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Reisicüm ur Hz. 
Nutuklarını 

• 
Irat 

Senelik 
Ettiler 

DiplomatlaraHükmeden GizliKuvvetler 

Gelibolu Kıyılarında A-rr . 
80 Numaralı Casus ... 

'·'Milli lktısadın Gösterdiği Kudret, T ed-
İngiliz Kumandanı, Türk Hatlarına 
Sokulacak Bir F e<lakir Arıyordu 

Yazan: R. Boucard • 
'birlerin isabetine Kanaat Vermiştir,, 

Ankara, 2 (Husuı1)- Millet :Mecli l dlln d6r· 

nucn intihap devresinin ikinci içtima yılana bq

ladı. Bu suretle hllkümet merkezi tekrar kıt faa
liyet manzarasına bürllnmUş oldu. 

Samiine tahsis olunan bUtiln salonlar açılma 
tnerasiminde bulunmak ilzere gelenlerle hınca hınç 
dolu idi. Bütün sefirler gelmişler, lran Hariciye 
Nazırı Filrugi Hazretl~ri de Riyaseticllmhur 
locasına almınıfb. Tam saat ikiye çeyrek kal 

Gazi Hı. Meclisi teşrif ettiler ve şiddetle r.lkış· 
landılar. 

Müteakıben riyaset mevkiine reis vekillerinden 

Rafet Bey ( Bursa ) geldi ve yoklama yapılıdı. 
Neticede ekseriyet bulunduğu anlaııldı ve buna 

rnnteakıp Rdsicllmbur Hz. meb'uslaran ve 

hazırunun sürekli alkı,l.n-ı arumda içtima salonuna 
gelerek r4yaset mevkünJ aldılar ve nutukh:i.rını 
irat buyurdular. 

Nutuktan ıonrLt Riyaset intihabatı yapılarak 
Reisliğe 234 roy ile ve ittifakla KAzım Paıa intihap 

oluamu tur. İntihap ııeticeıi anlatıldıktan onra 
Riyaset mevkiini iıgal eden K4zım Pa§a 
lcısa bir nutuk irat ederek hayırla hizmetler te· 
lllennisinde bulunmuttur. Sonra Riyaaet Divanı 

intihabı yapılmtf, relı vekilliklerine 228er rey ile 
Rafet (Bur a) Hasan (Trabzon), Eqt (8Uraa) 
Beyler, idare Amirliklerine 230er rey lle lrfaa 
Ferit ( Mardin ) Halit (Beyazıt), Mehmet AU 
(Artvin) Beyler. Kitipliplere de 217 ıer rey Ue 
Ruşen Eşref ( Afyon ), Ziya Gevher (Çanakkale), 
Avni (Yozgat), Haydar RDşttl ( Denizli ) B~yler 
seçilmişlerdir. 

Bundan sonra Hakkı Tarık B. sllz alarak Reisf
climbur Hz. nin nutuklarında temas buyurdukları 
ve milll kll1tUrlln her çığırda açılarak yllktelmesinl 

Tilrk Cnmhuriyetinin temel dileği olarak temenni 
hususundaki irıatlanna temas ederek M. Meclisi 

tarafından müzakere ve kabul edilerek kanu ce karar
larda bu cihetin elde edilebilmesi için şimdiden tedbir 

alınması ve bu maksatla encümen intihabata yapı• 
lırken ber encllmende birer aza ayırmak suretile 

bir hususr encOmen teşkil edilmelini teklif etmiı 
ve bu maksatla takrir vermiştir. · 

Bu teklif etraf mda bazı hatipler siSz almak 
istemiflerse de makamı riyaset dabill kizamname 
mucibince Reisicftuhur Hz. nin nutuklarmdan sonra 
mttzakere açılamıyacatını bildirmif 't'e Yerilen tak
riri gelecek içtimaa kadar tehir ederek toplanmaya 
nihayet verilmiıtir. 

( Dnamı 10 uneu •aylada ) 

On Beş Bin Lira 
Para Cezası 
Ödigecek 

Malatya 2 (Hususi) - Geçen
lerde evinde yetmiı ytlk kaç.ak 
tlltOn zuhur eden köseler uşağa 
kayn muhtarı lbrahim ibtııaa mah
kemesi tarafından on beş ay bap
ae ve J 5290 lira para cezuına 
mahkdm edilmiıtir. 

Zaro Ağa ___ , __ _ 
Asırdide ihtiyar Belediye

<len Eski işini lstiyecek 
Evvelki glin ansızm ıebrimize 

gelen 1601ık ihtiyar Zaro Ağa 
evinde yorguııluğunu gidermekle 
meıguldOr. Zaro Ağa birkaç ,Un 
dinlendikten, yorgun kafasını 
tekrar yerine getirdikten aonra 
bir istida He belediyeye mllraca
r. t e .. ~c~ğini, belediyeden eaki 
vazifesine tayin olunmasını iati
y:eceğinl söylemektedir. 

Komünistler 
Mahkum Oldu 

Muhakemelerine hafiyyen de
vam edilmekte olan Emin Ôğlu 
Abdülvehhap, Hasan oğlu Kadri, 
Mahir oğlu Galip, Salih oğlu 
Remzi, Hüseyin oğlu Niyazi, lbra
bim oğlu Seyit, Baba Haydar, 
Yusuf oğlu lsmail Hakla, f.. 
mail oğlu Halit, Cici baı f smail, 
isimli komUnlatlik maznunlan 
dörder sene hapM mahkam ol
mutlarchr. 

Çan•ktml•d• Tlrk atparlerln• aff tarihi bir re .... 
Reıml lngiliz cuuıluk dalree rlolayı da nabetçilerl ıldcletle 

sinin ( Entelkena: ıervia ) Mtıdllr- azarladı. 
!erinden biri odaaında yahıu Hademelet ..... pl,.lra -. 
baıına oturuyordu. Kapasa ıld- tiler, stlrtıldemfJ• · b ... adll.. 
detle vuruldu ve içeriye Dıtn bııı Bu sırada clalreclea içeri v ... 
berbat, ıqkın halli bir adam baıı Llwens PriJordu. 
girdi. ( Bu 1:ivreu, mltanke .. nel .. 

Bu kimdi? Ne istiyordu ve ne rinde, lngUia ubıb8111ıa l.tanbal 
iıtiyobilirdi? Bir bakııta mDdDr ıefliRlni yapan Miralay Makn.Ua 

.Jı z· muavlnldir. J 
bllkmOnD verw.. de baaia •e Vaziyeti g6rd8, laaa bir 
dilenci kıy af etlı adamın kapı · t b. Dil el •---L:..tll 

1 ıpre yap • en .. ,.111• 
dııarı atı maıını emretti. Ayni adam, az ıonra od ... dan içeri 
zamanda, daire içine bGyle bir giriyordu. 

f adamın sokulmut olmasından ( Devamı 8 incl aryfacla ) 

· Şehir Meclisi Toplandı -

Dan Şehir MecUal kq içtima devre.ine batladı. ilk Dit Tabipleri K~, ... 
de 1lne dcın kltat edildi. Bunlara ait tafsillt ikinci sayfa...-.... Ywlra
nda Şehir Mecliıiala diakG celae.ı .. ı, altta da Dit TaWflwl ~ 
ı1r1yona ... 
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adyo işleri Niçin 
Bozuktur 

Jlcrkos H.adyo Şirketinin intiza.m· 
eı:ılı~ıudan şikayet ediyor, Rad· 
) o tir keti i.ao halkto kacak radyo 
kullandı~ını iddia ediyor. Bu iki 
·k rvılıklı '·aziyet hakkında bal· 
kın fikirlerini ıu eatırlarda 

okuyunuı: 

O mnn Boy ( Sultaoahmet Park 
gazinosu ) 

- Radyo Şirketi memlekette (10) 
binden fazla kaçak makine çalıştı• 
tını ileri sürerek MüddeiumumiliA'e 
tikiyet etmiş, bunlar hakkında takl· 
llat yapılmaaını iıtemiıtir. Kendiıinia 
yalnız (9) bin aboneıi varm•f· Kaçak
çılık fona bir şeydir. Fakat bunun 
Onüne 1reçmek te nihayet ıirketin 
e lindedir. Radyo aervblerini düzelt• 
meli, iyi konHrler nrmeli. O vakit 
berk .. HV• aev• abone olur. Kaçak 
radyoların ekıeriıl AYrupa ıehlrl .. 
rlnl dinlemcık için 1apılmıttır. .. 

Faı.tl Bey (Kumkapı Cinci meydanı) 
- • Marifet iltifata tlbidir • 

•erbanıf bir mOeHeıe iltifat 1rBre
l>Umek için eyveli marifet gGıter• 
aHI lbimdır. Bizim radyomuz 
maalesef rağbet bulmuyor. ÇilnkOı 
muntazam bir ıerviıi yoktur. Bayat 
Şarkılarla kafamızı harap ediyor. 

-tr 
lsmail Bey (Kunduracı Divaoyolu) 
- Aziıim biz bu ıenelerdo saza 

a8ze basr..,t gidiyoruz. Evimde radyo 
falan yok. Elimo bir ~eçse alacatım. 
Hiç olmaı:ıa radyoyu açıp yorgun• 
luğumu dinlendiririm. Radyoyu. hazan 
ıazinolarda dinlerim. 

* Faik B. (F tib Atpazarı cadde!l 24) 
- Radyo medeni ihtiyaçlar ara• 

aındadır. Bium de kU'netJi ve iyi 
tetkil edilmif bir radyo takımımız 
olmalıdır. Harcıam tarlalarla mu• 
Yaffak olunAmaL Raayo Şirkeli eY· 
•el kendi itlerini tanzim etmell n 
Avrupadaki emsaline yaklaşmalıdır. 
O vakit aboneai çok artacaktır. 

Jf-
Etref B. (Biga ambarı müdürli) 
- Bir.im radyo kazançaıdıktan 

tikiyel ediyor. Kaçakçılık çok 0Ju-
7ormUf· Herkeai kaçilıçılıkJa itbaın 
ediyor. Zevkını bilen bir adam 
kaçakçılığa tenezzül etmez. Radyo 
Şi,keti kendini dQzeltmiye bakma· 
hdır. 

Buğday 

İstihsal atı 
ihracat Ofisinin aldığı malü

mata göre Garbi Avrupada hava 
vaziyeti pek ınUsat gittiğinden 
bu memleketlerin bu seneki buğ
day istihsalatı geçen seneye na
zaran 50 milyon kental fazladır. 
ş~ .. :,i Avrupada ise bu seneki 
istihsal geçen seneye nazaran 40 
milyon kental noksandır. 

S. Tevfik Beyin Affı 
Elyevm hapishanede bulunan 

1 
Yarın gaıetesinin eski mes'ul 
mildürü Süleyman T~vfik Beyin 
daimi hastalığı dolayısile, hak
kı ıda b"r af mazbatası yapıt il 
ve Adıiye VekAletine gönderil
mişti. Adliye Vekaleti dün Müd
deiumumilikten mahkUmiyet ilim
Jaruun ıuretlerini istemiştir. 

.J 
Kıy af et Değiştiren Bir Hırsız 
Ermeni Ali, Bir Kadıncağızın Bütün 
Eşyalarını Kaçırdı, Fakat Tutuldu 
Polisler dtln çok tehlikeli bir hırsız yakala

mışJ~rdır: Bu adamın fımi Ermeni Alidir. Fakat 
kadını llfa tutarak mbndakl eıyalarla beraber 
bir sokağa sapmış ye kalabahğın araıına karıtmıı· 
tır. Kadıncağız tamamen gözden kaybolduktan 
ıonr• Serope nrtindald •ıyaları yere indirerek 
orlabğa •ermiş ve teker teker ıatmıya bqlamııbr. 
Kadın başma gelen bu felAketten zabıtayı ha· 

asıl ismi Seropedir. Serope dnn hamal kıyafetine 
girmif, göğ'aDne de bir marka ilittirerek Galatada 
yolcu salonunda dolaımıya baılamqtır. Bu auada 
Bandırma Yapuru gelmiş ve Serope yolcular ara-

ıında bulunan ihtiyar bir kadının yanına yaklaımış, 
kııa ıUren bir pazarlıktan sonra kadının bllttın 

eıyalarını aırbna yllkliyerek yola dlizlılmüştnr. Fakat 
tam Marpuçculara gelindiği mada sahte hamal 

berdar etmiş Ye polisler sahte hamalı aramıya 
ko1ulmu1lardır. 

Serope kadının qyalmndan on okka kadar 

Hamallık 

Boş Yer Olmadığı için 
Kimseye iş Verilmiyor 

Hamallara vazife veren Bele
diye lkh at MndnrlilğU iki ay 
evvel hamal işlerini tatil etmiş ve 
tcşrinisaniden itibaren mllnhal 
hamallıklara yenilerini tayin et 
miye karar vermişti. Bu kararı 
bilen ve hamallık iıtiyenlerden 

dnn birkaç yfiz kqi Beİediye lktısat 
Müdürlüğiine müracaat etmişler
dir. Halbuki hennz hamallık 
açılmadığı için Belediye lkbsat 
MtıdllrlüğQ bir ay daha yeniden 
hamal tayin etmemiye karar •er
miştir. Müracaat eden hamallar 
intizamı bozdukları için dün lk
tısat Mlidürlllğl\nfin kapıaına bir 
polia memuru ikame edilmiıtir· 

Toz Süt 
inek Sahipleri Yeni Bir 
Teşebbüse Girişiyor 
Çikolata adi snUe yapılmadığı 

için her sene memleketimize ha
ri~tcn mObim miktarda toz ha
linde süt ithal edilmektedir. Son 
zamanlarda stil sarfiyatının az.al· 
dlğım nazara itibara alan süt 
müstahsilleri memleketimizde ba
sit bir usulle yapılması çok 
mtımküo olan toz aütün ithal 
edilmemesi hususunda lktıaat 
Veklleti nezdinde teşebbüste bu· 
lunmıya karar vermişlerdir. Toz 
sllttln ithali menedildiği takdirde 
ioekçiler bir kooperatif yaparak 
Avrupadan bir ıüt makineıi ala
cakl rdır. 

Maaş Verildi 
Dün bütün dairelerin Teşrini· 

sani maaşlariyle teşrinevvel Ucret• 
leri verilmiştir. Evkaf idarisi de 
dlln memurlann maaşlarını da
ğatmışbr. Yalnız hayrat hademe
sının maaşlan perşembe güntı 

verilecektir. 

bir sucuk paketini bir mil§teriye ularken yakalao
mı, ve Adliyeye yerilmiştir. 

)Diş Tabipleri 
Kongresi 
Dün Açıldı 

Dit tabipleri tarafından umumi 
mahiyette tertip olunan ilk büyllk 
kongre dOn öğleden sonra DarOl
fünun konferans salonunda top
lanmışbr. Kongreyi Darülfünun 
profesörlerinden Dr. Nureddin 
Ali B. açmış, kongre reisliğine 
Kazım Esat B. seçilmiştir. Nured· 
din AH B. kısa bir nutuk söyle· 
miş, muvaffakıyet temenni etmif-
tir. Bundan sonra baıı Darülfü.. 
nun müderrisleri tarafandan da 
nutuklar ıöylenmit ve kongre 
münasebetile gelen mektup Ye 
telgraflar okunmuştur. 

Asıl müzakereler bugünden 
itibaren başlayacaktır. Bogünkn 
celsede profes5r KAzım Esat 8.' 
tarafından mekteplerde dit ba
kımı hakkında bir konferans e
ritecektir. 

Para Borsasında 
Dün para borsasında hararetli 

muameleler olmuştur. Diyumı
muvahhide 59, bon Anadol 38,50. 
Anadolu tahvilfıtı 36.20ı hisse se
nedi 23,80 üzerinden muamele 
görmüştür. 

Terkos 
Müzakere 
Ediliyor 

Yeni senenin birinci gllnftn
den itibaren Terkos Belediyeye 
geçecektir. Bu maksatla Vali 
Muhiddin Beyin riyasetinde Bey-

' oğlu Belediye dairesinde sık, sık 
{ toplantılar yapılmaktadır. Bu top-

1 

lantılara Belediye Fen İşleri Mü~ 
dürü Ziya B. Şirket Müdürü M. 
Kastelno, Nafia kooıisui Mushfa 
ve Tahir Ke•kep Beyfer de işti• 
rak etmektedir. 

1 Hiddetlenmiş ! 
Bir Arabacı Küfür Savu .. 

rurken Yakalandı ----
Feriköyftnde oturan arabacı 

Murtaza bir haf ta evvel evlenmif 
ve bir düğün alemi tertip etmiş· 
tir. Murtaza botun arkadaşlarını 
bu eğlenceye çağırdığı halde 
her nedense arabacı Hüseyini 
davet etmemiştir. Hüseyin bu 
vaziyete fena halde kwnış ve 
düıı arabacı Murtazayı yakalıya· 
rak üstüne hücum etmiş ve ağız 
dolusu küfilr aavurmıya başlamıt
tır. Dil kavgası bir aralık adam
akıllı büyümllş ve tehlikeli bir 
ıekil almı~br. Bunun Uzerine po· 
liılcr yetiıerek HUseyini :yakala
mıılardtr. 

Kan Tedavisi 
lsmail Ef. Bir Hastaya 

Daha Kan Verdi 
Gülhane hastanesi müstah

dimlerinden Ruşen oğlu lsmail 
Hakkı Efendi evvelce bir hastaya 
kan vermiş, bu mesele o zaman-
da gazetemizde yazılmıştı. 

Evvelki gün Operatör Süreyya 
\ Hidayet Bey tarafından Doktor 

l Lutfi Beye bir kan nakli ame
liyesi tapmak icap etmiş, Ruşen 
oğlu lsmail Hakkı Efendi yine 
kan vermiştir. 

lsmail Hakkı Efendi bu işi 
büyllk bir zevkle yaptığını, kanı 
hasta vatandaşlarma sıhhat afiyet 
verdikçe haz duyduğunu söyle
mektedir. 

Grip Çoğaldı 
Havalar.n hazan sıcak, buan 

soğuk gitmesi yüzünden şehrimiz· 
de grip hastalığı faılalaşmıştır. 

Avrupaya Gittiler 
Avrupad.a tahsil imtihanını 

kazanan 48 talebe dün Marsilya
ya hareket etmişlerdir. 

Günün Tarihi 

Şehir M;cıisi Dün 
Toplandı 

Dünkü ilk Celsede 
lntihaplar Yapıldı 

htanbuJ ŞehU Mecliai lnı devreal 
içtlmalanna. dün aııeden sonra baı· 
IUUfbr. Ceheyi V•li ve Belediye 
R~iai Muh!ddin Bey açmı§, evvela 
R~yaaet Dn•anı intihabı yapılmıştır. 
~•!'1aci Reb vekiUitine Sadettin Ferit 
~ncl Reia nkillijiae Necip, kati.,! 
lildere de Abdillkadir Zl1a, Ali Riza, 
Sadi YC Ethem bzet Beyler seçil• 
!Dl~tir. Bundan ıonrn Daimi Encümea 
ıntihabı yapılmıı, eaki azalar tcluar 
ıeçllmlılerdir. Meclise Jbmi dör' 
enak ırelmiftlı. 

Ba eYrakm baıuları tahaili müaı• 
kin olmayan bir kısım nrıiler hak-
kındadır. Diğerlerinden mühimleri 
de kitap 11ergiıinde tahlili icap eden 
belecliye reıminl Halk EYiao veril
mesi, vfltyet hududa dahilinde 
telefon febekelerfnin tamiri ... 
hlpals meıarlıklan lbbar cdenlen.: 
nrilec:ek iluamlJe " Alladolubiıa• ~ 
ruıda bir paur ma.t.aW tuiai haa. 
kandadır. Kocataı auyanun Oç litr.
aladu 7irmi para reaim alıamuı da • 
teklif oluıuaaktad•. 

KomünisUik Davası 
Dnn Ağar Caa Mahkemeıind• 

komGnlıtlik iddiaalle tevkif edilen• 
leriıa ıizli olarak m komel~rine 
duam edilmi4tir. 

Hah Tacirleri in MUracaatl 
Son kontenjan listelerinde İran 

baliaı için kontenjan verilmemiştir. 
Bunun üzerine hah tacirleri bir ma:ı• 
b•ta tanı.im ederek İkbaat Vekaleti• 
ne göndermifler, bir miktar fran 
llah11 ithaline miiaaade istemişlerdir. 

Bir Spor Seyahati 
Albnolıt. T6rkapcw klübG :J11rın 

Buraa1a l(iderek B•n• takımların4 
daa baıılarile maç Japacaktar. 

iki Tayyare Geliyor 
Ankara ile 1ıtanbul arasında 

posta Ye yolcu nakliyab yapmalı 
llzere sekizer kişilik iki büynk 
tazyue bir haftaya kaclu şehri
mize gelecektir. 

VekAlet Emrine Alınmadı 
letanbul lisesi felsefe mualli• 

mi Servet Beyin Vekalet emrine 
alındığı hakkındaki haberlerin 
doğru olmadığı anlaşılmıştır. 

