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Esrarengiz Bir Ticarethane DiplomatiaraHükmeden GizliKuvvetler 

M d Çık ıld istanbulin Dilber Despina 
ey ana ar ı Bir Yıldız Gibi Söndü 

Yüzlerce Kişi Mahirane Bir Şekilde 
Soyulduklannı iddia Ediyor 

Ôireadliimile iflre, latanbal 
polisi, batla memleketi dOladar
-.td" ...... eclilen bir .... Ji 
•erdau ~ ,.ı.-....-
~- ,a-.mlfbr. Bis .. 
JDcseledea birkaç slD enel ele 
.babıebuif, ba b....ta Villret• 
')'üzler~ mllra~t Japalclai- b&-
dirmıttik. Balıkpuarmd• bir hlP 
llın bir odUIDI merkez ittihu 
ettiği anlafdaa birkaç kiti. ken
dilerine tacir Ye komiqGDca 11811 
tererek taf.u&tlı illnlar baatu
•lflar, bualan memleketin her 
:tarafma, battl en klçlk ~ 
-&erine bile, ılaclerıniflerdir. Ba 
•nlarda herhangi madde Bzerine 
=.luraa olMm petln pr.a ile yopı
lacak Iİparİflerin derhal gönde
rilec:ep yuılmaktadır. iacaretı. .. 
laa ıekilde ,aderc:e Iİparif al11111t 
fakat fpara1anm da pefİD olarak 
Mdljı bu lipariflerin hiçbirilial 
llaclermemiftir. Buaaa ilRrlDe 
• ..,. ....... qok ......... 
........... llt??hd Vil&,.ti•ı 
~,.,....... ......... 
~ ....... taralmda 
~ .. ~.
......... ,...... ltaMdbt aetice-

erli Mallara Karşı Sui
kast Mı Yapılıyor? 

8azı Tacirlerin Yerli Pirinçleri Satmak 
istemedikleri Haber Veriliyor 

llUft fakat parU1111 glaclerm•mit
tlr. Dolachnkhldmuu iddia eden
lerden bir kaamı ela ~elan 
ıco.,.._ Dotaa., w•·1•••• 
lmadaraa Alamet Hallıli FJ. 70 
Ura. KIJceiisli Wr at G 1in, 
Bolvaclinll Emin B.1 300 lira 
.. Aire... 

11 ... ı. fU .-Ud• •• ,c1aaa 
çıkllllfbr: Kınac:ıpa liamnda Ati
ke Zade Murat Bey Dojabeyll 
Ahmet HalOai Efendiden bir ti
kl,.t mektubu almıtbr, mektup
ta lataabulda bir ticarethane ta
rafmdan 70 lirasamn dolanclınl
dıia bildirilmektedir. Murat Bey 
clerbal Ticaret Mndlrlljilae 
gitmİf, mneleyi anlatmlf, Ticaret 
Mldllrlljii allkadar olarak bldl
•Ji poliH bilclirmit •• poHı te 
.. hldk•t Deti .... de bunia1 ya
kılam•fbr. Bu lraiip ticare...._ 
tarafmdu clolaadmWıldannı .a,. 
HyenlerİD adedi ylzdea faalachr. 
l;a en prip ~ti eacha- ki ba 

lstanbul 
Malıallelerini 
Nasıl Gezdim? 

" •r........,...r.mtzl ... nlnlhl• 
- ... ,11ur ...... _..... •• 
_..,. ln•ll• •..:ere ..... 11 
elll.Her • ... •l•nln huau ... 
,...... 1118ı1191w•ı •rn .,... 
............. , ....... elzl ............... --..... , ... -. .. ...... 
,........ klı ....... .. , •. 
- ...... ae,ret1acek .............. 
.. ,.,,,,., ,,.1c ... ,,,,. ... 
tıınlaı•rtl• ,,.,,..,,.,,., ... 

Bugünkü 
Futbol 

llM•111 D-plnaftln ı• ..... 
C..uluk ba1abnda erkekler J iclL Çok lmnetli bir t•Mill ..

kadar kadmlann da mlldm bir . da. K•di ua lilaDa ıibl birbt 
meYldi vard11. Tecrlbe ile ... emeW Huntea bU1Jorc1a. Çok 
hlttir ki uld bir kadaa, lüulne ,...ı Ye culheliJcli. 
ma;Mp ol-e«hlt tak6de bll,ak l.tubulcla Pol Storcla ili.& 
-.-ıa1a1.ıl• elde edebilir. Fa- bir F,......ıa tamtb " ..aıa& 
bt bu hayabn icap ettlrcliil Fakat barbia b•••raca U. bera
beden bneti, IİDİr maka•emetl ber kan koca ......- buı ıe
tlbl t.....a• kadaada pek t..m.- çlmllllikler .. bat rllt--.U. 
•alifa ~ •&ta9iL1'fia• .P.,I bırcla .. F S B W.11811 
._.a .a... JAie -...... " Almnlalta ..... bHr ıaı 
c:ulhe ...... erimi• plip llaJNlle Plfonha. Fakat Wd
olduja icla. ba aektacla alrtba• kate laopa epek icap etti " 
dit dit• taraftaki ku"etile kalbi lamaya kanaya kan...U. 
muu•• l.alll eder. " aynlch. Deapina DaYidcmçiD b-

Umuml harpte, be1aelmilel mplar tibi wl kaao.elk llayatı 
merkellerd• bDylk bir faaliyeti- bundan 80ara b ...... 
ne phit oluDM l>eapina Dıft. 
dovlç. bu haw•lan nehlnde O... Amıpamn be1MD w 
cemetmiye muvaffak olmut nadir merkeımcle 11k, •k teudlf etmek 
lcaclınlardan biridir. mlmldbıdlL Kendimi tam,..._, 

Bu kacha kimdi? Nereli idi ? Madam Delphaa1a •Tlrlc gllel. 
Bmau, biç kimıe bilmiyordu. Bu lıminl vermiflercli. 
eerar, anlatacajıam haditenin Parlate Madam lled ilmbtl 
ıona ıelip te blltlba hakikatler tafar, Lonclra ve Maclritte 11ac1 .. 
meydana pkbtı ••andır ki, Helketla oı., Ro•ada Dawklowlt 
pel Duplnama ela hl91yeti •ftllil• ,acleclillr, Ne~kta ile 
anlqılabilcli. luaaca Madam 0..plaa ..... 

Dupiaa Davido•İç latanballa ( DMIDI 11 lnd •Jfaala > 

Bravo Güreşçilerimize 1 
Balkan Güreşlerinin ilk Gecesinde Spo, • 
culanmız Büyük Varlıklarını GösteraDer 



Halkın Sesi) 

500 Sandık Elma
nın Hikay€si 

Bir tacir hkonderiyeye 500 
c •andık elma gl\ndermiş. Fakat 

bu elmalar •çOrOk• diye geri 
~evrilmit, ihracatı arttırmak için 
•arice iyi mal satmak lazımdır. 

Bu huslllta balkın mütaleasını 
n akledf yoraz. 

.lvııi Bey <Kunıkapı Saraçiııhak 
•alıalleel) 

l.kend•i1e1e sa.derilen 500 
pndık elmamız çilrlk diye iade 
edllmi.. Şimdi de rlmrGk idarHI 
bu el•alardan Tersi U.ak iatiJor· aw• Ben bu habue inanmadım. 
Eter doj'ru İ•• fqalacak bir ıeydir. 
Eaaun bu mal aahllti milhlm zarara 
slrmittlr. Bir formalita yhGnden 
elmaları ailmrlkte birkaç (Ün daha 
kalına tamamen çOrGr ve aarara 
bOylrnUf olur. 

~ 
Hakkı B. ( Beyaııt I.oaka t.ıamny 

caddesi 17) 
Glmrlkteld .ıaa me .. ı .. ine 

•iç akbm ermedi. Fakat bunda ibret 
ah•acak birçok ıeyl• •udu. Ben 
hu itte) evnll taelrl kabahatli 
•utuyorum. Niçin l.keaderiyeye çO
rlk elma pndermİf. 

Fakat Glimrlk ldarHi de bu za
rara çofaltmaıoabdır. Tacirin mal· 
)arını vermeli veyahut kenöiai piya
la da aatbrmalı ·.-e buaları bO•biltün 
~ürümekten kurtarmahdar. 

• Fehmi B. (Kurtulut 1''ırııı sokak 83) 
- Elmalaran Mıaardan reri gel· 

meai ve Gnmrük ldar••İnin bunlar
dan reaim iatemHİ tetkik edilecek 
~ok mühim bir mHeledir. Acaba 
kab•bat t&ccarda mıdır. Çürümiye 
mlaait malı mı WÖftdenaiıtir? Y olna 
.atüren npurda aotuk han mah
senleri yok ta nndan mı çürilmüt
tilr? ihracahmız.ı arttırmak başlıca 
•edefimiz oldutu için bu İf ehemmi
Jetle tetkikten reçlrilraell. 

... 
}"sik l3t y (EmiııöuO &lıkı>a.uırı 34) 
- Geri relen mallar eaaHn ı •. 

tanbutdan randerilditi için gOmrOk 
reami alınmaman lbımgelir. Belki 
tüccar blSyle bir akıbeti tahmin et-
mediği için vesaik buarJıyamamııtar. 
Şimdi bu mal gümrükte beklene 
hem çOriJr, hem de mavuna paruı 
l»iner. .. 

M~h ı ıot Ali Hey (Galata :Hurnh:uıe 
c~tldt i 31) 

İktıaadi refaha kavuımak için 
ihracata artbr mak •• hariçte •lıcı
Jarımıza itimat telkin etmek ll1.1m
d11. İ•kenderiyeden reri l'elen elma· 
lara canım •ıkıldı. Tüccarımız bir 
defa det il her zaman kazanabilece
tin i naz.arı itibara alarak harice iyi 
mal göndermelidir. 

Buğday 
Geliyor 

Ziraat Bankası namına Ana· 
dolunun muhtelif semtlerinden 
aatm almmış olan buğdaylardan 

iki bin ton kadarı İstanbula sevk· 
edilmiftir. 

Vekiller heyeti tarafından lii· 
zum görüldijii takdirde Banka bu 
buğdayları kısmen veya tamamen 
piyasaya çıkaracaktır. Şimdiye 

kadar bu llzum laia eclilmemiftir. 
_,,---

SON POSTA 

D.A BİL 1 
.......................................... mıl!I ........................ ... 

Beş Liranın Başına G~lenler 
Kurnaz Yolcu 

Parayı 
Fısbkçının Elinden 

Kapınca Kaçb 
Dfin Beyoğlunda Tarla başında çok komik bir 

hidiae cereyan etmiıtir. o civarda seyyar mtıkçwk 
yapan Artio isminde birisi fıstık almak iateyen bir 
mliıteri ile karplaşm&Jbr. Fakat müıteri, bozuk 
puaaı olmadığı için beş liralak bir klğıt para uzat· 
mııtır. Artin ceplerini arathrmıf, bu parayı boza. 
mıyacağını ıöylemiıtir. Bu sırada fıstıkçı ile mliş
terioin yuı batmda bir yolcu peydahlanmıştır. 

luk famindeki bu yolcu fıstıkçının elindeki bq 

Jirayi ıörDnce: .. Haydi, demif, aana bir iyilik ya
payım. Ver de onu bozayım." Artin hiçbir teydea 
ppbe etmiyerek parayı bu iyilik ppmak İllİJe• 
yoJcaya vermİf ve mlfteriDin hat.tını tarbalya 
baılamııtır. Fakat bunlar (ıstık tablasının yanında 
meıgal olurlarken kurnaz İsak tabanları kaldırarak 
kaçmıya koyulmuştur. lfin farkına varan Ariia de 
tablasını bırakıp firari yolcunun arkasından koşmuş 
Ye biraz so•r• yakahyarak laakı poliıe tealim 
etmiftir. 

Vapurculuk 
Seyrisefain inhisarı Ele 

Almak Üzeredir 
Öğrendiğimize g6re Seyriıe

faio idareli 17 KlnuouevYel
den itibaren bütün Tiirk sahille
ri arasında vapur iıletmek balc
ktnı bir iohiıar halinde kullana
cakbr. Vapurcular ellerindeki 
vapurları Seyrisefaine devretme
dikleri takdirde bile idarenin 
bugünkü \fapur mevcudu bUtün 
hatlarda ayni zamanda vapur 
itletmeğe kAfi denilmektedir. 
Bu vaziyet karıısmda idare ter
cihan icap eden yerlerde vapur 
iılelecek ve bu iıletmeyi yavq, 
yavaş diğer mllnasip gördüğü 
hatlara da tetmil edecektir. Fa
kat Seyritefain İdareıi yeniden 
91apur ubn almaya l6rum g6r
mektedir . 

Bulgar Talebe 
Dişçi Mektebinde Yüz 
Otuz Beş Kişi Okuyor 

Bu sene Di,çi mektebindeki 
Bulgar talebenin adedi yüz otuz 
beti bulnıuıtur. Bu talebelerden 
Gu ıene gelenler mektep idaresi 
tarafından kendiluine henüz ve
sika verilmemesinden dolayı Bul
gariRtandan para getirememekte-

dirlec.Mektep idareıi nezdinde yap
tığımız tahkikata göre ecnebi ta
lebelerin phadetnameleri maarif 
vekaletine g6nderilmiftir. Bu şa
hadetoamcler tasdik edilinceye 
kadar bugibi talebeler namzet 
addedilmektedir. Şahadetnamele
rin tasdikinden sonra kendilerine 
vesika •erilecek ve oıaman Bul-

k aristandan para getirtebilece~lerdir. 

lthatAt, ihracat 
Hazırlanan bir istatistiğe gtire 

on beş günde ithalAtımmn 
( 2,521, 140) liralık bir kıymet 
göstermesine nıaJkabil ihracatımız: 
bunun ( 4,286,075 ) lira fazlasiy
le ( 6,807.215) liraya baliğ ol
··- 'jt r. Bu suretle Teşrinienei 
r..J' ! !~ı.1deki itballbm:z (5,323,540) 
ve ibr::cabmız ( 10,948.079 , lira-
lık bir kıymet arzetmektedir. 

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

!Kanunda 
Saralı at 
Vardır 

Radyo Kaçakçıları Mah
kemeye Verilecek 

Radyo şirketinin, İsranbulda 
l O binden fazla kaçak makine 

tespit ederek kaç.akçılar hak· 
kında takibat yapılması için 

Müddeiumumiliğe müracaat etti
ği ve fakat kanunda sarahat bu
lunmadığı için Mftddeiumumiliğin 
bu huıusta t~kibat yapamadığı 

yazıldı. Bizim yaptığımız tahki
kata göre bu haber tamamen 
asılsızdır. Radyo kaçakçılığı hak
kında kanunlarımızda sarahat 
bulunduğu gibi Müddeiumumilik 
te kaçakçılar hakkında takibata 
başlamışhr. Kaçakçıların ceza· 
landırılması hakkında da Dahili
ye VekAletinin 1 • 1 • 931 tarihli 
bir talimatnamesi \•ardır. Bu da 
vaktile Müddeiumumiliğe tebliğ 

edilmiştir. Dahiliye Vekaleti bu 
talimatnamesinde radyo kaçak
çılarmın 6 Ağustos 330 tarih ye 

406 numaralı kanunun ikinci 
maddesi macibince cezalandırı· 

lacaklarım taarih etmiftir. Bu 
madde kaçakçılar hakkında para 
ve hapis cezasına ihtiva etmek
tedir. 

Yolda Kavga 
Bir Kadın Ve Bir Erkek 

Sokakta Dövüştüler 

Galata sakinlerinden lf!man 
isminde bir kadın ile Abdurrah
man isminde biri Galatada ıokak 
ortaaında kavgaya tutuşarak biri
birini fena halde dö,•müşlerdir. 
Her ikisi de y1tkalanarak tahkikata 
başlanmııbr. 

Alacaklılar 

Ticaret Bankası Borçlannı 
Ôdemiye Başladı 

Tufiye halinde baluaan T1ea
ret •e Sanayi Bankası Ticaret 
mahkemesine mtlracaat ederek 
alacaklılarile kongurdato teklif 
etmiştir. Söylendiğine göre hesap 
vaz'iyeti yllzde ytlzdür.Alacakhlar 
baklanna tamamen alacaklardll'. 
Yalnız alaukhlara timclilik 1bde 
otuz olarak para ~erilecek, diieJ' 
yüzde yetmif de Bankanın Dala
man çiftliği Ye Mehti Bey orma
nilc karplanacakbr. Banka, mev
duat sahiplerine beı yb bin lira 
burçludur. MeYdaat sabipleria
den bin liraya kadar alacaiı 
olanlar paralarım tamamen ve 
naklen alacaklardır. Bin liradan 
fazla alacağı olaniara nakten 
ancak yüzde otuz Yerilecelc:tir. 

Otobüs 
Belediye Tekrar Hükumete 

Müracaat Etti 
latanbulda otobüs itlet.ek 

imtiyazı birZmilddet evvel lata.bal 
Belediyesine verilmiıti. Yahaz bu 
imtiyazda belediyaria buifi b8f"' 
ka bir firkete devredememeai .e 
gümrük ve saire gibi kanulli 
muafiyetlerden iatifade ede.eme
si de prt lcot0lmuftu. Belediye 
bu şartların imtiyaznameden ç.ı
karıJm:ı11 için bOkfunet nezdinde 
tetebblate bulunnulktadtr. 

