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Fabrika Sahipleri Bekledik- /Diploma~laraHükme' en.GizliKuvvetler 

K 1 1 Entelıcens Servıs Memur-
leri ~_a_r_d_ım~a~~a_v_u_ştu ~. lan Nasıl Yetişir? 
750,000 Liralık Muafiyet Dağıhlıyor 

Ankara 20 (Hususi) - Millet 
Meclisinin Sanayia verilmesini ka· 
but ettiği bir buçuk milyon liralık 
ibti<lai madde muafiyetinin (750) 
bin l i rası aanayiin muamele vergisi 
için Alıkonulmuştur. Geriye 1·R1an 

(7501 bin lira teşvike muhtaç .L

yia tevzi edilmek lizcredir. Hisse
sine Muafiyet parası isabet eden 
müe sese bu pardyı nakten alacak 
değil, Fakat mukabilinde gUmrUk· 
ıilz mal çekecektir. Bu husuıta Sa· 
nayi Umum Müdtırlllğll tarafından 
hazırlanan liste lktıaat Veklletl 
mlisteşarhğı tarafmC: ik edil· 
mektedir. Listede mu .... ,etten bi
rinci derecede madeni eşya; ikinci 
derecede mensucat, havlu, do
kuma, trikotaj, çorap; llçllncll 
derecede kablo ve bakır tel; dör
dtıncll dorecede aepet, çiçek, mobil 
ya; betinci derecede tarak, t•m-

ıiye aapı, toka fabrikalan latife- ı parçua ~lllhara almayan fabrika-
de etmektedir. Muafiyetin bir lara venlmek ftzere ayrılmııbr. 

Müderrislerimiz Neden Hareketsiz? Balta Tehdidi Karıısında 

Falih Rıfkı Bey Esasta ~~v~ı::':'i11 
Haklıdır iki Kişiyi Vurdu 

Her Şeyden Evvel Para Lazım 1 
Türk inkıllbında darlilftınunla

tımızla ıan'atkirlanmız Falih Rıf
lu Beyin iddiası gibi: 

- J~ir,.r namevcut olarak mı 
glmişlerdı ( 

Bu suali aan'atklrlarımızdan 
ıonra darlllfilnunumuıun mndder
riılcrine de sorduk ve gördük ki: 

- Cevap Falih Rtfkıya hak \ 
Verecek mahiyettedir, fakat bu 
)'okluğu icap ettiren sebepleri de 
nazarı dikkate almak IAzımdır. 

Ahmet Refik Beyin Sözleri 
Darülfünun Türkiye Tarihi 

Müderrislerinden Ahmet Refik B. 
•Ualimize cevaben dedi ki: 

-
14 Benim meşgul olduğum 

b~lıade inilip hakkında henllz hiç 
ır eser yazılmamıştır. Fakat, 

( Deamıncu 10 ucu ıayfada ) Doktor Fahretlln Kerim a. 

lialk Fırkası Umumi Katibi Bu Sabah latanbula Geldi 

U AYrupada tetkikat yapmakta bulunan Ctlmhuriyet Halk Fırkası 
._:uın1 Kttibi Recep 8ey bu aabah Semplon ekıpreaile ıehri

• aelıniı •• latuyonda birçok zevat t11rafından karıılaomıtbr. 

HADiSENiN SEBEBi tKl 
SENEUK BİR AŞKTIR 

Sıvaa ( Husuat ) - Sıvaıın 
Arnavut köyUnde bir cinayet 
olmuş, Stıleyman isminde birgenç 
tabanca ile iki kiılyi ~ldDrmtııtilr. 
Cinayete sebep olan hldiaenia 
dört senelik bir haılanğıcı vardır. 
Süleyman bundan dört sene 
evvel köy muhtannın yeteni olan 
kızla evlenmek istemio, fakat 
muhtar kızı vermemiş, kızda 
SUleymanı sevdiği için ona kaç
mıştır. Fakat billhara muhtar 
kızı Stıleymandan almış ve kay 
ağalarındaıt biriıinin otlu ile 
evlendirmiştir. Süleyman da aşkını 
unutmak için lıtanbula gitmif, 
birkaç sene kaldıktan sonra bqka 
bir kadınla evlenmek llzere k6ye 
d6nm0ftllr. Fakat bu d6nl1fte 

• • .lnD yeğeni ~lan kızla SOley• 
manın qkı yenıden alevlenmiı 
Ye iki aeYğili ara11ra buhqmıya 
bqlamıılırdır. Kazın koca11 
bunun farkına varınca muhtarla 
beraber bir plln kurmuı, Sliley• 
man kız tarafından davet edilmit. 
odaya kapandıkla!1 zaman köy· 
llller haberdar edilerek balta ile 
Sllleymanın uzerine hncum etmiı· 
lerdir. O zaman kendi iddiasına 
ıöre Süleyman balta ile parça• 
lanmamak için tabancaıım kul
lanmak mecburiyetini hissetmit 
ve hem muhtarı, hem de kızın 
kocasını kurıunla öldürmüştür, 
Hldiae burada derin bir teessür 
uyandırmııtır. 

Bir Odada 
- ---

Üç Amele Zehirlendi 
Kaıımpaıada Bahriye cadde

ılnde Vartan Maakaracıyan Ef. 
nin çiYl fabrikasında çalışan 
amele Htıseyin bulundukları oda· 
da yaktıkları kok kömllrlinden 
zehirlenerek ölmllı, Hüsnn ile 
Mehmet isminde iki amele de 
6lllm halinde hastahaneye kaldı· 
nlmıılardır. 

Bunun için lngilizler, Londra Civarında 
"Devonshire,, De Bir Mektep Y aphlar 

-18-
EnteUceu ıerviıi hizmetine 

girmiye !Ayık görOlen bir adam, 
Ad!kane çalışmak vadinde bu
lunmakla, bunun için yemin et· 
mekle, hıyaneti görllldllğll takdir· 
de hakkında alınacak her tilrlil 
tedbir •• kararlara peıinen nza 
pıterdiğine dair bir vesika imza 
eylemekle hemen çalııabilecek 
bir hale gelmit degildir. 

Bir defa, bu teıkilAta girmek 
mllblm mea' eledir. Onun içindir-
ki yukanda " hizmete ıirmiye 11-
yık a&rUlen" tabirini kullandım. 
Bu teıkilitın memurları, bUyllk 
bir itina ile, bllbaua iyi tabıil 

Yazan: . R. Boncard 
görmUt ve macera seven balla 
lngiliz kanh gençler arasında ter
cihan seçilirler, bunlar, g6recekleri 
hizmet müddetine göre taahbütl .. 
rini imzalar imzalamaz .. Devonıt
hire " deki mektebe gönderilirler, 
bu mektebin tahsil mUddeıti Uç-
senedir. Burada, ufak bir cllrllm 
iılemit te lngiliz adliyesince g5z 
yumulmak vadine mukabil ca-
suı teıkilitına girmiş haıarı 
delikanhlardan tutunuzda lngH· 
tere ve lrlandanın en kalbur 
üst.O inıanlanna teaadnf edebilir 
siniz. Bunların bir kısmı, cezadan 

( o .. amı 8 inclaryfada ) 

~ -. Takalmd• Park ... •il 

Bir Adam Dükkinında 
Boğzlanarak Öldürüldü 

Tutulan Maznun Maktulün Zevcesidiı 
Merzifon ( Hususi ) - Burada misli görtılmemiı bir cinayet 

olmuf, Abdurrahman isminde bir berber glipegündüz dtıkkAmnda 
boğazlanarak öldürülmüştür. Abdurrahman çok namuslu, halim ve 
herkese kendini sevdirmiı bir berberdi, cinayetin aeb~bl ve kati
lin hüviyeti de malum değildir. 

Yapılan tahminlere nazaran cinayette bir kadın parmağı var
dır ve bu parmak bizzat maktollln bir tanıdığmmn parmağıdır, mak
tftlUn karcleti Halimin cinayet gDnD Samauna hareket ettiği anlaııl
mıf, buda bazı ıtıpheleri celbetmiıtir. MaktUliln kansı tevkif edil· 
miş, Halimin'de derdestine teşebbüs olunmuştur. Tahkikata ehem
miyetle devam edilmektedir. 

1 
Allah Bizi Nelerden Saklasın ? ı 

___ -_s __ ___, 

Bir iki dakika kala vapuru kaçırmaktan... 



Şimendifer üte-
hassısı Getiriliyor 

Şimenclifcr ltlermizi daha mun
taum bfr tıaJe koymak için bir 
timondifcr mtıteb.assısı getirtilo
eektir. Bu hus ta halkımız 
diyorld: 

Ilnkkı Boy ( Kumkapı Saraçishak 
ma hallesi 9 ), 

- Şimendiferler bir yurdun tah 
damarlarıdır. Şahdamauız bir vOcut 
ta hayat nasıl mümkün olmaua yir
mind asırda top:aklanoda örümcek 
a~ gibi dcmiryollara bulunmı;-an 
memleketlerde ikbsaden ö!il aayllır
Jar. Şimcn diferleri öldQrecek ve bu 
nnkil Tasıtasından fnsanluı müstağni 
kılacak henQz baıka bir vuıtA yok 
gjbic!ir. Otobüs ve komyoo1arın lJmril 
lmıa ve daimi masrafı icap ettiği için 
demiryolu ~rabclannın kat'iyyen 
yerini tutamaz. Sonra şlmendifcrlerl 

yalwz iktıudi cepheden g6rm mek 
icap eder. Birde memleketin müdıı· 
fan vaz:yeti göz önüne getir:lmeJidir. 
Ben §imcndifer ııiyaaetimizin tama
men lehindeyim. Ucuz nakliyat yap
mak içtn b ir mtitehııuısa da ihtiya
cımız muhakkaktır. 

* 
R 'l!IZİ B. - ( Muallim Nuruoaml\· 

Dfyo Halk apartmanı) 

- Ş: mcndiferlcrimizde teknik ıa· 
lahah yapılmak için Nafia Vekaleti 
bir mütehassıs getirtmlyc karar 
vcrmİ§tir. Bcıı bu tedbiri beğendim. 
Dt=mir yollarımız günden güne uzu
yor ve çoğalıyor. Bunun için bir 
taraftan bütçemizde bugün için mO. 
him fed klrbk yapıycnuz. Bir taraf. 
ten da aatm aldığımız demir yolla· 
rının takaitJerini ödeyoruz. Bunlar 
bugDnkQ nedi için biraz atırdır. Fa
kftt biz iatikb il de yapıJoruz. Nakil 
tarifelerimiz mümktln oldufu kadar 
in dirUmelidir. 

• 
Fuat B. ( Beyoğlu caddeikebir 81 ) 

- Umumt harpte ıimcndiferler 
Türkler vuiyet edince her taraftan 
bir itiraz tufanı koptu. Saaki 
tinıendiferciUk l'Bkten zenbtlle ee
Dcbiler içln inmişti. Gençlerimiz 
çalıştılar ve Öfrcndiler baglln tl
mcndiferler Türk elleri ve kafa
Jar ı lıAldmdir. Yalnız yol yolJanmıa 
ç<>t lmııtır. 

Vagonların cer murafta.rj da 
lıeaaba k~blarak mfiaıküıı oldutu 
kadar murafJar kııılmalıdır. Bunun 
için de şilphesiz mutabassıalara lhti· 
yacımız vardır. 

DUnkU Borsa TemevvUçleri 
Dün Borsada dDyunu muvahhide 

elli yedi buçuk kuraı lizerindeo 
muamele görmllştilr. 

""' Dnn Anadolo'dan latanbula 
103 vagon ve 665 çuval buğday 

ıelmiş ve Polatlı malları 7,26 1/2 
den satılmıştır. Dün Kütahya 
tiftilderi 52, Karahisar 54, Bolva
din 46, Trnkya ve civarı yapa• 
ğahırı 53 kuruştan muamele gör· 
mliştnr. • 

SON POSTA 

Acaba Sıdıka Hanım Mel A 

hat Hanım Mı Öldürd .. ? 
Kasımpaıada otuian postacı Hikmet efendi 

polise mGracaatla annesi Sıdık'l hanımın komşusu 
Melahat hanım tarafından dövüldüğünb ve annesi
nin Haseki ha tah nt~•inde öldüğünll iddia 
etmiştir. 

Tahkikatımıza göre, Hikmet efendinin annesi 
45 yaşlarındadır. Sıdıka hanımın birgün bir çift 
çorabı kaybolmuş ve komşusu 25 yqlanndıt 
Melfibat hanıma: " Benim çoraplarımı Benden 
başka kimse almaz rezalet çıkarmadan şuolan 

ver! ,, demiştir. Bu yüzden iki kadın arasında 
kavga çıkmı1br. Güçlü kuvvetli bir kadın olan 
MelAbat Sıdıka h mmı fena halde dUvmiye başla
mıştır. Komşular baygm bir halde yatan Sıdıka 
hanımı, Melahat bammın elinden güçlükle kurta
rabilmişlerdir, Yediği da}·aktan hastalanan Sıdıka 
hanım hastahaneye kaldınlmış bir müddet tedavi
den sonra evvelki gfin hastahanede 6lmfiştür. 

Zabıta Melahat hanımı yaknhyarak tahkikata 
başfomıştır. 

Harici Ticaretimiz 126 Sabıkalı 
lthalabmızdan Epeyce Bir Adam 

İhtilaf Bitti 
Gümrükten Mal Çıkmıya 

Başladı Fazla 

Gllmrlik istatistik Mlldiriyeti
nin yaptığı hesaba göre bu se
nenin ( 10,5 ) aylık ithalatı ( 73, 
350,328), ihracata ise (82,525,614) 

liradır. Bu hesapla lebimizf! 
(8,675,286) lira fark var, demektir. 

Adliyede .. 
Açıkgözlere iş Yok 
MOddeiumumnik bazı açık· 

gözlerin iş t uhiplerini dolandır· 

m lanna meydan vermemek iç.in 
Adliyede iş takibini sadece avu-
kat kltiplerine hasretmiştir. KA-
tiplcrin MalmOdürlnklerinden mu-

aaddak hOviyet arakası getir
meleri ıarttır. 

lstenoğrafi imtihanları .. 
Ynkaek Ticaret mektebinin 

himayesi altında devam etmekte 

olan iıtenografi sür'at kursunun 
imtihanlan çarşamba günü yapı• 
lacakbr. 

Fer bat isminde bir sabıkalı 
evvelsi gece Pangaltıda kömllrcO 
Simonun dükkanına girerken 
devriye memurlan tarafından ya
kalanmıştır. Ferhadm 26 sabıkası 
vardır. 

Takas Ticareıi Faaliyette 
Takas esası üzerinden hara

retli ihracat yapılmaktadır. Harice 
1 daha ziyade tiftik, tütün, halı 

gönderilmekte ve bunlara muka· 
bilde ea ziyada manifatura Cfyası 
ithal edilmektedir. 

Vakıf Ha 

Tamire Muhtaç Halde 
Dördnncü Vakıf banın bir 

kazanı yandığı için bu l(azan 
hanın kaloriferlerini kAfi derecede 
ısıtamamaktadır. Bu yüzden me
murlann kafi derecede çah~ama· 
dıklan aöylenmektedir. Digcr 
taraftan öğrendiğimize göre hanın 
haJAlarıda kıımen bozulmuştur. 
Bozukluğun mUstacelen tamirine 
Uizum görülmektedir. 

Gümrük Başmfidllriyeti Ue 
Tetkikat Müdüriyeti arasında 

çskarı ihtilAf halledilmiştir. Bu 
ihtilAf üzerine gümrükten çıkma 

tehir edilen mallar1D çıkanlmaım 
müsaade edilmiştir. 

Yıldız İhtilafı 
----

Kolay Kolay Bitmiyecek 
Maliye, Yıldız Sarayım Bele

diyeye kiralamk içia Belediye 
tarafından tamir edilmuinde 

ıarar ettiğindeu, Belediye i e hu 
tamirin yüz bin liraya mal ola
cağını gördl\ğUnden mukavele 

suretini Defterdarlığa iade t· 
~iştir. 

Kaçak ispirto Tutuldu 
Şile sahillerinde gümrük mu

hafaza memurlan tnrafıodan yedi 

teneke kaçak ispirto yakal nmıı 
Ye İnhisarlar müdilriy tine teslim 
edilmiştir, 

ek Üzere Bulunan Bi Ceset 
Var Fakat Ortada r<at 1 Yok 

Evvelki gece ölmek üzere bulunan bir ceset 
Beyoilunda Amerikan hastahanesine kaldmlmıt ve , 
vaziyet polise haber verilmiştir. Tahkikat netice- . 
ainde bu ağu yarabwo Galatasaray polis merkeı.i 

arkasında Rua milliyetçilerinden Aleksandr'm şarap 
mağazasında çalışan ve orada ~atıp kalkan İvao 
olduğu aolaşıl.nıştır. Mağazanın sahibi Aleksandr 
polise verdiği ifadede: " Gece depoya girdiğim 
zaman lvan'ı merdiven başında yan ölü bir halde 
buldum. Zabıtaya haber vermeyi unuttum. lvan'ı 
haatabaneye kaldırdım. lvan'm rperdivenden yuvar
lanmış olması muhtemeldir ., demi1.ir. 

Tahkikabmıza göre, f.-an cuma günU bir mlld
det dolnıtıktan sonra mağazaya avdet etmiştir. 
Aleksandr gece aut 1 J de mağazadan telAşla 
çıkmış, bir Rus doktoru çağırmıı ve bundan sonra 
cesedi derhal hastahaneye kaldırmıştır. Her nedense 
mağazanın yaoıbaşında bulunan polisi haberdar 
etmemiştir. 1van sol "kaşı lizcrindcn çok tehlikeli 
şekilde yaralanmıştır. Yarası tabanca · ve bıçak 
yarası değildir. Aradan 48 saat geçmesine rağ· 
men hala kendine gelememiş ve bir te kelime 
söylememiştir. lvamn başına bir demir eya bir 
taş vurularak veya merdivenden yuvarlan rak ya-o 
raJanması da ihtimal dahilindedir. 

Teşrinisan 2{) 
= 

Günün Tarihi 
~----- _,,,.;::_ 

Dah·ı·ye Vekili 
Dün fstanbula Geldi 

Dabi:iye Vekili dün aabab Anka
radan tehrimiı:e geldi e öğledeıa 
•onra aa t ü,te Belediyeye gıderek 
Beledi,e Rcisl ve Vali Muhiddin 
Beyi ziyaret ettl. Bir aaat kad r 
gö,.ilftiikten •onra Vali B. le beraber 
toplanb halinde bulunan Daimi En. 
cümene ç ıktı ve bir aaat kadar da 
Dafo:U Encümen azasile hasbihald 
buf ndu. Bu t maalar eanoaında Be
lediye Reis Muavini HAmit B y de 
bulunmuştur. 

Bebek Tramvaylarının 
Durak Yeri 

Köprüde, Bebek tramvaylarını 
durdutu y rdeki dükkAn ıal·ipleri 
B:ıJerfain kapanmasaodan oikAyet 
etmişlerdir. Bu tikayet doğru görG· 
lür1e tramYayJııran buradaki kaviı 
yeri Sirkeciye> ltaldmlncalctır. 

Be~ediye l(ooperaUfi işe Başladı 
lkti~a Yek.ileti diln Belediyenin 

kooperatifine nit nizamnameyi g8n· 
dermiş \'e Belediye nizamnameyi 
alınca kooper t:fi derhal ife başla• 

•ıtır. hk iı olarak (10) bin çeki 

odunl ( 50 ) bin okka kömür almış~ 
br. Odunun çeklsini eve teslim (320) 
kor kömürün ol:kaaı 6 lturuıa 
m murlanoa ut caktır. 

Belediyenin Lokantası Açıhyer 
Bclediyenfo lokantası eski Maarif 

neıaretinin rkaaındn bazırl nmnk• 
tadır. Burada herkeı auyu ve ekme• 

ide dahil olmak şartile ( 3 ) kap 

yemefi ( 30 ) uruıa yiyebilecektir. 
Burada fakir talebeye meccan n 
yemek verilecefti haberi doğru değiJ. 
dir. Ynlnır Halk EYİ ile uyuşula• 

bUirıe evln fukaraya ·nreccği yemek 
bar da yapbrtlacaktır. 

Göztepeye Elektrik Verilmiyor 
Elektrik Şirketi Göztepeye elek· 

trlk vermek için bütün hazırlıklarını 
b"tirmiıtir, fakat De let Demiryolları 
d mlryolı:nnn ltıodan kablo geçir
aıealne n Ü aade etmeden cereyan 
vcriemlemiıtir. 

Tahsildarlar Kaldırılamaı 
Kaatamoni meb'usu Basan 

Fehmi Beyin tahsildarlann ilgası 
h kmdaki teklifin tatbik kabi
liyeti görülmemektedir. Ticaret 
Odası umum! kiübi Vehbi, Yük· 

k lkbsat Mektebi Müderrjsle
rinden Hakkı Nezihi Beyler Bu 
usulü imkaoıız buJduklarıDJ söy· 
lcm~lcrclir. 

Aşı 
Devam 
Ediyor 

Kızıl haıtnbğı için Beyoğlu ilk 
m kteplerinde ı tatbikine devam 
edilmektedir. Sıhhiye Müdüriyet~ 
nin verdiği maiftmnta g<Sre kızıl

dan şimdiye kadar biç vefiyat 
olmamı~hr. 

