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Doktorlarzınız Ve Amerika 
- --

Nevyork Hükômeti Bizim 
Diplomaları Tanımıyor! 
Doktorlarımız, Am~rikanın Bu Kararı 

Karşısında Hayrette Kaldılar 

"-vvork hUkQmettnln bizim doktorlar aleyhin• verdlll karar Hak· 
kında mUtalealarım atiyUyen doktor Tevftk Salim P••• 

ve Behçet Sabit B. 
Bal, 26 ( Hususi ) - Naayonal tip· Doktor Harold Rypinenin bir 

ç..Ytunı gazetesinin Nevyorktan teklifini kabul etımit ve 37 ecnebi 
~dıiı bir haberde fU malümat ve.. Tıp Faklllte•inin diploma81na tan .. 
5-l~or: Nevyork hUktlımetinin reamt mamaya ve bu diplomaları haiz 
~an mümeyyizlttri!~~~ ki.. ( Duamı 1 l inci aayaJda ) 

F aruk'un ikinci Karısını 
Da Elinden Almışlar 

Meziyet Han 
Kocasının 

1-f•nedan aza
~ın Avrupaya 
t•baıeleri Uzeri-

=~ AbdUlhami
A ~ kliçUk oğlu 
8 dülk adir de 
-~<l.petteye git· 
ı •ı, orada yer· 
~tnitti. Yanı· 

"• da Meziyet 
te Hatice Hur"•rn . . le ısnıınde iki 
•;asını almı~tı. 

d •ruk bura· 
•n "d k b gı er en 

d:~•ber götür
lllülli •araya ait 
t kce'Vheratı sata .. 
· ~ birkaç sene 
•yı g . 

eçanmiı ıon-ra . . ' 
i 111 ıarhoılu .. 

a vurmut. barla
r, de'Vam etmi· 
h ba ı a. f •mı,, karı• 

~•nı ihmal et
ltııttir. 

ı_ Bui hmale Qu ' 
sefahate ve 

teıalete tabam .. 

m, Sarhoş Ve s~rseri 
Arkadaşile Kaçmış 

Dünya Siyasetine Ve Siyasilerine Hükmeden Gizli Kuvvetler · 

t 
-1-

Muharrir H. R. Berndorf ••yanı dikkat bir kitap yazmıfhr. Bu 
kitapta, dUnya alyesetlna hlklm olan glzll kuwvellerd•n ltah
sedlllyor. Bu kuvvetler. lnanılmıyacak bir kudretin ••hlbldlr• 
ler. Harpleri onlar yapar, alyasl ve lkbsadf lhtlllftarı onl•r 
çözerler. Bir kelime Ue; devletleri bu kuvvetler idare ederler. 
Bu kitabın bilhassa bize alt bir kısmı vardır. Vak'a P•ris'le 
geçer va Fransa hUkOmetl He 1921 de bir HUll Japmıya 

memur edllen BEKiR SAMI BeJln bu gizli kuvvete mensup 
atlama.r tarafından nastl atlatlldığuu ve elindeki vesikaların 
nasıl kopye edlldfilnl anlatır. Vak'a bir sllallecRr. Çok 
esrarengizdir ve "6,, gUn davam edecektir. 

--------- -

Esrarengiz 
Bir İngiliz 

1921 senesinin 29 haziranı 

idi. Pariste Lotti otelinin kapıcısı 
önllndeki zile bastı ve yeni bir 
misafirin geldiğini haber verdi. 
Yeni gelen zat Liverpoollu Mister 
Sidney Roberls idi. Yilzil dikkat
le taraş edilmiş, uzun boylu, koyu 
siyah saçlı vel Cenubi lngiltereli 
olduğuna hükmedilebilecek bir 
İngiliz. Fransızcayı yanhşııı. ko .. 
nuıuyordu. 

Geldiğinin ilk lieş günUnli 
otelin umumi holünde gazeteleri 
okumakla geçiriyordu. Otel müs
tahdemleri, bu adama hitap 
ederken "Sir., diyorlardı. Çünkü 
otelde hiç kimse kendisile üç 
kelimeden fazla konuşamamıştı. 
Ayni zamanda verdiği babtişler 
otelde bar rekor teıkil ediyordu. 
Bu beş glin zarfmda hiç kimse 
"Sir,, Robertsi arayıp sormamıştı. 
Namına mektup ta gelmemişti. 

Fakat beşinci günün akşa
mı otelin kapısında açık mavi 
renkli bir otomobil durdu ve 
Mister Robertse bir mektup ge· 
tirdi. Bu, otelde mühim bir bidise 

SURIYEDE --
Vataniler 

l olmuı ve ağızdan ağıza derhal 
yayılmıştı. Mister Roberts mek· 
tubu #ok'Jı9uktı.n sonra da otelin 
holUnde '# yine lakayıt, canı ııkık 

1 

1 

ve kibar edasi.le oturmakta de
vam etti. 

• Ayni saatte ( vakit gecenin 
on biri idi) beı erkek ve bir ka .. 
dandan mürekkep gürültilcü bir 
grup Monmarterdeki Pigal lokan-
tuıoda yedinci ıampanya tiıesini 
açtmyordu. Hepsi de neıeli ve 
bir parça sarhoıtu. 

Az sonra yeni bir müfteri 
daha geldi ve yanlarındaki ma
aaludan birine oturdu.Yeni gelen 
adam son derece sarhoştu. Gelir 
gelmez şampanya içmiye baıladı. 
Fakat yandaki giirilltücü masada 
herkesten daha fazla içiliyor, 
yilkı.ek sesle konuıuluyor ve bu 
konuşmalar gittikçe anlaşılmaz 

bir hal alıyordu. Nihayet bu ma· 
sadaki müıteriler, ecnebi dilile 
meçhul bir hAdisenin şeref 
ve tahakkukuna bırer bardak 
t.laha yuvarladıktan sonra sıra 
hesap görmiye geldi. Arada 
kısa bir mUnakaıa geçti. Kadın, 
ortaya konan paraya cebinden 

bir banknot ilAve etti ve çıkıp 
gittiler. 

Arkalarından sarhoı adam da 

•• o 

H. R. BERNDORF 

Bekir Sami B. 

kalkmııta. Acınacak bir halde idi. 
Yolda giderken her yere ve 

herkese çarpıyordu. Sokağa çık
tığı zaman nasıl oldu, pek far• 
kana varamadı. Serin hayanın 
tesirile akılları baflanna gelen 
ve bu sebeple daha sakin 
konuşan deminki ırupun arasına 
dalıvermiş, ortalanna airmitti. 
Erkeklerden biri bunun farkına 
vardı. Derhal çekilip yol verdi
ler. Kadın, bir taksiye atladı, 
diğer arkadqları da dağıldı. Şim
di sarhoş adam yalnız kalmıştı. 
Tereddütlü adımlarla yürüdü, bir .. 
kaç sokak saptı ve birdenbire 
doğruldu. Serhoşluğa delAlet ede
cek hiçbir hali yoktu. Simokini
nin kıravatmı düzeltti. Bu adam, 

şüphesiz bir centilmendi. Uzak
lan geçen bir otomobile iıarct 

etti ve Lotti otelinin adresini 
verdi. 

( Arkuı nr) 

u BSI 
Güzel katlına sorduk : /ş Başına 

Geçiyor 
- ---

Berut, 25 ( A. A. ) - Suriye 
kabineıiode değişiklik olacağı 
hakkındaki rivayetler, sıittikçe 
kuvvetlenmektedir. Bir ıayiaya 
g6re yeni kabinenin Vatani Farka 
Lideri lbrabim Hanano Bey tara• 
fından teıkil edileceği ve kabi .. 
neye Supbi Berk6t'ın teşkil ettiii 
Serbest Kanunu Esast.Fırkaamdan 
da bir kiıinin alınacağı ıöylen
mektedir. 

- Hiç ölümle güzgüz• ı•t
diniz mi? .. Güldü ve cevap verdi: 

- Tam 18 defa teldim w 
lıer de/asında ölüm/• alag ettim. 

CEVABA CEVAP! 

Vardı 

Varan Üç! 

- Ölümle çarpışmanın zevkıni 
hiç tattınız mı ? 

- Düngada, bunun heyecanın· 

dan tl,1ha tatlı bir Şf'!g olduğllna 
kani değilim. Onun için kocam

la ben, bugün hayatımızı biltt· 

ölümle omuzomuza giirüyerek 

kazanıyoruz. 

~lll edemiyen ka· 
•nlardan b" · Aksarag M•b'asıı B••lm Atalag 

H· ~ l 

Bu karı koca, bize haya
tını anlattı. Dünyanın en 
heyecanlı romanlarını bile 
sönük bırakacak derecede 
heyecanlı olan bu hakiki 
macerayı: 

.•tıce, Abdillka· _ , Beyin bralrim Altieddln 
dırin k d Koc••ı .. bdUlkadlrl lltt -:tp kdçan Meziyet H. B•g• r1ertliii cevabı buglin 
terek a~•=m •ttlarınHdan birile sevi· Vlyanada hayli dedikoduyu mu- 9 uncu Sa.'lfamızda 
iL· • •ı ı. atta bu hadise · ı · •ı .. ne enoj M . cıp o muıtu. Bu fırardan sonra hul•caluınız 

acarıstan Ye t Denmı 10 uncu sayfada) l.., _____________ J_., 

SON POST A da okuyacaksınız. 
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Pazar Günü 
Hafta Tatili 

Cuma tatilinin pazara. nakledil· 
mcsi etrafında bir cereyan var· 
dır. Bu hususta halkımız diyor ki: 

Klmil Bey (Beykoz iskele cad· 
•esi 3 ) 

- Cuma tatilinin pazara tabyf .. 
llade hiçbir mahzur ,.aremi1orum. 
Bunun dinle de biçbir alıkaaı yoktur. 
Mademki garp medeniyetini kabul 
ettik. Beynelmilel tatil ıünOnO de 
kabul etmeliyt. •• 

* Moh met Ali Bey ( Beyaııt Koska. 
llasanpaşa. mahallesi 88 ) 

- Bugün dDnya lktıaadiyabnın 
muyaffaklyet &millerinin batında 
•ürat ıellr. Mala beynelmilel paıar• 
lara ilk defa arHden mllletler para 
kazanırlar. Cumayı tatil gilnfl kabul 
ettiğimiz 1 çln blado baldkl tüccarlar 
•aftada buan üç fllD kaybederler. 
Garpla ııkı mtlnaaebetlerimlz yardır. 
Garp tatil :yapbtı ıh blı de 1ap• 
maJ11ız. 

"" . Ahmet Kudsi Bey ( kyasofya Fi-
ruıağa 34) 

- Tatil ıOnClnOn pazara naklinde 
lktıaadi ve ticari zaruretler Yardır. 
Meseli bir tOccar buradan cuma 
ıünü Avrupaya banka vaaıtaaile ve 
telgrafla havale nrmek iıteae o giln 
Türkiyede bankalar kapalı olduğu 

için bu ı,ı cumarteaiye tehir edecek
tir. Cumarteal ~llnü bu iti yapmca 
.ta Avrupadakl tüccar ancak paıar 
sünü bankadan parayı çekecektir. 
Halbuki o gün Avrupada bankalar 
kapalıdır. İ,i pazarteaiye bıra!'mak 
mecburiyetindedir. Bu ıuretle lıtan
•uldaki tüccarın işi tamam üç gün 
••cikmiş oluyor. HaJbuki burlln 
ticaret işlerinde çok ıürat lizurıdır. 

« 
Fc:ıridu n Bey ( Edirııeknpı Sultan 

H:ı.maım nı ) 

- Cume. tatilinden maksat haf
tada bir gün dinlenmektir. Bunun 
cuma gününe teaadUfünde kat'i bir 
111ccburiyet yoktur. Garp medeniyeti
ne giriyoruz. Onlarla ticari münaJc• 
betlerimizi günü gününe idame ede
bilmek için tatilimizi de onların tatil 
aününe tesadüf etlirmiye mecburuz. 
Alui takd rde ticuet itlcrimiz akaar. 

Aksarayhlarm Arzusu 
Aksaray halkı Aksarayda 

Mustafa Kemalpaşa caddesinde 
bir tramvay durak mahalli ya· 
pılması için teşebbüslerde bulun
muşlardır. 

Uzum Ve incir 
fzmir, 25 - Şchrlıniz Ticaret ve 

Sanayi Odasının üzüm Ye incirleri.:. 
mi:ıin ticari vaziyeti Ye ihracatı hak
kında tanzim eylediti rapora naza
ran menim iptidaaıadan 23 • 10-932 
tarihine kadar İEmir borsasında 
35,552,368 kilo üzün• nblmııtır. 

150 Lira 
Almışlar 

Fenerde oturan acem Abbas 
Ye arkadaşı İsmail, ayni semtte 
kahveci fr.anh Abdürrahmamn 
150 lirasını çalmıılardır. Her 
lkiıi de yakalanarak tahkikata 
başlanmıştır. 

Bir Hamalın Küf esinde 112 
Paket Kaçak Esrar Bulundu 

Dlln ıehrimiıde ml\bim bir kaçakçılık bAdiseıi 
meydana çıkarılmıştır. Bu busuıta yaptığımız tah· 
kikata göre, Gilmrilk Muhafaıa idaresi memurları 
dun Ada iskelesinde etrafı tetkik ederlerken bir 
hamal gözlerine ilişmif ve memurlar hamalın vazi
yetinden şüpheye düımüşlerdir. Memurlar hamalın 
yanına gitmiıler, hnviyetlerini bildirmişler ve taşı· 
dıği eşyaları arıyacaklarını söylemişlerdir. Hasan 
isminde olan bu hamal evveli ıaşalamıı t'e 
.. Ben hır11z değilim. Bu etyaları ekmek parası 
kazanmak için tatıyorum. " demiştir. Bu sözler 

Uzerine memurların tüphesi bllshlltUn artmıı ye 
efYaları aramıya baflam11lardir. Filhakika arama 
neticeainde hamalm tqıdığı eşyalar arasında killi· 
yelli miktarda esrar bulunmuştur. Bulunan esrarlar 
ayrı ayrı paketler içeriıindedir ye tamam 112 
pakettir. Hamalın orada derhal ifadesi alınmıı ve 
bu etyanın kime ait olduğu ıorulmuştur. Hamal 
evveli cevap vermek istememiı, ıonra da mUphem 
şekilde bazı şeyler ıöylemiıtir. Fakat memurlar 
derhal tahkikata girişerek bazi izler elde etmİfler-
dir. Kaçak esrar paketleri müsadere edilmiştir. -~~~~~~~~~~~~~"~~~-~--~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Kıymetli Eserler 
Bunların F otoğraflanndan 

Posta Kartı Yapılacak 
Aakerl MUze idaresi, mUzede 

mevcut kıymetli Eserlerin kart 
postal halinde fotoğraflarını yap
tırmaktadır. Esasen bunlardan bir 
kısmının fotoğraflari mUze gi
şesinde satılmaktadır. 

Müze idaresi hem kart ıatı

ıını arttırmak, hem de milli 
eserlerimizi tamtmak için müze 
dahilinde bir posta gişesi açmıya 
karar vermiştir. Ziyaretçiler mU
ıeyi gezdikten ıonra bu giıeden 
beş kuruı mukabilinde birer 
kart alacaklar ve orada yazdık
tan sonra asılacak posta kutula
rına atacaklardar. Mtize idaresi 
bu hususta Posta ve Telgraf 
ba~müdürlOğUne müracaat et
miştir. 

Kanlı Kaza 
Bir Otomobil Bir Gaze

teciyi Yere Devirdi 
Mustafa isminde bir şoföriin 

idaresindeki J 352 numaralı oto
mobil Tepebaıı caddesinden geç· 
mekte olan Apoyematini gaze
tesi muhabirlerinden Teodoros 
efendiye çarparak tehlikeli suret
te yaralamıştır. Teodoros efendi 

· hastahaneye kaldı ralmış, şoför 

yakalanmıştır. 

Konkordato 

1 
Ticaret Bankası Müessisleri 

Alacaklılarla Anlaştı 
Tasfiye halinde bulunan Ti-

caret ve Sanayi Bankası mlies
ıisleri mahkemeye müracaat 
ederek alacaklılat ile yüzde otuzu 
para olarak verilmek şartile bir 
konkordato talep etmişlerdir. Bu 
talebin kabul edildiği söylenil
mektedir. 

Üsküdar 
Tevkifhanesinde 
Tahkikat 

Üsküdar tevkifhanesinde bazı 
yolsuzluklar yapıldığı MUddeiu
mumiliğe haber verilmiştir. Üs
klidar Müddeiumumisi Burhan 

Bey tahkikata başlamıştır. 

Deniz Yolu 
- - -

Gemilerin Takip Edeceği 
Yollar Tespit Olunuyor 

Gümrük kanununun 19 uncu 

maddesi mucibince gümrük idare· 

lcri vapurların sahilden kaç metre 

uzaktan geçeceklerini tayin et
mek mecburiyetindedir. Bunun 

sebebi vapurların sahillere yana
ıarak kaçak eşya kaçırmalarına 

meydan vermemektir. Mudanya 

gümrüğü bu hususta aldığı kara

rı ilin etmiştir. İstanbul ve Hay

darpaşa gUmrül<leri de yakında 

bu şekilde karar vereceklerdir. 

Mimar Sınan TOrbesi 
Süleymaniyedeki Mimar Sinan 

tlirhesinin tamiri ve yanındaki 

binanın yıkılması hakk ında Ev

kafın Vekalete yaptığı müracaat 

kabul edilmiştir. 

Tramvaydan Duştu 
Alber isminde birisi F:ndık· 

lıda tramvaydan atlarken düşerek 
yaralanmıştır. 

Seker Fabrikası 
' Çekoslovaklarla bau TUrk 

wüteşebbislcr Eskişehirde bir 
şeker fabrikast açmak için te

şebbüslerde bulunuyorlardı. Al
dığımız. haberlere göre bu teşeb
büs şimdilik akim kalm·ştır. 

İlk Toplar 
Yivli Toplar Hakkında 

Tetkikat Yapılıyor 

Askeri Müze f dare~i Kasım
paşadaki Bahriye müzesinde 

Yavuz Selim zamanın.da dökül
müş yivli toplar bulunduğunu 

meydana çıkarmış, bunların alçı
dan kalıplarını ve fotoğraflannı 

yaptırarak Ankaraya göndermitti. 
Alikadar milessese ilk yivin ta 

Yavuz zamanında Türkler t.ra· 
fından tatbik edildiğini g8steren 

bu keıifle ehemmiyetli surette 

meşgul olmuş ve tetkikat icra· 
smı hususi bir komisyona havale 

etmiştir. Komisyon tetkikat ya

parak raporunu gönderecek\ir. 

Bu mühim toplarm da Askeri 

Müzeye nakli takarrür etmiştir. 

Hava Vaziyeti 
Bugün Yağmur Yağması 

ihtimal Dahilindedir 
Havalar aylardanberi kurak 

gidiyor. Fakat diln hava bulut
lanmış, pek az da yağmur düş· 
müştür. Rasathaneden aldığımız 
ınalümata göre, bugün hava 
yine kapalı olacak, rüzgar hafif 
olarak değişik istikametlerden 
esecektir. Bugün bir aralık yağ· 
mur yağması da muhtemeldir. 

Dantela 
Şehrimizde iki Fabrika 

Tesis Edilecek 
Yakmda lstanbulda iki dante

li fabrikası açıla'-=aktır. Bunlar

dan birinin müsaadeıi alınmıf, 

diğerinin de alınmak üzeredir. 

Bu fabrikalar açıldıktan ıonra 

danteli fiatlerhıin, ucuzlıyacağı 
a6ylenmektedir. 

Eski Musiki Eserleri 
Toplanıyor 

Tarihi ve dini eaerleri toplalnall 
üıere konaervatuar da yeniden bit 
heyet teşkil edilmiftir. Bu hey•• 
alaturka muıikl Ostatlarmdan Rauf 
Yekta, Zekii dedenin oğlu HafıJ 
Ahmet Ye doktor Suphl Beylerdd 
mlirekkeptir. 

Toplanacak eaer beltelerinin kar 
bolmamaaı için bunlann bakır plik• 
lara alınması kararlaımıştır. 

Tayyare Seferleri 
Yakında Ankara ile lıfanbul ar_. 

11nda ve bu iki merkeıie diter mühi,. 
ıehirJerimir ara11nda tayyare ıeferlerl 
baılıyacak, yolcu ve eıya naklfyab 
yapılacaktır. Bu ıuretlo Ankara • fa.: 
tanbul ara11ndaki mesafe iki saattt 
alınacaktır. 

Verilen MUkAfat 
Ta71aro Piyango MGdGrlüğü ti• 

diye kadar ikramiye ve milklfat 
olarak 28 milyon lira Yermlttir. 

Darillbedayi KadıköyUnde 
DarCllbedayiin haftada bir Kacfrr 

ldSy cihetinde temıiller nrmeıi k.
rarlaımııtfr. 

Pa.zarteai akıamları iıtanbul cib .. 
tinde oyun olmadığı için, aan'atkif" 
luın iki heyete ayrıl.ıarak her hafta 
ııra ile KadıköyGne geçerek Hal• 
tiyatroıunda temail vermeleri bel .. 
diyece tanip edilmlıtir. 

