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Avrupa 
Vekileti Vasati 
ile Müzakerede 

Ankara 25 (Hususi) - TUr· 
i<lye ile Macaristan, Avusturya 
ve Çekoslovakya hUk6metleri 
arasında takas esasına müstenit 
birer ticaret mukavelesi yapılması 
için başlayan müzakereler müsait 
bir hava içinde inkişaf etmekte
dir. Müzakerelerin akşama, saba
ha bitmesi beklenmektedir. Tara
feyn biribirlerinden muayyen mik
tarda mal alacak ve bu malların 
yekün itibarile kıymeti bu konuş
nıalar arasında tesbit edilecektir. 
Ne gibi malların alınıp verilece
ği henüz tesbit olunmamıştır. 
Memleketine ı<iden Macar sefiri 
Macaristanın ne gibi mallar ve• 
rip ne gibi malları alacağı hak· 
kında memleketinden bir liste 
getirecektir. Sefirin bugünlerde 
gelmesine intizar edilmektedir. 
Diğer iki devlet sefiri de listeler 
hakkında hUkumetlerile muhabe
re halindedirler. Listeler muka
veleye rabtedilecek Ye alıt verit 
yakmda başlıyacakbr. 

lstan bul' da içki içenlerin Miktan 
Günden Güne Çoğalıyor 

Yefll Ay Cemiyeti aza•ı dDn toplandı, vazlya11n hofa gidecek 
mahiyette olmadlOını eö,l•dl, yazı•• lq aayfamızdadır. 

Mahkômlar· için Viliyet 
iş Göster~cek 

-
Elli iki Mahkum İçin Hariçte Çalışma 

Müsaadesi Verildi 

Son bir kanun ile mahkam
lara umumi itlerde çahımak 
~Ueaadeıi verildiğini biliyoruz. 
0 u kanun mer'iyet mevkiine geç· 
~lji için hapishanede toplanan 
qır komiıyon, lıtanbul Ye Üskü
dar hapiıhanelerindeki mahkum
ların vaziyetlerini tesbit etmiı, 
lleticede 52 mahkQmun bu ka· 
nundan istifade edebileceği anla
l•lnııştır. Müddeiumumilik bu 
kahkümların listesini Adliye Ve
I Aletine göndermiş, V ekllet bun· 
~rdan yevmiye ile çalıımak isti· 
~~nlerin belediye, nafıa işlerile 
l •ğer resmi müesseselerin inşaat 
Jl:rinde çalışabileceklerini MUd· 
İ1u .. rnumiliğe bildirmiştir. Haber 

• tgınııza göre Müddeiumumilik, 
:Ü~ Aletin bu müsaadesi üzerine 

ayete nıllracaat etmiş, bu mah-

kiimlara çalışmak için yer ve iı 
gösterilmesini istemiıtir. VilAye'c 
bu mUracaat üzerine tetkikat 
yaphrmaktadır. Bu hususta yer 
ve iş göıterilir göıterilmez mah· 
kOmlar kanuni haklarından iıti· 
fade edeceklerdir. 

Kanunun bir maddesine iÖre, 
mahkiimlar gündüzleri Uandarma· 
lann nezareti altında çalışacaklar, 
geceleri tekrar bapiıhaneye gele
rek orada yatacaklardır. Diğer 
taraftan öğrendiğimize göre, 
mahkumları muhafaza altında 
bulundurmak için bunlar toplu 
bir halde çalııtırılacaklar, mlln• 
ferit çalışma şekline müıaade 
edilmiyecektir. 

Çalışırken kaçan mahkumlar 
tiddetli cezalarla tecziye edile· 
ceklerdir. 

Deniz T eşkilitınd; Dört Tane Yeni 
Şubenjn Açılmasına Karar Verildi 

--------
d'" .Ankara ( Hususi ) - Öğren• kimya, maldne, ölçüler, menıucat 
~gıkın e göre lktısat VekAletinin namile dört müdürlük ihdas edi-
d ~r ez teşkilAtında bazı mühim lecektir. Kimya kısmı kimya 
h:ır~ler teşkil edilecektir. Bu sanayii ile, mensucat kısmı men-
b nUz lasavur halinde olmakla sucat sanayi ile, makine kıımı 
1c:raber fiil sahasına geçmesi memlekette imal edilen makinelerle, 
a.;vetJi bir ihtimal halindedir. ölçüler kısmı da yeni ölçülerin tat-

laıavvurlara ıöro Vekllette bik Ye ıairesilo meıiul olacaktır. 

iki 
Yılmaz 
Yoldaş ---

Geçende Macarlar Budin kah· 
ramanı ıçın Budapeştede 
bir heykel diktiler. Budin 
mlldaf aası, Türk tarihinde 
ecnebilerin bile heykel dik· 
mesinl davet edecek dere• 
cede bUyUk kahraınanhklara 
ıahne olmuştur. Bu kahra
man kimdir? 

Budiıı müdafii Abdi Paşa, tari· 
himizde büyük yeri olan lıir 
kahramandır. Hayatı aşk, en· 
trika, cinayet, ihanet, ve milli 
~elınmetle doludur. Budinin 
müdafaası ayni zamanda bize 
o devrin bütün idari, mali 
,.e askeri hususiyetlerini de 
anlatmaktadır. 

iki Yılmaz Yoldaş, Badin 
müdafileri olan iki kalı
ramandır. Karilerine tari
hi şahsiyetlerin hayatını 
roman tarzındaki yazıla· 
riltt tanıtan M. Tur/tan B. 
ba de/a da Son Posta 
kari/erine bu iki kaAra .. 
manı tanıtacaktır. 

YAK 1 N O A GAZETEMiZDE 

Askeri Müzede Kıymetli Bir 
Eser Bulundu 

Askeri Müze kUtUpbanıinde 
meehur TUrk alimlerinden Ali 
Şirlnevai tarafından yazılmıı ve 
Hüseyin Beykara tarafmdan mil· 
hllrlenmiı Ye altına el yazısile 
şerh verilmlı kıymetli bir tarih 
vesikası bulunmuştur. Altında 
muhtelif hUkUmdarların tasdikini 
taşıyan ve ilk defa ( 704 ) sene· 
ıinde çok nefis bir yazı ile yazı· 
lan bu eıer hakkında MU1e 
ldareai mUtahas11ıları çağırarak 
tetkikat yapacaktır. 

DiplomatlaraHükmeden GizliKuvvetler 

Londra'nın Şen Bir Tiyat
rosunda Başlayan Aşk •.. 

- 1 - Yazan: . Berndorf 
Londranın Pic· 

cadilly tiyatro .. 
aunda perde in· 
diği zaman bütün 
salonu tiddetll 
bir alkıı tufanı 
sarstı ve perde 
bir defa daha 
açıldı. Gözleri 
kamaştıran pro
jektör ziyaları al· 
tmda ve sahnenin 
ortasında ufak 
tefek sevimli bir 
mahluk duruyor 
ve eğilerek al
kışlayanları selam· 
lıyordu. Bu, he· 
nUz yirmi iki ya· 
şında bulunan dans6z Pepita idi. 

Sahneye gireli henUz altı ay 
olmuıtu. Bu kadar kısa bir za· 
man içinde Londranın en muvaf
fak bir artisti olmak şerefini 
kazanan Pepita, timdi, şehrin en 
birinci mUzik holünde rol almııtı. 

Orkestranın gUzel bir musiki 
ziyafeti vadeden ilk akordu ile 
beraber projektörlerin ziyaıı 
tekrar hafifledi, salon karanlığa 
bllrUndU ve kllçUk Pepita kolla• 
rınt havaya kaldırdı ve bir ııçra• 
yışta sahnenin önüne geldi; d6n
dU, birer l4stik gibi kıvrılan 
bacaklarını ıağa sola savurdu, 
baygın bir vals ahengi içinde 

dantel elbisesini bir tavus kuyru· 
ğu gibi yelpazeleıtirdi; orkestra 
daha hislenmiş gibiydi. Dansözün 
hareketleri bUsbütUn yavaşladı, O, 
kendiıi için hususi surette beste
lenmiş gUzel bir ıarkının ahen
gine uymuftu. Şimdi yalnız ke
manların baygın seıi duyuluyordu. 

Orkestra ile beraber halkın 
da tekrarladığı ıarhoı hava için~ 
de perde kapandığı zaman küçük 
Pepita heyecan ve sevinç içinde 
kUçUk locasına döndü. Her ak• 
şamkl gibi buglln de bnynk bir 
muvaffakıyet kazanmı,tı. Locanın 

sokağa açılan pencereıinden 19'24 
( Deamıncu 10 ucu aayfada ) 

Buradan Bir Nahiyemize 
Mektup 65 Günde Gidiyor 

L Sokakta Satıcı' Sesleri.. 1 --------

- Haydi kaymak gibi zeytinler.. Kaymak 
- Aman hemşire hızlı yUrll.. Bu yaıtan ıonra bize lif ataa 

terbiyeıiı.ler de yar l. 



Halkın Sesi) 

İhtikarla Mücadele 
Kanunu 

lbtlklrla mtteadele etmek eli· 
mizdedlr, Fatat elimilde olan 
bu batta kullanıyoruz . Acaba 
neden? J9te aldığımız cevaplar: 

Atıfet Hanım (DiYaayol u Klnt· 
larer ıokağı) 

fhtlkir var, h"yat pahalıdır di· 
Jorduk. HOkumet ihtikirla mOcadele 
için de bir kanun çıkardı. . Bu kanun 
halka tam bir mt!cadele hakkı Teri• 
yordu. Herkea aldabldıtı Ye ibtikAra 
uğradıfı zaman Milddeiumumilite 
mlracaatla ıtklyet edebUeeektL Ma• 
aluef koca lıtanbulda bu hakkı 
lıtimal edenlerin adedi ikiyi geçme• 
eti. Halbuki bu kanun tam halk 
hDkOmetine yakııan bir kanundu. 
Fakat 9lmdiye kadar bir muhtekirin 
de cezalandıtı r<JrCllmedL .. 

Alt Bey (Su\ anahmet Ociller 72) 
- Şeh:r mecliıinln mDıı:akerele

rinde okudum. Vili1etteki ibtiklr 
komisyonuna mecl:a namına tayin 
edilen blltün azalar i•tifa ediyormuf. 
Ticaret Odasının gönderditl azalar 
da böyle yapmıılar, Sebebi de bun· 
)ara huzur hakkı nrJlmemesidir. 
Ortada bir kanun var. Bunun ııklet 
merkezi de bu komiayondur. Her
halde bu azaya birer lcret verilmeU 
ld halk ihtikirdan kurtulıua. 

• Ferit Bey .( Fatih Kıztatı Pazar 
caddesi 83 ) 

- Jhtikir kanunu flkiyet hakkını 
laalka vermlttir• t alk Milddelumu• 
Dtilite fikiyet edecek Milddelumu· 
milikte bu fikiyetleri tahkik için 
Vilayet lbtikir komiayoauoa aande· 
recek alacaj'ı cenp iizerine takibata 
seçecektir. Binaenaleyh bu komi•· 
yonun rolll mDhimdir. Hakkıhuzur 

JOk diye bu komlıyona aıa buluna• 
mıyormuf. Bu her halde halledilme· 
ildir. Çiinkl bu kanunun tatbikine 
tnakkuf eder.! 

Jf. 

Şerif B. (Sirkeci Meırutfye o~li) 
- Hayat ucuzladı, bular an haflfJe

cU diıoruz, fakat lbtikir kanununun 
tatbiki zamanındaki fi:tJer hali ba
kidir. O halde lhtikir bAli Yar de
mektir. K~miıyon azası m6him bir 
yazife karfııında bulunuyor. Bunlar 
laakikaten yoruluyorlar icap ederae 
lmmenin menafıl namın~ bunlara 
birer hakkı huzur da verileblllr. 

Bir İmtihan Neticesi 
Vekalet Tarafından 

Tetkik Edilecek 
Miihendia mektebinde açık 

bir Müderris muaYinliğino Bur
haoettio ve Ekrem B. isminde 
iki genç talip olmuştur. S~ylen· 
diğiııe göre Burbanettin B. Mli
hendiı Mektebinden memnudr 
•o Almanyada doktora yapm11br. 
Fakat buna rağmen muvaffak 
olamamıt. Muavinliğe Eczacı 
Mektebinden mezun olduğu ı6y
lenen Ekrem B. seçilmiştir. Ve
kllet MGderrialer MeclilİDİD Yer
dili bu karan boımut ve meH-
leyi tetkika batlamıfbr. 

• 
1 

Bir Rüşvet Meselesinde 
Cürmümeşhut Yapıldı 

Fatih Belediye Şubeli Fen Heyetinde bir rllşvet 
cftrmO mqhudu yapıldı. Fatih'te oturan Sait Bey 
isminde bir zat duvar inşaatı için Belediyeden bir 
ruhsat tezkereli almak istemiı- Fakat Belediyenin 
Fen Heyeti KAtiplerinden Nazmi B. bu tezkerenin 
verilmesinde bayii mütklilat çıkarmış, duvarm mu· 
faasal haritasına vesairesini istemiş, Sait Beyin 
yapbrdığı haritalan ve pllnlan da beğenmemiş, 
nihayet iddiaya göre Sait Beyden tezkerenin veril-

Beyin yanında verilecek paralann cinı Ye numarui 
tespit edildikten sonra sivil poliı memurlarile bera· 
ber Sa it B. F atib Şu beline gitmiı Ye kendilerini de 
Belediye Müfettiılerinden Necati Bey takip etmlftir. 

Sait Bey paraları verdikten sonra Mllfettiş Necati 
8. ile polia memurları içeri girmişler ve Nazmi 

Beyin üzerini arayarak numaralan tesbit edilen pa· 
raları bulmuılar ve bir zabıtvarakası yapınıılardır. 

mesi için rfttvet istemif. Sait B. bu teklife muva• 
fakat etmiı ve derhal Belediye Reis Muavini Hamit 
Beye müracaat ederek vaziyeti anlatmıştır. HAmit 

Nazmi Beye itten el çektirilmiş Ye evrakı da 
MOddeiumumiliğe tevdi edilmek Ozere Belediye 
Ri ıasetine gönderilmiştir. 

50 Bin Lira 
Belediyenin Varidatı 
Nasil Kayboluyor? 

Belediye, gerek varidat, ge· 
rekae ıebrin shhati uoktas•ndan 
timdilik muvakkat bir sebze ve 
meyva hali yaptırmıya karar ver
miflir. Şimdiki ıebze hali bu sene 
Belediyeye 24 bin J'e:-a varidat 
temin etmittir. f-Jalbuki Belediye· 
nin fikrine göre, bugUnkll hal 
mfiaait olmadığından fstanbulft 
gelen meyve ve sebzelerin mllhim 
bir kısmı baıka iskelelere çıka
nhyor, bu yOzden Be!ediyenin 
bu kısımdaki varidata yan yarıya 

eksiliyor. Belediye, yeni yaptıracağı 
hal sayesinde 50 bin lira kadar 
bir varidat temin edecektir. Yeni 
hal 100 bin lira sarfedilmek ıu· 
retile keresteciler yangın yerinde 
yaptırılacaktır. Eğer ileride vazi· 
yet l!'llsaade edecek olursa bir 
milyon lira ıarfedilerek büyük bir 
hal yaptırılacaktır. 

Mektep Kitapları 
ihtiyaca Kifayet 

Etmedi 

Aldığımız malumata glSre ana· 
dolunun muhtelif yerlerinde or· 
tamektep ve lise talebelerinden 
mllhim bir kısmı mektep kitap
larını tedarik edememişlerdir. 
Sebebi, basılan kitaplarm ihtiya
ca kifayet etmemesidir. Bunun 
ilzerine Maarif Vekaleti mevcudu 
biten kitaplarm tekrar basılma· 
sanı emretmiıtir. Tarih kitabın:n 
birinci, ikinci, OzüncU, riyaziyenin 
ikinci, fen kitabmın birinci, ikin
ci, biyolojinin birinci, ikinci, hen· 
deıenia birinci, ikinci, fızikin 
birinci, ikinci, cebrin birinci, ikin· 
d, tqrih nebaU ile teşrihi bayva
nlnin birinci !usımları bastırılmak
tadır. bunlardan bir kısmı ay ba-
11na. diğer bir kısmı da birinci 
klnUDUD OD beıine doğru bud
m11 Ye anadoluya •evkedilmit 
olacakbr. 

!Kuduza Karşı 
ilaç Tavsiye 
Eden Gazete 

lstanbulda çıkan Mektepli 
Gazetesi kuduz ısırmasına karıı 
bir Hiç tavsiye etmitlir. Etıbba 
Odası gazetenin bu neşriyatmı 
hatalı görm6ş ve de:rbal Sıhbıye 
Müdüriyeti ile Moddeiumumiliğe 
müracaat etmiştir. Kendisini gö
ren bir muharririmize Sıhhıye 
Müdiri Ali Riza Bey ıunları 
söylemiştır: 

- •• Kuduz hastahğımn aşısı 
vardır. Gc..zetenin gelişigüzel ilAç 
tavsiye etmesi doğru değildir ve 
edilemez de. Meseleyi Sıbhıye 
Vekaletine yazacak, verilecek 
emre göre hareket edeceğiz. ,. 

Şehir Meclisinde 
M uh!ddin Beye V llİtleri 

Hatırlatıldı 

Şehir meclisi dün saat 14 de 
Sadettin Ferit Beyin riyasetinde 
toplanmıştır. Bu içtimada Vali ve 
Belediye Reisi Muhiddin Bey ge
çen celse terkosun satın al nma 
ve idare şekli hakkında aza ta· 
rafından sorulan suallere cevap 
verdi. Muhiddin Bey, şirketle 
henüz müzakere vaziyetindedir ve 
esasen satan alma hakkı da hükü· 
mcte aittir. Binaenaleyh bu vaziyet 
karşısında mecliste bir şe~· s6yle
meği muvafık bulmıyorum. Müza· 
kere herhalde meclisi memnun 
edecek bir safhada ilerliyor, dedi. · 
Bu mütalea ittifakla tasvip edil
dikten sonra azadan Emin Ali 
Beyin iki takriri okundu. Emin 
Ali Bey takrirlerindeo birinde: 
Süleyma~ı Nazif Beye mezar yap
tırdık. Ahmet Rasim Beye de 
yaptıracağız, fakat bunları yaptı-
r.rken tarihi kıymeti haiz olan 
eski mezarlar.o de muhafaza edil
mesi için tedbirler almalıyız. E
dirnekapı' da Fatih devrine ait 
taşların kırılmakta oldupnu gö
rüyoruz, diyordu. 

ikincisinde de hulasaten tun· 
ları a6yledi: Vali Muhiddin Bey 
ıeçen sene Ada!arın elektrikle 

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

r Kim Haklı? 
Evkaf idaresi Hala· 
Mezarlık Sabyormuı 

Evkaf idaresi, yeni Belediye 
kanunu mucibince bOtnn mezar
lıktan belediyeye devretmeje 
mecburdur. Bu ıebeple evkaf 
idaresi mezarlık satmak baklana 
malik değildir. Fakat bu kanunt 
vaz'iyete rağmen ıehrimizde ka
tede bucakta bulunan bui me
zarlıkların e•kaf tarafından ah-
lığa çıkarıldığı haber alınmıştır. 
Mesela Kasımpaşa'da Belkis H ... 
tun mektebi ittiaalindeki mezar
hk arsası evkaf tarafından bazı 
kimselere satılmak istenmiştir. 

Fakat belediye bunu haber 
alanca tapo idaresine mOracaat 
etmiş, bu mezarlık ar1asının ken
di &zerine tescil edilmesini iste
miştir. 

Diğer taraftan &ğrendiğimize 
g6re, evkaf idaresi, belediyenin 
bu itirazına haksız bulmaktachr. 

Aşı Geldi 
Ameliyeye Tekrar 

Baş~anıyor 

Sıhhiye Veklleti klfi miktar
da aşı gönderdiğinden lstanbaJ, 
Üsküdar, Kadıköydeki çocuklara 
aşı yapalmaıına yeniden bqla
nacakbr. Şimdiye kadar qı , .. 
palan çocukların adedi (30) 
bine baliğ olmuttur. Sıhhiye Mn.. 
dlbiyeti, 26 tetriaanide muhtelif 
mıntakalarda qa iduyonlan aça
cak ve buralara mlinacaat edea-
lere kız:I aşıu yapılacaktır. 

tenviri kl\pt resmini yaparken 
yakmda Adalann bol suya kava
ıacağını vadetmiflerdi. Acaba 
bu hususta ne yapallDlfbr? 

Her iki takrir de cevap •d 
mek iizere makama havale edil
dikten sonra meclia puarteli 
gtlnll taplanmak &zere dajal
mıtbr. 

Teşrinisan 25 

Günün Tarihi 

Neden? •• 
f stanbul Ticaret Odası Ordu 
Ticaret OdasınıDavaEdiyoı 

Ordu Ticaret Oduı k 'ltrol et• 
mek•iain bir parti fındıt"' ıhraç mO
N•ded Y rm :.t'r. Bu malların bir 
neY'I digu bir nev'e karııtırmall 
ıuretile tıt1if edlln IJ oldutu anla• 
tıldıfından fstanbul Ticaret Oduı, 
murakabe •azife.lnl yapmadığı için 
O rdu Ticaret Odasını MGddeiumuml
lite vermittir. Men'i Tağflf Kanunu 
•e landık ihracabnı murakabe nizam• 
aameaiae l'Öre kat1tık mal ihra9 
ed•lerle bunların ihracına müsaade 
verealerin ceıalandırılma11 icap et
mektedir. HGkümetin, ihracatı mura• 
kabe için eaa1h tedbirler aldıtı an
latılmaktadır. Afyon Ye peynir ihra
ubna kontrol için birer nizamname 
projHt yapılarak lktıaat Vekiletlae 
gcladerilditi gibi taıe mera ye , .. 

murta ihracatını kontrol için de 
birer nizamname projeai haz1rlan• 
maktadır. Harice k4mtık mal ıevklae 
•e ba ıuretle Tilrk ihracat mallarınıa 
kıymetJerinla dOfmHine meyd .. 
nrll•l1ecektlr. 

