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Büyük Menfaatli Bir iş 
• için Teşebbüs Başladı 

Suriye. Tütün inhisarı Bize Mi Geçiyor 
Ankara, 26 ( Huıuıl ) - Son -

••mantarda bazı mahafilden te- ~ 
~Huh eden haberlere gCSre Toton LJ~ 

hisar idaresi bUyOk menfaatli ~~ 
'te çok mühim zevata kar• 
lllında bulunmaktadır. Bu huau .. 
t. İyi haber alan bir zate mllra
caat ederek tahkikat yapbm. 
Ôğrendiklerimi bildiriyorum: 

Tütnn sat ıım kendi ülkeıl 
~bilinde kendisine ait bir imti
Yaz halinde bulunduran Suriye 
hükumeti, son zamanlarda bu 
tekildeki imtiyazmdan vazgeçmiye 
1'arar vermiştir. 

Esasen Surye hUklimetl bu 
imtiyazı ticari gruplara devretmek 
•uretile idare ediyordu. Bu vazi· 
)'e~i. varidat noktaaından fayda· 
•ıı bulan Surye hDkGmetl, tlltOn 'nhl••r ldara•ınd;-IJmum MUdUrlOk lllnuı 
labşında bandrol uıulOnft tatbik zim olunmuıtur. Ancak Sllry• ı için kuvvetli bir inhisar vaziyeti 
•tnıiye karar vermit. hatta bu bllk6meti son gtınlerde bu fik· ihdaımı çok muvafak bulmuıtur. 
•uıusta birde kanun llyıhaaı tan· rinden de vaz geçmit ve tDtDn Devamı 8 1ncl Hyfada ) 

wı:::~~~~~~;;;;;~~..;..-----==-=---------~~======::::::::==:::::::===~--
--:::=:Son Posta Amerika'da 

Amerika Muhabirimiz Holivud'a 
Giderken Propaganda Yapıyor 

Vancouver Valisi Muha
birimiz Vasıtasile lstanbul 

Valisini Davet Etti 
Gazetemize Holivut ve Ame-

""• haberlerini muntazamen 
ın t' diren Ne'f)'ork mubablrimiı 

liran Aziz .B. Holivuda kadar 

:-nan bir seyahate çakmııtır. 
ll ıeyahatin TOrkiye için Yali 

lb"k 1 Yasta propagandaya imkln 
•erdiğini, muhtelif tehirlerden 

lldığımız ıuetelerden anlıyoruz. 
Turan Aziz Bey, Amerikada 

t-ıetecilik tabıil eden bir Tlrk 
lencidir. ilk uğradığı ıelıir Van· 

::ll•er olmuttur. Burada Vancou• 
l.tır Sun gazeteıi, muhabirimme 

OQ YClk bir hftınn kabul g&stermif, 
~·Unla m611katlar yapmıt. ve 

~k~aç nOahaıında Türkiyeden Ye 
t ıl~bımızdan blhiı yaıılar nq-
•trııuıt• :r ır. 

1 
Muhabirimiz bu ıehirde lnfiliz 

li~ltte muhabirleri grupile bir

A. te tebri dolaınuı, ve bOtOn 
el tnerikan gazetecilerini Türkiye-it:: bahsctmiye ıevketmi,tir. Bu 
td arla kalmamış, Valiyi ziyaret 

erek 
~la gazetemiz namına onu 
lıt rnlamış ve Vali muharririmize 
bit anbbuı Valisi Muhiddin Beye 

a e!} b" V •nk ır davetname vermiştir. 
ora ouver Valisi Muhiddin Beyi 
•at:a davet etmekte ve ilk fır
ti"aa kendisinin de İstanbulu , ret 
biid· arzusunda bulunduğunu 
le . •rınektedi.ı. Montreal gazete

rı d• 
~iri~ . ınuhabirımizin kendi ge-

rıQi ıiyaretinde1a bah1ederek 

Türkiye hakkında takdirklr ya· 
ıılar yazmıılardır. 

Turan Aziz Bey her srlttitl ıe-

Muhebı .. ımız: Tur•n Aztz a. 
DÜNYANIN EN BÜYÜK FiLiM 

MÜESSESESi OLAN 

METRO· GOLDVIN • MAYER'IN 
BiR MEKTUBU 

Amerika Muhabirimizin (Ho
lh·ud) u ziyareti münıısebetile 
Metro· Gold\ in · Mayer'in Holiuut 
merkezi tarafından bir mektup 
gön<lerilmişttr, Bu mektup Yazı
mızın onuna dercedilmiştir. 

Metro· Goldvin 4~1:~ 
Mayerın mektubu ~V1:' .... ti-~
l tdnbulda Son ~u-!Jf gro 
Po:sta gazete•i .... _._:....:..:.'.::.::...~-- · 
Müdirivctiııe 

Efe~dim, 
Amerika mubabirinlı Turan 

Azis Beyin Kalifomiya .t:Gdyo
( Duamı 8 inci .. ,tada ) 

Reforms Under 
Kemal Pasha 

OO
URKEY hu not been rront page newa 

Cer aevcraı yta.rı. in ra.ct. not ılno• 
1922. when tb• 'fu Aa under Kemal 
l'aiha. expelled lhıı Greeka troaı .MI& 
Nlnor, &ad ... ın ın ım. wbea uı• 

toUerlng Ott.oman Emptre waa overt.tırown in 
l&wr ot a """ Republlc of Turlto:y, wıUı Kemal 
at 11.1 bead, hu Turkey flgured promıneoUy ln 
worıd arr&ıre. Ali hu been qulet on the 
eaatern /ront. 
4... Neverthelcu .. great ııeaı hu lıappen<d ııı 
Turkoy durtng the paıt eıgbt nara "TM 
ılck m11n of E;urope• hıaa been reJuvenated ınd 
nıvltp.Jlzecı. Tho peoplc or Turkey are bapp!er 

and rrıc.re proeperous 
tban ever before ln 
t.he 6ıatory or lheır 
country. 

• Nothıng mucb ııaı 
been beard or T~rk•v 
ıimply because tM 
Tur!& hava been ab· 
IOrbed in thelr own 
probleıu.. and bava 
b&d no time to en· 
gage. in lnt~natıonıt 

dlaputea &Ad conlllct.s. 
. The amazını chaıı· 

l(emıl P••tı• ges 111rhlcb have taken 
place tn Turkey were "1LPhıcıaııy de.crıbed by 
llr. · 'J.').1f1A ~ ,..~nt&tıve ot ,._'1 ~ 
IMdliiJ ne•-sıaJlir. ~· :..UDbu.,LŞon.P!ll'1a. ·~ 
llOle Tmkllh aaw9P&Pff correepondent ın 
Amerlca, wtıo .,.. a recen~ vtıııtor ~ wınnı
peır. 

'"------------------------------Muhabirimizin ziyareti ınünase
betile Amerika gazetelerinde çı
kan bir makaleden bir parça 

hirde gazetelerle bmaaa relmiı 
•e Tllrkiye hakkında m8llkatlar 
aeşrettirmittir• 

Nihayet HollYUtta ıazetemb 
namına ıinema artiıtlerini ziyaret 
ederek onlara g&nderilen hediye
leri vermlftir. 

Holivut gazeteleri, Turan Aıll 
Beyin bu ziyaretinden Ye getir
diği hediyelerden takdirle bah
ıetmektedırler. 

Muhabirimiz, Holivutta artist
lerle yaptığı mUIAkatları ıaıete
mizde neşredecektir. 

Turan Aziz Beyin bu seyaha
ti, bir gencin bile baılıbqına 
Amerika gibi muazzam bir melll'" 
lekette vAsi mikyasta propagan
da yapabileceğim göıtermqtir. 

Son Pcsta, uzak ell•re mem
leketimizi tanıtmaya veıile olduğu 
için cidden bahtiyardıi. Çtlnkll 
bu teref ve hiımet ilk defa Son 
Postaya naıip olmuttur• 
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DiplomatlaraHükmeden GizliKuvvetler 

Ruslar, lngiliz Casuslarını 
Nasıl Atlattılar? 
-2-

LondranıD Piccadilly tiyatro 
ubnuinde genç Ye fllzel bir 
danl6ı danaedlyordu. Genç Ye 
.UZel birçok dana3zler dllnyanın 
her taraf 1ndaki ıabnelerde rol 
almıılardır. Londranın genç ve 
gOzel bir danı3ı8, kendiıinl tıt· 
parçasına 1even bir adamla ev· 
lenmiıtir. Dftnyanın her tarafın-
da da biribirinl ıe•en birçok in
sanlar Yardı. Her yerde, muvaf· 
faluyet, ya bunun veya ötekinin 
batına konar. Bu suretle biri dO.. 
ıer, 6b0rll yükselir: 

Hayat budur. Fakat bu, fer-
din hayatıdır. bunun yanında 
mllletler vardır. Milletler yan ya• 
na yaşarlar ve mütemadiyen cev• 
val halindedirler. 

Filvaki muharebenin ıUrUl· 
tllleri durmuştur; milletler artık, 
topla tllfenkle muharebe etmeyi 
bırakmıılardır. Fakat bu gOntın 
mubarebeai bqka vaııtalarla ya· 
pılmaktadır. Halka karıı fizli dip
lomaai usullerinin kaldırıldığı ilAn 
edilmiıtir. Fakat onun yanında 
bir gizli istihbarat ıebeke1i var
dırkl buıtınOn muharebeal onun 
elile devam edİ)'Or, 

Vaziyet timdi ıudur: Avru· 
pada 6yle bir memleket vardll'· 
ki bunun başındaki devlet şekil 
itibarile diğerlerininkinden tama• 
men baıkadır. 

Bu memleket ıoyYet Rusyadır. 
Orada, dllnyanın diğer tarafla-

Yazan: . Berndor/ 

rmda idareyi elinde tutan bur· 
juvaziyl yıkmak ve onunla çar• 

( Duamı 8 incl ... yfada ) 

&inam• dun,•••nd• lllr Mrtka 

Mektepli kızlar 
Genç kızların hiçbir erkeği ara· 
larına almakıızm vncuda getir
dikleri bir genç kızlık zaferi 

Perşembe akşamı 
Majik'te başlayor 

•• 
Bir Baba Kendi Oz Kızına 

T asallôt Etti 
lzmir, 25 (Husuıi)- Göztepede iımini yazmıya lüzum görmediğim 

bir kadıncağız mnddeiumumiliğe, çok çirkin bir hidiıeyi haber ver
miş ve zeYci aleyhinde dava ikame etmiştir. 
Hanımın iddia11na g6re; zevci bir seneden beri öz kızı 12 ya· 

ımdaki bir çocuğa karıı en çirkin vo feci hareketler irtikAp etmif, 
en fena hislerini 6z kızı Ozerinde tatmin etmek emeline kapaJmııtır. 
Bir babanın değil, bir yabancınm bile vicdanı Sızlamadan yapamıya• 
cağı bu teni hareketler netice1i çocuk fena ahliklar elde ı tm'ıtir. 

Müddeiumumilikçe yapılan tahkikatta bu iddia tamamen teeyyUt 
etmiı; kllçOk kızın •• annesinin komıularından iki hanımın ifa· 
deleri bldiaeyi bOtftn çirkinlljile meydana çakarmııtır. 

lıtintak hlkimliği bu adam hakkında tevkif mDzekkereu çakarmıttır. 
Yüreği sızlıyarak bu ihban yapan bedbaht kadın, zevci aleyhinde 

ayrıca talik davası da ikame etmlıtir. - Adnan 

Dünya Güzeli Döndü 

Bir mGdd•H•nberl lzmlr ve havellelnde bulunan d..,• .
brlm•n H. dOn ••hrlmlz• geımı,, G•l•bl rthllmllld• kend•ellll 
bekll~ totolref muhabirimiz fU ınall8ı ............... . 



( Halkın° ~~~i) 
?usta İşlerinde 

Çabukluk 
Bagtn ..,..ıana ç.tb• Mr llRlbt 
Tin fatult1Wlft mt f8* kasa• 

Bulut 
İLi BLIB 

Gibi 
Mdanmna ghdftilea mektup ••ya 

pıeteterJ ti aycla cfct•bftfyor. ıte
dent memı•et.ıerde iktua.c111 '8a· 
ft71ltn 111 .... 1* f*il alauı 
için poıta nakliyatuıda çabukluk 
J&zımdır. Bu hususta hallwı,Jlkir
lerini fil satırla• ~'iheabmıs: 

Galata' da Bir Madamın l..ohntasım 
Ç8rşamba Puanna Dönd rdii 

Fuat Bey ( Kuımpaşa'da lakele 
eaddlllrie) 

- Şark hatt.ruamiaki .na-

Enelld gln Galata'da karmakanpk Ye alrll- ı ••t lokantada balunmıyan bir ıemek ı......ıa .......... 
ttUI pabrbla bir laadise olmuş, bir lokanta t_,.,.p lla4am. Jokantada ba pşit yemek bul11111Da .... 
ı 171 ·ifir. Yapbitma: talıdrikata ndlr• •Mile •111Jlllce M ... _.. ..,.. b-'li ille illııdli' , .................... ., 

ıcııilıtlllt ......... ...,_.. tlJle ...,. etlllttD': Jeltleğln lım.flriıap hine ptirlmemi Wemlftlr. 
Aıapcam•de oı..aa Mela.et itmiade Wr .._ S. YUiyet bıtı-da l(ladam De-pba iti W' kja ... v- ... • ........... Ge-

..... __ .. •ı' ..... lmk .. .. ..................... ~ .. 

..... ......... ..-' iptWai ..... 
ulıac lır•· Wa ıtla tan.,. ,_. 

""6i ikt1t• Galata eiftf111da birkaç ..eı'••• ......... ..,,... .... Jk ...._... fibt 
dofqarak bir olckadan fada rafu içmif. Wllt ailJi Meluaet ._ hlıMtla içerliyenk W.dı .. lra 

,...._ .,...... .. eline 19PD ........... 

ut.I~ ........... ............ 
bir YUifette dolapnlJ .. iki tarafına J&ialmaJ• .... ..,.,. lob-bsa ~ ._ tarafa ı.1atwıa .... 
ı.-..tır. Mehmet bu bitik halde bir ..-11: <"•leta'· b ıgm. Neticede teacwal• deııU f1$ ......... ,... ..... .,.. ._,rıı-. 

"" 1hrat11ef(DRa. ........ 

da lled- D11pin•1n Jekantuma ait.it. ltir .. A • ea..._ pm11n ... •nı w Wnıwta ç., o ... 
•ır -••tr ı dei'l'?nri.... l.okaaüca .... •, ,... ... ..... Ytlft• pel.. Mıh 11• 
ini ,..,... ...__,. • ._ .aililli ....... llalt- yahhz l'ırch,. 

eaktıır IObk • ) 
- Y•ı 'ıı• wl' .,...... 1 

....... +. .. ........... • - Bir Şikayet Bir Horoza 
tça ........ ? iti ........ .. 

.... ..... ...... n ..... ..... A-1. oa.-L.=.,ıenten Her- ıEzinet Etlen ... •• ..,,.. ......... .... ..,,,... ..,.,... '.:I 

::-:!:8._'*.:tQ-;:.•.; · kes Yaka Silkiyor ıBir Çocalc/ 
ı.- Jld.a• ....... ... _..., Haber aldat•- t&ıe TU- } 
ta-.& apa , ...... ı • .... .. • ., .. .._. ••••• ifli- 13 Y ..... Bir Çocuk 
.,..,. MJat ...-. ,_ otol>Wenlen --... ipi Mahkeıae7e Vailcl 

Saadel ıı. ( s.ı!.a1ımet Tioant- hemı ... '" llem de ete. Hlantl iMiade 13 yapıda Wr 
baue SokaJ'ı 28 ) ..Wplerinden buılan tanfmdmı çocuk bir lacwea esiJet etmek 

- Ş.,lı: ~chatlanmwSti Hsı VllJete bir tikl,.t yap.-..ın-. cllrmDe mahkeıne1e •eri1mlftir· 
balva mektep n.. a...teler •cak Ba batta ifllyCD ız otobDıatea Adli1e. tvildmiide Lir horoz Jll
lki .,a pu,...... il& .-. ... 6t tmesl açıbolclulu itin baa· .aııdea ·•ıme1e nribH .lal
..,._. kakl ettik. Bna laalk lua ...._. naec:fnniJldinde ola tlhe9i tllr defa taba ıelmefdeclir· 
........ JApm •• k8klefdrece1c _._._ -...-_ı.. L--- ol- 1c1•-. _...... .. ~ allı 
.... ..._._ MıW • ........ ,. 7 - ........-ıe u llilllUI. -7• ·~~.-.çw flM 
Toprakluınsc!a 1.erT•k. psetu:nl maktadır. BU d&t otobtis lefer .sokakta aol..- Jri bir Hint 
waldla41e ••-" .. ........... ...U. hareket ~ içhı b.aalar hor__. ,..,.. awla •o
tla • 1ıue 1llf aa11••• .ww- dolmadan c1ijer kapah otobn.lere 'l"Oza olmıyecak edyetlw J•~lft 

il•. -.... ..,,... ....... .,. :=:.:. •-~~kif~~rımaiı·ea11ra. ~· ...,,._ iı Arı,. llakli,M ............... ...... 
latmellcllı. ıarara sokmaktadır. lar bu çoc• katakola haw 

• S. ..._ otobll •b9i•ri ftl•i .. ır, 9'1iceııle tı _. .-. 
Faul B. ( Cinc!m174-a G~ ya .. utta açık alı•• ... keaıe7e ~· 

mez eokak 5) memelim. ralmt badi otolthu e.k.._ .._ ••w• MtiCllli 
- Bu,ealdl lktıacll Wtranı P- l..;.-L.1- ........ L.-&1- _.._n _ _:_: ııwl çıkacak 1 

....... ıp. ............ adbı ,~ Cnmll ... ......... ~......-. ----

..... ......,.... •••• ._ ._, ı.t •11'•6. . Yerli Mlnlcll:ıfllr 
rlmizde tirat lba~. S.elatilel IWife VeWletl IJ Jlsep Ye 
fpaurı ... ilk mal ..... ....... Bir ••ahkuA m 
kuanar. Valclt aak'* t1arl>1 aı...U illı zamir almak tlftre Wrr 1 *ma 
ea aiyade kıtıa ı-. .l,ieaq &r AÇDUfbr.Vekllet ı. .. • ,.B 
ıkdlr. Ticaret metkulerlndeld ...._ • ,.an Sırrı Efendinin ..ı. an ...,t. ••1111111w. 
eaıtanmıs -.ıeutl•tda 1-11 .,... A .a. ..l!I • :_..__ •1,.1! ti 
m .... t1 •• uh ... ,. ımkima• ht- ... 1e1n-•es1 -----11111 Ha·u,.-1.. Kom~aı 
mahdır. 1_. ___ , .. U --Y 

• El,-. -w t.pi .. nne-
llttmet •· ı ()atla41bp1 • > nete bulaDan " l.tildAI lhla- Bif:iPk Evdeki f.uat.. 
- ~.t btv..are ---•- te- . .:.L......ı 1..-- Hepsım· • r-.::...::-::. na.- ## ..--· keweıi tar.umu• - _.....,. ~-----. 

.Wae laanr nrmelcle tak laalaet 
etmiftlr. Bu fHeb J8ftl JaYal ,.. _... e 15' ·ı .... Sile, ·z Fcıaerde lllftli Ali ••'-D .. 
nı...,,, 1a.ba4a laalı 9'Jl:retfwl- mn Ef. ala lıtt,.... .,. cfaiıpi liade otarM F.Ut k•ı • 
••• ,.... ılalat- ..-1e "_..,. halt.alala ileri drllerek affecJD. evine pcncereaiD pa~ 
.. ...,_ ........_ pk • .._ 1a1f n.;.. idııli 1 s6kerek gireD Wr ..._ .U.211. 
.. lrıl.... .... ..... .{ıDRilJ 'a'k• ~ :=ı r• L-1· Js&-1- v~ Jftl'OM ..:Lt _.. 

..... ~ ~--- .... llUle ...... ,.,.. -· ~ ......... _...,.____ ..... ---.... ,..;.:_ı __ .. .. çal=sı ve ~·...-. y.,.._ 
--1 ...,.. -.. tahkikat aetic.'8inc:le. laa laıruaı-

111 ı • Sırrı Efendinia ı..talığı im. Ferhat bptwa k....._ 
tetl.a ....... Ylfret idare Şilcrtı iı•de W1i ....,..._ 
Heyetinin '8 •ıı-. lauarladıiı ,...u jı ...... , rı • Ş-.. 
• • eme ,... .. ?..... .., ... da ..... 
... aC 'zl • iade edilmiştir. 

• 
esı: 1 .... - .. • 

Belediye, Miifkülatı laleıe 
Karar VenH 

Taksiler 
Boyasız Otomobiller Ua,. 

teri Taşı1•1D1Jac81E 

BelediJonia enelce Yerdfii 
.... .._. ... be• tllW ........... .,,. ... 
.--. .. , 1 •-.c1 .............. P" 
....... . h ..... ..... 
ı•acs"- .... ... 
•• • rdul t.Y••ıe .. 
llık llllrlli 1"I lizf cilt• 11•14-. 
- ... Met ftl77 ...... .... 

tlet ... -•~ - .. d ... . Od 1 •dlld lla , .. ..... 
._..._ ......... re .. .,.. ....... , ...• ... ... ....... .., _ 
,.,. ..... cd ... ı ın a'r ... .. . , ..... .. 

