
Sene - SALI - 15 T eşrinisanl 1932 idare itleri telefoıuu latanbıal - 2020J Fiati 5 kuruş 

Seyrisef ain Müdüriyetinin 
Şekli Değişmek O zere •• 

lktısat Vekileti Yepyeni Sadullah Beyin Umumi Müdür 
sıfatile badema Ankarada ika

met etmesi mümkündür. Bir Proje Hazı ladı 
Ankara, 14 (Khutl) - lktı

At Vekaleti ( Seyrisefain) idare
ıinio yeni bir ıekilde tanıimi için 
bazı tasavvurlarC:la bulunmakta- · 
dır. Bu tasavvurlar karar haline 
gelmek lizeredir. Bu taaaYVurlara 
göre Seyrisefain MndüriyeU Umu
miyesi Levazım, Muhasebe, Kon
trol, Muamelih Zatiye ıubelerile 
birlikte Anlcaraya nakledilecek, 
Umum Müdür Ankarada bulwıa• 
caktır. 

ld&renin seferleri, iç deniz hat
ları ve dış deniz hatları diye 
ikiye ayrılacakbr. Dıı deniz bat• 
ları ecnebi limanlarına olan hat• 
larla Ak ve Karadenizdeld hatları 
ihtiva edecektir. iç deniz hatları 
ite Yalova ve lıtanbul ıevahill 
aıntecaviriyesi hatlarından ibaret 
olacakbr. Bu iki hat latanbulda 

bulunacak iki ayn ıube tarafın
dan idare edilecektir. 

Dış hatlar mUdOrlOğUne OQ beı 
lenedenberi bu ifle meuuJ olan 

Ziya Bey, iç hatlar mlldOrlDğftne ı 
de İtletme MildürO Bürhanettio 
Beylerin tayin edilmeleri ihtimal 
dahilindedir. Bir ıirket halinde 
birleşecek olan Hususi Vapur 
Kumpanyalara Modnrn ile iç ve 
Dq Hatlar Mildllrlükleri doğrudan 
doğruya bir Sefain Umum MD
dllrlOğüoe merbut olacaklardır. 
ihracatımızı korumak içia yeni 

tarifede bazı ihracat maddeleri 
tarifelerinin indirilmesi çok mllm
klln görülmektedir. 

Yolcu tarifeleri makul bir şe
kilde olacnktar. latanbulda bulu
nan Deniz Müsteıarı Şevket Bey 
mllstacelen bura1a çağırılmııhr. 
Burada bulunan ltletme Mndüril 
Bllrh• Bey tit 1Ma«11n latanbula 
hareket etmiftir. 

lstcinbulda Yüz 
Yo-Yo Satıldı 

Bin Tane 
- Müderrislerin 
ve doktorların fi. 

kir }erine göre: 

Nasıl Oynanıyor, Neden Seviliyor? 
Anlaşılan ıa .. 

lif eyi ıever bir 
hanım kariimiı 
dtın bizi telefon 
Ue cevabı müşkOI •--"•-

bir sual karşısın
d• bıraktı: 

-Lütfen be
•i tenvir eder 
yisiniz? diyordu, 

<r Y o denilen 
f Yuncak lstanbu
a hangi tarihte 
de kimin tarafın
kan getirilmiıtir, 
fa •ç kiıi tar_. 

ndan oynan• 
b1a•1~tadır. Salgın •nde kllçllk 
bn Uk ' Y herkese 18,.. 

masanın ıebebi 
Ged' b ır ve en ni· 
b~Yet yuvarlak 
d~r ~ak_ara alell
ol ır •!>e bağla 
L! lllasına rag .. men 
··ı· -. lgtn han...ı kaidesine tebaan .,. .. 5' 

k gı yukarı kendi kendine ha-
re ~· etmektedir ? 
t b . ız, her kariimizin tifahl veya 
il rırl h 1• •er· . er sua ıne mutlaka cevap 
~al •rız, rnilşkUIO varsa halline 
bu ıoırız, fakat itiraf edelim ki, 
k kadın kariimizin sualleri ,;;:f ~ında Aciz kaldık. Yakıl 
lc11.ıa atlarımızdan biri Fen Fa-

u teıind 
da y· . en mezundur, fakat o 
l~e:er~1• ... senedir• fenni bırakm11, 

c, 1&'• dalarak ~dip.i 

unutmuf, meaeleyl balledemedL 
- Tetkik edelim, ılSylerİI, 

dedik. 
Ve aualin ticari kısmı için 

tüccarlara, fenni kıamı için mQ .. 
dcrrislere, ruhi noktaları için de 
ruhiyat Alimlerine mOracaat ettik. 
Ônilmllze karilerimizin yalnız bir 
tanesini değil, fakat belki hep
ıini alakadar edecek bir tetkik 
mabıuln çıktı: 

lstanbulda ilk Yo-Yo 
Temiıa edildip ı&re t.tu. 

bulda ilk Y o-Y o, yirmi bet ıeno 
evvel Galatasaray liaesinde Daniı 
isminde bir talebenin elinde gCSrlll-
mDıtnr.Bu talebe yuvarlak bir tah
tanın şakuli bir ipe iptidai ıUr'at 
kaidesine tebaan kendi kendine 
ıarıldığım tesadllfen görmn1, bir 
oyuncak yapmıı, fakat arkadat
larandan hiç kimse bu oyuna 
merak etmediğinden bir müddet 
aonra oyunu bırakmıştır. 

lstanbulda ikinci Yo - Yo 
latanbula ikinci Y o • v.,. 

De.ama i UftH earfatla t 

DiplomatlaraHükmeden GizliKuvvetler 
• 
lngiltere, Suryenin. F ran-
sadaıı Ayrılmasını istiyor! 
Entelicens Servis, Bu Davayı Tahakkuk 

Ettirecek Kuvvetlerden Biridir 
-14- Yazan: K Boucard 

Surlyenin Franaız manda11 aı
bna girmesi, lngilterenin arzu 

etmediği bir vakıadır.Bunun için

dir ki lngiliz istibbarahoı ve onun 

en kuvvetli unıurlannı, ıulbu 

mliteakıp, bilhassa bu havalide 
çalııır görOrüz. Bunlardan bir 
taneai ve bilhaua elebqı, meşhur 
Lavrensdir ki mlltareke esnasında 
lstanbul polis kumandanı Mirala1 

( Devamı 8 inci nyfi\da ı 

Cephe Gerisi~ 
Muharriri: Burhan Calıit 

SON POSTA'da Yakında 

Yirmi Silihlı Kaçakçı 
Dün Mardine Getirildi 

Mardin, 14 (Husus! mubabiri;'izdcn) - Cenup bududumuzdan 
geçirilen sekiz bio koyun ile bu koyunlara refakat eden aiiahlı 20 
kaçakçı mnfrezelerimiz tarafından yakalanmıılardır, bunlar buglln 
(Mardin} e getirilmişlerdir, muhakeme edileceklerdir. 

Koyunların ne yapılacağı hakkında henüz karar verilmemiştir. 
Mnzayede ile satılarak bede!inin irat kaydedilmesi muhtemeldir. 

Allah Bizi Nelerden Saklasın ? 
-5- 1 
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--------------------------------------1,· ----------~ı. Sesi J 
Yerli Ma'ıarımızı 

-
Halkın 

Kötüliyenler 
Daı.ı c(I r'ctk!\r'nr \ e ı;:ıbtokt\r' ar 
yerli ma1 l:uı nı11.ı k ü tftlemektt! 
TO buılart d:ı. yerli ıııall:ırmızı 
"cnoLi malı df}C "atmaktadır· 
br. 13u bıuusta halkımız di
yor ki: 

Fa~ı l Ilov ( Aks:ır:ıy Kazanı 
nıah ·ıllosi 18 )w 

- Ecaebl mallarının aürümO ipn 
P'opa~aada yapaa bir tebelce 
THmıı. Yerli mallarını ecnebi malı 
diye .atanlar da bu!unuyormuf. Bence 
•u llıf tetebbO. te memleket lçla u
rarhdır. Birincinin x.ararı pek aıik&r. 
Baı.ı tüct:arlarda mallanmız:ı ecnebi 
m•h diye ufarak muvaffakiJetimi&i 
siall1orlar. Bunlan ağır cezalara 
çarpacak bir kanun haz:ırlanma11nı 
••yet manfılc balu1oram. .. 

'l'e'\irilı. Dtty ( Süleymaniye Me9hat 
IO'k&b'1 0 ) 

- Yerli mallarımız nılcen ecnebi 
aah ılirmek iç n propaganda yapan· 
lu H yuli mallarımıza !ecnebi mır• 
•••• yuranlar bence birer ıuikutçı• 
dırlar. bu haıuı lçln bir kanun lsa• 
mrlanaealcmıf, ba çok muHfılr.. Fa
kat b.nlar kanun rılancıya kadar 
Mrbeat btralulmamahdır. Huıaat k!!· 
nunlarımır.da Ye Belediye kanununda 
bunlan tee:ıiye edecek maddeler 
•wıiv. Ticant Müdürlüğü n Bele
diJe ltuRlara takip etmelidir. 

« 
lhr.ıb.im B. (Kantarcılar Vollasi

nan m&baJlesl 7 ) 
- Yerli maJluımıxa ıuikaat ha· 

aırh1ıatar derhal cenlandırılma• 
bd.ırlar. 

Nuri B. (Eıninünil haeır C'ılar 3;j) 

- Yulimalları•a ... ikaat yapa•· 
ların ce:ı.alaadmlmaH için bir talrrir 
lıu.ırlanıyormu,. Ben bu teklifi çok 
1ermde b1ll•1oram. lılemJeketimlzia 
ikbaadi rdaha ula,maın için tek bir 
çare Yardır, o da iluacabmııı artbr
__. ff ltMJitt azaltmak 19n yerli 
mü kaH..,.aJıw. Memleketin iktı· 
... naiJetiai k .. claldamat .. l.tl19n· 
ı.~ YVA ti<WetH ceaalara çarpılma
ltcir. 

il 
llal l B. ( Şifli Karakol sokak 7 ı ) 
- Falınllal•ımıa, ayai nmaada mil• paramua kow.mak iç"n yerli 

m.ılanmau kullaamak mecburiyoti 
•••· Bas .. menHeat •e rtrikotaj 
ltlahab Wd Anupa maHarma mu•
laf ... iyece• kaür ilerlemiftlr. 
Bem tGccular ecaebi malını yflt'U 
mala 41'9 .. iye phfayorlarmıt
Hatta ...... auka Ye etiketler de 
kullaaayGl'w•:• Gercl kanunlan
m.Ua W•uı JOla ••tlrecek cezalar Y•*· Fabt llr.tı...,abmııın hlma
Jul ~ '-ilan ... ajlr cezalara ç.-r,....._. hir kaaan baxırlanmaa 
da haa .ı.t'Wir· ----

Fırhna 
Karadenizde Gemiler Li .. 

manlara iltica Etti 
Evverki akşamki fırtaoa ve 

.... pr Jihlinden ıehrimb: ve mUl
halubnda hiçbir kaza almamlfbr-

Cece ıabaha kadar devam 
eden rllzeir yüzünden Karadeni> 
de ehemmiyetsiz bir fırtına olınut,. 
bazı ıemiler, gayri tabii bavanm 
,Werdiği insicam&1zlıli: dolayı.sile 
limanlara iltica etmek medıuri· 
yrlinde l<almışlardır. 

Aldıjımaı malümata ı&e, 
Şile .mtamadaki baıı tc:ayterde 
rmglr evlerin camlarım k1rmıf, 
ve kiremitleri de savurmuıtur. -

................................................................... ,. 
Tilki u·ykusu Böyle -Olur! 
Bir ŞofÖr, I<endisiniSoymak lstiyen 

Hırsızı Bir Mahallede Yakaladı 
Ewvelki rece Balatta bir kahvede çok garip Y• 

tllünç bir yankesicilik hldiscsi olmuı, herkcıin 
içinde ıoygunculuğa kalkışan bir cür' etkir yakayı 
ele wenniftir. Öğrendiğimiıe ı&re, hadise t61le 
olmuttur: 

r 
ptbiana hUkmetmif olacak ki mıııl mıpl uyuyan 
şoförün yanına daha ziyade yaklqmıı Ye elial Faik 
Efendinin iç cebine götOrmOıtm. Filhakika Ahmet 
bu işi kolaylıkla bqU'IDlf ft toförlln cllzdanıDI el 
çabukluğile kendi cebine yerleştirmlftir. Fakat bu 
sırada uykusundan ayalaa ıoför Faik Efendi meae· 
lenin farluna varmış ve h~ ıezc:lirmeden kapalı 
gözlerle yankesicinin hareketini takip etmiye 
koyulmuştur. Ahmet maluadıoa nail olduktan aonra 
bir aralık yerinden doğruİmut Ye içtiji kahvenin 
parasın: ödeyip dıpn çıkacaiı 11rada Faik Efendi 
birdenbire fırlamıf Ye clir' etkAr yaakeaidyi yakaJa.. 
mlflır. Ahmet adliyeye verilmiftir. 

Faile iaminde bir şoför Balatta Raıirn Efendinin 
kahvesinde hafif bir uyku kestiriyormuş. Bu sırada 
kahve içmek için içeriye giren Ereğlili Ahmet 
isminde birisi doğruca uyuyan ıoförtin yanındaki 
iskemleye gelip oturmuştur. Yeni mllşteri rahat 
rahat kahvesini. içtikten sonra kurnaz baluılarla 
etrafı ınzmiye bqlamışhr. Bir nrnlık fırsatın gelip 

Firari Emlaki 
Perşembeden itibaren Sabş 

işine Başlanacak 

Dlln sabah saat onda Defter
dar Mustafa Beyin riyasetinde 
J.wıbul Ziraat Bankası Müdlirü 
Ahsen, Tapu Müdürll Agih ve 
Gayrimllbadil Cemiyeti Reisi Is--
mail Müpk Beylerin iştirak el· 
tikleri mllhim bir içtima yap2I· 
mııtır. Bu içtimada firari rum ve 
ermenilerc ait olup Ziraat Banka
sına devredilmekte olan emlakin 
biwan enel prizleri temizlenerek 
uıtılmau meıeleıi konuıulmu~ ve 
ihnıf •ÖİJetle bazı kararlar 
almnnthr· Ziraat Bankasına de'l· 
redilecek olan eıallQı adedi 
dik\ ltiadea fazladır. 

8u emlAkin bir liıtui muhtelit 
mllbadele komisyonuna Yerilmiş
tir. Keıaiıyon bunlar tizerinde 
tetlıilEat yaparak satılması icap 
edenleri DefterdarJıta bildiriyor· 
lar, Defterdarlık ta hunları Ziraat 
Bankasına devrediyor. Bu emlAkin 
hirçoiu hi11eli ve prft%tndnr. 
Defteıdarhk bu ~mlakin prUzle-
ıilit temizlemek iıPa Ziraat Ban· 
kaSI emrinde platmak üıere bet 
memur yamiftir. 

Şimdiye kacfar bankaya ancak 
280 kadar emllk devredilmit ve 
S.U.lar• da aKak 30 uauıı prUzn 
telli21emmiş ve ntıh•ya mllsait 
Wr hale aekulmuştur. Banka ida-
re lledisi atılacak •n bu 
emlAke •rymet tahmin ettiği için 
Feqembe güııü11den itibaren sah-
11na başlanacaktır. Satışta iayri
mlhadil bonoları kabul edite-
cektir. 

Kontenjan J~eri 
Konte:!tjan hakltJnda kendisinden 

ma'ümat almmak ilxcıe f.tanbal 
Gümrillk BaşmftdOrD S.yfi Bey An· 
karaya ~atmlmıı ve altmiıtir. 

f 
J 

Bir Facia 
Genç Bir Kız Fıçıya 
Düşerek Boğuldu 

Balnrk6y6ade IÇartaltepede 
kllçllk batlarda bir evde oturan 
Hllseyin EfendİDİD (25) yaşların
daki kıza Emine Nedime hanım 
eYveliai ıh bahçedeki au fıçı
••na dD,erelr 6lmllftlr. Emme 
Nedime Hanım (12) .enedenberi 
uyku hastalığı geçirdiği için her
ı:aman ilaç kullamrmı~ iki ınn 
enet yino illcmı almış ve evde 
kimse bulunmadığı bir zamanda 
bahçeye çık.mıt Ye bir aralık başı 
d6nerek fıç ya dlflp 61mll~r. 

Mühim Bir Talllifll 
Dahiliye Vekileti ka7a1Akaınlula 

..Wy. •ihNPl«rhlilt mtaHb .. lerl 
hakkında bütün Yill:ret1ere bir tamim 
röndermi ıUr. Bu tamime ıöre kaıa 
kaymakAmlan Ye nalı"ye m6dilrlerine 
tevdi edi!f!n nz.ffelal iyi bir tekilde 
2'ÖWe~il...ıerl H Wari faaP,et!eriai 
vazryet •• •Weelee ıöre tanzi• 
ve tatbik edebifmeleri i~in valiler, 
dnimi surette lraymakam Ye nahiJ
miidürlerlle alldladar .ı.caktar ft 

icap eden irıatlan J•pacaSJardu. 

Mahalleler 
Arasında ........................... ..... ,,. ............. ... 
............ "••11••&1• ... ................. ........,... 
lerlnl.tmrllda .. ldddan lz.. 
lert. laugGnldl .._. • Dlll7a1Ç-...._ .. ,, ..... 

Mahalleler Arasında 
Y Mli tlol • .,.,_ hral1111 
ıiiz•l l.tı1116•l•• -4ılc 6U 

agnası .ı.,Jıtv. 

MAHALLELER ARASINDA 
Lezzetle ....._ ... c•ilz I•• 
fGpllemlz ..... ,_ m lllllllll 
,a•rıns ~ - luMlar 

nef"••c•J'•. 

Ağaç Ticareti 
Avrupaya Ceviz Kütüğü 

ihraç Ediyoruz 
Auupaaın •atelif 1er1erine 

teYkedilmek lzen Anadoludan 
latanbula lrirka~ parti am, 
mqe, kuaai•ç. fİIDfİr, ılalimar 
Ye JqİI budak ketlill ıetiril
miştir. Ceviz kntnğn almak için 
Anupadan müracaatlar Yardır. 
Gttmrftkten aldığımız iatatiatiie 
glJre geçen ıen• Afmanyaı Avu
turya. Belçika, Franaa, Hollanda, 
laailtere, lt.l1a ya 7.U,302 liralık 
kOtlik le9k........ Ba 1enenin 
tUı alb aynada •vlredil• ldltllk· 
Jerill kıymeti 3'J8,0M lfnadır. 

ihracat en ziyade kıı mevsi
miAde yapaJcbiı ~ aon alta ay 
zarfında ihıacaba daha fazla 
olacağı llÖJlamektedir. Kazaaçb 
bir madde olan ldUilk ticaretinin 
orman!arımııa zarar vermemesi 
ip. iktisat VekMeti bu işe dikkat 
ettirmekte, mey•a Yeren ceYiz 
ktltükleriaia kelilmaine meydan 
~vdirmemektedir. Diğer taraftan 
aöylcndipıe ı... ceYiz ağaa 
elilıaal ieisa de tefvilr yaprlacak· 
tır. 

Hilaila.....nn Yri111 
HilAlihamer cemiyeti mekt•p

lerclcki la.U. ~ra iç ıh 
yeriao dkt ... •cak 1emek 
verm.ek 1~ tqebltl.e ıiriptiftir. 
C.miyetia ... ite tWia ettiii 
,., .... miktan selecelc ... art· 
tınlacaktır. 

Yeni ekmek Narht 
f.tanbul Belediynlnden: T q

riıriaaninin on aJtmcı çarpmba 
gtiniiaden itibuea ekmek lekiz 
kuruı on .,.,. fnmcala on llç 
kmuştur. 

1 Günün Tarilıi 

42 Vilayette Tütün
cülük Yasak Edildi 
Tütün Kanunu Projesi 

Kat'i Şeklini Aldı --Huıuıl bir komi8Jon taraf ndart 
tiltln ziraatı \"e tiltln inhiaarı hak• 

kında 7eni bir kana liyihaaı hazır• 
!anmakta Olclutı111• JHmıfblr. Ko-

miayon bu "1lha11 Mtirdftl için 
mDtalealari aJmmak (bere Ticaret 
MOdürlOlderi ve Ticaret Odalarlle 
matbuata Ye tilcearlua dafıblmı,ttr. 

Uyfhada tiltün va:ı:yetiml:ıi Ye tii• 
tilncülerimbl alakadar ecleıı mühim 

birçok ,.,ıer •ardır. Uylhanın iklnel 
kıımı TGrklyede t\ltGn :ı!raatini tah• 

dit eden ltllrlmlerl ı•u,,a etmektedir. 
Liyibanıa tlitOn .Vaati yaaak ola• 
yerleri shterea .lobmaeu madde· 
ıinde aya•n ınlar •ardır: "Bu ka• 
nau ..,bu, 1 ••••alı cetnlcle 
bimlori aayılaa Yİl&Jellerde kıımelİ 
ve1a klmiı. tltOa airaaU yasaktır. 
lnWaarlar idareıl, bu memnu mıut.• 
kalan ihtiyar nMclüıileri ••.J• ihtiyar 
he1etlerl vaaituHe Ye aunri 5aire 
lle flAn eder." 