Ali Rıza Paşa 
Defnedildi 

En-elki 1rüıı vefa\; eden csbak 
Sadrazam Mü4ür Ali Rııa Paşanın 
cenaze.al dün defnedilmiştir. ~erhu• 
mun cenaze namaxı Erenköy cami• 
inde kılınmış, cenazesi de fçercnköy 
kabriıtanına ddnohmmuştur. Mcr .. 
hum Ali Raa Pf. tahsilini Alman• 
yada ikmal etmiı, 313 Yunan bnr• 
binde muhtelif hiı etler sörmüı. 
ikinci ordu mütürliğinde, Harbiye 
Bahriye nezaretlcriade, Uri defa 
Sadarette Ye Ayan azahklannda 
bulunmuıtur. iki aeıaedcnberi men. 
zul bir bilde yaııyan merhu yet• 
mit üç Yll4'" da olduğu halde vefa\ 
etmi9tir. Cenaze mernaiminde mer. 
bumun dostlarından izzet, Ce,•at, 
Salih, Hacı Sait, eHinll Cem aJ. 
Esat n Ziya Paıalarla Hazım Bey, 
Düyunu Umumiye komİHrİ Sait ve 
Selinik Bankası Müdürlerinden Ferit 
Beyler hazır bulunnnıtlardır. m, 
müfreze a•ker ele cena:ı.e merasimin• 
ittirak etmiştir. 

l. L-_S_on_R_o_s_ta_n_ı_n_R_e_s_im_l_i_Hı_ilc __ ag_e_sı_· : __ ,. __ -_. __ R_az_a_r_O_la_R_a_s_a_n_B __ eg_D __ iy_o_r_~_i._· _ _JJ 

. 
t 

1 - Hasan Bey.. Dlinyanın 
&teki ucunda kafası çok kuvvetli 
bir adam varmıf. 

2 - Bütün öğrendiklerini 

ölüoc:ey• kadar unutmıyonnUf. 

3 - Büyiik doktorlar 
müthiş aôamm kafasnu 011 

İngiliz lirasına salın alnııılu. 

bu l 4 - ÖldiHden sonra beynini 
bin çıkarıp tetkikat yapacaklarmaf. 

5: Haa<an Bey - Ne olur a kont'"' 
şu- Şu adaman beyninden birer 
parça koparıp unutkan b•rç:ular• 
lıediye et.eler l.. 



lngiliz lirası 
Niçin 
Diişügor? 

-------------------· 

' 

Geçen hafta lngiliz lirasının 
ikinci defa olarak kıymetini kay· 
hettiğini ve biraz daha · dü,ttiğünll 
8'6rd .. k u • 

Bu düşüş, piyasada panik 
Japoıadı. Fakat İngiliz lirası ile 
llluamele yapan itbalit ve ihra
bat tacirlerini derhal ihtiyatlı 
ulunmıya ıevketti. Piyasada 

IOuameleler derhal dolarla yapıl
llıaya baılandr. 

İngiliz liraaınm bu ikinci dft. 
IÜşi1.ıün sebebi nedir? 

Uıliyoruz ki, bundan alta ay 
lcadar evvel lngiliz lirasamn dllf
hıesinde doğrudan doğruya lngil-
t~re Hükümeti imil olmuştu. ln
ı.~liıler, paralaranın kıymetini dn
p_urerek mallannın fiatlerini kırdl" 
lllf ve harice mal satmaya mu
~affak oldular. Bu suretle lngiliz 
fabrikaları biru lcamddar gibi 
•ldu. 

Bu defaki dllfOşte loglliz Hn
ltiirnet ve bankalarının yine par
tllag nı g6rllyoruz. 

lngilterenin Amerikaya borcu 
•e.rdır ve •borcunu muntazaman 
fdemektedir. Bu ay 130 mi '· on 
'lllgiliz lirası ademek mecburiyc-
~lldedir. Hariçte 30 milyon lngt. 
liı liraıı mevcuttur ve bu parayı 
tide bulundurmak mecburiyeti 
~~dır. Bunun için de muvakkat 
uır rnOddet için lngiliz liruının 
~~ni dnınrmek lAzımdır. itte 
111'1nci ve esaslı sebep budur. 

Bununla beraber bu defaki 
~iiti.işte içtinabı kabil olmayan 
vatka sebepler de vardır: 

1 - F ranıanm logiliz bau
~•l;\rında bir miktar parası vardır. 

tansa dahildeki devlet istik· 
~~tına yahrmak llzere lngiltere
"t!h bu parayı geri çekmiftir. 

2 - t.iHz Devlet Baokaaınıa 
~ontagu Norman iımiade bir 
wt~dilrO vardır. Bu zat beynel
lbilel mqbur bir bankacı •e her 
"ı& pi)'uada blyllk telirler Jfte 
hta bir maliyecidir. Bu zat geçen 
1611 bir ziyafette irat ettiii bir 
t"tukta, vaziyeti karanhk, kor-
~ ve tehlikeli ılatermif, ilk 

defa olarak bedbinl izhar ebnİftİr. 
3 - ln2iltere Hftkamet bllt

J:i:inde mtlhim bir açık vardır. 
lcİ lctaıet bu sene de bu açalı 
Peta1D1yacağım ve ticaret mu

::ı-neaini dllleltemiyeeejinl llAn 
ll>ittir. 
~ - Lonclraya hllcum eden 
I.; kitllik açlar kafilHi, bu 

dbi•iyi arbnmfbr. 
h· itte btltlD bu haller bedbia 
L~ bava yaratmq •e lngiliz ban
~11111 IDgUiz liraum clftt8rmek !:'- kurdaiu pllnı kolaylatbr-

'tttr. 

'1illet Mektepleri 
'reni Devre Derslerine 
l>Gn Akşam Bqlandı 
~ f.tillet mektepleri dllll •kpm
~-itibaren aplllllf, denlere 
L~br. Şehrimizde okuma "t:-rin adedi mlclıtı için 
~d de denbanelerln mw-
~ 11 l•çen ••n•kfDia mlfınclaa 
~ '' fazladır. Denlaaaeler daha 
cll 'de Bepktq n Eylp ci•ann-

•ç.l111ıfbr. 

~lı1tan--
l(flbinesi 
'-ti ~tina, 2 (Huauat)- BqvekA
~b· derubde eden M. Çaldaris 
ili t 

11b! bahriye, bava nezare~e!i· 
~~it etmiye karar Yeraıaıtir. 
§. aai MiWye Vekaleti namım 
k:~. olan bu vekllete Jeneral 
-~ •• aelecektir. 

Tahran MUsteşarhgı 
lıGy~talcara, 2 (Huauai) - Tahran 
~1~ Elçilip Müıteıarlığıoa 
~. din Refet Bey tayin edil-

--------------------------------------------------------·, 
Son Postanın Resimli Makalesi a Karar Ve Hadise a 

1 - ınailterede yeni Lildm olacak 
eence : • Karar ver, fakat aonra bu 
karan mazur ıöaterecek mantıkı 
izaha kalkma. ihtimal iri aldaaıraın. 
derler. 

2 - Hayatta latemedljimia bir 

kararla kartılaıtıtımız aaman, hare• 
timizi mazar ıBatermek için, hepi
miz ne mantıklar uydururuz. 

3 - Sonradan yapılan mantık• 
nihayet vicdanımızı ıuaturmak için 
aradıtımız hiledir. 

Her feyden en•el Yicdaoımızı ra
bataız etmiyen karar vermej'İ bil
meliyiz. 

• • 
SON TELGRAF HABERLER/ 

Türkiye -Fransa Mali Müza-
• kereleri Oldukça ilerledi 

Ankara, 2 (Huausi) F ranaızların en mUhim mali 
mlleüeselerini temsil eden sallhiyettar mlimeS1illerle 
bUkOmetimiz arasmda cereyan eden iktıaadi ve 
malt mllzakerat güzel bir yolda ilerlemektedir. 

diği temin edilmektedir. Son itillfoameleria ak
tinde bllyllk bir .. mimiyet gösteren Sefir Kont 
dö Şambr&nlln yeni müzakeratta da faal bir rol 
oynadığı DDDediliyor. Paristeki borçlar mlzakera
t•nın neticeye bailanmak üzere oldutu ıa ma• 
larda Ankaradaki temastan da iyi neticeler bek· 
lenilmektedir. 

Mnzakerelerin memlekete Fransıı aermayeıini 
getirmiye matuf bir anlaşma zemini llzerinde ilerle-

Beş Yaşında Bir Çocuğu 
Boğan Bir Şerir Tutuldu 

Zonıuldak, 31 (Husul) - Geçenlerde Zon· 
ıuldakta iğrenç bir cinayet olma., Ereğli Şirketi 
lffilerindea HOaeyin Efendinin bq yqındaki otlu 
Narettin çirkin bir teca'rilıe ujndıktan ıonra 
boplup lldOrlllmlfttl. fakat cinayetin meçhul 
faili niha1et yakalanmıfbr. Bu adam T •kirdath Ali 
iamhade blrilidir. Katilin geceleri ikamet ettiji 
kahYellin ıahibi ( Bali ) Efendi katlUn hldiee 

1 

mahallinde bıraktığı bıcajı tan••lf n T ....... 
Aliye ait olduju Alinin birkaç pdeaberi kabYe
Y• gelmedijinl l&ylemiftir. 

Gizli Tarikat 
Gaziantepte Tahkikat 

Devam .Ediyor 
Antep ( Hamsi ) - Gizli bir 

ıekilde BabtUk tarikah kurduk
lan clrmlle yakalanan 33 ldti 
iatiCT&p eclilmektedlr Zabıta tah
ldkabaa deftm ediyor. Bqkaca 
teYldf edllmit ki1818 yoktur. 

Yeni Vatandaşlarımız 
Ankara, 2 (Hususi) - Bulıa

rman, Yuıo.ı.r,•, Roaaanfl ma
hacirlerindea 454 kiti anulanl 
illerine Tlrk •atandqbjına k ... 
bal eclllmiılerdir. 

Yugosla'Vga 
Borcunu 
Veremiyor 

Ne91~ 1 ( A A. ) - Ya
ıoalavya Maliye auın, ecnebi 
da.id bulamachtından yann 41 
milyon dolarlık latikraıa ait te
diyab yapamayacağını bildirmift.it. 

Neticede Alinin latanbula kaçbja lfr•nilmiftir. 
Buaun llzerine ikinci komiHr fUPm Be7 refakatine 
mununa tanıyan kahveci Bali Ef. Jİ de alarak 
latanbula ıltmlt •e T ekirdatfı AHyi Fatihte yaka
la1arak buraya getirmiflir. 

Sovyetler 
lzmirden Ozüm Ve 

incir Alacaklar 
lzmir ( Husuel ) - Ruaiar mal 

almak lzere bura1a bir mlm...U 
rladermiflerclir. Rusların bu 
aene, geçen aeneld•ln dlrt milli 
olmak kere incir, llzim, •aleb, 
palamut, tltlD alacakları ulıı· 
plmaktadar. Piyuada u bir 
ylkHlme vardır. Bu vaziyet Oze
riae mllmeuil bana tanlan 16y· 
ledi: 

.. Bizim mubayaata çıkmamıı 
piyuayı birdeDbire ylbeltti. 
8iZ ibtikAra YU1ta olmak iat .. 
mi1oruz. lle.t•haiUe te.._ ıeç .. 
cetiz. Taku ifiade TBrk hlk6-
metinin ihracatçılara verclip hak· 
tan Mı de latifade edecettz. 

R.lrat ilaracat tacirleri bu 
baldam1Zdan vugeçmelc ipn biz. 
den fada fiat istiyorlar. Ba tak• 
clirde mal almado dBnmek mec
buriyetinde kalmak lhtimaH 

•ardır." 

l ispanyada 
Sevil Şehri Büyük Bir 

Korku Geçirdi 
Madrit, 1 ( A. A. ) - s..u 

ıelari ahalisi diba •lthit bir kor
ka ıeçirmiflerdir. Bu he1eama 
Mbebl, phircle •blu ltalaldaraa 
tamamen zehirli oldufa pldiade 
bir ıayia çıkmutchr. Fakat IMa 
korkunç ıayimun arkatlqma la
zan bir balıkçı tarafıaclaa cıka
nldıtı anlatdm11, halk llktaet 
bulmaıtur. 

Romanya 
VeRusga 
Arasında 

Bllkret. 1 (A. A.) - Hariciye 
Num M. Tit119"'o Fnuum 
Blkret aeliriai kal.ul ederek 
Romanya ile SoYJet R1111a ad .. 
mi tee.vlll miula baklanda gl
r:lfmtlltDr. Romanya De SoYJet 
a.iaya a .... nda mlıakerelen 
Franumn yardımı ile devam 
olunacaktır. 

/STER /NAN, /STER iNANMA! 
letaabul RadJo Şirketinin çalıtma tarınaclaa, her buctn memlekette radyo aboneıl 9000 ldticllr. 

aetl-.e ld• .. memnu cletilclir. Ra.,o Şirketi ıene- Fakat ylDe tlrketln icldlaauaa pre bpk olarak 
l.,...berl a"9ael•rini ..... ua etn1em uıulbl bir radyo kallananlarta adedi, abone mlktar .. dan 
tlrlG kqfedememiftir. Fabt flrket •on plercle or· fazladır. Yani bulane mlktan tamam 10000 
tara t'aracu dikkat bir iddia atmaıbr. Şirkete ılre, kitldir. 

J.JiANMAI 

Bazı 
Yanlışların 

fit/anaları 

Sayfa J 

N. S. 

GeçenJerde, gazetelerde çı-
kan resimlere dair illka 
uyandırıcı bir yazı oku-
muştum. Bu yazı, gazetelerde çı
kan bazı resimlerin hazan neka
dar gülünç oluklarından bahse
diyordu. 

Epey oluyor; biriai, anasma, 
kızım, çoluğunu, çocuğunu k..
mişti. Emekle yetİfmİf ve utur
larında birçok kalpler titrlyea 
bu canlara kıymış olan bu ada
mıo, bu adam kıhkh zebaninin 
rubu kadar çirkef bir ıurab var
dı. Su yüzü görmemitt miraı 

davaları gibi birbirine karışmıı 
saçlann ç.ercevesinde uzamıt sa• 
kaUarlle, her çizgisinde bin vala
ıet llrperen bir aurat Ye içlerin
de yllz bin ocak sindirebil
mek ktistahbğı, cllr' eti mel-
unluğu, ~ığı okunan. 
gözler... Ôyle bir surat ki 
ve 6yle gizler ki karanhklara 
alııamamıı korkaklan bir ıl~ 
bin gece klbuslu rlyalana kıv· 
rand.rabilir... Gazete bu adamın 
bir reımini bumq. 

O glln, Franıada bir sevimli 
çocuk mlubakaaa yapıllDlfo Ml
aabakayı ı&rbllz, nah uracak 
kadar ruha yakm tonton bir 
yavru kazanmaf. Yukanld 
zebaninin resmini buan ıazete 
onun hemen yam Mpna da ba 
yavrunun mlaabakayı yapan ıa
zeteden aldığa bir reımiai ko,. 
muf. Tezatlar bertarü. Bir garip 
teaadlf, bir mürettip hatası ola
rak; çocujun resminia lllbDa: 
.. iki kızuu •• kanlllll balta U. 
aldtıren ıerir" , terirfn reamİllİll 
altına da, 11m8aabakaya kamu 
sevimli yavru Matmazel M." iba
,.ıeri diifmemit mi? 

Ola guetelerd• hiriacle ılr
dltlm ufak bir tmtlp hata11 
bana bunlara llAtarlatb. Ba 11DI 
yanlıtl•klar bayle dalla ae prip 
tezatlar H UJS• teladlfler d .. 
j'UrabiUr. Biraz ......... ak
hma lyleleri ıeHJor ld keacll 
kendime pyriilatiyul .... -
srl)lyorum. 

YIM paetelerde Clmlami
yet ba,..ammcla J&pılaa resmi 
ıeçlde llit rubaler ba.ı ....... la 
meyucla; rami ı•d• iftirak 
ecl• taaldann rulmlerl de ftl'. 
Farua din, bir ftll1et icap 
ettlrmlt ..,.. .. .... --
birinci _,,._. ......... . 
runUD reamW bam•k ilam pl
Mydl. Ve bir ... ttlp hataa ofa. 
rak ...,ı •eaa•• reeeiel= 
altlaa •bir tank., ı taak ,.. 
mbüa .ıtma dıa: •.,.erıi ••marul. 
lltareleri dlfmll .., ..... 

Ha,U taW alurn, detU mi'l 

Milli Maç 
Bulgar Takımı Yann 
Şehrimize Geliyor 

Bulıar Ye ~e .milli te
kamlan ~uma lflbal T.-.. .tad
yomuncla ~· 1.
taabul - Sofya maı.t.lt takamlan 
ela puar .... , ,-- Tabi. 
sitaclyomuada k~dar. 
Bulgar futl;Olc&leri yaran ıea.. 

ceklerclir. 

Hicaz laslahatglzarhğı 
Ankara, 2 (Husul) - TOrki

yenia Hicaz, Necit ve ha•aüi 
mulabatglzarbğına Hariciye V • 
kileli mtldlrlerinden CeW Bey 
tayin edilmiftlr. 

Hayvan Sergisi Kapandı 
Dolmabahçede eski ahırlarda 

açılan hayvan 11erıili din kapan
.., 75 bayvaa ahibiae U.ami-
ye •erilmİftİr· 



ı4 Çayfa 

Me11ıleket Manzaralarr 
} 

Kır şehirde 
Tabagat 
Efsanesi 

Kırşehir ( Hususi} - Memle· 
kelimiz tabagata gayet elverişli 
olmasına rağmen garip bir efsane 
yiizünden bu san' ate itibar edil-
mezdi. Efsaneyi anlatayım: 

Burada bir zamanlar tabagat 
çok inkişaf etmiş hatta Ahi Evren 
Veli isminde bir san'atkar taba-
gatte lin salmıştır. Zamanın ida· 
resi Evran babanın bu işine mini 
olmuş, Evran baba da: 

- Bu memlekette bundan 
ıonra tabakhk tutmasm! demiştir. 

Sonra zamanla tabakhaneler 
kapanmış, yalnız Evran babanın 
türbesinin bolunduğu yere Yerilen 
(Tabaklar Mahallesi ) isminden 
batka memlekette tabagatin nam 
ve nişana kalmamıı, herkes te bu 
be.-lduanın tesirine inanarak her 
hangi bir teşebbüate bulunma· 
mııtır. 

Fakat arbk hurafeler ye ef· 
.anelere kanacak devirde olma· 
d•ğınuz için tabagatin teessüsO 
için ufak tefek cereyanlar baş 
lamış, netkede de bir tabagat 
fabrikası tesis edilmiştir. 

Bet altı ay zarfında fabrika 
fevkalade muvaffak olmuş, şehrin 
deri ihtiyacı temin edildikten 
aonra civar vilayetlere de ihracata 
bc.ıılanılmıştır. Fabrikaların deri
leri her gittiği yerde ragbet bul
maktadır. Şimdiye kadar memle
kette çlirüyilp kalan ham deriler 
de bu yllzden kıymetlenmiş ve 
'1:t}k için yeni bir if açılmıştır. 

Muşta 
Yeni Muallimler Vazife

l erine Başladılar 
Muş ( Hususi ) - Şehrimiz 

Dkmetcplerine tayin edilen mu· 
allimler gelmişler ve tedrisata 
başlamışlardır. Birinci mektepte 
bir talebe kooperatifi tesis edil· 
miıtir. Milfettiş Hikmet B. bütün 
mektepleri gezmiş, muallimlere 
yeni dus .eneainde takip ede
cekleri usuller hakkında izahat 
Yermiştir. Cümhuriyet bayramında 
Akın piyesi temsil edilmiştir. 

Bozdoğanda 

Milli Tasarruf Cemiyeti 
Bir Şube Açtı 

Bozdoğan (Hususi) - Burada 
Milli lktısat ve Tasarruf Cemiye
tinin bir şubesi teşkil edilmiı, 
Kaymakam Sami, Avukat Refik, 
Maarif memuru Osman, nüfus 
memuru Hüsnü, tütün inhisarın
dan Ali, terzi Tevfik, kunduracı 
Necip, demirci Süleyman, saraç 
KAzım, berber Memet Bey]er 
idare heyetine seçilmişlerdir. 

Tokatta 
inşaat 

Tokat, (Hususi} - Şehrimizde 
belediye hararetli bir faaliyete, 
inıaat ve tamirata bqlamııtır. 
80yllk caddeler parke olarak 
inıa edilmekte ikinci sınıf cad
deler tamir olunmaktadır. 

Kırkağaçta 

Bereket Yağmurları 
Herkesi Sevindirdi 
Kırkağaç, (Hususi) - Bere

ketli yağmurlar başlamıtbr. Bu
rada henüz tütün piyasası açıl· 
maın ışlır. Ge!en şilcetler 120-130 
kuruş lizerinden piyasayı açmak 
iıtemekte, fakat mUstahsiller 200 
kuruştan aşağı tütün satmamak 
'1u~uı.mda ıı:;rar etmektedirler. 

. . ,. 
POSTA 

• 
J 

Bigada Maarif Ve 
• 
imar 

Mütemadi Bir Surette Mektepler, Şo
seler, Köprüler, Parklar Yapılıyor 

' barile çok :zen-
gindir. Bilhassa 

1stanbula ihracat 

ya pıl mak ta dır. 
Mey va lar ımınn, 

Hacıyusuf tabir 

edilen elmaları

mızın Bigadan 

baıka yerde ve

tiştirilmesi hft. 

kinuzdu 
Btga •sarı 

Biga, {Husu
&i) - Burada 
şayanı takdir bir 
imar ve maarif 
faaliyeti vardır. 