Dumlupınar Faciası 
DGn Ağır Ceza Mahken;esind• 

heyecanlı bir devanın rilyetine deva• 
edllmiıtir. 

İki üç ay nvel Dumlupınar vapur 
kamarotlarından Feyzi Efendiyi, d .. 
nize atmakla maznun Meto SfUeymaa 
ile gemi tayf alan dünkü celsede 
tekrar isticvap edilmiı, IO kadar 
ıahit dinlenilmittir. 

Şahitlerin verdikleri izahate göre 
vak•a 1receyarıaı olmuı ve iki el ai• 
llhı mUteakıp Meto Süleyman "Feyzi 
bana ailih attı,, diye makine daire• 
aine kaçmıştır. 

Şahitler yalnız ailih Haini duy• 
duidannı ve ınllteakıben Feyzinin 
denize atladığını, gemiden indirilell 
aandallarla arandığını aöylemitlerdir• 

Fakat bu sırada Müddelumumill• 
ğe " Yakup ,, lmzasile •elen bit 
mektupta, işin içyüzil teker teker 
anlaıılmakta ve Meto Süleyman it• 
ham edilmcktcdır. Ayni umanda 
hidiaeye Anc isminde bir kadının 
iımi karıştırılmaktadır. 

Dün.kü celsede aamiin arasında 
bulunan hizmetçi Ayşe de dinlenmif 
Ye Feyzi ile hiçbir defa konuimadı• 
ğmı, aralarında bir münaıebet ol• 
madıtını ıöylemittlr. Neticede mal" 
nunlardan üçüniln tabliyeaine v•

1 
muhakemenin T. aaninin ilçOne bı• 

rakılmaaına karar verilmittJr. 

Fransız Sefiri 
Ankaraga Gitti 

Franıız aefıri Kont da Şambrön 

dün akıam Ankaraya gitmiıtir. Sefir 
Cenaplara Ankarada Tilrk - Franıı• 

müzakeratının devammda hazır bu• 
Junacakbr. MDaakerahn yakında 
bltmeai ve itillfnamenin de loaa bir 
mGddet aonra lmıa1anmaıı mub• 
temeldir. 
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1 - Hasan Bey.. Bütün 
terluk bayatımda ••• 

2 - Ciltler 
ek udum. 

,l - Bütün gUnlerimi l~bo~~-.. ı 
tuarlarda ıeçirdim. 

4- Fakat bazı haatahklarm mik· ı 5: Haaan Bry Aman Gatıırltlll• 
roplaram bir türlü ketfedemedim. ıen ıunları bırak. Evv~ti paaarht•• 

mikrobunu bulmıya çailt I 
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.. 
gın 

lı-liindericaf ı-;zzzn çoklu
ğundan dercedilememiş
iir. 

5(i'K.iŞi" .... .... ... ·~-
Mahkemede 
İskan Suiistimali Maz• 
nunları Elliyi Buldu 

b İskan suiistimali maznunlan 
akkında vilAyet idare heyeti 

larafmdan lüzumu muhakeme 

s~rarı verildiğini diln yazmıştık. 
grendiğim ize göre maznunların 

kdedi •ili ki~idir, ellisi de mev
uftur ve şunlardır: 

lakin memurlarmdan Nazmi, 
dbık Emllki Milliye memurların
j~n Atıf, Zonguldaklı Şemi, O ... 
M'darb Ziya, SelAnikH HUsnti ve 
•hoıet Efendilerdir. 

Üç Mahkum 
Hasta Oldukları için 
Hapisten Çıkarıldılar 

8 Ağır baata oldukları anlaıılan 
t 1 . 11ıahkum dün hapishaneden 
~~hye edilmişlerdir. Bunlardan 

2 
apazarlı Kemal hırsııhktan 

,5 seneye mahkumdu. Mahku~ 
"1lyeti bir sene müddetle tecil 
l~dilrnişlir. Cinayetten mahküm 

Yas ve Nurinin de birer sene 
~liddetle hariçte kalmalarına 
1 arar vcrilmitlir. Bunlar bu verl
~tı nıUddetleri bitirdikten sonra 
leua~:.ne edilecekler, haıtahkları 
lı Çhgı anlaşılırsa tekrar hapis· 

aneye gireceklerdir. 

Balkan Gureşleri 
f ~elecek ayın üçUncü ve be· 
~Otı günleri .şehrimizde yapılacak 
lıan Batkan güreşleri için hazlr· 
hdara girişilmiştir. 

f Urungi Han 
li İran Hariciye Nazırı Fürugi 
nı~n bugünkü ekspresle şehri

t:te gelmektedir. 

Vapurcular 
tHerindeki Vapurları Sat-
llıamıya Karar Verdiler 

a: Gelecek ay bilfiil faaliyete 
tnit~cek olan devlet Vapurculuk 
la ısarınm çalışma projesi hazu-

ttnt"rn llktndır. Vapurcular vapurla· 
8 •atınamıya karar vermişlerdir. 
k ltnlar ellerindeki vapurların bir 

1•rtıın1 ıilcbe tahvil edeceklerdir. 

· Kaça~ Şeker 
Alt. Deve Yükü Kaçak 

Şeker Yakalandı 
lnanJ?iyarıbekir ( Hususi) - Os· 
Ylik~Yc kazası civarında 6 deve 
[)i kaçak şeker yakalanmıı, 
k,;trı.bekire ıevlcedilnıiftir. Şe
lar :rın kime ait olduğu ve kim 
ı~: ıdn~~n ~açmldığı henüz ma· 

egıldır. 

s Dayak Davası 
a~k Müstantik Hikmet 

S ey Bir Dava Açtı 
Gaı :bık müstantik Hikmet Bey 
hit B asaray muallimlerinden Na
lıt. ij'.Y aleyhine bir dava açmış
Cuğ ıknıet Bey, mektepteki ço-
day llka, Nahit Bey tarafından 

a ahldığınt iddia etıniıtir. 

l<~rdeşini Vurdu 
bir· Üaküdarda Sadettin isminde 
ka:d eb_emmiyetsiz bir meseleden 
ht le~ı Sabahattini ağu iurette 

a anuştır. 

. Sait Hikmet Bey 
ald·~_:ı,ıt Hikmet Beyin Liyonda 
lt.ıabf il, servetininde bankalarda 
tah IUkl bulunduğu kat'i olari\k 

a < uk etmiştir. 

B~ş Mtlyon lira Verilecek 
110Jsveç gnıpu ile hükümet ara
İtiJa~ cere_Yan eden miizakerai: 
hu a netıcelenmiştir. Hükumet 
•ye ~ene grupa 15 milyQn lira 

rın~ 5 milyon lira verecektir. 

eow roan 

[ S-o-n-~-os-t-an_ı_n_R-es-rıi"',,.~"'"".,.,.,ô
1

..,.ltak~ı~e--d-.--M-i-çin_? __ a_J 

1 - Çocuk bir istifhamı iıareti 
b~lind• yaıar. Her gördüğüo.O anla
mak vo ağrenmek İster ve mOtema
diyen ıual sorar. O, ancak bu sa
yede dimagen büyür. 

2 - lnıllnın aual ıorma :&amant 
hiç bitmu. ÇGnkB öfnneceğimiı 

• feylerin hududu yoktur. !..fer vaklt 
yeni bir hldile n. kartı karııyayız. 

' 

1 

ı 
..... 

.1~ 
· ~ 

3 
nıkcarıı. Teco11üs ve merakımız 

ka}'bolur. O vakit kafamız i•1emu 
ı>• ual ıormak ihtiyacımız kalmaz.. 
İşto fnıan o ritndcn itibaren ölmUı 
demektir. 

#fj ............................................. m!!!~~----------------... 
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• 
Suriyede Ihtil Var 

Aşiret Ahalisi ile S~~iye ··kumetinin 
Arası Fena Halde Açıldı 

Halep, 26 (Hususi) - Son günlerde Cenuptaki Hükumet şiddet österince aıiret halkı galeyana 
bazı aşiretler arasmda ihtilif çıkmıı ve Suriye gelmiş, Jandarma lrnmandanilo birçok askerleri 81-
Hükümetile araları açtlmışbr. Bir kaç gün evvel dürerek Irak lıududuna doğru kaçmışlardır. ÖldUrti· 

Dirzur sancağına merbut " Ebukemal 11 mevkiinde len askerler yüz ki~iden fazladır. Jandarma kuman· 
bulunan "Ağıdat,, aşireti kendilerinden para iste- danından ba1ka ölen askerler arasında bir istihbarat 
mi ye gelen tahsildarlara ve silah toplıyan jandar- zabitinin de cesedi bulunmuştur. Bundan başka "Tay,, 
mal ara ret cevabı vermişlerdir. aşireti ile de Sm iye Hiikumetinin arası açılmıştır. -
Konferansta Yeni 
Balkan Misakının Müza 
sında Sıplar Cevaplarını 

üşkülit 
eresi Esna
eciktirdiler 

Bükreş, 26 {Hususi) - Balkan Konferansında ı " Bulgar he;eti murahhasası Balkan miaakmın 
Balkan Misakının milzakcrcsine devam edilmiştir. aleyhinde değildir. Yalmz İıtanbulda yapılan top· 

Türk. Yunan, Romen ve Arnavut heyetleri misak Ianh esnasında ekalliyetler meselesine dair olan 
projesinl aynen kabul etmişlerdir. Sırp murahhas- mUıkilAtın halledi!rueı\ için muhtelif heyeti murah· 

ları c_evaplarmı bugün. vereceklerdir. . . hasalar arasında iki taraflı buluımalar yapılması ilk 
Egcr Sırplar tasvıp cevabı verır!crse Bulgar . . . • . 

b t . ·ı t ·ı k k k f · t' şartlardan bn·ı olarak tekarrür etmıştı. eye ı he emasa geçı ere te rar on eransa ış ı- . _ . _ 
ralderi temin edilecektir. Konferans bugUn son Bunun üzerme dogrudan dogruya yapılacak 
ceiseıini aktedecektir. müzakere ilo mllşa:üllcri ortadan kaldırabilmek 

Btikreş, 25 ( A. A. ) - Bulgar :heyeti reisi fU için üçüncü Balkan konferanıının tehirini talop 
beyanatta bulunmuştur: ettik. Fakat talebimiz nazarı itibara alınmadı. ,, 

Yeni Sefirler 
- -

Gazi Hz. ne ltimatname-
lerini Takdim Ettiler 

Ankara, Z6 (Hususi) - Rei
sicümlıur Hz. dün Yugoslavya, 
lıpanya ve ltalya Scfirlerini k~
bul buyurmuş:lardır. Sefir cenap· 
lan Reisicümhur Hz. ne itimat
namelerini takdim etmişler, mü
tekabil nutuklar irat edilmiştir. 

istikraz Projesi 

-
lngiliz Lirasz 
Düşüyor 

Paris, 25 ( A. A. ) - Paris 
borsumda lngili.ı lira9ının ka· 
panıt fiati 83,90 frank olarak 
tesbit edilmiştir. 

.......:---"'.'.""":::-
Ber·eket Yağıyor 

Aydm 25 (A.A.) - Gece ya· 
rııı baıhyan feyizli bir yağmur 
aylardanberi deva?1 _ed~n kurak• 
tığ, gidermi' ve çıfçılcrın yüzünll 
gllldürmllştUr. YağRlUr devam 
ediyor. 

Bir Haydut 

------
Eski Bir Şeyh 

Kızını Fahişeliğe Mi 
Teşvik Etmiş? 

hm ir, 26 ( Hus~I ) - Eıkl 
şeyhlerden Hilsnll Babanın kızım 
fuh,a teşvik ettiği iddiasilo ka· 
rısı Gülizar H. tarafından aley-

inc dava açılmıştır. HlisnU Baba 
tevkif edilmiıtir. -----

Bir Katil Tutuldu 
Oiyarb•kir ( Huıusi) - Bir 

münazaa neticesinde Fatihpaşa 
mahallesinden Salihi vurup öldll· 
ren Giırani zade Ömer Bey 
yakalanmış ve Adliy eye leılim 
edilmiıtir. 

Ankara, 2ö ( Hu:susi) - Ro
madan avdet eden Maliye Müs
teşan Ali Rıza Bt"y İtalya İlıit 
aktcdilen iatikraı: mukavelesinin 
projesini Maliye Vekiline, Maliye 
Vekili de Başvekile arzetmiştir. 

Adana, 25 (A. A.) - Kadirli 
ka-ıa~unda eşkıyalık yapan Yörük 
oğlu Yusuf jandarmalar tarafm
dan ölü olarak ele gecirilmiştir. 

=-===- 't: ~ 

İSTER İNAN, /STER i ANMA! 
Bir nıiiddettcnberi gereK ihracat ofiıi, g-erek ıüm- ı i\1eğ"er me.ı;ele şu im i ş . İhracat ofisinin rak•mlan 

rük dairc"'i ilha!atııntı.ın azaldıgı, ihracatı mum arttJğı ile gü~r~k dairaainin r_akaınlan. _biri birine .. uy_muyor• 
hakkında bıribi rini takiben adık iıtatistikler ne~re· mu1. Bırıne yanlaş malumat verıhyormuf, otekı mah· 
divorlar. · reçlcri naı:an dikkate ulmıyormuş. Bu aebeple elde 

Bütün dünyanın ithalatı kcst"ği bir v:amanda bizim edilen rakaınl.-rA itimat caiz detilmi,. 
ihr.tcatıııııı.ın arlnıas ·na s~viırnıemek mümk\in değil Şimdiden •oııra dal.;ı doğru rakamlar toplamaya 

am.na, hayret te etmemek cldan ııeJmiyor. çalı4ılaea.kmıı l 

iSTER. JNAN. iSTER iN A~V :rl Al 

Sözün 
levil 
Ve 

, Kiifiir 

Va-Niı Bey; 

Sayfa J 
====::J 

ısası 

N. S. 

Bir mahkum bilirim. Mücrım 
olduğuna yl\z şahit ve bin delil 
vardı. CUrmli büyüktü. Karar 
idamdı. Pekala biliyordu ki, seh
padaki ilmeği çingene, mukarrer 
vakitte mutlaka gırUağına geçi· 
recektir. Fakat buna rağmen 
ciğerinin en son şişip sönmesine 
kadar kurtulmak nmitlerini kay
betmcmiıtir. ÖlUmUn soğuk yü
zünü görmemek için elinden 
ielcmi yapmıya beyhude çabala
mııtlr. Ben; sizinle o mahkum 
arasında kuvvetli bir benzeylı 
buluyorum. " Bizde, mUnakaıa
larda ya küfür ederler, yahut tat 
muhatabın sözlerini tahrif ve te
vil ederler ., bayurmuısunuz. V • · 
'' Sözlerinizi tevil, tahrif etmek 
kllçllklftğllnt\n gayyasına yu•ar
landığımı ,. yazmıııınıı. " KOçükıe 
lük ,. , bu cllmlede sen eks;kliğl
ni ifade etmiyor. Eğer gazete 
ıütunlarmda edilebilecek kllfllr• 
leri ölçü olarak alacak olursak 
bunu ufak çapta bir küfür say• 
mak l4zımgelmez mi?.... Şu hal· 
de kötülediğiniz huylara uymak .. 
tan evveli kendinizi kuı tarama
dığınız anlaşılmıyor mu?.. Tah· 
rif ve tevile gelince; bunlar, mil· 
kaşalarda çabalayanlar1n .sarıldık
ları kof silahlardır. Bana öyle 
geliyor • ki bu işte bu ıiliblara 
siı benden çok fazla muhtaçsı
nız. Türkçeyi ben mi anlamıyo
rum, siz mi, bilmiyorum. Siz, 
lehceleri ayrı lisanla telAkki et• 
mek ıtarabetini gösterenlerden
ıiniz. ihtimal sizce İstanbul da· 
bilinde de meseli Aksaray lisam, 
F atlh lisanı, Şiıli lisanı diye 
tasnif e dilmlt dokuz: tilrll\ türk· 
çe vardır. Ve ihtimal siz bun .. 
lardan birini, ben de bir başka· 
sını konutuyorum da anlaıamı· 
yoruz.. Vl - Nu Beyi: "Eğer 
neşretaeydinh: fikirlerimde tezat 
olmadığı anlatılacaktL ., Dediği
niz yazmızı da miaaUerim arası• 
na aokmuı olsaydım bu sefer 
haftada bir, iki değil, ilç defa 
fikir deği9tirmek mutadmda ol
duğunuz meydana çıkmıt ola· 
~akb. Bir daha yazıyorum: şu 
1atırlar sizin: 

" 1-;kseri hudııı harici ırkdafları
ıııı 'f,m li!saıı ı ile lı iziıuki araıı.ındak i rıı.rk 
Adaıı:.ı.tı ile 1stanbull11 araırnıd~ki lıılıt·e 
'fi t ivo farkından fazla lleğildir. lliln-
,·a ııııı hiq;ok verlerimle nnrıısuınıızıın 
İıirka~· ıni:41i İa ·llası İn3aıı lıiziııı t ivo 
" o felıı·e1ııize ııek yaktn bir liııı.m J,o· 
n 11~ uyor. > 

Bu satırlarınıza gelince; bana 
cevap olarak yazdtğınız satırlar
dır ki bunlarda siz, tevile sapı
yorsunuz; yani ıuya sabuna do
kunmamaya çalışarak yukardaki 
fikirlerinizin ortasını buluyorsunuz 

Riıiııı dil :ıileıuiz loıı Liriuiu ıu er-
1-tı zi l<:ıı:ın, diğ·eri ni ıı ıııerku' i i s1aı.· 
bıı l ol ıııah: iiwre iki lisa.u ( ! ) ıııovd:ı.
nıı g-c·lınt,ıniı, aııc:ıl-.. orada a.nın'· alıi
!Pee~iırıiz tiirkçeler <le yok d!"ğilııİi, .... 

Hatanızı ... on defa tashih 
ediyorum: 

BUtUn dUnya 3Jlmlerl, llaan· 
cıları türkçe ve tatarca diye 
iKi ayrı lisan tananııyor .••• 

Siı elinizde iki imlası yanltı 
mısrala uzun seyahatlerinizde 
edindiğiniz kanaatlerinizi ileri 
siirerek bunun aksini iddiaya 
yeltenmekle gülOnç olmuyor 
musunuz? ( Gülünç aşağı yu· 
karı ödgünç ve:ınindendir, kula· 
ğmızı zedelemesin nkın ! ) Yalmz 
ikimiz karşı karşıya olmuş olsay· 
dık size Türk dillerinin nasıl 
tasnif olunduğu hakkmda bir 
parça fay dalı izahat verebilir· 
dim. 

Sözün kısası: Tezatlar hak
kmda söz söylemeği artık çok 
zait addediyorum. Onun haricin
de eğer siz Kazan lehcesinio 
tlirkçe olmadığma dair yeni ve 
kimsenin bilmediği bir ke~ifte 
bulundunuzsa bunu gazete &U· 
tuıılarmda israf ( ! ) etmeyin. Bu 
hamule ile bir akademi huzurun• 
da şiddet toplayın f 
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lMemleket Manzara/an 
-,- 1 

Meşhur 
Çakırcalının 
Yaylasında 

Bozdağ ( Hususi Muhabirimiz
den)- Bu sabah Bozdağa gelmek 
Uzere Ödemişten hareket ederken 
bir gazeteci arkadaş, Boıdağın 
bu mevsimde soğuk olduğunu 
söylemiş, kabilse yanıma kışlık 
palto almamı tavsiye etmişti. 
Otomobil Birgi nahiyesini geç
tikten sonra bu arkadaı tavsiyc
aine hak verdim. Birgi nahiyesi 
Selçukiler zamanından kalma eski 
mimari tarzmda asarla dolu geniş 
bir müzeyi andanyor. Bozdağm 
eteklerine serilen bu güzel Türk 
kasabası nispeten az itina görmüş. 
Birgi halkı çok uyanık ve faal.. 

Her yeni virajı döndükçe 
apğııı bir uçurum gibi görünü
yor. insan aşağıya bakbğı zaman 
meuu patates tarlalarını gözleri 
Ue zorlukla ıeçebiliyor. 

Kamyon tam üç saatte bizi 
Bor.dağa çıkarmııh. Bir zamanlar 
meşhur Çakırcalı Mehmet Efenin 
icrayı blikmettiği bu güzel yaylA
da birçok yörük obaları var. 
Yazan yakıcı sıcağı tehirleri kasıp 
kavururken burada havalar serin 
Ye hatta bize göre soğuk olu
yormuş. Obalarda oturan yörUk 
ço.'.:uklarıoın benizleri kan gibi 
kırmızı oluyor. Burada çehresi 
aarı bir tek insana tesadüf etmek 
imkan haricinde.. Bozdağda 15 
gün oturan bir insan en az beş 
ki o istifade etmek imklnım 

elde ediyormuş. 
Bozdağın tepesinde sık çam

larla örtülü su membaları var. Bu 
membalarm suları okadar soğuk 
ve sıhhi ki, en mukavemetli in
sanlar bile elini su İçerisinde iki 
dakikadan fazla tutamıyor. 

Geceleyin vakit geçirmek 
tizere bir arkadaşla kahveye 
çıktım. Burada halkın kahveler
den başka gidecek, vakit geçire
cek bir yeri yok. Kubvede arka
daşımla dama oymyorduk. Ben 
pek a2 dama bilmflme rağmen 
arkadaşımı yenmiştim. Bizim oyu
numuzu seyreden bir köylü mah
cubane bir teklifte bulundu: 

- Benimlede bir tek oyun 
oynarmııın? 

