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u un. ıman ş erının ır ı Cemile H. ın Otomobili 
Elden idaresi Kararlaştırıldı Kuş Gibi Uçuyordu 

Yepyeni Esaslar 
Ankara-(Huıust) Öğrendij'lme 

st6re umum liman itlerinin bir 
elden idaresi hakkındaki tasav~ur 
bir kanun layihası halinde bu sene 
fıil sahasma geçecektir. lktıaat 
Vekaleti ve alAkadar mahafil 

Tespit Ediliyor 

tarafmdan timdiye kadar yapal· 
nıış olan tetkikler bu mevzuda 
kat'i bir adım atmak Jçin klfi 
görülmektedir. Bu idarenin, muh· 
tar şahsiyeti olacak, gerek ka· 
rada ve gerekıe denizde lima• 
nın inşa ve işletmesi ve idari 
işleri bu muhtar idareye terk 
olunacaktır. idarenin muayyen 
bir varidah vo bit liman meclisi 
bJJlunacak ve idare en kısa bir 
ıamanda Jimamn kati plAn ve 
Pl'ojesini yaptıracaktır. 

Serbest mıntaka itlerinin de 
bu idareye verilmesi çok muh· 
temeldir. imtiyazlı şirketlerin 
kontrolu ve bilümum tarife tet• 
kikleri Liman idaresine verilecek· 
•e de imtiyazlarının nihayetine 

1 

veya imtiyazların bllk6mete inti
kaline kadar bu ılrketlerin lda· 
relerine karıtılmıyacaktır. 

Ticareti bahriye, Tahlisiye 
idaresi ve Liman Şirketinin tama• 

l 
1 

men, Sıhhiye ldaresile polis işi ,. 
rinin de kıımen liman iılc
rile tevhidi dllfUnUlmektedir. 
Kanun IAyibaıı bu sene zarhnda 
Meclise ıevkedilecektir. 

y e~~;;;::~::e~i:t Eı~;daDü- lcE p HE G EH isi 
şünceyi Tespit Ediyoruz 

Falih Rıfkı Beyin TUrk fnkı
IAbında darlllfünunumuzla san'at• 
lriirlarımızın vazifelerini yapma· 
dtkları şeklinde ortaya attığı 
iddia etrafında dün de mUder· 
tislerimizin mütelealarını topla· 
lllıya devam ettik. 

Darülfilnun Edebiyat F akili· 
tesi Mantık MUderriıi Halil Ni· 
llletullah Bey dedi ki: 

b· - "İlimle hayat arasında ııkı 
il~r münasebet vardır; çllnkn 
b~rn. bir taraftan kainatı bitaraf 

6 
ır glizel görllr ve bitaraf bir 

d~le izah etmek ister. Fakat 
•her taraftan da o kAinatın bir 

~liz'u ı k d' · 1· - h' · o an en ı ıç ımaı mu ıh· 

tıin olup bilmelerini, h4diselerini, 
"ak'•larını görmemezlik, tetkik 
:~~ernezlik edemez. Bu da de
b~lflln gibi ilmin hayat ile ııkı 
flit lnUnaıebeti bulunmasından Ye 
u~'!•ıı ilim olamıyacağı gibi 
İl .sıı hayatta olamayacağından 
trıl gelir. 

çtimaı hayatımızda vukua 
~ele.o Yeni inkılAp hamlelerine 
il~ •Çtiınat muhitin en yüksek bir 
ıcn ı li . tı n esseseıı olan DarlllfUnu-

k~nıuıuo yabancı kalabilmesi im· 
d ~ dahilinde değildir. Bundan 
b~ ayıdır k.i hayatın bu olup 
•lt"ılll!clerl Darlilfünunda daimi 

ser d tetkik uyan ırmış ve yeni, yeni 
hıu l rnevzuları meydana kon· 
lıılt~l:.:· Ta Ziya Gök Alptanberl 
•it h unızın her tUrlü safhalarına 

• arsı istika mızın aldığı yeni, yeni 
kitaplrnetıcre mUteallik her nevi 
bund ar,. yaıılar, konferanslar 

D
an ıleri gelmiştir. 
aru)fu 

tn dı" 
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• n~n hayattan hariç kal· 
buıu1~' ıçtınıal hayatın içinde 
•ınc1 8

1

k.uğu ve ilimle hayat ara· 
••kit ~ bu tıkı mllnas bet her 

evacıa ettiji içim DarülfU· 

Halll Fethullah B. 

Yuauf Şerif B. 

nun'nun inkiJAp hamleleriJe her 
vakit llmt bir surette alAkadar 
olduğu görUlilr ve daima gHrU· 
lccekfr.,, 

* Edebiyat FakUlteıi Garp Ede-
( Dovamı 9 unoıı ıayfııda) 

Şimdiden Büyük Alaka 
Uyandırmıya Başladı --
"Yarın Başlıyor,, 

14Soa Po.ta,, (Burhan Cahlt )in 
(Cephe Oerlal ) iımi altın
da yazdıtı eHrl kAnunuenelin 
ilk haftasında dercedecekti. Fakat 
lllru çıkar çıkmaz, ıerek iatanbuldan 
n rerek Anadolu danı 

- Ne vakit bathyacatı ? Hak· 
lunda okadar çok ıual rnektupları 
aldık kf, dercini tacile mecbur 
kaldık. 

Filhakika harp devrinin, cephe 
arkasındaki sefabet •o e~lonce !\loru· 
lerlnl, yeni zenginler arasında dönen 
aık ve macera Hhneleriııf botun taf
silAtile anlatan bu roman hakikatin 
morakla takip edllmiyo Hl.yıktır. Çiiıı· 
ktt muharrir bu eeorlııin mevzuu,ıu 
bizzat kahramanlarile temasedorok 
elde etınittir. 

(Cephe Oerlal) ger ek yııııo 
ve gerek anlatıt itibarile muharririn 
9imdiye kadar yazdıtı bütün eserlerin 
feTkmdedır. 

Karilerimizin Arzularını 
Yerine Getirmek İçin •. 

CEPHE GERiSi 
Yarınki Nüshamızda 

Başhyacaktır 

Miraç 
Gecesi 

lstanbul MüftUlllğllnden: 

Teşrinisaninio yirmi beşinci 

cuma günU recebin yirmi altısına 
mUsadif olmakla yevmi mezkür 
akşamı (cumarteıi gecesi) Leylei 
Miraç oldup llAıı olunur. 

Yazan: . Berndor/ 
Kısa Bir Hulasa 

Milli mOoadeledt Fnnııılar, kovayı milllyeye ıillb satmak. lateyorlar, 
çfinkü Yunanlıların muhtemel bir gallblyettnt Suriye için tehlikeli görOyor
lar. Cemile Hamın namın<la bir kadııı, bu itle meığul olmak ioin latıı.nbula 
gelmit bir Fransız Miralayı Blanla müzakereye g lri9miotir. lngillz teıkilft.trnıD 
reisi Binbatı Hey'de bu kombinezona mani olmaya çahomaktadır. Hususi bir 
anlatma neticesi, Fransııla Cemile Hanım, lngilizlero bir oyun oynamıya ve 
bundan bilistifade geceleyin silAhları sabile lhrao ettirmeye karar 'crmitlerdir. 

lstanbulda alttan alta cereyan her an mllsbet mal<kmat bekleditl 
eden mllcadele, Yunan ordusuna de arbk sabit olmuıtu. Bu vazı. 
kartı kat'ı bir taarruza girifmok yet parıısında binbaşı Hey ted-
için Türk ordusunun ıilAh bekle- birlerini aldı. Silihlann F~ansızlar 
diğl malumatının ahnmasile, ıon tar~fın~a~ verileceğine . ka~aa~ 
safhasına girmiı oldu. Aynı za- getırmıştı. Blltün emelı ıımdi 

r . . 1 . 1 . buna mani olmaktı. Bu hususta 
manda, ngılız stibb~rat daresı, muvaffak olabilmek için de Ce-
Cemlle Hanımın vazafesl bakk1n· mile Hanımı daimi bir göı bapal 
da da malQmat edinmiye muvaf· altında bulundurmayı en muvafık 
fak olmuştu. tTnrk Milli hükiime- tedbir buldu. 
tinin, bu silah meselesine dair ( Devamı 8 indaryf "da ) 

Bebek Cinayeti Zannedil
diğindenDahaHeyecanlı •• 

SRğ lan itibaren maktOl Galip Efendi, 16 aylık oğlu Mtıntr, altı yerinden 
yarah baldızı Zekiye H. 

[Tam tafsilAtını anlamak için Hitfen altıncı sayfamıza bakınız J 

F atih'te Bulunan Lihidin isimleri Anlaşılıyor 

Ceset Başı Kesilmiş Bir 
idam Mahkiimunundur 
Fatih'te bir llhit ve llbidin içinde bazı kıymetli ıeyler bulunduğuau 

yazmıtbk. Dün bu mea.:lenin etrafında tetkikat yaptık ve bu IAhi· 
din bir tesadüf neticesi olarak bulunduğunu 6ğrendik. Bakınız nasıl: 

Fatih'to Şeyh Reımi mahalleıinde Hafızpaşa caddesinde 
Tetkiki Müellefat Meclisi sabık azalarından Mustafa Bey pek yeni 
yaptırdığı evin araaıında bir kireç kuyusu açtırmııtır. Bina ikmal 
edildiği için bu kuyuyu lağama çevirmek için kazdırırken bir !Ahit· 
ucu görmllı ve kenarım açınca içinde kemikler görmOı ve der
hal kapatmıştır. Ameleden biriıi bunu müzeye ~a~er vermiıt~r. 
Evvelsi giln mUze memurlarından Necdet Bey IAhıdu~ bulundugu 
yerde hafriyat yaptırmııtır. Lihidin üzerinde alelade bır taş kapak 
bulunmuıtur. Kapak kaldırılmıı ve toz haline gelen kemikler için-
de araıtırma yapılm•şhr. . . 

LAhidin baı tarafında U:ı.erinde pençelermı açmıı bir aslan 
resmi taşıyan ve çok iri bir parmağa takıldığı anlaşılan alhn bir 

yUzükle yirmi beı kuruıluk kutrunda yarım zebercet taşı ve top-
rak içinde bir külçe haline gel~iş ge.rd~nhk parç~ları buh~nm~ştur. 
MUze idaresi bu parçaları tablıl etbrmış ( 20 ) dırhem agırlıgında 
bir altam ihtiva eden eski bir zincir olduğunu anlamııtır. Labidin 
ayak tarafı kıbleye doğru konduğu için bunun bir Bizans IAhidi 
olduğu teapit edilmiştir. LAbidin içinde cesedin diğer a~sa!Dına 
ait kemikler bulunduğu halde başının bulumaması bunun bır ıdam 
mahkömu olduğu ve kafasının koparıldıktan sonra . burara gömOl
düğü kanaatini vermiştir. Lahidin ayak tarafında hır dalık vardır. 
Müze id:ıresi IAhidi henUz yerden çıkarmamıştır. Burada kıymetli 
başka eserlerin bulunması i~timal.i olduğ~ için. hafriyat yal?ılacakhr. 
Mllae ldareai Muıtafa Beye ıbbarıyo ve ıkranuy• verecektil'. 



Halkın Sesi J 
Ezanın Türkçe 

Tercümes· 
Ezanın tespit edilen Türkçe tcr
cüm sini dünkü nüshamızda 

llCfrettfk. Bu husuııta halkımız 

diyor ki: 
Fuat Bey ( Beynzıt Koaka Haaan

p ıa 101 ) 
- ibadet lisanının her millet n 

kendi dllile yapılmaınnda bir ma~· 
:ı.ur g3rmem. Ezanm Türkçe okun• 
'lhasında bilakis iyilikler de "' rdır. 
B'ı. ötedcmberl ezana ve kameti ma• 
Dasını anlamayarak dinlerdik, bugün 
aazetede Türkçe ezanı okuyunca 
manasını öğr ndim. Müenin demek 
ki ( N m zn koıun, feliba koşun ) 
diy d vet edermit- Bunlar iyi bir 
bestelenir vo iyi sesli müeı.inler:o 
ağı.md n dinlonirao nokadar güı:el 
olur. .. 

Halim B, ( Galata Topoular cad· 
desi 27 ) 

- Süleyman Dedenin ( Me Hldü 
ıerifi ) bir :ibadet kitabıdır. Her 
yerde okunur. Man ıınl anladlğtmı:ı. 
l~n ıne 1eve de dinleriz. Kur'anın 
da hiç oJmaua böyle baza ayetleri 
aı.ım olarek tercilmo edilmeli ve 

mevlüt gibi okunmalıdır. Ben ozanın 
da böyle mevz.un olmaıını isterdim. 
Maanuıfih bugün okudu~um terc(l
mcsi de güz.e). Ezanın Türkçeye 
~evrilmesi çok i&abetli bir hare• 
kettir. 

• ' uat B. (Ku nıkapı Cinci meydanı 84) 
- Mmrdaki meıhur (Camiillezherl 

al~meaa bizim Kur'anı Türkçeye ter
eilmemix dnlayııilc bu hareketi al
luılamıılar ve kendileri de Kur'anın 
mütch ssıı!ar tarafından her lisana 
terciime ettirilıneaine karar vumİf· 
)erdir. Elverir ki öoOnc 1relen tercO· 
mo yapmamalıdır. Bu, aalfi.hiyettar 
adaml11rın kMlemioden çıkmalıdır. 

Er.an çok ırfizcl tcrcOme ediJmiıttr. 

• 
urat Bey ( Sirkeci ancaktar so· 

lut~ı o ) 
- indi her li na tercllme edH

miştir. Buna Papalık liıçbir zaman 
itiraz elmemiflir. Avrupa ve Ame• 
rikııdaki Mlıyoner tefkilatı incili 
dünyanın het Jiıanına tercüme etti
rerek din propagandası yapıyor ve 
bundrın da iat.fade ediyor. Kur'an da 
bövle her lisann tercüme f dilir e 
eni aim ki bu mükemmel dinin aalik
leri arbır. 

itfaiye Mütehassısı Henuz 
Bulunmadı 

Belediye İtfaiye mütehassısı 
gelirtmiye karar vermi~ ve bir 
mütehassıs tavsiye edilmesi için 
Berlio, Viyana, Roma ElçiJiklcri
mide Berlin İtfaiye mühendisleri 
birliğine müracaat etmişti. Bele
dıyeye buralard:ın muhtelif mU
recaatlar vaki olmuı Belediyenin 
mUtehas ısta aradığı artlar va 
vereceği para miktan sorulmuştur. 
Be~ediye şin!dilik hiçbir şart der
nıeynn etmemektedir. Müracaat 
edenlerin ehliyetini ve tehlif et
tikleri şartları tetkik etmektedir. 
Hangisini dsha mllsait bulursa 
onu çağıracak ve kendisile mu· 
kavele yapacaklar. 

