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-Gazi Hz. Hari& Siyasetimizi DiplomatlaraHükmeden GizliKuvvetler 

İzah Buyuracaklar Bekir Sami Beyi Pariste 
_ ~--- Nasıl Atlatmışlardı ? 

M. Meclisi Bugün Faaliyete Geçiyor 
Ankara, 1 (Huıuıl) - Büyüle 

·Millet Meclisi bugün öğleden 
•onra kış içtima devresine ·başh
yaca1<tır. Bu devrenin ilk celsesi 
bugün saat ikide aktedilecek, 
yoklama yapılarak ekseriyet 
' clup olmadığı tesbit edilecektir. 
Ek.eriyet mevcut olduğu takdirde 
-l"uznameye geçilecektir. Ruzna

menin birinci ıuadde~ini Gazi 
:Hauetlerinin senelik nutukJarı 
teşkil etmektedir. Mecliste radyo 
tertibatı yapıldığı için Gazi Hz. 
nin nutukları memleketin her ta• 
rafmdan dinlenebilecektir. Reisi
cumhur Hı., bugünkü nutuk· 
larmda çok mühim ve hayati 
meselelere temas buyuracakları, 
bilhassa harici siyasetimize ve 
iktısadi vaziyetimize ait kısımlar 
Uzerinde ebemmiyetJe duracak· 
ları anlaşılıyor. 

Gazi Hz. nln Rusya, İtalya ve 
lran devletlerile karşılıklı mUna-

L 

BUyUk Millet Meclisi blnaeı 

sebetlerimiz, AkvAm Cemiyet" ne Ankara, 1 (Hususi) - Halle: 
girmemiz hakkında beyanatta bu- Fırkası Meclis grupu dün ismet 
lunacakJarı tahmin olunmaktadır. (Duamı J üncil aa;iada) 

