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H h h d M •ı • DiplomatlaraHükmeden GizliKuvvetler 
a am ane e usevı erın c . · ı A y kd."' · 

T .. .. K ld el!lıye zası e ıgerı-
eşebbusu onuşu o Rnbanl Mocli- ni işaretle Anlayorlardı 

lzmir Musevileriain Tllrkçeyl 
ana lisan rlerak kabul etmiye 
karar verdikleri haberini bflyllk 
bir memnuniyetle kaydettikten 
•onra don hahamhaneye ujriya
ralc lstanbulda yaııyan Muaevi 
dostlarımızın da dtiıDncelerini 
lfrenmek istedik Ye g6rdllk ki 

1 
laahamhane bu mesele tlzerinde 
kendi aza• arumda kOBUfmUft 
lzmir Muae'filerinin kararanı teımif 
etmenin memnuniyet Yerecejini 
aıalamlf, muvafık bulmuştur. Fa
kat bu kararı tatbik etmenin ıa
lllana mlUavakklf oldutu kanaa• 
tindedir. Filhakika: 

- latanbulda yqıyan Muıe
Yilerin halk tabakası lıpanyolca, 
orta ve yDksek tabakaaı ise 
Fra11a1zça veya Almanca konut
lllayı itiyat edinmiflerdir. Ve 
analarından doğar doğmaz bu 
llaanları işitmektedir. Şimdi bu 
liaanlan bırakarak Ttırkçeyl ele 
almaları bir meseledir, batta 
~ocaklarına atr~tmek istedikleri 

takdirde bile. Zira çoculdanaa 
öğretecek olanlar da kendileridir, 
kendileri iae Tnrkçeye yapanca
dırlar. 

O halde ne yapmalı! Umumi 
kanaat meselenin hallini mektep
lere, yani bir nesil sonraya bırak· 
mak merkezindedir. 

Mamafih bu, bizim ecliadftimb 
histir. Hahamhane medw reia 

lin Reis Ve
kilinden Bir 

Cimle: 

Türkçeyi Ana 

Lisanı Olarak 

Kabul Etme-

yi Biz Oe Dü· 
tflndük Fakat 

Bu. Biru Za· 
man Mesele-

sidir 

Yekilinln dı 'tllncelerine ıellnce, 
aynen nakledelbm 

- lzmir'de J8flJ&D dindqla
rnmzın TUrk liAlllDI ve hanını 
be11imaemek tpa ıarfettikleri 
a•yreti tabii takdir ediyoruz. 
lzmir MuaeYi cemaati toplu ve 
nispeten, miktan u oldutuadan 
bu huaaata alınan tedbirler ko
layca tatbik meyldine konulabil-

( Devamı 9 11no11 aayfada) 

Otomobil Yoluna Hiç Bir Arıza 
Görmeden Devam Ediyordu 

- 5 - Yazan:. Berndorf 
Leningrat - MoskoYa eeya

hati de otomobille yapdmak 
icap idiyordu. Otomobile Op
perput ile Y akQfef ve Reily 
beraber bindiler. Direksiyona, 
yine ŞathC>Tski ıeçti. Bu defaki 
araba, kanetll ve yepyeni iclL 
Yolda, ba teıkilltın ae derece 
vasi ve kuvvetli oldutunu Yaz. 
bqı Reily bir defa daha ı&rdl. 

Şehirden yanm aaat mesa
fede, askeri bir karakol tara
fından durduruldular. 

Şathovaki elile bir ifaret 
. 

yaptı. Arabayı durduran uker 
bu iıaret &zerine derbal keura 
çekildi, otomobil de 1ol1111a de
vam etti. 

Reily IOl'dm 
- Bu adam kim? 
- O da bizden L 
Bir mtlddet aonra, bir ıllftrl 

mGfrezeaine teaadllf ettiler. Oto
mobili uzaktan ı&en mllfreu 
zabiti bir ifaret yapb. allvariler, 
derhal otomobllla etrahnı aldı
lar. Bittabi araba da durmaya 

( Denmı 8 inci .. ,tacla ) 

Yeni Neslin Düşünceleri Nedir? . 

Hayat Ümitlerle Dolu Bir 
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kongresi Toplaaamıyacaktır Olsun Diyor Hazreti Yusuf 
Berlia 28 - 1933 de Berlin'de Detroit 28 - lngiltere krah 

.. plauacak olan beynelmilel Beılnci J~rj ve M, Muaolini, M. 
H ver. A • i~ IRlcAiı~t olaa 

ldaci •ilrP• .,,......_itlfli., ' Fôrd ma htmm 
iktisadi buhrandan dola11t 1934 ıonb1iflard•t. Haatanın 11hhl 
...... lnralalaıqtır. wuiyetl ı,tıllr. ı 

"'7asofya Büyük Dehlizlerinin Kapatılması Unutulm114l 

Tarihi Evrak Rüzgir , 
Albnda •• 

Dün Emir Geldi, Komisyon 
Bııgün Çalışacak 

Tarihi evrakı tunife memur 
""1en komiıyon diba Maarif V .. 
lıaıetinden derhal ite bqlam•8Dı 
"-eden bir telınf alda n ... 
~emen icrua için bmrlamaıp 

dL 
komiıyonun teıbit ettiji pro

lr•11ıa gare yapacajı Dk İf ı 
. Y anlqbkla hurda klğıt .. k

liade Bulıariatana aablan, IOlll'a 
~rl getirtilen •• mfthim bir bA
"lae halini alan vesikalana tunifl 
olacakbr. Bu vesikalar Sultanah
~•t medresesinde bulunmaktadır. 
dara bu vesikalan mtltealup clijer 

•polara gelecektir. Bu depolann 
~dedi 1-e tamam on tanedir. Ba 

•polann içinde en m6himl ve en 
'';'&ini ise Ayasofya camilnin 
~ . apas odaları ) denilen kıımı 
Çtııde olanlardır. 

Bir Ssrguzaşt.. 
Lir Bu deponun da dikkate ıayu 

hlacerası vardır : 
? Meırutiyetin ilk senelerinde 
t, Orlcapı Ve Yıldız aaraylar111da 
..:=ııaa tarihi kıymeti ham evr&Jl 

if .._ek tlzere bir yere 
""'llllnııı ve muhafaza edilmek 
-. e Ay~•o!yanm papu odala
A....._ ....,.ilmıttl. Fakat bir aralık 
~~)'a imparatoru lstanbulu 

• •eldiii -- keodW.. 

Ayuofyanın ikinci kab da temiz 
bir halde g6sterilmek istenilmİf 
ve hamallar ile birer ç6p çuvab 
&alinde öteye beriye ve bu papu 
odalarına ablmJŞtır. 

Bu evrak ıenelerce yağmurud 
tozun fe far•lerin tahribi tehli
kesi Dl'flllnda kallDlf Ye nihayet 
geçen ıen• ruetembia bir fık-

( o..-.. ıo ... ..,tada , 

Din tarihi11in iki maruf 
ve sevimli siması 

Bunların hayabnı Kısası 
Enbiyada okuduk. 

islim tarihi bize bunların 
hayabnı anlabr. 

Bütün mukaddes kitaplar 
bize bu iki simayı tambr. 

Dünyaya bir din getiren 
Musa hakikatta 
yaşamış mıdır? 

Hazreti Yusuf Hikayesi 
bir efıane midir yoksa 

bir hakikat mi? 

J.11ın " Tiirlc tarilılnin 
ltaranlılt lclJplerini agdınlatan 
•SON POSTA" •ize 6a ikl 
•Blıinı dln adtı1J1ının da lıa
gaflarını agdınlatt.ca/c .,. Juı. 
/ellet lıiWgelerinl anlatacalctır. 

Yakında "SON POSTA,, da 

/spangol Mukave
lesi Yakında Tas
dik Edilecekmiş 

ispanya ıefaretine gelen bir 
telgrafa nazaren Ttırk ve ispanya 
h6k6metleri aruında aktedilen 
ıon ticaret mukavelesi tudik edil· 
mek bere Nazırlar heyetine ıevk· 
edilmlıtir. T azdikma intizar olun
maktadır. Tudik yapılır yapılmaz 
Tlılk banka ve tacirlerinin lapan
JMIMi alacakları derhal veril .. 
eektlr. 

Ta~,... P.a.t 8. 

\ Lokantada Görülen Şeylerden f 
---------------------.... 

- Aziz.im bir haftadır bahğa hasrettim.. 
- ihtimal JtcliğİD bahk ta bir haftadaaberi Hni hasetle bmada 

t..kllprdur •• 

.. 



İlalkın Sesi J 
Ecnebi Vapurcula

rının Suikasti 
Baz.ı cuebi vapur kumpaıı) alarının 
ihracat cnıtiamızı J vrupa pazar· 
larrna pahalı nakletmok it-in bir 
eöz birliği yaptı ki arı Böyl<'n mekte· 
dir. Hu hususta halkımız diyor ki : 
Alıınet Kuddusi Bey ( Sult.rnahmet 

Finızağa 28·30 ) 
Buıünkü iaz.eteleıde t.coebi npur 

lıumpaoyalaranın ihraç emtiamııu 
A•rupa paıarlarına pahalıya malet
nıck için bir söz birliği yapbklarını 

okudum. Buna çok canını sıkıldı. 

Bo ecnebi ıirketlcr&n bu nankörlü
tünc kl!rfı icabeden tedbirler alın• 
malıdır. 

lf. 
Feni Bey ( Bsya?.ıt KoBka tramvay 

eaddesi 17 ) 
- Dünyada iktiaadl bir buhran 

•nrdırdır. Bu ejderle mücadele etmek 
için yalnız bir çare vardır. İhracatı 
arttırmak .. fazla ihracat yapan mem
leketler buhrandan mfiteeuir olma:ı
lar. İıte bizde bunun için çalıtyoruz 
Fakat Öğrendijimize ıöre ecnebi 
ılrketler tam ihracat mevıiminde 

nakil ücretlerini arttırıyorlar, lnıiliz 
liru:ınıdıı ( I030 ) kuruştan heıap 
ediyorlarlarmış. Lira başına ( 230) 
kurut kadar faıla bir para alıyorlar. 

lf. 
f:ulihaddln Boy (Kocamuataf&pa,a) 
- fhracab iyi idare edebilmek 'H 

mnllnrımııa müşteri bulmak için Ud 
tart lhımdır. Birinciıl malJarımııa 

lünya piyualarana çabuk yetlıtir• 

mrk, ikincisi de ucuza 1&tmak ıure
tile rekabet yapmaktır. Hükümet her 
Mne ihracat menimioden evYel 
kumpanyalarla birer mokave~e yap
malı ve bu aözbir!iğ'nin önüne geç-
melidir. 

* t~aik Bey ( Sirl,t ci Sancak tar ma-
•alleei 85) 

- Ecnebi vapur tlrketlerinin yap
bkları •uikaıt bize milli ve kuvntll 
bir npurculuk •lyaaetinin ackadu 
lbım o duğunu bir daha göıtermiıtir. 
Baıımız 11kıhnca kendi mallarımızı 
•aldedebilecek npurlarımıa olmalıdır. 

Mahkumlar .• 
. 

Çalışmak için Vilayetten 
Cevap Bekliyorlar 

lstanbul hapishanesinde bu
lunan ve kanun müddetlerinin 
bir k11mını bitiren mahkumların 
Ame i1lerinde çahşbrılması ta• 
kanUr ettiği için Milddeiumumi
lik bunların aan'at ve meslekle
rini gösterir bir listesini vilayete 
Yererek çalıttmlacak yer göste
rilmesini istemişti. Villyet henüz 
Mllddeiumumiliğe ceYap gönder
memiştir. Yer g<Ssterilirse malı
k6mlardan isteyenler derhal işe 
başlablacaklardır. Yalnız hapis
hane ve tevkıfhanenio muhafa .. 
zasını temin eden jandarma mik
darı az Ye mnhktlmlar da jan
darma mubafazaıı altmda çalıştı
rılacaklan için vilayet cevap 
verdikten ıonra bu it le dnşu .. 
nUlecektir. Jandarma kadrosu 

: ___________________________ J 
r<erestecilerde Çok Garip Bir Hidise 

Oldu Ve Bir Kadın Yaralandı! 
Kadının Otomobil Kornasından Korkmasının Neticeleri .• 

Eyüp - Keresteciler hattıoda işliyen şoför İsmail 
Efendi hem tuhaf hem de feci bir hAdiıeye sebebiyet 
vermiştir: 

Şoför lsmsil, Balat hastanesi önnündeo geçerken 
yolun ortasına bir kadın çıkmıştır. Şoför tabiatile 
kornasını öttürmüştür. Fakat kadın bu sesi duyar 
duymaz şaşkına dönmllı ve bir geri bir ileri kt'Ş-
mıya başlamıştır. Bu vaziyet şoförün hoşuna gitmiş 
ye korna.smı daha kuvvetli çalmıya başlamıştır. 

1 
Kadıncağız, koma aeıinden korkmuş ve haykırarak 
koşmıya bqlamııtır. Kadının bu gayn tabii vaziyeti 
fOförlln muziplik damarıuı iyice kapartmıştır. Şoför 
lsmail mOtemadiyeo kornasını viyak viyak ötlllrmiye 
ba§lamıŞ' kadıncağız da Adeta otoaıobil taraf adan 
takip ediliyormuş gibi koımıya devam etmiştir. Bu 
heyecan arasında zavallı kadının ayağı taşa takıfmıı 
ye dU.,erek ayağından yaralanrttıştır~ 

Zeynep Hanım isminde olan kadın hastaneye 
kaldınlmış ve şoför lsmail Efendi de yakalanmııbr. 

---~ -:.----------~~---~---,,,-------------~~-----------------------------------------

M e yv a İhraclnda İş Bankası Hisse 
Mısıra Karşı ihtiyatlı 

Bulunmalı 
Mısır hükümeti tarafmdan alı

nan bazi kararlar Türkiyeden 
Mmra olan ihrncah mfiteessir 
etmektedir. Evvelce Mıs ra bin· 
l~rce ton elma ıevkedildiği halde 
son elma macerasindan sonra 
Mısıra elma ihracab kısmen dur
muştur. Alınan hususi haber!ere 
gör~ Mısır hükumeti her nevi 
meyva, mey•a ağaçları ve çicek· 
ler için de yeni tedbirler almıştır. 

Bu tedbirlere göre M sırlı 
tacirler ithal edecekleri meyva ve 
meyva ağaçlarile, çicekleri beş 
ğün evvel Mısır hükumetine bil
direcekler ve bunlar muayene 
edilip ithallerine mfisaade edildiği 
takdirde memlekete girecektir. 
Bu ıerait tacirleri dlltllndllrmek· 
tedir mesele tetkik olunmaktadır. 

Yeni Ekmak Narhı 
lstanbul Belediyesinden: Teı· 

ri~iaaninin otuzuncu ça~amba 

gi1nllnden itibaren ekmek sekiz 
buçuk ve francala on Uç kuruştur. 

Senetleri Gittikçe 
Yükseliyor 

Dün borsada iş Bankası his· 
se senetleri llzerine hararetli 
muameleler olm~ ve bir ay 
evvel 920 kuruşa sablao his e 
senetleri dün saat üç buçukta 
1035 - 1055 kuruştan muamP.le 
görmüştür. İş BankaSJ menetl~ 
rinin daha da yükseleceği ıöy· 
lenmektedir. 

Düyunu Muvahhide 57,10, 
Anadolu obligasyonu 38, Ana
dolu aksiyonu 24,30, bon anadolu 
39,85, Rumeli şimendiferi 5 len 
ruuame!e görmi\ştür. 

Türkçe Ezan 
Camilerde Derslere 

Başlandı 
Tnrkçe ezan ve kamet ders

leri başlamıştır, Pertevoiyal cam~ 
sinde: Hafız Cemal B. cumartesi 
ve perşembe; Şehzade camisinde 
Hafız Şe\•ket 8. pazar ve sah; 
Sü!eymaniyo camisinde Hafız Ya
şar B. Cumartesi ve Çarşamba; 

Heluvan Vapuru Kurtarıldı Eyip camisinde Hafo:Dilrrü B. Pa· 
4 glln evvel Çanakkale boğa- zar ve Salı; Dolmabahçe camisin-

d d k de Hafız Fahri Bey Pazar ve 
xın a sis yUzUn en araya oturan perşembe; Üsküdar Ccditvalde 
Uoyd Triestinonun Heluan vapu· camiinde :Hafız Nuri Bey pazar· 
ru, dlln gece Türk gemi kurtar- tesi ve çarşamba; K z ltoprak 
ma şirketi tarafından kurtarılmış- Zühtüpaşa camiinde H .. f z Ce-
tır. Gemide hasar yoktur. mal Bey pazar Ye çar;ıamba; K ... -

···---.. - ... - .................... -............. ıımpaşa camiinde Hafız Burhan 
genişletilmezse mahkumların ça- Bey, cumartesi ve salı günleri 
bştırılmasıoa imkan bulunamıya.. Türkçe ezan ve kamet dersleri 
cakbr. Çalııırken kaçan mah- vereceklerdir. Usul dersleri ıabah 
kftmların cezaları yeni kanuna 1aat dokuzdan on bire kadar 
göre asıl mahkumiyet milddetle- verilecektir. 
rinin altıda birinden Oçte birine Evkaf mcmurlarınd;m tanhuri 
kadar arttırılacak •e bu gibi Dürrü Beyde tlirkçe ezanı beste-
mahkumlar bir daha çahıma !emiştir. Pek beğenilen bu beste-
hakkıodao mahrum olacaklardır. müezzinlere meşkettirilmektedir. 

Adliye'de 
Dün Altmış Tüccar 

Mahkum Oldu 
Dnn birinci ticaret mahkemesi 

öğlenden sonra sicilli ticarete 
kayt olunmıyan Te yahut olu~ta 
15 gün içinde muamelelerini ik· 
mal etmiyen 60 tüccarın muhak~ 
rnesine bakmışhr. Bunlardan bir 
çoğu vecahen bir kısmı da gıya
ben 5 liradan 250 liraya kadar 
para cezalarına mahküm olmuş

lardır. Bu şekilde ıicilli ticarete 
kaydolm yan ve yahut muamelele
rini vaktında bitirmiyenlerle tica
ret müdüriyeti tarafından mahke
meye müracaat eden tnccarların 

adedi 5UO kadar vardır. Mahkeme 
bunlann muhakemeleri iç.in hususi 
günler ve celıeler ayumışbr. Dtm
kO celsesinde sicilli ticaret da· 
iresinin verdiği 60 kiplik listanm 
mahkemesine devam edi!miıtir. 

Toton ihracında Geri Kahyoruz 
ihracat Ofisinin yaptığı bir 

istatistiğe nazaran 932 ıeneainin 
ilk dokuz ayı zarfında Yunanistan 
211341,000, Türkiye 14,505,425, 
Bulgaristan 9,262,37 4 kilo tütün 
ihraç etmiıtir. Tfitnn ihracatımızın 
kıymeti 14,099,224 liradır. 

Feci Bir Otomobil Kazası 
Şöför Avram'm idaresindeki 

otobüs kerestecilerden reçerken 
meçhul bir ıahsı ezmiştir. Yaralı 
hııstahaneye kaldınlırken 3lm0t-
tür. Tahkikat neticealııde bu 
otobUıle diğer bir otobOsUn 
yartf etmekte olduldan anlqıl
mıştır. ŞöfiSr Anam yakalao
mıştır. 

iki Memurun Vazifesine Nihayet Verildi 
Fatih belediye şubesi fen memur)arındRn Nazmi 

Beyin geçen glln Sait Bey isminde bir zattan rüsvet 
alırken clirmü meşhut yapılarak işten el çektiril
diğini yazmıştık. Tahkikata vaziyet eden Belediye 
müfettişlerinden Necati Bey tahkikatını dcr:nlcştir
miş ve neiticede ıubenin baı miihendisi Fuat Beyle 

---- -- ----

fen memuru Saim Beyleri~ de lıueketlerini kuaurlu 
bulmuştur. 

Düo hat mübeucl.iı Fuat Beyle fen mamuru 
Ziya Beyin de vazifelerine nihayet Yerilmiştir. NecaU 
Bey tahkikatma devam etmektedir. iki fl1n IODra 

evrak müddeiumumiliğe verilecektir. 
-- - --

Günün Tarihi 
-

Ecnebi Vapurcula
rın Vaziyeti Tetkik 

Ediliyor 
Ticaret odaıı ihraç mallarımı

zın ne gibi ıerait altında ecnebi 
limanlara nakledildiği hakkında 
bir tetkik yapmıştır. Oda tetki· 
katını bilhassa ıon Uç sene zar· 
fmdaki nakliyat üzerinde teksif 
etmiı ve mallarımızı ecnebi liman· 
lara nakleden ecnebi vapur kum
panyalarmm bu işte çok mühim 
ve menfi rol oynadıkları netice
sine varmıştır. Bütün ecnebi li· 
manian boı vapurlarla dolu iken 
limanlarımızla alakadar olan kum
panyalar söz birliği yaparak mat. 
larımızı daima yüksele tarife ile 
taşımışlar ve bugün bile lngiliı 
lirasını 1030 kuruştan ht:sap ede
rek nakil ücreti almışlardır. Tica
ret odası vaziyeti yakınden takibe 
baılamıştır. 