SON POSTA 

~~~~~---------~~~J 
Bi ıcı Ge-

• • 
çınmenın 8 lmuş! 

Garip bir dolandırıcı ıebekesi b Ikın m~rhamel 
ve muavenet hislerini tahrik ederek bergiln halkı 
soymaktadır. Bu Uç beş açıkgözUn kurduğu şebeke 
ve çahşma tarzı şöyledir: 

Birkaç aydanberi garip ıerpuşlu, uı.un saç ve 
sakallı, göğüsü bağrı açık bir ihtiyar SUleymaniyo 
camiinin kapısına bağdaş kurup oturmaktadır. 
Ellerini kavuşturcn, vakur ve esrarengiz hareket· 
lerile gelip ecçenlcrde merhamet, hatta hürmet hissi 
uy ndırı:n bu ihtiyarın dud klarınd n miitemadi bir 

mınltı döklllmektedir. ihtiyar etrafına topladığı 
merakhlarm or!asmd~ l:azan cezbeye tutulmuş bir 
derviş, hazan murakabeye dalmı bir filozof vazi
yetini .takınmaktadır. Bu garip ve esrarengiz ihti· 
yann dart beş tane yanke ici arkada ı vardır. 
Bunlr.r n rolü de mühimdir. ihtiyarın önilnde kala
balık toplanmıya başladıktan sonr sağa sola da· 
ğılnn yankesiciler kala balığa kat ı~nıakto, ve ibti-

ynnn önUnde dizçökUp el öpmektedirler. Aynı 
zamanda ihtiyarın eline bir lira sıkışbrmayı da 
unutmamaktadular. Yankesiciler bu h reketlerinl 
muhtelif fasılalnrla tekrar etmekte, ve safdiller de 
onları taklit etmektedir. 

Af erin Vatman .. 
Kabahat Bendedir, Parayı 

Vereceğim 

Maçka-Beyazıt hattına işli} en 
161 numaralı araba Eminönü hı· 
vakkuf mahalline girerken birden· 
bire önüne Yeni Çarşı bekçisi Naz
mi etendi çıkmıştır. Vatman bir
denbire firen yapmıı Nazmi efen· 
di muhakkak bir 61Umden kur
tulmuıtur. Arabanın yalnız önlln· 
deki elektrik feneri kınlmışbr. 

Nazmi efendi yerden kalkarken: 
kabahatlıyım vatman efendi, yaş 
beni ölnmden kurtardın, feneri de 
tazmin ederim, diye bağırmıştır. 

Otomobiı Çarptı 
Şoför Mustafa efendinin idare 

ettiği 1553 numaralı otomobil 
diln öğle tlzeri Beyaz tta 818 nu· 
maralı tramvay biletçisi Cevat 
efendiye çarpmış ve nyağmdan 
~aralamı,. tır. Ce\•at efendi ha ta
neye kaldmlmış oför de yaka· 
lanmı tır. 

Borsada Dllnl<a Temevvüçler 
Dün borsada düyunu muva~· 

hide 57, 10, bon Auadol 39,40, 
aksiyon Anadol 23,80. ohlig.:ısyoıı 
37, 15, Rumeli şimendiferi 5,5 tan 
muamele görmüşttir. DUyünu 
muvahhide ve Rumeli şimendiferi 
düşml\~, Anadol fiatları yült-
elmiştir. 

* Dtin Aoadoludan 1 t nbula 37 
vagon buğday gelmiş. iyi mallar 
7,:.21 2 hm salılnı · ştır. Pulat!. ya· 
pl!ğ ları 2,30 Sivrihisar 44. Kay· 
Eeri ve Konya kirlileri 45 kuruş• 
lan muamele görmfiştfir. 

ihtiyar çok ciddidir. Tavırlarında düoyalıkl 
alAkası olmıyan adamların feragati vardır. O, para 
verip, önünde diz çökenlere sadece: 

- Gönlnndeki iş oluyor, çok sevineceksin 1 
diye mırıldanmaktadır. Hulftsa ihtiyarın yankesici 
arkadaşlan mntemadiyen ihtiyarın önünde rollerini 
tekrarlamakta ve halk tn ibtiyara 10, 25, 100 
kuruş verip durmaktadır. Şu buhranlı zamanda 
kazancı bir bayii y~kfln tutan ihtiyar, maiyetinde 
çalıştırdı v ı yankeıicilere muayyen bir para vermekte-
dir. Bu sahnenin hasılatı bilha sa cuma gllnleri 
bQyllk bir yekun tutmaktadır. 

Zabıtanın nazarı dikkatini celbederiz. 

Tehlikeli Bir İlaç 
1avsige Edildi 

Mektepli gazetesi 6 mcı sa· 
yıs.nda "Kuduza karşı bir i!dç " 
başlığı altında şu ilAcı tav iye 
etmektedir: " Mayıs baceği deni
len böcekten büyük insanlar için 
beş, küçükler içio üç tane almır, 
balın içine ahlarak bu hayvancık· 
lar buğulur. Başlara koparılır. İlaç 
hazırdır. Bu baldan her sabah 
aç karnına bir kaşık alınır. Bir 
hafta buna devam edilir, fakat 
l('öpek ıs rır ısırmaz bu ilaçtan 
almak liiıımdır,. 

Gazetenin bu ıekilde karile· 
rine ilaç liıvsiye etmesi Etibba 
Odasının nazarı dikkatini celbet
miştir. Bunu okuyanlann kuduz 
müessc!eaine müracaat ederek 
aşı yaptırmamaları ve bu yüzden 
aşı vaktini geçirmeleri muhtemel 
olduğu için Oda gazete bakkmda 
takibet yapalmak lizere Sıhhiye 
Müdüriyeti ile Müddeiun umiliğe 
müracaat etmiştir. 

Avrupa Şe <er •• 

Gümrükten Çıkmak için 
Müsaade Bekliyor 

Avrupa şekerlerindeki fiat 
yUktiekliği devam etmektedir. 
Piy sada söylenctiğine göre güm
rüklerde bir buçuk milyon lira 
kıymetinde ıeker, ç.ay, kahve 
vurd:r. Şeker, çay, kahve .ithali 
evvela serbest bırakılmış, bıliiba· 
re kontenjana alınmıştır. Konten
jana alındıktan sonra da yerli mal 
me\·cnt olduğundan kontenjan li_s.. 
lelerine eker konmamışhr. Söy
lendiğine göre gOmrüklerdeki 
şeker, çay ve kahvenin bir lusmı 
Türk malı ile, bir kısmı da ban-

Kolay Kazanç 
Gizli Emlak ihbar 

Edenler Çoğaldı 

Muhbirlere ikramiyelerinin der
hal verilmesini 6yliyen yeni ka· 
nunun tatbikınden sonra defter
darlara gizli emJAk ihbar eden· 
lerin adedi bini geçmi~tir. Defter
darlık bunlardan ihbarları doğ· 
ru çıkanlann ikramiyelerinin 
verilmesi için Maliye VekAletinden 
müsaade istemiı ve verilme em
ri de geldiği için liç muhbire ik
ramiyeleri verilmiıtir. Bazı muh· 
birler bu kanunu y nlış anladık• 
lnra için ihbarnameyi verir vermez 
hemen füramiye istemişlerdir. Ka
nuna göre ikramiye alabilmek 
için emlakin hiçbir devlet mO
essesesiode kaydı olmaması ve 
şimdiye kadar gizli tutulmuş bu
lunması lazımdır. Defterdarlık 
ancak bunu tesbit ve tapuda tes
cil ettirdikten ıonra ikramiye ve
rebilecektir. 

Tasarruf Haftası Hazırlanıyor 
MiJlt İkbsat ve Tasarruf cemi

yeti lstanbul ıubesinin delAletile 
bugiln Halk fırkasında sa t dört 
b çokta kırk kişilik bir komisyon 
toplanacak, tasarruf haftasının 
proğramile meşgul olacaktır. 
c:=::--- =» 
kalardan tedarik edilen dövizlerle 
hariç piyasalara ve fabrikalara 
ödenmiştir. Tacirler namına An-
karaya fiden heyet gUmrUklerde 
mevcut malların bir an evvel 
çakarılmasına mUaaade istiyecek· 
tir. lktısat Vek4letinin tacirlerin 
taleplerinden haklı g6rllnenleri 
kabul edeceği Omit edilmektedir. 

T eşrinisan 23 
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Günün Tarihi 

Belediye emur a ı 
Tekaüdiyesi İçin Bir Kanun 

Layihası Hazırlanmıya 
Başlandı 

Belediye memurlarının yeni n• 
yahut eakl tekaüt kanunlarının haa• 
2'iıine tAbl olaca~ı hakkandaki ihti· 
lif sıeç n sene Millet Meclisinde 
belediye memurlarıma aleyhine ola• 
rak tefsir edilmiı ve bunların yem 
ve eski tekaüt kanunlarınd o istifa· 
de edemiycceklerl ve yalnıı yeni 
belediye nizamname ve kanununa 
teyfikan belediyelerin Vd ldarei hu• 
ıusiye memurlarının bir tekaüt nl• 
zamname veyahut k nuo ILyihuı 
kaıırlamaları 1 zım geleceği karara 
\'Crilmifti. Mec:liıin tef 11ir k r rında 
yalnıa belediye m murl rı zikredil· 
mlş ve ldarcl hususiyo memurlarını 
vaziyetleri meıkQt geçilmifti. i tan• 
bul belediyesi yeni ve eeki belediye 
ve idarel huıuıiye memurlannm tc
kniltlil~ünQ temin için bir koınisyo 
toplamıya kar r vermiıtf. Belediye 
reli mu inleri Nuri e Hamit Bey
lerle Memurin MDdGrG Sami, Hukuk 
f,~erl MildGrD Muhlis, Teftit Heyeti 
MOdürll Tevfik Beylcrd o mGteş kkll 
komiı1on dQn 6ğleden evnl Zat 
itleri MüdOrlüğünde toplan rnk ta.. 
mam saat (1,5) a kAdar tekaüt
IQk meaeleıini •örfitmOşler ve bir 
niıamııame değil kanun llyiha11 ha• 
ı.ırlamıya karar vermi9Jerdir. Uyf• 
banın blr iki maddesi de Has iti• 
barile te pit edllmlttir. Şehir Mecll• 
ıloin kararilo sıeçen Hnedenb ri be
lediyeye ma ıh detil yalnız Ucretll 
memur alındstı için bunların da be
lediye memuru teltkkf edilip edilmi
yecejl meae1Hl de mevzuubahıoı. 
muıhır. Sonra eski lcanuna göre 
teka\ldiye vermlı belediye n idar t 
hususiye memurlarile yeni alınmış •• 
henüz tekaüdiye vermiı olan bütOn 
memurları naıan itibara alarak hep• 
sinin tekaildiyeden istifade edebil• 
melerl esasları bu JAyibada rösteri• 
leceği için itin uzun aüreceti anla• 
şılmaktndır. 

Avrupa Çorapları •. 
Piyasaya Çıkarılamıyacak 

Enelco kontenjanda olmadığı 
halda birer Jdloluk paketlerle mem• 
lekete ayda elli bin kilodan fnıla 
çorap ithal edildiğ.ni yazmış, hukO
metia nuııra dikkatini celbetmiştik. 

Piy ada &öylend i ğine göre arbk 
birer kiloluklarla piyaaaya çorap 
çık rılamamnktadır. Ancak vv lco 
getirtilmiş ve dövizleri tedarik edl• 
lerek bedelleri 6dennıiı olan çorap• 
ların kaçak addedilip edilmiyecetl 
dütünülecek bir nokta halindedir. 
Kontcınjand çorap ithali memnu 
olunca birer kilolukla çıkanlmlf 
olan çorapların da kaçak addedil· 
mui mOmkOn gl>rllnmcktedlr. 

İhracat Of isinin 
• 
istatistiği 

ihracı t ofisinin yaptığı lıta tiı:tit• 
rörc 932 sene1' nin ilk doku:ı ayı 
zarfında Belçika, Estonya1 Fenlandl• 
yn, Holanda, fıpanya, ineç, laviçre, 
Filiatin, Irak, Japonyaya yapbfeımıs 

ihracat 931 aentıliina nazaran fazlı· 
lnşnnştır. 

~=-:;; 

Son Po tanın Resimli Hikag • 
sı: Pazar Ola Hasan Beg Digor Ki: J 

1 - Şu ıllt meselesine bir 

türlü aldım ermiyor Haaan Bey. l 
2 - lstanbulda ıatılaıı ıüt 

mild an 70 bin okkadar. 

J Halbuki mevcut inekle· 
rin verdikleri ıllt miktar1 35 bin 
okka dır. 

~ıkamadım a-itti. 

1 

4 - Şu karışık işin içinden 5: Haısnn Bey Ona ailtçllfc:rd• • 

k '-' · ki '"'rm•• a:ı"ıiıJJ• bat a ıdmıenm a ı " .... 

bunlu ıOte ıu deA"ll, ıuya ıüt ka ti• 
yorlar da ondan t 
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H ergü n 
- · ~ -

Miindericaiınuzın çoklu-
gundan dercedilemenıiş
lir. 

-
GazlH~~ V~ .. ·--·- ~ 

Alusikimiz 
Vali Muhiddin Bey evvelki 

rece konservatuvar mUtehasııaı 
ıerefine vali konağmda bir ziya· 
fet vermiştir. Muhiddin Bey bu 
ıiyafette bir nutuk irat etmiı 
\'e bu arada Gazi Hazretlerinin 
ınusikimiz hakkındaki yilkaek 
noktai nazarlarını bildiren bir 
hatıraaını nakletrnittir. Bir ak .. 
tam Ertuğrul ya tile Yalova· 
dan dönmekte olduğu ıırada 
Yatta gramofon çalınırken Gazi 
Hazretleri çalınan alaturka plAk· 
lardaki hUzlln veren ve insanın 
İçinde derin bir melankoli uyan
daran bal~, edaya, dikkati celbet· 
llaİfler, Türkün ruh itibarile neı'e 
li olduiunu, bu uzun melli musi
lciıinin Tilrk ruhuna uymadığına 
-.. Türkl1 aıırlarca uyuttuğunu 
'6ylemişlerdir. Gazi Hazretleri, 
bundan sonra Tnrk muıikiainin 

la
lOrkün şen, canlı ve yaratıcı ru

una uyf u l bir tarzda almuı IA
ıungelen istikamet ve inkipf 
hakkında kıymetli lrtatlarda buoo 
lunmuılalardır. ----
Telsiz Istasiyonu 

-
Balkanların En Büyük f s-
tasiyon ı\ İstanbul' da Olacak 

Stern Şirketi tarafından BaJ.. 
kanların en kuvvetli iıtaıyonu 
0111tak Uzere Osmanlyede teaia 
edilecek telsiz istasyonu için tet
lcikata baılanılmııtır. lıtaıiyonun 
llıalıemesi bugün gelecektir. 

Şirketin bütün memurlara 
~oıta ve Telgraf Mndnrlüiı em· 
~lne Yerilecektir. Konturabn feabi 
. e nıagdur olduklarından dolayı 

llrket aleyhine dava açan me
~llrların davaları bugUnlerde ne· 

celenecektir. 

Bir Suiistimal 
L· İzmir, 23 (Hususi) - BllyUk 
utr f abrikıtn•n istlrdattan evYel 
~laı.tırdığı yUzlerce Rum ve E .... 
llıenı amelenin teavl\n sandığı 
rb~alarını hazineden sakladığı 

ar edilmiştir. 
t k~ir heyet tarafmdan yapılan .r ıkat neticesinde bu iıe ait 
llıefterlerin fabrikamn Belçikadaki 

erkezinde oldugu tesbit edilmittir. 

Amerikalılar 
8iıden Şarap Alacaklar 
il Aınerikalılar mllhim miktarda -.,'ip nıtıbayaaaı iç_ln teklif yap
'İ 1 •rdır. Teklif lnhiur idare· 

nce tetkik edilmektedir. 

1 
Şoförlerin istedikleri 

ter •tanbul Otomobilciler Cemi· 
teli~ otonıobillerden alınan muh· 
bir •~rgilerin, benzin Ozerine 
-.,

11 
nuktaktar zam auretile bil

'4ec:~ . tabıili için Bllyftk Millet 
111,ınıaı nezdinde teıebblhıte bu· 

"1 ıya karar vermiıtir. 

ep~Plerd a Yo-Yo Yasak Edil d; 
bile oyo salgını mektep sınıflarını 
t~1~/•rnı11tar. Bazı mektep ida· 
~itktı talebelerini Y o - yo oyna-

an ınenetmişlerdir. 

Limanda 
B· ır Vapur Karaya 

8 Oturdu 
d~ b~r ai!>ah saat 6,45 te liman· 
'-•lden aza olmuştur. Karade· 
handır 1geJrnekte olan İspanyol 
s.~YrU,:f~r R~~pola vapuru Deniz 
)ır olctr k ta ırnatııamesine muga· 
~~ b0 ~ • 1 ılavllz almamış, suları 
•ıp gazı bı d' - · . . d Ş •ta 6nJ . ıın c •iı ıçm e em· t-., Va erıode kam ya oturmuş· 
Ptk tetl·k ia.z yUklütlür. V azıyeti 
11111•11na ıl eh değildir. Kurtarıl· 

ça lfılııı.k.tadır. 

SON POSTA 

r Son Postanın Resimli Makalesi 

1 Ruıyada kadından Jeneral, 
polıt, fabrika müdilrG, edip ye poll· 
ti ka~ı var dır. 

2 - Amerikıda ıasetecUik 'H 

edebiyat kadın muharrirlerin lıt :Jl
•ına uj'ramııtar. Bu iki mealelr kadın 
inhiHrı altına ıirmek Ozeredlr. 

a Cinsi Latif al 

3 Tek baıına Londradan Ce-
nubi Afrikaya uçan Amy her er-
kej'in yapamadıtı bir iti Japmıt •• 
kocaaının rekorunu lurmıtbr. 

Şlmden aonra kadına cln1l litif 
na:ı:uile bakmıyacata•· O her aabada 
biı.e müanl olduj'unu iapat etmlttir. 

• 

Sözün Kısa ı 

Münderecatımızın çoklu
ğundan dercedilememiş
iir. .._ ____________ ___ 

Hırka 
Bulunmadı Mı? 

Konya Muhabirimiz 
Tahkik Ediyor 

Yeni Anadolu gazetesinde 
kayıplara kanfan ıu maruf tarihi 
hırkanın bulunduğu haberini oku
duktan ve yazdıktan ıonra 
konya muhabirimize hldise.nia 
tafıilltanı ıormuıtuk. Mnatacelen 
telgrafla cevap aldık. Muhabirimi• 
diyor ki: 

SON TELGRAF HABERLERi 
Konya. 23 (Huıuaf)- T aribl 

hırkanın bulunduju hakkmda 
buraca ma16mat yoktur, baberla 
ne ıuretle çıkmıı oJabilecejial 
tahkik ediyorum, bilclirecetlm. 

lstanbulda Ne Deniliyor? 

• 
Ağnam V ~rgisi indirilecek Mi 

Bizim burada yapbitmız taba 
kikat ta JUdur: Evkaf Mlldllrlntl, 
MDzeler idaresi ve Polia Mlldllr
IOğtı hırka Ye aeccade tahklkab 
ile ehemmiyetle mqgal olmaktr 
dır. EYkaf ldareıd Konya E•kaf 
MlldOrllljiınden aorm11flur. 

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

Fırka Grupunda Tuz Resminin De 
indirilmesi Müzakere 

Konya Evkaf MadOrlOğll bua
larm diğer tarihi etya ile beraber 
o vak.itki Evkaf Mlldilril Cemali 
Bey tarahndan lıtanbala g6tl
rllldUgllnll Ye fakat li.ateıinin bulu
namadığını biJdirmiftir. 

Ediliyor 
inkara, 23 (Hususi) - Halk F•rkası grupunun 

dünkü içtimaında Maliye Vekilimizin verdiği izahat 

dinlenilmiı ve mall yaziyetimiıin mUl&İt ıerait alhn· 

da devam ettiği g6rlllmllftllr. Bazı hatipler muhtelif 

vergiler üzerinde miltalialar serdetmitlerdir. 
Üzerinde en çok tevakkuf edilen vergiler atnam 

~ergisi ve tuz resmidir. Mllzakere Baıvekilin teklifi 

lıtanbul Evkaf MOdllriyeti b ... 
kikaten Cemali Beyin bu eıyayı 
buraya getirdiği baklandaki muoo 
habere evrakını bulmut ve bu 
eıyanın o vakit Mllzeler ldareaine 
tealim edildiğini de teapit etmif
tir. 

&zerine bqlamıf, alb meb'uı a6z aöylemiftir. Mö
zakerata bugDn de devam edilecektir. 

Söz Derleme 
T alimanamesi 

Neıredildi --Ankara 22 ( Huaull )- Maarif 
Veklleti tarafından hazırlanan 
aöz derleme talimatnamesi heyeti 
Vekilece kabul edilmiftir. Tali
matnameye nazaran her villyette 
valilerin riyaaeti altında birer 
derleme heyeti bulunacaktır. 
Derleme iıinde en çok hizmet 
gören memurlar mDkifat göre· 
ceklerdir. 

Kontenjan 
Kararname Ve Listeler 

Neşredildi 

Ankara, 23 ( Hususi ) - Ve· 
kille Heyetinin kontenjan karar• 
name ve liıteai Ozeriodeki tetki· 
kah don bitmiftir. Kararname 
Ye liıteler bugDn reamt ceride 
ile neıredilmlttir. 

lranhlar OUkkAnlarını 
Devrediyorlar 

Ecnebilere memnu san'•tler 
kanununun haziranda tatbikine 
başlanacağını yazmııhk. Bu mü
nasebetle şehrimizde tütünctilük 
yapan lranlılardan birçoğu dük· 
kinlanm ve sermayelerini Türk· 
lere devrederek memleketlerine 
avdet etmektedirler. 

Yenı Yunan Konsolosu 
Yunanistanın lstarıbul konıo

losluğu vekaletine Yunan Harici
ye Nezareti Müdürlerinden M. 
Kapsal is tayin edilmişti,. 

Ankar~-; 
Sıhhat Şurası 
Toplandı 

Ankara, 23 (A.A.)- Yllkaek 
Sıhhat Ş4raaı tetrlnisani içtima· 
larına baflam11hr. 

Bu içtimaın ruznamesi memle
ketin ııbhat itlerine ait çek mn
bim maddeleri içinde toplamıı 
bulunuyor, Bir hafta kadar ıDre
ceği tahmin edilen bu toplantıda 
son zamanlarda görlllen bulaıık 
hastalıklar, memlekette zaman 
zaman g6rUlen ve önD çabuk 
alınan ıalgınlar Ye bunlar için 
alınan tedbirler, fuhtu murakabe 
esasları ve gayri ııhbl mlleueaeler 
nizamnameai mBzakere oluna• 

caktır. Bundan mada tababet ıan'a· 
bom icra11ndan mlltevellit cllrllm• 
lere ait davalarda yBkıek aahhat 
ıurasının mlltaleuı ıorulur. Bu 
suretle YOkaek Şüraya gelmiı 
6 muhtelif it Yardır. Ş6ra bunları 
da tetkik etmektedir. 

Üzüm, incir Ve 
Tütün/erimiz 

lzmir Ticaret ve Sanayi Odası 
GzOm incir ve tlHOnlerimiı hak· 

' 
kında bir rapor neıretmiıtir. 
Buna nazaran menim iptidasın
dan bu ayın 20 aino kadar 
( 41,580,228 ) kilo üzüm aablmıt 
ve ( 40,361, 135 ) kilo da harice 
gönderilmiıtir. 

Bu mDddet içinde 2,300,000 
okka tntDn satın alaomııtır. TO
tUnlerin okkaaı 70-110• kurut. 
arasında satılmııtar. 

iSTER İNAN, İSTER 

Elaziz'de 
Malmüdürünün Evine 

Taarruz Ettiler 

Ellziz, 23 ( Huıual ) - VilA
yetimiı Merkez MalmOdOrft Ragıp 
Beyin eYİne gace saat dokuz 
ııralarmda Dç el ıillh ablmııtır. 
Atılan kurşunlar camı lcırmıı 
bqk~ bir ıarar Yermemiıtir. 
Sillbın kimin tarafından atıldığı 
malüm değildir. Tahkikat yapıl
makta dır. 

Hususi Hastaneler 
Layihası Adliye 

Encümeninde 
Ankara, 23 (Huaull) - Hu

ıuat hastanelerin açılma ıartlan 
ye teşkilltlarile vazifeleri ve bu 
