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Amerikada M. Ruzvelt Cüm-1
Diplomat!araH,ikmedenGizliKuvvetler 

h R . . ı· t•h Ed.td• Vahideddinin Firarında 
ur eısı n ı ap 1 ı Casusların Rolü Ne İdi? 
M. Hu ver 

Nevyork, 9 (A. A) - Saat 
~rmi tiçte malOm olan neticele
re göre M. Ruzveltin kaıanmıt 
olduğu reylerin miktarı (400)e. 
M. Huverin alabildiği reylerin 
aniktari ise elliye baliğ olmuıtur. 

Rakibini Tebrik· Etti 
Yazan: R. Boucard 

Malftm olmayan ancak 21 rey 
ilalmıo olduğundan Ruıvelt'in in
tihabı kat'idir. M Huver, M. l 

Ruı\relte bir tebrik telgrafı çekmiftir. 
• )#.. . , ;~~~~ 

Parla, 9 (Huıuıt) - Amerika 
demokrat lideri ve namzedi Ruz- ı 
•eltin bOyllk bir ekseriyetle Cum
hur Riyasetine intihabı, Fransada 
\ımumiyetle müsait bir tesir bı· 

Mütareke ile beraber lıtanbu· 
la iıgal kuvvetleri girdiği saman 
lngiltercnin blitlln emeli Sultan 
Sarayım nnfuzu altına almakb. 
Entelicens servis, bunu temin 
etmek için derhal işe koyuldu. 
Az zamanda bntnu saray, Ente
Ucens ıerviıin hafiyeleri ile dol
muştu. Bq Hareıcağaıı, bu ıe
bekeye dahil, aadık bir bende 
idi. lstanbul Polis Mndnru ise, 
İngiliz polisinden, Allahtan kor
kar gibi korkuyordu. Çünkll bu 
memurun ilk mukavemet teıeb
bUsUne Entelicens serviı şu mu· 
kabelede bulunmuştu: 

' 

takmıştır. 
Demokrat fırkanın •e · şahıen 

Ruzveltio iktaaadl meseleler bak· 
A 

Amerikanın yeni CUmhur Rel•I elfeel efredJ eraaınd• " - Sen bilirsin ? 
Fransız şarapçılık sanayii, \ ~ 

Amerika içki yasağı kanununda 
yapılacak tadilAt ile yeni bir ihraç ~ 
piyasası bulabileceği gibi gtlmrUk 
manialarının kalkmasile de işlerde 
ayrı bir hararet hasıl olabilecek· 
tir. MalOm olduğu üzere Ruzvelt 
gümrilk himaye tedbirlerinin kal
dırılmasına taraftar olduğunu 
propaganda nutuklarında ıöy• 
lemiıti.Maamafih içki yaaağt kaog.. 

Bu sözlln tllmullll manasını 
anlama:::nak için insanın çocuk 
olması lizımdı. Bu cevap ile ln
giliz polisi demek istiyordu ki 
bir glln esrareng:z bir el seni 
Boğaz sularının derinliklerine ftr· 
latıraa. bu akıbetten yalnız ken
dini mes'ul bil ye ona giSre 

... RuzveHln baltk tutarken 
~nda ileri allrdllill fikirler, Ame
tika ilı Anupanın ııkı bir tqrlkl 
'-esaiye giriıeblleceil Umltlerlol 
'JaacLrmııbr. 

nunun tamamen kaldırılması 
beklenemez. ÇUnkU, Amerika, 
lfıizllie bir çaie olmak llzere 
evvela kendi ıarap •• bira 
ıanayiini himaye edecek ve 
bunun için de hafif rekabet 

~--------------.. ..-----------~~ 
Mukayese Ediniz! 

Bir Kısım Lokantalar Fakir Talebeye 

Me<;canen Yemek Verdiler 

Geçenlerde matbaamın bir 
lenç nıüracaat etti .,.. 3erdinl 
•nlatb: 

ik - Mektepllyim, orta tahıiliml 
~a~al etmek üzereyim, fakat 
lı anı yok, boı saatlerimde ça· 
frnak . r L f b it b 1~ .ıyor~?'· Gt en ana bir 

ulabılır mısınfı? Diyordu. 

•tti~u gencin anlattıklarını tahkik 
disi ' tamamen doğruydu, ken• 
buı ne bir iı aradık, maa1eıef 
luk arnadık, Sirkecide Cemal Bey 

•utaıına mUracat ettik, çocu-

- Blr K11mı Da •&ura.. laaret 

Detll,. CUmlealle Karııladılıar -

ta bir yardım yapmanın lmlrlnı 
olup olmadıiJm 10rduk. 

Cemal Bey Lokantacalar Ce
miyetinin Relıidir " hayır yap
mayı aeven bir zattir. Fakat 
ayni zamanda da çok titizdir. 
Tavaiye ettiğimiı gencin vaziye
tini, çalııkanhğmı, mektep numa
raaım bir defa da kendisi tahkik 
ettikten sonra gence tahıilini 
bitirinclye kadar meccanen yemek 
vermeyi taabhllt etti ve bir ıartla: 

- Çalııacaksm, ımıfını mun-

( Dnaım 11 incl aarf ada ) 

davran. Bu tehdit, beklenen tesirini 
" gösterdi Ye lstanbul polill, bütlln 

icraabnda lngilizlerden daima 
çekindi, korktu. 

M. RuzvaH r•Pll kırafetlnd• 
yapabilecek hakikat bir himaye 
tedbirin• bq wrıealdır. Bu da• 
vada esaslı avrette btifade ede-

bilecek olan Franaız ıampanyalarıdır. 

.. 
Hakikati ılSylemek lhımıe

llrae o umauki (Sultau) Vabidet
tin lngllideri ıeven hir ad~m 
değildi. Mütarekeden bir miiddet 
ıonra görllıtftğO birkaç Franııza 

Flrert Vahldeddln 

ıu sözleri ıöyleditf mubakkekbn 
" - Efendiler ! Sizden rica 

ediyorum: Beni lnsıilizlerle Erme
nilerin ıerriad kurtannııi 

Vabidettinln alob.,ti, fikrini 
( Deanu 11 inci aayfada > 

• • 
lzmirliler Milli Takım ile Çok 
Yakından Alikadar Oldular 

Ruılar ve Bulgarlara kartı ~ ..., çok faidelidlr. 
oynıyan milli takım kadromuzda, lımirln fntbol kı.ptaulı.rından blrl Altay Umumi Kaptanı Dok· 
lzmirli Vababa yer verilmesi Is· Zeki B. devre!linf bitirmiıtir, diyor, tor Fikret Beyin fikirleri: 
tanbul •• fımir ıporcuları ara- diğeri Zekislz milli takım dümenıiı Vahap, Liitfi Tilrkiyenin .. 
ıında mühim mllnakaıaları ve geoıi gibidir, kanaatinde kıymetli oyuncularıdır. Milli ta-
dedikoduları mucip oldu. Hatta kımda oynamalan memnuniyetle 
bir kııım ıporcu- telAkki olunma-
lar arasında Zeki • lıdır. Vahap belki 
Beyin son milllta- Rwı ve Bulgu 
kıma ahnmamaıı maçlarında mat· 
dolayıaile milli lnp kıymetini 
takımdan arbk gösteremedi iae, 
ebediyen çekildi- bunu ıiıtem far-
il ıaylaları do- kına atfetmek 
laııyordu. Fakat elzemdir. Vahap 
çok geçmeden kendi ıiıteminl 

u rivayetin yan- uygun olan lzmir-
lıı olduj'u an.la· U oyuncular ara• 
taldı. Biuat Zeki ıında oynasaydı, 
B. bize yerdiği daha fazla muvaf 
bir mlll&katta, kat• fak olurdu. 

lmıirli oyun-
'I olarak milh culardan Sait ve 
takımdan benOı lbaanın da mil-
ayrılmak niye- llllH t111m1İı1a -• .;.,.,ywe aimaaı ·aer..nen la,,;... ·mu..;.Ô. U takımda yer! 
tinde olmadığını ~e Bulgarlara K. S. K umum kaptanı Cemal vardır. Oolara da yer vermelidir. 
kartı oynamaması bazı mehafilde Ahmet Bey ·ne diyor: Zeki meselesine gelince ka· 
yanlıı ıayialara sebebiyet verdi- İzmir, 9 ( Husuıt ) - Bence naatimce Zeki artık ıerefli tek .. 
ğini söyledi. Bu arada biz de milli takım meaeleei Zeki, Vahap mUl deYutıini i'<mal etmiıtir. 
milli takım kadroıile Vahabı ve veya herhangi bir oyuncu meae· Alhnordu um.ai kaplam 
diğer kıymetli lzmirll oyuncular leal değildir. Milli takımı tanzim Saim Bey: 
mllnuebetile pek yakandan ali- için memleketin futbolunu iyi Bence Zekim wdD talsı~ ~ 
kadar olan İzmirli ıporculann organize etmeliyiz. Miltt kllme menıiz g-emidea farlc.adD. O '-a-
fikirlerinl muhabirlmiı vuıtaıile yapmalı, harici temaaları fazla· ha iki l\ç ıen. llllln t.lmah ,... 
öğrendik. Iaşbrmalıyız. Muhakkak ki, bugün· rinl muhafaıa edebIDı. Talr.n.ı 

lımlr takımları kaptanlarının kU futbol organizasyonu bozuk· aağ tan.fında Vababa T"" '"..rta-
telgrafla gelen mülAkatlarım ay· tur. Şimdiki lik :Usulft de faide- meıi eb:emcDr. Vahap bir hwayt 
nen naklediyoruz: sizdir. lzmirti oyunculara milli oyuncuau olarak )'U'•tdlNftD. Var 
· ( lamirden telırafla ) takımda yer vermek flpbeıiz ( Ona .. IO _ .. __,... , 
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Halkın Sesi 

Sultanahmet Semti 
Şereflenecek 

lfoledlJ ~ Su l t:ıııahmetto ) oni lJir 
Jl&rlc ) apnuya karar verdi. O taraf 
tenJeııcc k dernek tir, itte 1 :ırtı ınııa 
çıkLn J,ar ilcr iın ' ı.iıı bu bu'!uıta dU· 
tUnduk lcri: 
Ali D. (UakUdar K111kh iO) 
- Bi.1a111ın bütila yGi&1ek blaala

nna, ıaraylaranı Uz.erinde toplaya• 
Sultanahmetten Çatladıkapıya dofru 
inen 1atlı i mail buaü•i bir harabe 
llalindediF. Halbuki bura11 LaYa Ye 

man:ıar a itib&File lstubulun en ıG· 
ael ve bakim bir nolıtuıdır. Her ne· 
denıe burHı ıon •••anlarda ihmal 
.dilınittlr. Sultaaahmt:t meydan1na 
1apılan hir park buuya rafbeti 
arthraealrttr. 

• Ethem B. (Sıı ltanabmot Oçler ma· 
h ·,ll~t!i 73) 

- Sultanahmet meydmnının parka 
~nrif meal laa~ri beni cldde• ınin· 
d irdl. GCSnlh bu meydanın ortaaına 

Takıimdeki ı~bi bir itHde dikilmeai· 
ai de iıter. lntallah tehir :ıenple
fiace bunu da y~par. 

• 
Ti aJlı1 n. (Mütoka it nblt Sultı.nah· 

111 ( : • ..ı) 

- Beled:yenin bwı merdanı parka 
~uirme kararıaı alluflarım. Ben bu 
park için bir iaim teklif ediyorum 
Cİsmet park•>· Eter bahcenin neaa• 
-.eu H temialitl muhahaa edilirse 
bm y•rinde bir iaim olacaktır. Bu 
TGrk uluauau~, bir ..an ıelir, ibl
eleai de buraya dik "llr. 

Milli Emlak 
Nekadar? 

lnanbulda adedi binleri ıeçen 
birçok Milli emlik vardır. Bun-
lano fimdiye kadar muntazam 
ltir defteri bile t11tulmamııtır. Bu 
İfle meıpt olan memurların ad• 
di de dardı ıeçmemektecliı:. itin 
ehemmiyetini nazarı itibara alan 
Defterdarlık bu emlikio hakiki 
bir listesini t andm etmek için 
yani memurlar at.oması hususuna 
Maliye V cklletine bildirmiştir. 

Mimar Sinamn Tllrbesi 
Yapafacak Mı ? 

Evkaf MiidOrl&ğli bliyük Türk 
•an' atklra Koca Sinanın Süleyma· 
niycdcki türbesini, mimarın yük
aek tercfile mlitenaaip bir haJde 
tamir etmiye karv Yermif ve 
umum m&d8rl6kten tabaiaat ia-
tenmiftL Evkaf Umwn M&d&rltiiü 
bu it için (7700) lirahk tahliaat 
ılodermiştir. E1a11en tOrbenin 
pre>jesi hazarlandığı için yanda 
bulunan bir iki dllkkinm immJl
ki de bitirildikten aonra derhal 
bqlanacakbr. -----Kadirga Spor Saliaa1 Olacak 

Eminönü Kaymakamlığı Ka
dirga meydanının bir ıpor .. ba
••• aokulmaauıa karar Yermiftir. 
Yakanda meydan teaviye edilecek 
ye lru:a d6fe11ecektlr. 

Mekteplerde Aşı Yapılacak! 
Münferit Hastalıkların Kısa Bir Zaman 
İçinde Önüne Geçileceği Muhakkakhr 

Bundan birkaç aUn eYvel lstanbulun bazı aemt• 
lerinde, baıı mekteplerde kızıl hastalığına tauıdOf 
edildiğini yazmıştık. 

Sıhhiye Mlidüriyeti bu bastahk hakkında Maarif 
Müdüriyetinin naurı dikkatini celbettiği gibi me-

ıeleyi Sıhhiye V ckAletine de bildirmiştir. Sıhhiye 

V ckileti Türk liboratuvarlarında k zıl hastaLğı içio 

yapılan Hrom ve afllardan lıtanbula kAfi miktarda 
göndermiftir. İki gün evvel Boğaziçinde de bir iki 

mektepte kızıl nk1
U1 görDlmllt. mektepte d•bal 

telbialik yapalmat ve haıta çocuklar baataneye kal
danlmlfbr. Sıhhiye mtıdilriyeti hUta çocuklara H

rom we mekteplere de 8f1 tatbikine bqbyacaldlr. 
Atı tatbik edilen mektepler birkaç pn tatil edile
cektir. Alınan \'e abnacak tedbirlerle haatalığın yakın
da &nine geçileceği Omit edilmektedir. ŞurHIDI da 
kaydedelim ·ki vak'alar mOnferittir, ehemmiyeti •~ 
cip değildir. Bununla beraber tedbirlerin clerbal 
alınma•1 da memnuniyeti muciptir. 

İstimlak İşleri IKagbolan Hırka 
Mustafa Kem~t Paşa Cad- Tahkikatı 
desi Bu Sene Yapılacak 

Muıtaf a Kemalpaıa caddeli Ye
nikapıdan Selimpaıa yokuıtuıa 
kadar kısmen açılmıı ve kısmen 
de iıtimJAki yapılmııbr. Şehzade· 
batından Unkapanına kadar olan 
parçanm da bir kıımının toprak 
teaviyeei yapılmıt ve fakat asıl 
yolun yapıhnuına henilı baılana· 
mamıfhr. Geçen sene Belediye 
bütçesine yo!uo geçeceği yangın 
yerlerindeki f>ir kmm arsalana 
iıtimlAki için ( 75 ) bin lira 
konmuttu. Bu ktS1mda arsa11 
olular yavat yavq (paralannı 
almaktadırlar. Fakat aaal biaala· 
nn kesif bulundutu yer Selimpa
f& yokaıundan Şebzadebqına kil· 
dar olao kısımdır ki buraaman 
iıtimliki için de 933 aeneai büt
çesine taUiaat konacakbr. Şu 
hale naaaran aııl caddenin inıa
sıoa ancak gelecek seneden son
ra bqlanabilecek demektir. Be· 
yazıt ile Uleli ara.•ındaki yanm 
kelan yolun da bu sene tahsisat 
olmadığı için açalmaaa mOmkftn 
delildir. 

Doktor:arm Kazanç işleri 
Etibb• Oda11 doktor!ann kazanç 

••rıileri ~ia hükumet aeıdiade y.en i 
INııı te1ehl»lalerde bulua.aıkhr. Oda 
kaıanç verıiai takd:r komiayonla
rında dolrterlarm da bulunmaaını 

iıtemektedir. 

Devam Ediyor 
Konyadan aldmldıktao sonra 

kaybolan veyahut çalman Muhid· 
dini Arabiye ait hırka i!e k.y· 
metli ve tarihi seccade tabkikab 
ile Evkaf ve Müzeler ldareai, 
Poliı Müdilriyeti ehemmiyetle 
mqgul olmaktadır. 330 ıeneainde 
Konya Ev!..af Mlidürlü;&oli yapan 
Cemali Beyin I<ooyadan Ewkaf 
Müzesine verilmek &zere birçok 
tarihi efY• getirttiği te•pit edilmif 
ve o vakitki muhabere enakı Ye 
telıraflar balunmuttar. Fakat bu 
etyanıo benllz bir liıtesi elde 
edilemediji için latanbula ıetie 
rilen eıya aruanda bir hırka ile 
aeçcadeaio de bulunup bulunma
daiı anlqılamamı9br. Ewkaf lcla
resi ıimdi bu listeyi aramak· 
tadır. Liıtebulunduktan sonra 
vaziyet aydınlanacakttr. 

1 
Belediye Bir Cenaze Arabasa 

Daha Y aptır1yor 
1 Belediye Mezarlıklar Müdtir· 

lii~ü yeni bir cenaıe•abası daha 
yapbrmıya karar vermİftir. Ara
banlD projeai bazırlanm11 ve bir 
uılaya da ihale edilmiftir. Araba 
bir buçuk ay aoora Belediyeye 
teslim edilecektir. 

