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Para Sıkıntısı Çekilmigecek 

Dört Devletle Girişilen 
MüzakereSonSafhadadır 

arice Mal Satarak Para Getirmek 
İçin Tedbirler Alınıyor 

Ankara, 16 (Hususi) - lktı
ıat VeklUetinin muhtelif hlll<ü-
nıetlerJe giriştiği iktısadt mUza
ker ter oldukça ilerlemiş, milspet 
bir afhaya intikal etmiştir. lı
lanbulda bulunan ihracat Ofis 
Müdürü Cemal Bey bu müzake
reler dolayısile acele olarak bu
raya çağrılmıştır. Cemal Bey bu
gün buraya gelmiı olacak ve 
lktısat Vekili tarafından kabul 
edilecektir. Alınan mevıuk ha-
b,.rlere göre, Avusturya, Maca· 
riıtao, Çekoslovakya ile giriıil-

miı olan bu mOzakereler hUkft
Dletimizin noktai nazanna muva
fık bir şekilde llerlemif bulun
maktadır. Yunaniıtanla yapbğı
nuz müzakereye gelince; bunda 

da ihracatımız lehine bir netice 
hAsıl olacağı anlaııhyor. ilk üç 
hükQmetle yapılacak olan anlaı· 
matarda geniş mikyasta takaa 
esası hikim bulunacaktır. 

Diğer taraftan verilen malfi. 
mata glSre, lktısat VekAleti ih· 
racatamızın arthrılması için yeni 
tedbirler araştarmaktadır. Bu se
ne ihracat vaziyetimiz umumiyet 
itibarile mftıait bir cereyan da
hilinde ilerlemektedir. Hariçten 
memleketimize para girmesini 
temin hususunda çok hassaa 
davranılmaktadır. Bqhca ihracat 
mallaramızm mUıterhıiz kalmamaaı 
için çok muvafık tedbir almacak 
ve yeni mDıteriler bulmak husu
ıunda gayret sarfedilecektir. 

Zonguldak Bütün Varlığı
nı Bir Adama Borçludur 
Halk Evi Uzun Mehmet Hakkında Çok 

Esaslı Tetkikat Yaptı 
Zonguldak, (Husuıl muhabiri· 

lniı:den) - Bir sene kadar olu
Yor, yine bu siltunlarda Zongul
dak kömür havzasının tarihçesi 
liakkmda bir tetkik aeriıl ne,. 
tctıniştim. Ve o seride, bizde, 
lnadcmkömUrllnlln keıfine ait 
lllerakla hidiıelerle dolu mala
lnata (Son Poıta) karilerine anla
tırken, TUrkiyede madenk&mü
tOnu ilk defa olarak Uzun Meb
~~t iıminde kahraman bir İfçİnio 
.le u duğunu da ıöylemif tim. Bu 
d •hrarnan iıçinln ketfi neticesin-

e karıılaftığa faciaları anlat .. 
~•otun. Ve el'an aıkıntada bu
\lnlln allealne yardım yapılma-

sanı, k6mUrt1n bulundufu gfinftn 
de bayram gl1nt1 olarak kabul 
edilme1inl teklif etmiıtim. 

ilk Semere 
O sahrlar, bir lıtanbul gaıe

leıl olmaktan ziyade bir memle
ket gazeteal olan ( Son Poata ) 
nın ılltunlaranda yer alalı llç yUz 
bu kadar gftn oldu. Fakat aradan 
geçen bu llç yllz ktıaur glln bo
ıuna akmadı, ilk defa ortaya 
atmak ıerefine ( Son Pesta ) oın 
erdiği bu fikir hergftn biraz daha 
genif Uyerek etrafında hergtıo 
umumi bir allka toplayarak bu-

( Devamı 9 uncu ıarfada ) 

•rlnl••nl tarlftlnl bUtUn Zongulda!l harar•tl• le•'lt .em. 
o aun barr•• vapta 

Dünya Muharebe Tehlikesi 
Karşısında Mı 
Bulunuyor? 

Franıa, dtınyanın en faz
la silahlı bir devletidir. Al
manya ile tarlht husumeti 
iae ötedenberi maliimdur. 
Dllnyanın bugüokil vazi.. 
yetine göre. müstakbel 

muharebenin bu 
iki devlet ara
amda patlak ve

Muhtaç 
Bir Aileye 
Yardım Edildi 

iki hafta evvel 8 nOfuslu bir 
ailenin gllnlerdenberi açlıkla pen
çeleşmekte oldutunu 6ğrenmlş
tik ve teessOrle kaydetmittik. 
Yazımız, bayır yapmayı seven bir· 
kaç kariimiıin gözlerine çarpmlf, 
matbaamıza uğrıyarak bu aileye 
ufak bir yardımda bulunmak iı· 
tediklerini ıöyldiler. Verdikleri 
para on liraya. bal!ğ. oldu ve dlln 
bu aileye tevdı edddı. Karllerlml
ze teıekkUr ederiz. 

Şehap 
Yağmurundan 
Korkmayınız/ 

Gök kubbesinde şebap yağ· 
mt.'TU iki gecedenberi başlamıı 
bulunmaktadır. Çok tabii bir ha
diseden başka birşey olmıyan 
bu yı!dız yağmurunu cin Ye peri 
maaallarına benzetenler nihayet 
glSrdOler ki ortada korkulacak bir 
,ey yoktur. HAdiıe, sadece yıl· 
dızların uçuşmasından ibarettir. 
Esasen hldise her 33 aenede bir 
kere vukubulmaktadır. Bu dofaki 
yağmur yarın bitecektir. 

lzmirde Tutun Rekoltesi 
Birkaç giln evvel lzmir muha

birimiz, bu sene tUtün rekoltesi· 
oln az olması dolayısile köylüye 
malam elinden çıkarmakta istical 
etmemesinin tavsiye edildiği şek
lin de bir haberden bahset· 
mi~tl. Bu haberde lzmir Ticaret 
Mudarn Saffet Beyin: 

-"Mevzuubahis mesele hak
kında müdüriyetin hiçbir malu
mata yoktur." teklinde bir mfita· 
leaın mevcut olacab. Halbuki 
yazanın dizilit şeklinde baıka bir 
alikadarın bir cümlesi Saffet 
Beye ait imiş gibi g6sterilmiıtlr. 

ı Tashih ederiz. 

re re k 
bqla • 
maıı, 

fazla kuVYet ve
rilen bir ihtimal
dır. Bu noktadan 

Alman-Fransız hudu
du. g&rdllğilnUz tem
am tekilde resme
dilmiştir. Muharrir, 
AJmanlann Marn , 
Fransızların Oder 
nehrini mu·Hffakıyet
le apbildikleri tak
dirde biribirinin payl'9 
tahtanı zorlayabilecek
leri kanaatindedir. 
Oklar ve asker, Fran
sız hududuna kaqı 
olan bi.1 akını göate
riyori 

( A•ıl yau.&10 uncu ••,.fada) 

KiTAPÇI ŞEVKi BEYiN SA YESINDE: 

Y o-Y o Edirneye Saldırdı 
Edirne (Hususi ) -=- -lıtanboldaki Y o-Yo ıalgını Edirneye de 

ı[rayet etmft ve derhal en kibar muhitlerden, en kenar mahalle
lere kadar yayılmııtar. Şimdi, bOyUk kUçOk, kadan, erkek herkes 
elinde Y o-Y o ile yftrUmekte, it görmekte, bir Y o-Y o merakıdır 
altmektedir. 

Y o-Y o Edlrneyc nasıl girmiştir? Bn cihet çok entresandır. Hu 
zararıız oyunu Edimeye kitapçı Şevki Bey getirmiı ve o sirayet ettir
mittir. lıtaobul gazetelerini muntazaman takip eden kitapçı Şevki 
Bey lstanbulda Y o-Y o salgını olduğunu öğrenince derhal lıtanbul
dan bir miktar Y o-Y o celbetmiş ve burada setııa çıkarmıtbr. 

Şevki Efendinin getirttiği Yo-Yolar derhal satalmış, bu O)'Uou 

gazetelerde okuyup nasıl oyaandığmı merak eden halk Yo-Y o gel-
diğini öğrenince dnkkAna koımuş, fakat Y o-Yolar ~ahlnuş olduğu 

için ikinci partinin gelmesine intizaren boı olarak gen d6nmUşlerdir. 
Maamafib Şevki Beyin ikinci parti Y o· Y oları bu mahrumiyeti 

telAfi etmiı, kimsenin eli oyuncaksız ka(mamıthr. Şimdi bOHlıı 
Edime Y o-Yo oynamaktadır. 

CEPBm GB isi 
Bir parça; 
Sandal su alıyordu. 

ihtiyar sandalcı şaşırmışh. Narin 

çantasmı. ceketini atı p yüzıniye 

lıazırlanıyol'du. Fakat hiç yüzme 

bilıniyen (Ayten) gayri ihtiyari 

haykırımya başladı. ı 

Tam hu sırada duman halinde sis 

tabakalan arasında bir sandal başı 1 
göründü .•. 

IPB 

Bir dlfjer parça : 
Nihayet ahbap oldular. 
Narin için yüzbıışı Faruk söe;una 
inamhr, açık yürekli bir erke.leli. 
Onunla görüşmek arzusu duyup ta 
bunu muhteJif vasıtalarla anlatan 
gençlere benzemiyordu. O kadar ki 
genç kız bu nhbaphktun anne ine 
bile balı etti. 
Ve onlar, böyle ilk zamanlar ikt 
samimi arkadaş gibi konuşup a.n· 
laşnruk yaşadılar ... 

si 
Yazan: Burhan Cahit 

Pek Yakında "Son Posta,, Sütunlar nd&. 
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" 
Asarı ·Atikayı Mu-

hafaza Edelim 
:Uem1oketimizde !un a.tikaya il· 
1ım olan ehemmiyet verilmemekte 
~e bu kıymetli eserler 9u veya bu 
•esile ile tahrip edilmektedir. Bıı 

•ueuıta halkımız diyor ki: 
Mustafa ~mzi Bey (Nurııoıuıanlye 

Balk apartımanı) 
- T•rih ancak Jir•lacl aaırda 

•l•p•t H 1116.taJdl bir ilim olarak 
tedwia edil•bilmlıtir. Ltikballn yol· 
lanın aydınlatmak içia maziyi Wl· 
mek bir zaruret haline selmiftlr. 
Taribia en kunetJI aalzemHİ ••ld 
.. erlerdir. Onun için ~arptılar eıki 
eeerlerln muh•f.uaaına çok elaemmJ.. 
yet nrlrler. Aaarı atika beynelmilel 
dede yadig1rlarıdır. Biılm de bun• 
Jara hürmet etmomlz Ye iyi mahafa
:ııa albna almamu lbımdll'. Sultaaab
met clvanndaki bi &u• harabelerini 
bugOnkü ıeklilo 0!1aa ayakta tatmı
Jn çalışmalıysı. Mllumis bu eaerlerl 
l>lınayo etmelidir. ... 

~ovkct Bey (Edirnekapı Sultaoha.· 
maml 171) 

- Biı.im topra1danmıs blllauaa 
letanbul ve kUçOk A.ya eıkl mede
niyetlerln bir beılji olmqtur:. Yu· 
nan Ye Roma medenl1etleri bu be
tikte büyümüştür. Onun içia top
ulcJarımıın alh ve üıtü Hkl eaer
leıle doludur. Türkler eski eserlerin 
muhafu:uı a ç.ok ihtimam etcafıler• 
dir. Fatih lıtaobula girdiği saman 
bi{bir eseri tahrip ettirmemiıtfr. 
Ayuofya, Ka'riye .camilcrile dikili 
Te yıtıh taşlar, yılan ıübına •• 
e;uns ıarayJarının harabeleri bun• 
laran iyi birer miulidir. iki aıır n
welin• kadar Ay.uofyadaki rHimler 
hile meydanda idi. Fakat son aıır
lardaki kör ta uup bunlara ihmal 
•tmitf• Cümhuriyet idareal tarihe 
n tarihi eıerJere bllyük \le mftıfH· 
aa bir mevki vermittir. 

• lhı;aıı Bey ( Şehzadebaşı Saflotpa9a 
ııı)arıı n:ı.111 5) 

.Müu idaresi uki eaerlere 
ehemmiyet vermiyor. Bir taraft.n 
latan bul surları yıkılarak taılara ça
lınıyor. Dit-r taraftan Sultanahmette 
aaray ankaıı husuıi ellere geçmit 
ntlitemadlyen tahrip ediliyor. Beyazıt 
camii civarında, Sultan1elim önGnde, 
Ayas:>fya civarında lklıer kıymetli 
lihit nrdır ld bunlar zamanın tah· 
ribine terkedilmltt:r. MDıe bunları 

hldırmah ve muhafaıa ebnelid:r. 

"Yıldız,, ihtilafı Bitmedi 
Maliye VekAleti Yıldız ıara· 

yım senevi iki bin lira ücretle 
BeJediyeye icar etmiyo razı ol
olmuştur. Ancak sigorta ve ta
mir ücretini de Belediyenin ver· 
mesi arz\lsundadır, Belediye ise 
biJakiı sarayın bir kısmı Balkan 
Konferansında ve diğer bu isim-
lerde kullanıldığından kiradan 
bu kısımlara ait olan hissenin 
indirilmesini istememektedir. 

Ticaret Odasinda 
Ticaret Odaıı Meclisi dun 

6ileden evvel toplanarak lktııat 
Vekaletine gönderilecek olan 
kontenjan nporunu müzakere 
etmiştir. 

Yeni Çeşit Bir Hırsızlık 
KöşebaşJannda Y okulann Şapkalannı 
Kapıp Kaçan Bir Serseri Türedi 

Dtın Beyoğlunda polisler, tebrimizde yeni tilre-
1en garip bir ppka lursızmı yakalamlflard1r. An· 
lqıldıfına s&-e ba adam, tenha yollarda tcsadllf 
ettiii kimelerin bqlanndan ıapkaJarmı kaparak 
kaçmakta, IOllra banlan Bitpazarında satmaktadır. 
Dün yakayı ele veren ba yeni çqit hınıZln iımi 
VuiJdir. Tahkikabmwa g6re Vasil, dlin Beyoğ· 
lunda Kuloğlu sokağında bir evin lnUnde oturur
ken bir aralık aokakbn geç.en bir deJikanbyı glJ-

iyice yaldaıtıktan soma birdenbire ppkuını kap
Dllf "e olanca luzile kaçmıya koyulmuotur. Bu 
vakltaiz taarruz kal'fllmda bir an için ıapbyau 
delikanlı, kendini çabuk toplamıf, şapkasını kapu 
bır11zın pefİne dOşmliı ve iç 10kaklarda bir hayli 
süren kofuımalardan sonra V asiJin yakasına ya

pıımııttr. Ş.pka hırRZı bu tekilde yakayı elo 
verdikten ıonra karakola getirilmİf, ifadesi aJm.. 

dne kealirmif ve arkuından yavq yavaı yllrilmi
ye baılamıfbr. V ..U, ZSnOnden giden delikanlıya 

mıfbr. Vaail karakolda bu lı~ canı aıkıldığı için 
şakacıktan yaptığını slSylemiştir. 

Kömür Yükseldi 
Odun Fiatinde De Az 

Çok Tereffü Vardır 
Birkaç gftnden beri bavalann 

aoğuma11, beklenilmiyecek dere-
cede 'rlizgAr ve fırtına çıkması 
dolayısUc mahrukat birdenbire 
yliksclmiı bulunmaktadır. 

Dnn yapbğlm ız tahkikata na
zaran, kCSmOr fiatlarıoda 40 para 
kadar bir tereffn basıl olmuştur. 
Anadoludan ve Trakyadan celbe
dilen k<imUrDn okkHı, k1f J;ti-
dılannda 3,5-4 kurut kadardı. 
Halbuki kıt tedariklb etnuında 
bu fiat yavq yavaı ylikıelmit ve 
nihayet dört bet gOn evvele ka· 
dar 6 kurut olmuıtur. Halbuki, 
dOn k&mDr tlccarluında k&mllrlln 
flati 6.30 paradan muamele g6r
mekte idi. Diğer taraftan odunun 
çekisi evvela 300 olduğu halde 
bu fiat 380 e kadar yüyselmiştir. 

Odunlartn ekseriıi lstıranca 
ormanlarından getirilmektedir. 
Bu odunlar piyasada daha mak· 
buldur. lineadn ve Anadolu 
odunları bu odunlardan daha 
aıağı fiatla satılmaktadır. 

Mezbahanm Kanlarma 
Talip Çıktı 

Snit Bey isminde bir zoıt Be
lediyeye mfiracaat ederek mezba
hada kesilen hayvanların kanları
nı toplamak iıtemit ve senede 
600 lira Ucct teklif etmiştir. Bu 
kan ile tavuk yemi yapacaktır. 

Harpten evvel senvi 250 lira 
Ucretle bir ecnebide böyle bir 
teklif yaptığı ve it nihayet dava· 
ya mlincer olduğu için yeni tek-
lif kar3ııında Belediyenin hukuk 
müşavirliği tetkikata Jüıum gör
mUıtür. 

Düyunu ~~uvahhıde 
Dün Düyunu Muvabbide bor

sada 59 kuruş Uzerinden mua
mele görmüştür. Evvelki gün 
Düyunu Muvahhide 58, 10 idi. 

j.r 

iki 
Yılmaz 
Yoldaş 

-IC--

Geçende Macarlnr Budin kah
ramanı için Budapeştedo 

bir heykel diktiler. Budin 
müdafaası, TOrk tarihinde 
ecnebilerin bile heykel dik· 
mr•ini davd edecek der~ 
cede bUylik kahraman1ıklua 
sahne olmuıtur. Bu kahra
man kimdir? 

Budin müdafii Ahdi Paşn, Gazi 
Osman Paşa kadar tarihi
mizde yeri olan bir kahra
mandır. Hayatı n~k. entrika, 
cinayet, ihanet, ıe milli 
şchametle doludur. Budinirı 

müdafaası nyni zamanda bize 
o devrin biitiin idaıi, mali 
\e a kcri hutu iyetlcrini de 
ımlatınaktadır. 

iki Yılmaz Yoldaş, Budin 
müdafileri olan iki kalı· 
ramandır. Karileıine tari
lıi şahsigetlerin hayatını 
roman tarnndaki yozıla· 
ril~ tanıtan M. T urlıan 8. 
bu defa da Son Posta 
kari/erine bu iki kahra
manı tanıtacaktır. 

YAK 1 N DA GAZETEMiZDE 

fflemurlara Odun 

TfitUn İnhisar idaresi, bedel
leri dört taksitte ödenmek llıere 
memurlara çekisi ( 360) kuruıtan 
odun dağıtmıya başlannşhr. 

.. Yaman Şeymiş! 
Otomobili Sırtına Yüklenen 

Garip Bir Hırsız 
Kurtuluıta oturan mühendiı 

Kilanti Efendi e\•velisi gün ken· 
di idare ettiği hususi otomobilini 
sokakta bırakarak bir pastaha· 
neye girip oturmuştur. Bu sırada 
sokakta dolaımakta olan Taııq 
isminde biri, otomobili görünce 
u. ulcacık yanına yaklaşmış ve 
makine kısımlarım karışbrmı
ya başlamıştır. Tanaş. ~i bir az 
daha ilerleterek otomobilin bazı 
ka11mlannı .&kmllt ve mtma 
ylklencrek yola dllztilmlttlir. Fa
kat tam bu aırada dıpnya p
ku Kilanti Ef. lurazan pefİDe 
d ..... ek yakalamlf Ye poliM 
teslim etmittir. ----

Kan Kurutma MaKinesi Yoktur 
Belediye Mccliainin ıoo içti

maında azadan A mi Bey: 
- Vaktile 50 bin lira vere

rek bir kan kurutma 1 makinesi 
getirtm .. tik, kuUanaJarnadı. Şimdi 
kimbilir hangi ambarda ç&rft. 
yor? demişti. Sorduk ve 6jren· 
dik ki lstanbula hiçbir zaman 
bir kan kurutma makinesi geti
rilmemiştir. Y aloız umumi muha· 
rebeden evvel Celal Beyin Şeh
reminliği esnasında ölen hayvan-
ların kemik ve yailarmdao isti
fade için bir makine ısmarlaDmlf, 
araya muharebe girdiğinden 
getirilememiştir. ,:Ju makine && 

nelerden sonra nihayet bir mlld
det evvel gelmittir. Kurulup 
işletilecektir. 

Komünistlik Maznunları 
J DUn ıabah ağır ce:ıa mahke
/ mesinde birisi kadın, bcıi erkek 

altı Komliniatlik ma:ınununun 
muhakemesine başlanmıthr. Mu
hakeme gizli celese teklinde ce
reyan etmiş ve ıahitler dinlea
miıtir. 

T eırin isani ~ 6 

Günün Tarihi 
tr----~ 
Nasıl Görüyorlar. 