Çanakkale kaza· 
lar1 arasında en 
fazla yeni mek· 
tep yapan kasa· 
ba Bigadır. Ayın 
yirmi dördüncü 
günü de 12 bin 
lira bedeli ke· 
şifli ve altı dera· 
haoeli bllyük bir 
binanın inşasına 
başlanmıthr. Bu 
sene köylerde 

atika itibarile 

de çok zengin· 

dir. Büyük f s-Blgada bulunan ve ıs .. nbul mazeslne g&tderllen l•k•nder 
ve Darıya alt klymetll eserler kenderin Dara· 

yı mağlftp ettiği Gramikos 
ovasında birçok eserlere tesadüf 
edilmekte, üzerinde lskenderin 
resimleri bulunan paralar her 
yerde mebzulen bulunmaktadır. 
Geçenlerde Kemerköyiinde bulu· 
nan ve eski Romalılara ait oldu
ğu anlaşılan fevkalade musanna 

de dört büyUk mektebin inşası 

bitmiştir. fnşaab evvelce biten 
12 mektepten başka yeniden 8 
mektep ioşa edilmektedir. 

Biga - Canpazar şosesınm 
Emşe - Katrancı yolunun inşasına 
bir ay evvel başlanmışbr. Bu şo· 
senin yalnız yedi kilometrelik bir 
kısmında 42 tane beton ve taş 
köprü vardır. iki sene evvel bll· 
yük çayın taşması ytizünden yı
kılan büyük köprü yeniden ve 
çok zarif bir şekilde inşa edilm~-

Çankırı da 
Yegane Eğlence 
Yeri Olan Sinema
nın Islahı Lazımdır 

Çankırı ( Hususi ) - Buranın 
yegane eğlece yeri sinemadır. 
Şehrin biricik sinaması haftada 
ancak bir ilii defa sinema gös· 
terdiği için çok kalabalık olmak

tadır. 

F akal sinema binası fenni ve 
sıhhi şeraite uygun değildir. Bir 
tehlike vukuunda halkm kolayca 
çıkabilmesi temin edilmemiş, 
tehlike vukuu ihtimalinin önü 

alınmamış, sinema dahilinde 
sigara içilmesi menedilmemiş, 

tuvalet salnnlarl inşası düşünül

memiştir. 

Belediyenin bu mesele ile 
alakadar olması ve binanın, en 
lüzumlu sıhhat ve fen prtlanna 
göre tadil edilmesi temenni 

olunmaktadır. 

Somada Feyizli Yağmurlar 
Soma ( Hususi } - Altı ay· 

daoberi devam eden kuraklık 
bitmif, feyizli yağmurlar bqla
mııtır. Çiftçiler yağmurlara çok 
sevinmektedirler. 

Diyarbekirde 
Zabitan Yurdun un 

Küşat Resmi 
Diyarbekir, (Hususi) - inşa

ata ikmal edilen Zabitan Yurdu 
Salonu merasimle küşat edilmiş, 
Kemal Sahir ve Arkadaşları He
yeti tarafından bir müsamere 
verilmiş, müsamerede beş yilz 
kişiden fazla davetli ve seyirci 
bulun muıtur. 

tir. Bu köprlinfio açılmuı evvelce 
büyilk mli§külitla yapılan müna· 
kalitt yeniden temin etmiştir. 

Elektrik fabrikasının bulundu· 
ğu eski kabristanda çok güzel 
bir park vücuda getirilmiş, ka
saba baştanbaşa elek\rilde tenvir 
edilmiştir. 

Bigada yeni bir aygır depo
su tesis edilmiş •e at cinslerinin 
ıslahı için teşkilat vücuda geti
rilmiştir. . 

Kasabamız zirai mahsulAtı iti-

lahit 1stanbula gönderilmiştir. Di· 
ğer eserler Çanakkale mfü~esi ne 
gönderilmektedir. Çanakkale mü· 
zesi yakında Türkiyenin en zen· 
gin müzelerinden birisi olacak fır. 

Sıv~sta 1 Gerede e 
Muallim Mektebinin Spor 
Teşkilatı Çok Kuvvetlidir Reşadiye Köyü Bir-

Sıvas (Hosusi) - Erkek Mual· 
lim Mektebinde spor teşkillb 
çok kuvvetli ve faal bir halde-
dir. Voleybol •e Futbol takım
ları muntazaman ekzersiz yap
maktadırlar. Her iki takım pm• 
diye kadar hiçbir maçta yeail-
memiftir. 

b 

Susığırlıkta ~v 
Fena Bir Tecavüz 
Vak'ası Yapıldı 

Suıığırhk (Hususi) - Geçen
lerde mUessif bir hadise olmUf, 
S&lecek köytinden Mehmet km 
Hacer Yıldız k6yi1nden avdet 
ederken Sultançaym köyihaden 
Numan oğlu Şaban, Mustafa, 
Veysel ve Aziz önUne ç..kmıılar, 
ellerini, ayaklarını bağlayıp JSSlZ 

bir yere götürmüşler ve ıonra 
serbest bırakmışlardır. Hacer 
başına gelenleri köyllnde anlat• 
tıktan sonra jandarma harekete 
geçmiş ve bu dört mütecavizi 
yakalamııtır. 

çok Kaza Merkez-
lerinden Güzeldir 

Gerede, (Hususi) - Bu hafta 
Reşadiyeye kadar bir gezinti 
yaptım. Reşadiye Gerede - Bolu 
şosesi üzerinde yfiz elli haneli 
gayet gfizel bir köydür. Köyün 
bir tarafı dağlık, diğer tarafı da 
göldür. Reşadiye civar kaza ve 
villyetlerin sayfiyesidir. Köyde 
tam devreli bir muhtelit mektep, 
büyük ve işlek bir de çarşı vardır. 

Köy halkı, kadınları da dahil 
olduğu hnlde mütemadiyen çalı· 
şan insanlardır. Her perşembe 
günü bu köyde pazar :kurulur, 
harare.tli alış veriş yapılır. Göl· 
deo balık avlanmakta, civar ka· 
aabalara nakledilerek satılmak
tadır. 

Bolu • Gerede hatbna ifliyen 
otobllılerin yirmi tanesi bu köye 
aittir. Köy bu hat üzet"inde ide
ta bir istasiyon mesabesindedir. 
Bu vaziyet köyUn ikbaaJi vaziye
ti llze.riode büyük YC hayırla bir 
tesir yapmıf, •e yni yeni ticaret 
uaallerinin teeuiblne hizmet et
miftJr. Repdiye istikbalde bir 
nahi7e merkezi değil. batta bir 
kaza merkezi olmıya namzettir. 

Gemlikte 
Bereketli Yağmurlar 

Yağıyor 
Gemlik, (Hususi) - Pazartesi 

gtinli başlayan yağmurlar hAIA 
deYam etmektedir. Yağmudann 
zeytin mahsuln için de faideli 
olacağı tahmin edilmektedir. 
Çünkü heoü.ı mahsul idrak edil
memiştir. 

!vJüsahabe 

Eski 
Yazdıklarımızı 
Okumak ... 

Nurullull Atd 

Şimdiye kadar gerek gazete' 
lerde, guek mecmualarda yas• 
dıklanruı, birkaç defa niyet et' 
:mİf olmama rağmen, bir türld 
toplıyamadım. Onları saklaınlf 

olsaydım zannederim .şimdi irice 
bir tomar olurdu vt. ben ona bak• 
hğım zaman: 11 İşte bu da beni11l 
eserimi,, diye belki bir if ti hal 
duyardım. Belki arasıra o tonınl"' 
dan bir k~ğıt çıkar1r, eski düşün
düklerimi, yani geçtiğim yolu Iıa• 
hrlar ve ancak hatıraların verdiği 
heyecanı tadardım... Fakat yaı
dıklarımı sakJamadım ve z.ınne" 
derim ki, göıterdiğim ihmale pir 
mu olmama rağmen, bundall 
IOIU'a da saklıyaauyacağlm. 

Doğrusu, iyice dütününcc, bf 
okadar da teessftf edilecek Lit 

ıey değil Çünkü eski yaıı1ar~ 

mızı tekrar okumak bize hat..ırl"' 

nua heyecanını •erir amma bit 
taraftan da bizi, yine hatıralat 

gibi, esir edebilir. Söyledikleri
mizi untutmak, yeni bükümlet 
verebilmek için dünkü hükümle" 
rimizdeıı kurtulmak daha iyi dl' 
ğil midir? Birkaç sene evvel her 
hangi bir eseri okurken onuıl 
güzelliğini veya çirkinliğini izah 
için bulduğumuz sebepler ;yi 
dikkat etmezsek lbize birer kulJİ 
kaide gibi gözükilp bugün ok11" 
yacağımız yeni bir eser hakkıO
daki blikmtimlize de tesir ede' 
bilir. OhaJde onları unutınak 
daha hayırlı olmaz. mı ·f 

Yazılar.mızın daima ta:ıe kal' 
muını istiyorsak onlan toplanır' 
yalım, günlerin rüzganna sah\'e" 
relim .•. 

Öyle değil ..• 

Tanıdıklanmdan bir genç, soll 

bir .ene içinde yazdık' • nıın bil' 
y&k bir kıamına toplamış. Geçell" 
lerde istedim, bana verdi. f-11' 
men hemen hepsini tekrar okd" 
dum. itiraf edeyim ki bu iıntf 
handan memnun olarak ~·ıl<nı; 
dım. Hepsini değilse de baııil' 
mu, hatta birçoğunu se'/e' 
rek yazmıştım; onları düşü~ 
dükçe içimde gurura ben:ıer b~ 
his duyuyordum. Onları, belki 
en memnuniyetle hatırladıklarıtıl1 

beğenmedim. Herkesini keııdisio' 
az çok itimadı vc:ırdır, her nıd' 
harrir yazdıklarının değerli, hef 
kes dlişündüklerinin doğru oıcı.ı' 
iuou zımneder. Bu zan, hc•kesl' 
beraber, bittabi bende de vardi' 

Fakat ilk heyecan geçirıc' 
kendi kendimizi de, bir der"!ce1' 
kadar, tenkit edebiliriz. Ah! 1 

ruaları ben yumas~ydım da b" 
ka biri yazsaydı onları tenkitt,I 
kuaurlarını saymh.ktan, peri',t 
hkları, insicamsızlıldarı ile ::1•1 
etmekten kim bilir nekadl' 
zevk duyardıml •. Kim bilir, ya~ 
Janmı belki kendimi hırpa!adl; 
mak için saldamayorum. 

O yazıları saklamamakla kelr' 
..ı:_: d ~il · ti" el · · kotıf gama eg , ıue n sımı 

mat oluyorum. Fakat aaktasaf 
dım, araııra okuyup ta kusıl' 
larımı araştırsaydım, belki onl~ 
tashih edemezdim amma en b 1 
yük zevklerimden birini, aras~ 
kendisi de hırpalamak zevl' ' 
tadardım. Kendini beğeno:iye 
baıkalarma karıı daha hür ol"'' 



Siyaset Alemi 

Amerikada 
Bir Fikir 
Değişikliği 
la Amerikan balkı anketa ba11lırı 

ter ıiyaıi, iıtır içtimai •• ikb1adl 
•laaa; tetkik •• mubalremuine ha· 
•ale edilen her me1ele hakkında 
llaııaatinl açıkça aöylemekt.n çekia-

t•eı. Hallan ba meylini bllı• ..... 
•ler de, bu YHıtadaa s•alt mik
raıta iıUfade ederler. Bu defald 
Reblcümbur iatlbabmda da bayi• 
oldu. Memleket efklrı• iakandll 
•tınek makıadile memleketia iki 
~Jük darllfilnunu, talebe aramnda 
"" Reiaicilmbur aeçme teertlbeıl 
tıptı. Bu tecrübeyi tertip eclen Daril
finunlar Columbia n Nnyork Sitl 

.. 
•Ge11eıe!eridir. Fakat intizar hlll• 

R
na 18rüldO ki namzetlerden no 
ll&Yelt Ye ne de ffuyer ealcl mahl• 

J'lcette rey topbyabilmltlerdir. Amerl• 
•n fikir •e ilim muhitinin ba 

defaki •eçmede, t•bmaa tencclla 
ıaıterditl adam, ıoayaliat aamucll 
Nor~an TomH olmuş~ur. 

H 
lV ue!A Columbiada Tomaı 18.1.\ 

S
uver 83.\ Rusyelt 547, N1Y·York 
titide l1e Tomu 800, Ruı.velt 

- ffuyer 868 rey almıılardar. Bu 
la&cliıe •• daha birçoktan, aon intl• 
haptanbtrl ıoayaliıtlerln Amerlkada 
kat'ettlklerl mesafe mlnHebetilo 
herkeıi hayrete d0t6rmelıtecllr. Şim
diye kadar ıoayalizmdea uzak kalan 

•
A1nerikadakl bu baleti ruhiye teza
lrll, ikb•adl buhranın bir neticeal• 

dlr. Netice itibarile, dattnık bir bd
de bulunan •oayaliltler, Ayan mecU
alnde belki bir ••ra liri azablr 
latle eldo edemiyecelderdir. 

Fakat Tomu Normanm alacata 
teyJer Huverle Runelt ara11ndakl ••1 yanşının oepheılnl dıtlttirebile
eetı gibl ikb1adl darlık •• tııizlijia 

fe
lebunu olan halk kGtlelerlle mütc

lckir 1rençlltln dertlerini &leme 
llıtermek noktaamdan da huıud 
bir mahiyet alacak ye cemiyete 
•
1 

lhim bir hizmet ıareeelrtir, d•al-
•bilir. - Sllreyya ----
lktısat Kon/eran-
sına Hazır lılclar 
Başladı 
h. Ceaewe 1 (A / ) - Cihan 
ııaaaat Koaferaam uıuui komi8-
10Da. nldt k•zeamtak içia 11maml 
•lbak•eclm ~-

AIUID fikirleriae ,... buh-
ran hakkında 16yluebDecek aoz
lerin hepliain 167leailmit olda
lu11a kallclirler. ŞimcH bularaam 
laüee geçmek çarelerine bakd
llaal. llzamcLr. 

Siyal m11eleler komitesi, bu
ilinden itibaren ticarete ait tah· 
41data, ~ manlal•rma, kon-
1-jaalar... bb.. ait meseleleri 
•lzaken,. karar Yermiftir. 
aa. Malt mueleler komitui, den 
.. ledea 10nra albn mikya11 ve 

1llum tahaldnılm praitl hakkın
da bir mllzakere7e tirifmiftir. 

Vunanistanda Bir Kavga 
Atina, l (A.A.) - Kominiat 

•eb'uılardan Klidonariain muva
"1eti mllnuebetile ylzlerce ko
•llaiat. memnu olmaıına rağmen 
bit- İçtima yapmaya kalkıımıtlar 
.. bunun azerine polisle arala
"-da bir arbede çakmııbr. 

Poliı intizamı iade etmit Ye 
IOlcadar komhiati te•kif eylemi.
tlr.klidouril de tnkif olanmuttur. 

-'anemi ite kaka odaya •""-tu 
......_&at... ıaudala çeYircli; Hara 
--.,ite ltabaaııa itildi, bir elile 
:- Yerden kaldard1. Diğer eHle 

tehdit ediyordu : 

"'-- - Olaooo.. ihtiyar iblis, akl na 
;;::; almak niyetinde değil 

8e Ve alda onu Hdire gltllrdn. 
~ r&lc baha• orada aiza açık. 
~~llanarak, paçawadan ya
~ Wr Waek slbl 1eclire 

Sayfa 5 

..------------------------------------. 1 ~~------------~~ .&Bici Tll.8 rL& l Gönü~ işleri 

M •• d • 1 • • o errıs erıınız Sofyada 
--~~~-----~~~~~~~-

Doktor Akil Muhtar Ve Akif Şakir B.ler 
Mühim Birer Konferans Verdiler 

Sofp ı (A.A.) - Raika •• 
habirl m•h .. umm bildiriyor: 

Balpr D.elflnamcla k.
fer...au ftl'alels e... SofJa,. 
ıel• Dr. Akil llalam Ye Akif 
Şakir Beym B.ıpr profHirleri 
Ye ~ ..W tarafanden 
iıtikbal eclildller. 

Sefir Teftik IClmil Beyefendi 
profullrleriam prefine Clmh• 
riyet bayramı fllal manf Balga 
doktorl.nma ela de•etli oldur 
bir iti• zi,afeti Yerdi. 

CUmartai - .. • ela 
Darlllflla• ....._ talilp ulo-
nuncla " Balpr ........... 
ve tababet IJeelM ....., plt-
aiyetlerd• m..ırkep Wr bl .. 
balık hmaraada Akil Muhtar 
Bey "yllbek fir1a -,.. fıu. 
talaldarmm aerlrl ePIB. hakin .. 
da lıuarladait koaferauma verdL 

Deprll illlD adamıms btlylk 
allka ile takip olunan konferan
sında gerek hutalar Bzerindekl 
mü~ahedelerine Ye gerek hayvan
lar üzerindeki tec:ribelerine iati
naden kendi yaptığı bir tuyilo 
izah etti. 

Akil Muhtar Bey, konferama 
franaazca olarak Yereli ve tek.lifini 
izah ettiii emada gerek hayn
nat tecrübelerine n gerek ha .. 
talar zerindeki m&faheclelerine 
dair uirçok projebiyoalar g6 .. 
terildi.Akil Muhtar Beyin tidcktle 
alkışlanan ve tebrik olunan kon
feraıwnı mllteakıp, Operatik Akif 
Şakir Bey • Akcitar nreminin 
cerrahi teda.a.i " rohmda 1apdan 
ameB7atlarda ........ Ylcada p 
tirclitl teknik tadiltt ile iatibul 
ettiii netayiçten bahaetti " bir
çek hatalara ait r&ıtken diya
pOltivlerini projekaiyoala g6ste
rerek icldialuına leYIİk etti. Ci
j'eriade het kanrn balam bir 
hatama ameliyeden 80.ora tam ... 
mlle tifayap oldujana Ye hiçbir 
kaYern kalmaclajma ıhteren pro
jekıiyon nazarı dikkat ve takdiri 

celbetti.Akif Şakir Bey konferan•ı nı 
A1111anca vermiı ve çok allut
lanmqbr.Dlln vo buıüa prof.ar-

lerimiz terefine Balıar Darllfloun 
Embai Ye Profu6r FontaJiaçef 
taraflarından ziyafetler verildi. 
Bu alqam SofJadan hareket 
eden doktorlanmız gardllklerl 
btllnll kabulden ft Bulgar taba
betinde mDşabede ettikleri terak· 
ldyattan kemali takdir ve tftk· 
nala babsetmiılerdir. 

Profesörlerimiz Sofyada 3 gin 
kald·ktan aonra bu akfamki 
ekıpreale hareket etmifler ve ia
taliyonda Bulpr hocalarile Sefir 
Temk Klmil Beyefendi Ye sefa
ret erklaı tarafından parlak bir 
auntte tqyi edilmiflerdir. 

~OPl'o. , .... e . &DU\! ı e: .. ~ • ~)J• 
•nef,, Diye seaJeodi. Annem el
Waelerini yerden alarak: •Su., 
onun yanına ula gitmiyecefim!" 
Diye mukabele etti. 

BOtiln bu aabneler cereyan 
ederken ben donmuş gibi sedirin 
O.tinde otura kalmıfbm. Ninem, 
ukin ye kat'i bir aeale emretti: 

- Çabuk bir maprpa su 
ptirl. 

Koridora clejra fırladım. lftl 
.......... ..... 0 ...... 

AaerJka'da 8 te,rial.anide Reialeilmllur intihaba yapılacaktır. Oilınhuriyft
çilerfa naıueti BuYer, Demokratlannki de Ruzvelttir. O gCln 411 uıflyon mUn· 
tebip reylerlai verecek dGrt aene için Amerikanın taktbedeeetl 11,.-aıetf teıplt 
ctmiı olacaklardır. iki aydanberi Cümbudyetçller Te Demokratlar b1l alhim 
makamı ftpl etmet lçia Amerlbda emsali gGrillmiyeıı propaganda faaliye&i 
gGltermektedirler. Resmimiz ıagda Y.. Runelti, ıolda K. Hu-Yeri "Ye yukarıda 
beyas •ar&J• 161termekledir. 

Tavassut Yok 
Leh Hükômeti Romanya be Sovyetlerin 

Arasına Girmek İstemiyor 
-------

Blknt. 1 (A. A.) - ...... 
ya ı..w.tadM hir ademi teca
vfts miukı akti icia yeeiclen 
SoYJetlul• •lakerata airifil
meai hus1111da tevassutta bulun-
•-• --- idi. v aqo.a b6-
k6meti, HadciJe Nuan il Ti· 
tulescoya Lelmtlllllll Romen-Sov
yet mftzakirab haricinde kalmayı 
tercih etmekte old"tanu bildir· 
mittir· 

Lehistonın bu imtinaı, •İyasl 
melıafilde biyOk bir heyecan 
teftt etmittir. 

Hat.n.fdac:lar ki, bu mlbake
reler ayni zamanda bir taraftan 
Lehistan we Ruaya diğer taraftan 
Romanya ye Rusya arasında icra 
edilmiş idi. 