mOeueıelere tatbik edilecek ce
zai büki'ımleri ihtiva eden hu111-
ıl haıtaoeler llyiba11 11bbiye 
encllmeoinda tetkik edilmiıtir. 

Şimdi mllzeler idaresinden bu 
etyaoın bir listesini istemiştir. Ba 
liıte geldikten ıonra barka 'ft 

aeccadenin nerede bulundup 
anlaıılacakbr • 

Sanatoryomlar 
Verem Tedavisini 

Ucuzlahyorlar 
Sıhhiye Veklleti Heybeliadr 

dakl ıanatoryomuna 65 yataklık 
yeni bir payyon daha illve etmlt. 
yatak miktannı 130za çıkarmııttr. 

Erenkay'de Verem mllcadele 
cemiyetinin sanatoryomu da halk 
için faideli olmaktadar. Burada 
yatak kirası 25 kur111tur. Bu ylb
den diğer hu.ıll unatoryomlar 
da fiatlarını ucuzlatmıtlardır. 

Modaya Tramvay 
Oak6dar tramYaylannın bazi. 

randan ıonra faaliyetlerine devamı 
için huauıl bir komllyon tarafın
dan yapılan tetkikat denm et
mektedir. Komiayon tramva1 
hattanın Modaya kadar temdidiae 
taraftar bulunmaktadır. 

Llyiba ufak tadilatla kabul 
olunarak Adliye Enc8menine H'f• 

kedilmiıtir. T k •Oto b•JI • . a sı mo ı en 
Ressamlar Arasmda Beynelmilel H e· R kt Ol khr . ep ır en e aca 

Bır Müsabaka Yaptlıyor Takıi otomobillerinin bir reak .. 
Balkanlarda turizmi tet•ik te olması için Yerilen mlhlet ki-

için Balkan Konferanıınca alta nunusaoide bitmektedir. Şoflrler 
memlekete ait bir afit yapılmuı memlekette klfi miktarda bo-
tekarrllr etmittir. ~unun için ya olmadığı için mOddetin 
ressamlar arasında bır mllsabaka temdidini iatemifler n Belediy .. 
yapılacak, kazanan ressama 100 ye müracaat etmifletdir. 
lira mllkAfat verilecektir. Belediye tetkikat yapmıt. 

MUıabakaya alta balkan mem• memlekette ihtiyaca kili boya 
lekeli ressamJarı iştirak edecek olduğunu teapit etmiı ve milel. 
eıerler her memleketteki turiaı detin temdit edilmeyeceğini •~ 
klüplere verilecektir. f6rlere bildirmiştir. 

iNANMA! 
Nasuhi 8. Elhabip 

E' ' elki akşam Pangaltı'da bir yangın oldu. Rüzgir 
vardı. Yangın etrafn ıirayet ede rek bütün bir aemti 
yakabilirdi. İtfaiye ,·aktindc yetişt ı. Fakat bermutat 
borularda !>U yok. Çünkü Terkoa Şırkcti 24 aaat için 
auları keırnişti. 

Şirket •anki kendi evmın auyunu açıp kapıyormuf 
~bi bu kararaıu halka bildirmiye lüzum ıörmemitti. 

Suriye Reisicllmhurunun oil• 
Nasuhi B. Elbabip Pariı'ten oto
mobille şehrimize gelmiştir. Bur ... 
dan yine otomobilla Suriye'y• 
gidecektir. 

fakat ıuyun kuilf.cegindcn hal , ın haberi yoktu. 

Şirket düıünmeyebilir. F"kat alilradarları olıun 
halka bunu bildirmeli değil miydi? 

Artık bu miHle bakarak yaogma ehemmiyet 
verildiğine, 

iSTER iNAN, /STER INANMAI 

lstandardize lstasiyonlan 
lhraç mallarımızın iıtandardi

ze edilmeıi içi.o biri Eakitelıird .. 
diğeri lstanbulda iki merkez te
sisi tekarrOr etmqtir. 
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Memleket l'v!anzaraları 

Burdur da 
Öpekler Nasıl 

Öldürülür? .. 
Bordur ( Hnsusi ) - Belediye 

tarafından, şehre zararlı olan kö
pekler öldfirnlmektedir. 811 kö· 
peklerin öldl1r6lme ıekiıleri çok 
fenadır. Diğer memleketlerde 
köpeklere akşamlan zehirli hap· 
lar erilir ve sabahleyin erken
den leşleri ortadan kaldınlır. 
Fakat bizim köpeklere verdiği· 
miz zehirler köpekleri büyük bir 
· ence içinde öldürüyor. G üpe
gündüz. halkın gözü önü de ih-
. • çlaı içinde ıvranan avalh-

1 nn, bcğuk teri, sön k göz· 
leri halkı çok üteess' r etme p. 
tedir. Halkın çoğu bu feci man
zarayı görmemek için gözlerini 
kapatmakta e köşe bacak kaç
maktadır. Hele kadınlar e ço· 
culdar bu manzaradan çok mtt
t siı olmaktadırlar. 

Belediye iz, köpeği hemen 
öldürecek zehirli haplardan alsa, 
\'e köpek öldurme i ine bu şe-

. d devam et e her halde 
ço iyi olur. Hele baz ları da 
o w:larında çiftelerle tesadüf 
cttikferi köpeklere ateş etmek
tedirler. Bu v ... ziyette isabet vaki 
olursa köpek ölüyor:. f' akat b 
isabet pek ender vaki o.duğuna 
g ".,o köpek y ralanıyor ve yanık 

ykum arl arasını ·· rüye sÜ"' 
rü e kaçıyor. 

Halk bu işten çok nıuztarip· 
tir. Her halde köpekleri ya öl
dürmemeli veyahut ta işkence 

ta..""I: nda nzgeç.melidir. Himay · 
H yvanat Cemiyeti de b me-
ele hakkında hareke te geçme· 

lidfr. 

. masya'da 
Kıskançlık Yüzünden Bir 

adın Öld ·· rü dü 
Amasya, (Hususi} Dün 

ak~am burada kanlı bir had.ise 
dn ve urpu hane rmayelerin-

d Rcfaiyeli Hayriye öld-rül
d • Kahveci Ali Osman, bir kıs
kançlı'c mes"efesi yüzünden Ha}· 
riye'ye kızmış e intikam alın k 
lizere kadmr muhtelif yeri rinden 
y r ~rmştır. Hemen vak'a mahal· 
line yelişen zah ta, kıltil maznu
nunu y~kafam ış ve ölmek üzere 
bu!unan Hayriye;·i ha faneıe ka!
d.rm üz.ere ara :ıaya kc:rmuştur. 
Kadmcağız yo!d ö!müştlir. Ali 
O sman Adliye'yc teslim edil
miştir. 

Ko ' a a 
Köylüye ağıtılacak 

uğdaylar Geldi 
Ko a ( H - ) - uhtaç 

köylüye dağıblacak otuz vagon 
buğday şehrimize gelmivtir. Zira
E.f Bcınkası köy muhtarlnrmı cel
bederek. muh~uç olanları tespit 
etmiye başlamıştır. 

it Delikanh Yangında 
eci Şe ~il 'e Yandı 

Balıkesır, ('-IPsusi) - ul bir 
kadına ait Lir e de yatıp kalkan 
!6 - n y şfarmdn bir delikcınlı, 
t·~ l .... u csn'.lsında çık~..n yangının 

fM~m.. vara rnı yarak feci bir şe· 
·•,tır. 

v 
a 

Ça nnkkale 
(Hususi) - Ça· 
nakk !ede hayat 
gcıyet cozdur. 
Yalnız umumi 
harpte ebrin 

r 

büyük bir ı..,smı 

harap olduğun· 

dan bugünkü şe· 
hir se enesme 

nazaran mesken 
buhranı mevcut· 

tur. Bu sebeple 
de iki odah ir 

evi on, on iki 
liradan aşağı bul 

mak kabil değil-
dir. a mafih 
şehrin her tarafında inşaat husu
sunda hlimmalı bir faaliyet mev· 
cut olduğundan yakın bir z m n· 
da bu ev buhran nm da önline 
geçilecegi nmit edilmekte.dir. 

L t lara gelince : Sebze 
ve et fi, tlannm ucuzluğuna rağ
men lokantalarda yemek fiatlan 
hala eski halini muhafaza etmek-
tedir. On, on iki patlıcan beş 
kuruşa blırke lok ntalarda 

Kendine Tiyatro Süsü 
Veren Bir Grup 

Bitlis ( Hus • ) - Buraya bir 
lİJ trG mpanyası gelmiş, par
lak reklamlar yapmış, Fakat halk 
tiyatroya gittiği zaman orada ti
y<ıtro heyeti namına bir kanuncu, 
bir kemancı, bir de darbukacı 
ite dört adından b ka birşey 
görmemişlerdir. Mahalli hükumet • 
ve zabıla bu açık gözlerin halkı 
dobmdırmas:na derhal mani olmu~ 
ve bu grup Bitlis hududunun 
haricine çıkarılmışlardır. 

alatya'da 
f1 eyva ihracatı Hars.retle 

Devam Ediyor 
M 1 ty , (Hususi) - Mevsim 

sonu münasebetile şehrimizden 
Mersin, Adana, Antep, Maraş' a 
klilliyetli meyva sevkine başlan· 
maştır. Satışların hararetli ve 
sağlam olarak devam et esi müs
tahsilleri memnun etruektedir. 

Maratyada Bir Kaçakçı 
Yakalandı 

Malatya { Hu usi ) - Uzun 
m ddeUenberi şehrimiz civ rmda 
kaçakçtlık ve b3}'V ıı h %hğı 
yapan f kat bir türlü eJde edilc
miyen Çerkez. Ahmet evvelki gfin 
evinde tutulmuştur. Hamamda 
kaça' rakı içtiğinden ve kaçak 
rakı tış a delalet ettiğinden 

dolayı mahak e i yapılan ebe
nin Nuri tahliye edilmiştir. 

ozdoğa 'da 
Doktor Ve Eczane Y okh1r 

Bozdcğan ( Hususi ) - Kn· 
abamız.n otuz bin nüfusu vardır. 

Fakat eczanesi, eczacısi, doktoru, 
hatta seyyar bir sıhhiye Memuru 
bile yoktur. 

Sıhhat ve içtimai Muavenet 
Vekruetiniıı bn vaziyete sür'atle 
çe!e bulması Iaz mdır. 

POS~~ 

• 
'ad 

Ç nakkeled UkOmel cnddesl 
bir tabak patllcan ycmegi için 
on beş kuruş alınmaktadır. Keza 
paiamutu çifti o kuruş olduğu 
halde iki ufak p rçadan ibaret 
bir porsiyon on beş. yirmi kuruş
tur. En iyi UzilmUn okkacı on 
kwuş i ·en b · salkımdan ibaret 
üzümün tabağınada on Irnruş 

alınır. Diğer yemek fiatlarım da 
buna göre kıya etmel~ kabildir. 

Lokantalard ye yiyenle-

Samsunda 
Yerli rıa l r 
Sergisi Açılıyor 

S aun Bel diye lr ast 
Samsun (H usi) - Milli Ta: 

sarruf Cemiyeti ile l:"lalk Evi ta· 
rafmdan burada kiinuncvvelin 
on ikisinde bir Yerli Mallar Ser
gi i açılacaktır. Sergi için en 
i~e b'r cadde olan Mecitliye 
caddesiud6 biı yer aeçilmiştiı-. 
Sergide her nevi yerli mamulAtı 
ve eşya teşhir edilecektir. Sergi 
için mufassaf bir talimatname 
yupılmışbr. Sergi on &eş giln ka· 
d r devam cdecel<tir. Bu müd
detin temdit edil esi mu,1f e
meldfr. 

Millet ektepleri 
T eşrinisaninin birinden itiba

ren Millet Mektepleri açılmıştır. 
ektepler • A,. ve "B., kur l<mnı 

ihtiva etmektedir. Millet ~ektep• 
leri için, hfiJdAI. lsmetpaşa. Cüm
hariyet, Fadılkadr, &zfrurt Mek
tepleri seçilmiştir. Vilayet Maka· 
mile, fı aarif M dlil'iyeti MiUet 
Mektepleri için fevkalAde çalış
maktadırlar. Tedrisata ınuntaza• 
man devam edilmektedü. 

• 
ı 

zdu 
• 
ı-

rin ekseriyetini 
de geçici müş
terilerden ziyade 
bekar memur
lar te kil etmek
tedir. Bu vaziyet 
ltarşısında be
karlar tarafından 
bir tabii dot ya-

pılmak üzere faa· 
liyete de geçil
miştir. Bu suretle 
de bir müddet 
sonra da geçici 
müşterilere mun-
hasır kalan lokan-
talard 6atlan 
kendilerinden in· 
dirmek mecbu
riyeti karşısında 

kalacakJ ı tabiidir. 
Ç nakkal de F rtına 

Üç günde b i geceli glln
diizlü d vam eden şiddetli fırb
mtlar yüz~deo bir çok \'apurlar 
yuluna devam edememiş ve insan 
boyunu geçerek sahili yalamakt 
olan dalğalar yüzünden de lima· 
na gelen vapurlar yolcularını çı
kermakta müşkiJAt çekmişlerdir. 
Suhunet derecesi 10 dur. 

Cehelibereket'te 
Hayvan Hırsızları Hemen 

Yakala dı 

Cebelibereket, (Hususi~- Son 
gUnleıde hır ızlık cürmile yakala
n ların 1tdedi a ışhr, bilha a 
hayvan rsız.ları faaliyetlerini art
tırmışl rdrr. Dün bir deve hırsı
zı ev lki gün de bir inek hırsızı 
jandarmnlarımız tarafından yaka
lanmıştır. Hll'sı:ılıklarm failleri 
sUr'atle ynkalandığından bu ha
di .eler )(akında azalacaktır. 

• 

lzmirde 
Y alaJıcı Bir Doktor 

Mahkum Oldu 
lzmir (Hususi) - Yal dok-

torluk yapmakla maznun ehmet 
Se~·ket namı diğeri Ahme Rifat' 
tm muhakemesi yapılmış ve altı 
sene hapse mahkfım edifmişt:ir. 

.enem 1de met Mek-
tepleri Açıldı 

Menemen ( Hususi ) - Bu e· 
ne kasab-amı:ı.da millet mektep
leri geçen seneye nisbetle. daha 
fazladır. Kaza dahil' de ikisi 
kadJnlara, dördü erkeklere mah· 
ıuı olmak Uıere 6 mille~pıekte· 
bi vardır. Bu aftı mclttcpte üç 
yüz:den fazla odam okumaktadır. 
Şimdiye kadar mı Jet mekteple· 
rioden 1000 kişi şahadetua111c 

afmıştır. 

Trabzon' da 
Bir Kooperatif Teşkilatı 

Vücuda Getirildi 
Trabzon, (Htısusi) - Evvelki 

gun şehrimiz Muallimler Birliği 
toplanarak bir kooperatif teşki
latı vUcuda getirmiştir. Birlik 
ldar H yetine Y f, Cemil 
H mdi, Saim, Şevket, Cavit, 
Hasan Fahri, Bedri Beylerle Me
l hat Hanım ıeçilmiştir. 

-1 Musahabe 

Akıl 
Ve 
His 

Nurullah Ata 
Geçen hafta: F: • Rıfkı'nm 

bir yazısı münasebetile Goethe'nin 
bir sözün na fe · i : Büyük 
Alman ~irin· Edtemı:.mn ile 
konuşmaları, sana nan anahtarı, 
bfitün hikmetini zübdesidir. 
Eckermann·nın o büyU kitabının 
bugün tfir.kçeye tercümesi, hiç 
şüphesiz ki çok zahmetli ve belki 
de imkansız bir ydir; fakat 
bazı parçalarını al ak. bir huld• 
sasım yn ıımak elbette kabildir ve 
almanca bil e Gocthe'yi seven
lerden b nu bekleri%. 

Almanca )l.Hmediğim içi ali-
m okuyamadım; E kat &anszça 
tercümesinden bugün bir pal."'çayı 
daha türkçcye terdlme ediyorum. 
Gölgenin gölgesi... Ama ben de 
bunu, aslın güzelliğini kaybetme
mek idd' 'le değil, Goethe' • 
bütü devoler ıairler" bir na· 
sihatioi bizim şairlerimize de lıa
brlatmak için tere e ediyorum. 

,.Bir kimse hanendeliğe heves 
edince, sesinde zaten bufunan 
perdeler (1) ona tabir ve kolay 
gelir; st:siode olmıyan perdeler 
ona esasen zor gibi gözükür. 
Fakat büyük bir hanende olmak 
istiyen adamın zorlukları yenebil· 
mesi, btitün perdelere hakim ol· 
ması lfız.ımdır. Şair için de böy· 
ledir. Şahsi hislerini aöylemekle 
iktifa ettiği müddetçe ha şair 
değildiri arn:ak harici alemi 
de b imseyip on ifade 
edebildikten so ra bir şair 
olar. 1,te o !aman ilhamının 
tUkenme:r; bir pınarı olur ve ken· 
disi daima yeni kalabilir. Halbuki 
enfüsi bir mizaç~ kendinde bul • 
cağı uf cık erro yeyt çabucak 
tüketir ve nihayet nua, 
kendi kendini taklide düşer. 

"Daim antiki e (Kur ne-ula} 
ediplerinin eserlerin" okumak 
laumgeldiği söyleniyor; fakat 
bu, "reel aleme b kın onu 
ifadeye çal•şm, çünkü onlar ha
yatlarında öyle yaparlar:dı,, ele
mektir.,. 

Goethe'nin "'rin 
şahsi hi erden. ar ile 
başlıyacnğını ; hissin deği), aldın, 
keşfedici ekim eseri olduğunu 
söylemiyor mu 1 

Şahsi hi leriıniz.i bir ebero
mi)·eti, onları söylemenin bit 
şiir kı meli y.ok 1 Şü hesiS 
ki ar; çünkil erbirimi~ her 
kesten ayrı ofduğomtrz.n ne J.rndat 
zannederse edelim_ in ıı yine 
birdir. Herbirimiz, o bir olan in' 
sanın bir parças1~12 ve kendi 
hislerimizden, hususiyetlerimizde!l 
bahsederk d~ bdkit farkın' 
varmaks zmı büt n in!MD.dan balY 
etmiş ohıraL 

Fakat bu,. kendimizi ynb.ırıC:1 

bir ey gibi tetkik edebili• se1' 
kabil olur. Şafıst hislerimizi, nle
selA içlerinde GoctFıc de buluıı~Jl 
baıt büyükler gib~ bir an içıJJ 
bize yabancı addedebilirsek oe· 
ardan • hayabmııda değil, snn8

' 

tımızdn • kortulm ohuoz. 0°· 
ları kalbi111iıden aldım za geçire' 
bildiğimiz. nishett sanat malze' 
mesi haline getirmiş olurı.ıt• . o 
Fakat bunu yapabilsek dahi )ııı 
kendimizden llaşkn şeylere g~ 
zümüıü çevirmele.yiz,. çüDkü iç.r' 
mizin zeuginleş t_ ermayen

10 

tükenme • bumınla lı:ır' 
bildir. 

. dl 
(1) llusikL ı tılalil ırı ~ lıil f 

1 
llS 

içle caou• ıau.kabi •p ·de> d 1 ~ ~ 
doğru ol adığmlb.!ı cı ·a dt."'., '" 
Fakat mnnn anla ıy; r. 
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Kubbede 
Çınlayan Bir 
Yeni Hoş Sada 

Hindenburg Şartını Bıldir 
Baldızını • 1 S3ven 

lngris Hariciye Nazırı Sir Con 
S:mo , Tahdidi Teal.lıat Ko:ıferan• 
llnda derin al<is"er bırakan bir nutuk 
•CSy!ed·. Derin alciı b·rakan tabirin• 
den maksıtt, bu nutkun, bir kısmı 
haklunda heme:t umum murahhasların 
tasv·pkir davranumı olmandır. Fakat 
haddizatında, vaziyet, dün ne ise 
bugün de odur ve ortada değışmi1 
bir ~ey yoktur. Yalnız Sir Con 
Simonun tcmaa ettiği iki mühim 
nokta Yardır ki kaydetmiyo değer: 

una Göre, Hitler De Almanyanın Si
lihlanma Siyasetini Muhafaza Edecek 

1 - Alma'lya tekrar koilfer.insa 
ıelmeden evvel bir şey yapmak 
tnümkün değildir. O.ıun geteb l· 
nıesi için de kendisine hukuki 
ınüsavat veri mek lazımdır. 

2 - Veraay muahedeai, aadece 
4.lmanyanın si ahlarını tahdıt etmiş• 
lır. Diğer devletler hnklıında iıe, 
«nuahede bu e,ası göstererek teme.1• 
niyatta bu'unmuştur. Ma!uat Alman• 
fanın ailnhlanmaıu değil, fak:ıt c!iğer 

devletle : in s iihJar:nı onun derece• 
•ine indirmeler i olduıun:t göre, mu• 
•heden n bu k~mı ayrılmeh umumi 
re bütün duletleri bağhyan yeni 
bir itilaf yapılmalıdır. 

Sir Co::ı Sinıo:lun deniz ai"ahlnrı 
lıaldnnrla aöyled;ki ıözlere gelince: 
Ötedenberi lngil z noktai nazarında 
lfado edilegelen fikirler, bu nutukta 
'lynen tekrar edi im:4tir: Deniıalh 
remileri lulkma:ı. biiyuk tonaj:ı ge• 
aıiler Ur parça küçü.tGlmeli, "'° 
t\tmanya iç" n tayin ~dilen umumi 
deniz tonila 'osu baki ol•nall. 

Bunun baric nde Sir Co:ı S:monun 
dikkate deter bir söz\I de konfc• 
"•naa 1 Jtirak eden bütün dnletlerin 
uı:numi ve müşterek bir beyanname 
ile aralarında d ihti aflan halletmek 
lçi~ hiçbir suretle l<uvv.:te mfiracat 
dtniyeceklerinl peşin~n taahhüt 
•tmelerni iatemeı.d:r. 

Silahlar, bunların mahiyeti, ordu 
•e kadroları, 1.ımumiyctlo kuvvetle• 
rin kontro!ü gibi meselelerde S ' r 
Con Simo'nun nutkunda mevzubah ı 
edilmiştir. Fakat nutkun ana hatları 
tıuı. bir it.laf temin edemiyeceği 
•çln tefcrrüaat sayılmak lıizınıgelen 
diter noktalar üz:riode durmak bile 
lllıumıuz j ur. 

Fnnıı :ı projesini izah eden Fran· 
•ıa Haric ye Nazıra Pol Bonkur'un 
Sı, Con Simo'nuo mGtnlealarıda, 
•adece bu kubbenin içinde çınl.yan 
btr hoşca seda oidu. MaalHef 
0 kadar. - Siireyya 

Berlin, 2:! - Kabine buhram 
devam etmekte ve Hitlerin Baş• 
vekil olması iblimali artmaktadır. 
Hitlerle Hindenburg arasında 
yapılan mülakatlarda. Hindenbur
gun ileri sürdüğO Ş3rtlar dahili 
ve harici siyasete ait bulunmak
tadır. Buna göre, harici siyasette, 
bihassa tahdidi teslihat mesele
sinde Fon Papen hükumetinin 
siyaseti muhafaza edilecektir. 
Reisicümhur dahili siyasette de, 
Fon Papen hükumetinin ikhsadl 
siyasetinin devamını. ve markt teh
likeye düşürecek herhangi bir 
nakit tecrübesinden kaçınacak 
bir mali siyaset takibini istemek
tedir. Reisicümhur, Alman komi· 
serini Prusyada ipka etmekte. 
A!manyanın Prusya ile birleş~e
sini arzu etmektedir. 

H t?er Cevabını Verdi 
Berlin, :.!2 - ReiıEicf n hının, 

Hitler tarafandan teşkil edilecek 
bir hük(imetin Rayiştagta ne gibi 
şartlar altında ve nasıl bir siya• 
setle ekseriyet teşkil edebileceği 
şeklindeki sualine Hitler tahriri 
olarak cevap vermiştir, cevap 
yaran neşredilecektir. 

HIHer, Klmlere Boyun E!)ecek 
Berlin 22 - Siyast mehafil· 

de, Bitlerin bir kabine teşkil 
edebilmesi için, sade Hindenbur· 
gun şartlarına değil, merkez fır
kalar.mn, Bavyera halkçı f rka
smın, hatta üçünctl bir fırkanın 
da şartlarına boyun eğmesi icap 
eltiği söylenmektedir. 

Hindenburg'un ileri silrdüğD 