Keriman H. 
Şikago Sergisine 

Davetli Değili 

Ba:ıı gaz.eteler Keriman HAila 
Hanımın Milli İktisat ve tasarruf 
cemiyeti murahhası olarak Şikago 
beynelmilel sergisine g<Snderile
ceğini ya:ımı~larsada bu haber 
asıbııdır. Şikago sergisi Keriman 
Hanımı davet etmemiştir, 

Şehir Meclisinde 
Dün Müteferrik Meseleleı 

Konuşuldu 

Şehir mecU.i dOn aaat on dftrtt• 
Sadettin Ferit Beyin riyuetinde top
landı. Bar, birahane, lokanta, •İnema 
ve tı7dro l'i!:>i yerlerden alınacak 
ruheatiyclerin bunların nnıflara tef. 
rik edilerek alınma .. hakkmdaki be• 
lediye hesap işleri müdürlüğü" ün mO
zekkereai okunarak mülkiye encüme• 
nine havale edildi. Be ediye mnhke• 
melerl tarafından belediye cezalarını 

nrmiyenler hakkındaki mahkemele• 
rlo hapaa kararlarının müddeiumumi• 
ilk tarafından takibi baklı:ındaki ayni 
malırama blldirllmeai kar arı nrildik• 
ten sonra konservatuvarın 1930 kat'i 
bcaap raporunun müzııkereaine geçildi. 
Raporun koo,ervatu•ar k11mi madde 
madde ok•narak reye konuldu. Ma
kamın •• yahut alllıadu memUl"UB 
mecliste b•lunarak izahat •erm..I 
hakkında aza tarafJndan teklifle.r ya
pıldı •• bu 7Gzdeo uauo müoakaıa• 
)ar oldu. Azadan Mehmet Ali, Hamdi, 
lımail Sıtkr, fsmail Şevket, Emin Ali 
Beylerle Te'Yfilr Sallın pata ı4z aldı• 
tar. Neticede raponan bando k1sm1n• 
ait maddelerin ıeh:cek cel1ede uıO• 
aakereü kabul edilerek mec!iı da
tıldı. Mecliı çarıamba ıiiaG topla
narak bu k1eırua milzakereaine de• 
vam edecektir. 

Son Postanın Resimli Hikagesi: Pazar Ola HaMn Beg Digor Ki: 

- Herıey atoı pahasına 
Huan Bey ... 

•.•. Dün büyllk kerimeye bir 
fOson ile bir ıemsiye olmak 
iatedim, herif on bet liradan 
dem vurdu ..• 

. • . . Kendime bir şapka ile 
boyun bağı alacaktım, dükkino 
on iki liradan kapı açtı ..• 

e~ -.... 
'~ 

• • . • Hu parasızlıkta bunları 
alacak babayij'it nerede ? ..• 



-
[ ... 

ergun 
... 

Mii,;dericatı-;;uzın çoklu
iundan dercedilememiş
fir .. 

---· .. ~ . . ...... " .... ... ...... •· .. _ .. ._ ... -
Tayyare Kongresi 

Dün Mesaisi~ Bitirdi Yeni 
Merkez Heyeti Seçildi 

Ankara, 29 (Husust) - Türk 
Tayyare Cemiyeti Kongresi dün 
Dıcsaisini ikmal etmiştir. Yeni 
lnerkeı intihabı yapılmış ve şu 
Zevat seçilmiştir : 

M~rkez heyeti reiıi Abdülha
lik, Ali ( Afyon ), Ali R:za 
(Mardin ), Asaf (Bursa), CelAI 
(F!:z~ir ), Cemil (T ekirdağı) Emin 
ıkrı ( Ruraa ) Esat ( Amaaya ) , 

FFuat (Rize), Hakkı (Van), Haaan 
.eh mi ( Kastamonu ) , Hüseyin 

( !stanbul ), KAmil ( İzmir}, KA· 
lını ( Gireson), Muhiddin Baha 
(avukat ), Mahmut ( Sürt), Mah
nıut Nedim ( Malatya ), Mustafa 
1[orum), Nafiz (tnccar), Nebizade 
A aoıdi ( T ı·abzon ), Neş' et ( sabık 
"ksaray ), Nuri ( Gaziantep ) 
<?sınan .zade Hamdi ( fzmir ), Ra
's'm (Sivas), Rifat (Diyanet işleri) 

affet ( Erzincan ), Süreyya Ko
:aeli ), Ziya Gevher (Çanakkale), 
vUkrll ( reis muavini ) 

Yedek Azalar:. 
d Abdurl'ahmao Naci (İstanbul'

an), Kadri Bey zade Tevfik 
~Adanadan), Muammer (iş Ban• 
ası Umuın Müdürü), Ahmet Sii

l'cyya (Aksaray), Emin Arslan 
tDenizli), Zülfil (Diyarıbekir), 
:ı:.theın (Samsun) Beyler. 

İntihaptan sonra Rize meb'uıu 
~uat Beyle Milli Müdafaa Vekili 
«.ekAi Beyler birer nutuk irat 
•tnıişler ve çok alkışlanmıtlardır. 

ZekAi B. nutkunda mühen• 
dielerimizin Türk tipi tayyareler 
Uıerinde muvaffakiyetle çahı· 
tıklarını, sivil tayyareciliğin inki· 
taf etmekte olduğunu s6ylemiştir. 

Muhtelit Mübadele 
'1ernurların Maaşları Yüzde 

Otuz Azaltıldı 
Muhtelit Mubadele Komisyo

:u~a yeniden altı aylık tahsiut 
k eraJ~esi muvafık görDlmn.
d 0nıısyon bu son alta ay zarfın• 
k. a. btıtUn işlerini bitirecektir. 
0nıisyonun bUtlln memurlarımn 

;ıaa~larından yDzde otuz tenkibat 
... ~Pdnıııtır. Gümelcinadaki ko
G ~Yon da yakında işlerini bitirip 
llgdacaktır. 

Fırka Grupu 
Bugün lçtimalarına 

Devam Edecek 
(l Ankara 29 ( Hususi) - Parka 
"•rupu bugün saat üçte topla• 
lla taktır. Bu içtimada iktııadJ 
ı" eselelerin müzakeresine baş-
nnıaıı muhtemeldir. 

""~u takdirde lktısat Vekili 
ı,~ mut CelAI B. fırka grupunda 

Yanatta bulunacaktır. 

Kaza Kurşunu 
dUk~ar§ı içinde aşçı Raşit Efendi 
ıtıakt Anı~da tabancasını karışbr• 
Çık a ıken tabanca ateı almıı 
~1 an kurşun karşıdaki dDkkinda 
ı:-f •şınakta olan terzi Mehmet .;. tn.d· . 
ht 

1 
ınıo koluna isabet ederek 

a anııştır. 

Yeni Bina Kanunu 
-.ektElU Benedenberi tatbik edil
iiıt~ilclan. Ebniye Kanununun de
l>ahiJ· ınesı takarrür etmiş ve 
~ oHa 1 Vekaleti yeni bir Yapı ve 
•~vk:tl<~n~nu hazırlayarak meclise 

• tnıştır. 

v Bir MakineKazası 
~uı d"b· d ttı .. k. e 1 ın e marangoz Bobor 

.. ıne 'l 
lc•ıa .

1 
1 6 tahta kesmekte iken 

ltapt 
1 

e sağ elini makinaya kap
ırnııt b llau"t aı parmaiJ kop-

l' ur. 

A 

r Son Postanın Resimli Makalesi a En Büyük 
---, 

Ordu a 1 

Dünyanın en büyük ordu.u 28 harften milrekkep alfabedir. Bu ordu, biitiln cibansrirferin ordularını mağlüp 
etmiştir. Bir milleti en yllkset• çıkaran, b\ltlln dOımanla.rı yere ıeren en bUyOk kuvvet odul'. fferte7don :r:lyade 
bu ordumuzu kuvvetlen.direllm. 

SON TELGRAF HABERLERİ 
• Münhal Meb'usluk intihabı 

Cuma GünüY apılacak intihap lçinNam
zetlik Koyan Müstakiller De Var 

Ankara, 29( Hususi )-C. H. F. münhal meb'uı
luklar için namzetlerini il4n etmiştir. Birinci Umumi 

Valisi KA.zım Paıa lzmlrden namzet gösterilmiştir. 
lzmirden sabık Osmanla parlementosu meb'usla

randan lbrahim Beyle Sarı Filezof namım taşıyan 
Hidayet keşfi B. de İzmir' den mustakilen namzet• 
liklerlnl koymuşlardır. intihabat heryerde cuma 
gllnll yapılacaktır. 

MUfettiı lbrahim Tali 8. latanbul'dan sabık Ttıtiln 
inhisara MUdUrU Behçet B. Urfa' dan, sabık Konso· 
ıoloslardan Ruşeni B. Samsun'dan, aabık Samsun 

Maarif Erkanı Arasında Değişiklikler 
Adana 29 ( Hususi ) Burada şayi MUdUrU Rağıp Nurettin B. tayin edilecektir. Rağıp 

bir habere göre Maarif vekaletinde bazı Nurettin Beyden açılan yere İlk tedrisat ıube Mlldllr-
yenilikler olacaktır. MUsteıar Salih Zeki Bey lerinden Osman B.in, Galatasaray lisesi mlldilrlüğUno 

tayini takarrür eden orta tedrisat umum müdUrü Fuat 
te~rar Ba!mUfettişliğe. avdet etmek. istediğin?en Beyin yerine do müfettişi umumiler~en Tevfik Yeya 
Mliste~arlıga altı yedı ıenedenberı ilk tedrısat Gazi enstitUsU mUdürll Hasan Ali Beyin tayini 
Umum mildtırJUğlinll idare eden İlktedrisat Umum kuvvetle söylenmektedir. 

--~~~ ~~~~-

933 Bütçesi 
Ankara, 29 ( Hususi) - Vekl· 

(etler yeni sene bütçe projelerini 
hazırlamaktadırlar. Geçen sene 
olduğu gibi icar, harcirab, kırta-
ıiye ve inşaat gibi masraf fasıl· 
larından tasarruf teminine çalışıl-
nıaktadar. 

Devlet kırtasiyesinin toptan 
vo bir elden idaresi yüzünden 
mUbim nisbetto faydalar elde 
edildiği için bu usulün mülhak 
bütçelerle idare edilen dairelere 
de teşmili düşünülmektedir. 

Valiler Arasında 
Ankara, 28 ( Hususi) - Muş 

Valisi Ferruh B. Şibinkarabisar 
Valiliğine, Van Valisi Mithat B. 
Muş Valiliğine, Isparta Valisi 
AIVtıct Durnıuı B. Afyonkarahi· 
ıar Valiliğine, Afyonkarahisar 
Valisi Fevzi Beyin de Isparta Va· 
liliğine tayinleri Ali iradeye iktiran 
etmiştir. 

İta/yadan 
Yapılacak 
İstikraz 

Ankara, 29 (Husuıt) - ltalya 
ile _yapılacak mali kombinezon· 
dan sarfınazar edildiği hakkın· 
daki haber henllz mevsimsiıdir. 
Böyle bir tasavvur olmakla be
raber İtalya ilo son bir temas 
Claha yapılmasına karar veril· 
mittir. Roma Elçimiz Vaııf Bey 
Ankaradaıı hareket etmiştir. 
Mumaileyh Romaya avdet eder 
etmez son teması yapacaktır. 

Ankarada Kızıl --
Ankara, 29 ( Husust ) -- An· 

karada kızıl vak'aları gl'rnldüğUn
den Sıhhiye Vekaleti tarafından 
bir aşı ista::ıyonu tesis edilmiştir • 
Vekillet, aileleri çocuklarım aıı· 
latmıya davet etmiştir. 

• 

İrtişa Meselesi 
Ankara, 29 (Hususi) - irtişa 

meselesini tetkik etmekte olan 
Muhtelit encUmen meselede mü
ruru zaman olup olmadığınm 
tetkikini Tali komisyona havale 
etmiştir. 

Malt komisyon tetkikabnı 
dun yapmışlar. Neticeyi bugOo 
muhtelit encümene bildirecektir. 
Komi yonun mürvru zaman mev· 
zubahs olmıyacağı kanaatinde 
olduğu tahmin edilmektedir. 

Tuz Fiatleri 
Ankara 29 (Hususi) - GOm· 

rllk ve İnhisarlar vekaleti yemek 
hayvan tuzu fiatlarmın fazla ol
duğu hakkındaki şikiyetleri na
zarı itibara almıştır. 

Vekalet fiatları indirmenin 
kabil olup olmadığını tetkik et
mektedir. 

Bu tetkikler haftaya tamam-
lanarak kat'ı bir karar verile· 
cektir. 

Sayfa a 

Sözün Kısası 

Harp Çocuklarına 
Sorulan 
Alt1 Sorgu 

"---------- M. N. 
Son Posta, bir iki gUndDr, 

savaı yıllannda doğmuş vo bugOn 
hayata atılmak Uzere olan deli
kanlılara bayat, korku, inl<1liip, 
inanış ve aile hakkmda sorgular 
soruyor, aldığı cevapları basıyor. 

Altı kavrulmamıı ve nasırlan
mamış ayıJcJarını hayat denilen 
gençlerce mAnasr pek bilinmez 
meydanın eşiğine yeniden yeniye 
koymıya savaşan delikanlıların 
verecekleri cevaplar, samim1 
oluşundan kıymet alır. Bunlarda 
baş döndürücü bir değişmenin 
bUtUn müşahedelerini bulabilece
ğimize kani bile olmasak, muhak
kak ki, bu altı sorgu grUnlinde 
ve yerinde sorulmuştur. 

Köhne toprak üzerinde yaıı· 

yan insanlık, şimdiye kadar bir
çok devirlerin değiştiğini görmUı 
olabilir. Fakat bunlar içerisinde 
bana kalırsa, hiçbirisi 1914 yılında 
başlayıp t918 yılanda resmen bi
ten, hakikatte ise hala t'!,Ureo çö
kUntU kadar yavuz ve zorlu ol
mamışbr. Bütiln dünya için 1914 
aenesile 1918 senesi arasına sıkı
ıan bu çökilntU ve sarsınh fela
keti Tilrkiye için ta 1910 dan 
bqladı, 1922 ye kadar sürdü. 

Bundan başka, iokılAp fi. 
danlarının çiçeklerini derle
mek ve yemişlerini devşirmek 
bahtiyarlığına erecek yeni bir 
nesil yetişiyor. 

Son Postanın kendilerine alta 
ıorgu sorduğu gençler, bu iki 
neslin araaındadır. Çoklarının ya· 
dmda şehit düşmüı bir babamn 
hayali, belli belirsiz aaklıdır. Ki .. 
misi sUplirge tohumunun ekmek 
di)e yenildiği günlerde benzi so• 
luk bir ananın kucağında beı .. 
lendiler. 

Biraz yukarıda bayati, gende
rin manasını anlamadığı bir keli
me diye tarif etmiştik. Halbuki 
başka memleketlerde kendilerinin 
l<ine benzer şartlar altında yeti,-
miş, onlara müvazi bir nesli bu-
lunmıyan bu Tilrk çocukları ara
sında, o kelimenin manasını kara
bahtlarından öğrenmit olanlar da 
bulunabilir. 

işte alb sorgunun kar4ılığmı 
bu çocuklardan bekliyoruz. 

Bir İngiliz muharririnin dediği 
gibi: 

"' Yeni dünya, 1918 senesinin 
harabeleri üzerinde yetişiyor. İki 
kenarında gfiUer, çiçekler açılmıı 
bir yolda temiz hava alarak, hi• 
ve neş'e dolu yap.lan seyahatler, 
artık harpten evveline dair birer 
hatıra halinde kaldL Şimdi toz 
yutuyorsunuz, benzin kokusu kok00 

luyorsunuz ve zevk için bile 
insanların başdöndtırllcü bir sUr'at 
içinde koşuştuklarmı görUrsOnüı:." 

Son aylarda bu harp sonu 
değişmeleri hakkında Uç, dört 
makale yaımış olan başka bir 
garplı muharrir de yaz Jarı ol<u· 
yanlara ıöyle hitap ediyordu: 

"Niçin 1932 senesinde 1913 
1enesinin dllıünceleri ve ümitle
rile yaşayorsunuz? Eger böyle 
iıeniz bu haliniz marazi (Pathetic) 

/STER İN.AN, İSTER iNANMA! 
"" bir haletten başka birşey de

ğildir. 
Çelik asrında yaşadığ.mı:a 

Gautelerden birinde okuduk: 
"Ege mıntakası mlbtahıillcri, ispanyolların altı· 

nından daha kıymetli birçok servetlere sahip idiler. 

"Btmlal'dan biri de üz.üm idi. Sultaniye çekirdeksiz 

kuru üı.üın iıf haal ve satışının imtiyazı temen hemen 
elimizde idi demek caizd r. 1913 te 68,000 ton ihraç 
etmiş 2,222,000 albn lira al.nııtık. 

" O tarihte Kalifornlya'nın ihracatı yalnız 8,000 
ton, Avuatralya'nın ihracatı ise 500 ton idf. 

ıı 19'l5 to Kalifroniya•nın ihracatı 67,000 ton. 
" AYu•tralya'nın ihracatı 25,400 tona varmıttır. 
" Yani Kaliforniya ihracatı 8 midi. 
" Avuıtralya ihracata 5~ mlıli artmıt bu.unuyordu. 

"Türklyenln ihracatı i•e 30.000 tona dilşmilf yani 
yarlyaraya inmi9ti. ,. 

/STFR iN A 'N, !~TRR iNANMA/ 

göre siz de çelikleşeceksiniz ve 
elektrik şeraresi mesafeleri ne 
kadar sllratle atlıyorsa, siz de 
stir'ate okadar ehemmiyet vere .. 
ceksiniz. ., 

İşte bu altı sorgu, medeni 
münevverlerin bu meyzularla bu 
kadar yakmdan uğraıtığı bir 
ıırada sorulduğu için yerinde 
ve ıUnUndedir. -



Memleket A'f anzaraları 

Ramazan Baba 
Bitlis'te 

Bitlis (nususi) - Her memle· 
kette olduğu gibi burada da 
halkın sev~ısım kazanm?Ş ve 
fre.ndisine hususi bir muhit yap
nnş Ranrnzarr baba isminde bir 
adam vardır. Ramazan baba 85 
yaşında ve 97 santim boyooda 
saf bw adamdır. Üç beş karnş 
para kazanıp ailesini geçindirmek 
emelif.e Mu~an şeh-:-imize gelmi~ 
tir. Elbiseleri eski olmakla bera
her çok temi2 olaa Ramaıaa 
baban n ipe!< gibi yumuşak bir 
.akah ve uzun saçları vaı·dır. Ra· 
mazan baba halktan çek kolay 
pasa alır, isteyiş tarzları şunlardır: 

- Verin l> b.ınua, verin, 
borçlu kalmayın! 

- Bir veren bin kazanır. 
Ver.e:ıe halik v~rir... Ve ilah. 
Köylüler Ramazan babayı tecrübe 
etmi~lerdir. Ona borçlann: verir 
aibi kazançlarından muayyen bir 
miktarı arttırıp verirler. Ramazan 
&abayı Diyarbekir, Siirt, Muş ve 
civar kasabalar ahalisi de sever
ler Ye ararlar, zaman zamanda 
onu memleketlerine davet eder· 
Jer, Ramazan baba bu kasabala
rın biricik meczubudur ve halkın 
eğfencesidir. 

Gaziantep'te 
Bir Lise Açılması için 
Hazırlıklar Yapılıyor 

Gazıantep (HUSU91) - Villye• 
tinııizde yenide11o açılacak olan 
lisenin lrazırlrğr devam etmektedir. 
Memleketin en htlyfik ve en mü· 
him bir ihtiyacına cevap· veren 
bu mektebin açılması haberi 
yalnız vilayetimiz halkını değil 
civar bir çok viJAyet balkının da 
alaka ve meserretini mucip ol· 
1D11fbJr. Şimdiden müracaat edeR• 
lerin mikdan yib talebeyi bul
mOflur. · 

Bani ardan başka fakir olduk· 
lanndan dolayı w:ak liselere 
devam edemiyen bir çok 2ençler 
vardır ki, şimdi burada açılacak 
olan liseye devam edeceklerdir. 
bu liseDin, bir çok villyet lise· 
lerindeo fazla rajbet göreceji 
alaşıhyor. 