Bahıwdlfen 1 nomaralı cetvelde 
tamamen tlltUn ılraati yaıalr edilen 
vil,yetler 42 dw. i9i•leri Cle ıun!ar• 
dır: Ankar•, MJ•k•alal11ar, Akta• 
ray, Antalya. Ordlf, &sincau, Enu• 
rum. Eıkltefıfr, Er•:ıiS:t içer (Sififke) 
Beyazıt, Bor••r, ç.vm, Isparta, 
Riz~ Zon.uldalr. Siirt. s.,,.., Ka,., 
Karahiıarı tark , 9'u1aaonv, Kooya, 
Kırıehir, Ka)aai. GIUnüpa•, Kil• 
tahya, GirHon, Menin, Nitcie, Van, 
Yoıı•t, Çanktn, M•ret. !Adana, 
B.leclk, Urf •, Mllf, IUJ•, CAl»eliben• 
ket, Çaoakkale, Dabl, U..dia. 

Tütün :ıiraati k ... ea Juak edilen 
Yillyetlerimlz de 20 clir Ye ıunlardsr t 

ArtYltt, A~, Aydm, Edirne, 
i.tanbal, Buua, Teldffat, Tokat, 
Sam.un, Hakiri, Diyarbekir:, Sinop, 
Matniaa, TrabıoR, Kırklareli. Balı• 
kesr, Kocaeli, MalalJa, Muğla. 
Guiut.p. 

FUrugi Hz. Adanada 
Adu~ 14 İran Hariciye Nazırı 

Flnısi lk. , T ft109 elıiırpreıine bağlı 
huaa ngonJa ...... ıehriml:ıe 
1elmi4ler ve muaaimle lıarşılanmır 
lardır. Vezir. •alil9ize iki kanleı 
cleYlet arunıda laiçWr iUIAI kalma• 
chflnı ı4ylemlftir. 

Buğday Vı Afy11t 
Ola l.tanb.la Aaadoludan v• 

Trakyadaıt ao •• ,... •• 2320 ç.uyal 
IMltdaJ ıeı-., iyi h)daJlar yedi 
brq OD pullCf• Mbhalfbr. 11 
morflall 931 mab_.. Zil• afyo:.Jarı 
bia, G.Jvc yapeğı da 45 WUf ü:ı .. 
rladen ........ ı&•Gttik'· 

Cür 'etkir/ar 
Ceza Görecek 

bm .. t VelsAlett ,.fi maUaruıra 
Ju,..tlai Ye taltflftl ~Jc şell• 
U.de awkatt~hlr ya.-.ı... •ill ı 11a 
m....U takipler ,....ı .. nm hilcür• 
mittir. Be fİ1'iJu T"w..et .kanwuı .. 
slre eeu söncelı.ıerclir. 

Son Postanın Resimli Hikô.ge si: Pazar Ola Hasan Beg Digor Ki: 

fi 

Hasan Bey - &lcMlıat tam
•i•m • nt nrdı. Azizim timci ....... _ 

2 - O. be~ ........ 
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T eıiinlsani 

Çiftçiyi 
Himaye 
için 

rgun 

_____________ ..,. 
Köylliyn ve toprak mahsullerini 

himaye için Avrupada muhtelif 
lllemleketlerin aldığı tedbirlerden 
bahsederken, bizim Şarki Avrupa 
'-ltmlekctlerine benzediğimizi söy
lenıiı ve orada alınan tedbirleri 
tetkik etmemizi tavsiye etmiştim. 

Köylll,U himaye meselesi, 
lanayii himaye kadar ve belki do 
ondan daha mühim olduğu için 
bugnn bu mevzua tekrar dönmek 
iatiyorum. 
· Lehistan, bizim gibi, nUfusunun 
~yte ikisi köylQ ve çiftçi olan 
Qlr memlekettir. Bu sebeple 
~;histan Hükt\metl, köylllıllnll 
llllllayo için tedbir alan memle-
~tUcrin baıında gelir ve Leh 
lt&ylüslinUu derdi ile, TUrk köy· 
l&ıannun d"rdi aıağl yukarı aynidir. 

Lehistan köylDyD himaye için 
tlddetli tedbirler almııtır. 

Bir defa toprak mahsullerinin 
ithal ve ihracı inhisarı albn
dadır. Biliıa11a hububat, un, 
ltbz.e ve koDHrvelerin ithalini 
~at'I surette menetmiıtir. Diğer 
~•ddeleri de ağır vergiye tabi 
'"lınuştur. Bunlar hakkında da 
~ontenjan usulUnU tatbik etmek· 

dir. • 
Ayni zamanda mOıteblikleri 

flat1erin yllkselmeıine karşı hi
'-laye için ihr•ç vergileri ve ihraç 
~eınnuiyetleri ibdaı etmiştir. 
"-tael& tavuk, et, sebze ihracı 
llıernnudur. HUkOmet, k5yltln0n 
lllabıultlnU ıtandal'dizc ederek 
~lriçle rekabet edebilecek ıekil-

e yetiştirmesi için de tertibat 
•lrnıştır. K5yl0, mabsulnnü 
kooperatifler veya sindikalar 
•aııtasile satmıya teovik edil
laıekte ve bu suretle muhtekiri~ 
t\tt istismar etmelerine mini 
0 Unrnaktadır. 

Macaristanda hububat ticarc· 
~ bUkftmctin kontrolll altandadır. 

•hilde fazla mahsul mevcut ol
"•1da beraber, fiatler dllnya fi· 
:!inden aşağı düşilrlllmemektedir. 
qubabat sabn alacaklar, önce 
~ledi)eden bir vesika almıya 

tcburdurlar. Bu vesika için bu· f tl başına yarım lira llcret verir-
er. Hi1kumet bu para ile buğda-
~k fiatini mubafa eder. Her •e
l> 8 ile beraber o vesikan1n ku· 
ı:nu • buğdcy satan çiftçiye veri· 
'd Çıftçi bu kuponlarla vergisini 
~ra tr. Bu suretle bu harçları bn
tli ltl~t hazinenin zararına köylü-

bınıayeye basrelmİf bulunur. 
b, .~onıanya köyltı)·ll himaya ve 
• rıc:e aatıJ,m hububat için prim 
A;~ek usulDnll kabul etmiıtir. 
llıt~ı zamandı aahılann hnk&
~00 111 kontroln albnda bulunan 
d Petalif ve ıindikalar tarafın-
sı~: Yapılmasını temin etmiıtir. 
but~araftan beynelmilel ltillflarla 
~k •y alan memleketlere gUm-

8 rıınsa~delerl vermiıtir. 
•lı1t1 ulgarııtanda buğday 'H arpa 
'lttnd Sllbmı hlikQmetin inhisarı 

'l adır. 
tlıirı' ugoılavya da inhisar siıt~ 
•irıt1 tecrübe etmiı, fakat kendi· 
l>tt'a\cPck p11halıya malolduğu için 

rruya mecbur olmuıtur. 

·- 50.N POSTA 

Son Postanın Resimli Makalesi a Perdeleri Kapayınız a 

1 - K irli çamaıırlarımızı berke· 
ıtn gôzil <>nünde yı..kamıyabm, derler. 

Bununla, ferdin "° ailenin halk 
nnzarındiıki mukiinl korumak IA· 
amge1diğini anlatmak iıterler. 

2 - Filhakika alz fuara karanızı 
dönbilirai~iL Buna kimae karıımaz. 
Fakat pencere ve perdeler aç,kıa 
Ye bunu herkea srörüne, o vakit 
tabii herku aizinle alikadu olur. 

-

3 - Bir oyunu oynamak için o 
oyunun lcaldelerine riayet llı.ımdır. 

Bir cemiyet içinde yaıamak için de 
o cemiyetin kanunlarına uymah, ayıp 
srl>rOlen feyl meydanda yapmamalıdır. 

• SON TELGRAF HABERLERi 
• 
Isviçreye Nazar Değdi 

Cenevre Ve Lozan Şehirlerinde Çok 
Garip Hidiseler Oluyor 

Cenevre, f 4 ( A. A. ) - Lozanda >'apılan bir banndı~arı binaya kartı yapılmq aibi g&rlla· 

ıuikaıt üzerine yirmiye yakın kimse muvakkat bir mekCtedar. 15 (H 1) S n 1 d b 
• . . . • . enewe, uıuı - on g a er e azı 

müddet ıçın teykıf eddmııtar. kimseler tarafından çıkarılan hldiıelerin sebepleri 
Bu suikast ıon göalerdeki vak'alar esna.mda araştırılırken harici bir tahrikin mevcudiyetiııe ka• 

nUmayişçilerio (izerine ıu sıkan itfaiye efradınan naat gelirilmiıtir. ---

Müebbet Kürek Mahkômla-
• • 

r~nın Cezası20Seneye inecek 
Ankara, 15 (Hususi) - Haber ıılmdığına göre 

eski Ceza Kanunile müebbet kllrek cezasına mab· 
küm olanların vaziyetleri Yeni Ceza Kanununa 

J cezasına tahvil edilmek Jizımıelmektedir. 
Halbuki hapis cezasının azami mUddetf yirmi 

ıene olduğu için milebbct kllrek cezasının da en 
çok yirmi Bcneye tahvili icap etmektedir. lslanbul 
MQddciumuruiliğl hapishanedeki eski mahktımların 
vaziyetlerini tetkik ederken kanunun bu noktam 
nazarı dikkatini celbetmiıtir. Bunun Uzerine Adliye 
VekAletine mllracaat edilmiıtir. 

göre yeniden tespit edilmektedir. 
Eski ceza kanununda kUrek cezası, muvakkat 

ve müebbet olmak tlıere iki kısımdı. Yeui ceza 
kanununun (588) inci maddesinde kürek cezalarıom 
bııpis ve kalebentlik ceıasanın da sllr.8lln cezalarma 
tahvil edilmesi tasrih olunmuştur. 

Adliye Veklleti ise bu husuıta Temiyiı Mahkemesi· 

Yeni kanunun bir maddesine nazaran bu kanu
nun tatbik sahasına intikalinden evvel mliebbet 
kUrek cezasına mahküm olanların cezaları hapis 

nin muhtelifkararları arasmda bir içtihat birliği husul 
bulmasını lllzumlu bulmuı ve bu talebi temyiz 
mahkemesine glSndermittir. Bu husuıta aon karan 
Temyiz Mabkemeıl Yerecektir. · 

Sulhün Temeli ! 
Fransız Nazuları Meclise 

Bir Muhbra Hazırladı 
Pariı 14 ( A.A.) - Nazırlar 

Meclisi sulhu aağlam temeller 
nzerino kormağa dair bulunan ve 
buglio neıredilecek olan Fransız 
mubtaraıanın metnini kat'i surette 
tasvip etmiıtir. ----

Tifo Var 
Sofyada 300 Kişi Tifoya 

Yakalandı 
Sofya 14 ( A.A. ) - Sofyada 

tifo aalgını, şidddle devam edi· 
yor. Hastalığa tutulanlaran adedi, 
JOO n bulmuıtur. Bunlardan %4 o 
ölftmle neticelenmektedir. 

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

Bir İstifa Tan Gazetesi 
• 

Velktısat 
,.,';igasetimiz 

Pariste çıkan Tan gazeteıl 
iktısadi vaziyetimiz hakkına bir 
makale neıretmif tir. 

Bu makalede TOrkiyenin lkb· 
.adi ıiyasctinde bir taha•Yille 
intizar edildiii kayıt edilmekte 
ve lktısat Vekili C~lll Beyin t•h
ıiyetinden ehemmıyet Ye alAka 
Uo bahsolunmaktadır. 

Yunanistanla Yeni Ticaret ltilAfı 
Ankara, 10 (Hus~st) - Yu

nanistanla takas ıuretıleıva mü
badelesi yapılmak üzere mliza
kerata baılanalmııtar. 

Samsun Meb'usu Aziz Bey 
istifa Etti 

Ankara, 15 (Hoıull) - Sam
IUD meb'uıu Aziz B. 11hhi vaziyeti 
dolayııile mebuıluktan iıtifa et• 
miftir. 

Bir Yangın 
Amsterdam Limanında Bir 

Vapurda Yangın Çıkb 
Amıterdam, 14 (A.A. )- U

manda bulunan 15,000 tonillto 
hacmindeki Pieter Cunuelivzon 
ıemiıi kıaa dene neticeıinde 
çıkan bir yangında harap olmuı-
tur. Nilfusça zayiat yoktur. 

r 
. Sözün 
Yabancılarla 
Maç Yapmayı 
Yasak Etmeliyiz 

'---------------~N. ~ ---
Fırtınalı bir havada denize 

dUşmüo bir zavallı tahayyül ediniz. 
Kur:tulmak gayretile ümitsiz çırpı
nıyor. Başını bir an için dalga
ların hncumundan kurtardığı za
man sahilde kendisini seyreden 
halden anlamazın biri ona set
Jeniyor: 

- Haydi, diyor, kurtuldun 
işte. Artak gölcbilirsin. Biçaredo 
glllmek ş3yle dursun, bir kulaç 
daha atabilmek imkAnı kalma
mıştır. Ve tekrar azgın dalgala• 
ran aruına lıanfıp kıkırdıyor .. 

* Bizim btbolcular yenile yenile 
hezimet aralarına aıılaod:lar, ar
tık mağltlbiyet mikrobuna ka111 
muafiyet kazandılar. Bu aıınıa 
kudretli tesiri aeyircilıri bile 
tardL 

Geçen ıtın Bulgarlınn Sofya 
muhtelitinl yendik; daha doğ
rusu ••.• yenebildik! Bu galibiyet, 
bin bir maflGbiyet araıında Dmit
lere aykın ıeldL Kıyametl«Jr 
koptu. Tabiatimiı yeailmiye oka
dar alaımlfb ki, bu zafer bizi, 
inanılamaz efsanelerin kuvvetil• 
o)qadL 

Hiç unutmam. Bu tek ıalibi· 
yetin ferduında, ıporcu bir mea
lekdaı kalemine iftabla sarıldı 
ve feryadı baıbrda: 

" - Ey gafiller._ Yenildiil
miz zamanlarda batman batman 
ılar yazdınız. TeeuürJerimizin iniltlı 
Jcri kolaklarımızı doldurdu. Ne 
duruyorsunuz. itte yendik. Sevin
seniıe, glllıcnize, kahkaha ataa-

iDIZB ••••• n 
No çaro ki... Bu meılekda1111 

çaw da bAdisabn kupkuru otı .. 
rile bkandL Aradan geçan aayıli 

fftnlerden sonra iki kunetli tlumı• 
mı:r, Levisld futbolcalan karııaındı 
tabii akibete tekrar k~vuıtu. 

Ben, meslektqımın tiiricik g .. 
libiyet ferda11ndaki patırbb ta9'" 
ıiyelerile; denizde bogulan zaval
lıyı ıahılden llkayıt seyreden 
adamın ıörleri arasında kuneUI 
bir benıeyiı buluyorum; 

Sen istediğin kadar teıd et, 
biı.0 de kuvvet ne geı:er ki cesaret 
alarak bir hamle daha ntalıml 

* S6z0a kıAlı : Kendi aramazda 
maç yapabiliriz ve kazananlara 
ulanlanmız sıfatını da Yerebiliriz, 
fakat yabancılarla mıç yapmıya 
ıelince, buna yuak etmenin za· 
maoı ıelmlt we geçmektedir. 

Zaro Ağa Sigarası 
lngilterede "Zaro Ağa" ismin

de hususi bir sigara imal edil· 
miye baılanmııbr. 

Bir Kadm KUpte Boğuldu 
Baksrk&yUnde oturan Emin• 

Hanım iıminde bir kadın au ahr
ken muvazen•inl kaybederek bq 
afağı kOpe dllımBt çıkamayarak 
hava.Wıktan botulmuttur· 

Kaçakçıhk Masası 
~b~~niyet MUdHrlilğli ikinci r:==~~~===========::::--./~S-T_E_R-~l=-N-A-N:--:-M~A~-.,-~ 
Polist •ne ~erbut olmak üzere j S TER J NA N, 
"ıittire 'enı bir masa teşkil edil
~kçaı·ıc u maıa munhasıran ka· 
t.\cibiı .

1 
işlerile ve kaçakçıların 

Teşviki Sanayi Kanunu 
Ankara, 15 (HusuaJ) - lktısat 

V eklleti Teıviki Sanayi Kanunu
nun tadili için yeni bir IAyiba 
hazırlamaktadır. 

ı e rneıgul olacaktar. 

liava Postası 
A.ttka 

~ar ra 14 - İstanbul ile An· 
L a ar 1 ql, h asınca Tayyare seferleri 
Yoıc ~ftaya kadar başlıyacakbr. 
~İlos: ~dan 40 lira, eşyaların 

n an 40 kur114 almacaktlr. 

Ga:zetelerde okuyoruu jatanbulda 130 ilk mektep 
yardır. Fıtkat bu ıeoe de, di~er .eneler olduj'u gibi 
müracaat edenlerin birçokları yer buhhnamıılar~ı.r. 
Bazı mektepler milracaatları reddetmemlt olmak ıçm 
tedrisatl münavebe ile yapmıya mecbur olmu9lardır. 
Yani glinG ikiye ayırarak bir kısım talebeye Hbahl~· 
yin, bir luaım talebeye öğleden &onra dt.u verıl
mektedir. 

Yine gazetelerde okuyoruı: Mekteplerde çocuklu 
içinde ııda almayanlar pek çoktur. Açl ktan bayılanlar 
vardır. Hllilialımer iki ıene nnl 6000 çocuta aıcak 
1rıda Yer:yordu. Bu sene 2000 kişiye, o da haftada Oç 
defa yemek verebilmektedir. 

Yine gc:zetelerdo okuyoruz: Şehir Mecllıi dlln 1..
tan:ıutda aari Ur mezarlık muoleainl mDzakere 
etmiştir. 

Harp Borçları 

ISTF,R iNAN,,. 

Brnkael, 14 ( A. A. ) - HD
ktımet harp borçlara hakkında 
Vaşington kabinesi nezdinde 
Faransız ve logiliı. hllkQmetlerioin 
yaptaklan teJebbüse benzer bir 

/ S T « R .A N M AI teşebbilsl• bulunmaya karar wer-I 

'--------------------------------
_________ ,.;.._ ____ .:.....------J miştir. 



Memleket Manzara/an 

Fenikede 
Mektep 
• 
llıtigacı 

. 

Fenike ( Husml) - Feailre
ni11 2'2 k6y Ye mahalleden ibaret 
kHa merkezinden b&fka 12 k&y11 
Kumluca Ye 8 k6ylll Kazca na
hiyeleri Yardır; n&fuau 18,000 
küıurdur. 

Köyleri pek dajuık olaa bu 
kazada ancak 5 llkmektep yar

dır. Daha 12 kCSy mektebine 
ihtiyaç vardır. 

Ötedenberi mektepıizlik yG
zUnden bilgisiz kalan bu köy 
,ocoldan bu halde bırakılmama· 
hd.r. 

Geniı ormanlan, hol maden
leri, sulan ve mllnblt araıbi olan 
Fenikelilerin bnytık bir darlık 
içinde yaıamakta olmalarının ,_. 
laebl hep bilgisiıliktlr. 

Fenikede ihtiyaca kAfi mektep 
~·ak yaradalıftan cok ıelô olan 
f.mkelileri ha1atta munffakiyet 
,ohuıa katmak olacaktır. 

Fenikeliler yeni Maarif Veldl
lerinden, değerli Valileri Zeynel
abidin Beyden Vd VilAyet Maarif 
Mftdftrtl Aziz Beyden F eaikenin 
mektep ihtiyacına kartı fazla 
811ka Ye himmet ıhtermelerial 
clücr ve bunu &mitle beklerler. 

Orduda 

Millet Mektepleri 

Derslere Başladı 

Ordu ( Huaull ) - Millet 
.. ktepleri faaliyete bqlamıtbr. 
Erkeklere peel.t Gazi kltlpa
••*de. Hwdullala Sapbi B. 
mektebiade, bdmlara da ,on-
clbleri t.iaet Pi- we Zaferi Milli 

mektepleriade haftada albfor -t 
olmak l1we den verilmektedir. 
Devam ed• talebe miktan dijw 
11Delere m.beUe çok fulacbr. 

Trabzonda 
Fındık Fiatlerinin Yük

selmesi Muhtemeldir 

Trabıou, (Husul)- ıon bir
kaç g&adeaberi 15-18 km.tt ara
llllda taba.mu taıterea fınclak fi. 
atleriain, 20 kUl'UfA kadar Jllk· 
aeleceği tahmin edilmektedir. 

Isparta da 
Yol lnşaabna Devam 

Ediliyor 

· Isparta, t HUUll ) - Mllha
bttaki yol inpaL hararetle 
dewam edilmektedir. lıparta-Diaar 
yolu için iç ailindir maldnai p
tirilmiftir. Eğirdir, Karaaiaç yol
larında da mOkellefiyet amelesi 
pl.ımaktadır. 

Trabzon Muallimler BirHğinda 
Trabzon, (Hua\dl) - Evvelki 

gln yapdan intihapta Muhallimler 
birliği idare heyetine ıu zevat 
meçilmiştir: 

Reis Halit K•mi, katip Şehap, 
Ycznedar Hakk1 Fahri, idare me
,_ .. ,. .. Emin, aza Mümtuz, Bedri, 

. · hrı Beylerdir. 