şartlar arasında funlar vardır: 

Kabinenin azası ve teşekktil 
tarzı reisicümhurun muvafakatine 
tibidir. Reiıicümhur, milli müda
faa ve hariciye nazırlarının tayi• 
ninde fevkalade aa1Ahiyeti haiz· 
dir. 

Amer:ka R•lslcUmhuru Alleal Arasında 
Yeni Amerika Reis ' cllınhurn Mister Frauklen Ruzvelt, efradı çok olan bir 

ailenin reisidir. Bu itilJarlıl. Amerika'da çok sovt:en Rıızvelt muv.1ffakiyetinin 
bir kısmını ailevt vaziyetine medyundur. Demokrat fırka.~ı çiftçi olan bazı 
merkez ve garp hUkO.mctlr riııde yaptığı propagandada, Ruzvelt'l kalabalık bir 
ailenin reisi olduğunu gösterirler. 

Re~miınizdo ön ınrada soldan itibaren M. Ruzvelt, zevcesi, kızı ve kendi 
annesi göriinmcktodir. Ar!,ıı.<la. aya,t:ı soldan itilıaren: M. Ruzv!'ltin Uç oğlu 

• ve damadı gl'\rürımektedir. 

·Harp Borçları 
Amerika Borçları .İlga Etmezse Beynel

milel Vaziyet Çok Vahim Olacakttr 
Londra, 22 - Loro Snovden, 

yazdığı bir makalede diyor ki: 
Amerika horçlarm ilgas na mll"' 
balefet etmekle gayet kısa gö· 
rüşlu bir siyaset takip ediyor. 
Kongre bu hareketinde ısrar 
edecek olursa beynelmilel vaziyet 
çok vahim olacaktır. 

Borçlar ltga Edilemez 

pdacak mllzakerelercle hazır bu. 
lunmak üzere buraya gelecektir. 

M. Ruzvelt moratoryomun 
tahdidine kuvvetle taraftardır. 

M. Troçki Seyahatinin 
Sebebini Anlatıyor 

liitler'ci Bir h.eb'us 6 Sene 
liadematı Şakkaye Mahkum 

EdHdi Vaşington, 22 - Reisiciiınhur 

Hamburg 22 - Hitlerci meb'· Sefirler Heryoyu Tebrik Etiler Muavini M. Jon Garner beya-

Marıilya 22 - M. Troçki, diln 
burayo gelmi~ ve bir otomobille 
Liyona gitmiştir. M. Troçki ora• 
dan trenle Kopenhag'a gidecek· 
tir. M. Troçki beyanatta bu
lunaralc, aeyahatınm gizli mahi· 
yette olmad .ğm.ı, Türkiyede kal
dığı dört sene içinde yazdığı Ruı 
inkılAp tarihi hakkında Kopenbag 
DarUfünununda ilmi konferanslar 

~slardan M. Moder geçen sen( ki Paris 22 - Başvekil M. He- natta bulunarak, harp borçlar;mn 
tcthiı hareketine iştirak etmek riyo'ya karşı yapılan ve akim ilga veya tadiline tamamile mu-
ttlrrnile fevkalAde mahkeme tara• kalan suikast dolayısile birçok halif olduğunu söylemiştir. M. 
fıtıdan altı buçuk seno hidematı sefirler, tebriklerde bulunmuş· Garner Reisicümhur Ruzvclt ile 
~aya mahkum olmuştur. lardır. Hover arasında bu hususta ya· 

lt:.FRIKA NUMARASI 136: ============\ yardı. Hu kayıtsız sokak hayatı 
hoşuma gidiyor, arkadaş~arımı da 

Ç O C U K L U Gv u M seviyordum. Bundan sonra mek-

Methur Ru• Edibi M•k•lm 8orklnln bayat rom.11111 

~:::==:=:=:=:=::==::=:== Türkçeye Çevircaa ll•••//d 
11\' Mezarlığa gitmeden evvel bir 
~~lc~ar çay, şeker. ekmek ve 
, ÇUk Yalf ın babası için de 
~leık f arap ahrdık. Çurka ihti-

ra sertçe bağırırdı: 
b, -

1 
Hey piı k6yl11 semayeri 

ıır a ı 
.. _ ihtiyar güler Ye semaYeri ku
~,rd~ Çay hazırlanırken biz de 
,\1 ~dı işlerimiz hakkında konu· 
ı,;1,kk o bize nasihat verir, ko-

. lar gösterirdi: 
qt:k~ Hey, beni dinleyin! yarın 
'~i 'd .öbürgün ( Frussov ) un 
~~rn he ölü yemeği verilecek. bu 
~ll • alde büyük bir ziyafet ol· 
.. ,.ı'i oradan kemikleri alsanız 

F' oıur ?. 
u, •kat her şeyi bilen Çurka 

•• ederdi: 

ahçı kadın - Kemikleri 
topluyor! 

Viyahir düşUncea dütOncell 
pencereaen mezarlığa doğru ba· 
kar ye: .. Eb Allahımf " derdi 
" ne zaman ormana gidebile
cejiz? "" 

Yalj mUtemadiyen susuyor, 
beı:imize kederli g6zlerile dik· 
katle bakıyor 1e bize ıtik6t 
ederek oyuncaklarını gösteriyor
du. Bu, kırılmış kurşun askerlere 
bacaks•z atlar, kilçUk pırınç 
parçaları ve her nevi dökmeler
den mUrekkep bir koleksiyondu. 
Babası masanın Ustüne envai tür
ID taslar ve kupalar dizip ve 
&emııveri getirdi. 

Mezarcı kemik evinde yakın 
huta olduğuna teker teker ... 

tebe gitmek bana güç gelecekti 
amma, nihayet 3 üncü a·nafın 
imtihanını yerdiın. imtihanda mu
vaffakiyel kaz:ınm ş ve mliklfatb 
tehadetname almııtım. Mektebi 
de böylece bitirmiştim. 

Ninem zengin bir tüccarm 
evinde yaşıy~rdu. Annem bitkin 
b "r hilde idi. KUçOk kardeşim 
kemik ha1talığı çekiyordu. 80. 
yilk babam çocuğun gıda alması 
IAzım olduğunu fakat hepimizi 
besliyemiyeceğini ıö,lUyordu. An· 
nem öksürüyor, b '. rtfdıyan bir 
ıesle konuşuyor, gOnlerce sessiz 
yatıyor ve ölüyordu... Ve nihayet 
agustosta ö!dü. Öldüğü gün Y ov· 
genj Vasilyeviçi çağırmamı ıöy• 
ledi. Nineme enfiye almak için 
aktarda çok beklediğimden unut· 
muştum. Annem kızdı, bıçağın 
tersile arkama vurdlL Köşesine 
yattı. Mendille yüzllnü silecek 
yerde yastığı siliyordu. Su istedL 
Güğümden bir filcan ıu verdim. 

verec.eğini söylemiştir. 

Ancak bir iki yudum içti. Derin 
bir nefes çıkardı. Uzun k~rpikleri 
yavaı yavaş gözleri üstün• düıtn. 

Dirsekleri sam ı kı böğürleri
ne yapışmııtı. Yavaşca hare
ket eden elleri, baş na doğ
ru çıkmak istiyormuı gib;, göğ'
ıUne doğru ıllrilnüyorlardı. 

Yüzüne bir g ölğe çökmDtto. 
Sarı cildi burutmUJ. burnu ıiv
rilmifti. Ağzı hayretle laçılmııb. 
Nefesi arbk işitilmez olmuştu. 
Uzun mOddet annemin yatağı ba· 
şında elimde ıu çanağı ile dur
dum. Onun hareketsiz kalııına, 
ve yftzilnlln gittikçe soluşuna 
bakbm. BOyflk babam içeri gir
di ona: .. Annem öldü! " dedim, 
Yatağa doğru baktı: 

- Yine ne gevezelik ediyor· 
•un? dedi. 

Ocağa doğru gitti. Pazar gG
nU için pişen et yemeğini diıarı 
aldı. 

Annemin öldüğUnil biliyorum; 
onun bunu ne zamnn anlıyacağıoı 
aOkutle bekliyordum. 

Adam 
" 3 sene e•vel bir kıt sevi

yordum. O başkasile alakadar 
oluyordu. Onunla evlenmek iste
dim. Mümkün olmadı. Fakat onun 
muhiti ve havası içinde yaşamak 
hırsım yenemedim. Başka anadan 
ablasile evlendim. Bu suretle 
aile içine girdim. Fakat baldızıma 
karşı olan alakam devam etmi
yormuş gibi hareket e~tim. Evdo 
vaziyeti kimseye hissettirmedim. 
Yaln·z baldtzımın yanında bulun
dukça içimde miithiş fırtınalar 
kopuyordu. Derdimi kimseyo 
söyliyemiyor, gizli gizli ağlamakla 
kendimi avutmıya çalışıyordum. 

"Kar.m temiz, fedakar, na
muslu bir ev kadını çtktı, benim 
için hiç bir fedakarlı ktan çekin
medi. Kendisinden çocuklukta 
yaralanan kalbimi tedavi etme
ıini istedim. O bütün hayatım 
bu yarayı tedaviye hasretti. Be
nim için servetini bile feda etti. 
Ben yüksek bir maqa, dolgun 
bir mirasa, temiz ve namuslu bir 
yuvaya, şen Uç yavruya sabip 
olduğum halde bedbabtım..Çünk11 
onu unutamıyorum. Ve evin içi~ 
de gayet garip bir vaziyetteyim. 

ta Dokm ıenedir bu muamma
nın içinden çıkamıyorum. Vaziyeti 
kanma ıöylemiye vicdanım razı 
olmuyor. Onu zebirlemiye ne 
hakkım Yar. S11·n:nı bald·zıma 
açamıyc:>rum. Filv:1ki o alikadar ol
duğu erkeği biraktı. Şimdi serbest 
dir. Fakat karıma günah değil mi? 
Kendimi ortadan çıkarmayı dQ. 
ıüddüm. O vakit te çocuklarım 
akl ma geliyor. Onlara yazık 
değil mi? 

Bir dördüne(} yol bulamıyo
rum. Se bulabilir misin ? " 

Dördüncü yol oğlum, baf dıııru 
evlendirmek ve sonra onun bu
lunduğu yerden başka bir yere, 
baıka bir şehre gitmektir. Bir 
arada oturdukça, biribirinizi gar
dükçe ve sende böyle sönmek 
bilmez bir aşk bulundukça i~in 
içinden ba,ka tOrlO çıkamazsımı. 

HA 'JI \1f~YZ~ 
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Üvey babam, ıırtında yazlık 
hafif bir caket ve başmda ka• 
ket olduğu halde odaya girdi. 
Bir sandalya alarak annemin )·a· 
tağı kenarına götnrdii. Sandalya 
elinden yuvarlandı; birdenbire bQ
tiln tiddetile çalınan bir trampet 
aibi haykudı: 

- Ôlmllf.. 6lmllf ba.. Gelin. 
bakınız iıtel. ılı 

Bnynk babam, gazJeri oyuk
lannddn f ırlamıı, elinde ta Yama 
alboa konan teneke, bir kar 
gibi, odanın eıyuına dokunarak 
&lüy• yaklaıtı. 

Annemin gömlilmeıinden bir 
iki gün ıonra idi; bllyllk babam 
bana dedi ki : 

- Ey Aleksi.. Madalyon de
ğilsin ki seni boynuma asayım.. 
Senin için evimde artık yerim 
yokl Git başmıo çaresine bak!. 

Ve ben de gittim balkın ara
sına kar11tım. 

SON 
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Rusyada Sefirler 
Pahalılıktan 
Şikayetçi 

Lodra'dan yazıhyor: Rusya 
ncı.dindcki lngiliz, Fransız, Al· 
man 'efirleri, hlikOmetleri ve di
ğer sefirler namına Sovyet Hari· 
ciye Komiserliğine birer nota ve· 
rerek sefaretlerin muhtaç bulun• 
dukları iaşe eşyasının pahalı ve
rilmesinden dolayı şikAyette bu· 
lunmuşlardır. Bundan evvel, bu 
eşya, hükumetin resmi mağaza· 

lanndan veriliyor ve ucuza mal 
oluyordu. Fakat sebebi mali\m 
olmayan son bir karar ile sefa
retlerin ihtiyaçlannı resmi mağa· 
zalardan değil serbest mağazalar
dan tedarik etmeleri lüzumu bil-
dirilmiştir. Bu suretle alınan mal
lar, dört misli pahalıya geldiği 

gibi çok defa bu serbest mağa· 
ı:alarda istenilen eşyayi bulmak 
da mlimkfın olmamaktadır. 

Sefirlerin teşebbüsüne Sovyet 
ıDkumeti henUz cevap vermemiştir. 

Delilere Karşı Tedbir 
Paris - Son zamanda bir ta· 

lc:ını delilerin işledikleri feci cina· 
yetler sıklaşmaktadır. 

Adalet huzuruna çıkan bu 
deliler, hastalıkları sabit olduğu 
için ek .. eı- ahvalde ya hafif bir 
ceza ile veya büsbütUn anes'uliyet• 
ten kurtulmaktadırlar. Adliyenin 
~ikayeti üzerine mes'ele Fransız 
tıp akademisine bildirilmiş ve bu 
akademi tarafından teşkil olunan 
komisyon vaz'iyeti le sit ederek 
baı.ı ta\•siyelerde bulunmuştur. 
Komisyo:ıun lcancıatine göre deli• 
liği göze çarpan veya hakkmda 
tikAyet yapılan kimseler zabıta 
hastanelerine yatmlarak müşa
hede altına alınacaklardır. Ayrıca 
tesis edilecek olan hususi tıbb,1 
adli mile sseseleri bu delileri mu· 
ayene ederek haklarında bir ka
rar vereceklerdir. 

Tedavi ihtiyacında bulunan 
hastalar, derhal tımarhanelere 
gönderileceklerdir. Bu suretle, 
müvazenesi bozuk kimselerin di· 
ğer insanlar arasından çıkarıl· 
ması temin olunacaktır. 

Greta Garbo Pariste 
Paris, - lsveçte bulunduğu 

zannedilen sinema artiıti Greta 
Garbo, çeçen gün ant ola .. 
rak Parise gelmiştir. Fakat 
gerek takdirkarları ve gerek 
gazeteciler tarnfmdan hücuma 
maruz kalnınmnk ıçın Greta 
Garbo, gerek hüviyetini, gerek 
kıyafetini tamamen tebdil etmİf" 
ti. Ik kocasmdan aldığı Madem 
Gilslavsoıı iımi altında seyahat 
ediyordu. Elbisesi gayet basitti. 
Gözlerinde siyah stözlilkler, aır
hrıda adı bir muşamba •arda. 
Sakin ve gilzel bir otele misafir 
oldu. Fakat otel müdürü. maruf 
artisti görUr görmez tanıdı ve 
derhal hayranlığını ifadeye kal· 
dL Fakat Greta Garbo müdOrOn 
bu alakasını, şu cllmle ile ağzı· 
na tıkadı: 

.. _ Benim otelinizde bulun-
duğumu haber alacak olurlaraa 
derhal buradan çıkar giderim. 

Otel ıniidUrU, böyle bir yağb 
müıteriyi elden kaçırmamak için 
bittabi seJ&İni çıkarmadı. Fakat 
her oaulsa gazetecilerden biri 
işin farkına varmııtı. Otelin mut· 
fağmdan g:rerek Gretanm bu· 
lunduğu kata çıkmıya teşebbüs 
etmiş, fakat zamanmda görülmOı· 
tlir. Bunuu üzerine zabıtaya mll
racaat edilerek meslek gayretile 
hareket eden gazeteci bir hırsız 
diye zabıtaya teslim olunmuştur. 
Ayni güntin akşamı, Greta Gar
bo Londraya hareket etmiıtir. 
ÇOnkü hiiviyeti beJJi olduğu 
takdirde oteli terkedeceğini ıöy· 
Jediği için bu suretle tehdidini 
J erioe ietirmişlir. 

ğinden Daha f!_eyecanlı Oldu ~:~~~~atsız 
K~til Öldürecek Adam Arıyordu Müşteriler 

Ben Susurlukta kıraatanecllik 
yaparam, her mUşterinin huyuna 
ve suyuna gl>re hizmet etmek 
mesleğimiz iktisasıdır. Fakat bir 
müşterim evvelki gUn bir taınif 
yaparak beni müteessir etti. Bu 
müşterim çayı dört ıekerle içer, 
halbuki ben müşterilerime Uç 
ıeker veririm ve bu llç ıekeri 
ayrı bir tabakta götürilrilm. Diğer 
mllıteriler görmesinler diye dört 
şekerle çay içen müşterimin ıe
kerini de çayının içine atarım. 
bu mUşteri evveUki gün bana: 

- Benim kıravatam yok diye 
mi ff!keri çayın içine abyorsun 
da diğer gravatlı mOşterilerin 
gibi ayrı tabakta getirmiyorsun 
dedi, şu tasnif beni müteessir 
etti. Kıravatı olmıyan vatandaıı 
kıravatlı vatandaştan aşağı gör
mek ne fana bir zihniyet. 

!Vlaaşını 

Alamıyan 
Aile 

S..aurhalu ŞWuD 

Maktulun zevce•I Mediha H. gazetecllere blldljlnl anlatıyor 

Kırk ıene posta memurlup 
yapbktan sonra tekaOt olan vı 
ikramiyesini alamadan •efal 
eden pederimizden bize bağla
nacak olan maaı ve ikramiyenin 
muamelesi 8 aydır ikmal edil
medi. Dört kardeıiz, annemiı 
baata, tahıilimiıe devam edemi
yor, aç, sefil dolaflyoruı. 40 
aenelik memurun çocuklaranı dO
tllnmek lazımdır. Allkadarların 
nazan dikkatini celbetmeniıl 

rica ederiz. 

Bir taraftan zabıta, bir taraf· çevirmiştir, bütün aile efradını manında eıaaen kızdığı Zekiye 
tan da adliye dlln Bebek cina· öldürmeyi düşünecek dereceye • Hanımı karııaında görünce ruvel• 
yetinin muhtelif aahnelerini tespit göliirmllştftr. Hidiaenin cereyanı verini ona ıçeYirmif ve kadını 
ile iştigal etti ve daha ilk sual ıekline bakınız: altı yerinden yaraladıktan sonra 
ve cevapta anladı ki, hadite, ka· O gece Galip Ef. baldızının ıokağa hrlamııl 
ranlık ve esrarengiz değil, fakat evine gitmiş. Yine anlaltıklarma Karanlıkta Bir Takip! 
ıoo derece mllheyyiçtir. Anlata- bakıhrsa kurısanı aramıı: Yekdiğerini takip eden ılllh 
lam: 

- Yoktur, demişler! sesleri sokaktan geçmekte olan Katil Kimdir? 
Dun yazdığımız gibi hAdiseyi 

yapan Galip Efendi isminde bir 
zattır. Bu ıat M11ır prenslerinden 
Zeynep Hanımın vekilharcıdır. 
Bu itibarla senenin yarısını İstan
bulda yarısına da Mısır' da geçirir. 

Evlidir. Mediha Hamın ismin· 
de bir zevcesi, Münir isminde de 
16 aylık bir yavrusu vardır. 

Cinayetin Sebebi Nedir? 
Galip Efendi kıskanç ve asabi 

bir adamdır. Binaenaleyh vazife 
icabı Mısıra gittiği zaman zevcesi
ni burada 1>1rakınca içi r~hat 
değildir, arkasında ne olup bit· 
tiğini düşünmekle meşguldür ve 
geçenlerde bu üzüntüden kurtul
mak için zevcesini de birlikte 
götürmeyi teklif etmiştir. 

Fakat zevcesi tammadığı bir 
memlekete gitmeyi hoı bulmadı· 
ğmı söylemi~, bunun \\zerine de 
karı kocanın arası açılmıştır. An
lattıklarına bakarsanız Galip 
Efendi bu ret cevabın: milteakip 
ailesini ihmale başlamıf, ailesi de 
paraca sıkıntıda kaldığı için hu-
kuk mahkemesine nıüraca:ıt ed~
rek bir nafaka davası açmııtır. 

Bu sırada karşısına çocuğu Şaban Efendi isminde bir poliı 
Münir çıkm·ş: :memurunun nazarı dikkatini cel-

- Bunun için ml benden betmiş, o da, kendisinden evvel 
nafaka istiyorsunuz? diye bağır· gelmiı olan SalAhattin Efendiyi 
mış ve yine anlatılan şekle g8re bulmuş, iki memur karanhkta ka-
çocuğun üzerine atılm:ş, baldızı tili takibe baılamışlarl 
Zekiye H. çocuğun öldürülmesi iz kayboldu .. 
ihtimalinden korkmuş: 

Bu takibe rağmen Galip izini 
- fmdat! fmdatl diye bağır- gaybettirmiye muvaffak olmuş ve 

mış. Tesadufon soknktan geç· bir müddet sokaldarda serseri-
mekte olan polis Salahattin Ef. yane dolaştıktan sonra artık 
bu sesi işitince koşa koşa gelmiş, evde kimsenin kalmamıı olacağı· 
Galip Ef. polisi görünce sormuş: nı dOşünmilş, geri dönmüş, fakat 

- Niye geldin? Beni götiir· bakmış ki kendisini takip etmiı 
miye mi? olan polis efendilerle karakoldan 

Artık Galip Ef. çıldırmış gl· yetişmiı olan bir kaç memur daha 
bidir, kendisine nınlik değildir. oradadır. Galip Efendi bunlan 

Hemen ruvelverini çekerek görünce: 
poHs efendinin üzerine üç el ateş - işte geldim, ne yapacakıa• 
etmiş, tutturnmamış polis efendi nız yapınız, demiı ve tekrar silah 
ele mukabelede bulunmuş, fakat atmıya başlamış ve bu sırada da 
o da isabet ettirememiş ve bu polis efendilerden mukabele gö-
müsademe esnasında Galip Ef. rünce maktul düşmiiştnr. 
i!eri geriye giderek kendisini 
evin başka öir odasına atmıı, bu 
odada baldııı Zekiye Hanım var· 
mıf, Galip Efendi bu hiddetli ıa-

Maktulun Zevcesi Ne Diyor? 
Dün maktül Galip Efeodioln 

zevcesi Mediha Hanımla konut
tuk, hidiısc esnaımda evde bulun
madığı için aınmden kurtulmut 

S.mıun Çorum ambarında Mithıt 

LAmbasız Kasaba 
Kasabamızın 13000 kUsOr nO

fusu olduğu ve 5000 haneyi ihti
va ettiği halde geceleri karanlık 
içindedir. 38 lllks lambası meY
cut bulunduğu halde bu laml>a• 
lardan yalmz Uç adedi ıababa 
kadar yanar kalan 35 Uiks lamba 
saat onda söndürülilr. Belediye
nin harekete geçmesini rica ede-
rim. 

M. Kemalp•faı M. f 

Geliboluda Bir Fabrika 
ÇUrUyor Mu? 

Burada günde 250 çuval uo 
istihsal edecek kuvvette ve mll
kemmel tesisatlı bir un fabrika11 
wardır. HUkümele ait olan bu 
fabrika fazla kira istenildiği içi11 
iıletilmemekte ve muattal bir 
halde durmaktadır. Üç senedir 
metruk vaziyette duran bu fab
rikanın teaiaatı çllrllmektedir. 
Hilk6met burayı ya kiraya ver
meli veya satarak çDrllmekteo 
kurtarmalıdır. 

Hadisede Kimin Parmağı Var? ,-----------, 
Galip Efendi bir taraf tan aile· 

ıinin Mısıra gitmeyi reddetmesi, 
diğer taraftan da mahkemede 
dava açması üzerine arada bir 

olan bu kadm diyor ki: 
"Üç scnedenberi evli)·iz, fazla [ J 

kıskanç, aıabt ve ibmalkAt olma· Cevaplarımız 

Ge11bolu. S. Ş . 

müıevvik olabileceğini düıünmiye 
ba,tamıt ve kafasına yura yora. 
karııınan kız kardeşi, yani ken
di baldızı Zekiye Hanımdan tllp
he etmlt ve bir gün onu bularak: 

- Bütün bunlara ıebep sen· 