Devlet bütçesi Mecliste taadı1c 
edilrr edilmez icabeden tahıüsat 
.-erilecek ve bu sene tedrisata 
başlanaealdır. 

Gaziantep't~ Bir Fabrika 
Aça;ıyor 

Gaziantep (Hususi) - Alman
yada tahsil gören mftte~ebbiı 
gençlerimizden Cemil Ali Veli 
Bey taraf.adan Antepte bftyiik 
bir inlik fabrikası tesis edilmek· 
tedir. Fabrikamn blitftn malze
mesi Afmanyadan.ı;:elmiştir. Mon
taj amdiyqsi yall~maktadır. Ba 
fabrika, şim i:ik yevmiye bir ton 
pamuğu 25 çift numara iplik yapa· 
bilecektir. VilAyetiınizde hali faali· 
yctte bulunan birçok dokuma 
tezgahfannm iplik ihtiyacı hariç· 
ten ce!bedilmek sureti!e temin 
edilmekte idi, Cemil Ali Vefi 
Beyin şahsi teşebbüıile meydana 
gelen hu mühim fabrika çok 
rağbet görecek ve Tilayetimiı.iu 
ikusadi hayatında mühim bir 
roJ oynıyacaktır. 

Antep Valisi 
Apandisitten ameliyat olup 

••-= '"""'ftadır h:ısta yatan Valimiz 
· ·Heşmittir. 

r 
w 

Izmir'in Ticari Faaliyeti 
•• 

Ecnebi Piyasalarda Türk Uzümlerinin 
Damping Yaptığı Söyleniyordu! 

İzmir(Hususi)- rım daha az mal· 
Bundan birkaç la ı~min etme• 
sene evvel lkt - lerine vesile teş-
sat mıntakalannı kil etmiftir. En 
alakadar eden kuvvetli ahalar, .. 
:ıengia Lir pröje 
vardı. Bu priije
ye göre, istihsa
ütı adtzrmak 
esası gaye itti· 
haz edilecek, bu 
suretle fazla ih· 
racat yapılarak 

malt mtıvazene-
nin teminine çalışılacaktı. Her 
şeyden evvel bir ziraat meınleketi 
olan Türkiyede istihsalitı artt r· 
mak isin icabında Macaristaadan 
ve sair memleketlerden mutahas
s191ar eellreclilecekti. 

Pröjcnin tetkikatı henÜ% ik
mal edildiği esnada İktisat ve
kaletinde tebeddül huHle geldi 
ve pröje bu yüzden tatbik aaha· 
ırm kooamad.ı. Bundan bafka. 
alıcı azlığı önünde tütün ve af
yon fiatların n düşmeli mfütah· 
sili fazla istihıralit yapmak fik
rinden vaz geçirdi. Bu pröjenin 
tatbiki halinde mcm!ekete fayda 
yerine zarar vereceği de eöyleodi. 
Hatta alacı azlı~ önllnde bau 
maddelerin Ye mesela tülün zira
atiain taladidi bile mevzubaliia 
oldu. 

lktasat Vekili Celal Bey ise, 
istihsal.tta famafaşbrmazdan evveL, 
istibıtal maddele:imize mlşteri 
bulmayı daha lüzumlu glSrdö. İh· 
racat maddelerimize müşteri bul
d.dltao soma i&tibsalib faı.lalat
hrmak, yapacağımız faz.la istih
salAtr Avnapa ve Amerika piya
salarına arzetmek, cibaıı piyasa
lanıu Terk mali i!e doldurmak 
iyi bir fikir olarak görilnmekte
dir. Çok pratik ve c;<>k tüccarca 
bir düşllnüşiin mahsulü olan bu 
son ıeklin iktisadi bayahmtzda 
gaye olarak kabul edildiği anla· 
şalmaktadir. 

Ge,en ıen.,ki (tütün facıasuı• 
dan) sonra müstahsilin kafas nda 
yer bulan satmamak endişesi 
son zamanlarda değişti. Ucuz da 
olsa salmak fikrinin müstahsil için 
ea iyi çare olduğu anlaşıldı. Öy
le ümit edüiyow ki, gelecek sene 
lbim ve iacir kadar dijer mad· 

. ' lzmit te 
Herkesin Elinde Bir 

Yo-Yo Varl 
hmit, ( Huaud) - Yo .. Yo 

nihayet bmitte baıtan baıa kap
ladı. Yollarda, kahvelerde, evler· 
de, her aittipi:ı yerde kadm, 
erkek, çoluk, çocuk hatta yaılı 
başlı adamların elinde bile Y o • 
Yo •• Varsa Yo • Yo, yoksa 
Yo • Yo .• 

Gftnftn bu en ticaret bırakan 
,.Meta" mı ilk defa ıehrimize 
kırtasiyeci Sadettin Bey f elİrmit 
bir gftn zarfında binlerce Yo· Yo 
kapanlann elinde kalmıştır. Bunu 
gören birçok esnaflar ela bu 
kirb alaşverişi kaçırmamışlar İs· 
tanboldan çetit çeşit Yo - Y o lan 
getirtmişlerdir. 

Herkeı bir Yo • Yo ya sahip 
olunca fiatler de derhal inmiş, 
evvelce 15 • 20 kurup satılan 
Yo - Yo lar 100 para, 5 kuruta 
satılmıştır. Bu modanın nekadar 
devam edeceği malum değilse de, 
eski rağbetini kaybedeceği de 
muhakkaktır. 

lzmfr llmanr 

deler de fazla ekilecek ve fazla 
istihsalit yapmak imkAnları ih
mal edilmiyecektir. 

929 aenesiode 155 milyon ıira 
ihracat yapan memleketimizin 
81 milyon lirasını lzmir limanı 
temin ediyordu. Avrupan:n muh
telif memleketlerinde baş gös
teren iktısadi buhran o zam1n 
memleketimizde bissedilmif de
ğildi. Bunun aksioe olaD, 926 
senesine nispetle 929 İzmir ihra
catında 21 milyon lira bir fazla· 
Lk varclı, Bu •aziyete görs lzmir 
m ntakası 9l9 da kendisini koru· 
yabilecek bir formalite ~de idi. 

Hupten evvelki ithallt ft 

ihracat kkymetleri hali hazırda 
rayicine göre tebdil edildiği tak· 
dirde f zmİl'İn harpten cn:dki 
ithalAt kıymetinin 51 milyon, 
ihracat kıymetinin 65 milyoa 
banknot lira olması liizmıgelir. 

Birçok harp fdaketine maruz 
kalan lzmirio sinesinden çıkanp 
attığı yaram milyona yakm gayri
türk müstahsil unsura rağmen, 
ihracat kıymetinin 15 • 16 ınilyon 
bir fazlalık göstermesi, mmtJka-
mn faaliyetini göstermesi itibarile 
çok kıyır.etlidir. 

929 senesine kadaı devam 
eden bu faaliyetin, 80& üç sene 
zarfında bira:ı sekteye uğradığı 
anfoşılmal tadır. Okadar ki 929 da 
81 milyon lira ihracat yapan 
İzmir ıiruan'ı, 931 de ancak 43 
milyon hra ibracat yapabilmqtir. 
lzmirin yaptığı bu ihracat nok
sanının şehrimizde olduğa kadar 
bütün Ttırkiyede de tesir yaptığı 
muhakkaktır. 

Bu ihracat noksanmın sebepleri 
umumidir. Böttm dftnyayı sarsan 
bulıran, alıcılarınmm ihtiya~a-

Kaymakam uemır &allrl 11. 

Alaigede 
imar 
Faaliyeti 

Alliye ( Husasi) - Kaz .. 
mızda btlyftk bir imar faaliyeti 
var. Şehrimizde telefon ve radyo 
tesisatı ikmal edildi. Şimdi henüz 
iptidai bir vaziyette hlllUD811 

mız olan Almanya, 
Amerika, Çekos· 

lovakya, İngiltere 
ve ltalya daha 
az mal almaya 

başladılar. 

Bu sene nzll~ 
terimizin Av-

rupa piyasalarında geçirdiği tec
rübe, bize eaki maıterilerimiıdea 
başka daha bir çok yeni müş· 
teriler kazandırdı. 60 milyon ki
lodan fazla üzüm istibsalAh yapan 
mmtakamız. timdiye kadar g6"' 
rülmedik bir fiyatla Avrupa pi· 
yasalarına arzedildi. Rekoltenin 
fazlalığı yüzünden Avrupa piya
safarına sevkettiğimiz üzümlerin 
fiydlan o kadar ucozda ki, 
Avrupa piyualarında Türk üzDm· 
lerinin damrinsr yapt ği bile 
llÖy)eadi. 

Bu seneye kadar lngiliz üzüm 
ihtiyaçlarını Avusturalyadan ve 
Y unanistandan temi4 ederlerken 
bu sene tamamen bizden temin 
ettiler. Bizim Liverpole teslim 
ettiğimL% i.izümleria fiatleri, A.,... 
tural1adan lnıiltereye naldedilea 
üı.ümlerin navlun ücretlerinden 
daha ucuzdu. Ba yüzden İnsilte
re bu yaz şehrimizden yalnız 12 
milyon ki!o üzüm çekerek rekol
temizin dörtfe birini limaalanoa 
taşıdı. Bu sene mutat hilafına. 
lngiltereden sonra en büyük ah· 
mımtz Almanya oldu. 

Bu tecrlib~ gösterdiki, ucuza 
mal ederek, ocuu satmak sure
tile. yapacağımız fazla istibaal 
memlekete büyük faydalar vere· 
cektir. Geçen sene 60 kuruşa 
kadar lizüm satan ürlim mlistab
sili, bu sene 18 kuruşa üzüm 
satan mü&t.ah<>ilden daha bftyük 
s kınlı çekti. Eğer harici angaj
manlarımız daha esaala bir aarell• 
idare edilirae fiatlar bir miktar 
daha yükselebilir. 

l.tihsalöb fazlalaıbrmaDlll ge-
lecek sene daha büyük faydalar 
t~rnin etmesi beklenilmektedir. 

Adnan 

ı Bol~' da 
Otobüs Rekabeti Seyahati 

Ucuzlattı 
Bolu ( Hususi ) - Burada on 

otobüsle Adapazarı·Bolu araunda 
servis yapan Mehmet isminde bir 
zat vardır. Adapazarındaki biltnn 
ıoförler birleşerek aralannda bir 
tirket yapmlflar ve ıervisleğpi 
tanzim ederek Bolu'lu Me~t 
Beyin aervialerine rekabet yap
m1ya bqlamlflarchr. Ba rekabetin 
uzun müddet ıUrmiyeceği, her 
iki tarafın da zarar edeceği tah
min edilmektedir. Maamafih re
kabetten halk iaüfade etmekte 
ve bolu ile Adapazan arasında 
hu yüzden bir kişi bir liraya ıe
yahat yapabilmektedir. 

elektrik tesisatı da mükemmel 
bir şekle konacakbr. Bir ıirketle 
yapılan temaslar müsbet netice 
vermek Ozeredir. Şehrimizde bir 
de mahfel inşa edilmektedir. Mil"' 
liki ve spor klfipleri de isJab 
edilip ihtiyaca kAfi bir tekle 

konacaktır. Bütün bu yenilikler yeni 
Kaymakamımız Demir Sabri Beyin 
faaliyctile 1apılmı1br. 

1 
Ev Doktoru 

İçki 
Yerine 
Megva 

Tiirldfemi:& nreywa meahıltetidfr. Ge8Ç"' 
lere içki yerine me1•a yemek lihumunll 
telkfa edeblliriz• c.ieçea •Ü• Yql)hillU io.
gruinde içki yerine mtyva ikamesiıd 
tanı,. edea Dokt.,. utf Bey, merralan• 
mızıa gıda kuvvdJeri hakkında dikkate 
f&J- malümat verml.,tır. Bu ..:cmıatın bir 
kıaaunı naklediyoruz: 

MeyvaJar yer yii2ünde hail 
oldukları gıdayi mevkii hiçblı 
zaman kıymet ve- ehemmiyetini 
kaybetmemifür. Fakat bilhassa 
hemen bütUn meyYalarm muhtelif 
abamında mevcut olduğu kat'i .. 
yetle tebeyyün eden (vitam!n) 
meaeleti ortaya çıkalıdan beri 
d6nyamn dört bacağında meyva}'8 
olan inhimak ve temayül bari• 
kulAde artmıştır. Kuru ye bi~ 
hassa yaı meyva yemek modatı 
her memlekette be,. muhitle çok 
revaç balm111tur. 

Ba 11ebeple 1011 zamanlarda 
(Siede Medicale)nam bbbi gar 
tede gkdügtım bir fıkrayı nalı· 
letmek isterim: 

lsviçrenin bağ ve Labçeleril• 
dolu olan bir mıutakasmdaa 
her sene muhtelif likörler yap
mak lhere fabrikalar Ç:Ok mik· 
tarda elma aatın almakta imişler. 
Ve o mı•takaoın balaçıvanları 
bu sayede geçiıtmekte imişler. 
Bu sene yine fahrika sahiplerf 
meyva almak lizere müracaat 
ettikleri vakıt, halkın buyük bir 
kınaıuıo meyvalara tebadlılD 
gösterdiklerini, .e hep.min ur& 
istihllk edildiğini, ft likör yaP"' 
mak için elma kalmadığım hay· 
retle görmüşlerdir. 

Meyva1arda yalmz vitamİJI 
değil ayni zamauda doğruda11 
doğruya mugaddi maddeler de 
vardır. Birçokl•mda tanen, idr~ 
karbone meseli ,eker mebzule• 
bulwamaktadar. 

Bunlann bapıda izim gelit. 
ÜzUmün kuvvei gıdaiyesi hak
kında umn uzadıya söz ıöyle-
miye hacet vaw ım?L Birçok 
butalar. kansazlar, zaiflar yalaal 
üzll• küril yapmak aaretile bir 
yelerini takviye etmişler Ye fazla 
kilo almtŞlardır. L .Jr 

Aft11P8da w TlrkiJede o-. 
bozumu zamanlannda hğctlardl' 
şişaıanladtklari111 herkes bt1ir. 

Birçok gldalar vardır ki had
dızatında mugaddi oldaklan hal
de bir miktar fazla yenil<tikJerl 
halde baa.ı saihazim1ere, mide "' 
barsak bozoldoklanoa ıtebep olur
lar. Çok et ve 1umurta 7emek 
bele bau muayyeo yaşlarcYI' 
sonra damar, böbrek ve kat• 
cipr için mmu Ye bazn. milr' 
liktir derler. B..ı.r bırlakııl' 
uabl gençlere. emran akliy~Y' 
mlptela olanlara da pek ta.,~ 
edilmez. Halbuki fntım ve blit.ilılf 
diğer meyvalar için gençlik, ılr' 
tiyarhk meselesi yoktur. 1-let 
yqa gelirler. Gerek &zümün "; 
gerekse diğer meyvalann bus~ 
ve nebati evsafı sayesinde bat" 
saklanmaz vazifelerini muntaza; 
ifa ederler. Ancak bu .,.ye.,. 
muannit inkıbazlar, bar..ı. 
karaciğer tenben•iklerinden kllt" 

tulabilir. t 
Hele üzüm kabuğunda me~ 

Yitamin ve kendisinde depo e 
mİf şeker tanen 1ebebile •!.::: 
gıda kuvvetini haizdir. Oıll rııd' 
gıda kuvveti az çok kura ttıl tol 
de mevcuttur. Çok latif " bat 
kolay bir meyvadJr. 

* ı_ı.;. ri•• 
Meyva yeyiniz. ..-- Y . ıs' 

meyva yemekle hem aahh•t; ~ 
kazanmıf, hem de meu>le e 
hizmet etmiı olursunuz. 



- ~ Fransa'da 
Patlayan 
ikinci Bomba 

Karilerin 

İngiltere Borcunu Verecek Mi Suallerine 
Cevaplarım 

Bundan bir mDddet eYYel Fran
ıanın R·n ıehrinde bir bomba 
P~tiadı ve Fransız - Brötanya birli· 
tini temıil eden nefis bır un'at 
bıerin~ pa_rça parça eetl. Bu bomba, 

• •• 
lngiltere'nin Hazırladığı Cevap Uzerine 

u bır itııı bilmem kaç yüzüncQ 
d<snum 11enuinin teait edildiği gün
lerde ~t ldıtı ıçln hususi bir manaaı 
•ardı. Brötanya'da. ötedenberl ayrıl• 
illa ve muhtar idare cereyanları 
lbevcut olduğu için ilk takla gelen 
tey, bu bombanın, bu cercyanlan 
idare edenler tarafındnn ablr.1as1 
lhtim"ll idi. Şiddet.i ımıştırmıiler 
Yapıldı, bir tn'um ioa'.\nlar tevkif 
olundu. Fakat b r netice e.lde ediJ?
llledi. Uzun bir ı:aman süren bir 
lhe•kufiyet devresinden ıonra m~ı:
ıaunların aerbut bırah:ılm&11 icabetti. 

Amerika [(ararını Değiştirecek Mi? 
Londra, 28 lngilterenin 

Yın• iki hafta kadar eTYe.1 buna 
benzer ikfoci bir tezahür daha ya• 
P•ldı. Başvekil M. Heriyoyu Brö• 
tanyaya göturen tren yolunun bir 
~ıaırn raylar1 yerlerinden koparılda. 
~ansız bukumet Reiai Brötanyaya, 

Jb~e bu bir li!l'i lem11 l eden b: ı başka 
a ıdenin yerine konma ruimcainde 
b11lunmak iç·n gid yordu. Bu auretle 
lbuvasa at nah aec kti, maa .uıf h 
~ukarrer mera.im, b ·raz teabhu:-la 
Jıne icra olundu. Fakat bidisenin 
•"•binde Fransız matbuatına " be-
1•ı ve aiyab " im:ıuıle l'Örıderilen 
llllei-:t.ıp'ar, u ıen bu nümayişin 
etlna lnymak makaadi!e yapılmadığı
~1 Bröt11nya'yı Frnnın: idarcıi altına 
Gtürnıüf bir hidiıenin ikide bir 

~eı'idıle Bröten hıılkına lndirilesıelen 
akaret 11Jlcterini ı bir nihayet bul• 

t?ıuı icap etti :ine dair aon ikaz 
0.lduğunu bildirivordu. Şu hale 1rÖre 
t•rndiye kadar eflıitu!li bir rnah yeti 
t:·ı olan bu gibi tuahürlerin bundan 
i Yle bir nevi konıited faaliyetine 
nkılip edeceği ihtar olunuyor de-

llaelctir. 
Franıa, llıan blrlitf H mi liyet 

duygusu itibari e d:.ınynnın en mü
tecan:a addedilen memleketlerinden 
.,•rldir. Gar;> ta Brötanya, cenupta 

ronns, merknde Dok, cenubu 
f•rbide Buk eyatetlerinde konuşu• 
... o ve bir nevi mahalli Jchçe addo• 
;nan d ile ıtiına edil ne Fnnsa'da 
ranıııca konuşulur. Almanca kuJla• 

Q~ıı Alz:ıa-Lorcn bu tııım"fin hari· 
eındedir. 

Ilı,. Bu itibar ile memlekette gcnlt 
ti dil ve duyğu nhdeti var demek
• r. F"1kat Urötanya'da başlıyan 
dttılrna meylh n aon zıımand:ı al• 

111 fratlı teki', şimd"ye kadar bu 
~~•i hareketlerin ne olduğu!lu bil
t Yen Frana;ıda da Vilaonun att ftı 
t Ohuınun fili2lentnekte oldu~unu fÖ8• 
latrlyor. Beşere, en kudsi bfirriyet 
"•klunı meşhur heyannameaile ta
~ttıtı iddlu nda bulunan Fransanın, 
~ İfLlrak hareketi karşısında alacaA-ı 
._ •rı a-örmek, insanda ciddi bir 
~ uyandmyor. - Sllroyya 

Amerikaya olan harp borcu 492 
milyon dolardır. Hükfımetin 30 
milyon dolarlık taksitin tediyesini 
tehir etmesi muhtemeldir. Biltnn 
!;azeteler hazırlanan İngiliz nota• 
sının Amerika kongresinin battı 
hareketini değiştirecek mahiyette 
ikna edici delillerle dolu olduğu-
nu }&Zmaktadırlar. Batta Amerika 
mutaha~sıslarının her rıemleketin 
husuıt. iktısadl vaziyetlerini de 
nazarı itibara alacaklan ilave 
edilmektedir. 

Nazırlar toplanarak Amerikaya 
verilecek cevabi notayı tetkik 
etmişlerdir. 

Tan gazet~si. Jnglliz hüktim~ 
tinin vereceği notanın diğer dev• 
letlerin hattı hareketleri iızerinde 
müe!sir olacağını yazmaktadır. 