Pazar Ola Hasan Beg Digor Ki: J 
L__ _______________ ~---------~------

Son Postanın Resimli Hikige si: 

1 - Bıktım usandım 
derdinden HaAn Bey. 

2 - Çeımeler akmaz •• 3 - EYdeld terkoa akmaz 

1 
4 Su uı.luktan pislik 

ya ı iç.ind ,Uzftyoruz. •• 
5 - Merak etme dottum, bu 

gidifle iki g~:dlmtız iki çeırn• 
olacak •• 
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r 
Hergü 

1000 
Satılık 
Ev ------------·-

lstanbul'un her tarafında yeni 
Yeni binnlar yUkseldiğini gördllkçe 

hayretten kendimizi alamıyoruz. 
Cihangir ıırtları apartman

larla doldu. Nişantaş tepeleri yeni 
VC\ ~Uzel binalarla süslendi. 
Apartman ve yeni bina ibtilaıı 
Kadıköy'e, Fatih'e kadar ıirayet 
etti. Buhrandan bahsedildiği bir 
sırada yer yer apartman yükselişi 
her göreni hayrete düşürüyordu. 
Madem ki parasız!ık var, bu bina 
Yaptıranlar parayı ncrden bulu
Yorlar? Suali herkesin kafasında 
bir istifham teşkil ediyordu. 

Nihayet bu esrarengiz i~in 
sırrı kısmen meydana çaktı. 
Enıniyet Sandığının icraya vere
rek satılığa çıkarmak Uzere bu
lunduğu binaların bine yakın 
olduğu ilin edildi. 

Diğer taraftan Emlak Banka
&ırun da birçok kimıeleri icraya 
Vermek Uıere bulunduğu rivayet 
olundu. 

Bu iki haber bize işin içyü· 
ıU11li sezmeğe imkin verdi. 

Köşede bucakta birkaç bin 
lirası bulunan herkes, ıermaye
•İniu bir iki misli nisbetinde 
kredi temin ediyor. Bu parayı 
bulmak için evve)a arsasını alı
Yor, binanın birinci katını yaptı
rıyor. Sonra Bankalara müracaat 
•dcrek yapılan kısmı terhin edi
Yor. Bu para ile binayı tamam
lıyor. Fakat borçlarını ödeyebil· 
inek için binayı kiraya vermek 
~ecburiy~tindetlir. Tahıil ettiği 
l(tralar, borç taksitlerinin ancak 
~rfdığını teıkıl etmektedir. Fa-

at binayı kiralıyamıyor. Kira 
•lanıaymca borcunu ödeyemiyor. 
Derken banka borçluyu aıkıotırı
Yor ve çareıiı kalınca binayı aa
tılığa çıkarıyor. 

lıto Emniyet Sandığının ve 
Enılak Bankuının satılığa çıkar
~•k Uzere bulunduğu binalar, bu 
orçluların binalarıdır. 

Bu vaziyet, bina iıııaatında 
reni bir buhran doğurabilir. Bir 

1 
•raftan emllk ucuzlayacak, bu 
~.e yatanlan sermayeler faizlerini 

•le. temin edemiyecektir. Bina 
:-hıpleri belki vergilerini bile 
d denıiye muvaffak olamıyacaklar· 
ır. 

d Memleketin servet ve refahma 
elllet etmek lizımgl"len bu ln

~kat, Programsız ve muayyen bir 
\1 hıadı ihtiyacın ifadesi olmaktan 
~lak olduğu için, fena neHce 
trnıiştir. 

, lktııat Vekili Celil Beyin 
Pıu·tıınan inşaatına nihayet ver· :'tik .... için tedbir .almak lizım· 
do:•gı hakkındakı mlltaleaıının 
Ilı gruluğu da bununla aabit ol-

lışh1r. 

İstanbullular 
Belediyeye Ne Kadar 

Borçlandılar 
y . 

lı 
1 
enı yapılan kaldırım ve la-

ba~:rın inşa masrafıHm yarısının 
tar lb an ~lınacağıoa dair olan ka
._. tledıyeyi harekete getirmi~lir. 
l\.adır 1 d ~ . ını ar an dolayı halkın hiı-
sıne dU 

td·ı fen para henüz he1ap 
1 hıenıiştir. 
F 

da,, :kat kanaliuıyon in,aatın-
l>•ra ;.~ayı lıer eve (100-150) lira 
•v b uşrnektedir. Bu parayı her 
~tkt · eş senede ve taksitle vere-

ır. ~ 

lnhisa 1 r arm Yeni Nizamnamesi 
tcai ~n.kara, 20 - inhisarlar ida-

ıçın ha 1 . . 
nanı zır anan yem mzam-

t~k~rojesi tetkik edilmektedir 
ç l ı . 

lap· nhisarmdan alınacak 
ırto rn"k 

llyih ı tarına dair hazırlanan 
dilnıi:f Heyeti Vekileyo aevke· 

... ır. 

~ Piyanrodan aenelerdenberi 
bilet aldıj'ı halde ikramiye kaıı:anamı
yan kimseler talilerinden 'iklyıt 
ederler. 

2 - Hayatta blrçak işlere baı 
vurduğu halde munffak olamıyan 
adam kabahati talide bulur. 

:.ı - Tali kör adamları garmeı. 

Taliin •İzi görebilmesi için sizin uya• 
nık olmanı"K IAıımdır. 

fSON TELGRAF HABERLERİ 1 

Ayaspaşa İşi M··h· u ım ••• 
-

Bazı Memurlar Ankaraya Davet Edildi 
Ankara (Husust) - Yeni belediye kanunu mu

cibince belediyeye intikal etmesi lazımgelen mil
yonluk Ayaspaıa meıarl•ğanın üçüncü şahıslara 
ieçmesl ve bunlar tarafından da m~tresi 30-40 liraya 
satılmıı olması Ankaran.ıı nazarı dikkatini celbelti, 
vak'anm şuyuunu mllteakip bu meseleye hükumette 
ehemmiyet verdiği için Mlllkiye Bat Müfettişi Hacı 

Hüsnü Beyin riyasetinde Maliye ve Adliye müfet
tişlerinden muteşekkil bir hey' eti bu işin tahkikine 
memur etmiıti. Tahkikat evrakı bir ay kadar evvel 
buraya gelmiştir. 

İsmet Paşa 
Hukuk Fakültesinde Mü
him Bir Nutuk Söyledi 

Ankara, 20 (Huıuıt) - Dün 
Hukuk Fakültesi beşinci sene 
mezunlarının diploma tevzii mera
siminde Baıvekil lımet Pt- harici 
ve dahili siyasetimize temas eden 

mlibim bir nutuk ıöylemiştir. 

Merasimde Hariciye, Adliye, 

Ziraat, Millt Mndafaa, Gümrük 

ve inhisarlar Vekilleri ile Ankara 

Valisi, Meb'uılar ve Fakuıt~ pro
fesörleri hazır bulunmuşlardır. 

Kış Başladı 
Ankara, 20 (Huıusi) - Mem~ 

leketin her tarafmda tiddetli bir 
kıt hllklim sUrmektedir. Erciye~ 
ve Elma dağına da kar yağmıştır. 

Dicle nehri bir metro kabar· 
mıştar. Karsta karların irtifaı se
kiz santimetredir. 

Haber aldığıma göre İstanbul Evkaf şube mü
dürlerinden ve memurlarından bazılarmın malumatla· 
rına müracaat edilmek için buraya çağmlmıılardır. 

Borçlar 
Müzakeresi 
Henüz Bitmedi 

Paris, 19 (A. A,) - Osmanlı 
borçlara idare meclisi, borçlara 
ait tediye edilen ve ıimdi elde 
bulunan biltQo paraları birinci 
klnunun birinden itibaren hlmil· 
lere dağıtmıya karar vermiştir. 

Bu paralar şunlardır: 

Şark devl~tleri hesabına 
10,500,000 Fransız frangı. Bu 
para bu devletlerin 25 - 5 ve 
25 .. 11 takıitlerine ait hisselerinin 
yekiinudur. Türkiye'nin hissesi 
olarak 8,200,000 frank. Bu para 
Tllrkiye tarahndan 1931 .. 1932 
senesine ait Tilrk lirası olarak 
yatmJan paranm tutarıdır. 

Diğer devletler, hiçbir tedi
yatta bulunmamışlardır. Türk 
hllkümeti murahhasası ile mUza· 
kerelere devam olunmaktadır. 

Aydın'da 

Bir Kadın Bir Batında 
Üç Çocuk Doğurdu 
Aydın, (HususH - Karapınar 

nabivesinde oturan Gribine mu
haci~lerinden Muzaffer ağanın zev· 
cesi Rebia Hanım Aydın memleket 
hastanesinde bir batında Oç ço
cuk doğurmuıtur. 

Çocuklardan ikisi oğlan, biri 
kızdır. Doğum oldukça tehlikeli 

geçmiştir.ilk çocuk alındıktan sonra 
Rebia Hanımın karnında ıişkinlik 
kaldığı görUlmUı ve mllteakıben 
iki çocuk daha ahnmııtır. 

Fakirce olan bu aileye HalkeYI 
ve Belediye yardımda bulunacaktır 

bulgar sefiri gidiyor 
Ankara, 20 (Hususi) - Mem

leketimizden ayrılacak olan Bulgar 
aeferi M. Pavlof Cenepları Gazi 
Hı. ne vedanameıini taktim et
miıtir, Hariciye Vekilimiz dün M. 
Pavlof şerefine bir ziyafet ver• 
miştir. 

Dün Gece Pangaltıda Dört 
Ev Bir Fotoğrafhane Yandı 

Dlln gece saat 11, t5 de Pan· itfaiye derhal yetiımiş, fakat alan ateşin önüne geçilmiıtir. 
gaitada Pangaltı Merkeıi ile aine- terkoı muıluklarında mutat Yangın saat bire doğru ı«Sn· 
ma arasındaki binadan yangın veçbile su bulunmamaaı ve dOrülebilmiıtir. Beyoğlu Kayma• 
çıkmıı, üç ev ve bir fotoğ- rüzgarın ciddetli esmesi ateşin M d 
rafhane tamamen, bir ev de Y kamı Sedat, Emniyet O Uril 
kısmen yanmıştır. Y angm ıtüratle büyümesini mucip olmuı- Fehmi, Merkez Memuru Klmran 

M · · h d tur. Yangının aöndilrUlmeıi için Madam aranın er o asmı Beyler yangın yerine bizıat git-
k. l d · ı k Harbiye Mektebindeki Havuzdan 

ayrı ayrı ıra a ığı evın a t a- mitlerdir. Yangının sebebi henüz 
tındaki kunduracı dükkAnandan istifade edilmis, bu sayede bir 

özün K sası 

Münderecatımızın çoklu
ğundan dercedilememiş
tir. 

-------------=====-=----~~-=---

iktısat 
Vekilinin 
Beyanatı 

Ankara, 19 \Husuıt) - lktt
sat Vekili CelAI Bey Vl~kubulan 
beyanatında demiıtir ki: 

- Yeni kontenjan liste ve 
kararnamesinin ih:ı.an için çahft
yoruz. Bu işin yarın bitmesi muh
temeldir. Hususi vapurcuların m6-
messilleri geldiler. Kenclilerile ıe>
rDştük. 

Yeni vapurcular kanunu llyi
hasının ihzarı faaliyetine devam 
ediliyor. Kahve, ıeker ve çay 
meselesine gelince, döYiı hak
kındaki bir numaralı kıuarna• 
nıe mucibince kahve, feker ve 
çay ithal edeceklere bir 
santimlik bile dlSviı vermiyeceğiı. 
Şeker, kahve ve çay hakkın· 
da ayrıca bir karar alıp, hazırlan
makta olan kontenjana ilAve 
edeceğiz. 

Afyon Birliği 
idare Sistemi Nasıl Olacak? 

Afyon Sahı Birliği 1933 istih
sal aeneıinde f aaliyele geçmiı 

bulunacaktır. Birliğin dahili •• 
harict olmak üzere iki teıkillb 
bulunacak, dahilde (6) esas mın
taka Uıerinde (60) tali teıekknl 
bulunacaktır. 

Merkezde 9 kişilik idare he
yetinden baıka esat mıntakaların 
Uç er, tali teşekkllllerinde ikişer 
kitilik idare heyetleri bulunacak• 
tır. Harici teıkllAt hakkında he
nüz takarrUr etmiı birfey yoktur. 

Hillliahmerin Giydirdiği 
Çocuklar 

HilAliahmer Cemiyeti Rumell
kavağı 11kmektebinde okuyan ı 5 
fakir çocuğa giyecek elbise veı• 
miıtir. 

Üç Aylıklar 
Mütekait, yetim ve dullanD 

Oç aylık maaıları 1 kinunuev
velde tediye edilecektir. Şimdiye 
kadar Emval ve Eytam banka· 
smda 3000 kiti maaılannı kırdır
mıf, banka bunlara 225000 lira 
ikraz etmiıtir. 

Teati Edilen Telgraflar 
Ankara, 19 (A.A.) - ltalya 

Kıralı Viktor Emanoel Hı. nin 
yıldönllmll mtlnasebetile Gazi 
Hz. tarafından çekilen tebrik 
telgrafına Kıral HL bir teıekkllr 
telgrafı ne mukabele etmişlerdir. 

Zirai Sigorta Raporu Hazırlandl 

çıkmıştır. Yangın çıkar çıkmaz aralık çok korkunç bir vaziyet aıalüm değildir. 
~==~==~~======================--: = 

Ankara, 20 (Huıusl) - lıtan· 
bulda tetkikat yapmakta olan 
Zirai Sigorta Mlltehasaııı M. 
Kompenoo raporunu takdim et· 
mek Uzero bu sabah Ankaraya 
gelmiştir. 

/STER İNAN, İSTER İNANMA! 
Adanada çıkan "Türk sözü" gaz.eıtcsinde okuduk: 

iki ihtiyar adam bir tokat meselesinden muhakeme 
ediliyorlarmış.. Bu sırada Reis, ;ddia makamında 
bulunan Müddeiumumi Hanımın fikrini ıormuf .. MOd
deiumumi Hanım ceYl\p ver mi,.. fakat kanuni müta
tealardan bir ft-Y anlamıyan maznunlardan biri 

dayanamamış: 

" - Allahanı aeversen Retı Bey, demlı; Sen akh 
başında bir adama bent.iyonun, ( elile MOddelumumt 
Hanımı glSıtererck ) aakın şu hanımın sözüne uyup ta 
bana ceza vermiye kalkışma.. Çünkil ben kimHyİ 
döYmedlm. ltl• hem vallahi, hem billibl ! .. • 

/STER /NAN, /STER INANM I 

T erkos Meselesi 
Klnunusaniden itibaren Bele

diyeye geçecek olan Terk osun 
mubayaası için hazırlıklara baş
lanmıştır. Şirket tesisahnın lir 
def terini yapmış, Nafia Vekilo
tine göndermiştir. Yakında bedeli 
hakkındaki müzakerata başlana-
caktır • 



Memlelcet Manzmaları 

Şeker Yerine 
Şeker Kamışı 

Susığırlık, ( Hasmd) - Kaza
mııda bu sene buiday mahaull 
bire yedi, arpa mabnltt bire 
sekiz alınmııtar. Taneler ıeçen 
ıeneye niabetle daha dolpn ol· 
muştur. Diier hububat ve biJ. 
haua fasulye, balda Ye •lre 
enelki senelerden daha fazladır. 

Sınai aebatattan afyon ilkba-
har donlarından m&teenir olduta 
için imUalıt nobanclı. 90650 
kilo bahama makabil ucak 47 
kilo U,O. akım elde edilebil
miftir. 

Halbakl daha evvelki aeııe 
hemen hemen ayni miktar scri
pta aak•bU 600 ~ afyon 

· ımh- (iıtib.al edilmifti. Merkez 
..... ye allbakabada teker 
h-11• DriJatmda her wıe biru 
dalaa fallahk ıke çarpıyor. 

EYYelki ... 120 dlalm te
ker kaaup ekilmif, Ye 11 bfQ 
kile pker ka•ıp ahnmııta. Ba 
.. 1ene iae 420 d6nllm ekilmit. 
50,000 kilo mahsul elde edilmiı· 
miftir. Glrllliiyor ki iki aene 
ara11nda büyllk fark vardır. Bu 
ıuretle Suı·jırhk kazası ıeker 
istihlikiaia % 10 Wlll temin et• 
mektedir. Bu % 10 tabii umumi 
alifua niabetine g&edir. Halbuki 
lyle aileler Yardır ki bu aayede :!::Jll dereceaillde ıekerclea 

J•pıyorlar. Şeker kam .. 
pnda bwada bir nevi pekmea 
çıkarılmakta bu pekmez de pker 
yerine laıllmaılmaktadır. 

Fakat lruamu için çok b6ytlk 
faidelİ olan bu nebat fenni p• 
kilde ekilmemeıi yizlnden e'f'IB· 
fam detiftirmektıdir. Bumua içia 
Aduaaaiı eetholaacak tohum 
ye kalemlerle ıeker kamıılarmın 
uılalu d&thllmektedir. 

lalatyada Teftişler 
M lrt,. (HUIUll) -Va& Tev· 

ilk Bey,· refakatinde Jandarma 
Kumandanı, Emniyet MldlrO, 
Tanar• Cemiyeti ReW oWutu 
Wde Kilde •• A..,._aa ku .. 
..... tef6te titmiflir· 

Smdırgt Belediye Azaları 
Smdııjı (Husul) - Belediye 

meclisinia 12 adal YarCLr. Bu 
allardan yedisi istifa ctmiftir. 
Belediye azllığı için 1eaidea 
latihap yapdacaktır. 

Ralıkesirde Bir Zevce 
Katiii Vakalaadı 

Balıkesir (HusuıU- Bir mıc:ı. 
det evvel kansı Sultanı ve Cafer 
İ8minde birini 1...,en lapta 
Şaban yakalanımtbr. 

Mersinde 
Portakal Ağaçlarına Bir 

Hastabk Sirayet Etti 
Menin ( H...e:t - Soa ,.._ 

lerde ıebrimizdıki portal:al bah

çelerinde hastalıklar Zulıtr etmiı 
Ye portalmllar döklllmiye ,, ...... 

Dllflır. S.cakların teairilo vak.. 

a.-. Ye almaarya denU.. liae
tahklar bntnn ağaçlara sira,et 
etmiştir. Ziraat Mliaıriyeti tedbir 

/ aWıfrlachr. ----
Bahkesirde Bir Ceset Bafundu 

Bahkelir ( Hasusi ) - Evvelki 

afin Ziraatbahçesi civarındaki So
plmyuda bir kadm cesedi bulan-

•Uilur. Bir cinayete k1Jrbaa pt
tifiıi unnedilen ha l&:adınm liGft. 

tes )İt edilememitfir. 

• 
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lktı8at Sütuna 

._ ______________________________________ _.Dünya 

O ·· Ve ı·ncır· tkıısaı ZUDI Haberleri 

lzmirliler Hamur Tatlısı Yerine incir 
•• 

Ve Uzüm Kurabiyesi Yiyorlar 
lzmlr, (Huıu- etmektedir. ffa1.. 

aQ - Bir hafta· 
danberi durgun 
olan llzlim piya
... diaden iti
baren faaliyete 
bqlamııbr. Bir 
hafta evvel, fi. 
yatlerl dlflr
•emek baamun• 
da mtltteldt ha
rekete karar Ye-

ve mail arını sat· 
mamıtlardar. Ba 
1ebeple fiyatler 
eskisinden bir 
karaş fazlasına aablmıya bar 
lamıfbr. 

Menimin ıeçmesine .,ağmeo, 
tlztım mllıterileri çoğalmııtır. lk· 
tısat ye Tasarruf Cemiyetinin 
yapbğl bOyük propaganda, fay
dah olmq •• bu sayede Gdm 
fiyatleri feci bir ıekilde sukut 

Ulukışla' da 
Kıı Geldi Halk Zahire 

Tedarik Ediyor --UIWoşla (Hususi) - SoğUk· 
lar bat ıa.termiştir. Bu aene 
1atm eli• aeaelere niabetle daha 
fula olacajı talamia eclilliaekte
dir. Halk kıtlık zahlre9lal teda• 
rike bql&mlfbr. Ea fala ekmek· 
ilk zahire tedarik edilm.~ktedir. 

Ereğli ve Pozantideki devlet 
demiryolranna ait tamirlİ&Qe ve 
depolann Ulakıpya nakledilerek 
tnhit oluacajl 1ıaber ahamtfbroe 
Bu haber temde yeni bir iı 
pjın apcajı içla balla ~ 
HYİDdinniftir. 

Ulalofla'da .. , •• , takdir bir 
okuma ha.esi yardır. BGylk18 
klçlklll herkes onmak latemek
teclir. lnkallp bkıne1debine {180) 
muhtelit tale ~,e devam etmekte
dir. Btıylklerden okumak iatiyen
ler içinde tninlar açılmıt ve 
çahfkaa ... ı&mlerimill halkı 
meccanen okutmayı deruhde 
etmişlerdir. 