Bu iti şehir meclisi azalann· 
dan bir zat Ankarada takip et• 
mel<tedir. 

Millet Mekteplerinde 
Şehrimizde muhtelif semtler

de açtlan Millet Mekteplerine 
bUylk bir tehacüm •ardır. Hal
kın okuma ihtiyacını derinden 
hiuettiği anlqılmalrtadır. Şimdi
ye kadar iki ylz dershane apl
nnıtır. Bu derSlıanelerin bir mik
tar daha artbrdmasa ildj.ali 
vard1r. Deahanelerdeki denıleııia 
semereli obn.. lçia mlıfett""• 
ııln teft~de buluaac&ldardll'. 

T eplnlaani 4 

Günün Tarihi 
-

Diş Tabipleri 
Kongresi 

iki a-tio evvel açüan MiUi O 
Tabipleri kongresi diin de d .. 
••m etmittir. Don aabah aut 
10 da a~ao celıede evveli 
tleldor Ziya Nuri Paıa ı6z ala
nk kulakla dİfin faaliyeti hak• 
londa a6ylemif ve birçok miln• 
k .. -.. yapılmııt.r. 

Ôjteden •onra yapılan cels .. 
de KAzım l.mail Beyin, diş ve 
kanser hakkında vudiji konfe
rau bi.-çok aza tarafından muh
telif ,elrillude tealdt ediJmif, 
mlinakaıalar hlııl etmiıtir. 

Sonra F eyzuDala Raaih Bey 
llutaları apareye abştırmalc 
meuuu etrafında uzun bir koo
ferua vermif, münakqalar oı. 
... bar. 

Baııdaa ao.ara aia alan AD 
Riza Bey saç, cilt, ve bqın elit 
ile mliaasebetıerini anlatarak sas 
lautalıklanmn da ban dit hasta• 
Wd.nndan ileri geldiğini söyl .. 
mİflir. MllteaJnben Orhan Ab
CWlala Bey de difleria vazifeı .. 
riai aalatmıfbr. 

Bir Hamal 
Küçükpazarda Bir Kadın 

Tecavüze Yeltendi 
Sirkeci hamalJanndan PtitUr

sei Mehmet son derece sarhot 
bir halde evveliai gece KUçükpa
zarda motörcU Seyfi efendinia 
e'fİne taarruz ve Seyfi efendinin 
karııına tecavüz etmeğe yelten
miştir:. Fakat poliıler tarafından 
yakatanmışhr. 

Efmafann Hikayesi 
Mısıra sevkedilip te kabul 

edilmediğinden iade edilen elma .. 
iv hakkında Gtımr6k Bqmüdftrl 
Seyfi Bey ıunlan 116yiemektedir. 

.. - Elimizdeki tarife kanu111• 
macibince herhangi bir mmtak .. 
dan buraya getirilıntı olan maJ. 
lardao, o mıotakadan çıktığına 
dair ora gfimrlğünce Yerilmif 
llir YeSika aramak mecburiyetin
deyiz. E•maatar bu elmal•n ba
radm Mısıra sötürdllderini s6J
lemekte, hka~ bu elmaların tek .. 
rar Mısır gümrtlğü mıntakası ha• 
ricine çıktığına dair bir vesika 
g6stennemektedirler. Ba mallar, 
kimbilir, belki de ka~ktır. 11 

inhisarda Tayinler 
Adana (U......1- Adana tD

tOn inhisarı baş mUdilrll Sırrı B. 
terfian Aydın 8q m6dlrlüğüne, 
Balıkesir tütün inhisan muhase
becisi Camal Bey de Adana Bq 
mltdlrlüifine ta1in edilmltJerdir. 

Hangisi 
Doğru? 

Kooperatif mecmaUtnın soa 
na.• smda A. H. imah makale
de .... Jİ himayesi için üç sene
de de'Wlet bütçeaiaden 75 milyoo 
Jira ffrildiği yazılıyorcla. Sanayi
ciler aamma Nazmi Nvi Bey er 
vap •erere"9 muafiyetia 75 dejil. 
18 ..ayon old.pau .a,lemektedir• 

Son Postanın Resimli Hilcige si: Pazar 0111 Hasan Beg Digor Ki: ] 

1 - ffayalarıa birdenbire 
.... e.tİJM ae cleraia H•ua 
Bey ? 

2 - Tam kerimeyi 
edecep.ia ... d .... 

MA,HO 

~~Ar"'ıl.I\ 8°• 
PALI <> 

IC..A z... Alt. 
" . " , .. 

~ A ~AStf.. C• o 
~\...' •sc tı• •· 

v ... s .. 

.3 - Bir .&rit ilati1aç arar..-1 4 - Elde ••uçta bq pua-1 
ela lrir de kit ..... ilan pkt.u... lar kalmadL 

5 : Huan Bey - ~ .,.,ak .,,, 

- uimi•. Keri .. yi Wr Ymw 
..Weiıa •effh k.a--. 



.C Te•..:nisani .._ r-· 

l e •• gun 

Mündericat;;;,1z11ı çoklu
ğundan dercedilememiş
iir. ----Kuyruklu 
Yıldız 
Arz Bir Kuyruklu Yıldız 
Saçagından Geçecek 
13 .. 14 teşrinisani gecesi 

ırzımız bir kuyruklu yıldız saça· 
iından geçecek ve o gece ile 
ertesi gün bir şehap yağmuru 

yıldızların yağııı gündüz de görll 
lec:ek ve çok litif olacaktır. 

Tokatta 
Tütün Satış Hararetle 

Devam Ediyor 

Tokat {Husuıi) - TiiUln ln
biaar idaresi ile hususi tütiln 
l&:umpanykları tlUOn almıya bq
lamıılardir. 931 mahsulOnlln d6rt
te Uçll aatılmııtır. Fiat, altı ok· 
ltaıı 80 kuruıtan 400 ku~a 
lıadar tahavvül etmektedir. 

Bir Firari 
Yakalandı 

M. Kemal Paşa (Huıusl) -
Bundan 17 gUn evvel Bursa umu
illi bapisanesinden kaçan 12 sene
)c mahkQm katil Havranlı Klıım 
Edremitte yakalanarak kazamıza 
tetirildi. 

Zaro Ağa 
ihtiyarın 90-Y aşında Ol

duğu İddia Ediliyor 
Zaro Aianın menejeri Osman 

tı. vuku bulan beyanatında Zaro 
Ağanın Hyabatinden on para 
~ıanılamadığını Amerikanın en 
llaeıhur profuörleri kendisini 
Gç ay müıahade altına 
•ldıktan aonra azami doksan 
Y'flnda olduj'una dair rapor 
•erdilderini, otomobil kazasında 
:_ıı para bile tazminat alınmadı· 
••1lı, çtınkil kazayı yapanın beraet 
•ttiiiul a6ylemiftir. 

Neredeler? 
Bursada Bankayı Soyan 
Şerirler Buraya Kaçmış 

b Buraa, 3 - Buradaki Osmanlı 

1 
•ııkaaıuı ıoyup 3400 lirayı alao

;ruı btıviyetleri tcsbit edilmiı ve 
.erdestleri latanbul Polis MOdO
rıyetine bildirilmiıtir. 
t k Maznunların bankada bırak· 
1 lan pantalon Ye kaıketi de 
şereden aldıkları anla11lmı1hr. 

akiler yakalanmak ilzeredirler. 

Veni Fabrikalar 
ttlUt'tmleketimlzde bulunan Rua 
det e •~ısları. diln Ruayaya a•· 
Ye d ~tnııılerdir. MOteba11ıalar iki 
ltl r e kurulacalc fabrikaların 
t:e.et~l~ket ihtiyacına kifayet ede-

ını t4tspit etmiılerdir. 

59 Milyon Varidat 
d Bu malı senenin ilk dört ayın
ı· a hazine varidatınm 59 milyon 
ıra olduğu tespit edilmiıtir. 

Mizrahi Efendi Olda 
d l'ayyare piyango Mlldürleriny:: ;dvart Mizrahi Efendi 73 
~ 1~ a olduğu halde dnn vefat 

01•ttir. 

Kont Betten 
~t~abık Maear Baıvekili koot 

l•<lir.en buıiin ıehrimi.ıe aelmek-

SON POSTA 

r 
· ı Son Postanın Resimli Makalesi a Istırap a 

1 - lıtırap bayatın 
Dert.iz in.an yoktur. 

nıayaaıdır. 1 2 - Fakat hayatta yenilmiyen, 1 3 - htıraplar& yenen, kederleri 
ezilmiyen ıabrap ta yoktur. eriten iın~n muvaffak olmu4 de· 

mektir. 

. 

SON ·TELGRAF HABERLERİI 

Çok Feci Bir Cinayet! 
iki Evli Kadına İlinı Aşk Eden 

Bir Delikanlı Öldürüldü -- ----
lzmir, 3 ( Husuıi ) - Nazilliden buraya gelen haberdar olunca bu yaramaz Aşıkı yakalamıtlar, 

haberlere göre Haydarlı köyünde feci bir cinayet evveJa <.fövmüşler ve vücudünUo hassas bir 
olmuıtur. Hadisenin mahiyeti ıudur: yerini fena halde hırpalamıılardır. Ondan sonra 

Bir genç Haydarlı göyünde iki evli kadına da bir demirle başından yaralamak suretile öldürmlif-

Aşık olmuş... Bu İKİ kadına ayrı ayrı ilAnı aşk lerdir. Na:ı.illi zabıtası bu kanlı cinayetin faillerini 
etmiı... Bu evli kadınlarm kocaları meseleden yakalamışbr. - Acınan 

-------· -------

Dünya Düzelecek Mi? __ _.. ·- -

~ktısadi Konferanstan Ümit Bekli yen
lere Göre "Evet,, Demek Lizım 

Pariı, 4 ( Huıual ) - Coaevreden gelen haber
lere göre bntnn dllnyanın umumi iktısadt ve mali 

vaziyetini tetkik ederek tedbirler alacak olan dDn· 
ya ikbsat konferansı için hazırlıklar yapılmaktadır. 

Bazı Franıız gazetelerine göre dtınya ikbaat kon
feran11ndan bllytık birıey beklemek hatadır. Fakat 

Birçok mlltehas11slar konf erensta görDıiilecek 
meseleleri ayırarak raporlar yazmakla mcıguldUr. 

bu konferans bugllnkU feci buhranı kısmen izale 
huauıunda bazı tedbirler bulacaktır.Ancak konferanı 
mtlzakerelerinin çok çetin olacağı anlatılıyor. e.,. 
lıca İflizlik ve gOmrUk meseleleri görütlllecektir. 

İzmir Tütünü Büyük Nutuk 
inhisar idaresi Mübayaata Ve Yunan 

Başladı Gazeteleri 
lımir. 3 ( Huıuıl ) - Tlitnn 

inhisar idaresi dündE:n itibaren 
piyasadan tlltiin almıya başla
llllfbr. Fakat bu mlibayaa iyi bir 
tesir yapmamııtır. Çftnkü inhisar 
eluperleri diğer kumpanyalardan 
daha az fiat teklif etmişlerdir. 

8UvUk Bir Kanal 
Moakova, 3 (A. A.) - Balbk 

denizini beyaz denize birlettiren 
kanal bitmittir. Hu kanalan açıl
ması bir aene allrmUıtftr. 

Tahkikat Yapdıyor 
Ecnebi mekteplerinde Türkçe 

dersleriııden talebenin hiç ıınıf· 
tan döndOrlllmemesi Maarifin 
nazara dikkatini celbetmiş •e tah
kikata baılanılmıştir. 

Atina, 3 ( A. A. ) - Yunan 
matbuatı Gazi Hz. nin nutkunu 
ehemmiyetle kaydetmektedirler. 

Politeia gazetesi diyor ki: 

" Doıt devletin reiai bize bir 
defa daba kendiaini AYrupa ye 
Balkanlar vaziyetinin yorulmaz bir 
mnıabidi olarak göıtermiftir. tt • 

Eski şehirde 
Bir Cinayet 

Eskifebir, 4 (Huauat) - Bu
rada Işıklar mahalleainde dtın 
akpm lsmail isminde birisi ehem
miyetsiz bir meseleden dolayı 
Oıman isminde bir arkadqını 
~ldOrmUş. yakalanmıştır. 

İSTER /NAN, /STER 

Mardin de 
23 Kişi Duvar Altında 

Kalarak Ezildi 
Mardin (Huıusl) - CUmburl

yet bayramı şenlikleri yapılırken 
Belediye Bahçesinin duvarı yıkıl
mış, 23 kişi yaralanmııbr. Yara• 
lalardan ikisi nmibiz bir haldedir. 
Biriai de filmllıtOr. 

VekAlet emrine Almdllar 
lzmir, (Huıusi) - İıkln m•· 

murlarında Cemil ve Yusuf Ziya 
Beyler g6rlllen Ulzum Uzerioe ve
kllet emrine ahnmıtbr. 

işsizlikle Mücadele 
Pariı, 3 ( A.A.) - lpizlite 

kartı mOcadele için vllcude geti
rilen beynelmilel teıkilAt beyan
namesini netretmiıtir. 

lnsOI Tevkif edilecek 
Atina, 3 (A. A.) - Yunan -

Amerikan muahedesi mer'i,Y.et 
mevkiine girdiğinden Banker ı~ 
sUI pek yakında tevkif olunacak
tır. 

iNANMA! 
Hcvalar dört güu denberi azar nar soğumak •Ure- Fakat oduncuların ve kömürcülerin sevinnıelerine ne 

tile taınauıen kışladı. Herkca sokağa palto ile çıkı• cieralnb? Bir kömürcü diyor ki; "Bu aene yaadaa .aht 
ıyor. Hatta bau r.vlerin ıoba bacalarından duman tllt· yapmadık. Fakat kıt usun olacakmııl,, 
tiitünü bile görüyoruz. Kendi kazancını batkasmın ı•brabtnda glJrenlerlD 

Bıı manzarada ıayri tabit rördOtOnıüı: bir t•1 yok. cemiyet hayatında ite yarar adam olduklarına. 

/STF:R iNAN /STER INAN~f Af 

rinde : 
- Yatı mekteplerine mecca

nen kr.ydedilmek arzusunda bu
lunan ( 5800 ) talebeden ( 4200 ) 
tanesi istidalarma birer tane de 
tavsiye mektubu leffetmişler. 

Maarjf Vekilinin verdiği temi
nata bakılırsa: 

- Bu tavsiye mektuplarından 
bir tanesi bile nazara dikkate 
almmı' değildir. 

Tavsiye mektubunun bu kadar 
çok olarak yazıldığı ve verildiği 
bir memlekette nazarı dikkate 
alınmadığı iddiaama inanmak 
biraz güç ise de, böyle oJsa bile 
bu "Nazarı dikkate ahnmayıf" ıa 
adet fazlalığından ileri gelmif 
o\acağt şUphesizdir. Filhakika bu 
asuda kuvvete ve nüfuza sahip 
olanlar tarafan dan Yerilen tavsiye 
mektuplaranau, yapılan telefon 
mubaverelerinin ve bilhassa gidip 
görüşmelerin bllsbütlln tesirsiz 
kalacağına inanılamaz. 

Bununla b eraber gönderilen 
tavsiyelerdeki adet çokluğunun, 
tavsiyelerin tesirlerini yok etme
miş olsa bile azalth ğı muhak· 
kaktır. 

* Yalnız tavsiye mektubu al-
mak veya vermek alelıtlak fena 
bir ıey midir ? 

Bu suali kısaca bir : 
- Evet, cevabile kestirip at· 

mak mümkOn değildir. Zira taY· 
siye "iktidarlı" yı "iktidarsız,, le
hine feda ediyorsa fena, buna 
mukabil bir zekayı, bir istidad .. 
bir kudreti göıtermiye yara· 
yorsa iyidir. 

* iktidarsız bir adamın munba
sıran eline : 

- Molla Beyin kartını geçir
digl için kendisine llyık olmıyan 
bir mevkie yerlqmeıino iıyan 
ederiz. Fakat buna mukabil bir 
tavaiycnin kölgede kalmaya mab
kiim olan bir ate§ baceğini, dllo
yaya ııık. verecek bir yıldıı haline 
ıelmiye yaraması cemiyet için 
faydala delil midir? Y alnıı (lyi) yi 
( fena ) dan naıal tefrik etmeli? 

Taniyeyl verecek adamı• 
karıısandakino bakarak: 

- Hayır, aana kart veremem, 
çllnkll iktidarsızsın demeıi mllm
klln olıa tavıiyeye alelıtlak iyi 
bir hareekettir, demekte biç 
rnabıur yoktur. 

lf. 
Muhakkak olan nokta taVIİ

yelerin yllzde doksan dokuzwıua 
ehline verilmediğidir. Acaba bu
nun &nüne geçilemez mi? 

Bir mealekdatımın hatırına ge
len çar~: 

:__ Tavsiyeleri, miktarını azaft.. 
ruak için iatida kltaclana yaıdır-. 
mak ~e yirmi lira pnl reamiae 
tibi tutmak klfldirl 

* Sözün kısası: tavıiye insan 
cemiyetinin kurulduğu gftn baf" 
layao bir hastalıktır, tedavi çareai 
yoktur ve gittikçe sahasını genif
letmektedir. 