Spor Kongresi -
Vt!fa-Kumkapı Klübünde 

Merasim Yapıldı 
Vefa • Kumkapı lttm•n yurdu 

kongresi enelai akpm toplanm.,. 
br. Yurt reialiğine tekrar la..n 
Hakkı, ikinci reislijine Suat, kl
tibi umumiliğe Hllaeyin Necati 
mub .. ipliğe Rwa ve azalaldara 
Kemal, Raza, yedek ualtklara ela 
Tevfik •e Faruk Be1ler aeçllmit
lerdir. intihaptan aoara reiı yar
dan bir 1enelik meıai raporunu 
okumUf Ye kabul edilmiıtir. Bun
dan soma bu sene l.tanbul maa
takaıı ,Oreı birinciliji mUuba
kaa:oda derece alan gilretçilerle 
bokı ve iıkrim pmpiyonlanna 
ıahadetoame Ye mad•lyalar da
ğlblmııhr. Vaki olan birçok ml
racaatlar &zerine yurtta bir de 
.wahk ıubeai açılmaıı kararlq-
tmlmııtır. Kongreden ıonra ua· 
ya milli mahsullerimizden hndak, 
OzUm, incir •• badem de daidd
mı,tır. Kongrede bulunu Şelair 
Meclisi azumdan Reıat Bey ldBp 
azasına dağıblmak lizere kendi 
fabrikasında kristal zarif hediye
ler yaptırarak dağıtacağını n
detmiıtir. 

Hayrat lfademesinin Maaşlan 
Evkaf idaresi hayrat bademe

ainin tqriniuni maqlannı ._.. 
miye bqlamqtır. 

Bir Vapur Elmanın Sahibi Yoktur 
Geçenlerde ( loebolu ) tacirlerinden buılarınan 

iskenderiyeye mühim miktarda elma 1 anderdiklerini. 
falwt bu elmalann kurtlu olduğu iddia.Ue Mısır 
hDkümeti tarafında., iade edildiiim yazmafbk. Dün 
alAkadar olarak aorduk ve 6ğrendik ki. bu elma
lar el' an limanda beklemekte ve kendi kendine 
ç0r6melc:tedir. Bunun sebebi .. hibioin meydua 
çıkarak elmalarını almama11dır. Ve ağlebi ihtimal 
meydana cıkmayıtı da lıtanbulda olmayıtından 

ileri gelmektedir. Yalmz bu zat latanbula gelerek 
elmal~nna te .. bOp etmek iıtediii zaman fena bir 
sftrpnz kartıamda kalacakbr. FUbakika elmalarm 
iade oarion bedeli yeriJmemiftir. Derhal denize 
dökülmeli icap eden çBrlk elmaler için kenclWa
den bir hayli vapur ve liman &ereli istenilccektir. 
Şuruını da kaydedelim iri, 16nderilen elmalar (800) 
sandık olduğu halde iade eclilenler ( 479 ) un
dıkbr, aradaki fark kurtsuz bulunarak skenderi
yede ahkonulmuıtur. 

Günün Tarihi 
-

Üsküdar 
Tramvayları 

Dört Senelik Hesabı 
Ziyanla Kapattı 

Oaküdar • Kadıkl>y Ye ha valiıi 
tramnylan 1928 ıenealnden 1932 
aeae8ine kadar dört aene içinde 
441,281) lir.ılık haaıllt 1ap~ tf buna 
mukabil de 623,335 lira maaraf et· 
mittir. Şu hesaba nazaran Tramvay 
Şirketi d6rt ıenede 18,754 lira kadar 
bir maaraf farkı ıöıtermektedir. 
Tramvaylar 1928 aca sinde 58.45') lira • 
nridat n 99,322 lira maaraf, 1929 
..... ıade 96,575 l"ra Yarida t Ye 
161,444 Ura ına1raf0 1930 ıenealade 
151,902 lira nridat ve 193.781 lira 
muraf, 1931 aeneainde 135,6.16 lira 
varidat ve 168,78> lira maaraf )'ap• 
mııbr. 

D~niz Kazaları 
Birkaç •Gndenberl Karadeniz ye 

Akd111aizde aanulan fırtananm yaptı• 
t• :ıuarlar •öyle teabit edilebilir: 

Perıembe ıinü Sarmıaak ada• 
aıncla karaya oturan Sami vapuru 
T .. u.iye ldareaiaira Seaar npuru 
tar.ı..dan kurlarılmıı Ye Yapur fa· 
mire ritmiştir. Gclibo~u clnrıoda 
karaya ot u,.an vapur iae tahlisiye 
iatememittir. Vapur birkaç sründen• 
beri lcendik,ndinf kurtarmıya ut· 
raımaktadır. Hali kurtalamaın ı ıtır. 

Karadeni& ve Akdenbdeki d 0 fer 
baArat hakkında ne Deab Ticaret 
Mld•lyetlne ve ae de Tahliıiye 

ldareaine hiçbir haber plmemitfr. 
Eaaa• Tahtiai1e İdareslala Karade
nlacle EretJiye kadar asana• mınta· 
kuındaki telefon hatluından bir 
kı .. ı fırt na t .. irile l»oaltlutuadaa 
Hnllri sG11denberi maalaabere yapı· 
ıa .... ktadır. 

Hangi Sanayi Himaye Edilecek? 
bıbaat Vekileti tarafladao aınal 

mleueaelere röoderilen it cetvelini 
mleHeuler doldurmıya batlamıfl•r· 
dır. Cetveller bu ay•n • betine ka
dar do1durulmut Ye aaaayi mildGrl
yetlerine verilmlt olacakbr. Cehel
dekl aualler etraflı oldutaadan dol• 
darulmHında mltkilat hiuedılditl 
ı8ylenmektedlr. Bu retYeller üıeri,,. 

de Japılac:ak tetkikat ile memleket· 
te " laansi m•ntakalarü laanıi oe.I 
.... ,un daha ıiyade lnlri .. f cttiji 
ve bansllerinin himay•J• muhtaç 
oldatu anlatılacaktır. 

Mektepsiz 
Kaldılar 

Dla matbaamıH Hikmet laminde 
bir ıocatun ai'eei ••lclL Verdikleri 
mal6mata 16re d~ra HnHI batından• 
beri Hikmet Efendiyi hiçbir hkmek• 
tebe 7erlettirememiflercHr. E,.nlce 
Klflmaatafapqada 14 lael llkmek• 
tep llldGrG bu cocaja kabul ed .. 
albal ıa1ledli1 halde aoaradan •aa
•eçtlflnden çocuk mektepala kal• 
lalfbr· Olter bau mıatablarda da 
W, luam çocukların mektepıiz kal
clıklan alylenmektedlr. Maarif Velr&• 
letl ••r türlll ıayrdl aarfetmekt• 
Ye bllhaua hk Tedriaat Umum Ml
dlrlyeti çocuklann mektepaia kal
mamalan yolunda aıkı emirler Hr• 
dltl Wcfe bazı çeculdara hlll yer 
buluaa•11maaı dotru bir it değildir. 

Son Postanın Resimli Hikige si: Pazar Ol• Hasan Beg Digor Ki: 

- Bilinin ki ... i çok MYeri-. 
... Mk ta sir1111k illerim Ha--.,. 

- Habn•daa çıkmaz1111, he
le • tatlı thleriale laot ylıl& •• 

- Dla •eee aeai laledl•. sldlpte 
bir söreyl• .... , ... Sekaftn k .... 
•İne ••llnet .... w••• lıaJ••• ..... . 
•io karaaltkt• a.; •• ,. ....... . 
ıitti.. 

- lmdatl imdat! imdat! 

• 

Haaan Bey - Sen •ana enelce 
rel•cetf•I .a1n1e ıda., .... biae 
....... •e hu .... a•ta• r•ç•ell 
lfla tle l,ir f•n•r a ••••• taHİ)• • ...,

tfl-. Bala he11 WI• 4alN .,e.&ail kr 
... r .. tlaa ••t&.aa4aa n•aiftaJet ...-. 



Herg· n 
ll1ekteplerde
F.v 
1'erbiye 

--------------------· . Leyli nıuhtelil mektepte ye-
tışıuiş bir Alman kadın muharrir, 
~on günlerde leyli kız mektepleri 
~~· muhtelit liselere karşı şiddetli 
ır hücuma geçti. 

Onuıı kanaatine göre kız yatı 
n~ekteplerjnde hfüeıı orta çağ 
bıhniyeti hakimdir. Kızlar tiddetli 
,ır tazyik altında bulundurulur. 
~vlenme terbiyeleri ihmal edilir. 
"-1z. memnu ve muhayyel bir 
ileıude yaşar ve hayatla karşıla
t•.nca, ilk defa sıcak suya konan 

ır bardak gibi derhal çatlar 
•eya kırılır. 
. Mt1htelit leyli nıekteplerc gc· 
lıııcc : Bu mektepler, bazı kayıt 
•e ~artlarla, kız mekteplerine 
tercih edilebilir. Çünkii burada, 
tıfak tefek hadiseler olsa bile, 
Çocuklar biribirlerine kar-11 hür
llıet ve muhabbet göstermeyi öğ
l'eııirler. Hayal için daha iyi ha
tırlanırlar. Kız erkekle, erkek 
kızla bir arada yaşamayı öğrenir. 

Bu muharririn iddiasına göre, 
Alıııanyanm muhtelit nihari mek
teplerinde talebe arasında bu 
ahenkli geçinme nadiren vakidir. 
Ekseriya iki taraf biribirine mU
tecaviz nazarlarla bakar. Smıfta 
~unlJimin gözü önünde a,k mek-
lıplan alıp verilir. Talebe ders1e 
~tğif biribirile ıneş~ul olur. Vesa-
ite . vcsaare ... 

* Muhtelit tedrisat için aı çok 
b!gun bir içtimaı hayata malik 
ır cemiyet içinde muhtelit tedri· :•t. bakkmda bu mahzurlar gö .. 

btrılirse, bizde lcimbilir daha 

1 fl}ka ne düşünceler ileri sürU. 
tcb~lir. Nitekim muhtelit tedrisa
, ~ ılk ba~landığı zaman birl<aç 
ıtıraı işitmekten de kurtula
illıdık. 

* k Muhtelit liselerden birisinde 
0 

uyan bir gence sordum: 
li - Kızınız olsa, muhtelit bir 

scye ve-rir misiniz? 
d Derhal ellerini omuzlarını kal
ıtarcık: 

- Hayır, dedi. 
- Niçin? 

k - Kız yata mekteplerinde 
1
llar10 hayatını bilmiyorum. 

\' Belki orada başka bir bayat 
• iltdır. Fakat ben hergiin yaşadı· 
~t:n hayata biliyorum. Ne biz, 
he kızlarımız bu muhtelit hayata 
d ~lırlanmamışız. Bir arada arka
'"' gibi güç oturabiliyoruz. Esa
d~; bu arkadaşlığın hududu ne-
1"1.Jt Onu da bilmiyoruz, sıkılayo-

ı, Qlaımamıza biraz zaman ister. 

* I' 1 ~u gencin anlattıklarınm doğ· 
b.IJ ~ıuna rağmen, ben muhtelit 

t ıc tepJeri kız yatı mekteplerine 
,.. 'h 

cı . ediyorum. 
b· Bızde kıı yalı n:ektepleri 

•ta:ı: h ,., . mu afazakardır, buralarda 
ttı' •ılc •e koca mev:ıularına te-lll:k edilmez. Çocuk bu bahisleri 
ten tepten çıktıktan sonra öğ
kaklnek yollarıuı arar ve muhak
lıı, •~danır. Mektcplerinıiıde ka
tlı~ •bde kuracağı yuva bilgisine 
ki llllblyet vermeliyiz. Bilmeliyiz 
f~ııa~Y~uılıktan zarar gelmez. Ne 

1 olursa karanlıkta olur. /J .. il"" Çatalcada 
Qgram Yapıldı 

ltıiıJat4lca, 8 ( Hususi muhabiri
(}ı-t• en ) - Oiiıı Çatalcada bir 
'y l.Jtdıtıcktcbi ve bir de Talebe 
lıtahbn1un küşat resmi yapıldı. 
\ı._ .. r'fu Valisi, Fırka erkinı, 
tc...,._t

1 erkanı ve daha birçok 
Ç'-tat •ahah erkenden otobüsle 
lt-ıiina ca'a . gittiler. Kiişat resmi 
Rllıcr'~behle Çatalcaya .kadar 
liı.ı t~~r ta teff' cdilmiı oldu. 
l' Dplt 1tte bilhassa yollar vardı. 

( •pıdan KUçilkçekmeceye 
[)••a11ıaı 10 URCU Hyfada) 

SON POSTA 

[son Postanın Resimli Makalesi a Yag a 

1 - Arabanın veya makinenin 
tekerlekleri yatlandığı zaman kolny 
itler. Pulanmı' tekerlekler hem 
gürültü yapar, hem gOç i,ler. 

- 2 Beynimizin de iyi işlemulni 
temin için arada eırad~ yatlamak 
liumdır. Beynin itleme.lni kolayla .. 
tıracak yat kitaptır •• okumaktır. 

3- Bir iş yaparken, o işin kolay 
ve a-Oı.el olmuını İ5t'yorsak o işe 
dikkatimizi toplamalıyız. Dikkatin 
bir noktada toplanmuı, o itin yat
ı.nmuı demektir. 

~ .................................. I ............................................... , 

SON TELGRAF HABh7lLERİ 1 
• 
iş Kanunu Projesinde ••• 

-------
Mesai Saatinin 8 Mi Yoksa 9 Mu Olması 

• 
Noktasında Ittif ak Edilemedi 

Ankara, 9 (Hususi)- İktısat Vekaleti tarafından · 
tetkik ve münakşa edilmek üzere muhtelif Ticaret 
Odalarına gönderilen it kanunu projesi hakkında 
Odaların tespit ettikleri muaddel şekilleri ihtiva 
eden raporlar Vekilete gelmiıtir. 

Bu raporlarda iş Kanununun lüzum ve ehemmi
yetinde ittifak edilmektedir. Haıı yerlt.r iş saatinin 
sekiz, bazı yerler de dokuı olmasını münasip gör
mel<ledirler. 

Fırkadaki işçi meb'uslar da kanunun bu devre· 
de behemehal çıkmasını istemekte va:hu yolda çalı~-

maktadırlar. fstanbul esnaf cemiyetleri milrakabe 
heyeti de İş Kanunu hakkmdaki noktai nazarmı 
bildirmittir. Murakabe heyeti iş Kanununun lilzu
muna işaret ettikten sonra kanunun yalnız 
fabrikalarda toplu çnlışan iıçilerc değil, muhtelif 
meslek ve ticaret evlerinde meaeli ahçı, berber, 
manifaturacı dUkkAnlarında çahıanlara da te9milini 
arzu etmektedir. 

:-~tısat Vekildi blitQn bu noktai nazarları 
tetkik ettikten sonra projeyi yakında Mecliae 
verecektir. 

Dün Uzun Zonguldakta 
Mehmet. Günü Yaşanıldı 

Zonguldak, 8 (Hususi) - Zonguldakta kömürü 
i!k defa bulan Ereğlili Uzun Mehmedin kömürii 
keşfinin 103 üncü yıldönümü nıüuasebetile Halkevi 
tarafından tertip edilen ihtif.tl çok parlak ve 

sonra belediye ve fırka reisleri ile havzanm en 
genç maden mühendisi Nafiz Bey heyecanla n~ 
tuklar söylediler. 

Vali Bey tarafından Uzun 
ve müteakıben Uzun Mehmet 

Mehmet abidesinin 
caddesinin açılma coşkun tezahüratla yapıldL 

Uzun Mehmet bahçesinin açılma merasiminden resmi ydpı\dı. 

Çamur 
Diin Gece Giresuna 

Çamur Yağdı 
Giresun, 9 ( Hususi ) - IJiiıı 

gece şiddetli gök glirültüleri ara
sında şehre on iki dakika mllte
madiyen çamur yağmıştır. 

-
1 Vapurculuk 

Layihası 

Değiştiriliyor 
Ankara, 9 ( Huıusi ) - Halk 

Fırkası grupu müıakeratında 
vapurculuk layihnsmın tadiline 

1-lasan Fehmi B. 
Millet l\1eclisine Bir Layiha 

1 
Daha Verdi 

Ankara,9 (Hususi)- Kastamo-
nu Meb'usu Hasan Fehmi Bey 
tuzun hükümet tarafından iıtihsal 
ve idare edilmeaine, her yerde 
kapalı ve nıUhUrlU torbalarda 
l<ilosu 6 kuruıa sahlmasana dair 
yeni bir kanun teklif etmiıtir. 

S.yfa l 

S1 

f~ızla lltıf~ıfa 

l\'e Demeli? 

Avrupanm 
rinde muharrir 

N. S. 
birçok gazetele
bulunan bir zat 

ile ?.evcesi şehrimize gelmişler, 

yeni sanayi hayatımızı tetkik et· 
mışler ve bu arada karşılarına 

ç kan bir gnzete muharririne de: 
"Çok az bir zaman zarfında 

modern bir sanayi kurduğunuzu 

i ... iterek öğrenmiştik. Fakat gör
diikten sonra az 7.amanda sadece 
modern sanayi değil bir muciıe 
yaratıldığını gördük . ., demi,ler. 
Sonra irfan hayatamııa temas 
ederek: 

- "Sislemini-ıin hayranı ol
duk. Bukadar intizam maalesef 
Almanyada bile yoktur." cünıl~ 
sini ilAve etmiılcr. 