Er--. .......... ~ 
A,d&~tmt '9" at ........... -......... . 
Artlaacla Lahiaular Betm .... 11 
Aatvlli ~ ltllt2111i'a IPl1lııl._.inf 
taldl .............. ... ,...tal. ........ .-ı ....... 
ft.....,..rl mkmk Wllt 
........... dll' • 
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Her gün 
- ----

Başkaları 
Ne 
Digor? 

------------------· Muharrirler Nerdesiniz? 
L?ndrada Deyli ekspres ga

ıetcıındo çıkan bir makaleden: 
. " Cemiyete mllıpet fikirleri 
ıle bagUnktı meıelelerin halline 
Yardım edecek olan muharrirle· 
~l~iıe, filozoflarımıza ve bntiln 

ger mUtefekklrlere ne oldu? 
. " Neden biltlln münevverleri· 

lllll bozguncu oldular. Hepsi im• f a!atorluğun artık bittiğini, işsiz· 
terın .. çoğalacağmı, vergilerin ar· 
•cagını, hülAıa hayabn taham
ınnı edilmez bir hal aldığını 
•6yliyerek ortalığa betbint yayı
}'orlar. 

" Dikkat ediyorum bu bozgun
bular gençler arasından çıkmıyor. 
.1Yle dUıUnenler ekseriyetle ma

~1. erindeki konforlu hayata baka· 
Qılenlerdir. 

"Şüphesiz mazi ile mukayeae 
t•Pabilenler bugünkü vaziyeti feci 

ulurlar. Varidatın azalmaaı hepi• 
~iıi bedbin yapmıya kAfidir. Bi
ııın için herşe_v fenadır. Meğer 
•rkenden ve lngiliz doğmuş ol· 
lllak no feci ıeymiı. ,, 

)f 
I<ocamla Mukavelem 

·oıı , Amy Johonson 
dti\ dan Kaptovna U~n Tayyancl Kadın 

londradan Kap Town'a uçu· 
•uın, kocam Jim Mollison ile 
Yaptığım mukavelenin ilk seme• 
residir. 

Bu mukavele, yazıla bir anlaş· 
: 1Ya değil, daha ziyade bir efen
ıc~ anlaşmıya iıtinat eder. Ko· 

~anı benim 2600 mil mesafeyi 
~~arak bir rekor kırmama ve ken· 

1sine rekabet etmeme mlisaade 
~tınekle kendi şe.!'efini korumuşıtur. 
k vlendiğimiz zaman, ben de her 
"dın gibi mesleğimi feda edip 

thrıemekte bir mllddet tereddüt 
ttLi01, 

t " Her evlenecek kız böyle bir 
.,~t7ddüt devresi geçirir. Bence 
b\~rıltcek karar, daha ziyade, 
l ~sleğe tabidir. Bir kadın bin· 
it:ce kadının çalıştığı alelAde bir 
f' d çalışıyorsa meıleğini evine 
~ " edebilir. Fakat bliyllk bir 
h' eharet isti yen 'te ondan bUyilk 
ı 1tntetler bekliyen bir iı sahibi 
~e, o vakit bu fedakArhğı yap-
asına cevaz verilemez.,, .. 

Üçüncü Kış 
Newton Bak•r 

Ulflerikanın Eıkl Harbiye Nazın 
(J ÇUncü kara kışa giriyoruz. 
iı~i . seneden beri ihtiyaç ve 
li tlık amansız bir tarzda arttı. 
,r:r sene tasarruf edilen paralar 
Ia?or. Hısım akrabanın, komşu· 
lttık~ biribirine yardım etmesi 
ltk anı günden güne aıa1ıyor. 
ola •cnelcrde acıtıcı, fakat sathi 
h~' Yaralar, şimdi kemiğe da· 
İlllitntıya ve birçoklarmı ölümle 
tiy a~eleye başlatmııtsr. Milli se-

·~lrtız bile tehlikeye girmiıtir. 
h&k' ereket versin henilz vaziyete 
f,Ri 

1~ bulunuyoruz. Tabiat vazl· 
l(~f~ı Yapmakta kuıur etmedi. 
der 1 derecede yiyeceğimiz, kafi 
tağ;cede giyeceğimiz ve yata
ola.n(ız vardır. Yardıma muhtaç 
l>ara arın Yaralarını saracak kadar 

,,rnız da mevcuttur. 
tUnk~ alnız halledilecek şey bu
•nıa kvaziyeti görilp kendimizi 
t~ 11alllct ve gUniln ihtiyacına 

P Vermektir. 
11 

Veba Var 
Berut't -Al-- K. . V li a tı ışı eba 

8 astaliğına Tutuldu 
<lan Brut (Hususi)- Yunamistan
'faPur erut limanına gelen Patrls 
tl'ti.i~tüllnda üç veba vak'ası görUI· 
tle~are~· Vapur yolcuları sıhhi 

8 altına almmıştar. 
"eba eh~~. da!ülfünununda da üç 
Herut a ısesı tesbit edildiği için 
tere hi~~ha~ızlığı blitUn mektep-

ey<! 0mım göudererek tale~ 
•et· ll\ecbu • b 

lltnesiııi brı·l'd. ve. a. aşısı tatbik 
ırmıştır. 

D insan Ve Tabiat a 11 r 
1 

Son Postanın Resimli Makalesi Sözün Kısası 

1 - insanlar tabiatin en şid
detli hAdiselerine karıı göğüs 
germiye mecburdur. 

2 - Şiddetli karlar, tipiler, 
yağmurlar insanları zaman zaman 
müteessir eden tabiat cilve· 
leridir. 

3- İnıanlar bu hadiselere tahak· 
küm e ttikleri takdirde hayatm icap .. 

larını yerine ietlrmit 1ayılırlar. Akıl 
takdirde mahvolmak mukadderdir. 

JIJ ...... llllil .. Sllllim ............ EDll!lı'mlilllaSWlllilllll ..... lm:ıllll'll'lll'lll .. mtı1 ....... IE:ll!:f'FY!lti3aWHEı::•31!11111 .... llll ..... lilll=znı&liS~ . -
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Hililiahmerin Paraları 
---- ----- --

Hacı Rüştü Bey Hediye Ettiği Paradan 
istifade Edilmediği Kanaatinde •• 

lzmir,25 (Hususi)- Hacı RUştU B. isminde bir zat, ~den resmi muameleyi de ikmal etmiıtir. 
Hilaliahm~r Cemiyeti Merkezi Umumisine mühim Bu suretle cemiyet 80 • 90 bin lira kıymetinde 
bir ihbarda bulunmuştur. HllAliahmer Cemiyetinin bir çiftliğe ve binlerce . dönlim mer'a ve araziye 
yüksek menfeatinf alAkadar eden bu mühim mese· sahip olmuştur. 

Hacl RUştH Bey Hilaliahmer Cemiyetine, diğer lede 60-70 bin lira kıymetinde bir çiftlik ve binlerce 
dönüm mer'a ve tarla mevzubahis edilmektedir. mirasçılarla yapılan anlaşma neticesinde itabot 

eden mer'a ve çiftliklerin bataklıktan ibaret oldu
lhbarm mahiyeti şudur: Hacı RllştU Beyin val· 

ğunu, kabili zer olmadığını ve bu işlerde sabık 
desi ismet Hanım 929 senesinde vefat etmiş, HilAliahmer Cemiyeti İzmir Merkez Heyetinin 

zevci\e üç çocuğuna 300,000 lira kıymetinde arazi, yamldığını iddia etmektedir. 
mer'a ve iki büyük çiftlik terketmiştir. Hacı Rüştü Şunu da ilave olarak söyliyebilirim ki, şimdiki 
Bey, kendisine intikal etmesi icap eden hisseyi heyetin bazı azaları da Hacı RUştü Beyin fikrine 
HiJAliahmer Cemiyetine terketmiş; bu hususta icap kısmen tarafta görünmektedir. 

İzmir' de 
Parlak Bir Spor Bayramı 

Yapıldı 
lzmir, 25 ( A. A. ) - Halk 

Evi spor şubesini.1 gayri mtit· 
tefik klüpler arasında tertip 
ettiği kupa maçlarına baıl.an
gıç olmak üzere mllttefik 
ve gayri müttefik klüplerin iı
tirakile şimdiye kadar yapılan 

spor bayramlarını geride bıra
kan muazzam bir spor bayramı 

yapılmıştır. Bu mllnasebet)e de 
Halk Stadyomunun kU~at resmi 
icra edilmiştir. 

Merasime istiklAl marşı ile 
başlanmıı ve sonra bütün sporcu 
ve izcilerin lşırakile çok muntaw 
zam bir geçit resmi yapılmışbr. 

Müteakiben, gayri müttefik 
klüpler arasmda hususi ml\saba
kalar yapılmııbr. 

Bir Vapur 
Çanakkale'de Karaya 

Oturdu 
Löit Tirycstino kumpanyasının 

Heluan vapuru Akbaşta karaya 
oturmuştur. Kurtanlmasma çalı
şılmaktadır. 

r 
Kontenjan 
Listeleri 

--ı 

Veni Uç ayllk, yanı kanunu
sani, şubat, ve mart aylarına 
mahsus kontonjan llste:erl 

I bugUn onuncu sayfamızdadır.J 

Fırka Grupu - --
lktısat Vekili Muhtelif 

Meseleleri izah Edecek 
Ankara 26 (Hususi) - Fırka ' .. 

grupu bugün de ıçtınıa ederek 
İkhsat Vekili Ce!Al Beyin izaha
tını dinliyecektir. 

Celal B. kontenjan işleri Zi
raat Bankasrnın çalışma tarzı, 
çiftçinin borçları, ve harici tica
retimiz etrafında malümat vere
cektir. Buglinkil iç~imada, Ziraat 
Vekili Muhsin Beyın geçen içti
madan kalan izahatıni tamamla· 
ması da muhteme!dir. 

Fena Tütüiıler 
Yakılıyor 

Bitlis, 26 {Hl1susi) - Tütün 
İnhisar idaresi Başmüdürlüğü 
kullanılmıyacak derecede fena 
olan tl\tUnleı·i iiç gündeuberi yakhr· 

r 
İSTER İNAN, İSTER 

Edirne' de 
Kurtuluş Günü Parlak 
Tezahüratla Tes'it Edildi 

Edirne, 26 ( Hususi ) - Dün 
Edirnenin kurtulu' bayramı parlak 
teıahuratla tes'it edilmiş, hava 
yağmurlu olmasına rağmen halk 
bayrama büyllk bir ıevinçle ittirak 
etmiştir. 

Bayram münasebetile Üçüncü 
Kolordu Kumandanı ŞükrU Naili 
Paşa ile Edirne meb'usları da 
p~hrimize gel mi~ler ve merasim
de hazır bulunmuşlardır. 

Merasime sclimiye avlusunda 
başlanılmış, parlak nutuklar irat 
edilmiş, Belediye önllnde de as
ker, jandarma, polis, mektepliler 
ve izciler tarafından b!iyUk bir 
geçit resmi yapılmı~tır. 

Geçit resmine halk ve esnaf 
san' atlarını timsallcrile iştirak 
etmişlerdir. Bayram mtinasebetile 
Muallim Mektebi takımile lise ta· 
kımı araıında tertip edilen bir maç 
ile, milli gazete tarafından tertip 
edilen Şild maçı da icra edil
miştir. Bu maçlar esnasında stad
yom pek kalabalık olmuştur. 

= 
maktadır. İdarenin 
tUnleri rağbet ve 
karşıları mışl r. 

==a 
bu seneki tü
memnuniyetle 

İNANMA! 
İhracat ofisinin hazırli\dığı bir istatistikte Çin'e 661 1 muz memleket 9 ay zarfında kendisinden 11 liralık 

liralık ihracat yaptığımız halde Çind en 57,26-t l i ra !ık mal aldığımız S iyam'Jır. Ondan sonra Mekıika gel
mal sahn aldığımı~ kaydo:unrnuştur. Bre:ıilya'ya ge- mektedı r. Meksika'dan 51 liralık ithalat yapılmış, 
lince, 9 ay zarfında ancak 38 liralık T tirk malı satın Meksıka'ya 1,413 liralık mal satılmıştır. E.1 az ihra
almıştır. Hindislana d:\ 7,850 liralık mal satılmı7, Hin- catta bulunduğumuz. m emleket te Brez.ilya'dan sonra 
diatandan J,061 ,9.37 lirahk ithalıit yapılmıştır. Portekiı.'dir. Portekiı'Jen 5,369 l ı rafık mal satan aldı-

İı tatistiklere nauran eıl aı. itha'i tta lıulunduğu- ğrnuz halde 408 liralık ihracat yapılmıştır . ., 

ISTPR /NAN, !~TER !NA Nfuf Al 

"---------------------------~~----~------------------------------------------------

Münderecatımızın çoklu
ğundan dercedilememiş
tir. 

Bitlis'te 
Bir Kadın Kaçırdılar 
Bitlis, 25 (Hususi)- Şehrimize 

bir saat muafedeki köylere git
mekte olan Samiye, Neıli, Hanife. 
Emine isimli dört kadının önüne 
yolda iki meçhul şahıs çıkmıt. 
kadınların ellerindeki malları aı. 
mış ve Hanifeyi de kaçırmıılardır. 

Polis vak'adan haberdar olur
olmaı derhal takibata giritilmlı 
ve aradan çok ıaman geçmeden 
kadm kaçıran ve yol kesen bu 
iki haydutu yakalamııtır. Haydut• 
lar adliyeye teslim edilmiılerdir. 

Troçki Aleyhinde 
Danimarka Prensi Ağır 

Bir Makale Yazdı 
M. Troçki kopenag'a vasıl ol• 

muştur. Mumaileyh tarafından 
Danimarka DarülfUnunlarının 
talebi lizerine veril~cek olan 
( kapitaJi.ım ve Sovyet ihtilAli ) 
mevzulu konferanılarının radyo 
tarafmdan neırini Danimarka 
bükllmeti menetmiştir. 

Kopenhag'taki gazeteler, Da· 
nimarka Kıralınm yeğeni Prens 
Aage'nin gayet tiddetli bir 
mektubunu neşretmişlerdir. Prenı 
bu mektubunda ( cinayetin 
bUtün mes'uliyetini üzerinde ta
şıyan ve (Breslitovak) ta vata• 
oma ihanet etmiş olan Troç• 
ki'ye sesini işittirmek) mllıaadesi• 
ni verdiğinden dolayı Danimarka 
hükumetini muahaz't etmekte bu 
vesile ile memleketini f eıahat 
ve felaket hllinde tasavvur et
mektedir. 

Yeşil Hilal Cemiyeti'nde 
Y e~il HilAI Cemiyetinin yeni 

idare Heyeti şu zevattan teşekknl 
etmiştir: Reis Mazhar Osman, ikinci 

reisler İbrahim Zati ve miralay 
Atıf Beyler, umumi kAtip Fab
rettin Kerim Bey, veznedar HU
ıeyin Bey. Azalar doktor Mustafa 
TalAt, avukat Ferit Beyler, Ne
bahat, Safiye H. lar, Hüseyin 
Avni, Kudıi, Muhiddin Hadi, 
Süheyl, Saffet, Cevat Zeki, Celil 
Feyyaz Beyler, Türk!n H. 

Hava Değişti 
Kar Yağması lhtimali~den 

Bahsediliyor 
Perşemme gllnil lodosla bat· 

lıyan yağmur dUn ayni rlizgArm 
tesirile bardaktan boıaoırcasına 
yağdı ve sokaklarda bir müddet 
ıcJler aktı. fakat dilo öğleden 
sonra rüzgarm istikameti şimale 
çevrildi ve kara yel de esmiye 
başladı. 

Bu 1ebeble hava soğudu. Bu 
yazıyet karşısında kar yağması 
ihtimalinden bahsedilmektedir. 
Fakat kar ihtimalinin tahakkuku 
için kara yelin şiddetle dvam 
etmesi liıımdır. 

Fahreddin Paşa 
lbrahim Tali Beyin Yerine 

Umumi MüfettişMi Olacak? 
Dtınkü nüshamızda birinci 

umumi müfettiş Ibrahim Tali be
yin nıerhuco Ahmet Rasim beyden 
inhilAl eden htanbul meb'usluğu· 
na namze.t gösterileceğini yaznwr 
tık. Haber verildiğine göre İbra
him Tali beyden inhilAl eden bi
rinci umuml müfettişliğe de ordu 
müfettişlerinden Fahreddin paşa 
tayin olunacaktır. 

lngiHzler F mdık lstiyorJar 
Londradan bazı firamalar ih

racat Ofisine miiracaat edeı·ek 
TUrkiyeden fındık almak iste
diklerini bildirmişlerdir. 



.t Sayt• 

Memleket !v!anzaraları ı 
1 

Niksar 
o 

Bir ihracat 
Memleketidir 

Niksar ( Hususi) - Kaaaba· 
mıJJu toprağı her nevi meyva ve 
nıah51ul yetiştiroıiye mü~ait, gayet 
bereketli bir topr•ktır. 

Burada buğday. arpa., mısır, 
pirinç, tütün, afyo!l, ceviz. nıablcp, 
şeker kamışı, pama~ limon, zey
tin, kavun. karpuz ve her nevi 
sebze mebzalen istihsal edildiği 
gibi ipek ve y.ımurta istihsalah 
,b mühim bir yekfına baliğ ol
ın ?dadır. Bunf ardaıı bir klsmı 
vakın şehirlerimize, afyon, tütün, 
~e11iz, mahlep, yumw1:a gibi is· 
tihsalatı mız da Avrupnya ihraç 
wilmektedi,. Sanayi · iptida! bit 
halde o1mnlda beraber yeni tesis 
edilmiş son sistem iki on ve bir 
de çeltik fabrikası mevcuttur. 
Tütünlerimiz piyasada Taşova 
tülünü oamile maruftur ve fiatJeri 
(50) kuruştan ba~lamaktadır. Ma
amafih 932 mahsulil geçen seae-

iere oisbetle çok diişkündür. Bu
na da sebep yeni sene ıuahsulii

niin ekim zamanı H\tün piyasa
ımm dlişkünlü~rıdür. 

Kazamız: Türkiyenin en ucuz 
yerlerinden biridir. Koyun eti 22, 
s ğır 1 O, yağ 55, bal 35, yoğurt 
ve süt 51 domatis, sovan 1,5 pa· 
tates 2, tavuk ve horos 7,5, Ev 
kiraları en iyisi 500 kuruştur, 
odan ve kömDr fiatleri de "ok 
ucuzdur. - A. Ziver 

İzmir' de 
Üzüm Ve incir ihracatı 

lzmir (Husus1)- Bu sene yıl· 
başından bugüne kadar lzmir 
borsas1nda 41 ,580.228 kilo ilzüm, 
13,504,326 kilo da ıncır sa
tılmıştır. Satılan UzUmlerden: 
11,406,336 kilosu Almanya ve 
ıimali Avrupaya, 19,2t l,680 kilosu 
İngiltereye, 2,889, 994 kilosu İtal
ya ya, 708,583 kilosu Fransaya, 
247,01 t ltiJosu Amerikaya. 211,486 
kilosu Mısıra, 22,813 kilosu Avus
taralyaya, 263,292 kilosu muhtelif 
memleketJcre sevkedilmiştir. 

Satılan mcirJerin de 6,661,279 
kilosu Almanya ve fİ..lali Avru
paya, 5,060,388 kilosu lngiltereye, 
2,380,784 kiJosu Amerikaya, 
3.369,461 kilosu Fransaya, 
1,995,526 kilosu halyaya, 820, I06 
ki ozu Mısıra, 224,446 kilosu 
A"Vusturalyaya, 55, 105 kilosu da 
mahtclif memleketlere s1:vkedil
miştir. 

NaziHide Güzel Bir Temsil 
Verifdı 

Nazilli ( Hususi ) - Aydın 
HalK Evi temsil gurupu şehrimize 
gelmiş ve Nazillilere büyük ve 
bedii bir tama~ ziyafeti ver
miştir. 

O gece Elbamra sinemasl 
hıncahınç dolmuş, Halk Evi mu
z..ikacı tarahndan çalınan milli 
marJI müteakip Faruk Nafizin 
( Akın ) piyesi temsiJ edilmiı v~ 
sonsuz bir al\cış kazanılmLŞhr. 

Konya ·da Çiftçiye Dagıtrlacak 
Buğdayiar 

Konya ( Hususi } - Muhtaç 
çiftçiye dağıtılmak üzere şehri
mize 30 vagonluk buğday müoa· 
kasaya konmuştur. Tüccarlar 
sert bugdaym ki osunu altı, beyaz 
yumşak f. ugdayın kilosunu da 5 
kuru ... t~n vermektedir. 

Diğer taraftan alAkadar ma· 
J,.... ı r muht ç köyliinün tesbiti 

· er de neşretmişlerdir. 

SON POS'fA 
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Amasya'nın Meyvaları 
. 