Edirnede Bir Maç 
Edirne (Hususi) - Şehir atad

yomunda Edimespor ile Jandar-

ma lnektebi takkımı arumda 
yapılan kupa maçında beriki 
takım 2-2 ye berabere kalmı~ 
lardar. 
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Bur sanın 
Abıhayatı 

Bursa ( Hususi ) - Borsanın 
meşhur suyu " Devrengeç " artık 
unutuldu. Şimdi Bursa ve hava• 
lisiniu yegAne dedikodu mevı:uu 
Bahçelerde bulunan yeni bir su· 
dur. Her hastalığa şifa, her der• 
de deva olduğu söylenen bu suya 
ben de gittim. Vakit henüz erken 
olmasına rağmen yol, elleri destili 
bakırlı, şişeli, tenekeli su taşıyan· 
larla dtılu idi. 

Su mezbaha civarında, Savanla 
köy yolu üzerindedir. Suyun bir 
damlasını bile yere düşOrmek 
laıtcmiyen bir kadın teneke tası 
uzattı: 

- İç oğlum... Bin derde 
birebir .. 

Üç beş yudum içtim. Mideye 
tuhaf bir ağırlık Yeriyor ve ge· 
ğirtiyor. Geğirdikçe kükl\rt ko
kusu fnlalaııyor. 

Bahçe Ye ıu sahibi İsmail 
Ef. ile görüştfim: 

- Hergün böyledir. Burası 

aabahtan akşama kadar elle, ara
ba ile taşırlar. Bazıları da hemen 
burada yıkanma tecrllbesi yapı
yor. Suda ne gibi hassa olduğunu 
btn de bilmiyorum. Fakat herkes 
ıeliyor. Demek ki faydası gö· 
rtllüyor. 

ihtiyar bir kadın da şunları 
aöylUyordu: 

- Aylardır doktor peşinde-
yim. Bana ne yemek yedirebil
diler, ne de üşümeJıe mani oldu· 
lar. On beş gilndür bu suda 
yıkanıp içiyorum. Şimdi hem 
üşümekten htm açlıktan kurtul· 
dum. Bu su şimdi Bursanın ah.
bayatı oldu. - A. B. 

Antepte 
Her Tarafa Faydalı Yağ

mur Y ağmıya Başladı 
. Antep, (Hususi) - İki glin

denberi havalar soğumuş ve nafi 
yağmurlar yağmaya baflamııtır. 

Kuraklıktan müteessir olan zürra 
bu yağmur dolayısile sevinç 
içindedir. Şimdilik kafi miktarda 
yağmur yağmış ve muhtemel olan 
kuraklık tehlikesi artık kalma
IDlfbr. 

Viranşehir de 

1250 Bir Köy 
Yenipazar Köylüleri Köyde Bir Sicim 

Fabrikası Açılmasını istiyorlar 
Bozdoğan, (Hu- Nabiye civarında 

ıusi)- Bu hafta (50) bin dönüm· 
Bozdoganın en· lük bir sahanın 
mühim köyü o- ıulanması için 

• 
lan Y enipa:ıara yapılmıı bir pro• 
gittim. Köy bi· je mevcuttur. Bu 
zim kaza mer· proje Akçaydan 
kezine (250)kilo· bir kanal açmak 
metre mesafede- 1 ıuretile tatbik 
dir.Bu güzel köy edilecektir. Pro

jeyi 9imdiki lkb· 
aat Vekili CelAI 
Bey tanzim et-

1250 haneli ve 
4 bin ntıfualu , 

elektirk tesisat 
ve ıe be kesi ne 

malik bir nahiye 
merkezidir. 

miştir. Bu •ene bu 
projenin tatbik 
edileceği tımit 

Köyün bir Be· 
lediyesi, mükem· 

Yenlpazer kByUnden bir m•nzera, klfede köyUn 
Belediye Relal Muatata B. 

edilmektedir. Na· 
zilli'de bir ıicim 
fabrikası açıldığı 

mel bir Hlikiimet konağı ve 
200 vatan yavrusuna irfan nuru 
veren bir yatı mektebi vardır. 

Ayrıca bir pamuk ve bir un fab· 
rika~ı mütemadiyen çalışmaktadır. 

Nahiyenin, biri Aydma, değeri 
Bozdugana giden iki mühim ve 

Diyarbekirde 
Kış için 
Hazırlıklar 

Diyarbekir, (Hususi) - Bura
da kış hazırlıkları başlamıştır. 
Sayfiyelere gidenler avdet et· 
mekte, çarşı ve pazarlarda kıtlık 
mubayaat yapılmaktadır. Buğ· 
dayın 18 okkalık ~lçeği 25, arpa· 
nın on beş, mercimeğin 55, no-
hudun 25 kuruş gümüş paraya 
satılmaktadır. 

Bir merkep yükü odun 25, 
bir batman kömür beı kuruş 
gümüş paradır. Şehrimizde tid· 
detli rilzglrlar başlam{ıtır. Bu 
rlb:gArlar ber sene kış menimin· 
den evvel büküm ıiirmektedir. 

T ekirdağında 

temiz şosesi mtitemadiyen ifle
mcktedir. 

Belediye çok çalııkandır. Na· 
hiyenin bqlıca mahıulli pamuk 
ve kendirdir. Bu sene 300 bin 

kilo halis pamuk ve 200 bin kilo 
kendir elyafı istihsal edilmi§tir. 

takdirde Yenipazar nahiyesi mU
him bir kazanca sahip olacak 
ve kendirlerl kıymetlenecektir. 

Nahiyenin Belediy Rei•İ Mus• 
tafa Bey köylln imarı için geceli 
gündOzlU çalaımakta, hiçbir fe
dakirlıktan çekinmemektedir. 

Kırşehirde Bayram 

Müthiş Bir Kasırga Fazla inhisar İdaresi Bağcılardan 
Tahribat Yaptı Üzüm Aldı 

Viranşehir (Hususi) - Aylar· 
danberi devam t:den kuraklık, 
şidd..:tli bir kasırgayı müteakip 
gelen ynğnıurlarla nihayet bul
muştur. Yağmur, halkı nekadar 
•cvindirmiş ise kasırga okadar 
mliteessir etmiştir. Bir iki saat 
devam eden kasırga şehirde 
kırılmadık pencere, sökülmedik 
kiremit bırakmamıştır. 

Adıyaman da· 
Dağa Çıkan Bir Şerir 

Yakayı Ele Verdi 
Adıyaman (Huıuıi) - Çeli-

1cim köyü ahalisinden olup bir 
.katil meaeleıindeo aranmakta 
o!an ve dağa çıkmış bulunan 
Alıncelli oğlu Yuauf lsmetpafa 
nahiyesi Müdüril Tevfik Beyle 
Janda1ma Karakol Kumandanının 
takibatı neticesinde yakalanmış, 
Anliycye teslim edilmiştir. 

Vek;tlet Emrine Almdı 
Antap, (Hususi) Besni kazası 

kaymakamı Kerim Bey, iıÖrlllen 
lüzum üzerine Yeıiilet emrine 
ahnımştır. 

Tekirdağ, (Hususi)- Bu aene 
üzüm mahsulü pek meb2uldü. 
istanbula hala üzüm sevkiyatına 
devanı edilmektedir. Üzümler yet
mişer okkalık küfelere konul· 
makta ve her motöre (400) küfe 
lizlim yiikletilmektedir. Bu sene 
Tekirdağ, İnhisar idareai ıerap 
fabril<aıı için bir buçuk milyon 
okka üzOm aatmııtır. 

Ceyhanda 
Y ılmazspor Klübü 

Mağlup Oldu 
Ceyhan (Huıuai) - Spor yur

du ile Y ılmazspor klUbil Clm
huriyet bayramı mllnaaebetile bir 
maç yapmıılardır. Bu maç bUtün 
Ceyhanda büyDk bir alAka ile 
takip edilmiştir. ÇDnkü iki te· 
şekkül arasmda hararetli bir re· 
kabet vardı. Maç D(.ticeainde 
Spor yurdu, Yılmazsporu ııfıra 
karşı dört sayı ile mağlüp et• 
miıtir. Spor yurdunun 4 ay l'ibl 
kısa bir zamanda elde ettiği bu 
muvaffakıyet halkı çok sevindirmiş. 
tir. Dörtyolda yeni teıkil olunan 
Spor yurdu ile de bir maç yapıl· 
muı tekanir etmittir. 

l(ırfehlrc. • CUmhurlyat 
Kırşehir (Husuıl)- Cnmburi· 

yet bayramı burada bUyUk me
rasimle tes'it edildi. 29 Teşrini-
evvelde biı:, bizi k6hneleıtiren 
bağları keamif, milli varlığımızı 
duymuştuk. Bugün de onun yıl
dönllmüntl yaııyoruz. Y&ce Gazi
nin büytık emanetini, irademizin 
çelik çerçeveleri içinde ıaklıyoruı. 
Her yOzde belli bir seYinç, her 
g6zdo taşan bir neı'e Yar .• Mini
miniler mekteplerine koıuyor .. 
Çarıılar, evler bayraklarla beze. 
niyor. 

Gllneı iyice yiikselmiı ıaat 
dokuza yaklaşmıştı: Mektepler 
hükumetin önünde toplanmak 
üzere harekete geçtiler.. ilk önce 
Ortamekt~p talebeleri muntazam 
bir ylirtıyüıle hükGmetio aYlı· 
ıına gelerek yerlerini aldılar. 

Sonra İlkmeklepler geldiler "Ye
ıilyurt,. mektebi talebesi ın .. 

Bayramı lntlbalarından 

lenmiı bir otomobil içinde "Cftm
huriyet timsali,, yapmıfb, alkış· 
larla meydana girdi.. 

Merasime Matbaa MlldGrll 
Cevat Beyin saf, ve ö~ dili,ıpizle 
söylediği nutukla bqfandı. Sônra 
sıra ile memleketin ıenç Ye kft. 
çllk mektepli hatipleri bugtlnOn 
bize verdiği gururu, ıevinci bay• 
kırdılar. Bizi eaaretio yırtıcı br
naklarından kurtaran bUyilk Tnrk 
hllrmotle anıldı. Sllrekli alkıı 
tufanı ve yqaaın ıealeri semalara 
yllkıeldJ. Meruimi müteakıp re1-
migeçit bqladı. Sıra ile jandar
ma. polis, ve mektepler geçtiler. 
Bu ıuretle meraıim ıona erdi. 
liimayei Etf al Cemiyeti şerefine 
akıam Gazi Mektebi binaımda 
"lnönU., mektebi tarafından bir 
mfiaamere verildi. Kırşehir heye
canla dolu sevinçli bir aDn daha 
yapdı. - S. Ş. 

Arada Bir 

Gelişigüzel 
Musahabe 

fatanbulda sokak 
mahalle isimleri, tramvay dur 
ları ve demiryolu istasiyonları 
isimleri ha bire d egişir. 

Çok defa bu değişmeler, t 

dece, değiştirmiş olmak iç' 
değifir. Bazan öyle isimler kon 
lur ki maoaaını saatlerce düşO 
miye mecbur olur, takıldığı 5 

kak veyahut mahalle ile: 
- Aralarmda ııe münaseb 

Yar 1 
Diye apışır, kalırsınız. 

Mesela, Fmdıklmda bir soka 
vardır. Burası "Ressamlar sok 
ğı" dır. 

Bütün okuyucularıma tecn 
ederim ki, bu sokak kadar lci 
Ye çamurlu bir spkağa zor tes 
dllf edilir. 

Yeni ıokak isimleri konur.k 
yarımyamalak bir kafiye · ' 
gayreti de büyük bir rol oyn 
mJf& benziyor. 

Eıki Tatavla, yeni Kurtul 
taki eski " Kostantin sokağı 
timdi "f atinefendi ıokağı,, olm 
ve Beyoğlunun mahut ( Glavani 
10kağma da Kallivi denilmiştil 

Fındıklıda çamurlu ve berb 
bir sokağa " Reısamlar sok<lğı -
denilmesine, bilmem, Nam 
l.mail B. üstadımız nasıl tahalll 
mtil etmiı ve isminin eski T11 
tavlada Kostantine halef ol n"" 

una Rasathene MüdürOınüz n• 
demiştir? 

l.tanbul Maarif Dairesinlf 
yeri kadar çabuk ve sık değişe 
bir ıey de bir tramvay durağını 
iımiclir: Türbe, yahut Şehrcma" 
neti dediğimiz, ileride ne diy 
ceğimizi bilmediğimiz durak .. 

.. Türbe,, isminden hoşlan:naS' 
dım. Din ile dnnyanın, dtiny:ı il• 
ahiretin biribirinden ayrıldığı bil 
yerde en iılek bir durağa: 

- Tnrbel iımini vermek ya" 
kıfak almıyordu. 

Hele: 
- Hamamdan bindim, TUt" 

bede ineceğim J diyen bir yolcılı 
imanın aklına. iater istemez, sof 
ahret yolculuğunu getiriyordu. 

Onun için günün birinde bd 
durağın: 

- Şehremaneti ! oluşuna se' 

Yinmiıtim. 
Fakat bu sevincim, ne yaıı~ 

ld, uzun ıilrm edi. 
Günün birinde, bir de baktılıı 

eski Türbenin yerine kaim olaf 
şehremaneti kalktı fe lstanbııl 
Belediyesi, bu durağa bugün• 
kadar yeni bir isim vermedi. 

Anlaşılan, yaramaz çocuğııJI 
bacağına pantalon, FilorinaJı 
Nlzım Beye potin, lstanbul şe~ 
rine kaldınm dayanmadığı giblı 
bu durata da iıim dayandırrna~ 
zor veyahut imkinaaz bir şey. 

- Torbel 
Diyorauauz; türbeler kalkıyofı 
- Şehremaneti! 
Diyorsunuz; gtlnUo birind• 

Şehremaneti ilga olunuyor .. 
Mademki bu durak böyl~ 

tekin olmıyan bir yerdir. Bati 
bmanın bu hassasından baş"' 
tOrlü de istif ad eni o yolunu bll~ 
aak, fena mı olur ? Mesel• ., 
bir tecrübe olara!< buraya b• 
miiddet: 

- lktısadi buhran r 
Adanı taksak; daha sonra: 
- DarillfOnun! 11 Desek, iktisadi buhran birde 

ortadan kalkar ve DarülfiinıJ_" 
yerine lstanbul mükemmel bit 
OniYeraite kazanır mı? t: 

TOPLUİGNP 





Dünya Hadiseleri 

Hayvanat 
Bahçesinde 
Bir Dram! 

Pariı - Pariı hayYanat balı· 
çeai. aon ıamanda IOğuk memle
ketlerin birinden iki ıenç ayı 
celbetmifti. Yeni ayılar, adedi 
tek bir tue kalan bahçedelll 
ihtiyar bir ayman kafeaine miAfir 
edilmitlerdir. Fakat genç a11lar, 
lhtiyarlamıı •• biru ela manı.ler 
mit olan ihtiyar aJIDID berine 
ablarak kaleıten ko9Dllya t•b
bOa etmiılercUr. 

Genç ayılar ıorladıkça ihtiyar 
ayı inat etlllİf ve kaYp pddetH 
bir mtlcadele ıeldine girmiftlr. 
ffayYanat babçeai memarlan a,.
lan ayırmaktan lciz kalm11larcbr. 
Bir aaatten fazla deYUI eden 
pddetli bir cidal neticeainde 
ıenç ayılar, ihtiyar ayıyı bojmut 
Ye leşini kafeaten daprı a_bmf
lardır. 

Krögerin E'yası Sallllyor 
Stokholm - Metlıur Kibrit 

Kıralı Krögerin ifllaı &zerine 
Adliyece vazıyet edilen etJUının 

Abfına devam ediliyor. ilk iç 
ıttnlllk eıya aatııının huılab 500 
bin lirayı bulmuttur. Bu efyamn 
araa1nda porselen takımları, albn 

Ye gümllt eşya, mobileler var· 
dlr. Fakat ual kıymetli ve eski 
kollebiyonlar hen&z aabta çıka· 
nlmamıtlardır. 

Bu Senenin Yeni Dansı 
Pariı - Bu seoenin claas 

modası Pariaten çakacaia benzi
yor. Yeni dans, bundan bir 
m8ddet evvel F ransanın başlıca 
mOtelıaasıalannın buzurlarile tec
rübe edilmiı Ye blltün dünyada 
rağbet bulacak bir ıekilde oldu
ğu · ittifakla kabul edilmiıtir. 
Fransızlar, yeni danıın F ranAdan 
çıkma11nı büyllk bir memnuni
yetle karııhyorlar. Yeni danı, 
birinci ve iptidai kavimlerin dam· 
auını tqtyaa foka ve emıali 
ıibi garip çalkanmaları icap et• 
tirmlyecektir. 

Lehistanda Casusluk 
Vartova - Son zamanda Leh 

orduıu aleyhindeki caausluk vak'· 
alan çoğalmaya başlamıştır. Ge
çenlerde Plit isminde bir ihtiyat 
zabiti, yine ecnebi bir devlet 
hesabına casuıluk yapmak itiha· 
mile yakaJanmıf, Huıusi Divanı 
Harbe verilmif. idama mahkum 
olmut. fakat Reisicilmhur tarafın
dan bu mahkimiyet on sene aı.r 
hapae tahm edilmiftir. Fakat 
cuuı Plit, bapisane pencerele· 
rinden tif reli malumat verme~de 
devam ettiği için tekrar mahlre
.. ye ıetkedilmif Ye tekrar id ... 
•a mablcG,a olttuıtur. Ceza, 
kul'fUna dizilmek ıuretUe infaz 
eclilmiftir. Hükm6n tebliği ile 
cezanın tatbila arasında ancak 
Jİrmİ dakika ıeçmiftir. 