İspanya Hükômer 
Alacağımızı El' an 

Vermedi 
lapanya Üe hllkOmetimiz are.• 

llDda bir ticari anlatma yapıldı
jım eYVelce yazm11bk. Ba anlar 
ma tlzerine gtımrftklerlmizden J.. 
paoya mallan tahdit harici çık• 

· maktadır. Buna makabil lıpaya 
dald d6viz aantrah mGeıseaeal 
hpaayada mahsur kalan Türk 
paralannan •erilmeai için bili 
mDsaade vermemiştir. İstanbul 
Bankalarının ispanya Bankalarına 
takriben iki milyon franga yakm 
alacaklan oldutu gibi tacirleri
mizden bir kısmmmde mühim 
miktarda alacakları Yardır. 

bpanJ• blllulmetinin bu alacatın 
•erilmeli ıçın mO.aade nrmeıl 
beldeamektedir. 

ithalat Ve ihracat istatistiği 
lmacat Oflıinin yaplıtı bir lata• 

tlatib söre 9.1'l Hneılnin ilk on aJI 
arfaada Türkiıeden muhtelif ecnebi 
memleketlere 16,819.418 lira tGtila, 
3,281,797 lira arpa, 9,019,649 lira 
Galm, 5.146,398 lira fındık, 2,682, 168 
lira maden kömlril 7,324,576 lira 
y•mmta. 1,027,152 bra halı, 1,012,926 
lira tiftilr, l,&13,49.1 lira incir, 
7,840,579 lira ham Ye 489,2!5 llrabk 
koton pamuk ihraç edllmittir. 

Ticaret Heyeti Ankara' dan 
DlndU 

Şeker., kahve, çay tacirleri namı• 
- hm.at V elrlletl ile temaa etmek 
Gsere Aakaraya slden be7etten bit 
kıımı aYdet etmit. hlr kıımı orada 
kal..,tır. Verilen mal6mata .ar• 18 
hulraa tarihinden •••el plmit .. 
dl.ulvi !deamlt olan ~y, ıekd 
•• kalanala itbaUne mlAade verd• 
meal •alikıada bir cerq•n .ardır• 
Ba tarilaten ıoara l'•lmlf olan mal
lann ıttıau için henlı kat'I bir n•• 
ce alınamamııtır. 

Son Postanın Resimli Hikage si: Pazar Ola Hasan Beg Digor Ki: ] 

1 - c O yada biç bir feyden 1 
korkmam Anma Hasan Bey 

2 - Y &ni•D Yar dediler 
mi? 1 3 - Tüylerim diken diken 1 

olur. 
- 4 Kalbi:n kopacak gibi atar •• S - Haaan Bey: kolayı • .,ı 

kızna, bir ilf aiye neferiyle nı~ 
lanıYerirsin, meıele katmaıı 



•• ergun 
Mıindericatı-;;,ızın çoklu
lundan dercedilememiş
tir. 

-
Grup Müzakereleri 
Vekiller izahat Veriyorlar 

Ankara 25 (Hususi) - Fırka 
ını11 punun dönkll içtim•mda Ma

Je, Ziraat. Gllmrük ye labiear
!lr Vekilleri tarafından nrilen 
llabat ikmal edilmittir. 

Fırka ırupu cumarteai ıllnll 
tekar toplanarak mDzakerata 
devanı eyliyecektir. Cumarteai 
IGnn lkt .. at Vekilinin izahatı 
dtntenecektir. lktaıat Vekilin· 
den ıorulacak sualler me1a
••nda Ziraat Bankaıınan çalı .. 
lba tarzı ile çiftçi borçları me· 
leielerinin bulunacata zanneclil
~ktedir. Heyeti wekile, farka 
~•auu m6tealup l.-net Pf. DID 
~Yaaetinde ıaat on dokuzda top
::_81Dıf, içtima geç vakte ı ~r 
... varn etmiftir. ---

Tarihi Evrak 
'1esele Y eııiden Canlandı 

Ankara, 25 (Hususi) - Sata· 
... ve billhare memleketimize 
~e edilen tarihi evrak bakkm· 
~ Manin meb'uau ReRlr Şe•ket 
&eyin aual takririne Maaarif Ye 
~~iye vekilleri Meclisin cumar· 
.._. içtiıaamda cevap verecektir. 
,_._ Maliye Veklleti bu husustaki 
~kikabn Şirayı Devlete vardı
~. bildirmektedir. Maarif ise 
-onl evrakın muhaf•za•ının Ma
....,.e allkadar olmadıta mlltale
.... dadar. 

Yunanistan'a Mal Götürmek 1 
Meselesi 

it lürklyeden Yuaanistana s8nderl· 
1 t•k kaaaphk rboyilk bat haynnat Z" Yunan Milii Bankasından mflıaa• 
\' alınaeatı ıibi bunlar mukabilinde 
..... malı ver lecektir. 

IUddeiumumilikte Bir içtima 
a. Dtıu 6ileden sonra Adliyede 
:!c_ideiumumi Kenan Beyin riya
~de btlt6n Mllddeiumumi mu
-·111lerinin ittirakile bir içtima 
~aufbr. Bu içtimada Mtlddeiu•--= muavinlerinin vazifelerinin 
~i İfİ 16rll10lmli1 Ye mesl.td 
tıı hubıballer yapılm11br. 

~lzeUUiklerden tiiri Daha Oldu 
~ köatence, 25 ( Hususi ) -
.... ~. ellililderden ıabık Harput 
~ Ali Galip ftıcceten 61-
-,ttır. 

Yedi Kadm Oldurmuş 
d Vi7ana, 24 ( A. A.) - 7 kam!_ M llcllren Letıol, mllebbet 
~e mahküm edilmiftir. 

~ Bekçiyi Parçaladılar 
~lllir, 25 ( Husuti) - Berp
ls.;da Caak6yll karbekçiai Çu
!I. Ali çavqu Manisa huduclaa· 
Jt;. ~İaanın Arapdere klyllnden 
~ • Muaa, lımail ve Mehmet 
hl..ı.~?•cla d6rt kiıı balta ile par
~ •onra kuyuya atlDJflardır. 

lllaer• lliler yakalaamlflar. Ginayet 
• Jldndan yapalmlfbr. 

Gümüş ı> a 
~ \'~ aene bqından itibaren 
~ltai--• kadar ıtlm&f para 
lto..111 lbeai ve meYkii tedaYlle 
~,. "' ... için tetkikat yapılmak· 

1pünya Güzeli 
U Sabah Şehrimize 

lı..ı· Geldi 
~eli arK gitmit olan Dibaya 
N 1..~~i~an Halis H. ba 
~ leurıınıze ıelmif ve rah
le~~ çok kalabal k bil' halk 
Naa tarafından kal'fllanarak 
~r llbthr. Keriman Hanım 
'" ilt"G h Maniaa seyahatlerinde 
... "16teh ns.n~ kabulden fevkalA
~ 1ılllirdaqıatir. KerimaG Hana
~ en hareketi euauac:la 
~. P1rlak tezabGrat 1apıl-

Son Postanın Resimli Malca/esi il Bir flflisal a 

1 - Bir lnıllls kadaaı dfSrt rin
de 6000 mil me1afe katederek tek 
bafına tayyare IJe Londradan Kap 
Town'a yani Afrikanıa cenap ltar• 
nuna uctu. 

2 - V aktfle kl~lk Wr ı••i 
l~iade a1larca denizde tarpııarak 
Amerikayı ketfedell Krlatof Kolom• 
ban munffaluyetile bu kadamn mu• 
•affakıyetl arHında blylk fark 
1oktur. 

3 - insanlar tabiatı ancak bu 
ceNntll bıreketlerile yenmet• mu• 
•affak olmaflardu. 

ideali nl olaa tlrk kadın" Hn 

de beynelmilel olmak iatiyoraaa 
sarpla hemtlrelerln .-w ol. 

• SON TELGRAF HABERLERi 

Oç Aylık 
Listeleri 

Kontenjan 
Neşredildi 

Bir Kısım Eşya Memlekete Serbest 
Olarak ldhal Edilecek 

Ankara, 25 ( Huıual ) - ikinci kinun, ıubat 
ve mart aylarına ait yeni kontenjan kararnamesi 
dan ( Reramt Gazete ) do intiıar etti. 1344 numa· 
ralı kararnameye merbut A. D. listeleri genişletil· 
miıtir. Bu listelerd"ki eşya memlekete serbest 
girecektir. 

f. Liatesinde yazdı etya 11hbat vekaletinin mii
sadesile ve 600 bia .. ,. seçmemek Gzere Hrbeat 
idhal edilecektir. V. Listesindeki efya için de 8ipa· 
riften evvel izin alınmak ıartile ıerbeıt idUI olu
nabilecektir. Keza bütün madenler kontenjan harici 
blrakılmııtar. 

Aylara taksim edilmek llzere kontenjan liste-
lerine yazalı olup ameli olarak takıimi mDtldll 
olacağa anlaplan bazı eşyanın iki veya Oç aylaıuun 
birden memltıkete ithal edilmesine mtısaade et• 
meğe lkbıat VekAleti mezundur. 

1344 numaralı · kararnamenin yedinci madde-
sinde yazıh taku eıyuı meyanına, k8m0r m&ttes· 
na olmak llzere madenler illve edilmiftir. 

l 
Esbabı tarafından alhnrtlklere terkedilmiş •eya 

gGmrillderce mDsadere edilmit eıya ile ,Omrlldere 
gelmiı olup depo ve antrepolarda fevkallde ..,. 
beplerle hasara uj'ramıt eıyanın veyahut limanla· 
rımızda kazaya uğrayıp batan vapurlara ait hamu
lenin kontenjan harici memlekete ithaline mllsaade 
et~ lldaaat Vektieti sallhiyettarclır. 

13" numaralı kararnamenin 8 inci maddal 
macibinee gDınrük tarife kanununun 377 iaci macl
deainin B, C bentlerile 381 inci maddelİDİn 8, C, 
D bentlerinde yazıla etJa bazı memleketlere tabim 
edilmittir. . 

Gtımr6k Tarife Kaaunuaun 157 inci maddeainde 
ve 105 ill 113, 323 il& 363, 368 Ha ( telırarta 
okunamualfbr ) 377 ila 408, 409 ile 439, 492 ilt 
515, 518 ili 553 maddelerinde yazılı eıyayı •• 
bunların kontenjanda g6tterilecek miktarlarını bu 
malların mellfe'leri olan memleketlere taluim 
etmiye veya takasa tlbi tutmaya lktısat Veklleti 
sallhiyettardır. 

Mektep Kitapları 
Ucuzlablması için 

Çalışılıyor 
Ankara, 25 (Hususi) - Mek· 

t;p kitaplarının palaala olduiu 
hakkmdaki neşıiyat llzeriae Ma· 
arif V .ekili Rqit Galip Bey de
miftir ki: 

Avrupada 
Siyasi Hava 
Yine Bozuldu 

irtişa işi 
Hasan B. Divam Aliye 

Verilmiyor 
Ankara, 25 (Hamal) - bauri 

eacllmen irtita enalo luriacle 
tetldkabm ikmal ederek muba
tuını muhtelit enclmue teyeli 
etmiftir. Enclmen mu:batuında 
Trabzon Meb'uaa HuuB. in Di
vanı Aliye HYkini iatilsam edecek 
hiçbir delile teudllf olunmadıtuu 
zlkreylemekteclir. 

"Mektep kitapları fiatlarını 
yeniden tetkik etmek ve mtlmklln 
oldutu kadar ucuza mal edecek 
eaulan bulmak &sere bir komi .. 
yon te,kil ettim. Her halde 
çocak babalarının mllelliflerin 
ve tabilerin menfaat Ye hakkına 
korayacak bir f8kil bulanacaktır. 

Yeni Meb'uslar 
Ankara, 25 (Haauli) - Fırka 

mllnhal meb'ualulakrasabak Ttltlin 
lnhisan MlldllrO Behçet B. den ma• 
ada Birinci U. M&fettit lbrahim 
Taif Beyle sabık Samıun Valiai 

Cenene, 24 (Hususi) - Avrupa 
d•Yletlerlnin umumi harp dolaJUll• 
Amuikaya olu borçları hakkında 
M. Hunr'ia verdlti menfi ceyap, 
beynelmilel aiys.ı mehafilde, tlddetıe 
infilik edea bir bomba teılrt ,.,. 
.... tar. Bu cevap lzerine elyeYlll 
maallllsta •• mlzakere halinde 
bulunan beynelmilel meıelelerla 
baWne imlr•n kalmamıt de•ektir. 

Kkım PapJI •e •bık komoloa
lardan Rut1ni Beyi namzet gle
terecektir. lbrahim Tali BeJin 1.
tanbul' dao namıet ı&sterilmeti 
muhtemeldir. 

İSTER iNAN, /STER 

Muhtelit Enclmen •ui7eti tet
kik edecek Ye kararma verecektir, 

Mudut Asayişi 
Mardin, (Haauai) - Valimiz 

T allt B. ile Deynor deleıeai 
muavini M. Kadanex aramda 
Kamıflida bir mlllkat yapalmıı 
ve hudut asayifi hakkında her 
iki taraf için faideli kararlar 
alınmaftır. 

iNANMA/ 
Belediye, Ş6rayı DeY1etin tefair ye karara ile, ye

ni yapbjl caddelerle, latıın açtıtı yerlerde, •• ıa• 
h·pler0 nden masrafın yanS1nı tahsile laak kaaaamı" 
•• bet aenedenberl ba halrlunl tahsil edemedijl içla 
timdi d8rt bet milyon liralak blr alacatı tahakkuk 
etmi• Ş:mdl bu paraya bina sahiplerinden tahsile 

baı'ıyacakmlfo Bina batına 100-150 lira borç dl
tilyorınu1-

JSTFR /NAN. 

Şimdiden aoara da yapalacak yeni eaddel•ln ya• 
n murıfmı belediye bina uhlplerlnden a1acaka11fo 

Artak bundu aonra lıtanbulda yeni cad4e rapa
labilecetine, 

INANMAI 

Sözün Kısası 

Moda 
,\4üpteltiları 
Acele Ediniz! ··-Geçen gün gazetelerden bi-

rinde g8zilme bir yazı İliftİ. 
mevzu .. asrilik " mefhumunun 
bizde ne garip telekkalere ujra
dıtını, ne yaılıı anlqıldığını 
anlatıyor. .. 

Bizde "url ball)lar (!); auvaıe· 
ler veriliyor, a .rl mod~ lar 11 (I) 
envaı taklit ediliyor. Bir atla tık 
ıiyiomekle meşbJr bir kadının 
elbiı:: inin btnzerini yapacaiam 
diye sivri akıllı kadınlar, •ki 
zaman masal!crmın kuyruklu 
kiler halayıklarma d6nliyorlar, 
filan akt8r0n aurabna bemiyece
jim diye katlannı yolup kepaze 
ederek, aaçlanm lnVll' kıvır; arap 
çoc:uju bqlan gibi blildlbD bak· 
itim yaparak mab cemalleriai cia 
ehanelerinin cebenne n kıltkb 
teYl n rın' döndürll1orlar. 

L &.!a bin tirli zararı fayda
undan qar antikalıklan .. Anifta· 
yn"e de hak •erdirecek Wr malaa
retle flP•fıp, bpa bp taklit edi
yorlar, ve zan ediyorlarki alri
leıiyorlar •.• 

* Haber Yereyim; Amerikacla 
bir renkli balo mocluıcbr sidiıor. 
Milyonerin biri bir renkli ll7afet 
•ermif, W.i • 1armm ıece " ••• 

Kadıalar, •kekler kıp larlDIZI 
elbiseler aiJmifler,ılmlelder, ima
Yatlar, çoraplar, papaçlar hep 
iyi bealenmit mlruyecll surata 
renginde. •• 

So&acla lrtller, clanrlar, 
bardaklar, çatallar, bpldllr, laatta 
yemekler, içkiler lurmızalardan 
aeçilmif. Her f87, alduu:ıa ne 
ıeleblline gize çarpan her t•J 
kırmızı ... 

Bir diğeri, renıiaf deaif
tirerek bunun maYiaini, bir b ... 
ka11 yeşilini yapDUf... Ve bu, 
.. reakli ziyafet ,, moda olmUf. 
Simdi orada • pembe pce,, ler, 
• mor ıece ,, I•, • taraac1 p
ce" ler, .. kah•e renılmhrak 
gece " ler " Sanmaa gıce " ler 
gırla gidiyormUf. •• .. 

Slzün laaua: Alrllerimls (1) 
Amerikaclald ba • Realdi Gece" 
modasına, bir p .....ı olu tak
litten ıeri kalmıyacaldardar. 8-lm 
buna imanım var. Onlara ta.
Iİyem, biraz acele et.mler, soara 

renkler bitw de .. Renbi& Gece,,ye 
kahrlar ••• 

Bir Sandal 
Parçalandı 

Betiktatta ka11kplak yapan 
lamail dla md.._ blamlf, 
fakat clalplarm tı · • waclal 
parçalan•lft lwU .P IUl'ette 
yaralanmlfbr. 

--~ 
Bulgar Sefiri 

Giderken Beyanatta 
Bulundu 

Balıar aefiri il PaYlof dla 
mealeketiae ••det •tmit " il
tuyoada birçok zent _. .. 
letJİ oluDJDuftar. il PaYlof t 
derken beyuatta ........... 
mittir ki: 

.. - Tlrkiye'clen a~kea 
kendi vataaamdan a,..t.r ~ t .. 
eulr duyuyorum. Kardet Tlrk· 
Bulgar aiyall mlnueltab çok do.
tanedir. 

Yalanda bir ticaret mukave
lesi yapalar& iktisadi mlbaaaet• 
leri daha larneH.--. ·:~eceiiz. 

Ziya 8. Vefat Etti 
Ankara, 24 (Telefonla) - Sa

~ l.tubul Tapu mldtırG, mD
f 7.iya Arif Bey •ef at etti. 
tapu ve kaclutro mlc:liriyeti umu
miyeainln bitin memarlannın iftiı
rakile cenazesi kaldınlch. 

Kalp Sektesinden Olatn 
Dolmababçe Sarayı lutpaeaaı 

Hacı Hasan Efendi ewin• aider· 
kea kalp Hktelİllclıa llmlftl,.• 



4 Sayfa 

Memleket Manzaraları 

Malkara Köyleri 
Ve Kiremithane/er 

Malkara (Hususi) - Nihayet
siz tar lalar arasında uzanan k&y
lerimizde hayat çok sessizdir. 
Köylerimizin söğütleri arasında 
akan billur derelerin ıwarı yazın 
azalar. Fakat bu mevsimde çof
kun bir cereyanla çağlar. Köyle· 
rimizin bazaları ( 170). bazıları da 
(60) haneden ibarettir ve nilfuı· 
)arı (300 ile 950) araıında taha
lüf etmektedir. 

Ekseri k&ylerimiz Yasatl ola· 
rak (50) hanelikdir. Kaylerimizde 
ıınai müesseselerden un fabrika· 
)arı, su değirmenleri ve yel de
ğirmenleri vardırki köylerimizin 
un ve ekmek ihtiyacmı bunlar 
temin eder. 

K6ylerde yerli kiremit imal 
eden kiremithaneler mevcuttur. 
Burada yapılan kiremitler 30-40 
paraya aatılmaktacbr. Geçen sene 
bir kiremithane aç yilz bin kire
mit imal etmit Ye tanesini 40 
paradan satmııtır. Kiremit imali 
balkımı:ıın iyi para kazanmama 
yeaiJe olmaktadar. K6ylümllz çok 
çahfkan Ye gayretlidir. Glln doğ
madan tarlasına koşan çiftçiler 
gün batarken avdet ederler. Çok 
çalışırlar, fakat hallerinden mem· 
nundurlar. Köylerimizin temiz ha· 
yası, berrak ıulan sıhhate çok 
f aydahdır. Onun için köylillerimiz 
dinç, 1ağlam ve neı'elidir. 

Samsun' da 
Fırtına Kesildi, Kar 

Yağıyor 

Samıun (Hususi ) - Bir haf· 
tadanberi devam eden ıllrckli 
J•imur ve fırtınalar dvrmuı, 
fakat kar yağmaya bqlamııtar. 
ilk kar 15 dakika kadar devam 
etmiştir. Odun •e kömür fiatleri 
birdenbire yftkselmiftir. 

Zonguldak'ta 
Tavuk Kolerası Çıktı 

Zonguldak (Hu1U81) - Zon
ıuldak merkezi ile Diverck baYa
lisinde bir kaç haftadanberi ta
vuk kolerası zObur etmiıtir. VilA
yetçe hastalığın önilne geçilmeai 
için derhal tetbirler alınmııtar. 

Filyos Yolu 
Zoguldak (Hususi) - Filyo8-

Ankara demir yolu inıaatı 86 ıncı 
kilcmelr<.!yİ bolmuştur. Zafranbo
lu'ya bir saat arası olan Karayün 
durağma kadar yol döşenmiştir. 