Türkiye ile Gazi Hakkınd 
Mısırdan Gelen Bir Ses 
.Mıa.ıruı Şeyhler Mecliıl azaaındaa 

n meıhur Arap ilimlt:rlnden Kilini 
F.._. Pata Clmlauriyet bayramımıı
da çıkan (Elihram) raı.eteainde (Tür
kiye CGmhurfy•t bayramı ) baıhfl 
aJbncla mi.ibim bir batmakale net
retti. Fehmi Pata bu makales!ncle 
diyor ki: 

Her ailldin moıiıiade tarihe al• 
tan .lwflerJe reçmif birçok şerefli 
zOnler vardır. Medeni milJetlct ta· 
rihlerini11 bu parl•k sayfalarile daiıaa 
3.._lrier ve bunları zaman auman 
tu'it ederler. Türküıı de şüphesl:ıı 
,.,ıu n daima zaferle yllrOyen bir 
tarihi nrdır. Fakat 29 teırinievvel 
ıOal tarihin bu cereyanını durdur• 
mllf, bambqka ve d.ıha feyizli bu 
1ahaya yilneltmtıtfr. Bu muciı.eli ve 
parlak yeni cereyanın batında TGJo• 
küa blyUk dahbi Mustafa Kemal 
vardır. Daha 7.akın bir maz.tde ihti
yar •e haıta TOrldyenin mfraınaı 
paylatmak ipo Tilrki7enfn çobanlıta• 
nı yapan küçük milletlerin de i~tiıak 
ettiji topJanblar yapılıyordu. Fakat 
kaalanada bili dedelerinin bimaMt 
ve kahramanlıQ'ı yaşıyan Türkiye bir 
Gaıi Ye 29 tetrin doğurdu. 

Beş uır içinde mOtemadiycn 
hezimete ciaj'ru yunrlanan Oımanb 
imparatorlu.tunun enkazından yahu.s 
Gazialn kalbinde 'ıırpan yekpare 
bir TGrkiye meydıına ,ıktı. İr>t1ll 
ordu.lan yenildi. Yabancı ve bitaraf 
bir gCSz, uki Oımanlı Jmparatorlu· 
ğuaan beş a11rhk tarihile, bütün 
mana.ile yeni olan timdiki Türkiye
nl11 (15) senelik hayatına bakınca 
mubyeaui milıkül fnkaladelikler 
...... Az bir zamanda Türkl1e 
ti--difulerinln uzualutu bet bia 
klJ .. etreden ( 15) brn kilometreye 
pkts. Koca O.mania imparatorluğu'I• 
da ukiden yalnız (500) mektep •ar
kea •oa .eneler i~lnde TGrkiyede 
7alau bin muanam mektep yapıl
mıfbr. 

B• kua :zaman l~inde T&irki7e 
T&pvlar aldı, ticcari ,.. harbi tayya
reler yaptırdı, lrfaa Ye barp orduıuaa 
aoa ııiatoni aillhlarla teclUı etti. 
Yoktan bir donanpıa yarattı. Huliaa 
devletin bünyesinde aayılamıyacak 
kadar ıı!ahat yaptı. Cemiyeti Ak• 
vamda kendiıine bir 1aodalye temi• 
etti. Muuam Anupa dowletleri ara• 
ıında ıöı. aahibi oldu, harici ticar~ 
tini 11Jah etti, ithalitını az. ltarak 
7erli sanayii yükıeltti, ihracabnı 
artbrdc, Türkiye Şarkta fmreııilecek 

Ye taklit edilecek i:>ir memleket 
oldu. Cümhuriyetin aeklzlnci ) ıldlS• 
nümi vaaıtaaile bDyllk Türk milletini 
Ye onan batında bulunan büyQk 
tefi MustafA Kcımal ve kıymetli 
Batvekili İsmet paşayı hürmetle 
aellmlamak iıterirn. 

Terkosun Alacağı Tazminat 
Hesap Ediliyor 

Belediyenin hususi komisyonu 
terkoı şirketinin eski hesaplarını 
tetkika devam etmektedir. Bu 
tetkikin neticesinde vasati !hasılAt 
bulunacak ve mftkabele mucibin-· 
ce bu vasati miktar 25 sene mil~ " 
detle şirkete ödenecektir. Bd 
tazminat haricinde tirketin de
miıbq eşyannada kıymet takdir 
edilecek ve oda verilecektir. 

Son Postanın Resimli Hikige si: . Pazar Ola Hasan Beg Digor Ki: J 

Sporcu- H11a11 Bey, Bulıı.... J 
larla yaptığımız iki maçta dL. 

./ 

/ ' / J \ \ 

- Zeki yoktul ••• 

----
' ---

- Nihat yoktu.. 

l 
- Ayal zamanda da ribslr 

aleyhimize, hava da yağmurlu idi. 
Y oliu liiz ~bu takımı çoktu ye
aerdik.. 

Huua - Azizi- aol•~ - ı·. ıenelerdenberi bunlan ı6y 11 
llJHJ• uberlemipin. 
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• rgu 

Mrindericatınuzırı çoklu
tundan dercedilememiş-, 
lir .. 

Arpa Mahsulü 
ihracat için Tedbir Almak 

Lazımgeliyor 
!bracat Ofisi Ziraat VekAleti

ne arpa ihracatımız hakkmda bir 
rapor göndermiştir. 

Bu rapora göre arpalaramııın 

tatla •e tozlu olması ihracat llze
rinde aleyhte teair yapmaktadır. 
Harbı umumiden enelkl arpa 
ihracatımız bugUnkilniln iki misli 
idi. Mllıterilerimiıl tekrar kazan• 
mak için arpa tohumlarımızın 

ıılabı ve arpalarımmn temizlen
nıest IUzumlu görülmektedir. Bu 
•enenin dokuz ayı zarfında (3) 
IDilyon liralık arpa ihraç edilmit
Ur. 

İnhisarlar Vekili 
Gümrük Ve inhisarlar Hak
kında Beyanatta Bulundu 

Ankara, 16 (Huıuıt) - fnhi· 
tarlar Vekili AH Rana Bey vu· 
kubulan beyanatında İnhisarlar 
Umum MDdlirUlğilnün mali sene 
başmda Ankaraya nakledileceğini, 
)'eai teıkillt llyihumın gelen 
ecnebi mUpvirle bir müddet çalı .. 
ttldıktan ıonra yapılacağını, güm· 
?Qk İilerioin aırileıtiritmeai için 
Amerika gümrük idaresi erkAnın· 
dan Miıter Vorlfetin gelcceğiııt 
•~ylemiıtir. 

Aftı Ay Sonra 
Fa1k Hakkı Bey isminde birl

"undan altı ay evvel otomobilin 
ilornaaım çaldırmııtır. Faik Bey 
dGn Mustafa iıminde bir otomo-
bit tamirciıinin dnkkAnmda çalı· 
ilan kornasına g6rmUş Ye pol~e 
b•ber vermiştir. Kornanın bu 
dOkkAne izzet iıminde bir şoför 
tarafmdan getirildiği anla,ılmı,tar. 

Tacirler birliği 
Tacirler arasında bir ticaret 

lairliği tetkil ed.leceğini evvelce 
t•ınuıtak. Birlik için bir nizam· 
"'rne projesi hazırlanmııtir Bu· 
ltln bir toplarıh yapılarak bu 
l>toje mnzakere edilecektir. 

~ayvan Borsasmda Bir lhtilAf 
~ Hayvan Boraaaanda şimdiye 
.... •dar Belediye Baytar Mlldürile 
1.. ctbaba İdare Meclisi aza.sın dan 
~r ıat aza olarak bulunuyordu. 

di~~baba idare Meclisi lltvedll· 
i• için Borsaya Mezbaha nama-

::. ınemurlardan blriıi ittirak 
ti 'Yordu. Bu Borsa Nlnamnaane
I :.ne muhalif görUlmüıttır. Be
~ 'Ye nizamnamede tadilAt yapıl· 
tt•s.ını Daimi Encümene teklif 

ffıııtir. 

Şehir Pja111 Gelecek Sena 
Yapılacak 

~ul Belediye 932 bütçesine fstan
(5() un. plana ve imar yurdu için 
"' ) bın liralık bir tahsisat koy· 
-""4tu. Belediye bir mD1abaka 
.-arllk h' 1 a., fe ır p Anım yaptırmak ta· 
'" ":rundadır. Fakat istenilen pli
a ~ ~ kadar tahsisatla yapılamıya-
g, der· il Uld~ v ı s r ugn ve esasen bu 

~ttc d . 
çitt e bıtmek üzere olduğu 
•h .. · 933 senesine de yeniden 

-.ısat k 
'bllk onacak ve ancak m6-
İ1· k' gelecek sene iJia edile

"'C:c ti r. 

SOM POSTA 

Son Postanın Resimli Makalesi 

1 - " Bir nıanlvelA verlulz, ıize 

dfinyayı yerinden oynatayım " diyen . 
ilim, ax bir kuvvetle çok t•Y yapa-

bilecej"inl anlatmak iatomiştir. 

2 - Büyük itler yapmak, çok Ç•· 

lıtrr.ak n çok yorulmak demek de· 

tildir, itin 

demektir. 

kolay tarafını bilmek 

D Manivela a 
1 

3 - Manini! ile dajları devire· 
billrainiz, fakat muntazam ı ly i!e bu 
işi yapa ma:t1ınız. 

Demek ki it yapmasını bilmek 
gerektir, yoksa ldJrQ körüne çal ı nak 
kafi değildir. 

~ ................... Dm ...... lm ........... ~ ... _.aı;m111Em~281------------IDlmllil~ 

• 1 SONA TELGRAF HABERLERi 
• 
lngiliz Casusları Sahnede! 

-
Rus Gazeteleri Entelicens Servise 

Püskürmiye Başladılar Karşı Ateş 
Moskova, 14 (A.A.) - Tas Ajansı bildiriyor: 
fzvestiya gazeteıi lngiliz - Ruı mlinasebetlerini 

bozmak için So•yetlerin lngilterede işsizleri hare
kete getirdiğine ve Hindistanda dahilt harpler 
hazırladığana dair bazı fngiliz mebafilinin çıkardığı 
fayiatardan bahsediyor. 

Gazete Eotcllicens servisin Sovyetler aleyhine 

tekrar faaliyete geçtiğini kaytederken Sovyetlere 
atfedilen maksatların manasıs ye esa11ar; olduğunu 

ve 1ngillz komünist fırkuınm hareketinden Sovyet 
R jsyanın mes'ul olamayacağını ilive ediyor. 

• 
işitilmemiş Bir Facia 

japonyada 2400 Ev Yıkıldı, 4000 Ev 
Seller Altına Gömüldü 

Tokyo, t5(A.A.) - Japonyanm şarkında ~ıka n 
kaaırga bu havalinin bUyOk bir kısmında bırçok 
kimselerin ölllmüne ve birçok binalarm harap ol· 

26 kiti ölmüş 25 kişi yaralanmış ve 27 kiti ortadan 
kaybolmuştur. Yüz bin tamamile ve 2400 ev yarı 
yarıya harp olmuıtur. 4000ev d. kasırga ile beraber 
yagan tiddetli yatnıurun tesiri ile su altında 
kalmıtbr. 

masma sebebiyet vermiştir. 
Resmi mahfillerden bildirilen rakamlara göre 

Nahiyeler 
Yeni Kanunun ilgası 

Muvafık Görüldü 

Ankara, 16 - Bütçe Eneli· 
meni yeniden tam teıekkUlltı elli 
nahiye teşkili hakkındaki kanu· 
nun tatbik uhasına intikalinin 
iki sene müddetle tehiri maksa
dile hazırlanan llyibayı muvafık 
bulmamıf, bu kanunun ilgasmı 
daha faydalı bulmuştur. 

Kuduran Çocuk 
lzmir, 16 (Hususi) - Torbalı 

kazasında 12 yaşmda bir çocuk 
kudurarak ölmüıtür. 

Amasyada riavalar 
Amaayada, 14 (A. A.) - Bu

rada havalar birdenbire soğu

muttur. Hararet derecesi 11e dOş
mOıtOr. 

Başvekil Paşa 
Bir Nutuk 
Söyligecek 

Ankara, 16 (Hususi) - Cu· 
martesi gilnö Ankara Hukuk 
Fakültesinde diploma fevzii me· 
raıimi yapılacak, bu münasebetle 
Batyekil Paşa mühim bir nutuk 
söyliyecek\~r. -·--

Yeni Hat 
- -~ 

Sıvas - Erzurum Şimen
difer Y apıhyor 

Ankara, 16 (Hususi) - Sıvaa -
Erzurum hattanın inşası için gele· 
cek ıene bütçeye tahsisat konu· 
lacaktır. İnşaatı yapacak tirketle 

yapılan mOıakerat neticelenmek 
Gzeredir. 

M. Troçkf 
Evvelki Gün Danimarka ya 

Hareket Etti 
Şehrimizde Büyllkadada otu· 

ran sabık Ruı Harbiy Nazırı M. 
Troçki evvelki glin Avrupaya gitw 
miıtir. M. Troçki vapurla Marsil
yaya, oradan Ko;:enbag tehrine 

geçecek, orada ıekiz gön kaldıktan 
sonra tekrar ıehrimize d6necektir. 

Ankara Memurları 
Ankara, {Huıual) - Bütçe 

Encümeni, muvakkat tazmioabna 
petfn· alan Ankara memurlarının 
Ankaradan infiklkleri takdirinde 
k11telycvm yapılıp yapılmıyacağı, 
ay ortasında Ankarada vazifeye 
baıhyan memurlara tazminat ve-
rilip verilmiyeceği hakkındaki 

tefsir teıkerelerini lllzumauz bul
muf, bllkünaetin yaptığı muame· 
leyi doğru görmüıtUr. 

. 
S.yfa 3 

iyi Haber flt!i istersiniz? 
Yoksa Fenasını ıl1ı? 

N. S. 

Allah rahmet eylesin, bizim 
( Mubahat) ıo büyük iktısatça 
Gasaondan: 

- Çok ve seri lc:azanç yolları 
ismi altında Türkçeye çevirdiği 
nasihatler ailsilesini okurken gö
ziime bir fıkra ilişti, diyor ki: 

"- Meıhurdur: Napoleon Uç 
dört cephede harp ettiği zamag. 
larda Jenerallarmı yalnız birtey 
için kendisini ziyaret etmeye mo'• 
zun kılardı. 1stediği yalruı fona 
haberleri öğrenmekti. Buna mu
kabil harbe ait iyi haberleri itil'e 
mek bile :istemezdi. Fakat fena 
haberleri, mUıkillt haberlerini 
derhal bilmek, öğrenmek iıterdL 
1ıte Napoleonu dllnyanın en bGylll( 
kumandanı yapan, bu idi: Hakikat 
öğrenmek, fena da olu hakikat
lerin gözline bakmak adetiydi." 

Gaaso'nun bu fıkrası bana baılQ 
bir huknmdann adetini hatırlattas 

- Hint Mihraceletiaden birili 
Afganiıtana kartı ıefer açmıt ve 
atana binecefi •ırada da kendiaiae 
herbayi şekilde olursa olsun fena 
haber getiren 1ah11 derhal ancağaa 
ilAn etmiş, ve bu ,.kilde de i,. 
baılamış. fak at bir nbab çadırında 
uyandığı zaman bakmıı ki yap
yalnızdır, aebebini kime ıoraun? 
Ancak esir olduğu ~aman 6j'reg. 
miı: Meğer dtııman orduyu 
matlüp etmiı, gittik~ kararıiba 
yaklqıyormuı, fakat buna 
hllklimdara kim haber versin, 

Herkes biliyor ki aizıodaa 
çıkacak ilk kelimede uılacaktar. 
O halde şakkı ıefe etme_den .... 
vuımanın daha muyafık olacağını 
dOşOnmüı ve blltUn ordu hllldim
dan yalnız bırakm'fl 

>f. 
Bir Alman muharriri •ala_o.. 

daıtarma tavsiye ediyor: 
~ Buhrandan bAh•ede ede 

sinirlerimiz bllsblltOn bozuldu, 
etrafı kapkara görmiye baıladık. 
Artık bunu bırakınız, kendinize 
nikbinlik telkin ediniz. g6recek• 
siniz ki, vaziyet kendiliğinden 
düzelecektir. 

* Alman muharririnin tanlyeal 
bana anlattığım fıkraları hatır
lattı. Ve bir an için bana 6yJe 
geldi ki sıkıntının ve kararııdığan 
tesiri albnda yavat y••at garp 
şarka, yani maulların prkma 
benılyecektir. 

Mahkemeye Verildiler 
Ankara, 16 (Hususi)- Ziraat 

Bankasının sabık Muhasebecisi 
Cevat, Seoedat Şef ~uavini Ce.
dot, V eınedar Ömer Lütfi, Mu
hasebe Mua•İni Nuri Beyler ıui
istimalden ve ihmalden suçlu 
olarak Adliyeye tealim edilmi,. 
lerdir. 

Kahveciler Şirketi 
Kahve tacirleri arasanda bir 

fİrket teıkili için toplanmalar 
yapılmaktadır. lktaaat V ekAleti 
ile temaı etmek Ye V eklletin 
noktai nazarını anlamak Uzere 
tacirlerden irfan, 1amai1 Hakkı, 
Mustafa LOtfi Beyler murahhas 

/STER iNAN, İSTER iNANMA! 
İlıracat tac'rlcrindcn biri rueteluden birin• fU be

yanatta bulunmuthır: 
.. "Birçok kabzımallar birleşerek 7 varona kadar ea 
171 cinainden topladıfamız ihQmlıeri fngilterıeye enk
ettik. 

"t olarak bugllnlerde Ankaraya gi
deceklerdir. Şirketin yilzde on 
beş kir)a kah•e satacağı yazıl
mışsa da bu haber doğru değil· 
dir. 

" İhracat ofisinin vermi' olduğu ilinlara güvenerek 
7 vagon üzüm hazırladık. lngiltereye •nkeltik. Fakat 
bu üzümler İngiltercye gidince gümrükten içeri •Okul• 
madı. Malımız yolda kaldı, çürüd4. Daha dotruau bu 
bu mallar yalnız bir tacire &İt deti idi. 

"Şimdi mallar çürüyünce aermayelerinia mühim bir 
k11mı buraya baj'lannııt olan esnaf çok mOtkOI YHİ• 
yette kaldı." 

Bixde ihracat tacirlerinin iılerinde ihmal oldutuna. 
utılıt 

IST~R. I AN /!lTW 1 A M ' 

Gazi KöprUsU 
Gaziköprllıüne ait inıaat şart

nameıt on bet gtıne kadar iAn 
edilerek münakasa açılacakhr. 
Fakat bu mllnaaebetle bazı alA
kadarlar k6prlinlla mühim bir 
kısmmın dahilde yapalabileceil 
kaaaatiai ileri •llrmektedirler. 
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,.,,f en1leketteki 
Yağmur 
Vaziyeti 

Yapılan istati.tiklere nazaran, 
Türkiyc.-deki auhunet dereceleri, 
ıeçen senye niıbetle bam bir 
hususiyet göstcrınektedir. Bilha .. 
ı::ı birindteşrin Ye eyltl gecekri 
data sıcak geçmittir. Meıell: 

Merıifonda: Bu ten~nin birin
citeşrindeki ıuhımeb + 6 dere
den aşağı dü:lmemİf, geçen se
neye niıbestle on derecelik bü
yük bir fark göstermi,tir. 

O. ta Ana, oludan alman bu 
mi at, diğer m ntalarda da ken
ci ini göstermektedir. 

Geçen seneki bava yaziyetleri 
ile bu senekilerin mukayeıeıinde 
,ayanı dikkat bazı neticeler elde 
ed'Jme'ctedir. 

932 Mnesiain temmuz, ağue
toa eyWd, Ye biricitqrin ayla
wnMla yağan yağmar, geç.en ·Üç 

9e1MJe nazaran çok udar. 
MeHIA Boluya eyl!ılde 105 

•ilimetre yaid•i• halde ba tene 
..uk 5 milimetre kadar yağ-

..P•r. 
Bursa 114 ten 2 ye, KUtahya 

122den 8e, Kır~hir 7.ften sıfıra, 
Riu 643ten 152ye kadar dliş-

mftştlir. Bu sene eyHU ayında en 
~k yağmur gören mantaka Rize-

dir. Diğer taraftan en az yağış 
elan memleket to Sıvashr. 

9'29dan 002 senesine kadar 
yapılan istatistiklerde en çok 
1aimur gören mmtaka Giresun 

•e Rue olduju halde, bu seneki 
miktar, ıeçen senelere niabetle 
ancak on bir milimetreyi bul

.. kt•dır. 

M. Kemalpaşada 
---- --

Düğün Evinde Bir Cinayet 
. Yapıldı 

M. Kemalpaıa, ( Hususi ) -
Doğanalan köyOnden Mehmet 
Emin düğün evinde bayrak taft
mak meselesinden idris isminde 
))iriani b:ç.akla bet yerinden ya
ralamışbr, ldrisio hayatından 
amit yoktur. Mehmet Emin ya
•alanmıtbr. 