OK MERAKLILARI 

Manda Boynuzu, Manda Siniri Ve T u
na da Çıkan Sazan Bahğımn Tutkalı ... 
. İyi Bir Ok Yapmak için Bunların Üçünü Bir Araya 

Karıştırıp Aylarca Terbiye Edeceksiniz! 

Ok ld..._ı JllPllft 111r 
Amarlkeh kedın 

Kadak6ytınde bir arka· 
daıımla dolaııyordum. Oa
man Ata camimin hllnden 
geçerken, yllzllnden aıhhat 
akan, gtlçlU kuyyetJi bir 
hocayı g&aterdller: 

- Tanımadın mı? Meşhur 
Kemankeı Abdnikadir Efendi .• 

Kaybolan bu eıkl T&rk .,ıpo
ruunun kahramanı ile g3rllfmek 
için içmde derin bir arzu uyan· 
dı; yanına yaklaprak: 

- Hocam, dedim, fU ok atı· 
cılık hakkında bana bir aı iıa· 
bat VHmez misiniz? 

K'!mankeş Abdtllkadir Efendi· 
yerinde ılJle bk doğruldu: t 

- Uzundur hiklyeai onun,. 
dedi. 

- Zarar yok... Uzun olaun, 
ben dinlerlm ••• 

- Nerede o eakl ok abcılar? 
Kc ca lstanbulda topu lopu dart 
beı meraklı kaldık. 

Sordum: 
- Kimler bu meraklılar? 
Abdtllkadir Efendi birer birer 

saydı: . 
- ÜıkOdarda Yenicami ima· 

mı ,~ecm.ettin Efendi, Kemanket 
Haca Besım Bey zade Bahir Efen· 
eti, Süleymaniye müezzini Hafız 
Kemal Bey, Hafız Ömer Efendi 
bir de ben... ' 

Hocanın belki, en haaaas te· 
line dokunmuttum: 

- Meraklı olmuıuz neye ya· 
yarar?.. dedi, yaylarım,zı bile 
güçlükle tamir ediyoruz. Yeniden 
yay yapmak ae mOmkDn efen-
dim, ne mOmknn? 

- Demek gilç bir it bu? 
- Elbette güç.. Yay için, 

manda Loynuzo, manda ıiniri, 
bahk tutkalı lazım .• Amma her 

· balığın tutkalı olmaz. Yalnız 
T uaada çıkan .azan balağaaın 
aiız derisinden çıkanlmış tutkal 
bulunancak. Boyna.ız, sinir, tut• 
kal, bçil bir araya karlfbrılarak 
ayla, .. a lerbiye edilecek. Taki yay 
bala.ae gelebilsin. Ok yapmak iıe 
büıbütüu ayn bir ibtasaa itidir. 
Vaktile, memlelcetla ihtiyacı olan 
oku, Buru civarındaki Kazdağa 
köylüleri teDJin ederlerdi. Size 
okun naıd yapddıfını anlatayım: 

Ok atan bir Afrika Y 111c1 •I 
mat alb kere çekmek ldamf .1 ,. 

tizaıı idi.Bu kepaze yaya muıllalıil, 
bazı yaylar da olurdu ki değme 
pehlivanlar, bir defa aa·.lmakla 
yerinden oynatamazlardı. 

Okların ucunda tilyler bulu
nuraa buna yeleli ok denirdi. 
Ttıylerin, Kuğu kuıu ile Kartalan 
kanatlarından kopmut olmaıı 
prttı. Tecrftbe ile sabitti: Karta· 
lın sağ kanadının tllyleri okun 
menzilini uzatır, aol kanat tGyleri 
iae oku daha yakına dOfllrOrdll. 

Ok idmanı 7apan lllP 
lnglUz kadını 

oklarm dlıtUitl yerde diki
len tqlar bili oldutu ıibl 
durur. 

Burada, ok atmakta rekor 
tuia edenler Yardı. Okmer 
dam, HıclrellniD ilk ı• 
nlnd•n Kuıma kadar 

bltUn bahar ve yaz mev• 
aimleri ok abalara açık bırakı· 
lırdı. Üzerine futa denilen keçe-
den yapdm11 bir kılıf geçirilen 
hedeflere, saatlerce ok abhrdi. 
Bu keçelerin kenarlanna bir aıra 
kabr zinciri geçirilir, zincirin 
etrafına ziller takıhrdı okun tam 
hedefe ilabet etmeıi için bu 
lillerden birine çarpmaaı lbımdı. 
Ok, .Were çarpmakla kılmaz, 
buan zili delip öte tarafa ıeçer
di. Ok abldaktan sonra hedefe 
wanp Yarmadıtını iğrenmek için 
haıual adamlar vardı. Bunlara 
bakıca denirdL 

Ok atılınca bak1C1, koıa koıa 
tidip okun hedefe vardığı lıabe
rlni retirirdL En mak be:!efe 
kadar okuna qıranlar .. adol" 
alırlardı. Bu adol, bazan para 
mOklfab, bazan da mintan, çak· 
er gibi giyim etyaaı olurdu. 
Odill kazanan okları, ıahipleri 
teberrlken ıaklarlarclı. V aKtite 
öyle mahir ok abcılan vardı ki, 
billir 1l19ye nifan alır, oklan 
ıifeyi karmadan ıadece delip 
ge~di. 

Kemankq AbdOlkadir Efendi 
bana bu izahab verdikten ıonra 
aordu: 

- Acaba bu mill1 ıporumQ_zu 
yeniden diriltemez miyiz? Anka· 
rada Beden Terbiyai Mektebinde 
bir ok atıcı kurıu açılacakb. 
Hatta sabık Maarif Vekili Eaat 
Bey, Oıkildar Yenicaml imamı 
Necmettin Efendiyi bu kuraun 
muallimlipe tayin edecekti. 

Uyanık hocalardan Abdtllka
dir Efendi diyor ki: 

Y•ni Neşrig41 

lktısadi Bt,hran 
Ve Çareleri 

Çam ağacının sribaet tarafına ha· 
, kan fl•deai kiltaldere ayrılır. 

Ktıttiklerden parmak kahnlağında 
aoptlar ç kanJır. Bu ıopalann 
gayet itina iJe keailmesi prtbr. 

Bizim eski Türk oklan, çok 
uzun menzilli iclıler. Bazı erbap 
ok abcdar, ( 1250 ) ıeze kadar 
dGf llrllrlerdi. Mutedil atdan bir 
adam, bir ~ez relirdi. Ayakla &ç 
çeyrek saat stlren yere kad•r ok 
atanlar vardı. Geçenlerde la
tanbula ıelen bir Amerikah, 
benden Tllrk oklar1 hakkında 
mal6mat alırken itiraf etti : 

- Sizin oklannız gibi ok 
yapmaya, tarihte hiçbir millet 
muvaffak olamamıtbr ! Dedi: 

- Ok atmak, aandalda kOrek 
çekmekten, topa tekme atınaktan, 
c!eniıde yllzmekten, gGlle k r· 
maktan, uzun atlamak an, k u
cuhıktan vlicut için yOz kat fay
dala bir ıpordur ye bu ıporun 
taraftarlara memlekette çojalma· 
hdır. Yeni neslin gftrpUz yetifme
IİDİ iatiyonak, bunu bir an enel 
mekteplerin ipor programtna ko-

Eski Rize Meb'usu Ekrem B 
.. lktaaadl buhran hakkında dütrin~ 
dlilderim Ye gördOğfim çare 
ilİJDIİ bir tetkik e&eri neıretm.; 
tir. Ekrem Bey bu eserinde vergi 
Ye- kazanç ni•petferini tetkik 
etmekte ve buhrana kartı faydalı 
ılrdlğl tedbirleri 811alamaktadar. 

Okta kepaze dediğimiz bir 
yay bulunurdu. 

Hayret le sordum : 
- Ne dediniz kepaze ml ? 
Gülerek cevap verdi: 
- Evet, kepaze yay ••• Yayla

rın rezili demek... Gevıekliğinden 
dolayı verilınit bir isim. •• Bir keı-, 
paze yayla kemankqler, her sa
bah, idman yaparlardı. Yayı alt• 

Bu zatin aöyleditine fire 
fimdi Amerikada ve Avrupanın 
birçok memleketlerinde, ok at-
mak bir neYİ apor tellklri edili
yonnu• Genç kızlar bile ok ta
limleri yapıyorlarmı• 

Vaktile ok abcalık. bizde de 
çok revaçta idi. Okmeydananda, 
lıer parzartesi ve pertembe ok 
talimleri yapdırdL Okmeydamacla 

yalrm •• Hatta Anu~ala1ar Ye Ame
rikalılar bile ok abcılığtnı url 
aporlarla mftsaYİ tutuyorlar. Şu 
halde okçuluk aırl bir ıpor ola-
rak tellkki ediliyor." 

Her ne ise.. bir okun yapı-
lıtlndaki zorlup duyduktan eorıra 
bu sporu her babayijitin bqara-
bilecepe inanmadığım' a6yl .. 
miye bibneın lkum •ar mı 1 ... 

1 Bilmecem_ı_·z __ _. 

Geçen 
Bilmecemizi Do 
ru Halledenler 

Birer Muhtara Defteri 
cekler: 

Adana. Muhtelit ortaınektebi 1 in 
ıınıfından 316 Nihat, lstanbul 
ortamektep talebesinden 311 Atıf 

llalatya Şark ticaret ve nakliyat bi 
llll vaaıtuiyle Mustaf:t, Balat ~Oro~ 
Paıa mensucat fabrlkaemda tarak 
Yakup, Adana posta kutusu 99 Rı-

Faııl, Kula muallim Ali Fuat B. og 
Zeki!, latanbul 49 uncu mektep 3 nılc 
aınıftan 29 Mehmet, Beyazıt 6 ıu 
mektep talebesinden 287 Handan Fevı 
Da"t'utpqa Ortamektebi ıon sınıfında 
149 Tllrgut, İltanbul Kı"ı ortamekte 
talebeıinden 560 Muzaffer Adil Be 
.,., Hanımlar. 

mrar HlkAJ• Kitabi Alacaklllll 
Jstanbul Kız ortamektebt talebeıiD.il 

don 124 Nimet, Eyüp 86 ıncı llk.mekt 
talebeainden 192 Ali l:rfan, Evreıe 
mektebi 5 inci aınıf talebesindt 
Orhan, Uzunköprüde Tayyare Cemiyetı 
k&tibi Ahmet Ef. k.11.1 Kea'ude Yıldı 
lltan~ul Kıı ortamektebi 1 inci sın 
tından 298 Hanili, Anka.ra SamanpMi 
zarı Çadırcı sokak No. 9 Sadiye Raı:ıiDlt 
Pertevniyal liseei talebesinden sf 
Refik Aut, Adana Erkek lisesi 10 uncll 
Sınıfından 425 Bekir Sıtkı, Ankar• 
Orta Ticaret mektebi talebesinden 14' 
lakeoder, Kadıköy ZObtQpaıa mahaUeıl 
Kördero sokak No. 450 .Muzaffer, Adan 
Kız Jisesi 9 uncu ıınıfından 287 Zübey 
Rlza, Kuleli aakeri liıeıi 10 uncu sı• 
nıhndao 1067 Bekir, Edirne Erke~ 

liaesi 4 ancU ıınıfından 217 Mehmet 
Orhan, Rami 33 ttncll mektep 3 nn 
sınıfrndan 322 Mesrure, lıtanbul 

orta mektebi talebesinden 232 Na.didff 
Menemen Kublay mektebi 3 ünçU ı 

nıhndan 137 Saliha, Btıyilkada nıııent 
Şınasi, Pertevniyal lilesi 4 Uneü sıu~ 
hndan 403 ){. HulO.Sl Bey ve H. lar. 

Birer kart alac•klar. 
Beyazıt kız mektebi tr..lebesind 

69 Hayrunnisa llban, Ankara ıan' 
mektebi talebesinden 185 Ramaza 
VskUdar 20 incl mektep Oçllncü sıo 
talebeatndın B&lit Dolf.n_, Eyüp N~ 
tanca numara 1 Hüaeyln Kılınç, Kr 
ta.n avukat Şemsettin Bey yazıhanesill" 
de Ali Riza, Adana muhtelit ortame~ 

te bl lıirirıçi sınıftan 843 BOaeyln, Bo 
dur ortamektebi ikinci ımıftan 174 Ab 
met Kemal, Konya nalla ambar m 
wuru Sadi Bey kııl Nehire, Kaaıını>a 
bahri_ye caddeai Yakupağa sokak nu 
4 Molıba, Adana erkek lisesi ikin 
ımıftan 118 ){, Namık, Bolll ilk merke 
ıoek tebi üçüncü sıoıftan 58 Yıldırı 

Halıaettln, Adana erkek lisesi talübr: 
11indcn 365 Hasan Basri, Adana 'l'icıı: 
ret mektebi ·ıon sınıftan 279 Hikme 
Adana c.rtamektebi ıon aınıf talc 
sinden 3G2 ?ıf. Emin, Gemlik merk~ 
ıncktelıl il..inci sınıf talebesludeıı ı 

Huritıcr, Adana Ticaret mektebi ll~iio 
eli sınıf talebesinden 818 Türka 
Auaua muhtelit terzi mektebi tale 
siııdeıı lsıuail. Ankara orta ticare 
mektebi talebesinden 108 :;enıih 
Aydın san'at mektebi talebesinde 
ı;;ö H. Hilmi, İstanbul Pertevııiy 
lisesi fiçüııcil eııııft:l:-ı 534 Zeyyat ll1 
met, Ueleıılıevi ortameAtobi ıon sıf\ıf 
tıo<J UUueri, Söke dektor Rizn u.e 
hanesinde U.abia. Tabir, Kırka;,. 
takımcı Süleyman uata oğlu Sabaha 
tin, Kütahya Gazi Kemal ilkıııekte 
beıinei ııoıftaıı 101 Selçuk, I<astamoıı 
erkek lisesi tlördtlncU sınıftan 2Ö 
)(uıaffer, Tokirdaği oı&amektebi ikin 
sınıftan 358 Abdtlrrabmaıı, Sıvas al"' 
kerllk dairesi rehi Beıaı &y k ı 
Ar ten, Tophane Boıtani~i çık ınıu. s 
kak numara 15 Hayri, Adana erke 
liacıi ikiııçi •ınıftao 109 Ahmet, KonY 
tımetpı.t• llkaaeklebi ildaei- aınıft• 
183 Foyzi, Salihli Alt&nordu mekte 
dördOııcU sınıftan Kaya, Ankara Yon 
9ehir, memutiıı sokak ıı umara 5 
hllıo, Barıdırırıa ikinei mektep talc 
siudeıı 8:3 Sait. Salihli Altınordu me 
tetıi muallimi Selimi Bey kızı Yıldı 
Uıuuköpril Miıuarlıayrettin mokte 
ikinci sııııf talebesinden 66 Münevv 
Ilaskö) Ke~.eeipiri maballeı· b k 
sokak numara 1 Mefharet, E"kişe 
Mamure mahallesi ikinci ıokak nuın 
ra 26 Pakize Hüseyin, Pertevni 
lisesi ta.lebeaioden 416 Nihat Coıu 
Adana ortamektebl biri oci sınıf t~Jl 
besinden 394 M. Kemal, Eskite 
llamure maballeai ikinoi ıo 
ıı u ınara 25 Saim Baıvın 
ke11ir Mithatpqa mektebi 5 in 
ıınıfından 90 Beta.el, Ankara Er 
liaeai 4 ün-0Q suufınclan '180 Ceoı 
Eıkifebir Ma"1ure mahallesi Jkin 
ıokak No. 25 'Hikmet BGff)'!D, A 
Muhtelit ortamektebt lllttilcl ım ı 
lebeeinden 188 AU llQ •• llaaıuııl 
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Paşa Kılıcını Çıkanp Karşısındakilere Teslim Etti 
llrWırrirl .. 

Her Hakla Malafudar 
-177-

Fut Pqa. latlaJ• slrer P. 
.... derlaal lika bir tar ..... t 
....... • .... , .. YUiyet ( .... 
bepi laamıJUD ) a teltnflarla 
anlatdllllfb. GllDlerdeaberi ... 
elite ve iatiw içinde balaaın 
AbdOllaamit, ba telıraflan alınca 
artık •laterib olcla... Ba 11ncla 
bir taraftan lataabaldakl mabut 
( DiftDı Harp ) cliier tanftan da 
( Cinayet Mahkemeli ) faaliyette 
balanayor, birçok muamlar 
akkında caniyane kararlar nri· 
yordu. GQya adaleti izhar 
etmek içia ujrapn bu iki 
makam yDzlerce auçauz inaanı 
f elikete sevkederken, Fuat Pata 
l akkıadaki karar da verilmit ve 
' Kara\.aame ) muktezua iafu 
cdi mek laere Şama g6nderi&· 
mitti. 

Bir gtln Fuat Pqa M8fllriyet 
odasında otururken Merkez Kg. 
mandana ıBvari livası Tahsin 
Puşa ile Jandarma Kumandanı 
Hüsrev Pap odadan içeri girdi
ler. Fuat Pqaya • son defa ola· 
ra;.( - askerce bir aelAm verdiler. 
Ve sonra ellerinde bulunan 
( Kararname ) yi tebliğ ettiler .•• 
Fuat Pa.., karamam~yi •ükü
n tle okudu. Bunda, ( Silki 
C<: ili aakeriden tardile rütbe ve 
n· fanlanmn reffoluoduğu) yazıla 
ic!i. Fuat Paşanın birdenbire 
rc:ıgi kili ıibi olmuıtu .. 