Nakliye Ücretlerinin Fazlalığı Yüzün
den Meyvalar Ağaç .. \)tında Çürüyor 

Amasya ( Ha- f elif sebepleri-
susi } - Birkaç - . Din en baıında 
glin evvel baş- ır: da dediğimiz gi-
Jıyan ıoğuklar bii nakliye ilcret• 
Yeşil Amasyanın lerinin pahalılığı 
çehresini y1tvaş, gelmektedir. 
yavaş sararlmıya Meyvalanmm 
ve soldurmıya halka arzetmek 
başlamıştır. fnıkamnı bulsak 

Ha\talarm bu hem halk pek 
ıene fazlaca kn- tabii olan meyva 
r ak gitmesi, ihtiyacını temin 
soğukların da be- edecek? hem de 
rekelli yağmur· istihlakit arta-
la rı müteakip calı(. hinnetice 
birdenbire bas- müs tah ıillerde , 
tırması mahsulat mücıtehWder de 
ü z e r i n d e i y i aevinecek, bağlar, 
tesirler yapmamııtır. Amasya rinin p:ıbalıhğı meyYaları.mwn balı-çeler de daha ziyade mamur 
çukur bir vadi içerisinde olduğu muhtelif pazarlara sevkini imkan- olacaktır. Fakat meyvalar ağaç-
için soğuklar pek şidde.tle hisse• &ız kılmakta,. kamyon ve araba larm altında ister iste1De2 çürll· 
dilmektedir. Maamafih meyvala· ile yapılan nakliyat ta meyva ve miye terk edifdil<çe ve müstahsil 
rımız ve sebzelerimiz soğuklar· sebzeleri zedelediği ıçın kir emeğinin mukabilini kazanama-
dan o kadar müteessir olmamakta yerine zarar hasıl olmaktadır. dıkca Amasya' da bağcılık ve 
ve mebzul miktarda istihsaf edil- Hulasa isfihsalimiz fazla fakat meyvacıhk yavaş yavaş söne· 
mektedir. Fakat nakliye ücretle- istihlakatımız azdır. Bunun muh· cektir. 

Samsun'da 
Söz Derle~e Faaliyeti 

Jlerleyor 

Samsun ( Hususi) - Samsun 
Halk Evinin muhtelif şubeleri 

idare heyetleri umumi bir içtima 
yapmışlar, ilmi ve idari mühim 
kararlar vermişlerdir. Üç saat 
kadar devam eden mlizakereler 
neticesinde her ay yapılmakta 

olan ıube içtimalarının her on 
be4 günde bir yapılması takarrtir 
etmiş ve Halk Evinin dil derleme 
faaliyetine ne suretle iştirak 
edeceği konuşularak bazı esaslar 
tesbit edilmiştir. Bu arada Maarif 
MtidftrO Cemal Gültekin Beyin 
fimdiye kadar (600) , Şakir Bey 
isminde bir zatin de (2000) keli
me: derlediği memnuniyatle öğre
nilmif ve bunlar üzerinne tetkikat 
yapılması takarrür etmqtir. Bun
dan başka Ev tarafından bir 
Samsun tarihi yapılması, bir de 
mecmua çıkaralması muvafık gö· 
rülmUş ve muallim Kazım ve M. 
Şakir Beylerin bu husustaki yar
dımları ve hazırlr .. dıkları eserler· 
den Evin istifade etmesi rica 
edilmiştir. Ev hara.retle çalıpak· 
tadır. 

Salihli'de 

İrili Uf aklı Herkes Y o-Y o 
Oyna yor 

Salihli ( Hususi ) - Yo-Y o 
aalğmı burada da başlamJştır. 

irili ufald1 herkes her yerde ve 
her vesileden istifade ederek 

Y «r Yo oynamaktadır. 
* Burada Bozkurt kulübü 

menfaatine bir mftsamere veril-

miş, san' atkar Hilseyin Bey ve 

arkadaşları heyeti tarafmdan bir 
konser verilmiştir. Konserde 
hemen hemen kasaba balkumı 

J(Affesi bulunmuş ve neş'cli bir 

gece geçirilmiştir. * Kasaba-Salihli maçı neti
cesinde bire karşı iki sayı ile 
Kasabalılar ıalip aıelmişlerdir. 

Konga'da Yeni 
Bir Mezbaha 
Yapılacaktır 

Konya Belediye Reisi Şevki B. 
Konya f Hususi } - Belediye 

reisimiz Şevki Beyin çabşmasile 
fehrimizde yeni bir mezbaha 
açılmasına karar verilmiştir. Bu 
mezbaha, şabrin eo iyi bit yeri 
olan koşu yerile, çihlik arasmda 
yapılacakhr. IŞimdiye kadar görQ.. 
len ıekilleri naıan dikkate alan 
Şevki Bey, refakatinde Sıhhat 
MüdUrU Halit Be) olduğu halde 
evvelki gün, yeni mezbaha ma
halline giderek tetkikte bulun
muşlardır. 

Diğer taraftao mev~im dola
yısile halihazırda faaliyette bulu
nan mezbahanın çal!fma saatleri 
değiştirilmiştir. Bundan ıoma 
mezbaha saat d&tto açılacak, 
yediye kadar hayvan luıl>ul olu
narak sekiz buçukta tatil yapı· 
lacakbr. 

Şehrimizdekl mezbahada her 
gün 250 • 30(} arasmda &ayvan 
kesilmektedir. 