Adana da 

lzmlrd• lnn-a Dztlm ll•zırl•nırken 

etmekten kurtarılmıştır. Bilhasaa 
dahildeki yab ve askeri mek· 
teplerimizle, ukerlerimb:e tath 
yerine lztlm hoşafı, Ye incir tat
lısı verilmesi fiyat ıakutunun 
&nOne geçmiftir. Geçen seneye 
nazaran lzmit halkı Oz8me ba 
sene liç d6rt misli fazla rağbet 

\Urfa~a 
Bir Ölüm 
Fqcicışı 

Urflnlınm•..-.•atllaleel 

Urt., (HaaUll) - Burada çek 
feci ft tlJ• ~ bir km, 
olmattar. T• .. hilıarı ......._ 

1 

Gıda Maddeleri Bugünlerde 
Çok Boldur 

andan Muatat. Ef. emlki 11n 
Haca Sait Apmo eme pq 
w Şerif i•ilde bir arkade1°la 
beraber lroanpaap bafl11~ 
dar. SelAmhjua ..... d."' ar-! 

kadat koauparlarku bir ~ 
~· aabibi Salt Aiaam karcleP 
için bir alet ft bir de çifte tlfeii 
ıetirmiftir. Fakat bu 11raJa haı
vanan tırluaesi netieceJ olarak 
tllfek 1ere dDprek patl••11 we 

Adma ( U-Wli) - Soa .... 
lenle ıehriaBİle kiilliyetli gıda 
maddeleri ıelmiye batlallllfbr· 
Bilbaua Antepten gelen petmea 
ue Antep fımi• ıehrimizin he
men her yerinde g&ze çarpmak
tadsr. Bundan başka ftnd k ıre 
İllıcİr de pek &iyadedir. Halk ba 
külliyetli gıda maddelerini, bil
baua tatla Jerincle laılanmakta
dır. Bu mahsullta fazla rağbet 
gaaterilmektedir. ----Adana da Bir Cerh 

Adana ( Huau.d )- Karaaanti 
nahiJesİDİD Ören kGylade Wr 
kavga çıktnlf, Mehmet ve M ... 
tafa İ.s11>inde iki arkadat. aJlli 
kayden Hasanı ajır ıurette ya-
rılamıftup 

btHDn ıaçmalar Mustafa Ef. aha 
yüzlne iaabet etmiftir. 7.aY .. 
adamın ~eri fırlmmt, Ptlainu 
parçalanmıfbr. Hutahefteye '.ı
dınlan Mustafa Ef. bira moara 
&lmtlftllr. 

Urfida Yani Bir Klllp 
Urfa, (Hu.ti) - lcLm ,_. 

d.mda .,...... ... .. ... 
"Uyamk. namlle bir kWlp ar 
m•tlar.clar. 

laalwneaebe
l'İIİ, izim " 
incirin çewit ptlt 
tathlanm n ka
nbiyelerini yap-
maktadır •• 

Piyasadaki i-
zim abmı ta
cirlerin mllttehl
den hareketi ye 
llz&mlerini dBtn~ 
&,.tle satmak 
llt819elileleri, ı.. 
İlllrill Ye dola,.. 
de memleketin 
kı1111etU m~ 
11111 olan izim 
ve incirlerimizf 

ylikıeltndştir •• Allkadar kimseler, 
l>u va2iyetin devam mlddethace 
fiyatlerde, daha ziyade tareffl 
llaııl olacağını .Gylemektedirler. 
Tahmin edildiğine ,an bu 1ene 
memlekette 6zlim vt; incir aarfi. 
yatı diğer senelere niabetle Uç, 
dört misli fazla olacaktır. 

Malatya da -
Bir Yüz Lira Çok Garip 

Bir Macera Geçirdi 
Malatya (Hususi) - lsmetpa-

18 mahalleaincle oturan Kan 
mulaacırlanadan Recep Efeacli 
bir iki sin ~nel pl'flda Jlz 
liralık bir banbot kaybetmit, 
&rlllDlf Ye hulamaaİlfbJ'. Aradan 
ilri ,an geçtikten aonra bu para 
W.-afhw. Hldi1et1in garip 
cilaeti .. -. 

Burada Alcçğath Ali otla 
lımlil isminde -lrir adam vardır. 
Bu adam fMWlr. ı..a&ı bir 
iki ıtmdilr bol bol para Adet· 
tifi nazan dikkati celbetmif, 
bUDUD Gzerine tabkabt yap.ı-. 
ve Recep Efeadinin kaybolan 
y6z lira11am lamail tarafmdan 
boladuja ulqalmtfbr. 

Kaçak Et Satm'f 
Malatya (Hususi) - ~ 

de ....-,hk aden .... Ala
met kaçak et aatarken cllrmll
metbat halinde ~anmıı~r. 

Sındırgı' da 
iki Mühim Kaçakçıbjm 

Muhakemesi Yapıldı 
SJadırgt (Hmual) - Son ılla

lerde Smclarglda iki kaçakcılak 
-a. olmupar. Bualarclan birİli 
DUICeli kiylndea Çalaa Mutafa 
tarafmdaa yapalmıfbr. Ozerinde 
bir ..... ..... ldiHla ile , .. 
lralaaaa llulltafa lldiaı ...... 
meli tanfmdaa 6 ., ...,_ 
malıldim edilmiftir. 

Diğer bçakçalğ Yakua üıe 
daha mllhimdir, Ka11lldSr k611Dde 
MoDa llwaldm ile Halil Ofla 
.. .,_ ........... bpkçahk 
Japtaldan ........... ,.pa1aa 
..... -...~-~kqıdı 
Do JWerc• okka a,.ı... •• 
1aprak _... tltla mhar ebaifllr. 
Kaçakfilar ı.11m Malak....me 
~· .. ~.-; 

Dlnya buhramma llalleclll
meli için bulunan çarelerden biri 
de borçlar meaeleainin laalli idi. 

B. maka.atla aeçea .... Amer1m·- Alm.aya',. wrcliii mo
ntOJJOm ha •1 bit.ek tmeredir. 
Alman morat01J01D-- azabl
maa bap için beynelmDel bir 
maele halini almqbr. ÇGnktl -
Am.ika alacaİJDI iMemekte 
.... edenle, .,. ........ daha 
DJacle fiddetleaecek Ye bltila 
d..ıetler içinden çılalmam ılı 
bir felAkete drllldenecelderdir. 

Bana aesen lnsBtere •tlkt
meti, keneli bCll'Çlarum teJaid 
içlla Ameılaa'J• -•caat et
..,. iDecbs blmlfbr. t.,lta.e 
ıeı-ek •J lçln!le Amerika,. 
as milyon Lıgili:ı lirakk bir 
tabii: lclemiye mecburdur. Fd-
~- ........ paraJI luwrla
........ Fakat -, _.esiala 
klkln~nballiiçiııenellkendl 
borçlarının teciJi ifini laalletmek 
lbımgeldiğine kanidir. 

Diler taraftaa Fraua da, 
bacli borçlan için Amerlkadan 
•Jllİ mn.aadeyi 1.temlftit. O 
Frwa ki, daha tec- w 
Alma.ayaya moratoryom Yerilme
.- fiddetle mahalefet etmitfir. 

Şimdi bltla meMle, Ameri
bam bu mUrac•U.e wreceil 
eenptadır. 

Bili1oru ki Amerikada Jea1 
clmhur rem iatibalHabacla Hover 
kaJbetmiştir. Yeni nia Rozvel 
•ılefiaia h.orglar liJ•••• ..-... 
liftir. Rnvelte 111• Mıçluaa 
pan olarak ldeameaiade i .... 
etmek dojnı cfelllclr. Bu alr 
calrlvı aynen t.a.a .-.ır. ılır 
rlk tarif.leriai bina iDClirmd 
·-- ye ..,...... ilduat 
lleminia ~-- -- ..... ..... mllllklndlr. 

Difer tarafta A ....... I>~ 
bir blt~e açılı ile lcarp lcarpyr 
dar.. um aea..ı bltpl)l bir -...~ 
milyar Tack lİfUl aPk var 
Bltııi•• ........ -cm., ..... 
bir .....wmtia alacalmn Dzerilr 
den bir silnger geçirmuine imk 
)'Oktar. 

Fdoki Ho,,..., ......... 
öıdi prtile montor.,o• ilA 
kabule taraftar g8rtlnmekte • 
Amerikahlara ıare borçlama t 
Anıerika içi&ı nihayet bir ,.. 
me1elesi deiil:lir. IDgDtereden i 
liç ylz mil1• lira llhriam 
Amerikayı unmn. Fakat mi 
ler ltaglnkl ıeklatle 
deftlll ederlene, k ~ 
,.,. ~mekte hulu 
açanuna aotra daJaa blytk 
ıiratle g6ttltllr. 

Hatta. ı.ntere ..... 
lamıetlerillİll taladidl .. t ............. ....,.. 
.......... plim ..a,.atnı....ı 

Fakat Avrupa hed11 lil&lld'l.lt 
tahdidine hazırlanmamıfbr. 
ıebeple borçlar meıelealnia half 
pek muhtemel glrDlmemekte 

Bir Öküz 
Hu sızı 

il Kemalpap, ( H....ı ) 
Kmauztn DeYHiko~ 
llae merbut Salacak ..... _.. 
Llria ye Haca Ö'm• 
mtMrçüt akla P.ı.. 
k~ ......... ... ,.......da .... 
bluarak ..wr...,. ..... 
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Siyaset Alemi BABİCI ~TBLGBA.FLAB l Gönül işleri 
----~~-'- -~ ........ --

Hitler Alman 
Başvekili 
Olabilir Mi? 

Kabine Buhranı 
._ __________________ .,.,.~ Evli Adam 

Alman 
Her feye rağmen fırkaların mu• 

balefetlne, iktıı.di buhrana n hu• 
ıual zorluklara kar~ı koyarak mu·· 
lüinde kalaca~ını iddia eden Alman 
kabineıi, beklenm:ycn bir anda isti• 
fasını verdi. Bu münasebct:e Reisi• 
c:Umhura lndi edi.en ariza, btifayı 
deturan ıaiklcrl açık bir ıurelte 

Hinden burgun Bütün Çalışmasına Rağ
men Buhran Devam Edecek Midir? 

IÖ•Leryorı . 
"Milli kuYntlerl toplamak lçın 

l>GtQn nOfu:ıunu nrf huıuıunda Re-
1.lcOmbur.a 1erbe::t bırakma le..'" 
. Filyaki Fon Papen kabin et l lİn 
•nkıinde kalmuı, muhtelif fırkala· 
taa ona karta aldıkları vaziyet nok• 
tuandan, fena bir bava yaratıyordu. 
lfDkOmetln Kanunu EıasiJo yapmayı 
•otGndOtil tadillt tidd!tl• hüc?m• 
11tru1or. Almanyanuı aun sreçtıkç• 
•iktatarlOt• iİlUtl iddialarına kuv· 
'\'etleadiriyordu. Bu meseleler elra-
fanda fırka reiı1erinln f ik rlerinl al
lll&Jl dil~ünen 8Jtvekilin, bu dan· 
llae bil' luıua liderler tarahndan 
..... P bile ••Umi7ecetiai anlamua, 
bbtneaia mewldiai ehemmiyetli bir 
ıurette aaratı. Ayrıca Cenubi Alman 
latık6metlerinin, .on Pruıya hidiaelerl 
lllllnuebetlle, idari imtiyazlarına 
••banwl bir aurett• halel ,etirl· 
lebilocejl korkuıu iH, bu Hr· 
eıntayı bOıbnUn ku••etlendirdl. 
Ve Fon Pape• cekilmeyi tercih 
•ttl. Onua rerine aaaıl bir fahıl
J•tin ıolebilecetini •imdiden tahmin 
tmek milmkGn detildır. Almany:ı• 

-.n barict meaeleler etrafındaki nok• 
t.i nanrı l>aki kalmak ~• Alman 
•illetinin bayati itlerine Yerilen H 

0.plıe detlttirilmemek fArtİle İf bA• 
•na geleceti auylenen yeni Baıve· 

4dJin Hitler olması. Reisicümhur Hin
den burgla aolaıabildi~i ve fırkalar• 
dan ba:ı iarlle ek.eriyet temin ede• 
cek bir itilif yapabildi~i takdirde, 
cok muhtemeldir. Fakat bu anlaşma 
•ual olabılecektir? 

Hltler farkaıının lktısadt umdelerl 
ann dikkate alınvsa, bunun kolay 

tıtl•ldln elacataaı aaaaetaek hata 

"•· - Saren·a 

'8tihap Propagandası Yapar
keı Neler Olmut 

Vaıingtoa il - M. Honr'ill 
--.ı doabl mirala7 Robina, 
titadi Karoliade Aıvil ci•armda 
.. ilarda •İ ve aallm olarak 
Wwa,.,..tar. lllratay, Ctımburiyet 
'-b. oamma propai[anda yap
tlaek için seyahat ederken a 
11111 tarihinde e11area1ıb bir 
llrttte kaybolmuıtu. 

Miralay, bir müddet m'Dstear 
bir mamla küçUk •o tamnmamıı 
\air köyde yaşamıı Ye birdenbire 
'12'utına hastalağana uğramıştır. 
Sazı gazeteler, Robins'in kaçak· 
Çılar tarafından kal<lmlarak denize 
'taldığtnı yazm t!ardı. Bu rivayet• 
1•rin doğnı olmafiığı anlaşalm·şhr. 
~ 

Berliıı. 19 - Fon Papen'ia 
iıtifasından sonra kabine buhranı 
de•am etmektedir. Yeni kabine
nin teşkili etrafında Reisicümbu
run fırka liderleri ile yaptığa 
mlllikata ait hiçbir haber çık• 
mamııtar. Siyasi mahafil, merkez
çilerin ve miHI sosyalistlerin bir 
milli temerküz teıkiline taraftar 
bulunmaktadır. Bazı mabafil buh
ranın gizli bir surette deYam 
edeceğini söylemektedir. Gelecek 
haftunın ortasın dan evvel Yazi
yette vuzuh bAsıl olamıyacakbr. 
Hltler. Hlndenburg Mullkall 

Berlin, 19 - Hitler tanaro 
ile buraya gelmiıtir. Reisicumhur 
Hinde:. burg. bugnn milli sosyalist 
fırkan lideri Hitleri kabul et• 
mittir. Siyasi vaziyet etrafındaki 
mülikat bit saatten fazla alir
müıtnr. Hitler. bugünlerde Rei
mcümhurla bir mülAkat daha 
yapacakbr. 

Feci Bir 
Suikast 

Baraeloıı. 19 - Grevd ma• 
rangoıiar kanlı bir hadiseye ıe· 
bep olmuşlardır. Bir mobilye 
mı.ğaıaıı önünde iki bomba 
infilak etmiştir. Birincisi patladığı 
zaman ao mağazanın içinde ne 
önllnde hiç kimse bulunmuyordu. 
Fakat halk, gtirtıltliye kuımuı 
olduğundan ikinci bom banın pat• 
lamq ytlzlnden l4 kiıi yaralan
mlfbr. Y araluaalar&a Gçü polis 
memura dur. 

Mağazanın içinde bir Uçnnctı 
bomba bulunmuıtur. Halihaz.rda 
p• ludmd• bnlunan abanoz 
meranıozçu!annm intikam h1raile 
hu suikuh 7apbklan zannolun
maktadır. 

ı:mıa Başvekiline Suikast 
Yapmak lstiyen Kadın 

Berlin 19 - Evvelki gtın 
elinde bir hançerle Başvekalet 
daireanne girmek istiyen bir kadm 
3 ay hapse mahkum edilmiştir. 

Kadın bu iti BOJtvekil Fon Papen o 
ders vermek için yapqğ nı eör 
le mittir. 
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ı.,~cuklarımn kendini mah•etlik· 
~den tikayet ederek, yardım 
d leri için yal•arıyordu. Eski· 
b eıı malik olduğ~ mevkiinia ili· 
""t•tından mnkemmelen istifade 
"lbe · · b.. •101 biliyordu. Bu suretle ona 

uyuk "k 
~Ordu. ını tarda ııadakalar akı· 

•Jr ~\'de lıcrşey sıkı bir surette 
• ' Q\ ştı. Bir gün ninem yemeği 
lırlıyor d•w b" - d b -ı ~ b ' ıger ır gun e Uyu c 

a. aıu k 
611ylit e ınek ve katık alıyordu. 
, t babamın gününde öğle 
•ane" · d • 

bf)p gı auna fena idi. ÇOnkn o 
"1rk~)kl·nıbe, ciger, kalp veyahut 

-.11k ~~tr ~araağı getirirdi. Buna 
"1lllo111 daima iyi ot eal.ııa 

alırdı. Herbiri, çayı ve şekeri 
kendi jçin ayn bulundururordu. 
Fakat çay demlendirmek için ayni 
çaydanlığı kullanıyorlardı. Büyük 
babam, ninem kendl çay ndan 
az atmasın diye titriyerok dikkat 
ederdi. 

- Dur bakayım bir kere!. 
!çine kaç tano döktün? •• 

Diyo bağırırdı. Kendi çayından 
alırken çay yapraklarını avucuna 
döker ve onları zahmetle sayardı: 

- Senin cayın benimkinden 
daha küçük yapraklı, ıu baldo 
ben dahe az koyacağımt 

Ayni zamanda, ninemiu her 
lkl fincana ayni koyulukta çay 

1'011 ....... Hlndeabura Hlll• 
Alman Bqnkltl Fon Papen reiıl bulunduğu hOktmetin tatifH1nı veraı. Bu 

lıtffaoın tebeplerlnl, ene il 6 Tttriniıarıl f ntfbabatında aramak U.zırndır 
Sonra, Rayiftag'da eherıyf'tl temin edemifen hOktlmetln, cenup bflkömot
ler1nin vaıiyetlni mntee11ir edecek emirnameler nc,retmeainde aramak 
IAıımdır. Efklrı umumiyenıa Fon Pııpen'I dikt&torlGkle itham €ltme3f istifaya 
A.ınU olmauııttır. ReisicOmhur Hindenburg, fırka lider!crilo istf;arolorine 
batlamııtır. H tler. liindonburg'Ja '.(;Ör( ıruek Czere tayyare ile M ıı uib'len 
D •rline gelm~t•ir. Harici vaıiyotten, Hlndenburg'Ja bir P.ırlm:ınter hOkQmet 
vücude get rmek istediği anlavılmahtadır. 

Tahdidi T eslihat 
Konferansında Muhtelif Milletlerin İJeri 

Sürdükleri İki Zıt Fikiı 
Cenevre 19 - Tahdidi Tesli .. 

b•t divamoın içlimamda silihlarm 
Ye imalinin tahdidi meaeleai 3 
aaat müddetle müzakere edi'miş· 
tir. Amerika, lngiltere, İtalya ve 
Japonya, ıilab ticaretine ait 1925 
ye ailih imaline ait 1929 tarihli 
projeler haricinde hiçbir şey 
yapılmam111 fikrinde bulunmuş· 
!ardır. Bu ıuretle bu dewletler 
meselede hakiki fikirlerini söyle
memişlerdir. 

Buna mukabil Fransa, Lehia· 
tan, Danimarka. lıpaoya, TürkiJ•, 
lsveç we lraa silihlann tahdidine 
ait umwnJ bir mukavelename 
taaıiminia ıilAb imalih me.elesi· 
nin yeniden tetkikini icap ettir-

Tayyareci Kadının Rekoru 
Londra 19 - Kadın tayyareci 

Ami Mclli,on kocasın n rekorunu 

11 saat farkla k rarak dnn ıaat 
15 te Kap'a yasıl olmu~tur. 

koymasına weya Lir bardak fazla 
içmemuino dikkat ediyordu. Ni• 
nem çaydanlıktan son damlalurı 
akıtırken: "Bir •~n bardak daha 
istiyorsun değilmi?" 

Diyo ıorardı. O çaydanlığa 
bakar vo : "Peki öyle olsun, bir 
100 bardak daha!,, derdi. 

Hatti, Eizze resimlerinin 
önündeki IAmbalar için her biri 
ayrı zeytinyağı koyuyordu. Ve 
biltlln bunlar, yarım astrhk bir 
didinmeden sonra oluyordu. 

Ben do para kazanmıya ha,
lam şbm. ~aı:ar gtınleri sabahle
y~n erkenden bir çuval sırtlıyor. 
sok3klarda dolaş.yor kemik, pa· 
~avra ve e ki demir topluyordum. 
Haftalık kaza[ıc .m 30 ile 50 ko
peg arasında idi. Ninem paralan 
dikkkııtle .aklıyor •e bana aferin 
diyordu. 

Oka nebrl nbilindeki "-ereste 
depolarm,lan. Kum adası lislün• 
deki, aerii zamana içia alelacele 

diğı fikrinde bulunmuşlardır. Reis 
M. Hendenon iki tarafın noktai 
nazarım birlettirmİJ Ye ba mesele 
ile met ıul huausi komitenin bu 
hususta tetkikat yapmAsuaa karar 
vermiştir. 

AJmaa NOKa.I Naz9ft 
8crlia 19 - Almaa •İyasl 

mahafill. lngiliz Harici1• aazıra• 
aan nutkoaan, Tahdidi Teslibat 
kouferuanwa vUcudo aemeceği 
mukave1eoia Almaoya•ya tatbik 
edilip edilmiyeceji baklandaki 
Alman ıualine bir cevap tqkil 
ettiği kanaatindedir. Aynı maba· 
fil, bu nutukla Alman noktai 
na-zannın eaaı itibarHe kabul 
edildiği mlita\easındadır. 

Baynalmilal Tayyare Sergisi 
Paris 19 - 13 iincQ beynel

milel tayyare ıergisiniıı küşat 

resmi Reisicllmhur taraf .ndan 
yapılmıştır. 