Bu saf köy adamının teklifini 
reddetmiş olmamak için karıı 
karşıya geçlik. Ben ııra ile üç 
tat sürdüm. Karşımdaki adam 
bana sıra ile 9 taş verdi. Bu 
suretle benim 9 taşım damaya 
çıkmış, onun sadece 7 taşı kal
mıştı. Ben galibiyetimi muhakkak 
göriiyo. dum. Fakat bu esnada 
k:1rşımdaki köylü bir oyun çevirdi. 
Yaln z bir taşile benim 16 taşımı 
topladı. 

Bu oyuna hayretten 
düşmüştüm. Kahveden 
kahveci benim bu 
halletti: 

hayrete 
çıkarken 

hayretimi 

- Karş,sında taş sürdügUn 
u,ak on beş senedir bu oyunu 
oynar, dedi. 

lioz.dağdan dönü' daha kolay 
oldu. Vali Kaz1m Paşanın bimme
tile yapıla:ı m:intazam şoie bizim 
iki buçuk saatte Ödemişe avdc
timizi temin etti. Bunun içindir ki 
Boz.dağlılar Vali Kazım Paşayı 
çok seviyorlar. - Adnan 

Bursa Sineınasrnda Bir Hadise 
Bursa (Hususi) - Burada bir 

sinemada bir hadise olmuş, se
yircilerle sinemacılar, gösterilir
ken yar da bırakılan bir film 
yüzünden kavga etmişlerdir. 

Kavga, po · ge!ınc .. ye lcadar 
j alıştırılmıştır. Hatk bundaTJ mü
lee ~ r' o ara" si.ıemayı teri el
m i et Iır. 

SON .POSTA 

• 

Hayvan Ticareti 
Çanakkalede Hayvan Nesli Islah 

Ediliyor Ve İhracat Yapılıyor 
Çanakkale,(Hu- &usiye tarafından 

sus1) - Vill- getirtilen da-
yetimiz dahilinde mızlıe Plevne bo-
hayvan neslinin ğaları köylere 
ıslahı ve temiz dağıtılmıştır. Bu 
kan hayvan ço- boğalar 167 lira 
ğaltılması için bü- kıymetin dedir. 
yUk bir gayret Renkleri doru-
sarfedilmektedir. dur. İrtifaları 1,30 
Geçen sene 
1387 at, J64tay, 
74 boğa, 584 
dana, dokuz man
da VilAyet Bay• 

tar Heyeti tara
fından iğdiç edil-

mek suretile da· 
mızlıktan uzak-
laştırılmışlardır. Koyun cinsinin, 

bilhassa yün mahsulünün ıslahı 

ıçın de Karacabey harasmdan 

240 Merinoz damızlığı celbedil-

KIZ KAÇIRMA! 

Ordu Köylerinde 
Sık Sık Tekerrür 
Eden Bir Hadise 

Kanunun Menettiği Bu 
Adetin Sebebi Nedir ? 

..... -
Ordu (Hususi) - Köylermiz

de sık sık kız kaçl!·ma vak'alarına 
tesadüf edilmektedir. Bunun 
sebebi bir görenek değil, maddi 
zaruretlerdir. Başlıca sebepler 
kız tarafının erkek tarafından 

(Başlık) parası denilen bir ağırlık 
istemesi ve ekseriyetle evlenecek 
çiftlerin yaşlarının kanuna uygun 
olmamasıdır. 

Meseli Kuyulu k6yllnden F e
lek oğlu Ali Ağa, beslemesi 
olan kızı evlendirmek için Yunus 
isimli delikanlıdan çok yüksek 
bir başlık parası istemiş, deli
kanlı bu parayı veremiyeceğini 

söyleyince kız kocasız kalmamak 
için delikanlıya kaçmııtır. Kara
ağaç köyünde de 22 yaşında bir 
kız 14 yaşında bir delikanlıyı 
seviyormuş, kanunen nikAhlarmı 
yapmak kabil olamayınca kız 
delikanlının evine kaçmıı ve 
evlenme yaşı gelinciye kadar 
nişanla yaşamıya karar vermiştir. 

Dörtyol da 
Çok Eğlenceli Bir Gece 

Geçirildi 

Dört)' ol (Hususi) - Yeni te
şekkül eden Dörtyol spor klfibü 
şerefine belediye bahçesinde ve
rilen müsamere görülmemiı bir 
muvaffakiyet ve rağbet kazan
mıştır. Bu müsamereye kasaba
uın hemen bütün ahalisi gitmiş

tir. Belediye bahçesi nadir top
lanan bu kalabalıkla hıncahınç 
dolmJştur. , 

Damızlık bolalardan biri 

miştir. VilAyet merkezinde mun· 

tazam bir aygır deposu olduğu 

gibi her köyde de damızlık boğa 

ve koç bulunmaktadır. f darei hu-

metredir. Birçok 
kazalarda da sı-

naat iıtasiyoolan 
tesis edilmiıtir. 

Bu sene viliye-

timizden Yunani .. 
tana birçok ka .. 
saplık hayvan ih
raç edilmiıtir. Bu 

suretle şehrimiz hem bir hayvan 

ıalabhanesi olmak vasf mı kazanmış, 

hem de hayvan ihracatile nazan 

dikkati celbetmiye başlamııbr. 

Edirneye Bereketli Yağmurlar Yağdı 

-

Edlrnenfn Umumt Manzarası Ye Halk Evi 

Edirne ( Hususi) - Edirneye halk ve izciler iştirak edecektir. 
yirmi iki saat devam eden bere- O gün Milli Gazete Edime 
ketli ve devamlı yağmurlar yağdı. klOpleri arasında bir kupa maçı 

Bu yağmurlar çiftçiyi çok ıevin- tetipl etmbiştir. . . 

d . d' h er'ınlett• stan uldan şehrımıze gelen 
ır ı ve avayı s ı. f · ı · H lk E · . . . maru mugannıye erın a vı 

Şehrımızde Cilmhurıyet bay- spor ıubeıi menfaatine verdiği 
ramı için biiyUk hazırlıklar y~ıl- konser burada büyUk bir alika 
maktadır. Geçit resmine bütün ile karşılanmııtır. 

Nazillide 
----

Cehennemi Sıcaklar 
Devam Ediyor 

••• 

İzmirde 
f skin da Kaybolan 

Defterler 
İzmir ( Hususi ) - Bura iskln 

dairesinde tahsis kaleminin birçok 
defterlerinin kaybolduğu söylen· 
mektedir. Bu defterler 341 ve 
926 senelerine aittir. iskan karar· 
larmın bu defterlerde kayıtla 
olması dolayısile, bu suretle 
birçok kimsenin hakkı ortadan 
kalkmış olacaktır. 

Teşrnnel 26 
::::1 

lı1iinakaşa 

Okumadan 
Tenkit 
Etmek 

NurullCJh 

Muharrir arkadaşlardan b' 
geçenlerde karilerine tuhaf 
haber veriyordu: Ben yeni b 
usul icat etmişim, bazı kitapla 
belki de hepsini okumadan te 
kit ediyormuşum. 

Frenkçe bir darbımel 
ateşsiz duman olmıyacağmı sa 
ler. Mademki o arkadaı, beoİ 
okumadan tenkide kalkışbğı 
iddia ediyor, elbette bunun 
bir doğru tarafı vardır. Bir ki 
bı okumadan tenkit etmek o 
mu? Olmaz, olmaz amma mesel 
ben okumadığım bir kitabın 
miktarda baııhp pahalı ıablmaJI 
misal göstererek bazı mubıt' 
rirlerin herkeae bitap etınelr 
ten kaçmak fikriae itiraz ,,~ 
Hm bu elçabukluğuna geti' 
rilir, benim okumadiğım ~ 
taplar hakkında da 16z söylecr 
time delil diye göıterilebi!'t• 
Amma bu tamamile doğru tJ 
mazmış; büsbDtün de yal.O 
olmaz ya! Hatta öyle bir s<;ziiıt 
tamamile doğru olduğuna, yd.,.
ifio aslını bilmiyenler değil, 01111 

söyliyen, yani işin aslanı iyici 
bi!mesi lAzımgelen bile inanıt· 
Dinliyenleri inand rmış, kendi dd 
inanmış, daha ne ister? Hakik~ 
te varmamız kabil mi? Madcrnlıl 
değil, erişebildiğimiz hakikat ki" 
rıntılarmı da atıp yalana, taJll 
yalana gidelim.. Bakm, biraz ust• 
bir muharrir, bu sözümO al1P 
benim herkesi yalana teşvik et' 
tiğimi de söyliyebilir. 

Okumadığımız kitabı tenkit 
etmek... Bu, elbette tamaroil• 
kabil değil; fakat okumanın rııl' 
nasında anlaşmak llzım. lıte si'' 
ilç yllz sayfalık bir roman, rn.t 
barririnin bundan evvelki eserli' 
r İDİ de biliyorsunuz. Bqınd-' 
yir mi otuz aahyıfa okudun~ 
llaliipta hiçbir phsilik kokutd 
yok; daha ilk aatarlar aize bUtill 
hissi hikAyeler gibi bayağı bit 
ıey Yadediyor. Kitabı elinizde11 

athnız. Fakat onun hakkında bit 
şey ı6ylemcğe hakkınız l'olıi 
çünkü hepsini, ihtiva ettiği bd 
yliz aayıfa manasızlığı okumad~· 
nız. Böyle şey olur mu? fenal f 
ilk aayıfasmdan kendini göstere" 
bir kitabın ne olduğunu aöyleıne~ 
ıçın beş yüzüncü sayıfasın' 
kadar tahammül edilir mi? derııe" 
yin. Siz~ oku ıuadan hUkmediy0' 

derler, öfkelenirler. Meseli bell 
falan 9airin şimdiye kadar nıe~ 
mualarda çıkardığı manzumeler• 
hiç olmazsa birkaç nı okuduı11i 
onları ihtiva eden kitabını göt" ., 
meden de onun nasıl bir şJI 
ılduğunu söylemeğe kalksam. k~ 
tabını okumadığım bir şaire c•'~ 
söz söylediğimin delili olmaz •11~ 
Amma bu tam doğru bir icl~ 
değil diyeceksiniz. Ne çıkar? b;' 
iddia yal Kendisine müdafi cıe 
bulur, inanan da ... 

. i 
Bütün bunları insanla eset~:i 

Müsamerede nefis bir konser 
verilmiş ve güzel piyesler temsil 
edilmiş ve danslar yapılmıştır. 

Dört~ ol çok eğ!enceli bir gece 
geçirmiştir. 

Nazilli ( Hususi) - Burada 
kuraklık bütün şiddetile hllküm 
sürmektedir. Gündüz yamp kav
rulan şehir gece sabaha karşı 
serinlemekte, fakat bir iki saat 
sonra yine cehennem sıcakları 
başlamaktadır. Sıcakların devamı 
kantarı 80- 120 kuruşa satılan 
palamut müstahsillerini sevindir
mekte, fakat zeytin müstah
sillerini de müteessir etmekte
dir. Şu sıralarda yağacak sürekli 

................................................... ....-.. 

biribirinden büsbütiin ayrı 1 

ıey sandıkları için iddia edi)'0~: 
lar. Benim on sene evvel yaıdı , 
)arımın öz kıymeti ne ise on seP 

sonra yazacaklarımmki de o 0!~ 
caktır. insan değişmediği gıf • 
kendisinin aynası olan eseri, 

1 

kirlerinin " yeri " de değişrrıe~ 
Artan ve eksilen ancak büoert" bir yağmur herkesi birden ae

vindirecektir. dir; ondanda bana ne?. 
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Siyaset Alemi ~----------------------------~! ~~---------~ i T 1 L & r L A Gönül işleri A 
~Öz Ve İş 
Arasındaki 
Fark 

......... ------~---------------------------- IEcnebi İ<ızı 
Fransanın Borçları 

Eransa, Almanyadan Alacağı Paradan 
Fazla Amerika ya Borç Veremez 

Asırl<tr var ki bütün milletler ıulhe 
ltarşı dııydaldarı ıeygiden bahseder
~'• faht bütiln bu iddialar, be~rin 
toplanan kinlerinin mülhit bir turaka 
U. l814 te patlamasına mani olamadı. 

V uiyete bakaraanı:ı din ile bu-
11• araaanda hiçbir fark yoktur. 
'Yahut ıezUen ktıçük başkahtı, 
~n~ilnlar ın srizli makaatlarrnı daha 
ıyı saklayabilmek için 2eçmiş tccrü
laelerden yaphkları istifadede .!>ula· 
b'ı· . 1 •rıa. Yokaa hakikatte bu fark 
•till'ldir Ye her halde aulhün lehine 
değildir. 

. Franıız Bapekili M. Heriyoya, 
lairiuıç 1rün enel 70 bin Alm.an ölü
liııün Jattıt• Lens ov:ılar mda, dün• 
~• :un selim dü,ünen, ıulb seven 
ınııtnlarına hh:ap ederken gördük. 

Amerika, bu ideale o kadar batlı 
IÖrünüyor ki Avrupa devletlerinin 
~rçlarından bir santim indirmek 
bt~ıniyor. Taki ontan, harp hiltçeleri 
Gt~rind e eaulı tenkilaler yapmaya 
llltcbur etıin. 