Zar o Ağa Dün Geldi 
~~~~~~~- ---~~~~~~~~ 

Fakat Asırdide ihtiyar Bitkin Bir 
Haldedii-, Çok Yıpranmış, Elinde 

De Beş Para Bırakmamışlar 
Asırdide lbti· türlü bizi yuka· 

yanınız Zaro Ağa· rı bırakmıyordu. 
bayla uzun sllren Nihayet anlaştık: 
"arışık ve esrar- Biz az ıoracak-
engiz bir ıeya- ~ ilk.. Zaro Ağayı 
bat~~ g"":.ını n!- 1 ııkmadan bet on 
bayet dün geldi. dakika oturup 
Fakat ne gelişf. gidecektik. 

j 

Zavallı yUı alt- J Loı ve top-
nuşhk ihtiyarı- rak aralıktan dar 
mızda takat na- bir merdiven çık· 
lllına bir şey kal· bk, yukarıdaki 
n1amı9 .. Yorgun, kliçtik bir oda-
bitkin ve mecal- ya girdik.. Zaro 
&İl bir halde Aia köşedeki 
aramıza tekrar mindere uzanmıı, 
karıştı . ellerini bir ölü 

Karilerimi:ı iyi gibi göbeğinin 

İngiliz Casuslarının Korkunç Ve Çok 
. Tehlikeli Faaliyetlerinden Bir Safha 

Yazan: H. R. Berndor/ 
-6 

Hull•a: lngHt .... hUkOrneu, TUrkl;ra • Fr•n••. Lehl•lan ara
aında kendi mentaatlerfne mUtevecclh olma• Uzere bir lftl
l•k mUzakaresl yapddılına habe,. almıtbr. Bu ••ta Tarld•• 
Fran•aden para ve allAh alacak. Lehistan Almanlarla lhtl
ıatta bulunduiu Yukarı Sllezyeya konacak, Fransa da iki 
kuvvatll devletin doetlu~unu kazanacak. lnglllere, mUza-
ke alerln cer•J'•n ettlil Perise en kuvvetli memurlarını 
göndererek bu mUzakerelere mAnl olmıJ• çah,maktadlr. 
TUrk murahhaaının evrakı çalınmı,, Lah murahhaaına da 
bJr otomobil keza•ı tertip adllmlftlr. 

Lehi.tanın Türkiye sefiri M. 
yodkonun Parise gelişi ıon d~ 
rece gizli tutufmuıtu. Resmi sj
yaset Aleminde hiç kimsenin bun-
dan haberi yoktu. ÇUnkll Fransa
nın İngiltere aleyhine yapacağı bir 
anlaşmanın minası, ancak bunun 
gizli tutulmasile kabil olabiJirdL 
Ayni zamanda Yukarı Silezya 
hücumu ile ıarktaki hareketfite 
son derece an! yapılmak gerekti. 

Yüzbaşı Reily derhaı faaliy0te 
f eçti ve daha o akşam lngiltere
nin Paris sefareti Franaıı Hari-
ciye Nezaretine telefonla müra• 
caat ederek Jodko namında bir 
Lehlinin mühim mllzakereler 
yapmak Uıere Pariıe gelip gel
madiöini 80 .. d11 

F;ansız Hflkümeti bu sualdea 
pek bir şey anlamamıfb. Bittabi M. 
Jodkonun Pariıte bulunmadığı 
cevabı verildi. Maamafih F ranıız 
HükQmetinin bu adamla berbangl 
bir müzakerede bulunmadığı da 
ihtiyaten ilAYe olundu. lngiliz se• 
fareti, bu malümab aldı ve kısaca 
bir teşekkürde bulundu. Fakat 
vesikaların fotoğrafileri çoktan 
Londranm yolunu tutmuıtu. Bu· 
nun neticesi şu oldu ki Yukarı 

Silezyada bulunan İngiliz kuv
vetleri derhal ihtiyat tedbirleri 
aldılar. Akdeniz İngiliz filosu tel· 
grafla emirler aldL Harp gemileri 
demir almıya ve beklenmiyen bir 
manevra yapmıya başladılar. 

BUtun İngiliz limanlarındaki ge· 
miler de kömür yllklemiye baş· 

lamı~lardı. 
)#. 

Yüzbqı Reily, odasında otur- ı 

NeUcede Lolt Corçla an lafa:-
mlyan müteveffa M. Brly•n 

muş, dakikası dakikasına haber• 
dar olduğu bütün bu hAdiseleri 
bir sinema ,iridi gibi gözünün 
önünden geçiriyordu ki telefon 
çaldı. Bu, M. Edvards'dı. Madam 
Gordonun kltibi Solovay ile 
civar kahvelerden birinde buJun-
duğunu ve herifi para kuvvetile 
satın aldığını haber veriyordu. 
Herif, paraları gördükten sonra 
ağzını açmış, blitün bildikle-
rini anlatm1ştı . Solo vay Fransa 
ile Lehistan ve Türkiye arasm
daki mukavelenin ertesi gün 
akşam 9 da imzalanacağını, bu 

( Devamı 10 uncu uyfada) hatırlıyacaklardır- üıtUne koymuş 
lci Zaro Ağa iki horul horul uyu· 1 
seneden fazla bir yor.. Araaıra Akıllının Cevabi! ı 
nıftddet evvel buruıuk ytlıllne ·---------------------------
buradan Ameri· Uzun bir maceradan eonra DUn f•tanbula dinen zaro konan ıinekle-
kaya götilrülmüf, Al• Z•ro Al• torunlarının arasında rin rahatsızhğ'ıle, 

:: orada muhtelif şehir ve ka1aba- çe ve yarı kilrtçe hep Zaro Ata- burnunu, du~aklarını, yanatını 
larda dolaştmlarak tiyatro ve bar dan baheediliyor. oynabyor, hafif sesler çıkarıyordu. 
•ahnclerine çıkarılmış, sonra in- Zar~ Ağanın ufak evinden Kudret Hanım elinin baı 
giltereye getirilmişti. Zaro Ağa içeri girerken ıevcesi Kudret bp~rm~~J ~taekl.armat gtöt~Urerek 
in ·1 d H 1 k ıze SWP,, Y ııare e ı. 

gı tere e sayısız maceralar anıma arşılaştık.. 9· köıeye gidip ot d k •e 
· · k d" . d ır ur u ,, reçırmış, en Hini gez irenlerden - SelAmUnaleykllm Kudret ( Devamı 10 uncu aayfada) 

birisi çok garip bir şekilde öldu- Hanını. ( '"' 

tülmüş, bir aralık Zaro beş para- - AleykümselAm oğlum .• Bu- ı·brahı·m Ala"' eddı·n 
1112: bırakılmış ve ölüm tehlikele~i yurun .. 
b ile t{eçirmiştir. İş te , şu kısa - Zaro Ağa yukarıda mı ?. 8 C V • 
•atırlnrda hüilsa ettiğimiz up - Evet amma çok yorgun, • evap erıyor 
uzun maceralardan sonra dün göremiyeceksin., --
ıabah Zaro Ağa tekra~ İstanbula - Zarar yok Kudret H. Fa- Besim Atalay Bey .. İbrahim 
geldi, daha doğrusu gelebildi. kat kendisi1e biraz konuşamaz Alaeddin Bey şakalaşma$ı 
. Dün Zaro Ağayı görmiye git· mıyız ? devam ediyor. /b,.ahim Alti-
~k. . Mahall~~e bayağı bir ba~- - Hiç konuşamıyor.. Olmaz, eddin Bey, Besim Atalay 

alık var gıbı... Fırlak tatlı, so- yorgun zavalh. . Nefes bile ala- Bsgin cevabına üçüncü defa 
f ük kaldırımlı sokağın yüzü gü- mıyor. olarak mukabele etmektedir. 
kil.yor. Zaro Ağanın evinin tam Kudret Hanımla epeyce mil· Lut/en 10 unca sa11/amızda 
k llfşısınd aki çardaklı kahvede nakaş.ıt. ettik. Zaro Ağanın konu- okuyunuz. 

• abalak daha fazla. .. Yarı türk· şamadığmdan dem vurarak bir ı - B6yle çirkin resim olduktan sonra sana ne diye on lira vere-
yim. Fotoğrafçı ayoi işi bir liraya yapıyor. 

'----------------------·-' 
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Halkın= Sesi J 
Saf Süt Bulun-

muyor 
lst.'\nhulun bir tOrlU balledile
miyen dertlerinden biri de süt 
meseles idir. Süt mesele!lioin h&lll 
hakkında halkımız diyor ki: 

Akif Bey ( Ercnkl>y Jsta.siyen cad~ 

cled 70 ) 
- Snt ve teker iki mühim rıda 

ehnakla beraber, bunlann birer ilaç 
mahiyeti de vardır. Ha1talar ye ço
cuklar süt içerler. Gazetelerin yaz
dıfcına göre istanbulda temix ıtıt 
yokmut- Belediyemiz ant meııeleaini 

ceui bir ıekilde hallederao İsanbul• 
lularuı duaamı kazanır. 

* 
lhsaıı B11y ( ::5ehz.ldeba tı Saffet p ş:ı 

a.partıımmı 3 ) 
- Ya:ııldrğı doğru is~ İatanbulda 

ir.tiha Un ikl miııli aüt ıarfediliyo,... 

mu~. Demek ki içtiğianix Otlerln 
y n ı 6Udur. fstanbul halkına 

sıhhi süt içirmek ıçın Belediye 
birçok tecrübeler yaptı. Güyüm uaulü 
tatbik etti. F kat hiçbir: inden iyi 
netice alamadı. Avrupahlann bu 
hususta tatbik ettikleri bir usul Yar
dır. Acaba bu usul bir.de de tatbih 
edil mu mi? .. 

llakkı Bey ( B<1yaz1t lshakıınta 
mahallosl 9 ) 

- Dnn aabah Di anyolunda bir 
iÜtçüyc girdim. Dükkanda ekşi bir 
koku vardı. Bir b rdak üt içtim. 
maaalarm Qxerine binbir sinek üşüş-
müş. Süt te ekşi ve sulu idi. Bunu 
bir •Ütçüye sordum. Bana şunları 

6yledi: O süt ekşimek ar.ere imiş. 
içine karbonat ve u h tarak bozul

anın önOne geçmiştir. Hakiketen 
.nt bana dokundu. Akfama kadar 

ide ğrm çektim. Al&kad rlar bu 
gibi dükkinlara ve sütleri aa\c aık 
kontrol etıeler çok iiyi olur. .. 

llikmet Bey ( Sulta.ırnhnı••t C,' atla· 
dıkapı 31 ) 

- Herke lstanbuld sütler bo-
1uktur diyor. Hakikaten An dolunun 
yayl Jarmda gördüğümüz. koyu ve 
ağla sütlere İstanbulda biç tesadüf 

edemiyoruz. SGt çocukların ve has
taların birinci gıd sıdar. Memleketin 
ııhhatini dolay11ilc nüfus siyasetini 
al k dar eder. Bana kahra Beledi· 
ye bir sUt ve yağ inhisara yapmah
dır. 

Hırsızlar 
Şimdi De Adliye Helala
rına Musallat Oldular 

B zı hırsızlar son birkaç ay 
iç.inde Adliye d ireaindeki apte
.anelerin kurşunlarına musallat 
olmuşlardır. Bunlar aptesanelere 
giriyorlar ve kapıları arkasından 
kilitledikten sonra muslukların 
kurşun borulnrıuı keserek çalı
yorlar. Bunun için Müddeiumu
milik Adliye dairesinde yalnız 
muakkipler ve esbabı meıalih 
tarafındaki aptesaneleri açık bı
raktırarak kalem odaları tara
fındakileri kilitletmiştir. 

Umumi Maaş 
Defterdarlık, memurların teş

rinisani maaşım bugün verecektir. 

=========================7============-c 
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LI J 
• 
ır Toka ace as, 

MuaJlimler Arasında Geçen Bir Dayak 
Hadisesi Tahkik Ediliyor 

- - - --·-----
Öğrendiğimize göre ıehrimizdeki İlkmektepler

den birinde muallimler araS1nda bir tokat hadisesi 
geç.niş, hadiseden haberdar olan Maarif Müdiirlüğü 
tahkikat yapbrmıya başlamışhr. 

Maarif ilk Tedrisat MUfettitlerinden NaDm Bey 
bu meseleyi tahkik etmektedir. fddial ra göre, 
bAdisenin şu şekilde geçtiği anlaıılıyor: 

liyeu mu llim Hamma derhal bir tok t atmiıhr. Bu 
tokat üzerine mesele bilyüm6ş ve büytık bir 
gürültllnün önü alınmışhr. Bunun üzerine tokat yiyen 
muaUim hanım Ma rif İdaresine müracaat ederek 
kendisine dayak atan muallim hakkand şikayette 
bulunmuştur. Muallim Han•m ayrıca Maarif Doktoru 
ta.rafmdnn da muayene cdilmif, bir rapor almıştır. 

Haliç taraflarındaki bir İlkmektepte H mm 
muallimlerdcn birisi arkadaşları arasınd konuşurken 
biraz ert sözler söylemiş, bunu milli hissiyat. rencide 
eder mahiyette sayan diğer bir muallim, söz. söy-

Bu hususta kendisine müracaat eden bir muharrifi.. 
mize Mnarif Müdilrü Haydar Bey derniıtir ki: 
"Hadise iki arkadaş arumda bir kavgadan ibarettir, 
Tahkik cttiriyoıuz.,. 

-----------·~---------- -- --......-
j Zegtingağlarının J 

Süriimünü · 
Kaçakçılık 

ihtiyar Bir Meyhaneci 
Mahkum Oldu 

Dün Adliye Jhtısas Mahkeme· 
sinde. Kumkapıda Balip şa yo
kuşunda meyhanecilik yapan Ni
koli Efendinin mnskir:at kaç k
ÇJlığınd o dolayı mevkuf n mu
hakemesine devam odilmiştir. 
Mahkeme, Nikoli Efendiyi (9) ay 
hapis e bir miktar para cezası
n mahküm etmiş ve fakat Ni
koli Ef. (65) yaşmı geçtiği için 
hapis ve para cezalarının altıda 
birini indirmiştir. Nikoii Ef. yedi 
ay on beş gün hapiste yatacak 
ve (1300) kuruş para cezası ve
recektir. 

Bir Facia 
Dün iki Beygirin Bel 

Kemiği Kınldı 

Dün Arnavutköyliade bir 
lromvay faciası olmuştur. Eyüp 
Ef. isminde bir vatmanın idare 
ettiği tramvay arabası dün Ama
vutköyü caddesinden geçerken 
bir yük arabasına çarpmıştır. 
Müsademe neticesin de araba par
çalaıımıf, hayvanların da bel ke
mikleri kanlmııbr. 

Satarken Tutuldu 
Osküdarda manavlık eden 

Hllseyin isminde biri ince namile 
maruf Feyzi isminde birine eroin 
satarken cürmümeıhut halinde 
yakalanmıştır. Hüseyinin Uzerinde 
20 paket eroin bulunmuştur. 

1 

Müddeiumumilikta Bir Hasbıhal : 
Dün sabah Müddeiumumi Ke· 

nan B. Başmuavinlik daireaiode 
( J 3) Müddeiumumi Muavinini top· 
layarak iki saat kadar mesleki 
bir hasbıhal yapmıştır. 

Temin için ... 
Bazı kimseler ze~tiny ... ğlaramı· 

zm ıilrümfuıü temin için vakum
yağı yerine sanayide Kullanılması 
fikrini ileri sürmektedirler. Sun· 
larnı iddialarına göre, sabun 
imalinde kullandığımız zeytinyağ· 
larınm, asidi alındığı takdirde 
bu yağ her çeşit makinelerde 
kullanılabilir. Fakat bu hususta 
bir kimyagerimiz şunları söyle
miştir: 

" - Zeytinyağlarının asidini 
almak çok masraflı olur ve esa~ 
ıen nebati bir yağ olan zeytin· 
yağı sanayide kullanıl maz. Sa· 
nayide kullanılan yağlar madeni 
yağlardır. Bunlar d.ı çeşitlere 
ayrılmıştır. Bazı makinelerde kı
vamı az, diğer bau makinelerde 
kıvamı çok olan yağlar kullanıl
maktadır. Zeytinyağlarımızı 6ar
fedeceğiz diye fennen doğru ol· 
mayan bir işe girişmek muvafık 
değildir. Zeytinyağlartmız için 
başka istihlak sah ları arama
lıyız. " 

Ali Rıza Paşa 
Esbak Sadrazam Dün 

Vefat Etti 

Esbak Sadrazam Ali Rıza Pş. 
dün saİ:>ah vefat etmiştir. Cena
zesi bu sabah saat 11 de kaldı
rılarak Erenköy lstasiyon cnmi
inde namaıı kılındıktan sonra 
A1lnhm rahmetine tevdi edilecektir 

Regaip Gecesi 
lıtanbul Miiftülliğünden: 
Birinci teşrinin otuz birinci 

pazartesi günü Recebin biri ol
duğu cihetle önihnüzdeki per
şembe günü akşamı ( cuma ge
cesi ) Leyleiregaip olduğu illn 
olunur. 

Heroincilik 

Bir Evde Esrarengiz 
Maddeler Bulundu 

Gümrük Muhafaza Baş Mfi.. 
diidyeti memurlan Aynahçeşm~ 
de 27 numarada oturan Abra· 
ham Davit efendinin evinde bir
takım maddeler bulmuşlardır. 
Bu maddelerin heroin imalinde 
kullanıldığı tahmin edilmektedir. 
Bunlar tahlil edilmek üzere 
Gümrfik kimyahanesine gönderil
miıtir. Yakalanan ıeyler şunlar
dır: Sekiz yüz ambalaj p keti, 
350 gramlık ftimyevi bir madde, 
on iki paket içinde bir kilo iki 
yilz elli dirhem miktarında diğer 
"bir kimyevi madde, dirhemler, 
terazi vesairedir. 

Bjr Esrarcı 
Dün Üsküdarda Esrar 
Satarken Y aka1andı 
Sabıkalı Cemal isminde biri 

Üsküd rda esr r satarken cllr
mümeıhut halinde yakdanmışbr. 
Cemalin iiıerinde bulunan 10 
dirhem esrar müsadere eclilmi,, 
kendisi de mahkemeye sevkedil
miştir. 

Sun'i Kahve 
Şehrimizde sun'i kabv imal 

etmek Ilı.ere bir şirket vllcude 
getirilmek iç.in Ticaret MüdDrlO
ğünc bir müracaat yapılmışbr. 

aarifte Bir Tayin 
lzmit Ortnmektebi fransız.ca 

muall'mi ve Müdür Muavini Hilmi 
8. Üaklidat Ortamektebi Modnr 
Muavinliğine nakledilmiştir. 

Gemi Kurtarma Şirketi 
Haber aldığımıza göre Türk 

denizlerinde batan gemileri kur
tarmak maksadile bir Gemi Kur
tarma Şirketi teşkil edilmiştir. 
Şirket yakında alta gemi ile faa
liyete geçecektir. 

Günün Tarihi 
--

Ticaret Odasına 
Verilen Rapor 

Kontenjan Komisyonu 
Reisi Ne Diyor? 

Burada ecnebi aermaycııi ile İf 
rören bir 4irkctin .. bir sermaye ile 
çok kazanç temin cttiğ'i ocklinde 
Ticaret Müdürlüğüne ve Ticaret 
Odaaında Kontenjan Komisyonuna 
bir rapor verUditini ıaı:mış idik. 
DGnkü gazetelerden biri bu hl• 
eli.eyi diğer bir ihbar h!disesi ile 
kar11tırarak bizi tekzip etmek i te
miştir. Halbuki mc ele bizim ya&• 
dı~ımız ribi, bir tacirin mezkur ıirket 
hakkında mufassal bir rapor vcrm .. 
ıinden ibarettir. Kontenjan Komi ... 
yonu Reisi fabrjkatör Kazam Ziya 8. 
bu buauııta bir mubarririmiı.e şunlan 
söylemiştir : 

- "Komiıyonumuı:un mih:akerelerl 
gidi olarak cereyan eder. Yalnı• 
İmam udc Arif Bey lııminde bir 
tacir böyle bir rapor ermittir. Bu· 
Dun Gıerine allkad r tirket le bu 
rapora cevap Yerdi. Fakat benim 
o•bsi fikrime görtt, ilk raporu veren 
Arif Beyin iddiaları biraz mübalAğ ... 
lıdar ... 

Diğer taraftan rapor aabibi Arif 
Bey de bize şunları öylemiıtir: 

- " İddialanm doğrudur ve ra
kamlarla tespit edilmiştir. Mcz.kOr 
tirket ıa bir aermaye ile çok para 
kazanıyor. Şirketin nrdiğf cevaptaki 
rak mlar yanhıtır. 

Duyunu Muvahhide 
Dün Borsada Düyunu Muv~hhide 

tahvilli& 58 üzerinden muamele i<lr• 
m6ştür. 

Sırra Bey Parise Gidi yor 
Maliye Vekaleti Hazine MüdilrO 

Sırrı Bey cumart i srOnü Pariıe ha• 
reket edecektir. 

Şehir Meclisi Toplanıyor 
J.tanbul Şehir Mecliıi bugil• 

üçüncü •ene içtima devreaine batlı• 
yacakhr. BugOnkü içtim•da riyaaet 
divanı •e encümenler intahabatı ya• 
pılııcaktır. 

Ozom Mubayaası 
fzmir 30 (Hususi) - inhisar 

idaresi Manisadan yarım milyon 
kilo, lzmirdco de bir buçuk mil
yok kilo üzUm mubayaası için 
emir vermiştir. 

Ekmek Fiatları 
lıtanbul Belediyesinden: T eş

rinisanin\n ikinci çarşamba gU

nünden itibaren ekmek sekiz 
buçuk. francal on Uç kuruştur. 

İstanbulun 
Planı 

lıtanbulun plftnı için Belediycnia 
bir mOsabaka açacatım işittik. Mimar 
M. Yanıen şunları s<Sylcmiıtir: 

-"Böyle bir müsabakaya giremem. 
Bunu bir hııyeiyet mesele l sayarım. 

Sonra bir ıehir pliinı müsabaka ile 
olmaz. Çünkü bir şeh:r planı birka~ 
s ne emekle beraber yOı, yüz elli 

ı bin lira aarfile meydane ıetcoilir.,, 

1 
Son Postanın Resimli Hikage si: Pazar Ola Hasan Bey Digor Ki: 1 

J 

1 - Bu paraııılıktan bıktım, 
11ıandım artık. 

2 - Bir aklama Hecek ••• 

r, 

' 

3 - Başımr alıp .•• 

....... / 

/·0-
ı \ 

4 - Diyar diyar ge.zeceiim. 

... ' ........... 

5: Huan Bey - Büynk eöyle•• 
koın4u. .. Zaro Ağadan ibret •'· Bak 
o da diyar diyar gez.ip toı.du amrrı., 

sonunda yine ıeli boı döndG. 



1 Teşrinisani 

Sokakta 
Kalan 
Çocuklar -----------· 

Bu sene Dumlupınar Yatı· 
nıclctchinclcm şahadetname alan 
Uç çoculc, tahsillerine devam 
ederek yüksek bir tahsil mües-
sesesine girmiye karar vermişler. 
Mektep, şahadetname verdikten 
ıonra, çocuklara yol vermiş. 
Mektep nizamnamesi artık tale-
beden sayılmıyan bu çocukları 
mekteple tutmıya müsait olma· 
dığı için, müdüriyetçe başka tür-
1l1 hareket edilmesine de imkan 
Yokmuş. Fakat bu çocuklar, kim
sesiz ve hamisiz olduklara için 
gidecek yer bulamamışlar. Sokak
ta kalmışlar. Hangi yiiksek mek
tebe mlhacaat etmişlerse, yer 
kalmadığı, vakti geçirdikleri ce· 
\'abanı alnuşlar. Ceplerinde para
lan da olmadığı için, şurada bu-
rada yatmışlar. Ne yapacaklarmı 
taşırmışlar. Belki bir mektebe gi
rebilirler üınidile buradan yayan 
Ankaraya gitmişler. Orada ne 
Yaptılar 1 Bir mektebe girebil
diler mi? Yoksa sokakta mı kal-
dılar, bilmiyoruz. 

* Geçen aün İffet Halim H. , 
liikimiyeti Milliye gazetesinde 
Erenköy Kız Lisesinden bu sene 
tahadetname alan üç kızın hiki
Yesini yazıyordu. 

Bu kızlar taşralı fakir aile 
t<>cuklarıdır. Tahsillerine devam 
etmek arzusundadırlar. Fakat Da
tl\lfünunda okuyabilmek için ha
yatlarını kazanmaya mecburdurlar. 
Ailelerinin kendilerine yardım et· 
ınelerine imkin yoktur. Bir ta
raftan Darülfllnuna müracaat edi
Yorlnr, bir taraftan da kendilerine 
i~ aramıya koyuluyorlar. 

Bugün İi bulmak kolay mı ? 
Tabii muvaffak olamıyorlar. Biz
larure tahsillerine devamdan vaz
geçerek bir baltaya sap olmaya 
mecbur kalayorlar. Biri Anadolu-
da bir böye muallim tayin edili· 
Yor. Biri ailesinin yanma dönü
)'or. ÜçllncllaU ne yapıyor belli 
dtğil. 

* Bu iki vak'a bilinmiyen, biıe 
kadar gelmi)·en yüzlerce hAdis~ 
nin Lir iki nUmuneıidir. 

Daha kimbilir nekadar genç, 
lise tahsillerini bitirir bitirmeı 

ı •okağa atılıyor ve kayboluyorlar. 
Bu çocuklardan hiç olmazsa 

bir tanesi belki yarının bilyllk 
•damlarından biri olacaktı. Fakat 
onlar için, daha hayatın basama
ğında, biltlin imklnlar kapan· 
tnıştır. Oldukları yerde aaymıya 
ltıahküındurlar. 

Derler ki, demokratik idar~ 
"İn en büyük meziyetlerinden biri 
biirnn vatandaılarına müsavi tah
•il imkinı vermesidir. Şüphesiz 
Maarif Vcklleti hec kabiliyeti 
~ı:amt inkişafa mazhar kılmak 
1•lcr. Fakat maarif teşkilltımızın 
~azı noksanları böyle yüzlerce 
ıstidadın ölmesine sabep olabi· 
liyor. 

Hu vak'alar bize, yüksek tah· 
•il yapmak iıtiyen iençleri elle
binden tutacak, onlara hayatın ilk 
•samağında yardım edecek bir 

lnücıseseye muhtaç olduğumuzu 
lnlahyor. Bu vazifeyi Maarif Ce
~iyetleri muvaffakiyetle yepabi-
ırler. Bu cemiyet, imtihanlar bit

lttcden bütün mekteplere bir ta
~İ'tnle bu himayesini bildirerek 
~ 1mayeıi altına alabileceii çocuk
t'rı tespit edebilir. Onlara it bu--
•bilir, yatacak yer gösterebilir 
~c hayata atılırken sarsılmalarına 
lnani olabilir. 

Reşit Galip Beyefendinin bu 
111~seleye liyık olduğu ehemmiyeti 
~ereceğine tüphemiz yaktur. 

Misafir Sporcular 
Ankarada bulunan Ruı ıpor· 

tuları bu sabah fehrimiıe dön· 
9:aüılerdir. 

SON POSTA 

[Son Postanın Resimli Makalesi a Yol işaretleri a 

. . ' . 
·c, o ı< A G' . 

l 
Saıfa J 

•• o 
Münderecatınuzın çoklu
gundarı dercedilememiş
tir. 

~ 

- Yabancı bir yerde yol yü· 
rllrken lcöşebaşılarında ıiıe istikam•tl 
göıtercn livhalara rastgelirainiz. Bu 
livt.alar olnıaaa yolunuzu ,a,ıraca

ğınız muhakkaktır. 

2 -- Hayat yolunda da köşebaşı· 
!arına konmuş işaretler vardır. Bu 
İfaretleri okuyabilenler yollarını 

••tırmakıı:ıı:ın yürüyebilirler. 

.A. H. Bey 
Cevap Veriyor 

Diyor ki : "Planlı Bir 
Himaye Lazımdır,, 

3 - Fakat çoğumuz bu i9aretler ı 
de kuJlanılan yazıyı okumasını bit- , 
meyiz. Gösterilen istiltamcli göre-
meyiz ve yolumuzu 

~ ....................... 111::..ıııam ........... mm .......... llill!m!l.;.m=llMl~:ım .. ~•~ .............. ıımı .. ıııt..~ 

HABERLERİ I' SON TELGRAF 

Antepte Gizli Bir Tarikat 
~-~--- --- -

Bir Mahfil Meydana Çıkarıldı Ve 33 
Kişi Tevkif Edildi 

Gaziantep, 1 ( Hususi ) - Zabıtamız tarafın- mahfil teşkil etmiJtir. Antep Mahfilinin Reiıi · 
dan ( Babi ) tarikatine mensup 33 kiti tevkif Abdülhak isminde birisidir. Zabıta meseleyi haber 
edilmiştir. Y aphğım tahkikata nazaran bun· alır almaz takibata girişmiı 33 kiıiyi yakalamıJ, bu 
dan dört beş ay evvel Mısırdan Babi tarika- tarikata ait birçok kitaplar ve muhabere dosyeleri 
tine mensup bir muallim ve beraberinde " Mah· bulmuştur. Tarikat mensuplarının elyevm Hayfada 
fili tarikatı Babai .Adana ,, , " Mahfili tarikatı bulunan Sabilik l'arikati Reisi Şevki isminde bir 
~hal Antep ,, yazılı iki mühür getirmiş ve iki ut ile temasta bulundukları anlqılmıı~'.::__ i 
iki Haydut Borsada Osmanlı 

Bankasını Soydu 
Bur.a, 1 (Hususi) - Dün akıam aaat 16 da 

Oamaoh Bankası kasası iki haydut tarafından 
aoyulmuıtur. Bunlar tam 16 da bankaya gelmişler, 

lunan ( 3400 ) lirayı bir mendile koymUf Ye diier 
küçOk kasanın da açılmasını emretmiftir. 

biri kapıyı tutmuş, diğeri ikinci müdi.lrlln 
Kaaadar içinde ( J 00 ) bin lira bulunan bu 

kasada para olmadığını, a:nabtarm birinci mlidürde 
yamna çıkmıı ve tabanca ile tehdit 
ederek memurların bulunduğu odaya götftrmllş, 

olduğunu ve birinci mlldürüa Buraada bulunmadı
ğını söylemiıtir. Bundan sonra ıerirler kıyafetlerini 

orada ayni tehdit ile blltün memurları bir araya 
topladıktan ı.onra: " Eğer biriniz en ufak bir hare· 

değiıtirek uzaklqmıılardır. 
Haydutlar uzaklatır uzaklaşmaz, c!erbal telefon-

ket yaparsanız hepinizi gebertirim,, diye bağırmııbr. 
Sonra kasadara hliylik kasayı açmasını emretmiıtir. 
Kasadar kasayı açmıf, haydut kasanao içinde bu-

la icap eden makamlar haberdar edilmiı, polis, 
jandarrua, Adliye hep birden harekete ~eçmltlw
dir. Haydutlar yakalanmak üzeredir. 

İkinci Suç 
Muğlada Bir Tahsildar 

Tekrar Tevkif Edildi 
Muğla, l (Husuıl) - Evvelce 

tabıildar olduğu esnada zimmc· 
tine para geçirmekten dolayı üç 
ay hapse mahküm edilmİf olan 
Muğla Muhaıebei Huıusiye tah .. 
sil darı Mehmet oj'lu Muıtaf a 
Efendinin yeni bir zimmeti anla
şılmış ve yeniden tevkif edil-
miftir. 

Adliye Tayinleri 
Ankara, 1 (Hususi) - Adliye 

Vekileti memurin intihap encll· 
meni bu hafta toplaaarak yeni 
tayinlerle meııul olacaktar. 

M. Haryo ispanyada 
Madrit, 31 (A.A.) - Fraua 

Bqvekili M. Heryo buraya gel
.mit, hararetle kar,ılanmııtır .. 
=-

Yunanistanda 
Siyasi 
Buhran 

Allna, 1 (Huaual) - Baf v• 
kll M, Venızeloa istifa eımı,, 
kabine tefkllln• Ahall fırkaaı 
reisi M. Çaldarl• memur edll· 
mı,ıır. M. Çeldarla bugün mu· 
halH fırkaların r•l•l•rlle g8rU
••cek, muteakıben kabine 
llatealnl CGmhur Reisine vere
cektir. 

'---------~-------J 
Dil İşleri 

A11kar1, 1 ( Huıuıl ) - T6rk 
Dili Tetkik Cemiyeti faaliyetine 
devam etmektedir. Cemiyet tim· 
dilik en ziyade derleme, ııhlab, 

16gat, gramer tberlnde çalııacaktır. 

İSTER iNAN, /STER 

Bir Cinayet 
Bir Kadını Ve Çocuğunu 
Kireç Ocağında Y akblar 

Kilis (Huıust) - Burada tüy· 
ler ürpertici bir cinayet olmuı, 
bir kadınla bir yapnda bir çocuk 
kireç ocaklarında yakılmıtlardır. 
Facia kurbaolarınm hlbiyetleri 
henlb anlqılamamııtar. Zabıta 
failleri aramaktaclar. 

Radyo Kaçakçıhğı 
T elaiz T elefoa Şirketi abone 

olmadan radyo clinlenilmemeaİDi 
temin içia Radyo Kanunu namUe 
bir kanun çıkutmıya t-.ebbO. 
ye allkadar makamlara m&racaat 
etmiftir. 

ParlAmentolar Konferansı 
Beyaelmllel Parllmeatolar 

Konferaaaı bu sene lstanbulcla 
toplanacaktır . 

iNANMA! 
Bizi ıuauz. bırakan, şıthrimizin ııhhati il~ ?ynıyan 1 Ecn•bi tirketler,. ken~i rne~lc~cllerinln ajanları 

Terkoı Su Şirketinin m•t•r bir marıfeh daha olduğuna ,.are, böyle bır n2ıfeyı yapma, olmaları 
varmıt 1 Cuuıluk. ihtimalden uzak detildlr. Mea'uliyetll nzifeler ee· 

Şehrimizde çıkan bir Alman ı-auteainia yazdı- neblle.rin elinde bulundukça, o tlrkettea aadakat 
tına röre, Terko• Şirketi istanbulun ecnebi ku• .. t- b.ldemek nasıl mllmkUu olur. 
leri tarafından itrall eınuında franııztara bau Terkos Şirketinin verditi bu miaale bakarak, diter 
mevkileri bildirmek ıuretile CHuıluuk yap••t 1 ecınebi tirk•tlerin do ayni iti yapmadıkl•nna, artık 

l ısr B 'lNAM /.)TER · lNAN Al 

A. H. imzalı muharrir Koo
pera tif mecmuasıom •on çıkan 
6 ıncı sayısında bir maka1e y..
zarak sanayicilere cevap ver· 
mektedir. Muharrir bu maka
Jesinde sanayi siyaaetinden, 
Teşviki Sanayi Kanunundan bah· 
setmekte ve müfrit derecede 
himaye olunan bu sanayiden ne 
kazanıldığını ve ne kaybedildi
ğini, kendi noktai nazarına göre 
araıtırruaktadır. Makalede deni
liyor ki; 

"Acaba bugün bu fedakarlı
ğımızın neticesi tamamen alıomıı 
mıdır? 

Şunu kabul etmek lazımdır 
ki, gOmrük himayeıile cihan reka
betinden uzaklqmış olan sanayi 
eşyası, fiatını memlekette bu hi
maye miktaı ma kadar yl\ktelte· 
bilir. Sanayi e9yaaı piyasası "cihan 
piyaaası + gümrük resmi,, azami 
haddine yakan bir fiata ınalik ol
muştur. GOmrllğO sanayi himayesi 
için değil, ayni yüksekl ıkte 
hükümete varidat t.:mini noktasın
dan yapsaydık piyasalarımızda 
sanayi eşyası bugllnden daha 
yüksek olmayacaktı. Demek olu· 
yor ki mllstehlikler tarafından 
gümrük resmine muadil bir meb
liğ sanayi himayesi namına tes-
viye olunmuştur. Bu miktar se
nevi 20 - 25 milyon liradan atağı 
olmadığı için yalnaz son Uç aene 
zarfmda müste!ıliklerin 6dediğl 
vo yahut hükumetin •aridabndan 

kaybetmek suretile tabaisatlandırclai 
miktar 60- 75 milyon lira ara
sındadır. 

A. H. Bey bundan sonra 
bunlarm hepsi ( yani sanayi ) ni
hayet himayelerin ualdıiı veya 
ortadan kalktıta glln yqıyabile
cekler midir? Sualini aoruyor ve 
yine kendiai cet'ap veriyor: "Sanayi 
alelıtlak himaye g6rmlftnr. Tnr
kiye öyle çeıitli, öyle teferruatla 
bir 1anayie, öyle kOçük ve ikti
daraıı sermayeler ve teıebbftılere 
giriımiştir ki bunlann her birini 
ayn ayrı mtlatakil aanayi mevcu
diyeti halinde yetittirmiye veya 
yqatmıya Türkiye ıibi nihayet 
mahdut bir iç pazar değil 

mllatemlekelerine ihracat yapabi
lecek mOatemlekeci ve kuvvetli 
bir deYlet bile temin edemeL 
Sanayi bimayeai namma makul, 
pllnh, metotlu bir himaye bek
leriz.,, 

Gazi Hz. Harici Siyaseti
mizi izah Buyuracaklar 

( Battarafı 1 inci aayfada ) 
Patanm riyaaetinde toplaam11. 
Riyaset Divanı intihabı yapılm~ 
etki reis vekilleri ve azalar ipka 
edilmiftir. 

Fırka içtimaında Meclis Riyue
tine Klzua Pap, Haaaa B. ikinci 
Reiali;e, Refet ( Bana ) ( Sabak 
Maarıf Vekili) Beyler Rei8 Vekil
liklerine, Meluaet AH ( Arcbluaa) 
•• Halit (Erzurum ) Beyler idare 
lmirlilderbae aamıet olarak M· 
çilmlfler, kltipfer de ipka edil
rniıtir. 

Ankara, 1 (Huıust) - Millet 
Meclisinin bupaktı içtimamda 
misafirimiz Fnruıi lh. Gazi HL 
nin nutuklannı Cllmhur Riyaset 
locasından dialiyeceklerdir. 

Meclisin ilk celselerinde 'Nec
meddio Sadık, ŞDktO (Bolu), 
Emin (Eskiıehir), Sım (Eıkiıehir) 
Beylerin tefril masuniyetlerinia 
kaldınlmaıı, ltalya iJe doıtluk 
muahedemizin temdlcli, Sıhhat 
Veklletine 250 bin lira munzam 
teh;aıt verilmemi hakkındaki 11-
yibalar aıUıakere edilecektir. 



4 ~ayfa 

Memleket Manz~ 
l 

Uludağ 
Oteli 
Ve Ecnebiler 

Bursa ( Huıuıi ) - lıtanbul· 
dan Bursaya zengin ve mühim 
bir mUeııesenin sahipleri bulunan 
Uç ecnebi geldi ve Uludağ ote
line çıkblar. Bu Uç ecnebi mem• 
leketimiz hakkındaki hissiyatlarını 
ıu suretle ifade ettiler : 

- İsviçre dağlarının gllzelliği 
dillerde destandır. Fakat bütUn 
o gilzellikler ıun'idir. insan elile 
ve mlltemadi bir gayretle mey• 
dana getirilmiştir. Hakiki haz ve 
huzuru bviçre dağlarında bula
mazsınız. 

Uludağ ise dlinyanın en ~
yade gönül okşıyao, her an bır 
başka gllzellikle karşılayan bİI' 
yeridir. lnsan tabiatin cömert
liğile yetiıeo ve muhtelif renkler 
arzedeo, biribirine sarılan or• 
nıanJar içinden, güzel bir ıoae 
ortasından ve çağhyan dereler 
aras:ndan geçerken, yazın bu 
ııcak zamanlarında karlı dağlan 
ıeyrederken kendinden geçer. 
Uludağın en güzel yerinde kuru· 
lan şu temiz otel bize TOrkiyede 
ısayiş hakkında bir fikir verdi. 

Şunu itiraf etmeliyiz ki: Biz 
bu seyahati ikmal edinciye ka• 
clar her dakika bir eşkiya çete· 
sinin taarruzuna hedef olacağı· 
mız endişesile üzülüyorduk. Ha
riçte memleketiniz hakkında ya· 
p1lan propaganda budur. Bizi 
t eselli eden bir nokta yanımızda 
bu seyahat esnasında birkaç 
Türk dostumuzun bulunması idi. 
Fakat şimdi anlıyoruz ki: Her 
e cnebi endişesiz ve tereddütsüz 
bu güzel memleketin, bu daima 
yeşil ve emniyetli dağların içinde 
bir başına, kendi memleketinden 
daha emin ve mUsterih bir bllde 
gezebilir, yalnız siz Türkler bu 
gii.zel eserlerinizi reklam etmesini 
bilmelisiniz. 

Kayseri de 
- --=---

Mükemmel Bir Cocuk 
Bahçesi Var 

Kayseri (Hususi) - Üç aene 
eYvel Himayei Etfal te.raf ından 
açılan çocuk bahçesi bu Hile 
bazı tesisat illvesile Halk Evine 
devredilmiştir. Bahçede iki m6-
rebbi vardır. Bahçeye mukayyet 
( l50) çocuk bu iki mürebbinin 
idaresi altmda hergOn ııhh1 ve 
terbiyevi oyunlar oynamakta, 
beden hareketleri yapmakta, açık 
haYada ders almaktadırlar. 

Adana da 
Pamuk İhracatı Neden 

Azaldı? 

,Adana, - (Hususi) - Ofisin 
yaptığı istatistiklere oazareo, 1932 
•cneini.n dokuz ayında 2 milyon 
197 bin liralık pamuk ihracab 
olmuştur. Halbuki bu miktar iki 
sene evvel, 9 milyon küsur lira 
kadardı. 

Yuoanistanda pamuk zeriya-
tına çahşı)ması ve şehrimizin 
en kuvvetli müşterisi olan Fran-
samn pamuk ihtiyacım müsteın-
lekelerinden temin t"tmesi bu ıu
kuta sebep olmuştur. 

Cebeliberekette 
Bir Göl Ve Batakhk 

Kurutuldu 

Cebelibereket, (Hususi) - Is-
lahıye civarındaki Eymen gölü 
ve bataklıldarı kurtulmuştur. Halk, 
bu müthiş hastahk membaının 
kurutulmasandan :ıiyadebıile mem
nuııdur. 

SON POSTA r eşrinisani 1 
~ 

1 
Tenkit t 

1 

------------------------.-------------------IArapçaga 
Aksaraydaki lğri Minare ~;;~:;:uen 

• 
Albyüz Seneden beri lğri Duran Fakat 
Yıkılmıyan Bir Türk Şaheseridir 

Akaaray (Hususi) - Şehrimiz 
çok kıymetlJ Türk ıaheaerlerini 
sinesinde saklayan bir hazinedir. 
Selçukilerden Fabraverin yaptır
dıtı cami bu eserlerin en kıy· 
metlilerindeo biridir. Kırmızı 
tuğladan inıa edilmiş olduğu için 
Kızılminare, fevkalAde eğriliğin
den dolayı da Eğriminare namı 
verilen bu camiin minaresi çok 
şayanı tetkiktir.Alta yilz seneden· 
beri eğri durur, fakat yıkılmaz. 
Bu cami 7 42 senesinde inşa 
edilmiıür. Znmrei ıofiyandao 
Hacı Raşit Efendinin elyazması 
bir kitabında ( bu kitap Konya 
ıebir kütüphanesinde mevcuttur) 
minarenin eğriliği hakkında Yıl· 

dınm BeyaZlt ağzından fU cUmle 
yazılıdır: 

- Ben buradan geçerken 
minare benim geldiğimi gördü 

Elizizde 
! Yol İnşaatı Faaliyeti ( 

Hararetle Devam 
Ediyor 

Elaziz ( Hususi ) - EIAzizde 
adeta yo) seferberliği vardır. 
Elhi.z • Diyarbekir yolunun kışın 
şimale nazır olmasından dolayı 

pek çabuk kapamveren ( Deve· 
boynu } geçiti değiştirilmiş ve 
daha ziyade cenuba açık olan 
ve G61cük gölüniln şimal sahiline 
giden yeni bir güzergah açılm11 
ve otomobiller işlemiye başlamış· 
br. Bu yol, ayni zamanda Elhi.zi 
göl ıahiline ulaıbrmakta oldu· 
ğundao bundan sonra yazın Eli
zizliler de plAjlarda banyo yape 
mak imkanını bulabileceklerdir. 

Bir taraftan da Eliziz - Malatya 
yolunda bini mütecaviz amele 
çalışmakta •e Yedi köprft ile 
birkaç menfez yapbrılmaktadır. 

Elaziz • Nazimiye • Erzincan 
yolu da seyri~efere açılacaktır. 

Merkezi vilayete tAbi Aşvan 
köyünde iskinları tekarrur eden 
Bulgaristaodan gelecek muhacir· 
ler için altmış ev yaphrılmaktadır. 

Vilayet merkezinde Belediye
nin yapbrmakta olduğu ainema 
ve klüp, bankalar binaa• in.pah 
da hayli ilerleıniştir. 

Torbalıda 
Sporcular Kendi Kendi .. 

)erine Çalışıyorlar 

lzmir1 ( Hususi ) - Torbalı 
Y ıldm.mıpor futbol takımı kendi 
muhitinde ıon zamanlarda büyük 
bir alaka uyandırmaya muvaffak 
olmuştur. Yıldırtmıpor takımı 
Tire ve İzmirin Karantina takım· 
Jarile yaptığı temaslarda muvaf· 
fak almuş~ bllnlardan Karantina 
takımını ikiye karşı üç golJe 
mağlup etmiştir. 

Torbalı Y ıldmmspor takımı 
yakında İzmirde Al.sancak saha
unda İzmir Karantina takımile 
bir revanş maçı yapacaktır. 

Adnan 

ve hürmeten eğildir 
Bittabi bu efsanedir. Minare

nin neden eğrildiji belli değildir, 
• ' · fakat altı yüz senedir böyle dur-

Aksarayda lijrl minare 

ması şayanı dikkattir. 
Gerek cami, gerek minare 

çok musanna ve milzeyyendir. 
lnıa edildiği taribtenberi tamire 
ihtiyaç göstermiyen, renkleri sol
mıy.-n 'fürk f aheserlerioio bir 
numunesidir. 

Vaktile burada valilik yapan 
Şamlı bir zat bu camiin bulun
duğu mahallenin tqıdığı Türkçe 
( Gnndoğdu mahallesi ) ismini 
değiştirmiş ve mahalleye kendi 
vatanı olan Şamm ismini izafe 
ederek ( Şamlı mahallesi) dedirt
miştir. 30 senedenberi mahalle 
bu ismi taşımaktadır. Bütün 
Türkler mahalleye eski isminin 
verilmesini rica etmektedirler. 