Mııazzam 
Bir Balon 
Yapıldı 

Fred rihşnfen 28 - Zeplin 
ntelyelerind.. in~a edilmekte bu· 
lunan ve önümllzdeki sene içinde 
ilk defo o1nrak uçacak olan ka· 
bilisevk balon, dOnyamn en bU
yOk, en süraHi ve en elverişli 

balonu olacaktır. 

Balonun tulü 250 ve kutru 
40 melre olacaktır. Kamaraları 
birib:nin üıtilndc üç katta bulun
duğundan, uçan bir eve benzi· 
yecektir. Kont Zeplin balonunda 
beş motör bulunduğu Laldo yeni 
balonda dört bin beygir kuvve• 
tinde dört moUSr bulunacaktır. Eu 
motörl<. ... , balonun saatte a.zaml 
150 kilometre kat'etmesini temin 
<'decektir. 

.• f •• - " TEFRiKA NUMARASI: 6 
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CEPHE GER Si 

"MiLLi ROrtAN,, 
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• • . c-· J ~. • _-: Muharriri : Burhan Calril 

Olu Yüzbaşı Faruk k~ndisiui nasıl harap ediyor, ıözleto ümilsizHğin 
aa. P ta merkezde bıraktıklanna o ölilmden beter aarı renği çö-
-.,ıYcrdu. küyordu. 

M Onun her akşam eve dönO· işte etrafı kaplıyan bu elemli 
Jll ": heyecanla bekli yen ( Narin) levlı.:ılar iç inde ( Narin ) ana 
ti·~ ~· Zekinin de cepheye git• oldu. 
9~111 duyunca mUteeı.sir oldu. 'Harp ateşleri içinde memle-
fiia ne bitmez muharebe dedi. keti kasıp kavururken Hiıarın 
k.ı arda askere alınmamış genç Y e~il yamacında dünyaya g5z· 

rııaoıııtı. )erini açan bu yavrunun adını 
)•b lieınen her evden ya bir oğul, ( Cengiz ) koydular. 
._11 ut baba, kardeı asker ol· Ynzba~ı Faruk bOyllk Türk 
•• lhı. Geri l:alanlar himayesizlik kahramanının hayranı idL Askerlik 
ı..,d,~okıuzluk içinde didişiyor- tarihinde de bayUk bir yer tutan 

~ ( Cengiz ) adanı dOnyayı kana 
b'I krııek artık vesika ile uOfuı ve ateşe boğan bu müthiş harp 

hı: dağılmıya baılamııtı. içinde doğmuş bir yavruya ver-
)l\' Zamanki ıevk ve gurur mek ona daha tabii göründn. 
•llr:; Y~vaı sönmllştO. Şimdi bu Bu ( Cengiz ) avuçları kanlı 
Ceji gıden ve ne zaman bite- doğmadı. Fakat dOnyaya göz• 
tllıa de belli olmayan muharebe lerini açtığa gtln arz baştan başa 
"'-a11a 2eç~lkçe berkeıin ylizDnG kan içinde idi. 

bar demirle kuar ıibi ( Cenp ) la doiUfG ( Narla) 

Şimdiki Lond· 
ra belediye re·sı

nin ismi c Lord 

Mayor » dur. Her 
eene yeniden iıı ti· 

hAp edil n beledi· 
ye reiıiııfn vaıi 

fesi çok mühimdir. 

Belediye reisi inı·. 

hap Pdildlkten eoıı 
ra c Guil !hail> <la 

lıUyOk l.Jir z yafet 
verilir. z·yafetto 

b tun hm Oınet er
k1bı, ııcfirl r, Umo· 

r:ıyı askorlye ,.e 

b hrlye, meb'uslar 

Jordlar ve J..on
dranın aristokrat 

aileleri hnıır bu
l nurlnr. Bu mU· 

n s bete E nşvol.il 
s yııst bir nutuk 
irn• eder. 

Hoıımfmfz, cGu· 
ild hall • zlyafetlr. 

do cLord 1ılayor•un 
tıo!r Asırıı ve bazı 

d ''etl lorinl gös· 

Esrarengiz Bir Mübayaa 
Gizli Bir Müessese, 

Mikyasta Altın 
Londra'da Vasi 

Satın Alıyor 
Londra 28 - Geçen ay esrar 

ens:iz bir ıahıs, hüviyetini kıska
n rcasına gizliyen bir müessese 
nam ve hesab na külliyetli mik
tarda allan satın almıştır. HUviyeti 
henüz meydana çıkmayan bu 
mübayaacı bir iki hafta durduktan 
sonra te irar mübayaaya başla· 
mışt r. istatistiklere göre Merkezi 
bankanın 24 buçuk milyon kıyme
tinde altın aldığı anlaşılmıştır. 

için büyük bir teselli oldu. Ken· 
dini tamamile ona ve .. di. O ka
dar ki evlendikleri gllndenberi 
Adet bal'ne getirdiği feyleri bile 
ihmale başladı. 

Hatta akşam•an 
bahçede Beklemeği do 
( Cengiz ) onun bütün 
larını zaptediyordu. 

kocasını 
bıraktı. 
dakıka· 

OOoyanın halinden habersiz 
uyuyan, gOlen ve teneffils eden 
Cengiıin her feyi Narin için bir 
meydan muharebesi kadar mühim. 

Zeynep Hanım çok defa onun 
kumral bq1nı bebek karyolasının 
Uzerine etilmiş, uyurken görilrdil. 

Genç kadının kadife gazleri 
sıhhatli yilzD Cengiz için feda 
ettiği uykularla sarardıkça Fa· 
ruk titizleniyor, iyi bir sütnine 
tutmayı teklif ediyordu. Fakat 
k zlığında o ' kadar hoppa, o ka· 
dar ıportmen görünen Narin 
şimdi C5yle bir ana olmuştu ki 
bunun lakırdısını bile ettirmiyor: 

- Ona benden başka kimse 
bakmazl diye kesip atıyo:-du. 

Genç kadın sntninelerin ço
cu' lara neler yaptığını çok gör
müştO. Bebeğin arabaamı sokakta 
bırakıp Aııklarile zevke dalan 
aOtniDelorl çok İfİlmişti. Zaten 

Hususi şahıslann yaptığı mftba· 
yaalar da hesaba katılırsa, bu 
meçhul el nisan iptidasındanberi 

12 milyonluk altın alm şhr. Bu 
yiizden altın fiatı 25 teşrinisanide 
ons başına 127.8 şiline çıkarak 
rekor kırmıştır. Geçen baftadan
beri Avrupaııın satın ald ğı altın 
yarım milyon lira olduğu halde 
bu meçhul şah.s bir milyon liradao 
fazla altın almıştır. 

bun'ara bilmese bil,. o çocuğunu 
kimseye emniyet edemezdi, artık 
akşamlan evde yalınız iki ıey 
konuşuluyorclu. 

Biri kocaaın:n getirdiği harp 
havadisleri, öteki Cengizdi. Cen
giz koşkUn patronu gibiydi. Hiz
mctçi;er, StÇI kadın, büyllk ana 
hepsi ondan bahsediyor, onunla 
meşgul oluyor, onun için çalışı· 

yorlar gibiydi. 

Fakat bOtün bu gayretler 
Cen~izin oda kapııma kadar 
geliyordu. O etikten içeri girmek 
yaln z üç kişinin hakkı idi. 

Bnynk ana, Faruk ve Narin ... 

Gelen misafirlerle konuıulan 
ıeylcr hep ( Cengiz ) e aitti. 
Cengizin uyuması, ant alması, 

bez değişmesi hep birer mühim 
hldiı1e idi. 

Babasının koyu yeşil gözlerilo 
anatıoın koyu kumral kaşlarını 

yOznnde torhyan bu mahhik köık 
balkı ile beraber bütün eşin, 
dostun da başl:ca lakırdı mevzuu 
oluyorclu. 

Al(ş_mları yüzbaşı Faruk işin· 
den çıkarken ( Narin ) e telefon 
ederdi : 

- Yavrum. Ben çıkıyorum. 
Bir ıey lster misin 1 

"Sekiz aydır hır ım· acYly~ 
nım. Seviyorum amma ne ıimdiye 
kadar bir yerde buluıtuk, ne de 
biribirimize iki ıöz söyledik. Yal-
nıı gözlerimizden biribirimizi ıe.,.. 
diğimizi zannediyoruz. O herglln 
mektebe giderken kıaa yoldan 
gideceğine, benim evimin önUn

den geçen uzun yolu tercih edi-
yor. Beni gördükçe baı1na çevirip 
giiltiyor, ilerileyince de dönilp 
dönllp bakıyor, amma işte hepsi 
okadar. Bize konuşmak için bir 
çare r • Çileli 

Beceriksizlere aık dersi ve
rilmez ki oğlum, una yol g6.
tereyim. 

* "Yaşım 20. Dört aydır bir 
kızla tanışıyorum. Kııt bir bat
kuı istedi. Kız bana bunu haber 
Yerdi, ve kendisini ailesinden 
istememi teklif etti, raıı oldum, 

· aileme söyledim. Kızı eve getir
mek ıartile razı oldular. Halbuki 
kızın ailesi buna raıa olmuyor. 
Ben buna da razıyım, fakat ailem 
birtnrlD muvaffakat etmiyor." 

Feaerı A. $. 
Evlenirken ailesinden ayrıla

mıyan genç benllz bu bayata ğir
mek için bn.zırlanmamıt demektir. 
K.za evlenemiyeceğiaizi söyleyin 
•• onu başkaaile eYlenmekte 
muhtar buakuı. 

* 1120 yaşındayım. Gençlerden 
hoşlanmıyorum. Sevdiğim adam 
35 yaşında. Arkadaşlanm ve ta
nıd.klarım bu yaş farkını çok 
buluyorlar ve evlenmemin fell· 
ket doğurabileceğini ıöylüyorlar. 

Benim yaşımda bir kız kaç ya
şında bir adamla evlenirse mes'ut 
olur?., Feriha 

K :ıım, gönüller anlaşmışsa, 
bu yaı farkı baılangıçta görün
mez. Fakat iki taraftan birinin 
erken ihtiyarlaması, herhalde 
ailenin geçimine tesir eder. 1nsan 
kendinden çok yaşlı insanlan 
sevmese daha ihtiyatlı hareket 
etmiş olur. Fakat hazan gönUI 
emir dinlemiyor ki 1 

HA 'll\fTE.YZ~ 

• 
Ve 5'enç kadın daima ıu ce

vabı verirdi : 
- TeşekkOr ederim. ( Ceo-

ıiz ) seni bekliyor. Çabuk gel r 
Bir akşam yine telefon çaldı. 
Narin koıtu. 
- AUo 1en misin Narin. 

c~ogiz nasıl r iyi mi, ili.. Şimdi 
bir ricam var. Benim yol çantamı 
hazırlat. 

Genç kadın tellıla aordw 
- Ne var. Niçin 1 
- Yarın erken ( Şam ) • 

hareket ediyorum. Akşam g6-
rUıllr!iz. Anlatırım. Orevuar. 

Telefon kapandıktan sonra 
genç kadın ilk defa ciddi bir 
te~ssllrle durakladı. 

Muharebe bütiln bızile devam 
elliği halde ytızbaşı Faruk şim
diye kadar yerini değiıtirmemiştL 
Yalmz Kolordu Erklna Harbiye
sinden, Umumi Erkim Harbiye
deki iıtihbarat ıubeaine geçmiştL 
Ailesi içinde zabit olmıyanlarıD 
bile erkeklerini alıp g6tilren bu 
harp, bu asker yuvasında hiçbir 
bidise yapmamış & 

Her ev bu barue birkaç er
keğini yollamııb. Her ocak harp 
yliıünden tOtmeı olmuttu. Ek
mekıiz, ıekeraia kalmııb. 

(Arkala •ar ~ 

J 
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lngiliz Nazır 
.. 

istemiyorlar 
Bombay - Hint ansiklopedlal· 

nin Miidüril M. Katkar tarafından 
Hindistanın İngiltere karşısındaki 
vaziyetine dair bir beyanname 
neıredilmittir. Bu beyannameye 
göre Hindistan muhtariyet sahibi 
bir memlekettir. İngiltere ile son 
yapılan itilAf mucibince bu mem· 
leketin müstakil bir-Meb'usan Mec
lisi bulunacaktır. Halbuki bugün, 
Hindistan işlerini idare eden 
nai'!ır, Hint parlamentosunu değil, 
İogiliı parlamentosuna karıı 
mee'uldiir. 

Bu ise, gayet garip bir iştir. 

Onun için İngiliz luralı, lngiliz 
parlamentoguna karşı mes'ul ol· 
mıyacak bir Hindistan nazırı tayin 
etmek mecburiyetindedir. 

Eğer böyle olmayıpta Hindis· 
tan nazırı İng iliz hatinesinden 
maaş alır bir memur mevkiinde 
kalacak o!ursa Hindistana karşı 
bitaraf vaziyette bulun.amaya• 

Beyanname, İngiliz kıtahnı, 
beyle bir mi!stakil nazır tayin 
etmiye dını cl etmekte, alcst tak
dirde Jngiliz Devlet Şurası ile 
rnahkt:melere müracat edilt!ceği 
bildirilmektedir. 

lsveç Ve.iahtına Eoykot 
İstokholm - Aıası Sosyalist

lerden mürekkep bu!unan Bel~· 
diye Mecli-;i, bundan böyle fsveç 
veliahdmm iştirak edeceği mera• 
simde bulunmamıya karar ver· 
diği gibi prensin bulunacağı 
mernsiıu için herhangi bir suretle 
belediye kasasından para sarfet-
memiye de karar vermiştir 

Bunun sebebi, tamamen uıil· 

liyeiperver bir teşekkül olan 
çelik miğfcrlilerin tertip ettikleri 
resmigeçit le veliahdın da hazır 
bulunmasıdır. Sosyalist olan Bele~ 
diye Me~~isi, bu hareketi, bir 
nevi harp taraftnrlığı şeklinde 
ttılakki ve tefsir etmiştir. 

M. Şövalyenin Tazminatı 
Paris- Maruf san'atklr Moris 

Şövalye ile eski karısı Matmazel 
lvan Valle :ırasında talak bir 
emri ~akidir. iki tarafta müştere· 
ken mahkemeye miiracaat ederek: 
dava açmışlardır. Fakat menfaat 
tarafının hakim huzurunda uzun 
boylu ınlinnkaşa edilmemesi için 
intihap edecekleri bir hakem 
heyeti vasıtasile bu işin halledil· 
mesine karar vermişlerdir. Bu 
heyet ve alakadarlcrın da rizn· 
sile Moris Şövalyenin eski karı· 

s.na 5 milyon frank, takriben 
yarım milyon Türk lirası taznıi .. 
nal vermesi kararlaştmJmıştır. Maa-
mafih bu parayı derhal bulmak 
mümkün olmadığı iç;n borç öde--
ninceye kadar Moriı Şövalye 
karısına her ay 1500 lirn vt>re
ccktir. 

Lüzumsuz Bir Nöbetçi 
Paris - Frasıı Ayan Mec:li

ıinin l'"" sokağa açılan ve daima 
kapalı duran demir kapısının 
öniinde senelerden beri asker 
hir nöbetçinin dikilmesi adettir. 
F ak"t bu nöbetçi neyi bekler, 
nıçın dikilmiştir? Bunu kimse 
bilmez. Geçen gUn bu sokaktan 
geçen meclis reisi, Ayan binas• 
1tskeri muhafmndan bu nöbetiç
nin ora}'a konmasındaki hikmeH 
şormuş, oda cevap veremeyince 
mesele, cidden merakla bir saf
haya girmiıtir. Tetkik, tahkik 
Yaıiyet ıu ıekilde teıbit edil· 
miştir. 

Bundan 117 ıene evvel İmpa• 

Alaaddin Paşa Tarafından Bağdat 
Valisine Gönderilen Kesik Bir Baş -

BüyUk Türk Padişablarıodan 
Babüt' Sahm bizzat kaleme aldığı 
hatıratınJa şöyle bir sayfa vardır: 

ı•Curuartesi ğünil büyük bir 
ziyafet yaptım. Bu ziyafette kıl· 

zılbaşlar.u, öıbeklerin, hioduların 
elçileri hazır bulundular. Kı~ıl· 
başlar sağımda ve 80 keri (1) 
kadar me!'lafede kurdurduğum 
çadır da, özbek elçileri ayni su
retle solumda idiler. Benim sa
ğımda ve solumda bazı beyler 
vardı. 

"Yemekten evvel ziyafette 
hazır olan suitımlar, hanlar ve 
beyler hediyelerini altın, gümüş 

para ve bakır, her nevi lcıymetli 

eşya olarak getirdiler. Öniime 
bir küçük yün halı serdirdim. Al· 
tın ve gümüş paraları onun üze· 
rine kodular, yanma da eşyalan 

y: ğdılar. Bundan sonra önümiiz
deki adıtda develerle filleri biri
birlerile döviiştürdüleft ı::oııra 
koçlar, daha sonra pehlivanlar 
glireşti, onlar bitince mükemmel 
b. 1 <l" ır yeme.<: yeıı •···" 

Bu tasvir<le en çok dikkale 
değer nokta, de velerin fillerle 
güreştirilınesidir. Babür Şah, 
vak'aya Hindisbrnda şahit olmuş
tur. Halbuki bu, kuvveti acze 
k~rşı teslit otme~dir ki Türkün 
hoşlanm.1dığı şeydir. Türk, zııifi 
himaye eder ve kuvvetin kuvvet
le çarpışmıu.:ı uclan zevk alır. Ni
tekim biıiııı diyarım :ıda horoz 
horozla, koçu l.oçla, deveyi deve 
ile güreştirirlerdi. 

Elli ı;ene en·dine gelinciye 
kadar büyük bir muhabbet va 
rrtğbet ta~ıyan bu güreşlerin bir 

[t] Korı, l lı ıı t ıııiı-ya .. ı ırınd:ı.ııdır. 
Hir lı:ori, IJir lıııç•tti kilıloaı t.ııtırıııda 

iıl . 
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rator Napcıleo'nun MareşalJann· 
dan Ney, VaterlooJ muharebesin· 
den ıııonra on sekizinci Lui htikfı· 
meline dehalet etmiş ve tevkif 
edilerek o zaman Yüksek Mecliı 
binasJ v::ıife~ini gören Meclisi 
Ayan binasına hapsolunmuş, kapı
sına da nöbetçi dikilmiştir. Bir 
müddet sonra mareşal kurşuna 

dizilmi~,i fakat kapuıındaki nöbet
çmın o ~ ilndenberi kaldırılması 
u~utulmuşlur. Bu hakikatin mey
dana çıkması için bir gün. bu 
sokaktan meraklı bir ihtiyar re· 
itin geçmesi icap etmiştir. 

kısmı tarihe a... ''ltikal etmiftir. 
McselA Sullan A ... dülazizin, raki· 
bini yer.diğinden dolayı boynuna 
elmaslı bir nişan ta?dığı horoz, 
o devrin birçnk ricalinden daha 
meşhurdur. E'lki damatlardan 
Alaettin PaşJnın gilreşçi develeri 
de, Anadoluda acıkh nağmeler 
ırla.y · p dol;:lşan birçok saz şaair· 
lerinden ziyade dile düşmilşlü. 

Bu paşa, kainatın kuvvete 
istinat. ettiğine iman eden tiplik 
adamlardandı. Parayı, kuvvet 
timsali olduğu için severdi, gll· 
neşe sönmez bir alev olduğu için 
bakardı, devrin müsaadesi olsa 
ve müsamaha göreceğine inansa 
mutlaka aslanları mabut ilan 
ederdi. Kuvvete bu kadar mec· 
lüp idi ve daima zor oyunlarile 
uğraşırdı. 

Paşanın konağında pehlivan 
develerin en önlüleri, döğllşken 
koçların en şöhretlileri, ınyarı 
adamların da en seçmeleri bu· 
lunurdu. Bizzat pelılivandt ve 
bi7.at insan iriliğine nümune teş· 
kil ediyordu. 

O, on üçUncü asrın i!k yıl· 
larındA Diyarbekir l'alisi buhmu
yordu, bir gUn Harputtan gelip 
Bağdata inecek bir meslek· 
taşın Diyarı bekire yakınlaştı· 
ğmı haber aldı, ayni zamanda 
bu yolcu vezırın birkaç. gli· 
reşcı dc~,.eyede sahip oldu
ğunu işitti. Artık kiyif onun· 
du, neı'e onundu. Oturduğu yer· 
de elini oğuşturup duruyordu, 
şimdiden mükemmel bir deve 
gUreıi baptınnak zevkile geviı 
getiriynrdu. tertibat alıp hazır· 
lauıyordu. 

Yolcu vez:iri karşıladığı ve 
onunla yüzleştiği gün ., Hoş 
geldiıı " deınedeo sormuştu: 

- Develeriniı beraber de· 
ğil mi? 