Sankışlada 

Mensucat Fabrikası 
Y enil~ştiriliyor 

Ankara ( Hususi ) - lı Ban
ha11nra bUyütüp geoİflettigi San-
lc.rtladaki men~ucat fabrika11nın 
yapısı ilerlemiıtir. Beton işleri 

bitmiş olan yeni yap.nın içinde, 
satm almmıt olan yepyeni doku

ma makineleri ile fabrikanın şu
batta çalışmıya baflaması umulu
yor. 

Orduda Bir Cinayet 
Ordu ( Hususi) - Burada bir 

cinayet olmut, G~oğlu ŞOluO 
isminde biri Hacı Ömer oğlu Arifi 
prşı ortasında yaralayıp kaçmı~· 
br. Mecruhun yarası çok ağırdır. 
Hastaneye kaldınlmışt r. Hadise
nin eski bir düımanhk yüzünden 
ve intikam maksadile yapıldığı 
tahmin edilmektedir. 

iz mir At Koşulart 
İzmır ( Hususi) Sonbahar at 

kM>• 1. n bu <: ıma günü yapıla-

• Fen Bahsi 

---------------------------------------------ıAgınResmini 
Erzurumda Koyun Etinin Niçin Yakmd_an 

Alamıyorlar? 

Okk 17 5 K tu 
' 

Amerikada yapılan yeni bir 

ası • Uf11.Q r • k .. if. Avrupah Alimlerin itiraZllll 
~ claftt ediyor. 

Erzurumuft umumr MMtzara•ı ve •••I 
Erzurum ( Ho1111t) - Tarihi 

eserlerle dolu olan ıehrimiz ıar
kın en kalabalık bir köıesi, yaıa
nılacak bir yeridir. Humi kolay
laştıran tifah suları, yabis ve 
aağlam havuı ile Erzurum diğer 

meml~ketlerden aynlır. Bir buçuk 
ay enel her tarafta herkes 11cak
lardan bunalırken ıehrimiz bet 
ıantim irtifaında karla örtftlü 
idi. 

Orduda 
Turna Suyu Şehire 

Getirildi 

Ordu (Huaaai) Villyet mer
kezine 15 kilometre mesafedeki 
T uma ıuyu adını laŞ1yan mem· 
badan tehre akıdılacak içme A

yunun akıdılma faaliyetine bat" 
lanmııtır. Suyun aluchlmam için 
4 bin demir su boruıu getirtil
miıtir. Su yolu açılmış ve demir 
borulano dCSıenmeıine başlanıhaır 
tır. Bir aya kadar ıuyun ıehre 
indirileceii tahmin edilmektedir. 
Memleketin en mübrem ihtiyacı
nın pek kısa bir umanda önftne 
geçen -ve bü suretle şehrimize en 
bUyUk iyiliği yapmıt olan Vali 
Nazif ve Belediye Rei9i lbrabim 
Namık beylere teşekkilr etmel,c 

bir borçtur. 

Gaziantepte 
Maarif Vekaleti Bir 

Lise Açıyor 

Gaziantep (Huausl) - Şehri .. 
miıde bir lie• açılacaıı hakkında 
tıç ıin evvel Maarif V ekAletiaden 
bir teblii gelmiştir. Bunda bina 
•e binanın evsafı sorulmaktadır. 
Bu haber şehrimizde aon derece 
memnuniyet Ye Hvinçle karıılan• 
mlfhr. 

Gaziantepte Elektrik Fiati 
Ga:ıiaotep ( Huauai ) - Bele

diye ile firket nraaında cereyu 
eden müzakerelerden sonra elek· 
trik kilovat fiati 21 kuruı olarak 
teebit edilmiıtir. 

Safranboluda 
Şimendifer Hasreti Ve 

Tezahürat 
Safranbolu, (Husuat) - şı .. 

mcndiferin buraya pek yakın olan 
KarabUk istasyonuna muvasalatı 
büyük bir sevinç uyandırmıştır. 

Safranbolulular bu muvaff akıyeti 
tea'it etmişlerdir. 

Denizdea ı900 metre irtifam
da olan ve Palandöğen dağının 
eteğindeki ovaya inşa edilen şeh
rimizde bol sebze yetifmektedir. 
Hayat burada namütenahi ucuz
dur. En ili koyun etinin okkası 
17," kuruftur. En temiz yağ elli 
kuruştur. 

Koyun, tiftik ve yağ Erzuru
mun ba,Jaca ihracatı arasındadır. 
Gurbetzedelere ve yabancı Yatan-

Susığırlıkta 1 

370 Senelik Kıymetli Ve ı 
Tarihi Bir Minare Tamir 

Ediliyor 

:.:Su•ıiırlfktakl tarihi minare 

Suaığırlık ( Huıus1 ) - Buadan 
( a70) aeoe evvel Mütef,.rrika 
Mutafa Çelebi zamananda yapb
rılan çarşı içindeki tarihi minare 
geçenlerde ıerefe•inden itibaren 
Uıt kısmı daha fazla uıatalmak 
maksadile yıktırılmıttır. 

Minare vaktile okadar ıaalam 
yapılmııhr ki '1ç. dört metre tutan 
bu kısmını ustalar iki liç glinde 
ancak yıkabilmiflerdir. 

Eskiden bir teref eli olan mi
nare timdi iki ıeref eJi olarak 
yapılacaktır. ----

Adanada Bir D!va 
Adana ( Hususi ) - Bir sene 

evvel hamamcı Mehmet Aia llo 
Defterdar Talat Bey arasında 
hamamda bir mtıaaıaa ve diYllf
me olmuı ve bu iş mahkemeye 
dn,moıttır. 

Bazı evrakın lEıtkiki için maJı.. 
keme batka gllne b·rakıJmrıbr. 

Isparta Toton inhisarı 
Isparta, (HuıusJ) - Şehrimiz· 

deki Tiltün •e içki inhisarı da 
birleştirilerek Müdürlnğe Ahmet 
Refik Bey tayia edilmiftil' 

ku. ••• 

daılara kar11 ıolr miaafirpener 
olan Erzurum hallo ayni zaman-
da ehli keyiftir d~. Geceleri do
lup botalau incc.ulı kahTeler 
h•llon yeglne eilence mahal
lidir . 

Saf Ye sağlam havaya, temiz 
suya haaret olan vatandaılara 
bir'an evvel Erzurum yaylasına 

~elmelerini tavaiye ederim. 
Vamık Faik 

Adana da 
Portakal Ve Limon 

Ucuzluğu Var 

Adana ( Hususi ) - Son bir

kaç aUndenberi şehrimize Dört

yol ve Kozandan külliyetli por

takal gelmekt~dir. 
e ... ada portakalın üçü, mao

dalmia dlrdtı ve limunun üçü 

beter kuruta sablmaktadır. 

Çanakkalede 
Bir Köylüye Yıldınm 

isabet Etti 
Çanakkale, (Huauai) - Bay

ramiçin Akpınar k&yftnden lbra-
bim ahırda çalııırken kendisine 
yıldır&m isabet etmiıtir. lbrahim 
ye ahırda bulunan hayvanlar he-
men kömür haline gelmişlerdir. 

Tohumluk 
Adana Çiftçisine Tohumluk 

Dağıtılıyor 

Adana ( Hususi ) - Çiftliyo 

buğday tevzii için Ankuaya ıi
den tehrimiz Ziraat Bankası Ml

dürll Fazlı Bey aydet etmiştir. 

Birkaç glae kadar çiftçiye yarım 

..U,on kadar tohumluk ~ajltlla
caktır. 

Yangın 

lzmirde Mühim Zarara 
Sebep Oldu 

lzmir (Huıuı1) Şehitlerde Halim 
Hilmi beyin un f abrikuandan 
yanıın çıkDMf ve fabrika yan
IDlfbr. Zarar yüz bin liraya ya
kındır. ltf aiyeye ıeç haber yeriJ .. 
eliti •• yaogımn bu ylzden bn
ytldUğti aöylenmektedir. Fabrika 
ao bin liraya sigortalı idi. Tah
llikah d•••m edilmektedir. 

Davuın iki tarafma baktıktall 
•oora insanın bizzat htıklım ve,. 
meai icap edince, AYrupalı fea 
adamlarına bak vermemek müm
kün değildir. 

Mesele f udur: 
Amerikalı bazı Alimler, fotoğ

raf plAkları üzerine enfra ruj 
denilen göze gfüünmez kırmızı 
ıualan tesir cttirmiye muvaf· 
fak olmuşlardır. 8J sayede ayın 
resmini bir metre yakından tes
bit etmek ve üzerinde mevcut 
bntiin eşya ve~-varsa· mahlökfarııı 
fotoğrafis

0

ni almak mümkün ola· 
cakbr. Ba iddiaya verilen cevap 
ıudur: 

Mevcut hikmet kaidelerine 
pre hbal olan alAimisemaya ball 
biım11: zaman, ltzerinde mcTcut 
kırmızı ve mor renkler arasında 
birtakım ihtizaz bilinde renkler 
ıarDrOz. Fakat fotoğraf camı İçİll 
bu. böyle değildir. Çtinkü kır· 
mw, fotoğraf camına daha f ula, 
mor renk ise daha az tesir ya
par. Fak at gö:rUmüı.le göreme
diiimiz birtakım karanlık cisimler 
vardır ki, fotoğrafileri ahnabilir. 
ÇOokll bu cisimler filtra • \'İyol• 
denilen şua ile aydmlatmııtar. 

Şu hile göre, gBztimftze letlf 
etmiyen ve (enfra ruj) denilen şua 
ile aydınlanmı~ cisimlerin fotor 
raf1Sini almak milmkün değildir. 
Zira: 

Bugüne kadar malum olan 
kimya ve hikmet esasları, bunuıı 
kabil olabileceğini g&terme"' 
mektedir. Muhal olan bunu kr 
bul etsek bile ba kqfin neticr 
ai, ayı bize bir metreye kadar 
l aklaşbrmak değil, daha başk• 
sabalar da tecelli edecektir. Çır 
kii ay, nekadar ku~Tetli teleskop 
kullanılına kollanıla.n. bir met
re1e yaklqtınlamaz. Sebebi ;.. 
buittir: 

Mevcut ve değifmeai müm-
ldin olmıyan hikmet ka• 
idelerioe söre objektif!eri 
muayyen büyüklnkten fazlaya çr' 
kumak mlimldin değildir. Alma• 
cak resmi, kullanılacak olan ob-
jektife göre nekadar yaldaştır• 
bileceğimizi daha eYvelden hesap 
etmek kolaydır. Meseli lrntrll 
34 santimetre olan bir obfektif 
alalım. Böyle bir objektif, resmi
ni alacağı feyi ancak kutrunull 
20 miali fazla büyültebilir. S-

deiitmez. bir kaidedir. Binaenateyll 
kutru 34 santimetreyi bulan uıak 
bir cismin re1mini alaraak, bll 
ciami 34X20-780 defa yakJar 
brlDJf olabiliriz, 

Dllnyanm ıimdiye kadar yr 
pdabilen en büylik teleskoP" 
Amerikadadır. Fakat bu telef" 
kop ta Franaada yapılmtşlJt• 

Kutru 250 santimetredir. Demelı 
ki bakılan etyayı ancak 250 '1-. 
20 = 5000 defa büyütebilir. 

Ay, kliremiıe en fazla yaklaf 
hğa uman aradaki mesafe 350 
bia kilometreden hiçbir zan>., 
qağı düımez. Bu hesaba göt" 
bu teleskopla aya bakarsak, ar" 
daki mesafe 70 kilometredir. 

Şimdi neticeye gelelim: A'f' 
bir metrf'ye yaklaştırmak için .., 
biytlklükte bir teleskop yapnı•" 
llZUDd&r? 

Kutru 175 kilometreyi bula' 
bir teleskop. Bunu yapacak fi 
kullanacak ilime ise aşkolsun. 

lıte Avrupah ilimlerin cevbblt 

Jf ~ 
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J i .. __ _ Hangisini 

Bir arkadaşımla sahilde otu
ruyorduk. İçinde beş genç kız 
bulunan bir sandal önümtizden 
feçti. Arkadaşıma sordum: 

- Yüzme bilir misin?. 
- iyi bilirim. 
- Şu geçen sandal birden· 

Lire devril•e içindeki beı kızdan! 
.. Dfİ•ini kurtarmak için denize 
•ti aram .. 

- En zengin hangisise onu! .. 

Mecbur 
Doktor hastasın. 

ıeldi. Hasta Evden 
Doktor kızdı: 

muayeneye 
taıınıyordu. 

- Size odadan dışan çıkma
lllanızı tenbib etmiıtim, bu ne 
••ldır? 

- Ne yapayım doktor, ıizin 
l&ılhallzden fazla ev sahibini 
dinlemiye r:ıecburum. 

Şemsiye YUzOnden . 
Bizim Sabri Beyin evi kaJa

baltktır. iki kız kardıi, bir karısı, 
bir baldw, bir de teyzesi var •• 
Yağmurların başladığı bugünlerde 
laepm birer şemsiye istediler .. 
Sabri Bey, geçen sabah "akşama 
.ıtrım,, diye evden çıktı, vapura 
hindi, tam köprilye geldikleri 
llrada ayağa kalkınca arkasından 
bir ses işitti: 

- Beyefendi affedersiniz:. 
Şemsiyem çelcetiniıin cebine 
bakılmış.. 

Hakikaten eğri saplı bir şem
ılyenin sapı Sabri Beyin cebine 
takılmış, Sabri Bey farkına var
lbadan şemsiyeyi bir kılıç gibi 

Şahap Yağ,nuru 
Ben bir şey anlamadım, 
Bu fnh ap yağmurundan .. 
Boşa çıktı muradım ; 
Bu tahap yağmurundan •• 

• Yıldıx 1ağar jıittim; 
Eridim, hemen bittim, 
Toplasam diye gittim; 
Bu ıahap yağmurundan •• 

* Canlıdır beklediğim, 
Benim yıldız dediğim; 
Malumdur isteditiır, 
Bu tabap yaj'murundan •• 

* Hem gökte Yar, hem yerde, 
Bulufsaydık ıeferde; 

Yağmadı, fakat nerde? 
Bu rahap yağmurundan .• 

• Bekledim, n,n,medl, 
Bakıııp gülOımedi, 
Bana hiaae dütmedi, 
Bu ıabap yatmurundan.. 

ismet 

Sessizçe 
L uk lo'k:m talar• 

dan 1.Ji riııiıı sah bl 
yeıı i gcloıı sar o.ıa , 

Il3.Sl) c a htJlllA 1 1 lL• 
zıın güldiğini ö~· 

retti •• 

Burası batkı. 

l oknntnlar giui do· 
ğ ld ir. Her i~ Ees-

sizM yfıpılır .. ın l!ş· 

t erinin istll Hği ye

meği ahçıya l.ıağı

rar. k tekrar ctmi

y ccoksin, s essize• 
mılııtıverirsin! .. 

• 

- Sera Dana okumak için 
kitap varmıyor; gQya ben 10-
retl diye ahr, a3nra da OstCJne 
otururmuf um •• 

··············-···········-·--·····-··-·· .. ·····-· .. --. 
Doğru 

Bahkcı anlabyordu: 

- Oltayı atar atmaz 
lık bir<lan oltaya geldi. 

- Yalan aöylüyouunl 

OB ha-

- Hayır doğru. Oltaya bir 
kutu sardalya lakdmı,b. 

HAZAN BÜLBÜLÜ 

GiJdiğin Şosonları 
Ner~den aldın ,-üzel? 
Giyditin fOHnları •• 
Göstt-rmiye bana ge1, 
Giıdit;n fOıo:ı ları •• 

~ 
Kirlenince ben ıilıcm 
Öpmek için eğilsem ; 
Ne olur ıiycbi aeın, 
Giyditin fOsonları .• 

* Görenler bep tanırlar 
Kıymetlidir nurlar; 
Vallahi kıskanırlar 

Giyditin ıoıo11ları.. 

* Her tar•fta görünme, 
Hızlı hız ' ı yürüme ; 
So'caklarda aüriime 
Giydif in ıosonları .• 

* Çakaru... kaparım, 
Hiç çekinmem tapanm \ 
Ba1ıma ta~ yapanm 
Giydijin ıoaonları-

Ho10a1 

Yazık 
Misafir, Mr za

tıit rccımine dikatle 
1 a tı. 

Ev f! lıibi anlatt..ı: 

- Al,rab:ırudan· 

dır. Çok c • ur bir 
:ı kcrdir, fakat t:ılii 
y 'er olmfyor. Ilan
ı;- i lı:ı rbe girso mu· 
luıl k:ık Lir uz\ unu 
kaybeder .. 

Misafir acıdı: 
- Vah, vah, ya· 

ıık ! . 
E\·et ) azı ı. ; 

tam ot uz dOrt har
be iş ti rik etmiş· 16rükliyerek gidiyordu. Özür Yemek ' a kti ol· 

~leyerek sahibine verdi. Vapur- du, ınflştcri.er gd · lgreti 
da ktı B h d d k di. Yeni garson 

n çı . u A ise ev e ilerine kt " n .. Ku··"·:'ta .J:ılo kom-

t ir! .. 

u za · a ıı :lş.. ı ın y u- ~ •ı • 

lenıaiye alınacağım kendine bir ziJ ııe bakarak. İki t unun kap ısını çal-
clefa daha hatırlatmış oldu. Akıam elini başmın iki dı •. 
~Derken beı ıemsiyenio beşi de yanına götürüp di· - Hanım teyze, 

elinde, vapura girince Abahleyin lini çıkarılı . Lokan· annem scH\m aUy-

lenısiyesi cebine takılan zate ta sahibi lıu lıare- ledi dikit toakino-
tesadUf etti. Hatta Sabri Bey mi:ı si zdeyıniş, is· 

• keti gördO: tiyor. 
~zaketen selam bile verdi. Öteki _ Nu yapı:;•or- _ Şimdi bana 

•r Sabriye bir de kolundaki beş ? ltızi ın, annene se-- sun ... 

• .. .... . ........... ____ P-

Nereye 
. .... . ' • • • • • • ., • • 1 • 

Muallim talebeye sordu.. 
- Senin dinin nedir? 
- Bilmiyorum .. 
- Annenin, babanın? .• 
- Onlarınkini de bilmiyorum •• 
- Bilmem olur mu?. Annenle 

baban camiye mi giderler, kili
seye mi? .. 

- Hayır ainemayaL 

Bir Şey Bırakmamış 
Hamal, 

ra taşıdı_ 
hasisin eşyatını vapu-

Huis etyayı teker teker 
saydı .. 

- Acaba bu,.y kaı-. Gi
muua!. 

- Haya efendimi •• 

- iyi dlltftn birteJ b .. ak .... 
dıiama emin miaa?. 

- Eminim efendim, hatta 
benim bahfifimi bilet. 

Doğru Mu? 
- Pariıe hiç gittin mi?. 

- Gittin mi de ıöz mu her 
ay giderim .. 

- Ne kadar kalırsm. 

- iki ay kadu kalır tekrar 
dönerim. 

Avda 
iki arkadaş ava gittiler.. liir 

tane •İliihlan •ardı. Karşılarına 
on tane tavşan birden çıktı. Si
lihsızı silAblısına seslendi.. 

- Ne bekliyorsun? Atıp vur
sana! •• 

- ., Hangiıini 
düşilnUyorum .. 

El 

vurayım diye 

Zarifi Bey sevgilisinin elini 
etlerine aldı .• 

- Bu ne küçük, ne gOzel 
bir el! .• 

Sevgilisi gUldn •• 
- Benim bpkı bunun gibi 

bir gUıel elim daha varl.. 

Te11iz.ik 
Ynz göz kir içindeydi. 
- Bu ne ha~ dedim, 

olmazsa ylhllntl yıka! .• 
laiç 

..... ınaiyeye baktı.. l :UU söylo o da Le-
f d b - Mil!tl•r i 61 0" 1r 8 b b h b L~ - yi, edi, uglln itler mu- · nim gibi yapsın, - en er sa a anyo ya• 

-.kkak yolunda gitti. Herkes dili isted i de, ses- bir başka komıu- panm! 

Sert sert baktı: 

laenim gibi farkına varacak değil eisce ah~ır.ı hal>cr Hiç ajlama gUI Af ık; İ Bu h•z•n BUlbUIUne d:uı jgreti alıp di- _ Öyleyse bir kere de banyo-
Ja ?.. veri) oru m!.. Ezelden glinUI ••ık, GUI af ık, bUlbUI lfık- kh •erain.. daki suyu değiftirf.. 
~====-=-===========~==================--=======================:====:====.:::=:====:::===:==:===:==::=:=================-

Foto g raf Düşenin Dostu Olmaz Sinemada Dağdan Gelen Bağdakini Kovarmış 
t,'k'M.. ilan ım rcaiın Dlin gece seni sinemada gör- ~ 

l arttı. M. Hanıın mit yanında bir hanım varmış, r. ~ .... -
Rllıeı değildi. karın mıydı. J ~ /V~ 
t? Resinı! eri rot o- - He, evet karımdı.. Amma ~/ 
,,:t.•da~ al dığıııın sakın karıma bundan bahıetmef.. / 
1 

81 goııu tekrar Radro 0l<>itrafı;ıya geldi. 

lir - Bu r<•silor çok Selim Beyin kOçilk yaramaz 
k:ln ~ıkmıo.. • bir oğlu yarda.. Bir ak14m evle-

.,e~i~~.n n ot mem rine bir doktor dostları misafir 

._ - 1'.iın gördüys e gelmiıti.. Selim Beyin Ojlu miaa• 
""

3
le •Oyledi. firin doktor olduğuna 6ğrenioce 

it - lhtinıal dikat- yanına gitti .. 
~•kınamıılardır.. - Doktor bey bizim bir bas-
- Rcsnıe ıni?.. tamız var, galiba nezle olmu1t 
- llayır, size1.. mlltemadiyen öksürtlp akaınyc.r?. 