Adapazarı Sporcu!arı 
Anlaşıyorlar 

Adapazarı, (Huıuıi) - Yeni 
teşek kül eden Türk Gncn kuln-
bü ile Yeni Hiill kulllbü ara· 
sında çok samimi temaslar vuku 
bulmaktad:r. İdman Yurdunu 
Gençlerbirliği ve Yeni HilAI ku· 
lübil ile devam eden ihtillfa da 
her llç te,ekküliln gösterdiği bna
nil niye_t sayesinde tamamen zail 
olmak üzredir. 

Ba ıkesir'de Ballk Avı! 
Bal.kesir, (Hususi) - Manyas 

ı&lünde balık avlanmıya başlan· 
m•ttır. Eti oldukça lezzetli olan 
balıklar, külliyetli miktarda ıeh· 
rimize getirilip satılmaktadır. 

lzmirde Define 
İzmi r, 24 ( Hususi ) - Karşı· 

yak J (Turan ) da bir evde 10 
bin a.tın ı'c. bir define mevcudiyeti 
: ı 1 

• •• nlılmiştir. Definenin aran-
1 'l omıştar. 

&OM POSTA 

• 
E 

Balıkesir Doğum Evi 
Doğum Ve Bakım Evi Halk İçin Çalışan 

Hayırlı Bir Müessesedir 
Balıkesir (Hu· içinde 8 llllm 

susi) - Dört ay vak'uı kaydo-
evYeJ, açalan dilmfttir. Bu-
" doğum ve nun ıebebi de 
bakam,. evi, aon 

hastaların •in' 
gtlnlerde nazarı ve llmitıiz ola-
dikkati celbede· 
cek derecede rak mOracaat 

faaliyete baıla· 1 etmif olmalan-
mııtır. Sahhiye dar. Buna rat-
VekAleti marife- men tdoktorlar 
tile açılan bu ~ mızın ıayr6tl 
mOeueıe ıehri· ~~ uyade bu-
miz için cidden t -........ talar kolaylıkla 
hayırla ve elzem kartal maktadaı-
bir yurttur. Ah- ... ıkealrln lataatıon c•ddeal ve m8hfel lar. 
ıap bir binada, .kıımen tamir 1 nun yakında ikmal edileceji 1 Diğer taraftan kafayı parça-
edilerek kullanalan " Dogum Ye tahmin edilmektedir. hyarak çocuk almak hAdiaeal 
bakım" evinin Baı Hekimi Halit Dogum ve bakım, evi fimcliye burada sık •k wkua gelmekte-
Beydir. Kendisi fiç sene Cerrah kadar 651 hasta teda'ri etmiftir. dir. Eğer memleket ve civan 
paşa ve Gülbane hastanelerinde Bunlardan 129 u hastaneye yatı- balkı, bu mtıeueaeJI benimar-
çalışmııtır. Y alruz, binanın nate- rılmııbr. Hali hazırda kopfl• 14 )erse, dogum Ye çocuk hutalık-
mam olmuı, bir kısım para nr- kadar basta daha vardır. ları k.Skftnden izale edilmif 
fma ihtiyaç göstermektedir. Bu· Mlieuesede bu dart ay olacaktar. 

Antep'te 
Son Sistem Bir iplik 

Fabrikası Açılıyor 

Antep ( Hususi ) - Pek ya· 
kında tehrimizde son ıiatem bir 
iplik fabrikası açılacakbr. Fahri· 
kanın bütün malzemesi gelmiŞ, 

montaj ameliyesi yapılmaktadır. 
Fabrika 35 çift numara iplik 
çıkaracakbr. Yapılan hesaplara 
göre makine gllndc bir ton pa· 
muiu iplik haline ifrağ edecektir. 

Halkımıza haklı bir sevinç 
veren fabrikamız iki ay sonra 
kOıat edilmit olacakbr. 

Dörtyol' da 

Portakal Az Amma, Fiatler 
Çok Ucuz 

Dörtyol (Hususi)- Bu ıenenin 
portakal mahıuln az olduğu hal
de fiatleri de dUşilktur. Uzun 
mllddettenberi beklenen ecnebi 
ve Türk müşterilerden ancak iki 
kişi gelebilmiştir ki, bunlar da 
Konyalıdırlar. 

Diğer taraftan her ıene fs
tanbula portakal götllren Gerze 
vapuru birkaç gUndenberi Paya• 
rıhbmında mahsul yUklemektedir. 

Bartın'da 
Kuyudan Hala Petrol 

Akıyor 

Bartın, Yukarı Ç&llıda 

Murat Bey oğullarınm su ku
yusunda akmaya bqlıyan pet• 
rol için iktisat V ekAleti henOz 
miltehass s gGndermemiıti, bu 
günlerde g6ndereceil tlmit edi
liyor. 

Geçenkl yağmurlıtrda, kuyu
nun duvarlarından fazla ıu aktı
ğı ve kuyudaki su çoğaldığı için 
gazm aktığı bir mUddet belli 
olmamış, fakat ıon bir iki ,On 
içinde yine . eskisi gibi petrol ak· 
mıya baılamıtbr. 

Kırşehir 

Elektriğe 

Kavuşuyor 

Bel•dlJ• b•hÇ•al 

Kırıehir (HU1111I) - Kırıehir 
ıimdiye kadar en mftbrem Ye 
medeni bir ihtiyaç olan elektrik
ten mahrumdu. Bu medeniyet nu· 
runa ,imdi kasabamız da ka VU§

maktadır. Belediye alta sene ev· 
Yel on tane yüı mumluk radyom 
lambası almıt. bu lAmbalarla 

ıebri tenvire calıtmlflı. Fakat 
uzun ıllrmedi, 1lmbalar bozuldu 
Ye alSndn, ıehir de yine karan· 
lıklara g&milldll. Şimdi milteıeb

bia bir gencin çok bayırla Ye 
·faydalı kararile pbir karanlıktan 
ebediyen kurtulmakta~ar. Bu genç 
Menendizli oğlu Mehmet Efendi-

dir. Mehmet Efendi ıehrin tam 
ortasında bir elektrik fabrikası 

kurmıya baılamıtbr. Fabrikanın 

ilk tecrtlbeleri yapalmlf, maYaffa
kiyeUe neticelenmiftir. Şimdilik 
elektrikten sadece hllkümet civa
rındaki dilkklnlar, evler Ye mll
easeaeler iıtifade edecek, gelecek 
sene teaiaat bilylUnlecektir. Meh
met Efendiye Belediye de nakdi 

muaven~tte bulunacak Ye bu 
suretle gelecek ıene birkaç 
saat mesafedeki yerler, yollar Ye 
binalar tenvir edilebilecektir. 

Soma'da 
Kumpanyalar Tütün 
Almıya Başladılar 

Soma, (Huauai) - Tlttln pi
yasasını ilk açan Gılen Ye Di 
Amerikan kumpanyaları yllz bin 
okka tnton almıılardır. TOttln 
inhisar idaresi de bir miktar 
mlbayaa yapJDlf ve IODra gerek 
idare, gerek kumpanyalar fimdi
lik mftbayaab kestiklerini bildir-
mişlerdir. Maamafib Oçtl de ikin
ci bir mlibayaa emrine intizareD 
memarlannı burada bırakmıt
lardır. 

Gerede' de 
Devamlı Surette Kar 

Yağıyor 

Gerede ( Hususi ) - De•am 
eden ıiddetli soğuklardan ıonra 
kar bqlamııbr. Şimdiye kadal 
yağan karm kalanlığı 10 santim
dir. Kar devam etmektedir. Bu 
kosafetle yağdıği taktlirde yol
ların kapanmasından korkulmak
tadır. Çiftçiler heniiz ekin itlerini 
bitirmedikleri için bu vakitaiz 
kardan mliteeasir olmuılardır. 
Mahrukat fiaUeri yllbelmiıtir. 

lzmit'te 
Yakında Çok Heyecanh 

Bir Maç Yapılacak 

lzmit, ( Huauıl ) - Ônllmlb
dokl cuma gllnll ıehrimiz. 

deki ldmanyurdu Ye lttibat
ıpor klllpleri araıında bir maç 
yapılacağım haber aldım. Bllt&n 
lzmit, ıporcularım fiddetle .ıı

kadar eden bu maç hakkında 

ıimcliden dedikodular baılamıfbr. 
Her iki klflpte de dej'erll OJUD
cular Yardı. lzmit'te bu iki ldllp 

lıtanbul'un F enerbabçesi •• Ga
latuara71 meaabeaindedlr. 

-!~----G_e_nç_l_er_l_ç_m ____ ~I--
Hepimiz 
Biribirim."ze 
Benzeriz 

Blltlln zahiri tahalüflere rai· • 
mea, lnıanlar biribirioe benzerler. 

Hayattmızda zamanumzuı ço
ğunu bqkalanna benzememek 
için aarfederiz. Her millet kendi
sini diter milletlerden llstftn bu
lur. Her fert te kendiaiai diğer 
fertlere faik ıanır. 

Halbuki nihayet hepimiz birt· 
birimize benzeriz. 

Hepimizde qağı yukara ayni 
iptidai huıuaiyetler vardır. 

Hepimiz acıkır, hepimiz uyur, 
hepimiz ıuaar, hepimiz hayvanlar 
gibi cesur veya korkağız. Hepı. 
miz imar yeya seviniriz. Korktd" 
ğumm oman hepimizin saçları 
dimdik olur. Hepimiz ayni cinll 
lhti1acm sebunuyuz. 

Bllttın inaanlann &mitleri •• 
korkulan biribirine benzer. 

Arapta da, Çinlide de, TUrk• 
t• de, lntilterede de ayni inaiyr 
ki heyecanlar Yardır. 

Diierlerinden ayn kendimizin 
uyabileceğimiz ıeyler pek azdır. 

Hepimiz bir ana çocuguyuı 
ve hepimizin gideceği yer nihayet 
mezardır. • 

Do dakikada her g8ğns ayni 
tlmit Yeya korku heyecanilc ka· 
banp aöner. 

Arada sarada berkeıten bqka 
tllrlO yetiıen insanlara tesadef 
edilir. Bunlar herkesten batka 
tOrlü d8fünllr, baıka ttirlD hisar 
der, bqka tllrlO yqar. Bunlar 
sıradan çıkmıt olan ve kendi
lerine ekseriyetin haricinde mev· 
ki yapan mllatesna insanlardır. 
Fakat cemiyet mlltemadiyen in
sanlar aruandaki farkl•n törpO-
ler, onlan aynı kalıba, aynı şekl• 
aokmıya çalııır. 

Aramızdaki en ldlçllkleri il• 
en bllyllkleri aruında okadar d 
fark vardar ki zikre detmez. 

V uat yatandaıın vazifesi bu 
ldll içinde bir sıra neferi gibi 
çalıfmak, cemiyete faydalı ol-
maktır. 

Fakat •n bllylik gaye, ıır• 
neferi olmaktan çakm11k, herkeıİJI 
fevkinde bir mevki temin et
mektir. - Naki 

Adana' da 
• 

Dört Arkadaş Biribirinı 
Ağır Surette Y araladılat 

Adana, ( Huıuıi ) - Buradt 
Birecikli lokantası 6nllnde kaob 
bir ka•ga olmuş, dört arkad1 
eski bir kin dolnyısile bıç• 
bıçaia ielmişlerdir. 

Bunlardan SalAhattin, Durrnuft 
Seyfi I, aralanmış'ar 'ar. 1 k ;kisiııfıl 
yaruı ağırd r. 

Düzce'de 
Mükemmel Bir Jandarıtı' 

Dairesi Y apıliyor d• 
Dbçe ( Hususi ) - Dilıço 

yeni Ye mükemmel bir jandat_. 
daireıi inıa edilmektedir. .~ 
darma dairesi ikmal edildı lı 
ıonra hapishane tamir edileCd~ 
ve 11hhl ıartlara g&re ta 
olunacaktar. 

OUzcede Kar Yağıyor !Jt,.. 
Dkce, (Hususi) - Bir~ •t 

danberi devam eden sftrekl~ a.t 
marlardan aonra civardaki ,tıt· 
lan kar yağmıya ba11aıD'.;uı11 
Hatta bir aralık kasabada t8'• 
sepken kar yağdığı g6r&bnttt.,tt' 
Bu Y&lotıız kar ~rkesl bayr ..... 
bırakmıt kıtlık tedarik yap~r1'" 
olanları telişa dtışllrmllştOr. f".,ıt 

ı .. a ye 
bu 1e11• f as a kış o acagın akli" 

kar yaiacaıı11a kani bubınrıı 
dar. 



Siyaset Alemi 

lurk-Fransız 

İtilafı Ve Fransız 
Efkarı 

Türk Cllmhuriyeti, nktile Fransa 
namına hareket eden murahhas M. 
Franklen Buyyon'la bir itllif y:ıp
auıtı. Bu anlqma neticeıi olarak, 
Suriye budutlanoda bazı değlşikfi!t .. 
ter yapılma!: icap ediyordu. Esuı 
konulan, fakat nihai tekli Yerilmiyen 
bu anlatma, ıon gilnlerde Fran11z 
ıefiri M. da ŞAmbröD'Ga milzakereye 
IDemur edilmeıi ile tatbik aahuına 
rlrmit oluyor. Bu ltiJlfın birinci 
kumı, mübadele edilecek brafeyn 
•mllldne aittir. ikinci k11ma gelince; 
bu da Batdat bathnın karıtık baki· 

reai olan tımendifer cıeıeleılne aitt'r. 
Bu itilaf münaaebetiJe Franaıı. 

efkirının intibalarını tespit etmeyi 
fa1dala bulduk. 

Fraoıızlar diyorlar kia 
•Her ıeyden evvel t&1rih edilmek 

lbımdu ki yapılan ltilif Türk Ye 
Suriye timendifer hatlarının iıletll
ınesine milnhaaırdır. BaA-dat hattının 
m(btakbel akıbeti, biltun Hrmaye, 
hisse ve tahvilatile 1921 dcnberi 
IDuvakkat bir surette devam eden 
bir vaziyeti sadece tebdil demek 
olan bugünkQ ltllif ilo alikadar 

tletildlr.Filvaki bu me1elenin men~ine 
Yarabilmek için 19'll de tespit olu
nan Franklen Buyyon itillfının 10 
uncu maddeaıne müracaat icap eder. 
Bu madde ile Türkiye Hilkılı.aetl 
Baj'dat hattının Pozanhdan itibar 
eden Toroı çıkı,ından münteha nok· 
tası olan NuHybine kadar kısmın 
bir Franaıa: tlrketi tarafından ftle
tllm .. i e1aıını kabul ediyordu. 

Adana ile Pozantl arasındaki kıaım 
haklı surette hiçbir zaman bu kum• 
panya tarafından itletilmemlttir. Şu 
bale nazaran Franıız kumpanyaaının 
ltletmekle meşgul :>lduj'u bat, hemen 
tamamen Türk araa:iıinde bulunu• 
Jordu. Çilnkl Surl1•1• ait kasımlar ı 

1 - lıkenderon - Payaı • Topkale 
&rHındaki 14 kilometrelik parp ile; 

2 - Halebe nrmak lcin hattan 
Suriye aradıinde tetldl ettlfl " V • 

1 

1 

.. klindeld parça. //. ı' 
400 kilometrelik me1tfede Türk 

Surl1e hududunu çize~ bj'i$attw, Ço-
banbeyll · ki 
Platformu da ü araz ı ndadlr. 

TQrklerin, bizim için hiçbir men• 
hat temin etmlyea bir tekli ldareJI 
•etittlrmek istemelerini tabii srCSrmek 
lıımdır.Bu itibula meaeleyl dostane bir 
tarette halletmek mayafaktı. Şimdi, 
t..a ltillf muciblnçe hattın munba11-
ran Suriyere ait lu11mlara Franaıa: 

kumpllnyuına sreçecektir. Yalnıa: 
Adana - Fenlpata parça11 alb a7 
SOftt'a TGrkl7eye intikal edecektir. 
Zara Feva:ipafa ile ,Di7arıbeklr ara• 
landa hat yaptıkları için, bu parçaya 
•hemmlyet yermektedirler. Şu haldeı 
111 ltillf, bir intikal ndyeti ifade 
eder: Yapalae•k tecrtlbe gelecek 
t.ır sene içinde batlayacak, munfık 
ltrGlmeue ilk dCSrt Hne içinde bun-

BABİC:I Gönül İşleri 

................. .-......... _. .......................................... I<arilerin 

Amerika Alacagv ını istiyor Suallerine 
Cevaplarım 

BuVaziyetFransa VelngilteredeBüyük ~:i.!:::.:~:t~G:CS: 
Bir Endişe ile Karşılandı :=ıır:.:m::b:: ~:~: 

Vatington 24 - M. Huver, 
borçların tehiri talebi hakkmda 
milhio beyanatta bulunmuştur. 
Bu beyanatta Amerikanın alacak· 
lannı istiyeceğini söylemiştir. 
Amerikan gazete!eri umumiyetle ı 
bu beyanatı iyi kerşılamışlardır. 

/ Yalmz Detroit Eres Pres gazetesi 
Ruzvelt'i kısa s;örOşlü olmakla f 
itham etmektedir. Reisicümhur 
Ru:z:velt te beyanatta bulıınarak 
Huver'le ayni fikirde olduğunu 
ıaylemiştir. 

Fransa Endi•• içinde 1 
Paris 24 - Huver'in beyanab 

burada hayret değilse bile bir 
ümitsizlik uyandırmıştır. 

Bu şayanı hayret kararan 
akiıleri pek bedbinane bir suret• 
te karşılanmqtır. Artık tasdik edil
miyecek olan Lozan itiliflannın 
tevlit etmiş olduğu itimadın mah
volması, Stresa' da sarf edilmiş 
olan gayretlerin felce uğraması, 
cihan iktısat konferansının kendi· 
liğinden teahhür etmesi ve logilis 
lirası, Fransız ahvali maliyesi ve 
hatta paralann dolara tah.Ui 
dolayııile umumiyetle kambiyo 
piyasasında blsıl olacak f elAketll 
akisler, bu karana doğuracatı 
mq'um neticelerdir. 

Almanyamn tediyatta bulun
mallDa nihayet veren amilin M. 
Huver'in teşebbt\stl olduğunu ha· 
brlatan gazeteler, bu hareketin 
mantıksızlığ na iıaret eylemektedirler 

lnglllare Ne Fikirde ? 
Londra 24 - M. Huver'in 

beyanatı burada pek iyi Wr intiba 
bırakmamqbr. lngiltere Ameri
kanın notasını alır almaz hemen 
cevabım yerecektir. lngiltere bu 
cevabında tediyatan gecikmesinin 
ıebeplerinl bOtOn teferrüatile izah 
edecektir. 

Bura mehafili, klnunuevvelin 
IS inde tediyesi icap eden taksi
tin behemehal 6denmeu hususun
da Amerikanın .wrar edeceğine 
ihtimal vermemektedir. 

dan vazıeçllecektlr. 

* Son Tark • Franıı:ı itilifı mGaa-
Hbetile Fransızların dGtG•ltlerl 
itte bundan ibarettir. - Süreyya 

Almanya da 
ipizlik, diğer 
mem le ket ler le 
kıyaı kabul et-

.. zor var mıdır ne deraia? 
~ M. A. 

miyecek derece
de fazladır. 

fpizler hak
kında bir fikir 

edinmek için 
bu reame bak
mak kilidir. Bu • 
bina bir it lda
rebanesidir. Bu
rada ifçilere ft 
bulunur. Bina 
6nllnde g&ilnen 

kalabalık ta, it 
bulmak 6zere 

mliracaat eden
lerdir. 

Bu binanın 
6nll hergilo böy-

le ipizlerle do
lar boplır. 

Hit ler Başvekil 
Olmıyacak Mı? 

Fon Papen Tekrar Başvekil Oluyor 
Ber1iı_1, 24 -1fitier1a Rei8icllm· 

hur Hideabutga d8u verdiği ce· 
vap hakkında, resmi mehafilde 
blikftm dren zan ve tahmine 
g~re, bu ceYap, müzakerelere 
devam busutUnda kapıyı açık bı
rakmıtbr. 

KooUJmalara devam için Hit
Jerin bir uaul teklif ettiği ı6y· 
lenmektedir. Reisicllmhurun ka
rarını bug8n vermesi ihtimal da
hilinde glriilmektedir. Her iki 
taraf ta kabine buhranının bir an 
evvel -ortadan kalkmasmı arzu 
etmektedir. 
Fan Papen Tekrar Geliyor mu? 

Berlin, 24 - Fon Papenin 

reisicnmhur tarafından aabık ka
bineyi yeni bqtao tqkile me· 
mur edilmesi ibUmali pek kuY• 
vetlidir. Yeni kabine, galiba 
eakiıioin ayni olamıyacakbr. Me
ni. ziraat nazırlıklarının bqka 
ellere geçmelİ muhtemeldir. Bu· 
na ratmen yeni hl\kCımet, ıelefi 
gibi mlitebakkim, mutlak sali
biyetlerle mtıcebheı bir· .. Reial
cllmhur kabinesi" olacakbr. 

Hitlerin muhbrasını bir daha 
tetkikten sonra cllmbur reiıinİD 
Alman Faşistler liderine yeni 
tekliflerde bulunmamayı karar 
altına aldığı söylenmektedir. 

Son iddialara g6re verem sari 
değildir. Siz kızın bugllnkü aah
batine bakınız. Ciğerlerinin fo
toğrafisini aldırınız. Hiçbir an• 
za yoksa, tehlike yoktur sanı
rım. Herhalde her ikiniz de ken
clinizi doktora muayene ettir
melisiniz. 

* • 19 yaıında fakir bir aileye 
mensup fakat hayatım kazanmıı 
istikbali parlak bir gencim. 