'YÜcuda getirilmi!f olan demir 
tficcnrlarının barakalanndan odun 
ve kereate çalmak, paçavra top
lama ktan daha kirlı idi. İyi bir 
tahta için ev Ahlpleri 10 kopeg 
veriyorlardı. Günde iki tahta da 
kolayca aşm1abiliyordu. 

Biribirioe •ıkı bir surette 
bağh olan bir çete vlicuda geti.-. 
miştik. Bu çeteye, bir dilenci 
kadının oğlu olan 10 yaıındaki 
Ssanjka Viyahir de dahildi. Bu 
iyi kn!bli, nazik ve sakin bir 
çoculctu. 

Bundan başka yeri, yurdu ol
nuyan Kostroma vardı. Bu, iri 
kemildi, ıık saçla, yme iri 
siyah g5ı.n bir çocuktu. 
12 ya,.nda Chabi iyi kalb!i, ce
sur bir tatar çocuğu idi. fe,·ka· 
lAde bir bedenl Kuvv te malikti. 

8 yaşındaki Yalj bir mezar• 
cınıo oğlu idi. Balık gibi sllküti 
idi. Cütün bu cemiyeti11 en yaı· 
haa • Bqı .. en do&ru dilıllneni 

Hami 
Olabilir Mi? 

19 yaşında bir kızım. Bundan 
yedi aydan berl hasbelvazifo 
tanııhğım, orta ya~larında vic
danlı, namuslu ve evli bir erkekle 
konuşuyorum ve onu çıldırasıya 
teviyorum. Bittabi oda beni aym 
aeviye •e derecede ıeviyor. 
Bununla beraber onun aileaido 
beni kendi kızı gibi seviyor; kene 
disile işim olmadığı zaruantar 
geziyor ve bep onunla yaıama1c 
istiyorum. Doktorlar ıibhatina 
noktasından ev~enmeme müsaade 
etmiyorlar. Bu sebeplo kendisini 
kendime hami ve müşfik bir 
l aba gibi bakıyorum. Oda ayıu
d r. Lakin muhitimden mcıleğim
deo pek sakınıyorum. Annem 
bir şey demez. Fakat dedikodu 
Olur diye korkuyorum. 

... lıL il 

Kızım, bir adam hem qak, 
laem baba olamaz. Bu adam 
seni seviyorsa . aana hamilik 
etmekle kalmaz, •eni baştanda 
çıkarabllir.. Bahusus karasile do 
taıı11tığm bir adamın g6nlün6 
çalmaya hakızı yoktur. Kendine 
başka bir iş bula b "lirsen daha 
iyl eder5in. Evlenemiyeceğine na• 
zaran bir aşk uğrunda gönlüntl 
yıpratmanı da doğru bulmuyo-
rum. 

••iki ıenedenberi bir kaz ıevi• 
yorum. Kendisioo istediği şeyleri 

aldiğım müddetçe güleryüz gös
teriyor, aksitakdirde kız ıyor vo 
benimle konuşmiyor. Hulbuki ben 
çok seviyorum. onu naaıl idare 
edeceğimi 9aş1rdım.,, 

l s. 
Oğiam, bu k·~lara türkçede 

f Ddıkça derler, Bunlann aıkına 
inan olmaz.Gönlllnlinft hediye mu
kabilinde veren kız aana sadık 
" vefalı bir arkadat olamaz. fkf 
senelik tecrüben sana bu netice
JI g6ıtermiye klfi değil mil 
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bir terzinin dul kalan karJ 3ımo 
oğlu idi. Bu yumruk kavgasına 
bayılırdı. Hepimiz ayni sokakta 
oturuyorduk. 

Burada bırsızhk gllnah Hyıl· 
mtyordu. Bilikis bu, bu yan çıp
lak, sefil balkın mevcudiyetlerini 
idamo için kendilerine imkAo 
Yeren biricik vasıta, eski, iyi bir 
Adetti. 

5 ay deyam eden panayır za
ıamanı blilün eeneye yetecek ka· 
dar bir ıey getirmiyordu. Bu ıu• 
retle birçok itibarlı aile babalan 
nehirde çal şmak surelile para 
temin ediyorlardı. Feyzan zama-

mndn kaç p kurtulan odun direk
leri tutuyorlar, yayvan kayıklan 
ile kl\çük eşya nakliyab yapıyor
lar, mavnalardan buğday ihracın· 
da ve tartıl roasınc!a yardım edi
yorlar ve yahut yerinde pek ııkı 
durmıyan ne bulurlarsa, qın

yorlardı. 
( Arkaeı •ar) 
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Küçük İtilaf 
C enerallarıArala
rında Konuştular 

Belgral'tan bildiriliyor: Çekos· 
. ıovakyn Büyük Erkanı Harbiye 

Reisi Jeneral Lazaresku, Küçük 
ihtilaf Bi\yiik Erkanı Harbiyele
rinin toplantılarında bulunmak 
üzere burayn gelmişlerdir. 

Bu toplanta mevzuu, tahdidi 
teslihat meseleleri karşısında kü· 
çük itilafm alacağı vaziyettir. 
Çek ve Romen ErkAna Harbiye 
Reislerinin beraberlerinde hare• 
ket şubeleri müdürlerile istihba· 
rat şefleri mevcuttur.. Yugosl~v 
Erkanı Harbiye Reiıi Jeneral 
Milovanoviç, bütün Erkdna Har· 
biyesile beraber Müttefik· Bükü· 
metler Erkam Harbiye Reislerini 

~ istasyonda' karş!la.mJştır. 
Fen A!t Üst Oluyorf 

Roma - 1 mi gizli tutulan 
fakat eseri etrafında _şimdiden 
hararetli münakaşalar yapılan 
bir İtalyan filozofu, fen nokta· 
smdan mühim addolunan bir 
takım iddialarla dolu bir kitap 
bastırmaktadır. Bu filozof, meş· 
bur alim Laplns'm dünyanm te-
eşekkülü, Ke pler'in kür re 'nin 

hareketi, Novtonun' da arz cazi
beleri kaidelerini altüst edecek 
iddialarda bulunmakta ve bunların 
hatalı olduğunu ispat etmektedir. 
ileri siirdüğü yeni nazariyelerin 
eşya tatbikine dah• uygun 
düştllğil iddiasile dünya fen 
adamlarım fikirl~rini münakaşaya 

davet etmektedir. 

Fırmda Yanan Bir Kızçagız 
Belgrat - Mes'uliyeti kimse• 

ye yükletemiyecek bir tedbirsizlik 
neticesi, şehirde f~ci bir vak'a 
olmuş; sekiz yaşında bir kızcağ.z, 
ekmek fırmlarından birinde diri, 
diri yanarak kebap olmu~tur. 
Vak'a şöyle cereyan etmiştir: 

Evde küçük bir kabahat işle
diği için c za görmekten korkan 
bir kız çocuğu, babasının evinden 
kaçmış, mahallenin fırınına gir· 
mişmiş, işçilerin diklcalsizliğinden 
istifade ederek fırmın içine girip 
ı k1anmışlır. Küçük kız, geceyi 
fmnde geçirmiştir. Sabahleyin 
hiçbir şeyden haberi olmıyan 
fırmcı, günUn ilk ağız ekmeği 
için fırını yakmış, ekmek hamu· 
runu fırına koymu~ ve kapağmı 
kapamışlar. Bittabi fırın gürültll· 
ili olduğu için çocuğun yapını§ 

olması muhtemel feryatlar işitiı.. 
memiş, ekmek pişip dışarı çıka· 
rıldığı ıaman, biçare yavrunun 
cesedi kebap olmuı bir halde 
bulunmuştur. 

Gebelik Bahsi 
Londra - Birtakım memle-

ket1 er gibi lngilterede de çocuk 
düşürülmesine kanun cevaz ver
mez. Cevaz vermesi, birtakım 
m ıamelelerin yapılmasına, müte· 
bassısların müsaadesine bağlıdır. 
Halbuki bir kasaba veya köyde 
mütehassıslar bulmak mUmkUn 
olmadığı için, çok defa gebe 
kadınla beraber doğacak çocuğun 
da hayatları zayi olmaktadır: 
Kanunlarda, bugünün ihtiyaçla· 
nna göre değişiklik yapılması, 
lngiliz doktorluk ve hukuk file· 
mınm ötedenberi istediği bir 
şeydir. Bu münasebetle, Londra'da 
bir kongre toplanmış, birçok 
doktor, avukat, papazlar da bu 
kongreye iştirak etmiş, bu h~ 
ıusta Millet Meclisine, ( Avam 
Kamarası ) milracaat edilmesine 
karar verilmiştir. 

SON POSTA 
• • • • 

63 SENEL K ODAC iLE BI HASBIHAL .. 

sıE • a e 
ını Ve eler·niN ? Si ıyo • 

En Çok İngiliz Sefiri Bahşiş Veriyordu, Rus Sefiri Aceleci 
İdi. Sait Paşanın Eli Çok Sıkı İdi 

- Reşadiye kasaba• 
ıının F eslek köyli:ıde doğ· 
muşum. lstanbula geldi· 
ğim zaman yirmi yaşın· 

da yoktum. senelerden 
1285 senesi.. Aylard:m 
mart ayı.. Amcao Hacı 
Hasan Efendi, eniş!cm 

Kadir Ağa öbUr Amcam 
İsmail Efendi, bunlar hep 
Hariciyede cdacı.. Heni 
de gelir gelmez Hariciye 
odacılığma yazdı rdıla•. 0 

Hariciyenin (63) sene-
lik odac1sı Mahmut Ağa 
ile konuşuyorum. Sultan 

daha yarıda iken Sultan 
Hamide: 

- Hariciyede bir oda· 
cı seksen odalı bir saray 
yapbrıyor! Diye jurnal 
vermişler. Zaptiye Nazırı 

Şefik Paşa, tahkikata 
memur olmuş. Benim hiç
bir şeyden haberim yok. 

Bifgün Zaptiye Nezaretin· 
den çağırdılar. Şefik Pa
ıa ayakta beni gülerek 
karşıladı: 

- Senin ne olduğunu 
öğrendik. Haydi git ra· 
bahoa bak... dedi. 

sayısmı kc.ndisinin de unut- Meğer beni kime sor-
tuğu bunca nazıra biz- dularsa •• Mahmut Ağaya 

Aziz devrinden itibaren 

met eden sevimli ihtivar, boyumuzca kefiliz,, ceva· 
bana eski hataralarım bım almış!ar. Fakat ıu 
anlatıyor : bizim sekiz odah evi, na-

- Oğul, benim ilk ııl seksen odalı yapblar? 
yetiştiğim naz ı r rahmetli HilA şaşar dururum. " 
Ali Paşa idi. Ali Paşa, lstanbulun en eski 
değerli bir udamdı am· odacısı Mahmut Ağanın 
ma, kıymeti bilinmedi. hafızasında, Sadrazam 
Daha öldüğU gün Oğul 63 senelik Hariciye odacısı Mahmul AGa Sait Paşa en kuvvetli 

ları Hariciye Mektupçusu Ali nazırın yanma girerdi. Avustarya iz bırakanlardan biri •• 
Fuat Beyle Amedçi Kaleminden sefiri Baron dö Kaliço senelerce - Hey gidi Sait Pa~o, dOnya 
Reşit Beyi işlerinden çıkardı· kıdemli sefir olarak kaldı idi. tana da kalmadı, diyor ve anla· 
lardı. Rus ıefiri Donlidof çok byor: 

Ati Paşadan sonra işler ka· aceleci adamdı. Çarçabuk Nazı-
rıştı, Ruslar hükömeti ele aldılar. rıo yanına girmek isterdi. Bah· 
Hariciye Nazırı Saffet Paşa. çok şişi de boldu ha .. 
çalışta ammn, Avrupaya söz ge· Hariciye Müsteşarı Artin Paşa, 
çiremedi. Sultan Azi:ı: tahttan açıkça Ermenilerle el birliği 
indikten sonra dünya düzelecek ederdi. MiJlet o kadar uğraştı, 
diye ümide dilştilk, olmadı. Sultan bu adamı atamadı. Arkasını 
Murat, üç ay üç gün Padişablak saraya dayamıştı. Kardeşi mabe· 
ederek çekildi. Yerine geçen yinde miltercimdi O zamanlar, 
Sultan Hamit, hepsinden düzen· senede alta ay maaş ahrdık, geri 
baz çıktı. Meclisi Meb'usam da· kalan altı ay, cıhk yumurta gibi 
ğıltı. Muharebe sonunda bütün boş çıkardı. 
Rumeliyi kaybettik. Ruslar, aha Memurlar, çok sıkıntıda idiler. 
şu yeşil köyün Ustnne kadar Tedahulde kalan ayl.klarını, yllz 
geldiler. Neyse, uzun sürer bura· kuruşunu 10 kuruş, 15 kuruşa 
ları... Diyeceğim ıu ki, Sultan sarraflara kırdırırlardı. Bu sarraf~ 
Azizin günündenberi rahat yüzü lar, sarayda nüfuzlu adamlarla 
görmedik. ortaktılar. Aybaşlarında tıkır takır 

paralarını vezneden alarlardı. 
Kapısında çahştığım nazırlann 

içinde bize en hoş muamele 
eden Kürt Sait Pş. idi. Alman· 
yaya sefirlik ile giderken müste-
şarı yanına çağırdı: 

Memurlar, parasız kalınca 

- Okadar eli sıkı idi ki (50) 
liradan bir para fazla masraf 
ettiği ay, iddia ettiklerine göre 
basta olurdu, sağlığında ( 350 ) 
bin ltın liralık mal aldığını öy• 
lerler. Değil, sadrazam kapı ağa• 

ları bile ondan daha yeni lbiso 
giyinirlerdi. 

Sait paşanın kimseye on para 
bahşiş verdiğini gören yoktu. 

Mahmut Ağa, izzet Holo pa• 
tadan bahsederken: 

- Ben onun koltuğunda çan
ta ile mahkeme mahkeme dola· 
ııp avukatlak ettiği zamanları bi· 
lirim.. Diyor. 

Balkan muharebesi esnuanda, 
Hariciye Nazırılığını yapan Gab
riyel Noradönkyan Efendin in 
adını anarken: 

Te,rioisani 20 
.... 

Kari Mektupları 

Zaro Ağa 
150 Yaşındadır 

Dünyanın en yaşlı adamı Zaro 
ağa Amerikaya gittiği zaman 
profösörler tarafından mUşahedo 
altma almdığ.nı ve (90) yaşından 
fazla olmadığına karar verildiğini 
hayretle gazetelerde okudum. 
Ben vazifem basebile Zaronun 
doğduğu Mutlu köyünde ve 
civarında dolaştım. Mutkı köyUn· 
de Zaro'nun 120-ıao ya mda 
olduğunu söyliyenlerden başka 
Kerp köyünden 125 yaşuıda 
Timur Ağa Zaro'nun kendisinde 
beş on yaş büyük olduğuna 

şahadet etmektedir. Sultan Mah· 
mut zamanında lstanbulda tahsil
de bulunan Vartonun Cane aray 
koylinden Şeyh Ali Efendide 
Yeniçerilerin lağvı esnasmda İs• 
tanbul'da Zaro ile beraber bulun· 
duklarını ve o zaman Zaro'nun 
kendisinden 10-15 ya bllyUk 
olduırunu söy!emiştir. Bunlardan 
başl<a bana Zaro'nun yaşı bak
kmda malümat veren Mutlu 
köylil ve Zaro'nun komşusu asır• 
dide bir ihtiyar ve Aspan iulya 
köyilnden Mehmet Ağa isminde 
diğer bir ihtiyar, 1ko köyllndea 
95 yaşında Halit Ağa ismind 
diğer ihtiyar bana Zaro'nun ken• 
dilerinden 30-40 yaş bllyilk oldu· 
ğunu söylemişlerdir. BütUn bu 
ıahadetlerle sabittir ki Znro bu• 
gUn 150 yaşında değilse bile 130 
yaımı çoktan t eçmiştir. 

Dr. Baylar Sıtkı Simavi 

30 TalebJnin Temennisi 
Biz Gelenbevi ortamektebinla 

son °ıınıfından birer dersten ilf. 
male kalmıı 30 talebeyiz. Maarif 

· VekAletinin ıon karanndan i ti• 
f ade ederek ders sene i sonunda 
ikmal kaldığımız dersin imtihanını 
vermek fizere lisenin birinci il" 

nıfına devam etmiye karar verdik. 
Liselerde yer bulamadık. Nazari 
dikkati celbederiz. 

Ecnebi Dille Konuşanlar 
Edirnede bazı vatandaılar 

ıokaklarda, dükkanlarda, kabv 
ve gazinolarda, hasılı her yerd• 
yükıek ıeale fransızça ve diğet 
bazı ecnebi lisanları konuşmakta• 
dırlar. Temiz Türkçemiz dururken 
Ye hiç lllzumu yokken bu yabancı 
dillerle konuşmak Türk vntandar 
ları çok müteessir etmektedir. 

Edlrneı LN 

- Odacılara iyi bakacaksımz. 

odacılara bq vururlardı. Ben, 
kimseye faizle para vermedim, 
yardım olsun diye bazı efendi
lerin hacetini görilrdilm amma 
faiz almazdım. Kazancım yolun• 
daydı. Haram parayı ne yapa· 
cakbm? 

Ayhklannı gününde verecekıioizl 
Bir şikayet duymıyayım... diye 
nasihat etti. Sefirler, aaurlar, btiyük dev

let adamlan bol bol bahşiş ve· 
Berlinden dönüşte tekrar Ha-

- O pek hllyllk Tnrk dllş· 
manı idi. Açıkça hiyanet ederdi. ( J 
Nasıl oldu da en nazik zaman-- Cevaplar•mız 
larda koca devletin hariciyesini "--------------

riciye nazırı olmuştu. 

Onun gfüıUnde, bak hoşnut 
olsun, odacıların işi iyi idi. Sefir
lerden avuç avuç bnhşiş alırdık. 

Her sefir, ramazan gdince bize 
toplucu bir para göuderirdi. (48J 
odacı bu parayı aramızda payla· 
şırdı''· Bahşışı en bol olan sefir, 
lngiliz sefiri idi. Dur bakayım 

adı bir hoştu, ha... Filip Filip 
derlerdi. (Sir Filip Gilrri olacak) 
ondan sonra da Avusturya sefiri ... 

Sefirlerin hariciyeye gelişinde 
hepimiz yoluna dizilip selama 

dururduk. Baş odacı Ahmet Ağa 
vardı nazırın odas:na girip sefirin 
geldiğini o haber verirdi. Nazır, el· 
çi)'i, kapıya kadar çıkıp karşılnr
dı. Sefir içeri girer, ne konuşn· 
caksn konuşur, dışarı çıkardı. 
Kabul günleri, sefirler hep birden 
gelirlerdi. O zaman, 11raya bakıl· 
maı., en kıdemli ıefir kimse o 

rirlerdi. 321 senesine doğru 
biriktirdiğim p&ralarla, Soğukçeş-
me rüşdiyesinin arkasında sekiz 
odalı bir ev y.aptırdım. Fakat e'I 

,. 

uMahalleler 
Arasında 
Bir muherrlrlmlz ielanbul, 
Hellç ve Boğazlçln1n en ta
nmmı• aeml ve mahnllelerlnl 
dolaştı, bunlarm hususiyet· 
lerlnl, tarihte bıraktıkları iz
i rl, bugUnkU deri ve lhllyaç-

larım tespit etti. 

I\Cahalleler Arasında 
Yedi dag üstüne kurulan 
güzel lstunbulı4n sadık bi' 

agnası olacu.ktır. 

MAHALLELER ARASINDA 
Lezzetle takip edcceOlnlze 
şüphemiz olmıyan bu tetkik 
yuzllarını birkaç gUn k dar 

nafredecejlz. 

eline teslim ettiler? Diye hayret· 
lere düşllyor. 

Mahmut Ağa diyor ki: 

- Allah, bu millete son gür
IUğn verdi. Yoksa, hali barapti. 
Mustafa Kemal Paşaya, ismet 

Paşaya gece gOndüz dua edi
yorum. Ne idi o devirler? Bir 
ıefaret kavası, yarım padişah 
kadar büküm sUrerdi. Ben kos· 
koca Osmanlı devletinin Hariciye 
nazırlarını ayaklarına kapandıran 
zorba elçiler gördüm... BugUnU• 
mUze çok ıükUrler olsun ..• " 

lstanbulda Hariciye evrak ka
leminin baş odacılığını yapan 
Mahmut Ağa halA, bir çok genç
lere parmak ısırtacak bir çevik
likle erkenden işinin başına gider 
ve ak ama kadar çalışır. 

Boş zamanlarda da eline ke-
erl lıp evinin ufak tefek ti· 

mirlerll meşgul olur. 

•• 

Karilerlıniıc.lon At ı!lafa Boyn; 

- Galata kulesinde her Babab 
beş buçuktan 6,45 e kadar g&r 
rülen yeşil ve kırmızı limbalat 
yangın işareti değildir. Bunlardall 
yeşil fener .. Köprü açılmıştı!• 
Haliçteki gemiler dışan çıkabilir" 
demektir. Kırm zı fener de dıt'* 
ndaki gemilerin Haliç'e girebile' 
ceğine işarettir. G:.ılata kule iııd' 
bu zaman haricinde {örülen iş•" 
retlerden }'.eşil fener Anadol~ 
sahilinde, kırmızı fener lstanbll 
cihetinde. beyaz fener de 80" 
yoğlu cihetinde yangın oJduğU11' 
alAmettir. 