Adapazarmda Kaza Kongresi 
Yapddı 

Adapaı:an ( Hasusl ) - C. H. 
F. kaza kongresr yapılmış
tır. Yeni idare heyetine Galip, 
İbrahim, Salih, Kerim, Mehr.ııet. 
Raif, Niyazi Beyler seçilmişlerdir. 
Kongrede Vali Eşref, Meb'usları· 
mız Ragıp. AH ve SalAhaddin 
Beyler de hazır bulunmuşlardır. 

~~~~~~~~~-

Orhangazi' de 
Zeytin Ve Zeytinyağı 
Çok f stihsal Ediliyor 

Orhangazi ( Hususi }- Kaza· 
mız ve mülhakatı zeytin ve 
zeytinyağı istihsali ile meşhur

dur. Kasabada iki muazzam 
zeytin yağı fabrikası vardır. Bu 
iki fabrika bOUin sene durmadaıı 
çalışır. Kasaba halkı çok çalış· 

kandır. lstiklAI harbinde taş taı 
Uıtilnde kalmamı~ bir şekilde 
harap olan kasabamız şimdi 

yeniden inşa edilmekte, Belediye 

sokakları yeni baştan yaptırmak· 
tadır. 

Kasabamıza pek yakın olan 
( Cihanköy ) de hah ve kestanesi 

ile meşhurdur. Her e•de en az 
4. en çok 20 kov ao ardır. 
KüçiicUk köy senede (200) okka 

bal istihsal etmektedir. Cihanköy 

balı en mükemmel baldır. Köye 

daha on bet dakikalık mesafede 

arı kümelerine tesadüf edilmekte 
ve mlltemadi bir arı uğultusu 

işidilmektedir. ----
. Mer'zifon'da 
Kış Geldi , Millet 
Mektepleri Açıldı 

Merzifon (Husual) - Soğuklar 
gUnden gllne artmakta. ylikmek 
yerle re kal' yaimaktadir. Her 
yerde sobalar kurulmuş, hararetli 
mahrukat alııverişi başlamaşbr. 
Mahrukat fiatleri hissedilir dere
cede 'yükselmiştir. Soğukların 
tesiri ile bazı çocuk hastalıkları 
da baş gaatermiıtir. Bilhassa 
kcıamık hastalığı yUzünden çocuk 
vefiyatr biraz artmıştır. Hastalığın 
<Snüne geçilmesi için aUratli ted
birler alınmaktadır. 

Millet Mektepleri faaliyeti 
devam etmekte, geceleri Kara 
Mustafapaşa Mektebinde erkeklere, 
gündüzleri de istiklal Mektebinde 
kadıulara dara ıösterilmektedir. 

Aruz 
Ölmedi 

Naralld Ald 
Her hakiki şiiı-inı kendine 

matı.us bir ahengi, bir muaiki'! 
vardır. Bu ahengi. bu nnısikiyı 
temia eden vezin değil, hattı 
belki kelimeler de değil, şairia 
satırlıtr, kelimeler arasına liap· 
settiği heyecandır. Buna üı~dı· 
ğım içindir ki kelimeTerin esase11 
ahenklisi ve ahenk.sizi olduğun• 
inanIDadığlm gibi vezin mesele· 
!erine de pek itibar etmem. 

Bizde iyi tür okur de.ye ta· 
mnmıt haxı k.im.eler, kendileriniıl 
iyi şiir okuduklarını zanneden 
birçok gençler vardır. Hepsi 
değil ama, dikkat edin, çoğa 
muttarit bir ahenkle okur.laır ve 
her mamumeyi bir şekilde okut .. 
lar. Onların indinde şüıin deği ' 
1D1Sraın bir okunufU vardır. Tıp• 
kı guel alyliyen hanenc:!e gibi 
manayı değil, sadece sesleriai 
düşünürler. Bunun da bir ıevkf 
olduğunu inkar edecek değilimi 
fakat bu zevk ıahtedir, çünkd 
çabuk bıkılır ve çün'Ku .. sahteli• 
ğinin, bir san' at olmadığının asıl 
delili • taklidi kabildir. Hakiki 
inşat san'ati, her şiirin kendi 
ahengini bulmaktır, onun ihtiva 
ettiği heyecanı çıkarmaktır. 

Şiirin ahengi vezinde olsaydı, 
eskiler gibi her mısraı takti il~ 
okumak o ahengi çıkarmı:ya kafı 
gelirdi ve bir vezinde yazılınıŞ 
mesela iki manı.umenin, bit 
ahenkte olması lazım gelirdi. 
Fakat Muallim Naci'nin: " ilahi 
cihanaferin zülcelalim - ŞuhudD 
rebubiyetindir avalim n beyti il• 
başhyan münacatı ile Tevfik: Fik .. 
ret'in: "Nesimi rahavet nisarınla. 
ey bap ! · Dolaı kasei pür ta"' 
nini serimde " diye başlı.yaıı 
man:ıumesi, bir vezinde olmala
rına rağmen, bir ahenkte (lli· 
dir 1 Şairlerimiz hece -ve:ı .. 
ninia de aruz kadar itıiYat1• lı olanını btıldalar : 1 -
vemi. Bo ••zinde iyi manı.uı11• 
yazılmamıştır veya yazılamaz dt" 
miyorum; işte Necip Fazı 'ıtl 
11 Kaldmmlar ) ı. Fakat bu ~ 
zin hileye müsaittir, ittiratla 
ahengi ayırdedemiyenleri çabak 
aldatır; genç.. şairlerimiz ona bu" 
nun için çok rağbet gösteriyor· 

Aruz, zannedildiği gibi, ölııı~f 
değildir. Türkçeye uymad gıı 
türkçe kelimeleri aruxa aokmsl' 
için eğip bükmek, bir tak~OI 
hecelerini çekmek icap ettiil 
söyleniyor. Bu, sao'atkir olruı1•0 
şairin elinde böyle olur. Yah~= 
Kcmal'in " Ses ,, inde, 11 Af" 
deniz ,, inde, " Mehlika Sult::ırı j 
ında, acem kaidesile terkip ':, 
vardır? İmale mi vardır? H~bi 
bunun için Yahya Kemal gı 
bir ıan'atkir olmağa da lti~ 
yok; iıte genç bir şairüt, cet 
Tekin Beyin " Ateş. cfamfaları ~ 
( 1 ) isimli kitabından bir parç' • 

d ası 11 Kara yaprakların altın a yaıı ~ 
- Derelerden ay akar, elrıl 
akar. • Gtil açan, bülbül öte~ 
aık uyanan • Bahç.elerden ~ot 
akar. Elmas akar.. - - 8" 
ağaçlar düşünüıı: Kim çiziyor " i#' 
karanlıkta. g~m\\ş çizg~ileri? • ~ 
giler ellerımız ayna diyor, .. .

7 ğUn nstünde tutan kim bu. yer• I; 
" Galatasaray ,, mec~851.:ııi 

bu ayki nüshasında ıyı ~ 
mamume var; onlar da ar. 1c1t 
B. . . !\_: b ı.ık· fa 

ıranın uu mısraı az , . )e, 
olarda da farisi terkip, ilJlJI 
munis olmıyan keHme yok. ~ 

Gençlerin aruzla Y~ d 0 , 

sevinmiyorum, çllnkii it~irar~Jll: 
kapılıyorlar. Keder ele etı:rııyc ııJ" 
Hakiki birer f&İr ise er, 1f ~~' 
melerinde ahenk olur. a al' 
her ne oluua olsun, aruzun 
düğii doğru değil. 

• o:>() 1',uf ııt 
l l ) Maarif ı..itaph3U4l t -



Siyaset Alemi 

ltalganın 
Fransa'ga 
Serzenişleri 
1
_. Fran1& Ue lta1yaaıa mlnuebet· 

._..de yol Wr ...... açılaeal• ben-
llrOl'da. Bu ilatimal, Fraııaada lktldu 
-. .. idim .tiad• tataa H•lyo......, 
...... p alouta Radikal S09Jaliat 
Partlai koaıresiade •B1ledJti aBzler• 
dea •oara belirmiJe bqlach. Koıat• 
~!i- dmetinl olqıyaa ita .au., 
ııruaaua Fqizm idarulae hitap edl• 
JOr •• onaı 

• - lıteditln ılbl hareket edebi• 
llt.ia, herku, idare alıtemininl latl
.. p etmekte aerbeattlr. n 

Fakat ba tatla d:ılerin ,anıada 
.., de hakikat:n ıofuk çehresi Yar-
~ır. Frana.. 7enl ft çok kUTTetll 
.... harp semiıbal tezl'ib ko1da. 
8a ıemlaia ada Dfink•k'dir. Akde
ldzd~ Fran11& deal:ı hlldmlyettnl 
t:~ için atılmıı mtlblm adımlardan 

1 dalaa tefldl eder. Oaun için• 
•ki M. Herlyo'naa Talu .. hriade 
loplaaaa radikal aa.yaliat konpe-
~ .. a8yledltl tath Miz!erden aonra 
.._ seminiD yapdmaaına batlumua, 
•ır ned •otak R dap tulria ..... 
tt&Dlttlr. 

italya, prek o aazlere Ye ıerek 
• •Bzlerl kendince nabeder rBrdüfl 
Jeııt g11m:ler lnıaabaa ta yolda ce• 
'• Yeriyon 

• Fraua ı8y!edl •• Roma lle 
llllaımak arzusunu izhar etti. Şu 
•atde Franaa, bütiln dllnya karımn .. 
tLi ftalya hakkıada besleditl aam:
-.ı,. t ve •aclakab 13atermif oldu. 

Şu halde nra timdi ltalyamndır. 
Pakat ftalya auıuyo.. Terbiyeli bir 
-. •naleket olllln ita ya, bu a8ılere 
ll'fl Hamaktan bqka ne yapabilir? 

O, ha yaziyet brşıaıacb daha ziya
.._ srGlmelldir. Fakat gülmO.yor •• 
:ı, .. uyor. Maamafih, hakikat ıudar ki 
r"-•a ile ltalya arenada .... h bir 
llataaf çakacak ....... , •n• ptqta. 
l'aeak n •iW hini tezahllrler dejil-
411r. Banua içi• vak'alar Jlzamdar. 

Ha.baki bv vak'alan btlmiyen 
la'-anlyetll hiçbir Franıı• roktur 
._ berkeı buolua vakıftır. 
._Bir •let•• yapmak için eneli 
... ldfl olmak prttv. Soon, sayrl-
~'al JHezelilderl bir tarafa 

kaaak lcabeder.. leabaatla ,....ı-
~ dyliyebillrb ld ltalya ltia 
"-tİak •Bzlerl .ayliyen adam ayal 
1 L anda talya ale1hinde b.taua 
~- Belediye R•ial n Er N•ftl 
--.atmiala m ........ ... 

.............. seçmlf baclllelen tek-
... dinmekte ae mana vanbr. Her-
~ Fraıanın •Htın•tyet. kelim• 
........ •• bdettltial pekall bibr 
~wll Dlakerk ıemiafııia yapı~• 

:.a._:~ _ ..... muıı. Fnnııı Zenci ... 
:~nln Afrikadaa Faanaara em• 

ptirllebllecelf baaati artık 
ktir. Onlarıa "lallanlaiyet,,I 

. . 
- - -

• A aict. ., B La B A rL AR '[ _ Gönül işleri ] 
.................................................................. ,5;z Olsanız 

Konferans Daha! Hangisini Bir 
Tercih Edersiniz? 

Silih Tahdidi işini Halletmek 
.. 20 yaşında bir kızım, bun

dan iki mene enel meslek haya
bnda bir arkadaşla klU'fılqbm. 
S. arkadq bir m&ddet ıonra 
beni 8eYdi, aym yerde oldap 
mm halde m4teaddit mektuplar 
yolladı. Bu mektupların buı8111a 
cevap veriyordum. Ben de ona 
kartı pek llkayt değildim. Fakat 
bir zaman ıonra bu çocuğun ea 
samimi bir arkadaııma bir mek
tup yazdığını gkdüm. Bu •aD
yet karpaında onunla tamamile 
alAkamı kestim. 

lmkinsız Gibi Görünüyor 
.. c•rnltal, ... ................. ....... Ceaevre25 - Franaaz muralı

bua Pol Bonkur, biriblrl arda 
ama 5ar Jon Simon, M. Normaa 
DaYis, Baron Aloisl, M. Ben11 
ve M. Politia'i ıdyaret etmif n 
kendilerine FraDalz hllkimetinia 
DİJet ve fikirleri hakkmda malt
mat vermiftir. 

Bandan ıonra sar jm Simoa 
Fran .. hllkfırn~·i ,ru•afuıdaa J&pl-

lan teblirab Alman murahh• 
Fon Nayrata bildirmiftlr. 

Bu mfllAkatlar aetİcelillde 
Fransız, lnıiJiz, ltaıyu, Almaa 
ve Amerikan mtımeulllerinia 
bugthı inkitaa uğram11 olan ml
kllemelere gelecek hafta Dihay .. 
tinde tekrar bqlamalan kar.ar
lafbnlmııt.r. Ba mllkllemeler 
hiçbir resmi mahiyeti hail olma
yacak ve konferansta mevzuubaha 
olacak meselelerin heyeti umami
yesine tealluk edecektir. 

Ba millAkatlar eınuuada yap.. 
lacak milkllemeleria alikads 
devletler ara11Dda resmi sarette 
toplancak konferana haline ne 
suretle kalbedilecejl mııelell 
arafbnlap balunacakbr. 

/ngiliz 
Kıralının 
Beyannamesi 

Londra, 25 - L-al. laallk 
İmparatorlujuaa dahil memle-
ketlere hitaben 1 inci klnunun 
25 inde udar edeceği beyanna· 
meyi Ok defa olarak telsizle 
Detftttireeektir. 

itte budur. Fakat abretalnlw. Eki
len bu llJılıniiniyet,, tohumlarmın 
• .,........ ralaada tadaeaklardu ft 
te.U. edwis pek leuetU bulacak
lardır. 

* ftalp ile Fransa mhuebatı. aon 
•aflaaalle timdi ukislnd• daha ... 
keneak bir vu}yete pmlftlr. 

Sore.lya 

Amıpacla da. 
nen Iİyaal maaey. 
ralai içinde en 
siyade dikkate 
pyan olan arı.,. 
dan biri de ltaf.. 
yamn Yugoslav
P.J• kartı Ma
caridam kaZAD
mak içia ..... 
fettiji pyreltir. 
llacariltan bu
..... YulJetİne 
ilen memnun de
jildir. 811 eebep-
le o da ltalyanın 
yarcLmına muJı. 
taçbr. Macaristan 
Baf•kili ltalyan 
bqvekili ile g6-
rllfmek &zere 
Romaya gitmif 
n llaaoJbıi tara-
fmclaa btlyiik bir 
kabule mazhar 
olmllfba'. Bur re
sim iki başveki
li birarada göa-
termektedir. 

"Şimdi bir ıenedonberi taa1-
cbflm baıka birini seviyorum. 

Sevdiğim bu çocukla ailece 
tanlflyoru. Ba çocuk eneli 
bana birçok mektuplar yuclr, 
ben hiçbirine cevap vermiyordum, 
bu mektuplarda ne imza ne de 
kendini belli eden birşey yoktu. 
Fakat ben ondan olduğunu uh
yor hiç aes çıkarmıyordum ft 
belli de etmiyordum. Nihayet 
onu sevdiğimi anlad•ğ'lm zamu 
mektubuna cevap verdim. ŞimcH 
mektuplqıyoruz. Fakat bu ml
naseletimizden kimsenin haberi 
yok. 

Bu genç birinci tamdıiun ço
cuktan haberdardır. Fakat ondaa 
mektup aldığımı bilmiyor. Sia 
olsanız bu iki gençten hangiliDI 
tercih edersiniz ? 

ICadıklS7 1 lfhl 
iki genç arasında yapacağımıa 

mukayese yalmz aeYdalarmıa 
dereceaiai tayiaden ibaretse, 
bunu aea benden daha İJİ takdir 
edebilirsin. Maamafilı birinci 

• - genç seni hllA unutmamıı ve 

lngiltereHükUmetiŞaşırıp i:!:~,~011r!e~ ba!~~~u~e:!t:: 
demek ki seni hlll ıeviyor • 

Kal Bir Vaziyettedir !!"d:' .::ınc:,.ı• ilıtimal ki 
Fakat ha itte 

Harp Borçları Meselesi İngiliz Kabine· 
sinin Keyfini Hayli Kaçırdı 

Laadra, 25 - Nazırlar encll
meai lngilia aotuına Amerikanm 
verdiği cevabı tetkik etmek tızue 
yann toplanacakbr. 

lngiliı namları, Amerikaya 
olan harp borçlannın tediyesine 
tekrar bapmmuıaın baglnldl 
ıerait dahilincLt beynelmilel tica
cuet için feliketli bir ftliyet 

1 

tetkil edeeetia• Amerikayı ilma 
etmek Bmiclindea Yazgeçaıiflerdir. 

Lonclra, 25 - IDırütere hll
k6metiniD harp borçlan mueleli 
hakkındaki Amerikan notaıına 
vereceji cevap hakkında flmdi
Uk hiçbir karar v•rmubıe laakla 
yoktur. 

Kabinenin bu mesele baklan-

eneli kalbini yokla ft e 
daha fada temayillu oldajun11 
anlamaya çahf. Sonra Od genc:İll 
içtimai ve mal nziyetlerini. 
istikballerini MAii dikkate al, 
ona tire karar Yer. 

HA~\ITEYıl 

-
da m&zakerede bulunmak &zere 
bir içtima ,apacap fl\pheıiıdir. 
Fakat bu içtimaıa tarihi heals 
tubit edilmemipir. O Yakte kadar 
allkac:lar ... 1ar kendi aralaraacla 
fikir teatiaiade bulunacaklardır. 

TEFRiKA NUMARASI: a l 
lanıyordu. Fakat biç ylizme bil
miyen (Ayten) PJft ihtiyari bay
laranya bqlaclı. 

Bu teaac:llft• ...,. ber Yaldt 
ıellmlafblar. 

- ArJwlafhktaa bildmıs cle
meld 

C:IPBB GiBİSİ 
•ılLLI ROUAtt,, 

-...... Malmrirlı Barla Calll 

tlrincı ıa ikinci lafriblarm gibi eviı.de otaracakıml• uevab&aı 
verl7°1r. 
1'o "'>lıtt ovlller. Cocukhıktanberl 
ta1119ıJtırlar Narin Kolll·Jde iken 
Farak Eriilnıwbiye mektebinde 
okqor. Sporou. atetll bir zabit. 
O"Jan doa& yapu Ut eebep ıpor. 
Bir garip teaadQf U'k gGrUtmeleriu 
fıru& veriyor. 
Bir evnbebar aaH.hı mektebe gide* olan Narin fıtelede ılaten va
,_ı.na ftlemtttfhlf gGraaoe mek· 

• t.ep arkld&flanaüa «Aften• le bir 
sandala binip Bebelr.'e kadar hıml-
1" Karar nrl1or. 
Hı.ana ihtı,... bir laDclatClll 

lkl.-.m..w..sı.çH ....... 
ip ......... -c1a11a Behep _,...... 

Ka,.,. takip .... melal Hiur 
....... ..... plmifti .. 
( Ayt•) bir calhlda ayaklama 

.... s.J:."4. ....... llatı,. 

...... Pıır ı fb5 ... C.-. .., .............. ..... 

Tam ita .,.ela duman halin
deki l1a tabablan ...... da t»ir 
auıdal bati ıerllnda. 

fhtiyar ıiDclalcı naleadlı 
- Y•q, uadal 111 abyor. 
Gıslge balindeld 1&11dal iki 

ldlrek darbeli!• JBDqb. Ba oa
larclan bir iki dakika aonra kalkan 
yine Hiaaraa bit ADdala leli •• 
içinde Yll.,.._ F arak varcL. 

Genç sabit Ud km derlaal 
undalıaa aldl. 

bıtiyana -dalını rıhtıma iki 
palamarla bajladılar. 

Narin ba teeadlift:ea memnma 
olmutbi. Fakat genç sabite buna 
hiuettirmemek için ( Ayten) • 
çıkıfta: 

- Ben denize atlar da karaya 
çıkardım. Sen olmasaydın! 

Ytızbqı Faruk gtllllmeedh 
- Hatta Arnarutk&ylne ka-

dar yllzebileceğinizden eminiz. 
Narla kızardı. 
Ylzbqa Faruk lllve etti: 
- Y uık ki bup 111 bir 

8pol' baYU1 dejill 
Sebep kadar kolnlflDacldar. 
o.. ............. 

............ ti ........... 

Ve nihayet alahap olclal.-. 
Narin içia Ytlzb8fl Faruk 11-

dne inandır, açık Jlreldi bir 
erkekti. 

Onunla glrtlfmek anma cht
JUP ta buna muhtelif ... talarla 
aalataa gençlere benzemiyordu. 
O kadar ki genç kıs ha alıbap: 
hktu annesine bile bahlettL 

Ve onlar hayle ilk amaaler 
blyle iki umiml arka.. ıibl 
konapp anlaf&l'ak ,.pclalat. 

Ba bir buçuk .... dnmn 
etti. 

Nihayet GabaJa kadar aza. 
JaD bir 1&Dclal ıeziatilinden 
danBtte Ylsb811 Faruk ona bir
denbire fU ...U ıordw 

- EYienmek i~m ne dlflnl-
1oraımuz? 

o kadar arkadq ........ 
ki Narin biç ....,...._ cnap 
verdi: 

- Heniz kararım 70kl 
- Ben blyle bir teklifte -. 

luuam ne dersiniz? 
- Bilmem, hiç dlflamedim. 

- Farzedib ki bea d8flla: 
dam. Karar verdim •• .ımle 

ewleamek içia fikrhUi ····" Adedim. 

Yibbata Farak ldlrelderl ...,: 
rakb: 

- BU•lcia. Bu •kadıtlata 
arıtmak iati1oram. 

- Amma W.ettiflnb arb
dqhk tehlikeli bir feJ.. Şimcl 
aramasde bir f8J Jok. Danlaak 
bile ailaa,.t bir arkadaf kay._. 
mit olura değil mi? 

- Niçin danlacatı1. Baılalrl 
lireti, geçici doitlulr ubil .... 
cek. Ebodilqecelr. 

Narin ciddi bir azl1et altla 
- Demek ba kadar -

bir dostluğa hiç boımad-. ıa... 
madan ,...Ucajmıza ılftDff.,... --- Bir nkeıta brm dalma 
emlİyetHdir. 

- Fakat ~..ı,atta o kadar 
fena ftk'alar, IJI• bilinmez t .. 
ıadlfler nr ld. BUDlara kaq. 
dana& .• 

- KabDdlr. 
- Hep blyle.. Kanlmadu " 

lanndanl 
- Daima! 
...;. Size itimadım ..,., Fa

rak Bey. Teklifinin .. ,._. 
kendinizi Ye bir gen~ imse ldllt
balilli cllflaeNk JIPIJUllW 
o halele ..,.. ...... , ... .. 

{~ .. .. 
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Kari Mektupları 

Anıerikanın 
Bütçe Açığı 
Müthiştir 

Amerikanın içi .1de bulunduğu 
tid<letli G kmtıyı ifade etmiş ol· 
mak için geçen sene yazında bir 
milyar <lolar!ık yeni bir vergi 
ihdas edilmeaine rağmen bütçe 
açığmm hala devam ettiğini söy
lemek kafidir. Amerikanın açığı, 
Amerikan maliyesini:ı neşrettiği 

rapora göre dakikada 12500 
Türk Jiras:d ır. Bir saat 60 dakika 
gün 24 saatten 1440 dakika, sene 
iıe 360 ıi iln esası ftzerinden 
518400 dakika tuttuğuna göre 
Amerikanın bir senelik bUtçe 
açığı 6,480,000,000 milyar Türk 
lirası etmektedir. 

Paris'te B.r Yahudinin Katli 
Paris - Cezayirli bir arap 

tarafından lstaobullu Alber Aron 
isminde Türk tebeası bir Musevi 
geçenlerde esrarengiz bir surette 
öldürlllmtiştür. Katilin adı Meh
mettir. Mehmet ve diğer bir ar
kadqı bir gece Paris meyhane· 
lerinde dolaşırlarken Arona ras
gelmişler, beraber gezmelerine 
devam etmişlerdir. Her üçü de 
kendilerini bilmiyecek kadar sar
hoştu. Biraz sonra Mehmet Aroo 
bir olmuş, yanlarındaki arkadaş· 

larma hücum etmiş, Uzerindeki 
para ile mücevherlerini almışlar 
ve kaçmışlardır. Bundan sonra 
cereyan edecek şekli meçhuldür. 
Fakat bir ara devriye gezen iki 
polis memuru, bunları, vahşiyane 

bir ıurette kavga ederken gör
ınlltler, ayırmak için koştukları 