Anlattıklarına göre lstanbul
da seki'L on glia kalarak Türk 
tiyatrolarını, bllyOk komik Naıit 
Beyi, Türk ıporculanm filan da 
göreceklermi~ 

* Elli yaşında gönlü taze bir 
kadın, yirmi yaımda yak1şıkh bir 
de· kanlınm ağzından: 

Bammef endi, yirnıi beş len 
fazla g6stermiyorsunuı, gOzel-
liğiniı Allahm bir mucİ'ıesi-
dir, ıiıdeki caı.ibeyi ben 
yaşları sizden çok ekıik 
olan genç geçinenlerde bulama
dım. Sizin iç.in timuhaoelik ola-
cağım " iltifatlarını duyar da 
zevkten çıldarmaua inanmayan .•• 
Deyebilirim ki ben aynı zeYki 
bu mubarrirle karı11nın ıözlerin-
de duydum. iki üç defa oku
dum. Muharririn iatibza ile dolu 
gibi görUneo resimdeki yUzllae 
baktığım zaman içimde bir ıey 
aıılamadı değil Acaba bu g6r&. 
tUm hükmllode ağır davaranao 
bir adam oluıumdan mı ileri ıelt. 
yor? Bilemem. Filhakika yepyeni 
bir sanayi kurulmqtur, irfan 
hayatımız da gittikçe canlanmak
tadır, burası muhakkak, yalmz 
ecnebi muharririn: 

- "' Çalışma sistemlerindeki 
intizam maaleıef Almanyada bile 
yoktur ,, demesini nasıl kartıla 
malı? 

1 - .... Bu ~avat fıtanbulda 
tiyatroları (!!) büyük komik Naıit 
Beyi, Şehzadebaşmdaki tiyatro 
çerçevesi içinde i6rdnkten aon
ra dL. 

2 - Bizleri uzun zamandar 
zafer yOzOne buret bırakm14 
sporcularımıza, bilbaua bu neti
celerde amili mutlak olan teşki
litçılanmızı ı&rdükten sonra da ••. 

Geçici Hastalıklar 
Şehrimizde geçici bir halde 

kızıl, difteri ve boğaz hastalıkları 
vardır. Tedbir er alınmıştır. 

Tayyare ile Ankaı 

karar verilmiştir. Yeni yapılıp 
yakanda Meclise veri.lecek liyiba
ya göre hükumet. elınd~ bulunan 
inhisarı devredebılecektır. 

Seyriıef ain faaliyetine devam 
edecek, vapurcular da aralarında 
bir şirket tcıkil ederek hüküme· 
tin miirakabesi altmda çalışabi-

"Almanyada bile maalesef 
böyle tiyatrolar, b&yle yllksek 
110 'atklrlar, b&yle emsalıiı spor
cular ve b6yle bulunmaz teşkillt 
yoktur!" teklinde idarei kell• 
edecek olurlarsa bana &yle ge-

Başf7 •ekı•[ Raşa Jiyor ki hnk~ü ver!"ekte kimH 
u tereddl\t etmıyecekhr. 

• 
radan lstanbula 

Ankara, 9 (Hususi) Gelecek 
ay başlayacak olan An!<ara-lstan
bul tayyare poataıilc gönderile 
cok mektuplardan yirmi grama 
kadar olanlnr için 10 kıırllf iicret 
alın~caktır. Tayyareler Ankau 
"Ye Istanbuldan tanı :ıtıt .ıt l 2 de 
hırc-ket edeceklerdir. 

leceklerdir. 

Müslüman Olan lngiliz 
l-licazda otomobil ticareti 

ynpan ve üç sene evvel ihtida 
eden lngiliı. zenginlerinden M. 
Filip ile zevcesi diin otomobille 

1 şehrimiıe gelmiılerclir. 

. 
iSTER İNAN, İSTER 

Şehrimize geldiler Efgan Kralı 
Başvekil ismet Paıa, ailelerini J\ 1 • 

de beraber alıp, cumartesi Anka- ı vadır Hanın 
raya avdet etmek üıcrc bu sabahki V d • G ı · 
treni~ fChrimize gelmişlerdir. fiQr eşı fJ ıgor 

.. Ankara, 9 (Huauai) - Efgan 
MUheddis Mektebinin YıldonllmU Kıralı Nadir Han Hz. nin bira• 

Miihcndi Mektebinde yarın derJeri bu ay içinde hUkömet 
4~ uncu yıldönümü merasimle merkezimizi :ziyaret edecek ve 

hilkümetimiıin misafiri olarak tes'it edilecektir. 
4 gün burada kalacaktır. 

İNANMA! 
Buyuk Bir Ziya 

Kulamo·ıu Mt!b'uıu Hasan f'eh ni B. tahıildarlığın 
kaldırılması hakkında Meclise hir t,,t rir verm:ttir. 

Huarı Fehmi Beye giirc, biu,, vergi•I o:arak 11 
milyon lira kadu •ergi tahsil ed lrııel,tedir. Bu pa· 
rayı tahıil için kullanılan tat.sildarlau bir buçuk 

milyon liraya yakın maat verilmektedir. HaJbııki 
halkı, l.'erzh.ini bizut ırelip vernıiye mecbur etmek, 
v~rm ·y.mlerin derhal ı11111ları111 haciz ıuretile tecı:ıye 
etm~k nıümkiindür ve bu uyede bir buçuk milyon 
lırayı tuarruf nıümkündur, 

Temyiz Mahkemesi ikinci Ce
za Dairesi Reisi ve Adliyenin en 
muhterem erkanından Ali F chıui 
Beyefendi dün gece yarası kalp 
sektesinden irtihal etmiştie. 

N&şı mağfuru bugün saat on 
dörtte Kalamışta iskele civar n
daki evinden kaldırılarak dcfne
clitccektir. Merhuma rahmet ~iıer 
ve ailesine tu.iyet arzedcı i&. 

ISTF.R iNAN, /STER INANMAI 
.. 



.ıt Sayfa 

" lktısadi Haberler 

Yeni Açılacak 
Kağıt Ve Cam 
Fabrikaları 

ı, Bankası ahiren yaptığı mU· 
him hizmetlere ilaveten yeni bir 
kararda daha bulunmuıtur: Mem· 
Jeketimizde kaiıt ve cam fahri· 
kası açmak. ı ş Bankasının bu 
teşebbUsUnil memnuniyetle kartı· 
lamamıya imkln yoktur. Memle-
ketimizde yeni yeni aanayi şebe· 
kelerinin vücut bulması birçok 
paralarımızın harice gitme1ine 
mAni olacağı gibi birçok 1rkda19 
larımıza da yeni yeni mesai 
:zemını haz.ırlıyacaktır. Bilha11a 
istatistiklere bir göz gezdirirsek 
yalnız şişe, damacana, dam için 
levha, mOcorrit gibi Adi cam 
eş yadan senevi memleketimize 
4, 170 ton raddesinde mal ıir· 
melde vo 699 bfo lira kadar da 
para harice gitmektedir. Yine 
pencere camı ve cam le•halu· 
dan 3, 794 tonluk eşya ıirmektı 
•e 327 bin lira kadar para ıarfet• 
mekteyiz. LAmba ıişeleri için de 
414 ton mal girmekte ve ~57 
bin lira kadar paramız harice 
gitmektedir. Yalnız Adi matbaa 
kAğıtlan için 560 bin lira, keıil· 
miı yazı klğıdı ve iyi matbaa 
kağıtları için 950 bin lira, mek· 
tup klğıtlan için de 220 bin lira 
kadar paramız harico gitmektedir. 
Bu eşyanın diğer nevilerinden 
giden paralar da cabadır. Ş . 
halde cam ve klğıt yUzUn· 
den birçok paralanmızın harice 
gittiği mubakkakbr ve buna acı· 
mamak elde değildir. Ancak 
böyle mlihim bir ıınal tec:ebbilse 
girilirken işin eualıca tetkiki 
memleket ıermaycıi için llzımdır. 
Yapılacak fabrika hangi nevi 
cam ve kağıtları yapabilecektir. 
Bunlann memlekette aarfiyab ne 
1<adadır. Memleket harici mahal· 
Jerde 1atıı yapılmuı mümkün 
müdür? Bu hususa tahıis oluna• 
cak sermaye ile aenevt muarif 
mamulAt ıataıma tekabül edecek 
midir? Hiç tahlil olumUf mudur? 

· Hepimizin hatmndadır ki 
vaktilc Paıababçesinde, ıanne
dcriı, Jtalyanlaran teals ettikleri 
tişe fabrikası bir mOddet yaşamıı 
Ye sonra · galiba ltalyan harbi 
dolayısilc tatili faaliyet etmifti. 
Yine devri Hamldide Beykozda 
Beykoı çayırı derununde açıla: 
bir kiğıt fabrikası her nedense 
hiçbir iş yapamıyarak kapan• 
mışh. O devir ve o vaziyet ile 
bugün arasında çok fark olduğu· 
nu bilmekle beraber amal teıeb
büslcrimizde fazla mtıdekkik bu• 
lunmam.za kailiı. 

Buyuk Kuçuk Sanayi 
' :Jkômet, sanayiimizi bOyUk 

ve kUçUk diye iki kııma ayıra• 
bilme:Ji için tetkikat yaptumak· 
tadır. Bu buau:..ta tetkikat bitince 
bir rapor hazırlanıp ait olduğu 
makama verilecektir. Filhakika 
1anayi kısmımız pek biribirine 
karışmış bir cephe ibraz etmek· 
tedir. Yerinde olan bu tetkikat 
yapılırken hangi ıanayiimizin 
memlekete fazlaca faydalı oldu-
ğunu ve bazı aanal ..teıebbUıat 
dolayııiJe hangi ıcrmayelerin 
nahak yere Atıl kaldıklannı da 
arqtırmak faydadan hAli değildir. 
Hepimizin phıi ıervcti nihayet 
memleketimizin serveti oldujuna 
göre bazı faydasız teşebb6aler 
boşuboşuna birçok paralarımız 
haftaJ3rca iılemiyen makinelere 
ve onların hiçbir şey getirmiyen 
binalarma kapatılmaktadır. Hatta 
gönUI öyle ister ki memleketi
mizin s nai ihtiyacatı yegan yegin 
ve mnhal mahal tetkik olunarak 
ilerideki teşebbüslerimiz için bir 
ı·ehher şckı · lde tekmil müte.şeb
bislcrh bö:ı:Jö üne konulsun ve 
bu s sr ' e birçok sermayedarla-

7rı Lı:yuk zararlara uğrama
<rc~ilıuif buluosuu. 

S0"1 POITA 

Çankırıdaki Babbel Tüneli Türkün 
Vücuda Getirdiği Bir Şaheserdir 

8 .. ıbel 

Çankırı (Huausl) - Ankara• 
Ereili ıimencliferinlıı Batıbel tnne
linio tamamen açıldağını telgrafla 
bildirmiştim. Bu Tllnelin iki ta· 
rafmdan ilk açılmasına 930 Teı· 
rinaanitinde baılanmıttı. Tllnel 

3440 metre uıunluğunda idi, tama· 
men Tlirk mtlbendiı Ye iıçilerinin 

Mardin de 
- ---

Bir Duvar Çöktü, Yaralı
lardan Bir Kişi Öldü 

Mardin ( Husust) - Cümhu4 

riyet Bayramında gece merasimi 
coşkun bir aurette devam eder· 
ken, çok acı ve feci bir kaza 
halkın neşeıini kaçırmııbr. 

Yapılan ıenlikleri ıoyro gelen 
binlerce halk Belediye aYluunda 
tezahürat yaparken, birdenbire 
avlunun caddeye nazır olan du
•arı tazyıktan ç6kmlit dllfenler
den 23 ldıi taılar altında kalarak 
yaralanmıştır. 

Vak'adan haberdar olan Vali 
Tallt B. derhal ••k'a mahalline 
gelmiş, halkın heyecanını teakin 
ederek, yaralıları memleket lıu
taaeaine kaJdırtmııbr. Y arahlar
dan Hanna oğlu lJyu ıece hasta· 
nede ölmOftllr. liki kifiııin de ya· 
rası çok ağardır. Y arahlar ara
aında bir tezkereci nelerde Yar
dır. Bu du•ar bundan 1 S aene 
evvel gene bir bayram gecesi 
böyle yılulmıı ve birkaç kiti ya· 
ralanmııtJ. 

Pirinç lıtihsalAll 
Orhangazi, (Husust) - Bu 

sene burada yarım mUyon kilo 
pirinç iıtihsal edilmiftir. 

Gönende 
Halkta Okuma Hevesi Var 

G6nen, ( Huıuıi ) - Bu ıene 
mekteldere rağbet fazladır. Elli 
kiıilik bir derabaneye J 00 den 
fazla talebe almak zarureti hAıd 
olmuştur. 

Halkan okumak ve okutmak 
henıi tayana takdirdir, belediye 
kasaba kenarındaki çay Oıeri 
klSprüsUnli tamir ettirmektedir. 

Karaman Kaymakamı 
Karaman, ( Husus! ) - Kay· 

makamımız M. Ali Bey Kandere 
kaymakamhğma, Ereyli kayma
kamı Abidin Bey de kazamız 
kaymnkaınlığnıa tayin edilmiş· 
ferdir. 

fflnelı ve tanell zlr•r•t eden mUhendleler 

eseri olan bu muazzam tllnol iki klln bir barlkuı addedilebilir. 
18neden u bir zamanda muvaf. 
fakıyetlo açıldı. Tünel bir ay son
ra tealim edilecektir. Bu ttlnel
den ıonra yolun deYamında iki 
büyük k6pr8 inta edilecektir. 

Hattm en mObim kısmını tet
kil eden bu tllnelin açılması Ttır-

Orduda. 
Güzel Bir Belediye 

Binası Yapıldı 

Yeni Befedlye blnaeı 

Ordu, ( Huıuai ) - Şehrimiz 
belediyesi timdiye kadar ıeneri 
750 lira kira vererek bütün ıera• 
iti fena bir binada bulunuyordu. 
Bilhaua belediyenin b6yle ııbhl 
ve fenni ıeraittea mahrum bir 
binada oturma11 tecYiı edilmemit 
Ye idarei busuaiyeye ait bir bina 
vali Beyin tava1ıutu llo beledi· 
yeye denedilmitlir. Bu bina 
ıehrin en ıDzel binalarından 
biriıidir. Bedeli a!tı mtıaavi tak· 
aitte ve altı senede &denecektir. 
Bina belediyeye 3000 liraya aa· 
blmııbr. Bina dahilinde bir de 
gtlıel evlenme aalonu teaiı 
edilmiıtir. 9000 nüfuıu olan 
Ordu merkez kaıabaıanda bir 
sene zarfında ancak 45 evlenme 
vak'aaı kaydedilmiştir. Bu izdi
vaç azlıjı nazarı dikkati cclbet· 
mektedir. 

EIAzizde Tiyatro 
Eliziz (Hususi) - Diyarbekir· 

de bulunan Kemal Sahir tiyatro 
heyeti şehrimize gelmi~ ve 
tcmailler vermiye bqlamııbr. 

Tünelin açdma ameliyesini de 

Ttlrk ameleainin feragatkArane 
meaaiılni kaydetmemek doğru 

detildir. TOrk amelesi bu itin 
tahakkuku için lSlllmle pençele

ıerek ç.Uıımııbr. 

M. Kemalpaşada 
Rekabet Yüzünden Feci 

Bir Cinayet Çıkh 

M. Kemalpqa (Huauai) - Bu
rada rekabet yllıDnden müthiş 
bir bosıuıma olmuş, azılı bir aa
bıkah vücudunun muhtelif yerle
rinden ağır surette yaralanmııtar. 

Vak'a şu ıekilde ceryan et· 
miftir: 

Sabri B. mahallesinde, Yahu
diler ıokağlnda kahvecilik yapan 
topal İbrahimin yanındaki dOk· 
klnda, Muatafa isminde biri kah
ve açmııtrr. Muıtafa rakibi aley· 
bine kel Ali iıminde blrisile an
laımı,br. 

Kel Ali geçen akpm, lbrill 
mia kahYeainden içeriye girerek 
masaları deYirmiye, mUıterilere 
aayip aövmiye, iakambillc1i yırt· 
mıya baılamıı ve kahvedekileri 
dişarı k~çırm11br. 

Bu azğin adamı g6rcn ibra· 
himin arkadqı Hayri derhal iıe 
müdahale etmit ve kel Ali boiut
mıya baılamııtır. 

Bu sırada Sabri biçağile kel 
Aliyi batandan ve böjTünden ya
ralarken, yine lbrahimin arkadqı 
Kadir de tabancasını çekmiş, 
atcı etmek iıtemiı fakat tabanca 
alet almadığı için, korkunç bir 
~inayetin 6nllne aeçilmiftir. Kel 
Alinin yaraları ağırdır. Tahkikat 
deYam etmektedir. 

Cebeli berekette 
Vali Mezuniyetini Bitirdi 

Ve Döndü 
Cebelibereket (Hususi) - iki 

aydanberi mezun bulunan Vali
miz Ziya B. meıuniyetini bitirmiı 
vazifesi başına ••det etmiftir. 
Vali 8. iıtaaiyonda memurlar, 
mektepliler, polis Ye janduma 
mtıfrezelcıi tarafından merasimle 
karıılanmııtir. 

Yeşil Bursa Filmi 
Bur1a ( Hususi ) - Bursanın 

kurtuluı gOnü yapılan Yeşil Bur
ıa filminin gösterilmesine l bqla• 
nılmaıtır. Bütlln Bursalılar bu 
filmi görmek için tehalük ıia

termektedirlor. 

klünakaşa 

Manzume 
Ve 
Mısra 

Nurullah Ata 
Amerikan ıairi Edgard AllaO 

1 

Poe'nun, fikri en ziyade tehyiç 
eden ya%alarından biri, 11 Karga ,, 
manzumesini nasıl yazdığım an" 
latan parçaaıdır. Bu parçada şiir 
yazmanın, Adeta bir cebir mur 
deleıi halletmek veyn kimyevi 
bir terkip yapmaktan fr.rksıı 
oldupnu anlatır. iddiasına göre 
şiirin mevzuu bile ilhamm, kendi 
hahralarımızın veya onu yazdığı• 
mız zamandaki " Haleti ruhiye ,, .. 
mizio eseri değildir. Öyle ki 
ioao o parçayı okuyunca her şiir 
yazmak istiyen adamın, biraı 
dlfllomek şartile, o g üzel, °Kar• 
ga" manzumeıini aynen yaza" 
bileceğine ve yalnız onu yaza" 
blleeetine inanır... gibi olur. 