Karileriınizden A. Rı:z.a Deye: 

- iş kanunu meclisin b\J 
devresinde müzakere edilecektif• 

Bahsettiğiniz işler ecnebi tabaası: 
memnu san'atler meyanındadır •. ~ 
kanun bir iki aya kadar tAtbJ 
sahasına girecek ve o z01118

: 

ıizin söylediğiniz işlerde çalıf' 
ecnebiler çıkacaklardır. 



Bu Sayfa Dünya Matbuatında Bu Sayfada 
Haftada Bir Defa Neşro· 
lunur Ve Bütün Dünya 
Matbuatını Size Getirir. GÖRDÜKLERİMİZ 

Dünya Matbuatında Çıkan 
Meraklı Hikaye, Yazı Ve 
Makaleleri Bulacaksınız. 

L FENNiN MAKiNE SAHASINDAKİ MUCİZESi 1 

Atlat Okyanusunun ortasma bOyük 
bir ıabih iıtasiyon yapmayı d UşünÔ
Jorlardı. Bu istasiyon Anupa ile Ame• 
rika arasında işliyecek tayyareler için 
konak vazifesini görecektir. Ufa film 

kumpanya11 bu fikri Baltık denİl · nde tecrübe ederek bir filim 
yapmıştır. Yukarıda görülen resim, bu ıabih adanın istinat ettiği 
bUyUk dubaları ve içini göstermektedir. Sağ<laki resimde de bu 
adanın batarken ıon kurtuluş teşebbüslerini görllyoruz. 

Ciizzamlılardan 
Nasıl Kurtulmuş? 

Çinde Fanton valisi, ıehri 
Cünamlılardan kurtarmak için 
bunları toptan öldü~miye karar 
vermiş. 

Sokaklara bir beyannama da· 
ğıtmış. Cüzzamhları muayyen bir 
gün vilayet konağma davet et· 
miş. Davete milracaat edenlerin 
Alman hastahanesine götUrülerek 
hükumet hcsabina tedavi edile
ceklerini ilAn etmiş. 

Fakat nasılsa valinin teşeb
bilsO ıuyu bulmuş, CüzzamMar 
oraya buraya saklanmışlar. Yal
nız biri altmış yaşını geçmit Oç 
kadm bu davete ecabet etmiş. 

Vali bu kadmları 6nlerinde 
tambur -;alan bir kafile ile bir
likte sokak sokak gezdirdikten 
ıonra, ilçUnli birden kurşuna diz· 
direrek öldürmüş. 

Bu hareketin neticesi fU ol
muş ki, şehirde Cüzzamlı kal· 
mamış. Saklananlar da bir köye 

I·talyada Spor Merakı kaçu::> canlarını kurtarman•n ça-
resine hakmıya mecbur olmuş-
lardır. 

İtalyan Gençleri A;;sında 3000 Futbol 1 1 
Klübü Ve Bu Klüplere Mensup __ G_a_z_M_as_k_e_Ie_r_i _.._ 

164 Bin Genç Vardıı 
Roma - BugUnkU ltalya'nın en 

bl\yük hususivetler!nden biri de 
gençliğin spora karşı gösterdiği 
al&ka ve verdiği ehemmiyettir. 

ltalyan'lar aon senelere kadar 
ıpora ehemmiyet vermezledi. Eski 
den ltalyan gençliğinin en çok 
ıevdiği şey kahveh~nelerde otu
rup kızlara korte yapmaklt. 

Bugün Faşist fırkasının genç
lik tcşkilAtı ht:r gence spor yap-
ınak için imkan ve fırsat ver
nıektedir. Bu yilzden ıpor mera· 

terdikleri muvavfakıyyet, son za
manlarda yaptıkları rekorlarla 
ölçUlebilir. 

1928 senesi ltalyan fntbol ta
kımı, beynelmilel Amisterdam 

olimpiyadında birinciliği kazan• 
mıştı. 

1930 da ltalyan takımı beY"' 
nelmilel kupayı kazandı. 

1927, 928 ve 9JO aenelerinde 
ltalya cihan ıampiyonu ilan 
edildi. kı çok artmıştır. 

İtalya'da en çok aevileo ıpor Bazılarına göre fntbola gös-
fiıtboldur. On ıene evvel bütiin terilen bu fazla alAka zararlı 
ltalya'da 995 fütbol kulllbll var- olmuştur. Onun için hükCkmet 
dı, Bugün kulüplerin miktan geçliği atletik oyunlara ve diğer 
29-lo yi bulmuıtur. Kulilplere sporlara teşvik etmektir. Bu aa-
nıukayyet oyuncu)ann adedi 25 
binden 100 bine çıkmışhr. Ve hada gösterdikleri muvaffakıyyet 
lr ı de akıllara hayret verirt u llplere yazılan banın miktan 
'15 binden 164 bin kiıiye yllk- Son olimpiyat oyunlannda 
-ınıiftir. ltalyan'Jann elde ettikleri mu-

ltalyan'ların bu sahada göe- vaffakıyyetler de bunun delilidir. 
~~==::::m::==!::::::-===-=ıı===ı::===i=-=ı:ııı=::::::ıır:::::====-:z::::====:::::::i:::========== 

[ DON,y ANIN EN BÜYÜK ELEKTRİK KUVVETJ 1 

Almanyada. harp esnasında 
kullanılmak Uzere timdiden gaz 
maskeleri satılmaktadır. Gaz mas· 
ke imali büyük sanayi halini 
almışbr. Ayni ıamanda dahili 
kavgalarda da kullanıldığı için 
gaz maskesi yapan iki bOyilk 
fabrika aç lmıştır. 

Musolini 
Hakkında 3000 
Kitap Y aıılmış 

F sıizmin onuncu yıl danUmO 
milnasebetile ltalya hükftmeti ge
rek ltalya ve gerek hariçte Muso· 
)ini hakkında yazılan kitap bro
ınr ve eserleri toplamııtar. 

Bu eserleri toplamrk için dört 
ay urfedilmiştir. bulunan eser
ler 3000 1 bulmuştur. 

Bu kitaplar bllyük bir sergi 
halinde tertip ve teıhir edilmiıtir. 
Bu sergi timden aonra mubafa· 
u edilecek ve yeni çıkan eserler 
üive edilerek zenğinlettiriJecek
tir. 

1 IRAKLILAR lSTıKLAL NÜMA YIŞI Y APiYOLAf< 1 

lrak'ta istiklAI illa edilmesi •e lrak'ın Milletler Cemiyetine aza 
olması Ozerine Bağdat •okaklannda yapılan nümayişlerden bir 
manzara. 

= 

ltalyada Umumi Af 
Musolini, Faşizmin Onuncu Yıldönümü 

Münasebetile 16 Bin Mahpusu · 
Serbest Bırakmıştır 

ltalya Başvekili Faşizmin 
onuncu yıldönllmü mllnasebetile 
umumi bir af ilAn etti Bu aften 
16 bin mahpus istifade etti. 

ltalyan gazetelerinden biri, 
müşahedeleriai fÖyle kaydediyor: 

" Hapishanenin naz r bulun· 
duğu Fılangevi meydanı bugün
lerde manzarasını değiştirdi. Ka
p ısında mahpuslarla görilşmek 
için bir avukat veyahut bir blkim 
bekliyen sarı benizli insanlar ar
tık g&rünmüyor. Mahpusların yO
znnde bile kederden eser kalmadı. 

Son umumi aftan istifade eden 
ve herhangi bir bata ile hapisha· 
neye düşen binlerce mahpnsun 
çok uzak zannettiği hUrriyele 
kavuımasının verdiği neş'e mey
danda kt:ndisini hissettiriyor. Bu 
matem ve keder meydanı bir 
ıürur ve saadet meydamna döndil, 

Çoğu taşradan gelmiı bir ka· 
labalık, ağaçların altına ıığınarak 
sevinç Ye merak içinde bekliyor
lar. Hapishane kapısı her açıl
dıkça, gardiyanlarda hareket g3-
rUldükçe, halk arasından 1esler 
iıitiliyor: 

- Ah, işte o ... 
Bir genç kadın, heyecandan 

yllzil aapaal'ı. Kolunda birkaç ya
şında bir çocuk: 

1 - Baba, baba diye bağınyor. 
Şaşıran mahpus, gardıyanlara 

aon selamını veriyor. Başını çe
virdiği saman boynuna iki kolun 
sarıldığını görüyor. Gözyqları 
içinde biribirlerine •anlıyorlar. 

- Fakat niçin ağhyorsunuı, 
niçin? 

Halkın sesi işitiliyor: 
- Zavallı ne saadet duyuyorl 
Hapishanenin kalın demir ka-

pıaı tekrar açılıyor. Yeni bir 
mahpuı aendeliyerek kapıdan ÇI" 
kıyor. etrafına tebeullmle baka-
yor. Halkı aelimlıyor. Fakat Za
vallının kimaeıi yok. Halkın all-
kasından şaşkın bir halde. Çeke
tinin diiğmelerini ilikliyor yırtık 
kunduralarını yerde ıOrllyerek 
duvar dibinden ilerliyor. 

Bu sahneler biribirini takip 
ediyor ve bütiin gün tekerrOr 
ediyor. 

Hapiabane içinde mühim bir 
faaliyet var. Hapishane MDdllrl 
24 saat masa batından ayrılam .. 
yor. Okadar mahpus Yar ki, bua
lann bir gilnde tabliye kAğıtla
nnı tamamlamak mllmklln olmu
yor. Muamelesi bitenlere klğıtlan 
derhal yetiıtiriliyor ve mabpuılu 
birer birer bayata dönftyorlar. 

Bu matem yuvası, bir neı'e 
ye ptaret evine dönmllı bulunu
yor. 

Amerikada t_v_A_zı_F_EY_E_GIDERKEN ou A VE YEMiN 

Mahpuslar Haftada 
Bir Defa Yıkanırlar 

1 

lia.d Niyagara ıelllelerinden dllfen IUJ1111 ~otu elektrik lltilıu
raf e kullanılır. Bunun için biri Kanada, diieri Amerika ta

•nda ·1c· b ı.,d 1 1 üylik kanal yapılmııbr. Yukarıdaki reaİID ba kanal-
•• birini a6•tennektedir. 

Amerika hapishanelerinde mah· 
puslar• karyola, yatak ye çar
ıaf verilir. Bu çarıaflar haftada 
bir defa değiştirilir. Mahpuslar 
haft1&da bir defa da mftntazamen 
banyo yaparlar. 

Hapishane mtıdOrlerinden biri 
kendi hapishanesinde ialAbat yap
mak iatemiı, Müddeiumumiliğe 
mahpuslann her g6n banyolannı 
ve yataldann hergtln değiıtiril
meaini teklif etmit-

MUddeiumuml, kendisinin bile 
haftada bir banyo yaptağını ve 
çarşaflanma haftada bir defe 
degiıtiğini ıöyleyerek ba teklifi 
nddetmiftir. 

Japonlar, Mançuride ibdaa ettikleri Mançoko hükOmetini mll
dafaa ve mubafa için oraya Japon askeri g~nderiyorlar. Yukandald 
resim, Mançuriye gönderilen ilk kıt'alardan biri hareketten enel 
mabet 6oünde dua ve yemin ediyor. 
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lstanbullular 
haberiniz olsun 

lt:ıılıurlrl 1f. 
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ŞeYkefza kadına: 
- Siz de geliniz. 
DedL İkisini do merdivea ba· 

•ndaki knçlik odaya ıötllrUp 
ithal ettikten ıoora kapı dışar
dan kilitledi. Haremağasına da: 

- Sen burada belde. Sakuı 
bir yere ayrılma.. Gözilnl pat· 
lat.mm ha. •• 

Emrini Yerdi. 
Hasan Paşa, bu işı gördükten 

ıonra sllratle merc!ivenlerden İn· 
dL Merdivenle kapının aras:ndaki 
dehliz, bir maktel haline gelmişti. 
Muhacirlerden mObim bir kısmı 
6lmUş, yaralanmı,, diğerleri de 
kaçmışlardı. Silah sesleri her ta· 
raftan duyulduğu için civar kara· 
kollardan mütemadiyen askerler 
koşuyor ve saray civarında git
tikçe artan bir ,-elvelo dalgala· 
ruyor. 

- Açılm •• 
ıeliyor .•. 

Bu ses Ozerine aakerler iki 
tarafa açılmıı kapıdan bnynk 
rlitbeli zabitler •o yaverler giri
rordu. Bunlar, yıldız sarayından 
reliyorlardı •. 0 81rada henDz yıl· 
dız sarayına nakleden AbdOlha· 
hamit, ıillh ıe.leriai dayar duy
maz fena halde tel't etmi1ı hi· 
diseyi anlamak lbere derhal bir 
tahkik heyeti göndermiıti. 

Hasan Pqa, daha hilA elinde 
kanlı sopası olduğu halde iiu 
lae1eti karş ·lada. Vak'anm nas l 
eereyan ettiğini aolattL Daha 
hlll maksadın ne olduğu ta
mamen anlaşılmamıştı. Fakat Ha
tan Paşa, (Nişli Salih) hakkında 
iıabat verir vermez. tahkik he .. 
yetinin derhal gözleri açıldL 

Hep b~raber merdiven başı• 
11a gittiler. EYveli Nişli Salibi 
r&rdüler. Sonra da yüzDstn ya
tan, büyük sarıklı adamın cese· 
.tini, arka ilstü çevirdileı. 

- Aaa •.• Ali ~üavi. 
Dediler.. Ali Süavi, saray 

mensuplarınca meçhul bir adam 
değildi. Fikrinde ve mesleğinde 
tevaılln olm yan bu adaaı, bizzat 
kendi aleyhinde birçok dediko
dulara sebebiyet Yermekle iftihar 
etmif ti. Rüıtiye mekteplerin· 
do muallimlik ederken .4vru
paya firar eden, Pariste ( Ye
ni Osmanlılar ) cemiyetine iJ. 
tihak cyliyen, fakat orada müna· 
aebetsiı: muameleleri yüzllnden 
l5tiıknl görerek (Londra) ya g~ 
çen, Londrada hUkümet a!eyhinde 
ıaı:et çıkar1rken, Abdülbamidin 
davetine icabet ederek lstanbula 
gelen ve bu suretle de aaraya 
intis •p eden bu odamı, tanıma
mak mUmkUn değildi. Ali Sua
vioin birub cesedi, henüz muam-
111a halinde bulunan bu hidisenin 
blitün esrarım fq etmiye kifi 
{elmişti. 

SON POSTA 

MEKTEPLİ 

MELEii 
Sinem \Sına gidiı iz ve 

LiliAN HARVEY ve 

ARMAND BERNARD'• 

Darillbedayi artiılerinio ittiraldle 
t"mı 1 edilen ilk ıH!I aöıll 

Türk filmi 

E T U A L Sineması 
BugUn metinelerdeo itibaren 

BALO 
Kibar A!emi \e muzikhol lüks "e Hiss1 filimlerin en gUzeU 
ihtişamı arasında cereyan eden ve emsalsizi 

111 YAÇO MGmeulllcriı /lr GERMAINE DERMOSE, 
ANDRE LE FAUR 

( QUICK) Ayraca Uveten fOk gülünçJll komedL 

rengin ve fantezi filmini HAYDI ASKERE: Mümeaaili komik 
görünüz. Alm _ _.. .. ·--.. LESL1 FOLLER ...--.. 

NG Ri LA 
Bu; hayal"oiz 6nünde bir ıeyler teceuünı ettiren bir lalm detll mi? 

KONGO GORiLLE 
Meydana çıkarılamıyan bir çolr Ebed! havf n heyecan, ıiıe Ulr 

eırar aı. dolu, Afr kanın ort" o!arak yak.aımata ve filme 
ı nda balta gl>rmfyen orman. ,1 çckmeğe l<im cesaret edeb"lir? 

.> lıpanyol gllzel!ikleri •.• Toreador'lann gururu •.• 

KARMEN 
meşhur operas•. Pek yakında: 

ARTI S TIK 'ta 

• Bugünün en güzel filmi 

M A J 1 K'te 
I<ALPTEN KALBE 

GEORG ALEXANDER, MARTHA EGGERTH, TRUDE BERLINER, LEO 
SLEZACK? Hu müsteına f imi g6renh:t c &orun uz. fevki ideli((ine, sevk 
ve oeş'e iç"edo hayran kaldıklnrını dSyl"yecekler we ı '.ze: ( mıabakkak 

vörihıüz) diy·cek!erdi ... f•&vt>ten: ıR .. rlio) clünva hah,.,1,..,ı. 

KIZLAR geliyor 

[ DiplomatlaraHükmeden GizliKuvvetler 

EntelicensServis Memur
1 ları Nasıl Yetişir? 

( Bn,tarah ı tncl eayfada ) 
affolunmak pahasına sırf macera 
seven tabiatlcr;nin ıevkile bu işo 
girmişlerdir. Bir kısmı ise ivatsız 
olarak lngiliz vatanına hiıınct 
etmek için .• 

lngiliz lmpratorloğunun bir 
nevi "Hassa ordusunu,. teşkil 
eden bu gençler, büyük bir dik· 
katle eıo•flara ayrılırlar. Burada, 
blltUn ordunun muhtelif sınıfları 
da bir takım genç ıabitler tara· 
fmdan temsil edilir. Bunlar, men· 
ıup olduktan sınıflar namına, 
ileride, Entelicen aervisin icra 
Ya.ataları olacaklardır. 

"Devonshire,, Casus mektebi
nin ilk iki ıenesi, daha ziyade 
vücut idınanlarile geçer. Çünkil 
iyi bir casusun mahir bir cambaz 
kadar atlayup sıçramakta mahir 
olması vücut itibarile ıon derece 
dayanıklı bulunması şarttır. An· 
cak UçllncU seneden itibarendir 
ki mektep talebesi, muayyen usul· 
ler dahilinde casusluk işlerine 
alışbrılmıya başlarlar. Casusların 

ister kendi aralar1nda, ister amir
lerile muhabere usulleri hakkında, 
burada kısaca bazı malümat Yer
mek münasip olur: 

MeselA bir milstahkern mevki 
veya bir topçu bataryasının mev• 
ldini, yahut ta düşmanın zayif 
olan bir noktasını göstercceksj. 
niz. Bunu., için bir meşe yaprağı 
resmi çizmek kafidir. Yaprağın 
içindeki damarlara verilecek şekil 
ve istikamet matlüp neticeyi te
min edecektir. Bu demek değil· 
dir ki yaprak resmi, muayyen 
bir manaya gelir. Hayır, bu, bir 
misli değildir ve gizli konutma 
ve yazı dili daima değiıebilir. 

Bunun haricinde meseli bazı 
dOıman kunotlerinin bulunduk· 
lan yerler mi g6terilmek i.teni• 
yor ? Muhtelif resimlerle bunu da 
anlatmak mllmklladOr. Fakat mu
habere llsam ıifreli olduiu içio 

bu tifrentn bir anahtarı, tlbetteld 
casuş ta bulunmak iktiza eder. 

Şifre liaanile muhabere etroela 
insanlann eskiden beri bqvur .. 
geldikleri gizli bir k nuıma ·~ 
sıtasıd r. Bunu ilk kullanaq eıkl 
Yunanhlar tahmin edildiği için. 
bu vasıta. o giıo, bugOn, bir hayli 
terakki etmi~tir. Caauıluğun pek 
eski zamandanberi yapılagelmekte 
olduğu, De11onshire mektebinde. 
ıu misal ile talebeye anlatılır: 

Eski Siraküs şehrinin mllste
bit hükllmdarlarından biri, Yu• 
nanhları lran hDkümdarı Dara 
aleyhine kıyama teşvik etmek için 
bir memur g<Sndermiye karar 
Yermiş, lranlılar, gelen geçen her 
yolcuyu gayet dikkatli aradıklan 
için bu adam, memurunun baı ru 
braı ettirmiş Ye bildirmek iste
diği haberi adamın kafasına yaı· 
dırmış. O da, İran memurlarının 
elinden koloyca kurtulup istediği 
yere gitmiye muvaffak olmuf. 

Maamafib, şunu kaydetmek 
IAzmıdır ki dilnyanın anlaşılması 
eo zor tifre Jisaoı no lngilizlerin, 
ne diğer başka bir milletindir. 
Bu, F cansızlarla japonlana şifre
sidir ki halletmesi gayet gilçtilr. 
Bu noktadan, İngiliz casus!arımu 
bir vazifesi do bu şifreleri okuyup 
hal'etmek çarelerini bulmakhr. 

Bu mektep, umumun göıünd~ 
bakir görülen ve " casus Mli-
mcsile tezyif olunan muaY)..<J bir 
sınıf insanlar yetiştirir. Fakat 
onun zımı.ında olmak üzere dUn
yamo en bllyük feragat misallan, 
vatanperverlik nümuneleri de yine 
orada gösterilir Ye ders maka• 
mında takrir edilir. Böyle bir 
mektepten menfaat hiasine ka• 
pılmıyarak 11rf Yatan endiıeıile 
yeti,en bir adamın azmi 6oiladı 
yıkılıp demlmiyecek hiçbir mini 
Ye ıet yoktur. Eotelicenı aenisin 
bOyllk muvaffakiyetleriııin bOyDk 
aarlat1J1daa bir tanul •• belki 
batlacaaı ifte budur. 