zaman Aronuo boğazı kesilmiş 
bir halde, Mehmedi de UsUlbaşı 

kan içinde bulmuılardır. Fakat 
çahnan paralarla mücevherler 
Aronun üzerinde görOlmilıtür. 

Ayni zamanda bu adamlarm 
karanlık bir casusluk vak'ası all· 
kadar oldukları üzerinde bulu
nan bazı kiğıtlardan anlaşıl
mıştır. Arotı kimdir? latanbulda 
hangi Musevi ailesine mensuptur? 
Fransrz zabıtası, şimdi bunu tab· 
kik ediyor. 

Brezilya'da MahkOm Firari 
Boenos Ayres, - Şehir ha

pıshanesinde mahkCim bulunan 
33 ağır cezalı, akla hayret vere
cek bir cür'et ve cesaretle ha· 
pıshaneden sokağa uzun bir to
nel kazarak f ırar etmiye mu
vaffak olmuşlardır. Kazılan ttı
nelin uzunluğu l 00 metreden 
fazladır. 

Mahkümlarm gösterdikleti cUr'
etin derecesini anlamak için bu 
tonel dahilinde rahat çalttabil· 
mek maksadile elektrik tertiba-
tı vllcuda getirdiklerini, ç6küntU 
hasıl olmamak için direk ve 
tahtalarla duvarları emniyat af.. 
bna aldıklarım bilmek lhımdır. 
Tonel kazıldıktan sonra mah· 
kumların 33n de kaçmış ve ya
pılan ıiddelli aratbrmalara rat· 
men hiçbiri ele geçmemiştir. 

Sovyet Muharrirler Kongresinde 
Moıkovadan bildiriliyor : Sov

yet mubarrirlerini biribirine ta· 
nıtmak ve aralarında bir tesanüt 
havası yaratmak için açılan kon· 
gre bitmiştir. Fakat kongrenin 
mllzakerelcri, son derece hararetli 
ve boan gtırOltOlli olmuştur. 
Bazan, bir muharririn 6bilrü 
hakkmda nasıl ıiddetli bir 
lisan kullandığını anlamak için 
Kongre Reisi M. Gurski'nin son 
celsede ı6ylediği nutku görmek 
kafidir. M. Gur1ki bu nutkunda 
ıöyle diyor: 

"Sovyet muharrirleri kongreıi 
nihayet bulmuıtur. Bu mllnase· 
belle ıunu kaydetmek IAzımdtr ki 

Merhum Kehribacı Ali Ba- Ermeni 

b . K N J A ) ? Vat~ndaşlarımız 
8010 iZi e er D atıyor • Ne istiyorlar? 

lstanbul Ermenilerinin birçok 
işleri bugttn tuhaf bir çıkmaza 

girmiş bulunuyor. Esasen patr~ 

kane ile ilik Ermeniler arasında 

ötedenberi derin bir anlatama
mazlık vardır. Cümburiyet hUkil· 
meti din ve dftnya işlerini biribı. 
rinden ayırdıktan sonra Tftrk 
Ermeniler arasında bir ikilik 
hisıl olmuıtur. Bir kısım Erme
niler Patrikanenin hAkimiyetine 
taraftardır. Bunlar Türkiye Erme
nilerinin cismani ve ruhani itle
rinin Patrikhane tarafından g6-
rillmesini iıtiyorlar. Diğer kısım 
ise bu fikre muhaliftir. Tam ma• 
nasile laik olan bu parti, Patrik· 
hanenin cismani itlere kari ıamı
yacağını ileri ıllrllyorlar. Llik 
Ermenilerin istedikleri ıudur : 

"Artık, Ölsem De Gözüm Arkada Kalmaz. Yavrulanm. .. Etrafıma Toplanın Bakayım .. ,, 
lstanbulun en elile yattığı yer-

eski kehribacısı • V ~ 1 \ l ~ den ipret etti: 
Ali baba, geçen U l - Doktor ça• 
gUn öldll. latan- ğırın!.. 
bulun çok iyi ta· • GUalerden cu-
nıdığı bu sevimli ~ 

ihtiyarın işleri, 
son senelerde bo
zulmuştu. Bir mu· 
harririmiz, arka· 
sında yedi kız 

evladı bırakarak 

bayata gözlerini 
kapayan Ali ha· 
banıa Divany<>"" 
lundaki evine uğ· 
rıyarak merhumun 
bayab ve ölümü 
etrafında bazı 

malumat topla-
mıştır. 

Muharririmiz, 
intibalarını şöyle 

l?nlatıyor: 

- Kehribacı 
Ali baban·n evi 
burası mı? 

Gö:: yaşlarına 
bulaşmış kısık 
ve içli bir soı ~e-
vap verdi: 

-Burası efen-
dim ... 

Kepenkleri ya
rıya kadar indi· 
rilmit dUkkin• 
d.ıın içeri girdim. 
Bizde kehribacıların piri sayılan ı 
bir emektarın dükkAnını ben bu 
halde mi bulacaktım? Üzerinde 
yetmiş ıu kttdar senelik ömrllnO 
tükettiği o çeşit çeıit tesbibler· 
den, o biçim biçim çubuk 
ve ağızlıklardan, daha böyle el 
emeği ve göz nuru ile vücuda 
getirdiği bunca zanaat eserlerin· 
den za~a.lh Ali baba çocuklarına 
bu kadarcık bir döktintlimll bı· 
rakmah idi? 

Büyllk kızı Fatma H., iki gün 
evvel kıymetli babasm·n ölüsU 
çıkan Divanyolundaki ki.içük evin· 
de gözilnden sicim gibi iki sıralı 
yaşlar dökerek Ali baban n ha
yatını ve hayatinın ıon günlerini 
bana şöyle anlattı: 

- Babacığım, tamam yetmiş 
beş yaşında idi. Yedi kızından, 
biz dördilmUz yanında kıılmışbk. 
Daha 13 yaşında iken Uıunçartı· 
da kOçük bir dllkkAnda kebriba· 
cılığa bqlamıf. Büynk pederimi~ 
kqıkçı Salih Ağadan kendisine 
para pul kalmadığını söylerdi. 
Babacığ•m, kendi kendine yetit· 
mitti. BliyUk kardeşi, lsmail Ef. 
ile beraber yaptığı kebriba ta· 
kımları, bir zamanlar İstanbul 
içinde nam vermişti. Gitgide 
işini genişleterek, kebribacılığı 
ilerletti. Birçok paralar kazandı. 

Fakat rahmetli, paradan ziyade 
itini ve işçilerini ıeverdi. 

Kazandıklarını, muhtaç kehri-
=== - ı-nzr 

. herıeyden e~vel muharrir geçinen 
insanlar yekdiğerine karşı daha 
iyi b.ir liaan kullanmak gerektir. 
Belkı bu, ehemmiyetli bir ıey 
olmıyabilir. Fakat bir muharririn 
öbürüne ( bit ) demesi ve bu 
hitaba maruz kalanın ( aeo de 
tahtakurususuo ) mukabelesinde 
bulunması, bu teferruata iomiye 
ltızum göstermiıtir.,, 

Kongre, birçok klasik eser
lerin Rusçaya tercllme edilmeaino 
karar vermiıtlr. 

bacılara daiJbrdL B&yle kaç 
kişiye aermaye dftzmilş, kaç aileyi 
sefaletten kurtarmıştır bilseniz.. 

Nerede bir yenilik olsa ba
bam orada idi. 

Seyyar sergi ile Avrupanın 
her tarafın gezip dolaşmıştı. Bu 
seyahat, ona bjrçok yeni ıeyler 
6ğretti. Buraya döndükten sonra: 

- Ah, çocuklar.. Meğer biz 
nekadar geri kalmışız!. Diye dö· 
vUnOr dururdu. 

Seyyar sergide teşhir ettiği 
malları çok beğenmişler, birçok 
siparişler vermişler. Burada e.1• 

nafı bir araya toplayıp bu sipa· 
rişleri hazırlatmak için çok uğ· 
raştı amma, kimseye söz dinlete· 
medi. Son aenelerde onu bir 
kooperatif merakı sarmıştL Es
naf m kurtul Uf UDU kooperatifte 
görüyordu. Leh aergisine, lzmirln 
9 eylül sergisiae, Galatasaray 
yerli mallar sergisine, daha bir
çok yerlerde açılan aergilere iş· 
tirak etmİftİ. Geceieri bile uy
kusunda: 

- Esnafın yüzünU güldüre
medim! Diye sayıklardı. İşleri gftn 
geçtikçe fenalaııyordu. Elinde 
awcunda on par~sı kalmamııtı. 
pıeceğine yakm, onu bir telaş 
aldı: 

Ah çocuklar, sizi açıkta 

bırakacağım. Ona yamyorum •. 
Demiye başlamıştı. Kocamustafa 
pa-tadaki evi aatbğı gün bayağı 
neş' eli idi: 

- Bir dükk6n açanı ... Rahat 
rahat geçioiriz.. Diyordu. 

Divanyolunda içinde bulundU" 
ğunuz ıu küçük evle altındaki 
dökklnı alınca, geniş bir oh çekti: 

- Artık ö!11em gözilm arkada 
kalmaz, yavrularım... Etrafıma 
toplanın bakayım ••• 

Geçen cuma gllnO akıaml 
idi. Üzerine bir fenalık geldi. Biı, 
baimtıp çajırıımıya bqlayıaca 

ma.. vakit gece 
yansı... Her ta· 
rafa adam aaldı
ğnmz halde do
ktor bulamadık. 
Ne ise gece, sa· 
baha karıı ta 
Samatya' dan oto
mobille bir dok· 
tor getirmitler. 
Doktor, yetir 
tiği zaman, biru 
kendine gelmifti: 

- Ahıu A.,.. 
rupa... Keıke 
oralarda gezip 
dolaşmasaydım. 
insan, bu memle
kette ecelsiz öle
cek. •. 

Diye s6ylen-
mlye baıladı. Çok 

ileri fikirli bir a-
damdL Gezi Pt- yı 
okadar severdi 
ki, ismi analdıkça 
g6zleri yqarm 

- Allahım •• 
aen ıu biiyllk ada
mı daha yllz sene 
ıu memleketin 
batından ekıik 

etme.. diye dua ederdi. 
Seyyar sergi ile giderken va· 

purda bulunan Gazi Paşaya he
men oracıkta bir tespih yapıp 
hedjye etmişti. Gazinin, bu tes• 
pihi pek beğendiğini g6ğsll iftl
harından kabararak anlatırdı. 

Merhumun en sevmediği ıey, 
ölUmdU. ÔlllmUn IAkırdısı edilme
sini bile istemezdi. Erkek evlidı 
olmadığı için kllçük yaşta birkaç 
çocuk alıp onları evlit gibi ye
tiştirdi. Herkeae elinden geldiği 

kadar iyilik ederdi. Son günlerde, 
çok çökmüştü. O da bunu anla· 
yordu. Evi ahr almaz, bizim nze
rimize çevirtmiş, vasiyetnamesini 
hazırlamıştı. Ölmeden birkaç gtın 
evvel beni yanına çagırdı: 

- Beş senedir yanımdasın ... 
işi iyice kavradın .• arblr, dllkkAm 
aen ldere edecekıin... Dedi 

Birkaç vakittir haftanın gtın
leri ile meığul olmağa baılam11b: 

- Pazartesi gtlnU, benim dO
günOm olacak .. çocuklar ... 

Der dururdu. dediği gibi pa· 
r.artesi gftnll ruh teslim etti. Kor
kutmamak için, ıon dakikaya ka
dar bizimle hellllaşmamııtı. Boy• 
nuna ıarıhp ağladıkça. yattığı 
yerden: 

- Korkmayıo .. birıeyim yok .. 
diye teselliye çahıırdı. 

Ölmeden birgUn evvel gtlı 
halle yataktan kalktı. Biz, kalı-

•eye çıkacak ıandık da mani 
olmak istedik. 

Meğerse, dük"Anın camekln· 
larım ıon defa görmek için qağı 

inmiş. Şuraıma burasına bakar· 
ken kendini tutamayıp ağlamağa 

başladı; bizde ailaıınca teselll 
etti: 

- Ağlayacak ne var... Sile 
para pul bırakamadım diye mi 
ağlaııyonunuz? ıu ktıçllk d6kkiD 
nasıl ol•a ıiae bir IOkma ekmek 

1 - Elyevm meriyet mevki
inde bulunan Sahmanatrutyun 
kanunu ilga edilmeli. 

2 - Patrik Ef. kilise itleri 
haricindeki işlere mftdahale 
etmemeli. 

3 - Dllnya lılerile alakadar 
olan meclislerde patrik Ef. bu
lunmamalı. 

4 - Patrik Ef. nin mUteveı. 
lilik hakkım tanımıyoruz. 

5 - Umumi meclisin liğvmı 

istiyoruz. 
Bugün Ermenilerin bOyDk bir 

ekıeriyeti bu talepler üzerinde 
ittifak ediyorlar. Biz ilik Erme· 
niler Türk Yatandqlık teşkilib· 
na uygun bir tekilde yqamak 
istiyoruz. 

Artla Ceb.H 

Henuz Hediyeleri Alamadım 1 
Uzunk6prli it BankasmdllD 

ıabn aldiğımJ Konya Gençler Bir
liği eşya piyankosunun 66764 
numaralı biletine bir kıdın i_. 
karpini, 27188 numarala biletine 
de bir çift erkek çorabı çıkb. 
Fak at henüz hediyeleri alama
dım. Nazari dikkati celbederim. 

Uaunkap·G: A. ff, 

yedirir ... 
Ah, babacığım.. hep bizi dD

tlinlirdil. Eli vergili, cömert bir 
adam olmasaydı, bugtın biz d• 
bu halde kalmazdık." 

Ali babanın 6teki yetim kır 
ları da merdiven bat1nda toplall"' 
mışlar, hınçkırıkJarla sarsılarak 
ağlaıtyorlardL Fatma Hanım, bar 
lardaıı birini g6ıterdiı 

- 14 sene evvel annemiz 61-
dllill zaman, memede ldL Bu,0-
o da yetifip koca kız oldu. 

Biz b6yle d6rt anuız baba•• 
kız ... 

Doğruıu, buna yürek olsun M 
dayan.sındı. Baktım ki ora• 
fazla kabrsam ben de ken~ 
tutamayacağım. V ed4 edip ayt; 
mak istedim. 

Kapıdan çıkarken arka_., 
seslendiler: 

- Muhiddin Efendiyi de ~
mağı unutmayın... Merhumllll k9-
çük kardeıi Muhiddin EfendL 

Koca latanbulda, Ali babad,_ 
sonra bir o kaldı. Muhiddin : 
de ıidene bilmem kebribaCJ 
ne olur? .•. 

Tramvay yoluna çıkbm. ";.: 
kaldmma geçtim. Eve ıel ~ I; 
HllA, kulağımda, onlann İk,.~ 
fakir bir dnkklnm gllndel .,. 
taıından nafakalarım bek~ 
dört yetim kazın bınçkırıkl 
duyuyor gibiyim. 
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Haftada İki Defa 

SPOR 
Spor 

1 

Perşembe ve - Cuma;tesi Günleri 
Çılrnn Spor Sayfalarımızı 

Okuyunuz.. .. 

s p o 
• 
Istanbul Yeni Ve Temiz 

Kazandı Bir Stadyum 
Üsküdarlı Sporcuları T ebri,k Ederiz 

DUn UskUdarda kUfat reaml yapıtan atedyum 
f stanbul dünden itibaren, Üs- ı da Anadolu klilhilnün eski bina· Kumandanı RUıtn Paşa, VilAyet 

i<Udarh sporcu gençlerin ve Halk sı.ıı yepyeni bir tekilde tamir Ye Belediye namına HAmlt Bey, 

Fırkasınnı müşterek gayretlerile ettirmişlerdir. Bu işler ıçın Fırka namına da Cevdet Kerim 
Yeni ve temiz bir spor meydanı, ÜskUdar Halk Fırkası ( 2000 ) Bey ittirak etmiıtir. 
daha doğrusu kiiçük mikyasta lira kadar muavenette bulun- Kuşat resminde evvelA Üskü-
ları'f b. t d d h k d 1 b. d t dar Nabiye Reisi Kimli Bey bir ır s a yom a a azan ı. muş, genç erin ır ara a op-

K d d k ı ı ı · l manevi nutuk söylemiş, mUteakıben Cev-
aç zaman anberi işitiyor u : anıp ça ışma arı ıç n det Kerim Bey bu nutka cevap 

Üsktidarm sporcu gençlerinden muzaheretler de eıirgenmemiştir. vererek memleketin ve hilkfı-
bir kısmı spor tarihimizde parlak Bu hayırlı •• hızlı faaliyet niha· metin ıpor işlerine karşı SlÖıter-
bir varlığa malik olan Anadolu yet birkaç gUn evvel hitam bul- diği alAkadan ehemmiyetle bah-
k liib linü daha canlı bir şekilde muş ve ortaya çok gUzel bir eser ıetmiştir. 
ihya etmelc için harekete geçmiş- çıkmıştır. Gençlerin alAkasile vU- KUşat resmi bittikten sonra 

ler, tc~ebbüslere girişmi~ler ve cut bulan bu eser temi:ı: bir stad- maruf gilreşçilerimiz ve boksör-

hu hususln Üsküdar Halk Fırka- yom ve güzel bir klüp binasıdır. }erimiz tarafından muhtelif milsa• 
A111ın maddi ve manevi yardım- Ü k d bakalar yapılmış, ayrıca amatör 

Bu münasebetle dün s U ar d larına mazhar olınuşıardır. gençler tarafın an da eğlenceli 
Bu yardımlardan cür'et Te 

tcıaret alan Üsküdarlı genç 
1Porcular Şemeipaıa sahasını 
teıniı ve güzel : bir stadyom yap

llıak İçin çalşmıya başlamıılardır. 
Genç sporcular bir taraftan 

Şenııipaıa sabasına ıtadyom yap-
1111Yll uğraıırlarken bir taraftan 

da stadyonı için çok parlak ve numaralar tertip o!unmuıhır. 
1&minıi bir kuşat rasimesi yapıl

mı f, bu vesile ile canlı ıpor te

zahürlerine de f ahit olunmuştur: 

Üıküdarın yeni ıtadyomu cid-
den çok güzeldir. stadyomda 
ve klUpte bütnn ıpor şubelerini 

KUıat merasimi.Uçte başlamıf, alAkadar eden kısımlar mevcuttur. 
birçok resmi zevat ve İporcular Bir mUddet sonra stadyomuo 

tribünleri de tamamlanacaktır. merasimde hazır bulunmuılardır. 
Bu zeyat ara1ında Birinci Fırka Bu eserler mUnaacbetile O .. 

kUdarın ıporcu gençlerini candan 
tebrik ederiz. 

Karagümrük 

Maçları 

Tehir Edildi 
KaragOmrUk ıpor aahaaında 

birkaç baftadanberi yapılmakta 
olan turnuva maçlarına dnn de 
devam edilecekti. 

Fakat dlln havanın çok yaıh 
olması yUzllnden bu maçlar tehir 
edilmiıtir. 

Gelecek hafta hava açık 

KUfat re•.n: lntlbjllarından 

olduğu taktirde canlı ıpor 
tezahUrlerine ıahit olacaiıımzı 
timdiden haber vorebillriz.. 

R 
Gaz:,.temlE pe· .f• -nbe ve c•Jml\· tc.si gürıl,.r 

olm .ıl, üı:ere h•ftada iki apo· u yf uı ne,rctmek· 
lcdir. 

Pcrşcmhe g ünkü •po· aa yfu n 1.ı du nu ıı .,o• 

l•n•ckctlcrl mcmlcke• ııpo: lıSJ ıs~ e ·I vard ır. 

Cumart • s 11a\•f:ta ıa'.la lae c um• günllU maç· 

lanıı tafailAh )Azılıdır. 

= 
Çok Hayırlı Bir Teşebbüs 

- --- - . 

Memleketimizde Alpi-
nizm Yapılacak 

Avrupalıların en çok rağbet 
gösterdiği sporlardan biri "Al pi· 
nizınu denilen dağcılıktır. En 
yüksek tepelere, en küçük kaya
lara tepelere tırmanarak hem 
aaf bava almak henı de vUcudüo 
her tarafını işletmek favdalarım 

cemecfen bu spor memleketimiz
de şimdiye kadar yapılmamıştır. 

Vakıa Alpinizm için en mU-
1ait addolunan lsviçre dağlan 
ya:ı: ve kış karlıdır. Bu ıuretle 
ıporun tehlikesile beraber zevki 
de fazladır. Fakat dağcılık mut
laka karlı dağlarda yapıl
ması fart değildir. Kuru dağcılık 
ta yapılabilir. Nitekim Almanya
da ekseri yazın kuru dağcılık 
yapılır. Bizde Bursanm bu işe 
pek elverişli Keşiş dağı, hatta 
latanbul civarında hrmanılacak 

pek güzel kayalıklar olduğu 
halde bu spor bUtün faydasma 
rağmen ihmal edilmekte idi. 
Haber aldığımıza göre ekseriyeti 
kadınlardan olan bir sporcu 
gurupu yakında faaliyete geçe
cektir. 

Şehirlilerin bilton memleketi 
tammalarma da yardımı olacak 
dağcılık sporunun tamimi bilhas
sa Bursanın yüzlinll güldOre
cektir. 

TUrk Alpinizmiııi ortaya ça
karmıya teıebbUs edecek dağcı· 
hk kulübüne her taraftan muza
heret edilmesi ıarttır. BUtiln 
dllnyada en içtimai ve en sıhhi 

olarak tanınmış olan dağcılığın 
bizde de inkişafını temine çalı
ıan grupun biran evvel muvaf
fak olmasını temenni ederiz. 

Kuru d•lcılılın iki gUzeı re•ml : f YUkaek bir kayaya tırmanan 
sporcular •alda, ••ld• tepeye çıkllktan aonra ayni 

grupun keyifli l•tlrehaU 

Arsenal'ın 
Tılsımı 
Değişecek 

Londra'da çok garip bir vak'a 
olmuıtur. Meşhur lngiliz kuluple
rinden Anenal'ın birkaç zaman
danberi talii iyi gitmediğinden 
raraftarları sıkılmakta imiş. Ge
çende en çetin takıma karşı 
lil• maçı oynayan Arscnal'lılar 
garip bir tesadOf neticesinde yir
mi dakika içinde hasımlarına altı 
gol atmıılardır. Arsenal'm sağ 
açığı Hulm bir hücum esnasında 
ileri abldığı zaman karşı taraftan 
mUdhiı ıurette çelinen bir topu 
tam burnunun ucuna yemiştir. 

Top ıiddetle oyuncunun burnuna 
çarptıktan sonra yıldırım gibi 
rakip kalenin ağların takıJmışhr. 
Sağ açığın burnu da bu golden 
ıonra davul gibi 'şişmiştir. Fakat 
o golden sonra altı gol atan Ar
ıena\'hlar Hulm 'uıı burnunun al
çısını aldırarak uğur gibi kendi 
kaleleri içine dillmeye karar 
karar vermişlerdir. 

Futbolde 
Bahsi 
Müşterek 

Almanyada bazı mıntakalarda 

tatbik edilmekte olan { futbol 

bahıi müşterekleri ) için federaı
yonlar kat'i tedbirler almak üze

re toplanmışlardır. Birkaç kişi 

bilhassa F rankfort civaraıoda 

Adet edilen bu uıullln menedil
mesioin Belediye nezdinde teşeb

bl\•at yapılmıştır. 

Ayartıyorlar 
Paris olimpiad'ında dUnra 

birinciliğini kazanan Oreğvay'h
ların en mühim oyuncuları ya• 
vaş yavaş Arjantin hudutlarına 

geçmektedirler. Bunun sebebi de, 
Arjantin' de yeni teessüs eden 
Profesyonel feJerasyonun bu 
oyunculara bllyUk paralar vadet• 
mesidir. 



DiplomatlaraHükmeden Gizli~ etleı 

Ruslar, lngiliz Casuslannı 
Nasıl Atlatblar? 

tBattaufl 1 inci •Jf•• ) 
p11111ak için ProletarJama dlkt .. 
t6r1Gil illa edllmlftir. 

flrlnce tlpheye d .. s 11"1.t ıc... 
cliliad• ..._ ID .... 
•ermeden enet adresi bir defa 