Besarabyanın vaziyeti meae-
•tnin ihd .. etmit olduğa ..... 
kilit 011....aa Lebiatan teYllMGt 

mltwecldit, atar •Jale adal.,.. 
ifltiliyordu. Annemin bahnulaju 
oded• ela 9llUD yiikeek ...... 
li7ortlu. 

- Yana batmı alap huraclan 
aidecejiml 

Mutf•ja ylriidüm. F eaa bir 
rllya1a kapalDlı' aibi pencereDİD 
keaanna oblrdum. Büyilk babam 
inliyor, bıçkınyor, niaem homur
damyorda. Bir kapı açaldı ye 
nraldu. Sonra vahtl bir alkanet 
ç3ldl. Beni d1tırı ne için g&nder
ddderiqi babrladım; bakır maş
rapafl 1111 ile doldurdum ve ya
kan çakhm. Ôndeki kıaamclaa ba 
anhk -tçi çıkıyordu. Bqa 6ne 
etilmiıti. Eh1e deri hqLfam dl
seltiyor •• hafifçe 6lalr01onlu. 
Arkaaadaa .u.mı .... , ......... j ,........ blı•-·· ...... .. 

teldifiacle bulPMl'ılf idi. 
Dijer taraftan. malim old•p 

Yeçhile, Lehi.taa Sovyetlerle bir 
lllİ9ak imza etmiye manffak ........... 

Romaa1anuı i•tiw clolaJllile 
Blluetia iyi mallmat almakta 
olan mebafili. MoakoYa ile 1apd
ma•ı İlıtenilen mlzakeratm birta
lum mlltklllere maruz kalacaima 
tômin etmektedir. 

iki Banka Memuruna Taarruz 
Erfurt 1 .(A.A.) - Wolff Ajan

ı ndu: Bir banka 6ofinde oto
mobille bekliyeo ild şerir, bnytik 
bir puaya hamil olan iki baiab 
memuruna taarruz etmitler, hiri
aini lldlrmilşler, diierini ağar 
aurette ve o arada sokaktan 
ıeçınekte olan bir kadım da ba
frf surette yaralam..rarcl.r. 

ela. Ona b&rmetklrane eiitiyor 
ve yavqp diyordu ki: 

- Siz ele biliniaiz iri.. Mrla 
mababltet olmaz!.. 

S..tça aYla mercliveaiaia laftne 
ıeliace •J•iı takılır p olcla 
Ye merdi...ıerdea •çn7aralı iadi. 
Ninem ~ Çlkan1orclu. Vlc .. 
dllade bir titreme hl•I olll8ftu • 
Bir. kahkahaya Yeyahat bir hıçk .. 
njı mı zaptetmek iatecfiti pek 

anla,ılamıJOrdu. Ona clotna kot
tum ve mordum: 

- Nen yar?. 
Sayan bir lmanm ayaklanma 

dikerek mqrapayı elimden ç .. 
kip, alda. 

- Haasi bucaia bkıldıa kal-
41D?. s.,. .......... ? .. ıc.. 
p.;abpaL 

Karilerin 
Suallerine 
Cevaplarım 

Bebekte M. A. Hanıma : 
Kızam, fena bir aile oyununda. 

lstemiyerek fada rolilne Ptllllf" 
1111. Ba roltl muvaffakıyetle de 
OJIWDapm. Binaenaleyh bu Yazl. 
fenl Japmlf oldujunclu dolaJI 
ma.t.oı olgyhpa. Bence bu itte 
fula bedhbdp dtlfmek yanbfbr. 
Kadm zauediyorum iri afabeJinle 
eYlenemiyec.ektir. Sen de o adamla 
eYlenemezain. Ba hlcliMye olm11f 
ıeçmlt nazarlle bakıp uautmak 
ebYeaiferdir. 

ı. ilanıma• 

O.- kwa tehclidine e~m
.ıpt verme. Y alna lhtiJat teJ. 
biri olarak aileni o ... ut:a 
b.tka bir yere nakletmi19 Omu 
çalı• Bo aoretle yollanmz, ma
laaDeleriniz değip. Biribirinlll 
ı&emu olllftUDUZ. tehlike de 
hlma. Ba m8mk8n olmuu, 
G• 19 blllu ... m•k lçla De ... 
...._ hepeini J•P. Nihayet polile 
•Gracaat edeceğini 167le. Bir '" 
J&pama.. Zlf pterme. 

* Edimede Fethiye Hanıma• 
Ben de babanızın fikrindeyim. 

Yanın b& tahsllle DarlllfDamaa 
kadar çıkacağnnza buhmdapas 
mektepte u.m. Ye tabıilinizi knı-
.etlndirmenis daha mUYalıkbr. 
llektehWzi deiiftirmeJia& H.. 
ricl8 Iİlan epe.ile..-. .. 

lıf. Ruhi Beye : 
Bir kaclaa ıayn tabii ...,..,.. 

iv albnda yediaci ayanda doia
rabilir. Mutlaka kadından fDpbe 
elmiye hakkwz yoktur. Bilba•a 
una ve erine Adak bir kadından 
flphe etmek ,analıbr. __ 

* Gedtkpqada Fatma Hanıma: 
Aa•ıabi bir ..W,. dokto

w ılllır ............. ~ 
......... wl 11 .. dlr. 

HANUIT&YZ& 

Benzin Yarine Katran 
Londra (A.A.) - Wuttaa 

bildlrUcliiia• ı&-e, ldm1akerl• 
beazia yerine kaim olacak nret-
te katran raha yat-da -
Yllcacla ıetirmele •••ilffak el-....--. 

Ba ,. MftD- otollhllırcle 
kull•adacaja n lJi Detleeler n
nc:e;i .ayleamektedar. 

Rısyada e;r lüm 
Moıkova, 1 ( A.A. ) - Mab

keme, 36 kifinin lltlmllne " 51 
kİfİDin yaralanmaana 1ebehlyet 
YenDİf olan Labliao tnm kau-
81Da ait claYa)'I bitirerek kannaa 
Yormiftir.· 

Kazadan mes'ul olan iatuiyoa 
'°fi Boubakoff, idama mabktm 
eclilmittir. Diğer birçok memurlar 
da muhtelif hapiı cezalanaa 
makim edilmiflerdir. 

Ninem uuıemia oda•aa 1'
rilclO, ben matfallta kaldı& ~ 
larm odada uald aju' Wr Jlkl 
oradan orap taşı,.._... pW 
inlemelerini " ............. ... 
Hyordam.. 

A1dınltk bir ,O.dl. Bazla 
Mlll ild .......... "" ..... 
tinin etri apldan airiJordu. Ôil• 
yemeli içia ............ ma..da 
donuk bir panlta veren· alemiD
Jlm tabak çaaak, içinde kırmı• 
içki parlayan b8116r 8lrabi .. 

JİDe içinde koyu yetil bir maJI 
olan ikinci bir l.:llçlk aOrahl 
Yardı. Ba petoaya Y• Jojmt 
otunun lattlae prap cl6kerek 
7apdllllf bir ilki ldL BIJlk ba
.... aa... icmlllml tok •nr& 

WJJ.MI -.1 
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Lindbergin 
Oğlu ,u Kaçıran 

Adam Mı? 
Ma clritten yazılıyor: Amerika

nın İspanyadaki Sevil tehri kon· 
ıolosu, iki Amerikan bahriyeli
ainden şayanı dikkat bir mektup 
almıştır. Bu mektupta, Tayyareci 
Lindbergin oğlunu kaçıranlardan 

birinin ispanyada bulunduğu bil· 
diriliyor ve haydudun etraflı bir 
tarifi yapılıyordu. İki gün ıonra 
bu tarjfe müşabih bir adam 
Komıoloshaneye müracaat ederek 
pasaportunu kaybettiğini ve bir 
yenisini çıkartmak iıtediğini ıöy
lemiştir. Müracaatçının adı Jan 
Saül'dUr. Mahirane bir ıurotte 

isticvap edilen aeraeri, Amerika
dan doğru Fransaya gelip Bordo 
iskelesine çıktığını, ıonra oradan 
'ahto pasaportla ispanyaya gel
diğini, vaktilo Nevyorkta terzi 
ameleliği yaphğmı söylemiıtir. 

fıpanyol zabıtasına yapılan müra
caat (berine pasaportsuz adam 
tevkif edilmiş, hakkındaki ihbar 
kendisine bildirilince inkAr etme· 
miş ve filvaki Lindbergin oğlunu 
kaçırıp ve bilahare öldürdüğünü 

aöylemiştir. Fakat zabıtanın diğer 
ıuallerine cevap vermek istemi
yerek sadece Amarikan hakim
leri önUnde icap eden şeyleri sOy
liyeceğini bildirıniştir. İspanyol 
zabı~ası, bu adamın parasıı bir 
surette Amerikaya gitmek için 
kendi kendisini yok yere itham 
ettiği kanaatindedir. 

Hindistanda 
Mücadele 

Londradan yazılıyor: Bir mild· 
dettenberi Hindistanda, İngilizlik 
ve İngilizlere karşı gösterilmekte 
olan dütmanltk, yeni ve müt
hiş bir şekle bUrUnmüş bulu
nuyor. Filvaki ıon haftalar zar· 
fmda birtakım genç lngiliz 
kıdarile logiliz • Hindi melezi 
kadmlara, gizli eller tarafından 
iğne ile sokakta hastalık mikrobu 
afılanmıştır. Bunlarm çoğu, sabah 
itlerine giderken lecavilıe uğra· 
mışlardar. Bu nevi sarf hastalık 1 

mikrobu a~ıJanan on kadın has
taneye yatırıJaralc müşahede al
tına ahnmıtlardır. 

Birçok sivil tahnrri memuru 
bu caniyane teşebbüsün faillerini 
yakılamıya memur edilmişlerdir. 

* Malabar Mihracesi, Paryaların 
1nabetlere kabul edilerek lnı~iliz
lcrin çevirdikleri entrikalara mani 
olunmasına dair Gandi tarafından 
yapılan tavsiyeyi dinlememiş ve 
bunları cami ve mabetlere alma· 
mıştır. Bu hareketten müt~cssir 
olan Gandinin yeni bir açlık 
grevine başlaması muhtemel gö· 
riiliiyor. 

Cem iyeli Akvama 

Bir Tecavüz 
Cel}.CVre - T e~rinievvelin bi

rinde Bl\day isnıinde bir Macar 
avukat, işsiz kalmasından müte-
essir olarak Cemivoti Akvıtm 
pencerelerine karşı ·bit tabanca 
atmış ve yakalaumıştı. Mahke· 
meye verilen mlitecaviz on beş 
gün hapis ccıasana mahkdm 
t-dilmiştir. Müddetini bitirdikten 
•onra hudut hariciue pkarılacaktır. 

SON POSTA 

10-YO SALGINI ' 
elef o la Konuşurken Elimde Y o-Y o R 

Olmazsa Söylenenleri Anlamıyorum,, z~:a:~ 
'' 

Kari M ekiupları 

Büyükhanım Vapur İskelesinde 
Şaplattı, Elindeki Y o-Y oyu Alıp 

Torununa Bir Tokat 
Çevirmiye Başladı 

lstanbul sokaklarınd•l yo-yo merakllları 

Y o - yo hastalığı... Daha hiç- 1 
bir doktorun teşhis koyamadığı 
hiçbir liiboratuarm mikrobunu 
keşfedemediği bu hastalık, bütiiıı 
htanbulu, korkunç bir salgın ha· 
lindc kapladı. 

Sokakta yo • yo... Evde yo -
yo... Masa başında yo - yo birini 
dinlerken yo - yo .•• Kadın, erkek 
genç, ihtiyar, herkesin elinde 
ucuna ip geçirilmiş tahtadan bir 
topaç. .. Habirc çeviriyor. 

lstcmbul çok defa böyle buh· 
ranlar geçmr. Geçen seneler 
yme bu mcvıııim bir "Voyvo., 
hastcclığı başgöstermitti. Fakat 
voy,·o aşağı sınıf tabakanın ağ

zında dolatan bir şeydi. Y o • yo 
öyle değil. En ciddi iş adamiarı

m bile kendine bendetti. Şişlinin 
salonlarında bütiln hanımlar 
şimdi yo - yo çeviriyor. 

Geçen giln Üsküdar iskele
sinde bacak kadar bir çocuk, 
aesine esrarlı bir ahenk vererek 
büyük bir hatip edasile etrafında 
toplananlara şöyle ıöylilyordu: 

- Hanımlar,. Beyler .• Moda-
yı takip edelim... Avrupa, göz
lerini açmı~ bize bakıyor. Dün
yanın gittiği yoldan gidelim!.. 
Yo - yo ••• 

Altı yaılarmda bir çocuk, 
çartaflı haminnesinin eteklerinden 
çekerek iki sıra aicim gibi yaı 
döküyor: 

- Y o - yo.. Y o - yo.. Ben 
yo - yo isterim .. 

Kadıncağız, burnundan ıo
luyordu: 

- Vay yumurcak ı,c . Zorla 
vapuru kaçırtacak bana .. 

Y o- yocu, bu vııılbyı duyunca 
hemen yanaştı: 

- Haydi küçiikbey .. Yo - yo 
verelim .• 

Haminne homurdamyordu: 
- Bu yo - yoyu çıkarana da 

ne diyeyim bilmem ki.. 
Salıcı glildU: 
- Moda teyıehanım.. En 

son moda .. 
- Yerin dil>ine batsın öyle 

moda .. 
- Bak tey:ıehamm .• 
Torıaç zıpladıkça, hiiyük ha

nımda da yelkenl~r suya iomiye 
başladı: 

- Allahım, para için daha 
ueler çıkara~aklar? 

On iki buçuğu verip bir tane 
aldı. Fakat daha vapura girmeden 
tonı.nile pençe pençeye geldiler. 

1 müşterilere biribirlerioin oyun-

bundan çok sene evvel f"ı an3 da 
Kır•lhK zamanında Yellaht 

yo· yo oynarken 

- Ben çevireceğim t. 
- Hayır, oJmaı ben çevıre-

ceğim. 

Guya torununun gönlünü hoş 
etmek ıçıo aldığJ yo • yo yu 
haminne, elinden bir türlU bıra
kamıyor ; bir taraftan: 

- Hay gUzünUz k6r olsun 
inıallah .• Diyor. bir taraftan da 
ipi parmağına geçirmiş, tek ayak 
Ustünde sıçrayıp duruyor. Dikkat 
ettim: Bilyük Hanımın bu hali 
kimsenin tuhafına gitmedi. Çünkü 
aşağı yukarı, vapur halkmın 
yarısında yo - yo var. Y o - yo 
çevirerek konuşmanın herhalde 
bir husuıiyeti olmalı. Dun, birisi 
anlatıyordu : 

Telefonla konuşurken, elimde 
yo - yo olmazsa söylenenleri 
anlamıyorum. 

Bir başkasından funu işattim: 

- Azizim. yo - yo ya alış

tığını gündenberi cıgarayı azalt
tım. Eskiden iki paket a:ı gelir
di. Şimdi bir paketi bitiremiyo-

rum. KAfiri eden bırakmak ne 
mümkün .• 

Yo • yo diyip geçmeyin. 
Çeşitleri öyle çoğaldı ki .• 

Rivayete bakılarsa fil dişinden 
y,apılanlan bile varmış. 

Diln ıabab iki yo-yo salıc ııı, 

caklarını kötülüyorlardı: 

- Alma beyim.. k irmizi boya 
yapıyor parmakları .. 

- Aydabe .. yalancı ... Ya ıe· 
ninki iç dönmiyor ... 

- Anğisi dönmiyor? 
- Ankisi boya yapıyor? .• 
Sokak ortasında karşılıklı bir 

çekişme başladı. Boyası çıkıp 
çıkmadığmı göstermek için biri 
yo·yoıunu yüzüne stırllyor, öteki 
döndilğünti anlatmak maksadile 
onu bir metro yerden kendine 
çekiyor: 

- Tayyare be... Yo-yo tay· 
yarcıi be? 

Sokakta yo-yo çeviren aklı 

batında, ağlr, kamil adamlara 
sık ıık rastlıyorum: 

- Amah, siz de mi? deıniye 

gelmiyor. 
Çünkü, ayni suali o da size 

ıorabilir. 
Sirkecide bir gramofon ma

ğazası var. Önünden ne vakit 
geçsem çıraklarından birini elin
de yo .. yo ile görürüm. 

Yo - yo salgınında umumi iş
aizliğin amil olduğu bence mu
hakkak... İşsizJik, can sıkmtısım, 
can sıkıntısı da yo .. yoyu do
ifurdu. 

Arkadaılardan biri, benden 
biraz sıkıldığı için: 

- Bizim çocuk tutturdu! Ba
hanesile geçen gün bir yo - yo 
alıp cebine atmıştı. 

Dün, kendisini matbaada tek 
başına, yo - yo çevirir görünce 
sordum: 

- Hani, çocuğa almıştın 1 
Gtilmiye başladı : 
- Azizim, sen galibs yo·yoyu 

çocuk oyuncağı :..annediyorsuıı ? 
Y o·yo ile çocuklanmız oynarsa 
biz ne bulup oynıyacağız? 

Müşteri ile pazarlığı uydura
mıyan bazı satıcılar müşteri gi
dince " ya sahur! " makammda 
yo·yoya mliracaat ediyorlarmış. 
Y o - yo anlı şılan yirminci aeır 

insanlarının tesbihi yerine geçti. 
Cammz sıkıldı, gelsin yo-yo ... 

Kazanç azaldı, gelsin yo-yo:·· 
Birisile atıştınız gelsin yo-yo ... 

Y o-yo bu gidişle bizim eski 
yuf borusu gibi bir şey ofacak. 
Allah beterinden ıaklaaın!.. 

** 

r 

için ... 
Kırklarelinde Hamdi imzaaile 

yazılan bir mektupla, mıntaka 
pancar ekimi mukaYeleeinin ziraat 
kooperatifile yapılmaaı, koopera
tifin do her klSylUye 10 dönüm 
pancar ektirmesi tavsiye edil
mekte ve: 

- Bu takdirde Kırklareli 
mıntakaıında 12 bin dönüm pan
car zeriyab yapılır, her köylü de 
mt11avl hukuk ile bu xeriyattım 
lıtlfade etmiş olur, denmektedir. 

Kariimiz, pancar aeriyatmın 
timdilik bazı köyllller araamda 
mahdut kaldığım ilave etmek· 
tedir. 

iki ŞikAyet 
Beyoğlunda Havagazt Şirketi 

muhasebesinde Adil Bey, Haseki 
haatanosinde yeni doğmuş çocuk
lar için: verilen bezlerin iyice 
kurutulmadığını ve çocukların 
ıslak ıılak sarıldığını yazmakta, 
tramvay biletçileri kontrol me
murlarının da yolculara bilet ver ir 
ve kontrolu yaparken da ha nazik 
olmal~rmın teminini rica etmek· 
tedir. 

Ucuz Sigaralar 
Çanl{lrıda dört kuruşluk köy· 

lü ve altı kuruşluk halk sigara· 
larının sahlmadığı yazılmakta ve 
bu ıigaralarm burada da satışa 
çıkarılmaları temenni edilmek

tedir. 

BakırköyOnden Temenniler 
Bakırköyde Cevi:r.likte oturan 

Şaban Bey ganderdiği mektupta 
Bakırköyde sivrisinek ve sıtma 
olduğundan, ıu meselesi halledil· 
ınediğinden, etin pahalı sat:ldı
ğından bahsetmekte ve latanbu
lun en gUzel yerlerinden biri 
olan bu köyde de belediyenin 
bu en mühim meaeleleri hallet
me~mı te menni etmektedir. 

( Cevaplarunız ] 
~· a.ıı isa iıapiıslıano ai ııdel. i m~lı· 

kiıırıla.r ııaın111a mukttıp yııurn Ali Et.ye: 

- T emenniyatınızı bir istida 
ile Adliye VekAletine bildiriniz. 
Müspet bir netice ahnm111 muh .. 

temeldir. 

* A. R iı uıasilo ın ektııp ya7.an z:ıt~\: 

Mektubunuzda mevzuu 
bahsettiğiniz meseleleri Maarif 
Müdiirlüğli de nazarı dikkate 
almış ve alAkadarlara icap eden 
emirleri vermiştir. 

Yeni Neşriyat 

Holivut 
llolinıl'un il,i tc9rinisani nıuıhaıı ı 

c Lili DıuniL.ı:o nın ç ok giızP.l r+mkli 
lıır rcsıııile on ı;on ei ııcrna. ha,·ad iele· 

r irı l ha\ i olarak irıti ş.u ctıni tti r. 

lctihat 
ldih:ıt merııı ıı aaın ı n 951i ııırt nils• 

hası cloll{u ıı ıniiııJcric:ı.t ile çıkırıı ~ tı r. 
Halkevl - Eskit ebir ıı aıı,,. , i tı&· 

rafıııua ıı ııP.~n·ılilun 111ı•ı•11ıu :ı. ııııı :ı iiııcU 
&a)'l"I \'lknıı , tı r. lı:i ı ıt ltı uegıırll pzrlat 

' a rd ır. 