sini demiştir. Artık anlıyoruz k:, 
kütilin kalbinde gilnden güne 
bUylimiye başhyan bir lc:in var
dır, ve bu cinayetin saiki de 
odur. 

Hadise Nasıl Oldu? 
Evel, Galip Ef. nin içinde 

dehşetli bir kin vardır ve bu 
kin kendisini ideta bir deliye 

Mahalle le~ 
Arasında 
Bir muharrlrlmlz İatanbul, 
Hallç ve Bojezlçlnln •n ta. 
nmmı• •emt ve mahallelerlnl 
dolaftı, bunların husualyel
lerlnl, tarihte bıraktıkları lz
lerl, bugUnkU dert ve lhtlyaç-

larını te•pll etti. 

Mahalleler Arasında 
Yedi dağ üstüne ku,.ulan 
güzel lstunbulıın sadık bir 

aynası olacuktır. 

MAHALLELER ARASINDA 
Lezzetle takip edeceğinize 
fUphemlz olmıyan bu teıklk 
yezıl•rını birkaç gUne kadar 

ne,redeceilz. 

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

sı, mütemadiyen Beyoilunda do-
laşarak bize bakmama11 yUzünden '-------------, 

bk trrnıı, l1 uzaffer, Celal, Nail, Zeki, Resııı 
ma emeye müracaat eltim ve Cevap : VekAlet bu huıuıt• 
nafaka bağlattım, diğer taraftan 

O icap eden e1hirleri alm11tır. 
da çüncli Hukuka miiracaat 
e ierek tala1<.t t.ebinde bulundum. * 

H. lh:.ın lh ~ : . 
HenUz muhakememiz bitmedi. _ Fransada baıalan 'Ve mUeihfl 

Yaralanan ablam bekçi Meh- Fr.ınsız olan bir eserin lstanbu 'J• 
met Ağanın karısıdır. Fakat uzun tercl!me ve tabanda kanuoi hİÇ 
ıamandanberi ayrı yaşamaktadır. bir mahzur yoktur. 

Zekiye H. Olmedi * 
Düıı ölüm halinde haatabanc

ye sevkedilnıiş olan hatta bir 
arahk öldüğil bile haber verilmit 
olan Zekiye H. yapılan tedavi 
sayesinde kendisine gelmiştir. 
Kurlulma11 ihtimali artmıtbr. 

Dede wdo Fahri Beye: I 
- Şiir basanlar ekseriyet • 

"'r edebiyat mecmuaları ve nısg 
zinlerdir. Şiirlerinizi mecmuala~d:: 
birisine g6nderinlz. Gzetcnus 
tiir dercetmiyoruz efendim · 



u ~agfa 
Hattada Bir Defa Neşro
lunur Ve Bütün Dünya 
Matbuahnı Size Getirir. 

Prens Lienslelo 
dan b ir balcıştn Prensliği 
•ltındakl bütün ara:ı:ı)·ı göre· 
lalllrdl, BugünkU Perns ise 
Viynanda oturur ve memleketi 
telefon a idare e a er, 

Aım!\a Prc:ıslcrlnr:lcn 

Pu:us ikinci Johııan iO sen• 
kendi memlckctin'n ver
gisini v•hıen ödemiştir. 

İnanılrnıyacak 
Derecede 

Garip Şeyler 
Neler Sigorta 
Edilemez? 

Sigorta edilmiyecek ıeyler pek 
Ilı.dır. Sigorta kumpany;ıları hemen 
de her şeyi sigorta ed;rler. Me
•el& dansözler bacaklarını, res
'amlar parmaklarını mugannüer 
seslerini, muzik hol kızları ba· 
taklarını sigorta ettirirler. 

Akbrislerden biri Avrupadan 
Amerikaya giderken gUvertode 

gezerken uçup denize gitmesi 
korkusuna karşı mücevherli şap· 
kaıını ıigorta ettirmiıtir. 

At canıbar.henesinde kendisini 
teşhir ederek hayatını kazanan 
tişrnan bir kadın zayıflamaya 
karşı kendisini sigorta ettirmiıtir. 
Şişınaolığa kartı kendiıini sigorta 
ettiren artistler de pek çoktur. 

Dağlar arasınd~ resim çıkaran 
biı- sinema kumpanyası havalann 
kar!ı gitmemesi ihtimaline karşı 
havayı sigorta ettirmiştir. 

F al{at, galiba en garip sigorta 
tudur: Londrada bir heykel kar

~ı~ında dükkanı olan bir adam 
k UkkAnm ı heykelin düşmesine 
arş sigorta ettirmiştir. 

s""'; 
'-'ıstik 

* 

1 Mckslkn'da sun'! lAstik yapmış
lltdır, Bu IAstik şirndiki lastiklere 

naz;\ 
tan daha dayanıklı ve daha 

l!tuıdur. 

~ Sunt lAstikten kundura topu
ltu J~Pınıılar. Bir kunduraya ıun'f 
~ 9 

' ötekine eski IA•tikten koy
d Uşlar, sun'i IAstik daha çok 
ayannıı1. · 

na e e.ir otomobilin iki tekerleği
" .. ~ ı IAstikten, iki tekerleğini de 
hlll li fk 
l"stik 8 1 ten yapmışlar, yeni 
f ahrik d~ha çok dayanmış. Lastik 

aları teıs,tadır. 

J,, ·ı .. 
l) rı terede 

el iter 

s 
laranonl Y~pılan istatistiklere na-
""rd ngılterede 300 bin deli 

ı r. H"k~ 
İtin u umet bunlara bakmak 
f~trn •k~nede 15 milyon lira ıar-

tı ledir H lb k' 
t vcJ d . · . n u ı on sene 
ı. i· i . . clıJerın miktarı J 60 bin 

~ tını .. 

l 

CA 
ŞEYLE 

Dört muvaıl 
ç lzs:lye dört umut " 
çlz:gl çiziniz. 36 
muvazi hat hu· 

Sa-

e tep 
Amerika Darülfü
nunları Para Ye
rine Hayvan, 
Tavuk, Pirinç, 

Patates Filan 
Alıyorlar 

Bu k ıt ayağında 

pııtenlerl olduğu 

halde f.ı•ılasıt •u· 
rette 499 defa ip 

Omuılnrının ·.-~ 
Uzerlnden bakan 
yegllne haşere: 
dua böceği. 

Hindiılanın Mavrns şehrinde büy{Hc bir 
~ayayı oyar,.k yapılan beş mabet. 

•• 
Ucretini Nasıl 

•• 
Odeyorlar? 

At Uzerlnde g6rUnen kız bir darUlfUnun talebealdlr. Bir gUnlUk yoldan BnUne kattıjı 
hayvanları mektop DcreU olarak getlrmltllr 

Amerikada buhran yüzünden 
DarUlfünunlar talebeden tah· 
ıil Ocreti olarak hayvan, hu
bubat ve saire kabulüne de ka
rar vermişlerdir. 

Amerikada iki senedenberl 
devam eden şiddetli buhran 
hasebile DarülfUnunlara devam 
eden talebenin miktarı azalmıştır. 
Muallimler yarı yarıya indirilmiş, 
masraflarda bi\yUk tasarruflar yap· 
mak mecburiyeti hasıl olmuştur. 

Halbuki diğer taraftan yine 
buhran dolayısile köylünün elin· 
de fazla istok mal kalmışhr. 
MahsulUnli ıatamıyan köylft para
ıız ve milşkül vaziyete· dOımüıtUr. 

Darülfünun mUdUrlerinden biri 
bu iki vaziyeti karıılaıtırarak 
şu neticeye varmış: KöylU çocuk· 
larmı Darülfünuna deva;na teşvik 
etmek ve onlardan para yerine 
mahsul almak. 

Bu fikrini tatbika karar ver
miş ve derhal i!An etmiş, Diğer 
DariUfii-ıunlar da ayni fikri tat
bika başlamış. 

Bu sene Darülfünuna yaz:I· 
maya gelen talebeler beraberle· 

= 

Lövlzlyana darOlfUnununa mek. 
tep Ucretl olarak D•tlrdljl cine 

tavuklardan blrll• blrllkte 
MI• Ol ıve 

rinde hayvan, hububat ve aaire 
getirmişler ve bunları para yeri· 
ne Darülfünuna vererek rnektebe 
girmişlerdir. 

Darülf ünunların etrafı bizim 
pazar yerlerine dönmOş. MeselA 
bUyUk bir çiftçinin kızı, önllne 
yedi sekiz öküz katarak Darlll
fnnun kapısına dayanmış. 

Bir diğer talebe kamyona 
patates, buğday fasulya, hatta 
pamuk gibi mahsulünü yükliye
rek Darülfünuna gelmiı. Kayıt 
günleri birkaç güne inhisar ettiği 
için bUtlln bu hayvanlar Ye mah· 
suller DarUlfOnunların 6nlln0 
pazar ycrl haline çevlrmiıtir. 

Maamafih talebe için de bu 
usul pek faydalı olmuıtur. Çnnkn 
mektep, leyli talebeye k6ylerden 
gelen erzakı yedirmİJ. pamuklarla 
yataklarını yapbrmıı •• bu alıt· 
veriıten en ziyade istifade eden 
talebe olmuıtur. 

Bu garip tedbir, para1ı olma· 
dığl içi çocuğunu mektebe 
sıönderemiyen çiftçiler tarafından 
da çok memnuniyetle karşılan· 
mışhr. Bu sayede birçok gençler 
tahsiline devam imkAnmı bul· 
muşlardır. Darülfünunlar da bu 
sayede talebe bulmuılardır. 

Moskova Tekrar Dansediyor 
Mosı<ovadan Alman gazetele- temposuna uyd~rak d;ns~tmek- bu ihtiyacı duymıyacak kadar 

rine bildirildiğine göre Ruslar te oldukları görülnyor. ihtiyardılar. Biz genciz ve dan-
tekrar dansa başlamışlar. ihtilalden sonra danı, Burjuva setmek isteriz.. ,, 

Yalmı tık otellerin lüks sa- cemiyetine has bir ~ey telakki Artık balolara, danslara cevaz 
lon1a~anda değil, yeni açılan edilirdi. Onun için Rusyanın hiç- veriliyor. Hatta balolara Stalin 
dansınglerde, bahçelerde, amele bir tarafında dans görülmezdi. bile iştirak ediyor. 
klUplerinde çiftlerin biribirine Buglin g ençler diyorlar ki: Rusya Artık gülüp eilenecek 
aarılarak, ayaklarını musikinin "Dan&ı meneden yoldaılar, refaha ermİf olacakl 

Bu Sayfada 
Dünya Matbuabnda Çıkan 
Meraklı Hikaye, Yazı Ve 
Makaleleri Bulacaksınız. 

= 1 

Romal1lar samanında 
Tıbcriuin aşç1111 blr 
7udumda üç okka tar•p 
lçmittlr. 

150 mil u:ı:uo

luğunda sanlı 
ipliği bul bir 
top. 

Sisin 
Zararlar' 

Şu 
Garip 
Dünya 

lıtanbulda sis dildüklerine ta
bammDI edemiyoruz. Halbuki a11l 

ıiklyet etmekliğimiı IAzımgelen 

ıey dUdOkler deiil, aiıin kendiıl 

olmalıdır. 

Slıin ne kadar zararlı oldu

tunu bilir misiniz? Ge; en hafta 
Londrada sis mUtehasaıılarından 

mllrekkep bir kongre toplandı. 
Oradan öğreniyoruz ki, ıis za-

manlarında teneffüs cihazı bozu
lur, baıan ölüme aebebiyet •e-
rirmiı. Ciğerler rahatsız olur, 
bazan zatnlcenbe kadar varırmıı. 

Dllnyanıo en sisli memleketi 
İngilteredir. ln~lterenin sis yD-

zUnden her seneki zayiatı bir 
milyar lirayı bulurmuş. 

Erkeksiz: 
Kögler 

Madritten bildirildiğine g&re 
oraya civar Uç köyde erkek na
mına kimse kalmamışt r. Bu köy 
halkı çobanlıkla geçinirler. Er
kekler ıUrOlerile birlikte Cenuba 
gitmiıler ve karılarına köyde ha.. 
rakmıılardır. Onların bulunmadıtı 
mUddet zarfında köy işlerini k ... 
danlar görUrler. 

Ümmi Bi" Vali 

Okumak ve yazmak bilmiyen 
bu kadın Rusyada Simferopal 
valiliğine intihap edilmiftir. Bu 

vazifeye geçtikten ıonra mektebe 
giderek okuyup yazma öjrenmiye. 
batlamışhr. 



SOM POSTA 

••• 
Fehim Paşa, Hasan Paşaya Rovelverini 

Çekti Fakat Kollarından Tuttular 
Sultan Muradın Cenazesi Birçok Hadiselere Sebep Oldu 

Mulıarrirl lfı-

Her Hakkı Mah/uzdur 
-196-

Hasan Paşa Su!tan Muradın 
yefatı haberini aldığı dakikadan 
itibaren bir teeuiir vo asabiyete 
kapılmıştı. 

- Eh.. arhk bu dDnyadan 
elini, eteğini çekti. .. Varsın 6teki 
dilnyada amelinin hesabını ver
ıin... Bize dü~en, ıon dakikaya 
kadar vazifemizi ifa etmektir. 

Diyor ve kendi saf düşllnce
ılne göre telakkilerini izhar edi· 
yordu. Hatta, bu aafiyeli yiizüıı
den biri Çuağan sarayında, diğe
ri de Sultan Muradın mezarı ba· 
tında iki mühim bidise olmuıtu. 

Çarağan saraymdaki hac.lisede 
Ud mühim sahs yet arasında adeta 
kan dökülmesine ramak kalmıştı. 
Sultan Muradın vefabnı haber 
&lan Abdülhamit, (keyfiyeti vefab 
l'esmen teabit etmesi lazım gelen 
etibba) dan mada birde husual 
heyet seçerek Çırağan sarayına 
röndermişti 

Bu heyet; Znlnfln İsmail, tatar 
Şakir, kabuakal Mehmet ve Fe· 
him Paşalarla mabeyn erklmndan 
baz larmdan mürekkepti. 

Sultan Muradm birub cesedi, 
teneıir üzerinde yatıyor, zayıf 
kolları, iki tarafa sarkıyordu. 
Uzun Ye aararmıı boynu meliil 
bir vaziyette aağ tarafına bükül· 

müş, yarı açık gözleri derine gö
mülmüştil. Evveli doktorlar bu 
canst:ı vücudü inteden İhteye 
muayene ederek rapor vermişler• 

di. Şimdi bu ikinci heyet te usu
Jen cenazeyi görecek ve sonra 
da gözlerinin önünde tekfin ve 
techiz ettirerek gilrliltüsüzce gö· 
tllrüp (Yenicami) yanındaki tür
beye defnedeceklerdi. 

Heyeti teşkil edenler, yavaı 
yavaı nap takarrüp etmiı, dik
katle yüzüne bakıyorlardı. liep
.iode de az çok bir hürmet var
da. Fakat içlerinden Fehim Paıa 
ayrıldı. Sultan Muradın başucuna 
yaklaıtı. Elini uzattı. O birub 
c'sedin bquıdaki perisan ak saç
ları kavradı. Başmı tiddetle sarstı. 
Güya bu suretle, hakikaten ölüp 
ölmediğini anhyacaktı. Fakat o 
.. oda Hasan Paıa, F ebim Patanın 
koluna sarıldı. ŞiddeUe geri çe· 
kerek onu naJıD yanından ayırdı. 
v.,: ,. 

- Ne yarıyorsun ? 
Diye bağırdL.. Fehim Paıa, 

birdenbire ıaşardı Ye fakat ken · 
dini çarçabuk toparladı: 

- Seo ne kantıyonun_ Mu .. 
ayene edeceğim. 

Diye mukabeleye danandı. 
O :ıaman Hasan Paşa, yumruğu· 
nu kaldırdı: 

- Hele elini sür.. Senin 
kafam patlatınm.. Ona. parma· 
imın ucile biJa dokunmak ıenin 
haddın değildir. 

Dedikten sonra, f ehinı Pa
f&Dlll yilzüno karıı pek acı bir 
ıilÖZ fırlattı. 

F ebiın Paşa, bu acı hakarete J laka yüzünü görmeliyim. 
dayanamadı. Rövelverine davran· Dedi .• (İradeiseniye var) sözll, 
dı. Fakat yanındakiler, kollann• herkesi durdurmuştu. Yenibaştan 
dan tuhp dışarı çıkardıkları için toprağı çektiler. Baş tarafa 
hadise büyümeden bu ıekilde gelen mermer kapağı ~a!dır-
kapandı. dılar. Üzerine topraklar dökülen. 

ikinci hadise, mezar başında beyaz kefeni açtılar. Bu talisiz 
o!muştu.. Zavallı Sultan Muradm padişahın balmumu gibi sapsan 
na.ş•, saray hedemelerinden mil- kesilen meliil ve mağmum çehre-
rekkep bet on kişi ilo sessizce sini son defa olarak meydana 
getirilmq kabrin yanına vazedil- çıkardılar. Bu ıararmıı ve muz• 
miştL Nereye defnedileceği hakkın- tarip çehrede sanki: 
da sadır olan (irade), geç istihsal - Benden ne istiyorsunuz.. 
edildiği için, bilhassa yapılan Mezarımda da mı rahat bırakmı· 
lahit henüz tamamen bitmemişti.. yacaksınız.. Hepinize lanet olsun. 
Heyet, kabir ile cenazenin ba· Diyen bir mana vo ifade 
şında duruyor, ışın bitmesini nrdı. O zaman Hasan Pata 
bekliyordu. Bu esnada Zülüflü dayanamadı: 
lsmail Paıanm bir iş için oradan - AUab hepinizi kahretsin •• 
ayrılmua icap etti. Fakat Pş. nın Utanın yahu. •• Şu önünUzde ya• 
işi biraz uzunca sürdü. Halbuki tan mevtaya bakın da ibret alın .•• 
bu sırada lahdin işi bitmiş ve ( Arkası var) 

Sultan Muradın nAşı da içine 
vazedilmiş, mermer kapaklar da 
yerine konarak toprak atılmıya 
başlanmıştı. 

Zülüfln İsmail Pa,a gelip te 
bunu görür görmez, derhal itiraz 
etti: 

- Durunu, efendim, duranm.. 

HÜRRiYETE 
CAN FEDA •. 

RENE CLAIR'ın eseri 
"Par:a Damları Alb:ıda,, f.Jminden 
ç=>k fazla yeni ikler, güzell k ler 

getirmektedir. 

Oefnolunurken, ben görmedim. ..ıııı1••••P' Bugfin ..._ ..... 
Malum ya, iradeiseniyo var. Mut· rr M 1 L L i Sinemada 

Yarın akşam '\ 

GLORYA'da 
BÜYÜK ve ŞEN GALA olarak 

iSTANBUL 
SOKAKLARINDA 

(Yeni kopyeai ) 

Tnrkçe sözlü şarkılı i!k 
Türk filmi. 

Ayrıca : ATEŞ O R D USU 
Tım Mac Coy sözlü filmi. 

l Al'eteos FOX Jurnal baltbaur hav.adl•ler'. 
Matineler: 2,3.>- S; auvare 9.JO 

Kadıköy SÜREYYA-
Sinemasanda 

Bu akşam 
SOREYYA OPERETi 1 

MALEK EV(ENiYOR ' tarafından 
BUSTER KEATON ( Malec) 'ı REN DUL 
tarafından Frans:zca kahkahala '!f 
komedi. Pek eğ:endirici olan operet 3 perde 
bu filmi görenler çdgıncnsına 60 kişilik yeni kadro 

gil!eceklcrdir. •••• ı-.-... Orlceatra Kapoçel.i .... 

>Bu akş1m: M 1L1 K Sineması• 
Blitila dlinyayı memnun bırakan mu1ızam, ıengin •e muhteıeın 

MAVİ TUNA 
filmi, GALA MÜSAMERESi olarak takdim ediyor. • 

Baı rolde: llAhr artist : B R 1 G ı T T E H E L M 
ve Budapeıte'nin ., RODE SANDOR " ZIGAN orkestrası 

mevsimin en bllyUk sinema ve musiki hadisesi olacaktır. 
G 'şelerde tehıııblmdcn kurtulmak iç in biletbizl eveldc ·ı alınız. 

İlaveten: P ARAMOUNT JURNAL C 

ARTl·srı·K Yarm akşam : Sin Jması 

ilk filme ~hnan GEORGES B~ZET'in ilahı operası 

il AR M E N'i 
gösterecektir. Hu şahano eseri: Emsalsiz New • York muganni

a.yelerinden MARGERITE NAMARA ve İrlandala büyük ten<:!°~ 
,.,_ TUOMAS HURKE layık olduğu dereceye yükselmişlerdu • ._.,. 

DiplomatlaraHükmeden GizliKuvvetler 

Cemile H. ın Otomobili 
Kuş Gibi Uçuyordu 

( JJaıtarafı 1 tnct eayb.da ) 
Eaasen bu, zor bir iş değildi. 

lstanb'!I Türk Jolisinio · fili koıı
trolu lngiliz Miralayı Maksıvelin 
elinde bulunduğu için, bu işi 
onun vasıtasile halletti. Kendi 
hususi memurlarını kullanmıya 
lüzum görmedi. 

Yine maot ki bir istidlal ile 
tesbit etti ki Fransızların Türkl~ 
re verecekleri silahlar, ancak 
deniz yoluyla getirilerek Anadolu 
yakasımn her hanği bir noktası
na çıkarılabilirler. 

Bu neticeyo varan miralay 
Hey, lstanbula yakın sularda şüp
heJi bir Frans:z gemisi bulunup 
bulunmadığının tahkikine girişti. 
Adalar denizi ile Akdenizde ka• 
rakol nzifesini gören lngiliz tor
pitolara buna dair emirler veril
di. Az bir m6ddet aoora da, bll
yükce bir F ransa:ı .apurunua l .. 
tanbula doğru gelmekte olduğu 
haber verildi. Bu gemi eldo edi· 
len malumata göre fazla yüklü 
değildi. Karadenize giderek pet• 
rol yükliyecekti. 

Şnpbeli Frau1z ••puru birkaç 
gDn sonra boğaz sularına girdi 
ve demirledL Bu hal, lngilizlerin 
büsbütiln flpbesini arttırmıştı. 
Çünkü geminin boğazda durması, 
makinesine arız olan bir sakat• 
l ığa atfolunuyordtL Haricinden 
görünen manzara ise, sakatlığın 
makinede olmayıp dülbando ol• 
duğu hissini veriyordu. Zira bir
kaç kişilik bir tamirci grupu, 
hep dilmen etrafında çal.fl)'Or• 
lardı. Binbaşı Hey, daha fazla 
malümat almak için çok uğraştı, 
fakat muvaffak olamadL Beylik 
bir F rallSlZ Tapurunu resmen ara• 
mıya kalkıJmak ise mümkün 
değildL 

Bir öğle Ostü, bu dDşünceleri 
kafasında bir hayli evirip çevir
dilden aonra yorulmuı, odasında• 
ki kanapeye uzanmıştı. birden 
telefon çaldı. 

Cengiz. bUyUk bir heyecan 
içinde kendisile görilımek isti• 
yordu. Otomobiline atladı ve 
lstanbula hareket etti. 

Cengizle karş !laştığı zaman 
ald ğı haberden adeta başı dandil. 
ÇOnkll. İngiliz istihbarat memur• 
ları, Cemile Hanımla fiipheli 
Fransız va~ urunun kaptanını. 
şehrin küçUk past.ıcılarmdan 
birinde, başbaşa ve barare\Ji bir 
surette görüşür görmilşlerdi. 

Küçük dükkanın içi, dıtı müş· 
teri vaziyetinde bir takım polis 
memurlarile adeta ablukaya alın· 
dı. Binbaşı Hey de Cengizi yRnma 
aforak T2ziyetin inkişafmı bek· 
lemek için Anadolu yakasındaki 
lcüçllk e·re gitti. Az ıonra, bek· 
leueu haberler gelmiye baıladı. 
Bu haberlere ı:;Ö~f· kaptanla genç 
kadm, bir si!Ah -meselesini göril
şüyor ve bu ıilAhlann o gece 
sahil• çakarılmaı• etrafında mD• 
zakerede bulunuyorlardı. Fakat 
muhavere çok alçak seıle cere• 
yan ettiği için polis memurları 
ancak bukadar bir ıey öğren~ 
bilwişle:di. Ayni zamanda genç 
Cemilenin sahile sillh çıkar .iması 
işinde faal bir r olü bulunduğunda 
da bütün fikirler birleşiyordu. 
Çünkn memurlann kulağına ça
lan bazı cümlelerden kadın1n 

~emiye elektrik limbasile sahil· 