Memleketimizin ytlkıek aile
ıine mensup bir genç kızı seYi
yorum onun da beni aevdiğinl 
birbirimizle karıılaştığımıı zaman 
onun bana tatlı tatlı bakııın· 
dan anlıyorum. Fakat aevgimizl 
biribirimize izhar edemiyoruz. 
Ne yapayım? 

llanlaL M. M. N. 

KDçnk yerlerde g&zle veya 
mektupla anlqmak gllçttır. Birl
birinld ıevdiğinizl anlamak klfi. 
dir. Ondan aonra yapılacak f8Y 
kw ailesinden İltemektir. Niye
tiniz evlenmek dejUM, bu all
kayı burada keaip ayrılmakbr. .. 

Manisa'da E. K. Beye: 
Hammteyze qk mektapçum 

değildir oğlum. Daha mehtap 
yazmasım bilmiyoraan, ıevmemİf'" 
llİa demektir. Atk lmmiyl bile 
dile ptirlr. 

HA~IMTEYZ! 

- TAKViM == 
CUMA 
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TEFRiKA NUMARASI: 2 Genç kadın karanlık bahçede 
kaybolmuıtu. O yaldqtıkça ıea 
uzaldqıyorda. 

mektepte jimnastik yapbğam lla
tik ayakkaplanmı g6rdtlm.Hemen 
aklıma bunu yapmak geldL 

idiler. O uman Faruk Erkim 
Harbiye Mektebine denm edi
yord&L Aar, atetli, ıportmen 

bir zahitti. C:IPBI GiBİSİ 
''MiLLi ROMAN,, 

Muharriri: Barlıan Calait 

DUnkU Klsmm Hulasası 
ErkA.nı harp yaıbqııı Faruk n 

&rkadqlan, bir telefon muhavere· 
•inden ıonra harbin ba9ladığını öğ
reofyorlar. YUzbqı Faruk daha yeni 
••lenmltUr. Arkadaflan, harbe ev
•eıt. biı bek&rlar gideriz l diyorlar. 
Fakat Faruk, memleket davasında ••il bekA.r yoktur! cevabını veriyor. 
llarbln ll&nı davul zurnalarla ilA.n 
•diliyor. Almanyanın bütün meaele-
leh rl kolayca halledeceğini zanneden 

alk hiçbir te At eaeri göstermiyor. 
l'aruk Rumellhlıanndaki evine gi· 
derken harbi doıunayor, zihninde 
•Uıuhıuz levhalar kayuaııyor: 

fcera Bu umumi hareketler araaında 
Lir dine ait olanı yok gibidL Tam 

aıker duypaile bldiselerin 
r•lnız seyircisi ıibiydi. 
le Yalnız vapor Hisara yaklaıır
..;• uzakta, koyu gölgeler içinde 
._ •tıktan ibaret evini gördOjil 
.,. __ illan kalbinde hafif bir titreme 
"IQ}'du 

Genç kadın timdi onu karaa-

lakta, bahçede bekliyordu. Her 
akpm biiyilk bahçenin karanlık 
bir k6ıesine aaklan·r, o geçerken 
birdenbire 6nllne ablarak ellerine 
nnlırdı. 

Karanlıkta bqları bİrlefir, 
dar yolda yanyana Jlrllpbilmek 
için biribirleriae aoblur, lork 
elli adımbk yola baan yanm 
uatte yllrllrlerdL 

Narin bu alqam kim bilir 
hadki atacın arkamnda oaa taze 
bir ıDrprİI huarhyordu. 

Genç sabit timdi harbi, nl
mayiflerl heplinl uaatmUfbl. 

Bir an enel k6şke varmak 
için hatts kalabalık arasında 
ondan fazla izahat lstiyen tanı· 
dıklarlDI baıtan ıaYarak yokup 
tırmandı. 

- Fa fa. •• 
- Ni nL 
Faruk ıuin &'eldiji Jeri bir 

ttlrltl tayia edemiyordu. 

- Nl Nil 
Geriden cevap geliyor: 
- Fa fa. 
Selin geldiği tarafa y0r6yen 

aenç zabit onu çağırıyordu: 
- Ni Ni 
Bu sefer ileri den bir ıeı c~ 

vap veriyordu: 
- Fafal 
Faruk onu kolay bulamıyaca-

jını anladı. Tealim oldu: 
- Mfthim haberler Yar Narin, 

çak meYc:ltaal 
Dalİa 11kt1nll bitirmedeD ıenç 

kadua ona bel kayıtmdan yaka
lallUfb. 

- Neftf Faruk? 
Genç •klnabarp iki kelime 

ile handll verdi. 
Narin o uman llzdtlğllne pif

man olmut gibi ona ıokuldu:~ 
- Darıldanmı banal 
- Kabil mi? Fakat ıeytan 

gibi nasıl gllrnltll etmeden etra• 
fımda dolqbnl 

Genç kadın henllı kızlık, mek· 
teplilik duyplarından kurtulama• 
c:htını ga.teren yaramazlıkla aya
tını yere vurdu: 

- itte hep kabahat bunJarınl 
8qln dolabımı brıtbrtrkeo. 

- Şeytani 
- Genç kadın ona sokuldu: 
- Şimdi muharebe mi var? 
- Muharebe ftl'. · 

- Sen muharebeye ıidecek 
misin? 

- Zabit değil miyim! 
- Ben? 
- Kocaları muharebeye si-

dcn kadanlar gibi evinde otura-
caksın 1 

Genç kadın sDküoetl• söyle
nen bu iç d6rt kelimenin mana
ı:nı anlamamıı gibiydi. Y&zb8fl 
Faruk onu ı&iıllne çekti: 

- Şimdi giden gelen yok 
Narin. f çeri girelim de konu· 
fUrUL 

Aydınlığa yaklqbkça kenet
luen kollan gevtedi. Balkonda 
onları bekliyen (Narin) in anneli 
aeslendi: 

- HA.il saklambaç mı oynu
yorsunuz çocuklar? Geç oldu. 
Yemek hazır. 

Evlendiklerinin üçlincO ayı 

idi. Fakat çocukluktan beri tana
ııyorlardı: (Narin) kısa çoraph 
bukleli uçlı bir kollej talebeai 
iken yine Rumellbisannda komıu 

Rumelihlunma yemyetil ajaç
lara albnda, buao Baltalimanı 
çayınmn Hkin ve serin dere 
keaarlannda uzun uzun konu....
larda. 

Onları doat yapaa ilk aebtp 
spordu, (Narin) çok gllzel ylkme 
ve mllkemmel ldlrek çekea, yel
ken kullanan tam bir Boiuiçi 
kwydı. 

ArnaYUtk6y Amerikan kolle
jinin bu ıporcu talebeai daha OD 

beş yquıda iken ilk defa Hisar
dan KandilHye kadar bof aza 
yllzerek geçmiftL 

K&y haJlmwı bazı ıeri fikirli
leri arumda pek de bot tlrll
miyen bü heYealer genç sabiti 
çok alAkadar ettiği için (Narin)I• 
doıt olmak arzuıu artb. 

Ve bir garip tesadllf 16r0f
melerine fırsat verdi. 

Bir sonbahar sabahı Kollej' e 
yetifmek için iskeleye inen (Narin) 
ıiıten vapurlann iılemediğini gl
rDnce mektep arkadq)anndaa 
{Ayten) le bir sandala binip 
Bebeie kadar inmep karar 
verdi. 

( Arkuı var) 
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Diinya Hadiseleri 1 \ 

Kııba Fırtınası 
Müthiş Bir 
Facia Oldu 

Havanadan yazılıyor: Kuba 
adasmı silip sUpüren fırtınanın 
dehşeti hakkmda toplana gelen 
malümat henüz taınamlanımş de· 
ğlldir. Fırtına ile beraber deniz· 
den yükielen dalğaların _yüksek
liği Uç metreyi bulmuş ve bl\U\n 
bir YilAyetin sahillerini kAmilen 
harap etmiştir. Dalgalar, 20 kilo 
nıetre murabbaı bir araziyi istila 
etmişlerdir. 

Deniz suları ile beraber ka
raya fırhyan köpek balıkları, 
deniıln hücumu karşııında can· 
)aram kurtarmak kayğusuna dllşen 
halka saldırmıf, bu suretle 175 
kişinin kısmen kolları, kısmen de 
bacakları balıklar tarafından par· 
çalanmışhr. 

Su baskını ve fırtına netice
sinde ölen bin!.!rce inıan, geoit 
bir sahayı geçilmez bir hale 
getirmiştir. Şimdiye kadar ancak 
ll<lO ceset yakılmak suretile 
ortadan kaldırılmışt r. Daha bir
kaç bin cesedin imha edilmesi 

laıımgeliyor. 

Jimmy·n1n Yeni Maceraları 
Nevyork - Memuriyet vazı· 

fesini suiistimal meselesinden 
mahkemeye verilen ve istifaya 
mecbur kalan eski Nevyok Bele· 
diye reisi Jimmy V alker'in maruf 
sinema yıldızlarından Betty Komp· 
ton ile evleneceği haber veriliyor. 
Jimıny Valker evlidir. Fakat 
sinema artisti ile olan münase· 
beti, ötedcnberi dedikodulara 
aebep oluyordu. Zaten bu kadına 
para yetiştirmek içindirki Jimmy 
Valkerin birçok suiistimal yaptığı 
söylenmişti. 

Reisicumhur intibabmı mütea· 
lup Jimmy tekrar Avrupaya 
hareket etti. Fakat bindiği vapur 
da Betty Konpsonde vardı. Av
rupaya evlenmiye gittiği şayi olur
olmaz birçok gazeteci vapura 
aaldırdı. Jimyeyin ağzından bu 
hakikati öğrenmek istediler. Fa· 
kat o inkar etti. Karısından ay

ralmıyacağım söyledi. Fakat Betty 
Kompson ile olan münasebetinide 

inkar etmedi. 

Kutuplarda Buzun Kalmhgı 
Berlin - Kutup havalisine 

ye groenland kıtasma kiden fen 
heyeti, uzun tetkiklerden sonra 
Almanyaya dönmüş ve fen aka
demisine milfahedeleri hakkında 
izahat vermiştir. izahatı veren, 
heyetin reisi Alfred Veyenerdir. 
Bu zatın beyanına göre Groen
land araıisini örten buı tabaka• 
sınm kalınlığı 2000 metredir. 
Buz tabakasının soğukluğu ise, 
derinliğe inildikçe azalmaktadır. 

500 metre}'e nüfuz edildiği za
man sovuk derecesi sabit kal
maktadır. 

Gökten Dilsen Tas ' . 
Pariı - Gt".çen temmuzun 

on dokuzunda, garbi Almanya 
ile Straıburğ ~ehrinde hir hava 
hAdisesi görülınllştnr. Yalnız bu 
mıntakadan ~ ö:-lilen bu hadise, 
kutru ayın yarısı böyUldiiğünrfe 

muazzam bir cisimin gökten yere 
dilşmesinden ibarettir. Bu cisim 
dilştükten sonra o mıntaka bir 
çeyrekten fazla aydınlık kalmıştır. 
O zamandanberi düten ciımin 
bulunduiu yeri aramak için ya: 
pıJan Rrafhrmalar neticesiı kal
mıştır. 

Dünyada Olup Bitenler 
- --- -- -~---

Dünya Sür'at Rekorunu 
Kıran Tayyareci Kadın 

-- - ... - - - --~--

Dört Günde 6000 Mil Mesafe 
Vardı Katederek Kaptovn' a 

Dünyanın uzun mesa
fede sllrat rekorunu kır
mak Uıere fngiltereden 
(Kap Town ) a uçan 
lngilix kadını bu seya· 
batini muvaffaluyetle bi
tirn~iş bulunuyor. 

İngiltereden Kap Town'a · 
uçmak ne demektir 
bilir misiniz ? 6000 mil 
mesafe katetmek de· 
ınektir. Haritaya bir bR~ 
karsanız bu mesafenin ıH 

demek olduğunu dahı 
kolay anlarsanız. Am. 
Jolmson bu mesafey 
tekbaşma dört giind. 
katetmiş bulunuyor. 

Ondan evvel ayn 
aeyahati yapan kocas 
Mo!lison bu meaaf eyi 
dört gUn ve 17 saatte 
katetmişti. Bu suretle 
kocasının rekorunu da 
kırmı~ oluyor. 

Bu seyahat esnasında 
genç fngiliz kadmı sa
hrada şiddetli fntına· 
larla çarpışmış, benzini bitti- 1 
ği için şiddetli bir yağmur 

esnasında bir çamurlu saha· 
ya inmiş, fakat bütün manıa· 

larma rağmen yoluna de· 
vam ederek seyahatini 
Yaktinde bitirmiştir. Yağ· 
mur, fırtıua, tehlike 
onu yolundan ahykoya· 
mamıtbr. 

Zaman olmuş ki aa· 
atlerce ne yeri, ne de
nizi görmez olmuı. Za· 
man olmut ki çöl orta· 
11nda benzininin bitmeai 
tehlikesi ile karşılaşmıı, 
Fakat 'biran iradesini kay· 
betmemiıtir. 

Amy Johnson bun· 
dan eYvel Londradan 
Avuıtralyaya uçmuı idi. 
Geçen sene de Rusya 
üzerinden Japonyaya gi
dip gelmiı idi. 

Geçen sene Moliıon 
ismindeki meıhur tayya
reci ile evlendi. Evlenir 
evlenmez kocaaile birlik· 
te bir Amerika aeyahati 

yapmayı dUıUndüler. Son· 
ra bu fikirden vugeç-

tiler. Biri Amerikaya, diieri 
Kap Towvna uçtu Ye lkiıi de ıe-

yahatlerini muvaffakıyetle yaptılar. 

. Mongolların Amerikayı Keşfi meselesi 
20 Bin Sene Evvele 

Ceset De 
Ait 

Bunu 
Ve Yeni Bulunan Bir 

Gösteriyor 
Nevyork - Amerikanın Kristof 

Kalomp'tan e\•vel Asyadan gelen 
Mongol .ırkına mensup kabileler 
tarafından keşfedildiğini gösteren 
delillere yeni bir tanesini ciaha 
ilave etmek icap ediyor, bu delil, 

Mimez<ıta eyaleti dahilinde Ottcr 
Trail denilen ovada bulunmuş bir 
iakelellir. Bu ovada bazı ameleler 

toprağı kazarlarken göğsU bir 
taş balla ile yarılmış bir iskelet 
bulmuşlar ve derhal zabıtaya ha· 
ber vermitlerdir. Zabıta itin için· 
den çık&mamış, birtakım ilim ve 
fen adamları davet edilmit ve 

Bir Okuma istatistiği 
.6erlin - T eshit edilen oku

ma istatistiklerine göre Alman 

milletinin yUıde (2,6) sının okuma, 
yazma bilmediği anlaşılmitbr. 

Fransada ise bu miktar ( 5,9) a 
çıkmaktadır. Bu rakamlar, on 

yaşından fazla insanlar içindir. 

halyada lıe, okuma yazma 
bilmiyenl'°r, umumi nUfusun yllzde 

( 27 ) sini teşkil etmektedirler. 

Portekizde bu nisp~t yüzde (65)i, 

Brezilyada ( 70 ) i bulmaktadır. 

Umumi istatistik şudur: 

İngilter yüzde (4,5), Amerika 
yllzdc (6), Çekoslavakya yUzde 

(7,4), Belçika yüzde (7,5), Eıtonya 

( J0,8) Macaristan ( 13,8), Lctonya 

(18,8), Litvanya (32,7), Bulgaris
tan (90,7), ispanya (43), Yunanis-

tan (43,3), Rusya (48,3), Meksika 
(64,9), Hindistan yilzde (90,6) dır. 

------ - ---
görülmfitlür ki bu iskelet 20 bin 
sene evveline aittir. Yani bir taı 
baltası ile öldürülen şahıs, 20 bin 
ıene t!Vvel bu cinayete kurban 
gitmiştir. 

Zabıtanın, bu hakikat' karşı
sında alakasız bir vaziyete geç
mesine mukabil birçok fen adam· 
ları işe vazıyet etmişler, iskelet 
üzerinde tetkikat yapmıılar ve 
şu neticeye varmıılardır. 

fakelet, 16- t 1 yaşlarında bir 
kadına aittir. Kalbi Uıerine vuru· 
lan bir balta ile öldi\rUlmUş, ıon· 
ra ceset suya atılmıştır. lıkeletin 

' 
çürlimiyerek mahfuz kalabilmeal 
de vaktile bUyUk bir göl halinde 

bulunan Otter trail oYBsınm kum· 
ları arasına gömUlmllş olmaıındon· 

dır. Ceıedin boynunda garip de
niz kabuklarından yapılmıt ıUı 

eşyası bulunduğu gibi, baaık bu
runlu olması ve kafa kemiklerinin . 
şekli, Mongol arkına ait olduğunu 
göıtermiştir. 

Bu da, Monaolların İ•panyol
Jardan çok evYel Amerikayı ket· 

f~tmelerinin bir delili daha ıayal· 
maktadır. 

Top Çeken Traktör 

Yeni harp ıiJAblarmda ınrat 

birinci mevkii İfgal ediyor. Hatta 

en ağır harp malzemeıioi bile 

aüratle bir taraftan bir tarafa 
nakletmek mecburiyeti vardır. 

Onun için atır toplara mabıuı 
traktörler yapmışlardır. Topları 
bu traktörlere batlıyorlar. O va-

kit toplar atlarm götUremiyeceği 

araıtde Ye onların ıüraUle kıyas 

Kari Mektupları 

Tramvay Seferleri 
Geçen Senekinden 

Seyrek Değil 1 
Geçenlerde yağmur altında 

uzun milddet tramvay bekleyen 
bir kariimiz seforlerin daha sık· 

Ja,tırılnıasını temenni ediyordu. 
Memnuniyetle anladık ki, Beledi· 
ye Reiımuavini HAmit Bey bu 
temenniyi görmüş, bize şu ce· 
vabı gönderdi: 

Tramvay Şirketinin bu mev· 
ıimde ve muhtelif ıebekelerde 
iılettiği araba mikdarı geçen 
senelerin tamamile aynıdır. 

Bununla beraber halkm iıti· 
rahatini temin için' icap eden 
tedbirlerin ahnması lUzumu Tram· 
vay Şirketine bildirilmittir. 

Belediyemizin halk temenni-
lerine ehemmiyet verifini el· 

bete teıekkUrle kartılarıı. 

r ______ c_e_va_p_ı._r•_m_ıı _______ ) 

Ayvalıkta ZtilıtO Beye: 

- AlAkamıa tetekktır ederiz. 
Zamanı geçtiği lçia yaımız ma· 
aleaef neşredilemedl efendim. 

Köy Hekimi 
bir Çatı Altında 

Romanları bilyDk bir .. vk 
merakla okutan muharrir arlr.adaıı· 
mıx Burhan Cahit Beyin 7eni iki ro
manı çıkmııtır. Bunlar nTelce ıl!ıll 
gazcblerde tefrika edtlmit n büyök 
bir allka ile takip edilmittir • 

Hoıuanl· rrn biri ( K11y Hekimt 1 
ismini taşımaktadır. Burhan Cahit Bet 
bu eserinde genç bir doktorun Anr 
dolıı içinde, köy kıdım arasında ge
ten nşk macerasını anlatmaktadır ki 
muharrir hunun ınevzuuııu bizzat 
Antalya taraflarında. vo yaptığı ıeyr.· 

bat sırası nda elde etmlıtlr. 

( Bir çatı altında ) lemini tn,ıyr.D 

Moriıı Dokobra !Jaurice Decobra diğer 
romanın mevzuu ( Maurlce Decob· 
ra) nııı bir oserindon adapteclir. Bu 
romanın zongin lıir it ndaınıııın karuı 
\ ' O mctresilc olan mUnasebeti ve kibar 
alemlerini çok meraklı bir surette an· 
lntmakııı.dır. 

Hurh:ın Cıı.hit 

tavalyo etmeğe 

Beyin romanlarını 

lUzum yoktur. Sarf 
gazetemiz tçln yazclıj?'ı yeni romanı 
( Crpho Oorisi ) iao diğer bUtiin eser-

lerinden ytikeok ve tok meraklı bir 

hakikat nHl\ZUlldur. 

HavacıUk va Spor 88 11çuocU 

l!a~;ısı ~ıktı ... c~ilmif azı 'e rc"inıler 

vardır. 

Para9lit l\tılı,1 :ırına dair, Spor ır.· 

baııııdan LMnıratuvma lmtlığı alt111d• 

bir mııı adamının clU9tıncelori 1 Ha":ı' 

Yer, Dcıı iz porlarına 'e lt:ıdırıJarıJI 
tayyareciliğine ait kıymetli h:thiıler 
vardır. 

Oalal•••r•y - 18 inci nuııı•· 
rası hir~ok ilınt, felsefi ve edebi ıııli" 
kalelerle ıH'Hedilmiştir. 

Lahlm•lz Kuron - Dit ·rabtbi 
ıu· Halil llyas Bey tarafından ~ t ı i tıu . 

·ı bır nan lotıiııısiz kuron lmalıno aı 

e@er ııı•9roc11lıni~tir. 

Holivut 
• • efııi"' 

htaubul, Re} oı;l u, Kadıkl:I~ Iİ" 
rualarına tPnziUı.tlı kupon koyan J[oıcli 

vut'nn 2 inl'i sene 86 ıncı il) ıı;ı rcırı 
resimle intitar ctmiıtir. 