Akın - Tralızo ıı gcıı c; leri tarafın
ıl.uı 1111 ıı~, giıııtlP bir ı; ı,rnrıl:111 lı~ 
11ıl'ı'1111l:tlllll 14 llllCll SR} Hll l.I\ nıot ll 
yaı.ılıır ılıııi tt•fl,ıl,le rle dol u ol:ır:ı lc 
iıııi,ar Ptıni~tir. 

Armoni Kitabı - (ThrıııJorc ıitl' 
lıoİg) ııın Arııınııi k i tab ı şiı11dılik lıllf 
fo r ı n :ı oı a ral;: ıııtrn.llim Co 11!lll lh~it ,·e 
ll ııliı :-,i Boyl t1r tararın ıl:ııı terl'ilr ıe ~· 
kit•ıı lıali ıı ,l e ıı eıretlilmiıti r. 



Eu h'ia; f a 
Haftada Bir Defa Neşro
h~nur Ve Bütün Dünya 
~Jlatbuatın ı Size Getirir. 

NANILMIY ACA 
ŞEYLER 

Dünya Matbuatında Çıkan 
Meraklı Hikaye, Yazı Ve 
Makaleleri Bulacaksınız. 

--- - - - __:ıı 

a bir harp 
lnıgUn de 
um daa 

ay taf mak· 
tadır. (J.etıteretl•) 

' 

30 Sene Sonra Büyü
yen Tohumlar 

Rivayet ederler ki, Mısırda 
1ıeki mezarlarda bulunan bazı 
hububat ekildiği zaman filizlenir, 
büyUrmUş. 

Bir tohumun birkaç bin ıene 
Jaşamaaına imkan yok. Fakat 
hakikaten bir tohum kaç sene 
)'afıyabUir? 

Amerikada hükiimet çiftlikle· 
tinden birinde bunun tecrübesi 
Yapılmıı. Muhtelif cins tohumlar 
muhtelif saksalara konarak Uç 
muhtelif derinlikte yere gömUl
uıUş. Bir kııml 20t bir kısmı 50, 
bir kısmı yl\z santim derinliğe 
aömUlerok arada sırada saksılar 
muayene edilmiş. 

Bu ıuretlo otuz aene etvel 
fÖmUlen bazı tohumlardan bir 
kısmı kazılıp çıkarılmış ve ekil~ 
iniş. Bunlar arasında krizantem 
tohumu vardır. iki gUnde filiz 
•ermiş.tir. Diğer bazı yabani ot 
•e çiçek tohumlarının da gayet 
•üratle filizlendikleri görülmllştlir. 
8 gUn içinde on bet muhtelif 
tohumların filiz vermesi, hayretle 
kar,,}annııttır. Bu tohumlar için
de tUtun, hububat ve karanfil 
tohumları vardır. 

Bu tecrübede yabani tohum
ların daha ziyade mukavemet 
\le daha uzun mUddet dayandık· 

ları gHrülmtiıtnr. Ça-.dar, buğday 
mıaır, pamuk, yulaf tohumları da 
ekilmi9, fakat bunların hiçbiri 
filiz vermemiştir. 

Bu tecrllbeye 1902 ıeneaindc 
başlanmış ve bu ıene neticesi 
alınm1şltr. 

--..... =========================-=====:ıc:::ıı=-=s=:===-=-===-======~~==-= 
Halıdan Şapka Giyen İnsanlar 

1 
ICadıniarm şapka diye baş· 

llrına . . 
leri h garı P. garıp şeyler giydik-
ı ·· er vakıt her yerde görll· 
ı .ır. Bir vakit kadınların şapka· 
arı seb b k ze ahçesinet hazan bir 

lı uş Yllvaslna benzer. Fakat bu 
uausta e . d . . . n zıya e ılen gıdenlcr 

Bu Somatra gU
zellnln ba,ında 

gördUiUnDz b••· 
ilk bir nevlhahdır 

Somatra güzelleri olsa gerektir. 
ÇUnkü onların fapkaları. etrafına 
kuşak sarılmış · bir yastığı andırır. 

Bu şapka modaı.n asırlardan· 
beri değişmemiştir. Bugünün 
güzelleri de ninelerinin giydiği 
ıapkaları giyerler. 

Gaç•n hartanın 
auall•• c••ap ı 
Bir araaaın dört
te lçOail, dört 
laudeı araaında 
aU aYI aurettc 
ukılm için bu. 
lunan fekli ••i· 
dadır. 

Bir Kanun 
Mantıksızlığı 

Gizli Silah Taşımak Yasak, 
Fakat Aleni Taşımak 

Yasak Değildir 

1 Hapishanel~ri Zevkli Bir 
Yer Olan Memleket 

Bir Fransız gazetecisi, başın· 
dan geçen şu garip hAdiseyi 
anlatıyor. Onun agzmda dinli· 
yelim: 
i . 

11 Mesleğim gazetecilikHr. Uıak 
oır semtte oturuyorum. Gaze-
tem~~n. gece ıaat kaçta çıkabi
lecegımı Allah bilir. O saatte 
her taraf tenhadır ve mesleğimin 
bana ~ermesi lazımgelen emniyete 
rağmen, geceyarısı kendimi tenha 
aokaklarda görilnce zayıf bir 
kadından daha korkak oluyorum. 
Bu miitemadi endişeden kurtul
mak içindir ki geçen gHn sem· 
timin polis merkezine gittim \le 
merkez memuruna derdimi anla· 
tarak korkumdan bahsettim. 
Dedi ki: 

- Peki, ne yapmamı isti-
yorsunuz? 

11
- Büyük bir şey değil, mü-

saade ediniz, çantamda bir ta
banca bulundurayım. 

- Müınkün değil. 
- MUrııklin değil, niçin? 
- ÇUnkil kanunen ıivil hiçbir 

kimseye ıilih tatımak müsaadesi 
verilemeı. 

Hayret ettim. Ücnıek ki hiç 
kimsenin, kimseye sezdirmeM 
den cebinde veya çantaaında, 
bir pudra kutusu, bir hı
valet levazımı gibi bir silAh taşı· 
ması mOmkibı değilmiş. 

Doğrusu inanmak istemedim. 
Biilün Paris polis merkez memur· 
larile görüştüm ve hepsinden 
ayni cevabı aldım. 

Cevapları, sanki birbirile söz
leşmişler :.ıibi harfi harfine hiribi
rine benziyordu.Fak at omuzum da 
bir av tüfenkı veya belimde parlak 
bir kılıçla sokakta gezebilirdim. 
Paris polis merkez memurları 
böyle söylüyorlardı. Fak at cebim
de gizlice bir tabanca taş:ya· 
mazdı:u. Çünkü birnide, taşınan 
si!Ahı herkes görüyordu. Ve 
kanun, göriinen bir silahın taşın· 
masmı ınenetmeruişti. 

Fakat bu takdird~ de giinüıı 
her saatinde sok:ıkta bir çifte 
tüfeği taşımak veya kılıç slirük
lemek hayra alamet olamazdı. 
Çünkü tesadüf ede\:eğim bir zabıta 
memurunun muvazencsizliğimclen 
şUphelener~k. ~eni timarhaneye 
sür\\k)eınesı ıhtırnalı vardı. Onun 
içindir ki ben, şimdi her ~ece 
evime giderken tir tir titriyor, 
tıkat bit' silah taşıyamıyoruın. 
çnnkU kanuıı, gizli sHah taşımayt 
menetmiştir. Deli zannedilmemek 

Hlndtetanaa, mahpus•ar mukem
mel ylylp içtikten maada hergUn 
muhafızı ne blrllkte aokaOa çıkar 

Dünyanın her tarafında ha
pishane demirden bir gömlektir. 
Buraya kimse, hatla en bUyUk 
sefalete alışmıı ıeraeriler bile 
dUımek iıtemezler. Hayatın en 
feci •a en tahammtll edilmez 
tekillerine hapishanelerde tesadüf 
olunur. Hapishane demek, hava· 

sızt ziyaaız. gıdasız, eğlencesiz 
bir yer demektir ve burada 
hayat dört duvarın içinde geçnıiye 

mahkumdur. 

Yalnız Hiudistanda şehir ha
pishaneleri, şehrin en güzel yer· 
)eridir. Her nedense, orada mah· 
puılara iyi muamele etmek tea
müldendir. Hapishaneler, ekseri 
e•lerden daha temizdir. Her 
mahpuıa günde üç kap yemek 
verilir. Halbuki milyonlarla fakir 

Hintliler, aylarca kuru ekmek 
voya pirinçle geçinirler. 

Sonra hergiln mahpusları hava 
ve güneş almak üzere sokağa 

çıkarırlRr. Buradaki resimde t 
mu haf ızınm ueıareti altında ıo· 

kağa çıkarılan bir mahpusu gö· 
rüyorm:. Bu yüzden Hindistanın 

bazı kısımlarında 

çokluğu dikkatten 
kadar çoktur. 

cürümlerin 

kaçmıyacak 

Maamafih Hint hapishaneleri
nin JıCÜZclliğ!t basit ve iptidai 

ıerait içinde bulunmasına nispet

!edir. Yoksa Sovyet Rusya ha· 
pishanelerinde hayat bundan da 

iyidir. Rus hapishanelerinde rad
yo, sinema, mektep vardır, kU· 

ttiphane vardır. Fikir meseleıin· 
den mahpus olanlar gllndllı 

işlerine gönderilir. Kadm ve 

erkek mahpuslar bir arada bulu
nur ve hatta ıslahı hal edenlerin 
evlenmelerine mlisaade olunur. 

==============-==-============== ~~ 
Havadan 

Görünen Saat 
lngilterede tayyare istasyon

larından birine gündüzleri 1000, 
geceleri 500 metre yükseklikten 
görülebilecek büyük bir saat 
yapılmışbr. 

Bu saati İngiliz rnlihen diale-
rinden biri düşüumüşlUr. Saat 
yere yap1lmışbr1 tayyarelerin 
havada iken saatin kaç olduğunu 
anlamaları için yapılmıştır. 

Saat 47 ayak kutrunda bir 
daireden ibarettir. Dakikayı 
gösteren akrebin boyu 7 ayak, 
saati gösteren akrebin boyu 6 
ayaktır. 

Akrepler büyük motörlerle 
hareket ederler. Saat, muhaddep 
bir siyah taştan ibarettir. 
=================-========~ 
ıçın omuzumda tiifekle dolaş-
mak ta beninı işinıe gelmiyor. 

işte kanunların bir mantıksız 
tarafı daha. 

Makedonya 
Cinayetleri 

Sofyadan yazılıyor: Bir 11por 
klübünün veznedarlığını ifa eden 
Dimitri Mark of, tramvayla sılder 
iken üzerine kurşun atılarak 
öldürülmüştür. Bu genç, hiçbir 
ıiyasi ftrkaya mensup değll idi 
ise de Makedonya komituinla 
Prologerof hiLbinin muhiplerinden 
bulunuyordu. Katilin hüviyeti 
anlaşılama!llıştır. Cinayeti itle· 
dikten scınrn iki ark:adaşı ile 
beraber hareket halind~ bulunan 
hir tramvaya atlıyarak firar 
etmiştir. 

Bundan başka Protcllcrof 
taraftarlarından cılup Mihallof 
taraftan bir şah11 öldllrt":ı: bir 
mahpus, bir diğeri tarafıodan 
hapishane dahilinde kur1wıla 
katledilmiştir. 
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- Vallahi de Hamit, billlhi 
de Hamil. Sor şunlardan be' 
yahu ••. 

Diye bağırda. lı bilyüyecek, 
belki de çok müessif neticeler 
verecekti. Bereket verlin, diğer 
maznunlar, bahçıvan Hamidin 
etegiDİ çektiler. Onu sikin ve 
alikuta davet ettiler. 

Asıl kızılca kıyamet, Avnullah 
Beyin mlldafaasında kopmuştu. 
O garip kıyafetile arzı endam 
eden Avnullah Bey, müdafaa 
esnasında ağzına geleni s&ylüyor, 
hele Fehim Pt- ile izzet Pt
hakkında, işitilmemiş küfürler 
ediyordu. Sözlerini. adalete temas 
eden ayetle ve hadislerle alsliyeo 
Avnullah B. uzun bir hitabe bi
linde mGdafaanm aöyliiyor; bir
kaç defa reisin susturmak iste
meaine rağmen IÖzlerine devam 
ediyordu. Tam bir ihtilAlci rubu 
taşıyan bu aletli adamlD sözleri. 
nihayet: 

- Zalimin zulmü varsa, mazlu
m an Allabı var. Maz16ma zulmet-
mek kolaydır. Ukin, yarın hak
kın divana var-. Allahü ekber .. 
Allaha ekber ve lillAhilbamt. •• 

Tekbirile söndU. bütl\n mab · 
ireme tal onuna, deriıı bir 
ı:ık6t hltdnı olda. Bu esnada 
•amiin ldttlesi arasında, gizli 
bıçlnnklar ititiliy•du. Fakat, ne 
Anıallah Beyin bu cilldetkirane 
nutku ve ne d ! adaletin blkmll 
para etmedi. . Yarım saat kadar 
mDzakere odasına çekilen heyeti 
h&kime, tekrar mahkeme salo
maa geldi. Enelce ı.a..lanan 
hlküm. bitin fecaatile mamwı
lara teblii edildi. Bu hllküm 
mucibince, Avnullah Beyle, Şeh
ıadebaıı vak'asınıo kahramanla· 
rından olan Osman, AJi, Toma 
( müebbeden ) Ye dij'erleri de 
muhtelif derecelerde hapia cez119 
llD& mahk&im edilmişlerdi. .. 

lstaobulda bu hidiseler cere
yan ederken, ( fzzeddin ) vapu-
runun geoit pervane paltlan. da 
miitemadiyen denizi dimyor ve 
bu mOzenen, fakat harap tek
neyi eagin denizlere dojru sil· 
rlldüyordu. Kazanı akan, istim 
borulan bezlerle aarıh olan bu 
kiboe (Saltanat vapuru), Çanak
kaleye ancak iki pode piebil· 
mitti- Ba iki ıln zarfmda Abdll
laamit epeyce telif ~östermif, •a
pur_uo (Ma•ualat edip etme~)ni 
belki onu on defa telgrafl• Çanak· 
kaleden 10rdurmuttu.. Altdltbami
din ha endipJi iki noktaya matyfta. 
Biri, yeld. bir kazaya ujrarlaru, 
ec:aebilere W.. ne ce•ap vere
cojioi clOfilnllyordu. Diğeri de Fuat 
Pf. taraftarlarmın bir manenaaile 
Yapunm bir aalıile yaaatbnlarak 

- ·--· il 1 ··- --·-··· -··-·-· Şehrimizi• Maruf Tlcca....._ 
auaTAVE WIDllA• 

'Efendinin vefatetiği kemali t.e91-
10rle haber alınmıttır. 

Cen ıze merasimi bugiiu saat 11,5 da 
Feriköy Lltiu kabrista.uı klUaeainde 
icra olunaeağından mera~imde bulun
mak istiyeulerin mahalli mezkdrda 
bulunmaları ve ifbu il&oın davetiye 
makamın.da. teıa&kt edilmesi rioa 
ohm~r 

1 

Fuat Pqamn kaçınlmuından ı 
korkuyordu. Nihayet, vapurun 
görDndUğil, Çanakkale mutasarrıfı 
ve botu muhafıza tarafındı.o 
ayn ayn telgrafla haber verildiği 
zaman h&nklr mUsterih oldu. 

Vapur, Çaoakkalede hiç te
vakkuf etmeden geçti. Arbk Ak
denizin engin ufuklanna doğru 
ilerlemek istiyor, çifte bacasmdan 
buram buram siyah dumanlar 
taşbğı halde kabil değil saatte 
beı milden fazla gidemiyordu. 
Vapurun süvarisi ile zabitanı, 
c:c=========-~- - _, 
·--• Yarın akşam 411--'\a .. 
ARTİSTİK 1 

Sineması: 1 

Rus edibi DOSTOIEWSKY'nin 
Meşh 1r romanı 

KARAMAZOFF KARD~ŞLER 1 

telAş içinde idi. Mtıtemadiyeo 
yanan kömllr, daha Midilli açık
lannda tilkenmiye yiiz tutmuştu. 

( Sakız) adasının önüne gel· 
dikleri zaman, kömftr ambarları 
tamamen boşalmıştı. Halbuki da
ha yolun yarısına bile varma
m11lardı... Süvari ne yapacağını 
dDfündft. Hiçbir iskeleye uğra• 
mamak için aldığı emir, kat'ı 
idi. Buna binaen kabil değil, sa
hile takarrüp edemezdi. 

(Arkası var) 

BUGÜN 

E M M 
u 

M A H 

D J A 
K 

E "' 1 K 

N K 'te 
A 
K 

GÖRÜNÜZ 
r A 

,-eugun MiLLi Sinema 

Fr•nsı.ıca sözlu ve tukıi ı filmi 
takdim edecektir. Miimnailleri ı 
MiteYehlait Ye manidar yGalii 

FRITZ KORTNER Ye dilber 
Groucheaka r oliinde 

ANNA STEN "FRJTS RASP 

2 sözlü film birden 

KAÇAKÇILAR 
Oarulbedayi artiat erinin ittiraldle 

Türkçe 5Özlü prkıh film 

NE SEVİMLİ 
HENRY GARAT-MEG LEMONNfE 
ftla Fransızca IÖzlü biiyllk opereti. 

Matineler 2,30- 5 suvare9,l0 

k
eu llBLIKSinemasında 

a '8m 
En büyük P aris muvaffakıyeti 

OTOMOBiLDE iZDiVAÇ 
(Parla • Medlleranee) 

MURA T'ın DAKTiLO, AŞKA TÔBE filimleri gibi en 
fazla ma•affak olduğu ve 

ANNA BELLA - DUV ALLES ve BOTON RIViERA. .. ile beraber 
temsil ettiği eiJenceli ve ~n bir filmdir. 

iliYeten: Paramoaat Jurnal ve lpekf im r 17.·~ tesi hra~lll lan sinemaya 
ahnaa Ankan'da Cumhuriyet lbyranu • e .ran Harie ye _!'la~ın firari 

Han•n i~m e t Ye Kazım Paşalar Haz::rah ile Tevfik Ruttu Beyin 
nlü .ifraUarı intiba.atı • 

• Yerlerin;zj e"etden temin ediniz. C 

tarafmdan temsil edilen miihinı, muazzam ve merakaver 

ŞA.NGBAI BBSPBIS 
filmini 11eniiz Jirmemif olanlamı prmelerini te•inen 

Bir kaç fibl daha gtsterecektir. . 
ltanten ı Paramovnt Jvrnal •• lpekt.ım ıazeteai tara&ndaıı uaema7a 
alınan Anf.auda Cuıatı•riyet INl1raam H ı..an Huicl7e naıın FDr11sf 

HaDta ls~et ye Kla• P...ıar Haıoratı ile Te.fifr Rft1ttl I• 
~ müllkatiar ı iatn.aatı. 

K ADINLABIN 
SEVGiLiSi 

şarktlan havi sevimli bir operet .. 

~ FERAH SiNEMADA 
80 kftilik kadrosu Ye 15 kİ4l1İk bale heyeti İle • 

SÜREYYA OPERETi 
3 Tetrinl•anl Perıombe 4 Teırlal .. nl Cama gGnlerl 

icra,& •••at 9cleeektlr. 

Diplomatlara Hükmeden GizliKuvveder 

Gelibollı Kıyılarında A-T-
80 Numaralı Casus ... 
( Bqtuafı 1 lnei aayfada ) 

Yllıbaıı Livrenı ıordw 
- Burada ne arıyoraunuz? 

Entellcem ıervis bllrolarının her
ke1e açık bir kahvehane olmadı· 
iını bilmiyor mnspuz? 

Sefil adam, muhatabının cid
diyeti, vaziyetin nezaketi karıı
ıında gayrı ihtiyari ıeJAm vaziyeU 
aldı. Fakat fU garip cevabı ver
mekten de çekinmedi: 

- Con Edvardı için hertey 
mümktındür. 

Bu cOr'etkir sözler, YOzbatt 
Livrensin hoşuna gitti, gtlldn. 

Bu gillilş, meçhul ziyaretçinin 
cesaretini arttırdı ve ıu vak'ayı 

anlattı: 
- Ben, dedi, Londranın en 

ıefil mahallesi olan Vhitechapelde 
doğdum. MOşterisinin ekaeriyeti 
Çinli ve Zencilerden mllrekkep 
bir otel işletiyorum. Birkaç za· 
mandanberi zabıta otelime mu
sallat oldu. iddia ediyor ki ote-
limde, gizlice, kadınlar arasında 

boks maçları tertiv edilmekte ve 
birtakım zevk dOşkftnll adamlara 
seyreUirHmektedir. Hayabmdan 
bıktı;n. istiyorum ki Londradan 
ayrılayım, hüviyetimi kaybedeyim 
ve yepyeni bir adam olayım! 

Bir insan tezkiye edilmiş olıa, 
bundan daha berbat bir bayat 
sahibi olamazdı. 

Yfizbqı Uvrens hem bunu, 
hem de inunlvm hazan ne ıefil 
derecelere dDşebildiklerini diltft. 
nllyordu. Dalgın, dalgın ıordu: 

- Demek memleketinize hiz
met etmek istiyonunuz? 