den i~aret vereceği ıabit olu
yordu. 

* Hava, mcVJimin nadir fırtinalt 

günlerinden birine isabet ettikt 
için gakyüzü kapah idi. Mii fl"' 

madi ıureae yağan yağmur, bu 
nevi gizli faaliyetlere IOtı de ~ce 
müsait bolu!layordu. Binbap Hey 
şöyle düşündü: 

Böylo genç bir lıadınla İf 
görmek için Frans zlarm ~idden 
budala cılmalan lazımdı. Vo 
memnuniyetiadeD ellerini oğu~ 
turdu. 

* O gece, Tarabyadaki Tokatla-
yan otelinin etrafı, polis mem P 

lan tarafmdao daha sıkı bir 
tarassut altına ahnd1. Cemila 
Hanımın en ufak hareketi bile 
telefonla lstanbuldaki bOyük 
kararglha bildirilecekti. Ente
liceııs servis memur ve zabit
leri, otelin hemen her tarafım 
istill etmit aibi idiler. o.,arıda 
da harekete haz r bir halde bir 
takım motosikletleıle otomobiller 
duruyordu. 

Cemile Haa1m, o gece, saat 
dokuza kadar odasından ç .kmada. 
Fakat saat dokuzu birkaç dakika 
geçe otelin holine indi. Yağmur 
yağmakta devam ettiği fçiıı sır-

tmda geniı bir muşamba yllziin
de de mutat üzere yarım p~ço 

nrdı. Otel hizmetçilerinden biri 

ıemsiya ile Cemile Hanımı dışan 
da bekliyen büyük ve knl renkli 
bir otomobile kadar götürdiL 

Kapıyı açtı ve genç kadın oto
mobile atladı. Otomobil busust. 
toförü de Avrupab bir ada~d1. 
lngiliz polisleri derhal hareket 

eden otomobilin arkaStna takddı
lar. Aa sonra bu otomobil Fran
sız Miralayı Blan'ın huausl ika
metgahının önünde durdu. Hldise, 
İngiliz memurlarım bir parçı 
hayrete dilfürmil~til. Bu eY, d•rcı 
bir sokağın içinde idi. Civarında 

da, limba yoktu. Genç kadın 
otomobilden indi ve e•• ıirdl. 
Fakat beı dakika sonra tekrar 

otomobile atladı. Bu defa, ıof ör 
deli olmuş gibi mütbiş bir aüratlo 
yol &zerinde uçmıya başladı. 06-

nemeç noktaları~da bile ihtiyata 
riayet etmiyor, adeta kasten bir 
ka ı:aya sebep olmak iıter gibi 

hareket ediyordu. Sahil bC1yunca 
ye yağmur aitında, bu tehlikeli 
takip bir haylı zaman devam et• 
ti. Cemile Hanımm otomobil& 
lambalarını yakmışb. F a"at onu 

arkadan takip eden d6rt lngillı 
polis otomobili karanlık içindo 
idi. Az s:>3ra, ande ki araba bit 
miktar sür'atini azaltb. Doğrusu. 
fugilizler bu yavaşlamadan melll" 
nun oldular. Karanlık içinde "' 
iyi bilinmiyea bir yol Qzeriad• 
bu ıilr' atle hareket etmek bit 

facıaya aebep 'Olabilirdi. ilk takip 
otomobilini idare eden bizzat 
Binbaıı Heydi Gerideki oto1110-
billerde ise bir miktar sillbl& r.r 
bitle asker yardL Otomobillorİll 
sahil boyunca hareketine Mil••ıl 
olarak iki lngiliz to. p:toıu da al
dıkları emir mucibince botazb 
ilerliyorlardı. Bir danesi, bOtOO 
l'jtklarmı söndilrerek filpbeli fraır 
s.z gemisinin civarından aynim~ 

Yordu. Diğeri ise, sahilden logı
. ·şr 

liz Memurların:n vereceklen ı il-
reti kolluyordu. Vaziyet o t"ka 
de idi ki F ranıız gemisi sah • 
ıilih çıkarmıya teşebbila ed.ı 

( Devamı 9 uncu eayfada ~ 
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Olivera Yine Kade·h Da-
ğıhp Oynayor Mı idi? 

Ve bir J6hza dlişündllkten 

aonra ilAve etti : 
- Siz de suçlusunuz, yalnız 

IDaıursuouz. Efendinizin arzu
auna uydunuz. Sizi ylizüme 
karşı bavhyao köpek Firuz gibi, 
&ldiirmiyeceğim, diri koyacağım. 
Şu kadar ki cezası:ı. da bırakmı
yacağım. Efendinizle beraber zin· 
cire vurulacaksınız 1 (1] 

işte Timurun Beyazıta yaptığı 
ağır muamelelerin hakikati budur. 
Onun kendisine çoban ve ahır 
uşağı demesini, daha evvel de 
kar farından bahsetmesini af 
edemiyerek en sevgili zevcesine 
aakilik ve köçeklik yapbrdı. Kaç· 
lllak teşebbüsüne airişmesi üze
rine de ayağına zincir vurdur
du. Beyazıt, f ırar yolunun kapan
dığım görür görmez yeni baştan 
felce uğramıştı. Timur, onun bu 
hazin vaziyetine de acımadı, bil· 
)tik bir suç saydığı o teşebbnsu 
«zaland rmaktan çekinmedi. 

Timur, haklı maydı, haksız 
IDıydı ? Bu cihetin mllnakaıaaı 
ınüverriblere aittir. Biz yalnız, 
lir&!' teşebbüsünün ne suretle 
Timura aksettiğini söylemekle 
iktifa edeceğiz : 

Okuyucularımızın bildiği Yeç
hile çadırdan çadıra yol açdma
aım dütünen Firuz Bey ise de 
hu fikri tatbik aahas na koyan 
Çelebi Mehmetli. Genç şehzade 
Timur ordusunu K6tahyada bu
luamuından iatifade ederek bir 
takım eller tedarik etmİf tİ, liğım 
kazdırmaya taabhnt ettirmiıti. 
Halbuki ordug6h, casus bap 
F az.I ·Beyin tarassudu albnda 
bulunuyordu. Onun çadırlara 
dialiyen kulakları, ytlrekleri mu
takabe albnda tutan gözleri 
~ardı. Bu yorulmıyao kulaklarla, 
"Yumıyan ıiizlerle uçao kuıların 
baviyetlerini tahkik edebiliyordu, 
&r111aklann esrarını açığa vurdu· 
"1yordu. TeşkilAb o derece mli
lceınıneldi. 

Çelebi Mehmeclin gil'İftİği 
~bb&s, ha ıerait altında gidi 
~amazdJ, neteldm kalamadı dL 

llal Beyin Zeki Ye uyamk 
.. nalan, orduya yabancı sima
....... karq.bimı anlamakta gecik· 
::.diler ye b11 Iİmalann kimlerle 

..., il teaiı ettiklerini, nasıl bir 

'-l 1 ] Hu katma tefebbGlflnil,. Do
l'lb "e Kalkondil itimli bizans mllver 

J 
lerfnden naklen llammer ou ıekilde 

a&l1or: 
tJtt • 'nıuının eetrt hakkında göster
.. lıi •aamele, bir firar teıebbGall· 
4-a.-~'e& verdi. Saltan Be7uıdın 
11 ..,.. hlttetinden boarak kurtul-
,.:._~- ao otlandan biri ve ea ta.._ Mehmet, tlddetli neuret al
~ '-lodV111m17an babuını kar
!'ca 11 karda. Onua haırlachtı Tart 
ae,:.~ Tiauıran1 orduıaaa girerek 
tll1a n tadınaa, civardaki bir oa
llaara .!!~den ve yer altından yol aç
~•clllar. Çadınn ortasına vaml 
~ •ırada 141 ki Uğameaların 
tal'datı k9ffolandu. 811 ketfıa u1an· 
~ tlplaeler, Saltan Beyazıt ile 
~ a lalar relll Firas beyin uyanık 
~altta bu111nu1larlle teeyyat etti. 
'l'ı11a11, alar, ka~ma1a vakit baldaJar. 
ı· dteUe P&ilfahıo bu te,ebbfllOnden 
lerct. b IDtlnfeil olarak birçok ıerzerıit 
•ttıtt ,;ıun.da 'te bu tetetıbOsQ teshil 
b, llbda: F~uz Beyin baıını kestirdi 
'"-lt.ldJ, ltıbaren mubafıza•ııvveti 

• Beyısıt ta sincıre vurul· 

Baa111er: e: B.S: 69 

maksat valadıklarım da ko-
layca tesbit ettiler. 

ipin ucu bu suretle F azıt Be
yin eline geçince sonunu getirmek 
mllıknl değildi. Ustalıklı bir te
cessüı liğım kazılan çadırı mey· 
dana çıkardı, sert bir istıcvap ta 

bu i~e girişenlerin dilini açmıya 
kafi geldi. Lağ mcılar, sopa al
tında biilbOlleştiler, her ıeyi ıöy· 
İediler. Fakat Fazıl Bey, bu cilr· 
mü meşhudu yüzüstü bırak

tırır ..ıdı, lağımın kazılması işini 
yürüttürdü, son kazmanın vurula
cağı gece:·c kadar Şaiunıaha 
birşc.y söylemedi. Ancak o gece 
Efendisini hidiseden haberdar 
etti, birlikte çadıra g&türdii ye 
bildiğimiz aahneyi yarattı! 

Facia artık tekommOJ. etmitti, 
Beyazıt için hayat tabamm&l edil
mez bir ıekJi almııtı, vOcuc:hmun 
bir tarafı tutmuyordu, dili yine 
danmiyordu, ümitler yıkılmııb, 
akibet taay! ün etmişti. yaıamak 
eziyetli bir yükn taşimak de
mekti. Eğer mezar, elle tutula· 
cak kadar yakın olmasa Ye o yü· 
kün zevkli bir hamule haline 
iololAp etmesi mümkün bulwıaa 
Beyazıt belki dişlerini sıkardı. 
intikam busile felce de, zincire 
de g öğOs gerdi. Halbuki mezarı 
ayağının ucunda açılmlf g6rü
yordu, bu takdirde üç glin fazla 
yaşamak, üç gün daha zelil ol
maktan baıka birtey de~ildi. 

O devirlerde, ,arkta " sarpta 
bir adet vardı, hükOmdarlar •• 
prensler, ylizüklerinde zehir tqır
lardı. onun da parmağındaki yt
znk taş~nda mftesıir bir zehir 
bulunuyordu. Şimdiye kadar onu 
kullanmaytfl kurtuluş ilmidini yD
reğinden atup çakaramamaktan 
ileri geliyordu. Şimdi o Omit, 
eriyip gitaaiıti, yerini kara ve 
kapkara bir yese bırakmıfh. 
O karalık, ylrüyen bir gece 
gibi hastamn beynini de Al'IDlfb 
ve orada tek bir düşünce bırak
mıştı: Ôlüm1... 

Timur, Akşebirde karargih 
kurduğu aırada Beyazıt işte bu 
vazi1ette idi. Ölllmü dOtftni1or• 
du ve ona kaYUtmaya kat'iyen 
kanrlatbroHt buluma)Ordu. Y • 
nız 616' .. ü ve ezici bir merakı 
taf!yarak 6bür Aleme intikal e._ 
mele istemiyordu. 

(Arkası nr) __ .... 
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" İki Namevcut " 
Meselesi Etrafında 

(Baftaarfı 1 inci ıayfada ) 

W,ab Mlderriai Y aauf Şerif 8. 
ele f8 mltaleaya ..detti: 

- • lnkiıAp YUifeaiai yapa• 
bifmui için DarlHfilnun'nan Da-
rllftlaa naife.ini, yani ilim va· 
lif.mi yaplDlf olm&11 icap eder. 
Çilnka, Demokruiler ilme istioat 
eder; binaenaleyh, Darlllfinunnun 
Demokruiye ka"fl yapabileceği 
en bll,ak vazife canlı ilimdir. 
Halbuki Darülfiinun bu buautaki 
YUifaiai yapamamıfbr. Çtlnkü, 
birçok defa a6ylediğim Yeçhile 
yapamaz dal 

Buglnkü Darülfünunumuz he
yeti umumiyesi itibarile yaoyana 
ıelmif ayrı ve hatta tabantabana 
ııt zihniyetler taş yan bir takım 
yilksilk mekteplerden müteşekkil
dir. Darülfünunun darülfünun 
olabilmesi için ayni zihniyeti ta· 
pyan ve ayni hedefe doğru JD
rllmek istiyen bir mOessese hali· 
ne gelmesi lazımdır. 

Bunan için Dariilfiinün hoca
lığının başka mesleklerle kabili 
lelif olmıyan bir meslek haline 
gelmeli icap eder. Darlllfllaua 
bir tek filuia ifadeli olmahdar. 
ilim ancak temerkllzle, mBtterek 
mesai ile meydana gelebilir. Hal
buki ıimdiki Dar&Jfonnda bir çok 
kıymetli unsurlar bulunmakla be
raber, a6ylediğim aebeplerden 
dolayı, onların da mesaiai akün 
kalmaktadır. DarOlfibıunda Da
rülfünun zihniyeti lllflmıyan Ye 

taşımak iş'erino gelmiyeoler bu 
ilim işine engel teşkil etmekte
dirler.,, 

=RADY0-
2s Teşrinisani Çarşamba 
fıtanbul - ( 1~00 metre) 18 den 

18,45 e kadar ıaz (Makbule H.), 18,45-
19,:W orkestra, 19,20-19,45 Fransızça 
ders ( müptedilere mabsııa ), 19,45-
20 orkestra, 20-21 saz Harız Ahmet 
Bey, 21-~1,80 (Jlasaffer B.) 21,00-22 
taponl Nimet. Vahit H. tarafından, 
2t·2..',30 Gramofon, Ajana ve Borsa ha· 
berlcrf, uat ayan. 

Blkret - ( 894 metre ) IO konfe
rans, 20,40 gramofon, 21 Keeıia ope
rası. 

Bel6F•t - ( 431 metre) 20,SO gra· 
mofon, 21 Zagrepten nakil, 

Roma - ( 441 metn) 21,02 Kozmo
grt1.fya dersleri, ıt,15 gramofon, 28 
kon sor. 

Put - (488 metre) 20,05 konser, 

21,5 keman konıeri. 23,15 ne9'e veren 
havalar. 

vı, ... - ( 617, metre ) !O 5 ild 
piyano, !t ,ıo haftanın hAdiseleri: 18,lu 
gece konıeri. 

P8fle - (660 metn) 20,10 Kuortet, 
!2 kiliıo gecesi, 2S,5 operet parca!arı. 

Varton - ( 14ll metn) 21 halk 
koneeri, 2f ,55 prkı konıeri, ~8, 15 
laaf.f m usikl. 

Berlia - ( 1635 wetre ) 21,30 
konser, 23 çlcan orkestrası. 

2 4 Teşrinisani Perşembe 
lıtanbQI ( 1200 metre ) - 18: Ve• 

dia Hiza Hanıll, 18,•5 orkestra, Ht,20 
Uerilcm itlere Fraoınz\!a ders. rn,45: 
orkestra 20: Sen ye l:lanım, I0,5: Da· 
rOlbedayi san'atklrları. 21: Tamburi 
Refik Bey. 22: Gramofon. 

Blkret ( 894 metre ) - !() kon· 
feraııs, 20,90 Operadan naklen Fide· 
loo operas:. 

.R•l•rat - (431 metre) 20: Alman· 
ca muhavere, 20,SO: 'Konferaoı, !ı • 
Lubllyao7&'dan 111aki1. • 

Roma - ( 44 l metre ) 21 gra
mofon, 21,02: Konferans, 21,45: As· 
kerf bando. 

Praf - C 4F8 metre ) 20,05: Çek 
utaslyonlarıodaıı nakil. 

Vl1aaa - (611 metre) 00,8~: Kon· 
~r. 22,45: Dans havaları. 

Pette - ı550 metre) 21ı Operanın 
konseri. !4: Daos havaları. 

Varto•• - (1411 meue) 21: Hafif 
konser. 

Radyoda Konferans 
Geçen kıt Jstau bul rad701anda 

Refik Ahmet Bey tarafından bil sıra 
konferans verilmiıti. 

Relik Ahmet Bey radyoda bu sene 
de çarıarnba akıamları muntazam kon• 
feranslar verecektir. 

nk koni eraıı8 bu akpm ıaat on 
4okuzdadır. Mevzuu •Türk dilinin 
blJfiYUP COzelletmtli• .W. 

Erkek Hayah Yaşıyan 
Bir lngiliz Kadını 

Misis Barker, Kadınlıkla Erkekliği 
Tercih Edemiyor 

Uzun zaman kadınlık bl\viye
tini erkek elbisesi altmda uk
lamıya muvaffak olan bir lagilia 
kadınının garip macerası, geçen
lerde bir bayh dedikodu J8P
m1fb. Bu kadm ; Londranın ma
ruf otellerinden birinin mlldliril 
idi. Herkes kendisini Miralay 
Baker diye tanıyordu. Harpte 
bulunduğunu, birkaç yara aldığı

n da h öğsünde bir ma dizili 
duran turlü nipnlar g6steriyordu. 
Bir gün, bu zat, hiikümetten 
aldığı harp malüliyet tatı.iaab 

ıçm muayeneye davet edildL 
Doktor, hOviyetinden tllphelenclL 
Nihayet anlatıldı ki epey zaman
danberi Miralay Baker ismi 
altında tamnau adam bir ka· 
dandu. Harpte bulumnamıfbr. 
Fakat, her nualsa, fimdi
ye kadar iki defa eYlenmi.
tir. Fakat zeycelerinden her 1kiai 
de kendisinden fiiphe etmemiftir. 
Kendisi kadaa iken niçin erkek 
loyafetine girdiği 110rulunca, ıu 
cevabı verdi : 

.. _ Benim bir erkek çocuğum 
var. Bu çocuğu geçindirmek mec
buriyetindeyim. İhtiyacıma kAfi 
bir kadın memuriyeti bulamadım. 
later istemez erkek elbisui 
giydim.,. 

İngiliz la.ikimi, kadaDtD bu ce
vabını kafi balmada. Hem aabte
klrlıktan, hem de b~ın olm ... 
na rağmen eylendiğinden dolayı 
hapis cezapna mabkim etti Ye 

o gb bugln Miralay Baker na
mı diğer Misis Bakerden ... 
çıkmı1orcla. Son pi• lariliz 
ıueteleri, ha kadı•m laapia mld
detiai bitirerek htlrriyete bwt
tutun .. .,_ yermekle beraber, 
aynca bapwle• pçen macera 
cl9la,.Ue açlıktan ilmiye mab
ktm bir nziyette bulundutuna 
haber nriyodar. V UİJ•t ıadur : 

Miaia Baker bapiaten çıkbktan 
sonra kendiani bil erkek olarak 
tamyan çocuğuna hakikati '6y· 
leyip söylememekte mütereddit 
kalmıı; baza terbiyeci rahiyatçı
lara mftracaat etmiş. Şu ceYabı 
almıı: 

" Cocuğunuzun akla erinceye 
kadaar kendisine hakikati ı6yle
umeyiniz. Oyacağı teeallrle bl1-
yllk bir inkisara uğrar, belki 
fena netice hami olur. 

Miıis Baker erkek kalmıya 
karar yermlf. Uzun zaman İf hu
lamamlf. Nihayet bir bakkal dllk· 
klnına girmiş. Bir mUddet çalq
mıf. Bir gDn, m&fterilerden biri, 
pıetede Taktile çıkan reamiıd 
hatırlamıf; kendisinin sahte mi-

Mt.aa Barkerln - namı 

nlaJ Baker olup olmadığını aoı
mUf. Kadın mecburen bu dlk
kAm terketmit; uzun aalban İf 
b.ıamallllf. Buldaklan İfİDe pek 
elYermemif. Nıbayet bir otomobil 
•bt mağazuma 2irmif. Kendi
aiae iyi bU meYld 1apllllf. Epey
ce de para kuamyormDf. Der
~ea, bir glln mahalleniD poliain
den ayni suale manu kalmıf. 
Burada da dikit tutturamıyacağma 
anlam1f. Müessesenin müdürüne 
çıkmıf, derdiıai anlatmlf. 

Mnd&rden ald;. ceYıp ıu 
olmaş: 

.. _ Hl\viyetiniz malim olma
dıkça vazifenizde kalabilirsiniL 
Fakat hakikat meydana çıktıjı 
glln size yol vermiye mecbur 

olacaju." 
Bu akıbet gelip çatmaktan 

ıecikmemiş. Oradan da aynlmlf. 
Yapmadığı, bq vurmadıja it 
kalmamıt- Son bir kurtuluı llml
dile gazete idarehanelerine ui
ram11; derdini t&Jle anlabyor: 

.. _ Birçok insanlar gibi ben 
de barpıonu buhranının bir kur
bamyam. Bir kadın ı:fatile abllk-
11z olmak istemem. Erkek kıya
fetine girdim, it • buldum. Bu 
hareketim bir c6rtlm telikkı 
edildi. Hapse abldun. Şimdi de 
bu macera, ayağıma dolqmıt bir 
ip gibi bana hareket imkinam 
nremiyor, Ne yapayım? 

in~ iliz gazetesi de bu kadt
ma derdine çare bulama-. 
olacak ki o da scruyor: 

Bu bieçar ne yapaa? 

diplomatlaraHükmedenGizli Kuvvetler 
( Bqtarafa 8 foci aa7fada ) 

etmeı lngiliz torpitoıunu derhal 
karpnda bulacağa ve bu hare
ketia lluabını feci surette ver
mlye mecbur olacağı muhakkaktı. 
Aı aonra, ıpklan a6nllk duran 
torpitonun nrdiya zabiti, Fran11z 
yaparundan bir takım g cırtı 
ve ıakırblar qitmiye baılacb. 
Derhal kumandana haber verdi. 

Bu gürillt6 ve zincir ıakırtılan 
geminin demir alm .. ndan ileri 
geliyordu. T orpitoda dikkat büı· 
blltGn arttı. Şüpheli ıemi vazi· 
yetiai deiittirmiye bqlayıQca 
lngilia torpitoau bir çatal gibi 
arka tarafa kaydı. Sahili ıözleri 

ile takip eden vardiya zabiti ise 
birdenbire titredi. Çlnkil, ufka 
perde ıeren tiddetli yağmura 
rağmen kuvvetli bir proj6kt6r, 

sahilden ipret veriyordu. Derhal 
kumandana haber gönderdi. O 

da bu işaretleri geirdll. Ayni 
ıamanda elini birdenbire a6betçi 
zabitin omuzuna koyarak par
mağile şüpheli gemiyi itaret ettl 
Sahilin işaretlerine o da muka-

bele ediyordu. Aı. aonra Fransa& 

vapurunda bütün 111klar ıöndll 
ve gemi Kavaklara doğru ka
ranlığa daldL 

C Ark il .ar) 

..J 
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.1.\lmanların 
Devirecek 

Bu ıuretle KHye körfezine 
hAkim bir • hattı tahkim 
edip biraz da tali yaver olursa 
Türklerin yarım adamn cenup 
kısmı ilt: bütün muvasalelcrini 
katedehileceğiui ümit ediyordu. 

Bu ıon firkir zaten Jeneral 
HemHton'nu Jeneral Birdwood 
kuvvetle:lini Anzac'ta karaya 
çıkarm ıya sevkeden fikrine teta· 
buk e diyordu. 1.:ı nisanda Jeneral 
Birdwood'a vermiş olduğu tali
matta, Maltepeye kadar ilerlediği 
takdirde bunun Kllidülbahri 
xaptetmekten daha büyük bir 
muvdfakiyet olacağın: zikretmişti. 
Muhuebenin ilk Uç haftasında 
herkes Abibaba1nm zapta ile 
nıcfgul olduğundan Anzac cep• 
hesittin ar.zetmekte olduğu imkAn
lar karargAhı umumico bira:& 
ihmal edilmişti. Fakat ikinci Kirle 
muharebesininde ademi muvaffa
kiyeti Uzerine Jeneral Hamilton 
Tilrklcrin boğazlar üzerindeki 
müdRfaalarını gevşetmek için daha 
kolay bir çare dUşünmiy~ baıla
mıt ve Jeneral Birdwood'un tek
lifi de fngilteredeki harp meclisinin 
Çanakkale seferini bir an evvel 
muvaffakiyetle intaç için ne kadar 
kunete ihtiyacı olduğunu soran 
telgrafile ayni zamana teıadllf 
otmlttl. 

Bunun Uzerine 16 mayııta va