Ve sonra haber vermişti: 
- Benimkiler dört gözle on

lan bekliyorlar, idmanlarım yap-
tılar, tümıeklerini şişirip meydan 
arıyorlar. Halkada teltal çağırıp 
müjde verdim, güreşi ~eyre ha
zırlanmalarım aöylediml 

Bağdat Valisi de zor oyun· 
larına bayılan bir adamdı. Şu 

kadar ki hilekarlığı da severdi. 
Yaptırdıaı iliretlerde mutlaka 

l 
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galip çıkmak ıçm her çereey 
baş vururdu, icabında rllşvet bile 
verirdi. AlAeddin Paıanın böyle 
hırs ile, iştiyak ile deve güreşin· 
den bahsettiğini görünce dessas 
gözlerini yarı kapadı, ağır ağır 
cevap verdi. 

- Beniın pehlivanlar yorgun 
amma zararı yok, hatırınız için 
yine güreıe çıkarlar. 

Ertesi gün kale haricine çıkıl· 
mıştı, bir dişi devenin mahmur 
gözlerini şöyle uzaktan gördükten 
ıonra başbaşa kalan ve mahmur 
gö:tlerin hasretini unutmak için 
biribirlerinin llzerine atılan gü· 
reşçi hayvanlann boğuş1Dası 

seyrediliyordu. 

Alaeddin Paşa heyecan ve 
Bağdat Valisi şükün içinde idi. 
Halk ta, iki vezirin haysiyetini 
temsil eder görilnen develerin 
böğürUp köpilrmelerini, eğilip 
biil\ülmelerini, yuvarlanıp kalk
malarını, çekilip atılmalarını şevk 
ile temaşa edip duruyordu. 

ilk bakışto Diyarbekir valisi· 
nin devesi vaziyete bikim göril
nüyordu, atılışı yamandı, ısırışı 

biamandı. Bu, bUtün benliğini 
onun uzun boynuna bırakmı~ 
olan~ valiyi adeta gaşy~diyordu. 
Hatta bir aralık Yolcu Vezir ile 
istihza etmek de ist.emişti, gevrek 
gevrek giilerek gftlere takılmıştı: 

- Ne kadar olsa, hayvan 
misafir batırma hUrmet etmeyi 
bilmiyor, fazla ııkışhrıyor. 

ÖbürU, ağırlığına bozmıyordu, 
yıkılmaz bir itimat içinde cevap 
veriyordu: 

- Hele bekliyelim, ıonunu 
törelim. Çabuk parlayan ,abuk 
söner 1 

Biraz sonra AIAaddin Paşanın 
ne' şesi sönmüş. g6zleri döomUştU. 
ÇUnkll devesi, birdenbire söptık· 
!emiş, gevşemiş, yıkılacak hale 
gelmiıti. Neden böyle olmuştu? 
Bunu anlıyamıyordu, yalnız ho· 
murdanayordu ve dayak yemi§ 
gibi acı acı kıvranıyordu. 

Galebauin Bağdat Valisine 
ait devede ka1'1ığı anlaşılınca iki 
~ezir göz göze geldiler, uzun 
uzun balu,tılar ve bir kelime 
konşmadan ayrıldılar. Ertesi gün 
Yolcu Voli, alayını dllzUp 
yoJa çıkıyordut AIAaddin Pafa • 

.. _ ~~-
Kari Mektupları 

Odurı 

Ve Kömür 
Yakmalıyız 

-~ 

Odun ve kömllr istihlAki 
aleyhinde bir cereyan vardır. 

Buna ıu şekilde cevap verebilirim: 

Yakılacak odun ve odundaP 
imal edilen kömür yetişmiı koru 

ormanından değil, baltalıklardan 
kesilir. Baltalık ormanlar kömüre 

yirmi beş ve oduna otuz senede 
yetişir. BunJar şah filizden yttiıen 

ormanlardır. Kereste ormanlan 
__ gibi teşçire, yani her keıilen 

ağacın yerine bir tohum almaya 
ve tenıili tabliye terke ihtiyaçları 
yoktur. Bu ormanlar kendi hal· 
)erine terkleri halinde koruya 

tabavvüleri kabil almayıp me~ 

ıelerl filiz olduğu için kereste 

devresine geçeceği sıralarda mıh 
tabakasından çürllmiye başlar. 

Bunlann kendi hallerine terki 
demek toprak olmalan •e bin

netice satılmak suretile elde 
edilen paranın kaybolması de
mektir. Halbuki Trakyada köy
UinUn para olarak eline geçen 
yalnız lgneada ve civar iskelele
rinde odün •e kömllrdeo kaıa~ 
dığıdır. 

Kesilmlı odun ve sarfedileP 
kömürU gördükçe mnteessir ol• 
mak değil memnun olmak lAzıoı
dır. Esaslı fikirlerle hareket eden 
komşumuz Bulgar hükümeti bu 
hazzı çok derinden duyuyor. 
Memleketimize kömlir ihraç 
etmek için her fedakarı ğı ihti
yar eylemesi bunun en bUyl\k 
delilidir, 

Memleketimizin mangal kö
mllril ve odunu ile ısınma ihtİ'" 
yacını temin eden halk, fakir 
tabakadır ve bunları n elinde 
daha asri vesaitle ısınmak imkaoı 
yoktur. Gerçi maden kömürü de 
yerli bir mahsuldür: Fakat bunun 
istihsali sırasında sarfedilen pa
ranm kısma küllisi ecnebi eşhas 
eline geçer ve bu, uzun zama~ 
da böyle devam edecektir. Kendi 
ormanlarımızın mahsulll olaO 
odun ve kömürün ise baştall 
sona kadar meyvesına yiyen as 
Türklerdir. Ve şurası muhakkaktı' 
ki Türkiyede ormanları idare 
eden, bütün fenni ve ııiıaın1 
bilgi ile mUcebhez, itine sahiP 
bir orman idaresi vardır .;t 

memlekette hiçbir ormanın tah• 
ribine müsaade etmez. 

ljneadah S.ıphi 

c::::==================~;:::::? 
ananeye muhalif olarak • on"' 
ıelametlemeğe gelmemişti, kttı· 
yasına göndererek ve haatabğ•01 

ıöyliyerekek özllr dilemifti. KAb· 
ya, küçük bir çekmeceyi de bt' 

f d 
.. .,, .. 

diye olmak llzere • e en 111 

mıoa· Yolcu Vezire takdim etuılY' 
memurdu. 

O günün konak yerinde "'li' 
d · · .. l"· tt' .. · lekd~' evesmı mrg up e ıgı meı li' 
ş ın hediyesini açta ve içinde ,/., 
kesik baı gördü. Bu, Alied 

1 
i 

d ·b kelle' Paşamn evecı aşısının tcll 
idi ve Paşa, bu adaman Yo 1-
veı.ir tarafından para ile kall '',... 

.. d • ü başlaoı 
dıgmı, evesıne g 1rdeş~ ~01,.. 
keo afyon yutturu ugunu 
yarak şu işi işlemişti l 

aorer 
Deve kini, bazan deve " 

tiren paşalara da bulaşırdı f .. 
M· r. 
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BAKAYIM 
GözlGğQ gözflme takınca geldim; 
Dünyaya ben diyar diyar bakayım .. 
Keyfimden çubuğu 7akınca geldim, 
Şöylttce etrafta ne Yar bakayım? •• 

Bir yanda cotmutlar Yo·Yo derdile, 
oynıyor yediai, yetmişi bile, 
Yine dipsiz ambar, yine boş kilo •• 
Bu lıten acap kim anlar bıkayım? •. 

Bir yanda bir Alem modaya tutkun, 
Hiç bir ıaı k6retmez tutulur nutkun •• 
Ne cevap verirler hele bir dokun; 
Anlamaı bu kafa çok dar, bakayım .. 

Erkekler .ı-alandı, •ökOldO dlıtı 
Oyn•tır elinde bak timdi ditiı 
Acayip Çin iti hem Japon iti; 

OLA 
fi! * MfJ4A WSWJk 

SAN BEY 1111 
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BAKMAM 
Brr gQzel buluuam dDnya vız gelir, 
Gazleri Jetil• karaya bakmamL •• 
Bu bunak 1r6yn ilme o an hız gelir, 
Zayıfmıı, tiımanmıı.. Dara7a bakmaml-

Petinde kopmam, bırakmaz yaıım; 
Gözlerim kamaşır, d<iner hem batımı 
Meydana çık11n da gelıln onb::tım, 
Arayıp ıuraya buraya bakmamL. 

Sen aycı detillm, gitmem peılnden, 
Razıyım düterae bir dOıeşinden; 
Bu ara lıterim hem beletinden, 
Gözilm yok nllahi paraya bakmamL 

Dediler, bu itler HDa laH detil •• 
lnıanım ne oba hiç kalaa detil; 
Aynaroı ıakinl bir papu detll. 

Ne uman detfı;ir bunlar bakayım? •• 

PAZAR OL.t 
- Hasan 6:ıy, Yo-Yo-Ya Niçin b . kadar merak sar1:ıorlar, 

bir tUrlO anhyamadım gitti •• 
- Basit bir qey azizim, bu %amanda herke•ln lfl gibi o da 

pamuk lpııoına bağh da; onun için •• 

Gönnl bu ıençlefir, Sıraya bakmanı!.. 

HASAN BEY 

~-----------------------------_) 

Bu 6yle bir bilmece ki halle· 
denler arasında kur'a çekilip 
birinciye yüz lira ikinciye elli 
lira üçUncüye bir dolma kalem 
otuzuncuya kadar birer kitap, 

onuncudan ellinciye kadar da 
birer kartpostal.. Verilecek deye

ceğimi mi zannettiniz? bayır vc
rilmiyccek. Kazanacağmız mükA-

fat kartpoıtaldan da yUz liradan 
da kat kat daha büyüktür •. 

- Yüz lira değil de bin 
Ora mı?. 

- Hayır. 

- Bir lüks otomobil mi? •. 
- Hayır!.. 
- Bir Avrupa ıeyabatı mı? 
- Hayır!.. 

LUks otomobilden de, Avrupa 
ıeyabatindan de apartımandan 
da hepsinden büyük. 

- Peki büyük mükAfat ne? •. 

işte o mUkafab bilmeceyi 
halledince öğrenecekıiniz •.• 

Sekiz harfli bir kelime bulun 
ki: Bu kelimenin birinci ikinci 
Ve UçUncU harfleri içine su ko· 
ııulan bir kabın adı olsun da 
birinci ikinci Uçüncü ve dördün
cü harfleri sıkıntıh bir merakı 
if"de etain. Dördüncü ve beşinci 
harf. haya manasına gelsin üçlln· 
cü dördüncü beşinci ve sekizfoci 
hıuf para ile yapılacak işin adı 
olsun .. 

Bildiniz mi, bilemediniz mi? •• 
'l apmayın canım.. Biraz daha 
laahat •ereyim .. 

Yenir mi yenmeı mi? •• 
Sualine 
- Yenme:ı? .. 
- Canlı mı can•ıı nn? .. 
Sualine de 
- Cansız.! 

Deıem yine bulamıyacak mı· 
''.nız.. Bir parça bir parça daha 
~UfiinUo yine mi bulanıad•nıL. 

en ne olduğunu söylemem .. 

() Yakında haftası geliyor .. 

1 
ııman ne olduğu meydana 

~~Kar., Fakat bilmeceyi yalnız 
kılnıek değil.. Bütün manasile de 
it aHayabilmek icap eder.. Bu 

k le oldu mu?. En bUyiik mü· 
Alatt kazanmı olursunuz. 

Haean Bey 

Bin Bjr İsim · 

• 
Hasan B. aulatlı: 

- Arapçada devenin binbir 
tane adı olduğu gibi hundan 
sonra da Türkçede paranın binbir 
tane adı olacaktır .. 

Dinliyenler hep bir ağızdan 

sorduk: 

- Buna sebep ne? .. 

Hasan 8. cebinden bir gazete 
çıkararak okudu: • 

- Museviler badema Türkçe 
konuşmıya karar verdiler .. 

50 Kuruşa 
Hasan beyin karşısına bir di

lenci çıkb. 

Hasan bey açım bir öğle ye
meği yimem içjn bana elli kuruş 
verir misin ? .. 

-Nasıl bir yemek yiyeceksin? .. 

- iyice karnımı doyuracağım. 

- Al elli kuruşu fakat yemek 
yiyeceğin lokantanın adresini de 
ver de ben de elli kuruşa 
karnımı doyurabileyim. 

••-"==;:;;:-= ---:ıı.=·====;;;:;ı, 

Tayyare 
Hasan Bey, sen aöyle ha· 

kalım, vesaiti nakliyeden en emini 
hanğisidir ?. 

- Tayyare1. 

- Amma yaptm Hasan Beyf. 

Tayyare emin bir vHıtai nakliye 

olabilir mi?. 

- Olurya, niye olmasm.. hiç 

kimseye çarpıp öldUrdliğUuU duy· 

dunmu?. 

YALANCI 
Birisi tramvayda yanındakine 

yüksek sesle anlatıyordu: 
- Karım benden bir aaat 

evvel sokağa ç1kmıştı .. 
Hasan B. kolumu dllrttli.. 
- Ne var?. 
Dedim .. 
Konuşanı göstererek: 
- Şu adama bak ,Jedi.. Mllt· 

hiş bir yalancı 1.. 
- Nasıl keşfettin Basan Bey? 
- Konuşuşundan, duymadıo 

mı? Karım benden yarım sant 
evvel sokağa çıkmıştı, diyor .. 
Hiç kadın kı.sm : nın tuvaleti bitip 
le erkekteu daha ev,•el sokağn 
ç khgı vaki midir? 

_ :.;ersemln biri y:: zı kale· 
m•ml yine bir tarafa •oymuş, 
arıyor, arıyor bulamıyorum. 

Sinek 
Peyami Safa Beyle, felek Bur· 

hanettin Beyin aralarındaki mü
nakaşa gittikçe alevleniyor •. 

Peyami B. bir yazısında Feleği 
ıineğe benzetiyor ve diyor ki: 
0 Benim yOz ıeksen cilt eıerim 
dururken bu ıinek ne diye onları 
bırakıyor da, benim bir fıkrama 
musallat oluyor." Bu yazıyı Hasan 
Beye okudum •• 

Gel, dedi, ıeninlo bir hesap 
yapalım- Bir sinek kaç gram gelir. 

- Ne gelecek bir gram .• 
- Felek kaç kilo ağırhğı~ 

d~dır?. 

- Atağı yukarı sekıen vardır. 

-Demek ki Felegi birer sinek 
kadar küçük parçalara ayırsak 
meydana seksen bin tane sinek 
çıkacak. Bu sinekler Peyami Beyin 
180 cilt eserine Ye yazdığı bUtUn 
fıkralara musallat olduktan sonra 
yazacaiı yaıtlar için de binlerceai 
artar. 

Korkuluk 

Hasan Bey bir bostanın 6n0n
den geçiyordu. Bahçıvana: Başın· 
da yırtık bir kasket, arkasına 
alacalı bulacalı bir caket, kolla .. 
rmı iki yana açmış duran, kor
kuluğu göstererek sordu .. 

- Ba1ıçı van bostana bu kor
kuluğu niçin dikiyorsun? •• 

- Kargalar ektiğim tohumlara 
yemesinler, diye Hasan Beyi.. 

- Dernek ki kargaları himaye 
ediyorsun? 

- Anlamadım Hasan Bey 1 •. 

- Kargalar tohum yiyip ka· 
rıoları agnmasın diye korkuluk 
dikiyoraun yal ... ----

Olur Va l 
Bir ınuharrirden bah1ediJiyor

du .. 

- Hasan Bey, dedim onun 
yazdığı bUtün yazılan baıka biri· 
sinin daha evvel yardığını hatırlı· 
yorum. 

Hasan Bey güldü: 

- Olabilir zavallı birkaç :ıa· 
mandır kendine malik değil. 

Hesap 
Hasan Bey lokantaların birin· 

de yemek yedi.. Garson hesap 
pusulasını getirdi. Y ekôn Hasan 
Beye mutedil göründü. Garsona: 

- işte. dedi, pek tuzlu ol
mıyan bir hesap L 

Garson kiğıdı Hasan Beyin 
elinden aldı .. 

- Bir yaullıhk olacak Haaau 
Be1L 

-r~ ı · 
+=~,_-_K_ita_pç_ı ----~ 

Camekinında 1irmi aekiı 
renkli kaplar içine aaklanmıt 

seksen çeşit kitap bulunan bir 
kitapçı dnkkAnına girdim. Kitapçı 
mangalın başına oturmuı, bir 
elini mangalda ısıtıyor, bir elile 
de yo • yo oynuyordu. 

- Pazarola kitapçıba~ı .. 
Dedim. 
- Eyvallah Hasan Bey. 

lıtifatile beni karşıladı. Yer 
gösterdi, oturdum.. Ardınızda ıu 
muhavere geçti: 

- Ne var ne yok kitapçıbaşı, 
işler ne Alemde? 

- Hiç sorma Hasan Bey, 
kitaplar satılmıyor. 

- Peki amma ıiz de biraı 
ucuz verin de satılaıo. 

- Nasıl olur Hasan Bey, biı 
bu kitapları ne sıüçlükle bast ı· 
rıyoruı. 

CamekAndan bir kitap çıkardı: 
- Bak şunun kabı beı renk

lidir. Kabın klişesi için yalını 

seksen lira.. Tab'ı için de lurk 
lira masraf yaptım. 

Kitabı elime aldım. Hakikaten 
gUzel bir kaptı. Fakat bizim 
kitapçılar da yalnaz kaba ehem
miyet veriyorlar. Sanki kitabın 
okunacak yeri kabı imif gibL. 
Fiatine baktım, elli iki buçuk 
kuruş.. Akhma bir hiklye geldi: 
"Meşhur bir istatistikçi öHirken 
talmizinı yanına çağırmıı. ve 
ona mesleğinin ıırnnı 6ğretmiş .. 

- Her feyi saymaya imkAo 
yoktur.. Demİf, iıtatiıtiğe ait bir 
rakkam sorulduğu zaman akla 
yakan bir şey uydurunun. Fakat 
t 000 gibi 1 ~ gibi toparlak bir 
rakkam olmasın meaelA bin 
betyUz yerine bin dört yUz dok
aan sekiz buçuk gibi bir rakkam 
söylesen bunu duyan da ne ka· 
dar dikkatle eaymıı gibi bir 
his uyanır, ve ıana itimat eder• 
ler .. 

Her balde kitapçdarda da bu 
istatistikçinin dUşünceaine uyup 
fiyatlarının dakik bir hesaba İ•• 
tinat ettiğini anlatmak ister gibl 
böyJ~ akıllı fiatlar koyuyorlar .. 

- Pazar ola kitapçıbaşıl.. 

Pazar Ole 



SON POSTA 

••• 

Bedir Han Bey, Abdülhamide, Ömer 
Hayyam' dan Bir Rübai Okudu 

Bununla, Günahsız Kimse Yoktur! Demek İsteyordu 
Malzarrirl Jf. 

Her Hakkı Mahfuzdur 
-202-

Tam otuz bir ıene, Beşikta~ 
karakolunun alt katındaki odanın 
köşe minderinde oturan Ye bu
radan gelip geçenlerin hatırasında 
muhtelif bisterden mUrekkep bir 
iı bırakan Hasan Paşa bugUn 
yine o karakolun civarında, narin 
vo zarif bir kubbenin altmda ya· 
tıyor, ve yine oradan gelip ge
çenlere kendini hatırlatıyor. 

Ali Şamil Paşa 
(H. J 262) senesinde (Ml1,ul) 

havalesinde bulunan (Tayyar Nes
turileri) isyan etmifti... Bu İıiya· 
nın sebebi, meçhul değildi. ı3ir 
baylı zamandan beri, adeta yarı 
müstakil bir halde yaşayan, lngil
tere ve Fransa hUkiimetlerinin 
himayesine güvenerek vakit vakit 
bir çok şimarıkhklar yapan Nes· 
turiler, artık büsbütün istiklal 
istiyorlar, hatta silaha aarılrnak 
istidadını da gösteriyorlardı. 

O tarihlerde, o hnvalide hil· 
kumctin kuvvetti zaifti. Asker 
toplamak ve o tarafa sevketmek, 
paraya mutevalduftı. Halbuki 
devletin hazinesi, bomboştu. Ba· 
bınii, memur maa~larina bile Ga· 
lata saraflarmdan aldığı borçlarla 
tediye ediyordu. Binaenaleyh asi· 
ler üzerine bir tedip kuvveti gön· 
dermiye imkan 'fe ihtimal yoklu. 