Edıard Poe'nun bu yazısı, 
hiç ınpheıiz ki, meseli birin 
befe, llçlln iki milyona mOsafİ 
oldatunu lıbat etmek gibi, bir 
oymadur; harikulldeliği bir ha-
kikat ihtiva etmesinde değil, bila
kiı açık bir yalanı bize, bütün 
diifUacelerimizio ve şahsi tecrU" 
belerimiıin eıhadetine rağmen, 
bir an için olıun hakikat zannet" 
tfrebilmesidir. 

Şairin kuvveti, tahlil dilemi" 
yen bir kuvvettir. Şiir, tarif cdi· 
lemiycn bir şeydir. Bir maD" 
zumenin güzelliğini anlatmak içİll 
bir takım ıözler söyleriz amrn• 
bizim o gllı.elliğin unsurları diye 
g&terdiğimiz şeyleri tnınamile 
ihtiYa eden diğer bir manzume, 
buna raimen ve belkide ıırf bu" 
nun için, gayet fena olnbilir. f.-
kat Amerikan şairi bUsbntOn 
bakm da değildir. Şiirin aııl 
mahiyeti esrarengizdir ama bit 
manzume güzel olmak için, yalnı• 
bu esrarengiz m•hiyctlc iktif• 
edemez; muhakkak dtışllncenin de 
mahsulil olmalıdır. Şair, yani o 
tarif edilmez, esrarengiz kuvvete 
malik olan adam, ne yapmalı 
iatecliiini de bilmelidir. "Bell 
içimdeki ıenginlilderi aaçıyorudli 
artık onlarm ahenktar bir ıuretl' 
dlflp dOımemeıine ebemnıi" 
yet yeremem,, diyen bir ıait• 
glizel birtey vtlcude getiremeı. 

Manzume, bir knldUr. Het 
maaraın güzelliği, kendi gilzellii! 
ile deiil, ktılliln güzelliğinde~ 
meftli ile ölçlilOr. Hepsi de keııd: 
ba11na ahenktar, p&rüzsllz, fak• 
biribirine yabancı mısralardaJ' 
mllrekkep bir fena, çirkin mail' 
zume tuavvur olunabilir. MaarnJ 
bu, yalnız küllün ehemmiyeti ol' 
duğunu söyleyip kı'anın, mısra•rı: 
kini inklr etmek deiildir. ÇUn~ 
mı•mrı, kıt'aları çirkin güı 
bir manzume tasavvur imkAnsıl' 

dır. 1 
Kil diye mUcerret bir şı 

yoktur, kOl cllzlerin mecmuuduf: 
Bu kadar bedibl ıeyleri niçin _, 
tekrar ediyorum? lnaanı mecb-' 
ediyorlar da ondan. Bugtınlercl' 
bir arkadaı, aakat m11raları rO~ 
dafaa etmek için, bu hakikati•· 
unutmut gibi gözüküyor ve b~ 
tahkh cUıülerle aailam bir iP' 
tabayyOI ediyor. 

Orhangazi de 
Bir Kadının Ôlümi: nüıı 
Doğurduğu Hadise 

Orhangazi ( Huıusl) - JJ~ 
rada bir şahıa Adliyeye mUra~i' 
ederek ooktorların lüzu:nıuı ,., 
enjekaiyonu neticesi clarak ~~it· 
amın öldUğllnil iddia et_rnı~fl 
Keyfiye ttahkik editm~ktedır. r~ ~ 
mafih bu iddia:un doğru of:;> 

dıjı tahmin edı!meJ..t•dir· 



Siyaset Alemi BARİi:I 
Anıerika Dün 
Yeni Cümhur 
Reisini Seçti Huvere Suikast Yapılacaktı 

ŞimaU Amerika, diln yeni cflm• 
bur reiıini ıeçmek Qıer. rt)' HD• 

dtldarı batına koıtu. Son aylar 
içinde Belçika, Yunanistaa, Alu1an7a, 
Franıa 2tbl bellibııh hatırda kalan 
11letnleketlerl uyacak oJurnk, kıaa 
hlr uman fçlne 11kı,an bu intihap 
~llıileıt arasında Anıerikanıaı ııruı 
ueılncidır. 

• - -- - -- - .. 

intihabat Neticesi Bugün Anlaşılacaktır 
Tiren Yolunda Bir Dinamit Bulundu 

Bu ıabrluın yaııldığı dakikaya 
kadnr kartıkırııya mnki alan iki 
naınzetton hanıfıinin kaıandıtını 
blJınfyorus. Fakat timdfye kadar 
t•le" haberler n Amerika halkının 
bleyll hakkında nrilen maJümat 
"•ıarı dikkate alanıraa Hunr d~va• 
•tnın tlmdiden )ca1botdutunu kahul 
•tnıok lazımdır. 

O Hunr kf, memleketin tarihinde, 
~lgiıi, ıahıiyeti, azmf, dGrllltlüğt1 
~· buıuıt bir mevki yapmıttı.r. Fakat 

lllerlkan halkının ıcarip bir tabtatl 
""°dır: ReJıliti zamananda bir buhran 
ltllr, ıılanb çekiliue, artık cümhur 
~lainin akıbeti taayyyDn etmiı olur, 

nıae, bir daha, o adama rey ver• ••z. 
tl ~uverin tallal:diti i,t• bundan 
trı gell1or. 

Fakat Amerlkada yine bir taamfiI· 
dG, kt iktidar mnkiloe a•len fırka, 
tlderı fırlcanıa bOtUn unıurlarını, pelc 
._ İ1füna1Ue, it b•tından uıaldattı· 
tır, Bu tehlik~yi hisseden Hunr 
i>ll'tiai ou intibahı lcaıanrnak lçfa 
~tnerika tarihinde nadir iÖrlllen 

r Slayret göıteriyor. 
Son tlç srün zarfında biz.zat Huver 

t.ı.a Yirmi sekiz memlekette yirmi 
~itiz defa nutuk aB7lemittir• Dahili 
~ra.s~tıe bQyQk alAkuı olmıyan 
l.rıcıye Ntzuetinde bile, yükaek 
:•ınurlar intihap peıtnde kofuyorlar. 
tforı on bet srlln ı:arf ında, Hariciye 
'ıırı Stimıon bir defa n o da on 

~I dakika kalmak üzere makamına 
•raın14tar. 

Dornek oluyor ki cUmhuriytlper
;e~cr f1rk111 tehlikeyi hiıaetmlttlr. 
t'' at n• yapmalı lct bir defa ok 
.... ~')'dan çıkmıı ve b07ük blr halk 
~.~ltainln umumi teveccühü Ruzveltl 

ef tutmuştur. 
d Buna ratmen yafıyan her haata
~ll iirnlt keailmiyeceti gibi Hunrfn 
t •o:ı dakikada, balkın bir an için 
raı":rlafnıaaı ile partiyi kaıanmaaı 
ll :kOndctr. Mucize bekleme kabl
~ en olaa bile, ıiyaıet n doktor
llll ta •on dakikaya kadar Gaalt ke· 

Qıez. - S!lreyya 

Açhk Yur-Uy-u-şç-Ul-erinin Reisi 
Mahküm Oldu 

t londra, 8 - lıılz amelenin 
ta,•ıılerde Loodra Uıerine yap-
J' " Açlık yUrUylif il " ne riyaset 
lbabk Haıuıington 3 ay hapıe 
'5a iirn olmuıtur. 

ltoricr Haberlerimiz burada 
.,, b;tmemiştlr 

NeYyork, 8 - ReiaicDmhar 
M. ff uyer'le, rakibi M. Ruıvelt 
arumdaki intihabat mncadeleli
nin ueticeleri bu rece anlqıla· 
caktır. 

Reiıicümhur M. Hu•er, ma
den amele1ile çiftçilere hitabeD 
bir nutuk 187lemiftir. Sabık R .. 
İIİcDmhur M. Kollç te bir nutuk 
s8yliyerek M. ffuyerfa intihabım 
iltizam •lmit ve M. Huveri, 
" Amerikanm bqınclaki feJAket· 
lere en iyi çare bulacak adana" 
olarak tanif etmiftir. 

Demokratların Reiıicllmhur 
namzedi olan M. Ruzvelt te 
bu,Un ıon nutkunu ı6ylemiftir. 

47 milyon kadın ye erkek 
buiUn reylerini vereceklerdir. 
Ne•yorkun danı aalonlarile ka· 
haraları 11at beı• kadar açık 
bulunacak tar. 

M. Huver'• Sulk• •I 
San Franıiako, 8 - M. Hu-w. 

veri götüren trenin geçecega 
köprüniln bira:ı uzağında içi di· 
namiUe dolu bir paket bulun· 
muıtur. Civardaki çalılıklarda 
böyle bir paket daha bulun· 
muıtur. 

MUcadelenln Esası Nedir? 

Londra, 8 - Amerika Reis 
intihabatı burada büyilk bir alAka 
ile takip edilmektedir. Bura ef· 
kArı umumiyeıine gC>re meaele, 
iç1d alehtarlarlle, içki taraftarlan 
arasındaki mncadelelerden iba
ret değildir. Mücadelede borçlar 
meselesi, tahdidi taslibat işi ve 
tarifeler meselesi mühinı bir rol 
oynamaktadar. 

30 HUkOmeı Ruzvalle Rey 
Yeriyor 

Londra, 8 - Taymiı gazete· 
ıinin muhabirine aöre Ruzvelt 
memlekette vereceği 531 reyin 
400 ilA 450 ıini kazanacaktır. 
Ruzveltin 30 hOkümet dahilinde 
kazanma11 muhakkaktır. 

Bu hUk6metler arasında Ala
hama, Florida, MiHisipi, Misıuri, 
Yeni Mekıika, Oklahama, Teksas 
hnknmetleri vardır. M. Huverin 
kat'lyetle kazanacağı hUkumetler 
ıunlardır: 

Vermon, Men, MansiJvanyadır. 
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ÇOCUBLUÖUM 
llefhup lhaa Edibi Mak• l111 Gorklnln hayal _...m•• 

·~~\'~==========~ TUrkçey• Çevirea: llaN//d 
b•b ·

8
' Y•aa.. O zuman büyük onun yanına gitti, elini oruuzuna 

Oaı:~ı çolc azametli ve mağrurdur attı ve dedi ki biı çoktan evlen· 
titri a konuıurken korkudan dik .. ta mayıstan beri, yalnız ki· 
ha0;0~dunı. O kadar acıyordum, lisede nikah olmamtı kaldı!. 
hrlardylk meyus ve dertli bakı· Aman Yarabbi beynimden 

_ 
1 

•• ı.. Baban dedi ki : vurulmuşa döudOm. 
~~•it kBıhyorum Vassilij Vassil- Ninem gülllyor, bUti.ln vücudu 
ltleı ıııoı bana gUzellilde ver· sarsılıyordu. Sonra hir tutam 
taa- ser, ben de V nrvarayı kaçıra• enfiye aldı. Gözündeki yaşları 6ıın B . 
Cltı:ı,.ı· , unun ıçin bize yardım sildi. Derin derin içini çekerek 
iinı "'bsıd, işte sendau rica etti· söz.üne devam etti : 

On: ~~ I · - Sen daha evlenip te nikAh 
~eril d' r tane yapıştırmak için olmamış olmuş ne demek oldu-
" \/ c ırn. Çekilmedi bile ve : ğunu nnlıyamazsın. Bir kız için 
~ş~r banal ,, dedi " iıtersen nikAhlanmadan çocuk sahibi ol· 

~ti ~ vur, fakat bize yardım mak bUyOk bir felAkettir.. Bunu 
llunu nrvaradan asla ayrılma mi iyi hatıranda tut f.. BOyUdliğUn 

tı ilzerioe ( V arvara ) da vakit bir kızı bliyle bir felAkete 

1 
1 

l 

Ameri a.da ReiıicUmhur ınrtl.taLı 
utıyflk bir mtır:ıdele Ho geçiyor. M. 

Jiııvoı'lcı, Rur.velrton hangisinin ka· 
ıandıgı lıugUn belli olacaktır. Gele ı 
haberlere göre Huz,·oıt meınlokelin 
vereceği 531 rey<lon ııoo ilA 450 ıiııi 

uu.uacalr.tır. lJ. Rozveltin SJ hlll..Cl· 
met, M. Hunrin de 9 hfik\ı.met dahi· 
lında kazanac~ı temin cdilm•ktodlr. 

Reamimizde, Amerika RelıicUınhu· 

luğıı makıırııı fçfn ç:ırpı y.:rn iki rakip 
gUrilnmoktodir .• ağda ,tmdiki Heisl· 

cumhur M. Hu\'or vo tolda de:nokrat· 
Jarın rıamıedi M. Huzvelt gllrOnmek· 
tcdir. 

İntihabattan Sonra 
Alman Gazetelerinin İleri Siirdüğü 

Fikir Ve Mütalealar 
--- ---

Berliu, 8 - Gazetelerin he
men hepsi intihabat neticelerini 
ve Hitlercilerin mağlübiyetini mcm· 
nuniyetle karıılamaktadırlar. Mil .. 
liyetperver gazetelerden, AJge-
mayn Zaytung gazeteal, hnkftmeti 
"fırkalar fevki.ıde kabine,, for
mUIUnU terketmiye davet etmekte 
ve Hitlcrcilero iktidar mevkiine 
iştirak için tekliflerde bulunula· 

cağını llmit etmektedir. lııti· 
habatta mağlup olan Sosyal De
mokratların gazetesi komünistlere 
glller yüz g8stermektedir. Hitler• 
ciJerin ihtilAfJar çıkarmaya dovam 
edecekleri anlatılmaktadır. Hit· 
lerci bir gazete, Hitlercilerio ik
tidar mevkiinin tamamını ele 
almaları lbımgeldiğini yazmak· 
tadır. 

~-------------···------------~ ltalgada j Tahdidi 
Affı Umumi Teslihat 

Roma, - Affı umu.nıt tedbir· Prağ, 8 - Hariciye Nazm 
leri pek geniı olacaktır. M. Beneı, Avrupada ıulh mese· 

1,056 siyasi mahkümdan 423il Jeaioi halle matuf aamimt bir 
tam bir affı umumiden mllatefit teşebbllı teşkil etmekte olan 
olacak, 204 Onün cezalarının 3 ıe· Fransız plAnını ÇekoıloYakyanan 
nesi, 12 kifinin de cozalannın 5 ıe•İnçle ıelAmlamakta oldutunu 
.' eneıl affolunacakbr. x ı f t• 

1 suy em f ır. Faıist aleyhtarı ,086 menfi· 
den 585i ıerbest bırakılacaktır. M. Benes, teılibatıa ancak 

Hukuku umumiye mUcrimle· tedrici surette ve bir nispet da· 
rinden 15,000 ili 20,000 kiti bilinde tahdit edilebilecejini ill· 
aftan istifade edeceklerdir. ve etmiştir. 

ıfirllklemekten çekin !. Bunu ya· ra ) ya bununla bir yO:ıilk aldım. 
parsan büyllk bir gllnah iılemiş .. Ah!,. dedim "Şu halde bir kAğıt 
olursun, kız bedbaht olur ve ite 3 ruble kadar bir şey imfı ! ., 
çocuk ta piç olur!. Bunun için o "Hayır!,, dedi .. YUz ruble ka· 

• çok dikkat et, kadmlara acı!. dar vardı! ,, 
Onları bOttln kalbinle aev, fakat O zamanlar para çok kıy· 
oyuncak gibi k~llauma 1. Sana metli idi. Eşyanın fiatl çok in-
buou n11ihat ediyorum oflumf. mişti. Ben anneule babana bakı· 
Bir müddet düıündU, daldı. San· yor, içimden: " Ne çocuklar Ya-
dalyeıi Uıtnnde ileri geri ıallandı, rabbi, ne budala çocuklar ! ., di-
ıonra kendine gelerek tekrar yordum. Annen ded; ki: 

başladı : - Ben yüzüğü annen gör· 
- Evet artık ne yapılabilirdi? mesin diye döşemenin nltma 

Maksime kulağının arkasma doğru sakladım, onu lazım olursa sa· 
bir tane yapıştırdım. Ve (V nrva· tarJZ. 

ra) nm şaçlarından yakaladım. Evet bunlar tıpkı çocuk gibi 
Maksim dedi ki : idiler. Fakat artık iş işten geç-

- Dayakla bir şey düıelmezl mişti. Onlara bu fena vaziyetten 
Varvara da: " Ne yapalım kurtarmak için yardım etmeli 

bize onu söyleyiniz. Bizi sonra idim. Sekiz gün içinde nikAh 
da döver iniz 1 .. diyordu. Babana olmaları üzerinde anlaştık. Ben 
sordum: papazla meseleyi kararlaştıra· 

- Paran var mı?. caktım. Hilngiir hüngür ağlamak 
Cevap verdi : • istiyordum. BDyük babanın kor-
- Biraz yardı, fakat (V arn• kusundau kalbim deh~etli titri· 

Gönül işleri 

Eniştesini 
Seven 
Kız 

Adanadan 14 y~mdn hir k z. 
dau bir mektup aldım. 

Bu kllçük çocuk 50 ynşmda 
cuiştesino Aşık olmuş, in, nır mı· 
sımz? Ben inanıyorum. Yalnız 
bunun a~k olmadığına kaniim. 
Ne iıe dedesi olacak ihtiyarm 
bundan haberi yok. ÇünkU kti· 
çUk onu sevdiğini ıöylemiye ce
saret edemiyor. Fakat garibi ıu. 
Kıı diyor ki: 

"Bu hal böyle devam edemez. 
çi\nkil onu çılgın gibi seviyorum." 
Buna tam manasile marazı aık 
derler. Bu yaıta çocuklar sevda 
nedir bilmezler. Onların ıe•dalan 
bir nevi hırstan ibarettir. Haya· 
tanda ve muhitinde rastgeldii' 
erkekler içmde gOzelliji, rhl•kı, 
veya fikri yllbekliği ile birial 
hoşuna gider, ona kartı kalbinde 
bir temayUI hisseder ve bunu 
aık xanneder. 