-----------------=·--------------------
Kerim an H. lzmirde .•. 

-

Karşılandı, alkışlandı, konuklandı, karilerimİI tafıilltile okudular, 
yukat ıya derccttiğimb reaimlerde ise bu hldlsonin bir iki uatar 

taneaini y~receklerdir. 
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Beyazıt, Mütemadiyen 
Oliverayı Düşünüyordu 
Timurun kendisine gösterdiği 

ıaboeyi tahayylil etmemek için 
gözünün nurunu, hafızasının ha· 
yatiyyetini feda etmekten çekin
miyecekti. Bunu yapamadığı için 
yalınız dilini hapıediyordu. 

Fakat yanındakiler, bilhassa 
Firuz Bey, ouun nastl bir ıstırap 
içinde kıvrandığını apaçık görtl· 
yorlardı, ıon derece müteessir 
oluyorlardı. Bu teessürle arala
rında basbuhal ederek bir necat 
yolu aramıya koyulmuşlardı.Gece 

re gündüz, kendilerini sert gözlerden 
yapılma uyanık bir çember için• 
de bulunduran Gedenin uzaklar 
ması, muhafızların gevıek davra
nır göörünmeleri de bu niyet
lerine kuvvet veriyordu, nihayet 
işi katileştirdi!er, Beya:z.Jdı ka
çırmak ve kendileri de kaçmak 
kararını aldılar. 

Bir kere oradan uıaldafll'laraa 
yakalarını kurtaracaklarına kana
at1arı vardı. Çüoki Timur ordu· 
ıunun yumrukla susturduğu ağı:ı· 
lar n ilk f ırsalta Beyazıdı alkışlı
yacaldanm biliyorlardı. Timur 
halkı korkıJbnuş, fakat kendini 
o halka sevdireıncmişti. Zaten o 
Anadoluda hükumet tessis et· 
mek değil orada teeuüs etmİf 

olan bükümetleri yıkmak iatiyor
du. Bu sebeple g&niil avlamrya 
lüzum görmiyordu, halka kıymet 
vermiyordu. 

Anadolu, yine Timurun kor
kusile, ilk hamlede ayaklandınla
rnasa bile elde Rumeli vardı, 
orada mutlaka, muhabbet, hürmet 
ve emniyet bulacaklardı. Deniz 
aşmak itiyadında buluomıyan Ti
nıur, kendilerinin Rumeliye geç· 
rneJeri fizerine hiçbir teşebbBste 
hulunamıyacaktı. (1] Ondan öte
ıini ise onlar temin edebilirlerdL 

Firuz Iley, bu esas üzerine 
•rfcadaılarile tekarrUr ettirdiği 
Pİ14nı Beyazıta ıayledi. Padiıabm 
'adırından kazalacak bir tünel onu 
diğer bir çadıra ve oradan ~çıla· 
cak ikinci bir yollarla başka 
çadı a gcçile geçile nihayet mu
hafızların şüphe etmiyeceklcri bir 
~!ak çadırına varılacaktı, bulutlu 
lı.,.. ~ecede yol bulunup karargah 
3rıane çıkılacakta. Bu ~ticeye 

~nldıktan sonra at tedariki ko· 
k~Ydı, bunun için nerelere ye 
•nılere müracaat edileceği de 

tespit edilınqti. 
Bey87.ıt, ilkin muvafakat etıne· 

ıen Üliverayı düşUnUyordu, onu 
birakıp ta savUJmak gllciine gidi
yordu. Gerçi Olivera, arbk yar 
değil yara idi, neş'e değil ııtırap 
veriyordu. Ukin onunla ayni mu• 
bit içinde bulunmaktan yine meı· 
um bir haz alıyordu. 

Firuz Beyle arkadaşları, padi· 
şahm inadmı görünce hllrriyet 
zevkini ileri sUrmekten vazgeçti· 
ler, intikam almak hedefini ele 
aldılar. Teşebbilsiln muvaffakıyetle 
neticelenmesi llzerine Rumeliden 
büyük bir ordu toplıyabilecekle
rini, Anadoluya geçip Timura hll
cum edeceklerini mükemmelen 
öç alacaklarmı anlattılar. Bu, Be
yazıtm tereddütlerini, gidermiye 
kAfi geldi, hatta hastalığını btiı· 
biitlln iyileştiren bir şifa teıkil 
etti. 

Şimdi o, yatağında gözUnU 
kapayıp kurtuluş günUnll tahayyül 

ediyordu. Yeni bir ordu, aert bir 
harp ve parlak zaferi. Oh, bun· 
lar ne ulvi, ne kudsi ıeylerdi? 
Eğer bahtı yardım ederde yeni 
bir ordunun başına geçerse neler 
yapmıyacaktıl Artık, çocuk oda· 
da olduğu gibi gafil davranmı
yacaktı, yanma korkakları aı
ımyacakb, hücum noktalarını 
iyi intihap edecekti Ye nihayet 
1 imuru tepeleyecektil 

Yalınız tepeleyecek midi? İt
te ba noktada duruyordu. Kara 
kara hulyalara girişiyordu, bu 
hulyalann baıında hep Olivera 

rı ile geçen o zalim sahne bulunuyor· 
du. Şayet Ye f&yet o beklenen 
gthı mukadder ise, Timurla yine 
boy ölçüştıp te galip gelirse ııra 
kendisinindi. Bu sefer emri o 
Yerecek, zehri Timur içecekti! , 

Beyazıt bu dllşftocelerle me,. 
gul iken başka bir teıadllf ~ 
kua geldi, babasını kurtarmak 
i~in bol para aarf~derek Timur 
korargAhında birçok eller temin 
etmiş olan kilçük Şehzade Meh
met Çelebiden bir mektup abndt. 
Arhk işe başlamak, zaruret ha· 
lini almıştı, Çelebinin adamları 
m&kemmeldi, vasıtaları mllkem• 
meldi. 

Finız Bey, iıte bu vaziyette 
paçalan 11vadı, kurtuluı yolunun 
açılmau ameliyesine girişildi. 

( Ar kaaı var ) 

SON POSTA inek İstedi. Mabpesten bile kaç-
~alc ona ağır geliyordu. Daima 
d açrnıya al şnn bir adam için bu 
Aa ~ayet tabii bir dOşünce idi. YeQll, Siyaal, HaYadi9 n Halk 

Ynı ıamanda Timurun eline do- sueteai 

1 
idare: letanbuls Eski Zaptlyeı 

(1) -r· ıı ~atalçeıme ıokafı 25· 
b ınıur, deniz aşmayı sc,·me:ıdl j 
h~ •ebeplo dcniı aJırı memleketler~ Telefon ı 1etanbul • 20203 
Cih~uın. etıaoıniff, otuz kusur yıllık 1 Poıta t•t&1ua btaobnl - 741 
ti ·lnı;ır hay atıııı hep karada geçirmft· Telgrafı latan bul SONPOSTA 

· Rıı h , lla.ıire 0;ısust:' ttrnek tuttuğu ı:ıhıı!yet, 

1

. ABONE F l ATI 
o da. ord~~rdır. dlfal~m olduğu .üzer• TORKIYE ECNEBi 
t&raft arını enızltrdcıı ge~arıaok 
!bek ~· deg idi. Hatta. Mısırı fethet· 1 1400 Kr. f Sene 2 i CıO Kr 
lllfld ıateycn lhnül'Aaa. yaıdı*ı cmirna· 1 7150 • e A~ 1400 • 

e tıı nı h " 400 .. 800 _ Cf ur r.Umle vard!: • ., .. • 
•Beni ı · 1 ••o • 300 donıı b m 0 ıslJ\uı orduları arasında , •v • • " • 

binine uluııuıasını istemem. Devenıe , 8 ..... ewak .. rl verllınez 
itin y:ı:::ı~ı~ab gelebilmeliyim. Onun lü.nlaıd&a meı'wlyet ı.luımu 
biraıt ! • 'Y' ak, bana geçeeck yol MftP ~in aektupl ara (O) turu,ıu 

Deıne1t k · dul il&v11l liıımdar. 
•eveut l ı Sttveyit kanah o anıda Adrea 4ellttlrllmeel (20) kV111tu. 
ile dü ? sıtydı, lılı11r lbn Ul'l!ın eli· 
1 tnuyecekti 11 0-.tealacle pi&- r..ı.. .,. ~ 
&ra Yayıl e mO tımanlığın ora· ..... Mk1an mahfın "suet...._ 

ktce&tı 1 ma.ı ihtiın&l, bir la.ayıt geci- ~ -------alttk-•. -------

• 
Hint Fakirleri Nasıl Yetişir? 
Brahma Dininin Balme Denilen Mezhe-

• 
bi, Ayin itibarile Garip Bir Tarikattır 

Baş rahip ayine başlamlttır 

Eller, blk&lmi7e b .. lamattv 

Dllnyanın en garip ve en 
hayret uyandıran dinlerinden biri 
Brahma dinidir. Ayin itibarile 
lae, bu dinin Baline denilen mez· 
hebidir. 

Denilebilir ki Brahmenlerin 
bu mezhebe mensup olanları, 
dünyanın en dindar insanlarıdır. 
Çünkü bütün ömürleri, sabahtan 
akşama kadar dua etmekle ve 
ayin yapmakla geçer. Maamafih 

Balinelerin hepsi, ayni ayini ve 
ibadeti yapamazlar. Onlar da 
ayin de derecelere aynlmııtır. 
Meseli Padanda denilen başra• 
bipleri ilk evvel duaya başlar. 
Kendisine mabsuı olan ibadetleri 
yapar. Sonra diğer rahipler ayine 
iltihak ederler. Onlar da bir 
miktar dua ederler. Arkadan 
mezhebin diğer mensuplan dua· 
ya katılırlar. 

Bunun ıebebi şudur: 
Brahma dininde. Siva denilen 

Allah ile doğrudan doğruya ye 
manevi surette tel}lasa gelebilen 
adam, bafl'ahiptir. Ondan başkası 
bu mertebeye ermemiştir ve 
eremez. Bu ayin, bqtanbqa el 

Bqpapaaıa ıarlp bir Ya:ı.i; 

kol hareketinden ibarettir. l .ani 
bazı sahnelerde, renkleri eı"ımer 
Hintli artistler görtirilz. Elleri, 
kollari, bir yrlan ricodllnthı ha· 
reketleri gibi kıvnbr, biribirioe 
dolanır, tekrar açıbr ve .bizde, 
bu el ve kolların ıanki kemikleri 
yokmuş hissini bırakırlar ! işte 
Baline mezhebinin ayinleri de bu 
ıekildedir. Bafpapas, aanki las
tikten yapalmq bir adamdır. 
Vlicudll çıplakbr. Sol omuzların
dan qağıya doğru bir bez par
ça11 ıarkar. Elinde siyah inciden 
bir tespih, etrafında r takım 
~mğırak ve tOrlO bohurdanlıklar 
vardır. 

O dua ederken bir taraftan 
bu çıngıraklar çalar, bubordanlar 
tüter, bir taraftan da dudaktan• 
nın armandan anlaşılmu kelime
ler mırıldanır ve mutemadi IW'ette 
ellerile hareketler yapar. Bu ha
reketler göriilmeden tarif edile
bilecek şeyler değildir. Onu o 
halde gördüğünüz zaman, cidden 
derin bir vecdiçinde kendini kay
betmiş oldoi!una hükmedersin"ı. 

.. ~ ........ ·~········ .................................... ! .. 
-~..! ... ..ı ... ____ ~-~_ı:~~---··-··L .. ~ ... .L 

20 Teşrinisani Pazar 21 Teşrinisani Pazarıe!i 
f~tanbul - ( 1(~~ metre) 18 den iataabı.I (1200 metre - 18 den 

1S.4:ı kadar saz Nıhı.l H.), 18,45-20 itibarı>n: 
orkestra, 20·2J,30 (Bedayii musikiye Bükreş ( 394 metro) - 20 yeni 
hey'eti),. ~1,3~·2; Alafranga Uıg:mnl bilgiler, 20,•IO gramofon, 21 40 hnrf 
lMem Rıç.ı), 2--2-!30 gramofon Ajans solo, 22,15 ku,•arfet. 
ve Horsa. haberlcrı, eaat ayarı. "lelgrAt - (4~1 ınelrt) 21 Morcnea 

Bükref - ( 394 ıııetr..ı } 20 halk operası. 
konferansı, 20,40 gramofon, 21 Eıtud· Rooa - ( 141 ıı.o ra ) rn halıtır 
yoda ?peret: Jan~t. ve gramofon, ~l,~0 kitap ve muharrir, 

l:!eııırat - ( 431 mctrn) 20 gr:ııno- 21,45 lı:ırif konser. 
fon, ~0,5 mns.ıhabe, . 21 Vly:rnadao Pr:ıJ - < 4} 8 ıııclu) 20,20 piyano 
nakil, 28,5 h:ıbor ve çıgaıı musikisi. konseri, 20,45 ti~ :ıtro batual:m, 22 

Rom• - ( 441 metroı 21,30 Madon- konsnr. 
na Suıpcria isınindeld opera. V!yana - ( 517 motre) ~O, ro Der 

, Prat -. (~880~ııtra! 20 Braniılo· Bottcr. Nanıon"cs oporacıı. 
va dan nakıl, ~ı,_., n~f e veren hava- Pe,te - 550 ı ıctro) !.O kitap 20 40 
ar, 22,3" t:ıdn koııserı, 2S,20 gramofon . ' ' 

Vivan• - (517 ıııetn) 19 5- kon· k.onsor, 23 haber, ırıtıtcakiboıı konse-
35 k · ' ' a rın d va mı 

feranı, 20, es ı 9arkıl:ır, 21 ,u Vi) a· V · 
D& oporctleriniu ph O! erleri tıden mil· u5oya - (14 .1 metr' \ 21 h .m•ıen 
rekkep mu assal b r program. opcr ı.. . _ ., 

Pette - {550 metre) 2t,OS Viya.· ~rhn - ı l63J metre) -1 ev mu· 
nadan nakil. siklııı. 

Var,on - ( 141l ır.etrı) 20 !?5 Radyo cuma gUnU bozuldu 
ııtudyoda kOçOk bir komedi 21 t:ı.~kı l~lcl>Lrik Şirk1:tiııin K!iğ th.ı.ııuJen 
konıeri, 21,40 Viyana dan ıı~kil. 03nıa.niyo'yo giden kablosu lı >:ıul .u· 

Berlin - ( 1695 metre ) 20 ölüm ğundaıı 18 T. ~tni !>32 cuma :.kş mı 
dauı, 11,10 Beetboven1den parçalar. lst:ınbul rad101u iıloıııeınittir. 

Sonra diıalip llatlklqlrler 

Hindistanın günlerce yemek 
yemeden yaşıyan, mesahleri akla 
hayret verecek kısa bir zamanda 
ve ayakla aşan, toprağa gön üle
rek aylarca nefessiz: yaşıyan in
aanları, işte bu meibebe men
supturlar. Yani Hin fakirleri, Ba
line meıııebinin dünyaya ~ dık· 
lnn garip biler hokkaba%.h1rclır 
ki bu hokkabazı ğın sırrını deyıne 
babayiğit anlıyabiimiş_değildir. 

Düşünmeyiniz! ... 
- Kir l~ a 'eril ece .. 

eviniz 
mi \ar? .. 

- Kir ... il" tutula .a. 
apar!ıman 

mı arıyor .. ı.nıız ? .. 
atı l:ıc.'\k 

eşyanız 

uıı 'ar!' ... 
- \'ık!m 

kelep!r 
mi is tİ\ cırıı u 'l uz. ? . . . ·~Bınll:!i.L!~:!llJ 

· Son Posta'mn 
KUçlJk U4nlarr:ıa müracaat ed;niz. 

P uırtesi - Pert .. mhe 
.._------~----- ------------~ 

Sporcuiarı Davet 
1stanb 1 Halkevi Reisligi 1cfen: 
Türkiye idman Cemiyetleri 

iltifakma S{İrmemiş bilcümle spor 
klüplerinin, saln' iyetuacncyi haiz 
birer mümessiliniıı rcsn i tc. ' '"ili 
ilmühca bt-rleri ile b"r~ber 2 - 11 
- 932 paı.artesi gi:nü s:ı::ıt l v da 
halte' i s ur şuLebine ge.ı .c'eri 
rica olu.1ur. 
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ÇANAKKALE 
-161 - Yazan: Cf!nf!ral Oglander 

T ebliga Göre Mukabil 
Taarruza Geçilecekti 

Fakat Türkler hiç yılma-
dan ilerlemekte devam ettiler Ye 
bir müddet ıonra 400 rakımlı 
tepenin kenarlarından uzun piya• 
de kolları ileri atılmıya batladı. 

Türklerin 400 rakımlı tepe 
Uıerindeki siperleri Avustralya
JıJarm siperlerinden takriben lki
yüz yarda mesafede idi ve ara
daki arazi her nekadar fundalık 
idise de bir masa sathı gibi dnın
düzdii. f şte bu dUzlükten Tnrk
lcr ~af saf ilcrilemeğe başladıJar 

ve Avustralyalı lar da kimisi ayak
ta, kimisi oturur vaz'iyette att:ı 

açarak bu safları biçmeğe başla
dılar. Daha ıimalde Ouinnn's 
mevkiine karşı bilAhare beı defa 
tekrarlanan daha tiddetli bir hO
cur.ı yapılmakta, ayni zamanda 
Popeı, Nek, Bolton, Courtney's 
mevkilerine de ayrıca taarruz 
edilmekte idi. 

Fakat yalnız bir mevkide 
TUrkler Anzac ılpe-rlerini mu
wakkat bir surette işgal edebil
diler ve saat (5) le bUyUk taar
ruz artık akamete uğradı. Taar· 
ruza yeniden can vermek tızere 

bir iki noktada mahalli bazı ıay
retler yapddisa da bu kUçük taar
ruzlar hatlar bqlamaz derhal 
piyade ateıile tevkif edildi •• 
aabah taat 11 de muharebe ni
hayete erdi. 

Kendi resmi tebliğlerine naza• 
ran Türklerin bu muvaffakiyetsiı 
taarruıdald zayiatı 10000 kiıiye 
baliğ olmuıtu. Yalnız Anzac si
perlerinin önDndo o gün sayıla
bilen TOrk ınhedasmın mlkdara 
3000 den fazla idi. Buna muka· 
bil Avuaturalya ve yeni Zelanda 
kuvvetlerinin zayiatı ancak 600 
kişiden ibaretti. 

BntUn on dokuz mayıs fiinil 
o cl\'arda elin bUyük Türk kuv
Yetlerinin bulunduğu haberi Jene
ral Birdwood'un karargAhında 

oldukca endiıe uyandırdı ve esir 
edilen bir Türk zabitinin ferdası 
aabab daha büyük mikyaata taar
ruza geçileceğine dair verdiği ifa
de bu endişeyi bir kat daha 
arttırdı. Bunun üzerine Jeneral 
Birdwood derhal karargAhı umu
miye telgraf çekerek bAll Helles
de bulunan yeni Zellanda livası 
o akşam W sahilinden irkip edi
lerek sevkedildi. 

18 mayıs akşamı Onzacdaki 
efrada verilen emirdeki düıman 
taarruzu akim kaldığı takdirde 
mukabil taaruza geçilmesi hiç 
mevzuubahs edilmemiı olduğun-

Rf!sİm Tahlili Kuponu 

'l abia llnlıt Clğrenma:t iıtfyon:ln ı ı 

r uıınizi 5 adet tupo:ı il& bic· 

h .. t.ı cOnderiniı. Hosnı i ıı iı il r Af .ı. 

U.bhli: n iade wdilıııeı. 

.t. n, mcsle< 
H·ya ıan'ut? 

l ulundu..,u 
ıı ewlcl.et 

Hcsiınin klııo.ıl 

l'utııu i..ıı.cıill:ıı.IJ göud urıt .ı >. •. : 

"'--------------------

dan maattee11Uf düşmanın en 
ıaşkın bir vaz'iyette kaldığı bir 
ıırada böyle bir mukabil taarruza 
geçilemedi. Öğleden ıonra saat 
ikide Jeneral Godley, (Welling· 
ton) atlı piyade kıtaatmdan yüz 
ldşilik bir mllfreıenin Ttırklerin 
Nek mevkiinde bulunan siperle
rine bBRkın yapmasını emretti. 
Fakat o zamana kadar Tllrk mev
zilerinde intizam iade edilmiıti. 
Binaenaleyh baskm mUfrezesi 
siperden baş kaldırır kaldırmaz 
öyle müthiş bir ateşe maruz kal
dı ki jeneral Godley evvelce 
vermiş olduğu emri derhal geri 
almağa mecbur oldu. On beş da
kika sonra Karargahı umumiden 
gelen bir tebliğde dUıman htı
cumları def edilir edilmez muka
bil taarruza geçilmesi için her fır
sattan istifade edilmesi emredili
yordu. Fakat artık muvaffaklyetll 
bir mukabil taarru!Jl kalkışmak 
zamanı geçmiıti. 

Avusturalyalıların 19 mayısta 
kazandıkları muvaffakiyetlerden 
biri de evvlece bazı parçalarının 
Helleste ele geçen Tilrklerin Ya
rıma da haritasının birkaç pafta· 
lerını daha ele geçirmiı olmaları 
idi. o zamana kadar Akdeniz 
kuvayı seferiyeıinin elinde bulu· 
nan haritaların hepsi yanlaş ve 
noksan bulunduğundan zaptedilen 
bu paftalar sayeıinde yeni bari· 
talar tanzim edilerelı pek aı bir 
zamanda bUtiln kıt'alara teni 
edilebildi. 