act.e.lerl koatrel .mı,. •• • 
......... Bam .... Slewd 
,. ... teklif ,., ..... 

Bu Saçlarla Din Düşmanlarına Benzeyorsu n Diyordu 
11,.,,,,,.,.,,., .._ l lpri pen J&Yeri (Zaptiye Binba- et.. ( ŞeYketmeap efendimiı ) • 

Diier devletle, Sonet Raay .. 
11 •evmezler, yaptıla iti braa
Lkta bırakaaya tercila eclm ba 
cleYletia ne ile m91gul oldupna 
birçok noktalardan atrenmek 
isterler. Onun, benimıed 'il ka
naatlan her tarafa y&JIDÜ icia 
bir lflla tecarizl Yazlyete reçe
bileceğini hesap etmek mecbu
rl1etladedirler. Bilaaakabeel Ra
yada, burjuva memleketlerinde 
olup bitenclea baberclar olmak 
iller. Bu mtltekabil merak. Rul-
1• De Avrupa. Amıpa He RU1Ja 
ll'UIDda flddetli bir eatrika ce

Aclrealerd• hlrtal nrece1s, 
bu adrea Londra'cla taWdk edllıl
cektir. Eter dotn pbra diler 
iki adrea daha verilerek mab
biliade 1200 mark aLaacakbr. 
bd taraf, ba teklif lwtidıt mu
tabık lralmıflardır. ... ........ 
nl derhal Londra'1a telef• et-

fm Ramazan afa) ya emir verdi: daa ile denlerindea bqka bir 
Her Halc/cı Malafazdar - ALa ..... fçerikl odaya ıeyle meuul olmL 

-ı~ gltlrlla. Bir berber celhedin. DiJe, unnea bir wibattea 
S.çlanm dibinde~ Irat ettikten ıonra (Z. Bey) i ıalıverdi.. 7.avalla 

- Aalat ı.kaLm.. aenden ne 
lltiyorlar? .. 

Diye ıorda. Zanlla amç. _... 
ı.deaberi cleftlD edea laticYap
tu. bizar olmqtu. Hasan Pap• 
- tatb el& IOl'c:haia ... ...ı 
onun kalbinde derhal hir lmit 
cloprda. Birdenbire Haian Pa· 
fban •• l8rllaralc 

- Adlllll Pqa babacığım. 
.. oluna, ıenden olur.. Allah 
atfona beni kurtar ... Sana ebe
diyen minnettar olurum. 

Dedi; ve Hasaa Papnm g81-
terdiği mertlik Ye aamimiyettea 
ceaaret alarak, Yıldızdaki iatlc
wap esnasında ink•r ettiği haki
katleri, papJa birer -.. itiraf 
etti. 

z. b.,, lmldbtea o ........ 
Wlr fikirli ıe~di. AYnJ-
pacWd (J&a Tirle) Jerle .... .. 
beti ..,._ Sak n (Glaet .. .. 
atllaaıi) • .... ecli7or, bu 
(lalr fakiri ,._..._ merkezi) acle 
• (IOpheU ethu) ile ko1111P.' 
yna; .... o ...... ta, Aw. 
pap kap.ak ktiJorda... Ukia 
"'""'"•• (CemifCll WiJe) dea 
Wt.rct.r .... ann. ~ 
ile de WsWr ...... na.. ,._ ........... .., ...... ... 
yede nld ..... ...... 

IODl'8t ~ana ptlria. genç Jirmi bq glba .or-. •• 
Dedi. gGzel aaçlarmm kuilmeli ile 
(Z. Be,) Nazirna oduma biti- hitama eren b11 muauip hayattan 

tik olaa (lmsaal lıltipler) in oda- kmtalarak. Zaptiye Nezaretiaia 
.... ıltlrll& Derl..ı berber kap .. daa çakarkeaı 
~ ........ ~ 

-Allah razı olan. l'1 adam
claa.. Boı ,.,. ınultı• ......... 

Diyor ve Hun Papya dua 
ediyordu. 

mft, vuiJetl bildirmlt - WlJlk 
bir ba,...tle ........ " ..... 
dojraclar. Hatta .... 4'Jıa 
çıkmakla kalm•DUf, ...... adam 
bir kaç uat enel ....... .. 
mal6mat gelmeclea .......... '"9 
ldf edilmiftir. 

NJaDI ...... etmİftİr• 
• • 

~·-- ..... ı.th .... . 
~ ............ .. 

claa idare edildiğin• .... 
auk menbalardan Enteliceı aetft. 
1e Y6rile11 mal6mat, Moakovanm İltenip istenme 
iç memanmu Londraya g&nde- derhal alınması bildirilince 1!00 

dmiaden ıeatirilcli. Tekrar Zaptiye 
Nazınmn hamruoa g&türilldD. 
Şefik pap. altm g_8zllilderinia 
llatllnden baba yorgan nazarla
rile (Z. Bey) l dzdl. Zavallı gen
cin açlan makine ile kesilmiş ve 
fui de kulaklarına kadar geçmişti. 
Ona ba halde slribac• memnun 

--------•ıu rerek iti orada tertip ettirdijial faranga Yererek bUlllan atm .ı-X Bupa •• yaran aoıı oaaraac ft teabit etmektedir. Ba adamlana IDlfbr. Ba aclrealere lniWz lllila-
oldu: 

- Hab.. itte böyle olmab.. 
Nedir o, (con) lar gibi uç azat• 
malr, bir takım ( dia .. devlet 
dlfmanlan) m taklide kallaflllak?. 
IJi teflere a--. Sayel phanede 
talıtil Ye tefeyylz etmiye gayret 
ıa.t:eria.. Ham pap, hakkanııcla 
hlmlphadet Ye Pfut ehnif. 
M&tarlbül.,ım kefaleti illerine 
mı Hrbut lnnkııor-. Lakin, her -...... ,.. ......... 
p.. Badema, (allftll meşktk eıhu) 
ile tellld ettijiniz.. Veyaut, yine 

~ --- ( Coa) lap 

Mi//i Sinemada '4 kimler oldajaau •• nual ele ... Hrata bUhaua elaemmbet Yer

.... mlmldhı o~capı llrenmek llllektedir. Ba defa, lltenen ma
ISTANBUL SOKAKLARINDA it..,......... .... .......... 16mat Londraya telınfJa ..... 
Tflrkte ıhllt prkılı Türk filmi. içinde beına komllnlst tqfdll. 

On OmOsdeki pazartesi programında: 

ADALAR fARKISI 
Rumbş IYAaiew. 

tını da bilmek zarureti vardı~, rilmqtir. Ba maltmata iatlaat 
eclea L-n:- iatilıbarab ela llam-tald hastalık, menbaında bubn- ..._lllA 

fabilsin. Ba vak'a bqlachtı ... ıel• tedbirleri alarak Ru ... 
maa, fn-:1:. istihbarat tqldlltı- marlanm tevkif ebD1Je lauırla-

..... mrkea :.:- hir tazak ...ı.a .. .:...-
nm baıhca enclite ft derdi ban- ,.... -.-
dan ibaretti. .......... Çllaktl aclıretler JU-

Eıatelicet ıer'fİI: _... '~•~kf,ı.tbr· 
.... p t9i1ikiiö ... A11ltii'W~ ... tertip 
mal6matın ancak Moıkova veya edilmişti, diyeceksiniz? buit '* 

AraM anı Berlinden alınabileceğine karar .. kilde. Sievert. her naaılaa, J..on. 
• • -. 1151 11 • .aeı T..,.. • uaı verdL O.rada. Londra polis dradald komllDiltln teYldfiadea 

~ ....... nki.... V•k't ... 

....... Hilcla .. fedit ......... \oÜ&.ıl J 16 7. (.O Aaf.I• a .. - ... 44 

idaresile aliliadar bir laJPlis ..,_ haberdar ol*'1llJ, Berlltadeld '8111 
dald Berliacle otwuyorclu. Do zat ............ ba ..., tecrlH ,..-

............. emin ...... ,. lfaydi Vj.• 7. 17 12. 01 Yali& 1 • 7 U 22 

.....,.... ......... ...... sit.. ils.aJi t 41 .4. •l ..,ac 12 il 5 15 

c.a.ı .... meldeWae devam 

bu iç Rawı ~ anlama- pılmak içia ftr.nif, ...... P1dlit 
ya memurdu. 86,ak bir ihtiyat ı&-ll8p pazarbkta mltat..kat 
ile hareket etmek tallmatuu hasal olanca eliler Od ..,.._ 

dlalediktJI\ ..,. Ktlit• #bı - .......... •tır • .,. .,. l'-=-==-====:çıi=======~-=====-============ıaı::====-lllilmıll=-== 

~~..el..t!: Motörü Yanda Otomobil 
alan bu adam. epiy mllddet otra.. adreale 1200 fraap cebhae m• 
bktan sonra garip bir Yui'yet miftir. 

..... ,... ....... ....,...... .. ......., ............. . 
dolap y,18 hralmut. 1'lyle 
p:leı ... Bizim •-••1zda, _. 
PflDda çocuklu, aml adaıuıada 
ceviz oynarlarcL. Ne,-. ...... 
... bö1le ifler. .. 

Dedi ve Z. beyi tekru oU. 
1111a a6adercU... Eıtea ,.... at
..,. dotni karakolma &ıtbide 
bpatt bir araba durdu. Z. beıl 
odaamdan indirdiler. Bu arabaya 
biaclirdiltit. Yanma bir komiser 
oturdu. Ko.ı.erin elinde bir zarf 
bulama7or._ lhı tUiJeti ı&tace 
zavallı aenc ~ 
-Hasan ~ k!ıt ibaaet etti.. 

Tadıhkla beni ll"Jtittı*1edikle
nmfn hepsini de ~ haber 
verdi. Şimdi de •it._ Hyo-
rum. 

Diye d .... llyordu. 
Araba, Dolmabahp,i, t., .. 

neyi, Klprllyll, BaW1iJi ı"flL. 
(Übtlye Nezareti) nia avlusundan 
ipri pdL .\dik (Z; dey) in bfl. 
• ...,. .tın ... bit etmiftL 
itele bet ea dakika aoara (Zapti
,. N-.n $elik ,... ) DID ....... 

.... çrkalJltlıji ........... -
tlplıel • .. lııir Mkikat olclatuaa 
buat~ 

ZaptiJe Hamı Şefik ,..., bir 
taraftan eliadeki tezltwe,ı oJa.. 
1•• Bir tualt•acla 6IW ..... 
.... ti. lar) ........... , ... 
.... W.•tt ............ ....... 

Otomobmeria 
.. tiarafıadald 
motlr kmm .... 
ldkatea fazla 
flrlnlr. Gerek 
otomobilde, , .. 
rek otoblllerde 
yolculara fala 
yer vermek içia 
motarll ladea 
kaldınp bGara 
koylDIJ• ........ 
fak olmntlardlr. 
Burada ramini 
glnlljlall oto
bDda motlrl 
yaacladar. 

sga 
F,.... 

• 

Ma~etlerl 
,..., 21 - ... 41tl ... Blrlfll 

Hlldmetl Fnua U. Wr ticaret 
maabedeli ,.p.ı.. ..... .. 
mllakereye giritilmelll ifhl ,., ... 
u lalk6metindea istimzaçta ha
IUIMhljanclaa alikadar aezaretle
ria mlm8llilleri ve •OVJ•tler 
ltlrllt1 Mfaretiaia ticari marala-
....,. .,. .... bazı mllklleme
ı. ftkuw....-. 

Fransız 
Meb'usan 
Meclisinde 

Parl1, 25 - Meb'..... Meo
lill Aero Postal lian lnımp.... 
y• hakkmdald mlzakeNJ• 
..., 21 de tmır 1ıı..ıam11br. 

Be1anatta bulun• M. H~ 
Aero Poatal ha• bmpaa,...ın 
...... hatı.m, •••letln ·~ 
kabelıi _._. yelt ......,.... 
t .................. ... .., ...... .. 

karft8111dadır. Çlnkl aracllia ma- 1_ --ı 
it.mat bizzat onun ayajma geti- 1tin garibi f1lki b• ,.,.. .., . ...., 
.;(mittir. Bu mal6mab aetirea gGncle, bir h..ıca .. .,....._ 
Sivert ilminde bir Almancbr ve LoıftlrHaid lajills l.tihi;atar 
Alman sabıta11 nezdinde mat• ........ liü1e eatliyor • .,... 
ber bir pbsiyettir. - o,aa açıp ............ ~ 

Laailiz, bu kadar kolaJlaiı yordu. 



TiMURLENK 
- 154 - Muharriri : lf. )#. 

Timur Nasreddin Hoca 
ile Tanışmışb 

Hoca tiyle bir bakb: 
- S6ylerdim, dedi, lAkin 

cletJttirirdim ... 1zacaelkaza. dakel
faa. derdim. Kaza, tahakkuk 
edince dünya tar olur aultamm. 
S- de prurlanma, ağır ol I 

Litifeci hocanın, ciddi bir 
ağız kullanmuı Timuruo tuhafına 
gitti, dikkatli dikkatli onu süzdü 
Ye l homurdandı. 

- Bugün "akıldaneliğin,, 
latiiııde. Bana bile ders veri
yor1UD. 

- Dersi hAdiseler verir sul
tanım. Hüııer, o dersleri anlayıp 

ibret almaktadır. 

Ve elile su verilmiye götürü
len sürü sürü atları gösterdi: 

- Kazandığın zaferlerde bu 
hayvanlarm da büyük bir hakkı 
vardır. Fakat &vünmllyorlar, 
bllbilrlenmiyorlar 1 

Timurlenk, çok yüz verdiği 
hocanın kendisine hayvanlardan 
ders almayı tavsiye edişine ilkin 
kızacak ve onu hırpahyacak oldu. 
Lakin bir nebze dü§finünce hem 
onu haklı buldu, hem. de nevruz 
arifesinin ilk saatlerinde sinirlen
mekten teıe'iim etti ve bu sebep
le işi latifeye bozdu .• 

- Maıallah hocam, dedi. 
Mn bayvanlann dilinden de anla
)'onun. Acaba mllderrisin kim? 

- Hakikat, tabiat ve hldiaat! 
Timur, daha bir gtin evvel 

lı.dlye diye geti\"diği incirleri 
birer birer bafllla atmıt olduğa 
ba adamın auratana bir yumruk 
TeJa bir klse yaplfbnnamak için 
)'eDİ bqbm dişlerini •ktı. Onun 
aalay19ına gire boca bugln be
lAya çanak açıyordu, zaferlerine 
bayvaaları ortak yapbğı fyetmi· 
yormuı gibi ıimdide keadiaiııin 
tabiata karşı aör, hakikate karp 
lıi11iz, hadisata karıı gafil oldu-
ğunu söylemekten çekinmiyordu. 
Buna tahammlU etmek mlişkllldO. 
Ne çareki nevruz arafesinin can 
)'akarak, ğönül yıkarak karş.la· 

hıakta itine gelmiyordu. O gün 
IDutlaka sabırlı ve mtiteenoi ol
IDak azminde idi. Bu sebeple 
hiddetini yendi, hocaya takıl
inalda devam etti: 

- Hakikat, ekseriya bizim 
atzınuzda ya~ar ve biz onu •enin 
aibi allAmelerin yftıllne tftkr&k 
ol;ırak bırakırız. 

Nasıl hocam, bu mübarek 
r&nde birkaç 'hakikat &ğrenmek 
Jster misin? 

Nasreddin Hoca, yağacak 
Y•iacak yağmurdan kurtulmak 
için zeki bir hamle yapmıye haoo 
aırlanirken kapıdan biri girdi, 
telliJ ağzile uzun bir cOmle 
okudu: 

- Ulu Hakanın 6mrft uztn 
ol111n, dfttmanlan sftrftnsUn: Os· . 
illan oğlu öldUI 

Timurun gözleri fal taıı gibi 
•çıldı. Kaıları gergh;I ?fti, uç.ı 
~kalı dimdik oldu. Verilen ha· 
ı,~'·. ~n büyük emelinin yıkıldığanf 

dırıyordu. Bu Çubukovada ka· 
~ılan zaferin topal kalması ve 

1~lta o zaferin iobizama miinka
~ ol11ıası demekti. Çftnkü zafe· 

t~ Semerkande g6tlir0lebilecek 
e. b" • idi ır nı9anesi Beyazıdm ıshsı 
~ O tiSrhretli tutsakla Tilrki!t
te ~ ıabeğinde blUün bir zafer 

IDliJ edilecekti. Şimdi o, elden 

çakmlf bulunuyordu ve zafer, bir 
hikiyeden ibaret kalıyordu. 

Timur, eJemli bir hayret için· 
deydi, ağzını açamıyordu, rahmet 
okumak töyle danu.ı, tek bir 
kelime söyleyemi1ordu. Fakat 
Nasreddin Ho<:a, vaziyeti kendi 
duygusuna göre tespit etmekten 
çekinmedi: 

- İnnalillab ve inna ileyhi 
Beyazıt nöbetini 

81l'a henüz 11efea 
raciun!, dedi, 
savdu. Şimdi 
aJaularmdırf 

Şahinşah, bu gevezelikte ai· 
nirlendi ve baykudı: 

- Hay dilin kUl'usun herif. 
uğursuzluğun yetmiyormut gibi 
birde hikmetfunqluk yap.yocsun, 
sıradan dem vuruyorıun. 

Niyeti• kendi nöbetini aav-
makaa açık siyle, ıurac:kta 
kelleni kestirivereyim. 

Hoca kOl'kmadı, titremedi, 
cevabı yapıştırdı: 

- Öyle bir niyetim yok am• 
ma ferman seniodic. Daersen be· 
ni Beyazıda yoldaş yaparsıo. 

Yalnız ıuou bil ki ben eşeğimi 
sıralın dibine bağlamadan sen 
de yetifir, gelirsin. Çünkü dünya 
kimseye kalmadı, una da kal
mıyacaktır. 

Timur, yine " dilin kur111un, 
dilin kurusun ,, diye bildi ve eşi· 
ğin önilnde emir beldiyen adama 
doodü, 1ert 1ert haykırdı: 

- Bana elçi Gedeyi çağırl 
Herif çıkarken ilave etti : 
- Şu hekim ıidilerl de yanı

ma sönder! 
Elçi Gededen evvel hekim iz· 

zettiale Celalettin geldiler, Onla
rın birteyden haberleri yoktu. 
Be,uıtın ikinci bir felç nöbeti 
geçirmekte olduğunu bilmekle 
beraber llilme mahkum olduğunu 
tahmin etmiyorlardı, onun. zehir 
yutacağına ise asla ihtimal ver· 
miyorlardı. Timurun: 

- GördUnilz mn al ı klar, g&
dünllz mü cahiller, sevindiniz mi 
hayasızlar ... 

ile kendilerini azarlamaya bat
lamua üzerine şaşırdılar, ürktüler, 
ter dökmiye koyuldular. Ne ol• 
m8ştu, ne oluyordu? Bir tlirltt 
anlamıyorlardı, yalnız Şabioıabın 

gazabma uğradıklarını görüyor
lardı ve bu gazabın bir facia 
doğurmaaından korkuyorlardı. 

( Arka.~ı varı 

r-~ --- - --------~ 

SON POSTA 
Y ••mi, ~iyul, Havadia ve Halk 
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e•n nrall geri vartımez 
ll&nlard&ıı m11'ullyet &lııunu 

cenp için mektuplara (8) kıuuıhık 
dul illveal Jlzımdır. 

Adres detfıtlrilmeıd (20) kuruıtur. 

Oaı.etemiade 'ılleıı rulaa •• fUll1111a 
.... halı.lan aahfu " saet•.._ 

aittir. 

.... 
Dünkü Ve Bugünkü lran 

fran Halkı, lnanılmıyacak Bir Sür'atle 
Garplılaşmak Yolunu Tutmuştur 

Şah Pehlevi Hazretleri, Bilhassa Gençliğin Sevdiği 
Ve Ona Dayandığı Bir Adamdır 

Danimarkalı bir gazeteci, ya
pılagelmekte olan ıslalaat ve ye
nilikler hakkında bir fikir edin· 
mek için Iranda bir seyahat yap
mıı ve memleketi baştan başa 
dolqmııhr. 

DanimarkaL gazeteciye göre 
Tahran, bugünkü şeklile herhangi 
bir Avrupa merkezinden farklı 
değildir. Y a]nız arada, hacim 
nisbetini muhafaza etmek li· 
zımdır. 

Tahranın bql.c:ı caddeu La
lezar ismi verilen bulvacdır. Bu 
bulvar, fu veya bu noktasında, 
mütemadl surette tamir halinde
dir. Onun için reliş, geçiş, daima 
mü4kü1ata uğrar. . 

Tahra' nm Otetteri 
Tahranın bnyük otelleri de, 

her hangi bir' Avrupa tehrinin 
otelleri gibi ltikstür. tıimleri de 
Avrupai isimlerdir: Ekselsiyor, 
Kontinantal, Metrepol vesaire. 
Şehriıı ortası, balkın vlicu<lile 
iftihar ettiği geniş bir meydan· 
dtr: Meydanı sipab devlet mer· 
kezinin bfitün resmi daireleri bu 
meydamn etrafında sıralanmııbr. 
Ortada da bir küçük kameriye 
v;:ırdır: Askeri bando, bu kame· 
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BORSASI 
23- 11- 19.32 

Parltl.. ( ta tıt ) 
kurllf 

1 laterUa 
1 dolar 

7UQ,- JD kuroa 
2l3,- 1 tllla A•ua. 

kurut 

125,
ZI,-
17,-
51,-

20 fr. Fransıı 171,- 1 Peseta 
28 Hret 218,- 1 Mark 
20fr. B~ 
20 drahmi 
20 fr, lı.,.lçre 
20 len 

ııa.- 1 dotl 
23,- 1 Penr• 

820,- 20 ley 
'ZI,- 21 dfnar 
85,- 1 Çer.enet 1 ft.ria 

Çekler 
IL011dra t95 ı Prag 

Nev • york 0,4717 Viyana 
Park 12,0f Madrit 
MUaae .,,_, Berlla 
Brlksel 3,4~ Varıova 
Atına 83,4521 Pefte 
C..ene 2,4475 Bakret 
Sofya e,4666 Belrrat 
Amıterdam 1,1722 Moskova 

Hlsea senatterı 
Lira. 

iş Bank. (Nam•) 10, IO Şark °" ıoov. 
• ( HAmll~) 9,20 Şark D. Y. • 
" ( Müeaıiı) 9l,- laL Tramvay 

Osmanlı Ba ... 3S,-
Oaküdar ıu • 

SeUalk • ~ 
Şirketi Hayriye 14,50 Tcrkes 

HaJlç 0,9d U..agul 
Anadolu'9fıOV. 24,31 Telefoa 

• o,.60 P. 22, 15 Bomontl 
E•hllm Y9 Tahvtllt 

Vn 
latduuı DahlJI .,_ nı..ı 
Düyurıu llu. * S7Ji0 Traavay 
Gllmrllk • 7,45 Rıhbnıı • 
Saydt mahl e,eo 0.&dar ıu 
Batdat tertip 1 8,75 Terirea 

1# • n 5.20 Elektrik 
BORSA HARiCi 

Tahvdlt • MaakOkat 
J.ira 

"9-
32,-
23,..,_ 
-,-

·~ 4,06 
5,7111 
J,9817 
4,1812 
3,5610 

19,8550 
34,89 

Lira 

37.!IO 
41,45 
50,-
12,50 
32,75 
'Zl.-
15,-
23,40 

Lfra --
18,70 
4,97 

20,25 
170,-
41,50 
38,M 

Lira 
Türk Albaı 9,22 
ta,. • 10,42 

( Reıat ) 47.50 
(Vahit) 4125 

Fr. • 8,22 
Rus • 10,63 
Mecidiye 137,5 
B..ım.t (0.. B.) 2.19 
Kaha beflbMik alba 

( G8aharl7d) 41,25 
( Al.iz ) .f6,25 
(Hamit) 46,25 

'-• b~lbldlk altıa 
(Oimlaartyet) 45,
( Hamit ) -a1a 51,-
( Retat) • 47,5 
( Yahlt) • 48,5 
llımr Kr.Fo. ı• 118, 
• • • 1903 89,M 
• n • 1911 87,5 

(*) Muamele :va pılm•mıtbı. 

Yeni Bir Tayin 
Londra, 25 - Jeneral Cevan 

karargah mareşaJJiiine tayiD 
edilmiştir. 

' 
-riyede parçalar çalar. Biraz ~He

de de pbın yeni sarayı vardır. 
Aynı zamanda bir ml\ze halinde 
bulunan bu urayda aklın almı
yacağı servetler saklıdır ve ufak 
bir yol mukabili halka gösteri
lirler. Bu para, şahın hususi büt· 
çesine girer. 

İran Şahı Huretlerinin . phai
yetinin de, kısa zamanda ıeçir.U, 
o]duğu terakki ve yükseliş mer· 
haleleri karş sında ne derece kuY
vetli olduğa anlaşılır : 

Balit bir nefer iken Kazak 
alaylarından birine ldlçGk zabit 
tayin edilen Şah Hz.. ayni alayda 
meıleki terakmiııi tamamlalJllfe 
Miralay olmut. aolU'a Harbiye 
Naı.ırı tayin edilmiftir. Harbiye 
NuarLğmdan Bqkume•daahia 
ve Bqvek.Alele geçen Şah Pehlevi, 

Kaçar hanedaaını de'firerek yeni 