Almanya, ıilablanmak Uıtemediti 
~~~iasandadır. Resmi sözlere göre, 
-.atün nıakadı, dij'u deYletlerin de 
~iletisi ıtbl ordularını kü~ültmele• 
••dir. 

İtalya feraıatin azami haddine 
)Clriirnek iater. Ruıya, orduların der
laaı ill'aaıua tardtardır. Jngiltere iae 
laerke.i hakh bulur, tekHfleri alkı .. 
1•t, fakat pratik 'bulmaz. 

Şu hale nazaran hemen b6tita 
.. Jiik de•letlerin ıulb lellintleki 
lllıi,.•eri bir noktada birletiyor, hiç 
ld1aaa barpt.a hOflanmıyor, herkea 
•..tbe yapıımııtır ; onu istiyor. 
S. FaL:at fikirleri ayni nokbda top-

"•n it1-t• adam lan •raıı n41ald 
-.ıa.-mamuhk peden ? 

.u Ya de•letler Hlhe lcarfl be.le
~l&lerinl ılJleclilderlnl muhabbette 
~-İ•idirler, yuut detildirler. S.· 
"11ai i1eler tahdidi tealil!at konfe· 
"'-••nan stA1 bir neticeye bıj-ı.n
.. ,.. rnlmklndilr. Akli takdirde 
~la lau elsler, uat•kiar, sAzel lif· 

hep rlJakirlıkbr. VaU,eü söz· 
:- ıeçirmldn aoara inunın ikınci 
lkünıde karar kılmamaaı müaıkllu 

•lnı uyor. - Stıreyy:ı. 

~iman ya 

1-/iikümdarliğa 
hönmigecek 
p Berlin 25 - Bat vekil Fon 
A •Pcn a6ylediği bir nutukta, 
.. _ılhanyada pek yakinda hüküm· 
.._.rltğan iade edileceğine dair 
~ ~yialano, intihabat müca
""lesi oymalarından olduğunu 
~le~' f&Jİaları tekzip etmittir. 
L nebı ıueteler böyle bir tebli
~e . 

hın Avrupayı yeniden karııtı
taca v 

~ru yazmaktadırlar. 

Paris, 25 - Sağ cenah lider
lerinden olan M. Maren, Fra11-
sanm Ametikaya olan borçlarmm 
senevi taksitlerinin ödenmesi 
hakkında meclise bir takrir Ye
recektir. Geçenlerde Radikal 
Sosyalist Fırkasa, M. Heriyo 
müstesna olmak here, bir takrir 
sureti kabul etmifti. Bu takrirde 
F ranaanın hiçbir zaman Alman
yaclan alacağmdan fazlasım A· 
merikaya Yeremiyeceii kabul 
edilmişti. 

Bu takrirden bqka meclise 
iki takrir daha verilmiştir. Fran
saoan harici llİyaaeti hakkında bir 
takrir veren M. F raokleo Buyyon, 
geçen yedi sene içinde fraDAn•n 
birtakım hayallerle yoluna şa· 
şırdıiını, bu siyasetin ıslah ediJ. 
meli lizım geldiğini söylemekte 
bunun için de ~-.ıilli birliğin tabak· 
kuku lüzumundan bahsetmektedir. 

Sosyalistlerin &ideri olan M. 
Leon Blum verdiği takrirde tah
didi teslihat meselesinden baa..e. 
derek bükümetten tunu ıonnak
tadır: 

SilAhlarm tedrici olarak Ye bir 
kontorole tlbi tutularak azalblmasa 

ve bütOn milletler arasmda hu
kuk mftaavab temini maksaclile 
na•l bir siyaset takip edilecektir. 

Alman 
Talebi 

• 
Ve lngiltere 

Londra, 25 -- Almanyamn 
hukuk mtiaavab talebini tetkik 
için taplanacak olan dörtler koa
feranu meaelesi Avam Kamara
sında istizahlara yol açnufbr. 
Hariciye Nazırı Sir Jon Sünon, bir
takım mtı,kfillerin ortaya çıkb· 

ğını, çftnkft Almanyantn Cenevre
de toplanacak konferansa gitmek 
istemediğini, Fransa ile İtalyanın 
da bir •lapna lrabulüae müte· 
mayii olduklarım söylemiftir, Ha-
riciye Nazırı. lnrilterenin pro· 
iasım terketmiyecejiui ve 
Almanyanın tekrar llillhlan
mak tehdidinin muhtelif cephe
lerde tetkiki icabettijini ilave 
etmiştir. 

Kanlı 
• 

Bir intihap 
Mücadelesi 

NeYyork, 25 - Demokratlann 
namzetleri olan M. Rozv"lt'in 
namzetliji lelıiDCle yapılan bOyük 
bir içtimada arbedeler olmuş ve 
b'r kiti ölmüştür. 

= = -
İEFRlKAN UMARASI tOO:::;::::::;;;;:;;:=::;:======= 

ÇOCDKLVIUll 
llaıllu• Rue &11111 llakelm e.rlllnln llapl ,..,. •• 

TOrkçeye Çevirea: Al•H//tılt 
.... ..,,y uk. bab.ırn ı.11rc.enı.11rt nd.· 

Pıdan ninemin 8stüne abldı ve 
etha· b 1 sağa aola NYurarak ninemin 
&tına ftl'lmya başladı. Ayni 

.._anda burnundan ıoluyordu: 

le - Su ıevezelik etme, cadı 
•rı ! 

k Nio•m baıına düzelterek ıü· 
tİnetle: .. ihtiyar bunak f dedı" ''N· ,. ıçin •uaacaklDlfım, anin hatı-

rın. relen bnttın budalahklan 
16 J' 1 •yecetia I" BayGk babam 
Wcrv ._ tlleria• abldı ; iki 

•• ~. an 
batma YUrUyor. Ninem kendini 
müdafa etmiyor, onu geri bile 
itmiyordu. Yalnız: Vur ha8'altm 
deli herif, badi vur bana, daima 
vur, vur f,. diyordu. 

Ben sedirin Ye ocaiıa htftn· 
de ne baldumaa: Ôrtityft, yastık-
ları, ayakkabılara ona fırlabyor· 
dum. Bllyük babam hiddetinden 
bunu fark etmiyordu. Ninem 
onun ayaklan altında Dmitaiz 
yehrortlu. Nihay.t bG,alı baha• 

K.ıral Faysal 
Hz. Irak Kırallığı· 
na intihap edildik· 
ten sonra her sene 
tatil aylArı ııı A-.. 
rupa<la, bilba~sa 

lngilterede geçirir. 
Bu mhnas t betle 

Kıral Faysal l.on
dra yfikaek mPha

filinde ~ok ıe' il
mekte ' e lııgiltt·re 

hanedanı tarafın

dan her zaaaan 

iltifat görmektedir. 
lngiltere kıra.l ai· 

lesine mensup 1..e
di J,ui Hoıı tbaten 
•e Markiz of Mil
fort • Ha ven Kıra! 

Faysalın 

kn hııl cdnek Haı.."" 

dada ~itmi9ler Ka
ralın misafir i ol· 
mııtlardır. Rearıı i· 

uı iı, J ugi 1 tneıı in 
y iikıek' a:ri~tol.: raı-ıi
ıtiııe mensup ol~n 
l u iki kadının Karni Fa\ ıcal 
gö~t .. rmektedir. · 

ile re~mf siyafetten .aonra ~ektirdikleri fotoğrafı 

Hindistan Kargaşalıkları -- --
Bazı Eyaletlerde İhtilalci Fırkaların 

Faaliyeti Arttı 
Bombay, 25 - Hint eyalet· 

leriade sililmz itaatsizlik miica· 
d.ıe.i lalcliMleri uallDIŞlU'. Bu 
yiizden tevkif " hapsedilenlerin 
yekiınu 2 t ,422.ye inmiştir. Fakat 
Bingale de, ihtilalci fırkamn fa~li

yeti arlmift saika!!tlerin çoğalması 
üzerine bu mıntakaya yedi tabur 

piyade kuvveti gönderilmiıtir. 
Londra, 25 - Hindistan it

leri nazırı Sir Samuel Hoor, ya· 
kında toplanacak olan Yuvarlak 
Mua konferansının müzakerele
rinin hususi ••Myette olacağını 

ve zabıtlann neşredilmiyeceğini 
söylemiştir. 

• ......... ------~---~-

lngiliz 
Lirası 
Düşüyor 

Londra, ~ - lnıitiz liras111111 
sukutu devam ediyor. Din lngiliz 
tirası 85,375 frankta kapanmışbr'. 
Bu sabah 84,37 olarak tescil 
edilmiftir. 

Açhk voroyuşu 
Viyana, 25 - Proleta~yaya 

Yardım Komünist Feder4syonu, 
Avusturyanm bfttün İfsizl•rinin 
3 klnunuevvelde Viyanaya bir 
bir açlık yürilyüşil yapmıya ka· 
rar vermiıtir. 

ayağı bil' yere taı<darak yuvar
landı, bir bakraç suyu da devir
dj ve baıtan aşağıya kadar ıa
l~dı, soluyarak ve tOkUrerek 
yerinden kalkta. Vellfi bir uzar
la O.tüne · ha11na baktı, dlf8rl 
fırladı. Merdivenden koprak 
çatı altı odaaana çıktı. 

Ninem ıhlayarak doğruldu ve 
ıuaya oturdu. Perİf&ll aaç.lanm 
dUzeltmiye başladı. Ben ecaktan 
qajlya atlamıftım. O bana hid
detle ıöyleniyordu : 

- Yastıkları kaldır, ocağın 
üstiine koy ! Bunları farlatmak ta 
nereden aklına g&liyor? Bu ite 
karıımak vuifen mi ? Birak 
ihtiyar bunak •e yaparaa yapaml 

Birdenbire yftztl llbrapla tit• 
reeli. laafifç iali1erek la .. ıaı hDn• 
etdL . 

' 

Çekoslovakgada 
Kabine 
Buhranı 

Prag, 25 - Rei8İcBmhur M. 
Muarik, <liin Udrzal kabinesinin 
iıtifasım kabul etmiştir. Bir haf· 
tadanberi devam eden siyasi 
buhran bugün tezahftr etmiştir . 
Yeni kabineyi teşkile M. Maliptr 
memur edilmiştir. Bu kabinenin 
de düşeceği ve hiçbir fırkaya 

mensup olmayan bir memurlar 
kabinesinin te,kil edileceği söy· 
leıımektedir. 

- Annemi ça!{arayım, ben 
korkuyorum 1 

Dedim. .. Yok carum, ne di
yorsun Allah aıkına ? ,, diye 
abldı • Allaha tDkilr ki o bir
teY ~örilp ititmedi. bir da ıen 
cnu çağırmak istiyorsun ! " ve 
tekrar benden ehemmiyetle ıica 
etti: 

Benim iyi yavrucujum, 
hiçbir suretle annene onun beni 
döğdüjünü ıbyleme. Oalar zat•• 
kedi ile köpek gibi biribirleı İD• 
hasım duruyorlar, bunu sakbya
caksın değil mi? 

- Evet 1 
- Sakan ağzmdan kaç.rmal 

O halde, timdi fUl'8J• bir az İ•· 
tizama •okalaml Y&zllmde fİlt 
çlWllk fHAo var mı? .. HaJll' •n?_ 
O laalde iyiL. 

Sevmenin 
Fenalığı 

Şimdi 22 yqmda bir gencim. 
Bundan iki aene evvel çok zeu• 

l'in bir F ran91z aiteıinin güzel 
bir kazı ile tanıfbm. iki senedell"' 
beri mltemadtyen biribirimizi 
eeYiyoruz. Bu atk gittikçe daha 
fazla feveran etmekte. Kız bana 
evlenmeyi teklif ediyor, fakat 
iki aydanberi cevap vermekte 
teredd6t ediyorum. Ediyorum 
çllnkft evlendiğim takdirde hu· 
ıule gelecek çocuk .. kozmopolit" 
gibi bir fey olacak ve vatanıauı 
kıymetini biJmiyecek. Bundan 
maada tamtbklarım bütftn müd
det hayatımda benimle alay ve 
tahkir edecekler. 

Bittabi fransız tarz ve yaş.

maaile, bizim motaanıp baba ve 
annelerimizin y8f8muı araaıada 
çok fark var. Evde de geçımMz· 
lik bqghterecektir. 

Kıza l»iitihı bunlan anlath a, 
fakat hiç kabul etmiyor ve tıl

madıta takdirde hayabnt kendi 
llGmD ile zelairliyeceğini .ayla. 
yor. Halbuki laza çıldıra•İye ee
Yİyorum. Kendisinden soğumak 
için çirlda hareketlerini arqtır
dım ve ehemmiyetıiz kuaurlarclaa 
baıka bir ıey bulamadım. Ha
ımnteyzecijim, ne yapaca;.mı 

pflrdım. Eğer ben ele bununla 
mfttterek bir bayat kuramauam 
anhyorum ki ben de rahipler 
gibi mana•bra çekilmit bir za
vallıya benziyecejim veyahut 
" W crther ., gibi 6biir dtlnyaya 
kendimi yolhyacağim. Çok mit
kül bir vuiyette kaldım. 

T. M. L 

Ecnebi kızı ile ciddi bir 
sevdaya dtışmeoio bu fenahia 
vardır. OGfllndüklorin tamamea 
varit ve doğrudur. Bu kızla ta• 
mamen ayrı bir Alemde, bqbap 
bir yuva kurmak imklnı olaa, 
belki mes'ut olabilirsiniz. Fakat 
aileye karışacaksa, muhite uy-
mak zarureti varsa, berıla 
saadetinizi baJtabyan birçok 
müşk61At kar111ında kai.l'IUlaz. 
Hele çocuk meselesi, hakik•tea 
bir facia şekli ahr. Oauo için 
bence eYlenmiye Y&aafm&JIBI&. 
Zaten bu qk ilelebet biyle 
devam etmez. Soiuyuncıya ka
dal' baylece aeviımiye deva• 
ediniz. 

• h ıııirı.lo F. H. :-;. l{e) •. : 

On beş yafloda kızaa arka-
11odan diyaı diyar kofUlmu. İf 
bırakıp maceraya abhnmaz. Ye
rinde otur. 

HA'.'llllTEYZ& 

Ve yeri •İlmiye başladı. Opa 
böyle ı&rünce kalbimin bltla 
ıamimiyetile: •Sen evliya ribi bir 

kadmsıol,, dedim. "Sana iziyet 
ediyorlar, ediyorlar, sen ite laiç 
ses çıkarmıyorsun!,, 

- Ben mi evliya gibiyU.1 
Amma da ettin lıta.. Tam adamı .. 
bulduol. 

Uzun müddet keneli keadiae 
mmldapdı. Elleri ve ayaklan 
ile yerde yftrftyerek odaJI 
tophyordu. Ben ise oe.p. 
önünde oturuyor, btlyDk babam-

dan nasıl intikam alacatı•ı daf. 
mıı dlitlnüyordum. 

Ninem ilk defa olarak her1i 
&alimde itiyle Yallfİ v• k ....... 
bir surede diYlballftl. 

(AduMI& Yllİ 
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( D iinya Hiidisc!eri ! 

Kara denizde 
Tutulan 
Korsanlar 

Bükreşten yazıla yor: Geçen· 
lerde, Karadenizde ıeyahat eden 
Felemenk bandıralı bir vapur 
deniz ortaSlnda korsanların taarru
zuna uğradı, vapurun hamulesi 
soyuldu. Bereket versin içinde 
fazla kıymetli eşya yoktu. Mas
keli haydutlar, yine ieldiklerl gi
bi hiçbir emare ve iz bırakmadan 
uzaklaşmışlardı. Bu bAdiseden 
ıonra Romen polis ve deniz za
bıtası, Romen sahillerinde sıkı 
tertibat aldı, nihayet korsanlar 
yakayı ele verdiler. 

Azası yirmi kişiyi bulan kor
aanlarm başında Mitel Assip 
isimli bir adam vardı. Arkadaş· 

ları, kendisi gibi, kimilen eski 
mahkümlardan ibaretti. Bunlar, 
evvela iki kayık tedarik ederek 
bazı soygunculuklar yapmışlar, 

elde ettikleri paralarla motörlü 
bir yelkenii satın almışlar \ 'C 

timdiye kadar eHiye yakın küçii , 
büyilk gemi soymuşlardı. H2 
dutların bilhassa Tuna nehrino
faaliyet gösterdiğini nazarı dik
kate alan Romen zabıtası, bir 
aemi mürettebatı arasına kafi 
miktarda sivil polis yerleştirmiş

ti. Bu gemi de korsanların taarr
ruzuna uiradı. 

Fakat tam zamanında meyda
na çıkan zabıta memurlarile hay
dutlar arasında şiddetli bir mü
sademe oldu ve hepsi yakayı 

ele verdiler. Korsanların bir 
batakhk ortasında bulunan mer· 
kezleri basılarak birçok silih 
ve çalınmış eşya ele geçmittir. 

Sesil Sorelin Cesareti 
Pariste bildiriliyor: İstanbul 

halkının da iyi tamdığı meşhur 

aan'atkir Sesil Sorel geçen gün, 
hava şehitlerinin yetimleri menfa
atine verilen bir müsamerede, 
nadir insanın gösterebileceği bir 
cesaret hareketile bllyük bir 
faciaoan önllnü almıştır. Müsame· 
re, büyük bir tayyare hangarmda 
veriliyordu. Büyük bir. kalabalık 

vardı. Sahne ve tiyatro salonu 
iptidai bir şekidle olduğu için 
bir yangın vukuunda kalabahğın 
emniyetle çıkabilmesini temin 
edecek mahreçler yoktu. Artist 
temsil ettiği piyeain tam ortasına 
geldiği sırada elektrik tellerinin 
kontak yapm&11 neticesi. sahne
nin büyük perdesi tutuştu. Se
yirciler, bu manzara karşısmda 
ıaşalamışlardı. 

Seıil Sorel de yangını gördü. 
Fakat hiç renk vermedi. Muhave
Hyi değiştirdi. Sanki yangın 

piyeıin bir icabı imiş gibi itfaiye
)e malumat vermek üzere sah
ueyi terketti, haber verdi, tekrar 
geldi ve İtfaiyenin gelmesine 
kadar halkı eğlendirerek endişeye 
dütmesine meydan veımiye.cek 
bir monolog tutturdu. Az sonra 

• itfaiye geldi, yangını ı6ndürdli. 

Bu suretle de bir panik hlsal 
olmadı, Yüzlerce çoluk, çocuk 
ayak altında ezilmedi, aklı evvel 
ve cesur bir san'atkirm soğuk 
kanhlığı birçok insamn hayatını 
kurtadı. 

Bir Düğün 
Faciası 

Kahire 25 - Yukarı Mısırda 
kAin Girgada bir düğün evinin 
tavam birdenbire çl>kmiiş, 14 kişi 
ölmüştür. Ölenler arasında da
mat ta vardır. 

N POSTA 

KAPIALTININ MANZARASI 

"Ah Hayırsız Evlit.. Ah Boyu, Bosu 
Devrilesi .• Nedir senden Çektiklerim!,, 

----- ---- ·--------
"Sus Peçesi Düşük .. Seni Tırnağıma Bile Değişmem!,, 

Kapıaltı .. 
Allah, bir koluna bu 

kap: nın eşiğinden atla
mayı nasip etmesin. in
san bir kere içine girdi 
mi, adı hemen sabıkalı 

defterine geçer. 
Bu kapı, kapıların bel: 

ki en uğursuzudur : Bü
tün gün sabah tan akşa

ma kadar durmadan 
işler. Misafiri hiç eksik 
olmaı. 

Şehrin, köşe bucağın
da olup biten bOtOn 
vak'aların nekadar kah-
ramanı varsa mutlaka hu 
kapının ipini bir kere 
çekerler. Kapıaltı, hiçbir 

mis .. firi geri çevirmez. • 
Onu elden g~ldigi ka• 
dar ağırlamıya çalışır. 
Her tarafı mazbut, sım· 
sıkı kapalı odalarında istirahatini 
temin eder. 

Kapıaltı, adeta bir Yolgeçen 
hanıdar. Bu hanın yolculara ara• 
sanda kimler yoktur ki.. Ak saçlı 
ihtiyarlardan, emzikli annelere, 
yeni boy atan delikanlalara, ağzı 

süt kokan çocuklara kadar .• 
Kapıaltı, adalet kapısı ile hapia
hane kapısı arasında kurulmuş 

bir 1'ırat köprüsüdür. Bu köprü
den irkilmeden geçebilenler, dün
ya cennetine kavuşurlar. Vay 
ayağı burkulup düşenlere.. Ha
pishane denilen gayya kuyusu 
böyleleri içindir. 

Ona hapıaltınm önünde ras
ladım. 

Jandarma çavutuna anlatmaya 
çal11 yordu: 

- Ha... Ha... Tıknazca, bı
yıkları yeni terlemiş.. O, işte ... 
adı Mahmut... Yirmisine bu yıl 

basacak ... 
Jandarma 

bir def terin 
isimleri birer 

- Yok, 

çavuşu, kara kaplı 

üzerine eğilerek, 

birer okudu: 
hanım.. Mahmut 

adında kimse gelmedi bugün ... 
Binbir yamalı çarşafı içinde 

bir kat daha çelimsiz görünen 
buru~uk yüzlü kadın, bu cavabı 
al nca şaşaladı: 

- Aman evladım.. Bir kere 
daha bakıver .. Diiıı, akşam karcı

kolda idi. "Ana beni k a pıalt na 
götür.ecekler. Oradan ara .• ,, de
mişti. 

Jandarma def tere bir daha 
bakarak, müliyinı bir sesle: 

~trafmı aldılar. Artık, 

her kafadan bir ses çıkı
yor. Yakasınm kUrkU par
ça parça dökillmüş çiçek 
bozuğu kadın, çam yar
ması gibi bir adaman 
yUzilne bakıp bakıp ağ

lıyor: 

- Düşmanların göz
leri kör olsun inşallah .•• 
Bigayri yatırıyorlar, ıe· 
m... Rabbım, onları da 
silrilm ıUrüm süründür
atın. 

iri yarı adam, soruyor : 
Oğlana getirmedin 

~ mi? 

Sorma... Hep ken
dini yerden yere attı. Ba
bamı görecegım, beni 
babama göıur... diye 

BUtUn maznunlar evvela adllyedekl 
kapıaltına aevkedlltrken 

höyktirdli durdu. için 
kalkar diye getirmedim .•• 

- Yok, valideciğim.. Dedi, 
daha gelmemi, ... 

Sonra, teselli için ilive etti: 
- Belki karakoldan salver

miılerdir.. Olurya .. Kabahati yok
sa, niçin tutsunlar.. Kadmcağız 
başmı yumruklamıya baıladı: 

- Ah hayırsız evlit.. Ah, 
boyu dervilesice evlat .. Nedir se
nin bu zulmün bana .. 

Hırsmdan dudaklrını koparır 
gibi dişliyordu: 

- Amman, kaç gündür sai 
gözi'm par pır eder durur.. Bana 