~~~~~~~~~~~~~~ 

• 

lzmir San'atler Mektebinde ... 
İzmir, (Husu

si) - San'atler 
Mektebi Müdü
rü Fethi Bey 
istifa etmiş, isti• 
fası Maarif Ve• 
kileti tarafından 
kabul olunmuş• 
tur. Fethi Bey 
kıymetli bir ma• 
rifçimizdi, islifa· 
sı İzmir için bir 
ziyadır. Gönder
diğim ı-esirnde 
mektebin talim h' yeti ve talebelerinden mürekkep bir gurup g6rtln · 
mektedir. 

Bozdoğanda 
Muhtar Ve İmamlar için 

Açılan Kurs 

Bozdoğan. (Hususi) - Kayma
kamımız Nami Bey memleket 
için çok hayırlı ve fay dalı bir 
iş yapmıştır. 

Nami Bey Köy kanununun mü
kemmel bir surette tatbikini te-
min için köy teıekklillerinin ba
şında bulunan imam, muhtar ve 
hatipler için bir kurs açmış, 
kursun muaUimliğini de bizzat 
kencliıi deruhde etmiştir. 

Bu kursta muhtar. imam ve 
hatiplere yeni harflerle okuyup 
yazmak, blltçe usulleri, Köy Ka· 
nunu tatbikatı, ihtiyar heyetleri
nin k8ylftye ve h6kfımete karı• 
vazife vaziyetleri öğretilmiştir. 
Kurs nihayetinde bir imtihan 
yapılmıı ve muYaffak oldu· 
ğu anla,.lmışbr. KazJmızın elli 
k6yü varcLr. Bunlardan kırkında 
Köy Kanunu tatbik edilmektedir. 
Ka1makamımız Karaburun yolu 
ismile yeni bir yol yapbrmıı Ye 
on beı k6ylln istasiyonlarla ilti
sakmı temin etmiştir. Pek mllhim 
olan bu yolun k8şat resmi bu 
hafta yapılmıştır. 

Adanada Ham Portakal 
Satıh yor 

Adana, (Hususi) - Portakal 
mahsüUerimizi fıarap eden yeşiJ 
ve ham portakal satışı birkaç 
gündenberi devam etmektedir. 
Alakadar makamlar bu hususta 
tedbir almıya batlamıılardar. 

Mardin de 
Çok Kıymetli Bir 

Fanus Var 

Viranşehir (Hususi) - Mardin 
tehri, DArinm yeğeni Merdinoa 
tarafmdan İDfa edilmiş, Romah
lardan aonra da Araplaran istil!· 
sına uğraımtbr. İtte o vakit 
Araplar Mardinde tarihi bir fanus 
bırakmışlardır. 

Bu fan11s halen Mardinin Ulu
camiinin büyük kubbesine asılı
dır. Bu fanus bu kubbede asili 
bulunduğu milddetçe yılan ve 
akrebi çok olan bu muhitte bu 
hqerabn muhit halkına bir zara
rı dokunmıyacağı kanaati vardır. 
Tarihi kıymeti haiz olan bu fanus 
bir defa çalınmış ve bulunarak 
tekrar yerine asılmııhr. Geçen 
aene sırf bu fanusu çalmak için 
birkaç kişinin Mudioe geldiği 
istihbar edilmifti. 

Zayi birçok a1ar1 atikamaz me
yanmda bunun da gllnUn birinde 
kaybolmuı muhtemel bulundu
ğundan mezgftr fanusun mGze
miz~ nakli, çok isabetli bir hare
ket olacaktır. 

M. Kemalpaşada Tavuk Hırsızı 
M. Kemalpaşa ( Hususi ) -

Kazamız Kavaklı köyilnde tavuk 
hastalığı zuhur ettiğinde muvak
katen tavuk ihracı nıenedilmiştir. 

Soma HDkOmet Tabipliği 
Soma (Hususi) - Münhal bu

lunan hükQmet tabipliğine Dok
tor Sadık Bey tayin edilmiş ve 
•azifesine baılamııtır. 

"Zeglün ala faslıl ( Elııg-
11etil/etegani)t Taki9geti fi ki· 
tabirrulıleti libni Batuta,. 

Şu satırlar, lstanbulda yeni 
çıkan 450 sayfalık bir kitabın 
ismidir. Bu uzun ve çetrefil isim• 
den kitabın tnrkçe olmadığı da 
anlaşılır. 

Kitap, birçok Arapça kelime• 
ler bir araya sıralanarak tUrk• 
çeden başka bir dille neşredilme1' 
istenmiştir. 

Bu eseri okurken bir edibin 
( Arapça değil mi uydur uydur 
söyl~ ) piyesi hatırımıza geldi. 
Namık Kemalin ( Kiryako ) isimli 

hikayesini de hatırlamamak mümküo 
değil. Eıer mevzu itibarile çok 
mnhim. Tavarık Tllıklerinden (Tan
ca) lı meşhur seyyah (lbni Batuta) 
nm tam altı aıır evvel yaptığı 
bir seyahat parçasından alınmış· 
tar. Selçuk Devletinin inkırazın· 
dan ıonra ve Oımanlılarm teşek· 
ktıUi sırasında Anadolunun ar· 
zettiği anarşi manzarası içinde 
bile fe'!izli bir teşekkOl olan 
Ahilik ve fntnvvetten bahsediyor. 

Eser mevzuu itibarile Ana· 
doluyu ve yalnız Tiirklliğü ala!ca· 
dar ettiği için Türklere hitap et· 
mesi lazımdı. 

Seyahatname müteaddit de-
falar arapça olarak basılmı ş meb
zul bir eser olduğu için Araplar• 
ca pek maruftur. Esasen lürkçe· 
ye de tercüme edilmiştir. Bu se
beple arapça olarak tekrar neş· 
redilmesine biç lüzum yoktu. 

Muallim Cevdet Be) Ev:rnf 
mahzeninde ( IO) sene içinde 
bulduğu Ahiliğe ait bazı vak· 
fiyelerle Anadoluda mevcut eski 
Ahi müesseselerine ait bazı 
kitabeleri de kitabına türk· 
çe olarak geçirmiıtir. GöuU), 
uzun senelerin mahsulU oldu· 
ğu söylenen ve sırf Tnrkliiğil 
allkadar eden bu kitabın yine 
tllrkçe olarak yalnız Türklere 
hitap etmeıini isterdi. Esasen 
Araplann arapçaaile ya.zılmıyao 
bu kitabm bir kısmını da türkçe 
sahifeler teıkil ediyor. Arapların 
Tllrkçeyi anlamalarına imkan bu· 
lunmadığı için eıerin basılması 
için çekilen zahmete insan acı· 
yor. Memlekete muallim ordusu 
yetiıtiren bir irfan yurdunda 
hocalık yapan Cevdet Bey bu 
kitabı tlirkçe olarak bastırsaydı 
Tilrk tarihine bir hizmet etmiş 
sayılardı. Kitabın yarısı araµça 
yarısı türkçe olduğu için ne ya· 
lan söyliyelim bundan ne Arap, 
ne de Türk tam maoasile bir şey 
ö&"reoemiyecektir. 

Kitapta, manasını okuyucu· 
ya vermek iıtemiyen inatçı bir 
kıskançlık vardır. -Atis 

Bey pazarında 
Sıhhat Memuru Kursun un 

Mevzunları 

Beypazarı, (Huıuı1) - Kö!t~ 
lerde açılacak ııbhat odalarna 
ııhbat memuru yetiştirmt:k üzere 
bir kurs açıldığı evvelce yazıl· 
mıfb. Birinci kurs bitmiş ve 
muhtelif köylerden on yedi kişi 
imtihanda muvaffak olmuştur. 
Bunlua maaı tahsis edilerek 
köy ı.bhat odalarına tayin olun· 
muşlardır. 

Kaymakam Erip Beyle hükii .. 
met doktorunun bu hayırlı te· 
şebbüıleri iyi bir intiba bırak~ 
mışbr, ikinci kurs bir ay ıonra 
açılacak ve iki ay devam edr 
cektir. 



Siyaset Alemi 

Bir Politika 
iğrençliği 

ilaatcl 'l'ı11ıaar1.aa 

Sor. rünlerde. Franuda ltlr tay
J•re rezaleti patlak Yerdi. Nemleke
tiD İki bü1ük ıivil baya sao-ta tir
ketinin erklnı, ötedenberl rekabet 
lti1Sile pçinem;1wlarcb. Bunlardan 
lririnin mldlrl, 6blrla6nki .ı.,laln
de birtaktm aabte ftalluılar tertip 
ett rdi. Bunlari elden ele rezdirdL 
Nazırlara. •eb'uılara. emnİJetİ umu
•iyeye r~t•cli Ye beklediti netlH 
lııisıl olda. Hava NuaretİDİD milra· 
caati beriae adliye !:arekete ıeçti. 
Kısa bir tahkik r4aterdi lci bu Yeai• 
blar aabtedlr, nretl müaaıada 
9Jdarulm .. tar. Ba nlatek&rhta 1a• 
pan adamlarda Ud kiti 1akaland1. 
Yine bu arada ıarllldll ki bu Ud 
1ahtekinn ber lkiıi de Fraa11z Em• 
aiyeti Uma....,...ine menıapturlar. 

Derken it bl,edL Bu ı~bte •Hllca• 
ları elden ele dolqtaran zat te, 1a· 
lan 7ere ft bilerek aalatek&rbk 
ithamında bulundutu (çln mabkem .. 

Alman-Fransız ltilifı 
Alman Başvekili, Böyle Bir ltilifm 

Mümkün Olduğunu Söylüyor 

Je veril:IL Fakat it bununla da kal• 
-.dı.Bu tirketlerden birinin Hl cenah, 
tllprlerlaln ele ltaflaldl lktlhar mey. 
ldinde bala- ıol .-nah ftrkalarlle 
alakadar oldukları anlatalda. Sahte 
nıikalara elden ele dolqtuan tirket 

Pf cenah mensuplarsam elinde bu· 
a.nu1orda. Malraat lblr tirketi ba• 
tlrmakb. Çhld itleri daha iyi fidl· 
rordu. 

Bu hakikat, W1lece, bitin lr
fanhtıle aal&flbnca berkute derin 
•ır hayret labıl oldu. Demek, mem-
19"etin lylllln••n hqka ltir 1ahada 
plıtma•aWa lhııaplea politikaa
lar, .....ıut • .., ........ ui •hteklrla
nn J•pabllecekleri itlere katlar teneı• 
dl fllterl1orlar4J? EfUn amumiy .. 
aln ba b.,._.. kartı•nda hllrfamette 
Wr ... luabk •a.ı oldu. Çinlıı:i bu 
iti rapularla bapada ••çen kabi
aenin M.U,e Null'ı Fl•nder varda. · 
O.un içindir ki l1t bir çıkmasa •lrdi. 
q. a.nt taMINtt cleYam edecek 
...,.., •ltlalt haldkaU.in aythnl•• 

aı ~ •lllat-16. Fakat .. . 
IHti hlkl•et sarretU. ..... ... 
lrtllaa ....... de pk .... temeldir. 

.. laal, pelitlkaedıt•• lııaait ifreaç
Bkle rindea aadece bir •fhayt ıl•t•-
11101, olıı:a•ar. Snre1ya 

Bulgari standa 
Salıgın Tifüs 
Var 

Sof,a, 31 - Belpriatanan 
-.htellf matakaları•da fiddetli 
ltir tiflll lllklm llrmektedir. 

Beratzigovoo'nun 3500 den 
Rtaret olan ahalimnin MO si has
tadır. Haatalak teYesall etmektedir. 

Payitahtuı bGtnn hastaneleri 
afnlanaa bclar clolmQfhır. Ayni 
J•tağt blrbç ha.tanın birden 
.... ettiii .......... -

a.Ha 31 - Alma lalktmet 
melaafili, Hm,... lllltlna laak
lnacla ....,. ........ lalkl• 
•enaelrtecUrler. • mela.&I, Fram 
........... defa .., ..... 
oldap nutk• - amaalartlald 
DDtuldarmua Mplinclea ..,... ... ,.t DOktalan ihtin -..kte 
olclaja flkriDcWirler. 

Aı.. ........_ Wr FNDllS 
BqYeldlinia ilk tlofa olanlr 
Veray Muahede•tmımll• ... 
bir tarzda ı.• .. --. ....... 
kaydetmektedirler. 

Bu hal mllfterek bir •llakere 
lmklnı hakkında daha aikbi·
bir fikirde bulunmak laalsaa.ı 
•ermektedir. 

M. Heriyo nun nutkundan f8 
cihet anlaıılıyor. M. Heriyo, 
teslibabn tahdidi hakkmda dii•r 
memleketler tarafıadan ileri 61-
lecek noktai auarlan nuarı 
itibara almaya ber zamaadan zi- ' 
yade Amade bulunmaktadır. 

Almaaya, hukuk millavatanclan 
bqka birfey istememekte oldu
pa ve hukuk mlaavab e ...... 
clu bqka hiçbir esasa mo.te
niden teılihatın aıaltalmasa bab
ıinde mllzakerata ıiritemiyecejini 
bir kere daha tekrar eder. 

Alman· Fran81a ltllAh 
Mamk•ndUrl 

Berlia 31 - Alman 8qYekHi 
Fon Papen, bir Almu • Franaız 
itDlfmm mDmklia olup olmadıiı 
laakkmdaki auale fU cenbı ,_. 
miftir: 

.. Bu bu itilifaa mllmkln ve 
ayni zamanda arzuya f&J&n ol
thap mlltaleasındayım. Son se
neler zarfında iki memleket ara· 
ıında muiJlk bir halde bulunan 
•• halli kabir değil ıibi ıörünen 
birçok vahim meıeleler, meseli 
rehin ve tamirat meseleleri balle
dilmiftir. Milli m&dafaa bahsinde 
hukuk mllıavata metelelini ayni 
tekilde halletmek neden dolayı 
mim kin olma•m ? F ranN, insan 
hakakunua mÜAYatenı ilin etmiş
tir. Bu mı .. nt, milletler araaıa· 
ela kaide olmaladır. 

Bu esaa Bıerine F rana ile 
bir itillf Yltcuda ıetirilmffi im
klns z defildir. " 

VIJ••• aaz.aa1er1 N• Dlror 7 
Viyana, 31 Avusturya 

matbaab, yeni Fransız pllomı çok 

TlFRIKAN UMARASI 114:5555======== . 

ÇOGDBLUIUM 
Hıtlı ır .. W M 11 ... ••Plllnla ........... . 

============== Tlrlspp Çewireaı """"""" ................ AnllerJ Plllt• 
Herk• MJl'etle aasar ve ona 

.... rlar; Wrat ~tnafll'C• kadın 
.,. .... bir ~ n. aalabr: 

- O a. prlayı Kiatlaer' den 
_..di. a.- oracta çaianyorlarl 
alg 81,le caa •kıa iki veya llç 
ıam si1afeti Yllkubulmaftu. 