~=============........-=:::::==-~ 
c . k b" .. tir yD" kabul etmıyece ır sura 

Ç k kt .. l atlarıP 
rüyor. ün n tra or er ti• 

. .. . 1 . de rah• 
geçemıyeceıı yer erı bLI 
geçebiliyor. lngiliı. ordue;u11d• 
taralctörler kuJlanıhnRktad!r· 
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Ziraat Bilgisi 
1 1 Tahdidi Teslihat Konfe

Konuşulurken Bağlarda 
Salklm 
Güvesi 

Hi1.•ı 1.iraat lıu<ıusıın uak i 111il 11-
kiillı•riııizi ı-;urnnuz. 

Son Pogk'nın c Çilrı;i • ei 
si7i g- ! ı;l ıktl''\ knrtarac:~ktır. 

Havraıın'da Hüseyin Ruhi Be· 
yin bana gönderdiği bir mek· 
tuhundn hulasaten diyorki: 

" Bağlarda koruk zamanı sal
kımlara bir takım kurtlar musal
lat olarak taneler çürüyor bun· 
lara karşı ne yapmalıdır? ,, 

C - Bağlarda koruklar ka· 
harmıya ba~Jaymca salkımlara . 
musallat olarak taneleri yiyen ve 
bilahere çiirüten bu haşereye 
''Salkım ~iivesi,, fen lisanında da: 

" - Koşilis ambigella ,, der
ler. Kışı asmanın kabukları altın
da geçirmiş o•an kozacıklardan 
rnayısta çtkaıı kelebekler; tomur
cukların iistüne yumurtlayıp bu 
Yunıurtalardan çıkan kirli beyaz 
renldeki kliçUcek kurtlarda tomur· 
cukları yerler. 

Bir müddet sonra ömürleri 
bittiğinden ördlikleri ağlar içinde 
bir koza yapıp saklanırlar. Bah
&ettiğiniı kurtlar ikinci nesil olup 
işte bu kozacıklardao çıkacak 
kelebeklerden olur. Bunların bı
raktıkları yumurtaların kurtları 
tanelere saldırırlar ve kurtlanarı 
koruklar çürümiye başlar, sal
kımlar gtivelenmiş bir manzara 
arzeder. 

En nihayet bağ bozumuna 
doğru biitün kurtlar lnizalitt 
halinde kışı geçirmek Uzerc asma
ların kabukları ve berklerin çat
lakları arasına saklanırlar. Ertesi 
•ene ancak mayısta tekrar çıkarak 
Yumurtlamıya ve zarar ziyan yap
nıtya başlarlar. 

Salkım güvesi bağların mühim 
dUşruanlarmdandır. Yaptığı zarar 
bazı seneler mahsulü yarı yarıya 
dUşllrür. Buna karşı yapılacak 
Çarelerden birinci.si; haşerenin as• 
tııada hal'ınmasına r:ıcydan ver· 
llıernektir . Madıun ki haşere kışı 

Ötncenin kabukları altınd~ ,. eçt-
tiyor, şu lıı.t ld , i~ışta., eyı· · t pı-
lacak bir temizlik i!1..• unu 

kazımnk miimkündür. K .. ._ı alan 
•oııra ömcelerin kabuklarını soy• 
tnak, fazla dal!ar• budamak, lü
zurnauz herkleri toplamak kAfidir. 
~u auretJe daha başka başerele
tın de sığınakları yok edilmif 
olur. Bu meyanda asmanın göv
cl~s;ne adi kireç badanası veya· 
hut yüz kilo suya 25 kilo karabo
Yi\ ve 1 kilo .taç yağı konmak . ıu
~etile .. haz rlanat1 hususi mahlul den 

e surmek lazımdır. ElbAsıl te-

lll'ıİdik bağlarda her tür)ll heşero· 
e . 
rın haş zıddıdır. 

Kabule soyma, badana, buda
~a, ve bunlarla birlikte belin 
•ştan evvel yapılması salkım 

~Udcsiııin zuhurundan evvel ya
ı ılacak le.tbirlerclir. Ev\•elce bu 

~:ı:~lıııamış olursa o zaman tır
I . meydana çıkar çıkmaz üzer-
tnrıe b 1 . . . ervf!ç 11 ı...tı reçeteyı ::ııerp· 
tn~Ic lazundır. 

130 kilo su 
2 
1 
2 
1 

" 
" 
" 

göztatı 

sönmemiş kireç 
arap sabunu 

" karbunat 

1 
2 
3 
4 
5 

bu terrh· h 
trı dd 1 1 aıırlamak için her 

a e b' ·ı dikt , ırcr mı dar suda eritil-
t ;ı ~ ~ s onra s ı ra ile geride ka

l Ylll k'I 
lltic:n 1 0 suyon içine katılır .. 

ha:urlanmaaı esnasında 

ransı 

' 1 

"Hart,. tipinde iki kiflllk va son derece sUr'alff bir 

Buglinlerde, Cenevre tahdidi 
tesfihat meselesinin müzakeresi 
tekrar başladt. Bu müzakerenin 
bugünkü mevzuunu Almanyanın 
silahlanmak bahsinde istediği 
müsavat meselesi [ile Fraosanın 

tahdidi teslihat konfransma ver· 
diği yeni proje teıkil ediyor. 
konferans kat'i safhasına girdiği 

diye kadar ya
pılan muhtelif 
mü za ke relerde, 

birçok devletler 
tayyareleri iki 

nevi ayırmak is

temişlerdi : 

Taarruz silA· 
hr olabilen tay-

yareler. 

Müdafaa ailA-

hı olan tayyareler. 

fnglllz hava fllo•u 

1 için ya devletler 'aralarında anla

şarak herkese emniyet verici bir 
şekil bulacaklar veyahut anlaşa

mıyarak dağılacaklar ve biı yüz
den müthiş bir silAh yarışma gi
rişerek nihayet harbe kadar işi 

Bir kısım dey

letler ise tayya- iki motörlU Yunkerslerln mltralyoz mevkii 

( 

Mefhur Do X tayyaresr, Nevyorkta, hUrlyet heykeli önUnd• 
ileri götüreceklerdir. SilAh yarı- renin mutlak olarak bir taarruz Bu fikre timdi şu suretle 

tının neticesi maalesef budur. ÇUn· · silahı olduğu esasını müdafaa itiraz ediliyor: 

kil hiç bir millet böyle bir yanım ettiler. Mesele böyle bir safhaya Eğer tayyarelerin yapılması 
lktısadi ağarhğına dayanamıyacağı girmif bulunduğu bir sırada tahdit edilirse terakkisine ıct 
için kendini kafi derecede hazır- k"l · 1 Binaenaleyh tayya-

bı·r kıaım devletler, ·ı hl çc ı mış 0 ur. 
lanmış hissettiği ilk fırsatta, bu 11 A arın relerin imali serbest bırakılmııtır. 
yükten kurtulmak için hasmine kontrolü noktasından harp tay· 
saldıracaktır. Bu itibar ile vazi- yarelcrinin serbest bir surette 

yet ciddidir ve bu ciddi vaziyette yapılmamasın•, hiikiitnet fabrika· 

akıbeti tayin edilecek olan silah- Iarmda yapılmas1 lilzurnunu ileri 

lardan hiri de tayyarelerdir. Şim- sürdUler. Bu arada, diğer birta· 

iyice karıştırılmasını unutmama
lıdır. Elde edilen bu bulamaç 
bağlara serpilince aynizamanda 
bordu bulamacının vazifesi de 
görülmUş olur· Yani hem mildiyo 
hastalığına hem salkım günsine 
ilAç serpilmiş olur. Yalnız bu su-
yun köklere sızmamasına dikkat 
etmelidir. 

HAMİŞ - Salkım glivesi ile 
mücadele umumi olmsısa başka 

bağlardan çıkan keJebekler yine 
gelerek kurtlan tevlit edebilirler. 

Çltcl 

kım kimseler de, bugünkU tica

ret tayyarelerinin ufak bir tadil 

ile harp tayyaresi haline getirile-

bileceğini söyliyerek buna itiraz 

ettiler. Neticede, beliren kanaat 

şu oldu: İster harp işi için, ister 

nakliyat vazifesi için yapılmış 

olsun, tayyare, her zaman bir 

harp silahıdır. Bu itibarla hi.ikü

met fabrika:lar :nda yapılmalidır. 

Ve bu surede konlrölü miiınkiin 

olur. 

Vaziyetin aldığt bu şekilden 
bütün dünya tayyare fabrikalarını 

ciddi bir endişe almıştır. Eğer 
Cenevrede toplanan Tahdid• Tes-

liha t Konf eranıı, tayyare yapmak 
salabiyetini devletlere verecek 

olursa, husust fabrlkaların işi 

duman olacaktır. Fakat bereket 

versin yine şanslı çıktılar: Üç 
büyük devlet, ilk safhada fikrini 

bildirdi. Ve tan arelerin yalnız 

devlet fabrikalarında yapılmasma 

taraftar o lmadıkl2. rını konferansa 
tebliğ elti. Bu açık vaziyet alış· 
ta n sonra tahdidi teslihat işinin 
yürii.nesi de filen suya düşer 
gibi oldu. Allah encamımızı hay
retsin vesselam. 

. Bir Hadise Karşzsında 

Onlar Ve 
Biz ... 

Amy Conson · genç bir lngiliz 
tayyareci kadındır. Bundan bir 
sene evvel Avusturalya ile Lon
dra arasında bir uçuş yapmıştı. 
Memleketine dönmeden bir haç 
gün evvel meslektaılarından Mel• 
Iison da oraya g-eldi ve birgUıı 
kendisine sordu: 

- Benimle evlenmek ister~ 
miıin, Amy? 

Amy Conson, belki evlenmeyi 
aklından geçirmişti. Belki değil, 
m.ıhakkak. Fakat Millison'la ev• 
leneblleceğini hatırına getirme
mitti. Bu da bir tesadüf eseri 
idi. Böyle bir teklifle karşıla-
9ınca dll.ştlnmek ıçm mühl.,t 
istedi ve düştindUkten ıonra ce
vap verdi: 

- Evet. .. 
Amy Conson ondan sonra 

Amy Mollison oldu. yani ismmı 
değiştirdi. Fakat meşgalesi ve 
hayatta kendisi için çizdiği yolun 
istikameti zerrece inhiraf etmedi. 
O kadar inhiraf etmedi ki evlenme 
memurluğundan çıkan yeni karı 
koca, doğru tayyare meydanına 
gittiler ve sırtlarına mavi gömlek
lerini giyerek çalıtmıya koyul· 
dul ar. 

ll--
Mollison, bir müddet ev\'el 

Londra ile Cenubi Afrika ara
ımda bir rekor uçuşu yaptı, 4 
ırUn ve 17 buçuk saatta bu me
safeyi attı. dUnyanın takdirlerini 
topladı. 

Bir mllddet evvel de Avrupadan 
Amerikaya gidit1 geliş uçuşuna 

teşebbUı etti. Bllyük Okyanusu 
Garptan Şarka muvaffakıyetle 
ıreçti. Fakat dönüş için doktorlar 

• mU1aade vermediler. 
Amy Conson kocasile reka

bete girişti. Onun takriben 4,5 
&llnden bir az fazla bir zamanda 
katettiği mesafeyi daha az vakit 
de uçabileceğini iddia etti ve 
yola çıktı. Son gelen haberler, 
bu tayyareci kadmın, yolda bir 
kaza geçirmesine rağmen, Lon-
dra - Kap uçuşunu kocasından 11 
saat daha az bir zamanda ta
mamladığını bildiriyor. 

* Garbın tekniki ve Garbın 
bugün iriştiği medeniyet &eviyesi 
iıte böyle bir sayin mahsulUdUr. 
Bu say, asırlardanbori durmıya• 
rak, diıılenmiyerek, terekkı yo
lunda, insanlara bir parça daha 
rahat ve kolaylık kazandırmak 
uğrunda, büyük bir feragatla 
didinip duruyor. Çoğumuz. Anıy 
Mollisonun kadııılığı ile kendi 
erkekliğimizi mukayese edereek 
utanacak mevkide bulunduğu• 
muzu çabuk anlanz. :ıf. ll--

Doğacak Çocuklarm Cinsi 
Evlenen bir erkekle kadının 

Hangi cinse mensup çocuk 
yapa bileceklerini evvelden anla· 
mak artık fennin tespit edebil-, 
diği kolay bir şey olmuftur. Bu 
kadınla erkeğin ifrautlarının 
mahiyetine bağhdır. Eğer erkeğin 
ifrazatı kalevi ise ve kadının 
hamizi olan ifrazatile muadil su· 
rette karşılaşırsa, hasıl olacak 
çocuk hakkında kat'i bir şey 
ısöylenemez. Kı z olduğu kadar 
erkek olması ihtimali de çoldur. 
Fakat bu gibi vaıiyetlerde, çok 
defa, çocuk ikiz olur. Eğer erkek 
ifrazatı k alevi, kadınınki az ha-
mız ise, bu takdirde çocuk erkek 
olur. Aksi halde yani az lrnlcvl 
erkek ifrazatile fazla hamız ka· 
dın ifrazatmın birleşmesi hemen 
umumiyetle kaz çocuğa hayat 
verır. 
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1 T U A L Sineması 
BugOn 80D olarak 

BALO ~:.~ı.i:d::: ve HAYDi ASKERE ':10'!:~0 
BugDn U de tenzilatla matine her yer 20 kuruı 

Yarınki matinelerden itibaren 

ARiAN GEN RUS KIZI 

Kuvvetli ve mOeeısir bir mevzu. ..• 
Maarice Roıtand'in eserinden muktebes 

OLDORDOGOM ADAM 
Z. Beyin Jöntürk'lerle Münasebeti Varmış 

Rejisörü ERNST LUBITSCH 
TAMAMEN FRANSIZCA SOZLO FiLM 

ll•lıorrirl .. . 

Her Ha/ela Mahfuzdur 
-198-

Siyasi mDcrim ve maznunlara 
ıelince, bunlann Betiktq kar•· 
kolunda, n&betlo dayak yedikle
rine, karakolun be dramlarında 
çftrütiildOklerine d. pyi o1aa 
riYayetler, birer aoede..ı iba
rettir. Haal'lnrqa k~rakolunda 
uzun milddet vazife if ctmif olan 
poliı ve koınilerlcrin en bitaraf. 
larmdan icra ettiğimiz tahkikat 
tamamen bu neticeyi vermİftİr. 
Eaaıen Haaanpqa karakoln, aİ• 
1asl mücrimler için bir (transit 
1Derkezi ) aden ibaretti. Ancak. 
~emmiyotli bir aiyaal bAdise olur 
da bunun failleri Teyahut maz
nunlarmın Yıldızda iaticvabı IA· 
aampline, o zaman birk:ıç gtın 
karakolda alakoaar VC')'ahat Yıl· 
dazdan g&aderilen siyasi mamun
lar, Zapti1e Nezaretine aenolu
nurda. 

Huan Pqa, mümkün olduğu 
kadar aiyul hAdiaelere temas el• 
mekten Uzak kalmak ister; ve 
temas eltili hidiael~rde bir bak
ll&hk oluna bitin lmnetial aar-

federek onun da 6allne geçerdi. 
Yunaa Nadi Ye (merb:ım) 

Mittecabi zade ismet Beylerle 
rilfekuı bir (Cemi1eti Hafiye) ter 
kili t&hmetile muhakeme ve nef· 
yedildikten aonra, (Z) 8. İlminde 
bir renç aleyhinde mllthlt bir 
jurnal Yerilmiıti. O zamanlar, 
heaDz kolatuı rlltbeaindc olan 

Mektebi Tıbbi1e Eczacabllflll Refik 
Bey vuıtaıile yerilen bu juma1, 
çok mnhimdL Jurnalı Yeren de 
(Z.) Beyin bir arkaclqa idi. Bu 
jurnalde (Z.) Beye atfolunan cli-
iilmler, tunlarda: 

1 - Z. BeJ, Y anuı Nadi ve 
Mn.tecabi z.ade ismet Beyin en 
yakın ve mahrem arkadq)arın-

dandır. 
2 - Ayni &amuda (mezkür 

Cemiyeti Hafiye mensupların
clu)dır. 

3 - Şair Anclelip (merhum) 
ile, Sirkecideki (Glnet) pzino
aanda ak aık ve başbaıa Yere
rek g&iltm&ktedir. 

4 - Hatta, birçok receler, 
Fatih cİYaruada, Ç1rçır mahalle
sinde UZllD _.. (A•okat Cemil 
&.y) iaminde bir atua koaatına 
ptmifler ve orada cemiyet if !e
n.. dair (mabremue) ılrllf
mlflerclir. 

5-Ba (Cemiyeti Hafiye)yi t..-
kil edea (hainler), her ne klldar 
(ceıaJI aua) lanm bolmutlaru
da. ber umlaa yakasmı karta
raa (Z.) Bey, daha hAlA ( te
f8bbl8ab hainane) de b11lun
makta ft batta (Veliaht Reşat 
Efeacli ) Ue menfiler arasında 
muhabereye vaaata olmaktadır. 

Bu jurnal. ortala}I velYeleye 
•ermİf tİ... Bir gece yamı Z. B. 
ayaaofyadaki evinde tevkif olun
mut ve yaldıza gltlrDlmOıtO. 
laticvap uzunca, sürdtL Buna bi
••• z. B. pclazleri yald zda 
iltW* ._,or, 2eceleri Betik-
laf karakolaada, ibtilAttaa ...... 

1 
aa bir halde, mla bir nezaret al- 1 nm cadde tarafındaki Uç klfell 
bnda bulunduraluyo.ıcla. minderde baidaf kurarak ota

Bir ı&n Hua P... merak ran Haaan Pqa. ( Z.) beyi yana
ettL. Z. Beyle ı&'lfmek iatedL.. na oturttu. Eneli, birçok afaki 
Karakoldan içeri girilince aol pyler kon11f111du. Sonra da: 
tarafta ve kapının yanındaki oda- ( Arkua war) 

iki Sinema Yıldm Şehrimize Geliyorlar 

-1ehrlmln gelecek Olan 
Berlia, 25 (Huut) - Almaa

yanıa en meflıar IİDema ydcld
lanndan İkili yakında latUbula 
kadar uzayacak bir aeyalaat , .. 
paca1darclar. Banlar llerk.- çok 
iyi tanıdığı Guıtav Frnlih ile 
güzel yald z Gita Alpar'chr, Bu 
iki meşhur yıldız ilk merhale 
olarak AtinaJt ziyuet edecekler, ! 
or•dan da Mı11r'a gidecefderdlr. 

Seyahatin Gçllacl •• IOD 

merhalesi !atanbuldar. bd mefhar 
yılm ba •yabati 1erJ çevire
cekleri bir filim için llatlyu et
mektedirler. • Şark drat ka-
tan " iamiai tapyacak olan ba 
filmin mtlbim birkıımı latanbal
da çem ecektir. .. 

Doakl ainema aahifemizde ba 
aan'atklrlann elye•m Atiaada 
balundaklan kaydedilmifti. 

Bugthı 

ELHAMRA 
Sinemasında 

Haftanı• en tini filmi.. ea eulp 
maıllda... en büyOk neı'eyl Ye ea 
fasla Dlunffak olmuı eaeri olaa 

CANDAN SEViYORUM 
filmini gidip g6rftnllz.; iki 
aaatlik net'e ve zarafet 

Bq rollerde: 
FERNAND GRAVEY 
Fl..ORELLE Ye KOVAL 
( Bouffea • Parlelenae ) tl1atroıandaa. 

l ınt•1'f.Paramount Jurnal halıhaı., aa.,a bandiıleri. 
-===-========~-========= 

GITTA ALPAR 
BiZZAT lstanbul' a geliyor " 

yakında da 

ARTİSTiK 

Bu alqam 1Ut 
2t,30da 

Oç Saat 
Operetı3 pertle %1 tablo 
Yazan: Ekrem Retft 

Beıtellyen : 
Cemal Rotit 

Umuma 
Paaarteal o,.a 1oldur. 

lılatlaeJer y a!atS 
Cama slnlrrl6. 

.,. __ r Şebzadebq• .. --~ 
• A 

H 1 LAL Sinema11 
Talep ve an"7'1 uauml h•rl•• 

EMDEN 
KORSAN KRUV AZOR 

filmi yalım baglla •• bu gece 
ghterilecektir. 

Programa Hlweten : 

PALERMO CiNAYETi 
Sinamasıada Almanca aazla, (arkalı yaryeteli 

Yeal filmi ı filim Ayrıca: dOnya bnadlılerL 

KAOIN SEVERSE... Bu .. d~~:.trC: .. d· baflu. 

( Die Oder Kelae t D0ZTABAN, BASTIBACAK 
.. _ _. glsterilecektlr. ..-- __ _. KADIM AVCISI 

MIKTIPLi 

Bat rollerde : 

LIONEL BARYMORE ve NANCY CAROL 

ALEMDAR Sinemasında · 
iki bDyllk aeıli ve skin film birden 

SEVDALILAR KERVANI iTTiHAM EDiYORUM 
GARY COOPER ve IARCELLE CHANTAL 

LILY DAMITA tarafından temıil edllmlt 
tarafından temail edilmif. Franaaıca ae.U " a6zl8 film. 