- EYet 
- Size her emredilen feyi 

yapmaya rua masımz? 
- Evet, Sir. 
- AlAI Şu lacil ftzeriae ye-

min et, bakalım. 
- Yemin ediyorum. 
- 0,le ise bupdea itiba-

ren tlrkçe lğrenecebin. 
Enteliceu ..m.in timclilik 

senden İltec:liji budur. 
Ve ayni gDn, Coa Edwarcla A. 

T. 80 işareti ile Loııdra civarında 
De•onshiredeld caauı mektebine 
kaydeclilmifti. iki gila aonra iae, 
Vbitechapel polİI merkeai,madam 
Edvardse bir tezkere a6ndererek 
kocaa.nıa aokakta &ltl bulundu
ğunu, cenazeainin de belediye ta• 
rafından techiz ve tekfin edile
rek pmdörftld&ğlntl bildiriyordu. 

lf 
Enteliceus Servisin A. T. 80 

numaralı memuru iki sene mlc:l
detle Devonıhire casuı mekte-
binde iki sene kaldı, btıytık bir 
inat ile hergOn birkaç aut tlrk· 
çeye çalıfb, timdi 11ra tlrkçe 
lisamnın pratik lmmını ljrenmi
ye gelmifti. latubula hareket 
etmfllİ bildirildi. 

Con Edftrcllul Be1otlaada 
bulunduiu mlldclet urfmda •• 
aibi vazifeler girdil •1•11111 
meçhuldlr. Fakat bll,ak lmp 
patlak Yerdiii zaman bu ac1 .. ,. 
biM Çaaakkılecle te•cllf ecBo 
li1or. 

FUlııaktka Coa Edvarcla 1911 
aeneıinde Çanakkaleye uk• p
kanldığt zaman lnpliz Daraı b.. 
•etleri kumaodanhluma emri al
bncla bulunuyorda. Vulyet _. 
zikti. ÇlnkD, Tllrk afır topçua. 
itilaf De.;ıetleri donanmuana bir 
hayli zarar vermif, bir mhb, iki 
Frao11z kmazlrl birkaç aaat 
içinde Çanakkalenin mıYI IUları 
arasında kaybolup gitmiftL lap 
liz amirali, Ttlrk batlunaa ka
dar erlpbileeek bir ..... 

lllzum g8sterdi. Bu memurun n
zifeal, dDıman ileri hatlarmua 
vaziyetini mllmkün olduğu kadar 
teapit edecek, ağır topçunun 111-
valanm anlıyacakb. 

Bu vazife tehlikelerle dolu idi 
ve bllyDk bir cOret giSaterilmeaini 
istiyordu. Bu iıi Con Edvards 
Uzerine aldı. 

Karanlık bir gece, kOçGk bir 
Avigo A. T. 80 numaralı lngilia 
casusunu Gelibolu kıyılannda 
karaya çıkardı. A. T: 80 dilenci 
kıyafetinde idi. Yerde ıOrOnerek 
Türk ileri siperlerine kadar so
kuldu. Fak at aksi bir teaadüf 
neticesi olarak bir keıifkolu ile 
karşılaşmıştı. Türk müfrezeli Con 
Edvardsı yakaladı, derhal kurıu
oa dizmiye hazırlandı. 

Fakat Entelicens aervisin me
muru çok açıkgaz bir adamdı. 
O derece mnkemmel bir MGall
man dilenci roJO oynamıya mu
vaffak oldu ki mllfrae kuman
danı herifi serbest bıraktı ve bu 
ıuretle sahte dilenci, bir ay mlld· 
detle Gelibolu civarında dolaıtı, 
ağır topların yerlerini tespit ettL 
Sonra yine bir gece, a8zleşilmit 
olan saatte kendisini TOrk ıabille
rine g6türiip bırakan klçtlk bir 
harp gemisine mOllki oldu. Fa
kat itilAf gemisinin şllpheli bir 
surette ttahilde dolaşması Tllrk 
topçusunun nazan dikktini celbet
miıti. Ktıçllk gemi mithit bir 
mermi yağmuruna tutuldu. Bu 
urada Con Edvards da kulaj'ln
dan yaralandı. Fakat hayalim 
kurtarmıya muvaffak oldu. 

Bu bAdlae, onu bir kulaktan 
etmiıtL Fakat verdljl rapor ... 
yelinde, Boğazı mlldafaa eden 
Ttlrk istibklmlarındao içil de 
susturulmQflu. Vlaitechapelln ....,. 
ıeri ue uslanmaz avbrclui. tim
di emeliae maftffak oı. ... bar 
ka bir adam olmak la........,.lrl 
clllep yerine ıetirmlf •• Urp 
meydaomda çaYUŞluğa terfi etti-
rilmişti. 
[• adamdan, llafk• lllr _.. 

na•Htl• "'9• ._ .... d ..... a.J 

Alqehirde Çok Korkunç 
Bir Cinayet qlendi 
( Battarafı 1 inci tayfada ) 

Bu difi canavar cinayeti bitir
dikten ve alam tamam olduktan 
sonra Mustafa arabayı hazırlar
ken o da maktultln ipini alola
mıt ve bir tfweye bir miktar 
ıu yağı koyup lıuırlallllft 
sonra Mustafa ile birlikte ce
sedi arabaya yllklemiı ve köye 
bir aaat meufede Çobandama 
denilen ...s yere g6tllrm6ftDr. 
Çobaadamıada evvelce buır
lanlDlf olan kanı kamıt yıpm 
içine ceset ılmllmle ve JIP 
alttaraftaa aleflenerek yakll
Dllfbr. llaatafa n Senet bllttla 
ba itleri bitlnlktea lml'a be-
......... a..,.t aacak -... haber ~ •• çobmw 
secerkea aamllu kili• aruna
tla -,... kokulan uereden ce-
..... mO~. Jndarma " 
Mlddeiumumilik derhal takibata 
pçmif Ye en valatl iuanlana 
bile tahammll edemi1ecelderl ba 
.feci claa1eti lfllyea kadim .
llutafa,. laa bir zaman içlncle 
pbla71p aclaletia pençuiae t ... 
dl etmiflerdir. - Necmiati 

Doğum 
5amlUD Halk ldltlpbanul ... 

bibi Klkçtl nde M•ut Necati 
Beyin bir otla dlnyaya gelmiftlr• 
Erclotan teımiJ• eclilmiftir. T.r , ........ 
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Sayfa 9 

Dövüşmek istiyordu 
Bir gece o, taze ye ıaff hummalı vücutlar gibi bitkin. 

Y ıldınm Beyazıt, işte b6yle bir 
günde ordusunu ıürglin avına 
götltrnyor, ıaatlerce ve saatlerce 

Kırlangıçlar eaatterce telgraf tallarl Uzerlnd• niçin dururlar ? 

ı ı.aı iıtemiıti. Anlar, koTanlari 
kirlettikleri cihetle ha istenilen 
hal bulunamadı, h&nklr da 
titizlendi, mutlaka emrinin ye-

. rine getirilmesini diledi. Saray 
.. demesi, korkudan her yere 
haı vurmuya girifti. O meyanda 
Sipahi Ağalarına da mllracaat · 
lllecbmiyetinde kalındı. 

Ağalar, lıte bu mUracaattan 
ilham alarak hemen bir tabak 
kirli bal hazırladılar, ıaraya g&n· 
derdiler ye padişaha verilmek 
•ere bir de terkere yU1p birlikte 
)'Olladllar. Tezkerede fU •hrlar 
~ "Bal, rece yenmez • Çtlnldl 
anlar, ıeceleri kovanlannı kirle· 
... r.Hazinelerde •ilaıaaa para• 
lar da bpkı bu•ua gibidir. Fell· 
•et gelip çabnca artık o paradan 
lltifade edilemez. Zorla diifmula 
ıırpJtacak oJan blr hllkllmdar, 
bu doğru ıeyleri bilmeJldir!,, (1) 

Bu nUmayişler, bu tazyikler, 
bu tehditler hep boşa gitti. Be· 
yaıit, gururundan fedaklrlık yap
mıya razı olmadı, hem Timurun 
iz.erine yUrUmekte, hem hazine
lerini muhafua etmekte inat etti. 

Asker ıefilı ve hasis hünkara 
kırgan olmakla beraber harpten 
cekinemeıdi. Çünkü yapılacak 
muharebeyi, Beya:ııdın habrı iç.in 
değil, kendi ıerefi için ihtiyar 
ediyordu. Bu harp, doğru mu 
ki~ yanlış mı idi? Ne Yeniçeriler, 
ne Sipahiler, artık o ciheti dli· 
tünmUyorlardı. Bir kere harbe 
karar verilmişti, kendilerine he· 
def gösterilmişti. Artık sık do
kuyup ince eliyemezlerdi, göste· 
rllen yere gidip çarpııacaklardı! 

Bu hisaiyet ve bu zihniyet ıa
yeainde Beyazıt, yUz yirmi bin 
kİfilik bir ordu ba2arladı, bu ye
künun yedi mialinden ziyade bir 
orduya karşı y&rüdü (2~ Timurun 
ordusundaki inzibat, ruhi şevk 
ve kumandana bağlılık, şimdiye 
kadar yazılan hadiselerle anlaşıl
blıştır. Beyazıdm da ne gibi şe
rait altında o mü~im orc!uya 
taarruz etmek istediğini de ~u 
kısa satırlarda gösterdik. Şimdi 
biri çin hududundan Mısır &ını
rtııa ve Anadolu ortalarına ka
dar milyoularca halkı, şevketine 
boyun eğdirmiş, öbUrü de Erzin
can önünden Adriyatik sahillerine 
Macar ovalarına kadar uııyan 
fermanfermahk yapmış olan iki 
Türk hükümdarın karşılaştığın1 
RÖreceğiz. Bu karşılaşma. d8nya 
harp tarihinin en mühim 1ayfala· 
~ından birini teşkil eder. Hele 
ıslarn tarihinde bu aahnenin eti 
Yoktur. Bu sl!beple ve yine Ro
Dıan çerçıvesi dahilinde taaviri 
IAzırngelen mühim bir mevzudur. 

~ 

2 Tem muz 1402, cehennemi 
hir sıcak var. Toprak, hararetten 
duman pliakUrliyor. Sular, 11cak 
bir ter gibi akıyor. Ağaçlar, - --(1) Ali tarih!ndııın . 

Kuşlar Ve Böcekler Nasıl Konuşurlar? 
koıturuyor. Maksadı, avlanmak K J V B •• kJ • D ı· J G b değildir, gösteriştir. Ankara ya• uş ann e oce erın e, nsan ar i i Biribirlerine 
kanındaki Çubukovada Timur· s·· s·· 1 d·kı . ı· v d·kı D 
lenlde gtiya eğleniyor, onu mil· oz oy e 1 erı' şaret er 1 eri oğru mudur? 
himscmediğini anlatmak istiyor. Kuşları Ye 

Halbuki Timur, canlı bir dikkat b&cekleri tetkik ~ 
Ye tam bir uyanıklık içindedir. etmişaeniz g&r· _ i _ +, •.P. ~ @ 

zamı hayretle 

göl".mtiılerdir. Ha.

Tada tayyare fi. 
lolannı g<Srdiinfüı: 

Bir yanını ıuya vermiştir, bir mllpUnUıdDr ki, ~ __ t . @ ~ • _L • 

yanını derin bir hendek ve bu hayvanlar bi- -.-. ...,... 
kunetli bir ıerampulle llperle- ribirine adeta .. 
mlftir, klmil bir emniyetle dtiş· emir nrir, ah • 
manıaı bekliyor! .&yler ve dert _ t _ 

Yıldınm Ye a1kerleri, lrizgm a•labrlar. +.....,.... .. 
tlnet altında delice d&ndtıler, Şayle m\\p· 
dolatblar, yorgun dOft&ler, av Jıedelerinize mll· 
Jaialamak dejil, ellerini kıpır· ncaat ediniz. 
datımıyacak hale geldiler. Hepıi Soabahanla kar- . 
ıuaaıluktan l>unalmıılardı. Tam ıalar ıUrü ha· 
beı bfn kiıl bu ağır bunalıp linde bir taraftan 
dayanamıyarak yol boyuna dök6J. bir tarafa uçar· 
mUştu, can verip ölmüştft. Alay lar. Ekseriya bir 
alay knzgun, sürü ıttrn karga, ağaç.ta konak· 

mft? onlar nasıl 

harp aafı halin• 

de &nlerindekl 

kuman dan la rını 
takip ederlerse, 

yabani lrdek ve 

kuJu da daima 

harp nizamında 

UÇUf yaparlar. 

Hatta tayyareler 

bu harp nizrımmı 

ördekl e r de n 
gftneşin bu zavallı kurbanlannı larlar. Ağacın 
g6kten tarassut ediyordu, Ozer- altından geçen 
ferine saldırmak için fırsat bek- bir adamın elin-

Yabani 6rdeklerln uçuşları, tayyar• filolarının aeyrlne benzer. 
Yabani ördekler havada bir b•f f•klld• •af halinde uçarlar 

almışlardır. De· 
mek ki böyle saf 

halinde uçahil· 

ıMk için bu kuş• 
larm önde gi• 

liyordu. de bir ıillb, bir 
Gafil hUnkAr, başlan liıtUnde taş veya bir 

ıen şen ötuşen ölü yeyici kuş- ıopa görürlerse 
farın velvelesinden de ibret almı· derhal bir feryat 
yarak hAla ve blll bu mecnun ve arkasından 

teıebbUslinde devam etmek isti· bir uçuıma gO· 
yordu, o gtin bir kuş kadar da rültiiıU işidirsi· 
beyni yok gibidi, çok manasız niz. Kargalardan 
bir gurur içinde yoruluyordu ve biri işaret ver-
askerlerini yoruyordu. miıtlr. Hepsi bir-

Nihayet o da, ciğ~rlerinin den kalkar ve 
yandığını, gözlerinin karudığını, hepsi ayni iıti· 
dilinin kuruduğunu hissetti, yan- kamete giderler. 
lat bir çölde yUrlidüğilnll anladı, Fakat ağacın al-
o•aya indi. Herşeydeu enel bir badan geçen 
yudum auya ihtiyacı Yardı ve bu adamda ıopa, 
ihtiyaç, bütün ordunun gözünde aillh veya taş 
yanıyordu. Llkin, sersemce do- bulunmaZIAt ha· 
Jaıılan yerlerde olduğa gibi, ovada reketi 1upheyi 
da bir katra ıu bulmak mftmkün daYet etmezae, 
değildi. Irmak, Timur ordusunun kargalar yerlerin. 
elinde idi, berideki tek bir kay- den bile kımd· 
nak yine o ordu tarafından bo- damazlar. 
zulmuştu, kurutulmuştu. O halde 
ıuyu unutup ~lüm şerbetini ara- Kargalar ken• 
mak lazımdı, durmak daha zayıf dilerine tehlıkeli 
düşmek demekti. olan insanı na· 

aıl tanır ve bu İşte bu vaziyette ik i ordu, 
silihlarına sarıldılar, biribirlerine tehlikeyi diğerle-
atıldılar. Yıldırım takımı, yaln1z rine nasıl haber 
:ı.afer değil, hayat ta anyordu. verirler? 

den rehberlerine 
uymaları liiz m• 

dır. Önde gi· 
den rehber on-

lara nasıl ku· 
manda verir, ni· 
samı bozanı nasıl 

tekrar yeıfoe 
da•ct eder ? 

itte bir Al· 
maa tllimi bu 
ıuallerin ceva· 
bım bulmak ii• 

zere senelerce 
kuşlar üzerinde 

tetkikat yapmış 

ve baktkaten 
dikkate şayan 

neticelere 
mlflır. 

var-

• 
Bu anlaşma, 

konuşma ve lıa· 
ber vereme vn• 
ııtalara, kuşa ve 

böceğe göre de· 
ğişiyor. 

( Arkası varı Yahut cami Mesela arıla r, 

nekadar uza· 
kutuplarda bulunan bu kuflar• bakınız. Ad• .. kanadlle ötekini 
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. cinleri tetkik ediniz. Onlar da 
kafile halinde kalkar ve daima 

bep birlikte ayni imkamette 

uçarlar. Bu hareketlerinde tüphe 
yok Kİ birden kumanda alıyorlar, 

dernek ki içlerinden biri onlara 

işaret veriyor. K&ıemenin çamı· 
m takip eden koyunlar gibi, 

onlar da liderlerinin verdiği ip

rete g6re hareket ediyorlu. 

Telgraf telleri fizcrine sıra

lanan kırlangıçları hiç tetkik et-

mediniz mi? 

kendisini t.klb• d•v•t ediyor 

aanki toplanma emri almıt gibi, 

hep bir yerde kafile kafile top

lanırlar ve birlikte yola çıkarak 

cenuba veya ıimale hicret eder

ler. içlerinden biri, onlara reh· 

berlik eden yol gösterse 

rektir. 

Avcılık edenler yabani kaz 

•e &deklerin uçuşlanndaki inti-

:= TAKViM == 
ÇARŞAMBA 

13oc; ıı. . 2 - 2cl TEŞRiN g;ı? !>uı• 180 

ğa giderlerse gitsinler, yine kcn· 
di yuvalarını bulurlar. Bunda ko· 
kunun rol oynadığı anlaşılm ıştır. 

Her arı koYanının kendi ine 
mahsus bir kokuıu vard1r. Ar bu 
kokuyu ıeıerek kendi kovan. nı 
bulmakta güç?Uk çt:kmeL 

Baıı kuşlar aeı[c anlaşırla r. 
Bilhassa karR"aların biribirlr rine 
emir ve süz •asıtaları !estir. 

Bazılarında renk rol oyn::ı r:. 
Rehberlik eden kuşun husu : •ı ir 

rengi vard!r. 

[2) Arap9 ıı h, Thnur ordu au ııuu te-
ki Oa .. n evrak geri verilmez 

7. Yiı?. lıin 1-işid n mıırckkcp oldu· 

Bunlar telgraf telleri nzcrin· 

de saatlerce sakin dururlar. Son
ra birdenbire etrafta tehlike 

sezen liderlerinin bir işareti 

üzerine hepbirden kalkar, başka 
bir yere giderler. Sonra kırlan

gıç ve leylekler. Mevsim gelince, 

A.ra!>l Ru:n: 

Fakat doğrusunu söyl.,-nr:._ '. A· 
zıın gelirse, kuş ve bö~d.I· r "a
mndaki münasebetler hc.1.:z l.·::ı:ı• 

men i ı:a h cdilemcmi~tir. 1 •. ti a 
b:.ın u bir nevi tele, :ıtiyc ntf ~·ı· 

g-unu soylu) or, Kalkundil de nyui ll!alardaıı mea'uliyet alınmaz 
ınıI,tnq k b ıl edh or. Hcyaw'!ııı lir. cevap ~iıı mek1upl ara (6) kuruılı.ık 
~ ır ı · ı.,· dul il!v38i lbımd ır. 

nı ııı \..i, ı, lıir orduya ku •na.uıl . ı 
etti · · Adres de~!ştirilmeıı! (20) kuruotıır. 
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10 Sayfa 

'r ~i!tere llfıkiımeti tarafından Gazi 
Jfr. ne hcdiyo edilen taerin tercfimoııi 

SON POSTA 

ÇAN KKALE 
Gazi Hz. Senelik 
Nutuklarını İrat 

Ettiler 
( Baı tarafı 1 ıncı sayfada 

- 146 - Yazan: General Og/ander 

lngiliz Donanması Acele 
Ankara, 1 (A.A.)- Reislcüm· 

h~r Gazi Mustafa Kemal Hz. 
dün B. M. Meclisinin toplanma 
yılını ıu nutakla açmışlardır: 

Mi Davranmıştı? 
"B. M. Meclisinin muhterem 

azası, 

B. M. Meclisinin dördüncü 
devresinin ikinci toplanma yılım 
açıyoıum. Yüce miUetimizin de
~erli vekillerini saygı ve sevgi 
ıle s~laınlarım. (Alkışlar) 

Daha mühimmi, yarımadanın 
Adalar denizi sahillerinde karaya 
çıkacak mahfuz mahallerin bu· 

lunmamaıı idi. Açık sahiller ve 
derme çatma iskeleler yüzünden 
Müttefikin kıtaatı havanın ve 

<lenizin tahavvUlatma mahkum 
bir vaziyette idi. Bereket versin 

karaya çıkalıdanberi havalar ga· 
yat iyi gidiyordu. Fakat nerede 
ise bozulacağına dair alametler 
görilnmiyo başlamıfh. Bundan 
maada sahiller düşman ateşin· 
de do mahfuz değildi. Bütün is· 
keleler topçu ateşine maruzdu 

ve ancak dlişmanın cephanesinin· 
azlığı sayesinde giindllz vakti bu 
iskeleler üzerinde çalışılabiliyor· 

du. Daha fazla Türk cephanesi 
geldiği takdirde en bUyUk teh
Jikeyi Anadolu bataryaları teşkil 

etmekte idi. Çünkü bunlar yal· 
nız sağ cenaha deği!, fakat ayni 
zamanda Fransızların ihtiyat 

kuvvetlerinin bulundukları saha-
a da hakim bir vaziyette idiler. y 

Her şeyden ziyade, Almanlar 
tahtdbahirleri korku veriyordu. 

Bunlardan ikisinin Cebelitarık bo 
ğazından geçtiği haber verliyordu. 