Pazarhk - Hastanız kimdir? .• 
e. - Bizim radyo. ton laınon istasi-

dıı: XDeınuruua sor- Mahkemede 
l - Pentliğc tren 

açta? .. 

~l On bir buçuk? .. 
lı& anıon •htkan
e•oı n te . . 

1 •tti· sırı o ilAve 

.. ; Oa bir'>l ınaa 
Amma. ltöyleelne göre dejll .. 

Hakim maznuna sordu: 
- 932 ıeneainio 13 eylfıl 

çarşamba gUnü saat on altıyı 
yirmi Oç geçe nerede idiniz ve 
ne yapıyordunuz:? .. 

Maznun birdenbire cevap 
Yerdi: 

- Ya siz, Reis BeyL. Amma !Mlyleal olursa-

Niçin Çıkı yor 
DarlJUüuuna gi

r eli dört ıeno ol· 
muştu. Dört sene 
ayni sınıfta okud u. 
Bu i ıin neticesi ol· 
madığım anlayınca 
artı k oku maktan 

"Yazgeçmiye karar 
\"erdi. Kararını ba
baaıua 110yledi. Ba· 

'fl! itiraz etti .. 

- Olmaz, dört· 
seneni bu uğurda 
kaybettin. 

- Ben de bütün 
hayatımı bu uğur-

da kay bot me mek 

için DarOllilnundan 
ç1kıyorum l a! .. 

Nezle llAcı 
- Doktor, mut

hiı bir noılem var •• 

Bnkın hep burnum 

a.kıyor .• 
- Dir m e n dil 

alını1.I •• 



----------
Sultan Murat 

Mulıarrirllf. 

Her Hakkı Mahfuzdur 
-100-

Okadar sevdiği efen· 
ıllnnin bu suretle ofulüne göz· 
ıqı daknyor ve ıebep olanlara, 
alenen linet ediyordu... ( 93 har
bi ) açılır açılmaz, fatanbulda 
durmadı. Cepheye gltmek, içinin 
ateşlerini b;arp meydanlannda 
dilfman kanlarile ı6nd6rmek 
istedi... ( Ali Saip Pqa fırkua ) 
DUi ( birinci liva ) ıına kumanda 
.derek ( Zibofçe ) de mtlbim bir 
zafer kazandı. 

Bu hizmetine mDkAfateo, ö
çftncil rütbeden Oımanl nişanı al
dı. Biraz sonra da ( Alekınaç ) e 
hücum eden kuvvetlerin eo ön 
ıaf ında bulundu ve maiyetindeki 
taburlarla kaleye en evvel o da· 
hil oldu. 

Bu sırada lstanbuldan telgraf
la bir emir geldi. Hasan Paıa, 
maiyetindeki askerle, Kafkaı 
cephesine geçecek ve ( Ardahan 
kumandanı, kasap Hnseyin Hay
ri Paşa ) ya iltihak edecekti. Ha
san Paşa, derhal bu emir muci· 
bince hareket etli. O cephede de 
faik e01man kuvvetlerile göyüa 

J 

Gecelik Entarisile 
ıirlerken birdenbire Çırağan sa
rayı tarafından bir glirl\ltn koptu._ 
Birçok kadın çığlakları, kalabalık 
erkek seslerine karışıyor, kor
kunç bir· uğultu halinde sarayın 
yUksek duvarlarından taııyordu.. 
Hasan Paşa, derhal yerinden 
fırladı: 

- Eyvah.. Ameleler ıaraya 
hllcum etti. 

Diye bağırdı ; Saray kapı11na 
doğru koşmaya başladı.. Filhaki
ka o sırada Çırağan aaraymlD 
yanındaki dairede mtıhim tamirat 
yapılıyor, birçok amele çalışıyor· 
du. Hasan Paşa, bu amelenin 

saraya hUcum ettiğini zannetmiş 
ve bunların önftne geçmek için 
saraya doğru titap ~ylemişti.. 
Saraym kapııma geldiği zaman, 
emektar kapıcılardan ( Zeybek 
Mehmet) denilen adam kapıda 
duruyor, elindeki deyneğe daya• 

narak, bUyUk bir hayret ve kor· 
ku içinde, ıarayd.•n gelen ıeıleri 

----------·---
Karmen 

Dünyada yekta •.. 

Dolaşıyordu 
dinliyordu. 

Ha1an Paşa sordu: 
- Sarayda ne oluyor, Zey• 

bek?.. . 
( Arkaaı var) ------Karilerimizden (G.) Beyefendiye: 

- AIAka ve iltifatmıza teşek
kilrler ederiz. Yakında lntiıara 
baılıyacak olan diğer bir eseri
miz, biltnn aorduğunuı ıuaUere 
cevap Vel'eceklir. · 

Bu akıam saat 
21,30 da 

Oç Saat 
Opretı 3 perde ~ tablo 
Yazan: Ekrem Reıit 

Beateliyen ; 
Ceuıal Ro9it 

Umuma 

lstt111buf Bdtdigesl 
$ehil'Tiyatl'OSU 

111111111111111 

111...111 

lllllllll 
Bu akşam 

SÜREYYA OPERETİ 
50 kişilik buyuk kadrosile 

ŞEN DUL 
f E R A H Sinemada 

ETUAL Sineması ~ 
göyllse geldi. Fakat bu eınada M AV ı' T u N A 
bafına bir kur§UD isabet etti. Ölüm 

GUSTA V FRÖHLIH-ŞARLOT 
SUSA tarafından 

YABANCI 
BAYRAK ALTINOA 

derecesinde olduğu halde ( GU-
mü~bane ) ye getirildi ve orada B RJ GITTE HELM 
iki ay tedavi edildi. ve ÇİNGENELER... Fevkalide hissi, caaualulr, qk ve 

Hasan Paşanın mecruh oldu· Dllnyayı teshir etmiştir... heyecan filmi. 141 2 da talebe mati-

ğu bu harp, bir hezimetle hitam -=============:: ___ n_e_•i_: _D_ü_h_uı_ir_e_20~_k_u_ru_,_. __ 
bulmuştu. 8Qaa binaen kuman• , ~-,..Bu akşamdan itibaren -..-llıııı. 

danlar İstanbula celbedilerek c o N G L A " 
( Divanı Harp ) ta muhakeme O R İ L A S R 1 Sinema 
olunuyordu. Bu meyanda, Hasan Meşhur Trajediyen 
Paıa da lstanbula getirtildi ve Siyah kıt'anın sesi "te kalbidir· HA R R y B A u R 
Divanı barba verildi. Lakin, pa- En kuvvetli hayvanlar· ve en 

48, vazifesini tamamen yaphğın1 kllçilk insanlar. Balta görmemiş Tamamen Franaııca aözlil ve t•rkılı 

bakir ormanların kralı ve esir- DAv·o GOLOER i.pat ederek beraet etti. ı 
leri •heyecan· teesıllr - hareket· 

Abdülhamit, Hasan paşanıa dram _ sergUı:eşt ve ayni za-
lstanbula geldiğini haber almış, manda bir aşk mecerası ve filminde. Mevkilerin ffatlan: 
onun Sultan ,Azize kartı olan gülUnçlü komik sahue!er. Localar 200, hususi 40, 

sadakatini hahrlamıfb. Sultan llı•-.---------•ıliıla-., dühuliye 30 lm~uş. ---• 
A~zin feliketine sebep olanlann ~~~-~~--~~,-G~-L~~o~~R~~Y~A---,-d-a~-~~~~~~-~ 
ayna şekilde · kendisine de bir fe- ..., -. 
nalık yapmal< ' ihtimallerinden PİERHE BEf'!OIT'nin .,abeserl ve ilAhl . yıldız 
korktuğu ıçm, Hasan P8fayı D R I G 1 T T E H EL M'in 

bunlara karşı kullanabileceğini T T A T L A N T • D 
nazarı dikkate aldı. Divanı harpta mu~t";:~~i 1 mfl~~~:m 
beraet eder etmez derhal Hasan Un daha 
Pqayı saraya çağırttı. Bilvasıta 

iltifat etti. Eski vazifesi olan 
( Beşiktaı Zabıta Memurluğu ) nu 
tekrar paıaya verdi. 

Bu esnada, Hasan Pata hentiz 
rahatsızdı. Vazifesini bile tam 
eıanasile ~fa edecek bir halde 
değildi. Arasıra çıkıp karakolları 
dolaşıyor, ekaeriya da Çırağan 
Sarayı civarındaki kahvede otu
rarak eski ahbaplarile, eski efen
disinin hahralarmı ihya ediyordu. 

1294 senesi mayıs ayınm sıcak 
bir günü idi .. 

Yine böylece 

. " 
Şehzad~ba~ı H 1 L A L Sineması 

Pek çok fedakarlıklar ile gösterilmesi temin edilen wo 
fstaobul halkınca beklenilen 

iMDEN 
KORSAN KRUVAZÖR 

muazzam filmin irarsine başlanıyor. IIAveten: 

E~LENIYOR HAŞMETPENAH 
Almanca sözlü ve şarkılı büyük komedi. 

.. Ayrıca dünya havadisleri. 4 

M Ajl K 'te 

K A L P T E N K A L 8 E ba~\11;!r. 
tiEORGE ALEXANDER - MARTHA EGGERTH 

fstanbul'un be!dediği, baıtan bati! zevk, neş'e ve gençlik filmi. Müstesna bir 
emsallis opereL l!Aveten: R. K. O. dOnya haYadi•leri 

blltun 

DiplomatlaraHiikmeden GizliKuvvetler 
----------------------------------~~-------------------

Meşhur Entelicens Servis 
Nasıl Kurulmuştur? 

{ Baıtarafı 1 inci oayfnda ) 
teıiı etmiye çalışan ve bu nok
tadan asılzadelere karft amansız 
bir mncadele açan Kardinal Rit
liyö vardı. Kromvel zamanında
dır ki casuılartn tarassut edilme
sine, hususi ıiciller sahibi olma• 
larıua ehemmiyet verildi.lBu nok
tadan, Kromveli, Entelicens ser
visin banisi addetmek, doğru 
bir hUktım olur. 

* Entelicenı servis bundan sonra 
artık htıını almıı ve kendi ken
dine yOrllyebiJen bir mllesaese 
haline gelmişti. Memurları dün
yanın C:lört bir tarafına kol atmıı, 
sağdan, soldan, uzaktan, yakın-
dan topladıkları malümata Lon
draya g6nderiyor ve bu sayede 
Londra kabinesi, dGnya hldiıele
rinin cereyan ve lnkiıafını daki
ka11 dakikasına takip edebiliyordu. 

Bu sayede, lngiltere hllk6meti 
bOyllk bir tehlike atlattı ve rakip
lerini mahcup bir vaziyete dll
tfirdil. Vak'a 1807 de geçmiştir. 

O sırada imparator Napolyonla 
Ruı Çan Aleksandr arasında lngil
tereye kartı bir ittifak mDzakereıi 
cereyan etmekte idi. Çok sıkı 
tutulan bu müzakereler nihayet 

Tilsit şehrinde bir ittifaknamenin 
imzası ile neticelendi. Bu ittifaka, 
şimal memleketleri de dahil bu
lu.nuy c rdu. Danimarka donanması 
Kopenhağ limanında toplanınıı, 
lngiliz adalarana büyük bir ordu 
çıkarmıya hazırlanmakta idi. İn
giltere hükumeti, Entelicens ser
visin hizmetinde bulunan Kanninğ 
ismindeki sefiri vaaıtaıile bntno 
bu müzakereleri takip ediyor, 
muahedenin imzalanmasından h~ 
berdar bulunuyordu. 

Vaziyet, arbk nazik bir saf. 
haya girmif, hareket etmek za
mana gelmiıti. Çllnkll eğer İngil
tere harekete geçemiycek olursa. 
düşmanları taarruza başlıyacak
lardı. lngiliz donanmUI, bir gtla 
birdenbire Kopenhaj ıehri annn
de görnldil. Limanı ve civ81'1111 
şiddetli hir topçu ate,ino tuttu. 
Danimarka donanmaaa da limanda 
idi. Koca donanmayı bir daha 
belini doğrultamıyacak ıekil ve 
surette tahrip etti. Bu suretle 
lngiltereye kal'fl hazırlanan Şimal 
devletleri ittifak bloku, bentli 
toplanmıY.a vakit bulmadan d .. 
ğılmııt.. İngiltere, birçok muvaf.. 
f akiyetleri arasında bunu da En
telicens servise borçlu idi. 

:Z..firetl umumiye, i1tlba1ı•hk n ku·nehi•llk hallbqcJa bü1lk 
faied "• teairf l'~rGlen: 

FOSFATLI 

ŞARK MALT 
Hulasası 

Kullanınız.. Her eczanede 

verem Oöğl.lsleri zayıf olanlardaki öksürüklere büyük ehemmiyet "Ver· 

mrlid ir l\.\ 'l'H.\ X H \ Ki([ EKHE.\f t elılikeniu önOn1:1 geçer. 

Her ciı • hu nevi etiket. kıliıe 

MATBAA ve F ABRIKASI 

Karadeniz Erelll•I 
Mahkeme•lnden: 

Karadeniz Ereğlisinin Şihler kıui
~sinden koca Mahmut Halil rnalıtuınu 
Halil kızı mUteveffa Melek ınabtumu 
K~mil Efendi mabkeın e\'6 müracaatla 
tarihten otuz sene evv.ol memleketi 
terkederok olyevm avdet ctmiyon vo 
bayat ve memata me~hul bulunan bU· 
yük. p ederi llalll mahtumu Jlalilin ga
ipliğine hflkUm talep eylemi t ol<l ug un· 
dan merkum llalilden haberdar C'lup 
bayat ve mematı hakkıuda malumatı 

olan ki mselerin tarihi füı.rıdan itibaren 
bir seno zarfında Ereğli Hukuk malı· 
kem oaine ihbarı keyfiyet eylemeleri 
kanunu medeninin 82 inci maddesi 
m u cih iıı c (I il:\n o lunur. .... .._... ............... _ .................................. . 
Ctıl ~• .Uhrevi haa talılılar MUtelıusı11 

DOKTOR 
Ömer Abdurrahman 
latan bul emraı.t zilhreviye 

diıpanseri Sertabibi 

Ankara caddesi ikdam Yurdu 
kqlSlnda No. 7 l 

Ç A B U K ve S 1 H H 1 
:rnsuı, sa bu m;u1., fırçaaıı 

RAZViTE 
kromini kullanını-ı. 

MiKROP olan fırı;alardan, ytlıll
n!lzilıı cildini buruıturan potaslı 

krem ve sabunlardan kurtulursu
nı~ı . Kfi','(lk ve büyllk tüpler 
vardır. Her yerdo satılır. Deposu: 
Yeşildirek, Sıvacıyaıı ilanı No. 10 

Tel. 20131 
.--= 

ı•tanbul DördUncU er• Me
murluOundan; 

Tnınaııılarına lh; bin Uç yüz lira 
kıymet taktir cdilell Şohremininde Ye
ııibab~ede F'atma eultaıı mahallesinhı 
~ulukule caddesiude Koltuk sokağında 
eııki 81, 81, 1, X , .e yeni 85 numara· 
larla murakkam ınaıı. kultllıe ve boı
tan kuyuyu havi tıoııtan yeriyle Uç 
kıt'a arsanın temamları açık arttırma

ya vaıedilmiı olup 5-1~932 tarihinde 
9:ırtnameai divan haneye talik edilerek 
19 1\l'\nuııevvel 932 tarihine müaadif 
p:ııartesl gilnü saat 1' den 16 ya ka-
dar lstaubul dördllncll icra dalroıinde 
açık arttırma. suretiyle satılacaktlr. 

ltbn gayri ınenkul ikinci arttırma· 
da bl n lıet yilı lira bedelle J<'ahri Bey 
uhtesinde lıırakılmıt ise de ihbara rat
uıen arttırma bedelini teslim etmedi-
giııdoıı iistUnde bırakılma karan boıu
larak 929 tarihli icra kanununun 124 
ü ııc!I ma<ldost ın ucibince tekrar ikinci 
nrttırmaya vazedilmi9tir. Taltplerin 
yevmi ve vakti mo:ı:ktlre lstanbut dOr
dUncil icra dairesinde hazır bulunma-
ları ve daha fazla malQmııt almak la· 
teyenlorln 9!32-46 dosya numarasiyle 
uıemurlyetinıiıe m ü racaatları illn oha· 
nur. 

SATILIK ECZANE 
İstanbul'a çok yakın, villyet 

merkezinde mükemmel bir eczane 
satıhkbr. İştirak te kllbul edilir. 
Taliplerin Şark Merkez ecza depe
aunda Hasall Beye miiracaatlan. 
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Siyaset Alemi BABİC:I TILGBArLAB Gönül işleri 

Demokrasi 
Buhranının Bir 
Tezahürü Daha 

Merkezi Avrupadan son gelen 
telgraf haberleri, Alman Baınklli 
Fon l'apen'in herçebadabat iktidar 
tnevkiinde kalmıya karar verditini 
röıter iyor. Bu kararla kalsa iyi. 
Ayni zaman"a, bugünkü demokrasi 
tepheıinin şeklini cleğlıtirecek bir 
takım Kanuni Esasi tadilih dilşiln
düğünden de haberdar oluyoruz. Bu 
tadilat tauvvuru, yeni bir fey de
tlldi. Geç~n gün, bu alltunlarda te
ft\aa ettiğ imiz. bu mesele münaaebe
tile, lıikim düşüncc!eri 11rasile kay
detmiıtik. Fakat a rka arkaya yapılan 
b irkaç intihap gösterdi ki Raylştar 
Meclisinde, ekseriyet temin edebile
cek bir fırkayı ön ufa almak müm
kOn değildir. 

Ayni zamanda çok ferdi düşünen 
bu fırkalann aralarında mıltterek 
bir anlaşma zemiui bulmak ieteme
dikleri, her birinin . kendi preneiple
tlni milli hayata hakim kılmıya 

fayret ett;kleri görüldü. Bu müp
hede, Reiıicümhur Hlndenburgu, 
Alman Kanunu E•asislnde mevcut 
bir maddeye ietinaden, millet var lıtı 
tehlikeye düşer göründüğ\1 bir sıra· 
da, bükQmete K•nunu Eıati üıtünde 
•alahiyetler verilmesi lüzumuna ka· 
itaat getirtti. Fon Papen hUktlmeti
aln temin etmek istediği tadilit, 
itte bu mahiyette bir tadildir ve 
beJki icabında, mecliıi bile ihmal 
•ttirecek aalAhi;etlerin ıablbi kıl•· 
eakt ır. Harpsonu dünyası, karmak&· 
rıtık vak'alarile ciddi bir demokraıl 
buhranı doğurdu. Birçok yerlerde 
tezahürlerine f&hlt olduğumus bu 
bubranan aksülamellerinden bir hne
ıini de, yakanda, Almanyada g8rmilt 
olacağız. Şaımıya Hb.um yok, derdin 
devası bulununcıya kadar bu, b8yle 
tidecete benziyor. - Siireyy2' 

Cenevre Arbadelerinda 
13 Kişi Oldu 

Cenevre 16 - Geçenlerde 
Japılan kanlı arbedeler esnasında 
Jaralanan bir kişi daha ölmilştDr. 
Bu suretle ölenlerin miktarı 13 e 
baliğ olmuştur. 

Cihan lktısat Konferansı 
Toplam yor 

Londra 16 - SiyuJ mehafil 
Cihan lktısat Konferansının nl· 
•andan evvel toplanacağını ümit 
etmektedir. 

Milletler Cemiyeti içti mamda 
Neler Görüşülecek? 

Cenevre 16 - Ayın 21 inde 
•çılacak olan Milletler cemiyeti 
konseyinin içtimaında Litton ko
lnisyonu raporu mllıakero edile
cektir . . içtimada BoliY)'a•Para• 
ruvay ihtilif• da g6rllşülecektir. . 