GDndftz : t • 3 • & • 7 gece 9 1 2 da 

Bugün MİLLİ SiNEMADA 
Kemali muvvakıyetle devam eden 

ISTANBUL SOKAKLARINDA 
Tlrkçe Midi •• ıarkıb filmi kaçırmayınıı. 8a son pn)erden lıtifade edlni • 

Ayrıca A T E Ş O R D U S U 
alzlD merakıave a~zqt filmi 

lııveten ı FOX jurnal dliaya havadisleri. 
Matiaeler: t2 • 2,30 • 4.30 - e,30 auvare 9,30 

BUttm latanbul Halin 

ABTiSTill Sinemasına 
k"f•P m•th• beataklr GEORES BlzET9ia ll1em•t OPERA'ıı 

KARMEN 
i aeyredecektir. 

hlYetea ı Son FOX dlnJ• handlalerile fenni blr fllm 

GÜST AV FROHLICH 
Ye 

DOLLY HAAS 
KADIN ASKER OLURSA 

(l'amour commande) 
fe.kalide filminde 

Laceltk n sarahtla bir uferl 
llwar• .ıs blr latllau 
Aea obaıyan bir hleam 

HÜRRiYETE 
CAN FEDA 

RENE CLAIR'in eseri 
Pek yakında 

ARTiSTiK 
Slneaıaanda 

MELEK 
Sinemasmın 

Viai aaloau em..ı.lz •• .. , ... 
hayret bir harika olu 

MAVi TUNA 
filmi ile allat tufanlarile ~E 
yor ve ilAhl artlat BRIG 
HELM Ye Budapeşte'niD metbar 
.. RODE,, ZIGAN orkeatra• 
nuarı takdirle aeyrediliyor. 
bAwetea daramouat J•raal 

bıveten: R. K. O. 
Dlnya bandialerl. 

ASRİ Sinenlada-. .-.~f 
LILY DAMITA 

ANDRE LUGUET, MONA G0Y Jt.ı. 
FRANCOISE ROSAY, __ ~ 
BERLEY •• ANDRE au......-

ile beraber te...U ettltl 

"Ben ımrtımde bu kadar kunetli bir Rlm girmedim,, Franm muharrir •• mlbaeklddl PIERRE 
\VOLF - ( Paria • Soir ) Blltla d8nya matbuata ba filmi iıte blyle m•thediyor. 

UDiN GOZEL OL _. 
filminde muvaffakaJet kaııa•J 

11.two • GoldWJD • Ma1• 
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TİMURLENK lBir Sabıkalı 
Rahiplere 
Taarruz Etmiş 

Zeplinler Avrupayı Ame
rika'ya Bağlıyacaklar 

- 153 - Muharriri : lf '1f. 
• 

Beyazıt lztırap içinde 
Pariı 24 - Autun tarikatine 

mensup rahibeler saat beşte iba· 
det ile meşğul iken meçhul bir 
şahıs kapıyı şiddetle vurmuştur. 

İspanya' da Hava Gemileri için Mühim 
Bir Durma Merkezi Tesis Ediliyor Can Vermişti Meçhul ıabs kapıyı açan rahi- . 

beyi lSldilrdOkten sonra diğer 
hemşirelerle de bugazlaşmıya baş
lam ş ve nihayet kaçmıya muvaf
fak olmuştur. Polis tarafından 
yakalanan im adamın milthiş bir 

Amerikanın 
Venediği den· 

Beyazıt, bu belagati blitün 
idrakile emdi ve hayat hakkın
daki son hükmünü verdi: Hayat, 
murdardır, ölüm temizdir! Sonra 
gözlerini çadırın kapısına dikti, 
fecrin ilk pırıltılarını gördU. De
mek ki yeni bir gUn doğuyordu 
ve kendinin sefaleti, hacaleti bir 
gun daha eGkimiş oluyordu. 

O mavi renk, o kml gü
neş, arl 1 toprağın lislünde kala
caktı, gidilecek alemde onları 
gbrn,ck imknııı yoktu. Nura kar
şı tahakkuk ede\:elc bu ebedi 
hicran, eına acı ve pek acı geli
yordu. Zulme atılırken içine cloya 
doya nur ve renk sindirmek iı· 
ti yordu. 

O, yaltiğı yerde zihni bir be
aap ile günleri sayıyordu. O glln 
nevruzun arif esi idi. Ertesi gün 
bahar, ilk bahar, ba,lıyacaktı, 
h61büller dillerini açacaldard~ ve 
bütün bir kış temrinini yaptıkları 
şarkıları güllere okuyacaklardı. 
Yine o gün, bütün ağaçlar, yeni 
~lbiselerini biribirlerine göstere
ceklerdi, her ıey ve herşeyi 

tazelenecek ti. 
Bayezıt, yaralı ciğerinin ızbra

bını derin bir şehka ile çadmn 
boşluğuna haykırdı, göziloün açı· 
lıp kapanmalı arasında Oliverayı, 
Bursa, ve Edirne saraylarını se
limladı ve yüzOğü dişleri arasın· 
da çıbrdaltı, taı açılmıı zehir 
botalmışh. ( 1) 

lf. 
Timur Nevruzu tes'ide hazır· 

lanıyordu, zaferle dolu koca bir 
Jılm kapan1p yeni bir yılın açıl
ma11nı zevk ve net'e içinde kar
fılamak istiyordu. Bu mllnase
betle uzun programlar çizdirmif, 
birçok eğlenceler tertip ettirmit 
Ve Akıehir karargahını dllgün 
Yerine çevirtmiıti. 

.. 8 mart 1403 " tarihi, bu 
kudretli Şahintah için de kıy· 
metli bir glln teşkil ediyordu. 
Çünkü Anadolu ve Suriye sefe
rinan sonunu bu tarihe bağla
IDıftı. Ertesi glln Nevruzu kutlu· 
layıp yola çıkacaktı, Semerkand'e 
gidecekti. 

O, kimseye ıezdirmemekle 
beraber bu dönllş meselesinde 
için için acele ediyordu. Zira - llJBo , zıdın zehir .ıl na'c surcli!e 
Ohıu •lınU Hadidi i ıniııdı.;ki ,air ,u 
beyitlerle ) • ıar : 
M or J, yık ~orllp · g,~ arı Ştiınu 
'reııı r, agynrn 'Ndi nıiilktl ruınu! 
~cınoTı-s ı i i~ d p ). ı!dırım Ha•ı 
Gor p k:ı, dırı lıemon tetilim ed r can. 
lıleğerk 'm. Latoıniııde v:ırdı katil, 
Adtn d:ın ııos adeu ycy ! oldu mail 1 
~odu lıu kal•ri <)ehri bivefayı, 

111111 ol zovkt. şcvkb JHir::..:ıfa,. ı 
ı.rr .J 
f 1 ııı kioı ~tolıirde Yıldırım HAn 
enadaıı bı kı •• ıtılko etti 80.) r:ın. 

1
• ldu verri h ::iadtıttiıı, lfaditlt' nin lıu 
l\ayet' . k b . •e ını a ul etmıyor, atıp tutuyor 

te . oııu ııazıncu teı.ziıı etıniya yel· 
ıııyor ı 

llau dt b' }) nrım ır nnı>uhto oair 
ı::ı~ıl.;..,n dilk ıış' tıt.bin kadir; 

V 
Uptıır iltiı:ımı uuıııı tar!lı· 

elı ı ' 
1 . 

0 ınuş ııuayı levmil t<ı~ bih. 
"'ı.:•ııdo çokdurur Anın duru• u· 
~ııı il ll " ' lı'Jb C.: 11 l ol durur a la flirugu. 
'' tıf~1..n etmez alıvali komar 
"'Uay ' l.I • )On Cılhımez s!ll ilo nıahi. 
(;;:a)Ytııı ottu~• ekser hatadır, 

;
011 

sanur kı 'üki maceradır! 
a .... t lıız .1·d • · · · · lercil . • ı..ıı 1 ııın rn al otıııı 
ı edıy o ' ı . . ICrtıf " ız, JU surete ac Ik) :ızıt a 

orm t <ılu) uruz l 

Tevekkülü ıon derece göreceği 
gelmişti. Zaferlerin o güne kadar 
avuttuğu hicrana artık dayana· 
mıyordu. Ayni zamanda öz yur
duna, dUnyanın en şöhretli Pa· 
dişahını esir olarak götürmek 
istiyordu. Halbuki Beyaz dın öl· 

mcsi ihtimali vardı ve o vakit 
bu tarihi zevk, yıkılacaktı 1 

Orduda, pek uzun siiren bu 
seferden bıkkınlık ~ ösleriyordu. 
Her nefer bir haylı sermaye 
edinmişti. Semerkantten tek bir 
m:zrakla çık n nıce süvarilerin 
şimdi sekiz on alı, birkaç denk 
kilimi, halısı, torbalarla parası 

vardı. Onları bir ayak evvel 
yurda götürmek. biraz da zengin 
bayatı ıürmek istiyorlardı. Timur, 
bu haletinde farkında idi, cebri 
ve tatsız bir dönüşe mahal ver
memiye çalışıyordu. 

Tevekkelin hasreti, yıldırım 
gibi bir esiri Türkistan tehirle
rinde teşhir etmek zevki, ordu
n Jn yurt iştiyakı olmasa Timurun 
Akşehir karargAhmdaki uvki 
mükemmeldi, son zamanlarda 
Nrısraddin hoca ile de tanıımıştı, 
dostlaşmıştı, zekasını dilinde 
gezdiren bu hazırcevap, nükte
dan Türkle sık sık görüşüyordu, 
şakalaşıyordı~. Hatta nevruz için 
yapılacak merasim meselesinde 
de ondan fikir sormuştu, lltifeler 
yapmıştı. 

8 mart giinU, hoca yıne ya• 
nında idi, sabah kahvaltısını 
birlikte yapmışlardı, dereden 
tepeden konuşuyorlardı. Bir ara• 
lık söz, Yıldırıma intikal etti. 
Timur onu nasıl yendiğini anlatı
yordu. Hoca, dalgın dalgm dinli
yordu. Şahinıahın mağlübu kll· 
çiiltmekte ve kendi zaferini de 
bilyftltmekte çok ileri gittiğini 
görünce mırıldandı: 

- lıacaelkaıa r .. 
Timur, onun "Edebi nefs" 

dersi vermek istediğini ve Yıldı
rımın uğradığı iuhizamı kaza 
şeklinde tasvir etmiye yeltendi
ğini ummadı, "izacaelkaza, am
yelbasar,, vecizesini yad etmekle 
Beyazıdın körlüğüne telmih etmek 
fikrini güttüğünü sandı ve sözü
nü keserek vecizeyi tamamladı : 

- Amyelbasar, am} el basar, 
hakkın ''ar hoca. Beyazıt, haki
katen kördü, burnunun ucunu 
görmüyordu. Fakat sen bu söz.Ü 
onun yanında söyliyemezdin, de· 
ğil mi 1 

( Arka11 var ) 
... - .. 
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Gelen evrak geri verilmez 
11Anlardan mes'uliyet alınmu 

cevap için mektuplara (6) kuruılıık 
dul illvaııi llzımdır. 

Adret değfıtlrflmesl (20) kuruıtıır. 

1 

' ' ' 

sabıkalı olduğu ve zaviyeyi soy
mak istediği nn?aşılmıştır. 

Miifiis Bankanırı Mi!şt :rile:-i 
Zan altında 

Paris 24 - Mahkeme müflis 
Bal ticaret Bankesı müşterHeı ini 
ittiham a:t na alm ya devam et
mektedir. Ban'rnda hesaplı olan• 
larm hepsi maznun mevkiindedir· 
ler, i\tiham altına alman şahısla· 
rm yekenu 1083 e baliğ olmuştur. 

Brezilya Ve Brezilya Kahvesi 
Riyo Dö Janeyro 24 - Bir ka· 

rarname, 3 sene mllddetle kahve 
ağacı dikilmesini menetmektedir. 

Buyuk Hava Seferleri 
Oran, 24 - Cenubi Afrikalı 

tayyareci, Smit dün saat 4/45 te 
ispanyaya müteveccihen La Se
nya' dan hareket etmiştir. 

RADYO 
25 T e rinisani Cuma 

l1tanbul - ( t~OO metro ) 1 i Mll
şcrrel Hanım, 17,4:> gra ııofon, 18 I\o

mal Niyazi lıcy \'o arkadnş'arı, 19 orkes
tra, 20 Belkis H., ~,5 Ifanııol:ır saı 
he) eti, 21,5 orkestra. 

Hükre' - ( 8~1 metr~ ) 20,40ı;ra
nıofoıı, !!l Atkeniuın'den nakil. 

Helırat - (431 metre) 20 ı~raıısızça 
dors 20,5 konferans, 21,10 tıonroui. 

mekle maruf 
Pernamburg şeh· 
ri Uzerinde ~i

manlar, .&eplin
lere çok ehem
miyet vermek· 
tedirler. Maksat
ları gerek Şimal 
\' e gerek Cenubi 
Am~rika ile Av· 
rupa arasında 

hava seyahat· 
lerini ellerine 
almaktadır. lı" 
faaliyeti Cenubi 
Amerika sefer
lerile gösterr.rek 
timdi Almanya 
Cenubi Ameri-
kayı biribirine 
esash surette 
bağlamış oluyor• 
lar. Zeplinlerin 
bu sene iki kıt'a 
arasında yaptık

ları seferler ye· 
diyi bulmuştur. 
Şimdi fspanya· Amertka'nın Venadlk'I denmekle marul 
nın elverişli bir Pernambuk fehrl Uzarlnde 

nolctas nda bir zeplin merkezi IBarslon ıehri civarında bir yer 
yaparak Almanyadan sonra ba- ayırmışlarsa da Zeplin Kumanda-
lonlarm orada kısa bir tevakkuf nı doktorEkner bu yeri elveriıll 

geçirmelerini ve ondan sonra bulmamıştır. Bu meydan yapıl· 
seferlerine devam etmelerini te- dıktan sonra hem yolcu miktarı 

mm etmek istemektedirler. Zep· artacak, hem de seferler daha 
tin istasyonu için İspanyollar muntazam bir hale girecektir. 

Roma - ( 441 ınetu) !?1,45 soııfoııi. 
Puğ - 488 ınetra) 20,05 kış sc· 

yalı:ıLleri hakkında b;r J..onferaııs, 21 ,4:3 

lki dul isıııi ıJo Lir opera, 23, 15 caz- • 

bant. ş· 1 B l k 1 ue· H Viyana - ( l'.ı17, ıııetn ) 19,45 den ıma a 1 çı arı ç a itilıar11:ı koııferanıı, 21,15 Amerikadaıı Y • 
uaklen beı ı>crdclik bir operet. d 
tenı~i~~'· - (MO metre) 20,45 studyoda va n an Korkarlar 

Varto•• - (1411 metre) 20,4> Rad· 
yo gazetesi, 21 muıılklli musahcbe, 
il, 15 konser. 

Berlin - (1635 metre) 20 konferans, 
21 .Anıerikadan nakil, 21,15 konser. 

26 Teşrinisani Cumartesi 
lıtaabal (1200 metre) - 18 Darilt

talim musiki heyeti, 19,20 müptedilere 
Fransızca tlers 19,45 orkestra 21 Da· 
riltt:ılimi musiki heyeti, 21 ,5 ~rkestra. 

Bilkr•ı ( 394 metro ) - 20,40 gra· 
mofon, 21 orkestra, 21,45 ~arkı kon· 
seri. 

Relpat - (431 metre) 20 muuha· 
lıe, 20,5 gramofon, 21 Oper:ıdan nak
len Das Droimöderlhaus operası. 

Roma - ( 44 l metre ) 21,45 Fata 
M.ılerlıa isnıindo bir opera. 

Prat - l 4 8 metre ) 20,35 kabare, 
21

1
3;; yeni şarkılar. 

Viyana - (517 metre) 19, lli ııct'e 
vore:ı musiki, 21,3;) amele orkestrası, 
22,45 operet parçaları. 

Peıt• - (550 metre) 20,45 konser . ' 
21,45 b:ırki sıyaeet hakkında konfa. 
raııF, 2Z bnfif musiki. 

Varıou - (1411 melre) 21 H:ıfif 
musiki, :?3,05 Şupen konseri. 

B~rlio (1635 metre) - :20 Fransızca 
ders, 21 Pober der Toufol isminde 
bir opera. 

c--·-===============-=========::::::a 
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iLAN FIA TLERI ,. .... -t-1111.naı wk sütun 1 satırı gazetenin 
metin yaıısile vasati 4 kelimedir. 

2 - Ayoi yazının 2 satırı 1 santimdir. 
3-D:ı.ha kalın ve da.ha ince yazılar 

sa.ntlın ile heaap edilir. 
4-Sayfasına göro iHl.ular a,ağıdaki 

fiatlcro U.bidir: 

Bu Hayvanlar Tavşan, Domuz Ve Kara 
Köpektir. Bunların İsimlerini Anmazlar 

İngiltere ve umumiyetle şi
mal memleketlerinde ton ve mo
ı ina balığı av:ıyan balıkçılar, ilç 
hayvanın ismini ne söyler, ne de 
bir kitap -veya kağıt llzcrindc 
yaztlmış olarak görmek isterler. 
Bu hayvanlar tavşan, domuz ve 
siyah köpektir. Eğer bir balıkçı, 
balık avına çıkmadan ev\•e! bu 
hayvanlardan birinin ismini sl>y· 
ler, söylenildiğini işitir veya te· 
sadüfen bir yerde okursa, işi 
alt ve fü~t oldu demektir. 

Şimal balıkçılarının bu garip 
Adetini bilen bir İngiliz. gazeled, 
bu garip kanaat hakkında bir 
anket yapmıştır. Bal kçılardan 
aldığı cevapları şöy!e sıralıyor. 

Bir Balıkçı 
.. Biz bu dediğiniz ha}•vanların 

isimlerini hiçbir ınman- söyleme· 
yiz. Çünkü işimiz aksi gidn. 

Bir Diğeri 
Balıkçılar bu isimleri kat'iyen 

ağızlarına almazlar. Eğer bir ba· 
ı,kçı gemisinin içine tesadüfen 
bu hayvanlardan biri girse gemi 
sahibi hareket etmez, hatta ba
lıkçılar yola çıkarlarken bu hay· 
vanlardan birine rastgelse!er lit· 
rerler, bunun sebebi ? 

Vallahi ben bilmiyorum. Fa
kat bu, böyledir." 

balıkçılardan birine ayrıca ıu 
suali sormuştur: 

"- Hakikaten siz buna lna• 
myor musunuz? Neden bu hay• 
vanlardan bukadar çekiniyorsu
nuz? 

Balıkçı bir müddet dbşllndUk· 
ten sonra şu cevabı vermiş: 

''- inanıyorum desem de 
yalan, inanmıyorum desem de. 
Fakat bu, öyle itiyat tedbiridir 
ki alınmasında zarar yoktur. Bu 
itibarla niçin tedbirli hareket 
etmiyelim. Bu hayv:ınlar1 almak· 
tan fayda gelmedikten so ra 
anılmaması tercih olunmaz mı? 

" 
Troçki'ni 1 Söyliyec9gi Nutuk 

Neşredilmiyecek 
Kopenhag 24 - Gaz.clelcrin 

verdikleri haberlere göre, telsiz 
neşriyab ofisi, Troçki'nin gele
cek cumartesi günU söyliyeceği 
nutku neşretmeği reddetmiştir. 

Hasta 
Ar l ~ nız 

eh ktoı un 

adrı' ... ini 

Mısınız? ... 

So .1 Post ~nın 
K!.lçüK U~r..ar

rr.da 
Gnetemlsde ~ılı.an r..ım •• ,.......... Ayni zaman :la, bu ba!ı' ç lar 

l·uı.11,iJir~i lİl. 
lbGtGn haklan aaabfus n ru•t•ıalae ; cuma Q"i\nı.i de avlan •. ı;: cık-

aittir. • -
lı---iiiiiliiiiliii_. .. ~ .. ----- ~ 1 maz!ar. İngiliz "rctecisi bu •••••••••••••••••••••••••••••• 1 o ~ ' 
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Sayfa 

l!!giltere HOklıaeti tarı.fındaıı Gasl 
Hz. ne hediye edilen eaerin terctımut 

ÇANAKKALE 
- 166 - Yazan: C•11•r•I Oılani•r 

Ceneral Yapılacak 
Taarruzdan Emindi 

Anzak'ta lnıınzıerln sal c•n•hl 
M• yı• Ayı Zllrlınd• Hellu'tekl 1 O zaman Hellea te lnıiliz er-

Vaziyet kbı harbiye he1eti yoktu Ye 
ikinci Kirte mulıvebesinclen orada bulunan blltlln lnıil;z cllz'-

aoora Helles mıntakuında mat- lltamları reımen dotrudan dojru-
tefiklerin mevzileri Adalar deai- ya kararglhı umuminin emri al-
zindo Y sahilinin birkaç ylb bnda idi. Hakikatte i1e, HYkal-
yarda beriıindeki bir noktadan ceyİf cihetinden bu kuvvetli 29 un· 
Boğazlarda Kerevizderesinin ağ· cu f1rka kumandanı jeneral Hun-
zınm cenubu garbisine kadar ter • W estonnun kumandaıında · 
uzanmakta idi. Hattı muıtakim idL Böylece J•neral Hunter -
olarak ölçilldüğU takdirde cephe- W estona ahvali tabii yede bir 
nin blittın uzunluğu 2 3/4 mıl fırka kumandanana verilecek aa-
olup bunun Uçte lkiıini lngiliz IAhiyetlerden çok fazla salAhiyet 
kıtaatı ve üçte birini de Fransız verilmiş olduğu gibi, kararglhı 
kıtaatı İfgal etmekte idL Siper umumide de nafiz bir vaziyette 
hatları henüz mllteıelıil delildi. bulunmakta idi. 
Bazı yerlerde boş, hatta Tllrk Her nekadar ikinci Kirte mu-
ıiperlerine birkaç yUz yarda me- harebeai, hiçbir netice vermeden 
aafede olduğu halde diğer nok- bOyllk zayiatla hitam buldisa da 
talarda Türk siperlerile mlittefik- Jeneral Hunter • Weston bu mu-
lerin ıiperleri arasında yarım mil harebenin neticesinden cesareti-
den fazla bir meaafe bulunmakta nin kırılmadığını iddiada ıarar 
idi. etmekte idi. 