Halbuki asiler, bu h.tli bildik
leri için günden güne şımarıyor, 

Hatta bununla da kalmıyarak o 
civarda sakin b'i.llunan (Kürt) Jere 
karşı tecavüz ve taarruzlarını ıır· 
tırıyorlardı.. (Cizre ) de oturnn 
Kürt ümerasından {Bedir Han Bey) 
bu hale tahammül edemedi. ~es· 
turiler üzerine mukabil taarruza 
geçti. iki kuvvet, muhtelif yerler
de muhtelif şekillerde çarpıştı. 
Bedir Han Beyin kuvvet ve nüfu. 
ıu galebe etti. Asiler, adeta Be
dir Han Beyin itaat ve inkjyadı 
albna girdi. 

Sonraları f ngiltere devletinin 
lıtanbul sefirliğine tayin olunan 
( Sir Hanri Llyart ) o tarihte 
(Musul) da konsolostu. El altın· 
dan Nesturileri tahrik eden -ve o 

havalide logiltereoin himayesi al· 
bnda bir ( Nesturi muhtariyeti ) 
YUcude getirmek istiyen, bizzat bu 
jdamdı. Bedir Han Beyin Nestu
rilere galebesile kendi pilanınan 
ıuya düıtüğünil görür görmez 
telAıa başladı.Fransa konsolosunu 
da ele aldı. Bir taraftan lstanbul· 
daki ıefaretlere, diğer taraftan 
f ransa ve İngilter., hükumetine 
birçok mektuplar yazdı. Bedir 
Han Bey aleyhinde büyük bir 
cereyan yaptı. Bu iki hükumet le 
Bab.Ali'yi t.n:yike başladL 

Maksat, Bedir Han Bey'i o 
bAvalideo kaldırmak, bu ıuret)e 
o civardaki Kilrtlerin nüfuz ve 
kudretini kırmak, Nesturileri muh· 
tariyete kavuşturmaktı... Babılli, 
•ariyetin içyüzüuU bilmekle be-

1 

raber, bir siyasi hadise çıkarmak 
istemiyor, meseleyi (üslubu haki-
mane) ile halletmek çaresini dll
§Ünüyordu. 

Nihayet, Sadrazam Reşit paşa, 
(AbdU!mecil) le gö~tü. Güya. 
o havalide muvaffak olduğu biz· 
metler, tarfışabaneden takdir buy· 
rulmu,'ta zatişabano bilzal kendi· 
sini görUp teşekkür etmek istiyor
muı gibi bir tedbirle Bedir Han 
B~ İstanbula davet olundu. 

Bedir Han Bey, zeki ve fira· 
setli bir adamdı. Büyük ikram 
ve iltifatlarla lstanbula geldikten 
sonra şahsı etrafında dönen fırılw 
daldarı derhal anladı. Aci bir 
licınn ile bUkumetin zafmı tenkit 

derek kendisine reva g örülen 
bu muameleden şikayete başladı. 
Sadrazam Reşit paşa, telAş etti. 
Bedir Han Beyi tatmin etmek 
için, önündeki ıiyah kaplı bir 
defterin üstüne elini koyarak: 

- Emin olunuz.. Hakkmızda 
hiçbir suifikir yoktur, Bedir Han 
Bey •.• Şu siyah kaplı c!efterl gö
rüyormusunuz. Sizin,zahirdeki ha
rakatmız; şu defterin kapı gibi 
ıııiyabtır. Fakat baldkatta ise, şu 
defterin içindeki kağıtlar gibi 
bembeyazdır. Ve!, bu ya!nız be· 

~·~_., Pek yakanda '..:lnll!B~ 

ART i S Ti K'te 
Şarkılar kraliçesi 

GİTT A ALP AR'ı 
KADlfJ SEVERSE 

filminde a'kışlıy2 cak6tnız. 

BlR ADAMI ÖLDÜRMÜŞ ... 
N.ŞANLISI 1LE EVLENMiŞ .... 
İşte; büyük rejisör 

ERNS T LUBITSCH'in vncuda 
gclird "ği MAURICE ROSTAND'ın 

nim pbll fikir ve kanaatım otm .. 
yıp, bunu deY:Jet dahi teslim et
maktedir. 

Dedi. 
Bedir Han Bey, sadrazamın 

bu teminabna rağmen yine vazi· 
yete itimat etmiyor, herhalde 
büyük bir nezaketle haıına bir 
çorap örüleceğini tahmin eJiyor· 
du. Fakat arlık iş işlen geçmişti. 
Ya pahileceği bir şey varsa, o da 
taliinin hUkmilne karşı mütevekki· 
lioe boyun eymekten ibaretti. 

( Arkası var) 

M. Troçki'nin Konferansı 
Kopenhağ'. 28 - M. Troçki 

hiçbir hAdise çıkmadan lrnnf~ran· 
s ı na vermiştir. Troçki Rusya ih
tilalinin tarihçesini yapmış ve hiç· 
bir siy .. sf rnünaka§ada bulun· 
mamıştır. 

Bir Makarna Fabrikası Yandı 
Napoli 28 - Bir makarna 

fabrikası yanmıştır. Hasar 2 mil· 
yon lirettcn fazladır. 

Bu nkşaın saat 
21,30 dn 

Oç Saat 
Opuet:3 pe•de 27 tabi> 
Yaza ı: J: ı.. rc• ın ile-, t 

Besteli) en : 
Crıııal Re~it 

Umuma 
Paurtesl (lyuu yoktur. 

Matineler yaloı:ı 

Cuma gı1nl . rld "r, 

lıtlnbul Bdrdiy~sl 
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FRANSIZ TJYATROSUNDA 
Bu akşam s At 21,30 da 

SÜREYYA OPERETi 
60 kişilik yeni kadrosile 

EMiB 
1 Operet 3 perde 1 
.C1ŞEN Ç·ırUL':J 

ötOÖRÖff ~ôit"AoAM 1 cL~~~~ s~~~~' .... in-. 
Şaheıerlnl• mükemmel menuu budur. 1 büyük romanı 

Bu hafta ı ARİAN "GENÇ RUS KfZI,, 
ELHAMR A'da ı 1 &1ihues:ıl!lerl; 

VtCTOl FRANCEN - GAB"r MORLA Y 
Kemali muvafhk•yetle göatcriliyc r. 1 l!llyük muvaffal ıyetle devam ediyor. ' . , ............... ___ _ 

.. 
KIZLAR 
KIZLAR 
KIZLAR 
KIZLAR 
KIZLAR 

MEKTEPLi 
MEKTEPLi 
MEKTEPLi 
MEKTEPLi 
MEKTEPLi 
MEKTEPLi KIZLAR 

M A 1 i K'te 
Pertembe akıamı baılayor. 

• Y erleriniıi ••elden temin ediniz. 

Gençlik 
fil mi 

Hla 
filmi 
ffeyecaa 

nimi 
Ne,'• 
filmi 
Hlcraa 
fi imi 

Harikalar 
fUml 

DiplomatlaraHükmeden GizliKuvvetler 

Cemiyet Azası Y ekdikeri
ni işaretten Anlayorlardı 

( Battarafa l inci eayfada ) 
mecbur oldu. Bu zabit to pasa• 
port ye cnak soruyordu. Bu 
sefer Yakuşef bir işarette bu
lundu. Zabit ael4m durdu, a .. 
kerler geriledi ve otomobil bn
yllk bir sllratlo yolun yine yo
luna koyuldu. 

Biribirini takip eden bu hA· 
diseler karşısında Yüz:baıı Re
ily'in hayreti gittikçe artıyordu. 

Onun bu hayretini gören arka· 
daşlan, vaziyetin fevkalAdeliğini 
derhal anlattılar: 

- Sizin gibi mllhim bir misa• 
fir için teşkilatımız icap eden 
bütn tedbirleri oıldı. En ufak 
tehlike ihtimalleri bile dUşllnUldil. 
Yolda gördüğilmilz kolaylıklar, 
hep ba tedbirlerin bir netice
sidir. 

Ve yolculuk b~yle devam edip 
gitti. 

Bir ara, yolun bir diSnemeç 
noktası ge.lmişti. Otomobil ıek· 
sen beş kilometrelik bir ıilratle 
ilerlerken viraj yapmak lllzımgel· 
di. Manevra o kadar ani oldu ki 
otomobildekiler havaya sıçradı· 
lar, araba müthiş bir hamle 
yaptı ve kenar tümseğin lizerino 
fırladı. Şatkovski birdenbire 
fire::ılerl sıkmıştı. Araba pa· 
tinaj yapmıya başladı ve kar
şısına çıkan bir ağaçla çarpı• 
şacağı sırada bUyük bir soğuk· 
kanlılık gösteren ,oFör frenleri 
tekrar gevşetti. Motör, şiddetli 
bir tazyik ile arabayı ileri ıllrdil 
ve bu suretle tekrar yolun ilz;e
rine dönUldO. 

Bir direksiyon darbesi.. ve 
araba durdu. Fakat içindekiler, 
tekrar yerlerinden zıplamıılardı. 
Netice şu oldu ki tekerlek las
tikleri kamilen patladılar. Seksen 
beş kilometre giderken ant fren 
yapılmak mecburiyeti de, araba· 
nıo milini kırdı. İleri, geri hare
ket etmek imkanı kalmamışh. 

Yüzbaşı Reily, bir an içb 
ağımdan düşen pipoıunu tekrar 
alarak dişlerinin arasına sıkışrırdı. 
Gözlerini kırkarak arkadaşlarının 
haline baktL Vaziyetten hasıl 
ettikleri intıbaı yüzlerinden anla· 
mak istiyordu. Her ikisinin de 
rengi sararmıştı. Bundan da vazi· 
yetin vahim olduğu neticesini 
çıkardı, 

Bu sırada Y akuşek, logiJizin 
anlamadığı birkaç kelime mırıl· 

dandı ve hep beraber otomobil· 
den indiler. ilk yakın !Jİmeodifer 
istasiyonunun yolunu tuttular. Bu
lundukları mevkiden, timendifer 

yoluna bir buçuk saatlik mesafe 
vardı. Yanm aaat kadar b6ylece 

vilriidükteo sonra sağa saptılar, 

daha bir hat!i yürüdüler ve bir 
hat bekçi kulübesine rastladılar. 

Burada, Ynbaşı Reily'yi tekrar 
korku aldı, herhangi bir suretle 
tevkif edilmekten endişe ediyordu. 
Fakat Opperput' da logilizlerin 
endi~elerini teskiıı etmiye çalışı• 
yor, hiç bir ıuretle kendilerinden 
fllphe edilemiyeceğini temin eyli· 
yordu. Tröıt mUdUrile beraber 
bulunmak, tam bir emniyet de
mekti. kısa bir muhavereden son• 
ra Şalkovaki bekçi kulubeaine 
girdi. Reily ise piposunu çeke 
çeke kulübenin isli penceresine 
yaklaıta. Bu pencereden, Şat· 
kovaki'nia içeride, telefonla ko
nuştuğunu görüyordu, yanında da 
kulllbeoio bekçisi vardı ve endiı• 

-
ile bu muba•ereyi takip ediyordu. 

Maaaıafib içine atıldıj1 mac .. 
ranan neticesinden hiçbir endiıe 
duymuyordu. Çllııkll lı'a.t teıJd. 
!Atının timdiye kadar g&nbildijl 
veçheleri, ona, tam bir emniyet 
Yermiıti. Bundu ıoarua için de 
tevekknl ile vaziyetin lnkitafım 
beklemekten başka çare yoktu. 

Bulunduğu yerde aanki UJUt" 
muş gibi pipoauou çekiyor •• 
binlerce defa kansının ağzıodaa 
işittiği bir şarkıyı mırıldanıyordu. 
Şarkının ahengi ona çok hazia 
geldi ve yüı;il, sanki bir g61ge 
İlf' 6rtüldil. Fakat bu bOznOndea 
kendisi de utanmq olacak ki 
gülmiye başladı. 

Sonra Pepitayı dilşDndn Ye , .. 
kın bir dönilşDn sevincl)e kalbi 
çarptı. O, hiltOn bunları dnşO. 
nürken uz:aktan da bir tren p 
rliltüsQ duyulmuştu. Aynı gtırlll

tüyU telefon batında duran Şat
kovski de işitmiıti. Daha hızh 

konuşmıya bqladı -ve aonra te
lefonu bekçiye verdi. Bekçinin 
karşısındaki adam çok mllbim bir 
şahsiyet olmah idi ki her hece 
ile beraber derin bir reverana 
yapiyordu. Sonra ahizeyi yerine 
taktı ve sUratle kulübeden çıktı. 
Arkasından Şatkovski geliyord11. 
Bekçi, gelen trene kaqı kırmızı 

bir bayrak aallamıya Te rayların 
nzerinde trene doğru koımıya 
başladı. Şatkovıki de arkadaıla
rına, Reily'oin anlamadıj'ı bir 
şyler bağırdı. 

Gelen bir lfir'at katarı 
idi. Kırmızı bayrağı görDr gör
mez;, inle~ gibi gıcırdayarak ge
lip kulübenin önünde durdu. 
Tren makinisti ile memuru bek
çi ile konuşurlarken Yakuıel 
Opperputla lngilizlerin koluna 
girdiler ve bir kompartımandan 
içeri soktular. Hayretinden dona 
kalan Reily arkadaılannın yUzO
ne bakarken onlar ıu liizlerl 
ıöylediler: 

- Siz öyle bir devletin istih
barat teşkilatına menaupaunoz ki 
Sovyetleri devirmek huausunda 
onunla temamen anlatmış bulun
mak iıti)oruz. Treni durdurmak 
meselesine gelineer bu it. zor 
birşey değildir. Demir yollar 
memurlan araamda adamlarımd 
bulunabilir. Ba da, bir hlm. 
midir? 

( Arkaaı ••• ) 

Almanga'da 
Hükumet 
Buhranı 

Berlin, 28 - Parllmeatoda 
miiteıekkil bir ekıeriyete Utinat 
edecek bir k•hine teıkW har 
kındaki teşebbnınn akamet• ut' 
raması Uzerine bir • Riyuet kr 
bine " si teşkili için yapılaa ko
nuşmalar benllz bitmemiftir. Aır 
cak bu mükllemelerin bu,00 
vaziyeti aydınlatmua mubteaael-
dir, • 

Buhranın ne auretle halleclilr 
ceği, hali belll deyildir. 

Bu hususta yann bir ka,., 
yerilmesi ihtimal dahilinde 8"" 
rtılmektedir. 

Leh - Sovyet Misakı 
VarfOYa 28 - RelaicD•har' 

SoYyd Ruaya ile aktoluna11 adr 
mi tecavüz miukım imıalaautW• 



TiMURLENK 
- 157 - Muharriri : if.. lf. 

Tevekkül Göz Göre 
Göre Sönüyordu 

Fakat y&reği titriyordu, renai J 
•tarıyordu. Bir lcere TevekklilO 
•ıhbatço nasıl bulacagım bilmi
yordu, IOllra onun kendisini nasıl 
•U$11ıyacafım tahmin edemiyor
du. Efer yfıte hasta ise felAketti, 
birkaç yılhk hicran o takdirde 
lcapanmıf an bfr yara gibi yine 
lranayıcaktı. 

l;i!eşmit te Adetini değiftir
lllİf İle bu da bir busran tetkil 
edt!cekti. Çünkll şahinşab, 6mril· 
Diia aon günlerini, fU ibtiyarhk 
demlel'ini e>nun dizi dibinde gea 
çirmek iatiycrdu. Tevekkülün 
ıefkatli bakıılarile, muhabbetli 
tazlerile son bir gençlik neı'eıf 
bulmak ihtlyacmı beıllyordu. 

Acaba bunu g3recek midi ? 
Yıllarca ona ıönderdlfi mektup
lar, tek bir ,On bile ihmal rdii• 
mekslzin yazılan o uıun muhab
betnarneler gftzel Moğol lnzın1n 
y8reğinde minimini bir ateş vil· 
cude getirebilmiş midi, yoksa o 
y&rek hAfl soğuk midi, derin bir 
•tkı ihata edemiyecek kadar dar 
ınidi ? 

Bntnn bu mOllhazalan zihnin
den geçiren ıabinşah, bağıbihiş
tin eşiğinden içeri girer girmez 
ağır bir ıaçu [I] ite kal'fllqb. 
Bu saçu, hakiki bit inci Ye elmas 
yağmuru idi, harem balkı muhte· 
tem efencliJerini bu kımetJi y•ğ· 
munm ağnakları arasında istik
bal ediyorlardı. 

Timar, batından akıp ayaklan 
dihiade kllmelenen kıymetlı tq
lan, bpkı bir au birikintisini çiğ
ner gibi, ezerek geçti. Onun g6-
dade bu tatlaı'ın ve bu nümayiş• 
lena biç bir değeri yoktu. O, 
kendi pırlantasını anyordu, 26z· 
leri-hnmmalı bir iştiyak içinde
-ay kadınlarının üzerinde dol.ıı
fl)'or ve muhtaç oldup nuru bul· 
lllak için adeta çırpınıyordu. 

Nihayet onu, o yancanı, o e~ 
aiı. pırlantayı sıardü, mermer mer
cliYain 80D basamağında duru
Jorda. Fakat ne halde?. YDzü, 
116 benzi gibi, soluktu. Gözleri, 
Çaınura bulanmıı iki elmas gibi 
reokaizdi. Avurdu avurduna çök· 
1116tt&, et namına üzerinde birşey 
Joktu, b :r deri ve bir kemikti. 

Tımur, bu görllfe illdq inan
Bıadı, Tevekkül&\ ıöyle böyle an
dıran bir bqka kadınla kartılaş
lığına zahip oldu. Fakat mezar
da.ı kalkıp latUne ipek entari 
li11Dit. başına arakçin geçirmiş, 
heliıae f&l kataomıt olan bu 6lll 
bi~zat T evekkOldll. Kocaıına ub• 
rnt haberler Yermek İÇİD oraya 
ıel111iı aibi bir mevta zafile, ac
lile ırtllü:naiyordu. 

tinin hiçliaini anladı, gözleri nem· 
lene oemlene, ayakları aeodeliye 
ıeodeliye yllrUdil, T evekkülOa 
etli& parmaklaruu tuttu.. 

- Ne o çocujum, dedi, bat
ta mısın? 

O, saray teşrifatına uyarak 
ulcaımak, ıeYketlO kocasıDID 6-
nünde iğilmek iıtedi. Ukin der· 
manıız bacakları bu vazifeyi ya• 
pamadı. Gözleri karararak yere 
yuvarlandı ve bu sukut, Timuruu 
silaline feci bir cevap teıkil etti. 

* Timur, Hint'ten, Çin'den, 
lrao'dan getirdiği hekimleri her 
,On sorguya çekiyordu. 

- Naıı), llmit var mı 1 
- Ümit Allahtanl 

Ve ıonra TeYelıknınn yanına 
ğf dtrek hekimleri tekzf p edecek 
bir iylletme nitaneu arıyordu. 
Fakat baıta1 gOn geçtikçe biraı 
rlaba eriyordu, kımıldanamiyacak 
hale geliyordu. Aık onu tifaya 
erdiremiyordu. Fen, yaklaıan akı· 
beti uzaldaşhramıyordu. Dua. 
sadaka, adak, hiçbir fayda ver• 
miyordu. Tevelc:ki\l, göz göre ıöre 
sönüyordu. 

Timuruo endişesi çok büytlktU. 
O, Teveklille kendi arasındı garip 
bir rabıt seziyordu. Şu fant dün· 
yada eli eline değmiyen Moğol 
güıelile başka bir atemde mes'ut 
olacağına inanıyordu. Bu imıın 
sebebile de onun 61mesini, kendi 
altımüne de allmet sayıyordu. 

Halbuki dllnya ftzerindeki Ya• 

ıifeleri henüz bitmemişti. Daha 
zaptohınacak yerler, yıkılacak 
tahtlar, esir edilecek padiphlar 
vardL Tevekknl ölDrse vazifeyi 
tamamlamak mnıkillleşecekti, ya
hut uğraşmıya zaman kai
m yaciıktı r Ayni zaman
da saltanatının istikbalini de he
nftz tespit etmemiıti, veliaht gös
termemişti, oğullarının ınaliklne

lerini ayırmamaşh, hatta altı i:o

nmunun dilğOnllnll bile yapma-

mlfb. 
Bu sebeple te1Aş içinde idi, 

Bekir torunlarına etraftan kız 
araıtırayordu. Nihayet bu itleri 
bitirdi ve yine Kamg81 aahra· 
aında bllyOk bir dllğftn yaptt. 
Altı pren•, alta bey kızile bu 
dOilln sonunda birleşeceklerdi. 