Soara bir pazar gllntl, Ayinden 
IOara .. tçl yalnız ltapaa bize 
IWcli. a. annemin ocluında 
~ı•• 1 ı ltir boacuk ifml 

.. - ... rardua ecli
,..._ lllrcl..wn kapi açıldı, 

ninem tödiada. Y l&iindeo bir 
.. ,..... korktuju aal8fıllyorclu. 

- O b.rada V~al. 
Diye alçak bir ... ıe haj'ırdı 

•• hemen ka1boldu. Aaaem kı· 
mıldaomadı, ılzleriai bile kırp
mada. Kapı ikiaci bir defa ıçaldı 
Ye kapı etiiiad• bü11k babam 
dararordu. Sahula bir çehre De 
dedi ki: 

- Varya, &atini b ... m ı•Jla 
"ipli ıe&L 

Aa·ı•1..._lu6 ... n 

Arnerikada Cümhuri1etçf Ye De .. okrat partilerin, ReiıicOmb•r latibabma 
tekadd!lın eden günlerde tertıp ettiklerı propaganda knuft>ranılanndan birinde: 
Demokratlar, namzetleri olan Rozv~lte fırkalarııııo remzi olan hir •etek> 
hediye ediyorlar. Ciimnurhoff,'İ fırkanın remzi de lildlr. 

Açlık Yürüyüşçüleri 
Alınan Tedbirler Sayesinde Nümayiş 

Büyük Bir Sükun İçinde Geçti 
----

Lo.dn; 31 - Alına11 ihtiyati .Ov~ri ve pİJa.ıi peüler YanL 
tedbirler Ye Y•i•n tiddetli Y•i· ve dirt yolma .Wafmda 3 veya 
.... 1a,.a.cle • Açltk ylrli- 4 kat polia k•.._ Ylcacla ıe-
JIKileri.,aill yapbldan Dlmayit tirihaiftir. 
dfcb içiatle ıeçmiftir, Nlmayi- Samiia kitte.illin iki bariz 
p 10 bill detil 2SJO yoldaı it- yufı varda: Slk6a •• te.k.. 
tlrak etmiftir. Tahrikltçtlarıo Sut .,a.aa dan iti.._•n kafileler 
•Haydi aaraya riclip camt cerçe- yeaiden tepkkll etti ve polİI lata-
•eyl indirelim!" ı,eklindeki hitap- ata aruıaclaki .aevkia.ine ı•çwek 
lan hiçhir hareket uıanclırma• bqlarmda meaikaları olcluju 
m19br. balde civardaki büylk yollara 

Saat ikiden itibaren birtalnm dopu sitmiye bqladdar. 
kafileler, b .... nada boroaan ve Saat 5 te 1 arafalgar Square'de 
tamburalan olcluju halde Mar- Nelson abideainin tunç ulanlan-
MJJU. eateroaayonal martlarını na hrmanan birtakım çocuklar 
çalar•k •ltemadiyen ıelmekte ile birkaç ylz poliatea bafka 
idiler. Her kafilenin etrafında kimse kalmallllflı. 

~=-c~-=-~================-==-

mftaait bir tekilde kartalamakta• lngllterentn l'lllrl 

dırlar. Bu plAn, Cenevre konfe· Londra 31 - Fransız pllnı 
ranamın durup kaldıiı 616 nokta- burada tümulile Ye cüretkirane 
mn afllabileceğini illve etmekte- mahiyetle hayret uyandırmııtır. 
dirler, He.,kes bu plinan Cenevrede m&

... ıra G•zetelerl 

Roma 31 - Gazeteler, Fran
sız plku hakkında çok ihtiyatkAr 
bir lisan kullanma!.' ac'ırJar. 

la ttl "'91111 yizftate büe IM.k...adı: 
•Nereye?,, Diye aordu.. 

- Gel hele Allah atktaa, 
hlat~ı~.~ etme f 0 itibarlı Ye 

-·atitİ3e •a•ir l.ir adia-. otlu· 
u da iJ1 Wr baba olar L. 

11,-ı babam hiç itiyat 
etmeclili Wr mlllyimetle konu
.. ,or " elleri ile o- 811'bnı . ... ,...... . 

- Baaua asla mli•ldha ela
mıyacajıaa bea aize enelce .a,
ledia ! 

81,ok babam anneme dojru 
Wr iki adm atlı, kir bir adam 
iU" laa.de kollannı iki yaaa 
açta efildi, la.k Ye tehditkar 
bir ..... eledi ki: 

- Gel eliyorum, yolma Mai 
.. ç1anac1.. ..... ...... ..... 

••••• 

him inkipflara yol açacajı kana· 
atindedlr. An'aneye tehean yeni 
Wdieeler lca'fl&ında mtiur vui
yeti alan lngiltere bu hAdiH4.e 
de intizar Yaziyetincledir. 

Annem: .. Beai zorla mı alti
rllraünöz ? ., dedi ve ayap kalkta. 
Yüzü bembeyaz olmuttu. Yar. 
kap11h tizleri kork•nç ltir au
rette luptrda&1yordu. 

Seri IMr iki banketle ceketini 
•• eteldijiıai 11yardı, yalnız bir 
... , ... kaldı. Bl,lece ltl,lk 
babama dopu ilerliyerek tledi lü : 

- Hadi. timdi ptlr beni 1 
Beylk babam ce.._i Wclclet• 

tea bozulm .. : " V •nara fİJİDI " 
diye bap.yor ve ,.ıaı up ile 
tehdit ediJWdu. NU... m. ko
landaa ~ " ka,_. tolma
iım yakalayarak : • E, fidelim 
Ok 1 ,, dedi. BOylk INabam he
yecuclaa kendindea ıeçmif bir 
Wde: • Size lbet elsuyacajtm! ,, 
cliJe .,._..,ord• 

- Benim koctc •• 7ok.1 Hadi 

Gönül lıleri 
• 

Kariler imin 
Suallerine 
Cevaplarım 

"Kocam maifetimi temin 
edemiyor. Oç a1dır •• ._ 
....m,oru. Kocıma git callf 
dl,..,.. alchnt etmiyer. ÔyleJM 
beal INrak diJonaa ona da 
.. __,. YWmiJor. Ben ele 
tMl"•JWk ._.... rahat•ım. 
Ne 1apayım ıllfll'CI•• ?,, 

Kazam, 
Ev ildDizba mabdır. On• 

kadar aen de çalapnıya mecbar
mn. Bapn kuaaamıyor, cllr• 
derhal bopnma latemek tenin 

tıabaz olcluim Ye ynbf dl
flndltlall •t eder. Çahı ha 
defa da aen ona bale ae olw? 

* 
F. N. Hanıma: 

Siliale eYlenmek leli,.. ,_. 
le .. 'at bir ,. .. k ..... ak lilla 
eliaizdedir. Kaclaa erkeil iateclill 
yola ıetireWlir. Oaa olnap 
keacli aeYİyeaiae ptirmek Wle 
mllmkladlr. Yeter ki terW, .. 
ldltu bir adam oa... Kıll ... 11.,t 
falan .... _. 

a...eakl elan laayabnwlaa 
biraa enel kurtulmak aima illa 
prtbr. On• için beace bu t•· 
lifi kabul ecliaia. 

* An karada O. N Bey•: 
Mademki IİIİDle evle._. 

iatiyealerdu yalmz biri •ad p 
nız ev•fı haisdir, ılplaıliz -
tercih eclecebinia. Maideki tec-
rnbenir.i &ireaecelderiıu:I• kork· 
mak ÇO<"•aJduktur. Bilde kadlll 
erkepa maziejni .........,. • 
petea kabal ebniftir. Tlrldı• 
blyle bir meaele yoktur. 

HA ll4TEYI& 

TAKViM = 
aau 

Gb• t • 2cl T .... IN 931 lııl•r ı 
Ara9l Rıaıal 

ı . c. ... ahar· llıl 18 • lcl Tetrl• • llU 

\'ak t : .. -.t 1'8Y'1 Yeis'• ,.t .... t 
"°•• t ı 23 8. • Aaı•• 
vı • & 51 L 91 Yatı 1 ->2 ., • 

lk • t • 4. 47 ... ac il a 4 • 

Alman HUkOmeti Ve lntihüat 
Lonclra, 31 - Royter AJ

Alman intihabata hakkmda diyor 
ki: Fon Papen Şlay .. r h0k6metl, 
orta ııaıfın it Aleminde blylk 
bir teYecctlh kazanmıtbr. Zira .. 
hlkOmet iktidar mevldiae ıeldlli 
ı&ndenberi bir teyler yap-. ... 
glrDamekteclir. 

ridelim ?L 
Aaaem kapa11 •'*9 Ilı• 

balta• 098 ıl•leiillı 
yaplllb " 4iallll ,.. ell-.* ...... , - v....... ..,... a•ıııea 
k ............ .,......, ..... 
n.U. 1c.,._ ..,_,_ L 

Aea,..,., bir .............. 
lemiye '-llaclaı 

- v ahle, .... !. • 
Niaem aanemiıa yoluaa ..... 

mıfb. Klme•ten kaçan bir ta .... 
koYalar tl1tl kollanm iki ,... 
açarak onu odafa lafl11or N 

ditleri araamclaa manldaa,.nla: 

- Varjka. H 1•t•ı• 1 
ÇıldarcLa • ? .,_. bakay• .._. 
utaataul 
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[)iinya Hadiseleri 

Meksika da 
Jeneral 
Bolluğu 

.-

Cenevreden yazılıyor: Cemi .. 
yeti Akvam azası sıfatile Mel<si· 
ka hUlcfımeti de, diğer cemiyet 
aıaları gibi orduıunun kuvveti 
hakkında cemiyet umumi katio· 
liğioe rcımi bir liste verrw · 
Bu liıteye göre Meksika o 
aunun jeneral mevcudu 397 dir. 
Efrat mevcudu ise 44 bin oldu
ğuna göre her 110 nefere bir 
jeneral isabet ediyor demektir. 
Yani Meksikada, . her takıma 
kumandan olarak bir jeneral ta
"'İD etmek mUmkUn, demektir. 

Serseri Bir Tren 
Paris - Şehirle . Bove kata

bası arasında, ıimdiye kadar 
aadir görülegelen bir şimendifer 
kauıı olmuştur. 20 kadar vagon
dan mürekkep olan bir marşan· 
diz treni Boveye gelirken maki· 
ajıt katarda bir arıza hissetmif, 
katarı durdurmuş, muavini Ue 
beraber bu arızayi aramak üzere 
yere inmi, ve görmUı ki vagon· 
lardan bir kısmının bağlama 

boruları çözülmek Uzeredir. O, 
bu arızayı tamir ile meşgul iken 
lokcmotifin hareket kolu, buha
rın tazyikı altında birdenbire 
yerinden oynamış ve lokomotif, 
arkasında bağlı bulunan· üç va
gonla kendi başına harekete 
geçmiştir. Vaziyetin fecaatini 
anhyan makinist derhal civarda
ki işaret merkezine koşmuş, ora· 
dan ilk istasiyona vaziyeti haber 
vermiştir. 

Çünkü tam o sırada Paris 
eksperesi de hareket ct~ek üze
re bulunuyordu. Bu malumatı 

alan istasiyon lazungeleo tertibatı 
ahp ta ıeraeri katarla ekspresin 
~arpışma11ma manı olmak için 
marşandiz . vagonlarmı boş bir 
yola geçirecek makas tertibatı
nı alıncaya kadar başıboş hare
ket eden lokomotifle arkasmdaki 
vagonlar yetmit kilometrelik bir 
•iiratle lstaiiyonu geçmişlerdir. 

Vaziyet müthişti ve ekspresle 
bu dört vagonun çarpışmasını 

beklemekten başka yapacak bir 
çare yoktu. Fakat bereket versin 
Paris islasiyonuuda vukua gelen 
birkaç. dakikalık bir geç kalma 
btiyük bir facianın önünü almış· 
br. Çünkü, istasiyonda, ekisprese 
yol vermek için boş bir katarın 
manevrası yapıhyordu. Serseri 
lokomotif biitlin hızile gelerek 
işte bu manevra katarına çarı-·· 
mış, serseri katar kaınilen parça
landığı gibi manevra treninden 
de dokuz vagon darmadağın 
oJmuştur. 

Vergiden Kurtulmak 
istemi yenler 

Cenevre - Diinya tarihinde 
ilk defa olarak bir memleket 
balkının vergiden kurtulmak iste
mediği fsviçrede ~örülüyor. İkti
dar mevkiinde bulunan hükumet 
te iş yapmak için para bulamı
yacağmdan kendi kendine çekilir. 
Fakat Cenevre halkı, devletin 
millete ve milletin de devlete 
karşı olan vazifelerini iyi bil dik
leri için bu manevranın mahiye
tini anlamış ve sosyalist teklifinin 
makul olmadığıııı görerek red
detmiştir. Yani Cenevreliler, bu 
kararlarile vergi vermekten kur· 
tuJmak istemediklerini resmen ve 
alenen bildirmiş oluyorlar. 

Mesele şudur: Cenevre kanu
nunun sosyalist fırkası, elyevm 
iktidar mevkiinde bulunan hükü· 

SON POSTA 

TARİHi MUSAHABE 

Gamsız Hasan, iiÇücük-Bir Filika İle 
Korkunç Maceraların Peşinde Koştu 

-----------~--~-- - -- ~ -
Fakat Koca Harp Gemisini Tepeleyip Mahvetti 

Türk neslinin yetiştirdiği 
kahramanlar arasında öylelerini 
tanıyoruz ki bunlar, ~öhret de
nilen ihtiras perısmı secdeye 
vardırmışlar, cür'et ve cesarete 
hocahk etmişlerdir. Türk deniz
cilik tarihine dolgun bir şehamet 
faslı hediye eden "Gamsız Ha
san,, bu binbir kahramanı .ı en 
namhsıdır. Gamsı% Haaan, sadece 
köyde doğup şehirde parlayan 
bir yıldız değil, fakat muhakkak 
ki denizcilik tarihimizin şeref 

• say falan arasında bugiln dimdik 
ve dipdiri duran bir zafer abi
desidir. Gamsız Hasan Türk hah~ 
riyesine senelerce evvel çok 
ac{;mi bir nefer olarak girdi, 
yıllarca denizde düşmanla didin· 
di, bütün tehlik~Jere, hatf a Az· 
raile boyun eğdirdiklen sonra 
erkAn sınıfının en yüksek ri\tbe
sine kadar yükseldi. Şu salJr· 
)arda Gamsızın pek uzun mace
rasından kısa bir faslı beraherce 
okuyalım: 

Gamsız Hasan bundan tam 
128 !e.1e evvel Trabzon viliye-
tiniu küçük bir köyünde doğ· 
m~ştur. Babası, büyük babası ve 
hiç fÜphe etmeyelim ki yedi 
silsilesi denizci olan küçük Hasan 
köyün kıyılarında Karadenizin 
sert dalgalarile hergün kucakla- · 

tır, sevişirdi. Seneler böylece ge
lip geçti ve J tasan iri bir deli-
kanlı oldu. Artık babasının kü
çük gemisile yakm limanlara 
gidip geliyor, odun ve erzak 
getirip götürüyordu. Hasan de
nizi, denizin hiç eksik olmıyan 

kabank dalgalarını çok sevdi. 
Bu deniz sevgisi kö}'ün taze de· 
likanlısını öyle sardı ve öyle 
sarmaladı ki Hasam sağlam ka-

meti devirmek istemektedir. Bu
nun için bir çare düşünmüş.tiir. 
Halkı, vP.rgileri kaldırmaya davet 
etmelc ve bunun için reyine mü
racaat eylemek. 

lsviçrede bir · kanun yapmak 
ıçm arayı umumiyeye müracaat 
edilir. Eğer halkın ekseriyeti ya· 
pılan teklifin lehinde bulunursa 
bu karar kanun hükmünü ahr. 
Cenevre sosyalistleri de dlişün· 

müşıerdir ki dünyanın hiçbir 
halkı vergiden k•ırtulmak isteıne
mezl i k yapamaz. Binaenaleyh 
böyle bir teklif yaparlarsa halk 
kendi teklifleri lehine re) verir. 

\ rarım verdi: Mutlaka denizci 
olacak, hem de bahriyeye gıre
cekti. 

* Günün birinde köylin yetişkin 
körpe kızları arasında endişeli ve 
korkulu fısıltılar haşladı. Bütün 
genç kızlar biribirlerine, cevabı 

verilemiyen hir sual soruyorlardı. 
Hakları vardr. Çünkü çok beğen
dikleri ve çok sevdikleri Hasan 
kaç gündiir ortada yoktu. Üç 
giindenberi Hasam gören olma· 
mıfh. Bütün köy kalkı köyUn 
mer'asım ve ormanım allak bullak 
ettiler, aradılar, taradılar, fakat 
Hasanın ken diaini değil, gölgesini 
biJe bulamadılar. Zavallı Hasan
cık.. Belki de azgın bir dalga ile 
bir daha dönmemek üzere ku
caklaşmış ve belki de bir cana· 
varın azı dişlerine yem olmuştu. 
Bu korkunç hüküm tamam bir 
sene bütün köy halkının b~ynini 
tırmaladı. Fakat bir sene sonra 
öğrenildi ki Hasan bir yaz akşamı 
kimseye görünmeden köyden ay
rılmış ve İstanl.mla varıp bahriye
ye gönüllü yazılmıştı. 

* 
Hasan bahriyede temiz, ita

atli ve uysal l:iir neferJik devresi 

geçiriyordu. Enk i.içük zabitinden 
kaptan paşasma kadar Hasam 

berl<es tanıyor ve herkes sevi· 
yordu. Tarihin 1834 üncU sene

sinde bir padişah öldü ve yerine 
başka bir paclişah çıktı. Yeni 
Padişah Abdülmecit tahta çıkın
ca Tersanede kızıl kıyamet koptu. 
Zamanın Kaptan paşası olan Ah
met Fevzi Peşa bütün gemilerin 
kumandanlarını kandırdı ve do· 
nanmayı Akdenize çtkardı. Abmet 
F ~vıi Pa~a yeni hünkArı beğen
memişti. Belki de baıpına gelecek 
bir felaketten kurtulmak için do
na omayı Mısır sularına silrUkledi 
ve gemileri İskenderiyede deoıir

ledi. Artık Türk donanmaeı ls
tanbulun hükmünden çıkmış, Mı· 

Slr sularıada Mehmel Ali Pataya 
teslim edilmişti. Gemi süvarileri 
bu ihaneti çok geç anlıyabildiler. 
Bulutlu bir sonbahar gece5İ bütün 
süvariler bir tek filikaya atladılar 
ve 1stanbul yoluna dlizüldüler. 
Ertesi gün iş anlaşıldı, fakat va· 
tana dönen süvarileri yakalamak 

... . 

Gamsız Hasan 
kUçUcUk topunu 
gUldUr gUldUr öt

tUrUyordu 

mümkUn olamadı. Süvarilerin bu 
gayreti neferleri de cesarete ge
tirmişti. 

lskenderiye ıularında yatan 
gemilerin birinde küçük bir vazi
fenin emektarı olan Hasan da 
kararını vermişti: Buradan kaça
cak ve herşeye rağmen lıitanbula 
varacaktı. 

Havarlln koyu bulutlu, denizin 
sert dal~alı bir gecesinde Hasa
nın gemisinin sancak tar~fmda 
esrarengiz bir hareketin gölgeleri 
seziliyordu. Hasan çevik hareket
lerle iri bir ıandalı denize indirdi. 
Biraz sonra kendisi de bir ipten 
tıyrılarak sandala sibüldü. Hasan, 
sandalın içine puıula, tüfek, su, 
erzak gibi teyleri doldurmaıyı 
unutmamış, fakat bütün bunlar
dan başka küçl\k bir topu da 
gemiden ıöküp genit sandalın 
baş tarafına perçinlemiıti. Cılız 
tekne bu gayretle küçiik bir 
harp gemısı heybetine bUrtin- · 

müştü. 

Hava koyu bulutlu, deniz sert 
dalgalı demiştik. Hasan ne gök 
kuubesinin karanlığına, ne de 
ayaklarının altındaki denizin 
hırçınhğına ehemmiyet vermiyor
du. Gözlinii pusuladan ayırmıyor 

ve dalgalann üzeriuden hoplıya 

hoplıya vatan sularının istikame
tini çiziyordu. Gündüzler ve 
geceler geçti. T ehlikeler teker 
teker atladı. Hasanın küçUk 
gemisi hiç sürçmeden yol alıyor 

ve Hasanı vatana ulaştırıyordu. 
Fakat bu ıece... lşte o gece 

Hasanın küçük harp gemısı, 

enginde yürüyen bir Mıs· r gemisi 
tarafından .ııezilmişti. Bu gemi 
hiç şüphdenoıiyelim ki Hasana 
yakalamak ıçın İskenderiyeden 
denize açılan bir Mısır karakolu 
idi. Fakat Hasan bu canlı tehli
keye rağmen hiç irgilmedi. Derhal 
puaulayı ve dümeni bırakıp küçük 
topun baıına yerleşti. Karanlık

ları dehn keskin bakışlı gözle
rile aradaki istikameti ölçtü ve 
biricik topunu gUmletmiye başla
dı. Hasan, topçuluktaki meharetini 
okadar güzel kullanıyordu ki 
kiiçük topun mermileri otuzbeş

liklerin tesirile gürüldüyor ve 
hepsi de teker teker hedefe 

Te-.;rinisani t 

-:-'----------~-_L .1 Kari ll1ektupları '-

' 1 
Cümhurigetin 
Yıl dönümü 

2S-l teşrinievvel... Ne bahtlı 

çocuklarız ki bir daha bugi\nü 

gördük!. Cotan hislerimizi, şahla• 
nan varlıklarımızı 1alverelim .•• 

Onlar da bu büyük glinün önün
de dix çöksünler: 

Kardeşlerim, bugün, eşsiz 
mucizelerin, en isabetli yüriiyUş-

lerin neticesinde kazamlan büyük 
Yarlığın onuncu yıldönUmilndeyiı. 