bir çalıtma devri açmştır. Bu 
devirle beraber eski zamamn bO
tün insan ve habralanm mlip .n
pürmllye gayret etmiıtir. 

V aktile Raa kazakları gibi 
lran lıadatlanaan beldeamelİ de, 
bir imtiyaz halinde bazı ka
bilelere ...eritmişti. Şimdi bu 
imtiyaz kaldmlmııbr. Aynı za-

' 
manda, lranıo dahili iflerlne ec
nebi mndabaleıini davet eden ve 
bir nevi milli kazanç va11ta11 
haline gelmif haydutluk ta ka
kllnden kazmmıya bqlanmıştır. 
İran jandarması, ıimdi, kendisine 
emniyet edilebilecek bir hale 
gelmiıtir. 

İran Şahın·n kuvvetini yapan, 
biJhaua gençliğin ve ıeoç tale
benin kendisine karıı besJediğl 
muhabbettir. Ros· fngiliz rekabe
tinden istifade eden ve her iki
sinden hangisine karıı meyli ol
dupnu hissettirmiyen Rıza Şah, 
bu ketumiyeti aayesinde bugünkü 
eserini vücude getirmiye muvaf· 
fak olmuştur. Hakikatte oua 
ne La,Uiz, ne de Rua doatu ol
madığını s5ylemek hakikatin bir 
ifadesidir. 

T abranın nüfueu ~ bin ka
dardır ve GHp ile Şarkın garip 
bir halitasıdır. Gaıinolarda otu
ran ve bir Garplı gibi hareket 
eden kadınlar çolrtur. Fakat 
buna mukabil ftzerlerinde çarşaf,, 
ythlerinde peçe vardır. Fakat bu 
hal yepyeni bir inkilAbm hanr
landtjınm ifareticlir." 

Daaimarblı pzeteci, bugiln--
kll lnua ifte b6yle tanf ediyor. 

Hava ile lşliyen Otomobil 

f ı.;xard•kl resim, hava Me 
lfJIJan atomolllll ce ..... den, 

.... ıdald resim ••nden 
gö ..... maldedlr 

Amerikanıa lotomobil tehrl 
sayılan Detroitto hava ile ifliyea 
yeni bir otomobil tecrObeli yap
IDJŞlarcLr. 

Bu otomobmn &nnade tayyre 
puvaneai pi bir penaae var
dır. Bir kazaya meydan verme
mek: içüa ba penaneain •trahaa 
.Jı çember ıeçirilmİftİr. Ta11a
rcde olduğu gibi mot6r İf(eyinee 

1 
pervan• dönüyor. Otomobil yft

rDmiye başlıyor. Fakat daha az 

bemi.n yakıyor ve daha allratle 
gidiyor. Tayyarede olduğu gibi 

P••ane diadiğll laakle otomo
bilin yllrlimemesi qıllmkllndür. 

Bu otomobil bazla 1oUarda 
tepelere kolaylıkla brmanmıya 

muvaffak olmuıtur. 

=RADYO= j 
26 Tetr1nisani Cumartesi 

Lozan İtilifı 
Londra, 25 (A. A.) - lnallil 

parllmentosu mabafillnde be1•• 
edildiğine g8re Lozan ltillfı tek• 
nr mevzuubahs olmaktadır. 

latubal (1200 metre) - 18 Darüt· 
talim muıiki heyeti, 19,20 mft~tedilere 
Fransızca den 19,45 orkeıtra, 21 Da· 
rUttalimi musiki heyeti, 21,5 orkestra. 

86kret ( 394 metre ) - 2().40 gra• 
mofoo, 21 orkestra, 21,45 prlu kon· 
ıeri. 

Belgral - (481 metrı) !O muHba· 
be, 20,5 gramofon, 21 Operadan nak
len Das Dreimöderlbaua operası. 

Roma - ( 441 metre) 21,45 Fata 
Malerba7iamiode bir opera. 

Prat - ( .(F8 metre ) 20,35 kabare, 
21,35 yeni p.rkılar. 

VS,aaa - l611 metrı) 19,1~ ııeı'e 

•eren musiki, 21,35 amele orkeatraaı. 
!2,45 operet parçalan. 

Peıt• - (550 metre) 20,45 konser, 
!1,45 bariet 8iyaaet hakkında konfe. 
raııe, 22 hafif musiki. 

Varıon - (1411 metn) 21 Hafif 
musik i, ~3,0:l Şupen konıerl. 

Berlin (1635 metro) - ~O Fra:ıınu 
ders. 21 Puber der Teulol itllJhulı 

bir opera. 



10 s.y1. 
hıglltere lltı'kfımeti tan.fından Ga&ı 

117. ne hediye edilen eserin tereOmetl 

ÇANAK KALE 
- 167 - Yazan: C,n,ral Oglantler 

Ordunun Maneviyabnı 
Yükseltmek Lizımdı 

----- ---
Bu emirnamede ıon on 

ltet gOnlOk gayret Ye mesaiden 
90nra kısa bir mllddet lıtlrahat 
icap edeceji zlkredUdikten 
•onra bundan ıonra yapılacak 
ileri barekAtımn, blltlln c:ep
lae üzerinde bir taarruz yap
makla değil, fakat dar cepheler 
tlzerinden mntemadl hllcumlarla 
icra edilmesi, dDıman ılperlerile 
aradaki mesafenin, yer albndan 
tünel kazmak ıuretUe veyahut 
ıece yOrUyiılerile kııalblmua, 
tam ve muntazam bir aiper ha
ritası Yllcude getirmek icln mD
temadiyen istikıafatta bulunul
aıası ve gerek c~nahtan cenaba 
aerekıe cepheden arkaya doğru 
mükemmel muhabere ve nakliye 
ıebekeıi tesis edilmesi emredil
aıekte idi. Bu emirnamenin niha· 
yetinde de 16bu ıuretle yeni bir 
taarruz istibzaratında bulunul
duğu takdirde Ahıbaba 11rtları
nın sür'atle ve kat'iyetle zapt .. 
dileceği" bildirilmekte idi. 

Hakikatte iae 11 mayııta 

yaziyet böyle bir taarruza okadar 
ıayri mOsait idi ki ne Jeneral 
Hamilton, ne de 29 uncu Fır
ka Kumandanı emirnamede 
bildirdikleri kadar muvaffakiyet
ten emin değillerdi. Fakat harpte 
tehlikeli zamanlarda kumandan
laruı hakikatta hiuetmedllde
ri bir kanaat ve cesaret göster• 
me1eri llzımdır. 1915 mayı11nda 
ise Gelibolu' dakiordunun mane
Tiyabnı her ne pahasına olana 
olsun ytikaeltmok icap ediyordu. 
Efrat hakikaten blyllk metanet 
aö11termitti. iyi hava, iyi lqe •• 
arasara da yaphkları deniz banyo· 
lart sayHlnde efradın mukavemet 
kabiliyeti artmaıb. 

BtıtDn bunlara ratmen en k .. 
im kafalı nefer bile her teyin 
)'olunda gitmediğini azçok anla· 
yordu. 25 nisanda zaptedilmelİ 
takarrllr etmiı olan Ahibaba sırt
ları henüz zaptedilemediği gibi, 
ko1ay kolay da ele geçeceğe ben
zemiyordu. Gnn geçtikçe clilö
tamlar azala azala yarı kuvvetle
rine inmekte idi. Takviye kıtaa
tandan haber yoktu. Tllrklerin 
topçu atep iıial albada bulunan 
uhanın her k3ıeıine teair ettiği 
halde, lngilizlerin ınUhlmmatı oka
dar azalmıştı ki mukabele et
mekten acizdi. Bu terait altında 
feliket korkularını tadil etmek 
için derhal tedbir almak llzımdı. 
Öyle bir zamandı ki, ıayrımem
nunlaran bu filıirlerini ortaya yay-

Re•İm Talı/ili Kupon• 

'l :-.blatinlal liATenrne.c ittlyor1an11 

r smioizl & ade& kı.ıpo:ı ile blt· 

llk te cOnderl uiı. Hesmiuiı 1tr.&f.& 

tlblJlr ve iade .dilıne&. 

ııim, meslek 
'eya &an' at? 

llulunduğıı 

memleko& 

Rc~lm lntı,.u 

t decek mi ? 

l~csinıin kllte5! 30 lı:urllfl ıu. 

l 11mukabili:ıde göuderıleoılı:. 

malarına fırsat vermek mlltteflk
lerJn gayeai için mUdhft bir teh
like teşkil edebilirdi. Bunun için 
Baıkuınandan ilk tiklyet etmeye 
başlayanları derhal lngiltere'ye 
göndcrmiye mecbur oldu. 29 un
cu fırkaya gelince: Bunun her· 
hangi bir kısmını en ufak bir 
taarruzda bile kullanmak caiz 
değildi. ÇOnkü bUtün zabitan ve 
ve efradın muhakkak bir istira
hate ihtiyacı vardı. Bereket ver
ıin 42 inci fırkanın 3 tıncO livası 
busırada Çanakkaleye vaııl oldu 
ve busuretle de 11 mayısta nlhl· 
yet 29 uncu fırka ihtiyata alına· 
bildi. 29 uncu farka 17 ,On ve 
17 gece mütemadiyen ve iıtira• 
hat etmeden dUımanla muharebe 
etmİ§ti. 22 nisanda karaya çıkan 
bu fırka 28 nisanda birinci Kirte 
muharebeıini vermiı. 2 ·ve Oç ma• 
yııta Türklerin gece baskınlarına 
maruz kalmış ve ondan sonra da 
Uç gün devam eden ikinci Kirte 
muharebesine atılmııtL Bu muba
rebat esnasında zabitamn yarıaın
dan ziyadesini ve efradın da ya
rısını zayi etmi9ti. 

12 mayısta Helleı'deki lngili• 
mevzileri solda Jerıeral Cox'un 
kumandasındaki Hint'li liva tara
fından ve 1Ağda da 42 inci fırka 
tarafından iıial edilmekte idi. 
berideki Türk e1aa me•zileri he
nüz kat'ı bir surette teabit ve 
tayin ediJememiı ise de sol ce
nahtaki Hint kıtaabnın bir kıamı 
sarp bir tepede bulunan Tllrk 
ileri postalarınm tehdidi albnda 
idi. Bu ileri postaların ateıi, ikin
ci Kirte muharebeal eınaaında 
bu cenahtan bir adım bile ileri 
athrmamıştı. Fakat Jeneral Hun
ter-Weıton'un mevzii ilerlemeler 
hakkmdaki emrmı okuduktan 
sonra Jeneral Cox gece vakti 
sahilden bir çevirme hareketi 
yaparak bu d09man mevzilerini 
zaptetmeyi teklif etti. Teklif ka
bul edildi ve 12 mayısla yapila
cak olan bu hareketin kuma~ 
dası Kolonel Bruce'a havale 
edildi. 

12 Mayıs gUnü, ortalık ka
rardıktan ıonra Zağın derenin 
ıark tarafında bir nDmayif 
ateıi açılarak Türklerin nazarı 
dikkah buraya celbedildi ve 
iki Hintli b6lllğft Y sahmnin 
ıimalindcki tepenin eteğine doğ
ru sahil boyunca ilerlemiye ba19 
ladı. Buraya gelince kayalara 
brmanarak ve hiçbir mukabeleye 
maruz kalmaksızın kendilerine 
siper kazdılar. Ayni zamanda· Y 
sahilinin cenup lusmındaki sırt·r 
larda açıkta yatan iki zırhlı tara· 
fmdan bombardıman edilmiye 
baflandı. Sa.baba ka111 1Aat d6rtte 
yine Hintli efrattan mUrekkep bir 
çift b61Dk daha, zaptedilen mev
zileri aağa doğru temdit etmek 
maksadile ilerledi. Kendilerinin 
ihata edileceklerini gören Türkler 
derhal çekildiler ve bir saat 100• 

rll da mütebaki Hintli efrat açık 
arazide ilerliyerek yeni hatta işgal 
ettiler. Kolonel Bruce in bu mu· 
vaffakıyetli harekitı sayesinde 
evvelce bir adım bile ahlamıyan 
bu mıntaka da asgari bet yüz 
yarda kazandırdı. 

( ArkHı var) 
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Kontenjan Listeleri 
Üç Aylık Yeni Kontenjan 

lerini Neşrediyoruz 
Liste-

KAnunuıanf, ıubat •• mart 
aylarına mahıuı yenl kontenjan 
listeleri için yUksek taadika ikti· 
ran eden kararnameyi dOn net
rctmiıtik. Bugün de bu kararna
meye merbut olan ve memlekete 
kontenjan harici girmelerine karar 
verilen eşyanın tarife numaralarile 
birlikte liste1inl neırediyoruz. Ya· 
rm da diğer kııımları takdim 
edeceğiz. 

.. A,. LiSTESi 
23 a. ıekerıiz teksif edilmit sUt, 

. 23 c. ıekeraiz toz ıtlt, 25 peynir 
ve yoğut mayaaı, 29 iıtearin, 30 
yazı ve dikit makinaları yağlara, 
31 sanayide mllstamel hayvani 
yağlar, 43 at kuyrutu, 44 domu• 
kılı. 45, 47 b. kemik ve tırnak, 
48 b. boynuz, 51 a. itlenmemit 
fil diıi, 54 a. 1 inci 1edefi, 64 c. , 
6.5 a. balmumu, 65 h. kundura 
elli mumu, 66 a. b. d. b. gayri 
mamul tutkallar, 66 c. jelltin 
kapsUller ve jelitinden mamul 
tutkal, 67 kırmızı hayvani, 68 
fahmı hayvani, 69 sepya, 72 c. 
73 c. 1, 2. Deriler, 89 makine 
kayışı, 91 a. b. Şevyot, 98 a.b.c.d. 
Merinos, 99 sodi, 100 şapka tUy· 
lerl, 102 a. b. c. Ynn iplikler, 112, 
126 şapka taslağr, 129 b. Sun'I 
ipek, 131 halı örmiye mahsus, 
132 a. b. bUret ve ıap iplikleri 
ve ıun'i İpekten iplik, 133 c. 
eteklik ipek etamin, 159 d. pata
tes unu, 162 tapyok, 164 a. fos
fatlı, ıiltH.i unlann ıekersizi, 165 
nebati mayalar. 
161, 173 Dekstrin, 197 c, 210, 
211 a. Tane kakao, 238 a., 240 
a., 241, 249, 250 Ômilr otu, 251, 
261, Yalmz sanayide mOıtamel 
olanlar, 262, 263 a. 2. Hezaren 
kamıfı, 264, 266 a. 1. 2 Koko 
elyafı, 268. 272 b. c. Kırmızı kak 
boyalar, 273 Tabii çivit, 274 
Fahmı nebati, 
275 sair nebati boyalar, 276 d.h. 
debagat hulasaları, 277 a. zamkı 
arabt, 277 h. Jalapa, 277 b. Ko
lofan, (yalnız bu dahildir), 277 t. 
gom kopal, 281 a. sellllloit gala· 
lit, 284 c. Abanoz,296 b., 299 b. 
ağaç düğme, 302 ağaç çivi, 304, 
305 a. b. Ham mantar, 305 c. 
her nevi tapa, 305 h. tapa ve 1air 
mamullt, 307 a.3 tel fırça ve 
ıUpUrge, 307 c. sanayi fırça ve 
sUpOrgeleri, 308 elek ve kalbur, 
Jl1 a., 312, 
315, a. c. Şapka imaline mahıua 
şeritler, 315, b., 320, a. Taslak, 
323, b. Sellüloı, 328, a. Adi 
matbaa kAğıdı, 332, Camh, zım· 
prah, kumlu kiğıt ve mukaval•r, 
333, Cam kAğıdı, 334, Parafinli 
kAğıt, 336, b. Hendese kAğıdı, 
341, c. CilAsız vo adi mukavalar, 
342, a. b. cilAlı mukavalar, 346, 
c. Yalnız mukavalar, 
358, 366 Kaursıı yahnkat iplik
ler, 367 çift ve fazla katlı 
pamuk iplikleri, 368 kasarlı 
ipekliler, 370 b. ~ c. Merserize 
iplikler, 376 Pamuk salmastra, 
387 yaıı makineleri şeridi, 388 
taıir bezleri, 392 perdah pamuk 
bezler, 412 iplikler, 415 her nevi 
ağ, 416 üstüpü, salmastra ve meıale, 
440 ham kauçuk, 44 l Eritilmiı 
kauçuk, 442 kauçuktel, 444 lev· 
ha çubuk ve saire, 446 c., 448 
contahk lastik ve balkatar, 456 
dökUmcll kumu, 459 sun'I dejir
men taıı, 464, 468 talk, 471 ta.
fiye topraiı, kaolin ve f eldispat 

ve ateı toprağı, 476 a. zımpa

ra ve karborandon tozu, 
476 b. çark bileği, 477 a. Asfalt 
bitnmen, 477 b.Aspest, 477 h, v. 
Elbise, eldiven, ayakkabı ve 
lAmba gömlekleri, 479 Mika, 482 
Grafit, 486 492 Toprokta ıUz· 
a-eci, 493 Cam çubuk, 495 MO
cerrit, 504 a. 
507 Saat camları, 509 AlAti ba· 
sariye ve fenniye camlan, 510 a. 
Menıucat ve ıanayi levazımı, e,.. 
ya fabrikalaranda mllıtamel cam 
taılar, 515 d. Matbaacılıkta mU1-
tamel cam bilya, 516 Demir ce.
beri, 517 demir, 519 Halla celik, 
523 a. Demir ıaç, 523 b. 2 Te
neke, 524 a. b. Teller, 529 b. 
Demir veya çelik boru. 
545 a El ve makine ipeleri, 
5S 1 Demir bidon ve fıçı, 552 b. 
Çikolata kalıpları, madenlerde 
kullanılan emniyet lambaları, yazı 
makinesi ıeritlerini ıarmaia 
mahsus kutu ve makaralar, 554 
b. c Bakır, 555 Bakır ilme Ye 
çubuk, 556 a. Bakır, pirinç ve 
tunç, toz halinde, 558 a. d. Ba
kır tel, 
569, a. b. c. d. Aleminyom ve ha· 
hilitaıı, 569, h. 1 Aleminyom 
varak ve kutular, kapaklar, 570, 
b. Kurşun klllçe halinde, 57 4, b. 
d. h. Tutya knlçe IAme •e tel 
halinde, 575, Tutya varak ve toz, 
511, b. d. h. Ktllçe, çubuk, boru, 
ve tel halinde kalay, 578, Kalay 
toz ve varak halinde, &tO, a. b. 
d. h. Nikel, 583, b. Antimuan 

külçe halinde, 584,a.b. Sair ma.adin, 
585, a. Plltin cevheri, 585, b. 2, 
586 pul, varak, tel, toz, •tlnger, 
587 a. plltinden kuyumcu qyuı, 
591 a, her nevi tllrk meakdklb 
ve zinet altınları ve meak6klb 
ecnebiye .. altın" 591 Saat maki
neleri ve aksamı, 607 b. 1, 607 
b. 2, 3, 607 d. 2, 608, 609, 610, 
611, 612, 636 Av tafekleri ve 
aksamı, 754 Elektrot baleleri, 
695 h. v. Makine yağları ve gre ... 
ler, 697 Türk kırmızısa yağı, 

698, 699 linyit mumu, 700 b. 
mavi ve ombra, 702 madeni 
boyalar; 703 a. d. h. matbaa Ye 
çini mürekkebi ve relim boya· 
ları, 704 3 a. madeni boyalar, 
706 uzvi ve ıun 'i boyalar, 7'11 
feol ve anelln tozu, 709 matbaa 
ve debagat verikleri, 710, 711, 
712, 714, 715, 716, 717, 798, 
7 ı 9, 720, 721, 722, 723 b. ' 724, 
725, 726 potasyom, sodyom, 
amonyak, istrasyom, baryom, 
magnezyom, manganez, karsyom, 
hadid, tutya, nikel, hoyalt, krom, 
alominyom, bakar, kurıua ve 
emlihl, 737 arıenik cevheri, 
738 antimon, 
ve imllhı, 7 45 b. kibrit karbon, 
7 54 hamızlar, 757 ıap, 7«M metol, 
768 aseton, 779 aldehit formik, 
782 gıliserin kaıein, 812 uçan 
yağlar, 813 abryatçıhkta kullla
nalan ceıimler, 861 (2,3,4) kuş 
tüyli yasbğı yDzU kumaılan, aıe
tllmde eritilmiı seloloit, kümUt 
yaldııh tel yuvarlak. 

"D" LiSTESi 
64 a. bağırsak, 71 a. kuş 

gübresi, 79 fabrikalar için sahti
yan, 108 a. at kılı mensucata, 
130 miıina, 288 a. rende talaliı, 

200 a. b. kompir ve tahta 
sandıklar, 295 ajaçtan doku
ma tezglhı, 300 ppka kalıbı 
Ye kundura fabrikalan içia 

pyJonlar, 307 b. rufm fırçuı, 
316 kille ve zembil, 324 a. ur
gdık klğıt, 327 a. b. ıelof an 
kiğıdı ve mamullh, 337 boyab 
ve renkli ve mOcellet kAğıtlan, 
343 k6rtUdU mukavva, 348, 349, 
350, 351, kitap, gazete ve mec
mualar, 354 b. nota, 355 klltt 
modeller, 
357 a. klj'ıt çimento torbalan, 
360 ticarethane defter Ye evrakı, 
372 pamuk ai iplikleri, 37 5 pa
muk, ip ve halat, 389 hortum ve 
makine kolanı, 393 L Amerikan 
bezinden patronlar, 417 ıaıjıhk 
kaba bez, 424, 445 a. b. otomo
bil, araba ve aaire iç ve dıı it.
tikleri, 462 litoıraf tqı, 463 a.b. 
mebek taıı. 

467 c:. Bllylllderlmlaln heykelleri, 
481 c. Atet tutlua •e topraiı, 
490 Makine abamile eaacı ka
vanozu, 515 L b. c. Sanayi le
vazımı olduiu takdirde, 521 Ray 
ve aksamı, 527 Tel halat, 528 L 

Kaba zincir, 529 a. DlSkme Font 
boru, 529 d. 2 Galvanizli elek
trik boralan, f30 Dinıil ve 1ay
ları, 531 a. b. Madenlerde kul
lanılan hava boruları, 

535 b. 1 Vantilltörlll ocaklar, 
538 a. b. Testere, 338 d. El 
alltı, 538 b. v. Burgu, pergel ve 
ıair alil, 545 b. Bahk ipeleri, 
546 a. b. Kem ucu, 558 c. Albn 
yaldıdı balar tel, 565 b. Gramo
fon pllk matrisleri. 598 Su, 
elektrik, gaz saatleri, taksimetre
ler, 618 b. Yalnız bbbl, ilmi ha
vadis ve aktllalite filimleri, 625 
F ennl allt, 649 b. c. 1 Lokomo
bil, lokomotif ve yol ıilindirleri 
akumı, 655 Tarifenin 648 den 
653 llnctl maddelerine 

kadar mezkiır makinelerin abami 
656 Klğıt imaline mahauı ma-

kineler• akaamı, 657 Meuucat 
makineltri aksamı, 658 Bil6mum 
lı makiseleri aksamı, 659 Deri 
makineleri akaamı, 869 Dikit 
makineleri akumı, 661 Matbaa 

makineleri aksami, 662 Maddede 
mezkür makinerin aksamı. 

665 tulumba aksamı, 667 d. b. 
otomobil karoseri ve pli akumı, 
669 a. c. zattUhareke yllk araba
lan, 671 ıllpOrmeğe, ıulamata ve 
itfaiyeye ait zatUlbareke arabalar, 
677 676-670 numaralarda muhar
rer arabaların pıileri ve abamı 
saireai, 682 L b. 1. c. h. baharlı 
gemiler, 682 v. balıkçı gemileri, 
683 a. b. 1. c. h. Mot6rl0 ıemi· 
ler, 687 Deniz malıaullb aaydı 
için her nevi merakip ve vesait, 
688 a. Demirden salapurya, maY
na vesaire, 689 Mtlteharrik ka
paklı dubalar, 690 Sabih vinç •• 
tarak gemileri, 693 Tayyare bav• 
sefineleri vesaire, 695 b. benzio. 
695 c. petrol, 705 Ağaç .... 
macunu. 

Papanın 

Verdiği 

Bir Madalya 
Vatikan, 25 (A. A.) - Pap., 

meıhnr mulikişinu M. Padr 
revs.ki'yi huıusi surette kab..a 
etmit kendisile uzun uzaclıJ.9 
g6rllfmliftilr. Papa, kendiaine bil 
madalya vermiftir. 
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Epeyce Yükselmiştik, .T oplanmız işle
yordu Hava Muharebesi Başlamışb 
Tayyaredeki Arkadaşımın Başına Bir Yumruk İndirdim 

- 24 - beraber, yine ihtiyatı elden bırak· 1 istiyorlarch. .• Hemea boynumdaki 