• · Yeni Eser !er 

• 
--~~--............ ._ ............................. ..1/zmir 

lzmitte Maarif Hayatı Hakkında 

Yeni Açılan Ortamektep B .. tün· 
Asri Vesaiti Haizdir 

lmait, ( Huıu· 
ai) - Bu ıeoe 
l:rmit irfan lle
mioe yeni ve 
feyidi bir mi· 
eueae daha ilti-
hak etti. Bu 
mileııese (Ulu-
razi Ortamek· 
tehi) dir. 

Mektep şeh
rin ea rüzel 
yerinde &ç kat 
üzerine OD ders· 
haneli Olarak 

· ti arfmda kar, 
k11t yatmur, 
çamar demelDİf, 
·~ gidip 
infaab teftlt et
mif. bir mimar 
sibi en İDce 
teferrllata kadar 
metgul olarak bu 
muazzam eserin 
bir an evvel ikma· 
liae çabtoııtbr. 

Mektebin ktı· 
ıat ~eami parlak 
meruimle yapıl· 

. d·ı . . ınşa e ı m'ftir. mlfbr. Kadın, 
Müteharrik si• erkek binlerce 

nema, konıer, Ulug•zl mektelllad• 1ru,.ı reeml yapllırken halk mektebi 
mlumere •loalaruu ihtiva eden Mektebin inşa•ada Vali [fref ıesmiıtir. l&mitin maarif ilomi 
bu mektep 1ımitin OD gftzel ve Be,in bOyik himmeti g&r61m6'- bu Jeni irfan m0el8eH9İle SODIU& 

en bilyllk binalarından birisidir. tllr. Vali mektebin inşası m&d- bir ıevinç cluymuıtur. 

Nazillide 
Asri Binalar 

Yapılıyor 

Nezlllnhl yeni bln•l•nnllan 
Dr. Cemal .. ,ın •YI 

Nazilli (Hususi) - istirdadı 
Dlilteakıp yeniden iqauna zaru
ret basıl olan kasabamızda bu
günkU buhran vaziyetine raimen 
gayet güzel binalar yapılmakta· 
dır. Nazilli modem bir kasaba 
liallne gelmiıtir. fntaat Belediye
nin pllnına göre yapılmakta ve 
her ay yeni bir binanın temeli 
ablmaktadar. Nazilli iatikbaİin en 
mamur, ea m&reffeb Ye en bG
yllk bir sanayi ıehri olacakbr. 

Birkaç gtındenberl devam 
eden yağmurlar da pftçlJI çok 
ıe.indirmlftlr. Vapurdan zeytin 
mıhaulD de lıtifade etmektedir. 
Şimdi blltlln çiftçiler neıeyle ve 
imitle tarlalarında çalı .. akta
darlar. 

lzmir lskln Dairesinde 
İzmir, (Haaull) - l.kla dal· 

ruinde bir adet tahılı karar 
deft.mia kayboldujımu enelce 
bildirmiftim. lakla Mildllrtl Ta
lit B. tarafından yapalan tahki
kat neticesinde kaybolan defter 
adedinin bir değil, iki olduju 
meydana çıkmaşbr. 

Defterlerin ihmal yüz6nden mi 
kaybolduğu, yoksa kaıtea ıar
kat mı edildiii henllz anlaflla• 
...... br.J 

Ordunun Çok Canlı İki Spor Klübü 
Her Hafta Maçlar Yapıyorlar 

Ordu (Husu· 
at) - Burada 
çok canlı ve ha· 
roketli iki apor 
tqekkülU vardırı 
Gençler Yurdu 
ve Spor Yıldızı 
kliibn. 

Bu iki tqek-
klll her hafta 
muntazaman bi
ribirlerilo maç
lar yapmakta Ye 

lıalkın ıpor ilı-
tiyacını, mpor Gençt.,. Yurdu lllrlncl talumı 

heyecaDJDJ tatmin etmektedir. ~eaiade ba iki ldüp için muay· 
Huauıl Mnhasebe ldareıi de yen bir tabaiqt ayırmaktadır. 

Re1mimizde11 Gençler Y urduaao 
klilpleri himaye •tmekte ve bOt· birinci takımı glSrtılmektedlr. --.-------------.. ·------------~-

Gönende 
Tüyler Ôrpertici Bir 

Cinayet Y apıldi 

Ganen, (Husual) - Burada 
bir cinayet olmut. Kurudeiirmen 
köyünden Kara Alinin ceıedi ba· 
tından balta ile yaralanmıt ol
duğu halde dere içinde balwı
muştur. Cinayetin Kara Ali pa· 
zara gelirken yaplldıiı tahmin 
edilmektedir. Zabıta tahkikat 
Japmaktadır. ----Salihlide 

Gürbüzler Yurdu 
Galip Geldi 

Salilali ( Ha111ll) - K.aumiı 
Glrbllzler Yurda ile Kuaba 
reoçleri ara1111da bir maç yapıl
mq, Gllrbllzler Yurdu 1 • O ıa· 
lip ıelmif tir. ----ouzcede Kaçırtlan Artist 

Dtızçe ( HulUll ) - Halil 
lbrabim B. tiyatrosu artiatlerindea 
iken ( 550 ) lira alıp aevditi 
ıofCSr lımaille kaçan ve billhare 

yakalanan artiıt Sanıtye H. YilAyet 
huduttan haricine çıkanlmııbr. 

(Son Poıta: Evvelce verdi
iimiı bu haberde yanlıthkla 
Dilaçe ilml 7erine Nazilli iaai 
kullamlmııtır. Tubib ederiz.) 

Gaziantepte 
----

Millet Mekteplerine 

Rağbet Fazladır 

Gaziantap, (f:lusali) - Millet 
mektepleri faaliyete baflalDlfbr. 
Bu tene devanı eden talebe 
miktarı her ıenekinden çok 
fazladır. Maarif mOdllrlDğil MiJ. 
let mektepleri teclriaahna fewb
IAde ehemmiyet w•mekteclir. 

Niksarda 
21 Hayvan Hırsızlan 

Sürgün Edilecek 

Nikaar, (Hmml) - Niluana 
Çamiçi aahl,eeiDİll Boscaarmat, 
ElmlldD, E111epd, Alan, Ohıka
lan klSylerl ahaliabıden olup lıa,
van hırıızlatıaa itiyat eia':ı 21 
hayvan hıraısa mahkeme tarafın
dan muhtelif villyetlere ıllr,On 
edllmiye mahk6m edilmiılerclir. 

SaHhlide Kaçakçı Bir Karı Koca 
SaJihll ( Husual ) - Ha•lan 

klylnde kaçak rakı imal eden 
Muatafa ile karın Fatma, nlu 
kaynabrl..-ken cllrmtımeput lı&
liade yakalanmqlarcbr. 

Tetkikat 
Eıki medeniyetlerin en c 

kun kaynata berinde kurulnı 

olan lzmır Ye laavaliıi Aaarıati 
muhipler cemiyeti geçen sen 

butırdajı Berıama ve Koç 
Asyada ölmilf tehirler eserleri 

deza IUDra ba 1eoe dahi ne 
yat .U.ileaine ( lzmir hakkın 
tetkikat ) •• gittikçe zenginl~e 
İzmir mli.zesinin rehberi, Sart 

Hallkamas ( Bodrum ) eıerlcrioı 

telif ve terceme auretiylc ilim 

murifc hizmet eylemiştir. tzm· 
hakkında tetkikat isimli eser 
hmiri.ıı 250 aene evvel'<i bit 
ruminia litopafla baıılmlf 

nefiı bir nftıhau ilive olunduld 
gibi ( lzmh'Cle Roma Tiyatrosu ) 

atlı mühim bir tetkik te kitabıll 
sonuna kooulmuttur. Her ne kr 
du 1ımir mDzelİain 927 seni" 
liade hail... bir rehberi vartl 
da o tarihteaberi mllze md' 
temadlyen gela aaar ile zd' 
ginleımif ve yeniden taınif •• 
tertip edibnit olduğundan yeni 
bir rebere ihtiyaç hasıl olmuıtu. 
Bilyik bir O&enme ve ihtimd 
ile huarlanm11 olan yeni rehberf 
ait fotoğrafileria çıako klifele · 

den 28 i Berlinde Alman Enıti 
lllade, 16 adedi Viyana Enatitl' 

ılhade, illt tarifi latanbulda yap6 
brılmıfbr. TGrkçe nllıhahranıl 

bubrılmuı bitmiı olan rehberi' 
Frauazca nliabalan da tab'ettİ' 
rUmektedir. 

Bu rehber fimdiye kadar hİf 
bir mllzenlo yapamadığı bir ot 
paluktacbr. Bu kitaplardan lzro 
bakkanda tetkikat atla eıere. 1 
Sart Ye Bodnm kitabına 25 
Mlze rehberine de 75 kurut · 
koaalmuttar. 

Ada nada 
Et Kaçakçıları Takip 

Ediliyor 

Adana ( Haaual ) - Beledi 
Mezbaha harici hayvan kesen 

kaçakçılarile ehemmiyetli b:r 
rette mUcadele etmektedir. 
yine birçok et kaçakçalan ya 
lanmıı .. e baklannda zabıt tu 
muttur. Kaçakçılardan ebeıı> 
yetli bir ceza alınmakla bera 
mlk'll'ferea yakalananlar hak 
da da malakemedea hapis ka 
lan ....... ktadw. ' 

Zincire V urdulat 
Adana Hapishanesind 

MahkUinlar 

Adana, (H..S) - Hap~ 
nenin iuzibatuu llalll eden if,I 
mure, Sabrl7e isimli iki kad~ 
AH pvUfUn muhakeme k~ 
bet pn zincire vurulma.,,... 
brar verilmiftir. 

Adanada lenejit 
~ 

Adaaa, ( HalUSI) - So• I 
kaç baftadanberi ıehrin nı~b~ 
yerlerinde Menejit ve Diftel'I 
talıklaruıa teaadtlf edilnıek~ 
Ola burada iki Menejit 111 

buhmmQftur. 



Siyaset Alemi 

/manga Ne 
Yapacağını Pek 
Bilmiyor Gibi •.• 

Alınan intihabat• bittikten •onra 
d Almanyanm dabiU vaziyeti karı
ıkhfını muhafaza etmekte dc·Hm 
diyor, Hoı, mevcut fırk lardan her• 

hangi biri ek!!crlyet kazanamadıR"ı 
takdirde bunun böyl olacağı evvel
den tahmin edilmi1 bir netice idi. 
Şu Jı le göre cakJ vaziyet dcvnm 

diyor demek, en doğru bir tıı.v if 
olur. 

Bununla beraber bu karıfıklık 

flrıısıud v biribirini tutmıyan riva
yetlere raj'mcm göze gö. Oncn hakikat 
udur ki komünuıtlerin, Hitlcrin ve 

Dl rkez fırka ınm tiddetli mmuha
l~ferin rağmen Fon Popen hilkômctl 
lktidnr mevldini elden bırakmak iı
temiyor. Bununla kalın iyi. Yenl 
Mccliıte ekalliyctt kaim ıınn rağ• 
tncn intib b t kanununda tadil*t 
Japmak iıtlyor. 

Bu mnkaatl Almıa Cümhuriye
tlnl te kil eden muhtelif hllkQmct• 
1 rln mUmes.sUlerlnl 16rü1mlyo dnet 
etmiştir. HGkümetin y pmak iıto

diA"t tadil, bir nevi k:ınunu uaai 
detitil liğl olacakJ için, Millet Mcc• 
liılnin Oçt iki reyile yapılmnk bir 
ı&uurett:r. Fakat ba}'le bir ekıer:yet 
temin etmek mOmkGn olmadığına 

lire, tadilatın nasıl tahakkuk etti• 
ril ceği cidden merak uyan dmın bir 
h düıedir. Yapılacak değişikliğin 
••asları şunlardırs 

1 - Rey Yerme ya~ını ( 20 > tlen 
( 25 ) çıkarmak. 

2 - Aile babafarana, vl&t nisb -
tine göre fazla rey hakkı vermek. 

3 - lntihobatta, eski muharipler• 
bir himaye temin etmek. 

Bu ıon iki maddeden çıkan m na 
odur ki, Almanya, şimdiye kndnr 
tatbilc dcgcldiği "umumi era" usu• 
IOnden vazgeçecektir. 

Bunun eobebl he, memleketin 
tııuhnfozakAr unsurlarını lntibabııtta 

Ge ıir kılarak muvaıeııeıizlik hu• 
111.ıle getlron uneurlan roy sandıkları 
b şından mümkün olduğu 1 adar 

' kJnıbrmok. 
FAkat yukarıda da kaydettiğimi& 

llbi bunua için mecUı kseriyetinin 
Gçte ikisi 1 ıımdır. Halbuki Hltleı:.
~llor, merkez nrkaıı komünlıtleı 
•kl mecUıin en ku•ntll un•urlarıdır.
bugünkQ hGkGmeti her ne pah&1ana 
Oluru olsun devirmek aıadnde bu· 
lundu!tlarıoa g3re bu teıebbOıOa 
llluvaffak olma11 eOphelldlr. Taki, 

1r mGddettenberi RelaicOmbur M .. 
'•tal Hlndenburgun kafasında yer 
•d n bir temerküz kabinesi teıklllne 

kin h&ııl ouun, bu takdirde, 
'1füo, berblrl kendi flkrlni terYİÇ 
ltirmek için utraıan n monut 

., nartiyl buaule ıetiren fırkalar. ba 
••kro yanaı11nlar, umumi bir memle· 

et menfaati formülQ bulunıun ve 
tltr yoluna 1ir1in. Yok1n. bu hatlle 
~ lrnanynnıa vaziyetine tndiıeli gözle 
•knıam k mOmkOn detildir. 

Sllroyya 

A 

a,"P 
ar n 

Roma 14 - Fransnnın Tah· 
didi Teslihat hakkındaki pliinı 
Tahdidi Teslib t Konferansına 
bugUnlcrde verilecektir. Siyaset 
sahas.nda müspet işler yapmak 
istiyen Itnlya, Fransız pJinmı bir 
sistem dahilinde tenkit etmektedir. 

halya, iJu planı bir klil halin• 
!lu ne kabul ne reddetmektedir. 
llalya bu plllnın bazı Jmıımlnrmın 
halyan noktni nazannn uygun 
olduğu mütaleasındadır. Piandn, 
mütecaviıin hangi taraf olduğunun 
tefriki için hukuki bir vaziyet vU• 
cude getirilmesi vo Milletler Ce
miyetinin, devletler l\stUndc bir 
devlet teklinde telAkki edilmesl 
tenkit edilmektedir. 

İtalyan efkArı umumiyesl, de
niz silalarmın tahdidi meselesinde, 
mesele halledildiği takdirde bazı 
fedakArhl lar yapmıya mUlemayiı• 
di. EfkArı umumiye, borçlar me-
elesin de, M. Musolinin Torinoda 

Amerik"ayo hitaben söylediği s6z· 
leri kandisine dUstur yapmışlar. 
Resto del Karlino gazetesi, Mu· 
soiininin " SUoger çekmek,. fik· 
rine ehemmiyet vermektedir. 
f'ransız PUinı Ve Gnz teler 

Paris, 14 - Fransız Hnrbiye 
Nazırı M. Pol Bonkur, söylediği 
bir nutukta, Fransız planının ul· 
bU tesis edeceğini, akamete yüz 
tutan konfransm faaliyetini can• 
lnndıracağmı, silAhlanma yanşına 
mani olacağını öylemiştir. 

Gazeteler, lngiliz ve Fran ız 
notalarının metnini neşretmekto 
ve iki metin arasında mukaye
eler yapmnktndırl r. 

Pati Pariziyen gazetesi, Fran
sız teklifini Amerika Reisicüm· 
huru M. Runeltin reddedemiye• 
ceğini, bC>ylc bir reddin Lozan 
itilifını hiçe saymak, cihanı tekrar 
mali, ikh ndt ve siyul hercümerç 
içine atmak demek olduğunu 
yazmaktndır. -----Ruzveltin Reisicumhur Oıma-

smm Sebebi Nedir? 
Pari 14 - Amerikadan d&. 

nen 1abık Fransız Bq•ekil mua• 
vioi M. Pol Rayno, M. RuzYeltin 
Amerika Reiıicnmburu intihabı 
hakkında demiştir ki: Bu intihap 
ıimdl Amerikada tatbik edilmekte 
olan m mnuiy t tarirelerine krırşı 
uyanan nefretin bir ifad sidir. 
Yakında içkilerde kliul derecesi 
artacaktır. Fakat memnuiyetin 
tamamilo ortadan kalkacağını 
Dmit etmiyorum. 
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ÇOCUKLU UM 
M•fhur llu• Edibi Makalm Oorklnln h•Y•• roma• 

1'nrk,cye ~rircıu M•N//d 
Ninem çay filcawııdan bir 

J\adum arap alw ve bir tutam 
(( flfiye çekti. DlişUncell bir çehre 
b '- Pencereden kurvuni göğe 
~Yordu: 

, - Y aaa!.. Bia babanı çok 
~· geçinirdik. Kanlarımıı ayni 
'1 akndan olma a da ruhlarımız 

•ndı 1 
bı kO anlatırken bllyOk babam 
~ ıtç defa içeri girmişti. Sansar 

Cltf rttını ileri uzatarak burnundan 
b k alıyor \'e nineme şüphe ile 
bir 'Yordu. Ninemin hikiyesinl 
end'nıUddet dinledi ve kendi 

ın Y v ça mırıldandı: tr;- Uydur, uydur.. D ima 
urı .. 

So:ıra Lırdeubire buua a;ordu: 
- Ninen burada f&rap içti 

ml Aleksi? 
- Hayır 1 •• 
Diye cevap verdim. 
- Yalan ı6ylüyoraun.. buou 

gözlerinden okuyorum! 
Bir oeyc karar veremiyerek 

k pıdan çıkıp gitti, ninem onun 
arkaıındnn gözlerini kırpıştıra• 
yodu. Gülüınsİ)•erek dedi ki: 

- Haydi, git git.. Bizi Or
kütmel.. 

Büyük babam bir defasında 
odanın ortasında durdu, tavana 
bakarak yavnşca sordu: 

- Hey, valdel 
- Ne v r?. 

----------
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•• uyo 
Amerikada M l ster 

Fr:ınklen D. Ruzvolt kabft 
bir okıeriyetle Reisicüm· 
bur intib p edildi. Bu 
muvaffakıyetin sobeple• 
rlni, evvellı M. Ruzvel· 
tin halk taraf·ndnn se
vilmesinde, eonr 19.9 
sonesinden beri hükUm 
sfıren buhrana eabık Re
islcümhur Huverin ida
resinin hlı:bir ı:-aro bu· 
l:ımamasında aramak ı . 
zım gelir. M. Ruıvoltln 
intihabı Avrupa devlet· 
)erinin bcpsinl son dere· 
cedo alrotadar etmekte
dir. H~r devlet 4 mart 
1938 te toıokktıl edecek 
yeni Demokrat ldarcal· 
niu siyaseti hakkında 
tahminlerde bulunmak• 
tadır. Avrupayı en fazla 
ıılll.kııdar eden dört meı· 
ole mevcuttur; borçl ır, 
tahdidi tesl:hat, gömrHk 
tıırffolerl ve içki ihracatı. 
Borçlar ve tahdidi teali· 
hat meselesinde M. Ruz• 
veltln selefinin siyase
tinden ayrıJmıyacnğı an· 
la9ıhyor. Gümrük farifa
lorino gelince, demokrat 

\ 

fırkası bunların indirllmeslno tnrııftardır. Içkl memnulyetinde de, 
eden memleketler Ameriksda birer mahroo bu1abi1eceklerdir. 

ıarap ihrao 

Resmimiz. yeni Amerika Reisicumhuru Jd. Ruıvelti gösteriyor, 

nsız em urları 
Bütçe Muvazenesi çin Maaşların 

Kesilmesine İtiraz Ediyorlar 
Pari 14 - Memurlar Cemi· 

yeU bir kongre aktederek, bütçe 
muvazenesini temin için memur 
maaılannda tenzilAt yaptlması 
etrafındaki tasavvur karıı ıiddetll 

bir milcadele çmıya karar ver· 
miıtlr. Başvekil M. Heriyo bu 

huıust demiıtir ki: 
- Önüme çıkan birçok mlif· 

kUller raıında bir hnkamet reisi 
sıf tile kendime dUşen vaxif eyi 

yapıyorum. vazifemin devleti mnda· 
fa etmek olduğunu herkea bilir. 
Onu müdaf ettim ve deceğim. 

••• 
Japon Ve Çin eshaım 

Londra 14 - Japon blltçe in
de milhiau bir açık olduğuna dair 
çıkan haberler Uzerine Japon 
e hamı düşmUıtUr. Çin sbamı 
memlekette bOyUk bir ıal b ol· 
duğuau gö termekte Ye yüksel· 
mektedir. 

- Ne olduğunu farkediyor· 
musun? 

- Tabii farkediyorumt 
- Bunun b kkında no dl\şU. 

uUyoraun?. 
- Talib, efendi!. Sen zaten 

bir aail kimseyi damat olarak 
istemiyormu idin?. 

- Evot, öylel. 
- E.. O halde itte.. 
- ZUğurdün birif 
- Bu ona ait bir şeyi. 
Bllyük babam dışnrı çaldı. 