hiç yaramaz bu göz seyirmesi .•• 
Başıma bir felaketin geleceğini 

anlamışhm ... 
Elleri kelepçeli iki çocuk, ona 

bakıp bakıp gfilüyorlar. içlerin
den biri jandarmaya yalvardı: 

- Amca b..... Gevşet şu 
bileziği dinini seversen ... 

Jandarma. kelepçeyi bir par
ça yerinden oynath. Fakat, genç 
suçlu yüz bufmu~tu. Bu sefer de 
sigara içmek için müsaade istedi: 

- iki nefes çekeyim yahu ... 
Kafamın içi ç.fıt pazarına Jöndü. 

Jandarma kaşlarını çatta: 
- Burada cıgara içilmez f 
- Kaçacak diye korkuyor· 

san, ayağ.mdan urganla bağla .•• 
Vallahi biil Ahi ..• 

- Sus be!... 
Jandarm2lar, İstintak Haki

minin huzuruna 
kadar sabıkalıyı, 
getitiyorlardı. 

çıkardacak on 
önlerine katmış 

Kapıaltının bu yeni misafirleri, 
koridörde boy iÖıterince kadınlar 

Evde naaılsınız 1 
Kadın zoraki bir gUIUmıeme 

arasmda: 
- İyiyiz.. İyiyiz.. dedi, ıen 

bizi düşilnme .. 
- Kilimi aatmı§ıımz .• 
- Sattık.. Canın sağ olsun .•• 

Daha sandığımda, sepetimde ıa• 
tacak çok şevmiz var. 

Çarpık topuklu bir kadm, 
koltuğu altında bir bohça jan
darmaya sesleniyor: 

-.. Efendi ağbey.. Şunu içeri 
gönderiver.. Bizimkinin çamaıır· 
larım getirdim .• 

Demir parmaklıklı kilçük pen
cerye abanan bir ihtiyar, dö
nüp dönüp arkasına bakan yaşlı 
bir kadına: 

- Haççeye selim .. 
işimiz bugünlerde biter! 

Bizim 
Çıkanz 

inşallah.. diye teaelli vermiye 
çalışıyor. 

Kucağında çocuğile bekliyen 
bir kadana sordular: 

Sen ne bekliyorson? 
Bizimki içerde de ..• 
O daha çıkmaz ... 
Olsun, ben beklerim ... 

Fakat çocuk, duruyor mu ya ..• 
Basıyor feryadı ..• 

Bir Jandarma, tazeye acıdı: 
- Şu köıeye siper alda ço-

cuğu emzir .. 

iki kadm, kapanın önünde kar• 
ıılaşınca hemen saç ıaça baş ba· 
şa geldiler: 

- Vay alçak aşifte.. burada 

T e~rinevel 26 
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' Kari Mektupları 

Bıktık 
Usandık 
Bu Terkostan! 

Artık bıktık usandık. Bu ter 
kos derdinden ne vakit kutull" 
cağız. Günde kırk elli kuruş sıJ 

parası vermekten canımı7 çıktı. 
Biz Cağaloğlu kapalı fırın sakiP" 
]eri hiç su yüzü görmiyecek miyiı. 
Yüzümüzün, elbiselerimizin, e'Vİ
mizin pisliği şöyle dursun sinir' 
lerimiz de bozuldu, mütemadiyeO 
hmldıyan ve insanı mütemadi bit 
intizıu içinde birakan terkos mur 
lukları önünde sinir hastalığın• 
uğradık. Bazan su geliyor diy• 
yüzilmüzü yıkıyoruz, yilzümüz sa'" 
bunlu kalıyor. Bu yüzden her sa'" 
bah bütün ev halkı bir sinir buh
ranı içinde sağa sola çahyor• 
Terkos şirketi su vermemekle 
İstanbul halkım pis yaptı, sinirli 
yapta ve nihayet aile saadetleri
ni de bozmaya başladı. 

Bir Tavzih 
Gazetenizin 20 - 1 O • 1932 ta• 

rih ve 805 No. lu nushasının al· 
tıncı sayfasının beşinci sütunun• 
da ( Burası fotoğrafhane değil• 
dir ) serlevhası altında yazılan 

fıkranın ledettahkik hilafı haki
kat olduğu anlaşılmıştır. Filhaki• 

ka bir efendi Diş radyoğrafisİ 
için müracaat etmiştir. Fakat 
hastanenin fenni mesaisi noktai 
nazarından Röntgene hariçted 

gelen hastaların evvel emird• 
Bqtababete veya polikiliniğe 
mUtehasaıslara müracaat ederek 

bir numara almaları usul ittih: 
edilmiştir. Bu noktai nazarda 
hastane Laboratuvarlara hariçte 
serbest laburatuvarlara kıyaı 
edilmez. Röntgen ıefi bu efendi

ye 'alelusul hastanede Polikilinik 
mfttehassısma müracaat ederek 
bir numara ıetirmesini söylemir 
tir. Fakat mumaileyh muayeneyi 

istemiyerek hastaneyi terketmir 
tir. Bir devlet müesseaeıine mD
racaat tarzını kabul etmiyen bıJ 
efendinin tikiyetçi olmasmd• 
hakkı yoktur. Keyfiyetin ayol 
sütunda tashihini rica ederidl 
efendim. 

B:ııtahip ve Oııerntör 
ünıer \ a fı 

Cebelibereket Ve Spor 
Cebelibereketten Mustafa Fuat 

imzasile yazılan biıfmeldupta •P°' 
teşkilitı olmadığından bahsedil
mekte: 

- Gençliği hareketlendirmek 
ve kuvvetlendirmek için yeni ıpor 
ve gençlik teşkilata yapılmab, 
eski tetkilita da can n kuvvet 
verilmelidir, denilmektedir. 

da mı ~rdin yetiftin? 
- Aşifte sensin! 
- Kocamın batını nara yak"' 

tığın yetişmedi dejil mi? tu, ytı• 
ıune iki gözüne. •• 

- Tu, tana ... 
El, gün kepazesi tırfantı •• 

- Şırfıntı sana benzer.. , 
- Sus peçesi dütük... Seni 

murdar tırnağıma değişmem ali
mallah ... 

Gürültüye yetişen jandarma• 
lar kavgacı kadınları derhal ayıt"' 
dalar. Kapıaltınm ciddi ve ağıt 
süküneti yeniden avdet etmişti. 
Kapının önünde bekliyenler, biret 
ikişer dağılmıya ba,ladılar. 

•» 



Bu Sayfa 
Haftada Bir Defa Neşro
hmur Ve Bütün Dür.ya 
Matbuatını Size ( ~etirir. 

İNANILM 
ŞEYLER 

Lu uG~'fada 
Dünya l'ı"afnıat nda Ç ;kan 
F\rierak ı Hikaye, Yazı Ve 
~.1 aka· e-c·< B ·· hca '<s·-,1z. -- -

Çinde Japonların 
Mançuriden çj'kil
meleri münasebeti· 
le 40 gün 40 gece 
Pel(in sokakları ıda 
nümayiş yap.lmıştıt 

Amerika:tı keşfe

den Kri&tof Kolomp 
dünyanm yuvarlak 
olduğunu bilmiyor
du. 

Şu Garip Dünya 

Dünyanın En Garip Adamı - Başkaları için Ölüme 

Giden Adam - lngilterede · Şeytana Tapanlar -
Londrada Yılan Yemek Moda Oldu 

Diinganın 
Erı Garip Adamı 

Sinemalarda, tiyatro veya 
\'o dvillerde gördüğünüz gillünç 
Ve garip sahneleri, müellifleri mi 
bulur zannedersiniz ? 

Hayır, bunu kendisine san'at 
edinen ve bu sayede yaşıyan 
adamlar vardır. işte Mr. Boosber 
hunlardan biridir. Ve işi sinema
kumpany alarma garip ve seyirci
leri kahkahalarla güldüren oyun
lar bulmaktır. Harold Loit'in, 
Mari Dreslerin veyahut komik 
diğer bir aktörün yaptığı gü
lünç sah.1elerin çoğu bu adam 
tarafmdan bulunmuştur. Bu Ame
tikalt bu iş için haftada 4000 lira 
kazanır. 

Bu i~e giri'i de garip olmuş
tul'. Bu zat bir mücevheratçı 
dükkanında satıcı idi. Artistler 
buradan hayli alış veriş yaptıkla• 
fi için onlarla temasta bulunu· 
Yordu. Bir gün onlardan birine 
aklına gelen garip bir sahneyi 
anlatmış. Bu fikir artistin hoşu• 
na gitmiş ve bir yeni fikir bu
lursa para ile satın almıya hazır 
olduğunu söylemiş. Genç Ameri
kalı bir saatin içinde beş on gil
liinç sahne daha· bulmuş, derken 
bunu kendisine meslek edinmiştir. 

Komiklere gülünç oyun sah
neleri için fikir vermek kazançlı 
bir iş olmu~tur. · 

Birçok komikler bu adamlar 
•ayec;inde meşhur olmuşlar, bir
çok kimseler de bu sayede servet 
Yapmışlardır. 

8 . lf 
aşka/an için 

Kendini Tehlikeye 
Kogan Adam 

- Size 100 lira, 1000 lira 
Vereceğim, şu tayyareye bininiz 
\'e tayyareyi bir ağaca veya 
duvara çarparak parçalaymız 
deseler yapar mısınız? Tabii 
güler ve teklif edenin aklından 
füphe edersiniz. 

Halbuki insanlar vardır ki ha
Y:'tlar,nı bu suretle kazanıyorlar. 
1 uyyaı-e fabrikalarının böyle tec~ 
rübe adamları vardır. Bunların 
\'azifesi tayyareleri bir yere çarp
tırıp parçalamaktır. 

İngiliz tayyarecilerinden Mait
land isminde biri hergün böyle 
bir tayyare parçalamaktadır, fa
kat şimdiye kadar l..endisine hiç· 
bir şey olmamıştır. Bu tecrübe· 
lerden maksat tayyare kazalarına 
sebebiyet verenin makine mi, 
yoksa pilot mu olduğunu ala· 
maktır. 

Romatızmagı 

Çay Yaparmış 
İngiliz doktorları yeni bir şey 

keşfetmişler: İngilterede roma· 
tizma için senede 170 milyon 
lira sarfedilirmiş ve romatizma· 
nın en büyük sebebi de 
çaymış. 

Çay tiryakisi iseniz bu hava· 
disi okurken bir iki dakika yut
kununuz ve öyle karar veriniz. 

Bir Kap 
Yılan Veriniz 

lf 

Bir lokantaya gidiyorsunuz. 
Yanınızdaki masadan garsonu 
çağırıyorlar ve: 

- Bir kap yılan getirinjz, 
emrını veriyorlar. 

Şaşmayınız. Bu sene İngilte· 
rede lokantalarda yılan yemeyi 
moda olmuştur. Yılanların zehir· 
sizleri F ransada ve Cezairde 
yetiştirilmekte ve İngiltereye ıtev
kedilmektedir. fngilizler yılan 
etinin pek lezıctli olduğunu iddia 
ediyorlar. 

lngilterede 
Şeytana Tapanlar 

İngilterede son zamanlarda 
(Şeytana tapanlar) isminde yeni 
bir tarikat türemiştir. İbadetleri 
garip olduğu için haylı da rağbet 
görmüştllr. 

Bunların Londrada bir mabet• 
leri var. Burada gizli t~planıyor 
ve gizli ibadet ediyorlar. Her dua
nın sonunda ruhlarla temasa ge
lerek istediklerini yapbrabildikle· 
rine kanidirler. Mabet karanlıktır. 
İbadet esnasmda bir kız dans 
eder. 

Hulisa birçok gülünç ıeyler 
yaparlar ve bunlara en çok yaş
lıca İngiliz kadınları inamrJar. 

Dünyada a-arip ıey az mı 1 

Yeminle kurulan bir 
kilise. Venezoellııda bu ..........,,_.,...,... 
kiliseyi yaptırmnl< iç in ~=~========~il.~~~ 
ltı_zım olan para, ye
ının para~ı olarak a ı
nan para 1 e temin 

/~ . Q edilnıiştlr. 

~ ......... ,~ 
<.--

z.ıo · 1 roo 
'2 

100"~ '!!" 50 ) 

7 fü; çiftçini o 4 d•nüm 
toprağı vardı. l}ir dö
nümünü sattı, Öldüğd 
:ı:.aman ~eri kalan ilç 
dönümü 4 oğlu arasın
da ayni boy ve a)·nl 
miktarda tak61 mini 
\l&siyet elti. Cevabı 
gelecek hafta. 

Danimarka Kralı Krlstian ( 1481 - 1551 ) 
Sanderborgtaki hapishanesinde mermer 
maea etrallnda dolaftıkça elini böyle da-
yadığı için masarıın kenarına daire ıeklln• 
de bir iz çi:ı:.miştir • 

. 
lnanılmıyacak 

Şeyler 
Cep Radyosu 

Şimdi ~vlerimizde odalarımıza 
koyarak kullandığımız radyo ma-

kinelerini cebimize sokup yer-
leştirecek boyda yapmıılardar. 

Bu makinenin megafonu şapkaya 
konuyor. Bu auretle yolda, parkta 

veya her istediğiniz yerde rad
yonuzu ayar ederek istediğiniz_ 

yeri dinlemek iınkAnma malikıi
niz. 

Camdan Kaldırım 

Bir İngiliz muhterii, ıokak· 
larda kaldmmların asfalt veya 

taştan yapılması yerine camdan 

yapılmasını teklif etmektedir. 

Cam kaldırımların Uat kıımı 

tekerleklerin kaymasına mani 

olacak surette tırmıklı olacak, 

fakat bütün cadde dümdüz ve 

ılpır pırıl olacaktır. 

Bilir 
Misiniz 

Niçin? 
Kuş Nasıl Oluyor Da 

Uçuyor? 
Kuş havadan ağırdır. Ohalde 

ı;ıasıl oluyor da uçabiliyor 1 

Avcılık edenler bilir ki, kuş 
vurulur vurulmaz düşer. Yani bir 

kuş ölünce o da cazibe kanununa 
uyar ve bir taş gibi, yahut bir 

yağmur tanesi gibi aşağı yunr· 
lamr. Cazibe kanunu herşey nz.,-
rine, batta uçan canlı kuılar 
üzerine bile teıir icra eder. Şu 

halde uçan kuşlarda cazibe kanu
nunun tesirini yok eden bir ıey 

. vardır demektir. Bu kuvvet ko
tun hayatmdan doğuyor. Ve 
onun havada muvazene temin 
etmesini, istediği iıtikamette 

uçabilmesini temin ediyor. Ayni 
kuvveti bir tayyarede veyahut 
oyuncak bir uçurtmada da yapa
biliyoruz. Yani herhalde cazibe
nin akıi istikametto teıir eden 
bir kuvvet var demektir. Kuıta 
bu kuvvet, vücudunda yakbğı 

ıeker ve karbondan, tayyarede 
motörden çıkar. Yokıa bu uçma
lar cazibe kanununun teairi ol· 
madığmı göstermez. 

Fıçı İçinde 

lniilterede papazın biri mah
kemede kaybettiği davasını ka
ıanmak için sokakta bir fıçı 
içinde gezerek halkı tophY.or ve 
onlardan para dileniyor. iyi di
lencilik değil mi? 

İngilterede Sıhhi Uyku 
Müsabakası Yapıldı 

·-~ 

~ 
it~ 

' .. 

Burada resmini gördüğünüz genç klz, geçenlerde İngilterede 
yapılan sıhhi uyku uyumak ve yatakta sıhhat k"aidelerine uy~un 
olarak yatmak müsabak~sında birinciliği kazanmıştır. Bu şekılde 
yatıldığı ve uyunduğu zaman insan hiç rahatsız ol?'az~ış. Ayn~ 
zamanda uykud.m maksut olan vücudün tam manaslle dmlenmesı 
için bu şekilde yatmak lizımgeliyormuş. 
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Fuat Paşaya Selim Veı·enlerden 
400 Kişi Tevkif Edilmişti 

Bu Fırsattan İstifade Eden Jurnalciler Gemi Azıya Aldılar 
Muharriri lf. 

Her Hakkı Mahfuz dur 
-169-

Dedi. Mehmet Paş~. (Bcrut) a 
tidileceğini söylediği zaman, kap
tan adeta tecennün edecekti. 
~ncJcrdenberi (Halici) n durgun 
ıularında, martHer Uineyen kır

mızı bir şamandıraya bağlı kal
mış olan bu harap tekne ile 
( Berut ) gibi açık ve uzak de
nizlere nasıl gidilecekti?. Bahusus 
mevsim, ( klnunusani ) idi. Bu 
nıe\'sİnıde ( Çandarla ) nın o nıeş· 
hur anaforlarından sağ selamet 
geçebilseler bile, (Kıbrıs) açıkları· 
nın o dağ gibi dalğalarma nasıl 

nıukavcmet edeceklerdi? .. {Rlikübu 
hümayun ) a mahssus olduğu için 
filhakika bu yandan çarkla ( Sal
tanat vapuru ) nun müzeyyen ve 

muhteşem salon ve kamaraları, 
.som altın yaldızları göz kamaş

tıran azametli davlumbazları 

vardı. Fakat Abdülhamit tara· 
f ından ( Rükube rağbet ) görme
diği için, ihmale uğramak yüziin
den, gerek teknesi ve gerek 
makine akaamı tamamen haraptı. 
Bu e~baba binaen bu uzun yol
culuğun mqakkatlerini bir an 
zarfmda gözünlln önunden geçi
ren vapurun sllvarisi, derin derin 
';ini çekti. Göstereccgi mazeret-
i ·rden hiçbirinin para etnıiyect:
gini bildiği içiu sadece: 

- Kömür kifi değil. 
Dedi. Fuat paşan.n karşısında 

s~t dökmlı~ kedi gibi yaltaklanan 
Mehmet pap, zavallı siivarinin 
k rşı~ ııda, yelesi kabarmı, bir 
iırtlan ~ibi gügrüyordu. 

- Hiçbir mazeret dinlemem. 
Şimdi hareket edeceksiniz. Hiçbir 

i k •leye uğramadan doğruca (Be
nıta) u gideceksiniz. (İradei seni
ye) , bu merketdedir. 

- Aman efendim, merhamet 
buyurunuz. 

- Vallahi, şimdi seni gemi
nin direğine asarım. İşitmiuor 

• J 

mu un.. (lradei aeniye) bu mer-
kezdeJir, diyorum. Ben, istimbota 
a} ak b. sar basmaz. derhal demi
ri vira t•dcc:k in. 

Dedi vo y ldır ınla vurulmuşa 
dönen vapurun aüvarısanı bu 
mü~klil vaziyette bırakarak, rucr
di\•enleri indi ve istimbota girdi. 

~ 
Mesele, yalmz Fuat Paşamn 

fstaubutdan çıkarılmasile kalma
nnş; şimdi lstanlrnlda vasi mik
yasta tevkifat ta baılamıştı. Jıır

aalcılar derhal faaliyete geçmiş

ler, Fuat Paşaya mensup olanlar 
ıu tarafa dursun, vaktile selam 
verenleri bile birer birer yıldıza 
ihbar ediyorlardı. Biribiriı.e husu
meti olan veya but herhaııg i bir 
sebeple menfaatine sekte vuruluo· 
lar için geniş bir intikam sahası 
açılmıştı. Yıldıı: sarayının {Gedikli 
jurnalcdarı) bile, artık solda ıı
f ır kalı yordu. 

Bu mlaaaebetle, çok iyi ha· 
brlachiım bir vak'ayı arzedersem, 

o zamanın haleti ruhiyesi hakkm
da karilerim daha iyi bir fikir 
peyda ederler. ( Yerebatan) sem· 
tinde ikamet edet Maliye ketebe
sinden Hilmi 8. isminde bir genç 
vardı. Bu genç, o esnada (Şeh

ramanetı Meclisi) azasından bir za· 
tin kıı.ı ı!e sevişmiş.bu kızla izdivaç 

etmişti. izdivaçtan sonra, bu sevgi 
uzun sürmemiş; hercai bir ruha 
malik olan Hilmi B., genç ve giizel 
zevcesmm hararetli aşkını bir 
tarafa bırakarak, yakm akraba
sından birine gönlil verıııişti. 

fık zamanlarda gizli cereyan 
eden bu aile faciası, her iki 
tarafın bazı miinasebetsizliği yii
zlinden yctvaş yavaş meydana 1 

çılcmıya başladı. Hilmi Beyin 
kaympederi, bu işin öniini1 almak 
için eıtvcla bu haşarı ve ihanet
kar küçlik kızı derhal evleııdir-

Jiği yilzünden tahkikat neticesin
de o iki za-.allı kurtuldu. Zevcesi 
tatlik ettirilerek kendisi de evden 
kovuldu. 

Gerek Fuat Paşaya mensup 
bulunan ve gerek bu ıuretle 
menfaat yüzünden iftiraya kurban 
olan birçok suçsuz zavallılar, tev· 
l<ifhanelt:ri dolduruyordu. Sivil ve 
asker olarak dört yiiz kişiden 

fazla tevkif olunmnştu. Fakat 
bunların çoğu, Fuat Paşa ile 
hiçbir alakalaları olmadığını ispat 
ederek kurtulınıya muvaffak 
oldu. 

( \rl • ..,, 
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TAKViM 
ÇARŞAMBA 
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Araol Hu n! 

miye karar V'!rdi. Maarif • .itip- 23. Ceııı.e ahar• ılıl I~ • ld Teşrin. IJI 1 

ferinden birini buldu. Söı kesildi. 
On beş gün sonra nikaha hazır
lanılıyordu. Fuat Paşa vak'ası 
:rnhür edip te jurnale lığrn revacı 
birdenbire artar artmaz. Hilmi 
Bey hemen sara} a kcştu. Gerek 
kayınpcderi ve gerek nnistakbel 

damat lıakkırıda Fuat Pş. nın 

mensuplarmdandır, diye verdiği 

bir jurnalle, az kalsın bu iki ma· 
sum adamı, kendi ihtirası uğrun· 

d mahvediyordu. Bereket versin 

\'ek' v .. ıc • f..7 ı-ıl vasa 

\..ı.iıı·r 

1
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Y;;arınrlan ıHbart':n 

ALEMDAR 
Sinanıasında 

JEAN MURAT ve KATE DE 
NAGY gibi iki büyük artistin 

temsil ettikleri 

bu acemi jurnalcının beceriksiz- Aş K TA G Ali p 