Borçlar .İlga Edilecek Mi? 
Amerika Gazetelerinin Hemen Hepsi 

• 
Borçların ilgasına Taraftar Görünüyor 

Nevyork 16 - Fransa iie İn- Fra ıı ııaua l~er. ee ıı a ,...., • ~ P 
gilterenin borçlar hakkındaki mil- ~onbahar mc,·s ımmde Re ' . • 
racaatları üzerine gazeteler borç- ısicu ı.11 hur,. heyeti sUfera ~ 
l ·ı 1 rı· d · Uh" k 9crcfıno bır av eğlencesi aran ı gası e m e m ım ma a- 1 1

• d -..
1 

P 
l l k d' l N k er lp e er. " . uva.n-
e er .neş~etme .te ,}r er. evyor. kare ve Dumcrg~ in zaman• 
Taymıs dıyor kı: BQrçlar halı- Inrıııda bu eğlence ço' 
hazarda Fransa ile lngilterenin rağbet buhnaz<lı, çtııık~ 
tediye kabiliyetinin fevkinde- biç biri av meraklısı de· 
dir, fiatlarm dUıtüğU, ticaretin ğildi. Halbuki timdiki 
inhitata uğradığı, Beynelmilel is- Reisicilmhur M. Löbrön 
tikrazlarm nihayet buldup fU bir çiftçi ailesine men· 
zamanlarda bizim yapacağımız eup olduğundan son ~e~ 
şey, ya itilafnameleri yeniden re~e avı sevmekte ve 1yı 
tetkik etmek ve yahut bor.ç- ı.ııan atma ktadır. 
luların borçlarını ödiyemiyecek Geçenlerde M. Löbrön 
lerine hüküm vermekti. Böyle ~amb.uy~ şa~~unda se-
hareket etmiyecek olursak fır mısaftrlerıııı kabul el• 
cihandaki buhranın ıiddetinden mit ve ~onra ava çık· 
müteessir olmamız IAzımgele- mıılar<lır. 

k . Hosmimizdc öııdo .Bel ce tır ,, . 
Borçların ilğa11na düşman olan çika sefiri, arkaı:ııııda M. 

bUtiln gazeteler bile bugUn ayni Löbrföı göriirımokte ıl i r. 

mtitaleada bulunmaktadır. K ----8 M h b 
Brill::::çık~6'"_N°:::kumetin, anlı ir U are e 

lngiltere ve F ransanın verdiği 
notadan bahseden ve Vaıington 
hükumetine verilen notasında 
Huver Moratoryomunun uzadıl· 
ması istenmektedir. 

Bir Şairin YıldönUmU 
Berlin, 16 - Şair Gerbart 

Hamtman'ın dotumunun 70 inci 
yıldönilmti mOnasebetile bnynk 
merasim yapılmıştır. 
Japonyada 40 Geminin Mah

vDlmasmdan Korkuluyor 
Tokyo, 16 - Mürettebatınin 

yekunu 250 ye varan 40 balıkçı 
gemisinin Okyanus sahillerinde 
çıkan tayfun esnasında mahvol
maıından korkulmaktadır. Sahil 
boyunda bulunan birçok ufak 
gemilerin de ayni akıbete uğra
dıkları zannedilmektedir. 

Ottava lhtilAflarmı Lortlar 
Kamarası Kabul Etti 

Londra 16 - Lortlar kamaraıı 
Ottava itilaflarını llçllncü okun
masından sonra kabul etmiştir. 
ltilAflar Kıral tarafından da tas
dik edilmf, ve kanun hükmüne 
girmitlir. 

ltiIAf Kanadada 1-8 reye karşt 
42 reyle tasvip edilmiştir. 

Almanyanm Harici Siyaseti 
Berlin 16 - Harici ticaret 

bilAnçosuna göre, teşrinievveldo 
ihracat ithalattan 82 milyon Rayş

. marklık bir faılalak görl\nmek
tedir. 

Bolivyalılarla-Paraguvaylılar Arasında 
Mücadele Yeniden Alevlendi 

.Pariı 16 - Paraguvaylılarla 
Bolıvyalılar arasındaki harp 
tiddetle devam etmektedir. Sa· 
ovedra istihkimları yanında kanlı 
muharebeler olmuş, Paraguvay
lılar yüzlerce telefat yermiştir. 

)f. Santiyago dö Şili 16 -
Bolivya ağır topçuları tarafından 
yapılan bombardıman esnasında 

Paraguvaylılar 1000 kadar telef 
ve mecruh vermişlerdir. 

11-- Asompsiyon 16 - Harbiye 
Nezaretine gelen bir tebliğe g&ro 
Paraguvay kıtaatı Bolivyalılara 
ait mitralyoılarla birçok silahları 
ganimet etmişlerdir. Bolivyalılar 
kuyuları bamızı kibritle zehirle
dikten sonra kaçmıılardır. --------··----------

Fransız 
Planı Sulh 
Getirecek Mi? 

Cenevre, 16 - Cenevrede 
çıkan Lö Jurnal de Nasiyon ga· 
zetesi Frans1z plAnı hakkında di
yor ki: Fransız teklifleri kabul 
edildiği takdirde sulh işi ehem
miyetli surette kuvvetlenecektir. 
Bu planın tahakkuku iç in de 
Akitlerin hüsnüniyetle hareket 
etmeleri lazımdır. 
Alman Mllllyetperwer Gazeteleri 

Ne Diyar? 

Berlin, 16 - Milliyetperver 
gazet~ler, Fransız plinını tenkit 
etmekte ve bunu bir manevra 
telAkki etmektedirler. 

lktısadi Buhran 
Nihayet 
Buluyormuş 

Berlin, 16 - İkbsat Nazırı M. 
Varmbold bir nutuk söyliyerek 
demiştir ki: Uzun bir buhrandan 
sonra gerginliğin ortadan kalkh· 
ğını gösteren ilk alA.metlerin be
lirdiğini söyliyebiliriz. ÖnUmnz
deki ilkbaharda gerek Almanya
da gerek diğer memleketlerde 
gi>zle görlllebilecek bir salah hat 
gösterecektir. Arbk cihan piya
aasında iptidai maddeler fiatl 
yükselmekte, istoklar artmamakta 
istihlAk ile istihsal araamda mu· 
vaıene başlamaktadır. 

TEFRiKA .NUMARASI 130:E========== Yavaşça: ••Bırak yavrucuğumr" 
dedi. "Bundan bahsetme!,, 

dem de aşağı yukarı ayni aual· 
leri soruyordu, yeşil elbiseli ih
tiyar kadın bi~ sık sık misafir
liğe geliyordu. ilk gllnlerde ke
mikli soğuk elini daima dudak· 
larıma uzabyordu. Bu elde san 
Kazan sabunu ve gUnllik koku
su kokuyordu. Ekseriya oğluna 
"bu çocuğun çok ııkı bir terb~ 
ye görmiye ihtiyacı var, anhyor 
mısın Oygenl" diyordu. 1çimde 
bu ihtiyara ve oğluna karı• ya· 
nan bir kin duyuyordum. Bu 
yllzden çok dayak yedim. 

ÇOCUKLUÖUll 
Mefhur Ru• Edibi M•k•lrD &~kinin haral rom•• 

!ı::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: - Tllrkçeye Çevirea: llawı//1111 
"Bu da senin baban!,, dedi. 

~ daha başka şeyler söylüyordu. 
lc.i •kat okadar hızlı konuşuyordu 

1 
anlamıyordum. Maksimov g6z· 

erini karpıştırarak üstüme doğru 
•iildi ve dedi ki: 

d' - Sana bir boya takımt be
ıye edeceğim! 

Oda çok aydınlıktı. Köşedeki 
~il.sanın üstünde gümliş kollu, 
d to mumlu iki şamdan yanıyor· 

U. Aralarına büyük babamın tek kıymetlisi olan (Ey valde ağ
t ınaf) mukaddes resmi konmuş-
il~ ~vliyalarm gümüş mantoları
ı.;' UstUndeki inciler, mum ziya-
la ı 

1 
al tanda eriyıp yanıyorlar. 

'farının etrafındaki altın hale-

nin ilsHindeki kırmızı taılar ateı 
gibi pırıldıyordu. 

Dışarda. sokakta, yuvarlak 
çehreler yasaı çörekler gibi yüz· 
lerini lcaranhk camlara yapıştır

mışlardı. Her şey bir tarafa doğ~ 
ru silinip gi<liyor gibi görünüyor
du. Yeşil elbiseli ihtiyar, soğuk 
parmaklarını kulaklarımın arka
sında dolaştırıyor ve: 11 Muhakkak 
muhakkak!,, diyordu. 

Ninem: 11 Bayıldı!,, dedi. Beni 
odadan taşıyarak çıkardı . Bayıl
mamıştım. Sadece gözlerimi ka
pamıştım. Ninem beni merdiven
den yukarı tavırken sordum: 

- Niçin bunu bana &ayle
medio? 

Beni yatağıma yatırdıktan 
ıonra, başını yasbklara gömerek 
ve bütiln vilcudü titriyerek hıç· 
kırmıya başladı. 

Omuzları sallanıyordu. Ağla
maktan boğulan bir ıeale mınl-
danayordu: 

- Ağla!.. Benim zavallı ço-
cuğum .. Benimle beraber ağla!.. 

Ağlamak canım istemiyordu. 
Oda karanhk ve soğuktu. 

Tirtir titriyordum. Karyola bu 
yüz:deıı gıcırdıyordu. Yeşil elbi
seli ihtiyar gözümün önünde idi. 
Uyuyor gibi yaptım ve ninem 
uzaklaşh. 

* Can sıkıcı günler biribirini 
takip ediyordu. Bütün dünyaya 
küskUndUm. Kimseyi görmek 
istemiyordum. Peter amcanın gö
müldüğü çukur şimdi ot gll
melcri altında idi. Nenem: ••Ne
oluyorsun? Neden böyle korkunç 
bakıyorsu?,, diye soruyordu. De-

Evet, bir terbiyesiz olmak, 
herkese kötü sözler söylem~k, 
fena oyunlar oynamak istiyor
dum. Bu arzuya karşı duramı· 
yordum. Bir gün müstakbel ba· 
hamla yeni büyük annemin is· 
kemlelerine kiraz reçinesi sUr-
dtim. lkisi de yerlerine yap1f1p 
kaldılar. Bllyilk babamdan mufas
ıal bir dayak yedim. Yukarıya 
çıkt.m, annem yanıma geldi. Göz· 
leri yaıarmlfb, bana: Neden 

Karilerin 
Suallerine 

Cevaplarım •. 
119 ay niıaolı yaşadık. İki ay 

evvel de nikah olduk. Sonra va-

zife ile başka bir yere gitti. 15 
glln sonra bir mektubunu aldım. 

Bir daha ses çıkmadı. İki ~k
tup yazdım, cevap vermedi. Onun 

bu sukutu içime şüphe veriyor. 
Ne yapayım?" 

Eakiıehlr A . M. 

Merak etmekte haklı, fakat 
ıüphe etmekte henüz haks~zsmız. 
Niçin size cevap vermediğini 

tahmin edemem. Fakat onun 
oradaki hayalını bqka vasıta ile 

tahkik ml\mklln değil midir? De
ğilse biraz daha ıabrediPiz. Her
halde kaçmak niyetinde olsaydı 
nikAh olmaz, nişanlı kalırdı. 

* "21 yaşındayım. 18 yaımda 
bir TUrk kızile çıldırasıya 1evişi

yoruz. Fakat ben Rumum, ve o 
benim Rum olduğumu bilmiyor. 
Vaziyeti kendisine nasıl bildire-
yim? Kadıköy T. S. 

Oğlum, er geç öğrenilecek 
bir hakikati uzun müddet sakla• 
makta ne mana var. Filvaki Rum 
olduğunu öğrendikten sonra kızın 
sizden uzaklatması mUmkllndllr. 
Fakat aıkın kuvvetli zamanında 
bunu ıöylemek, herhalde sonra· 
dan öğrenmeaioden daha iyidir. 

* F.skl, ehlrde Saim Beye: 

Dört sene göz qinalığı ile 
iktifaya mecbur kalan bir genç, 
uzaktan verilecek akdla hiçbir 
ıey yapamaz. Benim sana vere
ceğim nasihat, sadece açıkça 
gidip derdini anlatmak veyahut 
·bunun için bir fırsat hazırlamak• 
tir. 
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böyle yapıyorsun! diyordu. Ağla
manaıını, bir daha Maksimova 
kartı bir şey yapmıyacağımı söy
ledim, annem: '1Biz yakanda ni· 
kAhlanacağız, sonra Moskovaya 
gideceğiz, döndllğOmliz zaman 
sen bizim yanımızda kalacaksın. 

Y evgenij V asilyeYİç çok if ve 
makul bir adam" dedi. Anneme: 
"Onunla evlenme ben seni bes
lerim!" demek istedim. Fakat 
yutkundum. 

Annemin dUğtınn çok sade 
oldu. Kilisede nikAh yapıldıktan 
ıonra eve geldiler l'e çayl içtiler. 
Üvey babam bana Moskovadan 
bir boya takımı göndereceğini 
ıöyledi, ben, resim yapmasın~ bil· 
mem dedim. Bu aralık annem 
geldi: "Biz gideceğiz, baban im-
tihanlarını verecek, bununla tah
silini bitirmiş olacak, sonra b~ 
raya geleceğiz,, dedi. Sakalla b:r 
adamın hAll okumaıı bana ga
rip geliyordu. Üvey babam .. Me
saha fenni,. okuyormut·· 

(Arlıceı Haır• 
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J 1 1 Dünya Hadiseleri 

Yeni Bir 
Robenson 

Krüzoe 
Sautiyağo ( Şili ) - Majellan 

boğazmdan yüı.lerce mil mesafede 
\.'e A tlas Okyanusunun ortalarında 

••Rinka,, isminde bir ada vardır. 
Y ofu tesadüfen bu taraflara dü· 

şe f T oloza isimli bir Fransız g~
m;si, su almak için adaya bir 

sandal göndermiştir. Karaya çıkan 

bahriyeliler, bu adada, üzerini 

keçi derilerile örtmfiş, yarı vahşi 

bir adama tesadüf etmişlerdir. 

Bir ateş başında et pişirmekte 

olan bu adam konuşmak bilme
diği veya unuttuğu için kendisine 

eorulan suallerin hiçbirine cevap 

vercmcmi,tir. Aslen lskandinav

yah olduğu zannediliyor. işaretle 
gemiye davet edilmiş, fakat bu 
işareti gören yarı vahşi adam 
bacaklarını omuzLyarak adanm 

içlerine firar etmiştir. 

Bir Eski Alacak Hika.yesi 
Paris - Birnci ticaret mah

kemesi, harp sonu ihtilillerinin 

doğura geldiği garip davalardan 

birine daha sahne olmuştur. Me

sele şudur: Ruıı Çarı İkinci Ni

kolanın Amcası Gran Dük Pol 

ile zevcesi 1913 senesinde Parise 

gelerek 1arayları için mobilyo 
aatın almışlardar. Bir sene sonra 

muharebe patlamış, derken Rus· 
yada ihtilAl kopmuş ve Gran 
Pol dük öldürülmliıttır. Karıaı da 

iki kızı ile beraber parise gel· 

miıtir. 

Mobilyeyl utan tacir, pren• 

ıese müracaat ederek mobilyenin 

bedeli . olmak llzere 26 bio lira 
istemittir. 

Prcn bu paranın 16 bin Ura

ııni vermit. mlltebakisini de bir 
ml\ddet sonra vereceğini vadet

miştir. Bu arada Sovyet HDkQ· 

meti bu eşyayı zaptederek milli 
mal addettiği için prenseı hak-

kını alamamı~, bundan dolayıda 

mobilyecinin parasanı vermemiftir. 

Tacir. şimdi, birinci ticaret mah· 
kemesinde açtığı dava ile bu 

parayı istemektedir. Prense1 de 

elinden alınan bir malın paraıinı 
veremiyeceğini ı6ylemektedir. 

Mahkeme, prenses aleyhine hl
küm vermittir. ÇtinkO mah tellim 

ettiği için bedelinin de ödenmesi 

kendisine ait bulunmaktadır. 

ispanya Güzellik Kıraliçesi 
Madrit- lspanyanm 1933 gll

:ı.ellik kıraliçesi intihap eclilmi~ 

tir. Gelecek senenin yeni kırali

çesinin adı Senorita Luiza Perez 

Figueradır. henüz yirmi yaşın

dadır. 

Yeni Bir Fransız Balonu 

SON POSTA 

Bir Fransız Şehri Korku 
Ve 

• 
Heyecan içindedir 

Normandiya V aporunun .Denize indi
rileceği Gün Garip Cinayetler Oldu 

Fransızlar, bütün dünya deniz 
ticaret filolarına karşa meydan 
okuma kabilinden ortaya bir eser 
atblar: 

75 bin tonluk Normandiya 
gemısı. Bu gemi, çok sür'atli, çok 

lUkı olacaktır. Ta ki hacmi gibi 
bu meziyetlerile de diğer rakip
lerine faik olsun. Gemiye, evvela, 
bugün işlemekte buluuao il dö 

Franı vapurile ayni ıiıtemde ya

pılmasından dolayı Süper lı dö 
Frans ismini vermeyi d6tlind61er. 
Sonra Yazgeçtiler. Reisictlmhur 

Dumer dediler. Evvelce do kay• 

dettiğimiz gibi Dumer kelimesi 

lngilizce fena bir manaya gelir. 

Bu gemi Amerikaya aefer yapa· 

cağı için İsmi muvafık görUlmedi. 
Büyuk bir Fransız mıntakasının 

ismi verildi. Normandiya. 

Normandiya vapuru, bundan 
birkaç hafta evvel Sen Nazarda 

1-

Gemi, iti• bu kızak &zerinden kayarak sular• dalmıtıır 

denize indirildi. Bu münaıebetle 
birtakım merasim yapıldı. Bu 
arada, Sen Nazar ıehrini tellfa 
dOıttreo birtakım vak'alar old._ 
ki Normandiyanın denize indiril,. 
meai Kibi mes'ut bir hlc:lisedeıı 
halkı şeamet duyacak kadar he
yecanlandırdı. 

Bu bldiseleri kııaca kayde
delim: 

netiıe çıkmamaı. Ertesi aabah, 

DaYit isimli bir amele nhbm da 

gezerken deniz nzerinde iki tane 

tahta ters çevrilmiş ayakkabı 

görmüş. Kanca takılmış, meğer . 
ayakkabılar M. Jakopa aitmiı ve 
benllz ayaldannda imif. Cesedi 

de beraber çıkmıı. 

\ 

Normanaya denize 
lndlrlllrken 

miş. Zabıta bir taraftan 
araya dursun, Sen Nazerll 
iki balıkçı firar ettiği zan
nolanan bahriyelinin ceıe

dini limandan çıkarmışlar. .. 
Şarl Lardo altmıılık bir 

ihtiyardır. Ame!edir. Evi 
denize yakındır. Bir akpm, 

1 
sllprUntll tenekesini d&kmek 
llzere sahile inmiştir. Elinde iki 

1 

teneko vardır. Biraz ötedeki 
nhbmda da iki genç kız dolq
maktadır. Birdenbire, kulakla
rına bir feryat çerpmııtır: 

"- imdat, ölüyorum! 
Genç kızlar, hemen civardaki 

kahveyi koşup hAdiseyi haber 
vermişler, mOşterilerden ikisi 
sabile fırlamış ve ihtiyar Şarl 

M8aya Araen Bomon Fransl.% Morsel Bod!t.en Fransız Mot Lardoyu yarı yan ölli bir halde 
Şimal Şimendifer Kumpanyası Pike hup gemisinde tayfadır. güçlükle denizden çıharmıtlar. 
Fen Memurudur. Eski bir bahri· Normandiya gemısının denize Verdiği ifade ıudur: 
yelidir. Bir denizçi olmak müna• indirilme merasiminde bulunmak "- Tenekelerden birini deni· 
ıebetile Normandiyanan denize ze döktOm, öbtırOnO dökerken 

üzere izin almlf, bir daha gemiye 
lndirilmeıi merasiminde bulunmak arkamdan biri itti ve "haydi sen 
lıtemiı, Sen Nazara gitmiş. Otel- avdet etmemif. Firar ettiği zan- de beraber,, dedi. Bu adamın 
)erde yer bulamamı1- Eskiden nolunarak zabıtaya haber Yeril- geldiğini duymadığım gibi yllztlnll 

Mot Pike Harp gemisinde çalıfbğı de görmedim." 

J 

Kari Mektupları 

Üsküdarda 
Fakirlere 
Yapılan Yardım 

Üsküdarda Ahmediyede Ev· 
kafın imaretinde hergün 250 fa• 
kire sıcak yemek tevzi edilmek
tedir. Fakat fakirlerin çoğu ek· 
mek alacak para bulamadıkların
dan verilen yemeği ekmeksiz 
yemektedirler. 