Bu aık değil, .aman alevi 
gibi, geçici bir at~ıtcn iba· 
rettir. Çok keskin bir ateı zan
nedilir. ÇDnkO kaJpte bıraktıjı 
acı bUyUktilr, fakat geçicidir. 
Çabuk ıöner. Söndllkten sonra 
)'erinde iz bile bırakmaz. 

Anladın mı şimdi yavrum? 
Sakın bu hiuini kimıeye aöyle
me. Bu sevda zannettiğin feY 
az zaman ıonra gelir geçer, 
yalnız onun yanına çok sokulmL 
Mümkünse başka bir eve geç. 

* .. Karadenizin bUyUk şehirle-
rinden birinde ailemden kalma 
epey bir malım var. Henüz 18 
yaıında kimseaiz bir kızım, ol
dukça gUzelim. Gençliğimden 
korkuyorum. Mallarım eller elinde 
kalacak diye de korkuyorum. 
Siz ne dersiniz? " 

N. A. 
Kızım, ciddr, vakur, ağır ba§h, 

etrafına hUrmet telkin eden bir 
kız için hiçbir yerde tehlike yok· 
tur. Fakat yaşın kilçük, kendin 
tecrübesiz olduğun için kork
makta baklııın. "Bana hangi ta
birde iıin olduğunu bildirirten 
belki eana oraya gitmed~n bu İfl 
halletmenin yolunu g8ıterebilirim. 

HANl:.\1TEYZE 
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yordu. Vatya da korkudan mey
dana çıkamıyordu. Eb.. Fakat 
bUtün bunlara rağnıen ıonund• 
işi dDıeltmlı idik.. Babanın bir 
dOomanı vardı. Bu bir amele idi. 
Bu kattı adam çoktan meseleyi 
anlamııtı, gizlice bizi gözlilyordu. 
\liricik kuımı elimden geldiği 
kadar iyi kötli bir gelin gibi 
•Usledim, kapıya doğru ıötllrdllm. 
Köşede Uç atJı bir kızak duruyor 
ve içinde Makaim bulunuyordu. 
Y anyana oturdular. Baban bir 
ıılık çaldı, uçup gittiler. Ben eve 
doğru yürüdllm; ağlıyordum. 
Birdenbire karşıma o adam çıktı 
ve serseri herif bana dedi ki: 

- Akolina İvanovna ben iyi 

herifin biriyim, Allahm yazdığını 
bozmak istemem, fakat sen bana 
50 ruble hediye etmelisin! 

Param yolctu. Parayı se,ıruez· 
dim. Hiç te biriktirmemiştim. 
Herife budalaca dedim ki : 

- Yok ki sana •ereyim 1 
{ A.rkuı VMJ 

l 

• 
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Telsiz Telgrafın 
Bir Harikası 
Daha Görüldü 

·Bu sülnnlarda, ıırası geldikçe 
fcıınin harikalarından, insanlığın 

i!ıne olan derin borcundan min
netle balısedegelmişizdir. İngilte
re ile Avustralya arasinda ya
pılan telsiz telgraf tecrübesi bu 
borcun azametini nazarımızda bir 
kat daha artırmak icap eder. 
Vak' şudur: 

İngiliz hastanelerinden bi-
rinde orta yaılı bir kadın yatı

yor. Ciddi bir ıurette haatadır. 
Bu kadının Avustralyada 10 
} aşlarında bir oğlu vardır. İsti
yor ki çocuğunun sesini Iıitsin. 
Doktorlara göre, eğer hasta ço
cuğunun sesini işitirse iyi olması 
ihtimalleri çok kuvYetlenecektir. 
Büyük bir teşebbllse girişiliyor, 
Avustralyaya haber aahnıyor. 
iki taraftan mutabık kalınıyor Ye • 
gece, kadın, yine oğlundan bah· 
iederken odanın içinde bir aes 
işitiliyor. Bu, Avustralya radyo 
merkezinin faaliyete geçtiğini ha· 
ber veren işarettir. Arkasından 
bir çocuk şarkıya başlıyor. Kadın 
evvelA hayret içindedir. Sonra 
yavrusunun sesini tanıyor, derin 
bir heyecan ve buhrana dUşUyor, 
fakat bunun asıl olabildiğini 
anlıyamıyor. Doktorlar izah edi
yorler ve kadın, bu heyecan sa· 
yesinde hastalıktan kortuluyor. 

Rus Çarının Mirası 
Varşova - Rusyanın sonuncu 

çarı olarak herkes ikinci Niko· 
layı tamr. Halbuki Nikola katle· 
dildikteıı sonra onun yerine Gran 
dük Mişel çar ilAn edilmişti. 
Gran dllk Mişel, So•yet ordula
rı nın hücumu önünde Sibiryaya 
iltica etti ve orada, yine Sav· 
yctler tarafından gönderilen Mi
yasnikof ,isimli biri tarafından 

öldürüldü. Cesedi de yakıldı. 
Gran dUkUn oğlu iae Pariste bir 
otomobil kazasfüda telef oldu. 
Fakat Gran dük Konteı Brassof 
iıminde bir dul kadın ile evlen· 
mişti. Bu kadının ilk kocası, Çar 
mayiyet alayı zabitlerinden bin 
i<li. Kadının Gran Dnkle evlen· 
mesi, resmen kaydolunmadı. Şim
di, Romanof ailesi arasında Ruı
yadnn ayrılmış olan memleket
lerde mevcut malların taksimi 
mevzu babı olduğu için bu 
kadının bu mallardan bUyilk bir 
his&c alması lAzımgeliyor. Bil, 
hnssa Lehistanda birçok tato, 
ev, dUkkAn, · 'apartıman,~ mağaza 
vardır. Fakat Gran Dük MiıeJ 
ile izdivacı kaydedilmemiş oldu
ğundan, bu haktan istifade ede
miyor. Fakat burada açtığı bir 
davada Rus sarayının bütün eski 
bendelerini şahit olarak göster
miştir. Eğer bu tahitler onun, 
son Rus Çariçesi olduğunu tas
dik ederlerse mil~ arlar değirinde 
malların sahibi olacal( ır. 

Petrol Lambasının Kaşifleri 
Var1ova, - Petrol yakan ilk 

lambanan kaşifi Lehli bir Alimdir. 
İsmi İnya! LUkasiyeviçtir. Bu kişif 
t852Je yapılmıştır. Bu münase
betle petrol lambası kaşifinin 

hatırasına teyit için Lehistaoın 

Krosno şehrinde bir he) kel di
kilmiştir. Hernekadar bu ke~if 
Amerikalı Sillimana atfedilirse 
de bu adam ilk petrol Ja.ııbasını 
ancak 1855 te yakmaya muvaf
fak olmuştur. İn yas Lükasiyeviç 
bir eczacı kalfası idi. Ham pet
rc,I siizerken bu keşfini yaph ve 
ilk defa, bu lamba ile Lemberg 
hastanesinin odalarına aydınlattı. 

SON POSTA 

SiRKECİDEN VAPURA 

"Sen Baa Bakayirmusun. Yüz On 
iki Can Kurtamuşum Ahaa!,, 

Yaşlı Kadın Bağırdı: "Aaaa.. Delinin Zoruna Bak. Akıl 
Dağıtılırken Sen Nerede Dangıldıyordun?,, 

Fırbnalı bir 
gündü. 

Korkunç ıeı
ler çıkararak rıh
tımın taılarına 
çarpan dalıala
rm uğultusu ara· 
11nda açıkta de
mirliyen Ege va-
purunun dUdüğil 
aert sert öttU. 

Bu düdUk, san· 
ki kayıkçılar için 
beklenen bir i1a
retti. Hep bir 
ağızdan bağrışı· 

yorJnr: 
-Egede yol· 

ciıi olan... Var 
mu Egede yol
cisu olan? .• 

Sirkeci önlerinde 0 Dolmut• bir ademi., 

- Aha pincr kötilreyriz.. iki 
kağıda Egeye atayiri:ı ... 

Sahilde, yağmurdan sırsıklam 
olmuş insanlar, birer iki"er ka
yıklara doldular. Havadaki fırtı
nayı görünce bazılarının cesareti 
kınldı. GöğsUnUn beyaz kılları 
görUnen meşin vllcutlu, ihtiyar 
bir deniz kurdu, denizden korkan 
müıterisine ne di!ler dökmOyor: 

- Ha, aen çocuksun taha •. 
Hava görmemişain... Bizim uşak
lar bu havada, Poyraz açıkların-
da paluk avine gidcyirler... De 
korkma da pin benum sandala .. 
Atayim senu on takkada ... 

Nihayet miişteriyi kandırmca 

haydi Bismullah diyerek kürek
lere yapıştı. Deniz gittikçe kaba
rıyor. Yarı minare boyu yUkselen 
dalgalnr i.iıtünde ceviz kabuğu 

gibi [sallanan bir kayıkla yirmi 
dakika süren bir yolculuk, pek 
hoşa gider şey değil amma, gur
betl~n yolcusu gelenler bu küçük 
zahmete seve seve katlanıyorlar. 

Denizin üslü, birkaç dakika
nın içinde mübalağasız yüzlerce 
ıandalla doldu. Hepsinin gözU 
nhl mın merdiveninde... Bir kere 
burasını tutsalar, mu,terilerini 
ahp kuş gibi uçuracaklar amma. 
azgın dalgalar, yanaşmaya fırsat 
vermiyor ki... 

Kancasını takacak yer bula
mıyarak, sekiz on yaşlarmda bir 
çocuğun bacaklarma doğru uza
tan iri yarı bir sandalcıya, çocu
ğun annesi çıkıştı: 

- Hiş ... Ne yapıyorsun be? .. 
Çocuğu denize düşürecek$io ! 
Sandalcı cam burnuna gelmiı in
sanların kayıtsızhiı iJc cevap 
verdi: 

m•fhur ••l•puryalar 

- Ne korkayırsm, tUşerao, 
hapımız buradayız.. Ecllerimiz ar-
mut toplaaıayır.. Seu bana baka· 
yır mısm ? YUz on iki can kur
tarmışım daha .• 

Kadm, çocuğunu bir kenare 
çekerek: 

- A.. Dedi, delinin zoruna 
bak.. dlltılln de biı kurtarırız 
diyor. Ne dUşsUn, ne do kurtar 
ayol.. 

Müşterilerin çoğu, iki lirayı 

duyunca, evveli suratı asıyorlar: 
- Üç adımlık yola iki lira •• 

Nerede bu bolluk ? 
Maamafih, vapurdaki yolcula-

rmR bir an evvel kavuşmak için 
nihayet paraya kıymıya mecbur 
oluyorlar. 

Ege vapurunun mirdivenleri, 
tıklım takhm dolu... Belli ki hep 
l>irdcn dışarı uğramak istiyorlar
dı. Vinçlerin gürültüsll, sandalcı
ların bağırtısı, dağlara çıkan de
nizin homurtusu biribirine kara
ıarak Sirkeci açıkları ile Galata 
rıhtımı arasını bir ana baba mey
danma çevirmiıti, Yağmurdan 
ıırsıklam olan efYalarının tlstüne 
kapanmıı yolcular, adeta yarı ölü 
bir halde kayıktan çıkıyorlar. 
Sahilde tektUk mendil aallıyanlar 
var. Vapurda berke• kendi cana
nın kaygusuna düştüğü için bu 
mendil aallayııma cevap veren 
çıkmıyor. 

Biraz sonra daracık iskelenin 
önünde otuz kadar sandal top
Janmıfh. Hak hukuk gözeten, 
ınrasma riayet eden nerede? An
cak yumruğuna gilveneıı bir yol 
bulup öne geçebiliyor. Vay san
dalı geride kalanm haline.. Ak 
aakallı bir kayıkçı, kendi gibi 
köbnelcıen sandalının burnunu 
bir tUrlli iskeleye çeviremedi. 

bekti yen 

rikıizmiısin ya •• 

BtıtOn tanı· 
dıklarıodan birer 
birer iıtimdat 
ediyor: 

- Hassan 1 •• 
Sana deyirim 
Ha asan!. 

- Temel, o
ğul .• Ha şu gan
cayı takıver da .•• 

Kimse orala 
değil. ihtiyarın 
ıandah, ileri gi
deceğine geri 
gidiyor. Bir ara
lık ihtiyarın mOt
terileri ıinirlen

diler: 

-Baba •• Sen 
de pek bece-

Zavalh ihtiyar, handiyse hır· 
aından ağlıyacak. Derken bu 
aırada küreklerden birini denize 
dUtürmeain mi ? 

Adamcağız, yürekler parala
yıcı bir feryat kopardı: 

- Ha gurban oldutum Allah.. 
8uni da mı yaptun baa? 

Küreği denizden ç&kardı 
amma, suratı da mosmor kesildi. 

Titrek ellerile küreği iakar
moıa geçirirken, birkaç aandalı 
daha öne geçirmiıti. 

Y okular arasında rıhtıma 
çıkarken ayağı kayıp denize 
düşme tehlikesi atlatanlar oldu. 
Rıhtımda gUçlU kuvvetli bir 
adam, yardıma muhtaç glSrdUk
lerinin koluna yapıııp selAınete 
çıkarıyordu. Bu harekotlle birkaç 
kurut kazanacağmı dUşünmUştOr 
amma bol bol duadan baıka bir 
ıcy alamadı. E.. Ne yapmalı ? 
Kiminin parası, kiminin duası .• 
demişler .. 

Kilçük bir çocuk, bot bir 
rakı şişesini denize attı. S:mdal· 
cılar sordular : 

Nerde buldun oni? 
- Babam verdi. 
- Niçin ateyırsın dcniıe .• 

Yaıuk değil mi? Yahudiler, ta
nesini Uç kuruıa alayirler. 

Çocuk, Uç kuru~u duyunca 
sırıttı: 

- Öyle ise sana sattım .• Ver 
paraamı .. 

GfilUştUler : 
- Geçti kayri, ıen onl de

nize sattun ! .. 
Boş • şiıe, d~nizin Ustünde 

bocalayıp duruyor. Bir tUrlU di
be batmıyor. Bir ihtiyar, bakb 
bakla da: 

- Eh ... Dedi, pir duau al· 

Kari Mektupları 

Kagseride 
Pastırma 
Ve Sinek 

Kayaeride Hnktel Memuru f. 
Yekta Bey yazdıtı mektupl• 
battan baıa paatırma ve sucuk 
imalAthaneıi halinde olan Kayat" 
rinfn bir ıinek yuva11 olduğuollı 
her evde milyonlarca sinek bır 
lunduğunu yazmakta Ye sinekte• 
kurtulmak için hiç olmazsa ef" 
)erde pastırma ve sucuk imalini# 
belediye tarafından menine ti' 
••11lll edilmeaini temenni et• 
mektedir. 

Belediyeden Bir Rica 
Bir kariimiz yazıyor: 

.. Davutpaıa iakeleıl nihaye' 
tindeki ıimedifer kaprllıUnUn al~ 
bir göl halini almııtır. Mnkerrel 
olarak matbuatta yuıldığı Uzer• 
elyevm meıkür köprUnnn alt~ 
eskisi gibi durmaktadır. Geceletl 
zifir gibi karanlık olan mezk 
mahalde bazı kimselerin faaliyeti 
de meşhut olduğu gibi mevı&J' 
bahı olan suyun vo çamuru~ 
temizlettirilmeal alAkadar nıl' 
morların nazan lnıafına hırt' 
kılıyor. ,, 

Bir Operet Hakkmda 
SUr.eyya opereti perşenıb! 

gecesi Emir operetini temsil ett• 
Emir gördllğllmUı blltlin opere~ 
)erden batka bir mcvzua ın•' 

lik ıeyyal, klasik bir eserdi/o 
Emir rolilnde Ömer AydıJlr 
Enis roll\nde Lntfullah SO' 
ruri, harem ağası rolllnde Sal•• 
Cehdi Beylerle muhtelif rollerd' 
Semiha, Fatma Dllrnev Hanıd' 
lar çok muvaffak oldular. sure)" 
ya operetloi teıkil eden gePf 
aan'atkArların ileride bUyük nı" 
vaff akıyetler elde edecekleri 11111 
hakkaktar.; 

Nu•rat Safa 

mışbr o ... 
Sandalcılar da ınttılar: 
- Yahu.. insan olsaydı ıi# 

diye kadar çoktan boğulmuş~ 
Şişman bir kadını, sandaldı' 

rıhtıma çekmek vinçten mandl 
almak kadar gllç oldu. 

Rıhtımdaki gftçlil kuvve~ 
adaman bile bu ite gllcü yetaı~ 
de yanına iki yardımcı çağır 
Kadıncağız, ayağı toprağa bası' 
ca, can ve gUnlllden: 

- Rabbim sana 
olıun ••• Dedikten ıonra 
kurtaranlara dua etti: 

- Allah ıizin de tuttuğun 
kolay getirsin çocuklar... Va~~ 
yolda fırtınaya tutulduğu ıÇ, 
yolcularan hlli seraemliğl nıerl,. 
rinden gitmemişti. Hele kadı#' 
cı.ğııın biri, baygın bir bal 
kayığan içine uzanmıı, yatıyor~ 
Başı ucunda duran yatla 1 
adam, elindeki limonu koklatoı1J 
çabfıyor: Si~ 

- Hu... Aç g6zlerini. •• 

lstanbula geldik!. ' 
K d • l · · bı"r tUtl a m, iuZ erını 

açamıyor. ıt 

BUtün bu manzaraların h&J , 
ıaaını yapmak lhımaa, şunu,,~ 
liyebiliriz: Açıkta demirliyeo ~ 
purlardan yolcu karşılaması ~ 

kiki bir azaptır! Bu ~~' 
mUmkUn olduğu kadar hafif ; 
tirmiye çalıımak alikadar ~' 
kamlarm vazifesidir, Rıhtırna, 

1
; 

olmaısa birkaç aandahn '.111 b" ,, 
zamanda yanaıabileceği ır dit' 
merdiven daha yapılamaz mı, 

düşlinilyoruz. - * * 
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Bu Sayfa 

Haftada Bir Defa Neşro-
it nur Ve Bütün Dünya 
rvtatbuatını Size Getirir. - ~ 

İNANILMIY ACAK 
. 