Ç
c[ KEEZC EAKNS l)N 1 'Z(':ıgirı "" ınülıcmrııd fi.mini gÖ•lıorl'c,.k· 

tir. Tf'maşager~n x .. vkll v~ nf'_,• .. ıı 
, _____________ .,, ..... ~ iıl saat geçrccf'ktlr ~---

zevkli, neşeli ve t:ğlenceli salınelerile en 
tuvaletleri ve nefis musikisi ile 

BIM OLACA 
Louis Verneuil'ün biiyii1{ miLaıı!ienli 

Bu akşamdan itibaren 

MELEK Sinemasında 
G.Jlccek: Kalı!{alıal rla giilHt-k ... giilnıeldcn ağlı} acak rnız. 

Ba~ rollcrdt:: LUCIEN BAROUX ve ALiCE FıELD 
İlaveten : Par nıount dünp hın ad sicri .. R U S - T O R K 

futbo'~ü!criııİ•ı K ulıköviindc ilk •naçları 

ARAMAZOFFIİ 
-----------------~~----------------------..) 

Yarm akşam M A j J K 'le 

iMDEN 
(KorS41n kruvazör) 

Alman B•hriyuiuin ittirakiif' filıu~ .tlınınış ve me->lıur arti.tler 
LOUIS RALPH - WERNERX FUTTERER ve 

RENEE STOBRA WA 
ı.ırıfııı<lıı.ıı 1 tıı""il ı• I 1 ııı lir 

~esaret ve kahramanh~ını 
bir şaheserdir 

~ Yaren akşam: G LOR Y A'da 

I·~ - ... TRADER HORN 

l: 
( ruccar Horn) :J 

1 mcrika'da Yahti hayvanlar arasıoda çovrilmiı bi1t bir çe,it korku 

1 
ve feliket geçir:ni~ film 

Mümeuile.i E O V 1 N A B O O T H 
Bütün tehir balkmıP ıidip ~öreceği bir fabeserdir 

Kömür Ocaklarımızın 
-----------------------------------------------------
Hayatı 
-------------- J 1 Yazan: A. Naim 

(Zonguldak havzasanda ametenln çallfma, geçinme ve ya,am• 
••rtlarına dair nefrettljlmlz ,u tetkik •ll•ll••lne bugUn nihayet 
veriyoruz. llugUnkU kısımda lfçlye k•rfı reva glSrUlen barız 
bir haksızlljın muhtelif cardı mlaallerlnl okuyacaksınız.) 

Zonguldakta 

İşçi Hakkı Nasıl 
Saklanıyor? 

Zonguldak, {Hususi) - Kö
mür havzamızın büyük dertlerin
den biri de ameleden kesilen 
paralardır. Dünkü yazımda "kıs
telyevm,, ismi altında verilmiyen 
haldan kaydetmiştim. Bugrm de 

"ambar malzemesi,, diye yüklenen 
ceza paralsrmı sıralıyacağım. 

Ameleden, "ambar malzemeıi" 
lıesa bına kesilen para, amelenin 
iş başında ve yaptığı iş dolayı
sile kırdığı, kaybettiği veya yı

kılan bir galeri altında bıraktığı 

maden malzemesini ödetmek 
içindir • 

Zonguldak amele kanununun 
beşinci maddesi, amelenin iş ba
şında her ne şekilde olursa olsun 
ziyaa uğrayan ocak malzemesini, 
iş sahiplerini tazmin ile mükellef 
tutarken, iş 4'ahiplerinin, kendi 

işlerinde kullanmak üzere amele
ye verdikleri ocak malzemesinin 
yine iı başında kırılmasından 
veya ziyaa uğramaaından ameleyi 
mes'ul tutmakta ve e-1yayı tazmin 
ettirmekte ne dereceye kadar 
haklı oldukları sorulacak haklı 

bir sualdir. 
Ayni zamanda hariçten ( 5 ) 

kuruşa temin edilebilen bir em· 
niyet lambası camı için ameleden 
( 30) kuruş, clcğeri ( 3) lira olan 
bir emniyet lambası için ( 10 ) 

lira ktsilir. 
tlı Uhlm Bir Dert 

Geç~nlerde bir ecnebi nıiies

sesesinin bir maden kuyusunda 
kıymeti en çok iki lira olan bir 
vinç yatağı kaybolmuştur. Ocağın 
ecnebi miihcndisı derhal lıiddete 
gelmiş ve alakadar memura ver· 
<liği tahriri bir emirle kaybolan 
makine yatağı için mevcut anıe· 
lenin beherinden birer lira ke
ıilmesini bildirmiştir. 

Bilahara hükumet tarafından 

resmen teıpit edilen tahriri emir
de ml\hcndis efendi aynen şöyle 

buyurmuştur : 
ı. < olll'''ı ııııe i", ,. p.ıı .unele 

J 1111 ol de lıı oıııc ) 

Bir kere 'u yaııdaki küstıeh· 
lığa dikkat buyurunuz: Kıymeti 

iki lira eden bir meta için bütün 
ameleden kanunsuz bir şekilde 
birer lira kesilmesini emreden 
bu mühendis efendi, aynı za
manda bütün .ameleye hırsızhk 

iınadiie de hakaret ediyor. 
Ocak mühendisinin bu tahriri 

emri bittabi yerine getirilmif, bu 
suretle iki liralık pirinç parçaıı 
için ameleden 290 küsur lira ke
ıiloıiıtir. Fakat meseleye hökü· 
met vazıyet etmiıtir. 

Bunuo Uzerine mileueae. mü• 
hondisinin kestirme bir emrile 
am•l•den kanunsu& olarak kesi-

kömUr nakliyatı 

len birer liraları. bayram müna· 
sebetile iizerlerinde heniiz tediyat 
yapılmıyan defterleri tebrif ede· 
rek amele istihkaklarına ilAvo 
eylemiştir. 

Fakat tediyat bordrolarında 
paranm ktısilmeıile hilkfımctin işe 

vazıyet etme.si arasında geçen bit 
buçuk aylak bir zaman zarfmda 
merkez muha.sebeıinde hesap 
muameJAtı tekemmül etmiş ve 

ameleden kesilen 200 küsur lira 
yevmiye defteriııe (ambar) hesa
bına varidat kaydedilmiş ve mli
esaesenin Türkiye haricindeki 
merkezine }'Olladığı ayhk planço
lara da bu şekilde geçilmiştir. 

Yine bu ecnebi mliessese, 
hükumetin hadiseye ml\dahaleain· 
den kutkullanmış ve ameleden 
ceza paralarının kesildiği ocakta 
çalışan bir Türk memurunun, 
hadiseyi ihpar ettiği ı:annile vazi
fesine nihayet vermiştir. 

Diğer taraftan •· Makine y•· 
tağı hırsızlığı için amele batına 
birer lira kesiniz ... gibi çok klisa 
tahça emri veren ecnebi mühen
dis ise, terfian daha bftyllk ~a 

amele kadrosu daha genif bir 
ocağa tayin edilmi,tir. 

* 
Havza amelesinin bunlardan 

başka, maden kazalarmda verilen 
tazminat gibi bir derdi daha var
dır. Bu vadideki tetkikatı henüz 
ikmal etmediğimden bunlardan 
ileride mufassalan bahsedeceğim. 

* Bu yazımla; daha başlaiıçta 

söylediğim gibi, madde, meıele 
ve vak'alara istinat ederek hav
zada çalııan maden amelesinin 
vaziyetini olduğu gibi an1atmıya 
çalıştım. 

Bu sahalardaki uzun tetkik 
ve müşahed~l~rimin merhalesi 
olan bu satırları yazarken her
hangi bir histen tamamile uzak 
ve tıpkı bir " ~Objektif .. vaziye
tinde kaldım; hadisatı, daima 
" Son Posta .. nın şiara olan ha
kikat zaviyesinden gördüm ve 
gördüğüm gibi göstermiye ça-

lıştım. 6 

-SON-

1 Kumbara 
Sahipleri: 

29 teşrinievvel kun:ba~a
nızı doldzırnıa_ giiniidür. 

Kumbarası 
olmıyanlar: 

Bu hafta içinde i, Bank ıından 
alacatınız kumbaraya, ilk artbraea· 
tanıa parayı 20 tefl'İnien•elde tıouı.-

- Tür kige iş Bankası -

' 
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TiMURLENI· 
,-
1 Cevaba Cevap l 

Vardı 

Varan Üç! 
- 1 \, - İ\'it._ . • : ~ 

Cihangir rf imur Ölüme Alleddln Beye c:evap 

Boş kalmıı; "oyuncak oyuncak., diye 
Çırpınır o imza tüccarı çocuk 
Dağıldı derneğin "dab,, de Niğdeye 
Geçti artık Borun pazara çocuk 

MahkUm Bulunuyordu 
---- ----

Fak at gökten mi indiği, 
yerden mi çıktığı bilinemiyen bir 
el, Timurun henüz on yedi yaşm
da bulunan torunu Şahruh Mir
zanın eli, birdenbire o ölüm 
getiren kılıcı karşıladı, kuvvetli 
bir gUrz darbesile Şah Mansuru 
yere düşilrdU, mtiteakıben kafa 
ıını keati, hayret ve dehşet için
de bulunan dedesinia önllno cUr, 
"blltun düşmanlarının ba;t böy
lece aboın naJlarmı örsün,, diye 
bağırdıl 

Ne yazık ki burada Şahruh 
Mirza da yoktu, yalnız kement 
ve yalnız rezalet vardı. Otu:: yıl· 
lık bir şevket, feci bir surette 
ı6nüyordu. Cihangir Timur, nis
lrin miskin can vermiyc nahkQm 
bulunuyordu! O, katillerinln ~;ftz~ 
leri a-ibi kendi inhidamını da gör .. 
mek istemiyormuş gibi rrözlerini 
kapıyordu. Son lAhzede Fazıl BC4> 
yin de yakalandığını ve nlelAcele 
bağlandığını gördü. Efen-~i He 
köle, ayni vaziyette idiler ve ayni 
akıbde sürüldenecelderdi. 

Lakin talih, Aksak Cihangiri 
henüz terkedcmemişti, onun :..~.ç~ 

larına değecek kadar yaklaşall 
yıldmmlan hile müdabalesilc ee
riye çevirmek bu JUtufkir taliin 
vazifesi idi ve şimdi o vazifesini 
yapacakta, Timuru çukurdan çı
karacaktı, mağlup iken galip 
mevkiine getirtcekti, zelil olmuş· 
ken şereflendirecekti, öiürken 
yaşatacaktı. Bunu da umulmaz 
bir şekilde yapmak suretile bi~
ıat Timuru hayrete düşürecekti! 

Evet; tali hu ağır vaziyette 
aksak cihangirin yardımına koş· 
tu, ilkin güzel bir kız şekline 

temeasül etti, Fazıl Beyi devirip 
Timurun üzerine yürüyen Çerkes• 
lerin arasına dikildi. Kemendin 
ucunu kıvıra kıvıra haımetli av· 
larınin üzerine yürilyen muha
cimler, birdenbire karşılarına çı· 
kan bu orman perisini ilkin mil
himsemediler, işlerini bitirmek 
h rsile yürümekte devam etmek 
İstediler. Zaten mesafe, dört beş 
rnetreye inhisar etmişti. Av ve 
avcr, biribirlcrine llikürecek kadar 
}•alun bulunuyorlardı. Peri, işte 
hu mesafe içinde ve bir ağaçtan 
ıs\izülmüş gibi ortaya çıkmıştı. 

Muhacinıler, son adımı atmak 
Üzere bulunurlarken peri, Timu
tun bahtını temsil eden güzel kız, 
arar.ça haykırdı : 

- Geri, hemen geri. Bir 
ad·m irerliyen ölecektir J 

Çerkesier, ihtiyarsız, durakla
ddar, güzel kızı şöyle bir süzdü
ler ve ayni dille cevap verdiler: 

- Cekkl, dişi böcek, er işine 
karışma! 

Fakat bu sözlerin aksi henüz 
v ı 

agaçlarm dallara arasmda yaşar· 
ken içlerinden biri, Timura kc
nıent atnuş olam, kollarım hava
ya kaldırdı, acı acı bağırdı, yere 
Yuvarlandı, tam kalbinde bir 
hançer saph idi r 

Ne Çerkesler, ne Timur, ne 
uzaldd ğı yerden sahneyi sevre
den Fazıl Bey, bu hançerin h~ngi 
eHe atıldığını görmemiş!crdi. Or
n1an perisi ko:Iarııu kavuştur
mu~tu, sal<in dunıvordu. 

O halde, keme~t kullanmakta 
pek büyük meharet gösteren ve 

koca cihangiri kıskıvrak bağlıyan lf-
çerkesi öldüren silah kimindi? Korkulmaz açıkça kar.şı alandan (1) 

~orkulur doğrusu sinai olandan 
Bunu, sağ kalan üç muhacim de iğrenir mert olan adam yalandan 
şaşkın şaşkın düşünürlerken içle- Zıplama aşakı yukarı çocuk 

rinden biri daha ayni suretle lf. 
böğürdü, yere yuvarlandı. O da Bilirim çocukça şiirlerini 
kalbinden ve hançerle vurulmuştu! Biliriın her şeyi; bilirim seni 

Şimdi Çerkesler, bu öldürücü [Yanlışlar kaynağı) gel ilzmc beni! 
Okursun yakında bunları çocuk 

darbelerin bir ağaç arkasından 
geJdiO-ı·nı· anJamışlardı. Orada N ı lf. 

b e iigatin lügat, ne fİİr in şi:irf 
saklanan bir kuvvet, çöl usulünde Hepai de yanhştır; hepsi de bir 

hançer fırlatmak suretile muha- Bunların topu da iyi bil; gelir = 
cimleri birer birer öldürüyordu. Bilıriden, duygudan dıtarı çocuk 

Ayni 2amanda Timur, yar• serbest ö '1--
kalmış bulunuyordu. Kemendin z türkçe a6zlerJe •lay ederdin; 
ucu, ölflnUn elinden düştüğü ve "Köy dilinde tezek kokuyr,, derdin 
tazyik zai) ulduğu ıçin kuvvetli E•ki li1an idi bütün gün derdin 

Şimdi de Öğütme zavarı çocuk [21 
"iı çırpınışla ipten kurt,µlmak lf. 
imkftnı vardı. 

Hocam Beaiın demiş: ben de Atalay 
Peri, belki Timurdan evvel Dedim TürklüğümQ duyunca; hay ha 

bu ciheti !ezdi, Çerkesle.rin şaş· Duymaz bu duyguyu yavrum şinanay 
kinhğmdan istifade ederek koştu, Yllzün yok isteme Htarı çocuk 

koynundan çıkardığı hançerle Besim Atalay ----rpi keE>ti, Cihangiri hürriyetine (1) Karşı almak, cephe almak 
kavu~:urdu. Artık tehlike, tama- (2) Boş laf etmek, çene çalmak 
mile ~ertaraf olmuş demekti. ..L ___________ _ 
Ayakta kalan iki Çerkeze karşı 
Timur ve peri, tekabül edebilirdi. 
Daha doğrusu kuvvet, beri ta
rafta idi. EUerine ve silahına 

sahip olan Timur için iki Çerkezi 
tepelemek işten bile değildi. 

Cihangir, bu vaziyete kavu
şunca orman perisini kucakladı, 

afmndan öptü: 
- Teşekkür ederim, Gazale! 

dedi, bu iyiliğini unutmıyacağım. 
Ve hemen şaşkm Çerkesler 

üzerine saldırdı, ikisini, bir ham
lede yakalayıp kafalarını var· 
kuvvetile toslattı, sersemleşmiş 

olan herifleri yere çökertti, sille-
lemiye koyuldu. Onlar, perişan· 
lamışlardı, ne ellerini krmıldatı
yorlardı, ne ağızlarım açıyorlardı. 
Gazale tarafından, sımsıkı bağ· 
lanırken oe ayni ahk meskeneti 
muhafaza ediyorlardı. 

Çerkeslerin bağlanma işi bi
tince T~mur, güzel haliskara şük
ranlarını tekrarlamak istedi. Can
dan, yürekten ona teşekkür 

edecekti, babaca yüreğini aça· 
caktı. LAkin arapça bilmiyordu, 
Gazale de ttirkçe anlamıyordu. 

Bu sebeple mütereddit ve müte
essir d~rururken güzel l .. ız, güzel 
ağzmı ağaçlara çevirdi, : ağırdı: 

- Taal ya velet, taal ! 
( l\.r ,3 ıı v:ır ) 

,,,-----~----- - - =- ----..::....-. 
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Tolefon: İ!ltanlıul - 20203 
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ABONE 
TÜRKİYE 

FİATl 
ECNEBi 

1400 Kr. t Sena 
750 ,. 6 Ay 

27(10 Kr 

1400 " 
800 " 
300 " 

400 " 3 " 
150 " 1 " 

Gelen evrak geri verilmez 
lJ~nlardnıı ınes 'uliyct alın rııa:ı 

t't·V;•p iı,:iu mektuıJl ara. (6) kuru~luk 
dııl ila' ,;si Jazıı.ıılır. 

AJr.-.s de>ği~tirilıııcısi (20) kııru9tur. 

G.uetenıizdc~ka';"";eıinı ve yıu:.ılar111 
bütün hakları mahfuz ve g:azetemlze 

aittir. 

RADYO • 

26 Teşrinievvel Çarşamba 
lıtanbul- (1200 metre) ıs alaturka 

saz, ID,3 orkestra, 21 alaturka saz. 
Bükre-1 - (3!J4 metre) 20 Radyo CJ4 

ruırııııunu, 20,.J.t) gramofon 21,44 kemım 
koıısori. 

Bei2rat - (430 ·ı.ııetre) 21,30 Zag
rep'teıı nakil. 

Roma- (441 ınetre) 21 gramofon, 
21,45 IJaydeıı \len par~alar, ~3 karııık 
konBer, 23,3J tlans havaları. 

PraQ- - (488 metre) 20,0.) 9en mu
siki, 21,05 orkestra. 

Viyana - ( 517 metrı ) 19,20 or
kestra, ~0,30 Or!ando di Laııso, 21 
Viyana gecesi. 

Peıte - (550 metre) 20,43 konser 
22 sesli filmlımlcn parçalar. ' 

V arfoH - ( 141 l m•*r• ) 21 tarkı
konseri. 

Berlin - (1633 metre) 20,30 ncş'o 
veren musiki, 22,10 Viyana goccsi. 

27 Teşrinievvel Perşembe 
l •!anbul (1200 ınetre) - ıs orkestra., 

19,3 alaturka ı:;az, 21 gramofon ile 
opera parçaları. 

Bökreş - (:194 metre) 20,:JO Doıni
zetti'ııiıı meşhur Lucia opereti. 

~l•lırra.t - (430 metre) 21,30 keman 
konseri, 2:?,10 neşe veren bavalcr, 
2:1,10 orkestra. 

Roma- (.Hl metre) 21 gramofon 
21 14:; otCezayir'tlo bir lt:ılyaıı kızı> is~ 
miııcleki operet 

Prat - (488 metre) 20,0G Brtına'
dan nakil, 20,~0 Atelye tiyatrosundan 
nakil, :::>2,20 Paganini lıakkmda. bir 
koıırer:ıns, 22,30 orkost•a. 

Viyana - (fil7 metra) 21,40 orkes· 
tra. ~:~, 15 akt:ını konseri. 

Peıte - (5j:l metre) ~0,30 L:tlamo 
isıııinıl~ bir dram. 

Varıova - (1-ill metre) ~O konser 
:!:.?,:lO stüdyoda komedi. 

Berlin - ( 163a ıuetu) ~0,25 kon
fer:ıuıa, 21,10 ko1111n. 

Hasta 
A ratlığıııız 
doktorun 

ııdresini 

Mısınız? ... 

[!} 

Son Postanın 
KUçUk llAnlar

mda 

I3ıılahilir~iniz . 

Pa:ı:trtesi-Per '°emeb 

........ llllil ........... ~ 

==================~==:=======--
~ayfa 9 

SİNE A 
Haftanın Yeni Filmleri 

Bu haf ta ıehrimiz ıôııemalarinda yeni filmler g6receiJs. Bun

ların hemed hepsi de büyük filmlerdir. Gloryada yarın akfamdan 
itibaren Trader Hom ismindeki bUyük film gösterilecektir. Bu 

güzel film hakkında daha evvel muhtelif vesilelerle izahat ver

miıtik. Resimde filmden bir aahne görllnmektedl.r. 

Majik sineması yarın akıamdan iti~aren ıon ıenenin en met· 
bur filmlerinden olan uEmden,. gasterilecektir. Battan başa heye· 

can ve maceradan ibaret olan bu güzel eaerden burada canlı bir 

-..,hne görüyorsunuz. 

-
Opera sinemasının bu akşamdan itibaren göstereceği Polonya 

İstiklali ismindeki film umumi harbin mühim bir safhasını canla~ 
dırmuktadır. Bu film Avrupa sinemalar.nda da büyük bir rağbetle 
karşılanmıştır. Bunlardan başka yine bu hafta Artistikte meşhur 

Brigit Helmin "Zafer}, isimli biiyük filmi ve Mdekte de büyfık bir 
ihtimamla hazırlanmış olan "Kocam O acaks.n,, isimli gü'lel komPdi 

gösterilecektir. Elhaınra s·neması da ~ n sen ni:1 en şiddetli fi r.

lerinden biri olan "Şanghay El· spr-.si,, oynanac.ık tır. Mc~lıur I\ı :r• 
!en Ditr.hin en muvaffakiyetti eı:;eri oıan bu fi!nı buştnn basa 

bcyccnnb eahnder;e doludur . 
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'ı giltero lHık(ımcti tnr .. fından O.ız.l 

lfz. t c lıediyo edilen ('!.ıt'rİn tcrcliıne"l 

ÇANAKKALE 
- 141 - Yazan: General Oglander 

Emre Göre Nasıl Hüct!m 
Edilecekti ? 

Bmaenaleyh l çüncU defa ola· 
rak yine ayni saatte, ayni bum- ı 

bardımandan sonra, kızgın gUneşin 
altında yine ayni harekete teşebbüs 
edilecekti. Hlicum elden geldiği 
kadar ve son derece şiddetli 
olacak fakat bu defa en çetin va
~if e lngilizlere dUşecekti. 

Fransızlara nisbeten daha kli
\'.ük ve daha ehemmiyetsiz bir 
rol verilmişti. Yeni Zelanda liva· 
sile takviye edilmiş olan 29 uncu 
fırka sabah saat 10,30 da hücu