Moskof orduaunun coıkun bir 
deni& dalgaıı gibi aekiz on ka· 
deme üzerine mürettep h8cum 
•f anoa kırıp ıeçiren.. elindeki 
yalmkıhçla tarihin sine.ine (Elena 
Zaferi ) ni hakkeden bu a•lrer, 
demek ki timdi kolundan tutu
luy0t, ordunun o ıerefli harimin· 
den tardedilerek, IDzumıuz bir 
efya gibi bir tarafa abhveriyordu. 

Ya o aipnlar.. minnet ve 
f&kran Dİfaneeİ olmak lizere 
biazat AbdDlbamidin elile göğ· 
ıüne takılan o murassa ni.,an
a..... Baalar ela ıeri almıyor; 
iaaaa ojlaauu aank6rllk ve 
Tefauzlı;a-, aa bir miaal daha 
kay dolunay..._ 

Fut P..-, '- klçiikln~ kar
fl9d'da slklt etmekle eidH. 
blylk bir blylkllk ıa.terdi. 

takbjı .. adenberi' tenfle 
......... kalacı. d...... .... 
dwayer, altaa iflemeli lıahzuut
dald ...... a pllllrlll h.,metle Al
lan•yorda. 

Fuat Pap, ı&zlerini kaldırcL. 

Apl aamancla 1a11dıp açta. 
BltlD Dlpalanaı çakardı. Banla
na lçlaclen Jabm (Ru •abanbe-
ai) H alt ...... alako,arak dlter 
( ()wanlı ...... an ) m HÇti. 

Hlllre• P ... ,. ...U.. EcaeW 
mp.larm,.. _ ....... koyarak 

killtleclL Hlllrn P..., ceblad• 

mendilini çakarda. Bualan iPDe 
ko1arak balladı. Fuat P•11 
clerba bir hıulr iP.eie barabrak 
oraclaa mklafh. 

CArb• Yar) 
TASHiH-Dlald tefrilrı••sda! 

ld n-• albu ( Amullah Bey) 
rualacak JWd• ..ı. ... (Ha,...uah) 
Judautbr· Tuhhi olmur. 

Bravo Güreşçilerimize! 
Balkan Güreşlerininllk Gecesinde Spor
culanmız Büyük Varlıklannı Gösterdiler 

Balkan fOrel birincilikleri ml
aabakalarının ilk devreıi don ıe
ce Maksim alonlannda yapıldı. 
Kendi hataıı ylzllnden matl6p 
olan Çoban Mehmetten baıka 
nekadar Ttlrk pebliTanı mlaa
bakaya gireli ise hepsi ıalip ola
rak çakb. 

Dnn yapılan on ıekiı. ıiire,. 
bizden dokuz kiti ittirak etmifti. 
Dokuz ıüretçidea 1alnız Çoban 
Mehmet mağlup oldu. Mtıtebaki 
sekiz ıampiyonumuz rakiplerini 
kat't faikiyetlerle yendiler. 

Dh ıece birinci deneai niha
yet bulan maçlara nazaran en 
çetin hasmımız olduklan helli olan 

RomanyaWar da bizim gibi dokuz 
müsabakaya girdiler. Fa"•t an· 
cak bq kere salip gelebildiler. 

Y unanldarla, Yugoalavyahla· 
rıa ıilreıte bizimle henüz boy 
ölçiifecek dereceyi bulmadıklan 

anlatıldı. • 
Bir taraftan futbol, diğer ta

raftan atletizm geri geri giderken 
güreıte Balkanlarda eo kuvvetli 

millet olduğumuzu böyle mühım 
bir müsabakada İ!!pat etmiş ol
matnıza candan ıevindik. 

Saat 8,30 da Vali Muhiddin 
Beyin nutku ile mera1im protra• 
mana bqlanda. Dlrt milletin gfi. 

rqçileri Ring Oat6Dde, kaptanla-
rının t:linde b<lyraklarla dizilmişti. 

Muzika milli martları çaldıktan 
80Dra mO.al,akalara geçildi. 

bk ıüreı Romanyalı Y orgoa 
ile bir y uco.lav arasında idi. 
Bet dalcikacla Romanyah hasmım 
yeHrek ralip seleli. 

ikinci Mlhakkaya, bisclea 
Ma.tafa lie Yuaulı Filoa çdıblu. 
Herkute mltlaif bir heyec:aa 
batla•fb· Bu ....... ikinci 
tGrefinde bir Tllrkla bir Y UD&Dh 
...,..ı ile lrarfl ... ma• heyeeaaı 
arttan,orcla. 

ilk laamJeclea eoara vasiyete 
haldm olu Maatafa rakibi Ya
naabJı 5 dakika aonra altetti. 

Oçlncll Petl bizden Abbaı 
ile Yugoalavyalı Goya yaptılar 
ve Abbaa kazandı. 

DördOncO g Oret Yunanla Zer
'fİDİa ile Yugoalavyalı Tot araan-

da leli ve Yanaalı hamle heubile 
galibiyeti temin etti. 

Befiacl mlubakaya Yunanlı 
Papadakiı ile Romaayah BorloYa 
çaktılar. Romanyalı, YunaahJI 
alta dakikada yere getirdi. 

Altaacı ,aret= ıeceain ea çe• 
vik ve ea lflzel maçlarından biri 
olu bu ıllnfi, Kumkapı ldllbl
aln ve TOrld1enin en mahir ı&
retÇili olan Saim Yunanla buma 
Zaharyadia'i bet buçuk dakikada 
majlup ederek kazandL 

'Yedinci güret: Terk f&IDPİ
yoou Y uaufla Yuıoala., tam piyo
na Bmlat aruıada yapıldı. Bu 

ıür~ıte de Yusuf d&t dakikada 
rakibinin autını yere ıetirdi. 

Sekizioci pq: Romanyah 
Givq ile bir Yup.ıav aruanda 
idi ve Romanyah rakibini yendi. 

Dokumocu mDaabaka: Bizden 
Nuri ile Romanyah Bodar ara-
11Dcla yapıldL Yine 10rlc pmpi
yoau galip ıeldi. 

Onuncu maçta Yugoalaw Me· 
aner Yunanla Mikası yendi. 

On birinci müubakada, Y u
nanlı Statdoski Romanyalı Ko
vaçyoyu, on ikinci güreşte, biz
den Mustafa Yugo.lavyala Kor
koviçi yendi. 

On üçiincü gürefle, yeı.;Ane, 
maıttbiyetimizi teeutırle aeyret-
tijimiz bu kaqalaımada da kuY· 
vetinden çok teylcr 6mit edilen 
Çoban M~bmet kendisinden her 
cihetçe hafif olan hasmı 

Roma11yalı Kooderatia ile 
ujtafll'k• J.u INr hareketle 
keacli OJU•İI• kenclW ..... , .... 

e. mllÇbua IOllra Balk.. ... 
~ ikinci - ....... 
baflanch. ilk miMbalralanlald 
plipler tekrar birer birer 
çailnlclalar. hdnci denedeld -. 
lana neticeleri de tlJle oldu: 

Yortiyaclia Yunan, Yakova 
Romanyalı. Yunanla galir. Tocer 

Romanyalı • Tuk Yuıoslav. 

T ocer galip. Abbas Tllrk • Zer
Yİnİa Yunanlı. Abbu salip Yu· 

Puü Neı'esi11İn en blJllk 1DUYaffalayeti 

OTOMOBiLDE iZOiVAÇ 
( Pariı • Mediterranee ) 

filmi bugün MELEK Sinemasmm 

•lonunu hıncahınç dolduracaktır. Zira bu ıaheıer 

JEAN MURAT ve ANNA BELlA'mn 
emaalaiz ve parlak munffakıyetleric:lir. 

fıa,,.tea ı lpekfilm •az•teıl tarafından ılnemaya abnan Aakua'da 
Cumlaarl7et bayramı n lıım Hariciye Nasın Firufİ Hama lamet Ye 

KAıım Paıalarla Tevfik RDttO BeJ araıındaki millllcatlan 
intiba atı. 

BllgUn EL HAMRA Sinemasalda 
2 film birden 

llARLENE DIETRICH'ln temili •alat•ı•• 

ŞANGHAY EKSPRES 
" HENRY GAROT • MEG UllONNIER 

tuafaadaa te••ll edllmlt fevkallde ... .,. etleacell 

P ARiSLi AŞIKLAR 
hin olaralu l,eldllm nzetul tarafındu .ıa ... ,. ...... AaJıara•u 
C•-~•t Ba~mı ve 1na Hariciye Nuırı Firaal Hanın h•et •• Ki· 
sam Pqalarla Teıflk Rlftl Bey ara1ındakl mGlakatlan lntlbaatı. 

Mltenenl, zengin ve muazzam bir pngramchr. 

BÔYLE OLACAÔI ZATEN BEUJ IDlı 
Raı edibi DOSTOIE\VSKY'nla romanı 

KARAMAZOFF KARDEŞLER 
Franaızca llıll H prlula fU& 

Din aktam A R T 1 S T 1 K Sioemas1nda 
muzafferane bir 1D11Yaffalayet kaıaallllfbr. 

ÔAYeteaa ı Fox lloYletoae balilauar dtlaya ha•adlılerl 
" fenni bir film 

FERAH Sinemasında Bu akf8m 
SÜREYYA OPERET HEYETi TARAFINOAN 
UGURLU KJZ) Operet 3 perde 

BBytık Kapoçelli orkeatrua 

Buglin 

ALEMDAR Sinemasında 
Menimin en blylk 9iaema muvaffaloyett 

DAKTiLONUN IZDIV ACI 
Şen •e ıeYimli artilt MARIE GLORY'iD t.emıill mubte,emi, 1'"raHızca 
sözlD ve prtıh ve •tlenecli b8yflk mm. Ayrıca : Pllr .. ount Jurn81: 

BAUbaıır sözlü dünya bavadialeri. GfJndOz: 2-4-8 gece 9 1 -

• T emqagirenın hayalini alevlendirecektir. 

FRANKENSTE N 
CENNETTE 

BiR GEGE 
Bir b~çok saatlik nikbiai ve 

... -~ nq'e olacakbr .... --

ı--• BugOn: Herkea ,..-~ 

1 OPIBA'da 
SiaemaDlll ea cevval aktlrl 

Buglln g&alecek Y epne film 
1 HARR Y PIEL'in 1 

Harikullde Kabramanbklarııu 

ITVAL 
Sinemasında 

Blyik .... ff•la,et'• ••vam edea 

ATLANTID 
DltARllDl 

Atk. ... ,__ •• • .._.. filmi. 
1elmlll Frua:aca _.. film. 

-- WL 

m T.-lc • Papaclakh Yn•nla 
Y-' Galip. Boraova Roman1a 
Bak~ YtatrollaY Roma.,U 
Galip. 

Balkan biriaciUklerlnin aoa 
mllaabakalan yarın akıamki maç· 
larla tamamlle bltmif Ye kat'ı 
netice beW olmut olacaktır. 

ESRARENGiZ 
ADAM 

ilk .ada .. prkalı 61. iade 
.... ...ecektir . ....... 

GLORYA'da 
Si•··· •• 

IONIR NURETTiN lllllri 
9 T.uuaai Carpaba •lrpmt 

GLORYA'da 
verilenk 

MONIR NURETTiN Kensıri 
içia ıifeler açıkbr. 

Fiatlar: 7t. tOO. tlD ve 200 
----.. kuru tur. 

Melül bir aazarla ba eıki arka
dqıoa baktı. Koca dltman or• 
duuoun cebir Ye kunetle ala· 
mad ğı bu laha, d08t zannettiği 
adamlar timdi kahpelik ve hile
kirltkla alacakb. T aliio bu hain 
cilveaine karp derin derin içini 
çekti. Soa bir balatla o teref U 
demir parçuana veda etti we 
ıoora bqile İfarel ederek : 

- Alum.. 
o.di. MA 1 K'te Mevsimin 

zafereri IMDBN Korsan devam 
Krıvazlrtl 

ediyor 
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"Oğullarınız Kaçıyor! Siz 
Niçin Duruyorsunuz?,, 
Biraz sonra ön aaflaruı ara-

11nda, üzerine bir aüvari resmi 
itlenmiş olan tarihi bayrak, da\. 
galanmıya başladı. Fazıl Beyin 
adamları bu bayrağı saftan safa 
taşıyorlardı, bir taraftan da bağı
rıyorlıırdı: 

- Ulu Hakan, kan kardeş
lerine kucağım açıyor, onları 
yanına çağırıyor. Türk olan bu~ 

raya gP-lsin! 
Bu davet 'fe bilhassa o atlı 

bayrak, sekiz yüz bin askerin 
silahından, fillerin hortumundan 
daha çok müessir oldu. Osmanlı 
e>rduiuuun, zaten bariz. bir istek
aizlikle harebeden, ıol cenahı 
akın akın Timur ordusuna doğru 
koşmaya, beyaz bayrak çekerek 
ve .. liiz Türkliz, Türkmeniz. 
Türke, TUrkmene kılıç atmay ız,, 
diye bağırarak ıehinşaha iltica 
etmiye baıladı. Aydın, Saruhan, 
Menteşe, Germe yan alayları, 
Timur ordusunda bulunan eski 
beylPrinin isimlerini, birçok Tilrk· 
men aşiretleri de Timurun adını 
hayL-·r yoı lardı, Beyazıdı yüzüstü 
bıral· ,-,"kla adeta yarıt yapı· 

yorlarrh. 
ş:rndi O:smanlı ordusu, bir 

kolıı J..•sik vaziye-tte idi, ihata 
edill'r .. k tehlikesine maruz bulu
nuy•wdu. Sırp Kıralı Etiyen, 
Be'·"zıttan evvel bu tehlikeyi 
sez li, kapan kurulmadan kurtul· 
mak h:tedi, eniıtesinio yanına 

koştu, kaçmayı tavsiye elti. Be
Jazıt, sillelenmiş gibi titredi : 

- Yüri\ be korkak, dedi, 
hen padi~ahım. Ya lcazamrım, ya 

61ürüm. Fakat kaçmam. 
Etiyen, elemli bir sükun ile 

harp meydanını gösterdi. Cephe
nin bir tarafı açıldı. Öbür taraf
ta da feci bir erime görlinüyordu. 

Sadrazam Ali Pa~a, Yeniçeri 
Ağası Hasan, Subaşı Ayna Bey, 
aralar na büyük şehzade Süley· 
marı Çelebiyi alarak ve artlmma 
Rumeli suvarilerini takarak kaçı
yorlardı. Daha ortada Amasya 
beyleri, yanlarında l\üçük şeh· 
zade Mehmet Çelebi bulun~uğu 
haine, dör t nala savuşuyorla:-d. 
Bu kaç ş, cephenin bu kısmını, 
temt!Iİ çöken bir ev haline getir
rnı~li. Tımurun asl<erleri o evi 
ta!Tlanıen yıkmak üzere bulunu· 
yorlardı. 

Etiycn ma.nz-:rayı seyrettirdik
ten sonra sor,.1ak cenretini gös
terdi: 

Oğulların z kaÇJyor, siz 
neye duruyorsunz? Ya onların 
kaçması alçaklıktır, ya sizin du
ruşunuz deliliktir. 

Yıldırım, kayınbiraderinin ya
kas na sarıldı: 

- Sco, dedi, dosl isen, ~r

kekseıı, yürek taşıyorsan, yarın 
gaıaL.rna uğramak istemiyorsan 
durı.ıa, git, şu kaçanlara yetiş, 
kellel ..:rini bana getir. Ben bura
dayım ve burada kalacağım. 

Etiycnin gözlerinde bir ışı k 
helirdi ve aöndü, derin bir rev~ 
rans yaparak eniştesini se!arolad , 
- başüsttine, cnu ya çevir, ya 
teplerim " dedi, adamlarıu .n ba-
~na geçli, dövüşe, doviiş · 

endine bır yol açtı , 
•kabadan uzaklaştı. O, lehl"-
e' le Y• goremi en huııkarın yanında 
<tlıp Öıme ,.te nse t chzade:cri ı 

izinde yürUyüp canını kurtarmayı 
tercih etmişti. 

Timur, sırp yardımcı fırkası
nın da savuıtuğunu görünce ne
şeli neşeli gülümsedi: 

- Dervişler, dedi, tekkelerine 
döndiiler. Şimdi han hazretlerine 
haber vt:riniz, yol açıktır. 

Sözlerini yerine getirsinler. 
fak at avı ölü değil, diri isterim. 

Çagatay ham Mahmut, bu 
emirle bir zaman deruhde etmiş 

olduğu vazifeyi ifaya daYet edil
miş oluyordu. Han, nükteyi an
ladı, vadinı hatırladı. Henüz yo
rulmamış taze bir fırkanın başın· 
da olarak Yıldmmm üzerine atıl
dı. Oğulları, vezirleri, beyleri 
kayınbiraderi ve askerleri tara
fından terkedilmi' olan Beya
zıt, adetleri yanya inen Ye
niçcrilerile bu hücumu da karşı-

ladı, akıama kadar dövüştü. U
kin - bir garp milverrihinin tabi-
ri veçbile - ikbal, şecaat, hıyanet 
gösterdi. Yeniçerilerin arta!calam 
da sıcaktan, susuzluktan takatsiz 
kaldılar, son nefere kadar yere 
serildiler, Uç akçe bahşişini ala· 
madıkları hünkarın ayağı ucunda 
mertçe can verdiler. 