Bugün, tarihin heollz: uyuduğu 
günlerde bile büyük medeniyet• 

ler kuran ırkın, ruhunda en asil 
faziletlerin gururunu duyan bir 

milletin ölüme mahkum edildiii 
günttn ferdattnda, haykırdığı ıah-

. landıjı ve hUkmettiai günün hg. 
.zorundayız. Bugün, bütOn varlık-• 

. lanmııı onun kofluğu yolda ve 
istediği anda sarfetmiye andiçti-

ğimiz hayatımız Cumhuriyetimizin 
en büyük bayramıodayız. 

Genç kardeılerim: Göğslinilzft 
kabartınııl.. Onda Himalayanın 

azametli kıvrımlarını; bileklerinizi 
sıkmız ... Onlar da Altay memba-

larınm verdiği kuvveti ve kudreti 
göreceksiniz .• 

Bu büyük bayramın ıcvincile 
çırpman kardeolerim: Bugün, ye-

rinde sığmıyan ruhunuzu salıve

riniz.. Milli hislerini%, milli guru• 

runuz kabarsın kabarsın, la ebe
diliklere ulaıan Türklük gururu

nun muhitine yanatsm .. Ve siz. de 
oradan ini bUytiklOkleri görünlbl 

Hergün daha fazla bir kutsiyet 
ve hararetle ruhumuzda duydu--

ğumuz bugünün ve bugünü dO'" 
ğuran kahramanları candan se-

ı lamlıyalıı:n. 
Melımtt lııaaa 

J 

r 
{ Cevaplarlınız 

Roııtaı11·ıcla iı:tasron 

) 
IIanıidı• lıaıı ıuıa: 

11Anmu: Ucrete tabidir efendim. 

Arıı a\· utluk hakkıııcliL ın•·~ 1ııp yı.

·ı.:~n za tc•. 

- Kıral Zogo F cvkalAde 
Mahkemenin verdiği idam karar· 
larım müebbet kürei'e tahvil 
etmiştir. 

ıı=::::::;:====::;::::;::================::::::9 

çarpıyordu. Bu küçük gemı. 

azgın deniz üstilnde tamam beş 

saat süren bir ölüm mücadele

sinden sonra zaferi kucaklamıştı. 

Hasan, karşısmdaki ejderhayı 

perişan etmiş, bacasım, dümenini, 

dav!umbazlarmı, çarklarını para
lamııtı. Artık Mısır karakol ge• 

misinde Hasanın lberfoe yürliye• 
cek hal değil, fakat kaçacak 

mecal bile kalmamıştı. Hasanın 

toplu sandalını yola gettremiyen 

koca vapur için İskenderiye yo

lunu tutmaktan başka çare yok· 

tu. Haaan bu koca gürültüyü 
yenip tepeledikten sonra ıandahnı 

Kıbrısa doğru yollandırdı ve 
adaya selametle vardı. Kıbrısta 

yorgunluğunu bile almadan ls
tanbula giden Hasan, kahraman-

lığ nın mükafatın ı neferlikten 

zabitliğe yükselmek suretile gör

dü. İşte Koca Hasana ••Gamsız,, 

lekabmı zabit arkadaşları ogün 
vermişlerdi. - :\. F. 
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Dilin kemiği yokmuş, istedi
lini ıöylcrmiş.. varsan kemiği 
~lnıaıın, fak at her lıtediğini 
16ylemiye kalkması bir hata de
lil ıni? .. 

Yalnız dilinin cezasını bftlbUI 
llbli Ü çeker?.. Herkesin çektiği di

llin cezası delil de nedir .. 
Allah kimaeyi kimıenin diline 

tlllıtırn:aeıin.. birinin diline dtlf
-.ektenıe, Adadaki dilden denize 
tlGımek daha hayırlıdır •• 

Eakiler konutulurkea, dlllerlne 
ltir firen takarlarmıf.. fazla ileri 
Iİbnemeıl için olacak •• 

Adını dil peleıenıi koymut· 
...... fakat ben buna ıinirlendi
llaı kadar hiç bir ıeye ıinirlen
llaenı.. Ketki bırakaalar da dilleri 
q..dlltD kadar dotru dGrOıt k.,. 
lluımakta devam etnlerdi daha 
iyi olurdu. lkide bir hqa huıu
tunuzdan, deıturun, ondan ıonra
tığ1nıa efendim, binaenaley, bu
llunla beraber, gibi kelimeler 
•öylcdiklerl yUz kelimenin dok
'-nını değilse bile muhakkak 
)tlrniı betini teşkil ederdi. Bir de 
taba olarak kartılıkh kullanalan 
•lay alay eıtağf urullahı da heaa
lcatacak olursak, insanın konuş
lnaktan, yazı yazmaktan töbei
latifar edeceği gelirdi. 

Guya nezaket bunu emreder
ibiş. Nezaketin de böyle nezaket
•iıce emirler vermeaı acayip 
değil mi?. 

Hokkabazin bir oyunu vardır. 
hokkabaz çırağına öğretir.. Bir 
1,nynk adamın yanında ne söyle
a.ilirse.. 

- Evet efendim, mOnasiptir 
efendim.. arada ıırada; ne buyur
clunuı a benim efendim, diye
tekıinl.. Diye.. Çırak bunu ez
t,erler •• 

Yerinde olıun, ol::nasm; 
- Evet efendim münasip 

•fendim arada sırada ne buy •r
llunur. abenim efendim diye tek
rarlayınca dinleyenler kahkahayla 
ttiler.. fakat bu iti kendilerinde 
clcfa yapmıt olduklarmı dllıün
llaeıler .. 

Ben bir zaman uğraımış uğ

'''rnıı fakat bu çeşit konuımıya 
111edenıe bir türlü muvaffak ola
lbarnııhm.. Başım ağrıyor, derken 
.. tünUze tifalar, bir hayvan ismi 

UUSUllliU 

lfü l ok:mtad.:ı 

o t uruyorlardı . Mu, 

zik çok hU.iu bir 
ıı.ıırça çalıyorılu. 

HaRan Beyin ya.· 
nıuda karısı y;ırdı. 

Par.;a çalınıp bit· 
tikten sonra sordu: 

- Baktım çalgı 
denm ederken dü· 
t ii ııilyorduıı '? 

- l~vet .. 

- Kim bilir ak• 
lından ne güzel, ne 
9airaue 9eyler geç
mi9tir •• 

Kuelkinia en bl· 
yük zeTki de 1'u-

dur. lnıan dialer-
ken kendinden ge

ç.ip tatlı hayallere 
dalar, timdi &öylı 

bakayım, Hn .. 

dUtilnüyordun? .• 

- Ünilm!lzde o· 
turan kadınırı el· 
mıı.ıları acaba. haki-
ki mi, yokea 1aklit 
mi <libe 'liifiinü· 
yordum. 

1 Kanunusanide Terkoa Belediyeye Devredilecek 

- Na bellRyorsun Haean Bey? •• 
- Yani seneyi ı. 
- Demek bu •ene een de yılb•fını •••'K edacekaln? 
- Evet... Terko• mu•luiundan •u akar akmaz 1 

Yo - Yo Salgını Devam Ediyor 

Karı Koca 
Ha an Boy bir 

do;; tu uun evi ne zi
yafı•to ça~rılınıttı. 

Da\'eU iler ar:ı ındn 

biraz ya,lı ca bir 
bl\nımla yanmdaki 
Jeııç IJir erkek Ha
tan Beyin nazarı 

dikkatini c~lbetti . 

'fanıyanlar<l:ııı biri
ne sordu: 

- Bu Hanımla 
bu Bey kimdir'? 

- Onlar nn Ha
•&» Bey, karı ko
cadıT. 

Ha.sam Bey ilanı· 
mı göt tererek illve 
etti : 

- Ben de ayni 

t•Yİ dOtünmilttüm .• 
- Siz de g5rllıı· 

ce 'karı koca olduk
larını anlamıı mi
diniz? 

- Ent! .. 
- Hem blltenlz 

ne iyi bir karı 

kocadırlar. 

Yani kocaka· 
rı rnı deıııek isti-
vorımıı? 

•tarııccn, meclisten dııarı, bir dos- _ Biletçi Efendi •. Bu tramvay na vakh kalkacak? Yirmi dakikadır ayni yerde duruyor. 
tundan behaederken ıizden iyi - Merak etme Ha•an Bey... Milhlm bir kaza falan yok. Bizim vatman ala Yo • Yo oynamaya 

ı .... t ................................................... 1..-
~ Unutmamak için ~ . -.............................................................. . . . . . . . . 

iki genç sevgili istasiyonda 
biribirinden avrılıy

0

or1ardı. İkiıl 
de mUtecuirdiler. Tren hareket 
etti. Erkek istuiyonda kaldı. 
Genç kız bağrıyordu: 

-Beni unutma; beni unutma! .. 
Haaan 8ey mUteeHir oldu. 

Genç erkelin yanına gitti., 

- Bak otlum, ıeviımek ne 
hoı ıeydir.. beni unutma diye 
bajnyor. Halbuki bunu s6yk
miye bile lüzum yok. ln1&n .... 
dipi biç uautur mu? .• 

Genç, Haıan Be7e cenp 
•erdi •. 

- Tabii unutmam .. hem unut4 

mamak için iımioi cep defterime 
yazdım .• 

Sut Meselesi 
Hasan Bey ıütçUlerle inek

çilerin araları açılmış, inekçiler 
artak ıfttlerini ılıtçOlere vcrmiye
ceklcrmi,. 

- Desene şimdiye kadar hiç 
olmazsa yarı yarıya su katılmıı 
süt içiyorduk. Şimdiden sonra 
inekçiler südU kesince bizde slitçü
lerden su katılmamış süte yerine, 
süt katılmamış su alıp içecejiL 

Bir Yazı 

Aman Hasan Bey al şu 
gazeteyi, bak bir yazı var oku. 

- Nedir yazı? .. 

- Ser levhas.na sana okuya-
yım " Ben olsam ne yapurdım·ı " 

- Arkasını okumana lüz.um 
yok hazret, ben sana söyliyeyim 
.. Hiç dtitünmez hemen gazeteyi 
kapardım" 

Yeni OlçUler 

Hasan Bey erine dönerken 
bakkal yolunu ketti. 

- Aman Hasan Bey ne olu
yor, bizim bildiiimiz okka her 
yerde dört yüz dirhemdir. Şimdi 
bunu deiiıtiriyor yerine kiloyu 
koyuyorlarmış. Buna hiç lüzum 
var mı? Yen iden maarafa girip 
kilo ölçüleri alacağız.. 

-Merak etme bakalbaıı hunun 
için masrafa girmezsin fU okka 
dediklerini bir tartalım, ihtimal 
a,ma aşına kendiliğinden kilo 
olmu,fur. 

- --=:o"c---...,...,.,,-=:--:---elnıasın demiye .• alışmak çok güç dalmıfl -- 1 '" -
lelrniıti. c== Ne çıkar efendim, doğru dU- r----------,1 Bir Hayvan Bahçesi Açılacakmış 

Lep derken leblebiyi anlı- rUst konuşalım kemiği olmıyan Y O - Y O 
Cueıeler 

)•snadığım gibi hap derken de, dile ıonradaı1 pelesenk takmıya 
la, bunun burasını öğren~me- lüzum var mıya! .• 
lbiıtim .. 

Bir gazetenlnaan'at aayfa•ınden: 
"Saksafon Motörün Ahengine Akortludur,, 

._; Aman •of8r efendi, fU meNiırUnU itiraz •••t 1• ••k•a· 
rnu akort edeyim. 

Batlar gider gürültü, 
Bak yine yo-yo diye. .• 
Bu itin ıonu kötü, 
Bak yine yo-yo diye •• .. 
Tramvayda tünelde; 
HüyOk, kOçOk her eld~, 
Ne olduk biz ılir ıel de .• 
Bak yi•• yo-yo diye •• 

* Saydım evde tam elti, 
Dolu herkeıln eli; 
Olmutlar ıanlıl deli 
Bak yine yo-yo diye .. 

* Arbk dedim eliman, 
Şaatinal• durmadan; 
Oynunor bizim otlan 
Bak yine yo·yo diye .. 

* Ba,ımnda tim~i dert, 
Zannederim nıbayet;. 
Kopacaktır kıyamel 
Bak yiae yo·yo diye 

P.O.H.B • 

'-----------------------J 

- Ha••n Bey duydun mu? Şehirde bir hayvanat bJııhçe•I 

j 
açılacakm•f·· 

- Bari •okak kÖjaeklerlnl de oraya toplaaalar.. Hem ba. 

rahat ederiz hem onlar .. 
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Dizlcapaldarına kadar çıkan 
azun çizmeleri, geoit pelerini, 
gür, simsiyah, uzun saç ve 
sakalı, cevval \'C derinden ba-
kan kara gözleri, sağ kulağm
dn kUçük bir altın halkadan kü-
pesi ile tetkike şayan bir tipti. 
A \ nullab Bey, bu kıyafetle koğu· 
şun ortasına oturuyor, { lttihadı
lslam ) hakkında konferanslar ve-
riyor, bu halile birçoklarını gül
düriirken, birçoklarını da - burada 
da başlarına yeni bir bela gel
mekten mütevellit endişe ite - de
rin derin düşUndiirüyordu. Mev
kufların içinde, en acınacak halde 
olanlar, reji müfettiıi Ad:l Beyle 
arkadaşı Cemil Beydi. 

l layatm böyle acılıkla:-ana hiç 
tahammlil gösteremiyecek derece-
de zayıf ruhlu ve mukavemetsiz 
olan bu iki zavallı, bir tiirHi mu
hite alışamıyorlar; birçok zaman· 
larını ıstırap ve endişe içinde 
geçirmekle beraln hazıııı ( Miis
tecabi zade ismet) in y:ndığı 
,arliıları besteliyorlar; hazan da, 
içlerini yakan ateşin C'ctlannı 

musiki ile ifade ediyorlardı. O za
man Adil Beyin 1İz ve berrak 
ıesi, Cemil Beyin hazin ve billü
rl sadaıı, derin ve elemli birer 
feryat gibi birfüiriue karışıyor, 

tevkifhanenin loş ve rutubetli 
kov,ışlarında hilziin ve eJcmlerle 
malamal akiıler yapıyordu. Hele! 
lııdi TI g tıim lJıya l •kir düz llP 

. ıı rıııt>ler çehni:; o ~ :ıri •ıı göz Jll" 

l ym t d dlnı u~ r!tııı ttlltr ö:riıııe 

."ıı\ le ıııf'rıeuı haııf' •irııı.e ~ .. hin 
G ı ıdıı:ı b:ı:.,"tl, ~ere o':tğ.ı gol~ııı 

Şarkısını söylerken ıon mıs
r am ~on s6zlerınde birdenbıre 

yükselen ve hicranla dolu bir ya
karış gibi titreyen Adil Beyin 
1eıi, her tarafta tannan akisler 
yaparken, Yunus Nadi Heyle 
merhum Müstecabi zade ismetin 
gözlerinden yaş damlıyor, dudak
larından, medit (ah .• ) lar saçı
lıyordu. 

~ 

• 

Fuat Paşanın gönderdiği telgraf 

edilmi~ti. Bu muhakeme cer .. ) ı n ı - Hayı Reis Bey.. Beinm 
ettiği esnada mahkeme s.tlonu .ıdıın (Hamdi) değil, (Hamit) ..• 
halle ile dolmuştu. Fakat bu halk ·1 Dedi. .. Halbul<i (Hamit) ismin-

arasında da birçok hafiyelerin mev· de bir adamı muhakeme etmek 
cudiyeti hissolunııyordu. Mahkeme ve ona hiikiim vermek te Reis 
heyetinin biiylik bir te~ir ve ıue· Hilmi Beyi titretiyordu. O da 
suli •et altında cz.ildika, ~deta ~öz· ısrar etti: 
le göriiliiyordu. Mevkı.flardan 

birile Cinayet Mahkemesi Reisi 
arasında gU:ünç ve ibrete 
şayan hir ıniinak:tşa oldu. Bu 
miinaka,a, o devrin haleti ruhi
yesini tamamen gösteriyordu. Rc
h 1 Hlı:ıi Bey, m.ı.zuıwlan ic;lit. vap 

ederken, sıra, Fuat Paşanın bah
çıvanına gelınisli. Reis buna 
sordu: 

- Adın ne? .. 
Mevkuf, gayet tabii bir şe- , 

- Hayır.. ( Hamit ) değil, 
Hamdi ... 

- Hamdi değil, Hamit. .. 

- Hamit değil Hamdi ... 

Nihayet maznun aklını kay
he<lecek dereceye reldi. Ellerini 
kaldırıp havada sa\IUrarak, arka
daşlar na ve koca samiin kütle-

sine dönup bakarak, avazı çık· 

tığı kadar: 
( \r!>a."lt T;ır ) 

kilde cevap verdi: ~-------------.. 
artistlerinin en cevvali - l lamit... Siııcıııa 

O zaman. Reis I !ilmi Beyin 
yiizii, lopkırınızı oldu. l lcnıeıı 
maznunu azurlad : 

- Su.s.. Y alaıı söyleme.. Se
ni adın (BamdiJ ... 

HARRY PIEL 
Yarın akşam 

OPERA' da (Fuat Pa~a maznunlarJ) işinin, 
diğer işlere tercihen biran e\ vel 
göriilcrek intaç edilmesi haklrnıda 
gerek saray ve gerek Adliye ne-

Bahçı\•an, ) alan söylemiyordu. ilk sözlü ve şarkılı ı 

ESRARE NGiZ ADA M 1 zaretinden sık sık emirler veri
liyordu. 

Buna binaen tahkikat çok 
uz.un siir111edi. Mevimflar, ıı.uha· 

keme} e verildi. Haklarmda tan-
1iın oluna• ( itbaınu:une) de hazı-

larına atfolunan cüriimler, hemen 
hemen (idam) c~ıasına temas 
ediyordu. Zavallı Adil, Cemil ve 
Fuat Beylerle tamamen ıuasu111 
olan Mehmet pehlivan da bunlar 
meyan·nda idi. Bu ittihaınname
nin kendilerine teblij edildiği ,!iiıı, 

hepsi de göı yaıları dölcercl= 
bu f .::1Akete •ebep olanlara 
linet ehuiı!erdi. 

Bu mühim meselenin muha
kemesi, iki günde bitti. Çünkü 
cinayet mahkemesinin verecegt 
hiikümler, zaten evvelce tesbit 

=-- -

Adı (Hamil) di. Amısmd.111 doğ

dlığu günrlenb~ri, bu İsıııi taşımış, 

hu isimle tanınmı~tı. Şimdi, R<"i
sin hu iddiasma hiçbir ınan.t ve- • 
reıuiyor ve bu isim tebecld lilün
clen bir felaketin zuhur ediverc· 
cerıne hlikıııedcıııiyordu. Buna 
binaen ısrar etti: 

filminde arzı endam edecektir. 
Hu filimde Prens EGON ve 
haydut CARLO MORENO'nua 

rollerini oynamaktadır. 

,llİ/JIJllliiı ................ I ...................... . 

Yarm akşam: MELEK ... ~inemasında 

OTOMOBilDE 
iZOiVAÇ 

ıaı~ksi t:ırafıııdan ılrıeınaya altna11 Ankarada 
Gaıi huuırundıt yapılan 2lJ ' l l"şrİııicvvcl Curnhurırt>t bayralftı şucfinc muan.auı resmi 

.. 
geçidi ve ın,.ruimi ile l•mr.t ve lazım pa,a hazt"r•h iJe İcYfik IHiftü Beyin İran 

1-lııllllİll•ııı.. Haricl)C Nu.ırı Furugı Han \c lran sdirl ile mül5kcıtları lııtib.ıatı _.-

l 

Yine Süt Meselesi 

İstanbulda Bir Okka 
Süt Yirmi Liraya! 

Bir İnekçi, Sütçülerin Yaptıkları 
Hileleri Teker Teker Anlatıyor 

11cğln sUHlnU hll••lz olarak içmek acaba mUmkUn olaca 

Jstanbulun ezeli derdi olan 
sUt meaeleıi olduğu gibi duruyor. 
Bir bardak temiz süt bulmanın 

mümkün olmadığını ,oktanberi 
biliyoruz. Bu bakikatl mukaddes 
bir eır sribi bugüne kadar gizli 
tutan sütçüler nihayet iti açığa 
vurdular. Bizzat sütçlllerin arzın
dan itittik ki İstanbulda yevmt 
istihsal edilen sütün tam iki m]s

li süt hergün satılığa çıkarıbyor. 

Yani bir okka süte bir okka da 
»u katıyorlar. Biz siit meselesi 
hakkında bir de inekçilerle 
görii~meyi muvafık bulduk ve 
maruf inekcilcrden birine miira
caat ettik. Bu zat lstanbul 
balkınau temiz süt içebilmesi için 
neler yapılmak lizım olduiunu 
ıöyle anlattı. 