ı:iyotin imkanlarım müzakere et• 
mek l\ıere Jeneral Hamilton An· 
zactaki karargAbı ziyaret etmiıti. 
Ayni akşam Jeneral Birdwoot, 
Jeneral Hamiltona ikinci bir mek
tup yazarak Hindistan livasından 
mada emrine yalnız bir fırka da
ha verildiği takdirde ne gibi bir 
hatb hareket takip edeceğini mu
fassal bir surette inh etmişti. 
Ferda11 giln karargihı umumiden 
Jeneral Birdwoode gelen bir emir
de kendi cephesinde ki vaziyeti 
ve ayni :zamanda kendisine 13 
eylülde verilen talimatta tevdi 
edilen vazifeyi muvaffakıye!le ifa 
edebilmek için ne lcadar takviye 
kıtaatına ihtiyacı bulunduğunu 
rNmJ bir rapor halinde bildir
mui tebliğ edilmi~ti. 

Jeneral Hamiltonun kat'i darbeyi 
indirmek için Anzac mıntakaınna 
intihap etmiye ne kadar meyyal 
olduğu 18 mayııta Jeoeral Bird
wood'a yazdığı atideki mektuptan 
anlatılabilir. 

"Ahibaba'yı zaptettikten sonra 
taarruzumuz:a cenuptan daha fazla 
de•am etmenin muvafık olmaması 

- . 

' 
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Resim Tahlili Kuponu 

1.'abiattnir.l Ciğre n mo ~ :stiyortarıu ; 
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I! P.csiınin klite~r 30 kur111lu~ 
Punıukabillods ıönderilab :l. : . l 

L.. -- .-....___ - ~--. -·- - -- ,J 

Yazan: C•neral Oglander 

Gururunu 
Mani veli! 

ihtimalleri gün geçtikçe kuvvet
lenmektedir. O takdirde, şayet 
henüz tasavvur halinde bulunan 
fikirlerim kespi kat'iyet ederse, 
esaslı hücum ve kat'i hareketin 
yapılacağı saha, ~imdiye kadar 
büyük bir kahramanhkJa muha
faza etmekte olduğunux mmtaka 
olacaktır. Sizin ve harbin bittabi 
bütiln safahatına vakıf olamıyan 
blitün zabitan ve efradmızm her 
!aat hayatlarını tehlikeye koya· 
rak yapmaktR olduğunuz hizmetin 
bUtUn ehemmiyetini tamamile 
takdir etmenizi isterim. 

Maiyetinizdeki zabitan ve efrat 
•htimal ki bir kaç mil vlisatinde 
bulunan kıymettiz ve fundalık 
bir dağ parçasını ruuhaf aza et· 
menin, gösterdikleri fedakirhğa 
karşi kAfi bir mükafat olmadığı· 
nı zan ederler. Fakat bu zehap 
yalnııtır. San bayırda. tutacağınız 
mevzi yarm belki de Almanya'yı 
ve Almanların gururunu devire• 
cek maniYelAnın mesnet noktası 
olacnktır." 

KarargAhı umuminin istediği 
raporun tanzimini ayın sonuna ka
dar tehir etti. Fakat bu arada 
yeni Zelanda ath piyade efradı 

Conk bayırının yaomdakl sırtlara 
zor fakat kısa bir geçit yolu 
bulmak üzere Sa.ıh dere ile 
Çaylak derede iıtikıifata de
vam ettiler ve mayıs •onla· 
rına doğru Major Overton•un 
kumandası altında bulunan bu 
keşif kollan hayli mllhim netice
ler elde ettiler. Bundan maada 
sol cenahtan yapılacak bir çevir
me hareketinin muvaffak olması, 
düşmanın 'imaldeki sırtlarda az 
kuvvetler bulundurmasile kabil 
olabileceğinden, Jenera( Birdwood 
cenuphaki siperlerde bulunan 
kıt'atın ufak tefek mevzii hare· 
ket!erle dnşmanm nazarı dikka
tini daima Kabatepedeki cephe
lerine temerküz ettirr~ek için 
elden gelen her şeyin yapmasmı 
emretti. 

Fakat Sazlı derede sık sık 

yapılan bu iıtikşafot maalesef 
TOrklerin nazarı dikkatini celbdti 
ve 21 mayısta Türklerin 2 numa· 
ralı ileri postasının bulunduğu 

aynı sırtın üzerinde ve 300 yarda 
mesafede yeni bir Türk siperi 
görüldü. Kolordu karargahı :un 
müsaadesi istıhsal cdilmeksiıin 
Canterbury kıtaatın1 28 mayJ-5 
akşamı bu si peri işgal etmesi 
emri verildi. Gerçi siper pek az 
miikiilatla iş~al edildi. Fakat 
sabah olunca burayı işgal eden 
kuvvetler bulunduklara ınevkiin 

200 yarda Şarkında bulunan 
düz bir tepenin ateşine maruz 
bulunduklarını ve yeni mevkile· 
rile bu dliz tepenin arasındaki 
yegane doğru yolun uçurumlu 
bir dere kenarı oldu~unu gör· 
diller. Bu yeni mevki o gün 
akşama kadar muhafaza edildi. 
Fakat ferdası akşam Major 
Cbambers'in kumandası alhuda 
bulunan Wellington kıtaat. tara· 
fıodan teslim edildikten sonra 
Türkler üç tarafatan da tiddelli 

bir surette hücum ettiler. Muharebe 
24 saat devam etti ve JO mayı!I 
akşamı o siperdeki kıtaat ric•at 
eder~k kolordu karargahının em• 
rile bu mevki tamamile terkedildi. 

( Arl<aaı var • 

Atman ç••m••:nın aahllia 
çlkarllan modell 

Sabık Alman imparatoru 
ikinci ( Vilbelm ) in lıtanbulu ıi
yaretinin bir hatırası olmak Uzere 
Sultanahmet meydanında yap
tırttığı maruf çeımenin modelinin 
satılığa çıkarıldığım öğrendik. 

Bu model. çeımenin inşa11 
ııraJarmda yine ikinci Vilhelm 
tarafından Abdülhamide hediye 
edilmişti ve mcırutiyetin illm 
sıralanna kadar Yıldızda duru .. 
yordu. BilAhara husuıf eller• 
geçmif ve nihayet bir kuyumcu 
dllkkamna intikal etmiştir. Sahibi 
bu modele 450 lira istemektedir. 

-=========:::===============-
ispanya Diktatörlük Maznun

ları Mahkemede 
Madrit 22 - Diktatörlük ida· 

resinden mesul olanlar hakkında 
karar verecek olan mahkeme 
yarın toplanacaktır. Bu mahke· 
me 21 Meb'uslan mllrekkeptir. 
13 maznun vard•r. Bunların ara· 
sında Jeneral Breyger ile diğer 
8 Jeneral, 7 eski nazır ve diğer 
zavat vardır. Bunlarm birkısmı 
kaçmış ve ispanya haricinde 
yaşamağa başlamıştır. Diktatör 
Primo dö Rivera'nın oğlu, maz• 
nunlardan Pont'ı mUd&faa ede
cektir. 

Mües5if bir irtihal 
Girit • Hanya eırafhıdan Şerik 

Efıo eli 7.atl o Ne·:-; ip Beyefendinin dün 
A p :ılık ta vefat c·ttiği teesaürle ha· 
IJt.ı r alı ıı m ı 9tı r. 

Allah rahmet eyliye 

Ankara Maçları 
Ankara futbol heretındenı 
~ r; - ı ı . U32 cuma günU lıtlklll 

~:l hno.;1 u t!a ir ra od ilecek llk maçları: 

imalatı Hıırl.ıiyu - Çankaya lkincl 
tak1mlım sıtat 13,SO da 

1 ın:ıl iHı Harbiye • Çao kaya birinci 
t:ı k ımları saat l 1 ,4 ~' 

Hak om KtlınlJ Bey 
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i ı - ü:°ııı t ıJ k "'.lhm 1 satırı ga~oteııtn 
ıııuti n pıı~ılo vasatı 4 kolımedlr. 

2 - Arni, nzıuın 2 satırı t santimdir. 
1 3 D~lıa. k_alın ve da.b~ ince yazılar 
1 saııtiııı ıle lı csnıı odıllr. 

4 ~:ıda <..ın.ı giiro il1nlıır aya l?ıılaki 

ı itülcr o t fı Lidir: 

~ada S:udlıol -1 l ııci 400 Kr. 
2 c 250 c 

3 c 200 c 

4.5 c 100 c 

Diğ't:r sayfa.hmfa 50 c 

Suıı t1arfad tı 25 c 
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1 BİKAYE 
1 Bu Sütunda Herg :in J 

Muharriri : Cengiz Can 

Mişonaçi'ye Oyun 
Faik Efendi, şakacı şen bir 

ihtiyard ı. Hele mütekait oldu 
olalı, işi gücü sabahtan akşaına 
kadar cumbada oturarak g elen 
geçen satıcılarla aıay etmek, ak
ıamları da maball~ kah\>esinde 
imamla çene yarıştırmaktı. Haya· 
bnda ıevdiği iki şey vardı: Biri 
ıarıkhları kızdırmak, diğeri de 
aeyyar satıcıların lrnzancını hesap 

etmek. 

Onun için ikide bir, sokaktan 
geçen eskici Mişonaçi'yi durdu
rur, onunla engin uzun konuşur
du. Mişonaçi de oradan geçerken 
mutlaka duraklar. Arkasındaki 
kirli çuvaldan herhangi bir por
selen, yahut ta kırık bir kAse 
veya prinç bir şamdan çıkararak: 
" YörUyqr muaun Faik Efendi .. · 
Bu en aıağıdan elli lira eder. 
Bulunmaz antika dır. " Diye anlat
mıya başlardı. Faik Efendi o 
zamanlr Y abu diye çok içeriler. 
" Kafir yine birçok mahalle ka
rısının canmı yakmış! ,. Derdi. 

Şimdi ona adeta düşman ol
muştu. Nasıl .yapsam da şuna bir 
oyun atsam diyordu. Nihayet 
hatırına tuhaf bir fikir geldi. O
turduğu yerden eeılendi: 

- Hanım!.. Hanıml... 

İçeriye giren karııma: "Çabuk 
dedi. Şu kaynauamm kllrkllnU 
getir. ,. Hanam şaşalamıştı. Fakat 
ezeli bir alıtkanlıkla Efendisinin 
dediğini yaptı. Faik Efendi emir
lerine devam etti: 

- Al ıu punezleri l Ktlrklln 
yakasını kollarını ıök.. Dik 
arasına .• 

Hanım bu sefer bayağı ıaıa· 
ladı. Korkulu gözlerlo kocasma 
baktı. Fakat yine bir ıey sormı• 
ya cesaret edemiyerek, söyledik· 
lerini yaptı. Kurk olup bittikten 
sonra Faik Ef. elile 9öyle bir 
yoklıyarak "tamam., dedi. Sonra 
da uzun uzun gllldU .•• 

* Miıonaçi!.. Mişonaçil.. 
- Y eliyorum Faik Efendi. 
- Bak yUz senelik bir kUr-

kBm var. Ta ninemin sıineıine, 
Abdtılhamidin anaeıinln annul 

h e diye elmiş. . Müzelere layık •• 
Anlikamı antika .. 

Yahudi evvela yutkundu. 
S onra ela: 

- Bir clefa yfüeyim de, dedi. 
Faik Ef., k ürk elinde aşağı 

inınizti. Mişonaçi kürki\ evirdi, 
çevirdi. Ellerine piinezler geçince 
gözlerinde bir şimşek parladı. 
T el aşla sordu: 

- Kaç kuruş istiyorsun? 
Fa: k Ef. güldii: 
- Ne kuruşu!.. Lira .. 
Mişonaçi yine te)cişl ı : 

- Eh... Kaç lira. 
- Yiiz! .. 
- Yilzmü?!. 

Mişoııaçi, çok be kuzum diye-o 
rek, aklından bir hesap yaptı. 
Eğer yakalarda, yenlf:rde kırk 
sarı Jira varsa, en aşağı beter
den ikiyllz lira,., 

- Nasıl dedi ıeksene ruı
mısın ?. 

Vur aşağı tut yukarı, doksa
na pazarlığı yaptılar. y ahudi se
vinçle ayrıldı. Faik Efendı de 
elinde liralar gülerek içeriye 
girdi. 

Karısıda dahil olmak Uıere 

herkeı bu ite hayret etmişti. 

Hatta Mahallede etki ktırk ara
mıya çıkan açık gözler bile oldu. 

)f. 

Ertesi gün mişonaçlnia sesi 

nezleli gibi çıkayordu. Faik Efen
di gülUmsiyerek: 

- Sabahlar hayır olsun be
zirgan - dedi • ne var ne ·yok?. 

Yahudi biç bo%untuya verme
den: 

- Daha ne olacak· dedi -
artık bize ekmek kalmaeı. Siz 
ihtiyarlar b6yle bizi aldabrumı. 
Gençler ne yapmaz be kuzuw .• 
Doldurmupun kUrklln içini pllneı 
lerle.. Ben de sandım onları san 
lira. •• 

Faik Efendi kahkaha ile gtıl
mlye baılamıfh. Miıonaçl ağb· 
yarak de•am ediyordu: 

- Kumm Faik Efendi •• Aya
lan• 6peylm. Kırk lira ıenln oı.an. 
Ellitinl yerde al ıu ktlrknl. 

EdirDe: 3-7-931 

Kırkağaçta Spor 

Kırkataç k11aba11nda gençler devamlı şekilde spor yapm~ 
tadır. Bu çalııkan gençlerin teıkil ettikleri Yıldızspor kulllbD fu 
takımına menıup oyun~ularan rumini takdim ediyoruz. 
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• ÖLOM KULESİ Beypazarında Bir l\1ektep 
Müzesi Yapıldı 

Düşman Ordusunu Bombardıman Et-
•• 

nıek Uzere Bir Tayyareye Binecektim 
Fakat Henüz Pilotluk Şahadetnamesi Almamıştım 

- 22-

Maamafih, bu fırsatın zuhuru 
da uzun sürmedi. Bir gün karar
Rihın tayyare tamirhanesinde 
IUzunı görülen acele bir iş için 
llekadar tamirci varsa ateZyeye 
topladtlar. Yirmi rlört saat zar
fında yetiştirilmesi mecburi olan 
hu işi behemehal bitirmek lazım· 
Reliyordu. Böyle işleri aevdiğim 
İçiil okttdar canla ba~la çalışını· 
tını ki, derhal ustabaşının nazan 
dikkatini celbetmiş.. Ertesi .gün, 
kuruandan Blober beni çağırdı. 
Yukarıdan aşağı kadar süzduklen 
•onra: 

- Bugünden itibaren c:ı.telyede 
Çahşacaksın. İyi çalışınan, ayrıca 
)'evrniye de alacaksın. 

Diye emir verdi. Vakıa bu 
"lllir, bizim ( Han ) m hiç hoşuna 
iitınedi. Çünki o yine, sarhoı 
llıuavini \le haşhaşa kalmıştı. 
F alcat, benim hakkımda çok 
hayırlı oldu. 

Tabii, bütün kuvvetimle ça• 
htrnıya başladım. Bu vesile ile 
de pilotların birçoğunu tanıdım. 
8uradaki asıl vazifem, uçuşa 
baıırlanan tayyareleri muayene 
etOJek ve buolarm müstacel ta
lbirleriui yapıvermekti. 

Elim çabuk olduğu için bu 
itleri sür'atle beceriyor ve pilot· 
1-rın sinirleşmelerine meydan 
terrniyordum. Buna binaen zaten 
~alcnder me~repli olan pilotlarla 
•ı zaman zarfında içli dışlt ol· 
lbuştum. 

Tayyareler uçarken daima 
hnlarında bulunduğum için ma
~'~ralara dikkal ediyor ve zaten 

ence malüm olan mkinenin na
•ıl hareket ettirileceğini mükem· 
llıtlen öğreniyordum. Yeni gelen 
:•Yyarecilere uçuş talimleri yap· 
~tırlarken bir hayli istifade ettim. 

dcta nazari bir ıurette tayya· 
"'ciJiği öğrendim. 
~ Nihayet bir giln, kumandan 

_l0 herin genç ve asılzade mua· 
:!1'i ( Fon LUdner ) e yalvardım. 
..._kine ile birkaç tecrübe yap
:•nıa izin aldım... Bir pilotun 
eıareti altında ilk havalandığım 

tuh h t , t .. '-U..., aya •mm en mes u gu-
Ydtı. 

d Bütün bu harek~tlerimle, ne 
ı "ttındüğüml\ ve ne yapmak 
«stedi v. • ' b·ı· d til ~mı an.ıya ı ıyorsuouz ~ 

~ . llıı? •• Tabiidir iri ben de her 
~~r Ve her mahbus gibi kaçmak 
\t •~ordum. Hem de tayyare ile ... 
~il •4 bu hareketim, Almanlara 
lt=~şı bir nankörlük olacaktı. Bu 
ii .ar ıaman bu adamlarm ekme-

l:lı ". • h' J • "k ~ ~ ıyıp, ıra aram ıçtı ten 
~-"'ta, bir tayyarelerini de alıp 
ho çlllak... Bu, her halde pek 
llt la gidecek bir şey olamazdı .• 
ı.,. Çi'lre ki mecburiyetler, insan· 
hah ~n büyük gUnahlan hile mü
(1}\l ıh yor. e ahusus zamanında 

"sa .•• 

* ~~ ~en, hlitUn hayatımda, talih 
hilğlesadüf. ~eailen şeylere bel 
cılrtı ~nıış hır ıns.rn değilim. Böyle 
t 11\ ~ la betaber, hazan insanla· 
lthiıaYabnı tanzim ve bazen de 
~du- eden meçhul bir kuvvet luna kanaat hasal ettim. 

•ıııı muvaffakıyetlerle uçuş 

yaptığımın üzerinden henüz bir ı iştirak edecekti. Pek kısa ıUren 
ay kadar geçmişti ki birgün ka- bir hazırlıktan sonra bütün tay· 
rargak altiisl oldu. Herkesin ağ- yareler uçuş meydanına çıkarıldı. 
zmdan: Fakat ( A - 22 ) tayyaresinin ma-

- Fon Rihter .. Fen Rihter... kinisti noksandı. ihtiyatlardan da 
Sözleri işitiliyordu... Harbi adam urandı, bulunamadı. 

umumide, kahramanlık rekorunu Bu • tela~ esnasında tayvarc· 
kıran bu adamın ismini tabii ha- lerden birinin kanadına dayanmış 
tırlarsınız. duruyor, vaziyetin ne . şekil ala• 

Bu adamın karargaha gelmesi, cağını düşünüyorduın. Kumandan 
fevkalAde bir hale delalet edi· Bluher, bağınyor, tepiniyor •• Fon 

Lüc!ner, bir emir neferi gibi 
yordu. Netekim biraz sonra iş b' d d B~'·pcuarı, (Hususi) - Her d D gi ı ora an oraya koşuyor u. ,, 
mey ana çıkh. üşman cephe- Birdenbire ben de koştum. Sert ıene olduğu gibi bu sene de 

buraya yapbkları yeni elişlcl'ini 
koyup bir az daha .ıcnginleşliri .. 
yorJar. sine, yani bizim İngilizlerle Fran- bir se!Amla önünde durdum: mektcplerimizdeki talebelerin 

sızların üzerine büyük bir hava - Size bir teklifie bulunma- hummalı faaliyetleri görülmek- Mektebin kız talebeleride ey 
işleri dercine btıyiik bir ehemmi· 
yP.t vermektedirler. Bu resimde 
kız talebelerin (çamaşır yıkama) 

hücumu yapılacak ve bu hiicuma, ma müsaade eder misİnİ7.? tf!d·r. Derslerine verdikleri ehem• 
karargahtaki bütün tayyareler ( Arka.~ı var) miyet kadar el işlerini de seven 

.......... ______ ....... .......,_---, _ _.,,. _ _,_.,...._.,..;;,......_.. ........ ~~ .............. ~~~ ........... .....--. bu yavrular mnkemmel bir "mij.. 

Resminizi Bize Gönderiniz, 
, ~.,ye sahiptirler, ve her sene dersinde tatbikatta g-ö:ülmektedir. 

* 
Sö,l}liyelim ... 

ilf ~ 

Size Tabiatinizi 
uı:;Bnıinizi kupon He g-ö:ıdl1l" l ll;_z_-J-\ıı-p Hl dı~ur S\yf:.ı.mtzda.dır. 

63 N. Mahir 8.: ( Fotoğrnflnın 

dcrt:ini İ::>temi)or.) Şıkhr, intizam 
\e eşya Lah::inde çok titizdir. mu· 
amelPsindc nazikane davranır, re:;;· 
mi ve e lfaıı mahsusa ile konu· 
şabilir. Herkesle ayni ciddiyet \'e 
merasim dair<'sinde görüşür, ha
yalı açtk değildir. Çok ciddi me
suil ile mc~gul imiş gibi manalı 
kapah ve nı iilt'fekkir bir tavrı 
\'ardır. 

• 64 S. K. A. ( Fotoğrafmın der-
cini i"teaıiyor.) !-'okulgandır. Tunr 
ve har~ketlcrindc her yeni ıııtllb· 
ya uymak i:-.:tiycn bir temayül \,:r· 
dır .. Yal ıııı ı · l hi ::ıe \ c e~y:ı::ıuırı 
lı'mız \ e ~ık olnıasımı. eI~cmmiycl 

ve~i.r, zav:.ıhirc kapılır. Kadın me· 
saılmde kt .. bııçtır. Parayı lıolca 
:::;arfotmek jsteı·. 

4 7 A. Afi Et.: ( F otoğrafin ın de • 
r.iııi İ!:itcmiyor.) Mütecessistir. Her
ke:::ten en d duyar ve menuhalıis 
c~i<:>r. Başkalarının hususiyetlerine 
lakayt ı-alrnaz. Eğiencelere karı~ır. 
Çabuk ahhap bulur ve kafadar 
olnr. (~i.ilüııç hikayeler nakleder, 
cin.:t~lnıı ho~lanır. 

• ti8 Becrlye H ... z,, (Fotoğrafı· 

nın dıırciııi istemiyor.) Güler yüzlii 

w sokulgandır, çabuk ı.e çok söy
ler fakat hıktırma:.ı:, konuşurken 
el ışaretleri ) apar. Çabuk utanır, 

müteessir ve münkesir olur· Hid
deti ani olur>:a<la kinsiz ve devaın-

ll17. g~..:mez. Elhise ve e~yasmınııı 
uıun müddet istjmaldcn çabuk 51• 

kııır, terH!\'\Ü sever, 
pnlarına tabi olur. 

moda ecre-

Albncı İcra lVlemurluğundan: 

Bir borçtan dolayı paraya 
çevrilmesine karar Verilen 

Zokeın1an maı·kalı Fırıldak makinesi 
,, 

" 
,, 

Playo ,, 
Kalınlık Rende,, 

" 
" 
" 

" 
" ,, 

Düz 
Küçük 
Kaptırma 
Deste re 

,, 
" 

t ,, 
,, 
,, 

,, " Delik ,, 
5. 12.1032 tarihin..: mü:;cıdif cumartesi P,ilnti saat 14. ten 16. ya 

kadar Ahırkaptda Marnngcz f.abrikas nda sahlacağ odan talip!erin 
yevmü mez1<fırda ma'.Jailinde hazır bulunacak memura müracaat 
etmeleri ilan olunur. 

>f. ~ 

Kiralık köşk, tarla ve dükkan 
Esas MevkH ve nevi 

160 Trabyada Ka!cnder Kasrı ve arkasmdaki bahçe. 
Teıninat 

50.-
Heyeli umuruiyesile ve ayrı ayrı. 

144i2 Çırpıcıd11 20 dönüm tarla. 
429 Tophanede kışla altında 2 No. dükkan. 

ıo.-

ZO.-
Baltlda yazılı köşk ve dükkAn bilmüzayede birer sene ve tar• 

la Uç sene mDddetle kiraya verileceğinde.1 taliplenn 28. 11.932 pa
zarteai flnti nat on albda Şubemize müracaatlar1. 

Ç A B U K ve S 1 H H 1 
susuz, sabunsuz, fırçasız 

TIRAŞ olmak 
ister misiniz. 

RAZViTE 
kremini kullanınız. 

MiKROP olan fırçalardan, yOzO
nU:dln cildini buru,tura.n potaslı 

krom ve sa.bunlarllan kurtulursu
n l'z. Küçük ,.e bllyllk tiitıler 

-. ar<lır. Her yerde satılır. Deposu: 
Ye,ildirck, Sıvacıyan lfaııı No. 10 

Tel. 20131 
~~~~~~-~~~~~~~ 