Anz•c MUt•r"•k••I 

19 mayıı akıamı, siperlerin 
önünde bir hayli Türk cesedinin 
bulunması sırf sıhhi noktai nazar
dan Anzac kıtaat& için yeni ve 
tehlikeli bir mesele teıkil etmişti. 
Anzac siper hattım bir tek 
adım daha geriye almak kabil 
değildi. Fakat birkaç gün sonra 
ileri hatta barınmak imklnıız ola
caktı. Bu vaziyet karıısında Je
neral Birdwoot 19 mayıs akıamı 
karargihı umumiye telefon ede
rek ferdası gün düıman kumada
°' ile temaa edip öUUerin ve ya
ralıların kaldırılması için bir mü
tareke akdedilmesini teklif etti. 

Jeneral Hamilton böyle bir 
teklifin dllıman tarafından propa
ganda vasıtası olarak iıdimal edil
mesinden korktu ve Jencral Bird· 
woota haber göndererek Anzac 
kıtaatı tarafından kat'iyen böyle 
bir mlltarcke teklif edilmemesini 
fakat Türkler öllileriui defnetmek 
için böyle bir teklifte bulunurlar· 
sa derhal kabul edilmesini bildirdi. 

Jeneral Birdwood cevap ve
rerhk Türklerin böyle bir teklifte 
bulunmaları ihtimali olmadığını 
fakat bir iki gUn sonra cesetler-

den haııl olacak taaffün yüzün
den siperlerde tutunmak kabil 
olamıyacağına bildirdi. Bu haber 
üzerine je.ıeral Hamilton Avus· 
turalya kıtaatının Türk siperleri· 
ne k!ıt atarak onları ölülerini 
defnedip yaralılarını kaldırınıya 
davet dmelerine muarız bulun
madığını fakat hiçbir suretle 
beyaz bayrak çekilmemesini ve 
Anzac cephesinde düımanla res
men müllkat yapılmamasını em· 
retti. 

(Arkası var t 

SON POSTA 

1Müderrislerimiz 
Neden 

Hareketsiz? 
(Baıtaraft t inci 1ayfada ) 

acaba bunun sebebi yok mu 1 
Tabiler ilmi eserler aatılmadığa 
için basmıyorlar. Mtıderrislerin de 
bunları kendi hesaplarına bastı-

racak kadar paraları yoktur. 
Bu ıene gerek Darülfilnun 

bDtçesinde ve gerekse Maarif 
Veklleti bUtçesine ilmi eserleri 

bastırmak için tahsisat konma
mıştır. 

DarülfUnnn mllderrislerl inkı
lap .karıısınde vazifelerini yapmak 
için çalıımaktadırlar. 

Gazi Hazretlerinin irşatlerile 
teşkil edilecek edilmek Türk Dili 
Tetkik Cemiyeti ile, TUrk Tarihi 
Cemiyetinde mUderriıler vazife 
alnu9lardar. Vaıifo alan müder
risler kendi ihtisasları dahlinde 
çalışacaklardır. Ben de Türk 
tarihinin Osmanhlar kısmı ile 
ordu tarihini yazacak, Türk mi
marisi hakkındaki etüda yardım 
edeceğim. 

Darülfünunun inkılAp vazife
sini yapmadığı hakkındaki noktai 
nazarı doğru bulmuyorum,,. 

F ah rettin Kerim Beyin 
DUşüncaleri 

Tıp Fakültesinden Fahreddin 
Kerim Beyde dUşlincelerini ıöyle 
hlilisa etti: 

- " Bu işi bir cepheden gör· 
ınek doğru değildir. Evelcede muh
telif vesilelerle ve muhtelif yerler
de söylediğimiz ve yazdığımız gibi 
DarülfUnun arıu edilen ıekilde 
vaıif~sini ifa edememiıse bunun 
birçok aebepleri wardır. Yalnız 

Gazi inkıJAbmda DarillfUnun 
elinden geldiği kadar bUyUk ıe
refin arkasmdan ve çizdiği yol· 
dan yllrümeğe çalaımıt ve yelit· 
tirip anayurda gönderdiği genç
lere bir taraftan bilgi aşılarken 
diğer taraftan da inkıllp vo 
memleket sevgisi ve bilhassa va
zife afl<ı telkin etmiye çalış
mııtır. Anadolunun muhtelif 
köıelerinde vazife başında bulu
nan genç arkadaşlardan gelen 
mektupları doıyemizde iftiharla 
saklıyoruz. Fakat yapbğımiz itin 
daha çok verimli olmasmı biz 
de arzu ederiz. Sırası ve zamanı 
gelince bu verimi çoğaltacak 

tedbirlerin esirgenmiyeceği mu
hakkaktır,. -----

Urfada 
Yabani Fıstık Ağaçları 

Tahrip Ediliyor 
Urfa, (Hususi) - Harran o

vaıı iiıtnnde Tektek dağında 

bulunan yabani fıstık ağaçları 
son gl\nlerde harap edilmektedir, 
bazt köylüler bu ağaçları keserek 
şehre getirnıekte ve odun olarak 
satmaktadırlar. Halbuki bu ağaç· 
)ardan meyva almak suretile da
ha büyük istifadeler temin et· 
mek mümkündü. 

Hasta Mısınız? ... 
Aradığını z {!} 
doktorun 
adrc-.ini 

Son Postanın 
KliçUk illnler· 

ında 

Bulabilirsiniz. 

BİKAYE 
Bu Sütunda Her gün 

Yaıan: S. N. 

Abdülgafur Efendi 
Yirmi sene oluyor : 
Tahtaminare imamı Abdülga• 

fur Ef. o gtln Evkafa uğramış, 

yaklaşan ramazan için kandillere 
yağ ve ıon cemaat yerine de iki 
adet hasır istemiıti. Ona mUte· 
vellinin olmadığını biraz aonra 
ielmesini s6ylediler. 

Serin ve kapalı bir hava idi. 
Evkafın loı, rutubetli koridorla· 
rında, ayaz },esmekten ise bir 
kahveye gidip nargile tokurdat
mayı mUnasip buldu. Fakat öyle 
kıraathane gibi yerlere girmeyi 
mugayiri ahlak buluyordu. Sağııı
da, solunda, ötesinde berisinde is· 
kambil, tavla oynıyanları görmek 
onların kumar oynıyarak işledik
leri gllnaha i:,lirak etmek de
mekti. Evkaf yokuıundan aıağı 
doğru indi. Sağa bir ıokak kıv
rılıyordu. ileride kahvemsi bir 

yer gördü. 
- Hah... dedi. Mahalle kah· 

veıl olmalı... Acele Acele yllril
dli. Kahvenin buğulu camlarından 
içersi görülmüyordu. Kapıyı itti, 
fakat müthiş inkisarı hayale uğra· 
mııtı. Çnnkn her masamn üstün
de kAğıt oynanıyordu. MOıteriler 
de sağlam ayakkabı değildi, 
hepsi kopuk, serseri güruhun· 
dandı. Kiminin l<aytan bıyıkları 
vardı, kimi ceketini omuzuna 
atmıt ayağında sivri yemeniler, 
ceplerinden çıkardıkları ufak ti 
teden ara ııra demleniyorlardı. 
Geri dönmek isledi, fakat kah
veci yanma yaklaımıı elinden 
ıemıiyeıini almıtb bile ... Etraftan: 

- Buyuraunlar hocafendi 
sesleri, duyuldu. Gaffur Efendide 
bilmecburiye selim verip oturdu. .. 

Gafur Efendi gözleri kapalı 

salavat çekerken Kulaksız Recep 
yanındaki Kel Ahmedin kulağına 
eğildi: 

- Ulan be... fU hocaya. bir 
oyun oynıyahm. 

- Nasıl? 
- Bende bir esrarla cıgara 

var. Ne yapalım, fedakirlık edip 
tüttürelim ıuna ..• 

- Olur be •• 
O sırada tesadilf Gafur Efen• 

di de iri tabakasını çıkarmıı 
kalın bir cıgara aarmıya bqla
mııta. Kulaksız Recep 1eriaden 
doğnlldu. Pabuçlarını ayağına 
sokarak Gafur Efendiye eğildi. 

- Buyurun hocam. 
Gafur Efendi gözlllğtlnlln Oa

tllnden Recebe baktı. Kafasına 
ıallıyarak: 

- Teıekkilr ederim ewllt, 
hazır cigara dokunuyor bana .. 

Karaisalı' da 
Mühim Bir Cinayetin Faili 

Tevkif Edildi 
Karaisalı, (Hususi) - iki sene 

evvel, bağlar içinde bir cinayet 
ohnuf, Salyaı köyünden Ma'!1ut 
oğlu Mehmet öldUrOlmiiftll. Şım· 
diye kadar yapılan tahkikatta 
cinayetin faili bir türlü buluna
mış ve meçhul kalmıştı .. Yeni 
jandarma kumandanı ibrahım Et
hem Bey d evam eden bu tah
kikata vaziyet etmiş ve Mamut 
oğlu Mehmedin bir kadın mace
rası yllzünden ayni köyden Ali 
oğlu Mehmet tarafından lSldU
rilldOğtınü tesbit ederek katili 
yakalamıı ve adliyeye •ermittir. 

Recep bu sefer ısrar etti: 
- T enezzOl etmiyor musua 

hocam. Biz de mUıltlmaz. Allah 
allah.. Gafur Efendi çarnaçar 
cıgarayı aldı. Ve arkasından Re
cebin çakmağı parladı. 

Hoca efendi artık evkafa bile 
uğramıyarak evin yolunu tuttu. 
ÇUnkU baıına ağrılar gelmiı, ıa· 
kakları zonklamıya, mide.i bu
lanmiya başlamıştı. 

Adeta koşarcasına eve gidi· 
yordu. Falcat tam camiin (önll
ne gelmişti ki mUezzin koşarak 
yanına geldi. 

- Nerde kaldınız hocafendl 
hazretleri, vaızı unuttunuı mu? 
Cemaat bekliyor sizi. .• 

Eyvahh... Gördünliz mil belA
yı Gafur Ef. bugün vaıx olduğu
nu unutmuştu bile. Müezzin ide
ta sftrilkler gibi çekiyordu, pa
buçlu kta ayakkaplarını bıraktı 
ve kalın perdeyi iterek hocayı 
içeri soktu. 

- Geldi, efendimiz geldi dt
ye koştular elini öptnler. KUrsOye 
doğru ıallanarak yllrtirkeo ihtl
yarca bir kadın yanına yaklaıtı. 

- Hocafendi h&1tamız Tefat 
etti f 

Gafur Efendi ne ı6yliyccejini 
kestiremiyordu b!le • Allah ka
VUJtursun - dedi •• ktırallnlln 
merdivenlerini tırmandı. Cebinden 
kllçDk kitabını çıkarırken 16yle 
bir derin geyirdi. Cemaat dal
ialandı ve her aiızdan bir aeı 
ytlkseldi. 

- Estağfurullah. .• 
Gafur Ef. bUtlln kudretini 

toplıyarak ıöze baılamak istedi ı 
- Ey cemaata mllalimia.. 
Bilirsiniz ki rakı içen, zina 

yapan, fakirlere yardım etmiyen, 
namaz kılmıyan illh.. ilAh.. cen
nete ve bunlan icra eden cehen
neme gidecektir. 

Cemaat biribirinln yOsOne 
baktı, o filturıuz devam edi
yordu. 

- Bu heaaba g6re, danı oy• 
nayanlr, ıinemalara, tiyatrolara 
fidenler, reıimlerini çektirenler, 
cennettedir. Demektir. 

Allahutaall emir buyurmuılar
dır ki zinhar •.• 

S6zlln aoounu ıetiremecll. 
ikinci bir ıeyirti daha iıitildi. 
Amanya.rabbi ne bq ağr111 idi 
bu. Sanki beyninin içinde bir 
davul çalınıyordu. GözllmOn 6n0n
de tuhaf tuhaf hayatlar vardı. 

- Ey camaat btıttın yaptık· 
larınızı Allah nzası için. 

Durdu, dudakları ara11ndan 
dökülllr gibi: 

- On para diye mırıldandı. 

Yeni N•ırlgat 

lstanbul Ticaret Od••• Mec• 
muası - 48 inci cildinin 10 un cu 
Birinci l'e•rins ayısı cık mııtır. 

Faydall Kitap - lzmi r zü hre~ 
hast ıı.hklarla ?ıl ucadelc Cemiyeti genç 

kızl.ıra a nnelere hitap eden bir küçDk 
kitap ~ ık.ırmışf r. Bu kitapta frengi 

hastalığının sirayet tarzları mieallorlt 
izah odilmit ve renkli resimlerle göı· 
teril ıni ştir. 

GUl'"bUz TUrk Çocuju - Br 
mıı) oi Etfal Cemi) otı tarafından uer 
rodilerı J.ıu mecmu. n ın 72 inci sayı•• 
birçok kıymetli yazılarla. çıkmııtır. 

Hly•U• - Um umi hüt lpbaD1 

neıriy.atını'n 26 ıncı kitabıdır. P'I .... 
10 kuruttv. 
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Sayfa 11 

Devletler Ve Askerlik Meselesi 

Şoför Acaba Hüviyetimi Anlamış Mı resini Karşılayan Müşlkü •• 
id• B j Teslim Mi Edecekti M~slekten.':etiş~eOrd.uVeyaM~churi 

l en Hızmet Fıkirlerı Nelerı İfade Edıyor? 
Biraz Sonra Balıkçı Gemisinin Esrarı Anlaşılacakh 

- 19 -

Şu Almana. manen olsun galebe 
etmek istedim. Fakat bunu belli 
etmemek için yine kekeme bir 
almanca ile sordum: 

Makine, işlemiyor mu?. 
- Hayır. 
- Dunun için mi işlemiyor?. 
- Evet. 
- Yanılıyorsun dostum •.. Bak, 

bur.ıdaki küçiik boru uir yere 
çarpm1ş, ter•:ne dönmüş.. Maki· 
rıeye be,uin gelmiycr, onun için 
işiemiyor. Şoför, bir oraya, bir 
de suratıma baktı. Fena halde 
bozularak sordu: 

- Hakikaten öyle... Lakin, 
şoför müsün, sen?. 

- Hayır.. Fakat bu işten 

biraz anlarım. 
- Şimdi ne yapacağız .. Tam 

yarım saatlik i' var.. Hangara 
geç kalacağız. Pilotların hepsi de 
yağ bekliyor. Kumandan Bloharla 
yine gırtlak gırtlağa geleceğiz. 

Artık, dayanamadım: 

- •Sen şu IAmbayı al da ora
dan çekil. 

Dedim ve ben de kamyonun 
albna girdim... Nf':kadar isabet 
olmuş. Yine o anda başımJ'ıa bir 
tabit devriyesi daha dikilmez 
ıni?. Zabit, şoförti isticvaba 
başladı. Şoför, hiç şaşalama dan 
b'=nİ muavin diye takdim etti. 

lsticvapla heubcr, birkaç da
kika zarfında bo:mk borunun da 
tamiri bitti. Şoför, memnun bir 
halde direksiyona atladı: 

- Gel bakalım, muavin. •• 

Diye bağırdı. Zabiti selamla• 
dun. Şof8rün yanına atl:::.dım ... 
Bu vaziyet, muvakkaten olsun 
heni tehlikeden uzaklaştınycr ve 
nıeçhul bir istikbale doğru koş· 
hıruyordu. 

Şoför sordu: 

- Nereye gideceksin?., 
Hiç tereddüt etmeden cevap 

~tdim: 

- Bugtin izinliyim.. Gidecek, 
~uayyen bir yerim yok. Benim 
•çin işinden katma.. Hangara 
kadar beraLer ~idelim. Orada 
duşii11UrUm. 

Şoför, hangara vaktile yetiıe· 
~ek Kumandan Bloberle kavgadan 
~c~in, bana tesadüfün· 

. kat~-~riôı~;~ı:.~i/.·~·~ 
• . J ;~ .11~: ı· . ;. . . ' . 

Kj~~ı;-,. tazef~. · ~":e .~ J 
t t . ' : ol> .... . .,. . ~ ı.., : . . :\ - ... 

Kırtasiye ,naiaiasl' ,. 
., "-'.-A;.· ·· K··'· <B· _,,. A· ·. ··: ... . ""' .\ . . - \ı: ', ,_ .' f (,,\.. ) ~ 

~ıtap : ~i ·ve kirtasiyecıli k . 
. ~ - ~ V, .. • . . · · . ., ... 

. A~~f~ı;tat•r;cad~~!' .· "°' , 't elı:ton ~ 'J;i77· · · , ! 
. . .. ·' ,.~; . ., . . ·- - ~ 

Her İisıl;{d~: g~iete -, · . 
. rn~u·a: .. ·ve . kitap: • .... 

• ·: . s: ·l ;, _ ... ~~i·.... ,' :'".. •. 

" lier nevi k'lrt~siye ~Şy~üı 
\•e mektep''levazuriı . . 

t ·, '• :. ,. ,. 

Her türlü Fotoğraf · 
leyazunr~ .. makineler:, 

· . ve ·~amal.ör . i~leri • · . . . ,, . -~ 

Etenı Pertev .. ıtriyatı • 
• . ·,.. .,:;J; 

Kütahya çinileri 

den pek memnun oJmuştu.. Hem 
süraUe gidiyor, hem de konuş~ 

yorduk. Hilviyetim hakkındaki 
sual!erine açık cevaplar verdim, 
(Hamburk) lu olduğumu, fakat 
uzun zaman fr.g!Jiz gemilerinde 
dolaştığım1 söyledim. Aslcere 
yeni ~irdiğimi ve ~imdilik Bah
riye Nezaretinin emrinde isem de 
be:?ilz bir gemiye verilmediğimi 
de il!ve ettim. 

Şoför, buna memnun oldu : 
- Senin gibi açıkgöz bir 

muavmım olsaydı, çok memnun 
olurdum .• Nası:; işine ge1iyor mu? 

Böyle birşey seni de memnun 
eder mr? •. 

O aralık boş buhmdum, hiç 
di.işünrueden: 

- Tabii ... Çok 
luı·dum. 

memnun o-

Dedim... Bu cevabım üzerine 
şoför. 

- Eh .. Öyle ise künye:ıi ba
na ver. Ötesine karışma... Ben 

şimdi, doğru gider; kumandan 
Bluheri görilrüm. Senin, halaza
denı clduğunu söyler, bizim ka
rargA.ha aldır.rım .. Haydi.. Kün· 
yemi ver. 

Bu talep karş ıstndr, ıaşırmış 
kalm·ştım. Ne cevap verecektim. 

En küçük bir tereddiidümün başıma 
bir folaket getireceği muhalckak
b. Bona, birşey aöylemelc, şcföril 

kandıracak bir cevap vermek 
l&zi md•. Bereket versin, her bu· 
naidığım zaman imdad.ma ye
tişen ıeylan derhal kulağıma 
sufle etti: 

- Maalesef künyemi henilz 
bilmiyorum ... Çünkfi, umumi sev• 
kiyat mer~ezinden buraya dlln 
g 6nderiJdim. Şimdi, Bahriye de· 
posunda misafirim. Henüz ne bir 
kıt' aya. ne de bir gemiye veril· 
medim... Eh.. arbk bana müsaa
ade.. borada inersem, gideceğim 

12 lbrahlm B.; 
Marrrur ve müs-

" tağnidir. Şık 
giyinmek ıs. 

ter. Fazla ko· 
nuşınaz. Ça
buk laübali 

olmaz. 
nefis 

İzzeti 
mesaı· 

linde alıngan 

olur. Fiil ve 
nreketlerini be) enir. 

• 34 H. O. N H. ( Futoğrnfrnm der-
cini istemiyor.) .Şı·n ve ;;ulıdur. 

Muhit 'e mul1 .. tabını kendisile 
meigul etmesin i ııi hilir \'C ~r.buk 

nazarı dikkati cdbcder. Tan1rla· 
rında çapkınca bir eda nırsn da · 
samimiyetle mulıatalıı üzerinde 
iyi bir tesi lıirakabilir. G ycli<"•ini . o 
yakı~tırır. Arkndaşları tarafmdan 
hem ~vilir lıt>mde kt .... kanıhr. 

Cömertliğe mütemayildir. 

• 42 lzmlrd• S. O. H.: ( I•otuğrafı· 
mn dercini 1-tı':ııiror.) Vd1leten 
bir tesir yap.ıın..ız, fakat k uıı u;;-tuk

~-.1 3çıln· '~ r.az:p olur, doııuk \"C 

o.l'•u duru:-;u, mütehakkim cda ::ıı, 
o~a magrur 'ı' kibirli ,]r.ıııek 
fırsalmı verirsede: t~''azua ve sa
Je!iğe taraftardtr • 

1 

1 , 
f 
I 

y~re daha kolay gidebilirim. 
Şoför, biç aldırmadı: 
- Canım. işte karargaha ka

dar geldik. Hiç olmaısa, kar41 
karşıya birer çay içeriz. Şimdi 
tam çay zaman·d·r. 

- Fakat gidecegim yere geç 
kahr:m. 