Hanfl ronk d a ha 
ııcakhr: BeJH 
atet mi, kırmızı 

atea mi, yokH ... 

ŞEYLER 

Hıriıtlyanların mukad· 
de. bayram rünlerlni 
rilya nliyalara atfe
derek papalık ibda, 

etmiştir. 

Yüıım• bılmiyen bu b&lık. 
Ametikad a bir tallı •u ba· 

Amerikayı ketfede• Krl•
tof Kolomp, o Yaklt çıka
rılan Amerikan pualara•· 
dan biwlnln herlade aa• 

kallı, hırl•d• aakahaıı 

1'3• t erllmlı tir. 

o o o 

AA•ç Gatllpde nema 
bulan bir Hlata tohumu 

Bu Sayfada 
Dünya Matbuahnda Çıkan 
Meraklı Hikaye, Yazı Ve 
Makaleleri Bulacaksınız. 

~ 
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İnanılmıyacak Hadiseler 
. 
Inanılmıyacak Şu Garip Dünya 

Almanyada Garip Bir 
Vazife Muhakemesi 

Berlin Hukuk Mahkemesi, 
lf ve vazife noktasından bir 
müesseıe sahibi ile daktilosu 
arasında çıkan garip bir ihtilaf 
hakkında karar vermiye davet 
edilmiıtlr. Bu ihtilaf daha evvel, 
Avrupada, sırf iş verenle alan 
arasındaki fikir farklarını birleş· 
tirmiye memur olan ve iımine 
Prüdom denen mahkemeye arze
dilmiı, muhakeme daktilonun 
lehine halledilmiş, itiraz yolile 
Hukuk Mahkemesine sevkedil
mişti. 

Mesele ıudur: 
Ml\e85eıc aahibi, ticarethane

ıinln muhtelif işleri arasında dak-
tiloıuna bir aşk mektubu yax· 
dırmak iıtemiı. Daktilo hanım, 
vazifesinin her tilrlU muhabere 
varakası yazmak olduğunu kabul 
etmekle beraber bu gibi tahs1 
1'e mahrem mektupları makine 
ile tape etmiye mecbur bulun
madığını beyan etmif, mektubu 
yazmaktan istinklf etmiştir. Bu
nun üzerine mUesseıe aabibl de 
kızın vazifesine nihayet vermiıtir. 
Genç daktilo, patronunun bu 
kararını al ır almaz derhal PrU
dom Mahkemesine müracaat et· 
nıiş, derdini onlatmış vo Uç aylık 
tazminat kararı almıştır. 

Fakat mUessese sahibi bu 
karara itiraz etmiı ve ihtilaf 
Hukuk Mahkemesine intikal et
aniıtir.. Bu mahkeme İie genç 
kızı haksız çıkarmıştır. ÇilnkU 
karar esbabı mucib inde, müeı· 
ıesC" sahibi ile genç kız arasında 
mutlak bir iı mukavelesi bulun
duğunu, bu mukavelede ise ıu 
~tin yapılıp bu işin yapılmıyaca
~ma dair bir kayıt bulunmadığını 

kıleri ıilrmll11 daktiloyu hakıız çı· 
armııtır. Aynı esbabı mucibede. 

daktilonun genç olmasından do
layı kendisinden yazması istenilen 
IDektup mftnaıebetile tabii bir 
luıkançlık duyabileceii esbabı 
llluhaffife addedilmiş, Uç aylak 
tazminat. mllesseıe sahibinin ib-
~iyarına kalmak şartilo bir aya 
ındirilmiıtir. 

ÇeklrOelere karfı 
. Bneons Ayres - Ziraat neıa

rctı hizmetinde bulunan iki mü
hendiı, çekirğeleri ıur•atıe imha 
eden yeni bir madde bulmuılar-
fır. Bu madde, bUyUk pompalar-
a geniı sahalara atılmakta ve 
~~tUn çekirğeleri imha etmekte

ır. Arjantin hükumeti, ilk ba
harda kullanılmak Uıere bu ma~ 
dedeD ®rt milyoa kilouwı bımeo 

şimdiden hazırlatılmasına karar 
vermiştir. 

Amerika otomobll Sanayii 
Nevyork - Son Teşrinevvel 

ayının ikinci haftasında, bUtün 
Amerika otomobil fabrikalarında 
ancak 11101 otomobil yapılmış· 
br. Bundan bir hafta evvelki in· 
faat miktarı 1 1990 idi. Bir seno 
ev\'el ayni haftada yapılan oto-
mobiller ise 23579 zu bulmuıtu. 
1929 senesinin teşrinevvel ayının 
ayni hafasında ise inşaat yekfınD 
81882 yi bulmuştu. 

Iktısadl buhran. otomobil aa
na yiini berbat bir hale getir
miştir. 
Krup Fabrlkalarımn Vaziyeti 

Berlin - Meşhur Krup fab
rikalarının vaziyeti, harptan ıonra 
a~ınncak bir hale gelmiıtir. Bu 
fabrikalarda harpten evvel ıeceli 
ıUndUzlü 20 bin amele çalııırken 
harp esnasında bu mikdar 50 
bine çıkarılmıştı. Şimdi fabrika· 
larda ancak 1 O bin amele yardır 
ve bunlar haftada iki gün çalış
maktadırlar. 

120 Kuruf için Bir Facia 
Roma - Breçya cıvarında ih

tiyar bir adam, yine kendisi 
gibi ihtiyar karııını beş, on ku
rut için feci bir ıekilde öldilr· 
milı ve cesedini parç parça et
miştir. Vak'anm fecaati, katilin 
bu cinayeti işlemek için Uşcnmi
yerek ta Amerika'dan italya'ya 
gelmesidir. 

Katil Ciyakomı isminde bir 
adamdır, yetmiş sekiz yaııodadır. 
Karısı ise 76 yaşında bulunuyor• 
du. Bundan sekiz sene ev
vel Ciyakoıns çalışmak için Awe
rikaya gitmiş, fakat bir iı 1-•P
mıya muvaffak olamanıilttar. ltal
yada bıraktığı karııı iao bir avuç 
genişliğini geçmiyen tarlaaını eke
rek geçiniyordu. Bu ıırada Ciya
koms ltalya'dan bir mektup al
mıştır. Bu mektupta kar11ının 
faizcilik yaparak para biriktirdi
ği bildiriliyor ve kazandığı para· 
ları köy muhtarına aaklattıj'ı 
anlatılıyordu. Bu mektubu alır 
almaz Ciyakoms derhal vapura 
atlayarak ltalya'ya gelmiş ve pa• 
raları almak için karısını ııkış
tırmıya baılanıııtır. Fakat kadmın 
parası olmadığım ıöylemesi üıe· 
rine ölCltirUp cesedini parçalamış-
tır. Cınayetten sonra kadının 
muhtara verdiği paraların 120 
kuruştan ibaret olduğu anlaşıl-

mıştır. 

Derecede 
Garip Şeyler 

- - ----
Sinemada Gördüğümüz 

Tayyare Kazaları 

Sioemalarda çarpııao. dtııen 
kazaya uğrayan tayyareleri ıör• 

dllğtımllz ıaman dnıtllğUmUz 

heyecanın hududu yoktur. Hal· 

buki bu kadar heyecana dilşmiye 
lüzum yoktur.Yukarıdaki reıimde, 

ıtildyc;larda bu tayyare kazalarını 
bir kilçOk oyuncak tayyare ile 

nasıl yaptıklarını görebilirainiz. 

............. _... ........ -·-·······--...... -·--·-· 

Yalan kendi kendinin opera• 

t6rlidür. Bir yılan bir kazaya 

uğrayıp bir tarafı kırıldıiı veya 

incindiği zaman, oraıına kendi

liğinden bir ilmek yapar. Ve o 

bere gcçinciye kadar 6yle kalır. 

Bu ıayede yarayı tedayi eder. 

Milletler Kahvaltılarında Neler Yerler? Penceresiz 
Ve Duvarsız Evler - Dünyada Nekadar Rady<' 

Makinesi Var - Mongolistanda Hapis Cezası 
Ne Demektir ? 

Her milletin yemekleri başka 
başkadır. Fakat bu değişiklik en· 
ziyade kahvaltı yemeğinde iÖ
rlllUr. 

FTansızl ar: Kahvaltıda, ıUt, 
kahve, ıimit ve yağ yerler. 

Almanlar: Ekmek, patates, 
ıucuk ve kahve. 

lsviçreliler: Rafadan yumurta, 
ıimlt, yağ, bal. 

lswçliler: Zeytin taneıl, mü
tenoYi çerez., ciğer sucuğu, ekmek, 
yağ, kahve. 

ltalganlar. Konaerve balık, 
incir, yağ ve meyva yerler. 

/ngilizl•r: Taze balık, yu
murta, ekmek, yağ, çay veya 
kahve. 

Amerika/ ılr: Meyva, yulaf 
yumurta, ılltlü kahve, ekmek, yağ 
yerler. 

Penceresiz 
Ev 

* 
Yaranın evleri pençereaiz ola· 

cakbr. Bir Amerikan mimarı ta
rafından yapılan yeni ev proje
ıinin eaaaları ıuolardır: 

Şeffaf du"arlar 
Banyo Ye salon ) ok 
Yataklar pnomatik 
Dolaplar \e eş) a duvar içinde 

Yeni evlerde banyo yapmata 
ihtiyaç yoktur. ÇUnkn hava taz
yikı ile yUzde doksanı hava ve 
yüzde onu ıu yeni bir muaj 
çareıi bulunmuıtur. Evde bunu 
yapmak mUmklludUr. 

Y enl evlerde pencere olma
yacaktır. ÇUnkO duvarlar teffaftır. 
Ziya bu duvarlardan içeri gire
cektir. Hava da evin tepeainde 
yapılacak hortumla ıelecektir. 

Kapılar, bir el lfaretl ile aça
lacekbr. Kapları yıkamak, evi 
temizlemek, çamaıır yıkamak, ye
mek pifirmek için maldnalarla mD
cebbez olacaktır. Btıtlln bu maki-
nalar, evin ortumda bir alDmin
yum ıandık içinde bulunacaktır. 
Yataklar duvarlara yapıımıı ola
cakbr. Ôrtllye idtiyaç yoktur. 
Çtınktl içeride daimi ıurette ayni 
derecei hararet muhafaza oluna
caktır. 

Kaç Radyo 
Var? 

Radyo makineleri, blefondan 
daha ziyade taammilm etmiıtir. 
Amerikada 20 milyon evde radyo 

vardır. Rusyada 10 milyon eve 
ahize konmuştur. lngilterede 
şimdiye kadar beı milyon radyo 
satılmıştır. 

Bizde kullanılan radyo maki
nelerinin miktara 10 bin tahmin 
edilmektodir. 

* Mongolistanda 
Hapishane 

Mongoliatanda tabii hapiıhano 
filAn yoktur. Orada aıiret halin· 
do yaııyan bazı kabileler, bir 
ıuç iıliyen kimseyi hapis yerine 
dar bir sandık içine koyarlar. 
Bu sandık içinde no yatmak, ne 
de oturmak mllmkUn değildir. 
Mahpuı burada gftnlerce, hafta
larca, aylarca, hatta hazan sene· 
lerce işkence içinde yaşar. Çok 
defa 61Ur. 

Bir adam 6ldllkten sonra gö-
mülmez. Çadırlar yanında bir 
taş Uıtlino konur. Bir iki gün 
içinde kuılar ve hayvanlar cese
di parçalayıp yerlerse ne Ali, 
aksi takdirde hayYanlarm bile 
kendisine dokunmamaıını gDnah
karhğının boyüklnğnne delil ad
dederler. Ailesini toplarlar Ye 
onları gUnahtan kurtarmak iç.in 
adamakıllı döverler. 

On iki Kiloluk T ~yyare 

12 kilo ıikletinde en kllçDk 
motör. Bu motörle hafif ve kOçUk 
tayyareler yapacaklardır. 
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Yaşasın Uzüm! 

Üzüm, Etten Daha Kuv
vetli Ve Daha Gıdalıdır 
Fazla Meyva Yiyenler Daima Zinde 

Ve Sıhhatli Olurlar 
Nakili: Doktol' lbrahim Zati 

-1-
.. ÜıUmtın bbbt istimali, bozuk 

Oztımle mukayese edenek 
aşağıdaki kıymetler elde edilir . 

Abdülhamit Bu Vaziyet Karşısında Teessüf Etti kan deveranına, cilt hastalıklannı, 
idrar hastahklanna, kabıza ve 
daha bundan baıka bin ıukadar 
beıeri emraıa karşı fevkalldedir" 

Buyyonla birlikte yarı yajlı 
400 sı-ram et • 250 kalori, 26 rram 
a!bnmin J7 l'am mevaddı pJa
mlye... Fjat 2 frank ( tahminen 
20 kuruş). 

Mıılıarriri )f 

Her Halckı Mahfuzdur 
-ı82-

AbtDlhamltte bir teJq baıladı. 
Acaba serasker kendiliğinden (ıe
lamlığa) gelecek miydi?.. Halbu
ki paıanın ahYali sıbhiyesi buna 
mOsait dejildi. Nihayet Abtiilha· 
mit dayanamadı: 

- Beni yalınız bırakmasın .. 
O gelmezse, arabama kimi alırım. 

Diye haber yolladı.Abtlllbamidi 
pek çok seven ve onun seraskeri 
ııfatile daima ıadakat gösteren 
Riza Paıa yataktan kalktı. Sara
ya gitti. Daha henllı rahatsnzol
dufu halde, yine htinkarla bera• 
bor arabaya bindi. Sc!Amlık res· 
mine iştirak elti. 

Seraskero diş geçircmiyen ha· 
fiyoler, bu yaziyctten hiç mlltecs· 
.Jr olmamışlardı. Yine aağa sola 
uldtr1yorlar ve daima en bilyilk 
aabsiyetleri hedef ittihaz edi
yorlardı. Hatta baıan bununla da 
kalmıyorlar, T ecavUz ve küs· 
lahlığın en son haddine kadar 
varıyorlardı. 

Yine bir cuma günU akşamı 
idi. Hava gl\zcl olduğu için B~y
oğlu halkı sokaklara dökUlmüıtü. 
Taksim meydanı renglrenk bir 
inıan meşheri haline gelmi,ti. 

Varda.. Destur .• 
Sesleri, tramvay dl\dliklerine 

karışıyor, arabalar gUçlükle ilerle· 
yordu.. Bu eınadn Galatnsaray 
tarafından gelen rutikellef bir 
araba, Taksimde Franıız haatancsi 
önliude tevakkufa mecbur olmuş· 
tu. Birdenbire bu arabadan bir 
çıtlık koptu. içindeki kadınlar, 
arabanın k6ıesine çokilmiı, kor· 
kularandan haykırıyorlardı. BerC'" 
ket versin, arabacı kurnaı dav· 
randa. Herteyl göıOne alarak 
hayvanlari ıtddetle kamçıladı. 
Yolunun Osttlnde tesadnf ettiği 
adamlara, arabalara, tramvaylara 
çarpa çarpa Harbiye ve Niıantaıı 
tarafına doğru kaçb. Bu arabada 
Sadrazam Ferit Pqanın ailesiue 
mensup kadınlar vardı. Ve bun
lar da, Fehim Paşa nvenesınm 
pek mütecuirıne bir taarruwna 
uğramtılardı. 

Konala gelen lcadınlar, bayıl· 
dılar. Hutalandılar. Hadiseyi 
Sadrazama anlattılar. Sadrazam 
derhal arabaıını hazırlattı. Mabe-
yine koıtu. Ailesine vukubulan 
bu tecavlladen acı bir liaao ile 
f ikiyct ettL HattA, mUtu:avizler 
derhal ve fiddetle tecziye edil· 
miyccelc olu11a, iıtifa edeceğini de 
ı~ylcdi. Tabiidir ki, AbdllJhaoıit 
tarafından teessUf beyan edildi. 
Teminat Yerilerek Sadra:ıam ko
nağına iade edildi. 

Halbuki Fehim Paşa takımına 
hiç birşey yapılamıyacağmı Ferit 
Paşa da biliyordu. Esasen Fehim Pş. 
ile Ferit Paşa, çoktan beri gizlice 
çarpışıyorlardı. Ta Konya valili
ginde ve hatta daha evvelden
beri (saray muhbir ı) m<"yanın· 
da bulunan •f erit Paşa, sadaret 
~ibi yükaek bir makama uail 

biribirinin kuyusunu kazıyorlardı. 
Fakat, muhtelif meslek ve meı· 
repto lnsanlan idare etmeyi ve 
onları ayni yolda yörUtmeyi çok 
iyi bilen AbdUlhamit, bu iki 
(bende)sl arasında da bir sızıltı 

çıkmasına meydan vermiyordu, 
kendine mahıuı sistemle bu iki 
d01111an aruındakl ııttiyetten 

pek gUzel istifade ediyordu. 