ma kall<acaktı. Fransızların sol 
cenahı Kereviz mahmuzu iizerin· 
deki mihver noktasını tahkime 
devam edecek, sol cenahları ise 
Kereviz dereyi geçmiye ve 6 mayıs 
günkli muharebe için hedef tayin 
edilmiş olan noktayı tutmıya gay
ıret edecekti. Başkumandan da 
muharebeden evvel karaya çıka· 
cak ve 114 rakımlı tepede ku· 
manda mevkiini tesis edecekti. 

Jcneral D'aınade 8 mayıs 

sabahı t limatmı verdi. Bu tali
mata nar.aran sol cenahı (Kolonel 
Sonıonin'in livası) mihver noktası 
c ·varındaki mevki ini tahkim et
miye devam edecek ve bu mevki 
3 tabur tarafmdan muhafaza 
edilecekti. 1 inci fırka Türklerin 
en zayıf bulundukları noktadan 
Kereviı:dereyi yeçecekti. 

Jeneral Hun ter - W es ton 7 
mayıs akşamı saat 11,25 te mai
} etindeki kumandanlarına atideki 
haıı1'1ık emrini gönderdi : 

" Y uın saat 10,30 da ileri 
hareketine devam edilecektir. 
Yeni Zelanda livası bu saatte 
88 inci livayı geçerek ilerlemiye 
amade bir \'aıiyetle bulunacaktır. 
87 inci liva ileri hareketinin sol 
cenahını teşkil edecek, 88 inci 
liva ise elyevru bulunduğu mev· 
kide ihtiyatta kalacaktır. Hint 
livasile muhtelit liva şimdiki 
mevkilerinde kalacaklardır.,, 

Hiicum hakkın<laki mufassal 
11mirler fırka karargahından ferdası 
sabah .aat ,30 da verildi ve liva 
kumanlarma ancak 8,55 le vasıl 
olabildi. Fakat evvelki hazırlık 

emri iizerine Yeni Zelanda livası· 

nın kumandanı tabur kumandan· 
farını davet ederek bir içtima 
akletnıiı ve ferdası glin kendi· 
lerinden 10, 10 da tebliğ edilen 
liva emirnamesi bu izahatı teyit 
etmelctcn başka birşey yapmı

yordu. 
Yeni Zelinda 

emre göre bu 
Kirte köyU idi. 

livasının aldığı 
livanın hedefi 
Hiicum soldan 

r-
Resim Tahlili Kuponu 

'l .lbiıüıııl-ıi cı~rcn ıııe.- ıati1or:n•ıu 

r ıı in i1.i 5 adet k ıı p .>11 ılt bir· 

},ı.L~ condOrı!lİ' Jü•ırn1İ11İı ill'.A/A 

lUmlı: ve :ıı.dıt ~thl•uuı. 

Wellington, merkezden Auckland 
ve sağdan da Conterbury tabur· 
ları tarafından yapılacaktı. 2 mayıs 
günn (Baby 700) tepesine yapılan 
hucumda pek fazla zayiat vermit 
otan Otago taburu ihtiyatta ka· 
Jacaktı. 

Zığındere mahmuzu üzerinde 
bulunan 87 inci Jivaıım mu telif 
kıtaatı sabah saat 10 da o glinkU 
hllcum ve vazifeleri hakkındaki 

emri aldılar. Bu emirlere göre 
hücum saatinde bütün fiva hUcuma 
kalkmayacak, yalnız S. Wa!es 
ve İnnlskilling taburları kayalık-
ların altından ve Zığındere bo 
yuT\ca birer ileri posta çıkara· 
cakl;tr; bu postalar Y sahili ci
varındaki Tlirk mevzilerini te'ibit 
ettikten scnra bu mevzilere ka
bil olduğu kadar yakın bir n1 e
safede siper kazıp yerleşecelcl r 
ve bu düşman mevzilerini za ·

tetmek için hangi taraftan hü· 
cum etmek lazım geldiğini bil· 
direceklerdi. Bundan maada in-
nikiJling taburu, çamağacı ruah
muzuna doğru ilerliyecek o!aa 

Yeni Zelanda livasının sol c.:na· 
hını himaye etmek için de ayrıca 

Zığınderenin Şark yamacıııda 
irtibat noktaları tesis edecekt". 

Lu tertibattan anlaşılacağı 
vecbile, haşkumandamn, 29uncu 
fırkanın mümkün olan şiddetle 

hucum edebilmesi için verdiği emir
ler oldukça tadil edilmişti. 29uncu 
fırkanın bu hücumdaki vazifesi 
tek bir livanın Çamağacı mah
muzu Uz~riııden ilerlemesine in· 
hisar ettirilmişti. Dıger Yeni 
Zelanda livasının dört ı:ayif taba
ru, güpegündüz en a,ağı dokuz 
Türk taburu tarafından işgal 

edilmekte olan mevzil~rc hücum 
edeceklerdi. 

Bir gece evvelki gibi, 7-8 ma· 
yıs gecesi de hiç ateş teati edil· 
rnedi; çünkii Tiirkler siper J~az· 

mak ve mevkilerini tahkim et
mekle meşguldüler. Ferdası •lin, 
parlak bir bahar giirıli, başku· 
mandan karaya çıkıpta 1 1.1 ra
kımlı tepedeki kumanda mevkiine 
gelrliği ı:aman, ileride sükun 
içinde uyuyan arazının silahlı 

adamlarla dolu olduğunu tasavvur 
etmek bile rniişkiil<lü. Sabahın 

sükunetini bir silah sesi bile 
ihlal etmiyordu. 

114 rakımlı tepenin ilcrisiııd • 
ki manzara e'lan birçok kimsele
rin hatırnlarında canlı olarak ya- • 
11arnaktadır. kayalıklarrn iiz.eriıı· 

deki çadırlar çiçeklerle siislü 
idi. Mavi semada tek bir l.Julut 
yoktu. Hava yabani kekik koku· 
sile meşhudu. ileride, tek tük sclvi 
ve zeytin ağaçları ve yer yer ekin 
ile süslenmiş bir dereden sonra 

ara7.t hafif bir meyil ile dut ve 
me~e ağaçları arasında bulunan 
Kirle köyline doğru ve bundan 
sorıra da daha dik bir surette 
muazzam bir deve lıörglicU ~ek

linde yiikselmekte idi. Sağ taraf-

I\" ıı .n J\ " 

(d@euk rnl '? 

Hosiııun kliııuı 30 ~urııılıu. 

r· ııııukııbıllado 1:<1111.teri,u ıl: 

ı 
ta gümüş bir kurdela gibi kum· 
.;;al sahili ile Morto kötfeıi, bol ğaz1ar ve daha ileride es· 

• ki Turuvanın altın renkli 

ı 
t r1aları görünüyordu. ..,._ ________________________ _, 

( Ar · :~'.iı ,.lLl' > 
• 

r Japonyada 
Tuvalet 
Kzraliçası 

1 HİKAYE 1 

L Maca~i!ye•İ. ~~~H~g~~~ndou~.~~~.?.~ R. H. J 
AŞK NAMINA 

-
Jurl azasından bulunuyordum, 

şu ceza işi milzakereden geçti: 
Yasso isminde bir adam en 

aziz dostu Kleberi öldürmUı, 

çUnkü o zevcesine, kendisinin 
sevgilisine karşı kaba davranıyor, 
gaddarlık ediyormuş. Bunun için 

1 kadının aşıkı Yasso. onun kocası 
I 

/ 

Geçenlerde Japonyada kadın· 
lar arasında tuvalet kıraliçası 
seçmek için bir mUsabaka yapıl
mıştır. Müsabakaya yllılerce Japon 
kadını girmiş, burada resmım 

gördUğUnUz kadın birinciliği ka
:zanmı,tır. Bu kıyafet esaaen Ja· 
ponların milli saç ve baş tuvale· 
ti kıyafetidir. Fakat bu kadın 
başını milli kıyafete uygun bir 
şekilde tanzim etmek hususunda 
ok muvaffak olmuştur. 

olacak herifi haklamı~. 
Bildiğimiz aşk ve sevda mU· 

sellesi: zevç, zevce ve aıık. Bu 
mevzuun iizerinde kilçük hikaye 
muharrirleri, roman düziicüler, 
vo şehir harici tiyatro evlerinin. 
piye' yaratıcı müellifleri mütema
diyen i~leyip durmaktan bıkma· 
mışlardır, yalnız burada müselles 
tepesi üzeri dikilmiş bir vaziyet· 
tedir. Zevç aşıkı değil, aşık zevci 
vurmuştur. Karşıhkh bir vak'a. 
İhtiras dalgalarının garip bir co· 
şuşu; ihtiras ayni, uncak başka 
bir şekilde kendini gösteriyor. 

Miizakere bliyük bir alAka ve 
merak uyandırdı; galeriler hınca· 
hınç dolmuştu. 

Blıtiin halk heyecan içinde idi; 
Polon yada hatta itiraf ederim, biz Juri azası 

bile heyecana düşmüş idik; olan
N ekadar Hayvan Vardır? ca dikatimizle miizakerenin cere· 

Bir istatistiğe göre Polonyada yanını takip ediyorduk. Hakim 
3.930.000 ökiiz, inek, dana ve kelli felli bir zattı. Sakin vakarlı 
9.444.000 damuz ve 5.835.000 ve temkinli; adalet terazisini kuv-
rces koyun ve 2.5IO.OOO keçi 

vetli bir el ile tutuyordu; sorula
mevcuttur. 

Geçen seneye nispetle atlar İ cak sualleri hakkile tertip etmişti, 
' öyle ki bu suallere ce.vap verme

yü7.de 4.7 ye inek ile ökiizler · 
mek ve hakimin sözlerinden kaça· 

yüzde 3. 4 e domuzlar ylizde 20. 
maklarla kurtulmak kolay bir iş 

3 e Koyunlar yiii'de 3. 4. e İnmi:l-' değildi. 
tir. Yalnız l<eçilerde yüzde 4.5 Bütün 
bir fazla görünmektedir. 

Farukun İkinci Ka-i 
rısını Da Elinden 

Almışlar 
( H:ıtt:mıfı 1 iıı<·i ,,ı~ f:ııl ı ) 

Abdiilkadir Meziyet Hanımla 
yalnız kalmıştı. Eski ,ebzade içki 
ve sefahat alernine devam edi
yordu. Kadını da bu alemlere 
alıştırm ştı. Fakat parası da tU· 
kendiği için kadın ıstırap ve 
zahmet çekıniye başlamıştı. 

Son gelen Macar gazetelerin· 
den öğrendiğimize göre, Abdül
lcadirin birinci kansını elinden 
alan arkadaşı tekrnr Rudapeşte
ye dönmıiş, Abdulkadirle barJı
mış ve yine onun e\•ine devan1a 
başlctmış. Bu do~tluk nihayet 
Meziyetin de yoldan çıkmasına 
sebep c.)lmuş ve adamcağız bu 
defa da Meziyeti a•ıp kaçmıfhr. 

Abdiilkadir ~ece yarısı sar
hoş eve döndiiğii zaman, karısını 
bulamamış, ve man Uzerinde 
bulduğu bir mektupla kanımın 
kaçtığ'mı öğrenmiştir. 

Yeni Neşriyat 

B~nl yakan .bir ateş varı - Bu 

i iııı :ıllınd:ı 1-ıw•Jl, lıil.~\ cl..rdPıı ırıUrek
.+>p lıir ··~ı·r m:;trP11iiıııı.1tir. lf'•ııiı h:t· 

t\I ııH,tır. ı:iıt.l•I \tı rnııl.li lıir l.ııp:ı:;ı 
'ar<lır. lıil a~ P!Prııı mcvııılıırı clikk:ıtıe 
SC'~· ilıııı~ lr. 1 ııvı-.i~ <· l1dtril. Mıılınrriri 
I::ıgıp ::'•'' ,j B6~ tlir. ~afal. klltiipano
s•n<l•• ı.-ı •) kuruş fi:ıtl•J :ıtılııı:tl.tniır. 

MUlklye Mecmua•• - Bu ilmi 
\O lılt' Jı l, j V.\ )ıl, IJll'l'lltll:lfllll 18 İllC'İ 
ri:ı~ ı ı lıirı:l•k ;wıkalolcrlr· ııefrcdilıııi:Jlİr. 

va, Türkistan - Tiır i t:ıııuı 

ııııllı jc;tiıi.l!l 'o ıııtifkO.relliııi t:ııııtıır-
11.:ıl, İ•. i ıı .ıwj rt•cli lıııı ay !ık uıecıo uaılır. 

u.., İll•'İ -.:n ısı c:ıkını,ıır. 

Holivut 
Jfoli,•ut'ıııı !:!ti ttıfrİaiovvel nucılı:~il 

Tnr:. l\ırn':ıtl...ırlarııuları Be lia Muvahhit 
llt111ııııı11 reııkli rcsiıııi ilo Mrı:ok aincnıa 

h:n udislori ve • Parnıııount •oıı on soıı 

artist re imlerini lı:l\i l•l u~k iııtitu 
t,11iıttir . 

müzakerenin esasını 

katil aşık Y assonun itirafı teşkil 
ediyordu; bu ikrar adeta hakim 
ve mücrim arasında cerevan eden 
hususi diyalog gibi bir ş;_y olmuş
tu ve ifadeden hatırlıyabildiğime 

göre katilin itirafı, haldmin yar
dımile şöyle bir şekil almıştı: 

Hakim - En aziz dostunuzu 
ne içtn öldürdünüz ? 

Yauo - Çünkü Adelini sevi-
yordum. Bu kadına yani onun 
zevcesine işıktım. 

Hakim - Bu, cinayet ıçm 

sebep olamaz! Başka bir maze
ret bulup söyliyemiyor musunuz? 

Yasso - Tekrar söylüyorum, 
Hakim Beyefendi, ben Adelini 
seviyordum. 

HAkim - Bunu İ:jİttim. 

Yasso - Olabilir, Hakim Ef., 
söylediğimi i,ittiniz, fakat. öyfe 
görüyorum ki sözlerimin ruhunu 
anlamamışsınız. . 

HAkim: Ya !.. Öyle mi, de-
mek siz beni aptal yerine koyu
yorsunuz ? Galiba fikrinize göre 
benim yerime siz geçmeli ve 
beni tevkif ettirmeli idiniz ! 

Yasso - Şclka etmek niye· 
tinde değilim Hakim Beyefendi. 
Ben evvelki ifademi tekrar ~di· 
yorum. Ben Adetinin işıkı idim, 
onun için en aziz dostum Kleberi 
vurdum. ÇOnkü benim içimde ya
ııyan aşk, itiraf ediyorum, her 
giinlük dilde, herkesin aşk ve 
sevda düzme sözile işaret ettiği 

duygu değildir ; bu benim biitiln 
varlığımın, bi.i tün benliğimin, bü
yük, hakiki ve bütün kuvvetini 
kendinden alan bir görünüşdür. 

Hakim - Ya, demek bunun 
için öldfü-dünüz ? 

Yasso - Bunun için öldiir-
medim. Asıl öldUrmemin sebebi 
Adelini sevişim ve Kleberin onu 
sevmediğini görüp anlayışımdır. 

O Adetini ne anlıyor, ne ruhan 
takdir ediyor, .ne de rikkat ve 
muhaltbetlerine ıarkediyor. 

1 Hakim - Bununla siz her 
halde onu rikkat ve muhabbeti· 
nizden dolayı öldnrdUğUnüzn sBy· 
lemek istemiyorsunuı yal 

Yasso - Hay•r, bikim efendi 
ben söz oyunu yapmıyorum. Ben
ce artık hayat ve Glllm hepsi blr. 
Tekrar ıöylUyorum, ben onu öl
dUrdllın. ÇUnkU Adelini seviyor· 
dum. 

Hakim - Peki, devam edinlzl 
Yasso - MU1aadenizle, hi· 

kim beyefendi; hemen hergiln 
kendisile beraberdim. Ecnebi 
memleketlere de, ıebir civarında· 

ki dağlara da beraber gitmiıtik, 
ÜçUmüz do hayat dediğimiz fU kısa 

ve geçici zamanı birlikte geçir· 
ruek fikrinde idik. Ben, Adelin, 
bir de o. O çok zeki bir adam 
idi, çalışmayı istiyor ve yolunu 
biliyordu. Parayı seviyor ve onu 
kazanmayı vazife sayıyordu. Yal· 
nız şunu bilmiyordu: Bir defa 
çalışıp gayret ederek para kua
nınca onunla birine ve tabii ilk 
önce Adeline sevinç ve saadet 
temin etmek. Adelin ince, duy· 
gulu bir kadın ruhudur. Onu 
yaşatmak ve hergünkü hayatın 
fevkinde ruhen semalaı da uçur· 
ınak ancak ruhi bir rikkatle 
mümkündür. Halbuki o bunun 
yerine, kuru bir hesabilikle, onun 
ruhunu kıstı, kaıtı, öldürdü. O 
biraz sevinç ve eğlence istediği 
zaman kat'i sörlerle onu bundan 
mahrum elti; biraz neşo ve he
yecana ge1diği zaman soğuk mu
amclelt!rle onun kanatlarım in· 
dirtti, şerefini söndürdü. Onun 
yanında Adelin ruhen ölUyordU. 
Ayrılmak cihetini de do,unmek 
imkanı yoktu, çünkü böyle birıeyl 
11e o, ne de Adelinin ailesi iıit

mek bile iıtemiyord'1. Sonra bir 
rezald çıkarmaktan çekiniyorduk, 
onun için güzel bir anlaşma ile, 
birlikte yaııyorduk ve ben ru· 
humun bUtlin kuvvetile ona, 
Adeline her türlü teselli ve se
vinci vermek istiyordum, ta ki 
onun ruhu genç kalsın, onun ruhu 
yaşasın ve onun ruhu sevinç ve 
saadet nurlarına garkolsun. Ken
disile yalnız kaldığımız zamanlar, 
bana göı yaşları içinde, koca
sının kendisine kaqı neka· 
dar kaba ve zalimce mua· 
mele ettiğini söyliyordu. Çok 
kere onu teselJi ettim. "Korkma 
ben buradayım, senin yanında 
kalıyorum, icap ederse, bir gün 
senin intikamını alırım ,, dedim. 
böylece bu intikam fikri içimde 
gittikçe olgunlaşıyordu. Bu intikam 
düşilncesi ~u idi: 

- Bir kadına, benim sevdiğim 
bir kadma karşı iyi olmıyan, ona 
dikkat ve şefkat göstermiyen 
ve ruhen ince olmıyan bir adamı 
cezalandırma\C lazımdır. 

Ruhumdaki mücadele ıundan 

ileri geliyordu. Bir taraftan be
nim bu kadına nasıl mail Qlabi
leceğimi, onu nasıl memnun ede
bileceğimi, ve onun göıi.inde saa
det ışığının parıldayışmı görmek 
için onu dl\n. ada güzel, iyi, asil 
ve sevindirici ne vaua bunlarm 
hepsine naııl garkedeceğimi dü
şünüyor, diğer tarıtfan benim ona 
biiHin bu saadetleri bir kaçakçı 
gibi getirmek mecburiyetinde 
olduğum halde ötekinin onu 
anlamıyan, o kocası olacak heri· 
fin, ona kartı kaba. ruhsux v• 
anlayışsız muamelesini göı:ümtı11 
önüne ıetiriyordum. 

( Au&Sl var) 
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Doktorlarımız Ve Amerika 

Nevyork Hükômeti Bizim 
Diplomaları Tanımıyor! 

( Baş tarafı 1 inci sayfada ) 
doktorların Nevyork bükümeti 
dahilinde doktorluk yapmalarına 
rnüsaade etmemiye karar vermiştir. 

Bu kararı icap ettiren sebep 
fudur ki, bu 37 memleketten 
gelen doktor ve talebenin hiçbiri 
Nevyork hükumeti dahilindeki 
İmtihan şartlarını yerine getire
nıemişlerdir. Haklarında memnu
iyet kararı alınan memleketler 
ıunlardır: 

BütUn İsviçre, Fransa, İtalya, 
Çekoslovakya, Yunanistan, Tür· 
kiye, Romanya ve bir kısım f skoç 
tap faklilteleri. 

Bu kararın haricinde kalan 
nıemleketler şunlardır: 

Almanya, Avusturya, İngiltere, 
Danimarka, Macaristan, f rlanda, 
İsveç, Felemenk tıp fakül tel erile 
bir kısım İskoç fakülteleri. 

Doktorlarımız Ne Diyorlar ? 
İsviçrenin Bal şehrinden al· 

dığımız şu hususi haberde verilen 
nıalfımat sarihtir. Nevyork hü
kumeti, Avrupanm, bugün çok 
Yllksek tanıdığımız birçok tıp 
fakültelerinden ye bu meyanda 
biz.im tıp fakültesinden verilen 
diplomaları tanımamaya karar 
~ermiştir. Şu halde bu fakillte· 
lerden çıkan doktorlar Amerikada 
Nevyork hükumeti dahilinde dok
torluk yapamıyacaklar, demektir. 

Memleketimizin ilmi varlığını 
ehemmiyetle alakadar eden bu 
haber etrafında dün tanınmış 
doktorlarımıza ve profesörlere 
llıüracaat ederek fikirlerini sor
duk. Tıp profesörlerinden Tevfik 
Salim Paıa şunları söylnıektedir: 

- u Nevyork hükumetinin • 
bahsettiğiniz fakültelerin diplo-
llıalarını tanımamak şeklinde bir 
karar verdiğini tahmin edemiyo
rum. Fransada çok yUksek hp 
fakülteleri vardır. Bu fakültelerle 
beraber diğer memleketlerdeki 
tap fakültelerinden mezun olan 
doktorlara "sizin elinizdeki diplo
blalar kafi değildir." Denebilir 
nıi ? Böyle bir karar verilmesinde 
hususi bazı mülahazaların hakim 
olması ihtimali çok kuvvetlidir. 
Bununla beraber kat'i bir söz 
•öylemek için tafsilAta intizar 
etmek daha münasiptir.,, 

Ayni mesele hakkında Dok
tor Mazhar Osman Beyin de fik
rini aldık. Mazhar Oıman Bey 
bu haberi hayretle karşıladıktan 
ıonra dedi ki:] 

"- Her memleket kendi hu· 
dutları dahilinde ancak kendi 
doktorlarına tababet yapmak 
müsaadesini vermektedir. Bu ka· 
rarm da bundan dolayı alınmış 
olduğunu tahmin ediyorum. Yok· 
sa saydığınız fakültelerden Fran
sa, İtalya, Çekoslovakya tıp fa
külteleri dUnyanm en büyük ilim 
müesseseleridir ve hiçbir suretle 
Amerika tıp fakUltelerindcn aşa· 
ğt değildir. Eğer bu karar, mua
delet esası Uzerinden yUrünerek 
alınmışsa çok yanlış ve mana· 
sızdır. 