Bizim filodan, biç eser yoktu. mıyor, o kımıldanır kımıldanmaz, be!a• atkıyı pkudma, ~y~ 

ıoa Rı.htcr, yilkselı'yor, ve bizim ikinci bir yumruk atımya hazırla· dogru aRımlJa bqladtm. kı 
d dakika ıonn me1daaa yaklaı· de yftkselmemiz için i•aret veri· n ıyor um. H ft k 

.. K il f •tfk bm. er tara an askerler oşu· 
Jordu. Üç bin metre irtifaa ka· J ara 

1
e ;ake~a em . ~· 1 ;.e yor, meydana toplamyorlardı. 

dar ylikseldikten sonra, sola dl'ğ- aza ı~or, 8 tun 1 arumıa r Bir Alman tayyaresinin bu suret· 
"9 çarb yar b ve tayyare topları· kısmı tamamen bellf oluyordu. le inişinden, irim bilir ne bftyftk 
- mevziinden uzaklaştı. Görll· Toprağa ~ yDz metre mesafe merak duyuyorlardı?. 
~ nazaran cephe gerisine döğ- kalınca. karargAbtn gerisindeki Meydana geldim. Biraz caka 
"' ilerilemek ye henüz havalan- tayyare meydanını gördtım Ye olsun diye, meydanın 00 metre 

derhal makinemi oraya doğru Ostnnde şöylece geni' bir daire 

( Arkat nr) 

••Jan bi7:im tayyareleri, bir an 
-.eı harbe icbar etmek istiyor· alirdltm... Likin, o ande, tayyaree resmettim. Sonra, yavaş yavq 
-.. F alrat buna rağmen, bizim mia uğ kanadında, birdenbire makinenin ucunu yere doğru 

iki delik açıldı. Tam yanımda .çevirdim. . ~ ekerl~kl~ri topraia 
'-YJareler, henüz görönmüyordu. açalan bir delikten de bir parça temaa ettirdim. Yır1111 obız metre 

Fon Rihter, şilpbesiz bu va· k lr izi dı anda kadar yerde ı•tıldendim. Ve .• 
lİJetten kızmış olacak ki, J&Yaf opara Y me llÇR 0 Birdenbire dunnerdim. 
)avaş, aşağı doğru süzü!miye aklım başıma geldi. Makinemde Her taraftan askerler koıuştu. 
h.şladı. Bütlln filo da onu takip hiçbir arıza olmadığı halde hu Sanki, tekrar havalanacakmııım 
ediyordu. smetle İllİfim, fftph .. iz bizimki· pbi, ıı....Jn tayyareyi tutuyor· 

Eia metreye kadtlr inmiftik. leriD nazan dikkatini celbetmiı lardı.. FR"ladım, ayağa kalktım. 
llOyiik bir nehrin istikametini ve beni clr'etkiı bir mutaarrız 8afl•lam• pkaranlr handa sal-
t&kip ediyorduk. Altrmnda ka,- ıannottirmifti. Bmıa binaen llze• ladam: 
ler, tarlalar g6rlntlyor, ft bltün riaae ateş ediyor Ye diişllrmelr 
Lunlar, adeta geriye doiru akıp _.41.,....~--!!!!!!!!'!!ır!@!!!!!i!!!!!!!!!a~~-~m;!l!!-~!!!!iiililiiilBiiii..__!iiiıi!!!!l!l!!!!i!l!!i!liliiil!l!!!iiii!!._ 

li:!iyordu. het-ilediğimiz istika· Resminizi Bize Gönderiniz, 
illette, beyaz nokta,ar gMttnmiye ._ _. <fr 

'-ıtadı. Bmalara dotru yaklaş- ~ız· ~ ,,,._abiatinizİ Söıı/i•ıe[im ... 
Wcça anlad .ıa ki, hiaim karar- -'4 w ı ~ ~ '::# 
lihlarclaa hiriai tqkil eclea P
darlardı. Fon Rilaterin, bunlara 
.SOğru .UZllftt8nden hme&,er
-- ki. baolara yaklqacak Te 
ller tarafı mitralyozla] taraya• 
'-ktı... O zaman birdenbire 
lnüıntızde bir tayyare filosu ba
._laııcb. Ve birkaç dakika ıonra 
da ınUthiş bir ha va muharehai 

Ree•i•hi kupo• De gGnderlniz. Kupon diğer ısayfaauslls.tır. 

........ 
Ben. .ı cenalata bulmM 

'-ıim filonun aağ cenahtaki ıon 
'-Yyaıeaioi teşkil ediyordum. Bi
--.. ln&ilizlerill filosu, sağda 
'-'~uı ediyor, Almaa filoauma 
tandaa tuyik et:aak iltiy_. 
"-·· Artık iki tarafta da 
llaitralyodar ifliyor ve filolar, 
lııiribiriae AklırtJord& Alman 
~ pltm tatbike bati.da. 
8-lıte bir rie' at 111tererek etrafa 
d31 ldı.. Bizim, ( I~ n plmt 
Pra:ısızıınn) fllom lem a11I fe. 
llkeı ... batiıJacakb. O za. 
-.tı, birdenbire beynimin içinde 
.._, iey ujuldadı. Bizfm şeytan, 
,... luıJaiftma: 

- Haydi, tam s•mam. .. 
.._ bire fımldadı. Birdenbire prl 
~...... EUadeld mitralyozla 
~e bam bahman MtilAzim 

a Sami 8. Hassas ve muame
lesinde nazik· 
tir. Sokulur 
ve kendisini 
sevdiımıesi yol
larını bilir . 
Tanınmak ve 
sayılmak tan 

hazzeder, inli-
zamı ve temiz

liği ihmal et· 
mez. Hayalini 

ifletir RYgi ft heyecan bahsine 
lüaJt kalmak ittemez, sergüze§t 
hiditelerini takip eder. 

• 
&O lzmlr'd• Necati B. Geni§ 

yi.irekli ve oi
gun ruhludur. 
H~r şeye al· 
dırmaz, l;itn 

oluruna tabi 
olur, maalıaza 
itinde yaratıcı 
ve basiretkar· 
dır. Hayatı 

hakkında renk 
iste· 

97 Elaalade Muat•a. Zeki ve 
dii ılin celi dir. 
Göz& biiyükte 
ve bii1iklük.
tedir. Medih 
ve takdinlen 
pek hazzeder . 
Şöhreti sever, 
tetvildere uy· 
sal olur, men-

faatlerini yal
nız nefsine 

lıasretmez, usul ve merasim kuyu
datile mukayyet olmak.tan sikılır. 

• 93 Oe••n El ; Şakhktaıı Ye temiz 

1 
giyiumekt en 
net' elıenir, bo
~ından zi:fa
de elbise •e 
enasına itina 
eder. Eğlence
lere karışır, 
lr.eediaini üzün· 
tüye kaptırmak 

"-olf'a, .... bir ,... ıöıter· mez. 
llo • O. ltakmal& içi• apiıya --===========~=====-=-==s========-===== 

iııa eiilirkea. Mltb lnınetimi SELANIK BANKASI 
~h:varalr kafa11• bir JUmruk 
~diaa. Ahu, ıicldetle tayyareye 
~Pb. Zıftlh ıenç mttJAzim, 
~ce k.W.. 
, l Der1ıaı fBodan aynlchm. Geaif 
.: Pınauelerle aıaja ıllziUmiye 

lladun. Hem iniycr, hem de: 
h..a. - Acaba tayyareyi ıaflam 
·~hBecelrmiylm?. 

-~ d&şnnGyordum. Qlnktl 
~~ kerime at.. edeuk
d'tn den •e ba 1Vfttle tayymreyi 
'~lerinde•ı korkuyordum. 
•il b ' avdet ettijim yerden 

0 1 c!inmemekti. 
A. • 

'la ı/nı 2a111 "H!a, mwaıım Addf 
6l~dunı. Makıadım, onu 
lttere'fc dejil, sadece serHm· 
l!irç k rabatca a ağıya inınekti... 
~ 0 

Yerde işit e yarıyan yum· 
"llluıa tesirinden emiD olmakla 

T .... ...W lal 
SermaJflli Tama-. 

tedip • '? i; 30,_.., .... 
idare Merlllesh l.._bul 
Tarld1edeld ıubeleri: 

GALATA, ISTAliBUL, IZllııt 
SAMSUN, ADANA. :ti:RS.tN 

YaunistaDdaki Şubeleri: 
SEL.UtlK, ATINA, KAV ALA, PiRE 

Biltm•m buka maam811ta. Kredi 
mektupluı. Her cins aakit Gzeriae 
•eaap kGpclı. Hu•aal kualar icar. 

Dr. Hafız Cemal 
Dahiliye mütehassısı 
Cumadan maada herğ&n (2,30-

5) İstanbul Divanyolunda No. 118 
Telı 23381 

.. ,,. 11 

Namus Ticareti Yapan İki Kardeş 

Kurbanlarından Tam 50 
Milyon Vurmuşlardır 

Pariıten yazılıyor: Fra .. z 
ubıtaat genç lradıalara muaallat 
olan ve 1011ra, bu lıacLnlann 
dfım para kazanmak için vasıta 
etlinen iki kardeşten mnteıekkil 
bü- ahJAk11z çetesini ele geçir
miştir. 

Bu çetenin elebapsı Dmd 
iaminde sabık bir mülbimdir. 
Cirom arkadaşı da kız kardeşidir. 
David, birara Almanya hesabına 
cuusluk yapmış. Fransız müdafaa 
tetl,iJabna ait baza evrak qırarak 
satmış ve yakalanacağını anla· 
yınca Almanyaya kaçmıştır. O 
arada, birtakım Uiccarları da 
dolandırarak mOhim bir senet 
temin etmiştir. Devletler arasında 
casusluk cltrmlnden dolayı kaçan 
kimseleri tellim etmek Adet 
değildir. Fakat Almanya ile 
Fransa aruında iadei mDcrimiıı 
mukavelesi olduğo için Fruaa 
bu adama AJmanyadaD iatemif, 
o da casaahık ctırml:Ddea dola,i 
takip edilmiyeceği vadini aldıktan 
soma dolaadmcıyı Fnnezl-a 
talim ebaİftir. Sabık mlllzim, 
Fnnıada hafif bir cezaya mah
kim olmu,, mahkumiyetini bitir· 
lllİf, sonra kız kardeıi ile beraber 
bBsedHen rezalet fİrketİllİ k ... 
... tur. 

David gayet yalopkh Ye pk 
bir adamdar. bk aklına selen 
,ey, tabiatin kendisine verdiji 
gkollikten istifade etmek olmut" 
tur. Usule 111 idi : Zengin tıe 
glinl bclm arı1or, baluyor, 

Davlt ve kaz kar ..... 

kadım iğfal ediyor, bu arada 
kız kardqini de herhangi bir su· 
retle kendisine yardım ettiri1ordu. 
Bir defa avını istediği yola g• 
tirdikten sonra 1 ıantaj faslı bat· 
hyordu: 

- Ya ıu kadar verirsia, 
J•hut ....... ailene. do.tlanu 
llylerim. 
~ karbaalar, IHı mretle 

David'e para yetittiriyorlardı. 
Bu adam, timdiye kadar bu su
retle yDzlerce kadını mahvetmlf 
ve 50 mil10adan fazla para vur
muıtw. Fakat nlarmclaa bir 
tanesi, herifin açıkg&ıftllllğüne 
cla1a .. 11111arak zabıtaya mllracaat 
etmif ve bu rezalet meydana 
çıkmııtır. 

itin. zannedDdiğindea dalla 
feci ole!._. lallmaolwayor. 

Brezilyada Fazla Kahve
leri Nasıl Yakıyorlar? 

Daa,a klan· 
... n garihel• 
riaden biri~ Da 
kaheJi ti& b
..... İçİyONE • 
Memlekete ..... 
meıinden, d&viz 
verece;is clye, 
korta.,., ... 

Halhald Bre
zilyada 1alll .... 
la kalmlleri ,. .. 
lop ....,....... 
Bruilya ela tlalül 
blkimeUerde 
yMılan kahve 
miktarı laaldun· 
da ıu rakamlar 
•erilmektedir: 

..... , ...... kam ......... ,... .......... .... 
... , .. ~ h•lln• .......... .. 

Rio lllk6aaetillde 911,000 ~ 
Saaat• .. a..m• ,, 
S- Pawlo ,, 3.M ,000 " 
Viktorya " 325,000 ., 
... " 43,000 " Dil- Yklmetlerde 82.000 ,. 
y.... 8,242,000 pal 

Büyük Tayyare 
PİYANGOSU 

Bu keşidede büyük ikramiye : 

50.000 Liradır 
Piyango şimdiye kadar binlere '.! kişiyi ze:ıgin 
etmiştir. Fırsatı kaçırmayınız. İştirak edini ·• 
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S. BAYIM 
İFLAS TASFİYE SATIŞI 

fstanbul Birinci İflas Dairesinden : 
İflas etmiş olan Beyoğlu Tepebatı Ptırapalaa kartısında halıcı ve 

antikacı S. Hayım Efendiye ait ve (Şark Müzeıi) namile maruf 
mağazanın tasfiye ·aatıtıııa batlanmı,tır. Mevcut emval berveçhlatidir: 

Halılar. - Kuba, İsfehaıı. arıtika fzmir, Kula, Gördes, Buhara, 
ve her cins Türk ve İran nadide halıları. 

ANTİKAL \R VES!\İR EŞYALAR. - Snr ve Viyana, Blö, blan, 

Acem. Tabaklar vazo ve kueler, gümfit buhurdan, külaptan ve 
hokka takımları, t~pıiler, muruaa kılıç ve bıçaklar, Türk İran 
ve Arap bakır tepıiler, kandilıer, ıamdanlar, yazma kuran ve 
kitaplar, muhtelif Acem mlnyatörlerl, Avrupa K'ravürleri, muhtelif 
Hint, Sabavi ve Acem ittofc:leri. •uzeni i'lemeler, Buhara lşlemf'ler i, 
Ajur perdeler, muhtelif eaki Türk itlemeler i, İnailiz saatleri, ,...,ufı te
lif Edirne .andık, betik v• maaalau, vitrinler, kliaelere ait muht ·rf 
İkon ve küraüler, veaair nadide antika ve eıki V• yeni mobilyel r 

Satış 30 teşr .niıani 193~ çarşamba günü ha,lıyacak ve cuma ve 

pazar günleri dahil olduğu halde hergün sabah aaat 9 1,2 de on iki 
buçuğa kadar devam edecektir. Satıı açık arttırma iledir. 

Z1 teşriniaani pazar ve 28 pzarhısi günleri sabah saat ondan on 
ikiyd kadar mağ"ua açıktır. Satıştan evvel tethir edilen mallar& ıör· 
mek arzu eden er tefr.f edebilirler. 

Telliliye resmi mütteriye aittir. Satış peıindir. 
İf as idare azaaı İf,aı İdare az:Hı 

Avukat İsmail Aırih Avukat M. Adatto 
. • Birinci !flAs Dairesi • 

E.!?.!!..<!.~ . .1:!9f! 1t9.!!f!..'!..~ .. 

SSON POTA 

Ademi iktidar ve 
bel gevşekliğine 

kartı en mUeuir deva S E R V O 1 N 
haplarıdır. Depoau, l.tanbulda Sirkecide 
Ali Riza P.terkeır: ecıanemldir. Taşraya 
150 kurut poata ile g5nderlllr. fzmlrde 
lrgat Pazanııdaki, Trabzonda Yeni Ferah 
eczanelerinde bulunur. 

BAKIR 
mağazalarında nazarı itibare alman şey; 

Evvela: 

CİNS 
dir. 

Niçin?? 

ÇONKÜ; BAKER mağazaları ; şöhretini, yalnıı fiatlaranm 

itidaH ile değil, BiLHASSA maHarımn CiNSi a·ayet rnu

kemmel olması itibarile tesis etmiıtir. 

ÇÜNKÜ; sahlan maim; CİNSİ mükemmel olmazsa müş
teriyi memnun etmek gayrı mümkündür. 

ÇÜNKÜ; mah ucuz, fakat CİNSi mükemmel olmazsa; 

pahalıya malolan bir ucuzluktur. 

c muayenehane.inde hastalarını akoanıa kadar biuat tedavi eder. mil 
=Ası·'=-p=-1.=-N==•=K=E=N=A=N==T=ab=l=et=le=ri=S=ı=hh=a=t=v=e=M=u=a=ve=n=et=i=lç=t=im=a=iy=e=V=e=k=Al=et=i =c=el=ile=s=in=in=======-..:::======-c====J H AHZazmoinizNguç ~Ts~UYZVUA 

ruhsatı resmiyesile imal edilen bu tabletler baş ve diş ağrı- Kıymeti olıııadıgmı 1 O,OQO Lira ~~~it[:t ~VI 
ları, nezle ve soğuk aJğmlığmm en birinci ilAcıdır. ispat edene 

it<ihaaııhk ve kuvvetuılik halatıada 

faide n teıirl r8riUen: 

FOSFATLI 

ŞARK MALT 
Hulasası 

Kullanınız.. Her eczanede 

lataniml Eminönllnde Köprü meydanında 13 
numarada ı inci katta 

MUŞAMBALAR 
lngiliz kumqlarından ayni zamanda hem pardesü, 
hem muıamba vazifesini gören janr Angle kauçuk 
gayet tık part\esli gabardin empermeabilize her 
renkten bulunur. Hazır ve ısmarlama. Deri jaketler 

de bulunur. Her çeşit ve renklerde: 

O N 1 F O R M A, AS K ER 1, M E K T E P L 1 
ve ea.Jre, kadın Ye erkek, çocuklara mahsus toptan ve perakende 

FABRiKA FiATINA SATIŞ 

I N Jift I~ AN TRAS il ESIL~~y ~ns KOK Teı5~:1lr:ı\i~~2 
(Kalori 8200) (Kalori 7200) tamtartı-ucuz fiat 

Kadıköy ve havallsl satıf yeri • Muvakkit&ne caddesi No. 10 «MODA BAZARI• 

btanbul, Beyoğlu, BoğazJçi aabf yerl-Bahçekapı Cermanya han No. 40 Halit B. 

---------------------------------------------------------
EMLAK ve EYTAM MNKASI ILANATI 

n 

lstanbul Dördüncü icra Memurluğundan: 
Heybeliadada Bllytlk cadde ve ıokağındR 17 numarala hanenin 

mutasarrıfı olup Cihangirde uzun yolda Mehmet Klmil Bey apu• 
limanının 3 numaralı dalreainde mnıteciren mukim iken elyevm 
ikametgahı meçhul olan Nimet hanıma. 

Emlak ve Eytam Bankaaından lıtikraı eylediA'iniz 2000 liraya 
mukabil birinci derecede Adalar tapusunun 10-9·931 tarih ve 462 
ıicil numarasile uhdenizde bulunan Heybeliadada BüyUk cadde ve 
sokağında kAin 17 numaralı hanenizi ipotek irae ettiğinizden do· 
layı 7-9-932 tarihine kadar baliğ olduğu u 2217., lira 76 kuruıun 
yUzde 9 faiz ve ylizde llç komisyon ve yüzde 5 llcreti vekiletile 
tahsil zımnında mezk(ir gayri menkuliln paraya çevrilmesi talebile 
lcrai takibe koomuı olmakla mezkur bankanın husuıl ka· 
nununun 15 inci maddesine t~vfikan tanzim olunllp ikametgAbınıza 
gönderilen ödeme emrine verilen meşrubatta ikametgAhınızın 
meçhuliyeti bildirilmiı olduğundan ilAn tarihinden itibaren 20 giln 
içinde borcun miktarına faiz Ye komisyon ile tkreti vekAlete bir 
gf:ma itirazınız var ise bizzat veya bir vekili kanuni göndererek 
dermeyan etmeniz ve bu müddetin mllrurundan sonra takibe sela· 
hiyet gelmiş olacağı cihetle mezkür gayri menkulilnllılln satılaca· 
ğına dair olan ödeme emri ile senet sureti makamına kaim olmak 
üzere keyfiyet 932-1327 doıya numarasile tarafınıza il4nen 
tebliğ olunur. 

Tali, telll takip eder. işte nu hal; 

K A DER 
Gişelerinin temayüz ettiği kader cilvesidir. 

Bunun içiıı hoınen lst.anuul hıı.lkınııı kıeını azamı biletlerini ınezkür 

gişelerden alır. Siz de en büyük ii.raıniyesi 500,000 Lira 
YILBAŞI PiYANGOSU 

için biletinizi geç kalmadan 
K A D E R gişelerinden alınız. 

latan bul, Eıııinö•ıil \'Hlıle Hın ittisaliıııl•ı N0.4 Beyoğlu istikliil caddesi No. 

zade 

Pertevniyal Vakfından: 
Şişlide Ebekız sokağıuda Va.ide apart. ıs ve 1B No. dairelerJ birer sene ye

dikulede Begra.t kapısında 22 No. bostan üç sene müddetle. Köprübaıında 
Valde hanı tahtında 26 No. mağaza bir sene müddotle. 

BaU.da rnühıı.rrcr enılik yirmi giin müddetle müzayedeye vaıedilmittir: 
Kiralamak isteyenlerin 12 K. evvel 932 tarihine müsadif pazartesi gOnU saat 
oıı beıe kadar !st:ınbul Evkaf müdüriyetinde Pertevniyal idaresine veya ldar~ 
encümenine milracaat eylemeleri. 

HASAN SORMESILE 
Sliılenen gözlerin cazibeıine 

dayanılmaz. 

Dünyanın en eıhh!, en mUkemmel 
en lAtif sUrmeıddir. Nebatattan mUe· 
tahzar bir barikat aan'at olup gözlere 
slhrüfUsun verir. Kirpiklerl uzatır ve 
kuvvetlendirir. Çapak yapmasına mAni 
olur. Iler kadın için zaruri ve ebedt 
bir ihtiyaçtır. Avrupa'nın terkibi meç
hul ve madeni sUrmelerluden sakını
nız. SUrmedanlığı ile beraber (Yirıni) 
lUks ve bUyiik (30) kuruttur. Hasan 
Ecza deposu. 

Son Posla Matbaaeı 
- ========--
Sahibi ı Ali Ekrem 
Neırlyat Mil.dGrw Halli L6tff 

1 EN NEFİS 
EN TEMiZ 

EN uc·uz 
ŞARAP 
içmek ister misiniz o halde 
bir kere MÜREFTE 
şarap deposuna ugrayımz. 
Galata Topçular cadde1inda No. 187 

Bir kız çocuğu 
isteniyor 

Kimyaker Hüsameddin Beye 
mnacaat. Bahçekapu emlik 
Bankası karıısında izzet Bey 
Hanında. 

yardtmınıza ha.zmhr. Kabızı izale 
eder. Hazmi dUzeltir. Mide ve 

barsakları ağrısız teuıtzler. 

BASURU KÖKÜNDEN KESER 
Mazol\ııılı,.ismine dikkat ve 

ısrarla -,.,AZON isteyiniz. 
Memnun ve uıtiatefit olmıyanların 

parası iade edilir. 
Biiyilk titesi lstanbulda 100 kurut 
Deposu ı İt Bankuı arkasında 

12 No. 
MAZON ve BOTTON 

ECZA DEPOSU 

Sadıkzade Biraderler 
Vapurları 

KARADENiZ VAPURLARI 

DUMLUPINAR 
vapuru D 

27 Teşrinisani razar 
gtlnD akşamı saat 18 de Sirkeci 
nhbmından hareketle (Zongul· 
dak, lnebolu, Samıun, Ordu, 
Giresun, Trabzon, ve Rize ye 
azimet ve avdet edecektir. 

Fazla tafsilAt için Sirkeci 
Meymenet Hanı altında acer 
talığına mllracaat. Tel. 22134 

Dr. Celal Tevfik 
Znhrevl ve idrar yolu 

Haıtalıkları mOteha111U 
Slrkecb llUJ'adlye caddul No. 35 

DEUTSCHE ORIENTBANK 
Te1ll Tarihi 1'0f 

Merkeziz Berlia 

Türkiye Şubeleri: 

lstanhul; lzmlr 

Galata Telı B. O. 247-248.o9&f 

lstanbut " 24410 

Deposu " 23227 

Her nevi 
banka muamelatı 

lstanbul UçUncU lcr• 111•· 
murluğundan 2 0 

Paraya çevrilmoS!ne karar veril~. 
1000 adet rönesans, 600 a~k peyg~ll" 
beri, 800 nadre 500 lel!miyet ,,e ıet 
k tinıet ve 500 adet elli n mit çe~~ot 
namındaki kitaplar 1·12-932 t~~ d•ıı 
mtısadif perşembe gUnU saat 1 ti& 
11 :1/S kadar Ankara caddesinde ıı:d,.. 
efendi hanında ikinci katta 6 No. ıuuıeıı 

da birinci açık arttırma suretile usı.ıtD 
para.ya çevrilecoğ!ndon talip ol•!rao• 
mahallinde hazır bulunacak ınePl 
milrcaaUarı ilArı olunur. 