Gün batmak üzere idi, ortahk 
kararıyordu, Beyazıt tepenin 
eteğinde tekbaşına kalmış gibi 
idi, ancak ölliler tarafından mü
dafaa ediliyordu ve kendisini 
mert ölülerin cesetlerile siper 
alarak muhacimlerle boğuşmııa 
çalışıyordu. 

Bütün ümitlerin ufuktan çeki
len gfioeş gibi kaybolduğunu 
görünce ilkin kendini öldürmek 
istedi. LAkin jenerallerden Minnet 
Beyin ricası üzerine bu ağır ta
sa vvurdan vazgeçti, kaçmıya rıza 
gösterdi, atlattı, etrafındaki kat
merli hallıayı kırmak iç.in atıldı! 
Halka, bir değil, on değil, yüz 

, k&tt•. Yirmi otur. yorgun kolla 
kırılmasına imkln yoktu. Lakin 
Çagatay Ham Mahmut, avı diri 
yakalamak emrmı aldığı ıçın 
silAh kullanmıyordu ve kullan· 
dmr.ıyordu, çevirdiği çemberi 
daralta daralta hünkarı yakala
mıya savaşıyordu. Jşte bu vazi· 
yettc Beyazıdm atı ıürçtü, yere 
kapandı ve ntıtan bir !tement 
onu kı sk ıvrak bağladı. Ele, 
avuca sığmıyaıı Yıldırım, kuru 
bir dal gibi yakal aıımışh 1 

Ar l ı \ar 

SON POSTA 
Yevmi, ~iyui, Handia ve Halk 

ıazeteai 

İdare: luanlıult, Eski ZaptiyoJ 
Ça1alc;:e9tıa sokağı 25-

'J'eldoıı: latan !Jul • 20203 
Posta kutusu: Ist&nbul - 74t 
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ECNEBi 

1400 Kr. t Sen• 
760 ,. 6 Ay 

27GO l<r 

1400 " 

800 " 
300 • 

400 ,. 3 " 
150 " ' ,, 

6elen evrak geri verUmez 
1JAnlardan ıı es'uüyet alınmaz 

cenp i ın mok.tupl ara (8) kuru9luk 
ıiul ıli"'ai Jlz.ıwdır. 

Adr\!! d<ı ı ıtırılıoosı (20) kuruttur. 

G.ıu.lenıiade çıkan reai.m •• Jaal&rı• 
ı.üt\iıa h klan m1.lıfua ve ıueteıalıe 

aittir. 

SON POSTA. 

Gemlikte 
Fakir Talebelere Bedava 

Kitap Verildi 
Gemlik (Hususi) - Ba sene 

mektepJerimiz, kitaplara ricude 
getirdikleri mektep aandıkları 
vasıtasiJe doğrudan doğruya lı
tanbuldan getirtmi,ler, bu aayede 
fakir çocukların mektep kitapla· 
rını da meccanen tedarik etmiı
lerdir. Birlik toplanan paraları 
bankaya yatırmakta ve bu saye
de yavrularımız banka, tasarruf 
ve faiz muamelatını da ISğren
mektedirler. 

Antep Valisini Takdir 
Antep ( Hususi) - Valimiz 

Akif B., ikinci sımf valiliğe terfi 
etmiş, kaçakçılık meselesinde 
gösterdiği sıkı allkadan dolayı 

de takdir edilmiftir. 

Malatyada 
Dört Maznun Hapse 

Mahkum EdHdi 
Malatya, (Hususi) - Bir dft

ğün aleminde kadın oynabrlarken 
lbrabim oğlu Cemili öldürmekle 
ıuçlu Ziya oğlu Sait, Cafer, Meh
met, adı güzel Bilal ağır cexa da 
yapılan muhakeme neticesinde 
yedişer buçuk sene hapse mah
küm olmuşlardır. 

Diyarbekir San'at Mektebinde 
Diyarbekir, (Fas i) - Şeh

rimiz. san'atler me. te " son sınıf 
talebelerinin Edir :t<, ~forsa, Kon
ya, Ankara san' at mekteplerine 
gönderilmeleri tekarrür etmiıtir. 

Bir Sunnet Ouğonu 
T ekirdai (Huausi) - Himayei 

Elfil Cemiyeti 9ehrimizde (150) 
fakir çocuğu ıtinnet ettirmittir. 
Bu hafta lnecik nahiyesinde de 
(30) çocuk sünnet edilecektir. 

Gemlikte Mualimler Birliği 
Gemlik (Hususi) - Yeni teıia 

edilen Muallimler Birliğinin açılma 
merasimi parlak bir ıekilde icra 
edilmiş ve davetlilere bir çay 
ziyafeti verilmiştir. 

M. Heriyo Mndritten Ayrıldı 
Madrit, 3 (A. A.) - Saat 21 

50 de Toulousa'a 1Diltevecciben 
hareket eden M. Herriot, elini 
sıkmak ıçın poliı kordonların 
yaran halkın şiddetli alkıı1arı ara
sında Madrit'ten ayrılmıştır. 

RADYO 
4 Teşrinisani Cuma 

iıt:ınbul ( l 2J J metre) ( proğram 
yarı n ııo4 rodlloccktir ) 

BUkref ( 394 metre) 20 Ra dyo 
dımllfU unu, 20,4J gramofon, 21 
enfoni. 

Belgrat (491 metre) - 20 Fransı z ca 
ders, 20,5 çıgan orkestrası, 21

1
; pi· 

) ano orkestrası, 22 Bcotb o~en'den 

parçalar. 
Roma - (441 metre) 20,15 gramo-

fon 'e haber, 21,43 Mignon operası. 
Prat- ('183 metro) 20,05 koııfcranı 

20,20 operet gece!i. ' 
Viyana - (l>U nuıtrı) ~O, H.i kon

ser, 21 neşe verıı ıı fark ıl ar, 23
1
20 

~ıgan orkt> trası. 
Pette {5j0 ınetre) ~OAIJ Buyiik 

nı okafat hı imli bir komedi, solo ÇJgan. 
V:ır,\ova - ( 1-111 met: • J ~0,45 

u 11 ikili, musahabe, 24 daııe lıarnlan 
Herlin - (1635 mel.re ) 20 Dokto

run ı:n sİ\ O! Cri \ iyanadao ah.il. 

5 Teşrinisani Cumartesi 
1ıtanbul (1200 ıı otu) - 18 

Btil<rı·ı - ( 394 ıııetre ) 2 M ktep 
dt'r !eri. 21 kuvartet, 21 , O at ıldj oda 
ı , ın ı; il , 28 koıı or. 

'i•lgut - 431 metre ~O uıu a
• • .! .: ) Mill i a;ar ılar 21 koı ı t..'di, 

2 . > \ ugos lavya beı;telt)r: , ~3 ~rı plak 
i ,. l.ab.ue. 

Ro.ua - («1 wetre) ~1 ıraw foa, 

Sayfa 1 -==---
Memleketin Dört Köşesinde 

Memlekette Cumhuriyet bayramı ıenlilderine ait canla intibalar 
mubabjrlerimiz tarafından gönderilmektedir. Bunlardan bir kısm1D1 
dlin neıretmiıtik. Bugtın de diğerlerini neırediyoruz. Burada yu
kardan itibaren Çankırı, Çanakkale, Gerede ve Uşakta yapılaa 
merasim ve geçit resimlerini g6rUyorsunuz. 

Hapishanede Mektep 
Bir Haftadanberi Bütün Mahpuslara 

Okuma, Yazma Öğretilmektedir 

latanbul Hapishaneainde, bu sene de, geçen sene olduty gibi, 
okumak istiyenlere yeni harfler öğretilmeğe ve haftada llç gün 
ders verilmeğc başlanmıfhr. 

Hapishanede okumak istiyenlerin adedi yüzden fazladır. Bun
lar muhtelif sınıflara ayrılmııtır. R1!simde gö ·uldüğü gibi ilk s nıf 
gençlerden n ürekkeptir. Diğer mahı: usla ra koğuşlarında ert 
verilecektir. Mcktcbill açı!mas nda hapishane baı doktoru İbrahim 
Zati Beyin buyuk himmeti c l muştur. 
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hıgiltere BllkO.metl tarafından Gut 
B~. ne hediye edilen eserin terctlmesl 

ÇANAKKALE 
- 148 - Yazan: Ceneral Oglander 

Jeneral Hamilton 20 Bin 
• 

Kişi ile Hücum Etmişti 
Fakat bu hattı hareketlerden 

hiçbiri tercih edilmedi. Erklnı 
harbiyece adamakıllı istihzarat 
yapılmadan, Jeneral (Hamilton) a 
ihtiyat kunetleri olmadığı halde 
yeni bir aefere ablması emre
dildL Sir John Frenche de 
tasavvur ettiği harekAta klfi gel
miyen kuvvetlerile Frausada 
taarruza geçmek pllnında 11rar 
edilmesine müsaade edildi. Tek 
bir taarruz için bile klfi gelmiyen 
cephane ile ayrı ayn iki cephede 
taarruza kalkıımak emredildi ve 
bittbi her' iki taarruz da ademi 
muvaffakıyetle neticelendi. 

6 • 7 ve 8 mayı• gOnleri Je• 
neral Hamilton Geliboluda 20,000 
askerle Uç mil uzunluğundaki 
bir cepheden taarruza geçmişti. 
Bu nç günlük muharebe donan· 
manın ve Fransızların topları da 
dahil olduğu halde ancak 18,500 
atam cephane ile yani günde 
takriben 6000 top mermisi ile 
himaye edilmiıti. Bunların ekse-
risi de sabra toplarının şarapnel 
mermisinden ibaretti. Taarruza 
kalkan kuvvetler 6500 telefat 
~ererek ancak 600 yarda kadar 
ilerliyebilmitlerdi. 

Düımanın müdafaa tesisata 
henüz ikmal edilmemiş ve siper
leri hiçbir noktada tel manialarla 
miidafaa edilmemit ve ileri hare· 
katını durduran yegane mloi de 
henüz tespit edilemiyen mitral~ 
} ozlu olmuıtu. 

Ferdaıı gUn Franaada, Auberı 
Ridze sartında Sir Douglaı Haiy
in birinci ordusunun 30,000 
piyadeden mnrekkep üç fırkası, 
25,000 piyadeden mürekkep bir 
ihtiyat ile ve iki millik bir cephe 
Uzerinden Almanların mtithlt bir 
ıuretto tel örğtilerle tahkim edil
miş siperlerine hücum etmişlerdi. 
Bu hUcuma 500 top iştirak etmiş 
ve kırk dakikalık ihzari bombar· 
daman esnasında 80,000 mermi 
endaht etmişti. Bu taarruu kal
kan kuvvetler l 1,000 telefat 
•ermişler ve bir ycırda bile ileri 
gidcmemiılerdi. Hatta Alman 
ihtiyat kuvvetlerinden bir tek 
neferi bile harp sahnesine celbet
tirememişlerdi. Akıam olunca 
boşuna telefatı mucip olduğu 
kanaatile taarruza devam edilme
mesi kararlaştmlmıştı. 

Şüphe yok ki Çanakkalede 
atılan kalibredeki 18500 mermi, 
Fransa cephesinde 1Duvaffakıyet 
istihsalinde bir lmil olamazdı. 
Fakat Aubers Ridze 11rtlanna 
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ablan 80000 mermi ve hatta o 
gUn Alman ıiperlerine saldırılan 
Uç fırkadan lkiıi Çanak.kalede 
ikinci Kirte muharebesinde Jene
ral Hamilton 'un elinde olsaydı, 
biç 1Dphe yok ki o gün Boğaz· 
lar zaptedilir ve lngiliz donan
maıı da latanbula girerdi. 

Böyle bir muvaffakıyetin Tnr
kiye, Ruıya ve bitaraf bulunan 
Balkan deYletleri Dzerinde buıule 
getireceği büınO tesir tasavvur 
olunabilir. Ancak burada birkaç 
noktayı tebar6z ettirmek lizım
dır. Evvela yarımadadaki Türk or
dusunun vaziyetini alalım. Bolaymu 
iki tarafı lngiliz gemilerile ihata 
edilince yarımadanın İstanbul ile 
olan mUaakalesi tamamile ke
si!ir ve kuvvetleri ile cep· 
hanesi günden güne darala
cak olan Leyman Fon Sanderz 
ya ricat etmiye veyahut ta teslim 
olmıya mecbur kalırdı. Saniyen 
Anadolu sahilindeki istihkamlarla, 
lıer nerede olurlarsa olsunlar 
diğr Türk ordularının vaziyetini 
ele alahm. O sıralarda Türkiyenin 
cephaneye muhtaç bulunduğu ve 
Almanyadan Bulgaristan tarikile 
kaçmhp getirilen küçük miktarlar 
istisna edilirse, Ttırklerin yegane 
istinat edebilecakleri cephaoıe 
membaıoın Zeytinburnu fabrika· 
sından ibaret bulunduğu herkesçe 
malftmdur. 

Halbuki. latanbul cenubu garbi· 
ıinde vo deniz kenarmda bulunan 
bu fabrika İle Marmara deni:ıin~ 
airebilecek bir diifman filosunun 
hllkmU altında demektir. Bina· 
enaleyh lgiliı donanmasının Mar· 
maraya duhulü Uıerine lstanbul
da bir iıyan ve ihtilil çıkması 
ve Balkan hUkümetlerinin itilaf 
kuvvetlerine iltihak etmeıi ihti
malleri bertaraf edilıe bile, yine 
Tnrkiyenin vaıiyeti çok berbat 
olurdu. Leyman Fon Sandrez, 
hatıratında Boğazlar dlişman eline 
geçtiği takdirde Tl1rk ordusunun 
denizi aıarak Anadoluda muha
rebeye devam edebileceğini yaz· 
maktadır. Bu ihtimal kabul edil· 
se bile, Tilrkler cephanesiz mu· 
harebo etmek mecburiyetinde 
kalacaktı, çünkü ne karadan ve 
ne de denizden cephane getirt
mek kabil olaınıyacaktı. 

(Ari· ası \ :lr) 

Kaçakçılarm Hileleri 
Roma, 3 (A. A.) - Palermo 

gümrllk memurları, Amerika'ya 
uyuıturucu maddeler sevkedilmek 
ilzere olduğunu hissetmiı olduk· 
larmdan New·York'a gitmek U
ıere bulunan bir gemide tabarri
yat yapmışlar ve zeytinyağı dolu 
bir takım Bandıkların dibinde 
morfin bu!mu,lardır. 

Bunlara gönderen Naatoni iı
minde bir ıahrs tevkif edilmiştir. 

Bulgar Gazetecileri Romada 
Sofya, 3 (A. A.) - ltalya'nın 

Sofya orta elçisi M. Cora, Roma'
ya gidecek olan Bulgar gazete
cileri şerefine bir öğle ziyafeti 
vermiştir. 

Uk defa oJarak Bulgar matbu· 
ata .mümessillerinden mUrekkep 
bir grup, ecnebi bir memlekete 
aeyalıata çıkm•ktadır. 

SOK POS1TA 

Yerli Mallarr Karşı 
Suikast Mı Yapı

lıyor? 
( Baıtarah ı in.el sayfada ) 

yakala ıöylemektedirler. Bu hu
•uıta deniliyor ki: 

"Bugün iftiharla ı6liyebiliriz 
ki pirinççilik Uç senedenberi 
memleketimizin her tarafında 
bnynk bir inkiıaf göıtermiıtir. 
Tohumlar ıslah edilmiş, klnka· 
dim dinklerin terlerine yeni, ye
ni fabrikalar kurulmuştur. Ana• 
dolumuzun her tarafında yerli 
mahsul aranmak ve yenmektedir. 
lstanbulun ihtiyacı için de mem· 
leketimizin her tarafından her 
cinsten pirinç gönderilmektedir. 
Fakat esefle söylüyoruz ki latan· 
bul tilccarı, Maraşm, Antalyanıo, 
Tosyanıu, Edirne, İzmit, Silifke, 
ve Bursanın pek güzel yetiıtiril
miı pirinçlerine rağbet gBstere
cek yerde, bunlara tnrUi türln 
birer bahane bularak kimine ta
nesi ufak, kimine pliv olmuyor, 
diyorlar. Hatta kiminin de rengi
ne kabahat buluyorler. Btililn 
Anadolu halkının seve seve yedi
ği bu millt mahsulUmüzü hatıra 
gelmiyen isnatlarla gözden dll· 
türerek yerine Bombay ve Hin· 
diye pirinçleri aatmıya çahıı· 

yorlar. 

Ecnebi pirinçlerinde ıırasına 

göre nekadar çok kir olduğunu 

hepimiz bilmiyor değiliz. Fakat 
artık umumi memleket anenfaat
leri karş ı sında hususi karların 
feda edilmesi vaktinin geldiği 

fikrindeyiz. 

Yerli mahsulün yetiştiği şu 

mevsimde, gümrükleri ecnebi mal-
larHe cloldurduklan yetişmiyor

muş gibi, ayda kırk elJi vagon 

ecnebi pirincine ihtiyaç vardır 
duyorlar. Biz, çiftçiler yetiştirdi· 

gımıx bu glizel ve temiz 
millt mahsulümüzü satmak için 
elimizde mosturalarımızla, dOk 
kin dükkan dolaşırken, onlar 

hAll ecnıebi pirinci sipariş ver
miye hazırlanayorlar. Pirirıçlerimi

zio fiatini de, günden güne kırı
yorlar. ecnebi malındaki kira 

tamaan, memleketimizin en feyiz· 
li ve seneden seneye terakki 
ile birkaı; yüı bin reııçperimiıi 
besliyen hu ziraat nurunu, icat 
ettikleri bahcrnelerle ıöndUrmiye, 
rağbetten dlitUrmiye sebep olu· 
yorlar. 