Hava sakin ve düşman top
çuları da gayrifoal bir halde b~· 
lundukları müddetçe orduyu besle
ınek ve karaya cephane çıkarmak 

meseleleri endişe veriyordu, çün
kü gemiler sahile yakın bulun· 

makta ve ihtiyaç laisıl oldukça 
karaya erzak çıkardabilmekte idi. 

Harp gemileri de sahillere yakm 
bir mesafede demirleyip icabında 

orduyu himaye edebilecek Lir 
vaziyette idi. Bundan maada nak .. 

liye gemileri de tam bir emniyet 
dahilinde demir mahallerinde ka· 

Jabiliyorlardı. Fakat düıman tah
telbahirleri gelirse vaziyet büs· 
bütün değişecekti. Biiyük gemiler 
Moudrosta barınmıya mecbur ka· 
la~aklar ve bu suretle sabai harp 
ile erzal: ve cephane merkeıleri 
arasında büyük bir mesafe bu
lunacak ve azim mU~ktilit baş
gösterecekti. Binaenaleyh Bahrjye 
Neıaretince başkaca tedbirler 
dütünülmediği takdirde kardaki 
orduyu donanmamn ağır topları 
ite lıimaye keyfiyeti gayet mütklil 
olacakt.. 

Akdeniz kuvvei seferiyeıinin 
mayıs ortalarmdaki perifan ve 
batta tehlikeli vaziyeti, klsmen 
donanmanm martta Boğazları 

Resim J 'ahllli Kuponu 
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bombardıman ederek Türkleri iki 
ay evvelinden ikaz etmesi ve 
kısmen de marttaki bombardı· 
mandan sonra karaya çıkacak 

olan kuvvetlerin gittikçe artan 
düşman hazlrlıklarma tekabül 

edecek bir miktara ibliğ edil· 
ınemesi yüzünden hasıl olmuştu. 

18 martta donanma tarafın· 
dan yapılan hiicum ordunun ta• 

mamife hazırlanmasma ve bava· 
!arın düzelmesine kadar tehir 
edilmiı olsa ve ondan sonra da, 
düşmanın hazırlıksız ve hatta 

habersiz bulunduğu bir sırada, 
ani olarak hem karadan ve hem 

de clenizaen taarruz edilse idi, 
hiç şüphe yok ki ilk hamlede 

kat'i bir muzafferiyet elde edi
Jirdj, Türklerin bu baptaki resmi 

neşriyatında bile " 25 şubata 
lcndar yarımadanm herhangi 
bir noktasında muvaffakıyetli bir 

surette karaya çıkmak kabil 
olduğu gibi, bu kuvvetler vası· 

lasile Bogazlnrı karadan zaplet
mek tc nisbeten kolay olabilirdi. 11 

denilmektedir. Fal at donanmanın 
bombardımanı ile ordunun kara
ya çıkması arasında geçen iki 
ay bu " nispeten kolay ,. ame
liyeyi son derece müşkül ve 

hatta imkansız bir hale koymuştu. 
Enver Paşanın tabiri ile Jeneral 

Hamilton ayakları ile ipliği iğneye 

geçirmek mecburiyetine düşnılişrn. 

Fakat ordunun muvaffakıyet 

ihtimallerini asıl selbe den i mil 
bu iki aylık mlihletin verdiği 

neticeler değil, fakat bu netice

lerin gerek lngilterede, gerekse 
sahai harpte takdir edilmemiş 

olmasıdır. 

. Azız arkadaşlarım. beynelmilel 
sıyasi. v~ iktısadi buhranlardan 
beşerıyetın duymakta olduğu sı~ 
k~ntı ve acı devam etmektedir. 
SıyasJ buhranın mahiyeti silAhları 
~ırakma konferansanın mütkülle· 
na.de . ~ulaaa olarak müşahede 
edılebılır. 

İktısadi buhran ise milletler 
arasında mübadelenin azaJması ve 
d~ralm~sı şeklinde sahasını ge· 
nıt)ct!11.ış ve tesirini arttırmışbr. 

Bı~ım kanaatimizce beynelmi· 
!e! . sıyasi emniyetin inkişafı 
ıçın dk ve en mühim şart mil· 
Jetlerin hiç olmazsa su1hü h • 
f fk · d mu a 
aza ! .rın ~ samimi olarak bir· 
leşme~ı?ır. Bız iktısadr genişliğin 
temelı?ı de ancak her miHetin 
refah ıle yaşam ıya ve ilerlemi· 
ye hakkı. olduğunu teslim 
eden bır zihniyetle bnt" 

·ıı 1 . b' u un mı. et erın ırJikte çalıtmaları yo· 
)unun bulunm·tsınd ·· -

M 
• goruyoruz. 

.... uhtere~ı millet vekilleri, 
butun mılletlerin .. l'"kl •.• ü . guç u e 
gog 5 • ~ermıye uğraştığı zorluk· 
lar ıçmde ıniHetimiz bü ·· ı 
canlıhlc, hükumetim"ız :tkyuk' . b .. yu se 
ısa et goslermektedir. Komşu1a· 
rımızla ve bütUn milletlerle ..• 

b tl . . mu 
nase e . erımız ciddi, samimi sulh 
ve e?1n!yct fikrine müstenit ola
rak ınkışaf etmektedir. (Alkışlar) 
~os~ar arasında dürüst bir va
zıyetın muhafazası bizim daima 
çok ehemmiyet verdiğimiz bir 
esastır. 

. lfoyne1milc1 iktısat ~ üçlüklc-
rıa~~ ~arşt halin icabına göre 
n~ a. a.a. muvazene :inkişaf ted
bırlerıtıı almaktayız. Karşısında 
~ulıınduğumuz her imk4nı geniş· 
hk . ve kolaylık yolunda tatbik 
~tmıye çalı,ıyoruz. Milli 
ıktr,adın ve paranın .. 
t d•v. k gos· 
er ıgı udret ve istikrar alı-

nan tedbirlerin isabetine kanaat 
verec.~k m.ahiyettedir. ( Alkıtlar. ) 

Butçenın vaziyeti tahminlerin 
bu ~1. t~h~kkuk edebileceiine 

1915 senesinin bidayetinde kuvveth ümıt vermektedir. Her 
aktedilen harp meclisinin ne kadar hal~c. ınuvazeııeli bir bütçenin 

k k ternsnı gelecek yıla dü~en kay· 
müş ülatla arşılaştığuu, nekadar ı 'it 

gu arımızm yine esası kalacaklar 
endişe içinde bulunduğunu tarif .. ~zi~ arkadaşlar. Her zama~ 
etmek mi\mkün değildir. Naıır- ~oı onlmde bu1undurduğumuz ana 
lar, muhtelif harp sahnelerinde ışlere ara vermeden devam ctmiye 
istihsal edildiği iddia edilen mu:. mecburuz. Demiryolu programt· 
vaffakıyetleri, n1üttefikleri11 noktai nın tatbikine devam edec~ği:ı 

( Alkışlar ) · 
nazarlarını ve ihtiyaçlarını, :harp Ziraat sahasında ıslah ruües-
aabasında bulunan müteaddit ku- seı~lerini iamamlıyacağıı. 
mandanlaruı fikirlerini, memleketi • ihracat mallarımıza hariçte 
miidafaa için ve gayrı muntazır alıcı bulmak ve satışlarımızı geniş
ahvalc kartı elde buJundurulınas1 letmek için her tedbiri arayıp 

bulsoak ehemmiyet verdiğimiz 
lAıımgelen ihtiyat kuvveUerinin noktadır. 
miktarını düşüıınıek ve bunları bi· Milli ihtiyaç ve menfaatları-
ribirlerile telif etmek mecburiye- m17.ın. ı~übr~m l<ıldığı sanayi ~u-
tinde kalmışlardı. Gayet nazik ve belermın bır au önce tahakkuk 
tehlikeli zamanlarda daima nata ettirilmesine hassasiyetle çahşı-
mam, ekseriya yaniış ve günden yorul z. 

çtimai hastalıklarla mücadde 
g\ıne değişen malfrnıala istinaden faaliyetini art racağız. 
kararlar vernıt"k lazımdı. Uzak Milli l<ültüriin her çığırda açı-
bulunan harp sahneleri için iııc, larak yükselme~ini Türk cümhu· 
yapılmak istenilen harekat için riyetinin temel dileği olarak 

temin edeceğiz. ( Alkışf ar). 
haftalarca evvel kuvvet sevket- Türk dilinin kendi benli· 
mek V6 kuvvetler yolda iken bu gıne, aslındaki güzellik ve zen 
harp sahnelerinde vaki olabilecek ginliğine kavuşması için bütün 
tebeddülalı derpiş etmek 187.tmdı. devlet teşkilatımızın dikkatli 

alakalı olmasını isteriz. ' 
Fakat bugün, 1915 senesinde Muhterem arkadaşlar, Mille-

aktedilmiş olan harp nıt-cl\sinin timiz her güçlük ve zorluk kar· • 
maruz kaldığl müşkülatı, elde şısmda durmadan ilerlemekte yük-
mevcut olan malümal ile tahlil seltmektedir. (Alkışlar) Büyiik 
ve gayet sıkışık vaziyetlerde ve- Tilrk nıilJetinin bu yoldaki hı· 

l Ç k zını her vasıta ile artırmıya 
rilen cararJaruı ana kale .seferi 1 ça ışmak bizim hepimizin E"n 
üzerinde yaptığı maküs tesirleri kutlu vazifemizdir. 
mütalea dmek kabildir. Nutuk siirekli ttlkıtlarla kartı· 

( Arl.::~·u va.r ) laumı~hr: 

Te;·;1:n ıi .! 

HİKAYE 1 

1 
Bu Sütunda Hergün J 

Yazan : Naci Sadallalı 

POLİSiN ZEKASI 
O, fakir bir· ocakçı çocuğu idi. 

O gün karnı, inaanlarm dayana· 
mıyacağı derecede açtt. Pantolu· 
nun yırtık olmayan yeglne cebin
deki bUtnn parası iki kuruşcuktan 
ibaretti. Sirkecideki lokantalardan 
birinin önilnden geçmekte idi. 
Ateşin önilnde d6ne döne, üzerin
den yağlar sıza sıza kızaran 
dönerin, tok karmhları bile iıtaha 
getiren kokuıu, camekAnlara bin
bir itina ile dizilmiı nefis yemek· 
lerin açları çileden çıkaran nefis 
manzarası onu cezbetti, durdu. 
İçeride glllU9Up konuşarak yemek 
yiyenleri gipta ile seyre daldı. 
Patlıcan dolmasınm tabakta giizel _ 
vUcJt)u bir zenci kadını gibi 
uzanışı onu çıldırtıyordu. 

- Mesel!, şu tabağın içindeki 
kehribar renginde fasulyeleri bir 
defa kaııklıyabilsem <SmrUmUn 
sonlarmdan üç beı senesini feda 
etmiye razı oluruml Diye dUşü .. 
nüyordu. 

O sırada yakasından bir el 
çekti. Çocuk döndü. Karşısında; 
başındaki beyaz külahı, kan, 
yağ bulaımıı önlügile, iri yarı 

vlicudü ve düşman düşman bakış
Jarile eski zaman cellatlarını an
dıran ahçıyı gördü. Ahçı: 

- Haydi bakalım diyordu; 
sökUI paralarıl... 

- Ne parası 1.. 
- Yediğin yemeklerin pa· 

rasım 1.. 

- Ben yemek filin yt:me~ 

dim kil.. 
- Bak bana luııu söylerken 

bile hAIA tıkınıyorsun! ... 
- it?? .... 
- Aptal aptal anlaıııamar.ltk-

la:1 gelip suratıma bakmakta ma· 

na yokl Yemek yalnız ağızla 

yenmez, böyle gözle de yenir .•• 
Bir saattir gözlerinle camekAnda 
yemedik yemek bırakmadın! •• 
Haydi bakalım söknJ paraları! 

- Haydi canım senin karnın 
tok, canm alay istiyor. Beni rahat 
bırak. Gözle yemek yenildiğini 
de senden duyuyorum. 

Ahçı ısrar ediyordu. Nihayet 
çocuk: 

- Sen, dedi, boıuna çene 
yoruyorsun. Herfeyden e•vel bir 
kere benim ct:bimde para yok. 

Fakat olsa bile cameklnındaki 
yemeklere biraz baktım diye 
sana para vermek enayiliihıl 
göstereceklerden değilimi. .. 

Ahçı hiddetlenmifti. Çocuğu 
yakasından tuttu. Kartıdaki kula.. 
bede nöbet bekliyeo polise gıs. 
tllrdU. Şikayet etti. Poliı zeki bir 
adamdı. Biraz dlltllndü. Çocuğa 
döndü, sordu: 

- Cebinde paran var mı 1 .. 
il.. 
Neye cevap Yermiyorsun? 
Var denebilecek kadar de-

ğil de ondan! ... 
- Nekadar var? ••• 
Çocuk mahçup, başmı önüne 

eğdi. Bir büyük kabahati itiraf 
eden insanlarm çekingenliği ile 
hafif mırıldandı: 

- iki kırklığım var! 
- Çıkar c nları da, ahçının 

kulağının yakınında ••ucunda ıı
kırdatl 

Sonra ahçıya döndü: 
- O, dedi, senin yemeklerini 

yemedi. kokladı. Sen de onun 
parasını almazsın ştkırtısını işitir
sin, ödeşirsiniz! 

ı ı ........................................................... ~. 
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lıtanblll - (120:) metre) IH lhıfv: 

Ahmet neyin vo Muzaffer Hanımın 

iştiraldorilo alatıırka saz, Hı,ı; orkestra, 
21 Alti ııir .. " urPıldin Boy ile aıkadıı,l arı 

tarafıncl:ııı koıı&er. 

Bükre~ ( 394 ıııerre ) 20 Radyo 
tlariilfil rıu ııu, ~O, ıo grnıııofo ıı, ~ ı kc
maıı konsAri. ~ 1.5 ı,o nfer,ıııs, ~ı, ıo 

piyano kırns<'ri, ~:!. t;; Çello koıı eri. 
Beiıırat- (4:n ıııelra ı 20 kuııfcraııs, 

:? l Hu~ ııın s i~i11i 21, l') koııııııli, :!~,10 

kon t'r. 

Roına - (141 ııı tıtrn) l.ıu g O<'" N:ı

.poli) <leıı na\.:le,lııcol,tir . 

Put - (48~ ıııotrn l ~o.o;-; koııfraııs, 

~:!.~O sakııifon, ~ı koııı,.di, ~·: ı,~n dans 
lun·11l:trı. 

Viyana - (:ıt7 ıııl'tu ) :.o. l .i l!Jl ı 

ıııeııkılwlr•ri, :!1 llerke:< lsıııiado hir 
koıuedi, :.!~,!!O salon cırJrn~ tracı ı. 

Peıte (~50 metre) 20 kili.~o ~·ıuıları . 
Vartova - < 1 Hl ıııetrd J :.o ınıı

ırnlw.lıe, i°! L kilise ııııı sildsi, :!i.I ıııu
· :ıhahc. 

Berlin - (10:1;) Mtu) 

• A . 
SAMIMI BiR 

l•tanbul (1200 ruelra) - lB orkee
tra, 19,5 Mnkbule JJa ımnın ve Ye.sarf 
Asım Deyin i9tirAkiltj :ılaturka sa~, 2J 
Darillıednyi sanatk:lrları t:mıhndao 

ktlı,lik bir komedi, 22 orkestra. 
Bilkroı -(391 metre) ~O Ha<lyo da

rUHtlnunı11 20,40 gramofon, 21 fıalk 

koııırnri , !: I , ri ikinci kısım konser. 
Helrr.t - ( 431 uıetr• ) Almanca 

d "u , ~O, > gramofon, 21 konfora.us. 
Ronıa - (441 mfttre) :?1 gramofon, 

:! 1,45 kemıuı konseri. 

Prat · (488 nıetr• l 20,3~ı kuvartet, 
::ı ı ııofo voren musiki, :?2 konser. 

Viyana - ( bl 1 ınetra 20,40 kon• 
:ıı l' r, ::!2,0:-i Beothoven kon ori. 

Poıte (55) ıııetr• ~,~O operndtuı 
11aklen l'uccln i'niu lf:ı. larııa Buttorfly 
opernst. 

Var4on - (14ll ınetçıd :!O musa
habo, :?0 ,4;; H ıdyo g-:ıı.ctE.· i solo hafif 

· nııısiki 
Herlln - ( 163ö uıetre) :!O mcuıle· 

kı·t lıubl•rlori , solo l'"raukfort'tun nıtk· 

leıı koııscr. 

TEŞEKKÜR 
Pek muhterem Banııncfcndilerle Meb'us Beylerin ve Matbuat erkinile 

sair aziz arkadaılarımıxın Meydancık'taki mağazamızın resmi küşadı ve
s"le ile dnvetimize lutfen icabet eder~k gösterdikleri alika ve teveccüh 
\ e hakkımızda ıbzal buyurdukları iltifatları dolayııilcı yegıin yegan arzı 
teşekküre maddeten imlcin göreme~iğirni:zden bu hu5usta tavuasutunuı.u 
j5t ı rlıa ın ey:eriz eft'ndim. 

j 



2 Tepinisani SON POSTA 

ÖLÜM 
• 

KULESi 
Arkadaşlarıma Hiçbir Şey Söylemedim, 

Sadece Adımlanmı Sıklaşbrdım •.. 
Avımı Kaçırmamak İçin Koşmak İhtiyacında idim 

Nakleden: Z. 1 yacakbk. Sonra hep !birden evveli 
fıçslan dulduracak ve ısonra da 

sol cenahın en &OD neferini teş· 
kil ediyordum. Önümde, çalılar ve 
bodur ağaçlar vardı. Fakat iler
ledikçe bunlar büyüyor ve sonra, 
yüksek ağaçla sık bir or· 
maa görünüyordu. Bu ormanın 
kenarına kadar gidecek Ye 
h~r ihtimale karşı ormana gir-

-6-

Hurra.. Hurra. .. 
Diye bir alay seı 8ilrledi .•• 

( Şap Denizi ) nde köpek balık· 
larile yaptığım kanla bir mUcadele, 
( Portmahun ) limanında gr.andi 
direğinin tam şapkasından dtişer
"en bir halatı yakalamak suretile 
geçirdiğim kaza gibi ufak tefek 
feyleri · bertaraf edeyim de 
•ize tam bir roman mevzuu let
kil edecek olan bir maceramdaa 
haheedeyim. Londradan, ikinci 
büyük sefere çıkmıştık. lyi kötU 
birçok hidisdCt' geçirdikten sonra, 
Avustralyaya •armış, (Sidney) de 
heş on :gün kaldıktan sonra ora• 
dan da harek et ederel{ (Oktant) 
limanına doğre yol .almıya başla
lllıştık. H ava sakindi. Rüzgar 
azdı. Yavaş yavaş ilerliyor ve 
buralarda ekserisi vahşi yerlilerle 
hıeskiin olan adalardan uzak 
aeçmiye çalışıyorduk. Gemi bir
denbire sarsıldı ve bir tarafa 
)'aslandı. O zaman bütiila eemi
tiler de: 

- Oturduk. 
Diye bağnşmıya baıladı. Me

icr farkında olmadan akıntıya 
kapilmış ve orada ibeaiiz laarita
ı..... weçmiyen bir kayaya baı 
taraftan saplannnştx. Kaptan1ada 
lostromo nemea bq ambanna 
lcoıtular. Geminin delinip delin· 
1bediiioe baktılar. Bereket :ver.Ha, 
aewıi wayet ,.'"' gittiği için ıka
)a ile müsademe gayet hafif 
olmuş ve gemi sadece ohırmu§ ... 
Şinıdi, yapılacak bir şey vardı. 
8aş ambarındaki eşyayı kıça ta,ı
~lc ve bu suretle geminin başa
•ıı yukarı kaldırarak oturduğu 
)~en kurtarmak-. Oerhat ge
'-ıiciler postalara ayr1ldı ve eşya 
~aşınmıya başladı. Bu esaada, 
~ccek soyumuz azalmqtı. Vakıi 
)edi ıeldz mil kadur uzakta bü
)licek bir ada görünüyordu. Fa
\i:.t ~ranm da yerlilerle meskun 
.ı..1c iiatimali 'Vardı. Biz, nam
le Uer ne olur.sa olsun ka.caya 
'4klllak, ve av1anmaic için can 
-ltyorduk. Yelvar.dık yakardık; 
•ii\'ariyi kandırdık On namzet 
~kcmmden silahlandık. Büyük 
•atıdala atladık. Yelken açarak 
-a'kin denizde adaya doğru ıeii
•iilnıiye batladık... lkiaci kapta· 
lllıaııı, buralaraa çok rezmiş ol· 

~~".~Pil tecrübeli bir adamdı. 
~en &Jl'.Ü.rkea: 

- K..ay.a yaldqtığımz za
"- durunuz. Hnaya biı:b\: el 
41ilih atınız. Soara dlrbümıle ka
~~a balunız. Yerliler ıilAh sc ;
-.ırı11i iliti•cıe .-hile itgplfar~ E'jıa
'-'anlardaa l>ir tane .bile prür1e-
::· sakın karaya çıkmayınız, 

thal geri liününliz. 