Bunlara birer parça da ekmek 
vermek kabil olursa yapdan hıt

yır daha faideli olacakbr. 
Ö.klidar ÇaTILf dereıladeı HJkmet R11Jm 

Kılavuzluk 
Karadeniz Ve~ Çanakkale 
Boğazlarında iki Muamelf 

Sıhhat ve içtimai Muavenet 
Vekaleti, Boğazlarda lu&avuzhık 
baklanda yeni bir karar almışbr. 
Bu karara nazaran Karadeniz 
Boiazmdaki fenerlerden itibaren 
Kavaklar hiza&ma kadar kılavuz· 
ım gelen gemilerin ayni Taziyette 
Büyr'-:dere önlerine kadar da 
gelebilecekleri beyan olunarak 
ba gemilerin BDyllkderede s•hhl 
muayeneleri yapıldıktan sonta 
içlerine kda\ru: bi1ıcllrilrneleri 
IAzlmgelmektedir. Sisli, fırbnalı 
ve arızalı havalar bundan müs· 
temadır. Buna mukabil gerek 
tranıit olsun, gerek nhtım ve 
ıamandıralara bağlanmak için 
Çanakkale boğazından gelen ge
milerle durmadan geçecek transit 
gemileri de ayni surette yukariki 
karardan istisna edilmişlerdir. 

Bu münaaebetle alAkadarlar 
tarafından bize gönderilen baz.. 
mektuplarda bu kararın değişti· 
rilmesi ricasını ileri sürerek şu 
mlilihazayı kaydediyorlar: 

Btıyilkdereye kadar gelen ge
milert Boğazın Oçte birini geç• 
mişler demektir. Bu itibar ile, 
bu hal, nndan sonra da kılavu• 
almamalarına alqmalan neticesi 
doğabilir ki, memleket hesabma 
bir ziyan olur. Zira beher gemi 
için 10 lira kılavuz ücreti feda 
edilmiı olduktan başka iki boğaz 
arasında, muamele noktasından 
ayrılık hasıl eder ki mantıki ol• 
maz. Bunun, aynca bu yüzden 
geçinen klavuz ailelerine indir
diği darbeyi de hesap edersek, 
zarar, iki miıli olur. Alakadar 
makamdan kararın geri alınması 
tekrar rica olunmaktadır. 

Piyango Çıktı Fakat Hediyesini 
Alamadım 

Konya Gençler Birliğinin ha
ı.ir~nda keşid~ edilen eşya piyan
gosunun 64575 numaralı biletini 
Düzçe Ziraat Bankasından satın 
almışbm. Bu bilete iaabet vaki 
olduğunu öğrendim. Hediyesi 
ıönderilmedi. Nazan dikkati 
celbe derim. 

Düı.ce O. z. 

-======================= ==-için eski arkadaşlarına bir gece buna mukabil genç kızlar Ye 
711 h l' I 1 zamant tek başına sahile veya 

miaafir olabileceğini dn,nnmüş. ır1. a a ıeıer kahveden koşup gelenler sahilde nhbm llzerine çıkmak cesaretini 
Rıhtımdaki bu gemiye teveccüh ki'llseyi görmediklerini ıöylemİf" bulamayor. 
etmiı. Ondan sonra ken~iıinden Arasında lerdir. Arka arkaya kaydedile bu 
bir haber alınamamış. Bir hafta Bir muharrlrlmlz l•tanbul, J1. vak'alaran bir veya iki tanesini, 
sonra Alber isminde bir balıkçı Hallç ve Boiazlçlnln en a.. Madam Marya Hqner Çekoa- bnynk bir hUsnU niyetle, kaza 
tarafından cesedi bulunmuş. Cüz- :~~==· •::ı~ı!:,,:n•::::~~;!.': lovakyalı genç bir kadındır. Bir eseri addedenler varsa da ihtiyar 
danında 940 frank varmış. Yani lerlnl, tarihte bıraktıkları iz- Fıransı::da evlenmiştir. Sen Nazen- Şareonun başından geçen macera 

Paris - Franız donanması ıerl, bugOnkU deri va lhtlysç- ve naklettikleri vak'a, ~ehir içinde, 
için yeni inşa olunan 15 bin blltftn parası. larmı tespit etti. . deki kayın validesini görmOye başıboş gezen bir deli veya mil· 

metre mikabı hacmindeki balo· 1'- Mahalleler Arasında gelmiş, akşam Uzeri çarşıya git· vazenesi bozuk bir katilin bulun-
nu ı tecrübeleri muvaffakiyetlo Mösyö Jakop Orlean şimen- Yedi dağ üstüne ku,,ılan mck üzere çıkmıtr bir daha gö- duğunu gösteriyor. Tabii, vaktil• 
yapılmıştır. Batonun tecrübeleri difer idaresinda çalışmaktadır. güzel lsfdnbalıın sadık bir rünmemiştir. Almanyaya, genç kız ve kadın• 

ı ı · · · ·ı t D d S N d t B· il agna.sı olact1.ktır. '* )ara musallat olan ve sonraya· 
yapı.ır (en ıaaresmı pı o e ru- en azer e o urur. ır g o kalanan ve idam edilen Düs.;el• 
tel dcruhde etmiştir. Beraberinde beşle sekiz arasında lokomotif- MAHALLELER ARASINDA Fransanın Sen Nazer şehri, dorf canisi gibi., Sen Nazer'dekl 
on iki tayfa bulunuyordu. Balon, lerden birinde va2ife almış, sonra Lezzetle takip edeceğinize bjr hafta içine sıkışan yukarıya vak'aları örten sırrı meydana çı• 
havada kırk dakika kalmışt icab on dakika istirahat için lokomo- ,uphemlz olmryan bu teıklk sıraladığımız esrarengiz hadise- karmak için Paris zabıtası, mahir 

yazılarım birkaç gUne kadar f ı · d b. k 
• • .,, anevraları yaptıktan sonra tiften ayrılmış bir daha görün- nefredacajlz. )erden dolayı heyecan içindedir. polis ha iye erm en ır açını 

· · .. surette yere inmiştir. 01emiş. Aranılmış taranılmış, bir Hiç kimse, vakit biraz geciktiği oraya göndermiıtir. 
__ __::__..ı_ __ ...:_ ____ ..:.._ __ __::.:...___:==========~====--~~---=-~~~-------=----=-ı___:__:_~~~~~~_JL 
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Tür ki er Ve Tatarlar 
•• 
Oz Kardeştirler 

Bu ses. Beyazıdıo dudakların· 
dan çıkmıştı ve o, yarı çtplak 
bir halde sakilik eden, oynıyaıı, 
bayılan kadmın kendi sevgilisi 
Olivera f olduğunu görerek hen~ 
liğinde aç.ıhveren yaranın acısını 
o kelime ile Timurun yüzüne 
laykırmıştı. [ l) 

TUrk - Tatar l 
A:ı:iz okuyuculanma: 
Hikayemizi birlikte takip edip 

dururken araya böyle bir bahis 
kanşbrdığımdan dolayı affınızı 
dilerim. Beni böyle bir harekete 
aevkeden yine sizlersiniz, ikide 
bir mektup yazarak zihnimi ka
rışbnyorsunuz. Gerçi yax.ılannız, 

esas itibarile bir iltifattır, yüreği
me ıevk veriyor. Ukin o iltifahn 
ıeYkmi bozan sitemleriniz de eksik 
değiL Her muharrir gibi ben de 
mektuplarmızm tatlı tarafmı alıp 
acı kısmını unutmıya saYaşıyor· 

dum. Bursalı keresteci Faiz B. 
ismindeki okuyucumun yazdığı 
mektnp bana bu itiyadımı boz· 
durdu. Çünld bu zat, benim TDrk 
olmayıp Tatar bulunduğumu, o 
•ebeple de Timurlengi ylikselt· 
tiğimi ıöylUyor l.. 

Şu ithamın iki tOrlil acılığı 
vardır: Bir kere ben, kOçUk bir 
adamı hüytiltmekle, yani tarihi 
tahrif etmekle ıuçlu mevkiine 
düşnyorum. Sonra Tatarı Tiirke 
tercih etmiş oluyorum, bu suretle 
de türklUkten çıkıp tatarlaşı

yorum. Her iki itham, bilgi me
ıclesDe alAkadardır, ayni za· 
manda milliyet heaabıoa ihmal 
•dilmesi caiz olmıyan bir hakikati 
de incidiyor. 

Bu vaziyette susamaıdım ve 
işle suımuyorum. Hiklyemin ara
ınna şu uzun istitradı kanıtm
yorum. Beni lütfen affediniz ve 
Faiı Beyle onu:ı gibi düıünenlere 
;&cj elan sözlerimi okumak zah· 
metine kallamnız: 

ilkin incinen hakikati müsterih 
edelim: Türk ve Tatar birdir, 
ana ve baba bir kardeştir, en 
küçük bir ayrılığa malik değiller
dir. Ad ayrılığı, bi; vatandaki 
ınemleket isimlerinin tehalüf et· 
nıesi kabilindendir. Erıurum, An· 
lt:ara, Sıvas nasıl ayrı ayn yer
ltrCle kurulmuş birer Türk şehri 
iseler Türkle tatar da tıpkı o 
tehirler gibi ayrı ayrı, yurtlarda 
oturınu~ kardeşlerdir. 

Bugiin, dost ve ciüşman, ber 
ınillet tarafındun kabul edilmiş-

(1) 'l'iııııırıııı. nli\Craya sakilik 
f'ltirrıiği ııı ulı:ıkı-:ıktır vo biz bu hilıli

t;ııyi ayntrn t.ırihtcrı kopya ediy<.ıruz. 

Itcrin b r Jurğııılıktaıı vo kızgınlıklau 
ileri ı:-eloıı lııı } akı~ık:-ız haroktıti 
lHuuıs mllvorrilıi K:ı!kollllil, .\rnp 
1.t rihı;i~i Arnp~alı ,-e mlin•rrih Muhid
din kay dcıliyor'ar. 1Jaııı1111Jr, l.ıii.Jhrnyi 
taklıih , .,, hirkaı: satır: a o~ı•ri1ıe dorce
diyor. Onun. a1. kuliıııo ilo çok mlıııa 
lfncfo etmek kabilin <lcıı ol.uı t:ıwirin i 1 

ik tilıas cuiyoruz: 
• Tiınur, ilcyal'.ıılın ııı:.ğrıırnııo 

~nııorindcu ıııiitc<·~sir oldu, l ı<' ılbalıt 

€lsiriııi - cİ\'Hnın Prt bir galip ı;ıfatile 

ittinap t•I :nesi In.zımgelen - hanc;er 
tilıi mllessir lstilıza Ye istibfaflar:ı. 
~ OğUu llntta Lir gilıı Lir ziyafettı• 
harem adata mukıultleı;ı sini aleııeıı 
•u&kıt tıııiyo kııdnr ,·nrarak Bo) awl. ıı 
1.<ıv~osi ol:ııı l'ırp ııroııscsin i 1.endisiı:o 

tnrap t:ıkdiın i ne iclJar etti. Hiç 
t1l1ı hr sıı ki buııJ:ıa ııı:dmıtl!, 11 a •1i~ 1 lıırı 
"-0111}1 ıu ' ı ('e ri hakldnıltı. talftfdaıı 
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tir ki Tatarlar, halis Türk oruk· 
lanndan biridir. Zaten Çioliler, 
iptidaları bUtOn Tllrklere "Hun
Tatar,, derlerdi. Milidi doku
zuncu asırda Tatar ismini Çinin 
garbı şinıalisinde sakin bir Türk 
oruğuna tahsis ettiler. Çünkü bu 
oruğun adı Tatardı. 

Cengiz, garbe. doğru yürür· 
ken Tatar oruğunu da birlikte yU

rliUü, işte bu oruk Kazan taraf
larına kadar geldi, ötedenberi 
oralarda oturan muhtelif Türk 
oruklnrma Tatar admı veroıgı 
gibi Çitlerden, Hunlardan. Oğru· 
lardan, Avarlardan, Hazarlardan, 
Peçeneklerden, yani sekiz on Türk 
oruğundan arta kalan Kır;m 
Türklerine de ayni. ismi takbl 

Demek ki Tatar Törktür ve 

her Türk Tatarı kard~ş bilmek 
mecburiyetind,dir. Zaten Tatar
lar, umumi ve milli Türk haslet· 
lerini eksiksiz taşırlar. Tlirk ve 
Tatar, ikisi de soğukkanLdır, 
misafirperverdir, intizamlıdır, ka
naatkardır, cesurdur. Her ildsi, 
ayni derece maharetle suvari idi, 
ayni şekilde kılınç kullanırdı! 

Şu ilmi hakikat gözönilne 
alınırsa Faiz Beyin bana Tatar 

demesi, hiç bir ıitem ifade et· 
memiş olur. Lakin Faiz B., o 
yausile Mogol· Tllrk meselesine 
de -bilerek ve bilmiyerek· temas 
eöiyor. Benim aıı!acığıma göre 
Taları Mogol füruundan sayıyor, 
Tilrkll de bibbütUn ayrı bir mil
let tanıyor. 

Ben, bir Tatar kadar Türk 
ve her Tfirk kadar Tatar oldu· 
ğum gibi Mog olu da Türkten 
ayral etmeyenlerdenim. Onun için 
Faiz Beyi bu noktadan da tenvir 
etmek isterim: İlkin Türkle Mo~ 
ğclu ayrı tanımak ve tanıtmak 
isteyenlerin senetlerini tetkik 
edelim. Onlar diyorlar ki: Mogol· 
la Türk, simaca tamamen ayrıdır. 
Mogolca ile türkçe biribirine ben
zeme~. Yine onlar dil meselesin· 
de Ebülgazi Bahadir Hanın 
"Şecerei Türk,, isimli eserinden 
naklen bir bikAye söyliyorlar: 

''Cengiz Han Zade Uğuday 
Hana bir adam gelmiş, Cengizi 
rüyasında görlip bütün müslüman
larnı öldürülmesi emrini aldığını 

söylemiş. 
[Arksı yu;.r) 
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1 Oelen evrak geri verllmez 

lU.ulardan mes'uliyet alınmaz 

cevap için mcktupl ara (6) kuruıluk 
dul i1Av3si l!?:ımdır. 

Adres değiıtirHmesi (20) kuruıtur. 

Gatelf:mfsde çıkan reılm Ye ruıları• 
bütUn hakları mahfas H ~uetemJ:ııe 

aittir. 

SON POSTA 

Zont-uldak Bütün Varlığını 
Bir Adama Borçludur 

( llattaratı 9:uneu tayfada ) 
yiidll ve nihayet tahakkuk etti: 

iki glln '"'Yel; işçiai.le, amele
ıile. madencisUo nihayet tOccarı, 
esnafı ve memurile blitilo Zon• 
guldak coıkoo bir bayram yaptı: 
(Uzun Mehmet bayramı) .. 

Bntnn Zonguldak, bir asırdan 
fazla acı bir ihmale uğrayan koca 
bir adamın, halktan çıkma bir 
ki.şif ağanın namını hllrmetle 
andı; aziz habrasım tebcil etti. 
Bütün Zonguldaklılar Uzun Meh
medin hizmetinin ' bUyükJüğile 
mütenasip parlak ve candan teza· 
hilrlerle bayramı tes'ide koştu ve 
bu suretle mernlel<ete kömilr gibi 
bir .servet hazinesinin anahtarla
rını hediye eden bu büyük işçiye 
karşı duyulan minnet ve şükran 
borcunu edaya çalışblar. 

Halk Evinin Tetkikleri 
Evvela bu sütunlarda ortaya 

atılan ( Uzun Mehmet bayramı) 
fikri, Halk Evinin kuruluşundan 
sonra evin mesaisi sırasına inti• 
kal etti. Halk Evi, Uzun Mehmet 
bayramı hakkında verilen bir tak· 
riri neşriyat komitesioe gönder· 
mişti. Bayram gününe esas ola .. 
cak bir tarih lAzımdı, fakat bu 
tarih henUz tespit edilmiş de
ğildi. Bu müşkül işi nzerine alan 
neşriyat komitesi aylarca uğraşta, 
çahşt:, nihayet kömürftn keşfi ta
rihini kat'i surette tayine muvaf
fak oldu. 

Neşriyat komitesinin, birçok 
eal<i vesaikle Uzun Mehmedin ha· 
yatta olan torunlarından edindiği 
malumatı karşılaştırarak elde et· 

• tiği bu tarihe göre, ( Uzun Meh· 
met ) maden kömUrünil ilk defa 
1829 senesi teşrinisanisinin seki
zinci günU bulmuştu. 

Kömürün bulunuş tarihi bu 
suretle malum olduktan sonra 
Halk Evi, kömürün keşfinin yllz 
UçUncU yıl dönümü şerefine 8 
Teşrinisani günü muauam bir 
bayram proğramı hazırladı. Ogün 
ıehir baştaobaşa defne dallan 
ve bayraklarla dnnanmıtb; hava· 
mn yağmurlu olmasına rağmen 
sokaklarda, ellerinde mensup 
olduklara maden ocaklarının iıim· 
)eri yazı'ı bayraklar taşıyan bin
lerce amele, işçi, köylO, halk, 
mektepliler ve iıcilerden mürek
kep bir insan seli taş!yordu. 

Milli Bayram Gunu 
Saat tam onda büyük alay, 

önde Halk Evinin bandosu oldu
ğu halde hareket etti; belediye
nin Uzun Mehmet namına iıa· 
fetl

1

e isim verdiği bahçenin önllne 
geldi. Vali Bey bahçe kapıaında-

._idan •ola doğru : Uzun Ha•amn torunları Vesile Hanım. 82 
Y•••nda .All Rıza Efendi, Sırma Haaum, Emine Hanım, Hant 

HU••:rln Ef•r•dl, Havva H. 
ki kurdelaları keserek kÜıat rea· diler. Maden idaresi mllhendisle-
mini yapb. Zonguldaklılar bu rindon Azmi Bey kBmilr hak· 
büyOk halk kAşifine. . şükran kında çok derin ye değeri 
borçlarım ödemek ıçın na- bir mesainin mahsulB olan bir 
~ına bir de .Abide dik~i,ler- konferans verdi. Bundan başka 
dı. Çok kısa bır . ZaJ?an ıçı~de diğer hatipler a6ı aldılar. Maden 
hazırlanan bu Abıdenın ve yıne Meslek Mektebi talebesinin bir 
u~un Mehm.et ismi verilen yeni maden ocağı dekoru içinde söy-
b~r cad~en.ın. açılma meraaımı }edikleri madenci şarkılan gece· 
bmler .. c~ ışçmın ve ha!kın can~~ nin hemen en parlak numarnıı 
lezah~ratı arasında ıcra edıldı. idi. Ortamektep talebesinin tem-
Mcrasım esnas·nda, Halk Fırka11 ıili tfe muvaffakb 
Reisi Mitbat Akif, Beled:ye Reiai a· K d' . . 1 k E . 
Doktor Nihat ve Havzanın genç ır a ırşmas 1 sert 
mübendi•lerindeo Rauf Beyler bi- Kömür bayramı mUnasehe-
rer nutuk söylediler. tile Uzun Mehmedin muhtaç olan 

Mithat Akif Bey çok canlı ailesine teberrftler cemetmek 
olan nutkunda, Uzun Mehmetle ilzerc Halk Evi bir komıte ayır 
hayatını kısaca anlattı ve halk· mıştır. 
tan çıkan bu bilyllk adamın Tebcrrülerin miktarı daha 
kömürü keıfetmek suretile mem- ilk hamlede bet yüz lirayı geç-
leketine yaptığı bOyiik hizmetleri miştir. Zonguldak Ticaret Odası, 
andığı ıırada: Halk Evi yllzer lira Amele Birliği 

_ Bu gördU~üoüz müeasese- de iki yüz elli lira vermişlerdir. 
lcr şirketler, fabrikalar, bu koca Havza için bir (Uzun Mehmet 
ha~za onun eserine dayanarak bayramı) yapılaıaaının elzem ol· 
yaşıyor. Kömlir yUzilnden milyar· duğu hakkmdaki fikri (Son Posta) 
lar kazananlar hep onun bende· ılltunlarında ilk defa ileri ıüreo 
ıidir, dedi. Bu sözler dakikalarca Son Poıta muhabiri, medeniyetin 
alkıılandı. iki mllhim unıurundan biri olan 

. Bu günUn gecesi,. tehir ele~· kömllr madenini memlekete be· 
tnkle aydınlatıldı; 11nemada bır d. d b. h lk d 
müsamere tertip edildi. Fırka ıye e en ır a ... a anımın 
Reisi havzada uzun müddet ma· namına bayram yapıldıgı bugfio· 
.fen ~lldürlUğü yapmış ve havza lerde gerek kendi ve gerek 
hakkında çok kıymetli etntler gazetesi namına haklı bir sevinç 
hazırlamı~ olan Hüseyin Fehmi duymaktadır. 
Beyler kıymetli konferanslar ver- Ahmet 

932 Çok Kurak Geçti 
Bu Sene En Çok Yağmur Gören Yer 
Rize, En Az Gören Yer De Halkalıdır 

Bu sene Eylül 

ve T etrinievvel ay

ları. naıarı dikkati 
celbedecek dere

cede yağışsız geç
miştir. Alakadar 
makamların yap· 
tıkları istatistiklere 

nazaran bu kurak .. 
lık geçen liç sene 

içinde görülmemiş
tir. 29, 30, 31 se-

nelerine nazaran, ~ 

yağmurun miktan '"'"' " a.r . ... ı .. ,~ -..;• :ıo•ıl.a 
> ı. ,......_. -~ . ... , .. ..-ır 

ıga2 de yağan ~ ... I> Ed·, ~ -z 

ancak yüzde 25 
derecesindedir. ~ ------·--,.,_ ___ _:. ____ ....11.:..:;;;::;;;;;...;.;..;;..;.:~~-----------

lstatistik cetvellerinde, en mektedir. Bilhassa Şarki Ana· yelli yağmur ya~n:ışhr. Diğer 
çok yağmur gören mıntaka doludan Rizeye, Eylul ve taraftan en az yağışlı cılan rnem• 

k, ril T ' · l 1 d kUJlı' lekel le Halkafıôr. Şarki Anadolu ulara . göste · - eşrımevvc ay arın a -
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Dünya Muharebe 
Tehlikesi Karşısın
da Mı Bulunuyor? 