Biz bu kadar zahmet ve f e
dakarlıklarla yetiştirdiğimiz mah-

ıulUmiiı ellerimizde çarş•, pazar 
dolaşırken, ecnebi pirinci geti· 

ren ve satan tüccarlar acaba 
müsterih mi kalacaklar? Biz ağ-

larken onların güleceklerini hiç 
zannetmiyoruz ve bunun filen, 
ecnebi pirinci alıp satmamakla 
iapat edilmesini bekliyoruz.n 

fıte maruf pirinç çiftçilerimi .. 
~in ithamlarını aynen dercediyo
ruz. Bu hususta tktısat ve Ziraat 
VekiletJerinin nazarı dikkatini 
celbederiz. 

Dişinizi mi? 
Tedavi 

ettir4" ·ı·k~iniı '? 

Meşhur doktor
ların adresleri 

Son Posta ııın 
KOçOk llAnlar 

sütun undadır. 
Pasart••' • Per,eınbe 

T~a~ • 
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Bu Sütunda Her gün J Nakili : Naci Sadullalt 

Genç Kız Aşkı 
• • • • Benim aziz ve bllyük 

doıtum.. Habrlıyor musunuz; 
hayalar ıoğumıya, yapraklar sa
rarıp dökülmiye başlamışh, say· 
fiye mevsimi bitmek üzere idi. 
Artık ayrılıyorduk. BirgUn ko
calarımızla dört kadın Nisin çam
lık bir köşesinde kmulmuı yemek 
ıofraıında etrafımı:da bir, takdir· 
kAr çerçevesi yaratmıtbk. Rica 
etmittiniz, ıize Uk genç kızlık 
aıklarımızı yazmıya saz vermit· 
tik. Kocalarımız da buna itiraz 
etmemişler, batta siz: "Bunlardan 
nefJs bir cilt yapacağım 1 ,, dedi· 
ğiniz zaman memnun bile olm111· 
)ardı. Ben aözümü tutuyor ve 
başlıyorum. 

* Hakiki ıevdanın zehrini 
tatbğımın Uzerinden şimdi tam 
on dokuz sene geçti. On dört 
buçuk yaşında idim. Bu adetler
den yaşımi hesap hususunda da 
istifade edebilirsiniz. O zaman 
Madam Janm " Sen Jermen n 

deki hususi mektebinde leyli 
talebe idim. VaCJİm olan ihtiyar 
amcamı tanırsınız. Ômrilniln ak· 
şaınında hodbin ve cimri bir ta
biat peyda etmiş olan amcam 
benden fazla vasiye muhtaç bir 
adamdı. Onun yanına pek nadiren 
gidiyor, tatillerimi ( •..• ) in kötü bir 
köşesindeki kasvetli bir otelde, 
yanımda amcamın terfik ettiği 
dadı ile geçiriyordum. Bu, 
biç hoşuma gitmiyordu. Zira be
nim mektepte ders senesi tJsna· 
sındaki hatıralarım tatillerimde· 
kilerden çok daha tatlı idi. Mek
tep geniı bir konakta idi. Onun 
bl\yilk bahçesi, arkadaşlar, güzel 
şirin odalar, şen kahkahalarla 
bezenmiş, adeta aile sofrası 
tatillerde hep gözümde tUtnyordu. 

Madam Jan mektebin hem 
sahibi, hem mlldircsi idi. Genç
liğinde başından masum bir aık 
faciası geçmişti. Yirmi iki ya
tında iken çok sevdiği niıanbıil~ 
evlenmit- Fakat tam saad~tin 
lezzetini tadacağı sıralarda, ev
lendikten birkaç ay sonra müte
verrim olan kocası ö)mUıtli. 
Ben talebesi olduğ-um zaman otuz 
altı yaılarmda gösteriyordu. Se
neler göz yaılarmı dindirmif, 
ona muztarip görünilıHl bir şab
ıiyet altında munis bir kalp 
hırakmııb. Çok esmer, uzun boy· 
lu, üıt dudağı gölgeli, gölgeli 
değil hatta biraz bıyıkla bir 
kadındı. Çok hassastı. içli, 
derin, bedbin b.ir qkın hic
ra nlarmı terennüm eden bir· 
çok, çok gUzel şiirleri vardı. 
Mütehakkim, mağrur, çok ciddi 
idi. Fakat mü4fikti. Her zaman 
hepimize uzun ahlak nasihatleri. 
hayat dersleri verir; hepimizle 
ayrı ayrı bir anne gibi alAkadar 
olurdu. Onun mektebinde sıcak 
bir samimiyet havası hükllmrandı. 

lf-
Ben bütün ömrümde aooe 

fefkatinden ve himayeainden ir· 
ıat ve ihtimammdan mahrum 
büyüdnm. Hit; kimse çırpınan 
kabime bir hudut çizmemif, bir 
nizam lanıtmamıştı. Beni hayat 
terbiye etti. Kuvvetli bir irade 
sahibi idim. -Kendi ltendimin ha
yat hocalığını yaptım. Benim ya
şımda olan her genç kız gibi, 
hayatın şimdi çok daha harap 
edip bıraktığı gönlümOn geniş 
bahçesi o zamanlar hep mavi 
çiçeklerle bezenmişti. Ah, on 
dört yaşında o ne nefis mavi· 
likti?.. Bilseniıt aziz dostum. 

Biribirinıizden hiç ayrılmıyan 
Uç arkadaştık. Birisi • Jinet diye
ceğim - Parisli bir banka müdü
rünün kızı, öbürü • Mari diyelim • 
çok asil bir aile çocuğu idi. On-
lar benden ikişer yaı bOyliktnler. 
Ve OçUmll.z de en saf, en gllzel 
en aıil a,k maceralanna baaır-

lamyorduk. Gündelik hislerde 
geçici tenis, plij, sokak dostluk~ 
larında filin gözümfiz yoktu. Biz 
hayale bllrünmilş tür ve hiıle 
bezenmiş, isbraplar, imkinıızlık
larla dolu 1 kudretli bir aşk ara
dık.. Dedim ya, baharları bqla
rına vurmUf çılgınlar gibiydik o 
zamanlar ••• 

Her tatil dönUıDnde biribiri-
mizo sorardık : 

- Ne haberler, yine mi yok? 
- Buldun mu 1 
- Kalbin yine bot ma 

dGndün? 
Boştu.. Haberler, cevaplar, 

kalpler hep bomboıtu. Ve aletli 
bir ııhrap içinde meçhul ıeYgi
lileri bekliyerek •eneler geçiyor
du. Biz hep aeymeyl MYİyor, tiu 
qk ve hia ~alBnde bir valaa 
arıyorduk.. 

* O senenin b8flndan birkaç 
ay ıoora hepimizin bir sırrı 
vardL Hepimiz aradığımız. bul
muştuk. Hepimiz ıeviyorduk.. 
Fakat 1.. Sırlar faı olununca pek 
garip oldu : Üçümüz de ayol 
adamı, profe.ar Kalmeti sevi
yorduk.. 

O, bizim yeni f elaefe hocamız 
idi. Bir sabah Madam Jan onu 
getirmiş, dershaneye takdim et
mişti. O, otuzuna yaklaşan bir 
adamdı. DarnJfüounda mOderriati. 
Edebi mecmualarda Şürleri çıkı
yordu. Neırolunmuş romanlar( 
vardı. Tanınmıı bir mubarrirdi de. 
Çok glizel bir adam değildi. ince 
asabt hututlu bir çehresi, kömür 
gibi siyah ufacık g6zleri, çok 
geniı bir alnı, gözler( renginde 
sık, dalgalı parlak saçtan v.srdL 
Ve... bilhasaa itirafa mecbur ol
duğum bir hakikat •ar : Onda 
kuvvetli bir cazibe, çok gftzel 
bir konUfUŞ vardı. Toplayıp 
sonunu getiremiyeceji zannolu
nan uzun cilmlelerini bir iki ke
lime ile öyle nefta bir bağlayı-
verııı vardı ki inıan hayran 
kalıyordu. Biz llçilmUz aramızda 
ondan bahsederken: 

- Ne işleyici 1es, ne san'at
klrane jestler, aimada ne nefla 
işmizazler.. şeklinde İzhan tak
qirden kendimizi alamıyorduk. 
Üç hafta içinde, ıeYmediğimiz o 
felsefe derslerinin dört g6zle 
bekliyen aşıkları olmuştuk arbk. 
O üçümüzle de alikad~dı. Ve 
bu, pek tabii idi. Zira tiçUmü& de 
dersinin en çalışkan talebeleri 
idik. Artık ondan batka bir 
ıeyden bahsetmiyorduk. Ondan 
başka kimseyi dilşDnmüyordulı:. 
Az uyuyor, az yemek yiyorduk. 
Zayıflıyorduk ve hepimiz biliyor
duk ki içimizde hangimiz haya-
tım onunla ölefıliye kadar birlet
tirebilirse ancak o mes'ut olabi
lecektir. Hepimiz onunla evlen-
meyi düıUnfiyorduk, tahayyill 
ediyorduk. Fakat muhakkaktı ki 
o üçümüzle birden eYlenemezdi. 
V c biz bu garip muadelenin 
şekli hallini bulunamaz telakki 
ediyorduk. .. 

Bir gün bir uzun akşam te
neff Dsü esnasında idi. Mari : 

- Dinleyin çocuklar dedi bir 
fikrim var. 

- Nedir ? Dedik •. 
- Kalmet iiçllmüzden biri-

mizi seviyor. Bu muhakkak .. 
- Hayır o Uçllmfiz.ll de 

sevıyor. 

- Evet.. Evet amma birimizi 
muhakkak tercih ediyor. Fakat 
kibarhğa bu tercihini slSvleınesine 
mini oluyor. Y egine hal çaresi 
ona bunu açık açık sormaktır. 
Bu teklif ıib:eldi. ittifakla kabul 
olundu. 

( Ark.Mı nr) 
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Bu Vahşi Sürüsü Şimdi Müthiş Bir 
Fırtına Gürültüsü Koparıyordu 

Vücudumun Yavaş Yavaş 
-8-

Soğuduğunu Hissediyordum 

l luna dönerek, dik sesle iki defa 
daha: 

- Tabo ••. 
Diye haykırdı ve sonra he

men yanıma geldi. Belinden ince 
bir bıçak çıkardı. Yukarıdan 
aşağı vücudumu k19k.vrak bağlı-

yan ot liflerinden yapılm:ş ipleri 
kesmiye başladı. Reisin ne yapa· 
cağım bilmediğim için göıümiln 
ucile bıçağın istikametini takip 
edıycr ve vücudumu saran iple
rin birer birer kesilmesine hay
ret eyliyordum. Bu iş uz:un sür
medi. f pi erin kesilmesile viicu-
<lum birdenbire serbesledi. Uzun 
miiddet sımsıkı bağlı kaldığım 
için her tarafım uyuşmuştu. Bir
denbire sendeledim, yere diişe
cektim. Reis bir daha; 

- Tabo ... 
Diye haykırdı ve hemen üs· 

tüme atılarak belimden kavradı. 
Beni bir tüy gibi kaldırdı. Sert 
adımlarla yürürniye başladı.. Ne 
oluyordum'?. Şu anda bunun ce-
vabmı vermek mlişkilldii. Çünkü, 
ne bir şey düşünebiliyor, ne de 
bir şey hissediyordum. 

(Arkası vr.r) 

- - -------------
- Göz Hekimi -

Diplomatlara Hükmeden GizliKuvvetler 
-

İstanbullu Dilber Despina 
Bir Yıldız Gibi Söndü 

( Ba~ tarafı 1 ancı uyfada 

kullanırdı. Vaşi ı~tonda orıu t Ö· 

renler, çok defa yeni hüviyeti 
karşısında şaşmp kalırlard . Ora
da, o, Baron clö Beh\'ildi. 

GüzeUiği ve cazibesi önünde 
hiçbir salonun kapısı kapalı kal
madı. Bulunduğu memleketin eu 
kibar aileleri, Madam Despinanın 
doatluğu ile iftihar eder, erkek
ler, iltifat 'e teveccühiinü kazan· 
ınak için her fedakarlığa hazır 

g bi göriiniirlerdi. ''Tiirk ~. Ozeli., 
nin etrafında daimi bir takdirkar 
halesi dolaşırdı. 

Fakat; sık ~ık karşılaşılan bu 
kadm, günün birjnde esrarengiz 
ıurette ortadan kaybolurdu. 
Dostlarını bilhassa siyaset adam· 
larire askerler ara ında intihap 
eder, sonra, boşlukta parlıyan 
nıubarekinden kopmuş bir yıldız 
gibi karanlıklara dalar, giderdi. 
Çünkü, o zaman, vaziyet teh!ike
leşın1ş olur, halinden şüphe du
yulduğunu anlamış bulunurdu. 

1 l 1 urııycrdu. Arkadaıları da ayrı 
a) r . otellere misafir olmılardı. 

Fakat geceleri, merkez rarkı
nın tenha patikalarında karşıla- ·. 

fıyor ve merakh gözlcrdeD uzık 
olaı·ak konuşuyorJardL Madam 
Davidc viç Baron dö Belvil ismini 
taşıyordu . Yföıünde esaslı deği
şiklikler yapmış, haşana sar saçlı 
bir peruka geçirmişti. Fakat i raf 
derecesini bulan sarfiyatı, Sİ ) a~et 
ve askerlik mahfeHerine girmek 
husu.sund.ıki ısrarı yine na1.ara 
dikkati iizerine .:elbetti. Hüvi
yeti ) ine anlaş•ldı. Bu arada bü
yük bankalardan birinde hu usi biı 
kasa kir.ılaruış olduğu da öğre
nildi. Entelicens scr\'İS mennıı •.m 
mahirane bir surette bu 1.. .rnın 
içini gözden geçirdiler. D.11,~a
nın dört bir tarafından loplaıımaı 
askeri vesikalar, ~ifreli evral< ele 
geçti. Kadının cürmü sabit ol
muştu. Amerilrnn zabıtası vazi .. 
yelten haberdar edildi. Tam tev
kif edileceği sı rada her nereden 
ise bu kararı hnber aldı ve orta· 
dan yjne kayboldu. Bu def .t Va
şingtona iltica etmişti ve :ırtık 

hiç kimsenin izini bulamıyacağına 
kanidi. Fakat kısa bir tal<ipten 
sonra gerek Madam Despina 
gerek iki arkada~ı yakaland ılar.· 

Baıan bu sesler duruyor, ayni ahenk 
ile birçok ellerin biril>irine çarp
bğı duyuluyordu .. Arllk yerlilerin 
tlinc düştüğUml\ anlamıştım. Ba
na mukadder olan akıbet, ıun

lıardan biri olacaktı: Ya, ağzım
clan itibaren ağaçtan bir şişe 
geçirilerek hafif bir ateşte yavaş 
Yavaş kebap edilecektim. Veyahut, 
Parçalanarak milkemmel bir kı
zartma yapılacaktım. Benim için 
bunların her ikisi de mfisavi id?. 
Beni yiyecek olan bu vahşi in
•anlarm midesine kAhya olmak 
istemiyordum. Sadece, bütün bu 
işleri, beni öldürdükten sonra 
Yapmalarını temenni ediyordum. 
Henüz canını sağ ve aklım ba
tımda iken o koca kazığın ağ
ıanıdan burula burula girmesi 
veyahut kollarımın ve bacakları-
1nın birer birer kesilmesi, şüp· 

hesiz pek hop gider .bir ıey 
değildi.. Birdenbire, bulunduğum 
iıbeoin kapısı açıldı. YUzUme 
tiddetli bir ziya çarptı. Bir iki 
defa gözlerimi ksrpıştırdıktan 
ıonra hafifçe başımı kaldırarak 
baktım. Alevlerle karışık siyah 
dumanları görOr görmez, yine 
başınu yere bıraktım.. Kapmm 
Önünde duran simsiyah ve kıvır
~k saçlı bir adam keskin bir 
aira attı. Yine orada duran 

na doğru ilerlemiye bqladı. 0-
zaman oturanlardan sekiz on kiti 
daha kalktı. Hepsinin elJerindc 
kurkunç ve satıra benziyen bir
takım aletler vardı. Bunlar bana 
yaklattılar. Ellerindeki o keskin 
aleti birer birer vücuduma do
kundurdular. Vücudumun yavaş 
yavaş soğuduğunu hissettim. Ve 
batımı geri çevirdim. Yanıma 
gelenler, şimdi başka bir şarkı 
tutturmuşlar ve etrafımda mun
tazam bir ahenkle tepinerek do
laşmıya başlamışlardı. Söyledik
leri şarkı, aşağı yukarı (H( nolo
Jo) da işittiğim bir yerli şarkısına 
benziyordu. Bu şarlu pek hoşu
ma gittiği için öğrenmiştim. Şiın
di içimden bir his geldi. Son 
nefesimde bu şarkıyı bağıra ba
ğıra söylemek, sonra da ölmek .. 
Vahşiler, tepine tepine etrafımda 
tiöndUkten sonra, reis tekrar 
yerine gitmiş, ötekiler de etrafım
da yarım ay şeklinde dizilmişler

di. Aldıkları vaziyetten artık 

beni parçalamıya hazırlandıklarmı 
hissediyordum. Biraz kendimi 
kaybeder gibi oldum. Bilmiyorum 
nasıl bir hisle boynumu bük tüm. 
Tıpkı ( Honololu) yerlileri gibi 
hıçkırıklı bir sesle o şarkıyı söy
lemiye başladım. Etrafımda duran 
ve tek tek heceli sözlerle konu· 
şan vahşiler birdenbire sustular. 
Bana baktılar. Ve sonra, kısa 

bir cümle ile reise haykırdılar. 
Reiı ellerini kaldırdı. Bütün vah
şilere üç heceli bir kelime ile 
bir emir verdi. Şimdi bütün vah
şiler susmuş heni dinliyorlardı. 
Sesimin pek fena olmadığına bili
yordum. Fakat şu andaki kadar 
müessir olduğunu ve bilhassa 
böyle bir vahşi sürüsünü sııstura
ca < kadar sehhar bulunduğunu 
hiç zannetmiyordum. Bunun için 
artık ben coşmuştum... Kelime
leri biribiriue çarparak, bazan 
nağmeleri uzatarak şarkıya devanı 
ederken, birdenbire reis yerinden 

Profesör 1 Pari,.,t• "ı 111,.:1.1111 ı , 

Dr. Esat Pş. Dr. Ş. Şükrü 

Onun bu durup dinlenmeden 
devam edip giden seyahatlerin
den birinde idi. Madam Despina, 
ispanyada karargah kurmuştu. 
Zaman 1918 .senesinin başları 
idi. Madam Davidoviç namı diğer 
Heskethin yanında esrarengiz iki 
insan daha vardı. Biri, orta yaılı, 
ne gözet ne çirkin bir Alman 
kadım idi. Diğeri de ,akakları 

beyazla.şnuya başlamış, iri, yarı 
bir adam. Tanıyanlar, ona .. Ba

ron,. diyorlardı. 