Havada bir fenalık hi sediyor
dum. Ninemo sordum: 

-Ne lizerine konuşuyordunuz? 
Ayaklarımı elile uğarak ı •tir

ken sertce cevap verdi: 
- Her ~eyi de öğrenmek 

istersin!. Eğer hepsini şimdi öğ
renirsen, bllyüdUğfüı zaman bir 
şey kalmaz!. 

GUldO, bir mOddct eonra ba· 
ıını sallıynrak dedi ki: 

- Ah bllylllc babacık. bil· 

Bir Kadm Ressam Uzak Şark 
Seyahatinden Döndu 

Pariı 14 - Meıhur reuam· 
hırdan Matmazel Lafüji, Tibet 

çöllerinde Seylan, Hindistan vo 

Hindiçinide beı ene devam 
eden eeyahatinden dönmilştür. 

ylik b bacık. Sen Allahın yanında 
bir toz tanesi ini. Sana birteJ 
anlatacağım. Fakat, ağzım ıkı 
tutacaksın.. BUyUk lbaban tama• 
mile mahvoldu. O asil bir efen· 
diye binlerce lirnlık borç. ver
mişti. Bu efendi ifJAs tül. 

Uzun mDddet ausarnk oturdu. 
Kocaman yllzü buruşuklu larla 
knph idi, dertli bir ifadesi •ardı. 
Ona: "N düşllnllyor un?" Diye 
ordum. 

- Sana nlntacağun hikAycyU 
Dedi. 

- Akıllı Yevstignejin hikft· 
ye ini alalım.. Nasıl ohnaz mı?. 
Pek a14 öyle ise dinle: 

Evvel zamanda Yevstignej is
minde bir kilise hademesi vardı, 
Kendini or nm en akıllı d mı 
anardı. 

Nekı:ıdnr yaşlı ols , nekadar 
alim olsa do, hiçbir pap z. hiçbir 
Boyar ondan ustUn değildi. T • 
w kuıu gibi kurumlu dol ır, 

Gönül Şieri 

ğız okusu 
Ayrzlmıya 
Sebep Olur Mu? 

"Yeni nişanlıyım. Fak at nişan· 
lımın ğzı kokuyor. Bunu ken· 
diıine hisaetirmemek iıtiyora • 
Fak t muka emet te ederniy~ 
rum. Ağız kokusunu teda ... i il 
gidermek mllmklln mlldllr? Değil
J yrılmak için ne yapayım? " 

Ş. Ş. ŞaklT 

Evvelce, ağız kokuı t IAk 
için kAfl bir ebep addcdilirdL 
ÇonkU bu kokuyu gidermek 
mUmküo olmadığı kanaaU vnrdL 
BugUn Sız kokusunun n~ bebi 
olduğu enlaşılmışhr. Biri di 
dlı etlerindeki bozukluk. ikinclal 
mide bozukluğu, UçUncn O burun. 
Bu Oç ıebcbin de bugiln izalell 

e kokunun giderilmeıi mllmkUn
dnr. Doktor mOracaat edip se
bebi buldurunuz. iyi bir tedavi 
hem kı11 bOyllk bir kusurda 
hem de elıi bir dertten kurtnr ıt 
olur. 

* Muhterem efendim: 

" Ben sigara içmem, blldmu 
lıret Alcmlerilo e içki ile hiç 
nUikam yoktur. Kahvey pek 
ender giderim. lktısada fevk 1 d 
riayet ederim. Sefahettcu pek 
fazla çekinirim. Böylelikle hay ta 
nasıl atıhp, insanlar na ıl k n• 
cağım? 

Dl7arbeidr; Çeklr • 

Hayata atılmak, işret ve efa
het Alemine girmek mi demektir? 
Bilakis hayatta muvaffak olmak 
i~in bu f ennlıklardan uzak bulun
mak 1 zım. Daha gençsiniz. Ah1 
k mıt bozabilecek muhitlerden 
uz.ak yaşamak bildkis lizım v 

yanı tavsiyedir. Kendinizi neden 
kuıurlu buluyorsunuz. 
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Matmaıel buralarda yay ve at 
tistnode eyabat etmif ve yaphğt 
resimleri satarak hayatını k z o• 
mııtır. 

ra tiadığı herş yin kusurunu 
bulurdu: Kilise k fi derecede 
yllksek değildL Sokak çok dardı. 
Bu onu kııdınyordu. Gnne~ çok 
ydınlıktı. Elma lttrmızı idi de, 

neden mavi değildi? Ne gana 
bu akıllı ad m ..... 

Hiklye1yin borsıında ninem 
vurtlarını' şiıiriyor, gözl rini 

açıyor, yllzllne gDIUnç, bud la 
bir şekil veriyor ve nezleli bir 
sesle taklit ediyordu: 

-Paht .... Bahse mi girişmek?. 
Bunu daha iyi yapabilir miyim?. 
Ne çnre ki bugün vaktim yolL 
Yoksa buna memnuniyetle hazırım. 

Diyordu. 
Bir gece yarısı oeytanlor 

Yevstigneje yavaşça yaklaştılar. 
V o dediler ki: 
- Bura ı enin hoşun git-

miyor değil mi? •. 
Şu halde bizim cehennem 

teşrif etL 
( Aıku• Hr ! 
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Sıhhat Ve Seyahat 
TARİHİ MUSAHABE 

-----
• 

ita/yada 
• 

Kırpık Cüce, Valde Sultan için 
Karilerin 

Sağlam Bir l(östek Hazırlamıştı Suallerine 

Kari Mektupları 

Asri Köyler 
Ve Kaplıcalar 

ltalyau miUt turizm mllesse
ıesi olan ( Enit ) teşkilltİ tarahne 
dan her ıene eyhil ıonlanna 
doğru ltalyada bir hıfzıssiba 
kongresi tertip edilmektedir. Bu 
kongreye diğer memleketlerin 

ioktorlara da iştirak edip ltalyaom 
başl ca tedavi ve sayfiye yerleri, 
bilhassa su tehirleri ziyaret edi
lir. (Şimal- Cenup) seyahati na• 
011 verilen bu tetkik ıeyyahatine 

bu sene muhtelif memleketlerden 
65 doktor iıtirak etmiştir. Mem
leketimizden de Doktor Haydar 
lbrahim Bey bu utetkik seyahatine 
ve kongreye iştirak etmiştir. Ge· 
çenlerde ltalyad;m avdet eden 
Doktor Haydar İbrahim Bey 
kongrenin mesaisi •e ıeyahat 
lntibalan hakkıoda ıehrimizde 
çıkan Mesaaggero gazetesine 
ıwılan anlatmıştır: 

.. - Avrupanm her tarafından 
gelen 65 doktor bu sene T orino
da toplandıklarından, ben de 
Napoli ve Roma tarikile doğruca 
oraya gittim. Kongre meıaisine 
ltalyanın büyük doktorlarından 
Profesör Ruata riyaset etmiıtir. 
Kongre azaları Torinodan] hare
ketle Alp dağları lizerindeki muh· 
telif tedavi ve sayfiye yerlerini, 
aanatoryomları ve ezcümle ltalya, 
Franıa ve İsviçre hudutlarının 
birleştiği noktada, Monbilin dağı 
eteklerinde Coemayeur köyünü, 

5. Bernardo dağlarını, Hosta, Streza 
Bareno köylerini ziyaretle Cene
•eye geldiler. Burada bir milddet 
kaldıktan sonra Akdenizin en bil· 
yük ve mllkemmt:l plAjlarından 
biri olan Viareggio plijlarma 
fitlik. 

ltalyada fevkalide asri teai-
1atı muhtevi birçok ıu şehirleri 
ve kaphcaları da ziyaret ettik. 
Bu içmeler ve kaplıcalar gerek 
mllkemmeliyet ve gerek fiat iti
bar:le diğer memleketlerin bu 
aibi mOesıeıelerine faiktir. 

Ceneye şehrinin civarında bu· 
lunan ve ltalyan Rivierası teımi
edilen mıntakadaki Rapallo, Par· 
tifieo, San Remo S. Marghenta 
kllyleri hiç fllphesiı Akdenizin 
incileridir. 

Kupık cUce tamam Uç karış 
ve Uç parmak boyu ile padişah 
sarayının daima gülen ve herkesi 
gllldüren canlı kuklası idi. Otuz. 
yaıım aşmış olmasına rağmen 

buruıuk yüzünde sakal ve bıyık
tan eser yoktu. Patlak gözleri 
ve arkasında bfr felaket işareti 
gibi taşıdığı keskin kamburu, Kır· 
pık cliccyi öteki benzerlerinden 
ayırt ettiren iki bariz hususiyetti. 
Boyu Vf: bosu tabiat makasile 
kırpılan bu kliçllk mahlük, saray 
ıakinlerioio neşelerine cinaslı söz
lerile can kat.yor, &arayın lcı 
v., donuk havasını zevklendiri
yordu. 

Kırpık cüceyi koca ·sarayda 
ıeYmiyen, onun kamburunu okıa
mıyan yoktu. HünkArın ayaklart 
altında cilveleşen, Darlisaaade 
ağasının koca kilrkll içinde 8mUr 
sllren bu saray sevgilisi, gllnleri
nin bir çok saatlerini de güzel 
sultanların ve~ dilber cariyelerin 
kucaklarında geçirir, onları katalta 
katilta gllldürlirdü. .. Gerek buraları ve gerekse 

d&ıerken gördüğDm Sicilya ada· 
ımın aayfiye yerleri hiç şUphesiz 
Avrupanm en mükemmel, en gü
zel istirahat ve tedavi yerleridir. 

Tüfeği Yapan Adam 
Cenevre - Av tlif eğinin ilk 

yapıldığı ve kulamlmıya başlan· 
dığı gUnden bugüne kadar tam 
100 sene geçmiştir. Av tnfeğini 
F ranıuva Kazimper isminde bir 
ailihçt yapmıtbr. Ondan sonra
dır ki iğneli harp tüfeği ve bu 

Kırpık oğJan, Padişah klSle· 
feri arasına, saray entrikalarının 
kuyulqtıj'ı, her dedikodunun 
kanlı bir cinayetle tamamlandığt 
bir devirde katışmıı, zek4ı na 
feraset kemendi vuramadığı için 
bil cinayetli dedikodulara kendi· 
ıi de karışmiıtı. 

tüfeğe ınabsus olan madeni kur· 
ıunlar yapılmıştır. Bu münaae· 
betle muhtelif yerlerde teuhU
rat yapıln)ıştır. 

F k Z il --M d V d·ı Cevaplarımız a at ava JY3 e et erme ) er, fcz.diyode ş. Turgut Beye: 

M h ı Eli O D B - Mektubunuz doğrudur. eç U er DUD 8 Oynuna Reçetenizi burada muhtelif ecza· 

E 1 K d• • hanelere gösterdik 100 Ye 120 
ce emen ını kuruş iıtediler. icap eden ma-

G . d•J kamlar nezdinde teıebbUıte bu-. eçır 1 er lunduk. 

oımıyan haromağalan bu emri 
duyunca hep birden yere vardı· 
far, etek ve ayak öpüşmelerinden 
sonra saraym karanlık dehlizle
rinde şeytan gölgeleri gibi vızıl· 
dadılar. 

Zavalla Ruhedaf.. Hafif bir 
boşboğazlığı, dönilp dolaşıp yine 
kendi kafasına ağır bir tokmak gi
bi inmişti. Sarayın bu en genç ve 
en güzel kadrnı tekrar esir pa· 
zarına gönderiliyordu. 

Fakat Ruheda kovulma fer
manını sükunetle dinledi, bohça
ımı kolunun altına yerle~tirip 
1araydan ebediyen uzaklaştı. Ha
sekilerin en dilberi olan bu şirin 
kadının biricik kusuru, Valde 
Sultana karşıkoyması idi. Rubeda, 
rakibelik hissine bir an için zebun 
olmuş, Valde Sultana hürmette 
kusur göstermişti. Valde Sultan, 
Nemruda bile fırsat kaptırmıyan, 

her lakırdının altmda kendi be
aabına fitne ıez:en bir kadındı. 

Rubedanın bu kusuru ouun bey
nini karııtırmış ve keskin nllfu.. 

zunu kullanarak rakibeıine koca 
Hrayt dar ietirmişti. 

Sultanlar, cuiyeler, aiyab ve 
ak ağalar, bostaacılar ve dişili, 

erkekli bOtUn ıaray bendeleri 
o gUn ilk defa olarak kırpık 

yumurcağın ağladığım görllyorlar 
ve bu İfe buram buram hayret 

ediyorlardı. Çünkü onlar, kırpık 
yumurcağın güzel Ruheda Hase· 

kiye coı kun bir sevgi ile bai· 
landığmın farkında değillerdi. 

Ôlllm ve ıllrgün gibi fellketlerc 
çoktan kamkıamıt olan bntnn 

gülen Ye herkesi gDlmekten ba
yıltan cUce oğlan artık plAn kur
maya, V alde sultanın ayaklanna 
köstekler dolamıya hazırlanıyordu. 
Yapılacak iş çok kolaydı: ikinci 
haaekiyi padişaha yarandırmak ve 
Valde aultaoın pabuçlarını dam· 
lara attırmakta. 

* Kırpık cllcenin darllssaade 
ağası ile araaı pek coıkunlatmlf, 
koca ıiyaht ile kOçUk oğlan biri
birlerine sapasağlam kementlen
mişlerdi. Birinin bir dediğine ate
ki bin Eyvallah aavuruyor, beri
kinin bir tebeasDmO ötekinin 
avurtlarında kahkahalar canlan
dırıyordu. Giindllzleri paditahın 
geniı ceplerinde yangelen kırpık 
cUce, gece olunca darDssaade 
ağasmın koynunda fı11ltılı vakitler 
geçiriyordu. 

Bu derin ahbaplık kırpığan 
gizli maksadına hayli uygun do,. 
müıtn. Amk işler kıvamına gel
mif, ikinci Hasekinin itibara 
HünkArın gözlerinde bDyftyOp oJ. 
gunlaımıştı. Kırpık oğlan, pilAn .. 
nın zaferini ıimdiden alkışhyor 
ve 1aat başında Darilasaado Aja
aına mlljdeler uçuruyordu: 

- Kayra maslahat kıvamına 
bftrftndO. Valdeye aağlamca bir 
kement hazırlıyuın. Fahişenin 
eceli burnunun dibinde tepreıiyor. 

Valde Sultanın 610m0 için 
her saat g6k yllıOne avuç açan 

koca siyahi, bu mOjdeleri itilince 
sevinç hamlcsile haykırıyordu: 

- Bire Kırpık.. Sen bu ifi 
uygun dllşUrUnen Haaeki Sultan 
una Kıbrııta Yillyet verir. 

Urfada Bedri Reye: 

- Yazdığımız haber meuuk 
ve doğrudur, ismi g~çen tnccar 
da Urfalı Musevi bir vatandaştır 
Y• orda t6hret sahibidir. 

• Galata Rüaumat ldareaindcn kadro 
harici kalan bir mcımur iını.aeih mek· 
tup yaıan zıı.ta: 

- Merkez Bakua lıtaobul
dald memurlaran da hi11e senet
lerini aabo alacakbr. Fakat he
nlla utın almıya baılamamıştrr. 
Bu bir gün meıelesidir. .. 

Anhradan F. Ş. JmueUo ıııoktup 
yaıau zata; 

- Tllrk vatandaşlığına kabul 
edilip edilmemeği vatauda9Jık 
kanunu tayin eder. Kanunda 
mllnderiç muayyen mOddet ika
met prh ikmal edildikten ıonra 
bu hususta nihai kararı beyetl 
vekile verir. Heyeti vekile kara· 
rile ikamet mllddeU kaydi kıaal
tılabilir. 

* l.8tanbul erkek Iiıeıi oorberi Nuri 
Beye: 

- Cemil Beyin, Mengen na
hiyesindeki pazarın Beşler köyft
ne nakli hakkındaki yazısı bir 
temenni mahiyetindedir. Bu arzu 
tahakkuk etmiı değildir. Pazar• 
larıo faydası lnklr edilemH. 
Siz de pazann Mengen'de kal
masını iıtiyebilirsiniı. O zaman 
belki Bqlcr köyünde baıka bir 
pazar tesis edilir. 

* Karilorimlzden Fazıl Beye: 

- Ödendiğine dair makbuı 
glSsterdiğiniz takdirde sizden 
bekaye vergisi tahsil edilemez. 
Buna rağmen vergi tahsil edili· 
yoraa Maliye Mnf ettifliğine istida 
ile müracaat ediniz. Fazla vergi 
verdinizae faılaaını ıiıe iade 
ederler. 

bızır gibi eriştirmiş, onu gafletten 
fırlatıp uyaodırmııtı. Valde ka
dın hiddetinden aangır zangır 
titreyen g6ğsDnO bir hızlı nefes
le ıiıerek, karşısında elpençe 
duran Şebiıtan Ağaya hayktrdı: 

- Bu namertlere bir oyun 
edeyim de dostların, dütmanlar1n 
parmakları ağızlarına •araın!. 

* Tam bir hafta soma... Padi-

~ SON POSTANIN 

Zamane padişahı azgın ve 
hudutsuz ihtirasım 1611dtırmek 
için kinayeli bir tebessüm bahane
ailo sarayın en dilber cariyesini 
boidurmaktan çekinmezken VaJ
de sultan da, bir tutam amber 
uğruna emektar bir baremaiaa .. 
nın derisini yliıdürmekten zevk 
alıyordu. Bu korkunç deYirde Kır• 
pık ence gibi bir zekA yumurcağın 
aaray iblialeri arasında rahatça 
barmma11 kolay iılerden değildi. 

aaray halkı bu son hidiseyi de 
hafif bir dudak bnknmile karşı· 

lada. Fakat aiz maılahatın dertli 
tarafım bir de kırpık cüceden 

* 

ıahın av eğlenceleri için Edirney• 
gittiği gllnlln ferda11nda aarayda 
korkuç bir komedyanın kanlı mar 
ıarası titreıiyordu. O akıam ııe'f"' 
rek kahkahalar ara81nda tatb 
uykusuna dalan kırpık cllce, geı:• 
yar•ıt 16rDnmez ellerin aavletin• 
uğramıı, gık demeye vakit bar 
lamadan kabredilmiıti. Zavallıaı• 
gırtlağma dolanan yağlı kemer 
din bir ucu aarayın bin bir pell'" 
ceresinin birine iliıtirilmiıti. KO
çük oğlanın çelimsiz ceaedi duYal 
boyunca allrllnerek sallanıyordu. 
Darilaaado ağasının 6lilmU dab• 
feci olmuştu. iri boylu zenci bao .. 
cer Oşilrülerek sekiz bölüm edil
mİf, her bir parçası birer kat• 
damga gibi uray bahçesine _,.. 

1 iLAN FfA TLERI ~ .. 

l ... 

t--Jl!ııın t•>k sfltun t 6.'ltırı gazctcniıı • 
metin ~n.zısilo \::mı.ti 4 kelimedir. , • 

2 Ayni yazının 2 :ı.lırı 1 s:uıtiıııJir. 
3 Daha kalın ve daha ince 'azılar ı ı .. 

21anthu ilo lıcııap edilir. • : 
4-Sayfn ıııa göro fülnlar :ış~ı,ıdaki Padişahın hiddeti yine tepe-

fiat.loro t!lLidir: 
4 

• ıinden coıuyor, farap k6p6klerile 
Sa" fa f::ıııtimi 

1 t 
t inci 400 K , • r. ' 
2 • 250 • t 
3 « 200 • • • 4-5. 100 • • 

' . 
Viğor s:ı.yfat:mla 50 1 • • 
Son ı;a) f:d l 25 • 1 

1 . , 
v • --···-··--·------! .. '- .... . 

sal yalanan ağzından f eli ket fer· 
manları fışkırıyordll. O gece ıa
baba kadar uykusuz kalan hün
kir, ıafak ıökünco ilk irdadesioi 
aavurdu: 

- Silrlln f acireyiJ 
Vn ... ı.ı .. -: ... ı_ 1 ..... _ı ••• 

sormalısınız. Yüreği boyundan 
çok bliyilk olan bu ufak mahlük, 

ıevgili Ruhedasının ıürülmeıine 
tahammnl edemiyor, ağlıyor, in
liyor ve gizli köşelerde elemle 
haykırıyordu. Kırpık oğlan bu 
işin içinde Valde Sultanın par
mağı olduğunu çok ıezmiı, anla· 
mııtt. Ooa, gücüne ve cDrmüne 
uygun bir oyun etmek içio her 
feJikeli göze aldırmııb. 

O """"" ),-,.,J,.. .,. k•r I'~ "-•• 

Bapna fitneden kikOller 6ren 
Valde Sultan, timdi yeni bir 
fesat fırtına11 hazırlıyordu. Aya· 
ğma dolanmak isteyen yılanın 
zehrini, düşmanının gırtliğına 
katre katre akıtacaktı. Valde 
Sultan perde geriıinde neler 
oynandığını tam Yaktinde ıezinle
miı, biinklr ile kendi araaına 
sokulmak için çırpınan gölgenin 
önllnde geniı göğsOnll hemen de 
siper etmişti. Darüssaade ağaıı 
olmak için günlerdenberi can 
alıp kan kuaan Şebistan Ağa 

~ütflıı "'"" hrtP"i V:ılrle ~ulhtna piştirilmişti. - N. F. 
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Modası 1 • Spor 
i 

Senin ıporla ne alAkan var, 
diyeceksiniz.. Haşa ; ben de böyie 
bir ıey iddia etmiyorum. Koca 
kafamla, adaleli bacağm; sıska 
Yi\cudUmle kuvvetli kol Jn itin} 
karışacak değilim .• Benim s- orld 
ne kadar ali kam yoksa deme·, 
latediğim şeyin de sporla okadar 
alakası yoktur.. Onun içindir ki 
kendimde istediğim gibi yazıp 
çizmek cesaretini buldum. 