- Aldırma ... 
Şoförün bu garip ısrarı, beni 

şüphelendirdi. Acaba, hüviyetimi 
keşfetmiş te, beni böylece götü
rüp, karagaha teslim mi edecek
ti?.. Böyle olmasa bile, işte 
sabah oluyordu. Bir saat, belki 
de yar!m saat sonra balıkçı 
gemisinin esrarı da meydana 
ç:kacak, zavallı Yohan o bale 
koyan adam, şüphesiz aranmıya 
başlayacaktı. Bu tehlikeli vaziyet• 
ten sıyrılmanın çaresini düşünür
ken, etrafı tel örgü ile çevrilmiş 
olan karargahın kapısına gelmiş
tik. Kapının önilndeki süngülü 
çifte nöbetçiler, kenara çekile
rek kamyona yol verdiler. Bun
ların önünden geçerken, yüzüme 
dik dik baktıklarmı zannettim. 

Kamyon, ilerledi. Tayyare 
meydamnm sağmdal<i pavyonun 
önünde tevekkufetti. Şoför beni 
kamyonda bırakarak gitti. Biraz 
sonra ( depo memuru ) olduğu 
anlaşılan bir küçük zabitle geldi. 
Yağları ona teslim ettikten sonra 
kamyonu, pavyonun arkasına 

çekti; 

(Arkası var) 
ı:::::=c =-==:a 

Dr. Hafız Cemal 
Dahiliye mütehassısı 
Cumadanmaada hergü n l~,ZC-

5) İstanbul Djvanyolunda No. 118 
Tel : 2:.?391 

Zayi 40!l numarnlı aralıacıhk eh· 
Jh-ctnaıııcnıi k:tybettim. Y~nisini ab
c~ğ·uudan hiikmtl yoktur. 

Hamit 

54 . z. Nur•Y• H. ( F otoğrafinııı 
dercini istenıi)'Or.) Derli top!u bir 
ev hanımıdır. Sokaga fa:da çık· 
maz, çok kim"c ile tanışmaz ve 
konu:ınaz. Kafa~ını yalnız c'I iş
lerine ve idare.,.ine ait mcsailde 
işletir. Parap ve m•mfaatJerini 
sever, ve hiriktirrneı:ıini Lilfr. 

• 48 Otelcl s. Sadi B. (Fotoğrafı 
nm dercini btcnıİ)or.) Zeki ve 
aculdür. Her~eyi an1anıak, dinle
mek ve tecc~süs etınek lnt rakrn· 
dadır. Çabuk karar Ycrir, başka· 
farına az itimat eder. Temizliği 
ve şık giyinıneği ~ew-r, ) eni ce· 
reyanlara ve modaya talJi olur. 
Mü nak:lşa<lan hazzeder. 

• s t izmlrd• Hikmet H. ( F otoğra-

fınm dercini i.stemiyur.) İstediği 
uman genç, zmde ve neş'elidir. 
Kınldı~ı zam"!' burat asar, manalı 
ve sitemli vazıyetler alır ve iğbı-
ranm derhal bPlli eder. İşlerine 
karışılmasım, tenkit edilme~ini is· 
temez. Suyuna gi<lilirsc cömert, 
ikramcı ve fedakar olur. Süsü ih
mal edemez, temizlikte titizdir. Ev 
i~1erini başkasına terketmez, biz· 
zat çalışmayınca rahat edemez. 
Sonra söyliyeceğini evveli söyli· 
yeceği için etrafmd~~ilere kendi
ıini saydtrmasım bilir. 

Fransanın Avrupa devletlerine 
teklif ettiği yeni tahdidi teslihat 
plinı, bilhassa mllhim bir nokta
dan itiraza uğruyor. Bu nokta 
şudur: Meslekten yetişme ordular 
meselesi. Fransa istiyor k:, bu 
yeni teklif ile meslekten yetişme 
ordular kalksın. Ayni zamanda, 
onun yerine, ayni kuvvette, kur'a 
efradı konulsun. 

Bu teklifin hedefi Almanyadır. 
Çünki Versay rnuahedesile ICO 
bin kişilik daimi bir ordusu 
vardır. Bu orduya girebilmek için 
12 senelik bir mukavele yapmak 
lizı:.adır. Bittabi böyle bir 
mukavele ile orduya giren 
asker, az zamanda mükeaı.~ · 
bir surette yetişiyor. Fakat 
iş masraflı oluyor. Onun için J-. .. -
manlar da ordularım tamamen 
meslekten yetişme olarak teşkil 
edilmesini istemiyorlar. Fakat 
kur'a efradı her bir veya iki 
senede değişeceği için terbiyesi 
iyi olmıyacaktır. Bu itibarla mik· 
tarın arttırılmasını ve meseli 100 
bin yerine 300 bin rakamının ka
bul edilmesini istiyorlar. Buna da 
Fransızlar razı olmıyor. 

Alman orduları talim ve ter
biye dairesi reiıi ceueral Adam 
Almauya'nm bu husustaki nuktai 
nazarmı kısa bir beyanat ile ~ 
etmiştir. Bilhassa askerlik bah· 
sinin mühim bir faslını aydınlat· 
bğı için naklediyoruz: 

Jeneral Adam diyorki: 
" Modern bir devlet, mesJek

ten yetişme bir ordu ile kanaat 
edemez. Taki logiltere ve Amerika 
da olduğu veçhle hususi şerait 
bunu icap eylesin•. 

Meslekten yetişme ordu geçmiş 
asırların bir bakiyesidir. Büyük 
Fransız ihtilalinden itibaren 
mesleki ordu nazariyesinin yerini 
tutarak büUin bir milleti yaşayış 
ve ölümde aynı derece bak 1&hibi 
addeden mecburi hizmet fikri, 
Avrupa kıt'asınm meslekten 
yetişme en mOkemmel ordularım 

aratmamışbr. Yeni a•kerlik 
kaideleri, para ile tutuluı bir 
asker t&savvur etmiyor. Bunu, 
ordu içinde yabancı addediyor. 

Meslekten yetişme bir ordu· 
nun başhca vas .fları şunlardır: 

l - Böyle bir ordu çok mas
raflıdır. Mukavelede uzun mlid
detli yapılmak ve yüksek ücret 

verilmek liiz mdır ki orduya rağbet 
artsın. Binaenaleyh hem hizmet 
zamamnda fazla para vermek, 
hem de hizmetten scnra askerin 
açıkta kalmamasını temin ede
cek tedbirler almak icap eder. 

2 - Modem' bir devlet ordu 
efradmdan kuvvetJi bir hazırlık 
ve oldukça geoit bir malumat 
hamulesi ister. Hayat mUcadelesi 
diğer efrat için de ayni icapları 
emreder. Bu itibarla ordunun 
bu noktadan hazırlık masraf1arı 
çok yiiksek olur. 

3 - Mesleki bir orduda yi· 
yecek içecek iyi, elbime güzel, 
aıhhi şerait çok muntazam ol· 
malıdır • 

Ayni zamanda, böyle bir or
dunun milletten ayrı bir kfttle 
haline gelmemeaini temin edecek 
daimi propaganda ve telkinat 
yapılmak llzımdır. Bunun içindir 
ki bugllnkO Alman ordusu, harp
ten evvelki orduya niıbetleı maaı 
babliDcle 8, elbiae balaainde 3, 

A •• nan ordusu t Hm ve terbiye 
reisi General Adam 

sıhhi şeı.·ait babsiude 2 defa 
fazla r:ıasraf yapmaktaeır. 

4 - Askeri talim ve terbiye 
çok zordur ve böyle bir orc1unun 
bir harp vasıtası olmak itibarile 
kıymeti bllyük değildir. Çünkü 
uzt:n devreli askerlik, bu mesle· 
j{i matrut bir hale koyar. ~·alim
ler cazibe~ini kaybeder. Halbuki 
mütemadiyen değişen bu cihet 
böyte değildir. 

5 - Binnetico terfi imka lari 
da mahduttur. Hu da mesleğe 
olan allkayı baltalar. 

6 - Mesleki ordunun efra• 
dını evlenmekten menctme~r mU.m· 
kün değildir. Halbuki evli asker, 
askerlik heyecanından uzaklaş• 
mış bir kimsedir. 

7 - Böyle bir askert kütle, 
crgeç, bir siyaset oyuncağı ola
bilr. Halbuki bu gibi fena me-
jillerle mücadele, daimi surette 
uğraşmayı ve masrafı emreder. 

8 - 19 uncu asır dnşünüşil

ne göre bir adam, Yalandaşhk 
hakkını kazaııabilmek için cı.;mİ• 
yete hizmet etmesi lir.ımd r. De-
mek oluyor ki bir vatandaş vazi
fesini yaptığı takdirdedir kı dev· 
!etten yardım ve himaye istiye
bilir. Bu manevi mecburiyet, mil
leti temıil eden de11let upunda 
her ferdin icabında hayabnı ver
mesi ifadesini doğurur. Diğer ta
raftan devlet te, vatandaş!arı or· 
duya a:arak onlara Yatandaşlık 
vecibelerini ifa etmek imkamnı 
verir. Bu makul düıUnaşlUr ki 
bütün kıt'ayı Avrupa mem'eket-
lerini mecburi askerlik hizmeti 
esasını kabul etmiye se '!;c;yle-
miştir. Sırf bu noktai nazar. 
münhasıran mes!ekten }etisme 
askerlerden mtlrekkep ordular 
teşkili fikrini redetmiye kafidir.,, 
ıcc:=---- - =====' 

lstanbul Yedh el lcra Oalre-
•tndan: B;r borçtan dolnyı ma! cuz 
yazı ma~•:ncsi Amerikan yaı:h:\ırnsi 
bir kanape iki koltuk ve kebir kasa 
itbu T. ıı:minln 2!? inci salı giinii saat 
11 den itibaren O:ılatada \' j rnda 
caddesinde Unyon han 53 56 :\o. lu 
ynıı lıa n erle bilm fiz.aycdo paraya çev· 
r lc·et; i fı•ı olunur. 

Pertevnlyel Vakfından: :' şli"de 

Ebekız sok&~rnd& Valde apart. 5 ve 
12 No. dr.iroleri birer eono Yedıkulede 
Bcgrat k:ıp l)tnda ~2 No. bostan Uç 
Bene m üddetle. J{öprUbaşındn. Y:ılde 

b:.ıonı tıılltında. 26 No. ınağıı.za bir sene 
mUddotl e. 

Ballıda muharrt!r enıHl.k )İrıı i gliıı 

müddetle mUzayedeyo v:ızedi l ın ·:;tir. 
Kiralamak il'teyenlorin 12 K. ev~el 
932 tarihine mil~ad i f pazartesi güntt 
saat on beıe kadar lıtao bul Evkaf 
mtıdüri)·etinde Pertevnlyal idar<:sıne 
veya idare eııcUwoııiue milrac.ıat •r· 
lemeleri. 
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Jııı iNGiLIZ PAZARI 
L. LASTNICK 

1ataobul Emin6n0nde Köprü meydanmda 13 
numarada 1 inci katta 

MUŞAMBALAR 
logiliz kumaılarmdan ayni zamanda hem pardesU, 
hem muıamba vazifesini gören janr Angle kauçuk 
gayet tık parc\esn gabardin empermeabilize her 
renkten bulunur. Hazır ve ısmarlama. Deri jaketler 

de bulunur. Her çeşit ve renklerde: 

ONIFORMA, ASKERf, MEKTEPLi 
•e l a\re, kadın •e erkek, çocuklara mahsus toptan ve per akende 

FABRiKA FiATINA SATIŞ 

Galatasaray Lisesi 
Müdürlüğünden: 

1 - Mektebimiz leyli talebesinin ikinci taksit üc
retlerinin tahsiline başlanmıştır. Eu muamele 
1932 senesi 1 inci kanununun 10 unucu günü 
sonuna kadar devam edecektir. 
Tayin olunan müddet içinde taksitini vermi
yen talebenin leyli olarak tahsile devam et
melerine kanunen imkan olmadığından kayıt
lan nehariye tahvil olunacaktır. 

1 - Devlet memuru çocuklarından olup ücretleri 
tenzilata tabi olan talebe: Babalarının memur 
olduklarını ve haremdeki derecelerini göste
rir resmi vesaika ibraz etmek mecburiye
tindedirler. 

J - Taşradan gönderilecek ücretlere ait posta ve 
banka havalenamelerinde talebenin isminin 
ve mektep numarasının behemehal tasrih 
edilmesi ve bu paralar kanunen muayyen 
müddet içinde idaremize gelebilmek için şim
diden gönderilm~si lazımdır. 

il A 

./'UKUFE 
IT~İYATI 

Tabiat çiçekleri, çiçeklerde 

Şükiife. 
Losgonlarını Yarattı I 

Btıtnn Şiiköfe Loıyon, ekiıter, 

parfümlerinin esası tabii çiçek 

eaanılarıdw. 

Kibar tabakanın aıameu farikasıdır. Nefaset Hlbarlle hiç bir 
ecnebi markası ŞOKOFE mUstahzaratana tefevvuk edemez. 

Büyük Tayyare 
PİYANGOSU 

Bu keşidede büyük ikramiye : 

50.000 Liradır 
Piyango şimdiye kadar binlerce kişiyi zengin 
etmiştir. Fırsatı kaçırmayınız. iştirak ediniz. 

SON POSTA 

Yeni model Allegro 
B!r veya iki yOdO blçıkları ~ 
evvelı t~a ıOrtmcı< ve 
bııdelıu kayıı Oıcrtnden'& 
ı:eçtrmek ıurctlytc biler. 
Syl tırı' olıbllmek • • • 
tein tıerkeıe IAıımdır. 

MOtılm tekemmOlat. ~ 
Heryerde ıılıhr. 

Uıuuml lfenuılanı 

Burkhırd Oanttnbeln ve Şst 
Oılatı· Stambul 

EN NEFiS 
EN TEMiZ 

EN UCUZ 

ŞARAP 
içmek ister misiniz o halde 
bir kere MÜREFTE 
şarap deposuna ugrayımz. 
Galata Topçular ca ddesinda No.187 

ynrdıınııı ıza hazırdır. Kabızı izale 
edor. llazıni dllı.eltir. Mide ve 

barsakları ağrısız toıııizlor. 

BASURU KÖKÜNDEN KESER 

Alazon ismine d ik kat ve 
ı~rarla MAZON istoyin fz. 

Mouıııun ve miistefit olmıyanların 
parası inde edilir. 

BUyUk ılıosl lstaııbulda 100 kurııı 

Depo u : it Bankası t.rkıısında 
12 No. 

MAZON ve BOTTON 
ECZA DEPOSU 

İstanbul Asliye Mahkemeal 
OçuncU Hukuk Dairesinden: 
Mn•laıo Vld,L tarafı ndan kocası Gala· 
tııda teıııol civarındll Perciııli sokakta 
7 No. lu hnncıde mukim Nesim efendi 
a1eyhine açılan tork sebolıile boşan· 

nıa dav11sınd a d:ı.vıı arzu lınli mUddoa
aleyhin mezkftr ikametgllhı torkod ip 
bir semti meçhule g'ttiğiııdon bahsile 
lıilll tebliğ iade edilmİıJ olduğundan 

talep üzerine tolıl gatın ilfi.ncn ifası 

\'O tahkikat ~nnilııOn de 20/12 932 
salı saat 14 te tarinine karar verllınit 

olılı·~ıı ilanen tehliğ olunur. 

lstenbul ikinci icra Memur
luOUndan: Bir lJo rçtıın dol ayı malı· 

cıız ve pıırııya ÇC\'rilIIleBİ mukarrer 
torzihan elero ma hsus most ra ca mekin· 
lar, gardrop, d osya dolabı, yazıhane, 

ayııa, banko soba ve saire 28/ lJ/932 
tarihine mfüıadif pazar tesi guun uat 
9 • 10 arasında Bcyuğlunıia İstiklal 
Ct\dde~inde 340 No. lu apartı wanın 

ikinci katında acık arttırma ile satı· 
lacağından talip olanların yovıni 

ın9zkftrda 932/233 d osya nu marasını 
hamilen mahallinde hazır bulunacak 
me muruna milracaatlori llAn olunur. 

Dr. Celal Tevfik 
Zührevi ve idrar yola 

Haıt alıklar l m !l tehasaı s L 
Sirkeci: Muradiye uddeat No. 35 

lstanbul ikinci icra Memur
lnjundan: Bir borçtan do layı mah
cuz vo p araya çenilmesl mukarrer 
kasa ve yazı makinesi 24/11 /932 tnri-
hine mfısadif perşembe günü saat 
9 - 10 arasında Galııtada Muradiye 
hanı önünde lıirlnci açık 11rttırma 
eurotile satılacağından talip olanların 
mahalll mezkO r<le hazır b ulunacak 
memurnna mtıracaııtleri ilftn olunur. 

Son Po•ta Matbaa aı 

&aoibiı Ali Ekrem 
~•trif, \t MüdQrüı Halil l.Qtft 

• 

9 
3 
3 

T e,riniaani 20 

Milli Takvim 
hem takv2mdlr ve hem tarihtir. 

9 
3 
3 

933 senesine mahauı Milli takvim çıkmııtır. Mill1 ve tarihi vak'a •• 
hidiıeleri, gUnO gllnüne kaydetmiıtir. Bu bidiaelerle mUnasebeti 

olan darbımeael ve atalar sözlerini de havidir. 
Her memleketln her kltapçıaında bulunur. 

Toptan 11tıldıiı yer ı latanbulda HllanUtablat matba11tdtr. 

MALLARIN CiNS ve MÜKEMMELIYETlNDE 
ve FJATINDA 

Memnun Etmek 
lıte : Beyotlun' da Tokatlıyan pastahanesi karşısında 

LUVB 
tetrifat magazalarının prensipi budur. 

MUflarller; dalma tafrlfat levazımatın1n mDntehap 
c;•fltl•rlndan memnundurlar. 

sız DE MÜBAYAATINIZI LUVR 
M A G A Z A L A R 1 N D A N Y A Pi N 1 Z 1 

.. Türkiyenin yegane bassaı san'atkan 

SAFiYE BANIM'ı 
4 Tepiniaanl Pertembeden itibaren MULEN RUJ'da dinliyeceksinlL 

EMLAK ve EYTAM BANKASI iLANA Ti 

Kat'i İhaleler 
1 - icra dairesince 1600. - lira kıymet takdir edilen HaHv 

Fenerde Tevkii Cafer mahallesinde Yeni Kiremit eokağında 
yeni 92 No. dört oda, dört sofa bir mutbab iki beli, bir 

"7 l 9,. hamam, bir taras, bir depo. 
22 KAnuouevvel Perşembe günü eaat 14· 16 ya kadar 
İstanbul Dördilncll icra Daireıinde 931/194 No. tabbnda 
ihalesi yapılacaktır. 

2 - icra dairesince 3800. - lira kıymet takdir edilen Botu· 
içinde Kuzguncukta lcadiyede Hamam caddesinde eski 
ve yeni 70,72'74 No. iki dlikkAn nıtnnde maamUştemillt 

"288" sarnıçla, büynk bahçeli nezareti fevkalidell nim kAr
gir hane. 
9321312 No. tahbnda 15. 12. 932 perşembe günn saat 
1.t.16 ya kadar lstanbul DZSrdilnctı icra dairesinde. 

3 - lcra daireıince 15.000. - lira kıymet konmuı TeıvikiyC' 
de Cubi sokağında 137 m. m. sahada pancurlu, sağlam, 
yağhboya, bodrum ve mansar kahndan maada llç katta 

"286,, bir methal, on oda, dört salon, bir mutbah, bir banyo 
ve mllştemilib aaireyi muhtevi bahçeli konak. 
15. 12. 932 tarihinde lstanbul Dördüncü icra Dairesince 
932/1132 No. ile ihalesi yapılacaktır. 

4 - lcra Deiresince 15.000. - lira kıymet konmuı Bakırkö
yünde Sakı zağ acı mahallesinin Asmalı ve Frenk kliseıi 

"l l l.. sokağında 32,34,53 No. sekiz oda 3 salon ve mUştemilita 
saireyi havi bahçeli bir bap konak. 
DördUncll icra dairesinde 28.11.932 tarihinde 932/1325 
No. tahtında ihalesi yapılacaktır. 

5 - icra Daireaince 7.000. - lira kıymet konulmuş BakırkiJ. 
yünde Sakızağacında 55 No. maabahçe yedi oda iki met-

"t 12,. bal ve mUştemilitı saireyi havi hane. Dördüncü icra O.. 
iresinde 28.11.932 tarihin.le 932/1325 No. ile kat'ı iha
leleri yapılacakbr. 

• • 
Kiralık köşk, tarla ve dükkan 

Teminat Esas Mevkii ve nevi 
160 Trabyada Kalender Kasrı ve arkasındaki bahçe • 

Heyeti umumiyesile ve ayrı ayn. 
50.-

144/2 Çırpıcıda 20 dönllm tarla. 10. -
429 Tophanede kışla altında 2 No. dtıkkAn. ZO.-

BalAda yazılı köşk ve dllkkAn bilmlizayede birer ıene •e tar
la üç sene mnddetle kiraya verileceğinde., taliplerın 28. l 1.932 pa
zartesi günü saat on altıda Şubemize mUracaatlan. 

GRIPE TUTULMA YINIZ 
Hsabaher bir kaşe • 

NEOKALMINA 
Aldığmızda 

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

ASIPİN KENAN 
tabletleri 

Baı ve dit ağralarına ve ıoğuk a1111ılığına ea birinci iliçbr 