~ Oi:fe ... :hiralimat IRl'mİftİ. 
~ ~tı, harJiy}'CD tatbik ede· 
~ k, ılıu :tarafı inceden inceye 

1U•~e -ettik. Adada kimsenin 
,.~ığana kanaat :getirdik. Sa
~ e teldik. Ku lu lbir yere baş
llb n kara y.anaştık. Fıçıları çlkar· 

t •ya başladık. Gelirken yaptı-
1hlız P v 'b" , iri r~ram mucı ınce evveıi 

.... )'. •rniacak .. - ara-

iki aaat aYlanacakbk. 
Bu proğramı, aynea tatbika 

haşladak. Suyu bulmak ve fıçılan 
doldurmak uzun sürmedi. Bir iki 
saat z.arftnda bu itlet"İ bitirdiği
miz için avlanacak epice zama
ntmız kalmıştı. Avlanırken de 
biribirimizden ıayr.1hı11y.acak ve sa

hilden uzaklaşmıyacaktık. O za• 
man on ddkuz yaşlarında olan 
ve içimizde en yaşlı bulunan 
~Liverpollo, Cim) bize kumanda 
ediyordu. 

Merkezde (Cim) olmak üzere tıp
kı bir asker avcı mUfrezesi gibi 
bir sıra tizerinde dağı1dı'k, yavaş 
y .aYai ilerJemiye başladık Ben, 

İnhisarlar Umum 

miyerek oradan geri dönecektik. 
Sağ ve sol cenahlır.rdan, tek tük 
:silAblar atılmıya başladı. Her silAh 
sesini, bir zafer nidası takip 
ediyordu. Benim sağımda bulunan 
~lrlandaJı Rober) seslendi: 

- Daha bir ıey bulamadın mı 
Vil? .. 

Cevap verdim: 
- Hayır .. Ya sen .. 
- Ben ae l>yle •. 

(Arkası nr) 

Müdürlüğünden: 
Mecidiye köyü Likör Fabriknıntn projeleri ve şartnameleri 

mucibince yapılacak ka\dırJm ve tel kafes ifleri a~ı ayn aleni 
münakasaya konu1muştur. T.aliplerin şartname ve pro1eleri görmek 
üzere hergün ve minakasaya iştirak etmek lizere 23 11 932 Çar
ıamba günü sa.at 15 te Gaiatada Mub:tyaa Komisyonuna müracaatleri. 

~~ ~ 1 istan~~~~cl~dii~i -iy):arı~ _L ~ ~ 
Keşif bedeli 302 lira 98 kuruş olan Cerrebpaşa hastanesi 

ıba'hçesinde su hazinesi inşası .açık münakaaaya konulmuştur. Talip 
olanlar keşif -evrakmı görmek .üzere her.gün Levazım mildürlüğüae, 
münakasaya girmek için d e 2.Jliralık ıteminat makbuz veya mektubu· 
ite 101 1 ~32 pcı~embe ~üı.ü s2at en beşe kadar daimi encümene 

mÜTa-caa1 etmdidirler~ 

... puro . PerıCIJ'mbe 
3 T et- sam Y-
glll'I alq.• Siıbci'den hare· 

ketle~ Zoar-'dak, l.bolu, Sam
._., Ordu, Giresun, Tr11inon, 
..e RWeye an...\ -we avdet 

edeceldir. 

FUla teh1it i~ Sirkeci 

Y cftcenci Hanındaki acentalı,iı
na mliracaat. f ıt:l: 21315 

1JMuat ı Cu•• slol :Llre..ıt ,..ı. 
~.hnmıı ı.... :Pflfti& ... :A.y.&Jik ,.a-
---- •1• .... ....... "7Yahta ...... 
\' .. Wleti •aparda a. •erilir. 

Aılra: Yeaütte T •vilzacle Mus
tafa J;D'ac1erler. T elelon: 2.2210 

Ah!ni Teşekkür 
1-faatalanan reifikamw tcaa•.isi 

bu9UMIDda pek .büyük hazakat 
ve rardımmı cör.dtiğüm M111 Sdı
ha't •e ~at Muavenet MNtirii 
Reaı:i Beyefendiye alenen ıt~k~ 
kür .derim. •llft• k&ylil 

C4lll 

~ay'a l 1 

• 
lmpa~atorluk Mecrsi 

Küçük Alman Hükômetleri Dahili 
İmtiyazlarını Muhafaza Ediyorlar 
Berlio, 1 (A.A.) - Almanya 

hükumeti, Almanya ile sair Al· 
man devletleri mümessillerinden 
mürekkep olan İmparatorluk 
Meclisini 10 teşrinisanide içtimaa 
davet etnaiye karar vermiştir. 

Bu hareket~ Almanyanın Pnıe
yaya karşı ittihaz etmiş alduğu 
hattı hareketi imparatorluk Mec
lisinin ekseriyetine protesto ettir
mek için Bravn hükumetinin Ce
nubi Almanya ile temas etmek 
tasavvuruna kartı ıbir mukabe
ledir. 

Esasen cenup devletleri Pıut-
y•ya kar11 yapılan muamelelere 
kartı birtakım akstillmellerde 
bulunmuş olduklanndao ve gll-

nün birinde kendilerinin de böyle 
bir muameleye maru:ı kalmala
nndan korkmakta olduklarından 
imparatorluk meclisinin takip 
edeceği hattı hareketin M. Brav
unnun tasavvuru dairesinde oJ. 
ması ~ muhtemeldir. 

Muınaileyhin tasavvuru, 6 ter 
rioiaani intihabatından evvel f_. 
paratorluk meclisinin protes toda 
bulunmasını temin etmekte ve 
bu protestonun intihabat lir.erinde 
tesir icra edec~ğitıden emin bu
h.moıaktadır. 

Bu manevra kartısında M. Fon 
Papen, lmparaturluk meclisini 10 
teşriniıanide davet ederek, rna-
.ııevray~ ihtimal auya diıtırec,.ktir. 

---==-
r . . . . .. . . 4\ r- NAiM VAPUR iDARE~' 
Resmınızı Bıze Gonderınız \zmir Surat Postası 

lf * ( 20 aaat) 
Size Tabiatinizi Sögliyelim Ll\ks 

ADNAN Re minizi k lJ1ıon ile gönderiniz. 

L 
Kupon diğer aayfaınızdadır. 

_J 
31 Dlyarbaklrde Camii B.: Çetik 

ve çalı şkandır. 

Hayali me\ zu. 
• )ara lakayt kal-

maz. Atak 
olur. Tahak
küme talıaın

m ül edemez. 
Sinemayı se
ver. Artistleri 

taklide müte· 
,trn yildir. Eğ-

1encelerden mah uın kalmak itr 
ıeıne1 .. 

36 A4ll 8.! 
Ş1k '-e t emiz 
ıgi} inmek ister, 
hi ve hayal 
Jı a d i s e ]erine 
yabancı kal· 
maz. Bir ;şte 

ôıı a) ak o1maz. 
Mııaııwl ıı 1'' 

ıııi.ı ~ ı.. 

değ lrlıı. 

n 

dığa te .. ıın} ül eder. 

• 

ğildfr. 

34 Tur•n Ef.a 
:'ula konuş· 
maz, çok oy
namaz. Jnti· 
zam kuyuda· 
tile üzülmek: 
ıistemez. Ye
mek, içmek 
ve gİj.İm hu· 

.... u unda müş

k ii lpe ent de-

HASEK1 iSMA~L ACA VAK
fl M0TEVELLtt1~1NDEN: 

:;emti: .Sirkeci l"~lıkötkii oaddea i 
' Sokağı: 'l\ramvay tevek'ıkuf :aalıaJli , 

o: 8, 'Cin!'i: Arcliye. 
Rasek1i Jımail Ağa n'kfından ibal1-

ft enı.fı yasılı 81Dlik l:ir 'ffll• mtia
ıcıetM Urayn ...... ~ıa.ı.a n-Jl'fri•i
evvel-'932 pazartesi giinilnaen itibaren 
yirmi 11f!n rnltdMtle nrfizayefteye çıka
n m~r. Tııllip olanlar ~rgfln Evkaf 

:MtiallTI)"et inde nıfıl haka 'kal e111l11e ve 

pwmi ihale -0lan 7·TCfl'jRiaauHl32 
ımz:ı.rlc:.i ;guu U saat (15) ıe k:ıd:;ır da 
EY:k-J.f ~Hidli ril ctiude ın ıtt•, el-kil t•n cıl · 

mone müracaatl arı . 

Dr. Hafız Cemal 
Dahiliye mütehassısı 
Cumadan maada beri'iin (Z.30· 

5) İstanbut Divanyohında No. 118 
:r.ı : 22.Jii 

Ya puro 
Her p b ırUıllerl Gnl ta 

hafta erşem e nhhmmdan 

Sa•l la• 17 de laareketle do rıı 

1ZM1 R~e 
n Pazar afinleri lzmir'den saat 
14 1 2 da hareketle latanhul'a 
avdet eder. Tafsilat için Galata, 
Gümrilk karşısında Site Fran
sez Han No. 12 yazıhanesine 

müracaat. Tel 4. ı041 

.I•••- Ha:r..miui& glH; ise ---· 

yardımıım.a hazırdır. Kabızı b.lll<.' 
edor . Hazıni d üz(•ltir. Mide 'o 

barsakları ağrı ıı. temizler . . 
BASURU KÖKÜNDElıl KESER 

Ma7.oıı i mine dlk'kat ' c 
ı rarlıı. MAZON ;,.teyiniz. 

Memnu• •e muetefit olmıyatıları·ı 
.)&11\SI iade edilir. 

ırn~ tık t it csi lstaııbııl ' t J O ı.ur ·~ 
Deposu ı i t Banka : rJrn ı ı•l l 

12 N ı 
MAZON ?e BOTTON 

ECZA DEPOSU 

Temmuz 1914 
Dmil LudYİ ·n ,alıeseridir. 

T.arib, politika, dipiomui ile 
meıgui olan Jaiçbir kimM buııu 
defaat ile o'lmmakta11 mllltağ
ni değildir. her .kitapçıda 150 Kr. 
'.l'crcfıınc: ff•7dar Rıfat Be~lndlr ...................... 

MalOl ve Şehit AUelerJ 
Emhwıı41 A . •. : ı . Ul,> asetintl 11; 

~MJ ... senelerinde ıuuın ıkr he 
d ert r1erın1ıı t!lnziıııi e nasım.1 atlf'ıni 
mürac:ıatları dolayi İJ le ikrami~ e ılof
tcrleriııo yazılmı ş olan c alül ;z;ıbitan 
ve tıfrat ilo şclıit .ıil l ri için bir u, il 
ddter i tanzim dileo :ğintltın b ı k~bil 
m:ı.lilfüı vo şehit ıdlel ı ri oin y et eriıı
ıdeki \fllaik ı resmiy leri.} le 15 te9rı11i
sani 932 tar ibi ne im lar a cilen f ı lıf:'' re 
ııı ür.,, c:u tl:t rı. 

Mur•c•at ee.IM'I 

F•tllt Aa. ~· 1181 ........ n : 
ı - Kuaınn: Nn,;alill4en ınau t a -

makta olan tehit yetimlenle harJ> sa-
11.."'1.tl&nRıa 93:1 ıcneai tnttn ikranı i~ e i 
~nie tauimi ft,ie te9bİU•F•n• 
ffı ıı !)3~ tarihinden hibarea h:ı.tlana-

ca\tır. 

2 Jfaftanm ftıı.zar günleri ~ ;\lııt z 

98niı y et i oı1eri yedlorimhıki hitiu ıı 

,ıe,M ilde b irlik te aat 1 ı)en 5 e kJ1dar 
mfiraeaal ~d tıl>il irlPr. 

j Hartaıııu alı ,gflnler i '.ı l ııı 

bar(l l aıl n .} edleriııılek'i lJütoı 'e· 
... n klPri c a:ı.t 1 dı n .) o kldar ıır.ı· 

c<ı.n t c ltılıilirltır. 

4 - IK:ı.} ıt 1 o.ıaoı t 1 mcın s:tir 
ı:;ln1erde mt rac ıı t J..a'bııl ohın ııva

t a.,, 110.n ~ ~ t::. rıd. 3a'Llll t;flnJrrd• 
ikr .• mi)C)t: m ııl:ı. ıtk kimııe1e:r:iı iki 
a tll't fotogrn'l.t lı rıik l (' \c&a ikl Pr ı ta· 
m ı.11 01111:1., uı.ert! ıuurac.aıtları • 



12 Sayfa !'ON POSTA 
~-

B'iiiiBIBlll&IJ!ElllE&iBiii&&lfJ.w!F.il) .. K tıı; 

29 BİRİNCİ TEŞR 
Beynelmilel ta§arrüf günüdür . 

•••••••••••••••• 
Bu hafta bütün medeni memleketlerde 

hesapları artar. 
' 

tasarruf j 
' 

Türkiuenin hu savaşta geri kalmamasını 
sen de kendine 

t 

• 
~ıgorsan, 

ZİRAAT BANKASINDA 
Bir Tasarruf hesabı açtıı·: 

Eğer 
...... ~········· .. ······ 

bir tasarruf hesabın 
miktar daha para 

1 

varsa, 
galır. 

ona 

Damlaya damlaya goı olur Ak akça, kara gün içindir 

Atalarımızın bu güzel sözlerine layık 
olduğumuzu gösterelim. 

( Türkiye Ziraat 

vatandaşlar 

Bankası) 
•BBBllllllll&&&l1&a&iillFJ!lilllll 

- Şeker Hastahklarma Yegane Çare Perhizdir. 
Jamur iılerlle piliY, makarna ve diğel' nitastah ve şekerli maddelerden teY~kki edinir:, ve yalnu; Ha.an 

~uıten mamulibodan yiyiniz. Haaan Gluten ekmeklerile, gevrek, makarna, ,ehriye ve unları Şeker hastalığına 
46çar olanların yeıAne a-ıdalarıdır. Bilbaaaa Şiımanlamak ve zayıflamak fakat çelik gibl Hğlam olm0tk ve mide 
titkinlitl •• mide ıabrabatı çekmemek için mutlaka Hasan Gluten mamulat& yemek lizımdır . 

• 
Hergün Taze Olarak imal Edilmesi: 
Ve Tilrk buğdayındaki maddei azotiyenin büUln dünyada mncut olan buğdaylarından daha fevkalade olması 

ltibarle Hasan Gluten müatabzaratanıo bütün dünya Gluten mamulatına faikiyeti şüphesiz ve kat'idir. Son ettibba 
koarreafnin kabul ettlji formCll üzerine tertip edilrr.iş olup neflı ve ı•yet lezzetlidir. Avrupanın bayat ve böcekli 
ye kurtlu mamulatından aakınınır; ve yatma: Haaan Gluten manıulatını isteyiniz:. 

l 

TELEFUNKEN 343 
MEVSiMİN EN HASSAS 

VE EN YENİ RADYO AHiZESi 

Telefunken 343 Parazite karşı ayar· 
lıdır, kendiliğinde Fading'i düzeltir, 

doğrudan doğruya okunabilen ışık

lı istasyon gostercisi vardır. Yüksek 
konuşanı Elektrodinamiktir. 

B O U R L A B 1 R A O E R L E R v e S sı ve S A T i E M A Ö A Z A L A R 1 

Mütemadi tebeddtilAtı havaiyeden 
bir çok hastahklar ve bilhassa 

Grip tevellüt eder. 
Bu tehlikeden vikaye iç.in: 
Akşamları evden çıkarken her halde 
cibanşllnıul şöhreti haiz: 

MANDELBERG 
EMPERMEABILIZE 

PARDESONOZO 
Giyiniz. Sizi her nevi •oluk elgınlıltnd ... 

muhafaza edecektir. 

27 1 
/ 2 lira. Yalnız 

IKSILSiOB 
BUYUK ELBiSE F ABRIKASI NDA 

Halat!l, Karaköy biiytik ınalıallcbicinin füıtlindo 

ANKARADA: 

MODA PAZARINDA 
Satılmaktadır 

ÇAVUŞ RAKISI 
Elli senelik müessesedir. Müşterilerin gösterdiği rağbete 

medyunu şükranız. 
Galadada No. ) 59 Telefon 682 
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U at U e 1 UYU U a a Ç UYU 
br.Saçlarnı dökülmealol durdurur. Kepekleri kaybeder• 

i
l bozmaz ve Ict:ı.fat verir. Tır.tştan sonra. kullanmak ~:t) <.ıt raideliılir. Hariçtun DiikWeıı saçların yerine yeniılnl getirir ve aıldqtarat• 

Eczanelerle ecaa depolarmda aray anar. 
gelecek mikroplara ku,ı uıfikeınınol lıi· :ı.n·i~Pptildir. l'ııd•:na iht "p\ç k:ı'ırııı.z. (U"Dumt depoıu Zaman ecza dep011udur.) 

lstanbul Emioönünde Köprü meydanında 13 
numarada 1 inci katta 

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

de bulunur. Her çeşit ve renklerde: 

0 NIFORMA, ASKERi, MEKTEPLi 
ve saire, kadın •o orkek, çocuklara mahsus toptan "o perakende 

' FABRiKA FiATINA SATIŞ 

Sipahi Ocağından: 
Yükaek konkur atlarımn da iıtira· 

'.<ile Hanam, aivil beyler ve 78bitan 
~arafından 4 ve 11 ikinci t (' ·1 932 
cum:ı günleri saat 14,5 da Ocak mey
danında ath müsabakalar yapılacaktır 

Biletler: Hususi mevki 100, birinci 
me\ ki 25, ikinci mevki lO kuruıtur .. 
- - ------ ·------

lstabul ikinci icra Pl.emurıu. 
ğundan: Mahcuz ,.e paraya \'e\ ril
ınesi mukarrer hane OffaSı 5·11·932 
tıı.rlbino mUsadif cumartesi gUnll saat 
12 ılon itibaren Beyoğlund.L Katip 
Mustafıı.çelebi mahallesinde BillOr çık
maı sokak 1 No. lı apartımanm 7 
No. Iı dıı.iresiııdo birinci acık arttırma 
Sllretilc ea.tılacağınclan taliplerin ma· 
hallinde memuruna ınUracaatları il!n 
olunur. 

•stanbul Aa•iye MahKemesl 
6 ıncı Hukuk Daireetnden: Ha· 
t ı cc il. tarafırıdan kocası Mehmot 
Arif Er. aleyhin11 ikanıo olunan ho
~:t'l ııı:ı d:ı ,.a a ı ıı ı 11 ın il d ti o! ıı lııy lıi n ika · 
mctgahıııın owçhul olma ıııclan dolayı 

ollıaptu ınilttelıaı kararıı tovfikırn itıl

n en uki tol>ligat ilzorino nı Uddeialay· 
bin ğıyabında yapılan t:ı.hk ilrnt ~ah idi 
dahi dinloıınıok eurctiylo icra ve ik
mal olunarak evrnk r~ahkoıneyc eıev

kolun muş 'o ınalıkcmosl dahi 2!) T. 
sani n;e !tRlı gUııfl ııaat 13,30 tayiıı 

edilmiş olduğuııdnıı t:ı.rihi ilAıııo fer· 
dasındaıı ttibar(lıı on gUn zarfında 

itiraz etmediği \'0 ınozkflr gün ve sa· 
attc Jsta.nbul Asliye 6 ıncı hukuk da
iresinde ispatı YUcut ı trııodil;-i tak· 
dirdo lıilr.llmle vnkıatın k:ıbut ve ik
rar etmiş ad(lolucağı nıalftın olmat 
ve tebliğ makamına kaim olmak ılzere 

keyfiyet f!An olunur. 

l•tanbul Yedinci icra Me
murıuaundan: Paraya ~evrilmesine 
karar verilen muhtelif od& takımları 
balı \'0 saire Şişli Bulgarçarıısı Jandark 
mektebi ct\'&nndıı. polis mevkii önün· 

ıstanbul ikinci ltll• Memur
luOundan: lstanbulda Sultanhaına· 
ıornda havuzlu han altında 2 numa
rada göml(lkçi Hoboıı IIUeyan efoııdi
nin ıı.lacaklılarile yapııııt o'dugu kon· 
rurdat.o nıahkemeocc bsdi" edilmit 
old ığu ilin ehınur. 

------------- do 9obrl haltn 8 T. s:ınl 1932 gOntı 
Son Posta Mal.baaaı 

Sa.bibi ı Ali Ekrem 
N-...i1at Midİİı'iiı Halil Lütfi l 

saaı 12 de mahalli mezkftrda hazır 

bulunacak memuru tarafından e:ıtıla

cait• illn olun ur. 

PETROL 
-NlZAM-

SAÇ DÖKÜLMESİ VE KEPEKLERiN 
en müessir ilicıdır. Saçlan uz.atar, 

kuvvetlendirir • 
Eczane ve parfümeri mağnalıırınd•n ar3'tftız 

Yarınki Perşembe günti 

NOVOTN 

' • 

Lokanta ve Birahanesi açılıyor 
Beyoğlu, Kabristan sokak Sabık mildir: J. NOVOTNY 
idaresinde. Her akşam Muhteşem Konser - Her Cuma ve 

Paz.ar Matioe. Halihazır nazarı itibare alınarak 
it fiatler tenzil edilmiştir. • 

GRIPE TUTULMA YINIZ 

NEoKAt1ÇıiNA 
Aldığınızda 

VUcudunuıa gripe karşı en kuvvetli silAhı Yermi~ olursunuz. 
Mideyi ve kalbi kat'iyyen yormaz. Her ecıanede satılar. 