Dllğlln timdiye kadar yapı· 
lanlardao daha ınükemmel ola· 
rak cereyan etmişti, dilnyamn 
dart tarafından hükiimdarlar, el· 
çiler ıelerek kudretli Şabinıahın 
bu 1eai neş' esini kutlalam11lardı 
yalnız o, rasimedıı.n uzak kal· 
makta ıarar eaiyordu. Tevekkülnn 
baıını bekliyordu. Alta çıftin 

Şahinfah, gllneıin bu kadar 
fer.iz kalabileceğine ihtimal ver
llleaaelde beraber hakikati görme
lllezlik yapamazdı. işte elmuın 
rcv?alu, güneşin ziyaın a6nmllıtu, 
:e~de bir i•kelet duruyordu. Bu 
d•cıa, ona derin bir mel&le ve 
lı erin bir yeae dftıtirdO. bllttın 

ıelipte ayağ na öptükleri demde de 
yine orada idi• Gelinlere vo afi. 
yeylere heyecanlı bir lisanla bab
tiyar!ık temenni ederken elile 
hastayı ı&ıterdi, adeta yalvardı: 

Glyalan ve emelleri bir anda 
:Gndo, içine bir boşluk yayıldı, 

lllr&ade ilk defa olarak inbiza
.._ •aauıı duydu, kendi kudre-

ba (l) Saçu. Yllhut &~1 gelinlerin 
el ~i~a ·~~lan para, dan ve aalreye 
4Gn '

1 
~kı hilltQmdarlıma payitahta 

lert:ı er~~~e ve bil hl\88& saraya girit· 
tlın .. e ....,'arına gelin gibi, inci ve 

deJruı rdtU 

- Buna da dua edin, iyi ol· 
sun. Onun iyiliği benim iyili· 
ğimdir! 

Alb çift, yanından uzaklaıt.k
tan •onra Tevekküle yaklqb. 

- Bak, berkea murada erı· 
yor. Sen beni aamda kodun, 
ol murad ettin. 

C Arkası nr) 

RADYO== 
29 Teşrinisani Sah 

f•tanbul - ( H'.00 metre ) 18 den 
itibaren. 18143 e kadar ıu lfıkbule 
JJ. IR,43 ter rn,20 y kad T Ork{'stra 
19,20 den 19,46 e kadar Fransızça 
ders ( MOptedılere mabıue ) 19,43 • 
ten 20,00 e kadar Orkestra 200 den 
20,4"'i e kadar az Hafız Ahmet B. 
f0,45 ten 21,80 a kad"r Fi~riyA B. 
2J,3o dan 22,00 e kadar Taganni Mat
mıı.z cl Roz.ıntal 22,00 don !2,00 a ka· 
dar Gramofon, Ajanı haberleri, Borsa 
eaat ayarı. 

BG1ueı - ( 894 metrı ) I0,40 gıa· 
mofon, 21 ıarkı, 11,20 eenfonl. 

'tel pat - (431 metre) 20 konferans, 
20,G gramofon, 21 Zagrep'ten nakil. 

Roma - ( .f4t metrı) 21,20 k.on
ferane, 22,U gramofon, 22,6 Milan'>. 

Pr•f - ( ~8 nıttrı) 21,20 :Millt 
Yugoılnya bayramı, 23,-6 balk 
kon eri. 

Viyan• - (517 uıotre) 20,45 aekert 
koneer, 22 kflçfik bir komedi, 23 danı 
hami arı. 

Peıt• - <l>50 metre) 20,'0 küçük 
hlkAye, 21 Pctte tiyatroırnndan nak· 
len m111ikill komedi. 

Varton - ( ı•t2 mıtrt ) 20 f> 
muıikUI muıahabe, 21 Polonya mu~i
kiai, 21,65 Franııı. prkıları, 23,t~ gra· 
mofon ile hafif eserler, 24 danı ha
vaları. 

B~rlln (163~ metre) - 21,US bir 
oper" koınfk. 

30 Teşrinisani Çarsamba 
lataabul (1200 metre) - 18 saz 

(Vedia Riza 11.), 1CJ,4i orkcıtra, 19,20 
P'r:msızça ders (müptedi' ere mahsus), 
19, 13 ork stra, 20,80 Yesari Asım B., 
21 Saz (Aleko Erendi, Hikmet Ri7.a B., 
22 orkestra, Ajans ve Boru haberleri, 
sa ıt :ıyarı. 

Bükreı ( 894 metre ) - 20: Siya· 
si b.:ıhi !er, 20,40. Gramofon, 21. 
Pı} aııo. 

Bc'wrat ( 4'H motr ) 20. Oraıııo· 
fon, 20,20. Dans ba.vaları. 21. Kon· 
sor. 21,45. Gramofvn. 

Roma ( 441, metre ) - 21.15. 
Doktor söyliiyor, 21,45 ltalya geccel, 
muhtelif cğl nceler. 

Pwat - 488 metrt) 20,öO. Kon· 
eer, 21,05. Akpm konser. 

vı,... - ( ısıs, mttrt ) f0,05. 
Balk konseri. 

Pııto - (650 metrı) 20,45. Beetho· 
-.eıı gccetl 22,4~. GOnOn haberleri çe 
çığan orkeetrası. 

Varıon - (1'1 l mıtrı ) 21. Kon· 
s<'r, macar hava.larr, 22.05, Keman 
konseri. 

Berlin - (1635 metre) 21. MUnih 
ten naklen 9en geçe. 

::= TAKViM == 
SALI 
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Arabi R11ıar 

~ • Recep 1351 il •M Tqrla· IJU 

iT 

SON POSTA 
YeYml. 51yul, H.ndia " Hallı 

wueteai 

idare: lıtanbtıl • F.ald Zapttye ı 
Çatalçe9me ıokatJ 25-

Telefon ı Jıtanbul • 20203 
Poıta tatueuı letanbul. 74t 
TtJırafl htanbul 80NP08TA 

ABONE FIATl 
T0RKIYE ECNEBi ----14'00 Kr. t Sene 

7ao • e Ar 
400 • 3 • 
1110 • t " 

ı ,,O llr 
1400 • 

aoo " 
300 • 

..... evr• .... nrhmez 
llblardan mea'ullyet alınmaa 

cenp tfla mekt•pl an (9) kUlılflat 
dul llf.•Ml lbımdır. 

Mr11 4etlftlrllmttl (20) karaıtar. 
Guete•W. '*-- ........ ,...... 
..... ulllmaahfaw .......... 

aittir. 

•• 
Dün Anneler Birliği Toplandı 

Dan lqertle mOnallafa._. v....,...... 

Yerdim late,enler d19arda bellU,orlllrdl 

Dün Himayei Etfal Cemiyetinde, Anneler Birliji toplanarak, 
bazı kararlar Yermişlerdir. l.tanbulun muhtelif ıemtlerlndeki fakir 
çoculdan giyindirmek, Ye ııcak yemaklo beslemek Dzerinde ko
nuprak, bilbaua bu aene azami yardımda bulunulmallDI iste
miıler ve mOttefikan kabul etmişlerdir. 

Deniz Spor Klübü Açıldı 

Din Halk Evin Konferam aalonuoda Deniz Spor Kulllbll 
mD...Weri toplanank ilk içtlmalannı yapmıtlardır. 

Memleketimizde blyle bir apor teıekkOlftnlln meYcut olmamuı 
dolayılile, bUI mlihim zeyat bu lılm alhnda IJlr lmltıp tesfıiai 
diftlnmlt •• mu•affak ta olmuılardır. 

ilk içtimada lrvlObln niumnamelİ yapılm11 " ldnbnn ilk 
idare heyet de aeçilmiıtir. Reisliğe e.bak Hariciye Nazır1 A5ım 
Turgut Bey, birinci reiı Yekili Ekrem RllftO, ikinci doktor Demir 
Turgut, liçüncll AbdDrrabman, Umumi kltipliğe Fuat ROştD, 
veznedar Ye muhasipliğe M. Riedt, hesap mftfettiıliğine M. Paştb 
Ali Sedit Ye azabğa da HOıeyia Beyler seçilmiştir. KIObUn ,im
dilik 40 azuı verd r. 

:.-==-

8 e/ç ika İntihabatı Ve Arbedeler 
BrOksel 28 - Büt&n memle

kette lyan ve meb'usan mecli .. 
leri intihabı yapılm•ıtır. Son 
dakikaya kadar propagandalara 
faaliyetle devam edilmiş, fakat 
intihabat ıük6n içinde geçmittir. 

Buna karşı intihap büroları 
haricinde muhtelif müsademe ve 
arbedeler olmuıtur. İki genç 
katolik rövelver ve karabine ile 
a eoç ıosyaliıtlere ateı açm ılarsa 
da isabet etmemiştir. 

Bnyok tehirlerde de c:adde 
ve •okaklarda ıjyasl rakipler 
araaında mOsademeler olmuştur. 

Meseli Anvers·te Katolik.er 
ile Sosyalistler, m6thiı bir harbe 

tutuşmuılardır. Polis. yak'a .
halline geldiğı zaman birçok 
yarahlar yerde yebyord . Ağır 
•urette yaralanmış olan bir genç, 
hastahaneye nakledilmiştir 

iki bftyük fırka olan Sosya
listler ile Katoliklerin, mut, vas
ııt kuçük fırl alar n z rarana 
olarak, kazann akta olduklanm 
g6etermektedir. 

Brl.kscl - Gaze~e!erin ver
dilderı haberlere göre mt habat 

ncr cesinde Lil:erJ. ler 4 v ya 5, 
Fr nt te'ler 3 veya 4 azal k ay-

betıı ekle, Kato ik er 4 So ya• 
listıer 3, Komüıııstl r l v1;y 2 
anlak kaıaıımaktadu 
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NAKKALE 
-170-

A man T ahtelbahirleri 
Adalardenizine Gelmişti 

Ceneral Gouroud da lngllider 
gibi Ahibab•ayı zapdetmek mera· 
kmda idi ve bu işin elde mevcut 
kuvvetlerle baıarılabileceğine de 
kaniydi. Fakat 20 mayiı gnnn 
kar ırgiihı umumiye göndermiı ol· 
duğu bir rapor da, ileride yapı· 
lacak esaslı bir taaurz hakkında 
tavsiye ettiği en iyi pilin, aynen 
Ceneral H amilton'un pillnına te• 
tabuk e tmekte idi. 

Tilrk tebliğl'esmileri, bu mlld· 
det zarfında cenup mıntakasında· 
ki harakAtı a3keriyede Tllrklerin 

g ünde üç } üz ila dört yüz ~a~~r 
%ııyint vermiş oldukları b~ldml: 
mekte idi. Bu Tlirk cepheaındekı 
topçu ve istihkam kumandanları 
ile Erldimharbiye reisl Almandı. 
Bu mıntakanın kumandanı olan 
ceneral W eber'in maiyetinde iıe 
Alman kıtaatı olarak Goben ve 
Breslav zırhhlarından alınmış topu 
topu bir bahriye makineli tüfek 
bölUğU vardı. 

im n Tahtelbahlrlerl 

İngiliz tahtelbahirlerinin Mar· 
mara denizindeki ilk harakAtından 
evvelce d e bahsedilmişti. Marma· 
raya ilk giren tahtelbahir E 14 
tabtclbahiri olup 27 niıanda Mar• 
nıaraya dahil olarak 18 mayiıto 
HeJles'e avdet etmişti. Ferdaıı 
sabah, Türkler Anzae cepheıide 
taaruza geçtikleri sarada 1 1 E. 

labtelbahiri de muvnffakiyetle bo
ğazları geçerek lıtanbula kadar 
gitmiş ve burada rıhbmda bağlı 
bir Ttırk nakliye gemisini batır· 
mıfh. Bundan sonra, Çanakkale 
seferi devam ettiği müddetçe da· 
ima bir iki . lngiliı tahtelbablri 
Marmarada bulunmuı ve Tilrk· 

Ierin Çanakkale ile denizden nak· 
liyatını temamen katetmitti. 

Fakat tahtelbahir tehlikesine 
maruz kalan yalnız Türkler de
iildi. Mayısın bidayetindenberi 
üç Alman tahtelbahirinin Akde· 
nızm şarkına doğru yol 
almakla haber alınmıt 
ve Luoların yakla~makt.:ı 
bulunması Çanakkaledeki İngiliz 
Amiraluu ciddi endişeye 
dllşürml\ştU. Bu tahtelbahir· 
ler Adalar denizine \•asıl olduğu 
takdirde karadaki orduyu himaye 
etmek son derece mUtkill olacağı 
gibi, Türklerin aksine, tamamile 
vo munhasırao deniz vesaitine 
j9tİnat eden ordunun, muvakka· 
ten bile olsun bu münakalesinin 
katedilmesi çok feci neticeler 
tevlit edecekti. İlk karaya çıkıı
tan on beş gün sonraya kadar 
i~relc Heli es, gerek Anzaktaki 
demirleme mahalleri her çeıit 
gemilerle dolmuştu. Bundan 
maada ordunun cenahlarına hinıa· 
ye etmek ve düşmanın topçu 
ateşine mani olmak üzere Hel· 
les'te yedi ve Anzakta da dört 
bil}·ük harp gemısı vardı. 
Bu gemilerin orada bulunmuş 

efradın maneviyatını yükseltmek• 
te, top ateşleri TUrklerin Ana· 
dolu sahilindeki batariyelerinin 
faaliyetini tahdit etmekte ve 
Türk piyadcsiniıı maneviyatı llıe
rinde de hayli tesir yapmakta 
idi. 

13 Mayısta, Alman tabtelba
hirlerinden birinin Adalar Deni .. 

ıine vaaıl olduğu halleri gelir 
gelmez Helles'tekl yedi gemide 
de ve Anza'kdakl dört gemi de 
ikiye tenıil edildi. Yarımadanın 
sahilinde bulunan btlyllk nakliye 
ve tnccar gemilerine derhal Mon 
doros'a avdet etmeleri emredildi 
bundan maada, Monderoa'tan fİ• 
male doğru artık hiçbi• geminin 
gitmesine müsaade edilmedi. Ça
nakkaleye sevkolunnıak il:ıere 
Mondros'a gelen efrat, erzak ve 
levazım burada karaya çıkarıla· 
rak gece karanlığında kliçük 
vapurlarla Helles, Anza sahilleri· 
ne nalcledilmeğe başlandı. 

Tahtelbahir tehlikesi ayni za· 
manda Karargahı umuminin bun
dan böyle nerede bulunacağı 
meselesini de ortaya çıkardı. Şim· 
diye kadar, karada yer buluna· 
madığı için Jeneral Hamilton ve 
ErkAnı harbiyesi W sahilinin bir
kaç yarda açığında demirli ve 
kablo vasıtasile karadaki muhte· 
lif merkezlere merbut bulunan 
(Orcadian} nakliye gemisini ka· 
ragah iltiha2ede gelmişlerdi. Fa· 
kat civarda bir düşman tabtel· 
bahirinin bulunduğu haber alınıl""' 
almmaz İngiliz Amirah Orcadian 
gemisinin behemehal mahfuz bir 
yere sığmmailını emretti ve ka
rargAh ile beraber fmrozadasına 
gönderildi. Burada Kefalo lima
nının geniş ağzı bir dereceye 
kadar tahtelbahir hücumuna karşı 
koyacak derecede tahkim edil· 
mişti ve Amiral gemisi de burada 
kalacaktı. 

Anzacden 18 ve Helles'den 
15 mil mesafede bulunan İmroz 
adası bir çok noktalardan karar
gah umumi için muvafık bir ma· 
haldi. Ferdası giin donanmaya 
merbut bulunan kablo gemileri 
vasıtasile Arcadian gemisi ile 
Anzac ve Helles mıntakalara ara· 
sanda derhal kablo tesisatı ikmal 
edildi ve her hangi dakikada bu 
sahillere yarım saatta gidebilmek 
için Başkumandamn emrine birde 
torpido muhribi tahsis edildi. Bi
dayette., karargah umumının 
lmroz da muvakkat bir ıurette 
kalacağı ümit edildi. Fakat 
Gelibolu yarı ma.dasında yer bu· 
luomadığmdan ve ( Arcadian) ge
misine de nakliyati askeriye için 
lüzum hastl olduğiindan Jl mayıs 
giinu karargah adaya çıkar&ldı 
ve Çanakkale seferinin nihayeti· 
ne kad;\r da burada kaldı. 

25 Mayısta Alman tahtelba· 
birleri ilk darbeyi indirdiler. 
Anzac açıklarında dolaşan (T ri· 
uınph) zirhlııı ansızın torpillendi 
ve gerek lngiliı:, gerekıe Türk 
ordularının gözü önünde yirmi 
dakika zarfında bath. 

Mamafih, bu zırhlıya refakat 
eden Chelmer muhribinin mahi· 
rane manavrası sayesinde milret· 
tebatından pek azı telel oldu. 
Çünkü, muhrip zırhl ının arkasına 
yanaştı ve batmazdan evvel mü

rettebatın kısmı azamını kurtardı. 

Mllrettebatm mUtebakısini kurta~ 

mak üzere sahilden de kayıklar 
açıldı. 

( Arkaaı var ) 

.iON POSTA 

Ayasofya Büyük Dehlizle
rinin Kapahlması 

Unutulmuş 
( Baştnrafı 1 inci ımyfatlıı. ) 

raıı hllkiimetio nazarı dtkkatlnl 
celbedinco alAka g6sterilmit ve 
odaların tanzim ve tathirine bat· 
lanmıştır. Maamafib bizim kanaa· 
timizçe bu ameliye yavaı git
mektedir. Biraz tesrii llzımdır. 

Bir MUşahade •. 
Bize bu dUşUnceyi veren, dUn 

tarihi enak meselesinin ne Hf· 
hada olduğunu anlamak isterken 
gördUğilmüz bir vaziyettir: Pa· 
paı odalnrmm sultan tarafına 
bakan dehlizlerinden birisinin 
büyük kapısı açıktır ve buradan 
içeriye rilzgar girmekte, evrakın 
henüz muhafaza altına alınmıyan 
kısmını dağıtmaktadır. Bu dağı· 
lışta ovraktau bir kıımmm sokağa 
uçması ihtimali de yok değildir. 

Buna neden mUsaade ediliyor? 
DUn sorduk ve öğrendik ki 

Evkaf tdaresi bir arahk dehlizin 
bu açık kısmına bir pencere ya~ 
tırmayı di\şünınilş, hazırlığa da 
başlamış, fakat nedense bilahara 
bu hazirhğı yanm bırakmııtır. 

lşin garip noktası şudur: Ha· 
zırlık esnasında a mele buraya 
kalın bir halat asmıt ve bir de 
merdive n dayam:ş, sonra hazırlık 
yarım kalınca halatı ve merdi\leni 
olduğu gibi yerinde bırakmıştır. 
Bize öyle geldi ki istiyen bura· 
dan dehlize girmek ve istediği 
kadar evrak almak imkanına 

maliktir. 
Hulasa ; Meclisin, hükumetin 

ve memleketin çok hassas bulun· 
duğunu bildiğimiz ve gördüğll· 
mUz bu vesikalar meselesinde 
Müze \'C Evkaf İdaresinin de fazla 
alakadar olmasın ı görmek isteriz. 

Hail< Evinde l(onferans 
İstanbul Halkevi Reisliğinden: 
Konservatuvarımızın yüksel· 

mesi için kıymetH yardımınızdan 
istifade edilmek ilzere latanbul 
Belediye5ince şehrimize çağırılan 

misafirimiz Viyanalı bllyük musiki· 
şinas Profösör Joı:ef Marka tara• 
fmdan 30-11-632 çarşamba gllnü 
saat (18}de Cağaloğlundaki Halk 
evi merke:ıinde ( Mifü musiki ve 
külturdeki mevkii ) mevzulu bir 
konferans verilecek ve bu kon· 
ferans kıymetli Ustat Hüseyin 
S adettin Bey tarafmdan lerclime 
edilecektir. Konferans umuma 
aç ıl<lır. 

YAKUP KENAN ve AHMET 
HAMDI Vapurları Acentahğı 
Elektrik le miicehhex lükı birinci 

ve ikinci kamaralı 

KEMAL VAPURLARI 
her hafta PAZAR ve PERŞEM~ 
BE glinleri Galata rıhtımından 
saat 19 da hareketle Tekirdağı, 
Hora, MUrefte, Karabiga iskele· 
lerine uğrıyarak ayni tariklo 
avdet eder. Fazla malumat için 
Yemiş Sovan iskeleıi merkez 
acentalığma müracaat. 

Telefon: 22300 

U lJ i 
bo :ı: m ıya 
ycgfüı e 
Tualet 

T eşrioisani 2ı 

Yeni Neslin Düşünceleri Nedir ? 

Hayat Ümitlerle Dolu Bir 
Mücevher Sandığıdır 

-( Baıtarafı 1 inci ıayfada ) 
6 - Nasıl bir hayat istersiniz 

ve nasıl yaşamak istersiniz? 
Genç karilerimiz bu suallere 

doğrudan doğruya matbaamıza 
göndermek suretile cevap vere
biürler. 

işte aldığımız ilk cevaplar: 
Hukuk Fakfiltesintle Tayyar rııthi 

Bey d iyor ki: 

1 - Tarihin ıimdiye kadar 
nadir kaydettiği bu bllyllk ioki-

labt bütün cihan tamdı. Az bir 
zaman içinde vlicude getirilen bu 

mühim değişikliklerin kıymetini 
takdir etmiyen mUnevver ve me-

deni bir fert tasavvur edemiyo
rum. TUrk inkilAbımn geçirdiği 

safahat çok mühim ve çok esas .. 
hdar. 