"- Süt meselesi lıtanbulun 
ezeli ve mtıımin bir derdidir. 
Birçok tecrübeler yapıldı, hiç 
birisinden iyi bir netice alınama
dı. İıtanbnla temiz ve hilesiz süt 
içirebilmek için tek bir çare Var· 

dır: Bel~diyenin siUleri kapalı ve 
mübürlra ~işeler dahilinde sattır
masıdır. 

Alınanyada bu İş böyledir. 
Hunun için hususi şişeler yaptı

rılmıştır. Ben numuneler ini de 
getirtti•n. lstanbulun muhtelif 
se:nlltrinde birkaç siit doldurma 
makinesi hulundurulur. Bumda 
siiller Belediye memurlarının 

huzurunda şi,e)cre konulur. Ve 
esasen bunların karısülleri öyle 

hazırlanmıştır ki bir defa açılınca 
tekrar kapatıla .• ıaz. derhal mühür 
boıulur. Bu ıınretle Belediyenin 
kontrolu da kolayla~tırılmış olur. 

- Siitlere nasıl hile yapılar? 

- Silt, ıudan başka hiçbir 
hil~ kabul etmiyen bir madde· 
dir. Süte katılan su kireçli olursa 
yine bozar. Herhalde katılan •u• 
yun tomiı olması lizıındır. Bir de 

sütlere kreması alınmış süt 
kartftmlır. Bu da ılilçiinün 
insafma kalmıştır. E~asen kay
makçılar kreması alanmış si\te 
yarıyarıya ıu katarlar. Aksi 
takdirde rengi bozuk olur. Siit· 
çüler okkasına 5-3 kuruıa aldıkları 
bu kaymakaltını halis stile karıı
hrırlar. En insaflısı huna üçte bir 

niı~üııde baliı ıUt :karıf 
sıu •. bazan dereceıini tutmak. 
hafif ıeker brııtıraalar da o 

Yalnız inekçiler blr kısım 
çülerden fikAyetçidir. Sütçli 111 

racaat ettiği bir inekçiden al 
ıütlerin parasıoı birkaç ay 111 

tazam Yermek suretiJe itimat t 
kin ettikten aonra diier ayla 
borç takmıya bqlar. Nih• 
glinün birinde de ıütçülü v 

satarak hava paras: naroife al 
Uç, beı yüz lira ile memleketi 
gider. 

Bir okka ıütün hava pat 
lstanbul larafmda on, Bey 
tarafında yirmi liradır. Mesl ' 
terkeden ıütçU nekadar miift ' 
varsa yeni meslektatına 

birer glSıterir ve bir glinde ot 
kadar ıUt dağıtırsa okka-" 
seuıtine göre on veyahut y~ 
liraya satarak bava parasmı alat·-

Somada Halkla Temas 
' Soma (Hususi) Manisa Meb' 

usu Durgut Bey buraya geldlİf' 
halkla temas etmiş, bir konfer.o' 
vererek iktısadi, zirai ve ,..; 

tavsİ} el erde bulunınuftur. 

Bir Kuduz Köpek 
Çanakkale (Hususi) - KiJit' 

bahirde bir kuduz köpek dfJ 
kiıiyi ısırnıışhr. Köpek ahali t#' 
rafmdan öldürülmüştür. ism18"' 
larm hepsi tedavi için lstan.,-' 
gönderilmiştir. 

Yeni N•şrigat 
Poll• Mecmua•ı - nrı mesıtı' 

•ııucııı ıa'!ıuııı :.!7:{ •ııı"u ı.~ ~ı hirC,ı 
·ıuıi ve farını l ıııtarıa (ıkııııtlır. 

Öz DIUmtze Doiru - Mceııııı' 
' "ııı ın ultııwı li.avı ı hirav. 1Jhviittl1111ilf 

'ıı pek z .. ı ..tin ııı~lrnlc·INW \!olu olll,_. 
\'lkıııı,ı!J. Rıı aa~ fd.ı. ~lillı ilinı V!I rıııır 
Millı <lil·· daJ ırn11ıa ıclır, 1 url, tehC' 
loriıı ıı t:L;;r iti lıı• ı·lı:ısi ~ihi ok tırurııtl' 
<leı::-f·r ) az l.ırı vanhr. 

·--~~--~~--~~~~-_./ 
ipek FHm Ankera'da 

29 Te,rinievyel Clbnhuriyel hayra•• t' 
refine yapılan .. uau:ıııa r•snti ıeçlt ye _,. 
ruimi bütün tefnrrüah ile ve Batyekil Lt~ 
Pap n Kbu:R Pata Ha. ile Tevfik Rlif_, 
Beyin lran Hariciye Nazırı Furuırl HaP ' 
lran Sefiri ile müllkatıerı lntlbaat& lp.k 111 
ıasetcsi tarafından ıılnenıay.. alınmtıft~ 
Çarşambn akşamından itibaren Melek ~ 
ElbamrH sinemalarında iraeslne batlaaac,IJ 

MAJiK'te: EMDEN. KORSAN 
KRUVAZORO 

filmini 
mutlaka 
görOaQz. 

EDlden Alman bahriyesinin kahraman bir parçasıdır. - Emdcn tılfl 
denizlerine dehşet vermiıtir. • Emden filmi tarihin f!tnsalıi• bir ve.sik•' 
deniz harplerinin en ıayam dikkat ve canlı bir tasviridir. - Emden fil 
•atan uğruada fedakhlıtan hır deatanıdll'. • Emden ba1bba11ıaa kabram.,... 
lak ve zafer uümunesidlr. Emden filminl borkca ıcwmelldil'. 
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, Tim rla Ha be 
asıl Girdi? 

Geceli gündllzlü devam eden 
bu &uiistimal cnu yarım delilikten 
ayır'P zır.zopluğa götUrllyordu. 

bir gurur e koyu bir 
insafsıdık içinde yllıftyordu. En 
ktıçük ,htara tahamm6l edemi· 
)'ordu, ik8pllıli)ordu. En basit 
lflerde zalimi iyordu. Şeyh Buhari 
ile de selAmı, sabahı kesmi ti. 
Bllyllk miin yapılın i · f 
ge etmıŞti. Veziri Ali Paşayı bile 
pek eyrek olarak huzurun k -
bul elliyordu. De-.le1t 1şlerine ait 
~ileri daima y nm bıraldıtarak 
genç esir alış verişinden, ıarap
tan, o)"1naan bahsapyordu. 

Arasıra devletin sahıôi l'e 
hakimi olduğun hatırlarw. Bir 
takım 'Clllifler verirdi. korkunç 
icraata gir' · di. BUtU kadıları 
bir 1!Ve doldurup yaktırmayı u· 
t 1k o m en ha der dim
f 'nden 'di. ihtiyar bir kadının 
stltünü içtiği bahane 'le genç bir 
uşağın da kamını yardırmıŞtı. 

Beyazıt, işte böyle :bir yaşa· 
yış içinde iken Timurla kaşı· 
1aştı. Şehinşabın ilk mektubuna 
cevap verirken sarhoştu, ne yaz· 
dığım hilmiycrdu. Siva ın yıkıl· 
ması, oğlu Ertuğru1un öldürülme-
i iiı:eyinedir iki gailetten uyandı, 
hazırlığa girişmek istedi. Lakin 
ns'kcr, kendisine kızgındı. Devlet 
varidatının delice eğlence uğrun
da sarfedilmesi, kışlalara ehem-
miyet verilmeme'Si, asker tahsi
satının s k sık keıilmesi, bü· 
yük bir infiha• husule getirmişti. 
Beyazıt hu halin de far'kmda 
değildi. Ordunun başına geçer 
geçme~ harikalar yaratacağını 
umuyordu ve sadece bir görü· 
nüşle bu neticeyi temin edece
ğine kanaat besliyordu. Aşk ve 
itftt, onun ahtakmı temelinden 
QJ'Smış olmakla beraber ccaare
tini eksiltmemişti. Hatta o cesa
ret mecnun bir gururwı da ini· 
tnamilc son hadde yükselmitti. 
T eblike tanımıyordu. Hiçbir şey· 
den perva etmiyordu. 

Fakat vezir Ali Paia ile oğlu 
lbrahim, vnziyeti pek iyi görü· 
Yorlardı, askerdeki hoınutsuzlu• 
ğun bir facia vücude getireceğini 
se:ıiyorlardı. Bu sebeple gözlerini 
peklettiler, bütün cUr'etlerini top· 
ladılar, Yıldırım Eeyazıda yalvar
dılar, bir ayal< divanı kurulma· 
aını istediler. 

A~ak divanı, askerinde iştirak 
edebileceği bir nevi müşaver.e 

SON POSTA 
Ye,·ıni, ~iyasi, Havadia n Halk 

ıaxeteai 

idare: hıtaııbut: Eaki Zaptlycı 
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J>o@ta kutusu: l!tanbul - 741 
Tı>lgrafı lsta.nbul SONPO&TA 

ABONE FIATl 
!_0RKIYE ECNEBi 
1400 Kr. t Sene ~ 7 C.0 l(r 

7 50 ,, 6 Ay 1400 
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Gelen evrak geri verilmez 
lltnlardau mes'uliyet alın ınaz 

cevap için mektuplara (6) kuruşluk 
dul il veei J!1umdır. 

Adrea d itUrllmest (20) klJ.rqtur. 
Gu. ---bii '- ad4 tık r .,,. ;anfcna 

~\la ~ aıı.~ YO «H~temlze 
Mİ'ti • 

meclisi demektir. HünkAr ,bu gibi 
clivanlard at üstünde bulunurdu. 
Vezirler, beyler, kazaskerler 
etrafına toplanırlardı, aakerler de 
halkalımarak müzakereyı dinlerdi. 

Sözler, in e kat~ olu'rdu. Uzun 
m nak § lar yapılın zdı, adeta 
rey toplanır gibi konuşulurdu. 

1 t :bu divanda Ali Paıa, 
Beyazıda doğru yotu gilstermiye 
,aiııtL lıkin Timur OJ"dusunun 
Osmanlı ordusuna ad ce çc>k 
faik olduğunu söyledi. Böyle ka· 
labahk e cesur bir ordu ile dl\z 
ovada çarpı manın .doğra olamı· 

yacaimJ anlattı. Dağlarda, geçit
lerde, ormanlarda karakol ye 

çete harbı yapılmasını ileri stird6. 
Blltnn jeneraller ve söz. ıahibi 

zabitler, başlarım salla ak sure
tile vezirin sözlerini doğru bul· 
du1dar.mı anlabyorlar<!ı. Lakin 
Beyazıt, Ali Paşanın nutkunu 
yarıda bırakbrdı, korkunç bir 
tehevvürle bağırdı: 

- Saçma, Çandarlı oğlu, 
açma! Okadar büyük gorup 
adından lirktüğiin, beni de ürki\t· 
mek istediğin uğursuz topal ha-
1.-ikaten demir olsa yine yıldmm
dan erir!.. Beni bu kocakarı 
tekerlcmelerile celali andırmak 
ı~n mi çağırdın? Masalı beri 
koy da bildiğin b şka bir şey 
varsa onu söylet 

Vezir Ali Paşa, son bir cür'et 
daha gösterdi, askeıfo istenilen 
yere gideceğini, lAkin. padişahın 
onlara lütufkar olmasını söyledi. 
Beyazıt, ters ters vezire bakarak 
cordu: 

- Sırtlarl mı çıplak, karmları 
mı aç, hiç yoktan var ettiğim bu 
babayiğitler benden daha ne is· 
tiyorlar? 

- Sayende giyiniyorlar, yiyip 
içiyorlar. LAkin efendimin keremi 

muhtaç olmıyanları da sevindirir. 
Lfıfedin, bahşiş dağıtın. 

- Vakitsiz bahıiş, düpedüz 
rüşvet olur. Ben Padişahım, ı-tiş· 
vet veremem. Savaşa girsinler, 
yararlık göstersinler, sonra avuç 
açıp ihsan istesinler! 

Ve .sslccre seliim •ermeden 
atını sürüp yürüdü. Vezir utan· 
mıştı, tel' döküyordu. zabitler 
homurdanıyordu. Yeniçeri çorba
cılarından biri, yataklı bı,Ylklarını 
sıvazlıya sıvazlıya ilerledi, Ali 
Paşanın karşısına dikildi: 

- Devlctlu veıir, dedi. Hün
klr ııkıldı, söyJiyemedi. Lakin biz 
anladık: Onun hazineıim:leki ak
çeler, Topal Tinıurun tuğrasını 

taşıyor. Böyle bir parayı bize 
nasıl nrsiıı? ( 1 J 

Askerin, bilhassa halis Türk 
olan Sipahilerin fıam!esi bu ka· 
darla kalmadı. Onlar, hasis pa· 
dişahı tazyik için, kendisinden 
para koparmak için başlca bir 
fırsat daha buldular. 

t Ark:l ı '\'ar ) 

'l l\~ k ı ılil i-iııı i Ruııı mııH.'rrİ

iı, ':ızrtı::ı l•.ı fıkr:ıd:ın :ıııl;ı~ıl~uı 

ıı.ı. " ın:ıı lı ı-ikku'-i ıiıı \·:ıkın lıir 

z..uııımdtl 'l'iıuııru ıı ıı;.uito ke~il••(•cgid r. 
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Deniz Yarışları Ş · mdi 
Cepheli Oldu 

• 
1 

• 
Arlık işe Ticaret Gemileri De Karıştı 

Yeni yapalan Avrupa • Amerika hatt1nın seyyar ••hlr-lerlnden biri 
Bir mUddettenberi büyl\k devw dan yapılan Bremen ise 51 bin 

letler, harp gemilerinde olduj'u tondur. 
kadar ticaret gemileri inşası bu- Ticaret gemilerinde, bu sUrat 
ausunda da bir nevi yarışa gi· yarışanın sebebi a;udur : 
rişmif bulunuyorlar. Şimdiye ka- Zamandan kazanmak. BugUn 
dar Almanya ile Amerika ara- tespit edilmiştir ki 22 mil süratle 
smda seyahat rekorunu Bremen hareket ededen bir vapura saatte 
tesis etmiş, ondan sonra kimse 3 mil daha zammedilecek olursa 
kıramamıştı. ltalyanlar Reks isimli Avrupa - Amerika seferinden bir 
bir gemi yaptılar. Bu gemi, ltal· gün ke.zamlabilir. 25 millik bir 
yadan hareket etti, Cebelnttarıka geminin lrnzancı yarım gün, 28 
vardı, makinelerine bozukluk arız milliğin ise bir çeyrek gündiir. 
oldo. Tamir edildi ve yoluna Sonra yine hesap edilmiştir ki 
devam etti. Reks te, Cebclüttıı- bir geminin silrati arthkça ha11ıu-
rık - Nevyok arasındaki mesafe lesi azalır. Bundan dulayıdır ki 
rekorunu kırdı ve Amerikaya bugün, ticari sahada muhtelif 

-~yy r ~ehr•n ba tan v 
beş gün e birkaç saatte vardı. gecellyln görllnUşU devleterin daha büyllk, daha 

Şimdi do Fransızlar, büyük rilen bu gemi, şimdiye kaaar güzel, daha silratli vapur inşa 
bir gemiyi denize indirdiler. Bu görülmemiş bir hacimde olacak etmiye kalkışmaları, sadcr,ce, bu-
gemi, elyevm seyirde bulunan ve 75 bin tonilato su çekecektir. günkü mevcut para sıkın• sı ı 
11 dö Frans vapurunun sisteminde Bundan evvel Almanlar tarafm· yenilerin' ilAve etmekten başk 
ve daha büyüktür. Onun içindir • -,... bir netice vermiyecektir. 

ki gemiye Süper il dö Frans = RADYO == Nitekim 26 • 27 mil ile ha• 
iımini verdiler. Sonra bu ismi reket eden Almanların 51 bin 
değiştirip, geçenlerde katledilen 1 Teşrinisani Sah tonluk Bremea vapurunun açığını 
Ctimbur Reisine izafetle Reisicüm· latanbul (l200 metro) _ 18 orkea- Alman bütçesi öder. Yeni yeni 
hur Dumer adını koymak iste- tra, 19,30 Kemal ~iyazi Beyin ve arka- büyük yüzücü şehirlerin açığını 
diler. Fakat lngiliıce Dumer da.tlarının iıtirt\kilo saz, 21 Tango da, bu gemileri yapan devletler 
kelimesi fena bir manaya gel· orke'3trrun. ödiyeceklerdir. 

t 
Bela-ut - ~ 4:JO metre) Fra11eııca M 

mektedir. Amerika ve ngilizlerin esele her şeyden evvel, 
Jcr:ı, 20,30 graınofNı, 21 Prng'd:ı.n ıııı.kil. 

ağzında bu isim bir eğlence Roma - (441 ınotre) ::!l haber vo görülegeldiği üzere sadece bir 
mevr.:uu teşkil etmemek ıçın gramofon, 21,45 Lllle çocuğu isminde gösteriş ve nisbet yarışındaa 
fikirlerinden va:ıgeçtiler. Cenubi bir 011eret. ibarett:r. 
, .:_ -===- Prat - ( 488 mıtrı ) 20 atelycclen 

nakJcn konıocli, 23,:?0 şen musiki. 

Prenses 
Helen 
Ve Romanya 

Bükreş 31 - Prenses Helen, 
diin Hariciye Nazır ı M. Titulesko· 
yu kabul ederek 2 saat konuş· 
muştur. Malüm olduğu veçhile 
M. Manpı, Kırat ve Kıraliçe ara· 
sındaki aile ihtilaflar. halledilme· 
dikçe iktidar mevkiini ele almıya· 
cağını beyan etmişti 

Naz rlar meclisinin, Kıral Ka· 
rol ile bilitilAf Prenses Helenin 
kendisinden alının ş olan eml~kioe 
tekrar sahip olmasına ve talısisa· 
tının tesviy~ edilınesine karar 
vermiş olduğu l'İvayet olunmak
tadır. Prenses Helen, şatosunun 
satış b«-deJi olar&k 5,000,000 ala
caktır. Kendisine cğlu Prens Mi
şeli haftada 3 defa görmesi için 
mezeniyet verilecektir. Oğ.unu 
bir ay lsviçreyc göttirehilece~tir. 
Her an Romanya lo"'rağma gire· 
bilecek, istediği kadar payıtahtta 
olurabiieceldir. 
Anıerika hallı için bir başlrn 
gemi yaparak Duıner ismını 
vermiye karar verdiler. Ve yeni 
vapurıı da Normandipl adım ko}· 
dular. A)'rn 29 unda denize indi· 

Viyana - ( &17 ınotre ) 20 hafta· 
nm yeni lı.ldiselori, 21 senfoni. 

Pe,te - (:l5'J ıııetr -0,30 operadan 
nn\,len (Verdi) ııi n Rd•leın 'i . 

Varşova - ( 14 l l metre) ~0,20 bir 
anıu1 ııin kalbi ismindeki kUçiik komedi, 
20,60 Faust opr ·ti. 

Herlin - 11ı.lj mctrı ) 20 felsefe 

tlorı:ılori, ~2 kon,.f'r, :ı2,10 Haınburı:;'· 

daıııı:ıkil. 

2 Teşrinisani Çarşamba 
l.tımbul l:?) ı ııotr ı l~ l!:ıfız 

Ahınct Beyin \ C llnz:ı fer Hanımın 

i~tiraklorilo a.laturk:ı s:ız, w,:; orkestra, 
~ ı .ı Hiı:ir .Nuredcliıı Uey ilo nrkadat!arı 
t:ır:ıfından kon::.t•r. 

Bülcref - ( 391 metre) 20 Hadyo 
dr.rülf!lnunu, 2), O gnm n, 21 ke
m:ın konseri, ::1,:; ko ıforans: .21,40 
pi)ano konsPri, 2.:. ı;; <,'ollo koosori. 

B•~i'rat- .ı:ı1 ıııo rı :?O konrcra.ı.s, 

21 n ıs ınu j,.jı.j 21, 1') komedi, _:..,ıo 

kon~er. 

Romn - (H 1 metre) lın gece (Na
poli) tlen ııaklcdcc"ktir. 

Prağ - .ıs:; ıııotr > ~o,o:> konfr.uıs, 

2:!,20 s:ı.ksiron, 21 komedi, :!3,2) da ıs 

h:n .ıları. 
Viyana - r,11 ınetr ' :0,4> rn11 

ıııcnkıb ·lüri, :. ı Herkes isıııinılo bir 
k0:ıı.-.tli, ::!~.:?O <ıaloıı orkl' tr:\qJ. 

Peşle (:i:l) nıolro) ~O ki ise ~ ınl:m. 
.:r,ova ı~ ı ,,.:-ı ı ·o ıııı· 

'" lınh,., 21 kiıııw 11111 iki::ıi, ~3 ı ıı 

• 30<'-
lierlhı - l'H"\ n1>tre) 2 l Vi • •ı -

ıl:ın ıınkk ı k · " l , :.3,:!0 Loı.•trn ı. 

ııaklen h.o :;• r. 