Bu ıon hldise, Ferit papya 
pek fena dokunmuı ve hatta 

kendisini epeycedo korkutmuıtu. 

olduktan sonr-. bile, aaraya olan 
(sadakat ve ubudiyet)ini değiştir
memişti. Sadrazam sıf ati le maka· 
mına ve vazifesine taalluk eden 
resmi lıleri ikinci derecede gören 
Ferit Pa~a, birinci derecede 
(hususi maruzat)a ehemmiyet ve· 
rir; ve AbdUJhamidin mizacına, 
günUn dedi kodularına dair ıa· 
raya sık sık mahrem raporlar 
gönderirdi. Ferit paşa, ayni ı:a· 
manda sefirler ve yüksek mev
kide bulunan ecnebilerle do hoş 
geçinir; bilhasa Almanya sefirine 
karıı dostluğun fevkinde bir (Arkıı var.r) 

muamele ve mllcamele gösterirdi. Mntekait Miralay ve sabık 
Hatta birçok hususlarda tered- yaverandan Nuri Beyefendiye: -
düt edilir; ' Yazılarımıza karşı gösterdiğiniz 

- Ferit pqa, acaba Osman- aJAkaya mUteıekkiriz. Mektubu-
lı devletinin sndrazamı mı.. Yok· nuzun birçok noktalarımı ayrı 
sa Almanya ıefarethanesinin kn· ayrı cevap vermcktenae %atıAlinizle 
pıçuhadara mı?. bizzat görOşmeyi tercih ediyoruz. 

Diye insanın aklına bir sual Zabllinizl nerede ve hangi saat· 
gelirdi. Meslekleri uygun ve fa. lerde görmek nıümkUn olduğunu 
kat meşrepleri biribirine tama· lutfen yazınız efendim. 
ınen aykın olan Ferit paşa ile ,._,ır.::===-=====-========ı· 

Ciddi bir kitapta okuduğum 
ıeyler aşağı yukarı bunlardır. 
Fakat birçok insanlar her nman 
dillerine doladıkları 11 ıu veya bu 
hutalığa karşı çok iyidir." ıek· 
!indeki ebedi teraneyi terk et• 
sinler ve bizi rahat bırakaanlarl 

Ha•t•llğa Karf ı En iyi lllç 
Sıhhattir 

Hemon yegAne olan bu tasdik 
her derde " iyl ,, bir deYa bul-
mak kaygusundan ziyade ulim 
bir hıfzı11ıhha ile allkadardır. 
Bir hastalığın birçok sebepleri 
bulunabilir ve hiçbir zaman ma• 
kul bir adam bir ve ayni Ulcın 
bUtUn bu sebepleri iıaleye klfi 
olduğuna inanamaz. 

Bizim için Uzllm, haatalığa 
karıı iyi bir illç olmaktan ziyade 
iyi sıhhatte olanlar için Allahm 
çok muhayyertil'ukul bir mevhi· 
besidir. 

Üzüm yerken hiasettlğimiı Fehim paşa bu sebeplere bina
en hoş geçinemiyorlar. Daima 
= -E L HA M R A Sinemasında 

LILlAN HARVEY 
HENRY GARAT 

SAR IS 1 N RÜYA ... 
1 zevk meydanda durur ve biz 

onu bilirken muhtelif haatalıkları 
tedavi etmek huıundaki kabiliye-

Şurlulan herkesin a~ıunda olan 

KADINLARIN 
SEVGİLİSİ 
nvimli Viyana operetinde 

çok ~ülüyorlar. 
fıheten: lpekfilm tarafından Gazj 

Hazretlerinin büyilk Millet 
MecU.indeki nutukları n 

...... Paramount Jurnal •--· 

MONIR NURETTiN Konseri 
Balkanlarda yapacağı aeyaha· 

tino çıkmadan evvel mnmtaz mu· 
gannl MÜNiR NURETTiN bu 
gece aaat 21 ·30 da GLORYA 
aincmaıunda bliyl\k bir konser 
verecektir. 

------------------------------------------------------~· Fransızca sözll\ ve. tarkılı ~ 

CENNETTE BiR GECE 
Nefi• n şen komedisi: "Mösyö, Madam •• Bibi" filmi Uo kıyas edil•billr. 
Halk tarkıları, etlen celi, gü!Dnçlü aahnelerile berkeain hoşuna gidecektir. 

Bat rollerde: ANNY ONDRA Ye ROBERT PIZANL 
Yarın aktamdaa itibaren büyOk ~ala olarak 

ARTİSTİK Sinemasında 
flAveten: FOX balihrzır dünya havadiılcrl ve "Denizin derloliklerinde" 

.. fenni fllml. • 

GLORYA'da 
Bu akşam sinema ve 

MÜNİR NURETTiN 
KOl'JSEkl 
75, 100, 150 ve 200 kuruttur. 

"ADALAR ŞARKiSi,, filminin unutumaı yaldızı 

LUPE. VELEZ 
BiRiK KANATLAR 

filminde 

öLDM YOLLARl4 
J AK HOL T ve FAY W RAY 

tarafından temsil edilmiş Fransızca ılh.IQ Ye tarkıh pek mQe11ir ~ayet 
a!akabahf ve temnıakiranı lakayt bırakmıyacak derecede mllbim ve 
merakaver bir fı limdir. Kutupta tayyarec"lerin geçirdikleri mühiç btdl• 

ıelerl vo iztirabatı ilfl tayyarelerin alevler içinde yanmalara 
gözleriniz UnOnde canlanacaktar. 

O P 1 B A Sinemasında 

tinden bahsetmekte ne rnlna 
var? Bu, bize klfidir. Onun için 
kesemizin mUsaadesl nisbetinde 

üıllm yiyoruz... Fakat UzUmde 
onu bukadar ıyı bulmamıza 
sebebiyet Yeren ne .gibi ıeyler 
mevcuttur? Bunu &ğrenmek iıtl-

yoruz... Her nekadar bunun 
kolay olmıyacağım anbyorıak ta, 
bunu anlatmayı tecrUbe edeceğid 

Bir gıdanın ne olduğunu anlamak 
milşkUldnr. Fakat bizi teselli 
&den cihet bizden enelldlerio 
bu husustaki malümatlarının 
bizimkinden daha az oluşudur. 

Onlar zannederlerdi ki et bir 
gıdadır, nzum ise yalnız bir sü .. 
tor. Halbuki bunlardan beherinin 
hakikatte ne oldutunu anlamak 
ıçın bunJann kimyeYI tahlilini 
aklı telim ile okumak ve muka· • 
yese etmek kAfidir. 

Uzum Etten, Daha Muiaddldlr 
Don komıum, her Hne bai 

boıumunda, ıikletinin birkaç kilo 
arttğmı hikAyo ediyordu. Her· 
kesce malüm olan bu vak'aya 
rajmen oual oluyor da UzllmUa 
bir 11da olarak te1Akki edil
memesi noktasını vanlıyor? 
ÇOnkD ,her uman meyyaJann 
ihtiva ettikleri yUksek ıu mlkdarı 
ileri ıUrUlmUıtDr. Halbuki o ka
dar metedilen etin dahi mD
temmim olarak bir mayi olmadan 
iıtlbllk edildiği çok nadirdir. 

Üç kiıilik bir yemek için blr 
kilo et satın alacak bir eY ka
dını, yalnız bununla iktifa etmezi .• 

Ekmek ve içkiden başka muhak
kak sebze ve çorba da yapmak 
mecburiyetinde kalacakbr. 

O kadının ıofraya buyyon 
koyduğunu farzedelim: 

160 gram ete mukabil 2·3 de 
buyyon basıl olacaktır. Eier bu 
160 aram et ile 240 aram buyyon 
ki ceman 400 sıram yapu ••• 

400 gram lizüm - 260 kalori 
4 gram albümin 60 gram ıeker 
fiat 0,50 frank (tahminen bet 
kuruı) bu suretle daha aıait bir 
fiatla Ozilmdon yapılm11 bir ye
mek, et istimal olunan bir yeme
ğe muadil Ye yahut ondan fula 
bir ~nerji veriyor .... 

"1nıan hayatı,, namında me,
hur bir halk eıerinl okuduiumuz 
zamn "nebat yiyen bir insan, çok 
miktarda m ve k&mUrll beraber 

çeken bir lokomotife benzer. 
Lokomotif harekete ıeçmeden 
aaatlerce evvel bu maddeleri 11ıt· 
mak mecburiyetindedir. Halbuki 
et mnateblild, derhal kabili 
iatfmal yOkıek kıymetteki me
vaddı muhterikaaını ufak depo
Jarmda taııyan tayyareye bea-
zer •• ". 

Zannediyoruz ki bu mukaye
H bulamaç ve sebze yiyenler 
için kabili tatbiktir. Fakat me7· 
va mnstehliklerine ula kabW 
tatbik değildir. Oıtımle beraber 
lstihJAlı ettiğimiz bftyiik enerji 
mllvezzil ıeker kana etten çok 
daha kolay bir şekilde teme11DI 
'Cder. 

Tam Gıda Yoklur 
Eğer iki gıdayı, yalnıa ver

dikleri kalori noktasından ma
kayHe ederaek onları tam 
bir ıurette muhakeme •tmlt 
olmayız!... iki yatfı boya tab
loıundan en faıla boya konmut 
olanın daha kıymetU olduğa 
mAnaaı çıkarılamaz.. Yemek ye
mek meseleal mevzuubahı olduiu 
uman bu hareketi yapmaktan 
duydupmuı hauı da nazarı iti· 
bara almak llzımdar. Biriai etia 
daha iyi olduiunu iddia edebi
lir. Bir diğeri de reyini ftdm 
lehine iıtimal edebilir.... Fakat 
kendiıini dllrlllt bir ıekilde tet
kik etmete alııDUf Olan birisi 
baun UzUmlln daha iyi oldujuna 
ı&yllyecek, hazan da etten daha 
haz hl11ettljini ifade edecektir. 
Bir meyva yemetlni mnteakıp. 
bazan et yemiı olduktan ıonra 
ye eti çok nadir ittihllk ottiji
mi~ zamanlarda biısettijiıaia it
minanı duymu7oruı. 

Blllkia meyYa ile bcalenml1• 
alaımıı olan zevat " iyi bir bar
juYa yemeği .. nden iyi lwurlan
mıı etlerinden, sonra keaclilerlnl 
tatmin edilmiş biuetmlyeHlder
dir. Derhal ılddetll bir meJft 
arzusunu hissederler. Şayanı ka· 
yıt dlter bir vak'a: 

Fazla meyva yiyenler geçici 
bir iıba hisıinl izhar edecekleri 
yerde ekser ıeraitte o ıamana 
kadar gayrı malQm bir zindelik. 
ııhhat ve kuvvet intibaı arzeder
ler. ispat edilememekle beraber 
bu, böyledir. Fakat bunun tec
rübesini yapanlar, memnuniyetle 
buna phadet ederler. 