- Bizim fakülte nasıldır? 
- Bu fakültelerin arasında 

sayıldığı için şüphesiz bizimki de 
mükemmel bir fakülte demektir.,, 

Tıp Fakültesi Müderrisslerin
den Behçet Sabit Bey de bu ha· 
her hakkında şu mlitaleayı ilel'i 
sürmüştür: 

- " Amerika hükumeti ecnebi 
doktorların hizmetine ihtiyaç 
hissediyor ve on sualden imtihan 
veren ecnebi doktorların Ameri· 
kada doktorluk yapmalarına mü
saade ediyordu. Bahsettiğiniz 
telgraftan fakültemizin henüz 
haberi yoktur. Eğer doğru ise, 
Amerika hükı'.imet.i artık ecnebi 
doktorlara ihtiyaç hissetmemekte 
ve bunu içinde Amerikada dok
torluğu Amerikalılara, hasretmek 
yolunda böyle bir karar vermiş 

bulunmaktadır. Yoksa, Fransa, 
Türkiye, İtalya, Çekoslovakya, 
Romanya ve Yunanistan fakül· 
tel eri Amerikan tıp Fakültelerin
den aşağı değildir. ,, 

Diğer taraftan Amerika hü
kumetinin, bu karar hakkında 
bizim faklilteye malümat verip 
vermediğini de tahkik etlik. Da
rülfünun Eminliği, henüz buraya 
bu karar h<ıkkında malumat 
verilmediğini bildirdi. Fakat 
hadise, doktorlarımız arasmda 
ehemmiyetle telakki edilmiştir. 

[_E~LA~ ~:~EY_ı_ .. A_M ___ BANK!\S~ IL~'l~ 
Kat'i ihale ile Satıhk 

Galata' da Şişhane 'f ramvay caddesinde 
33, 35 ve 37 No. 89 M. 2 iizerine zemin kat 2 dükkan üzerinde 

Uç katlı apartıman. 
1200 lira mukaveleye merbut icrada 

2:'I Teşrinievvel Perıembe günü saat J 4 - 16 ya kadar. 
930,270 No. 4 ilncü icra Dairesince satılacaktır. 

* Kafi İhale 
Beyoğlunda ( Caddeikebir ) istiklal caddesinde 243 245 247 ve 

247 mükerrer cedit 255,257,259 numaralar tahtııı'da ~anka Komer· 
çiy~laltaiyananın 'llÜsteciri bulunduğu Eanka Şulesile Eoı ma.rşa 
~agazasını müıtemil 

~stanbul palas namı diğer Klariç oteli 
ısmile yadedilen kirgir bina 

İstanbul icra Dairesince lO 11. 732 perşembe günü kat'i ihalesi 
Yap.ılacaktır. İzahat ve tafsilat istiyenler Bankamıza ve icra Da
lresıne 931 860 numara ile müracaat edebilirler. 

Satılık Hane ve F urun 
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:~.dem ~a~arlık için Ga':lia'da Mehmet. Ali l'aıa hııLn No. 41 Hulusi iltl.> e, 
çııı •alubı Baha Btıvo mhrac.tatları. 

Sadık Zade Biraderler 1 
Vapurları: Karadeniz Postası 

OUMLU PINAR 
vapuru p b 

27 Teşrinievvel erşm e 
günü akşamı saat J 8 de Sirkeci 
rıhtımından hareketle (Zongul· 
dak, İnebolu, Samsun, Ordu,Gi
resun,Trabz.on, Rize ve Hope)ye 
azimet ve avdet edecektir. 

Fazla tafsilAt için Sirkeci 
Meymenet Hanı altında acen
talığına müracaat. Tel. 22134 

NAiM VAPUR iDARESi., 

lzmir surat Postası 
( 20 saat ) 

Lüks 

ADNAN 
vapuru 

hHfer Perşembe &Unlerl Galata 
a ta nhhmından 

!laat tam 17 de hareketle dofru 

1ZM1 R 'e 
ve Pazar günleri İzmir' den saat 
14 J 2 da hareketle İstanbul' a 
avdet eder. Tafsilat için Galata, 
Gümrük karşısında Site Fran
sez Han No. 12 yazıhanesine 

- müracaat. Tel. 4. 1041 -

Amerika İle Ticaret Müııasebeti 

Türkiyeye Amerikan Ser
mayesi Giremez Mi? 

[Amerikanın TUrklyede ticaret kasdlle işleyen sermayesi 
son derece mahduttur. Bunun sebebi nedir? Amerikanın Dentson 
DarUlfUnunu lktıaadlyat MUderrlsl Profesör "James Gardan,, 
Amerika • TUr•.lyo mUnasebetlerl hakkında yazdığı bir eserde 
bu meseleyi uzun uzadıya izah etmlftir, Bu bahsin hulAsasını 
yazıyoruz: 

TUrkiyede sermaye biriktirmek 
işi ihmal olunmuştur. Onun için 
Türkiye yabancı sermayeye muh
taçtır. Yabancı sermayedarlar, 
Türkiyeye son derece mahdut 
sermaye yatırmışlardır. Eskiden 
yapılan istikrazlar, Türkiyeyi bir 
müstemlike hAJine indirmeyi is• 

tihdaf eden Avrupa emperayalizmi· 
nin maksatlarına hizmet ediyordu. 
Türkiyede, yalnız bir devletin 
bakim olmasına imkan bulunma· 
dığı anlaşı,dıktan sonra bu mem· 
leket iktısadi nüfuz mmtakalarına 
taksim edildi. Bu mıntakalarm 
ticaret kapıları başka milletlerin 
yüzüne kapatıldı. 

1900 den evvel Amerikalı 
sermayedarlar sermaye toplamak 

mali ~aahhUdatmı ifa eden cdi. 
Onun muvaffakıyetsiz.liği bir müd-
det için Amerikanın iş aleminde
ki nüfuzonu sarsar gibi oldu. Fa
kat Amerika hükümeti Uzerı'ude 
tesir etmedi. 

Amerikanın Lozanda tuttuğu 
siyaset hücumlara uğramıştır. 

Hücumlarm esası Amerikanın 
Developınan kumpanyası ile 
1srandart Ovil petrol kumpanya• 
sının menfaatleri uğurunda l<apl• 
tülasyonlardan ve Ermonistandan 
vazgeçmesi idi. Fakat böyle 1 ir 
ittihamı haklı gösterecek lı.!ı-blr 
şey yoktur. Buna mukabil Anıe
rikamn hep açık kapı siyasetini 
müdefaa eden birçok deliller 
vardır. 

1 A VlL ZADE VAPURLARI ve Amerikayı inkişaf ettirmekle 
meşgul oldukları için yabancı 

AYVAU K Postası muhitlerde sermaye işletmekle 

Siyasi ihtirasların hepsinden 
uzak olan Amerika sermayesi 
Türkiyede daima hüsnükabul 
görmüştür. Bununla beraber 

r SEL A" MET alakadar olmannşlardır. Daha 
sonraları bunlar yabancı sahalar 
aramıya çalışarak Türkiyede de· 

vapuru her Perşembe miyolu imtiyazı almak isliler. 
·saat 17 de Sirkeciden hareketle Amerikalıların hep gayri ticari 
Gelibolu, Çanakkale ve Körfez faaliyetlerde sermayelerini iılet-
tarikile Ayvalıg-a azimet ve av- tiklerini gören Avrupa devletleri, 
det edecektir. • Amerikanın bu vaziyetinden mem-

Dlkkat : Cuma günU Edremit yol-
culaıını trene yetittirlr ve Ayvalık yol· nun olmadılar. Asıl Çester projesinin 
cularıın ayni giln ak~amı Ayvalığa gördüğü müthiş muhalefet bun· 
çıkarır. d A 'k h" dan ileri geliyor u. merı a u· 
Yolcu bileti \'apurda da verilir. kumeti, Ottoman _ American De-

Adres: Yemişte T aviJzade Mus· velopman ,, kumpanyasına muza-

•t•a•fammb•i•ra•d•e•r•le•r•. •T•e•le•f•olll!n·!ll. 2•.•2•2 .'°.. ~erete diyordu. Fakat 191 ı de tam 

D A KUTI• EL muvaffakiyet kazanılacağı zaman 
r. · kumpanyanın sukutu Amerika 

Karaköı BlSrekçi fırı:n ıır.ııında 34 

Beyoğlu'nda 

TOKAT l l'da 
Fiatiarda tenzilat 
intihap üzere 3 kap yemek 

Meyvasile berabe 

T·ABLDOT 75 KURUŞ 
Hergün salon orkestrasi 

Ademi iktidar ve 
bel gevşekliğine 

karşı en miieuir deva S E I< V O 1 N 
haplarıdır. Deposu, latanbul Sirkecide 
Ali Rlr.a Merkes eczanesid r. Ta.,.aya 
l~O kurut poıt• ile ıcöıı deriıir. lımirde 
lrıat Pa:ı:anıadakl Trabz.oa Yeni Ferah 

ec&a,• lerlndc bulunur. 

29 TefrlnlevveJ 

Veremle . 
Mücadele OUnüdUr. 

l 9 tanbul Ka&Jaatro HAklmll
ğlndan: 1 t ııılıulıh Bıhkplz,lrıı:ıla 
!10 ııuııı:ıralı dııkLt•ıd.ı ı ıul,im iknrı 

teg:ı\, lifi edeli vo ik!rnıetgfllıı da ııı<'~·-
lıul hu

0

lurıarı \ <'~ ~<i tı'f' ıdi hini Al dullııh 

hükumetini müşkül bir vaziyette 
bıraktı. Onun için 1911 senesinin 
kanunuevvel ayı, Amerikanın 
yakın Şark siyasetinde bir dö
nüm noktası teşkil eder. O :za
manki idarenin değişu;esile açık 
diplomasi ve açık kapı bu siyaseti 
takip olunmuş ve siy<tset Tür
kiye-Amerika münasebetlerin ha

kim olmuştur. 

1918 mütarekesinden sonra 
Amerika, emperyaliıim ile müca
dele için açık siyaset üz~re de
vam ederek Türkiyeye karıı 
müsavi ticaret şeraiti üzerinde 
ısrar etti. Amerikanın Türkiş 
petrol kumpanyasının iddialarına 
karşı muhalefeti üzerine İngiltere, 
Amerikayı . pazarlık esası üzere 
işe iştirake davet etmiş, Fakat bu 
teklif reddedilmişti. Bunun üzerine 
Amerika Loun konferansına 
iştirake davet olundu. Amerika 
konferansla açık kapı siyaseti 
Oıerind~ ısrar etti. 

Türkiyenin Lozan konferan
sında Musulu istemesi, daha son
ra Amerikalılardan müteşekil ser
mayedarlara imtiyaz vermesi me
aeleyi büsbntnn karışhrdı. 

"Ottoman-American Develop
rnent,, kumpanyası Türkiyede 
ikinci defa imtiyaz aldığı ve bey
nemilel büyük bir velvele· 
ye sebebiyet verdiği halde yine 

Amerika, Türkiyede, mühim bir 
sermaye işletememiştir. Deve
lopman kumpanyasmnı mukave
lesini tatbik edememesi Ameri
kanın ticaret itibarını bozdu. 
Fakat bunun tesiri zail olmıya 
başladığından Amerika .ıermayesi 
Türkiyede hem hüsnükabul, hem 
teşvik görebilir. 

Bugün Türkiye, yeni bir ikti
sadi devlet eşiğindedir. Bu devri 
kemalile tahakkuk ettirmek için 
yabancı sermayeye ihtiyaç vardır. 
Bugünkü Türkiye hükümet git-
tikçe kuvvetlendiği ve Amerika 
sermayesine cazip teminat vermi-
ye istekli olduğu, sonra Amerika 
sermayesi de ınetemadiyen büyü
düğü için Amerikanın Türkiyede 
daha büyiik ticaret ıermayesi 

işleteceği muhakkak görünü~ or. 
c -===--:;.:=================-

TUrklye iş Bankasından: 
( uııı 1ı ır~\ et B:) rnmı ıuun.\ 

~~ tı•şriııion d !);J2 c ıınart' i 

lst nlıııl 'e Bı yo"lu 9ubemi:ı 
bulun. Lktır. 

lstanbul 6 met icra Da!re
alnden: Bir lıorcun tt nini iı•iıı ı . lı
cu z 'e pnr.L~ n ~c" ril mcsi mu • rrer 
iki aıııl.ıl, lıir kn) ık, bir koı.sul 'o 
sa'ro 27·10-!l ~:2 tarilıint;J mOs:ıd f ı er
ıeııı lıo gfl 1111 ıs, at 11 drn 13 ~e ıdar 
He' beli Ad,ı iskele eh: arında aı:ık 
nrtırma suret ile :ıtıJ, t a~ında'l 1 !ip
lerin le'm \O .atim ı.kiirda ıı hal
linde hAzır buluna<>a.k ıucınuruı a ıııu-

r. cıı·ıtlnrı ı 1 .l'ı ol ınur. 

lst•nbul ikinci icra Memur
luAundan: .1 Lhı·uı 'ı para}.t ,., 'r·1-
1116si mukarrer hane P)yası 27-IO-!l.32 
tarıhine mü :ı.dif <'uınnrte:si glınii nat 
ın d.m itıb \rt>ıı Bt>yoglu Katip bhı .. t: fa 

('elclıi ııı:ılı,lllosi Billor çıkına'ı -.oJ,ak 
ı No. lı .ır.Lrlurnıı rn i) • ~o. h d. ·r -

bİııtle biritıl'İ 21ı:ık nrttırına "uretılo 
ntılaC'agı ulan t:ı.lipleriıı maballıııdo 
meıııunııın ıııılrnrn, tları il.l ı oluııı r. 

===================:=::::==:==~ 
Cilt u ıühr~vı hHtalıklar MGtehau.a& 

DOKTOR 
Ömer Abdurrahman 
iıtanbul cınraz.ı 2ührcviye 

diıpanscri Sertabibi 
Ankara caddesi ikdam Yurdu 

kaşısıuda No. 7 J 

ah\ lııı t• l taııhul Kad.1ı;tr ı mahkenır· 
ı;İııık ikaıııtı oluııaıı ıla\.ı ıııı ıııuhakc· 

mı ~111111 olan :.?:!-10-!H:! cıııııartt i 
s.ı:ıti ıııuan t'ıııle ınnh •l' ııı le is atı 
\'U('lıt ctıu 'tnİŞ olıııa~ile ıııUdıloi t.ıra
f ıul.ııı g ) ap kararı it ilıaı.ı t Llep edll-
ı.ıi1 H' ol H \' ıılo gı~ ttp kararı ittih.ıt. 

•'llil ·n·k mulı ıl,rıııo l::i·ll-u:3:! ıı ılı 
"l 1 11 C' talik C'ci im if nltl ı~ ıııdan ııııı· 

İnhisarlar Umum Müdürlüğünden: 
,.., 
ıı ıil ·~ h \ 1 '·İ Uoııdi ',,, ınıl ııı z-
J,ıınL aat 1:3, .o la m·ılık•'ıneve gel· 
ııı •r!Li rn gİ\ rıp k.ır:mııa l dıi it r.ız 
et ı ı i ... i lı:ıldt' ın ulıakcınc•ı i ı g-iyahı ıı

da rıı~ et >di IH'Cg"I \'(' liıl:ı.h.ıro \'llkU

tıul.LC d;. itir:l/,I ıı ıııe mu ulınay.ıcagı 
i!;\.uau tebli:; olu ıur. 

Galatada İnhisarlar Umum Miidür.üğü binasına muttasıl 9 ve 
13 numaralı hane mesken ittihaz oluıımak üzere müzayede suretile 
ve bir sene müddetle kiraya verilecektir. Bu iki haneden 9 numa• 
ralısı altı ve J 3 numaralı da yedi odalıdır. (İsti yenler gezebilirler). 
Pazarlık için 9-11-932 çarşamba günü saat 15 te talipleriıa ver.:cek
leri fiatm 0o 7,5 teminat akçelerile birlikte Gaitada Mübayaa 

komiıyonuoa müracaatları. 



12 Sayfa ION POSTA 

Sanayi ve Maadl~ ~ ' 
Bankasına ait 

BEYKOZ ~,. 
DEBAGAT ve KUNDURA 

1111 //j 

fatanbul 8ahçekapı, 
Beyoğlu İ•tiklll cad
desi, Ankara Çocuk 
Sarayı caddesi, Sam .. 
aun HükOmet caddui. 

Fabrikaıı 
Ayakaplarım daima 

terclh ediniz. 
Satıı yeri 

//il w· YER L 1 MALLAR PAZARI 

neş' e)i çocuklar arasında~ 

Bu çocuk 
Niçin 

Mahzun duruyor? 

Cünkü onun Kumbarası Yok! 
29 ieşrinievvelde bir KUM·BARA 
Hediye ederek onu da sevindiriniz 

Tiirkiye' de Ciiınhuriyetin kuruluşu giinü, bütiin 
dünyanın (tasarruf günii J diir. J-;iiçiik, biiyiik, kadın, 

erkek herkes o gün para biriktirmiye başlar 

Bu hafta içinde İş Bankasından alacağınız 
KUMBARAYA para atmıya başlayınız 

sene hu tarihte bir çok paranız olur 

(TÜRKlYE iŞ BANKASI) 

~--------------------------ı-.. ı ~Iısı:r ılı tak· 

Sultan Hamam!n' da 
•• •• 

1 
1 

Pek yakında 
cihetinde de 

I J( 

• 
Istanbul 

Yeni bir 

l <lirlere ıııaıh:ır 
ol:mık biriıı-
dı ig-i ı,aı.a-

ıı nıı ım·~lıur 
rnkl,:ıs .. ıenleıı 
MELEKE 
CEMAL 
H arl\ad:ı tı 

ŞEFIKA 
SELAME 
lı"ıı ııular kuu
(.Jı :;a1. lıtı) oti· 
lo iki gıııı l'V· 

' ul l:;taııhul:ı 
'"oltlıler. Y !1· 

rıııdun ltı l ıa.
ı cıı .. ı::ı a l.ıır 

ıııudılot iı;iu 

MU LEN 
R U J "t.b A-

1 Lıurka saz. lıe-

satış Mag'"" ~ .ıası açıyor • ;i"t::~ur~::ag~~~ 
J ıwat icr,ı~ ı a· 

honk ı·det·ek-

~--------••-----------------~ lurdir. Hul,ı,,ta ~ 

P O L Y A K O F 
1 Ç A B U K ve S 1 H H f ~~~:~~ı~::g: fıı'k 

d ir tttıueııı iyu ' 
susuz., sal.ııınsuı, fm; ı ıı iııık:iıı yok-

Pansiyon ve Lokantası 

Beyoğlu Aım alımeııçit No. 13 Tel. 42998 

E;ckiJenlıf'ri riddi ve alafranga 
Hu u ulll ı-.-.n·i" i tırilc k('lıdi iııi 

w.ıııttı r ııı ı~ 'l• e' dirıııiş olan hu 
ltık;ıııtıı ıne\'sim lıazı rlıklarııı ı ik-
111.11 etrııivtir \ 11\kart ycırıek

len.l eu g":ıyri nılı~teri le riııo kolay
lık olnııık ztlere 3 kap ~ omt•k 60 
kurut a tabhdot koymu~tur. 

lJuglııı '(•Mır rııer:ı;;İın iı;:iıı ye ınok 

vt· ı: ay z.iyarı·tle ri dtı k.lbnl eıı.,r. 

T I R A ş oım.ık 
ister mMııi ı. 

R A· Z V i T E 
k re ın i rıi k ull.ı ıı ııı ıı.. 

MiKROP olaıı fırçııl:ırd:uı , yilzil· 
n ıız!lıı cildini bııruştııraıı put:ısl ı 

krouı \ 'C alıuıılıırd.uı k urtulursıı· 

ıı ı:ı . K iıı;Uk ' e lıııyılk t iıplor 

~ardır. Her yl'rd a sa. tı lı r. Jl(• po u: 
Yefİ ld irek, ::iın.cıya ıı Haııı ~cı. t 

'1'~1. 201 :11 

t ıı r. 

Son Po•la Matbaa •ı 

Sahibi ı Ali Ekrem 

Neıriyat Müdtirü: Halil Llltfl 

' "'' /' 

BiR 
HER 

81R1 NE. 
IST1\SYONU 

T efrİnicnel 26 

KRRISMRDArt 
' DiNLEYEBiLiRSiNiZ 

T E L E F U N K E N 3 4 3 biçimi Radyo 
alıcısı bilhassa ayırma kudretinin 
yükskliğile temayüz etmektedir. 

Parazite karş ı ayarlıdır, kendil iğ inden Fading'i dü· 
zeltir. Doğrudan doğruya okunabilen ışıklı İstasyon 
göstericisi vardır. Bir tek Düğme ile kollanılır, yük· 
sek konuşanı (Oparlör) E 1 ek t r od inam i k ti r'r 

TELEFUNKEN 
B O U R L A 8 i R A D E R L E R v e S aı ve S A T 1 E M A G A Z A l. A R 1 

~ Tas fi ye dolayısile 4 

AKıllara hayret veren 

UCUZLUK SERGİSİNE 
KOŞUNUZ. 

Sultanharnamı' nda 

BALCILAR 
MAGAZASINDA AÇILDI 

Türk Anonim Elektrik Şirketinden: 

MÜHİM iLAN 
Yakın olan Cilmhuriyet bayramı tenviratı mlinasebetil, Türk 

Anonim Elektrik şirketi, yangın veya cereyan kesilmesi tehlikele
rine meydan vermemek üzere bütün yeni tevsiat ve tesisatın mu
ayene ve kontrol edilmesi lüzumunu muhterem abonelerine (gerek 
hususi gerek resmi müesseselere) arzeyler. 

Şirket, 24 saat evvel haberdar edilmek prtile, bu muayeneyi 
parasız yapmağ1 deruhte eder. 

Halkın ve müesseselerin menfaatine tealluk eden bu fenni Y• 

elzem ihtiyatın ihmal edilmemesi temenni olunur. 

İstanbul Belediyesi llatıları 
• • 

Balatta 143 'No. lı dtikkan: Teminat 14,5 lira 
Zeyrekte Zembilli Ali Efendi mektebi binası: ,, 5,5 " 
T opkapıda Abmetpaşa medresesinin 15 No. h odası: ,, 2,5 ,, 
Haıköy çarsısında 199 No. lı diikkan: ,, 1,5 ,, 
Beşiktaş ta Sinan paşa medresesinin 1 N o. lı odası: ,, 1 ,5 ,, 

" .. " 11 " " " 2 " 
Karagrımrüktc Kilise sokağında bostan: ,, 6,5 ,, 
Kapalıçarşıda 3 No. lı dolap: " 0,50 ., 
Küçük Mustafapaşa'da hazine kethüdası İsmail Ağa 
mektebi binası: ,, 4,5 " 
Topkapıda Ahmetpaşa medresesinin 13 No. lı odası: ,. 2,5 " 
Fatihte küçük medrese binası: ,, 7,5 ., 
Sirkecide Cezayirli Ahmet paşa medresesi: ,, 18 ,, 
Tahtakalede Cambaz bam altında 43 No. dükkan: ,, 58,5 ,, 

Yukarıda yazılı mahallar kiraya verilmek üzere müzayedeye 
konulmu,tur. Talip olanlar tafsilat almak için hergiin Levazım 
Müdürlliğüne müzayedeye girmek için de hizalarında yazılı te'minat 
makbuz veya mektubu ile 31- 10-932 pazartesi günü saat on beş• 
kadar Daimi encümene müracaat etmelidirler. 

lf 
Eminönü Kaymakamlığından: Selim paşa temizlik ahırında mevcut 

olup istimale gayri salih bulunan elbise ve saire tebhir masrafı 
alıcıya ait olmak üzere açık arttırma usulile satılığa çıkarılmışlar. 
Almak isteyenlerin 31-10-932 tarihine tesadüf eden pazartesi güel 
saat on dörtte daire eııcUmenine ielmeleri ilin olunur. 