... 
Irıg ntere BUkbıeU tar&fındaıa Gasi 
B~. ne hediye edilu eaerin wrctl mffl 

ÇANAKKALE 
- 158 - Yazan: Ceneral Ogland•r 

Türk Siperlerine iyice 
Y aklaşmışhk 

Sahilin açıklarındaki harp ge-
milerinin Anzak kunetlerlne 
blyUk yardımı dokunuyordu. 
ÇllnkU TOrkler gerek timalden 
serek cenuptan mühim ku•vetlerle 
taarruz etmlye kalkıtır kalkıtmaz 
gemilerin bumbardımaoına marwı 
kalıyorlarda. Zaten bundan dola· 
yada iki cenahlar merkez kadar 
dllfmanın tazyıkına maruz bulun
mamıştı. Hatta ilk günlerde Hi 
cenahta bulunan A•uıtural1alılar 
her gece Kabatepe iatikametinde 
kqif kolları çıkarabilmitler, ke
zalik nlıbi bir Mrbeatiye malik 
buluaao ıol cenahındaki yeni 
Zelandahlar da keşif kollar• va
aataaile bilahare mOhim neticele· 
rio elde edilmesine yardımı olan 
mallimat toplayabilmitlerdi. 

Merkezdeki iki kıımı teıkil 

eden kuvvetlere topçu yardım 
temin etmek meaeleıi haftalar
ca hal edilmiyen bir mesele ,ek· 
liat almı,tı. Hintlı kıtaatırun 2 
cebel bataryası, yeni Zellndalıla· 
l.darın (4,5) pusluk bir Hovitzer 
bataryası ile 15 mayısta donan· 
ma tarafından 'karaya çıkarılan 
iki adet alh pU9luk Hovih:er 
topları iıtiına edilirse, Ceneral 
Birduoodun elinde bulunan btlUio 
topçu 1'uvveti araziye biç te 
uygun olmıyan 18 librelik topla,. 
dan ibaret bulunmakta idi. Bun
lua düşman aiperlerini ve hatta 
arlcedaki dU.Jman topçularını dö
ieWlecek mevzi bulmak kabil 
değildi. ÇOnkO böyle bir menie 
koauldukları takdirde bizzat ken
dileri TOrklerin pek yakin mesa
feden yan ateıine maruz kalacak· 
lardı· Sağ cenahın ta uç nokta
ama konabilecek bir iki tane 
18tibrelik top, sol cen•hın Ueriıin
deki hedefe ateı edebilirdi. Fa· 
kat mayısın ortaaına kadar ancak 
20 tane lop mevzii bulunabilmitti. 
Hele bunlardan bazıları öyle 
mevkilerde idi ki, hiçbir topçu 
zabiti böyle yerlerde 18 librelik 
top iatimalini rüyada bile batarın• 
ıetiremezdi. 

Halbuki Tllrk topçulars böyle 
mü~külit karııaında deiillcrdi. 
Gun Ridge ••rtlarmın arkaaandaki 
menileri gayet mahfuzdu ve her 
iki cenahtan da tarassut mevkileri 
mUkemmeldi. Türk topçularının 
Aa1ıtktaki lngili:ı batlarıru kıaa 
ltir zamanda mahvetmelerine ma· 
ni otan yeıAne aebep ccphaa .. 
ıizliktı. 

Avu.sturalyalalar ile Yeni Ze· 
lladaltlar Türklere okaclar zayiat 
••dirmiılerdi ki Leyman Foa 
S.nd~rs, timal mıntakasında 
biyük mikyaıla hareklta denm 
edilmemesini Esat Paşaya emret
mek mecburiyetinde kalmıf, fakat 
efradm tutmakta oldukları hl· 
kim mevkileri her ne bahaıına 

oluna olsun muhafaza etmelerini 
•• ileri atet hattını donanmanın 
toplarından mahfuz bulundurmak 
için kabil olduğu kadar dUıman 
siperlerine yaklaşılmasını da ilAvc 
etmişti. Bu emir Uzerine mayısın 

ikinci ve üçlincll haftaları bilbas· 
aa Anzak kıtaatmın tutunmak, 
batta tevsi etmek istedikleri 
Quinns, Courtney ve Steele nok· 
talarmda mOtemadl Ye fiddetll 
muUrebelerle •eçti. 

--
Courtney ve Quinn'• mevki

lerindeki iki ileri karakolun va
ziyeti inanılmıyacak bir derecede 
olup bu 1ehlikell, fakat son de-
rece ehemmiyetli olan yerlerdeki 
efradın buraları muhafaza etmek 
huıusunda giSıterdikleri azim ve 
inah hakikaten tarihe geçmiye 
llyıktır. Bidayette ancak tüfek· 
lerinl koyabilecek derecede ·açık 
olan ıiperler sırtın garp kenarı
nın ancak birkaç adım ilerialode 
idL Mukabilinde bulunan TOrk 
ıiperlerl ise ancak on yardahk 
bir mesafede idi. A•u•tralyalılann 
bidayette elbombaları da yoktu. 
Halbuhi bol bol elbombaları ile 
mDcehhez olan TUr&der lngiJizleri 
bet yarda ııeriye pllıkürtseler 
arkadaki ·uçuruma yuvarhyabilir· 
lerdi. Her iki Avuıtra.lya ileri 
karakollarını himaye etmek için 
ya alttaki derin vadide veyahut 
tepenin altında bulunan Ye dere
nin Uat tarafından açılacak yan 

ateıine maruz bulunan kllçllk kllçllk 
taraçalarda tesisat yapmak me~ 
buriyeti vardı. BilhaHa Quinnı 
mevkiinde vaıiyet ıon derece 
tehlikeli idi. Çünkü buradaki 
bulunan Avustralya ıiperleri 150 
yardll sağda bulunan Alman za· 
hitan siperlerinin nezareti altın· 
da bulunmakta ve mevkiin sol 
tarafı ise Dead Man'• Ridge yani 
ÔIO adam ıırtmda mevzi almıı 
olan bazı düşman avcılarmın 
ateıine maruz idi. Bereket versin 
bu sırt ta Popeı mevkinin doğru· 
dan doğruy( ateşi altında bulundu· 
j'undan burada TOrk a •cılarınm 
Yaziyeti de pek iyi değildi. 

Maamafih harbın ilk gllnlerin· 
de bu civardaki Türk avcı larmın 
faaliyeti çok fazla idi ve bunla· 
rın ateşi yalnız Quinı mevkiinde 
bulunan efrada bayii telefat ver· 
dirmekle kalmamıı fakat ayni 
zamanda Monash deresi ile olan 
muvasalayı da ciddi bir tehlikeye 
dtlfürmUştl\. 

Maamafih yavaş yava' bu 
mlltklllAhn da önDne geçildi. 
Muhtelif mahallere yerleıtirilen 

nıf&ocı efrat Türk avcılarına gclz 
açtırmamaya başladı Ye mütemadi 
c ıl şn·a ve tiddetli muharebeler· 
den ıonra Quinn'ı mevkiindeki 
tehlikeli siperler temdit edilerek 
niabeten emin bir blle ifrağ olu
nabildi. Yer altından ileriye 
doğru tüneller kazıp bunların 

uclarını birlettirmek ıuretile dlit· 
mana daha yakın yeni bir ileri 
hattı vDcuda ıetirildi Ye yandan 
bir tOnel kazılark ta Courtney 
mevkii ile muvasala temin edile· 
bildi. Buna rağmen mayısın ilk 
Gç haftası buradaki vaziyet 

yine tehlikede idi. Üç taraftan 
ıırhn yamaçlarını yalıyan ıiddetli 

atet karşısında, bir •aniye bile 
bat kaldırmak muhakkak bir 
ölüm demekti. Düşmanın ani bir 
hücumuna kartı siperler gece 
gUndfiz askerle dolu bir halde 

bulundurulmakta ve bu kalabalık 
hat üzerine düşman bombaları 

yağdığı zaman yegane mukabele 
çaresi bu bombaları havada tu· 
tup tekrar diltman Uzerine sa· 
vurmaktan ibaretti. 

c Ark ........ , 

( Ba9tarafı 1 tuol .eayfada ) 

BOtOn dünya aillhların ualtıl
maıı lüzumunu kabul etmittir. 
Bunun iki aebebl •ardı: 

t - lktaıadt bliayede açh· 
jı gedik; 

2 - Silah yarıtınan ergeç bir 
muharebeye dayanma11 korkusu. 

Bu lll:ıumu, zikrettiğimiz ıe-

beplerden dolayı takdir eden ba. 
yftk devletler, her nedenao bu 
İJ için ameli sahada bllyük birıey 
yapmak istemiyorlar. ÇnnkU: 

Sillblar meıelesinde devletlerin 
Yaziyetleri biribirine uymadıia 

gibi, bu vaziyet icabı olarak alA
kadar olduklara ailAbJarın nevileri 
de batkalqıyor. 

Meseli İngiltereyi ele alalım: 
Bu devlet bir imparatorluktur. 
Fakat bu imparatorluğu Jdare 
eden merkez, denizle çenilmittir. 
Bu itibar ile ehemmiyet yerdiği 
ıilAh donnanma ve hava kuvvet· 
leridir. Franıa ise kıt'avi bir dev· 
Jettir. Ayni zamanda aeoiı muı .. 
temllkeleri vardır.Hem kara ordu
ıuna hem de deniz ve hava kuY· 
vetlerine mubtaçtar. Buna ilAveten 
Almanya ile aralarında eıki bir 
zıddiyet vardır ki bu ilci devleti 
biribirine karıı daima tedarikli 
bulunmaya ıevkediyor. 

Amerika, Japonya ve İtalyanın 
buna benzer huıuıi vaziyetleri 
nazarı dikkate alımraa, biribiri 
arkasına toplanan Tahdidi Tealj. 
hat konferanılarmm niçin bir fey 
yapamadıklaranı kolaylıkla anlıya· 
biliriz. Zira, lngHtere herıeyden 
evvel kara kuvvetlerinde t&hdi· 
data taraftardır ve tahtelbahir· 
lerin kaldıralmumı ister. ÇGakU 
F ransanın çok tahtelbahiri var· 
dır Ye lngiliz ıabillerinin yakı· 
nandadırlar. Amerika, alacaklıdır, 

kendiıine fazla dokunulmayarak 
Avrupa de•letlerinioin ıillhlarını 
azaltmalarını ister. Çilnka; borç· 
larmı verebilmeleri için ordu ve 
donanmalarına az masraf yapma· 
lan lnzumanu dilşünOr. 

Maamafih, bu göze batan va
ziyete rağmen, hemen bütün de.
letler, başta Fransa olmak üzere 
ordularının kuvvetini azalttaklara 
iddiasındadırlar. Bu iddianın ye• 
rinde olup olmadığıDI, apjıya 
kaydedeceğimiz reamt rakamlar 
bize g&aterecektir. 

1913 aeneainde, yaoi harpten 
bir aeae evvel Fransız orduıu fU 

vaziyette idi: 

800 hinden f az)a •ftngil. 
Bugün, yani '932 de bu miktar 

700 binden biraz ataiıdar. 

Buna mulcabil, bOyllk muhare
bede, tayyarecilik henOz ilk adım
larını abyordu. Bugün öyle tay· 
yareler yapılmııtir ki beherinin 
(600) er beygirlik d6rt mot6rlll 
yardır. 1000 kilometrelik bir 
hareket aahası dahilide 200 
kilometre sUratle barket edebilir 
ve 2 ton bomba tatarlar. 

Sonra M • 411 tipli Brege tay· 
yareleri yapılmıttır ki beherinin 
1000 • 1300 beygirlik iki moUS
rü vardır. Büyllk bir sOratla 
hareket · eder ve alta kiti, bu 
tayyarelerin içind~ mitralyoz 
kullanırlar. Bu, bir. 

1913 sene.inde atkerlik biz· 
meti 3 ıene idi. Şimdi bir seneye 
indirilmiıtir. Bu da, sftihlarm 
tahdidi mahiyetinde bir tedbir 
değildir. ÇUnkü 1913 te, ordu 
dahilinde mevcut •e aıkerliji 
aealek ediomiı aanıfl• ıuulardı: 

BIKATE 
1 ._ __ B_u __ S_ü_t_u_n_d_a __ v~~,N~c?.!.u-' J 
KARNİK AGA 

-2-

Para yok ki meze aluın. Bu ali 
rakı da, kuru z:eY\inle, beyaa 
peynirle yutulurta kftnah olur ... 
Hamdt Bey ayyafbr. Açık ıı6ı
dOrde. Meze ahpta bu enfea 
rakıya ortak olmayı kurar: 

- Karnik Ata der• mezesl 
de benden olsun .• 

- Hay Allah razı olıun ba
ğım. Akıama iyi bir keyfederİL 

Birlikte d6kklndan çıkarlar, 
iıkeleye inerler, Karnik Aja ... 
çer, Hamdi Bey paralan ı&ktllllr 
iıtavrltlerden, iıtakoalardan bir 
yıtıa balık ahnır. 

it bu kadarla kalH iyidir. 
Hamdi e., gider. Karaik Ağa 
tezgih batında yine dallan izsin 
dUtDnmiye batlar. OllfOnOyor 
ıörtınmlye bıılar. itibarlı mllıte
rilerden •e ayyaıinden Ham Bey 
airer. 

Haberler harır Karnik 
Ağa ..• 

Hayır haber bağımf •• 

- Ne o Karnik Ata, bquıı 
oruç tutmut zayıf, sofu ihtiyarlar 
gibi benzin bulutlu??! ... 

- Ne yapahm baiım, ııkınb 
bitmiyor ki! .. 

- Nedir, yine ne oldu? ••• 

- Ne olacak acanım Halil 
bağcığım, şurada bir balıkçıda 
bir bayii alacajım birikmitti. 
Adam sabahleyin getirdi borcuna 
mukabil bir yığan bahk bırakb 
aitti. Yağlı yağlı istagozlar, taze 
taze lüferler, barbunyalar, neler 
de neler .•. Bunlar iyi mahlüklftl', 
lezzetli teyler. Fakat bot gitmez kL 

Bu ıece iyi ut tıngırdatan bir 
ahbap ta gelecekti. Rakı olsaydı 
mllkemmel bir Alem olacakta. 
Rakı yok. Para da yok ki rakı 
alayım. Bunlan da damağı ıılat• 

madan yutmak akşamcahk ıere
füne ağır geliyor. 

Halil Bey Karniği se•er, ay· 
yafltr da. Açıkg5zdilr de.. ( 1 ) 
Rakıyı alıp Ali bataklara ortak 
olmayı, utlu ıazh bir Alemde, 
felekten bir gece çalmayı kurar: 

Jandarma, sabitler Ye tezkere 

bırakan bir mikter efrat ile ıe

dikli kUçlik zabitler. BugDn, 
ayna ordunun askerliği me1lek 

edinmit esas kadroıu 200 bindir. 
Bu da, iki. 

1913 aenesinde, blitln dDn1a 

do~anmalarınan umumi tooilAto 
bacmı takriben yedi mll1ardL 
Bugijn, bu hacim b~t buçuk 
milyara inmittir. 

Fakat denizlerin en kabbe •• 
g6rüomez ıillbı addolunan deoiz· 

alta gemilerinin ( Tabtelbabirler) 
umum hacimleri 100 milyon tonu 

geçmiyordu. Şimdi bu miktar, 
330 milyon tonu bulmutlur. (). 

zaman F ran11z donanmaımda (33) 
tahtelbahir varken bugllo, bunla· 

rao adedi ( 110 ) a yOkaelmlttir. 
Bu da, Uç. 

Bunun haricinde gaz denilen 
bir kimya sillbı nrdtr ki tesirinin 

dehşeti Uzerinde dormıya lüzum 

biıe yoktur. 
Gôrt\lllyftr ki, b8ylk de•letle.-ia 

ellerinde bulunaa taarıuz ailllıı.. 

- Rakıyı da ben alıvereyim 
be Kamik atL. 

- Hay nuroluaa be benim 
toıun hovarda Halil Beğum. 
Demek akpm iyi cOmbnı ko
pacak •.• 

Kar11dakl dilkkindaa en IJl
ainden bir binlik rakı doldurtu
lur. r, bu kadarla kalaa yine iyi
dir. Fakat değil. Halil Bey p. 
der, Karnlk Ağa Jlne tezglbuı 
baııada dDıllnceli oturmaya ko
yulur. Daha dotruau lyle ılrtı• 
mek rolDae devam eder. Halil 
beyden 10ora Hakla Bey, Hakka 
Beyia pefl 111& Baul Be1 ıeHr. 
Karnlk Ata blrineı 

- Rakı nr, meıe bulaald 
der ••• Meze alclanr .. Oblrlnes 

- Meıe bol amma rak111 
nereden batmalı? dlJ• dert ,..., 
rakı aldırır. 

Akıam ıofra kurulmutt•. 
Kimiıiı " Meze Karaijio raluyı 
ben aldım ,, diye dllfDaerek kol
tukla11 kabara kabara kurulur, 
kimi8İ .. Meze beaclea raln da 
ıaten Karniğin " dOtlnc:eaile sof. 
rayı benimıiyerek ç&ker. Ut ça
lana gelince, o zaten yarım 

kadeh içkiye g8net dot ... ya 
kadar mızrap .. U.yaa alkolilı 
Hraerinln biridir. 

Meze alanlar ortada balıldaraa 
iyilerini giremezler. Tabaklarda 
ıatakozun] kırmtzı yaih kııartma
aıot anyan gizleri, saaka lıta•
ritlerin bllkOk belli kuru cenazele
rile karŞ1lqınca t•ıınrlar. Oala
rın bu ıqkıohğını alren Kuoik 
ağa aırasını bulur hepsinin ya
nına birer blrer •oku'•·, kulak· 
larına: 

- Beyim der, hea balıldana 
iyilerini ayırthm. Bunların gele
cekleri hesapta yoktu. Kalabalak 
dağılıın ıonra onları biz biıe ka
lıncaz mideye indiririz. Ve onlar 
memnun olurlar. Fakat... Yenilir, 
içilir, meclİI dağılır. Ve bahkların 
enfeslerini Karnik Aia onlarla 
değil, karısile kartı k&rflya ena
yilerin ıerefine tam bir hafta 
yer ...• 

rının kuvveti bftyllk bir dereceJ• 
yllkselmittir •• 1913 aeneaindea 
çok fazladır. Halbuki o aene, ba. 
yük harb in bqlam .. na ltlrkaç 
ay •ardı. BugUn, bu aillblarla, 
hepbirden sulh teraneleri okunu
yor. Bu teraaelerin aamlml1etine 
inanıp inanmamakta muhtaraıaıs. 

Bal Bankasındaki Mall Rezalet 
Paria, 15 - Bal ticaret ban

kaaındaki hilekArhklar meaelea.in
de tahkikat yapmakta ola• lsUP
tak hakimine 1018 iami taf r•ıı 
bir liate Yerilmif tir. Meaeleoia 
ehmmiyetiue binaen Ye itin mim· 
kilo olduiu kadar ıDratle mah- I 
ke111eye aevkedilmesi için mOcl
deiamuml, d&ıyayı 30 kAkime teY 
zi etmiye karar •ermiftir. 

== TAKViM :=: 
ÇAll,AMllA 
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&8 T eşrinisanl 

RADYO 
l 6 Teşrinisani Çarşamba 
l1tanbt1I (3200 metre) - 18 den 

lS,45 e kadar saı (Makbule ll.), 18,45-
20 orkestra, !?0-20,45 eaz (inci H.\ 
20,45-21,30 saz (Fikriye 11.), 21,80· 
22,30 orkestra, Ajans ve Borsa haber
leri, rıaat ayarı. 

BGkreı - ( 394 metra ) 10 Radyo 
darlllfilnunu, 21 Yiyoloneel, 21,30 kon
ferane, 21,4:> ses konseri, ~2, 15 keman 
koııeori. 

Be1ırat - ( 43t metre) 20 konfe
rans, ~0,30 doktorun ta,•siycleri, 21 
radyo orkostrası ve Re itasion, 22,20 
radyo orkestrası, 

Roma - ( 441 ınetu) :?1: llıı.ber 
'Yo ~ramofon, 2l ,41'i k:ırıtık koneer. 

l'rat - ( 4 '8 metra J 20.M .Brü· 
no·da:ı nakil, 21,SO akşam konseri, 
23 haber, 23,!?0 cazbant. 