Elazizde Sanayi 
Hayatı inkişaf 
Ediyor 

Elaziz, (Hususi) - Vilayeti-
miz iklimi, havası ve suyu itibarile 

ziraate çok mUsait olduğu için 
ehali sanayiden ziyade çiftçi liğe 
ehemmiyet vermektedir. Burada 
sanayi marangozluk, dokumac lık, 
keçecilik, bağcılık, taşcılık gibi 
mahalli san'atlara inhisar etmek
tedir. Şehirae makioe sanayii 

olarak elektrik, rakı ve un fabrika· 
sın ndan maada fabrika yoktur. 
Elektrik şebekesi gün geçtikçe 
büyümektedir, yeni iki fabrikanın 
daha in~asına başlanılmışltr, biri 
değirmen, diğeri kereste fab
rikası olarak yapılan bu m iies
sesclerin elektirik kuvvet" nden 
istifade edeceği söylenmek· 
tedir. Şehirde gece haya· 

tı vardır. Her gece saat yirmi 
üçe, yirmi dörde kadar kahvder, 
~azinolar açıkhr. Ailer bil assa 
çalgılı g.ızi lolarclaıı istitadt: et· 
mektedir. 
Şr-1-ıirde tiyatro ve sincır.n Lmhn-

mam ı b\iy.1k b" o'faarı olarak 
his:ıedil.niye baş _nı~t r. 
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ANAKKALE 
-145- Yazan: Cenel'al Oglander • 

Çanakkale lngiliz Liman-
larına Çok Uzaktı 

Maamafib takviye kuvveti 
t lep etmeıinin. evvelce vaki 
o lan vaidine muhalif olduğunu 

takdir ettiği halde telgrafın 
, 11ibayetinde, iki yeni fırkadan 

n1ürekkep tar.e takviye kıtaatı 
gönderildiği takhem Hellea ve 
hem de Kabatepeden harekete 
geçerek muvaffakıyetli barekAl
ta bulunabileceA"ini bildiriyordu. 

Ferdası glln Lort Kitchncr 
eevap vererek bir fırka göndere
bileceğini bildiriyordu. 

Jeneral Hamiltonnun, maiye
tindeki efrad• methetmesi pek 
.hakta idi. Üç gtınlUk muharebe· 
lerde piyadenin göıtermiş olduğu 
fedaklrhk ve itaat bu feci mu
harebelerin yegAne parlak cihetini 
teşkil etmekte idi. Fakat Jeoeral 
1-Iamiltonun Türk mevzileri hak
lundaki kanaati hiç te hakikate 
tetabuk etmiyordu. Şimdi anla
tı ldığına nazaran o zamanki Türk 
rnevziter hiç tE: esaslı tesisat ola· 

rak tarif edilebilecek şeyler değildi. 
Bunlar hatta biribirinc merbut 
bir siper battı bile teşkil etme
m kte ve hiçbir tarafta tel mania 
ile himaye edilme mekte idi. 

Fransı z cephesi miistesna ol
mak üzere, müstevli kuvvetler 
şimdiye kadar ancak tabii siper· 
ler arkasında bulunan ileri kıta
atı ile çarpışmışlardı. Gerçi hn
cum akamete uğramıştı. Fakat 
b u muvaffakıyetsizlik ozaman ne 
Çanakkalede ve ne de Fransada 
takdir edilemiyen eıbaptan, gün· 
dü:ı vakti kafi derecede topçu 
himayesi olmadığı halde, mevki
leri tesbit cdilemiyen mitralyöz
lere karşı hücum etmekten ileri 

gelmişti. 
Muvaffakıyelsizliğin evvelce 

r.ikredilen ikinci derece sebep• 
leri de vardı. Natamam hava 
raporları, fırka ve liva emirna· 
melerinin hemen hemen son da
kikada tebliğ edilmesi, he r cep-

1 heden birden harekete geçilmesi 
~ 

t a lrnrrür ettiği halde hücumların 
ayrı ayrı yapılması gibi avamil 
muharcbatın cereyanına oldukça 
t esir yapnuotı. F akat şimdi tec· 

rllbenin verdiği kanaatle denilebilir 
ki, Ceneral Hamilton'nn hareka
tın bidayelindeki ilk fikri, yani 
g ece hlicumları muvaffakıyet 
için yegAne çare idi. 

Çanakkalede askeri ve bahri 
başkumandanlarm mayısın ilk 
günlerinde karıılaştıkları mesai! 
hem çok hem de mütenevvidi. 
Yaram adada her günkü tecrübe 

Tahlili Kuponu 
- -~ --------

'f:ı bi tl ıı isl tğre nııı eıc ia tiyorsaııu 

rc•sıııi ı\l'ıl 5 adet l;upoıı İl• bir· 

hıı: w gvndoriui , . He:ııııi rı iı ııır-Af• 

U.bulk ve :ade edil ıııoı. 

iaim, nı lek 
, ey ı. gan'at! 

P.ulurı d ugıı 

nı ecıı lekot ---

seferin ne kadar müşkülAtla 
muhat olduğunu bir kat daha 
febaruz ettirmekte idi. Bu müşki
IAtao bir kısmı karaya çıkmadan 
evvel dUıUnUlmUı iıe-de, ilk pilA
nın ademi muvafakıyetle neticelen
mesi Ozerine bunların hepsi bir 
kat daha artmıştı. Takviye kıtaa
tı ihtiyacı noktai nazarından ilk 
mütkül, Çanakkalenin ingili:ı li
manların dan bu kadar uzak mesa
fede bulunması keyfiyeti idi. Hal· 
buki Türkler lstanbuldan ancak 
150 mil mesafede bulunuyorlardı 
ve mayıı ayında İngiliz tahtelba
hirlerl tarafından deniz nakliyatı 
inkıtaa uğrahlıncaya kadar, Payi
tahtan cepheye yirmi dört saat 
.zarfında va11l olmak kabildi. 
Buna mukabil lngiltere ile Ça
nakkale arasındaki mesafe 3000 
mil, yani takriben yirmi misli idi. 

Avusturalyalılar kendi limanlarından 
7000 mil, yeni Zelindalılar 10000 
mil mesafede ve her ikisi de ilk 
takviye mahalleri olan Mısırdan 
600 mil mesafede idiler. Tabii 
ahvalde bir lngiliz askerinin İn· 
giltereden ateş hattına vAsıl ola· 
biln1esi bir aya miltevakkıftı. 

Cephane. levazım ve erzak için 

ise bu miiddet çok daha fazla 
idi, çtinlcü toptan sevkolunacak 

olan bu eşya bir defa Mısırda ve 
belki ikinci bir defa da Mondo
rosta taksim ve tefrik edilecekti. 

Cephane şimendifer 
bif e sevkedilse, bu 

nakkaleye kadar 
1400 mil idi. 

ile Marsilyaya 
limandan Ça-
olan mesafe 

( Arka.sı ,·ar) 

' Şakaya 
Karşılık 

~ 

- 3 iJnciJ cevap -

Küfredip gene ÇAın devirdin hoca m 
Ağı.ında z.em değil, ıcna bozulur 
Şakayı kakaya çevirdin hocam 

Sen bezme g el in ce safa bozıı'. ur 

Şıveu i dinlerk en eda bozulur 
Yanından ıeçekcn lıava bo:r.ulur 

(Besim ) in lürlu;e.si nedir deseler 

Sene• ( ıırılgaıı ) dır, bence 
( gülümıer ) 

Mazurum lchce ni sevnu~uem eK-cr 
Yeni dil kıtlıraa saııa paslanır 

Cemalin vurunca a yna paslanır 

lf-
( Şiri de, ilmi de fena) demiş~in 

Elbet bu hükmüne memnunum ıenin 
Be-:lbahtım bcklerıem ıenden aferin 
Kendini b ilenler şakşak istemez, 
Hele Atalaydan taklak istemez. 

Jf. 
Mollaydın bolki de namaz bilirdin 
Dervl'ştiu elbette nıyaz bilirdin 
Köşede hakl<a.ldın piyaı: bilirdin 
Cnbheyi, külahı, yağlığı attın 
Çatluan yakı,ıııaz bu iıe adın. ... 
Hem (lügat yazına dan im:ınldın) der 
Hem (yanlışlar senin) diye lıaltt"dcr. 
Bana iını:a tü ccarı diyen der beder 
Pul e tse ke ndini çoktan sat:: rdı 

Para için 2öbe k bil e atardı 

1f. 
Marifet a11yerclc satar ( Ebced > i, 
Softanın paradır dini, milleti H. : u u • ı tq ~ · 

~ leeek ıni ? ı lıte (Cinci lı oc<l) , i1te (Vahde ti ) 

Hl.'s i nı uı kllıoj! 30 k1'ruı lıu 

l'ıı ruukı.ı.i>lll :ıd'l , on io riuJ d .:. 

1 
Kıyafet dt:ğitir yobazltk değil 
O lr.öhae kafayla düzelmez bu di(. 

lbrahlm AIAettın 

1 

SON POSTA 

Zaro Ağa 
Dün Geldi 

( Baı tarafı 1 inci sayfa<! ) 

beklemiyo baıladık.. Bu aralık 
Kudret Hanım. perde perde 
yükselen bir sesle anlatıyordu: 

- Zavallı Zaro .• Bitmif, bit· 
mit··· Ayaklarında derman kal
mamıf.. Hani bir Manç denlıl mi 
ne var.. Işte geçerken orada 
fırtına olmuş ta kuım~, kusmut•• 
Gözlerinin feri kalmamış.. Klfir 
illerinde başka ne olur.. Ben 
gitme diye nekadar kulağına 
çağırdım. Dinlemedi. O toprak 
ateıl olası Musa da buldu bell
sınaya.. Kuddret Hanımın ıeıl 
karşı taraftaki Kürt seslerile 
birleşmiş ve Zaro Ağanm kulağını 
doldurmuştu.. 160 lık ihtiyarımız, 
evveli gözlerini açtı. Sonra başını 
yavaş yavaş bize çevirdi, baktı: 

Zaro Ağayı şöyle bir şeye 
benzetebiliriz: 

Hani mor, sarı ve siyah killerle 
yapılmıı heykeller olur- Bu bey• 
kellerin göz oyuklarına parlak birer 
göz takarlar.. Ve sonra bunların 
yllzlerioi keıkin hatlarla çizerler, 
derinlettirip oyarlar.. lıte Zaro 
Ağanın yUzU böyle bir şey ..• 
Korku veren bir yüz.. 

Zaro Ağa başını çevirdikten 
sonra anlamıyan gözlerle bize 
baktı .. 

Kudret H. ıealendi: 
- Hu, biraz oynaşıver.: Efen· 

diler seni görmiye gelmişler .. 
Zaro Ağa gnç halle kaldırdığı 
elini kulağına götürdü : 

- Ha, ne dedin ? 
- Seni görmiye gelmişler 

Zaro ? .. 
- Hoş geldiler .• 
- Ho~ bulduk ağaefendi f.. 
Zaro Ağa biraz oynaştı ve 

s ırtını duvara veı·erek doğruldu : 
- Çok yorg unum... Hiç ko· 

ııuşam ıyorıım... Tren, vapur beni 
harap e tti. 

Biz fırsatı kollırorduk : 
- Yolculuğunuz demek sizi 

bu kadar rahatsıı etti ha ? .. 
- Ne diyorsun oğlun!: · Mançı 

geçerken fırtma koptu. Olümden 
gilç kurtulduk .. 

- Böyle birdenbire nasıl gel· 
diniz? 

Oldu işte, birdenbire gel-
dik. 

Yol da si:ıi kar~ılıyan oldu 
mu? 

Evet. Bazt şehirlerde gaze· 
teciler geldi, fotoğrafımı aldılar. 

- Aınerikada rahat yaşadınız 
mı bari? 

- Eh, şöyle böyle.. Amma 
ve lakin fU otonıobilin çiğnemesi 
beni epeyce yordu. Hastanelerde 
yattım.. Otomobilin sahibi taz
minat verdi amma, benim elime 
beş para geçmedi. 

Net.len 7 
- Parayı Musa aldı .. Bin lira 

kadar bir şeymiş. 
- Amerikada nelt:r gördünüz~? 
- Her şeyi. . Gavurlar iyi 

şehir yapıyorlar .. C addeleri vıctk 
vı<:ık kalabalık.. işte bu yüzden 
otomobil altına gittimya .. 

- llolivuda da gilmişginiz ? 
- Gittimya, gittim... Amma 

oranın kadınları da bir tuhaf şeyler. 
Çok ç lbak geziyorlar. 

- Ne gibi?. 
- Açık saçık şeyler .. utanma 

arlanma yok .. 
Birdenbire Kudret 

attldı: 
Hanım 

- Elbetteya.. G$vur kişiler 
nasıl olur .. 

Zaro Ağanın bıyıkları henliz 
çıkmıya başlanuş, dimdik urn
yordu: 

- Ağa Efendi, bıyıklarınızı 
ne zaman kestirdiniz'? 

Zaro Ağa hafif hafif kapanan 
gözlerini açtı: 

- Ha, ne dedin? 
- Bıyıklarınızı kestirmişsiniz'? 
- Evet, onu Amerika C ümhur 

Re isinin kardeşi kestirdi. 
- Öyle mi?. Ya İngiltere nası l 

şey .. 
iyi, amma hep karanlak .• 

Geçenlerde bir sis oldu, gündiizlin 
elektrik yaktılar. 

- Batka nereye gittfniz? 
- lrlandaya.. Orası da çok 

Te~riniNni l 

DiplomatlaraHükmeden GizliKuvvetler 

Bekir Sami Beyi Pariste 
Nasıl Atlatmışlardı? 
( Bat tarafı 1 ıncı sayfada 

rasimede Lehistan namına M. 
Jodko, Tllrkiye namına Bekir 
Sami Bey. Fransa namına da yük
aek bir memurun bulunacağını 
bildirmiı, toplanbnın bir diğer 
Fransız memurunun evinde yapı· 
lacağını da il&ve etmi~U. 

Yar.başı Reily bu mal6matı da 
not etti. 

~ 
Pariıte, muka•elelerin iou:a .. 

lanmasına iki saat kala yani tam 
11aat yedide, Fraaıaoın Londrada 
çalıtan buaust memurlarından 
birini bir İngiliz ziyaret ediyordu. 

F raosıı memuru bu lngillzi 
tanıyordu. lngiliz. cebinden bir 
alay fotoğraf çıkardı Ye Fran
ııza g8ıterdi. Fransız memuru, 
ilk aöı abıta bu vuikalann 
Fransa ve takip ettiği alyaıet 
için azim bir ehemmiyeti oldu
iunu derhal anlamııtı. Kar
tııanda duran uıun boylu Ye 
zayıf İngilizin yilr.llne baktı. Seıi 
boğulur gibi sordu: 

- Bu kiğıltar ıizde ne arı
yor? 

- Bunu sızc ıöyllyebilirim. 
Çünkü beni ele vermek iıioizo 
gelmez. Bunları ben giıli lngiliz 
hazinesinden elde ettim. Size sa
tabilirim. 

Fransız düş Un dil. lngilizlerin 
maksadı açıktı. Veıikalarm fotoğ
rafilerinin alındığım, bu suretle 
Fransaya bir nevi haber vermiş 
oluvorlardı. Fakat renk ve rmedi: 

. - Ne istiyorsunuz? 
- Bin lngiliz. 
Ve bet dakika ıonra yine 

fatoğrafiler cebinde olduğu halde 
tekrar kendini sokakta buldu. 
O gider gitmez Fransız memuru
nun ilk işi telefonla Parisi ara· 
mak oldu. Ümidi hilafma Uç da
kika sonra Parisle: karşı karşıya 
idi. O, hükumetine, biraz evvel 
geçen hldiseyi anlatarak Fransız 
Hariciyesini derin bir şa~kınlığa 
düşürürken bir~z evvel kendisini 
ziyaret eden lngiliz de yaphğı 
teşebbüsten amirlerini haberdar 
ediyor ve cebindeki fotoğrafileri 

çıkararak doıyelerine yerleştiriyordu 

lf 
O akşam Paris gueteleri 

kııımen ikinci tabı yapmışlardı. 
İtilAflarm imzalanacağı akşam 

Bu nuıhalar elden ele kapışılıyordu· 
Bu arada, bu gazetelerin ver

dikleri bir habere göre Lebista
nın Pariste bulunan Ankara Se
firi M. Jodko mUthiı bir otomo
bil kaıasma uğramıştı. Fakat 
pekaz kimse bu kazanın ehem
miyetini anlamışb. Zira M. jodko 
malüm imza toplantısına gitmekte 
iken bu kaza başına gelmiıti. 

Şimdi artık mesele anlaşılmıt 
ve oyun kaybedilmişti. Bunun son 
perdesi iıe Ytbbaıı Reily lle 
arkadaıları tarafından ~öyle or
nanmııtı: 

saat dokuzdan biraz e•vel Ynzb ... 
ıı Relly kunetli bir otomobilin 
kenarına dayanmıı, ıof6rle kon .. 
şuyordu. Bu sırada bir adUDlll 
koşarak gelditf görnldO. Bu adam. 
derhal otomobilin yan kapgını 
açtı, ıoföria yanına atladı. y...., 
baıı Reily tek bir kelime ılSyl~ 
den otomobil bOyllk bir homurtu 
ile derhal uuklaımıfb. 

Bir viraj, bir daha. .. Kaldırım
da bir adamın i~aretl .•. Aı ıoara 
bir diğeri de kliçUk bir otomobili 
gasteriyordu. Bu sırada koçak 
otomobil bir dönemeç nokasına 
geldi ve anlaıılmar. bir kaıa ol
du. Otomobilin içinde bulunan 
adam baygın bir halde civar ~ 
:ıanelerden birine nakledildi. Y ... 
raları atır, fakat öldUrücU değildi. 

* İngiltere yapacağım yapmıı, 
karşııındakileri geride bırakarak 
istediği kadar mesafe almıştı. 
Fakat bunun neticesi olarak fazla 
bir şey istemedi. lngiliz Başvekili 
M. Loit Corcun teşebbnsile Fransız 
Hariciye Nazırı M. Brian, Yukan 
Silczya ihtilafını Cemiyeti Akva
mın hakemliğine havale edece
ğini Ayan Meclisine haber verdi. 
f ngiltere, bittabi. bu hareketi 
muvafık gördü. Neticede, her iki 
memleketin anlaşması ile Yukan 
Silezya iki parçaya ayrıldı. Ya
rıs ına Almanlar, yarısına da Leh
liler aldtlar. 

Halbuki. Yukarı Silezyanta 
taksim edilemez bir arazi parçua 
olduğunu bUtün diplomatlar, o günt 
kadar inat ilo iddia etmişlerdi. 

-SON-
=--:-:: ----

,,-· Entelicens Servis 
1 Ve 

Türkiyede Faaliyeti 
lnglllz casus tek,kllltmrn 921 senesJnde. Parlsle, Bekir 

Sami tse . le Lehl•tan HukQmetl murahhaafarma karfı tertip 
ettlklerl tuzağın nasll muvaffak olduğunu görmüf ve llr•n
mlf bulunuyoruz. Yarından itibaren Entellcen• Servisin 
lUrklye alayhlndekl 1b1rkısım taaltyetl ile umumiyeti• bu 
te~kllitın vasıfları, çah,ma ,eklllerl, kudret ve vazlyeffnl göz· 
den geçlreceilz. 

, souk. Hep palto ile yilnlUlerle 
gezdik .. 

- Musa Efendiyi nasıl öldlir· 
düler Ağaefendi? 

Zaro Ağanm kolları sarkmıya, 
göı:lcri kapanmıya başlamıştı. 

Kudret Hanım atıldı; 

- A, a yetişir artık .. Yorgun 
ihtiyar canım. Nefeı alsın . . O 
kadar yolda hep sallandı .. Bırakın 
?.a\•allıyı! 

Zaro Ağa dayandığı duvardan 
vücuclünü çekti ve tekrar uzattı . 

1şitlik ki, Zaro Ağa bütün 
seyahatince gök yfö:ü görmemiş, 

hep otomobille gezmiş.. Fakat 
şimdi beş parası yokmuş .. Hepsini 
elinden kapmışlar. Kudret Hanı
mın canı çok sık.lıyor. Ağaya 

fena kızgın .. 
Bu yorgunluk, Zaro Ağaya 

bir şey sorduramadı.. Evden Çi-

karken kar,ıdaki kalabalık bize 
bakıyordu: 

- Gaıatacılar! Zaroyu gör
miye gelmişler, diye mınldant· 

yorlardı •. 

T•fekkUr - NPzi lıf• ve No'dot., 
~ twgi l i lı:ıiı :l l a rı ı:a lı ril " CrkAn ı lıar11 

Hiu lı aı t l ıgı ııdan ve i tfaiye ku ıııa ıı dı.ıı
lı~,ıııdan miltokai t ınuaulliın 'l'ev{ı k 

Beyiıı luız.in öliinıii ıu iıııa;ıobt•t.ilo goro' 
ta hrin.•ıı ' u gcrt-k ~iralıcıı boyaıı ı ta'1.i
) ı •t l iltfuııda lııılııııan lıiıtun do tlıs rnı 

' o ceııa1.0ll e hazır buluıı:ııı uı u lı t~rcm 

zt·\ .ıt ı ,ı) rı ll ) rı nrıı 9 lıkraıı Pderlor. 

------ ----· -
lstanbul Yedinci icra • 

murlujundan: 
Hir lıor\t:>. ıı tloluyı mahrııı ve pa

ra. , (.'AVriluıosi ınukarrnr t•ll"l~tirk~ 

ıııiıtc:lı.ırri ınakkıı.p te1.gAhı ' o (laİ rtt 

d ostoreısi 2-11-!l~:? tar ihi ndo s~At 11 de 
l 1Jt ıı.nbuldn Kocıımıı starapaııı c.:uld o!ıin

d e GG Nu. l ı d fikltılıı önund9 para,.. 
çevrilocc~i il:l.11 (•lunur. 