Tahkikat hakimlerinin bUtlln 
gayreti, kadının paraları nereden 
bulduğunu ogrenmiye matuftu. 
Tahkikat epey uzun sürdii ve 

bir netice vermedi. Fa\<al bir 
sabah, Hll 8 senesinin haziran 
ayında güzel Despinanm levkif

lıanecleki höcresi açıldığı zaman 
genç kadının ölüm halinde oldu

ğu güriildü. Yapılan tedavi para 
etmedi. Bütün dünyada " Türk 

güzeli ,, diye anılan ve her geç
tiği yerde bir ale v ve ateş iıi 

l>irkaç kiti, sıçrıyarak hep-
l>ir ağızdan bir şarkı söy-
lenıiye baıladı. Musikiyi esasen 
~ok sevdiğim için bu şarkının 

•hcnğini pek fena bulmuyordum. 
Yalnız, bu şarkıyı acıkla vaziyette 
dinlemeseydim, tabii daha mem
taun olurdum... Şarkı söyliyenler 
Yanıma geldiler. Beni nezaketle 
tutarak omuzları hizasına kadar 
Ytıkselttiler. Şarkının ahengine 
Uygun bir raks ile izbeden çıka

tarak hemen oracıktaki geniş 

bir meydana götürdüler. Başım, 
•~aya sarkıyor, fakat etrafımı 

i6rıniye mini olmuyordu. Şöylece 
ttrafıma göz ge2dirdiğİ n zaman, 
•vv~li meydanda yanan büyük 
hir ateş gördUm. Bu ateşin etra· 
!•nda, sim siyah ve kıvırcık saçlı 
•nsanlardan mürekkep olan bir 
kalabalık bulunuyordu. Bunl;:rın 
da kimi oturuyor, kimi de ayak-

ta durarnk uzun mızraklara da
l'anıyordu... Beni üç defa bu mey
danda dolaştırdılar. Sonra da 
lllefin yanmda yere çakılı olan 
h;t kazığa bağladılar. 

Bu vahşi ılirUıü, fimdi daha 
toıkuo bir halde bağrıyor ve bü
ttın kuvvetlerde ellerini biribinioe 
t'rpıyorlardı. Kırııma tesadtif 
~dea yerde, kazıklardan çatılmış 
~Gkeekçe bir ıedir bulunuyor, bu-

•un Uıtnnde de iri yapılı bir vahşi 
oturuyordu. Etrafındaki bir dizi 
._.lraldı muhafız.a, ve başından, 
ltrdanmdan, koUarandan ııra ıı
... earkan birtakım süılli taşlara 
naıuan bunun herhalde kabil.e 
te' · h ,.. olduğu anlqıhyordu. Bu reis 
( ~•n oturuyor, bnan kalkıyor; 
h' at mDtemadiyen t•pine ..... k 

etkeaten f aıla meıeuet iıhar 
•d' aa_ 1Y?rdu. Bunlar, böylece bir 

Yh tepindilcten ıonra reis ya
-. Y•v&f kerevetindea indi. Ba-

fırladı. Koşa koşa gelerek bana 
yaklaştı. Hayret ve taaccüple 
yüziime baktı. Ve sonra sağ elirıi 

kaldırıp parmaklarmı bana uza
tarak: 

- Tabo ... 
1 
J 
I 

Diye bağırdı. (Tabo) nun ne 1 
olduğunu bilmediğim için reisin 
beni susturmak istediğini zannet
tim ve derhal şarkıyı kestim. Fa
kat rds evvelfl sağına, sonra so-
=--
Oksurentere: KATRAN 

Halı :ıli • .\rık ~ra c 1Ju13 ~i ~11: GJ 

DEUTSCHE ORIENTBANK 
Tarihi UO; 

Merkezi : Be r 1 in 

Türkiye Şubeleri: 

lstanbul, lzmir 

Galata Tel: B. O. 247-248-984 
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Deposu ,. 23227 
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Tesis t ::ırih 1863 

Sermayesi T arnamen 
tediye edilmiş 

30,000.000 Frank 
Idate Merkezi: (.tan bul 

Türkiyedeki şubeleri: 
ı~ ~LATA, l~T.\Xl:H' L , J Z~Jllt 
:-.; \M=-'I ~. \BA~A. MEH-=1:--; 

Yunanistandaki Şubeleri: 
.' hL \NIK, ATINA, l\A \'ALA, Plim 

Bilünıuın banka muamc"ilı. Kredi 
mektupLır•. Her cin~ nakit üzerine 
hcaap kü .. dı. Huauıı kaaalar icar. 

HAKKI EKREM 
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inhisarlar 
Nevi 

Eter Su'firik 
Kolodyom 
iyot 
Litapon 
Reçina 
Amyant 
Yalchz 
Kurşun 

Mor Boya 
Listik Rondcll 

Umum 

3000 
3000 

200 
1500 
6750 
600 

3000 
300 
150 

60000 

Müdürlüğünden: 
Miktarı 

Kilo 

" 
" 
" 
" 

• 
" beyaz ve san 

" 
" ,, adet 

Yukarda nevi ve miktar )azılı malzeme pazarlık ıuretilc mftba
yaa otunacaktır. Taliplerin 9 11 932 çarfamba sftnii .. at ( l .f 1 '2 )ta 
~ô 7 ,5 teminata muvakkate akçelerini hamilea Galatatla M&bayaa 
kemiıyoauna müracaatlara. 

Madam Heskethin hal ve ha
rekatı, ilH. defa olarak Entelicens 

1 servisin naıan dikkatini celbetti. 
Çünkü kadın, bitaraf devletlerden 
birinin sefirile pek sıkı, fıkı mil· 
nasebetlc bulunuyordu. Bu isefir 
ise, Alman ve Avusturya elçile
rinin pek samimi bir dostu idi. 

Ayni zamanda, hayatı müte
lemadi seyahatlerle g eçen, parayı 
avuç dolusu sarfeden bu kadıom 
bJ paralan nereden aldığı da 
merakı mucip o\uyordu. Enteli
cens servisin kurnaz hafiyeleri, 
bu sır perdısiııi delip yırlmakta 
gecikmediler. Hadise şöyle oldu: 

çizip bıral<an dilber Despina 
ağzın ı açamadan gözlerini ebe
diyyen yumdu. 

Bu esrarengiz ölUm, o z aman, 
uzun boylu münalrnşalara mucip 
oldu. Fakat hakiki sebebini tek 
bir adamın bilmesi kadar tabii 
bir şey olamazdı. Bu adam: Al
manyanın Vaşington Sefiri Kont 

Bir gün öğle sonunda Madam Bernstorff' tur. 

Despina Madrit otellerinden bi- = _ ====:=---===-==== 
rinde çay içiyordu. Yanına bir 
adam geldi ve konuşmıya baş

ladılar. Bu adamın Alman casus 
teşkilAtile münasebette bulundu
ğımdan İngiliz hafiyeleri şUphe et
mekle idiler. İçlerinden biri, büyüle 
bir meharetlc bir perdenin kıv- 1 

nmları aras.na gizlendi, " Tlirk 
gü7.eli ,, ile şüpheli adamın ko
nuımalanna dinledi. 

Bu muhanrenin dinlenmesin
den ıonra kadının hakiki hnvi
yeti lagiliE casuı te,kilih t~ra
frndan anlqalmış bulunuyordu. 
Fak at aSll mesele, acele etmeden, 
kadını bir tuzağa düşürmek ve 
elinde ınevcut gizli vesikaları 

almaktı. 

O ıUnden itibaren kadının 
elrrfında sıkı bir tarassut ba,ladı. 
Bütün hareketleri takip olunuyor, 
mektupları yakalanmak isteniyor
du. Genç kadın zeki bir ıeydi. 
Bu tarasıudu hi11etti ve bir aabah 1 - -
yanındaki Alman kadını ve Ba
ronla beraber ortadan kayb'>ldu. 
Haftalarca izinini taklamıya mu-
yaffak oldu. Fakat epey zaman 
ıonra Aıncrikada gözüktü. Nev
y«kta idi ve bir glelde yalnızca 

NAKiL 
111.ı ı • ı - 1 !) 1 ı 

r r.ıll "I ZI'& • lngıli ı . • al· 
t~ ıı lıer. mu\"afı.,1;,ı, eılt 

taıı ııta ıı ıl ı>rsaıH• tn '% - tfvsian (,'ı ıı ı lıtır· 
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Üzeredir. 
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,.-LONDRA BiRAHANESiNOE_ 
Deni& kızı E FT AL YA Hamm ve kemani SADi Bey 

muhteıem iocP. aaz heyeti icrayı 
etmektedir. 

1000 LİRA MÜKAFAT 

ÇEL TIK FABRiKASI 
M. Kara Bele.;, ve ıirtJ/clbı. Fener: Balat caddesı No. 46 

Tftrkiyede fabrikamızdan mllkemmel bir fabrika olduğunu ispat 
edene '1000 lira mllklfat vereceğiz. 
Telgraf. latan bul: Kabar 1'olefon 20732 

EMNİYET SANDIGI 
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18242 Mukaddema iki 
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Bulunduğu mahal 

T opbaııede Karabaşmuatafa mahalle
ainde eaki Lnleci aruta11 ve yeni 
Lüleci arastası kale aokaiı eaki 26 ve 
Mil. 26 •e 3 No. b: 
Kuampapda Sahafmuhlttia maballe
aiude Camiişerif ıokatanda eaki 11 
yeni 13 No. la: 
GaJatada Kemankeı mabaHeainde Bey· 
zade .okağında eski 39 ve 39 Mn. yeni 
.t3 ve 45 No. la: 
Eyipte Kızılmesçit mahalle ve cadde
ıiode eski 86 ve 86 Mü. yeni 42 ve 
44 No. la: 
Galatada Sultanbeyazıt mahallesinde 
Kuaplar aokağında e1ki 3 yeni 1 ve 
3 No. h : 
Kartalda nehikasaba karyeAinde Üakft. 
dar caddHinde harita 1 mevkiinde 
1 No. h: 
Maniaalımebmetpqa mahallesinde At
pazarıoda yukanmeydanda eski 14 ve 
7 ve7 Mil. 14fl4 Mli. 16 ve 18 No. larla 
murakkam: 
Beylerbeyinde Havuzbqa aokaiında 
eski ve yeni 8 ft 8 ve 25 ve 1:1 nu
maralarla marakkam: 
Kadık6ylbıde Oamaoağa eJyevm Hö-
1eyinpqa mahalleainde Kurbağalıdere 
Oçllncü •okakta eski 11 yeni 21 nu
mara ile marakkam: 
Beylerbeyinde Burhaniye mahallHlade 
Ruimata •okaiaoda eaki 12 yeni 16 
No. farla murakkam. 
Eyipte Camiikebir mahalleal ve aoka
jlnda eaki ve yeni 16 ve 18 ve 20 ve 
2'l ve 24 ve 26 No. larla murakkam. 

Emniyet Saadıjuwa mala olan yukanda cins ve enafile mevki 
" --.lan yuah emWr ve arsalar 19 T. sani 932 tarihine mO· 
aadlf ewurtesi gtlnl, bedelleri baddiliyıkanda g6rOldüj1l takdirde 
allal mlzayede ile aaat on beıte qblacakbr. Talip olanlann mez
klr gllade -t on d&tten itibaren Sandık idaresine mOracaat 
eylemeleri iltn olaaar. 

latanbul Belediyesi İlanları 

Beher metro murabbuna 2,5 lira kıymet konulan F atib yaogm 
yerinde Macuncu Kasım mahallesinde 45, 18 metre murabbaı Bele
diye malı araa aatılmak lizere müzayedeye konmuştur. Talip olan
lar tafaillt almak için hergthı Levu.ım MlldtlrlOjilne mllzayedeye 
pmek için de 8,5 liralık teminat makbuz veya mektubu ile 
10/11/9.l2 Pe,..mbe ıhl aut •• bete kadar Daimi Encijm .. 
.oracut -..eliclirl•. 
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talağma müracaat. Tel. 22i 34 
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eder. llaımi tlUzeltlr. lfütfl n 

l l\rt1aklıuı a;trısıı teıo i ılor. 
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Mezun sermayesi: 
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Tediye edilmiş sermayeai: 

5,000,000 F L. 
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3,250,000 F L. 

Cialatada Karak3y palasta Telefoau Bey• 
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.. Merkea Po•tanul ittisalinde AUale• ' 
han ., Telefon : l.t. 56S 

Bilumum banka muamelitı 

EMNiYET KASALARI ICARI 
letanbul ikinci 1111• Memur

lul\lndan: 
lstaııbul'da Çııkmakçılar yokuıuıı

da 49 numarada hazır elbiseci Arma
nak .Madonv:ıu Efendinin alacaklıları 
He aktetmİt olduğu kongurdatonun 
tasdikine mahkemece karar verilmlt 
oldutu iltn olunur. 
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.......,at Midir• RalU Udi 
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MUŞAMBALAR 
f ngiliz kumatlanodan ayni zamanda hem pardesü, 
bem muıamba vazifeıini g&ren janr Angle kauçuk 
gayet tık parclesil gabardin empermeabilize her 
renkten bulunur. Hazır ve ıımarlama. Deri jaketler 

de bulunur. Her çeşit ve renklerde: 

0 N 1 F O R M A, AS K E R 1, M E K T E P L I 
ve ıaire kadın .-e erkok, çocuklacn nıah.sus toptan ve perak~ud 
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Tilccardan lamail 
Kemal 8. 
Ayıe Huriye H. 
Madam Anjel 
Şerif Bey 
Dimitri Fotiyadi 
ltalya tebumdan 
Hermandi Andriya 

" 
• 

" 

" 
" 
" .. 
" 

10 Bat yeri .. .. 
1 Ar .. ladrll caclclell 

1 Ana 

1 
12 
13 
56 

556 

Ana .. .. 
Mlfrez araa Kariye liıttl Ye iDclrl 
Ana Abu caclclell 
Tarla ve bat incirli c:add811 
Ana .. " 

F oti vereaeleri " 24.5 Bat " ,, 
Haci Simon ve Nikola ,, 10 Bat yeri Tepe karakola 
Andriya Petredi Pap ,, 29 Tarla ve bağ Aba 
T qçiyan Serkis " 28 Tarla • 
Semai Sami " O 3 Evlek Müfrez araa lacirll 

Yukanda isimleri ya&1b mllkellefin vergi borçlarını ıamaınında 
vermediklerinden evfaafı balAda yazılı ıayrı menkulleri 23-11·932 
çarıamba gllnil saat 15 te aatılacağmdan taliplerin yevmi mezkCirda 
kaza idare heyetine müracaatları illıı olunur. 

---------

c E.?..!!..~1!-!!.r>!!.!!..<!..1! !!.~ ... 
1 aına nakletmif Y• aababtaa akfama kadar butalaruu kabal edu. mil 

ÖZ DiLiMiZLE 
DÜZENLi SÖZLERiM 

TOrk Silr Kralı Filorinah NAıım 
Beyin. (Cumhuriyet ~Hetealnde) bl· 
rl•cl dlılal ıekllnde • çıkan " oku• 
J11Calal'ca fOk betenllen bu eml81· 
.ıs • kallr .. .a.k .tlirleri • ,.tuatla• 
....... ldlaa • .....-.. ealdlr • 

---
Dr. Hafız Cemal 
Dahiliye mütehassısı 
Camadan maada beıjln (2,30--

5> lataabal Divaa1olaacla No. u• 
Tel• -