Bidayelen bir ihtilAl mahiyet! 
gösteren bu harekAt bilihare 

köhne bir devlet rejiminin yı· 
kılarak yerine yepyeııiıinin gel-

mesine sebep olmuştur. Bu inkİ· 
lib1 göz ile görenler 1922 deki 

ıiyah gömlek giyen Faşist hare
kitmdan ve 1917 de çarlağı de-

virip kızıl gömlek giyen Bolşe-o 
viklerin yaptığı inkilAplarban daha 
çok derin olduğuna her halde 
kanidirler. 

Bu siyaaf, hukuki ve içtimai 
tekimUl!erin en mühim bir amili 
olan yUksek Gaziyi bütlln vatan· 

daşları m gibi ben de can ve gCS. 
nUlden hürmetle selAmlarım.. Ve 

şuna da kani olahm ki o yUkaek 
şahıiyet tarihe girdiği zamanlar 

Napolyonlar, AtiJIAlar, İskenderler, 
Fatihler, Süleymanlar bile ayağa 

kalktılar. Bu şeref ve bu asalet 
tarihin hangi bahtiyar kuluna 

nasip oldu? O yalnız onun hakkı 
ve onun kıımettdL. 

2 - Bir kumaı ilzerine düşen 
bir yağ damlası nasıl her _tarafa 

yayıhrıa, bu senenin ikbıadJ buh• 
ranı da bütün her tarafa ayni te-

kilde yayıldı. Her ferdin bir 
teıebblls dairesindo mUteeııdr 

olduğu bu buhranın birçok in· 
sanları tasarruf ve iktısada sev• 

kedecek derecede iyi bir ders 
verdiğine kaniim. Bizde maalesef 

iktııadi buhranla beraber edebi 
ve fikrt buhranm da mevcudiyeti 
hissolunuyor. Maamafib, bunlar 
muayyen bir zaman için gelip 
geçici şeylerdir. Yalnız ikbsad1 
buhranm az bir zaman sonra gi· 
derken büyük bir ankaz bıra
kacağı füphesizdir. 

3 - Dinsiz değilim ve din· 

1 

darın da koyu mutaa111p ve m11"' 
bafazakAr ruhlu bir insan oldufu 
tasavvur edilmez. Bir llıtadın de
diği gibi: ( Din •• paranın kimde 
olduğu anlaıılmaz.) Ben de ayni 
fikirdeyim. 

4 - Aile bayatı içtimai ha
yabnda bir mahsullldür. Bu hayat 
cemiyet bayata kadar IAzım ve 
zaruridir. 

5 - Hayat kudsl bir varlık 
ben de onun mUdrik bir sahibi-

yim. Onun zevkini ıon dakika
larmı yaııyan bir hastaya ıoru· 

nuz. Öleceğini ve gözlerinin ka
panacağını hissettiği bir zamanda 

bile yine geride bıraktığı insan
ların hayatlarını kıakanar. Ben 
hayattan değil ölümden korkarım. 

6 - Nasıl bir hayat yaıamak 
istediğimi ıoruyoraunuz.. Şu asırda 
( Boem ) bayahna yaşamayı arzu 
edecek bir fert tasavvur edilebl· 
lir mi? Herkes arzu eder ki mes'ut 
ve kaygusuz bir hayat yaşasın. 

Zaten insaların temadi eden 
bedeni ve zihni faaliyetlerinden 
ne arzu ettikleri de malüm değil 
midir?Her halde bir insanın refah 
ve saadet içinde yaşaması makul 
ve memul olandır. 

HUiasaten diyebilirim ki: Çok 
gürliltüln olmamak ıarüle temiz 
bir aile hayata yaıamayı arzu 
edenlerdenim". 

Hahamhanede Musevilerin 
Teşebbüsü Konuşuldu 

(Baştaarfı 1 inet .ayfada ) 

miştir. Biz bu meseleyi bir hayli 
zamandır tetkik etmekteyiz. Hal
buki, latanbul vlal bir şehirdir. 
Museviler muhtelif mahallelerde 
oturuyorlar ve bunlan toplu bir 
halde bulmak daha mUıknldDr. 

Şimdiki halde Sinagoglar· 
da Türkçe lisanla vaiı 
edilmiyorıa da, mektepleri· 
mizde, cemiyetlerimizde, hasta· 
nelerimizde tnrkçe konuımak 
itiyat haline gelmiştir. Maam~fib 
yakın bir istikbalde, İzmırde 
Kuriyel ve Gontremoli Efendilerin 
yaptıkları yenilikleri burada da 
mevkii tatbike koyacağız. 

Dint merasimlerde, dualarda 
lbranice yerine Türkçeyi kullan
mak keyfiyetine gelince bu husur 
ta zannetmem ki bir değişiklik 
olabilsin. ,, 

Mançuri Meselesi Sonra 
Tetkik Edilecek 

Cenevre, 28- Milletler Cemiy~ti 
Meclisi, Mançuri meıelesioin tetkik1' 

ni, fevkallde içtimaa bırakmıştır. 
Bu karar verilirken Japon MU. SATILIK HANE messili mllstenkif kalmııtır. 

2,00D liraya Bir Deniz Faciası 
U··aküdar İcadiye Arap Zade, 8 oda, 28 H d oi-

Moskova, - azar e sarnıç, terlcoı vardır. da 
Üsküdar iskel esinde ın-dıallol.ı ict Mu1.· zinde çıkan dehıetli bir fırtana 
10.m Eruııdiyo ın!lr:ıc:wt. 3 bahkçi gemisi batmıştır. Fırtın• 

'-------------..1 devam etmektedir. 

İstanbul Gümrük Muhafaza Baş
müdürlüğünden: 

t - Pazarlıkla 800 metre astarlık yerli bez satın alınacaktır. 
2 - Bu beze ait kırdırma şarla ve evsaf kağıdı ve numune 

mezkôr Başmüdürlilkte her gUn görülebilir. 
111 3 - Pazarlık mezkiir Başmüdürlükte kurulacak ahm ve. s::at 

komisyonu taraf andan 4(12, 932 tarihine rastlıyan pazar günü 

14 te yapılacaktır. ı ti 
4 - Her iıteklioin belli glln •• natt• komiıyona gelaıe e 
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ÇABUK ve SIHHI 

nıuz, ıabunııuz, fırçuıı 

T J R A Ş iste;ı:~:iolı. 

RAZViTE 
kremini kullanınıı. 

MiKROP olan fırçalardan, 7G1G
nüz.fJn eildinl buruıturan potaslı 
kreQl 1'& aabunlardan kurtulurau· 
n1•z.. Koçak ve lıOyUk t!Jpler 
Tardır. Her yerde utılır. Depoau: 
Yetlldirek, Sıvacıyan llauı No 10 

Tel. 20181 

latn•bul lkl:ıcl icra Mamurlu· 
l11nc1M: 

B'r borcun tenılnl istlf.ıııı için malı· 
euz ve •atılması mukarrer 250 motre 
Pautazot Muıanba ve a yaı.gın söndür· 
ille aleU ö-12-932 tarilıtnf' musadif 
Pazartesi günU ıaat 9 dan itibaren Dcy· 
0~1ıında Ağa hamamında Çutıuı c;u Ali 

İstanbul 
kasından: 

la\Pılarda " yemeklerde, pilavda. taUıwtte 
leızetıne p&yan yoktur, 

llum. ıaş w b6br•k "" bilhusa safra, aarıtılı, .. 
ıı.ac &er haltal klırında lıatı tlfa verit. 

Çulıukçu ~umazında 1 numara·ı ap· rt· 
manda eatılaca~ından talip olanların 

mahallinde 8:./:.6 O numara ile hazır 
bulunccak nıeuıuruna muracaatları ilftn 
olunur. 

Ziraat 

Hisse 

Ban-

Hisseye g8re 
Muhammen K. 

1 - Galata Bereket :ıade M. Ynkıek 1 
kaldırım C. 3, 5,9 No. lu 20 
daire 2 mağazayı havi kAgir 
aparbman. 

2 - Beyoğlu Kamcrhatun M. Çukur } 
aokak 32 No. kagir hane. 

28152 

a - Beyoğlu Kamerhatun M. Pap•• ı 
köprü sokak 7 No kargir :nağ'a
za ve üstünde odalar. 

1 

"1 

ı 

2 

2500 

600 

ihale bedeli naklen veya gayri mubadil bonoıile 8deomek llzere 
Jukarda yaz lı firari Rum emvalinden l ara numarala tayri menkul 
kapali zarf ve diğerleri aç k artt rma ıuretile prtnamesine tevfikan 
latıta çıkar lmışbr. Şartname mucibince teminat akçesini de ihtiva 
~ ... kapalı aarflann aatıt günl1 dan 30 11 932 aaat on di.:rde 
kadar bankam zda mlıteıekkil aabt komisyonu riyasetine tevdii 
IDuktaaidir. Açık arthrma ile aatalacak olan diğer emvalin mllıa· 
1edeai yevmi mezl<.ürda saat on b'şte icra olunacaktır. Anu eden· 
leri11 ytızde yedi buçuk pey akçeaile mliracaatları. Şartname ban
kamız kaoıaına asılmışhr. 

.tON POSTA . 

FRATELLI SPERCO 
Enrico ~perco 'e mahduıııbrı halefleri 
Galata 6 ıncı Vakıf ban (Sabık Arap yan 
Han) 1 iııol kat ı · ıo Tel. B. O. 471J!!·l 

·CIE ROYALE NEERLANDAIBE 
vapur tirketl • Ameterd ıın 

A.nvere Roterdam,Awıterdam Ye H.ımburg 

fçln yakında hareket edecek vapurlar: 
Ganymedee vapuru ı K. evvele 

doğru. 

Ulyseee vapuru 10 K. evvele doğru 
oreatea v:ıpuru 2~ lıAnunuevvele 

doğru. 

Compagnle Royale Neeerlandal•• 
vapur 9irketl va.aıtaaile ve bilumum 
Neerlllndaises vapur acantalan arasın• 
dakl ruubaberat sayesinde DUNY ANIN 
BÜTÜN LIMANTARI i~ln emth kabul 
edilır u DOGRU KOı 'ŞIMEN'J'O verl
leb lır. 
Yakuıda Burg:ız, Varna vo Kr.st.cnc yo 

hareket edecek vapurlar 
Uly•••• vapuru 1 K. evele doğru 
Orestee vapuru 15 K. evvele doğru. 
H•rculea vapuru 28 K. cHole 

doğru. 

Aınsterdamdan beklenen vapurlar· 
Uly•••• vapuru 30 T saniye do~ru 
Oresl•• vapuru 15 K. evvele doğru· 

Amsterdamdan hareket edecek vapı rlar 
Ulyaaea vapuru 7 J<. evvele duğru. 
NIPPON YUSEN KAISHA 

(Japon vapur kumpanyı11) 
Yokohama, l<obe, Da:rerı, Tsıngtao, 

Shanghai, Ilonkong, Singapor, Colonıbo, 
Su ez, Port ait, lzmir, lstan bul, P re, 
Cenevre, Valencia Liverpol ve Glatıgow 
liaıanları anısında dogru posta. 

(Akı .rınıısız ' <lu~ru) 
Dakar Maru 'ap ıru 19 l\ sa ıf 

doğru. 

Ta silit için (;a1a•:ı'<la Altıncı ''ak ıt 

Hanında 1 H \TELLi .'PEHCO, F.. Hll O, 
SPERCO n MAi TL MLı\RI baıef.HI 
v•ııur aceııtalı ııııt rrıtlnıcaat. 

- T"l 4 - 4792 - 1 

Yeni model Allegro 
Bir vey• iki yOzlu bl(•klan .--: 
evvda 1•$ll &ılMmeıc ve ~j' 
bıulchu k•) ış üıulnde"e!n~ı1 
ı:rtırmck surrııyle bıler, • 
Ey1. tıraJ olabllınek • 
ıçin herkese lazımdır, 0

" 

Mühim tekcmnıulat. ~ 
Hcrycrde satılır. 

Umumi accntaları: 

Bwlıhar• Ganft11Mla ye Şat 
o.ıaa.. ........ 

7 

Asabın mukavemet kuvveti tükenınce 
-en küçük bir heyecan sonsuz bır ümitsizlile. en hafif 
blr sada en yüksek bir gürültü hissinin husulüne, hemen 
hemen her cisim sizı kızdırmağa sebep olur. Bütün ra
hatsızhklar, heyecanlar •. ca.,.··. Adalın tabletlerinin si· 
nirleri teskin edici tesiratı sayesinde izale edilebilirler. 
Adalin tabletleri aym zamanda asabı da kuvvetlendirerek 
kederli zamanlarda insanın biricik mel•cei olan derin bir 
uyku temim eder. 

dal in 
tabletlerı. 

ECZANELEllOEN REÇETE iL« ALINABILIR 

Eir çok ehemmiyetli tebeddUlattan 
Beyo§lu Kabristan •okejı, Be.edlye Delre•I k•r•••ınde 

PSALTI MEFRUSAT Ticarethanesi 
Bizzat aahipleri: GEORGES PSAL TY ve MAHTUMLARI 

idaresinde olarak : 
1 Gayri kabiii kıyas mllntahap cina 
2 Sizi hayrette b rakacak mutedil fiatlarla 

mobilyalar takdim ederler. 
Eskı atc-ktım mütebaki mallar (izerinde inanılmıvacak 

yeni ve ı: ek dun fiat?ar. 

ÖzUz Dllerlz 
Bugün yazılarımız okadar çOk 

gc diki, B'>n dakikada (ÖlUm Kulesi) 
ıdrikamııı tehire mecbur olduk, özOr 
o ·tı>ri1.. 

Zayi -MGhlr6ml ka1bettlm. Kim• 
meye borcum olmadıtı ılbl yeniılnl 
kazdıracatımdan kük.,.O kalmamıtbr. 

feriköy, Sahap ıok .ı< 24 No. ca 
Z lara 

PARA PARAYI EKER 

• ,,,. 

IR KUMBARA .--------

ALI 

istikbalinizi Emniyetle Hazırlarsınız! 



t KlnunueYYelden itibaren bazı mallanmızı temamile elden çıkanyoruz. 

Bu Tenzilitlı Satış 
~ . . . 
~ergımızı 

Ziyaretiniz sizi fevkalide memnun edecektir 

Sııtuhaanam'mda hali tasfiyede bulunan 

BALCILAR MAGAZASI 

TELEFUNKEN 343 
MEVSiMiN EN HASSAS 
VE EN YENi RADYO AHiZESi 

Telefunken 343 P•ruite k•rt• •r•r
hder, kendilis)inde Flldfng'i dlzeltlr, 
doirud•n doOrur• okunabilen ıtık· 
h ısta.,_ goatarcisi nrcbr. Yllcsek 
konut•1tt Eleldrodhı•mi-kUr. 

istical ediniz. 
80URLA BIRAD&RLIR •• I• ve SATll MAOAZALAIU 

Karamürsel Fabrikası lstanbul Gümrükleri Başm üdür
lüğünden: BA TT ANIYELERİ 

Safi yöndendir, ucuzdur, sağlam ve zariftir. 

latanbul •• Galata cihetindeki ,amrald.m 10b.lan ipi alb 
yllz yetmi.t ıekiı çeki keailmİf •• odaau U. Jirm1 bet bm kllo 
maasral k6mllrllal1n aleal mllaak11• De mlbay... mabrnrcllr. 

Taliplerin prtaam.me ittilt "-lile beraber 240 •MI• 
ibaret teminab maftkbteyl hamil• I • 12 • 932 puarhll -
aut on dartte Bqmadlrllkteld mlhamt komiaJo- mlracaatlaft. 

Satıf deposu : Sullanhamam iKinci Vaktf Han altmda. 

t930 Tlrk dlaluruledeviyeaine ._are i.1tihaal eclilmif 

TATLI BADEM YA 
E C Z AC 1 A O 1 L Her eczanede bulunur. 

Umumi eatıı yeri : Bahc•k• .. EMEK" eca llepaeudur. 

BAKBB 
mapulanacla auan itibar• alaau f9r. 

Evveli: 

CiNS 
dir. 

Niçin?? 

ÇÜNKÜ; BAKER mafualan: fBhretinl, yalaıs ftatlaruua 

itidali De deiU. BiLHASSA mallanmn CİNSi r•J•t ml
kemmel olmaaa itibarile te81a etmiftir. 

ÇÜNKÜ; aablu maim; CiNSi mlkemmel olmam mlf
teriyi memnun etmek pyn mllmldbadllr. 

ÇÜNKÜ; mah ac-. fakat CiNSi ........ olma•ı; 
pahalıya malolan bir acudaldar. 

Şirketi Hayriyeden: 
Botazlçl Yapurlarana mah.uı •1t tarifesi KAnanueYvella Wrlacl Puıembe 

ıababındaa it baren t..tbik edilecektir. Tarifeler ........ Mhlmaktadar. 

inhisarlar Umum Müdürlüğünden: 
P•bahçe fabriku. için prtuameli mudbince •e puarh!da 

(2500) toa (Ta-Vanan ) madea klmDrtl aaba ahnacakbr. Taliple
ria f&l'laameJI g&rclllktea IOUa pazarlığa iftirlk etmek lzere 
~7 1/2) temiaatlanm laa•U.. ( 14/12,932) saqamba 18•1 laat 
11 • Galata'cla ....,.. •••'IJ- ........... 

S. HAYIM 

iflas Tasfiye Sabşı 
ı .... 11u1 lllrlncl iti•• ........ inden : 
Ilı&. •tmit olu L1ofla Tepebafa Perapalu kartı•••• laahea ve 

utlkaea S. llaJ1• Efendiye alt ft (Şark Mlual) ••ile maraf 
mataaaaın tuflJ• aatltına baflanmııtar. MHcat emTal berYeçlalatldln 

Hablar. • Kuba. lefelaaa. antika bir, KW.. G&d-. ....,.., 
" her ciaı Tlrk n lran •dide Walan. 

ANTIKAL~R VES\bl EŞYALAR.· Se.r .e Viyana, Bil. Waa, 
Aeem. Tabaklar Ya&O 1'• kheler, r•m&ı •uhardan, kalaptan Ye 
hokka talamlan, t.pıiler, muraua lahç Ye bıçaklar, Tlrk lraa 
Ye Arap bakır tepailer, kandilıer, pmdanlar, 1aıma kuru Ye 
kitaplar, muhtelif Acem minyadrlerl, Anupa paYGrlul, malatellf 
H •t. SabaYİ " Aeem lttofelert, •azal ftlemeler, Bahara .......... 

,_deler, muhtelif ••ki Tlrk itlemeleri, ln,ılia ... tıerl, m..ı.t .. 
ILlrae Nndık, betik Ye mualar1, 't'ltrlnlu, ldlaelere alt .... t.Df 
.. " klrdler, Hlair •acilde •tib •• uld •• yeal mobllrelw. 

.................. 1tB2 tufUlba .......... , ........... " 
pasar flalerl clalall oldutu halde ....... n ıabab ıaat 9 1/2 den • iki 
bupta kadar deva• edecektir. S.tq a'9k arttirma lledlr. 

Telllli1• rHmi •lfteriye aittir. Sabf petfndlr. 
IUa ı...... ...... lfJAı idare ua• 

Ankat laman Arlla Avaka1 M. Adatto 
Birinci lfıb Daireli 

Hiç uhmet etmelaizia Ye çalıımakaızm 
Para azanabilirainiz. Yalnız vakit kaybetm 

KADER GiŞELERİNE 
muracaatla en buyuk ikramiyesi 600,000 Ura olan ve 
YILBAŞI PIY ANGOSUNUN 

biletini bizzat intihap etmeniz llzımdır. 
Keder gl .. lerla bemen ekseri biletlerine lıabet Taki olmakla batla 

mGtterilerini meı'ut ediyor •• bu ıaretle onlara• ıamlmlyet Ye 
riçhaalyetlnl kazanmafa muyaff ak oluyor. 

latanbul, Emlnonu Valide Hanı ittlaalinde No. • 
Beyoğlu, latiklll caddul No. t09 

lst~nbul Gümrükleri Başmüdür
lüğünden: 

Batmlcllrllk bllriferl lçla UIO ton IA•em.m k"'8tlrlnlba 
aleni mtıaaır.. ile mlbayaua mukarrerdir. 

Tallpleria farbwDella• lttilı huaWe .,_.., ıeo llrd.a iba-
ret t.mlaab ... ldmt.,ı ....... •t2-112.. ,.._... _.. wt. 
- dlrtte ....... tetd ...... 11 ... ., ........ ..... 

Cebelibereket 
•adet Lolcanl•at 