Bir nevi sopor modası var ki 
bu modanın ne Taksim atadyo· 
mundaki futbol maçlarile. ne de 
bin dokuz yOz bilmem kaç olim· 
piyadile münasebeti var. Ne leb
lebi Mehmetle tanışmıf, ne de 
demir Hayrinin yumruğunu yemi{. 
Bu bUsbUtUn batka bir iş.. Daha 
ıiyado spor kelimesi değil de 
moda kelimesi esas olmuı. Spor 
kelimesi bu modayı ne mlinase· 
betle ise tavsif için yanına geti
rilmiş. 

Bir gamlekçiye gidiyorum. 
Kendime bir gömlek alacağım. 

- Spor gömlek verelim mi ? 
. Diye soruyorlar.. ÔzUr dili

yorum, sporcu olmadığım için 
ıpor gömlek giyemiyeceğimden 
dem vuruyorum. 

- Bir defa görün 1 
Diye, benim bildiğim, herkesin 

de giydiği gibi basbayağı bir 
gömlek çıkarıyorlar. Ben de be-
Yenip alıyorum .. G8mleği rahatça 
giyiyorum. Fakat ara sıra aklıma 
geldikçe ismi beni rahatsız edi
yor. Sporcu olmadığım halde spor 
gömleği giymekle kendimi bahri
yeli elbisesi giyen küçtik çocuk
lara benzetiyorum .. 

Spor kostüm, spor yaka. apor 
Pnntalon, spor boyunbağı, spor 
Çorap velhasıl ıpor spor spor 
•por .. 

Geçen akşam eve döndüğüm 
laman karım sevinçle karşıladı. 

- Gör, dedi, bugün ne güzel 
feyler aldım.. Hele bir spor el-
diven var, bayılacaksın .. 

Görmiye lüzum yoktu. Ben 
ismini işitir işitmez bayılacak 
gibi olmuştum.. Karım bir spor 
eldiveni almış, yani boksörlerin 
boks yaparken ellerine taktıkları 
~n ten kocaman meşin eldivenler. 
llUndan sonra karı ile kavga 
etnıiye de gelmiyecekti .. 

istemem, görmiyeceğim deme
nıl dinlemedi, koştu getirdi.. 
Pdeğer yine aldanmışım, bu ıpor 
eldiveni bokı eldiveni değilmiş .. 
Merakla sordum : 

- Karıcığım bunun ıporluğo 
ıı,rede ?. 

- Bak, dedi, düğmelerin 
tengini görmüyor musun? Bu 
t~nk spor rengidir .. 
. . Rengin ma•İ, kırmızı, aarı diye 
'11nıler aldığına ı. bilirdim amma 
'P

1 
or isimli rengi de yeni ögre-

11 Yordum. 

Karmı aayıyordu: 
- Bak bu apor kumaı, bu 

:Por mendil, bu apor pijama, bu 
Por •.. 

d Bu ıpor modasından eşyayı 
•ha fazla ıeyretmok hoıuma 

titıııiyecekti. 
- İtim var ben gidiyorum! 

il Bahaneıilo evden çıktım .• Kar-
~: dk açtı. Lokantaya girdim .• 
C ille yiyordum.. Su iıtedim .• 
~~i0b. •uyu getirdi.. Bardağın 

ıraz garipti. Sordum: 
- Bu nasıl bardak? •• 

/; ..... Spor bardalc Efendim!.. 
"t~datı tutunca yere attım .. 

l laa~ 
1110 falkın bakan garsona 

• 1rd11nı 
la&r .._ Bana •porauı. tarafından •u ıetir!_ 

Pazarola 

-·---

Bes:m Atalay Bey lbrahim Alaettin Beyi imtihana Çağırıyor 

Hasan Bey - B hnrfJntn tin Jne bir A getirUaa n okunur, aöyleyln bakayım! •• 

Kekiik 
Ha an Boy Lir 

avcı ark:ıclnşııırn 

evine davetli id i. 
Arkadaeı daha yon i 

a v d a n gtılınişti .. 
Çan ta sın dan b i r 
sor~c ku' u çık:ırıp 

Hasan Bcyo gö~ter· 

di .. 

- Bak Hnsa.ıı 

Boy bir k oklik, da· 
ha timdi vurdum .. 

Has.ııı B. kuoıı 

eline aldı, evirdi 
çovlrdi .. 

- Neye bakı· 

yorsun Ila'!an B. ? .. 
- Hiç öğreni

yorum .. insan ba-

-zan yanlıı Oğron· 

diği ooylori çabuk 

ç a. bu k unutamnı 

da •• Demnk bu ku-

tun asıl hını! kek· 
llk ha! .. 

- Ne oluyor Hasan B•Y• bu hal nedir?. 
- Ne olacak, çoluk çocuk konu, komfu toplanmıf topaç 

çevlrmealnl 8granlyorwr, Yo-Yo modaaı geçtikten sonra sıra 
buna gelecek gibi gözUkUyor. acemi kalmıyahml •• 

RUya 
H:ıean D. i n ka· 

rısı eababtoyhı kat 
lrnr Jmlkın:tı gooe 
g ö r d Oğ li rOyayı 

anlattı .. 
Kocacığım, 

r ü'yamda ııo gör 
sem beğenirsin? .. 

- No gö run 
boğoıımom1 hiç au
lntma!. 

- Yol. nla.tn· 
cağım.. uıton kısa 

bir rO'ya, uon kon• 
cliıııc bir 9apka al· 
mışım, sen do bir 
m:ınto hediye et
ıııitsiııf .. 

- Karı cığıııı rü-
yalar e kscriyetlo 
altsi ol ur. 

- No zararı 
-.. :ır aksi ol Llr o soıı 

h:ma p ir t n p k a 
hediye fld ersin, ben 

do lıir mnıı to alı· 

rı ili ı .. 

lstanhul Sokaklarını Nasıl gezdim ~~~:ı-

- Y••••ın RazntU.. -Ben bltyle gezmlfllm, r• ••n n•••I gezdin t .• 

ı_ 
i 

.J~ 
i 

Nezaket 
Hasan B. acaba gOleş mi 

yoksa futbol mu daha na:ıik 
bir oyundur. 

- Futbol herhalde daha mı· 
zik olaca'k. 

- Nereden anladın ·ı 
- Haberin yok mu Avrupa-

dan güreşçiler geldi buradakiler 
yendiler. Fakat futbolclller gelince 
iş değişti, zabmetsizçe yeniliver
mek misafirperverliğini gasterW. 
ler. Bu bir nezaket eseri değil 
mi ? Gnleşçiler böyle nazik bir 
hareket göstermemişlerdi •• 

Çıkıp Gidenler 
Bir muganni Hasan Beye 

kendisini methetti: 
- Hasan Bey, sesimi anladm 

ya 1.. Koca aalonu nasıl doldurdu. 
Hasan Bey hakkın var der 

gibi başını salladı. 

- Evet hatta o kadar ki 
oturanlardan bazıları salonda 
ıeı için biraz daha fazla yer 
katsın diye çı~ıp gittiler bile 1 

Kitaplar 
Hasan Bey sekiz ay içinde 

yOı kırk tane kitap basılmış ne 
dersin, hergUn iç.in bir kitap bile 
dlltmUyor. _ 

- Aı.i:ıim aen bir de kitap· 
çılara aor, acaba bu basılan yU.ı 
kırk kitaptan şimdiye kadar knç 
tane sata bildiler? •• 

Sevinç 
Hasan Bey sevinçle konuşu-

yordu. Arkasından bağ'lrdım, 
gUçlükle işitebildi. 

- Ne var Hasan Bey yine 
bu kadnr ıeviniyorsun? 

- Dişçiden d8nUyorum azizim. 
- Dişçiden dönUşlln insan 

bu kadar sevinçli mi olur? 

- Olur ya, ni)e olmasın 1.. 
Dişçiyi yerinde bulamadım !.. 

imtihanda 
Kimya imtihanında birinciliği 

kazanmışh. Hasan Bey sordu: 
- imtihanda ne sordular? .. 
- Deniz suyunda ne vardır, 

dediler.. Balık, dedim .• 
- Canım, balık olur mu? 

Tuz diyecektin.. Sana nnsal b irin
cilik verdiler .. 

- At kadaşlarım, vapur ' 'ar 
demişlerdi. 

En Karanhk Yer 
Hasan Bey, afacam karşısına 

almıı, ona ders veriyordu. Sıra 
ölüme gelmişti.. Hasan IB· ~aulat.
yor, Afacan can kulağile dinli
yordu!: 

- lnıanlar alilnce, ıonsuı 
bir karanlığa kavuıurlar... Dünya 
ile alAknlan kesilir, hep karan 
tıklar içinde uyurlar. 

Afacanın düşünceye dalda
ğını fark eden Hasan Bey aöz.le
rinin Jhavaya gittiğini anlayınca 
birden bire ıordu. 

Ne diyordum, ıöyle Afa-
can?. 

- Şey ••• 
insanlar .Silince karanlık 

bir yere girerler, orası neresidir?. 
Afacan düşünmeden cenp 

Yerdi: 
- Sinema ••• 
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Haean Patanın ıençlik ha
ıatı, baştanba~ bir destandır. 
Çorumda babası (K1lıçça Uzun 
Ali Ağa) nın dl\kkimnda gözftnll 
çan ve kudretli bazulırı aaye

ıainde, en ıert demirleri bile 
keikin kılıç yapan genç Hatan, 
aık erlik çağı geldiği zaman, be
del vermemiı, bOyllk bir arzu ile 
ukere gitmiıtL Tesadtıfeo o 
c.snada Kırım muharebesi başla• 
mışb. (Serdar ekrem, Ömer Pa
t• ) nln kumanda ettiği taburlar
dan birinde bulunan (nefer Hasan) 
bir gece ileri karakolda nöbet 
bekliyordu. Birdenbire önOnde 
tlç ~yal belirdL Hnseyin biç 
tereddüt etmeden bunların OstUne 
atıldı. Demir d3Ymckten çelikle
oen yumruklarile bunları yere 
yatırdı. Belinden çıkardığı kuşa· 
ğile, llçilnD de biribirine bağladı. 
Nöbet değif tirmiye gelen çavuş, 
bunları görUnce hayretle bağırdı: 

- Bunlar kim ? 
Hasan, müıterihan• cevap 

~erdi: 

- Onu, ben de bilmiyorum. 
Bu llç kişi, yerden kaldınldı. 

KarargAba götllrlildD. Biri Ruı 
kaymakamı, ikisi do papaı elbi
.esini tqıyan bu adamlar isticvap 
~dildi. Cephe gerisindeki büyllk 
cephaneliği ateılemiye memur Oç 
fedai oldUklan anlqalda. Bu 
... damlar, ceıalannı gGrmek için 
divanıharbe ıC>nderilirken, Haaa
nın göiatlne do bir (iftihar Ma
dalyesi) ta1ulmııh. 

Bu mllbim hizmetli• kuman
danlarmin nasan dikkatini celb~ 
elen Hasan, (Anapa) harbinde 
daha m&him bir yararlık ı&ster
mifti. O harpte, dOıman ric'at 
ediyordu. 

Fakat, çetin bir yere yerlet
tirilmiı olan bir dOıman bataryeal 
111lltemadiyen ateş ediyor ~• takip 
kuvvetlerine birçok telefat verdi· 
riyordu. Hasan, yaYaf, ıllrOne 
•ftrl\ne 7alçın kayalan hrmandı. 
O bataryanın yanına kadar vardı. 
Birdenbire batarya kumandan:nm 
karşısma dikilerek ailngüsUnü 
kumandanan g6ğı0ne day•dı ..• 
Kumandanın bu ıllngO darbeaile 
devrildijini gören batarya efradı 
hllyUk bir baskına uğrachklannı 
~•nnederek toplan bırakblar, p~ 
riıan bir ıurette kaçtılar. O es
.ıada lngiliı ateıemilteri, o civ.arda 
bulunuyor ve dOrbinle bu Türk 
acferinin muvaffakıyetini ıeyredi
yordu. 

Hatanın, bataryayı zaptettiğioi 
ıörnr g6rmez, derhal kumandana 
bir takdir mektubu yazdı. Bu 
cesur neferin taltif edilmcıi 
!lz:mgeldiğini hatırlattı. Bu zafer 
(nefer Huan)a bir riltbe kazan· 
dırdı. Şimdi o, artık ( Çoı umlu 
Hasan) değil, ( Hasan onbaşı ) 
diye çağırılmıya başlandı. 

Hasan onbaşı, artık arkada~· 
larıom araawda temayllz etmiıti. 

Harplerde onun 16sterdiği yarar- edildi. Keadiıine izin verildi.. 
lak dilden diJe ıeziyor, lıtanbula H•cca ıitti. AYdet ederkea onun 
kadar aksediyordu. Blltlln bunlan bindiği vapur, ( Şap deniz ) iade 
Serasker do duyaıuıta. Harp birdenbire durdu. Vapur, ppa 
bitip te alayı lıtanubla geldiji oturmuıtu. V apuraa kaburıala-
zaman Serasker onu g6rmek ruıa ıaplanaıı ıapı keamek •• 
iıtedl ve maiyetine alarak orada açdau delili ktmek 
{ Makamı Seraskeri çantluğu )aa icabediyorda. 
tayin etti. Hum ÇaYUf, bu husuta 

Çorumlu Haıan Ç&Yllf, ayni bOyllk bir ıayret ı&tterdi. Yal-
amanda çok dindardı. Seraskere D z kaptaDlarm deiiJ, rlzlerce 
mllracaat etU ve (farz olu Hacc)a HaC111111 da minDet ye flkranmı 
eda etmek llzere izia istedi. kuaacla. 
Haıan çavuıun bu armsa kabul ( Ark•• var t 

DiplomatlaraHükmeden GizliKuvvetler 

Ingiltere, Suryenin F ran
sadan Ayrılmasını istiyor! 

( Bnıtnrafı ı inci eayfada ) 
Maksvelin muavinliğiade bulwa
muştur. 

Lavrensin Suriye ve Filistin· 
deki harp sonu mesaisi, bilhassa 
aon Dürzü isyanını doğurmuştur. 
Entelicens servis ve onun adamla
rının Suriye de Fransa aleyhinde 
çahşmalarınm sebebi, bu kıl'anın 
da İngiliz himayesi altına girme
ıini istemelerindendir. CünkU jC4 
oeral Allanby kuvvetleri cenuptan 
timale doğru ilerliyerek Filistin 
ve Suriyeyi işgal ettikleri uman, 
bir gün ilelip buradan çekilebile
ceklerini hatularına getirmemi .. 
lerdi. 

Zira, lnrilterenin nıakudı, 
Fillıtln, Suriye, Irak. Hicaz, Şaria 
arkası memleketlerini kendi emri 
altında bulunan Şerif Hüıeyin 
aileal araıında taksim etmek ve 
bOtlln bu geniı mmtakada eski 
Pamir lmparatorlufunu ihya eyli-
yerek topunu birden nilfuzu altına 
almakb. 

laıim Jenerali Maude Bağda
da girdiği zaman Irak halkını 
hitabea neorettiği beyanname, bu 
ruhi haleti gayet iyi ifade eder. 
Bu beyannamede aynen fU cnm
leler vardır : 

"Hürriyet 'uğrunda hayatlarını 
feda eden Necip Arap C\'latlarınm 
hatıralarım selamlarken geçtiğim 
memleketler lıalkına dn, 1 ııgiltere 
ve lrlandn Kıralı ve Hiııdistan 
İmparatoru Hı. nin askerleri tara· 
fından gösterilecek yardım ve 
himaye ile Arap ırkının dünya 
ınilfotfori arasında vaktile sahip 
bulunduğu şöhret ve şe~ ketin 
iadesinden başka İngilterenin her· 
hangi bir emel ve arzusu bulun
madığım beyan ederim . 

Bu beyannamenin notrini mtı
teakıp yUzbaşı Lavren!iİn tesirile 
Ta nOfuzile Jeneral Maı:d~ ;u 
taksimi ycıpb: 
Hicu Kırallığı • Şerif ttnıeyine 
Irak ,, .. Emir Fayıala 
Şeria arkaıı " - Emir Abdullaba 
Fırnt: mıntakası" • Emir Aliye 
Surye ,, Emir StSido 

Bu ıonuocu tevcih csrarentb 
bir suretle yapılmıı ve herkesten 
gizli tutulmuştu. Vaktaki Surve 
mandası Fransaya verildi; o va'<it 
işlerin rengi değiıti. A lauın ~ • 
rarlan tatbik ed•bilmek içia 

bittabi evveli Fransanın Suryeden 
çıkması lizamdı. Meşhur Dnrzn 
isyanı, iıte bu prtlar altında 
tertip edildi ve alevlendi. 

lıyan bareklb, tiddetli bir 
neıriyat propaganduile bqlada. 
Kabirede tabedilen bir takım 
g\zete ve beyannameler, paket 
paket Suryeye idhal olundu. Bu 
arada, on beş günde bir defa 
çıkan Siriya Onida isminde bir do 
l,;panyolca gazete vardı. Bir mlld· 
det sonra. Surye yaylalarile Dür· 
zll sahralarındn ıiliblar patlamaya 
başladı. 

Bu mncadelenhı her aafhasıu
da, cepleri altın dolu olarak do
laşan ve bunları aYU~ aYuç serpen 
Lavrena görUldD. Bu adamı bu 
ıekilde harakete ıetiren hangi 
histir? diyecekıiniz. 

Lavrana, lngilterenln yetiıtir
mosini ıayet iyi bildiii mllatem
leke zabitinin kılhik tipidir. Yo-
lunun Gzeriade teaadlif edeceil 
her yabancı renk Y• bayrak, 
onda, inanılmaz bir kin uyandırır. 

Lavre.W. Dtırz8 isyanmın elooo 

ba1111 mevkilne getiren iıte bu 
terbiyedir. Bu dehıetli ve aman .. 
11z mlk:adelealn içinde, Jhbaıı 
Karpantrl ilminde fedaklr bir 
Framıa istihbarat sabiti ıirtlyo
ruı ki, yorulmak •• yalmalc bil
mez bir azim ile yaıifeaiııi ıGrn.. 
yor. Sırasında, kumanda ettiği 
mehari bölDi' ile dllımana aal
cbnJor, aıruında da, elini yüztı-

nll karartarak kızıın ç6Uerdo ha• 
ber aYJna pkıyor, malümat toph· 

yor. Kıyamcıların toplanb iatika
metlerini, yBrDyllf hedeflerini öi
reniyor. Ybbqı Karpantinln Sur
yede F rauaya ı&rdliğU hizmetleri 

mucizeYI mahiyette tellkkl etme
mek mllmkDn değildt Entelicenı 
aeniıin emellerine bu derece ciddi 
bir engel olan bir adam, elbette ki 
uzun boylu yaşayamazdı. Nitekim 
yüzba~ı Karpantri do yaşıyamadı. 

Onu öldUrmelc içio tertip edilen 
bütlln puıu ve tuzaklardan yaka
ıını 11yırdı. Fakat bir giln, ehem
miyetsiz bir müsademede, ıeraeri 
bir kurtunun tam alna ortasına 
yapıımata, bu feraaat timıalinl 

Halk Evinde Konferans 

Birka~ gtha enel, Amerikadan .. hrimiıe gelen Beynelmilel Ka
cbnlar Birliji Reiai Madam Rider dlla Halk EYi konferanı aalonua
da bir koaferanı vermiftir. Madam Rider, ıimdiye kadar dolqbla 
bDtGn dlnya kadmlannı tetkik etmlı Ye bu huıuıta elde ettiği n .. 
ticelerini a6ylemiftir. RHmimiı Madam Rider ile dinleyicilerini 
s&atermektedir. 

Halkavinda lngilizcı Dersi 
lstanbul Halkeri Rebliğiaden: 
lnpzce bilenlere Ye hiç bilmi· 

yenlere mahıua her iki kur1 
16-11·932 çarpmba gDnD aaat 
(17) de açılacakbr. Kayıt mua· 
melesi için her glln idare Memur
luğuna müracaat edilebileceji ilin 
olunur. 

Hasta Mısınız? ... 
Aradığınız [!ı 
doktorun 
adresini 

Son Postanm 
KUçUk ilanlar

ında 

Bulabilirsiniz • 
Pazarteıl-Perıemeb 

Tohumluk Meselesi 
SıYU Ziraat Bankasının S.. 

vasta ml1bayaa ettiği buğdayın 
ilkbaharda çiftçiye tohumluk ola· 
rak verileceti hakkındaki habe
rin doğra olmadığı bildirilmek· 
tedir. 

ı==e 

bir daha kalkmamak bere yere 
demdi. 

* DOrın dağlannda merhametaiı 

blr boğaılaıma ile kan 16Ydeyi 

ıı>tnrDrken Halep, Şam, Trablaı 
Ye Antakya gibi mnhim merkez· 
lerde de bir takım gidi albn 
kaçakçılık ıebekeleri teaia edil· 
mitti. Ba kanallar YUJtuile 
memleketin •arlığının Ozeriae i.
tlnat edebileceği luymetU maden 
daprıya akıyordu. 