O ıırada Hellea'te bulunan 
lngiliz kıtaatı 29 uncu fırka, 
42 inci fırkanın iki livası, bahriye 
fırkasının beı taburu ile 29 uncu 
Hindistan piyade livasından mO
rekkepti. Fransız kuvvetleri iki 
müıtemlike fırkasından ibaretti. 

Müttefikin siperlerinin W ve 
V sahillerindeki merkezlerinden 
depo ve hastanelerden olan me
ıafeıi de takriben üç milden 
ziyade idi. İngilizlerin iıgal et· 
mekte oldukları aahanın kıımı 
azamı Ahibaba tepeıinin ön ya
maçlanndaki Ttırk mevzilerinin 
alzll 6n0nde ve dUıman topçu 
ateıinin menzili dahilinde idL 
Kuvayııeferiyenin hemen hemen 
kkıımıaıamınm bu daracık saba
da temerküz ettirilmit olması 
tasa nr ediline, çenup mıntak_. 
ıındaki kararglhlann Ahibabayı 
zaptetmek huıuaunclaki telif ve 
endişelerinin derecesi pekllA 
takdir edilebilir. 

Resim Talıllll Kapon• 

Tabia.tinlıl Oğrenmek flıllyonaoıı 

resminizi a ad~ kupoa ile blı· 

bk.w cOnderinf1. Resmini& lllAfA 

&lbidlr Te iade edllmıa. 

lalm, meslek 
1eya aan'aı? 

Bulunduğıı 

memleket 

Resim lntiı.ıl' 
edecek mi f 

Reaimin kllteal 30 tıu111l11k 

Pumukabiliode ıonderileb1ll:. 

Sukutubayalin ilk tesiri altında 
Jeneral Hamilton, Lort Kiçner'e 
" Askerlerimiz beşerin kabiliyeti 
dahilinde berşeyi yaptıkları halde 
düşmanın müstahkem siperlerini 
zaptedemediler. ,, diye telgraf 
çekerken, Jeneral Hunter· Weston 
yakında yapılacak yeni bir taar· 
ruzun muvaffakıyetle n~ticelene• 
ceğinden emin ve müsterihti. 
Onun bu nikbinliği, yüksek ma
neviyatı ve iradesi karargahı-

umumidıt Abibaba sırtlarının her 
halde z1tptedileceği ümidi11i tek
rar uyandırmııta. 

Filhakika 9 mayısta Jeneral 
Hunter • Weston yorgun olan 
fırkasına, mütemadiyen mevzii 
taarruzlarda. bulunarak hAkimi
yeti elde bulundurmıya çalış· 
malarını Amir bir emirname ha
zırlamakta idi. Bu emir mu· 
cibince veaaiti nakliyenin ıılabı 
için daimi bir surette çalııılacak; 
dlltman siperlerinin muntazam 
ye ubib bir baritaaı yapılacak ve 
liYa kuma,CJanlan, kendi kuvvet
leri karıısında bulunan dOfman 
Iİperlerini ıaptetmek için pllnlar 
hazırhyacaklardı. 10 Mayııla teb
liğ edilen bu emirnamenin niha
yetine, gelecek tauruz tam bir 
proğram tahbnda Ye batlln tefer
rtlatile hazırlanıp, hllcuma bir an 
bile nihayet YerilmediiJ takdirde 

.. dllfman siperlerinin zapb gayet 
kolay olacağı da illve eclilmifti. 

24 ıaat soma, 11 mayısta 

karargahı umumi Abibabayı zap
tetmek için ne ıuretle hareket 
edileceğine dair hututu umumi· 
yeJİ glıterir bir emirname ner
relmİftİ. 

C Arkaaı nr) 
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DiPLOMA TLARA H0KMEDEN 
GlZLl KUVVETLER 

Londra'nın Şen Bir Tiyat
rosunda Başhyan Aık. .. 

(Baıtaarfı 1 lnei aayfada ) 

ıenuinin tatlı bir hulraa ılakhtı 
içeriye doluyordu. Pepita, her 
numal'adan d6nilft• oldutu gibi 
yine bllyllk bir botluk içinde 
lmit ıibi oldu. Yanında, her 
Yakit oldutu gibi bakmaya bile 
lllzum g&rmediği yığınlarca çiçek 
vardı. Bu, her.Un, hep böyle idi. 
Yirmi dakikalik blltlln bir cihan 
deten heyecan ve ıaadetten 
monra yine ayni boş ve ayni ne
ticeıi ıelmiyen llmitli bayat.. 

KOçiik bqı hep bunları dU
ıllnerek elbiıeıini giydi. Loca-
1111dan çıkmak llzere idi ki kapı 
YUruldu. Gelen tiyatronun mtı
dllrll idi. Yanında otuz bet yaaı· 
lannda kadar, yakıııkla, iyi gi· 
ylamif, frakı~ bir adam daha 
nrdı. Elinde de, bU)Gk bir Or
kide demeti vardı. 

Mlldfir, yeni geleni takdim 
etti : 

- Sabık Yüzbatı Sidney 
Reily, eaki bir doıt, Matmazel 
Pepita ••• 

Tam bu ıırada, sahne arka· 
ıından bUytk bir ıangırta duyul
du. Sahneyi aydınlatmak için 
tayana aıılan btıyük elektrik 
lambalarından biri, yerinden kop
muı ve parça parça olmuıtu. 

MOdllr, vaziyeti g&rmek için 
stlratle uzaldqtı. Yabancı adamla 
Per-ita başbaıa kalmıılardı. 

Genç kadın mırıldandı : 
- Kırılan cam hayır alame· 

tidir. 
Sabık yUzbaıı cevap verdi: 
- Kazandığınız btıyilk mu

vaffakiyetten sonra daha nasıl 
bir saadet temenni edebilirainiz, 
Mis ? Eğer, bu temenni benim 
hakkımda ise, sizi temin ederim, 
beslediğim büyilk emelin tam 
ifadesidir. O gece, Sidney Reily 
için büyük saadet, gecenin tatla 
ılııdığı iç.inde genç artiıti evinin 
kapısına kadar teşyi etmek 
oldu. Yolda, . biraz hayatından 
bahsetti. Yeni Amerikadan dan
dilğünll, kllçük bir serveti oldu
ğunu ve bu serveti nemalandır· 
mak için sık, sık seyahat etmek 
mecburiyetinde bulundutunu söy
ledi. Sidney Reily genç dansöze 
daha birçok şeyler söyliyecek-
ti. Fakat bir tilrlil söyleyemi
yordu. Sonra dUşilndDki bllttbı 
içindekileri ona böyle birdenbire 
söylemekte mana yoktur ve auıtu. 

Yarım saat ıonra Mis Pepita 
tatlı bir glllüşle evinin kapııını 
kaparken ytızbaşı Reily kapı ara
lığından onu sevdiğini ve kendi· 
site evlenmek arzusunda olduğu· 
nu söyliyebildi. lngiliz ordusunun 
sabık yllzbaş111 Sidney Reily, 
herhalde, bu hareketile meraıim 
sever bir adam olmadığını gös
teriyordu. 

lf. 
Altı hafta sonra Mis Pepita 

ile yüzbaşı Reily'nin Londrada 
nikahları kıyılıyor ve evleniyor
lardı. Merasime birçok ıazetecl 
vo fotoğrafçı gelmifti. ÇOnkll 
Pepita Londra balkının cidden 
sevdiği bir sima idi. 

Sidney Reily'ye gelince: kimıe 
onun naaıl bir adam olduğunu 
bilmiydrdu. Herkes, kendiline 
"yDzbaıım" diyordu. Haftabk 
mecmualar ve gazeteler reıimle
rini baatakları zaman, onu, bu 
unvan altında karilerin• taktim 
etmiılerdi. 

Reily ile Pepita, evlenir ev· 
lenmez cenubi Franaaya gittiler 
ve bil aylarını orada geçirdiler. 
Döntııte Pepita tekrar danıözltı
ge baıladı. Çlinkll evlenmeden 
e•vel, kocasına ilk ıart olarak 
bunu koşmuı ve kabul ettirmişti. 
Bir gece, Pepita derin bir uyku
da idi. Kalbini sanki bir kerpe
tenle sıkıyorlardı. Bu ııkıntıyı 
derhal tahlil etti ve ıördft ki, 
Pepita ile evlendiğine bata et• 
miştir. ÇOnkll kendiıi vazife icabı 
uzun seyahatler yapan ve bir 
nevi av peşinde kof8n bir avcı• 
dır. Öyle bir avcı ki, çok defa 

BIKAYE 
Bu Sütunda Hergün 

--------------- Muharriri: Esot ~filt 

BİR MÜNHAL 
Cezmi akıam geç vakit pan

ıiyonuna geldi. Yorgundu, biraz 
da baıı ağrıyordu. Soyundu, dö-
klndll. Pijamasını geydi ve kar
yolaıına uzandı. Kazancı iyi ve 
iti yolunda idi. Fakat içini sıkan 
bir ıoy vardı. Bu ıon günlerde 
ve bilba11a akşamları odasında 
yalnız kaldığı zamanlar o ıeyin 
daha mütbit bir tiddetle kalbini 
ezdiğini hiasediyordu. Yarabbim 
bu ne idi? 

Dllnyada kendind~n ve ara
sıra isimlerini itittiği üzak akra• 
balarından başka kimseıi yoktu 
ki onların derdi oJ.mn. Çenesile 
yanduıa Allah detirtecek kayna· 
nası da yoktu. Ya o halde.. Bu 
ne idi?.. Cezmi dlitllndO, dOtlin· 
dü, nihayet bu ıeye bir iıim 
takh. Yalmzlık!.. Ve o vakit ıs· 
tırabı bir kat daha arttı. Kalbi 
Oıllntll içinde kalmııtı. Yavaı 
yavaı gözlerini tatlı bir hayal 
btırOdO. 

Odanın kapısı açılıyor; içeriye 
ince uzun, aantın, yeıil gözlll 
genç bir kadın giriyor. Ona 
kutlarm cıvılbsını andırır bir 
sesle: 

- Kocacıiım diyor, uyu• 
dun mu? 

O içeri giren genç kadının 
cmsalıiz gllzelliğine hayran hay• 
ran bakarak ve böyle bir kadının 
kocası olmakla iftihar ederek 
cevap veriyor : 

- Karıcığım sen herıeyden 
güzelsin, hayabmdan daha tatlı· 
ııo.. Sensiz nasıl uyurum? 

Altan .. ç1., derin gazla, ılllihı 
endamla genç kadın ıoyunuyor, 
yanına uzanıyor. 

Cezmi bu esnada kulağının 
içinde dolı.tan bir tabtakuruıunun 
acııile yerindan fırladı. Ve o 
vakit yalmzlıgını bir kere daha 
anlayarak derin bir inkiaarla 
inledi. 

- Adam sen de dedi, bırak 
bu ıeyleri.. Dtı~ftnme derin.. 

Ceketinin cebinden o akşamki 
ıazetelerden birini alarak oku
mıya başladı. Romanları, hik&ye
lerf, sinema t1ayfaımı bitirdikten 
sonra ilin kıımana geçti. KllçUk 
ilanlar slltununu g6zden ıeçlri
yordu. Gözüne bir kelime iliıtl : 
Koca arıyorum r 

EYvelA buna kızdı: 
- Kıtlığına kıran mı girdi 

be kadınl diye ı6ylendi. Sonra 
altını okumıya baıladı. 

" Yirmi yqandayım. Kuıurauz 
rüzelim. Ayupqada sekiz odab 
bir evim ve Boıtancıda bir k&t
kllm var. Aynca bet bin lira 
nakdi servetim var. Evlenmek 
fıtiyorum. Görllşmek arzu eden
lerin filin adreıte filan hanıma 
mllracaıtları." 

Cezmi bir daha yatağmda 
ııçramııtı. Gözleri dört açalmıf, 
aldanmıt olmamak için ıatarları 
tekrar okuyordu. 

- Vay canınr •. Bir apart ıı:a:ı 
bir köşk, bir güzel kadın.. Bu 
mOnhal bir paıalıktan daha en· 
fH be yahuf 

O gece gözüne uylcu girme• 
den ıabahı 1Uç etti. 

• Aynanın karııımda geyinirken 
dUtOntıyordu: 

- Fak at bakaltn o btsni oeğe
necekti? ama neden beğenmeıin 
acanım. Yllzllne bakılmıyacak bir 
ucube deiilim yal kalıbım kıyafe-

avlamak istediği av, avcıyı aY• 
laya bilir. 

O vakit dllıUndU: 
Eğer karısı kendiıinin naııl 

mUdhiı bir teıkilAta mensup 
oldupn bilıe idi, muhakkak kor· 
kudan, onun için, onun sellmeti 
içia korkudan al&rdO. Çlnktl o, 

tim yerinde, param da yok değil.. 
Hem timdi.. onun kapısında bek
liyenler çoktur. Onlardan daha 
fazla göze girmeli.. Daha olmazsa 
önünde diı çöker, ilinıaık ede
rim. " Ben ıizi yıllardanberi tana
yorum. Kendimi belli etmeden 
bir gölge gibi pefinizde koıtum. 
Yıllardanberi kalbimde, varlığım-
da yaıadınız. Yolumda, işimde, 
evimde hatta rliyalanmda her an 
siz vardınız. Bu insan kıymeti 
bilmez serserileri bırakınız. Onlar 
paranız ıçm size tapacaklar .• 
Verin elinizi, mes'ut olalım .• ,, de
rim. Belki insafa gelir. Cezmi 
bu düttinc~ler içinde gittikçe 
artan bir neş'e ile ve muvaffaki
yetinden yüzde doksan dokuz 
buçuk emin olarak Jiyindi. Bir 
kere daba ahc:ı pzile aynada 
kendini ıüzdü. He .... y tamamdL 

Sokağa çıktı. Bir lraç adım 
yürlldükten ıonra bir tabi çeYir
di. Şöf6re adreıi Yerdi. Ôyle yal 
para11 çok, gllzelliıi yerinde bir 
kadana hoı g6rllnmek için blyle 
yapmak gerekti. 

Otomobil mubteıem bir apar
tımamn kapı•nda durduğu zaman 
Cezmi'nln heyecanı haddi azamiyi 
bulmuttu. Merdivenin basamak· 
larım alnından tıpır flpır terler 
akarak çıkıyordu. Ve her basa
mak yükıeldikce heyecanı bir 
kademe daha artıyordu. 

Elleri titriyerek kapının zilial 
çaldı. Kapı açıldı, hadt!me kıhkh 
bir adam kartıuna çıL.b. Onu 
şöyle bir sllzdllkten ıonra "bu-
yurun" diye içeri aldı. Salon llmit 
ettiği kadar kalabahkb. Mektep 
talebelerinden, gözleri yllzllnln 
buruşukları içinde kaybolmut ih
tiyarlara kadu her yatta, her 
cinste ioaan Yardı. 

- Şuraya oturun ve ııranı:ıı 
bekleyin .• 

Kaba bir sesle bu emri Yeren 
adamın kim oldutona bakma
ya lilzum görmeden, önllndeki 
iskemleye ç6ktU. Zaten ayakta 
duracak hali yoktu. içeri pen· 
ler çok durmadan çıkıyorlardı. 
Kimi ıurabm asıyor, kimi ılll
mekten kırılıyordu. 

Nihayet ura kendiaine geldL 
Kıyafetine bir daha çeki dtlzen. 
yUzllne mlltebeuim Ye ıevimli 
bir ifade vermiye çalııarak içeri 
daldı. Fakat ne ol.. Karıı11nda 
genç, ıDzel bir kadın değil, bir 
yazıhane Ye bunun Ön8nde otur-
mUf iri yarı bir adam vardL 

- Atfederıini:ı efendim diye 
m·ırıldandı, ıaliba yalnıı ıeldim. 

iri yarı adam bir kahkaha 
attı: 

- Hayır dotru geldiniz. Bls 
uzak memleketlerde bir İf yap
mak lıtiyoruz. Bunun için iti ıttcB 
olmıyao, macerayı HYeD ... , 
IAzım.. Bunu kolayca bulmak lçla 
gazeteye o ilim verdik. lıtene
niz vereceğimiz iıL •. 

Cezmi daha fazlasıi11 dlnley .. 
medi. Hiddet ıöıtermek, birkaç 
ı6z ıöylemek lllaumauıdu. Ve 
zaten buna hakkı yoktu. Hemen 
geri döaclll, kendisini sll:ıen mll-
tecessi. nazarların önlloden Jec!P 
merdivenlerden uçar gibi lncli. 
ıokağa fırladı. Sanki herke-. 
hatta bUttın etyalar, ıokaktakl 
köpekler bile onunla alay ediyor 
eğleniyordu. _,, 

-===-
kar11ına yalan söylemiıti. OD~ 
ıeyahatları, nemalandırmak içıa 
uğrattığı ufak bir servet yOzDr 
den göze alınan :ıahmetl!r. det 
dl. O, Entellcens ıervısın 

memuru idi ve hayatını ona bal"' 
lamıttL 

(Arka•• var• 
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Dört Filoya Ayrılacaktı 
Tayyareler Düşman Filosunu Harbe Mecbur Edecekti 

- 23-
Diye &ordum. Fon Lüdaer, 

ıteı &açan bir nazarla baktıktan 
IOnra bağırdı: 

- Tam ıırasmı buldun. 
Ben de ona haykırdım: 
- Söyliyeceğim söziln tam 

•ırasında olduğunu zannediyorum. 
- Çabuk aöyle .• 
- Bulunamıyan makini.tin Ta-

ıifeaini deruhte etmek istiyorum. 
- Yapabilir misin? 
- Zannediyorum. 
- Bir dakika ... 
- Yaaa ... 
Geri döndü. Kotlu. Masallar· 

"-ki ejderhalar gibi atq püsküren 
lrurnandan Bloher'in karşısında 
durdu. Fon LOdoer ı6yledikçe, 
kumandan yımışıyorda. Ve Ku
lbandanın vaziyetine bakıbnca da 
Lu işe memnuniyetle muvafakat 
•lliği anlaşıhyordu. 

Fon Lüdner, birdenbire geri 
"6ndü. Elite işaret ederek beni 
~ğırdı. Koıtum. Önlerinde dur
«lum... Kumandan h~r zamanki 
libi mağrur ve müteh•kkim bir 
••zarla yukardan aıağlya kadar 
Lana bakb. 

- Llkin .. bu, ne imtihan Ter· 
ibiş, ne de tahadetname almifbr. 

Dedi ve başını salladı... De· 
lbiri, tavında dövmek için hemen 
topuluar.mı vurarak ailkindim; ve 
tevap verdim: 

- Kumandan efendi.. uçuşu 
)apacak, benim.. kağıt parçası 
de~ ·ı k' gı ı ... 

Bu cevabım, kumandanın bo
luna gitti. Ellerini beline dayıya· 
tak, omuzlarını ıilke ıilke gül
lniye başladı. 
I - Güzel.. tam yerinde, dip· 

1?ınatça bir cevap ... Fakat mes'u· 
'Yeli ne yapalım? .. 
~' ~en LUdner, onun kulağma 
-.aıdı. Birşeyler söyledi. O aöyle-
;'1'çe Kumandanın dudaklanndaki 
Lthcssüm genişledi. Ve •onra 
•na: 

- Derhal hazırlan. 
Diye emir verdi. 

ele kendime bir baılak ve m9fİD 
~ et tedarik etmek için kotar-
e., kendi kendime dlıOnilyor: 

lrt - insanlar mes'uliy.,ti daima 
F •iiye çahfarlar. Şllphuizdir ki 
l 011 liidner, Kumandana: (Baka· 
b'!"- lai avdet edecekler mi?. !yi 

l 
lr laaldniıt feda etmekten1e, bir 
te11ı· • • fa 111 kurban vermek daha mu-

L~ ltbr. Bırak1nız gitsin. Raporu 
,: ~az&calt değil miyiz ? •. ) Dedi 

"~ suretle onu ikna etti. 
UJYordum. 

i~ F ?il. Llidner, ietediji aur•tt• 
reı ı:_ - l . 1 b • 
~ ....o e mıı o su, enı o 
'"'cL. IDemaun eden yahuz birt•J 
ittir.ıs Oda. büyük muharebe1e 
tat etaıek ve bu vesile ile, 
llr •ndatıarıau Ye mllttefiklerimi 
t6y~ek.. Eğer imkin bu'uraam, 

tc:e 0 tarafa inivermek ••• 

\J * te Fçuıtan evvel, teftiı yapıldı .• 
on R'b h•;l :la 1 ter, plinını izaha 

ini ~ ·•• Uçu,1 iştirak eden yir· 
lntı ,~!Y•re, beşer tayyareden 

re1t11:e f 1 t:'o11 b·h P i ota a aynlacakh. 
'" teri f'I tek la n ı osunu takip ede-

•ltiiio n büyGk filo, onun tayin 
Yere kadar ıidecek, ftaret 

ettiği nokta üzerinde nUmayjşler 
yaparak dlltman tayyare filosunu 
harbe mecbur edecek.. sonra, 
küçük filolar muhtelif istikametlere 
ayrılarak Alman cephesi üzerine 
sahte bir ric'at yapacak. Dnı
man filosunun takip kuvvetlerini 
bu ıuretle dağıtacak. O zaman 
Fon Rihter, bu perakende kuv· 
vetJeri, birer birer a vlıyacak ... 