1 Teşrinisani SON POSTA ~ıyfa t 1 

ÖLÜM 
• 

KULESi Kıymeti 
muhammenesi 

Lira K. 
1260 00 

'f ayf alar, Çekilelim Bari Parçalandığını 
Görmiyelim Diyorlardı! 

1236 ()() 

- 315- metre terbiinde bulunan Aksarayda Yakupağa 
mahaJJeıinde Valde camii karşısında muhterik Yakupağa 
calllii arsasınan tamamı. 
• 103- arşın terbiinde bulunan Aksaray'da Kitipmus
lahattin mahallesinde Cerrahpaşa caddesinde Evkafça 
icar edilmekle olan • 2- No. lı Arakıyeci Ahmet ağa 
mektep mahalli ile tahtındaki atik - 58,58 • cedit- 72 -
7 4 • No. h dükkloların tamamı. Bir Ata Biner 

Nakleden: Z. 
-5-

Kaptamn btitOn ısrarına rağ· 
lllen hiçbir gemici aşağı iomi· 
Ye cesaret edemiyor, ne tehdit 
Ve ne de mUklfat para etmiyor
du... Gemicilerin hakkı vardı. 
ÇUnkn top, bir istikamette ha· 
rekct etmedii(i için bunu z.apte
debilmek muhaldi. Top gelirken 
ÖnUnden .kaçamıyanlann derhal 
ezilerek parçalanacağı muhak
kaktı... Fak at, bu tap tutulamaz
ıa, gemiyi batıracağı da atikirdı. 
Çünkü gittikç geminin kenarla
rındaki rahneler büyUyor, sular 
anıbara daha fazla hücum ediyor, 
bir taraftan fırt1Da, diğer taraf• 
tan da bu tehlike arbk hepimiz.e 
lllukadcler olan akı beti tamamen 
gösteriyordu. Geminin sandalla
rile kurtulmak imkAm da yoktu. 
Çünkü sahil, bize yüzlerce mil 
Uzak bulunuyordu. 

Kaptan ağlıyor, yalvarıyor, 

her taraf lan gemiye hücum eden 
kudurmuş dalgaları göstererek: 

- Bizi, bunlar da öldürmese, 
ltöpek bahklar.mn dişleri arasın
da parçalanmıya mahkfımuı. 

Diye haykırıyordu. Fakat bü
lün bunlara rağmen, ambar ka
P•ğmın ağzına dolmuş olan ge-
llıiciler, ellerini bellerine dayamış, 
bir denize ve bir de ambarın 
İçini kırıp geçiren, önüne gelen 
her ıeyi ezip mahveden topa 
bakıyor. Aşağı inmek şu tarafa 
dursun, ağızlarım bile açmaya 
korkuyorlardı ... Birdenbire, sanki 
htni şeytan dUrttü. İçimden ge
len bir ses: 

l - Ne duruyorsun, VH.. at· 
••ana.. 

Dedi. Göz.lerimin önünden bl\
tlin o tehlikeler silindi. Her şeyi 
Yapabileceğime emin bir halde, 
Yanınıdakileri dirseklerimle ittim. 
Anıbar kapağınıo kenarına geldim. 

Kaptaı1a, 
- Ben ineceğim .• 

V· Dedim.. (On dört yaşındaki 
le ıl) in bu cüreti galiba her· 
h ese çok gUIUnç geldi. Herkes 
b~ttA kaptan bile o feci vaziyette 
~rer kahkaha salıverdi. Ben, hiç 

1 
dırınadım. Derhal oradaki ince 

{ilerden birini belime bağlıyarak 
;"ağıya atladım. ihtiyar gemici
trden (Cak): 

- Ne yaptm? ... 
h· Diye bağırdı. Taotmadığım 
'' •cı: 

d .. - Çekilelim.. Bari parçalan-
•rını görmiyelim. 

h Diye haykırdı. Fakat bütiln 
;.nl .. ar, . beni~ ce11retimi kırmadı. 
h •&• ıner ınmez, parçalanmif, 
\lrdabaş olmuş eşya Ozerinden 

•ıçrıya ııçrıya dolaştım. 
T •~anda, a&1lacık bir yer 

~•dam. Tavandaki kirişlerden 
._titan büyt\k bir halkaya sanla-
ta)( 6 l l d • Y ece ası ı kaldım... Gemi, 
..;ın derin yalpalar yapıyor, bir 

k gibi iki tarafa ıaJlanayor • 
'tc la ' er ıallandıkça top. önllne 
lclcn b . it erıcyı çatır çatır eıerek 

orkunç bir dev gibi oradan :;•ya dolaşıyordu. Bir aralık göee:i ~mhar . kapağına ilişmişti. 
tiler, elitleri .. lulmıf, ıöıl~Ji 

Gibi Topun Namlusuna Atladım .. 
ditara uğramış büyük bir hayretle lunun ucundan g~çirerek ince iple 
banaı ne yapacağıma bakıyorlardı. bağladım, ondao sonra da, ora· 
Bu eınada bfiyük bir ilçerleme daki eıya denklerinin ilstUne 
dalga geldi. Geminin sancak t.. atladım. 
rafında açılan deliklerden içeri Yukardakiler, makıadımı ta-
deve boynu kalınlığında sular 
girdi. Topu, benim tarafıma doğ- mamen anlaınıılar ve halatın 
ru sürükledi. Top, tam asılı oldu- ucunu direğe bağlamıılardı. Dal-
ğum yerden geçerken, ayaklarımı galar mütemadiyen gemiye çar

pıyor; gemi derin derin yalpalaı 
· yukarı kashm. Bütiin çevikliğimi yapıyordu. Namlusundan bağlanan 
tophyarak, kendimi topun üstüne top, kösteklenmiş haşarı bir at 
attım. Tıpkı bir ata biner gibi gibi oluğu yerde tepiniyor, ileri 
namlunun üstüne bindim. iki ko- fırlamak istiyordu. Bllyllk bir 
lumla namluya sımsıkı sarılarak: dalga, gemiye müthiı bir meyil 

- ipin ucuna kalın bir halat verdi. Top, o istikamete doğru 
bağJayın. sürUktenemedi. Namlusu birden• 

Diye bağırdım... Üçerlemeler- bire şahlanarak bir tarafa devril-
den sonra denize bir sükun gel· di. O zaman ambar kapağından 
mişti. Bundan istifade ederek ipi da: 
çektim. Gelen kalın halah nam- (Arkuı Yar) 

E ..... t ..,.,,,.,;;.,..,f s~st_a_~~b-u_ı ..,~B.,..e __ ı ..... ed~i-y.....,~~s~i ..,..l"""la~" 1Ja,_r~ı .,.........,..:.t.......,,,,,,.,,,,,.*,,_,_j 

Üsküdarda Belediye Ş. Müdürlüğünden: Ahnıediye mezarlığı 
Uzerinde kısmen postahane inşa edilmek \'e kısmen de talibine 
verilmek üzere bir hafta zarfında kaldırılacaktır. Mezkür mezarlıkla 
aile kabirleri bulunup ta izamım naklcttirmek istiyerılerin Üsküdar 
Belediye bnşbekimliğine müracaatle bu müddet zarfında usulü da
hilinde naklettirmelcri ilan olunur. 
. 
inhisarlar Umum Müdürlüğünden: 

( 150) Ton M:ıden kömürüne kapala zarfla verilen fiat haddi 
liyık görül,nemiştir. Bu kömürler ( 711 1 ·932 ) pazartesi günii saat 
( 16) da razarlıkla satın almacaktır. Taliplerin °& 7,5 teminat ak· 
çelerini hamilen Galatada Miibayaa komisyonuna miiracaatleri. 

BB1B&Elmilititil!EmBBBlm!~• 

1771 60 - 177 - arşın - 16- santim terbiinde bulunan Galata'da 
Bereketzade mahallesinde Cami sokağında 7/9 No. lı 

200 00 

188 52 

840 00 

Bereketı.ade camii imamına mcıruta hano arsasının 

tamamı. 
- 166 - arşın terbiinde bulunan Beşiktq'ta Şenlikdede 
mahallesinde Çukurçeşme sokağında eski ( 9- 11 ) yeni 
• 17 • No. lı dUkkln ile eski - 11 - yeni • 19- No. h 
arsanın tamamı. 
- 47 - metre - 13- santim terbiinde bulunan Saragüzclde 
İskenderpaıa mahallesinde eaki Şakir Ef. yeni Denekçi· 
reşit sokağında eski - 2 - No. lı arsanın tamamı. 
Üsküdarda SeJAmialiefendi mahalleıinde Karakolhanc 
sokağında atik ( 64, 64 - mükerrer) cedit ( 82, 84) nu· 
maralarla murakkam bir çatı tahtında iki bap hanenin 

tamamı. 

2172 80 Fatih'te Bacaferhat mahallesinde lrfanzade sokr."'.·1da 
• 2, 4 • nnmaralarla murakkam bahçeli hanelerle müş
temilatından buluııan bostan ve sairenin icareteyinli 
muayyen mahallin tamamı. 

141 00 - 47 - arşın terbiinde bulunan Balatta Hızırçavuş mahal
lesinde Aznavur ıokağında eski • 11 • No. h arsanın 
tamamı. .. 

17 4 00 - 116 • arşın terbiinde bulunan Usküdar'da GUlfemhatun 
mahallesinde Gnlfemhatun mektebi arsasmın tamamı. 

Balada mahlul emlAk yirmi güR müddetle müzayedeye kon-
muştur. ihalesi teşrinisaninin yirmi birinci pazartesi günU saat on 
beştedir. Taliplerin pey al<çelerile beraber lstanbul Evkaf MUdilriye· 
binasında Mahlfılat kalemine mUracaatleri ilan olunur. 

İnhisarlar Umum Müdürlüğünden: 
Pazarlık suretile İstanbul Başmü".liriyeti için ( 70) ton kok kö· 

mürli satın alınacaktır. Taliplerin şartnameyi görmek ftzcre hergün 
ve pazarlığa iştirak etmek için de 11,0 7,5 teminab muvakkate ak
çelerini hamilen 12 11 , 932 cumartesi gUnii saat 15 te Galat ada 
Mühayaa komisyonuna müracaatıeri. 

----------------------------

29 BİRİNCi TEŞRİN 
iLAN 

Çanakkale viliyetinin Bayra• 
mıç kazasının Kazdağı devlet 
ormanmm Kobaklı ve Hotamas 
kıt'alarından beher sene 4000 
kantar ihraç edilmek şartiyle üç 
senede cem'an J 1815 kantar çıra4 

nın beher kantarı 15 kuruş mu
hammen bedeli fizerinden tali· 

Beynelmilel tasarruf günüdür. 
ôu 

................ 
hafta bütün 

tasarruf 
ınedeni 
hesapları 

memleketlerde 
artar. 

•••••••••••••••••••••••• 

Türkigenin bu savaşta geri kalmamasını 
istiyorsan, sen de kendin.e 

ZİRAAT BANKASINDA 
Bir Tasarruf hesabı 

•••••••••••••••••••••••• 
açtıı·: 

Eğer tasarruf hesabın bir 
nıiktar daha para 

1 

varsa, 
yatır. 

ona bir 

Damlaya damlaya göl olur Ak akça, kara gün içindir 

bu güzel sözlerine layık vatandaşlar Atalarımızın 
olduğumuzu gösterelim. 

( Türkiye Ziraat Bankası) 

• 

bine ihale edilmek üzere müza
yedeye konulmuştur. 

Müzayede ve ihale açık ola
rak 661 ve 719 No. h kanunların 
ahkamı uınumiyesi veçhile 12· 11-
932 tarihine müsadif cumartesi 
günü saat 15 te Çanakkale vilA
yetindcn müteşekkil orman satış 
komisyonu buz.urunda icra edile
ceğinden taliplerin 1800 lira ser-
maye vaz'ma mall iktidarlarım 
gösterir Ticaret Odası vesikasını 
ve muhammen bedelden aşağı 
olmamak şartiyle vereceği bir se-
nelik miktara bedelin °o 7,5 nis
petindeki teminatı muvakkate.sini 
muhtevi teklifnamelerini ihale ka
nununun 10 nuncu maddesi sara• 
hati dairesinde mezkur saate ka· 
dar komisyona tevdi eylemeğe 

ve ıartname ve muka•elename 
sureti müsaddakalarım Ankarada 
umum orman mildürlüğQ ile İstan· 
bul ve Çanakkale orman müdü· 
riyetlerinde ve kaza muamelat 
memurluklarmdao aranılması ilan 
olunur. 

lst. 6 ıncı icra Dairesinden: 
Mıı.;-o ı:reıı<liye borçlu Babıfll ı ) o· 

kuşııuda ı,i ' !\ numaralı hanede 111 ıkim 

Zeki Bo) iıı M.ıhınutpata'Ja • ultaıı oı.Jn· 
l.muda :!7 n u marah üdad:ı Ciı•ııı , fi 

ş dı:s rıczdindeki eşyal:mo:L lı:u i1. i ılıti• 

) ali surctıle h:ıc·iz. 'a-ıodill'rek '" lıor4-'· 
lu namına gvndorilon odenıo ı rnri 
Uzı•ritH' ık:t ıır• t:.rahı uıcçhul bul ı ını.ı· 

l:!llH\ l.ıiıUll'll 1t·l l ~· t ifa kılıııarııaııııt 
olılıığuııd.111 bir ay ınüddetlo ıl.ınc ı 

trlılig:ıt İ<'r:ı ııı.ı karar \crilıni~ cılrıı.ıl..I.& 

bu uıuddet z•ırrında IJorı;lu İl rny.ı mu· 
rıu·:ıatl:ı bir ııir~zı Hırsa senl<>lnı• i ve 
n\..ıil t.ıkdirdt• ıuuaıncl!\tı ieraiyc•\ •• te· 
'l'"SLil eılilı•<'eg-inılı,ıı iJ 'eme ı•ınrı y .. 
rine ıı.aiıu olıullk ÜMt& ilin olu ııır . 
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PHILIPS 

"830" 
MUVAFFAK OLDUK 

Bir tek düğme ile biitün Avrupa dinleniyor. 

PHILIPS 830 A 
SUperandllktans 

Şarkı Profesörü 

Mm Pavla Zavaros 
Viyana mu•lkl ve temsil unayl yGkıek akademisinden me:ı:un ve on sene meşhur 

f'1Da ve musiki profuörü Mme ROZAPAPIER PAUM GARTENER'in asistanı olarak 
çalışmıt ve halen Darülbedayi g-ıoa profealSrü olan Mm~ Zavaraa ınrkı ve oprcl teuıalli 
lçia talebe ihzar etmek üzere hu•u•t dersler açmıtlır. Milracaat .. d · c~k talebeyi, 
Pazartesi, çarıamba, cumarteal giialeri öileden sonra saat 4 te Tünclbatıoda E111l:1 
aokaiında 6 No. dördUncü kattaki haauinde uygun şeraltle kilbul eder. 

.. FERAH SİNEMADA 
60 kifilik kadrosu ve 15 ki~ilik bale heyeti 

SÜREYYA OPERETİ 
3 Tetrini.ani Perıembe 4 Teşrinıeani Cuma günleri 

• icrayi aan'at edecektir. 

>MULEN RUJ'da4 
Mısır v• Suriye'de b rinciliği kaz.anan milyonlarca 

alkış toplıyan şen 

ARAP 
RAKKASELERİ 
MELEKE CEMAL ve SEFIKA 

' SELAME Hammlar 
Kendi su heyctile beraber her gece rakı 

ve taganni ediyorlar. 
Ayrıca alaturka musiki heyeti de icrayı t~rennüm 

.··." . . . . '\· ! etmektedir. • 

Ç A B U K ve S 1 H H 1 
fltısUZ, "11.fıll 11!4111:, ftrr. \<:U, 

TIRAŞ 
olmak 

iscer mi!liniz. 

·nAZViTE 
kr ·mini kullaııırıız;. 

MiKROP olau fm:aürdan, yHzU· 
ııfıı.ıiıı cildini ltnrıı9t.ıır m pQtol\Slı 

krom vı tıabuıılardaıı kurtuhırsu· 

nr7.. Küç"ll, ve buyıHt tiiı1ler 

·.a'dır. l:lcr yı•rılo.ı 11,ıılır. J>c·posu: 
)<-~ıidirek, ~ı,:ıcıyaıı ilanı ı·o.10 

Tol. ~·)1:.:L 

Muhterem müşterilerimiz ilerde 
p"şman olmamak ve menfaatieri 
için diğer biitun antrasit kömilr
ıerinin fevkinde olan lıalie Rus 
ııtrR11İlİ kullan ı nız. 

Her yerde sat ı lır. 
30 mUhUr.U çuval deruııunda 

1000 ldlo 
Umum Tiirkiye acentnsı 

A. SARİDİS 
Galata, Çinili Rıhtım Han 4 üncİJ 

--... kat No. 8 Tel. 4, 14US 

Kongreye Davet 
Hiriııri l>i!11t•balwti l'nıum K<itip· 

li~indeıı: 

t-ı Hı l:! salı gllıııl .ı:ıt U da l>ıt
riıl lırııırı koııfrr.uııı ımloııuıula kongre· 
ıııiz aı;ılıyor, ıııulıtcrcnı a:ı:aııııı teşrir
h'rİ rfr:ı ı•ht1ı 11r. 

61/2 Liraya 
SICAK bir KIŞ 

Geçirmek ister.seniz 

Feshane Fabrikası 
mamulatından 

Bir BATTANİYE alınız 
Satıf yeri: lstanbul, BeyoAlu, Ankara, Samsun 

. Yerli Mallar Pazarı 
l~gıı. TEŞViKi SANAYi 

,~ Hanımlar Biçki Dikiş Mektebi " 
alebe kaydı açıktır. Meccani matbu Program mektepten alınır.'' 
• Çemberlita' Ati"alipa,a camii karşısında. Telefon: 22994 

Dr. A. KUTiEL 
Karaköı Börekçi fm:n aıruında 34 

Sadıkzade Biraderler 
Vapurları: Karadeniz Postası 

i N ö NÜ 
• ipekli Kumaşlarda Ucuzluk 

vapuru S 1 
1 Tetrinisani a 1 

günü akşamı saat 18 de Sirkeci 
rıhtımından hareketle (Zongul
dak, lnebolu, Ayancık, Samsun, 
Giresun, Trabzon, ve Rizeye 
azimet. ve avdetle ayni iıkele· 
lerle Ünyeye uğrayarak avdet 
edecektir. 

Ve Sağlamlık Rökoru Kırıldı! 

,.. 
1PEK1 Ş kumafl•re, Avrut1• 

kumaflarından daha gUzel, daha 

..... m ve ••ı•rl yUzde El l I 
deha ucuzdur. 

Krep Döşinler 
125 Kuruş . 

Krep Damu~lar 
245 Kuruş 

Krep Birmanlar 
225 Kuruş 

Parça kuma,ıerda % 50 tenzllAt 

İpekli kumaş 
markası güzellik 

• • 1 

kenarında altın Yaldızlı iP ·sış 
ve sağlamlık garantisidir 

Fazla tafsilat için Sirkeci 
Meymenet Hnm altında acen
talığına müracaat. Tel. 22134 

uSKuDAR ORMAN MUA • 
MELAT MEMURLUGUNDAN: 

Hazine namına mazbut 118 
buçuk kantar meıe ve mahlüt 
odunla 64 adet k6koar kalaa ve 
352 kilof çimfİr tarak 450 adet 
kestane ve fındık çubuğu 220 
demet fırm çalısı 160 kilo malr 
liit kömür Uç adet gürgen ve 
meşe direk 22 adet gürgen tom· 
ruk muhammen bedellerle mDıa· 
yedeye çıkarılmııhr. izahat almak 
iıtiyen taliplerin Haydarpaşad• 

orman muamellt memurluiuna 
ve yevmü ihale olan 8-tetrinisani-
932 salı günü saat on üçte de 
pey akçe!erile maan mezkur mu
amelit memurluğunda mOtetekkil 
satış komisyonuna mUracaat ey
lemeleri. 

MalOUer ve Şehıt Yetlmler!n• 
Heyoğlu Askerlik Şubeaind~n: 

lfo) oglu <·ıııvaliııclcıı halın ınıı:\f 

,ı'ıııa ta ola'l '· Heyoglıı !\lltc>rlik ,u· 
bl'~hde ka~ ıt•1 Lil nıı ını ınalfıl ıııfiti"' 

ı.nitlt rl \l' keza lınlı:ıı ııı :ı9 alın:ıktJ 

o ı. şrhit ' ( t ı lori) lu on t;cııch1' 
uıa:-ı~I ırı 111 .ıla mi, ·ılakaları k<"nlıııll 
•! rn 11. tiıllPrlc ,eııit ~·l•lıınlnirıiıı • rnaf 
"\lıJ,ı ları \(1 rı mı·" l'tle<rİ C' b'rlı ti 

;-, ~ 1111· tı'şrııı !1 l:! t rihlnP k.ı l r ~ll 
lı ' ıll'ır;ıl l ti. rı ak i t ıkdırdıı ol • 
r ık m .r ır~ ıtl.ırııı k.ıhul (> t l•ıı \·rceğl 
: l.L ,ııl Lr U ,\ j ,l ıl ili lr. 