Fakat resmi mlinasebetlerde, 
devlet adamlaraom karıılaşmala· 
rında tatlı muıafabalar yapılayor, 
aatukl.r aGyleniyor, bllyllk harp 

arkadaıhtının habraları tu'it edi
liyordu. Bntun bunlar, iğrenç 
politikacalıim mide bulandıran 
teıabUrlerioden baıka nedir? .. 

Bu acı ve kirli babralan 
tamamlarken eıkl bir Entelict.111 
ıervis memurunun bilmOnaaebe 
bize ılSylemiı olduğu bir cOmleyl 
buraya kaydetmeden geçemiyece-
jim: 

14 Siz Fransızlar fUDU hatırı
nıza ltoyunuı ki Surye sizin değil
dir ve olmıyncakbr. Er. geç 
oradan pkacakamız. Çtınkn 
ütelicau aur..iM lairkaç anac:lea 

Yarm ak,am 

OPIRA'da 

Fransızca sözlü filmi başlıyor. 
Son derece müessir, korkunç. 

milbiç ve temaşakiram 
titretecek bir film. 

L\ilfen yerlerin evelden temin 
edilmeal rica olunur. 

.. .._ ... Telefon ı 43088 ..---

.,._,. Yarm akşam ~--

l\11 L l B. 
Sinemasında 

LiliAN HARVEY 
ve miıiltia 

ARMAND BERNARD 
PALYAÇO 
JlOyllk U f A filmiade 

net'• • ıevlc ve aaadet 
.. __ .. saçacaktır. •--11111' 
----------------------~ •-" Bu Perıembe akpmı ._~ 

SÜREYYA OPERETi 
ao kişilik bllyftk kadroeil• 

ŞBN DUL 
f ER AH Sinemasmda 

lllDIN 
KORSAN KRUVAZOR 

Bu Pertembe gllntınden itibareo 

H 1 L AşL .. dsi;~mada 
.. __ .._ baılıyor • .---.... 

~-===============~.J 
fazla mukaTemet edilemez.,. 

Ayni adam, bu ifıaabna tt>P' 
ları illve etti: 

" Eğer birgiln, bu .aııe-; 
benim ai:umdao çakbjıru duy•:, 
olurlana vay halime.. Beoioa 
ilim ••ıbakkakbr •• 
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TİMURLENK Istanbulda İki Buçuk Ayda 
Kad~~-TimuraBi;B;~d~k Yüz B~n _T~oe Yo-Yo Satıldı 

' C Battar&11 1 iııcl • • b · · t• A 

Ş S d 
• .sayfada ) 11P ır il ır. • 

arap Un U Karlmanmağaza• .Parbman yapmak 
il getirmiJtir. Bu bnau~uoda da a• 
maiazanın mi- iti bır sirayetin 

YnıU görlinrnemekle beraber 
pek nefis bir mahluk olduğu 
anlaşılan kadın, yürürken ıende· 

tiyordl!t Timurun önfinde dJz 
ç~lip kalktıktan ıonra Beyazı· 
dm karşısında eğilmişti. Bu eğiliş, 
yıkılışı andırıyordu. Fakat kts· 
leler, ayni ande Beyazıdın sağma 
ve soluna geçtikleri için kadıp, 
yıkılmaktan kendi ıi korudu, kı1 ıf· 
ıız ve par1ak kılıçlardan sanki 
kuvvet aldı, dimdik durdu, 
bekledi. 

Beyazıt, iki yanında yer alan 
cellidımsı adamlar!n alalrndar 
1>1madı, belld onların manl' lı 
duru~unu da görmedi, bUtlin 
dikkatile kadını süzüyordu. Oniln 
bliründilğü tül, vücudünfı . arı 
yarıya örtüyordu, yliı.ündeM per;e 
iıe pek kalın olduğu için her• 
feyi kapıyordu. Yalnız gozu 
biraz görliniıyorou. Esir btinkir, 
işt~ bu yarı görünen gözl re 
bakıyordu ve onlarla ruhunda 
üzücü bir aşinalık seziyordu. 

Eğer o gözler, mütemadiyen 
!kendine baksa şüphesini kotay
ı k1a giderecekti. LAldn kadın, 
çarçabuk cepheyi değiştirmiş· 
tit ıırtmı Beyazıda ve Timura 
çevirmişti. Şimdi mağlup hüküm· 
dar, bu kapalı vücudün omuzla· 
rım, kalçalarım, topuklarını görf>· 
biliyordu, bunların ifade ettikleri 
mana ise nihayet ncfnsetten 
ibaretti. 

Timur, kısa bir düştınceyi 

milteakıp emir verdi: 
- Şarap dağatın 1 
Kadın ba~ka bir l<•z tnrnfın

dan getirilen altın tepsiden Edolu 
bir bardak alarak Tınıura sundu. 
Bu işi yaparken tıpkı ~bür saki· 
lcr gibi bir dizini büküp yere 
oturmuıtu, Son cür•a Şahinşahıo 
ağzına dökülünceye kadar da 

beklemişti. ikinci kadehi yine o 
•aziyelte Bcyazıda uzattı. Mag1iip 
kendi eline değecek lcadar ya· 
kınlaşan zarif parınaldarı:ı titrcdi
t:ni g5rdll ve titredi. Sebebini 
bilmiycrdu, sanki kndmın elle-

rindeki titreyiş kendi eline sirayet 
etmişti. Fakat çel reısi değişmedi, 

bakışı değişmedi, verilen lcadehi 
içerek geri verdi. 

Şimdi kad n, crada bulunan· 
larm hepsine birer birer şarap 

ıunuyordu. Yal naz onlarm karş~ 
mda kısaca boyun evi •ordu. Ti-

murJa Beyazıda yaptığı gibi diz 
ç6km0yordu, galibin •e mağlubun 

g3zJcrl hep onun ayağında idi, 

ikiai de kadının yürllyüfünü, du· 

rU§unu, tepsiden kadeh alıp 

Prenslere, Tarhanlara mertebe 

ıırasile veritini takip ediyorlardı. 

Timurun bu bakıılarında ~alim bir 

har:, Beyazıbn gözünde ise bu· 

lutlu bır endişe vardı. 

Kadın, herkese birer kadeh şa· 

dürü fransazca tesiri muhakkak-
gueteleri okur- hr.BugUn 30 bia 
keo P.uiıte Yo- liraya çıkan bir 
y o umiode bir 
oyuncak çıktı- ıayrl tmenlmltln 
ğmı, herkesin elin- nihayet Oç aene 
de ıörüldüiünl 10nra 20 bine 
görmtıı, derhal müıteri arayıp 
yetirtmiş. Musevi bula mı ya cağını 
çocukları vanta- timdiden söyleme) 
sile eyJül orta- . fPn klbin olmıya dı 
unda piyaıaya 
atmış, hemen ,. maliyundan ol-
sahldıklarını anla• m ya da lüzum 
yınca ikinci bir yoktur. Çünkll 

rap sunduktan sonra salonun or· parti daha getirt- 1927 aeneaioden 
tasma kadar geldi, kollarını çap· miftir.. 193 l senesine 

raılayıp ·durdu, emir bekliyor 
e-ibiydi ve · TiQJurun yüzüne bakı· 

yordu. Lfikin o bakışta korku, 
e.lem ve birçok ıey vardı. Hatta 
ter bi.e görllnllyordu. Demek ki 

çok muttaripti, ~ok mfttdıeyyiçti 

ve büründüğU tlllftn altında ter 

döküp duruyordu. 

Timur, yine ıakin görllnen 

misafirini ıUzdü, eert bir seSle ıu 

emri v~rdi: 

- Haydi bakalım oyna. Emir 

Hazretleri senin oyunupu mutlaka 

beğenecektir, çünkU ıevdikleri 
şeydir. 

Kadın dıı salondaki sazın 
ahenğioe ayak uydurup raksa 
gi işti. Çılgın bir fel'eran içinde 
dö ıUyor, dönüyor, dönilyordu. 

Şimdi Beyazıdm kaşları çatıktı, 
yüzünde ağır bir düşüncenin göl

geleri dolaşıyordu. ÇönkD sazın, 
tnrıdstan nagıneleri değil rumeH 

havası haykırdığım görüyordu. 
lfo tahavvül nedendi ve bu 
kadın kimdi? 

O ç~hresini ekıite ekıite bu 
müllhazalar• geçirirken tnllil ka-
dın dönmesine, eğilip bilkillme
!İne devam ediyordu. Gerç rak· 
sında maharet l'ard:, incelik var· 

dı, lAkin o mehnretin \'e inceliğin 

arasından ıstırap ta ıızıyor gibiydi, 

adımlarında yaralı bir yDreğin 

çır r ıntısı düpe dii?. görünüyordu. 

Oyun belki daha devam ede
cekti, çünkü saz, ıusmarnııh ve 

Tiınur <la, durmak emrini verme· 

mişti. Fakat kcd:ndıı yavq ya· 
vaş yorulmak emareleri belirdi, 

o eı'd hız az:tld~ ayakları apaçık 
sendeleruiye başladı ve nihayet 

kadar 210,000~iki 
Rakip Çoğahyorl yfiz OD bin) nüfuı 

Fakat ticare- lıtanbulda eksil· 
tin eıell ve ebedi mi~tir ve eksilmek. 
kaide.idir: Bir tedir.İnşaatı hitan 
mal revaç buldu bulmut binaların 
mu derlıal sahe14 
Jarı çoğalır. Bu yUzde sekıeninin 
itibarla: kapısında "kiralık 

Uzunçuşıda aparhman,. levhası 
bir çıkrıkçı yu- gC:ril!Urken mll· 
varlak tahta par• temadiyen bina 
çalarının harıl J•pmıya devam 
hard satılmakta etmenin sirayeti 
olduğunu gö- Genç kızlardan kahveci HUaeyin Ajaya kader h•rkeate Yo-Yo.. sibniyeden başka 
rUnce bunlt&rdan kendiıinin de ğn zaman el hareketi yapılmıya· mile1&iri aranmamalıdır. Bizim 
yapabileceğini düşünmüş, hemen cak olursa kfttle yukanya gelmi- paramız, evrakı nakdiycmiz uğ· 
ite aaralmı~, derken komşulan da yor. Binaenaleyh kGtlenin aldığı lamdır, çQnktl udır ~e bukadar 
onu taklide giriımiılerdir. O tarz· süratin iatikametini o küçilk el paranın arkasında •ltm temsil 
da ki bugUn artık Avrupadan hareketi ile değiftirecek oluna• eden iıtibsalib arziyemiz vardır. 
oyuncak gelmemekte, bepıi bura• n.z o vakit kntle aldığl ıllratin Bina yapmak ııtmasım izah için 
da vapılmaktadır. aksi ipretli bir ı6ratle yukarıya paramız ve emniyetsiliğini ileri 

iyilerinin fiati toptan 30, orta çıkmakta ve bu iniı ve Çlkışlar ıtirenler haltediyorlar. 
cin&lerinki 3 kuruşh r. tekrar etmektedir. Bu sUrati mük· Vakıl aiı.in sualinizden uzak· 

Kaç Tane Sallldı? tesibe kanununa göre oluyor. laştığım g6rilnüyor. Fakat sirayeti 
Tahmin edildiğine göre tim· Biıim evde çocuklar almış, tetkik zihniye mesele.sinin ıUmulü dai-

diye kadar yOz bin tane Y o-Y o ettim ve bu neticeye vardım. " reıindeyİL Cihanın ıimdiki inki-
Atılmıştır, bu miktarın azlm kısmı ikinci izah ıafı, hayaller ye hakikatler adile 
Lıtanbulda kalm·f, bir kısmı An- Fen Fakültesi ve Mühendis tercüme ettiğim ve baıılmakta 
karaya ve hmire gitmiıtir. Mektebi Mibanik Profesörlerinden olan çok mnhim bir kitabında 

Bir tetkike nazaran oyun me- Salim ve riyaziyeci Ali Yaver merhum llıtat Dr. Gustave Le 
rakı en ziyade çocuklardadır:. Beyler ise Yo • Yoyu ıu ıekilde Bon bu bahiste ıu aabrları ya• 
Deııilebi1ir ki 100 çocuğun ıek· izah ettiler: zar: Sirayeti aihniye bir hldiıei 
seninde Yo· Yo vardır. Bllyükler- - .. Cazibeden dolayı kt\tle ruhiyedir, ki teıirioe maruz olan 
de Yo· Y 0 ancak yüzde 20 7i sukut eder. Sukuttan 10ora ktıtw fertler bu hAdiaei rulıiye saye-
bulmaktadır. lenin İFİnİ tutan adamın elinde ıinde, ıahıl iradelerine g6re 

En Merakh Semt.. bir aksi tesir ve bir hareket hi11l değil, kendilerini ihata eden kim-
Yiııe tetkike nazaran en fazla oluyor. Bunun neticesi olarak selerin iradelerine g&re fiil vo 

y 0 • Y o ~rna~tköy, Şitii, Bey- müteharrik ciıim tekrar ipe san- harekette bulunurlar. 
oğlu ve Cıhanpde srörtılmektedir. hyor ve yukarı çıkıyor. Bu inip Sirayeti zihniye, seki llzeriae 

çıkmada kütle nekadar a;ır ve .-..--
tulde nekadar kııa olursa hare
ket oka dar canla olur. ip uzun f 
olduiu takdirde delkitemaı ve 
havanın mukavemetinden dolayı 
bu hareket i.stenifdiji ıekilde 
olamıyor. Bu sukut ve akıi teıir 
l<anununa göre Pluyor." 

Ruhi Meseleye Gelince .. 
Buraya kadar olanını anladık, 

fakat: 
- Baait bir oyuncak bir salgın 

halinde neden herkcıio eline 

,-----.... ~~!""-!!'9""!!~-"!"!'"!""'~ , keskin bir sayha fırlatarak yere 
geçti? 

Bunu da anlamak iıtedik, ve 
Ruhiyat ile metgul olan Doktor 
Abdullah Cevdet Beye mllracaat 
ettik. içtihat nıecmuasJ aalıibi, 
Kuıtav Lebcnun af8ğı yukarı 
bUUin eaer!erini terctlme etmiştir. 
Dotrusu biz bu e•erlerin içinde 
Yo• Yoya uyacak bir babıin 
bulunup bulunmadıiıoı, habrlayıp 
hatarlayamıyacağını merak edi
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Gelen evrak geri verUmez 
llanl, dnn mes' uliyet alınmaz 

cel'ap için mektupl arıı. (6) kuruıluk 
dul jJAv~sl l!lıı ındır. 

Adreı değittlrilmC'Sl (20) kuruıtur. 
~••etemlıd ııkan realm Ye J'&ıılarq 
tıta. haklan aaahf1.1ıı ... s•ııe••·•·· 

alt Ur. 

yıkıldı, UZIDIJ.' kaldı. 

Saz bili haykırıyordu. Timur, 
kalkm ,tı, Beya&ıt da ibtlyanaz 

ona uyarak yerinden fırlamııb, 
öbür erkekler tabiatile ayakta .. 
bulunuyorlardı. Yalın Jnl·~ı ka-
leler, g~z!eri Beyazıdın &zerinde 

olduğu halde, vaziyetlerini muba· 
faza ediyorlardı. 

Şahinşah, işle bu dekor ara
ı.nda ağır ağır yUrUdü, bayılan 

kadıııuı yüzündeki peçeyi açtı: 

· - Emir Hazretleri dedi, bu 

kadın sizin aara)'lnııda da böyle 
bayılır mıydı? 

Mağlubun gözlt, yerdeki açık 

çehreye çevrilir çevrilmez, .alo-

nun direklerini sarsan yeni bir 
1&yhat yükseldi: 

- Namert! 

( Arkası "'"" ) 

ataao ... .cmtlnde aalgm oiapeten 
udır. 

Fenni Kaide Nedir? 
Bu mukaddemeden sonra Y o-Y o· 

nun hangi fen kaidesine tAbi 
olduğunu öğrenmek istedik. Fen 
Fakllltesi Müderrislerinden Fizik 
Doktoru Fahir Beye sorduk. Ga· 
zetecilerin mlltecesais olduklarım 
bildiğinden tacizi mazur gördU 
v~ söyledi: 

- ,. Aıağıya bıraktığınız vakit 
klıtle bir ıiirat kesbediyor. Yal
mz dikkat ediniz, aıağıya dilttü-

yorduk: 
Şu cevabı verdi: 
Zihni airayot. maraıl airayel· 

ten daha az sahih ve herhalde 
daha az kuvvetli değildir. Bab· 
ıettiğiniz oyunda bu Pisikolocyal 
unsurun asrin rolO muhakkaktır. 

Danse de St, Gurz malOmu
nuzdur. Ağl yanı görenin ağla
mak ve güleni görenin gülmek 
temayülü ve her bir esnemenin, 
batta bir öksilrrcenio, bir camide 
bir mecliste birçok esnemeleri, 
6ksürmeleri davet ettiği n alüın· 
dur. Bu itibarla hükumetin inti· 
hardan bahsetmeyi ga:r;etecilere 
yasak etmesi) bayii gecikıniı mu• 

az, fakat hissiyat il zerine çok 
tesir icra eder:. ıirayeti zihniyenln 
telkinlerinin teairi altında, cumhur 
halinde insanlar cümleten ayni 
suretle biseder ve ayni ıuretle 
aksülamelde bulunurlar... fikirler 
<lnlıi bazı kere fakat ancak lıiısl 
yahtıt sırri muhtevalarile mütena• 
sip olarak sari olabilirJer, tama• 
men akli olan bir fikir sari de
frild ir. 

Hir Türk darbımeseli: C'lnn .. Kır 
C Devanıı 11 inci aayfada ) 
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Türkler Çok Yakın Bir 
Mesafedeydiler 

Mllsellealn bOtBn mesabai aatbi
Jeaİ takriben bin bet yDı dinim 
kadar tutuyord1L Bu arazi dağlık, 
arp yamaçlı derelerden mlltetek· 
kil olmasa idi nzerindeld 'her 
nokta TOrk ateşi albnda bulu
nacaktı. 

Anzac mıntakaamdald asıl 
Ttırk mevzileri mayıs &JI zarfında 
Gum ve Morlar ıırtlan ttzerinde 
ye Mooash dereainin Dit tarafına 
blkim mevkide bulunmakta idi. 
Fakat bu battan maada T•lder 
Anıac'taki lnailiz ıiperlerine , .. 
lan mesafelerde kunetll ileri 
noktalan te.ia etmiflercH ki bir 
•Oddet 10nra bu ileri noktalan 

bile kunetll birer meni .. klinl 
almıfb. 

2 inci Avuıturalya livuile 
Yeni Zelanda livuı ikinci Kirte 
mubarebelİDe iftirak etmek here 
Hellue aeYkedildikten aonra 
Amakta bir mOddet kalan 
lmnetler 3 A vusturalya piyade 
liY .. mn baldyesiaden ve bah-
rlJe f ırkuının d6ıt tabu-
rundan mOrekkep olup u
cak 10.000 ıillblıdan ibaret bu
lunmakta idL Bunlar yalnız harp 
edip liper kazmakla meıgul 

olmuyor fakat aynı zamanda yol 
ppmak, patika yollan açmak 
" mlltımadiyen sahilden ateı 
hattuaa erzak, cephan4' ye au 
tqımak mecburiyetinde bulunu-
1orlardı. Hiç kimse iıtirabat ed~ 
miyordu. DUımanın mütemadi 
faaliyeti ve Monash deresinin 
bq taraf jnclald tehlikeli vazly~t 

karşuanda AvuıturalyaWann An· 
zac'da bulunduklan ilk bir iki 
bafta zarfında çekmiı oldukları 
aıkmbyı diğer harp cephelerinde 
kirnH çekmemiıtir. 

Bu aırada Anzaktaki Deri hat 
anğdan itibaren dar kııma aynl
IDlfb. Bunlardan cenupta bulunan 
ikili Jeneral Bridgesin kumanda11 
albnda bulu:ıan birinci AYU1tral
J& farkasının 1 inci Ye 3 llncll li
waları tarafından iıgal edilmekte, 
ıimalde bulunan ikiaide Jeneral 
Goclleyin kumanduında bulunan 
AYUtralya ve yeni ZelAnda fır
kuımn 4 lincll A vmtralya liYua 
ile bahriye fırkasınm d6rt tabu
ra tarafından itıal edilmekte idL 

1 numaralı kıımın •i ucunda 
mOdafaa tertibab sahilden tepeye 

doira manaa ve yamaçlardaki 
buı nlbetçiler tarafmdan mtaba
fua edilmekte olaa tel &r,a 
mallİUllldaa ibarettL Da nokta-

Tabtatlnlal C)fr1tnmo'.c llıtJyonanıı 

resminizi & adea tupo~ Uı bir· 

likte rOnderln.fa. Resminiz 11r"1 • 

U.l>l\llr •• tadı edilme&. 

lılm, meale~ 

ı-eya aan'at~, 
Bulunduğu 

rııeıuloket 

Resim inti,1: 
tdecek mi ? 