Tabiidir ki bir ( tayyare er· 
kim harbı ) değildim. Fakat 
doğrusu bu plim, pek beğendim. 
Ah fU dakiuda elimde bir va· 
11ta olup ta, bizim tar'lfa şu 
harbi uçura bilseydim, Fon Ribter 
~enaplanna ne parlak bir oyun 
yapabilecektim? •• 

• Ômrfimde bu kada• çok tay-
yarenin hep birden havalandığını 
ilk defa garoyor ve pek büyük 
bir heyecan duyuyordum. Bu 
işte, en can sıkacak bir ıey 
varsa, o da, biraz ıonra vuku
bulacak harpte, kendi ırkımdan 
kendi kanımdan olan birçok za
valhların ölümUnll gözlerimle 
pmek, olacakb. Kimbilir, belki 
de, bizi sadece F ranıızlar karşıla
yacak Ye onlar bu pllna kurban 
olacaklardı. tabii benim için bu 
da şayanı teessliftn. ÇünkU, onlar 
da milttefiklerimizdL 

Makinelerin gtirllto.tı. dima• 
ğımda gittikçe artan bir beycan 
yanıyor; üstünden geçtiğimiz top
raklar, geriye doğru kayaı·ak 
bizden uzaklaııyordu .•. ÖnOmdeki 
saata nazaran uçuşmazdan tam 
on yedi dakika sonra ( Alman 
piyade karargAh) larmı geçiyof'" 

duk. altımızda, kafde kafae top
lanan askerler, bize mendil ve 
ıapkalarım sallıyor, çılgın tezahiı
rat yapıyordu. Şu ande, bir Al
man olmadığım için tabiidir ki 
kalbimde hiç bir gurur hissetmi
yorum; bilakis, bir az sonra bizim 
cephenin üzerinde kopacak kıya· 
meti dOşUnOyor ve yavaş yavaş 
müteessir oluyordum. 

Alman siperleri, ince bir hat 
gibi görllnmiye bafladığı zaman, 
filomuz, ylikselmiyo başlamışb. 
Şu ane kadar, ne yapacağımı, 
bizim tarafa ne suretle kaçacağunı 
hennz kestirememiştim. Eğer 
tayyarede yalnız olaydım, it pek 
kolaydı. Makinem bozulmq gibi 
hareket eder ve yavaı yavaş bir 
tarafa inerdim. Ukin mitralyoz 
kullanacak olan arkadaşım (müll· 
zim Adolf) o ne yapacakbm?. 

Birdenbire filonun 6nilnde 
dört beyaz yuYarlak peyda olda. 
Bu beyaz yuvarlaklar, yavq ya•q 
açılan birer kucak pamuğa ben· 
ziyordu. Dört tane daha.. Dört 
tane daha.. 

- Bravo.. Bizim tayyare top
ları işlemiye baılacL.. Şimdi filo 
biraz daha ylikseliyor, top men· 
zilinden uzaklaımıya çabııyordu. 
Lakin, pamuk yığınlan, gittikçe 
etrafımızı tarıyor, seslerin işitmek 
mümklln olmıy•n bu ıarapnellerfn 
filoyu tehdit ettiii anlaphyordu. 

Fon Ribteria filosundan bir 
tayyare, arkasında U%UD \'e hele
zonlanan bir duman bırakarak, 
döne döne düşerken, aağ cenah 
filosundan iki tayyare fena halde 
yalpa vurmıya başlamııtL 

( Arkası var ) 

T erkosunNeŞekildeldare 
Edileceği Belli Değil 

Muhtelif zamanlarda Terkoa 
ıirketinin Belediyeye geçmek tize
re olduğu yazılaııt olmasına rağ· 
m~n bu intikalin filen ne gtln ola· 
cajı benftz kat'i ıekilde belli 
değildir. Belediyede teıkil edilmiı 
olan iki koruiıyon işine devam 
etmektedir. Komisyonlardan biri 
Terkoıun Belediyeye devri halin
de bu işin nasıl ve ne ııekilde 
idare edilmem icap edeceğini, 
diğer komiayonda Torkoa tema· 
bnın kıymetini tespit etmektedir. 
Bu komisyonda şirketin de mtımea
sillcri bulunmaktadır, idare şekli· 
ai anyaa komİl)'OO B~lediyeye 
geçtiği takdirde Terkosun mülhak 

au1111ne11met birinci sulh hu
kuk malakeme.anden: 

Wüddoi Ahmet Ef. nin müddeialeyh 
l11tanb1&lda Çakmık~ılarda 67 No. lu 
A~opyan hanında mulclm bammal e1· 

nrfmdan Ahmet Ef. zimmetinde mat· 
lubu olan eo liranın tahsil da•ut 
uz.erine cari muhakemede müddeialeyh· 
in mabkem,yt' l<'ahet stmemeıi ve 
hakkında illnen tebligat icra kıhndığı 
halde ge)m('di~ı ve bu kerre müddei 
\el.ili dahi bir kıt'a eeott ıtıraz etmlt 
olınasıoa ''e evrakın dahi tom•men 
okuııduğıındnn hakkında muamelelı 
J!ıyap kararı taatirlno 'le illnen tebli· 
~ine karar vMilmit olmakla yevmtı 
muhakeme olan 2!Mf·982 tarihinde 
mahkemeye yine ıcabet etmed"ğı ve 
7abut itlra& etmedigi takdirde mahke-
meye kabul edılemiyecetinl mUbeyylo 

l 
lir blltçe ile idareaini muvafık bul
muştur. idarenin batına kuvvetli 
bir mDdllr getirtilecek Ye Ter
k osun tecrObeli memurları bu 
idarede muhtelif vazifelere tayin 
edileceklerdir. idare projeli ta
mamem te1bit edildikten sonra 
Ankarayı gönderilecek Ye idare 
tekli hakkında meclisten bir 
kanun çıkacakbr. Belediy..tn 
mevcut A ifleri mlld'1ri1eti Ter
koıtaa ayn bir idare olarak ka
lacak ye idare diter ..ı.rta 
meıgul olacaktır. T etldkat biter 
bitmez MuhiddİD Beyin projeyi 
Ankaraya ptllreceji alyloamek
tedir. 

D.. .. . . ' uşunmeyınız •••• 
- Kiraya •erileeek 

eWlnlz 
mi vsr ? .• 

- Kira ile tutulacak 
ap•rhman 

mı :ı.rıyorırn n uz? •• 
- Satılacak 

etv••• 
mı var? ... 

Yoksa 
keleptr 

mi iııtiTorsunuz ? ... 
· Son Posta'ntn 

1 
KOçlk Hlnlerına mOracut ediniz. 

PaHrteıl • Pe11embe 

itbu muı&meloli gıyap kararı ilf.nen 
tebliğ Ye muamelel kanu11i71 7apıla· 
cağı teblil olunur. 

~ 
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Aleyhtarlan Dün 
Evinde Toplandılar 

Dfin Halk Evi konferans u· 
lonuada lcld Aleyhtarlan Cemi
yeti doktor F ahrettin Kerim 
Beyin riyaıetinde toplanmııtır. 

Beı yllze yakın kalabalık hu
zurunda eneli Rem Fahrettia 
Kerim Bey s6z alarak 19'l9 
danberi memleketimizde hAııl 
olan içki aarfiyatmı mevzuubahis 
etmiıtir. Doktorun l&ylediklerine 
göre 1929 da Tilrkiye içki ur-
fiyatı 5000 kilo olduiu halde 
1931 - 32 de bu miktar alb bia 
kilsur kadar olmuıtur. Bu suret• 
le memlekette bir mikrop ha· 
liae giren içki glln geçtikçe tab
ribataoı yapmaktadır. Doktor 

1 5 

l 
F ahi'ettin Kerim Bey, bu ko .... 
kunç mlltaleuından •onra, he
roin ve kokain iptillıına da 
temaı etmiftir. 

F abrettio Kerim Beyi mOte
aldp doktor İbrahim Zati Bey 
a&z almıt. içki yerine meyva İt• 
timalinin kabil olacağını, bu 11u· 
retle vücude f evkallde nafi bir 
gıda tefkil eden, llzlm, armut, 
elma gibi meyvalann kallanılma• 

11Dın ayyqlığı ortadaa kaJdır«• 
cağını ıöylemiştir. 

Bundan aonra içtima geç 
vakite kadar devam etmi.t ve 
iatihaplar yapılmlfbr. 

Resminizi Bize Gönderiniz, .. .. il' 

Size Tabiatinizi Sögligelim ... 
Resminizi kupon ile gönderiniz. Kupon diğer sayfamızdadır. 

85 latandulda Alaeddln a.v ı 
• Yvksek ve mü

nevver geçinir. 
Mtinakqa ve 
mücadele den 
~ekinmez. Bir 
lıte §ef olarak 
çalışmakta da-
ha ziyade mu· 
vaffak olur. Ka· 
naatkir değil· 
dir. Tavır ve 
hareketleri da-

fıa ziyade kapa] dır. Bir oeyi 
anlamadan yapmaı. Menfeatlerini 
gözetir. Herşeyi kolaylıkla beğen· 
mez, Kendisine ehemmiyet verdir
mesini bilir. Kadın ve sevgi me
mcscJelerile fazlaca alikadar olur. • 159 Tirede Medlll fllkrU .. , 1 

1- lntizamper-

verdir. 2 · Veh· 
leten kapılgan 

olur. 3 - lnzi· 
,vadan hoşlan
maz. 4 • Teh· 

like ve mes'u. 

liyet davet et· 

".llıemck şartile 
müteşebbistir • 

5 • His \·e hayale daha ziyade 
yer vermi~tir. Hayatının bedii he
yecanlar içinde gürültüsüzce geç
mesini ister. 6 • En zayıf tarafıdır. 
7. Çabuk sevmiye temayül eder, 
8· tlbise ve eşyasına karşı mas
raftan §ekinmez, surP.tİ umumiyede 
tasarrufa tarardır. 9 • Aceleyi ihti· 
yar eder. Muhitini bulduğu zaman 
serbes olur, ıureti umumiyede 
alıngan ve sıkılgandır. 10 · Şöhret 
ve ikbali, tehlike \'e zarar venniyen 
maceraları sever. 

• • 112 Me ...... t l!L ı Gururu TOktur. 
ukall delildir. 
Kon111 maktan 
hazzeder, kata-

11m faıla yor
mak istemez. 

.Cömertlik ve 
baaialik bab-
ınada cerey• 
na ve teevike 

kapahr. 

38 Dureua Ef.ı Zeki ve uy:-al

dır. Serkrı)ik 
yapmaz, kırı rı 
mönakaoa J arda 
bulunmaz, mü
eadeleye pek 
taraftar dPğiJ
dir iktı .. ada 
riayet edn, ka· 
H 8 U t k a r Jı ğa 
mütema} ildir. 
BirdenLi par· 

lamaz, ön ayak uımaz; mes'uJi, et
ten çekinir usule riayetkar ·bir 

memur olabilir. 

• ımet Ece Bey; 
Net'eJi ve alav· 
cıdır. Ha, atın 
hadi sel e ri ne 
daha Zİ) ade 
mizah gözlü· 
ğile bakar, bir 
şeye zahiren 

ciddi olarak 
hağ1anınak, f 

göstermek İ·· 

emez, tııhaf. 

lıklar yaparak, cinaslı konu~arak 

ve şen tavrı harekatlerle kadınlara 
soku)mqk yolunu bilir. Daha ziy• 
de hayale yer vermiıhr. Sinemayı 

sever, artistleri bazı ahvalde taklit 
etmek ister, geçim busu uııda 
müşküJpesent değildir. ı_mnıı 

kadınlan tercih edebilir. Eline 

geçen parayı sarfetmek ister, inti· 

aamı seYer. • 
e-.'eli değildir. 

\fihnet \'e me
şakbte taham
mül gö"lter· 
mek ister. Tavır 
M ltareketle
riDde aerb~~-

lik yoktur, 
daha Zİ)ade 

!f e k i ngen dir. 
mes'ali yet t en 
endiee eder, 

gevezelikten hazzetmez. Verilen 
iti emniyet ve selimelle b,,~.111 r. 

İst~nbul Gümrükleri Başmüdür
lüğünden: 

Başmtldllrlnk kal6riferi için 150 ton livemarin k6m0r0nlln 
aleni mOnakau ile mObayaUJ mukarrerdir. 

Taliplerin ıartnamesine ittili huaulile beraber 166 liradan iba
ret t~minab muvakkateyi hamilen 5-12-9-12 pazarteai glDO ıaat 
on dlrtte Bqmlldlrllkteki .Obayaa k.-,o•uaa ..ar.caatlara. 
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Moda bürosu takdim 

•• 

Ediyor: 

MİZAM-P N 

Krep Mizam 
TUVALET ve ROP luk için 
hayalinizde yaşattığınız ku
maşın ta kendisidir. 932 kıt 
ıeıonunun en muvaffak ol· 
muş kumaşı krep MİZAM dır. 

Krep Preton 
ÇAY elbiıcniı ve TAYYÖR· 
lUğünUz için tasavvur edebile
ceğiniz kumaşların en IUks ve 
moderni krep PRETON dur. 

I 

Bu iş te İpekiş'indir ! 
' • . .. ~-. ·~· .ilJ .t <. 

I . 

SSON POTA 

Ç A B U K ve 6 1 H H 1 
susuz, eabuıı ırı, fırçııeız 

TIRAŞ olmak 
ister misiniz. 

RAZViTE 
• 

kremini kullnnınıı. 

MiKROP olan fırçalardan, yHzü· 
nilzlln cildini bııruttıırım potash 
krem ve sabuııl&rdaıt lturtulursu· 
nı•z. Ktıçük ve büyllk tüpler 
\ ıı.rdır. Her yerdu satılır. Deposu: 
\ eışildirek, Sıva.cıya.n Hanı No. 10 

Tel. 20131 

1!111 __ .,.Aı zamanda -.--.. 

USTA OOKUMACI 
yetişmek istiyen 

TÜRK Gençleri 
Balat'taki 

Süreyya Paşa 
Mensu ~at fabrikasına 

müracaat etsinler. 

letanbul ikinci icra Memur· 
lu§undan: 

Bı · t orçtn.n dolayı mahcuz ve 
par ıya çevrilmesi mukarrer karyola, 
gnrdirop, konsol ve sair hane cşya8ı 
80·11·932 tarihine miıaadif çarşııınlm 
~buU stat !l·l l aras.ııda 13eyoğlunda 
Ayazpaşada Çiftevav eokak fi ııumar,ılı 
lıd.ııo ııu ö ııındo lıilıııUzaye<lo satılac:ı· 
gı ı daıı tal• p olanları ıı m uayycın gtııı 
ve s.ıatte ınahallind ı hazır huluııacnk 
rııoıııuruna ınilracaıüları iln.n olunur. 

Içü Üzerine 
Fenni 

asık Bağları 
Mide, barsak, böbrol; 

dn,kfinlüğUne 

Fenni 
Korsalar 

lstiyeııloro olçll 
tu rifosi gönderilir. 

Eminönü: 
İzmir sokağı 
Tel. 20219 
ZAHARYA 
Oreopulos 

Dr. A. KUTiEL 
Karak81 B8rek;i farı l ı ııruındil 34 

BiR 
HER 

BiRiNE' 
ISTJ\SVONU 

K1\RISM1\DRrtı , 
Dl N LEVEBI LI RSI NIZ 

T E L E F U N K E N 3 4 3 biçimi Radyo 
ahcısı bilhassa ayırma kudretinin 
yükskliğile temayüz etmektedir. 
Parazite karşı ayarlıdır. kendiliğinden Fading'i dü· 
zeltir. Doğrudan doğruya okunabilen ışıklı istasyon 
göstericisi vardır. Bir tek Düğme ile kollanılır, yük• 
sek konuşanı (Oparlör) E 1 ek tr od inam i k tir 

TELEFU 
8 O U R L A 8 i R A D E R L E R v e $ ıı vo S A T İ E M A G A Z A LA R 1: 

Bahçe kapı' da 4 

ERTUGRUL Mağazasında 
Kazara vaki olan yangında 

ISLANMIŞ OLAN MALLARIN yok bahasma 

KAT'İ SATIŞI 
On beş gUndo ikmali icap eden bu son fırsattan istifade • 

.. etmelerini muhterem müşterilerimize tavsiye ederlı. ~ 

İnhisarlar İdaresi Umum Müdür
lüğünden: 

İdarenin Diyarbekir fabrikaaı için dizel motörUnde çalıtmıt 
tesviyecilik ve elektrikçilik bilir 100 lira maaılı bir makiniste ihti
yaç olduğundan talip olanlarm 7 12 932 tarihine kadar imalAt ıu
besine 11 Müskirat kısmı,. mUracaatları. 

ı::=::;;::..:===-===============================;-.:=====:=:1ııı==============ı::s======================:================================:::? 

MUHAYYER HASAN ŞEV~<i Yağsız kremleri, kolonya ve losyonları 

gibi emsaline faiktir. Her yerde araymız · 

. 
Deposu: Galata KUrekçiler No. 47 

Telefon : 43679 

tı Mobilyaya ihtiyacı 
lstanbul'da Fincancılar 

yokuşunda 66No. ASRI MOBiLYA Mağazasım tavsiye 
1 

• • 
ey erız. 

- İMZllSINJ BULANA QI 

İf<RAMiYE VERit.iR 

GA LATA~MUMHANE_CAOOESi • 
S lfOLEMEN Sol1AGI No 5 

Oksurenıere: KATRAN HAKKI EKREM 
l•tanbul ikinci icra Memur· 

luOundan: Bir al.waktan dolayı nıah
cuı. \ • p ırnya çcvrılnıe i ıuukarror 
Ey ııpl Baharı~ edo ~ilılıtarıığn cadde 
einde ı..ain Altın Yıldız meııeucat 
'fllrk Anonim ı:irketi fabrikası doru· 
n undıı mevcut makin& vo aUl.tü edo· 
vatın blriııci artırması S0/ 11 /932 çar· 
tıı. ıı lıa saat 10 ili ıa arasında icra 

cdiloccğindo•ı alllh:ııdar <?laıılarııı yovınl 
ve eaatı ıııezkf.ırda ınafıalliııde haıır 
bulunacak memur& mtlracantları Iaıu
mu il, n olunur. 

&on ..-osta Matbaa•• 

Sahibi ı Ali Ekrem 
Netrlyat Mlld!Uiı Halil Ltltft 

LASTER SILBERMANN ve ŞU. 
Teeı: 44647 • 6 

DOYÇE LEV ANT Linye 
Hamburg, Brem, Anvert, latanbul 
ve Bahrisiyah aruanda azimet ve 

avdet muntazam po.taları 
Hamburg, Brem, Stetin, Anveu ve 
Roterdam'dan limanımıza muvua1atı 

beklenen vapurlar 

Athene vapuru limanımızda. 
Chlos vapuru 2 kanunuevvel 

Apolonle vapurıı 9 kaııunuevvol · doğru 

Avole vapuru 16 K. evvele doğru. 

Burgaı, Varna, Köıtence, Kala. 
ve 1 brail için limanımızdan hareket 

edecek vapular 
Apolonla vapuru 9· 1 1 K. evvr.le dotru 

Yakında Hamburg, Brem, Anven 
ve Roterdam limanları için hareket 

edecek vapurlar. 

Gelllee vapuru 24-25 'f. saıılye doğru 
Andro• vapuru 27-29 'l'. saniye doğru 
Allmnla vapuru 4-6 K. evvele doğru 

Th•••ll• vapuru 10·11 K. evvele doğru 
Athene vapuru 14·15 K. evvele doğru 
Chlos vaııuru 20·21 K. evvele dottru 

fazla tafıilit için Galatada 
Ovakimyan hanında Laater Silber· 
mann ve Şilrekisı vapur aceota· 

Telefon ı 44647 - i 
lıtına müracaat. 1 

EMLAK ve EYTAM BANKASI iLANA Ti 

Galatasarayında Avrupa Pasajında 
kiralık dükkan 

Galatasarayıoda Avrupa Pasajında 9 ve 18 No. dUkk~ 
birer sene mllddetle kiraya verilecektir. Taliplerin 28.11.932 pazar 
tesi 1aat on altıda tubemiıe mOracaatları. 

-----~~------------------------------------------~ 
Beyoğlu Kazası Defterdarlığından: 

Kıymeti 
495 Utl 

Mahallesi Sokağı No. sı Cinıl 
İstasyon binaıı 
enkazı 

Kemerburıa:ı 

,. 
Feriköy 

Paogaltt 
Haaköy 

" " 217 ,, 
Birinci baruthane 52 69 1 3 hisse hane 800 "' 
kısmı 
Çayır 34 Nısıf hane 371 " 
Terzi bayim 18 40 1/12 hisse 100 "' 
Karaağaç gazino enkazı 300 " 

" Ballda evsafı muharrer emvalin satıtı 20 gün müddetle ınnır 
yedeye konulmuştur. 26 Teşrinisani 932 cumarteıi günü saat 

0~ 
beıte ihalesi icra kılınacağından taliplerin teminat akçelerile Bof 
oğlu mal dairesinde mUteşekkil aatıı komisyonuna müracaatla~ 

İstanbul Gümrükleri Başmüdür-
lüğünden: .. alt• 

lstanbul ve Galata cihetindeki gümrüklerin sobaları ~çın kilo 
yUı. yetmiı sekiı çeki kesilmiş meıe odunu ile yirmi beı bıdir· 
mangal kömUrünün aleni .müna_k~aa ile ~Ubayaaıı mukarrerliradall 

Taliplerin ıartnameımo ıtt1li husulıle beraber 240 1 ,_oo• 
ibaret teminatı mavakkateyi hamilen 5 .. 12 • 932 pazarte:..i181" 
ıaal on dörtte Baımtıdllrlllkteki mllbayyat komiıyonuna mUr• 