Viyan• -- ( 517, ınelrt ) !:0,40 
Zilırer'in ülUrnlluUn ~·ıl döııUmU nıU

ııa ı betile eserleri, 21,fiO Kilsta\ 'ın 
e~Hlori, ~:?, 10 Da ıı;ıg'Jıı.n ııakil. 

Petle (ö1j0 metre) 20 )fark uı; 'ün 
b r koııfernmı, ~:3,l:J salon orkeslrnsı, 

24 ı;ıg:ııı. 

Varıon - ( 141 l metra) 20,30 
eı1c hi) at \ı:llıic;l eri, !:0.45 Radyo gaze
tesi. 21 mnncloliıı koııseri. 20,05 soUet 
konııorl, :!3,15 clnııs havaları. 

Bcrlin - ( lü3.') metre ) 20,30 
konlcr:ıııı;, 21, ti" Layı1ıı;iğ kilisesinden 
ııakil, :..:J,4j I rankfortt:ı.n noklcıı gcco 

konseri. 

17 Teşrinisani Perşembe 
f•tanbul - ( ırno metre) ıs don 

itibaren mutat program. 
Bükreş ( 3!J4 metre ) - 20:30 ope· 

radan naklen Jgor opcrn<ıı. 
Helgrat - (431 [!•Ptet I rn Almıı.nca 

nıulıınero, 20,30 koııfcrans, 21 Liib· 
li:uıyadan ııak il. 

Roma - ( 4•11 metre ) 21 haber 
vo graınofou, 21,~0 en kadınına tn'· 
ıi~cJor 21,43 Miııyor operacıı. 

Prat - ( 'ss metre} ~o,~o ıH?te 
"eren musiki1 21,05 BrUno'dan nakil, 
22 konser. 

Viyana - (517 metre) 19,30 kon· 
ferans, 20,5:> KavaUerala roı o~ercti. 

Peıt•- 1550 metro) 21 Veı:edık ge· 
eesl, 22 konferans, 22,15 operanın 
orkoıtraın, 23,ılŞ caz.bant. 

Varıo..a - ( 1411 metre' 21 haCif 
nıusiki, 22,30 komedi, 24,05 dan& 
ba~aları. 

Berlin - ( 1635 metro) 20 mem
leket baberlııri, 20,2:> konforanı, 20,:Jr> 
ıon havalar, 21,45 Şark ve Gıı.rp mov
ıuıı etrafında hir konferans, 22,20 
\:ıt-:Uk lıir komedi, 23,:3'.> dans havalan. 

111••• Haınıiniz guç1os 

yardımınız.ı hazırdır. Kabııı b.ale 
eder. Ilaımi dUzeltir. lllde n 

ba.rsakhm ağrısız temi:ı.ler. 

BASURU KÖKÜNDEN KESER 

Mazon ismine dikkat ve . 
ısrarla MAZON isteyiniz. 

1ılcnınun vo müstefit -0lmıyanlamı 
parası inde edilir. 

BH~ Ok 9i,csi lstaııbulda 100 kurut 
Deposu: ı, Bankası arkasıııda 

12 No. 
MAZON Ye JOT10N 

ECZA. DEPOSU 

lstanbul 7 el icra memurlu
lundan: 

Bin lira kıymeti mubaınmomısi 
Beyoğluııda yeni ıehlr mahalles!nde 
l'eniıehlr caddesinde atik 121 cedit 
10~ Nu.lı dilkkln ile bin altı yOz lira 
kıymeti mubammenli ayni mahalde 
•tik Taıı;ılar, cedit Akarca caddesinde 
kl!n 1-5 Nu.h tıç bap dtıkkAn Wibi 
ilandan itibaren 3i> gUn milJdctlo açık 
•rttırmaya. çıkarılm1şlır. Talip olanla
rın kıymeti muhammenenin yüzde 
Yedisi niıbetin do pey akc;.ası vermeleri 
lazınıdır. Birinci arttırmıya l!H~-932 
blrihinda eaaı \ln altıda dairodo icra. 
Olunacaktır. llii~tcrilere bu ite ait 931-
21323 Nu. lı do~y• irae olunacağı lıilo
~r;ı gibi izahatı liırnıe dahi Tetılir. 

e talipler bu lıapt& daireye talik 
tıluııan aı;ık arttırma tartnamcsini 
()kula bilir icra ve iflaı kanununun 
!ın cu maddesine tevfikan hakları 
apu sieililo sabit olmıyan ipotekli 
;ıacaklılar ile diğer al!kadarların ve 
~ rtifak hakkı s:lhipleriııin bu haklarrnı 
~ bu hususile faiz ,.c masrafa dair 

: a.n iddi:ı.l.trını il!l.n 1iid<leti zarfında 
d'tra.kı nıllsbitelerile bildirmeleri llıım-
1 ı~ Aksi halde hakları tapu ılcllile 
~ it -'••J"lar ıatıı bedelinin pay-

'~ında:ı bariç kalırlar JIQterakim 

SON POSTA Sayfa 11 

HASAN S0RMESILE 
SUSLENEN GÖZLERil CAZiBESiNE DAYANILMAZ. 

DUnyanın en sıhhi, en mUkemnıeJ, en IAtif sürmesidir. Nebatattan müstahzar bir harikai san'at olup 
gözlere pulaklık verir. Kirpikleri uzatır, çapak yapmasına mAni olur. Anupan·n terkibi meçhul ve 
madeni sUrmelerinden aakınınn;. Slirmedanhjı ile beraber ( 20) lükı ve bOyük ( 3~) kuruştur. Hasan 
tuvalet ve aliıerin sabunlarile Nesrin kolonya ve losyonları, Dantoı di' macunu ile sulan, briyantin, 
krem ve sair Hasan milıtabzaratı nefaset Ye mükemmiliyelte ve uc ızlulcta emsaline tesadüf edilemeL 

İstanbul Evkaf Müdüriyeti Il~nları 
·Kıymeti 

ınubammenesi 

Lira K. 
1260 00 - 315· metre terbiinde bulunan Aksarayda Yakupağa 

mahallesinde Valde camii karfısında muhterik Yakupağa 
camii arsasının tamamı. 

1236 00 - 103 - arşın terbiinde bulunan Aksaray' da Katipmus· 
lahattin mahallesinde Cerrahpaşa caddesinde Evkafça 
icar edilmekte olan - 2- No. h Arakıyeci Ahmet ağa 
mektep mahalli ile tahtındaki atik - 58,58 - cedit- 72 -
7 4 - No. lı dükkAnların tamamı. 

J 77 J 60 - 177 - arşın - 16 - san tim terbiinde bulunan Galata' da 
Bereketzade mahallesinde Cami soltağında 7 9 No. lı 
Bereketzade camii imamına meşruta hane arsasının 

200 ()(} 

188 52 

840 00 

tamamı. 
- 166 - arşın terbiinde bulunan Beşiktaş'ta Şenlikdede 
maballe!linde Çukurçeşme sokağında eski ( 9- 11 ) yeni 
• 17 - No. h dnkkin ile eski - 11 - yeni - 19- Ne. h 

arsanın tamamı. 
- 47 - metre - 13- santim terbiindc bulunan Sarıgüzelde 
İslumderpaşa mahallesinde eski Şakir Ef. yeni Denekçi
reşit sokağında eski· 2 - No. lı arsanm tamamı. 
Üsltüdarda Selimialiefendi mahallesinde Karakolbane 
sokağmda atik ( 64, 64 - mükerrer ) ~edit ( 82, 84) nu· 
maralarla murakkam bir çah tahtında iki bap hanenin 

tamam:. 
2172 80 Fatih'te Hacıferhat mahallesinde lrfanz.ade sokağmda 

- 2, 4 - nnmaralarla murakkam bahçeli hanelerle müş· 
temiiAtından bulunan bostan ve sairenin icareteyinli 
muayyen mahallin tamamı. 

141 00 - 47 - arşm terbiinde bulunan Balatta HJZJrçavuf mahal
lesinde Aznavur sokağında eski - 11 - No. lı arsanın 
tamamı. .. 

17 4 00 - 116 • arşın terbiinde bulunan UskUdar' da Gülfemhatun 
mahallesinde Golfembatun mektebi arsasımn tamamı. 

Balada mahlul emllk yirmi gUn müddetle müzayedeye kon-
muştur. lhalesi teşrinisaninin yirmi birinci pazartesi günü saat on 
beştedir. Taliplerin pey akçelerile beraber _ls.tanbul Evkaf Müdüriye
binasında Mahlülat kalemine müracaatlerı dAnounur. 

_. iNGiLiZ PAZARI 4 
L. LASTNİCK 

İstanbul EminönUnde Köprü meydanında 13 
numarada 1 inci katta 

MUŞAMBALAR 
lngiliz kumaşlarından ayni zam~nda hem pardesü, 
hem muşamba vazifesini gören ıanr Angt;. kauçuk 
gayet şık par<)esü gabardin empermeab~l~ze her 
renkten bulunur. Hazır ve ısmarlama. Derı ıaketler 

de bulunur. Her çeşit ve renklerde: 

O NIFORMA, ASKERi, MEKTEPLi 
''e saire kadın ve erkek, ço<'uklara malı u'! toptan ,.e porakendc 

'fABRiKA FiATINA SATIŞ 

NAi M VAPUR iDARESi 
lzmir Surat PostasJ 

( 20 saat) 
LUks 

ADNA N 
Yapuru 

Her p be rblerl Galata 
laafta erşem nhhaıadaa 
~aat tam 17 de bar.ketle dotrca 

1ZM1 R 'e 
ye Pazar günleri b.miı,. den saat 
14 1 2 da hareketle l.tanbul'a 
avdet eder. T afsilAt için Galata, 
Gnmrnk kartıaanda Site F ran
ıe:ı Han No. 12 yazıhanesine I 

mllracaat. Tel. 4. 1041 

Z•yl 3758 \e .ı:.ı:Jı ııuıııaralı ara
balarımın pHlklarını zayi ettiğirndon 
hiikınii olmadıı;ını ilftn ederim. 

Balat vapur 1.kcleai 25 No. 
Mehm ! t Emin Abdullah 

vergi ve belediye ,.e vakıf icaresinin 
m1Jtterfye alt •ldutuil!nolunar. 

KARADENiZ POST ASJ 

VATAN 
yapuru · Perşembe 

17 Teş. sanı 
gtlnO akşamı Sirkeci' den hare
ketle ( Zonguldak, İnebolu, 
Samsun, Ordu, Gire şun, T rab
zon, ve Riıeye azimet ve 
avdet edecektir. 

fazla tafsilit için Sirkeci 
Yelkenci Hanmdaki acentahğı· 
na mllracaal Tel: 21515 

ıstanbu1 OçUncU icra Ma
murluOund•n: Haydnrpat Lda lura
himağa nıahıı.lleeindo ~ara-:lar ı:eş me
eindekl tuğla harmanında mevcut ,.e 
birinci açık ar tırınaı:ıııda kıymotı 

muhanıroinesi bulunaını)an birınci ikin· 
el uçuncu ciıı!l.ten tahminen 200,000 
tuğla 20/11 0:32 p:ı.ıar guııii saat on 
dörtten sonra 'fC ikinri a~ık arttırma 
ıuretile ıatılaraktır. Taliplerin ın:ı.lıal

Unde bulunarak w~ınuruna müraca· 
atları llln olunur. 

EMLAK ve EYTAM BANKASI ILANATI 

Emlak 
Anonim 

ve Eytam 
Şirketinden: 

i:Sankası Türk 

Hissedaran tarafından vaki teklife binaen esas nizamnamemi· 
zin 14, 34, 44, 45, 49 uncu maddelerinin tadili zımnında hiueda
ran umumi heyetinin 17. Biriuci Klnun. 932 cumartesi gllnll eaat 
11 de Ankara'da banka idare merkezinde fevkalAde içtimaa dave
ti idare Meclisi,nizin 14. ikinci Teırin. 93l tarihli içtimamda ka
rargir olduğundan Ticaret kanunu ahklmı ve csa• nizamnamemiziıı 
mevaddı mahsusası mucibince l<eyfiyet ilan of un ur. 

Tadili teklif olunan maddelerin tadil metinleri: 
14 üncü madde: 
Her iki tertip hisse senetleri hamile muharrer ve ltlare Mec-

lisi azasından iki zatla umumi müdüriln imıllSı ve Şirketin mührünG · 
muhtevi olacaktır. Şu kadar ki bu hisse senetleri bedelleri tama
men ödeninceye kadar nama muharrer ve devrü ferağları Ticaret 
kanunu ahkamına tabi bulunacaktır. 

34, 44, 45 inci maddeler : 
Gerek bina ve gerek Uzerine bina yapılmak şartile arsalar 

mukabili yapılan ikrazlara Azami on beş sene vade verilebilir. 
Ve borç muayyen taksitlerle ödenir. Mevcut veya inıa edilecek 
bina mukabilinde verilecek mebliğ bina ile miktarı kafi arsanın 
tahmin edilen kıymetinin yansından fada olmaz. Emlik tahmin 
edilirken tesbjt edilecek safi varid1tt ikraz edilecek mebiiğın sene
lik faiz ve komisyon miktarmdan düo olmamak lhamdır. Hükümet 
kef aletile ve ipotek mukabilinde yapılacak ikrazlarda ipotek edilen 
mal.o muhammen kıymetinin tamRmı keza on beş sene müddetle 
verilebilir. 

49 uncu madde : 
Banka altı Azadan müteşekkil bir meclis tarafından idare olu• 

nw. Azanın ikisi Maliye, ikisi Adliye Veklletleri tarafından tayin 
ve diğer ikisi hissedarlar umumi heyetince M tertibi hiase ıenetle
rine malik olanlar tarafından intihap olunur. B tertibi histe aenet• 
}erinin ihraç ve furuhtuna kadar bu iki Aıa da Maliye Vekaleti 
tarafından tayin edilecektir. 

İnhisarlar Umum Müdürlüğünden: 
idaremiz için pazarlıkla,. 25011 ton Marinlive kömllrtl 18000 

kilo Benzin alınacaktır. Taliplerin ıartnamelerini almak Uzere 
hergUn ve pazarlığa iştirak etmek llzere 0 o 7,5 teminatı muvak
kate akçelerioi hamilen 26 111932 cumartesi günü saat 14 te Ga· 
}atada Mübayaat komisyonuna müracaatları. -

İŞSİZ KALAN EFENDİLERE 
TUrkçe okumak yazmak lıilon efendiler Pazartesi Ye Porşemhc gUnlori 

~nnt 17 - 19 yahut 19 - 21 e kadar Ticaret der:;leriııe de-.am ederek 4 ayde 
muhaHbeci olur ,.e son iml1handa mu\ aff:ı.k cıl:ınlar:ı ~ehadctnı.me verilir. 
ı>roğrnını meccanen alnıa.k TO kaydolmak için Bcyc[:'lun'da Aıncrikan .'efa
reth \llcsi yanında Lisan 'o Ticaret dcırsanesine müracaat. Der ler 6 K. <' .. ,el 
P:ı.zut si gUnll hnşlıl or. Ihı~usi ders lıahl kabul olunur. 

A. Pakradunl 

Ticaret f şleri Umum Müdürlüğünden: 
30 ikinci Teşrin 33) tarihli kaııu'l hOkümleriııe gorc tesr;il edilıniı olan 

Ecnebi A:mk:ılarındırn ''.Kredi Liyone - Credit L) oıınai~,, Bankası bu kere 
mUraca:ıtla Tlirkiyedcki faallyet'ne nihayet ver·ıme; ı ka·:ırgir oldu.;ı ııdan 
hesapların :ll/12, 032 tarihine kadar kapatılmuının mııştcriler6 bildirildiğini 
, 0 IJİr gfnıa 1Jaııka uıullmoleısi yapılmamakta 0JduğL1n11 'o mo~·uı memurların 
vukulıulacak ınüracantları sı 12 U32 tarihinclon sonra dahi JUzr m gör I(• ·ek 
müddotçe SultanhamamıuJaki bi roda kabul 6de~e derini ''O bu memurların 
hangi tarihte iofik:ı.k tıyliyecoklrrinin ayrıca bildirilecrğiui bildirmi9tir. Kry

fiyot ilfrn olun ur -
GRIPE TUTULMA YINIZ 

Hsababer bir kaşe • 

NEOKALMINA 
Aldığın zda 

Viicudunuıa gripe karşı en kuvvetli silahı vermiş olursunuz. 
Mideyi ve kalbi kat'iyyen yormaz. Her eczanede satılır. 

TAVlL ZADE VAPURLARI 
AYVALIK Postası 

JD'::~,~~A~E! 
saat 17 de Sirkeciden hareketle 
Gelibolu, Çanakkale ve Körfez 
tarikile Ayvalığa azimet ve av-

det edecektir. 
Yolcu bileti vapurda da verilir. 

Adr .. : Y emifte T avilzade Muı· 
tala biraderler. Telefon: 2.2210 

Alemdar Zade Mehmet 
Vapuru 

BÜLENT 
VAPURU 16 teşrin ·sani Çarşam• 

ba Zonguldak, İnebolu, Saınıua, 
Ordu, Giremun, Trabzon, Rize Ye 

Mepavri'~ az:met ve aYdetle ayni 
i•kelelerle Görele ve Ünyeye 
utrayarak aY.iet edecektir. 

Acentami: A.liiye han No. 1 
Tel. 21037 



PHILIPS 

"830'-
Bir Tek Düğme ile 

Bütün Avrupa Dinleniyor. 

PHILIPS 830 A 
SüperendUktanı 

............................ ._ .. I ............ 

.. 

Mütemadi tebeddülAtı havaiye.den 
bir çok hastahklar ve bilhassa 

Grip tevellüdeder. 
Bu tehlikeden vikaye için: 
Akıamları evden çıkarken her halde 
cibanşllnıul ıöhreti haiz: 

MANDELBERG 
EMPERMEABILIZE 

PARDESONOZO 
Giriniz. Sizi her nevi aoQuk algınhQ1ndan 

muhafaza edecektJr. 

27 1 
/ 2 lira. Yalnız 

IKSBLSi 
BOYOK ELBiSE FABRIKASINDA 

Galata, Karaköy büyük mahalJebicini n UstOnde 

ANKARADA: 

MODA PAZARINDA 
Sahi maktadır 

·- IMZASINI BULANA =-. , , , 
,'KRAMIYE VERiLiR 

S· 6alaltJ. _ l(ö/emen sol<.ağı.s 
~-~······-······· 

Uoulmayıoız ki 4 

, ASİPİN KENAN 
tabletleri 

lıı. Baş ve diş ağrılar •na ve soğuk algınlığına en birinci iltlçtır 

Son Posta Malbaa•ı 

Sahibi ı Ali Ekrem 

Netriral Müd!irüa Halil Lütfi 

Sah11K Büyük 

ELEKTRİK BATARYASI 
MotUr, dinamo, tekmil cihat itler bir halde. 

Taliplerin 807otlu poata kutı.ıa. 2190 
....... tat.rina •llracaatı.n. 

SON POSTA 

KüçÜk·:Y., 
\ 

. \ 
8-Bey:gir 

\ 

~od eli 

kuvvetinde motör 

' Ford' un yeni 
bir eseri 

\ 
Saatte 90 kilometre 

\ 
Sessiz ikinci vitesle 

60 kilometre 
' Bütün bunlara ragmen ·100 

km. de y~lnız 8 litre benzin 

Biiyük arabalarda mevcut bütün 
makine tek!mü1Att. 

Ford yapısı ·• l"'ord teorlibesl: ForCI uaut~ 
- Ford çeıııtı . fdar9'1 btr u-aba •Alçak k•roeer1. 

Dört kişilik ••r•t rahat ...... EIHtiklyett 
faz:la ananı m akaslar' • Çift ayarh otomatlleı 
htdrolllc amortteörler • Şaalden ıastlkle tecrit ~it~ 
mit 4 aıtlndlrll mot3r. 

Sanaıntıya kartı tertibatı h•vt ı:llr•kslyo" . S lnkro
met alatemt vltes deı\lttlrme · S•"•lz: ikinci vltee, 
Kullanılmas ı kol ay • Ak ftlaraaıyonu aerı , 

Dingil arahO• 2,28 metre • . T~ıctırlf'ıt\ 
arlltıiı t,14 metr• · En yOk-k eO r 'atıerde emoly~t 
v• rahatlık temin eden el klet mtırlcezl alçak ,ası~ 
b&rt t•k.,rlek Ozerlnd• Qatıtan gayet tesl r~l. dahli~ 
tnbl sattı frenler. 

17 Tıp1nlsa•I PerfeMOt gUttl ... , ........... 
·T•tııi_.. OT O• OT~ R fOR O •c:ellta•ı11ıe •lludı 
....... te.fWi' •ilec8'1tif • 

FORO MOTOR COMPANY EKPORTS INC. tSTANBUL, 