---·~ 

_. m 

l~lmio kllfusl 30 kıu111l11~ 

t umuka.billudı cGııdacHıbU. • 

dan aonra hat Boltoo ıırtını 
takiben 400 rakımlı tepenin 
ceaubuna kadar uzanmakta idL 

2 numaralı loaun 400 rakamla 
tepenin ıarp tarafından timale 
doğra •e oradan da 9 uncu 
Anatralya fırkaamın fimaldeld 
sahasının en uç nokta. olan Ste
les noktuma kadar imtidat et• 
mekte idi. Mayııın heotız ilk 
haftasında Boltoa aarbnda ve 400 
numaralı tepedeki siperler derin 
ve müteael.U bir hale ifrat 
edilebilmiftl. Çtlnkll bu noktA!ar
da bulWWI efrat dllfmanm o ka
dar tiddetli htlcamlarma marm 
kalmamlf ve aiperleri ıslah Y11kit 
bulabilmiflerdL Fakat daha 
timalde, Ttlrlderin pek 1aldn ... 
ufede bulunmalan " .. tba blyllc 
bir kıamıaın W onolt derealaia 
bq tarahndaki yGbek aruidea 
tamamile ıartınmekte bul11am .. 
hasebiJe, Steeles noktasında al
pulerin temdit edilebilmeli an
cak yer altından tane) kazmak 
suretile yapılabilmekte idi. Bina
enaleyh 400 rakımlı tepe ile 
3 llncll kıamın •i cenahı ara
ıındaki siper tesisabnı ve muva
sala11nı temin etmek ancak mayıa 
ortalarına toğru kabil olabilmiıtL 

Curtney nokta11ndan batlıyan 
ve Anzak m8aelleainin zirveıinl 
de ihtiq •den Oçlal imam clilt
man atCflae DHll'llS bulunan ,.. 
mOdafaası en çok mDşkOIAt ar
zeden kısımdı. Bu kı1tm Cort
ney, Quina Ye Popeı tesmiye 
edilen biribirindea ayn Dç 
müdafaa noktaıandan ibaret olup 
bunlardan ilk ikiıi ıırtan dar ye 
aarp girinti Ye ÇJkınblarınıa bq 
tarafında, ilçUncOıO de Monaıh 
deresinin şark ve garbı giden 

kollarına tefrik eden sırhn kena
nnda bulunmakta idL 

Qu~nus ile Popes mOdafaa 
noktalarının arasında batta J 50 

yardabk ve Pppea noktasından 
Ruuel tepeiinde bulunan 4 llncll 

k11mıa sağı • ara1tnda hatta 250 
yardalık bir açık varda. Ancak 
may11ın ortalanna doğra Rn
ıel tepesinin urp yamacından 

aıağı doğru bir muvasala Iİperl 
ikmal edildikten .aonra gGndOz 
3 ve 4 numaralı kııımlar ara11n
da irtibat temin etmek kabil 
olabilmişti. Qcahıu ve Popeı 
meYkilerindeki mlldafaa kuvvet
lerinin geri pliıklirtDJmeleri ihti
maline kal'fl 3 nncll kıamın ar
ka11nda ve Monaıh dereli Oze. 
rindeo Courteney noktuınd11D 

Russels tepesine dojTu uzanan 
bir ikinci hat daha wftcuda ıre
tirilmişti. 

4 numaralı kııım Ruael tepe
sinin ftzerinden uzanıyor Ye Wek 

noktası ile daha uzakta· ( Baby 
700 ) tepeıinde bulunan kov• 
vetli TOrk ıiperlerinin karıa
aından geçerek V alker aarb
nın nzerinden Sazlıderenia iki 
ileri noktuını teşkil ederek ahile 
iniyordu. Sahil boyunca derin bir 
siper yapılmazdan evvel bu iki 
ileri, karakolu ile de ıllndiiz Yakti 
muvasala temi4 etmek kabil 
.olaauyordu. 

Cenevredeki 
Kargaşalık 
Bitti 

mx=: 

Cenevre 14 - Umumi ıreY 
Ye kargqalıklar bitmiı, ınkan 
••det etmittir. Seferber halinde 
bulanan kıtalar bugünlerde terhiı 
edilecektir. KomDniaUerin evle
rinde arqbrmalar yapılmıı. 12 
kiti tevkif edilmiıtir. 

Londta 14 - Belediye daireıl 
6nUnde bir bomba patlamııbr. 
Yoldan geçen dört delikanlı ve 
bir kadın yaralanmıştır. 

Iıfacar-·Jıalyan 
Münasebatı 

Budapeıte 14 - Macar Baı· 
vekili Ceneral GömböşUn Romayı 
ziyareti, iki tarafın ticari mnna• 
ıebetlerinl arttıracak bir Macar • 
ltaJyan komiıyoou vilcude getiril· 
me.Ue alikadardır. Ceneral 
G6mb&f b11 hususta demiıtir kiı 

- Sarih ıualler aorduk Ye 
urih cevaplar aldık. Sadaka İlter 
dilenci bir memleket olmadijımız, 
belki mBtekabiliyet esa11na g&re 
mllzakerelerde bulunmak ve it 
ılnnek iltiyen bir millet olduiu
mus anlatıldı. Muele zirai istih
..ıAt faıJaaana mahreç bulmaktan 
ibarettir. 

=RADYO== 
15 T lfrinisani Salı 

lataabtal (llOO mıtre} 18 den 
18,45 e kadar saz (Mahmut Bey), 18~45· 
19·20 orkeetra, 19,20·19,43 Fpansızca 
mUptedilere mahsuı dere, 19,45-20 or· 
kostra, 20·21,30 Hafız Ahmet Bey, 
21,30·22 alafranga korı>, 22-22,SO gra· 
mofon, Ajanı ve Borsa haberleri, saat 
ayarı. 

BGkr•t ( 394 metre ) - 20: Radyo 
DarUltunuuu, IO,~O: Gramot•a, 111 
Romanya halk musikisi 21,30: Konfo
r.ıı.011, 21,4j: Şarkı konseri. 

Belıut - ( 730 mıtrı ) 20: Kora 
orkeıtrası, :::0,5: Gramofon, 21: Ke· 
mao konıerJ, 21,80: Mu1ahabe, 22,10: 
Çığan. 

Roma - ( 44l ıoıtrt ) 21,4!\: Le
har'ın T..Oksemburg kontu fımfadekl 
opret. 

P,at ~ ( ~8 metre ) 20: orkeatr.ı, 
20,soı Bn,ıielavdan nakil, !3,25: ıon 
musiki. 

vı,ana - f 517 metrı) 19,55: 
konferans, 21,10: Opera parçaları 

28,80: Akpm konseri. 
Peıt•- (550) metre 110: konferranıı, 

20,5: Spor haberleri 20,45: nete veren 
havalar, 22,40: Çıgan orkeıtraıı.23,SO: 
barit musiki. . 
Vuıon - ( 2411 mıtrı) 10,25: 

Komedi, 21 halk konatrl. 12.0~ 
orkestra. 

Berlin - ( 1635 metre) !1: Ope
radan nnlden ldamomea Operası. 

16 T eırinişani Çarf1mlaa 
l•tanbul - ( 1100 mı&rı) 18 den 

itibaren mut..t program. 

BGkreı - ( 894 mıtrı ) IO Radyo 
dnrUllüııunu, 21 viyolon11l, 21,SO kon· 
ierans, 21,43 seı kon11ri, 22. 15 keman 
konaerl. 

Belsrat - ( 481 metre) fO lumfe
rane, ~0,30 doktorun tavılye!eri, ıı 
radyo orkestrası ve Resituion, 12,20 
radyo orkeııtrası, 

Roma - ( '41 metrı) 11: Haber 
n ırı.mofoo, fl,45 karıtık kon1er. 

Pr•t - ( 488 metrt ) 20.03 Brü
uo'dao nakil, 21,SO aktam konsecl, 
23 haber, 28,20 cazbant. 

Vlyaaa - ( 517, mıtre ) 20,40 
Zihrer'lo ölUmUnao yıl dönflmO mü
ııasebetile eserleri, 21,ıo KUıtav'ın 

cHrleri, .22,40 Daıo•c'dan nakil 

Peıt• - (IS50 metre) 20 Markuı'Qo 
b"r konferauu, ~8, t5 salon orkcıtra11, 

24 çıgan. 

Varıon - ( UU metre) 20,SO 
edebiyat bahisleri, r0.45 Radyo gaze
tesi, 21 mandolin konseri, 20105 solist 
konserl, rn,15 dans halaları. 

Berlinl - ( lGS«J metre ) 20,30 
koııterlio&, 21,lG Layıpçiğ kilisttsinden 
nakil, ~.~,4:i Frankforttao uekleo eece 
konseri 

= 

&jKJlYB 
Bu Sütunda Hergün 

Yazan: Naci Sadrıl la'la 

KARNİK AGA 
-------

-t-

Size onun ham zekiaile iı'eo· 
mit zeklldara oynadığı oyunlar· 
dan bazılarmı anlatmadan avvel 
bir az kendisini tanatmıya çalışa• 
yı~ "Oynadığı oyunlird~n bazı· 
lannı,, dedim. Çünkü onun bütOn 
hareketlerinde kendisine kir payı 
bırakan bir dalavere vardır. Ve 
bütlln dalaverelerini ne ben bilir 
aalatabilirim, no de aizin dinle
meğe vaktiniz müsaittir. Adı 
Karnik, sıfatı Ağa, yaşı iham 
değil Memleket V nn, miJJiyeti 
İlminden anlaııhyor, size ben
den izin, boyuna. posuna soyuna, 
•puna hayAlini.zde nasıl iıterae
llİ& 6yle tekil ve mevki verin. 
Yalnız g&zlerini benden alın. Çok 
mu ı&zeldir? •• Hayır. Hatta d&
klllmllf kirpikleri, kır11m1f kenar
lan yorulmuı bakıılarile onun 
huncuk kadar ufacık gözleri çir
kindir bile. Bilesl fazla adeta 
çirkindir. Fakat parlar: foıforlu 
kedi gözleri gibi, yeni kalaylan
mlf tencere içi gibi, Şam tqa 
Hint boncujıa gibi kab1na sıjma· 
yan bir zeki ile pırıl pml 
parlar. O ı~h:ler kendilerine 
acındırarak baktırmanın ıahı, 
inandırarak baktırmanın padiıabı, 
tee•lirle bulanmanın llatada, 11e

vinç anlatmanın uataaadırlar. Kar
nik Ağanan g3zleri maana kam· 
kumaııdır. Ve eminim ki o, 
Jcendiıine.ervet temin etmif olan 
emniy~t ve itimadı etrafına g&zle
rinin bakııları sayesinde telkin 
edebilmiştir. Muvaffakiyetioi on
lara medyundur. 

* Mesleği nedir ? Karnık Aia 
eYvell dilencilik mesleiinde idi. 
Evet dilencilik bir meslektir. 
Meılekler ıınıI sınıf ayrılır : Ki-
miai wereflidir kese doldurmaz. 
Kimiıi karın doyurur terefi yok· 
tur. Kimisi de ne karın doyurur 
ne de meyk~i vardır. MeıelA mu
harrirlik gibi L. Dilencilije gelin
ce; ikinci ıınıf mesleklerdendir, 
yani ıerefi yoktur amma kin 
çoktur. Kamik Ağa itini iyi bilir. 

Bu ilk meeleiinde dllrllat ve i .. 
raf11z uzun mDddet çallJb. Sonra 
aimitçilik etti. Kend:ne g8re 
paralı ıayılabiJecek bir hatunla 

evlendi. Karuının blrikmif 
paracıklarına dilencilikteki klr-
larını, Iİmitçilikteki kaıançlanna 
ekledi. Uf ak bir dllkkan sahibi 
oldu. Peynirlerin ntlmunelerinl 
yatlalarından verir, okkayı kurt
ludan tamamlardı, keae klğatla-
1'111111 Ottlerinl malıa1 iyili ile 
allaler; dibine aUprüntWerini ~ 
bilerdi. Terkoa ıuyunu maden 
suyu diye yutturur; yajlara yarı 
7arıya au katardı. Fakat çartıya 
uzak olan mahallenin biricik 
bakkala idi. Ve dedim ya, o, 
ıazlerile, bilhaua kadınlara rab· 
met okutan IAfzenliği ile yine de 
iyi bilinmenin yollarını bulurdu. 
Tutuldu. Dllkklnı bUyCittO. DDk· 
kin bUyUdükçe hileler de bn
yGdO. Oükkinın U8tt\ne bir evcik 
çık ta. 

Yana başına bir bahçe, bab· 
çenin bir k6ıesine bir folluk yap
tı. Simitçi iken sokak yoldaıının 
l\ğrentiği .. foloğrafcılık .. tan da 
pri durmadı, we dllkkinınm 6n&... 

1 
de de fotoğrafcıhk etmiye bllf" 
Jadı. 

• Kaı nik Ağa ıabahleyin dGk· 
kAnının önünde ohırur. Fotoğraf 
makinesini ailmekle meıguld&r. 
Arada bir başanı kaldınr yolua 
baıına doğru bakar. Az aoara 
karşı den Faraza Ahmet Bey 11-
kUn eder. Karnik Ağa Vanlı er
meni şivesile karaı:na ıeale:ıir: 

Süıpikf.. 

- Ne varki? •• 
- Üçl6k geliyor!. 
Bu kadarcık talimat klfid"8'. 

O yiae ayni daljınhkla Ahmet 
Heyi g6rmemİf sibi maki...,. 
temizlemekte devam ederi Alımet 
Bf'y yaklatır: 

- Sabahlar hayır olıun Ka... 
aill Ajal ••• 

- Sabahlar ba}'lr olsan Ah-
mat ba;.mL .. 

- Taze yumurta war mı? 
- Ni pder IAzım bağım? ... 
- Oç tane! ..• 
- V allalu bilmea zabahtaa 

beali tavuk gıt 11t edOp dururdu 
emma, bahalım... 1..-Uab vardw. 
Ve aealeair: 

- Surplkl.. Bah Ahmat bat 
taze yumurta İlteor.. sltllr foUu. 
iada balwal. •• 

Ahmet Bey follağa ı~Hlrl
JOr. Az sonra mal bulmUJ mağre
bi gibi sarıldığı tiç yumurta ile 
çıkar. Memnundur: 

- Taliin •armıf.. afiye\ o1MiD 
Ahmat bajım. 

- Eyvallah! .• 
- Gllle gftle, yine buyur!.. 
Kanıik Ajamn üç tane kitti 

bıyuğu Yardır. Bu &ç tavukta 
yumurtlar ma, yumurtlama mı o
nuda pek bilmiyorum. Y alnı& bil
diğim bir ıey varsa o berg(hı bu 
ıekilde tanesi on kuruştan elli 
tane günlük (1) Yumurta aatar ... 
berglln, kimlerin kaçar tane yumul" 
ta aldıklarını bellemiftir. Üç tane 
alacak olao ıelirken, .. Oçtnk .. 
beı tane alacak olan saknn edince 
"Betlik geliyor" diye diye S&r
piğe haber verir. SOrpik bayat 
bakkal yamurtalarından relen tlc
lükse llç tane, beılikse bet adet 
folluğa yerleıtirir. Bir zaman 
içlerine benim de dahil buluncla
pm enayiler, folluktan ıtınhlk 
batta aaatbk yumarta alıyorum 
hulyaıile bu haftalık hatta aylak 
mahıulleri kapıpr, Karnik AiAf• 
dualar eder dururlar ••. 

* K81'nik Ağa teıılh bqmcla 
oturur. Mllteeuir pllomektedir. 
ltibıtrh mftfterilerde-n faraza Ham
di Bey ıelir: 

- Merhaba Karnik Ata r 
- Merhaba Hamdi bapml 
- Ne o, aurat uık ta flzler 

üzgün. Dertliain buglhl yine. •• 
- Vallahi bapm, paruazhk 

intanda zevk keyf bırakmıyor. 
- Yine ne oldu da tualana 

ayaklandı! 
- Ne olacak batım, arb-

daılardan biri memleketten pl
di. Sağ, varolıun. dOtünmllf, ta 
oradan buraya bir binlik r.-ka 
hediye xetirmif banL. Rakı ar 
ma n• ralc1. Ağıına llyık. u.I 
mUbue~. Hlliı Oıümden yapel-
m11- iki defa inbllden çekilm~ 
Bir kadeh çek, bin ıece keı• 
aül'. Likia meze yok ki içoi .. 

( ArJ&.aaı Yat , 
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( D 1 ÖLÜM KULESi I •) 
Düıman Tabtelbahirleri 8izi Faka Bas
tırmışlar Ve Etrafımızı Sarmışlardı .. 

Birdenbire Gemimiz Batmı1tBizler Deniıe Dökülmiiftük 

- 15 -

Çocukluk •ayabmın ea tath U
bratuu tapyaa ( Port Caklln ) 
Jelken gemisWn bir pJla kadar 
renit olan gllvertesi, ucu hucajı 
olmıyan hudutsuz ufukJann Hr· 

bestisl, şimdi göıümde ttıtmi1• 
baılamışb. KOçUcOk balmeJer, 
biribirimizin kaburga kemikl .. 
rini ezmeden areçenaodiğimiz da
racık koridorlar, yat .e mazot 
lrokulaiile metbu mGıtekreh blr 
haya ve sonra kuvvetaiz ampOl· 
lerden ıthDlen f erlia n ölgtlll 
bir ziya... Halbuki benim ~bi 
bol havaya, bol l.İJ•J• JallflJlıt. 
hdurmuf atlarla payaıwz ova• 
larda d6rt dlnmekten, çılııa 
lbotolildetlerle bir hamlede yllı
lerce kilometre mesafe ke.tet
IDekten zevk almı§ bir adam 
için ne tabalmlllferu bir hayat. .• 
kendimi, adeta besiye konulmut 
Lir ku uanetmeye bqladım. 

Fakat, "klyete hakkım yoktu. 
Ben bu İfİıl ubirl caaibeaine ka
Ptlmıı Y• kendi arzumla bu ka
Pana kapanmı~bm... Bereketversin 
·~ dördilncn ·Hrdıyayı dejişlirir
lcen: 

- HaJJrol. •• 
Emri verildi ve hHket iıb•...

laa reçti... işte, o dakikada bi1-
leltiğim heyecan, bana herteyi 
'-bulturdu. 

Gemi. eanki meçhul bir elle 
'1tından doğru itilerek J&Yaf ya
"•ı kaldınhyor. Cidarlardaki böl
llbeler ajır ağır gıcırdıyor. kor 
lcunç bir ıu ııarılhsı duyuluyordu. 

- Topç.ular, top batına ••• 
Kapak açalmıf ve blı, göver· 

t•ye fırlamııtak. Temiz ha•aya ye 
ol liyaya kavuıur kanıımaı 

l.epimlz derin bir nefes aldık. 
~arçabuk topu hazırladık... Ben. 
oca bir dilt man ıemisi ile çar· 

l>•tacajırmzı Umit ederken, bq 
~U kadu ur.akta, orta çapta yel-

eGli bir balıkçı aemiai ıörünce, 
•ta. dolaau bir gemici k6ftbil 
~~aktın kendimi alamadım. 
"ttkarnet Herdeki balıkçı gemisi.. 
h· - Top doldur.. Mesafe alta 

,._ Oçyüz.. Dikkat.. Aleı!... Top 
~lltledi. Gemimiz. hafifçe titredi. 
b·'aıludan fırlayan metmi, ince 
t it aalık çalarak bizden uıakloıı
b. Ve»lcenlinin 6n tarafında, 
'8 eyaa bir ıu ıtltuuu ıahlandı ... 

eıt dakika, derin bir snktat He 

~'~· Yelkenli hi, aldırmadı. 
1' e enlerinin hiçbiri y~rinden 

1 P•rc:lanıadı. 

tJt. -. Atete hazar ol.. Mesafe 

8bın iki yllz.. A teşL 
h, u dtfa giden mermi, gcmının 
ıc,rd tarafından yine bir su aütunu 
•lctı ardı. Falcat, yelkenli, yine 
•...:.tn•tlı.. O zaman gcınimb: 
ladı. da. Makinemiz iflemiye ba,. 
•it Sakin denit ftıerinde scs-

ktnll balaltca .-w, hlr ı&ıter
•olllrtea Jbaretmlf. Meiu dlif
mu tMtelbahlrlerl bizi pusuya 
..... lr ~n onu ortaya çıkar
..,ıar, lr••eri de ujdan, ıol
dan bizi kaptmıılar... Kumandan 
derlaaJ, denin dalmak için emir 
..-dl. Fakat. gecikmiıti. Şimd~ 
Njıamclaa aolumuzdan, dnıman 
ııkışbn1or, torpil ile makaı 
•tefi altma al1111ya pllflyordu. 
Biz, bttlhı kunetimble kaç• 
mılr, IMa tehlikeli 1111Dtalradan 
uıaldatmıya çalışırken, bidenbire 
g&deiüulliJl ~nl\ade bir alev 
parlacll. Suki den1zia altından 
mtıthlt IJh' Tolkan ka)'l)adı. Su.. 
Ve at.,.. Buaun birl.,tiğini, bu 
iki sat kuYYelİll blrleftiii zaman 
ne kahir bir bnet tqkil etti· 
tini o uman g&rdüm. Hepimiz 
IAatik bir top 'ibl yerlerimizden 
farladak. Eneli, d•iıln koyu 
llciftlt derlnhkleriae dofru dal
dık, eonr•. birer birer yukarı 
çıkarak y&ımiyo baılad,k. 