ilin 
Çanakkale Viıayeti dahilinde 

Bayramiç kazasının kaz dağı 
devlet ormanının kabaklı ve 
hotamas kıt'alarmdan beher 
sene 4000 kantar üzerinden üç 
sene müddetle ve beher kan• 
tarı 15 kuruş bedeli muham
minle ın~zayedey1.: çıkarılan 
11Bl5 lrnntar çıraya talipler 
tarafın~ı. 1 verilen bedel haddi· 
lay.k görUfmediğinden nıUzaye
de müddeti 19· 11-932 tarihin· 
den itibaren sekiz gün müddetle
temdit edilruişlir: lıinı sabık 
veçhile müzayede ve ihale açık 
olarak 661-719 N o.h kanunla
rın ahkamı umumiyesi veçhile 
26-1 t-932 cumartesi gUnü saat 
on beşle Çanakkale Vilayetin· 
de müteşekkil orman sataş ko· 
mbyonun:-:la icra edileceğinden 
taliplerin 1800 lira vaz1na mali 
il:Hdarlarmı gösterir Ticaret 
Odaın vesikasmı ve bedeli mu· 
hammenden aşağı olmamak 
şartile verece~i bir senelik be
del miktarının % 7:5 nisbetinde 
teminatı muvakkatesini muhtevi 
teklifuaınelerini kanunu mahsus 
dairesinde mezkur ihaie saatine 
kadar komisyona tevdi •e ıarl· 
name, mukavelenameyi g6rmek 
:çin ele Ank:ırada Orm~n Mü· 
dliriyeti umumiyesile lstanbul 
vtı Çanakkale Orman Müdür
Uklerine ve Bayramiç Orman 
muamelfit memurluğuna müra
caat eylemeleri ilan olunur. 

G#BMMS l KARADENiZ POST ASI 

SAMSUN 
•apuru p b 

24 Tet- aaoi erşem e 
gOnU akşamı Sirkeci' den hare
ketle ( Zonguldak, lnebc;lu, 
Ayancık, Samsun, Ünye, Ordu, 
Giresun, Trabzon, Sürmene 
ve Rizeye azimet ve avdet 
edecektir. 

Fazla tafsilat için Sirkeci 
Y elkeoci Hanındaki acentahğL
na. müracaat. Tel : 215 l 5 

TAV iL ZADE VAPURLARI 
A Y\I ALIK Postası 

~p~~~A~.~!. 
saat 17 de Sirkeciden harekelle 
Gelibolu, Çanakka.!e ve Kôrf ez 
tarikile Ayvalığa azimet ve av
det edecektir. 

Yolcu bileti vapurda da verilir. 
Adres: Yemişte Tavil:ıade Mus· 
tafa biraderler. Telefon: 2.2210 

.- NA{M VAPUR İDARESİ -
(zmir Sürat Postası 

4 20 saat ) 
Liiks 

ADNAN 
vapuru 

Her Perşembe günleri Galata 
lıafta nhlımınc!ao 

::aat tam 17 a~ ba ek etle do}r .ı 

1ZM1 R'e 
ve Pazar &ünleri l.zmir'den saat 
14 1 ·2 d~ hareketle islanbul'a 

avdet eder. TafsiJat için Galata, 
Gümrük karşısında Site Fran
sez Han No. 12 )Hıhanesine 

~ müracaat. Tel." 4. 1041 -

--·-- - ·-----------
Dr. A. KUTİEL 
Karaköı Böre'~ç . fı·ı H ııruın:i l 34 

··-------------------- ---------
İstanbul 

tinden: 
İnhisarlar Başmüdiriye-

Pctro Mavridi Efendinin idareye olan borcundan dolayı hilmü
zayede ıatılmas.na karar verilen 7000 kilo şarap sirkesinin müza
vedesi 22)11/932 tarihinden itibaren b:r hafta daha temdit edilmiştir. 
laalesi 27/11.932 tarihine milsadif pazar günü saat on dörtte ~~r~ 
kılınacaktır. Tali? olanların mevcut nümuneleri görmek ve şeraıtmı 
anlamak ilzere Kabataıta inhisarlar Baımtidiirivetine m&racaat 
eylemeleri ilin olu:10r 



f2 Sayfıı. SON POSTA 

A 
Arttırmak Bir Mez. yettir e. 

• 

• Blll KUMBMA 
ALiNi Z. 

Her Fırsattan İstifade Ederek 
P A R A Arttırınız ! 

İŞSİZ KALAN EFENDiLERE 
Türkçe okumak yazmak lıil<'n cfondiler Pıı:ınrtcsi ve PNşoınbo gflrılori 

saat 17 - 19 yahut 19 - 21 e kadar 'l'icaret derslerine dcwaııı ederek 4 aydo 
mubns beci olur ve son imtihanda muvaffak ol:ınlara ,l•hadot•ıaıno "·erilir. 
Proğramı meccanen almak ve kaydolmak için Bcyoğluu'da Amodkım Sofa
rotbaneıİi yanında Lisnn Ye Ticaret clorsıı.ne ioo mUrncıı:ı.t. J>er 'er 5 K. f>vwl 
Paz!'lrtl.'sl gllnO lııışhyor. Ilnsusı d"r hnhl knhııl olunur. 

-Ni N & A. Pakradunl 

~ .... lm!::!ilml&l ..................... B&* .. i~'•*K1131 .. IB81!l .... m51fit .. .,....laiKS'tıı. 

• 
lzmir'lilere üjde: 

•• •• 
1 
1 

zmir satış "" 
magazası 

''Birinci 
içinde 

kinun ayı,, 
açılacak 

.~IVEA- KREMi 
cildin temizlık ve taravetini, ellerin yumu• 
,aklıtını temin eder. 

Ak114mları ve sabahları 

NIVEA- KREMi 
il~ uguıa~ yüz ve eller her zaman tabn 
bır guzellık gösterir. 

NIVEA- KREMi 
muhtevi oldueu Eucerıt sayesinde cildin 
~ noksıınlı~ınr telc\li ederek ensico ve 
hoceyrat faalıyetini kuvvetlendirir .. 

GRİPE TUTULMA YINIZ 

E 
Aldığmızda 

Vücudunuza gripe karşı en kuvvetli silAhı Yermiş olursunuz. 
Mideyi ve kalbi kat'iyyen yormaz. Her ec2anede satılır . 

...ım:2a:il .................................... ııiiiiıılıliiıiıiıl ..... 1 

Salatalarda •• yemeklerde. pilavda. tatlılarda 
lezzetıne payan yoktur. 

Kum. ıaş ve b6brek -;;;- İ>;ih;ssa safra. sarııııı, ve 
karael&•• tıaatal~kl.arında kat'ı tfla lrertr, 

----- ---
latanbul &kinci Ticaret Mah· 

kemeatnden: :'ultan lıaıııauıırı da 8 

Te 5 No:'u nııığu7.ada kuırıaı ticaro· 
tllc nıiltlrgil Frecl llımlokor ve Klrkor 
tılfllıbiryarı Ef. aktetınit olduğu kon
gur<fato ta~dikt muamelesi teınyiıce 

ııakıedllmi' vo ııakı.I vaki ilıorirıo 
tetkik muanıelcsirıiıı muluıkcıınosi 

12/12/93:! pazarte..,i gıtnü saat 13,30 da 
ta.ilk cdilıııit olmakla all\karlarınca 
malO.ın olmak (17.ore keyfiyeti illn 
olunur. 

6on Posta Matbaaaı 

Sahibi : Ali Ekrem 
Ne4riyat Müdjrü: Halil L~tfi 

T eşrinİAllİ 21 

r.~.1·~~~ 

Her kes Sibi siı de 
bütün Avrupanın her akşamki musikf neşriyatmı muntazma 
takip etmek ve kolaylıkla dinlemek isterseniz mutlaka 
Otomatik ıskala ile mücehhez TELEF UN K EN 340 
modelini tercih etmelisiniz. icabında antensiz işleyebilen bq 

ahize sedayı aynen iadedeki sedakatle temayÜz etmektedir. 

OparllJriJ ayna mahfaza ıçlnde ve :ra ayn olatt 

Teü:fun~n 34() ahizesini evinizde tecrübeye luuına. 

TELEFUNKEN 
B o u R L A B ( R A o E R L E R ve ş •• ve s A T 1 • M A c Az ALA R. 

BAKIR 
mağazalarında nazarı itibar• alınan ıey; 

Evvela: 

• 
C 1 N S 

dir. 

Niçin?? 
• 

ÇÜNKÜ; BAKER mağazaları; şöhretini, yalnız ffatlannın 
itidali ile değil, BİLHASSA mallarınm CİNSi gayet ml
kemmel olması itibarile tesis etmiıtir. 

ÇÜNKÜ; satılan maim; CiNSi mükemmel olmana mOf

teriyi memnun etmek gayra mllmkilndUr. 

ÇÜNKÜ; malı ucuz, fakat CİNSi milkemmel olmana; 

pahalıya malolan bir ucuzluktur. 

-------------------------------------------------------
DarüJfünunlular Yurdu 

Memleketimizin yegane büyük talebe yurdu 
MOkeinnıol mefruş ystak odaları, hor ıaınaıı sıcak mfitalea Ye latirabat 

tJaloııları; tabldot ııoffs yemek, hamam ve ınUkommel konfor .• 
}Hıtllu bunlara rağmen; tenvirat; tesblnat; yeınok, yatmak maktaan 

[ 25 ) liradır. Yn nıı ratrnak [ 10 ) liradır. 

" DarUlfUnunlular Yurdu ,, sıuıı\:ha110başı - Kıztaıında 

•--------.. Kaıııll Pt. l:o:ıağrndadır. 