O •ada etr•fıma baktım. Bi
zim r•mlmlzden eıer bulamadım. 
Y alnıı, orada ıular bir girdap gibi 
kaynıyor; gemi batarken kendini 
dııarı atabilenler, yftımiye çalıtı
yorlardı... Arbk dllfman denizalb 
aemilerl de, deniz.in llstnne çık

mıı. bize doiru ilerliyorlardı. Bet 
on dakika urfında biıc aokul
dular. Hepimiıi birer birer de
niıden topladılar. Güverleye çı
lc:anlana her taraflannı, aradalar. 
Sonra ela balıkçı gemisine gide
rek yanaıtalar. Hepimid toplu 
olarak aeminio ambarına kapa
dılar.. Bu dakikadan itibaren ne 
cereyan ettiğini bilmiyorduk. 
Ancak, bi1cc meçhul olm semte 
dojna götürUldliğümfiıü hi11edi
yorduk. 

Karanlıkta, kun1andan muavi
ninin ı~ai duyuldu : 

- Almanlar biıe pek fena 
ibir oyun oynadılar •. 

Buna, kumandan cevap verdi: 
- Herhal~e içimizde bir u· 

ğurauz var. 
Y 11namda bollu boyuna uıa

nan ( Mançeıter ) li ( Cak ) IÖzc 
l<antb: 

- Yeni relen l Vil ), her 
halde Düttaban olmalı. 

Sabred~mtdim: büıUldOğüm 
yerden beo de haykırdım: 

- Uğurauzluğu bende değil .. 
gominin taııdığı ( 13) rakamında 
araynm: •.. 

Bu söılerim, galiba hoşa gitti. 
Homurtuyu nndrran knhkahalar 
ititildi. 

Geminin hafif yalpa vurma· 
sından ve kOpeşlelere bazan aiır, 
bazan tiddetli deniz çarp.nas n· 
dan, :ınlaşılıyol'du ki, gidiyorduk. 
Gemimizi bahran ve bi~i eair 
alan muzafferlerin gUvtrtede t~ ka 

lctııı· }'ıyor ve son sUratlc ) el· 
t~~ doğru ilerliyorduk, Bu 
"'-t kumandanla muavini l"o· 

")otlardı : 

1 .cezindiklcri, \l<aba .kaba gO!erek 
1 bitibirlerile tıı1rnla~ıklarmı ifİ· 
ı t;yor, fena halde kızıyorduk. 

- Sakın bir tnz.ak olma ut"(. 

ta .. ~k Olabilir.. F a'kal, tur.ağı 
~ol, d ten sonra, ona tutulm11mak 

J ar. 

~ 0 1>tulardnn biri hagırdı : 
ap SancaK tarnfıııda biı pı e • 

a:ÖrünUyor. 
tlca l>ir ses; 

...... '·" ı 'l' e e lıtrafında da bir ıey 
~ ~r ... 

-.ı., derh-• l ld y ... - ... ı. eJ-

Cak, sordu: 
Uyuyor nıuıun Vil. .. 

- Hayır... Düşilnt\yoruw. 
- Ouflinülecek ne kaldı? .• 

l I iıu biı. sonuna kadar kirnbilir 
l.ııngi garnizonda pinekleyeceğiz. 

lıyankir bir ıeıle ce•ap 
•trdim: 

- Ben, biç o fikirde değilim. 
Sol tarafımda, tanay•lh•dttı• 

bir •Ut W. karıfb: 
(Arkll uu• 
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PARA 
Arttırmak Bir Meziyettir. 

• Blll KUMBAAA. 
ALiNiZ. 

Her Fırsattan istifade Ederek 
P AR A Arthrınız! 

Beyni Bir Telsiz Makinesi 
Gibi İşliyen Adam 

----
Lehistan da, Bir Genç, Telsiz Neşriyatını 

Kafasile Zaptediyor 
Sunday Reftre gazeteainia 

Varşova ınubabiri çok garip bir 
hAdiseden bahsediyor. Varşovada 
oturan Roman i11imli genç bir 
Lehli vardır. 

Bu adamın beyin lqekkülab 
o ıekildedir ki yakın telsiE tel

graf ve telefon iıtaıriyonlanmo 
mevce1~rini kolaylıkla zaptebnek-

tedir. Roman Varıovada bulun
duiu için beyniue leair eden en 

yakan istuiyon da Ver4ova telsiz 
istaaiyonudur. Bu gencin iddiasına 
jnanan bulunmadığı için tecrübe 
edilmif ve bunun için boı bir 

odaya koaulmuftur. Daha evvel 
de V arşova telsiz istasiyonunun 

0 günkü neıriyatından 1'endisine 
hiç bahıedilmomiftir. Bu neşriyat 
yapılıp bittikten aonra Roman 
hapsedildiji odadan çıkarılmış, 
telsb. telefon merkezinin o gece 

Be~ radyo maktnealn• 
benzlyen Romaft 

böyle, beynimn içi telsiı mevce
lerini zapteden bir adam gör61-
nıUttü• ~akat onun beyainde Lehli 
gençte g6r0len intizam müphede 
edilmemif, mevcelerin karııbi
anlaıılmııta. 

lr ' Resminizi Bize Gönderiniz 

.. * Size 1abiatinisi Söyliyelim 
Jl miniJ.i kUpQn İle gOnderinİL. 

Kupon diğ r eayf unzd:ı.dır. 

32 Arif Et.; Zahmetlern 'e me· 

ı.nkk:ıtlcı c ıaJı .. mmül gös trrir, 
raluıtma dii~ktin değildir lfoğa
zını ever, kızmndık~a uysal \e 
açık kalblidir. 

• 27 A. Sadık Et. ( Fotoğr.ıfıııın 
dercini İ"tcmiyor ) hazır cevaptır. 
Çok 8hbap tanır, çabuk lata! .:li 
olur V6 sokulur. Kızdığını 'e 
htLU i) etlerini belli etmek istemez, 
herkes haklcmd.:ı n~ok malumat 
Sdhibidir. 

• 25 Kel'nM •~ Hatır ,.ma::slır. \ ii-

li olmaı, mi:ıalıı 

ıü tutmaz. Ar· 
kadaı.larilc ge

çim hlbsiııde 
mü külpcsc· n t 
değildir. fı'r. 

lene c l e r d e n 
mahrum kal· 
mak istemez. 
Pek sokulmaz, 

herkesle çabuk 
ahbap 'o latıha-

cver. neler neırettiii, hangi şarkıları 
çaldığı ıorulmuı ve yanltşsız bir 

surette cevap alınmışlar. Bu tec
rtıbeler birkaç defa tekrar edil
toiş ve her defa ayni neticeye 
varılmışbr. Fakat genç adamın 
beynindeki bu basıasiyet sıhhati 
Ozerinde çok fena tesir yaptı;ı 
açın tedavi edilmek llzere 
Parls Tıp Fakültesinin yllkaek 
doktorlanna tedaYi ettirilme8i 

&ianbnlda iki Buçuk Ayda ' Vefat 
100,000Tane y o-yo Satıldı lzmit gazete bayii Ömer Ef. 

• 

kararlaıtarılmııbr. 

Bu mUaa•ebede •Jni a•zet. 
fu mal6mab il•e edir•: 

Bundu ••Yel AaMrillada da 

( B.'\ıtarafıı,.9!uocu sayfada 
atın y•.nında oturan ya tüyünden 
ya huyundan., darbtmeseli bu pi
ıikolocya meselesinin avam lisa
nile bir ifadcai sayılabilir. 

Bir Patente Alınıyor 
Tctl<:!dmfzi 1u haberle biti• 

relim: 
R-eçin ft ıalılitten Y o· Y o 

rapılmaaına ba.,laomıtbr. Tahta-
4an ucuza malolacajındaıa tahta· 

hafif bir hastıl le D~ticcsi 
vefat etmiıtir. Allah rahmet 
eylesin. Alacaıjı \ c- Borcu için 
biraderi Yuıuf Ziya Ef. ye müra
caat edilmelidir. 
~:::::ı:;mm11::mııııa:a:ıı=-ıc=----===
d an ç-0k aatılacaklU". 

Fazla olarak "~&alil laliriknsı 
sahibi Mnnir Br.y )'CDİ çeıit bir 
Yo-Yo tecrübe i i'~ meunlcıiıt. 
mu' nffak olun~ patentini a.a
c•"tır. 
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61/2 Liraya 
SICAK bir KIŞ 

Geçirmek isterseniz 

F eshane Fabrikası 
mamulibndan 

e 

Bir BATI' ANJYEaıınız 
81dıt yeri: ı........_ Berollu, Ankwa, S.maun 

Yerli Mallar Pazarı 
Balllekapl'da: leydancık'ta 

ATA R.EFIK 
Sabık Şımh) Mllesseubnda 

ipekli, yUnlU ve pamuklu erkek ve kostDmlUk kumaflartn 
binlerce parçalarmdan murekkap bir 

HEDiYELi SERGi 
1 T eşrinisaniden itibaren açılmışbr. 

Parça satıfl da dahil oldaftu halde 
Beıer liradan yukarı m&bayaabnız için hediyenizi İlteyiniL 

Her tUrlD kıfllk fantezi ihtiyaçJarın1zı 9ayet ucuz fiatlarla 
dairelerimizden tedarik edebılirsiniz. 

Sersrl kıA bfr mGddet deYam edecektir. Ziyarette istical edin'L 

EMLAK ve EYTAM BANKASI 

Kat'i İhaleler 
1 - icra clairMiace 1600. - lira kıymet takdir edilea Haliç 

Fenerde Temi Cafer maballeaindelY eni Kiremit 10kaiında 
Jenl 9'l No. cllrt oda, d&rt sofa bir mutbah iki beli, bir 

tlfl9., hamam, bir taru, bir depo. 
22 Klaaaaenel Perpmbe ıtmD ... t 14-16 ya kadar 
l.tanbul D&rd&nclt icra Dairelind-. 931/194 No. tahbnda 
ihalesi yapdacakbr. 

1 - icra dairesince 3800. - tira kıymet takdir edilen Bofaz• 
içinde Kuzguncukta lcadiyede Hamam caddeainde eald 
ve yeni 70, 72'7 4 No. iki dükklo Gst6nde maamllıtemillt 

-as.. ıarmçla, b&yOk bahçeli nezareti fevkalldell nim klr-
rir hane. 
9321312 No. tahbnda 15. 12. 932 pertembe pil saat 
14- 16 ya kadar lıtan'bul D6rdllncn icra dairelİDde. 

1 - icra dairuince 15.000. - l!ra kıymet konmut T epikiye
de Cebi ~imda 137 m. m. ubacla pw:urla, uğlam, 
yajhboya, bodram ve maasar kabudaa maada iç katta 

.._ bir methal, on oda, d&rt aaloa, bir matbah, bir banyo 
ve mllftemilAb uireyi rnubtevi babçeU L:onak. 
15. 12. 932 tarihinde latanbul D&rdtlncD icra Dairesince 
932/1132 No. Ue ihaleli J•pılacakbr. 

4 - icra Deiruiace 15.000. - lira kıymet konmUf Bakırk&
ylnde Salautae1 mahalluinin Asmah ve Frenk kliıesi 

•ı ı ı., ıokatancla 32,34,53 No. eekiz oda 3 salon ve mllftemillb 
taireyi ba..t l,ahçeli bir bap konak. 

DlrdDncl lcra daİrelİDde 28.11.932 tarihinde 932/1325 
No. tahbada ihalem yapalacakbr. 

5 - icra Dairesince 7.000. - lira kıymet konulmuı Balcırk&
yllnde Sakızağacında 55 No. maababç.s yedi oda iki met• 

•112. hal ve mDıtemillb uireyi havi hane. D6rdllncn 1cra D .. 
ireıinde 28.11.932 tarihinde 932 1325 No·. ile kat'ı iha
leleri yapılacakbr . 

Beyoğlu 
MabaUeıi 
Pangalb .. 

" 

Kazası 
Sokafı 
Kahaba .. 
Afet 

Defterdarlığından: 
No. ıı Cinsi Kıymeti 

12 dOkkAn l 14 " 2500 
66 .. 

Ballda mabrrer beyaz Ruslardan metrük olup hazineye intikal 
eden emvalin 20 giln mOddetle müzayedeye kooulmutlaır. 19 Ter 
riniaanl 932 Cumarteli gilnU uat 16 da ihalui icra labnacağından 
taUpledn temiaat akçelerile Betoil• lılal dair..ıade allt .. •klıil 
komilJW mlracaatlan. . 

SOM POS-rA 

Sadıkzade Biraderler 
Vapurlan 

KARADENiZ VAPURLARI 

i N ON O 
vapuru S A L J 

15 Teşrinisani 
glbıll alqama ... t 18 de Sirkeci 
nhbGUDdan hareketle (Zongul· 
dak, laebolu. Ayancık, Samsun, 
Giretm1, Trabzon, Ye Rizeye 
uimet Ye avdet edecektir. 

Fazla tafsillt için Sirkeci 
Meymenet Ham albada acen· 
talağma mlraca•t. Tel. 22134 

ÇABUK ve SIHHI 

111101, aabunsuı, f1rça.aıı 

' T 1 R AŞ ı.te~1 :~:ınıı. 

RAZViTE 
kremini kullanınıı. 

MiKROP olan fırçalardan, yOıU. 
nUzUn cildini buruıtıaran potaslı 
krem ve ıabunlardao kurtuluraıı

nı..z. KiJçQk ve bOyOk tOpler 
\"ardır. Her yerde satılır. Depo11u: 
Yetildirek, Sıvacıyan llanı No. 10 

Tel. 20131 

' 

meıi 

Yeni 
ambalaj 
aıhbt ,.e 
kolaylık 

Ani 
ihtiyaç 

için 
tOve 
kompri 

melik 
ambalaj 
lar lçe

alnde 

Dr Celal Tevfik 
Ztibrevl Ye idrar yolu 

Haatalıltlart mOtebauıa1 
Slrkeclr lllU'adiyı c•ddeal No, 35 

SELANIK BANKASI 
Tulı tarihi 1811 

Sermayeai Tamamen 
tediye edilmq 

30,000.000 Frank 
ldue Merkeal ı btanbul 

TGrki1edeki ıubeleri: 
GALATA, lSTANBUL, ızıua 

SAMSUN, AD • .\NA. JIERSIN 
Y unanistandaki Şubeleri ı 

SELAN!K, AT1NA, KAV.ALA, PiRE 
BilGmum boka muamelatı. Kredi 
mektupları. Her cinı nakit Gıerlıa • 
beaap kütadı. Hususi kHalar icar. 

OEUTSCHE ORIENTBANK 
Teala Tuflal ''°' 

Merkezi: Beril D 

Türkiye Şubeleri: 

/stan/Jal • lzmir 
Galata Tel: B. O. 247-248-984 
latanbul • 2441 o 
Deposu • 23227 

Her nevi 
banka muamelatı 

Dr. A· KUTİEL 
Karakaı Barek;. fara111 •araaıada S4 

&on Post• Ma oa .. uı 

Sehlbl ı Ali Eluem 

Netrirat MN_.& Halli l.Aill 

r.,.ı.ı.- ıı 
==-:4 

BiR 
HER 

BIRlftE' KJ\RIŞft\1\DRft 
ISTRSVOrt<J DlrtLEVEBILIRSlftlZ 

T E L E F U N K E N 3 4 3 biçimi Radyo 
ahcısı bilhassa ayuma kudretinin 
fOkskllğile temayU.z etmek tecl lr~} 
ParMite kartı ayarhd.r. kendilillnden fadlng"i dil-' 
aeltir. Doirudan dolruva okunabilen 1t1kh lstaaıc
g8sterlcial varcbr. Bir tek Dilim• il• kollanıhr. rQk• 
.. k kOf!utenı (Oparlör) El•ktrodinamiktir• 

TELEFUNKEN 
eoURLA BİRAD&RL••·· S• ftSATI• MAIAZALARI 

NECATi MEMDUH Ticaretbane8İDİD 
1933 Takvi 

ve MU H T 1RALAR1 çıktı. Cep 7, 1/9 • 15, muhtıralar 80 • 40 • 

marokenleri 100 - 115 • 11'5, masa takvımt 100, duvar 25 kuruı. 

lstanbul Belediyesi llinlan 

Arnavutköyüode 11 • 23 No. h hane : ·ı emioat U lara. 
Kacbkly halinde M No. h diikklo ; ,, 9 ,. 
Yukarda yaZ1b mahaller kiraya verilmek kere açık mlzayecle-

ye konulmuştur. Talip olanlar tıfsilit almak için hergln Lenz• 
Mndllrllijilne mllzayedeye girmek için de teminat makbuz YeJ• 
mektubu ile 24/111932 perıembe rllnD ıaat OD b .. e kadar Daimi 
EncOmene mllracaat etmelidirler. 

.. LA fılÖtATELUVAZ., 
t .. içre'de N.0ŞATEL tehrinde kala 
lniçre Umam •il'orta kumpan1uı 

1889 senealade tesl• edilmlttir• 
Sermaye •• ihti1at akçuı ı 9.~000 

lniçre Franri 
- H•rlk• k•r•• •fıorta -
Galata'da Bereket Hanında mukim 

Maaya KONSTANTEN J. SARIDAKI 
nin nıifHi hitam bwdujıandan kum
~anyaca Mr. RENE GROSCLAUDE 
TGrldye umumi nkilllte na•p ye ta· 
yin edilerek mumaileyh MCS•y6 JORI J 
HELMIS .e MöayCSJAN GAZYADIN N 
in tetrikl meaaiaile kumpanyanın İf• 
lerlnl tlmdiden tednr etm•t• batla• 
mııt1r. 

Mnıyö GROSCLAUDE lılmlerl 
hailde ıikrolunan iki feriki me1al• 
alnden biri il• birlikte imza etmek 
auretlle kumpanyayı taabhlt altaaa 
alacakhr. 

•LA NÔŞATELUV AZ. lrumpaa· 
1••1 idareh=.nena elyeYm Galata'da 
Unyon Hanında 57, 58, 58 numara• 
)arla naldedilmit oldutunu muhterem 
hallJın nazarı dikkatine arzeleriz. 

Telefon ı 42470 • Poıt• kutuau ı 1048 
• LA NÖŞATELUVAZ" 

fıriçre Umumi •=ıorta kumpanyaat 
Mildir C. OTT 

Göz Hekimi 
Profeellr 1 Pariateo l'lezun 

Dr. Esat Pş. Dr. Ş. Şükrü 
Babıali • Ankına caddeii No: 60 

SATILIK ECZANE 
l.tanbul'a çok yakın, viliyet 

merkezinde mllkemmel bir eczane 
ut.bkbr. lıürak te kabul ediJir. 
Taliplerin Şark Merkez ecza depo
ıuoda Huan Beye mllracaatları. 

ca,ı .. alhrnl lautalıklar llltehuaı11 

DOKTOR 

Ômer Abdurrahman 
l.tanbal emrazı zühreYlye 

diapan•eri Sertabibi 

Aabra caddesi ikdam Yarda 
kafirncla No. fi 

1 
la .. nbul D•rdllno8 lcr• 

murıuıund8ft& 
Mütegayrip Anaatu Efendinin b 

sesine vaziyet edan lstanbul Deftert 
lığı ile laak Efendinin 9ayia'l tabb ta 
sarruflarında olup 9uyuun tıalesl içl 
açık arttırma lllretile aattırılmuı 

mabkemei alde1lnce karar verilmiı o 
ve tamamına (1865) lira kıymet tak 
edilen Galatada Arapcaıafi maball 
ıinde Perıembepazarı oaddealnde ee 
96 yeni 72 numaralı bir bap 
mağazanın tamamı açık arttırmay 

vaudilmlı 24·11·931 tarihinde ı 

namesi divanhaneye talik ediler 
15·12-932 tarihine müaadif per9em 
günü saat 14 den 16 ya kadar lata 
bul DördUncll ten dalreainde 
arttırma uretlle l&tdaeakbr arttar 
lldacidir birin.,l arttuıuda (000) 1 
ya talip çıkmıttar bakere ea ~k ar& 
ranıo üzerinde bırakılacaktır. Arttır 

maya i9tirak için yüzde yedi buçuk 
teminat akçesi ahnır müterakim vergi, 
Vakıf icareıl, Belediye rüsumu m09tr 
riye aidtir. 929 tarihli icra kanununa• 

119uneu maddesine tevllkao hakları ıapf 
ıicillerlle l!abit ohıuyan lpotiltli ala~ 
falarile d!ier alAkadaranın ve lrtlfd 
hakkı aablplerioln ve bu haklarını 'fi 
hususile falı n maaarife dair olal 
iddalarını ilAn tarihinden ltibaroo yit" 
mi gllo içinde evrakı mOabitelerile bli' 
dtrmeleri lbımdır aut halde bat~ 
Tapu aieillerlle 1&blt olmıyanlar ..tlt 
bedelhıio payla9muından hariç kalsf< 
Allkadarların itbu maddel kanun 
abklmına ttOre baraket etmeleri 
daha fa.da maltmat atmak lateyonl 
93t·847 do•ya numaraıile memurı1' 
timize mOrae11&tları ilin olunur. A 

F•Uh eulll 3 unc&I llukuk "" 
klmllllndenı 

Naciye Hanımla ldris Efendi 
larmdaki sulh tetebbUsf1 davasının 
muhakeme eanaarnda ikametltt.bıaJl.: 
meçhul olmaaı baaebıle mUddeial 
idris Efendiye ılAneo tehlpt yapal 
aına ~arar verildlgioden mubak 
gnnu olan 5-11-98~ ıaat 10 da 
aıed• haıır baluomadata takdirde 
tnnda d•H• ota•Hlt Da11 olua 