( Arkua n.r) 
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Türk Beyleri Bu Güneşin 
Nuruna Kapıldılar 

~~~---·~~~-

Yanındakiler, onun ne st.bcple 
bukadar iizüldiiğünü biliyorlard·, 
fak ... t bir şey söyliyemiyorlardı, 
korku) orlaı dı. N ha yet onun en 
çok sevdiği, gözbcbeği yerinde 
tuttuğu Prens Mehmet Suitana 
müracaat ettiler, kendinin Bursa 
yolunda bulunduğu s rada geçen 
h:tdiseyi anlatt la,., bu maceranın 
ıyı bir neticeye bağlanmaması 

halinde Şahinşahın mutlaka ya· 
tağa düş ceğini söylediler. 

Ge"lç Prens, Beyaz dm yap
tığı hakaret kadar o hakaretin 
dedesine verd'ği ı !ıraptan sinir
lendi, hemen huzura çıktı, diz 
öptü: 

- Ulu Hakan, dedi, sana 
tbküren adamı iien affedebilirsin, 
çOnkQ bUyilkslln. Fakat biz affe
demeyiz. Çtıukü küçl\ğl\z. Osman 
Oglunun yazdığı tezkereyi henUz 
itittim, o tezkerenin seni ne hAle 
koyduğunu da işte glSzDmle glS· 
röyorum. fzin ver, onunla g&rfi· 
§t>yim, hiç olmazsa bir iki sö:ıc 
~öyleyim, senin çoban olmadı· 
ğım, benim ce seyis kam taşı
madığjmJ ona anlatayım. 

Genç Prens, sert değil yanık 
söylDyordu, gözlerinden yaş bo
~anıyordu. Timur, bu içten gelen 
11zlanış önünde bütün tereddüt· 
lerinıien sıyrıldı, hedef olduğu 
hakaretlerin yalnıı. kendisine 
mDnbasır kalmadığını \'e bOtOn 
ailesi efrad nın da o hakaretten 
müteessir olduğunu he11pladı, 

ıon kararını verdi: 
- Sen tizülme oğlum, dedi, 

deden öç almayı bilir r 
Ve genç Prensin uı.aldaıma· 

sile beraber Beyaıı da fU tezke
reyi yazıp g&nderdi: 

.. Ne oluraan ol, ne oluraam 
olayım. BuaıOn aen bir konukmD. 
ocaiımda konaldıyonun. Sana 
kolay kolay kızamam, lıatta seni 
alıttığm eğlencelerden bile maJı. 
ruın etmek iıtemem. Yanımda 
tıpkı urayında yapdığın sibi 
yaıamalısın, dOnyadan yine ~im 
almahım. Bu yeni hayata, bu 
gece baılıyacaksın. Dllıman ıay· 
dığan adamm evinde doıt yüzO 
görüp doıt ıeai ititecekıin. O 
\'akit benim, zannettiğin kadar 
duyguımz olmadığıma inanırsın 
\le sana, IAyık olduğun muame
leyi yaphğımı da g6rUp memnun 
olursun. " 

Beyazıt, belki yüz kere oku· 
duju halde fU sahrlardan bir 
inana ç karamadı. Yeni bir ha
karete mi uğrayacaktı, yoksa 
hakikaten şanına layık muamele 
nıi görecekti? Birinci ihtimali çok 
lcuvvctli bulmakla beraber tezke· 
kerede şüpheli bir telmih g6re
hliyordu. Timurun, son baka· 
1'etten sonra iyi olmakta ve iyilik 
Yapmakta ısrar etmesini ise asla 
\lnıaıuyordu. Zaten ölOm lıtiyor
du, Timura aiır ı6zler yaımaıı 
da o iıtejine kavuşmak içindi. 
lialbuki Timur, hilA luzmamıt 
IÖrünUyordu. 

Fakat teıkere, onun uyu9muş 
hatıralarını canlandırmaktan, ıa .. 
ba kaldırmaktan geri kalmadı. 
l<cndi için yapılan Hk düğünden 
~aılayarak Çubukovada boynuna 

ernent geçırildiği gUne kadar 
leçen uzun bir bayat. birer birer 
IÖıUnün önüne geldi. 

Bilhasaa o ille dügUn, o ilk 

evleni~ hatırası yilreğinde derin 
bir heyecan uyandırıyordu. O 
zaman henüz yirmi iki yatında 
idi. Şimdi kırk dört yaşında ve 
mezarın eşiğinde bulunduğuna 

göre ömrUnlin tam ortasında 
bulunuyordu. Bir gün, babası, 
onu yanına çağırmıştı: 

- Eh, demişti, başına devlet 
kuşu konuyor. Kutlu olsun. 

O, sert sözlü ve sert özlü 
babasının nadir bir tebessümü 
andıran bu sözlerinden birşey 
anlayamıyarak ~aşkın şaşkın ha· 
kmıyordu, içine de ürküntü yayı· 
lıyordu. Babası bir şeyde" mi 
ştiphelenmiıti, kendisinin salta· 
nat h rsile dolap çevirdiğine ina• 
nıp bir ceza mı tertip edecekti? •• 
Her halde vaıiyet karıfıktı. 

Birinci Murat, onun 6rklln• 
tOsUnden bihaber, katlarını çata• 
rak aı.arlamışh: 

- Ne kut beyinli adamıın. 
Biz senin yaşta iken babamızın 
gözl\nden yüreğini okurduk. Sen 
ağzıma bakıp yutkunuyorsun. 

- Emrinizi anlamadım, t•· 
ıırd m. 

- Germiyan Beyi Süleyman 
Şah, Kızı Devlet Hatunu sana 
Yeriyor. Devlet kutu derdemeı 
işi anlamabydın. 

Beyazıt, "Benim kerametim mi 
var a baba" diye bağırmamak için 
dudaklarım ısmyordu, göz be
beklerine kadar kızarmııtı. Dev
Jetıah veya Devlet Hatun diye 
analao bu komıu Prenta, Türk 
elinin a liıellik gUneıi aayıLyordu. 
Karamandan iımire kadar yer 
yer hllkümet sOren Tlirk b~yleri, 
beyzadeleri bu güneıin ışığına 
ghOJlerini açmak iıtemifler ve 
daima reddolunmuılardı. Ger
miyan Beyinin onu, kendi dileğile 
Bana Nrayına relin ı&adermek 
istemeli çok bOyttk bir ikramdı, 
umulmaz bir d08tluktu. 

Sonra KOtahya Ye Buru n· 
rayları arannda mektuplar alınıp 
werilmit, nipn g6nderilmif ve 
nihayet Akıungur, Çavuıbaıı Te
mir Hin, Dada Sevinç,Aksungurun 
haremi, Oç bin Sipahi ile KOtah
yaya gidip ~elini getirmiılerdi. 
Dewlet Hatun, isminin sahibi ol
duğunu iıpat ederek Klltabya, 
Simav, Eğrigöz, Tavşanlı kalele
rinin anahtarlarım da beraber 
aetirip k.ıynalasının ayakları ucu
na koym1Jftu. 

(Arkuı var 

SON P OSTA 
y n..ı, sı, •• ı, Handu .. Halk 

ıazelHİ 

idare. Jıtanbul a Eeki Zaptiye ı 
• Ç:.tal~eıme ıOHağı 2 8· 

Telefona Jıtanbul - 20203 
Poııa kutuıuı Jatanbul • 7 41 
Telgrafı İltan bul S ONPOSTA 

ABONE FlATI 
TÜRKiYE ECNEBi 
t400 Kr. t S.n• 
780 " & Ay 
400 " 3 •• 
uıo .. ı ,, 

27CO Kr 
1400 " 

800 " 
300 .. 

&elen evrak geri verilmez 
lJ&nl&rdau mes'uliyet alınmaı 

cevap için moktupl ara (&) kuruıluk 
dul ilAveei U.zımdır. 

Adreı deği9ttrllmeıl (20) kuruıtur. 
Guetemlsde çıkan realm Ye ,. ... ı.,... 

ı.ltll• halalan .. hfıa• .. ruete..ı.. 
aittir. 

- - - ---·--- - -- -· -- ... ~----- -- --· 

sote OSTA 
G 

Haftanın Yeni Filimleri 

Majlld•• Evlller w• .. Y ....... •mtn~•n •ır ••llne 
Bu hafta tehrimizİD bllyllk l 

a.inema aalonlannda yine aDzel 
filimler göreceğiz. Elbamra sine-

ması çok cazip ve tirin bir filim 
getirtmiıtir. Pazart'!ıi akpmından 
itibaren " Kadınlann ıe•giai " 
iıminde çok eğlenceli ve hiui bir 
operet g6steriyor. Yeni yaldız· 

lardan Marta Egger bu filimin 

başlıca rolünii oynamaktadır. Ma
jik sineması yann akıam gllzel 

bir filim münaaebctile yeni pro· 

gramını gala müsamereıile aça· 

caktır. Bu filimin ismi .. Evliler 

ve sevdaları ,, dır. Bu filim senenin 

en maruf ve en masraflı eterle

rinden biridir. Opera sineması bu 

haftanın programım .. Ôlllm yol· 

ları ,. iaimJi heyecanlı bir filimle 
açacakbr. Bu bDyOk filmi yarın 

akıamdan itibaren 1eyredeceğiz. 
Melek sineması da yann aktam 

Norma Şerer'in " Mutallaka " 

isimli nefis eaerini g6ıterecek ve 
,ophenz gOıel Norma çok alkıt
lanacaktır. Glorya ain.-maıı bu 

M•rl• Egger 

pertembe alqamı senenin fllphe
ıiz en bOyllk F ran•ız filmi olan 
" AtJantid " filmini g6aterecektir. 

··}····~····1··········· ·RJiii"Y"ô······~····r .... ~-~ 
..ı.. ................. ~········· ................. t.~~~~ ; 
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lıtanbul -lataab•l - 0200 metre) 18 (prog· 

r~ıın lıeııfi7. taıızlın cdılmcıııittir) 

BGkreı - ( 394 metro ) 20 Rııd) o 
darülfüııunu, 20 40 gramofon 21 kılar-

' net konseri, L 1,30 ııil ano konseri. 

Relırat - (481 mıtrı) 20 Doktorun 
t•' st} e'eri, !?0,:30 komedi, 21 Pra•"'taıı . o 
ntklcn ıenfonı. 

BOkret - ( 394 ı etre ) :!0,4o gra
mofon, ' 1 orko tra, 2 ı ,5 k uvartet, 
2:!, 15 orkostrn. 

Be"ifrat (431 ınelrt) - 20 Almanca 
müldlloıııo, 20,30 konferans, 21 koıııııer, 
~2 koıııodı, 21',40 A:ırien şar ıları 

Roma - (441 ınetre) 21 haber ve 
gramofon 21,4} Moz:ırd:ın wırçalar 

Praf- 48S metrı) :!0,2} it ;s 9ar· 
Roma - (441 metre) 20'4.J k:mıık kıları, 20,50 Ate'ier ti~:,ıroırnııdan 

konser. 

Pral - ('88 rnetre) f0,05 konfe· 
rans. ~0,29 konser. 

Viyana - C &11 metre ) l9,.ıo dan 
Jtibarcn muhtelif konferaııalar, 22,80 
aktam kouıeri. 

Peıte-(MO metre) .?1,3:> konferanı, 
~3 çigan orke traeı. 

Varıon - { 14l l metre) f0,30 
Yeni 91irle, 21 hafit musiki, 21,45 sa· 
loıı <ırkestrası, 23, 15 dans havalars. 

Almanyada Yeni Bir Köprü 
Berlin, 8 - Wolf Ajan•ndan: 

Almanyada nev'i kendisine mün
hasır bir köprll inıa edil.nek llze-
redir. 

Pon Oıerindeki dönme kiSprü 
yerine başka bir köprü yapı
lacakbr. 

Bu köprünün orta kısmı iki 
dakika içinde bir a1ans6r gibi ıu 
sathından 28 metre yllkseğe kal
kacak ve bu suretle gemiler al
tından ıeçebilecektir. 

naklen ) .ıleob ismi ıtle hir piye·. 

\ı'l7ana - ( lH7 ıııetn 19 kon· 
ferane, ~0,30 aakcıri ıııuzika, -1,3J 
haftanın hiciiseleri. :?_ ~l:ıe:ır halk 
bılg Jori, 28,10 aı.,. m hal rl rl \C 

konser. 
Pe9te - {ô:>O metre) 20,30 Fraıı ız 

kOçlik k•HneıJilor goc 'ııı, 22 'ine ,r h, k 
ı~rkı ar, 2:-J,ao korı .. er. 

Var1owa · l H t ııııt••I !.O lluh
telif, ~i', O fl•lebiy.ıı l ah slt r·, 21 hatır 
mus kı 

Musolni ile Mü:Akat 
Roma,8 - Amerikan Mümes

siii M. Norman Davis ile M. Mu
ıolini uzun uzadıya görUımüştür. 
Mülikatta, ıilahlann bilhassa 
deniz silablarm•n tahdidi mesc· 
lesi görilşülmüştilr. Norm an 03\ is 
kcnuşm:dar nihayetinde memnun 
olduğ:.ınu sövleüıişti .. 

Barfiıı isçi er n n Grevi 
Ber'in, 8 - Vesa.ti n:ı liyc 

işçilerinin yaptıldars ~ rev 1 it niş
tir. V daati nakliyenin hepsi iş1e
mıye başJamlfbr. 

1-----------------------.ıııı-Amerikada 
Zencilerin 
Muhakemesi 

Vaşington, 8 - Aıt mahke
me, bir trende iki kadına taar
ruz ve namusuna tecavüz etnıit 

olan 1 :zenci hakkındaki idam 
kararını fuhetmiştir. 

Malüm olduğu veçhile bu 
daYa, Amerikada ve hatta bntnn 
dthıyada btiy6k bir heyecan 
uyandırmııhr. Zira Zenciler, ken
dilerinin hafifmeşrep olan ba 
kadınlar tarfından tahrik edilmiı 
olduklarını ı6ylemiılerdir. 

Mabkümlardan biri bir turne
ya çakarak konferanslar vermiş 
Ye bu yüzden birtakım bldiıeler 
çıkmıfbr. 

Karar malüm olmadan evvel 
polialerle birtakım nümayitçiler 
arasında bi,. arbede çıkmıı, bir 
polia yaralu•19, 13 kiti tevkif 
edilmittir • 

Alabama mahkemeleri bu da· 
vayı yeniden rüyet edecektir. 

Yunan 
Başvekilinin 
Beyanatı 

Atina, 8 - Yunan Bqvekili 
M. Çalclaris beyanatta bulunarak 
kabinesi arasma 3 muhalefet fır
kasından aza ald ğını, bu nokta. 
nın çok mühim olduğunu söyle· 
mişlir. M. Çaldaris blıtçe masraf
larının da azami şekilde azalbla
cağını söyledikten sonra harici 
siyasette bütün devletlerle bilhu
aa komıularHe olan yaklaıma 
ıiyaıelinc hararetle dev:ım ede
cejini, eski blikümetio aiyasetial 
takip edeceğiui aöylemiftir. 

• 
Rus ihtilalinin 
Yıldönümü 

Mosko,a, 8 - Teşrinis.ıni ih .. 
tilAlinin 15 inci yıldörıüwllntl 
tes'it maksadile Mosko\·.:ıdakl 
bli"Ok fr·atroda mutantan mera• .; 

aim yapılmııhr. 
Merkezi icra Kom'tesi Reisi 

Kalenin, 5 enelik plAnı 4 s nede 
tahakktık ettirmiş ve Rusyayı 
büylik bır s: l<ıi ve zirai memle· 
ket ha'ine getirmiş oJan sosyalist 
teşkilatı,1:.1 muvaffakıyetini iıah 
ve lesrih e!miştir. 

Kaıeniıı, kapita1ist memkket-
le de h." <. ın s jrınckle ; veba· 
nsch Y.' gioc artı l kta o ı buh• 
rana ı u'..ab • S v et R l iktı• 
sac'ı v z rcı n 1\ ff ... hı -'.de 
eli . uış o d.ılunu :ııöyle .. ı." ... 
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Bu Genç Ve Vahşi Kadının Ruhunda 
·Büyük Bir Mana Vardı 

Biraz Sonra Vatandaşlarımın Arasına Kavuşmuştum 
- 10 -

Tam, altı glln alh gece, baya· 
bnıız bayle geçti. Gnndnıleri, 
llığaralarda yllksek kayalarm 
•raaında yat.yor, aeceleri yol 
.ıı,orduk. Yiyeceğimizi Kivi to
dirik ediyorlardı. Bir takım 
laıeyvelerden, otlardan ve man· 
t.rlardan ibaret olan yemekleri· 
l~iıı tedarik etmek, esasen o ka
cl.r gUç birıey değildi... Arasıra, 
lttretle Kivl'ye soruyor: 

- Nereye gidiyoruz? .. 
Diyordum. O, o zaman .ade

te ufuklara g8ıteriyor, baıin bir 
tebessUmle glllnyor, ye ıonra 
içini ç~kerek batını çeviriyordu. 

Firarımızın yedinci gecesi he-

- Ah, Kivi.. bilmem ki aana 
naaıl teıekklir edeyim. Anlıyo
rum ki, beni tatlı hllrriyetime 
kavUflurmak iıledin. Hatta, bu• 
oun için de bllyUk bir cinayet 
tıledin, buna mukabil, ben sana 
ne yapabilirim? .• 

Kivi bu sözlerimi mUtebcsıi
mane dinledi ve sonra yayaı ya· 
vaı baıını sallJyarak, omuzlarını 
kaldırmakla iktifa etti... Hemen 
Kivinin elinden yakaladlm. İleri 
doğru sürüklemiye baıladım. O, 
birdenbire vUcudünli geri aldı. 
Elini çekerek elimin içinden kur
tardı. Kollarım açtı. Kısa heceli 
kelimelerle ufka doğru bir ıeyler 
mırıldandı. Sonra sağ elini, uçu
rumdan aşağı inen patikaya 

11&'11 sabah olmadan Kivi durdu. uzattı. 
lıeu. yorulduğu için mola verecek - Hay1r, bırakmam seni de 
ıtnnettim. Halbuki o, torbayı beraber götüreceğim. 
'çlı. Yiyecek çıkardı. Bana ye- Diye haykırdım ve iekrar 
ditdikten sonra da her zamanki elinden yakaladım. O, bir daha 
libi dizine yatırdı. Parmakları- silkindi. Bir adım geriledi. Bana 

dikkat ettim; bu genç ve Tahıi 
kadının rubunda bOyOk bir mlna 
ve.haııasiyet vardı. Tavrı, okadar 
ciddi ve az.imkArdı ki onu ikna 
t.demiyeccğimi anladım. Bir an 
evvel hürriyetime kavuşmak için 
onun gösterdiği patikadan aşağı 
koşmıya başladım. 

Sevinç iç.inde olduğum için, 
bu dik yokuşu ne kadar ı.aman 
zarfında indiğimi ve kulesinde 
bir f ngiliz askeri nöbet bekli yen 
garnizona ne kadar milddetto 
muvasalat ettiğimi bilmiyorum. 

Kendimi, vataııdaşlarımın arası~ 
da gördüğüm ıaman hissettiğim 
meserreti, arbk .ıiz takdir ediniı. 
Medeni bayata. medeni bir sof

raya, medeni insanlarm yattığı 
temiz ve }1umşak bir yatağa 

kavuştuğum o günün hatırasını 
ebediyen unutamıyacağım. 

Kivi ne oldu?. Tabii bunu 
bilmiyorum. 

( Arkaııı yarın llın ucile göz kapaklarımı kapadı. tekrar yolu gösterdi. O anda 
lıuua, hiçbir m~na veremiycrek, M k 
Qnuıı arzularına itaaue iktifa et- r ~ u ayese Ediniz 
li Resrninizi Bize Gönderiniz "nı. Fakat o, mütemadiyen omuz- 1tf * (13:ııtarafı ı inci a yfada ) 
1•rıanı ok~uyor, dudaklarının ara- taıaman ve iyi derecderle gcçc-
•ıı1clan, kesik nağmelerle, iki Size Tabiatinizi Söyliyelim ceksin! dedi. 
btcedcn mürekkep kelimelerle Rc•sıuiuizi bıpon i c gönderiniz.. Fakat iş hu nol<tada bitmiş 
hirşeyler mırıldanıyordu. Kivinin Kupon di1=> 1~r s:ıyLuııı'ldaclır. değildir: 
hu fcvkallideliği nazarı dikkatimi L ____________ .J Cemal Bey dün matbaamıza 
t•Jb ı b b · 41 lb hl Ef "' k' ı gelerek bu hayırh ~aıifesini ge-
k~ etmek e era tr yme uyuya ra m .: ~a ·ııı \ e ma ı· 
"I C nicletmek için yeni bir te•ebbilse .. nıı ım. _ cııptur. e:::a· "' -s 

girdiğini ve fakir fakat çalışkan Sabah olduğu :ıaınan kalktı. rcti mcdeııi)e· 
'( talebeleri de diğer lokantalara 
~ola devam edeceğimizi anlath. sı ı a) ı f t ır. takdim elliğini söyledi. 
. una, hayret ettim. ÇUnkU bu, Pı•k ) orulıııı- İsimlerini burada yazmak iste· 
firarımızdanberi ittihaz ettiğimiz ) a tur. ftar de· mediğimiz birçok fakir lalebeleri-
tltule mubaiifti. Fakat Kiviye ğildir. ~lenfa· miz şimdi Sirkecide Cemal Bey, 
\abi olduğum için biç muhalefet atlcrine kar ~ı latas3 on Kristal, Ali Efendi ve 
~lınedim.. Büyük ormandan çı- fazla hır~ .Sultanahmctte Nariıızade lokan-
ıth epeyce zaman olmUJlu. Et- g ü ter nı c z, talarmda munlaıaman yemek ye-

tafırnızdaki ağaçlar ıeyreliyor, ır adiiflı·n· ta· mektcdirler. 
!~~ip ettiğimiz yol dikleiiyordu. lıi olm. Fakat teessüfle öğrcndiiimizo 
Vgfeye doğru hafif bir sırlı aşar • göre Sirkecide bir iki lokanta 
·~Ulaı, birdenbire önUmllıde ge- Cemal Beyin yaptığı bu milraca-
lı' 13 ŞUkrU B. (Talebe): (Foto~· atları çok ıoğuk bir tekilde kar-
b1'lı çok geniş bir ufuk açıldı. rafının dercini j tı•ıııİ) or.) Mah· 
llul k k b Jılamışlar ve: unduğumuz no ta, san i ı- cııp 'e çekingendir. Pek okul- _ u Burası imaret değildir! 
hkla keailmit gibi dimdik ve nrnı, bir i;;te iia ayak olmaz. Ku- hitabile fakir olmaktan başka bir 
)U~terce kadem irtifaında Lir ı:ıurlurının gizli kalma ını i~ter. kabahati olınıyan vatandaşların 
~~Urumdu. Hudutsuz bir sahne A rkaıln-. lamım k:lr.ır 'e teklirlt•· iz.zeti nefsini kırmak clir' etkArlı-
tibi birdenbire açılan bu pano- rinı; dalı:ı ~ İ_\ :ıdc il) ~a1lı k gij ter- ğmda bulunmuşlardır. Diğer bazı 
;ttınanın bazı yerleri seyrek ağaç- ıılC'k iı..ıı·r. lokantalar da bu işi bir angarya 
Gtla, baıı yerleri de çıplak • telakki ederek mektep talebele-
"t kül rcnm topraklarla uzuyor, rine sabahları birer tas tavuk ''fi o· 14 Eskl,ehlrde S. M. K. B.: I k'" t hl - d b 
,.. <n k b. d .. w ı ·· 1 ) I' · suyu verme <: us a ıgın a u· ya ın ır yer e, og e gu- ( Tuhaf1yec ( · otoğrahnın der· 
tıb: · d J luıımuşlardır. ..-ının aksile parlayan enize cini j .. ıı•mi nr.) ntizaınııenerdir. b 
1'11(} Cemal Bey, bu leşe bUılcrinin 

lllehi olu}lordu. Kı•ndi iıır ehcmıni)ct 'crilme ini lokantalar nezdinde iyi karııla-
tıı ~cnizi görünce sabredemedim. \ f' ı-,ay ıl ıııa ı ııı iı-:ter. Şıklığt \ e nacağını ve birkaç yilz fakir ta-

'tırni k ld k l•'mizli~i ihnınl f'lmrz. Kararlan 1 k a ırara : ~ lcbeye bu suret e yeme temin 
- Deniz .• deniz... ani ılc~iJdir. BirtleııJ1ire parlamaz. edecegw ini kuvvetle ümit etmek-
[)· f · V f ~l'"rinde acele ) erjne dikkat ,.e ... ıye cryat eltım. e sonra tedir. 

... ~, A ıceı:ııi \ardır. lzzcti ıırfı, ıııc: .. ai· 

' 
Y• göz gezdirdim. gnçların Son Posta, çalışkan, fakir tale-r~ liııd<' alıngıuı olur. 

b •ında, bazı binalar fark oluyor, • beye elini uzatan mlleaseseleri 
ı u hioalardan hafif hafif duman- hilrmetle alkıılarken, onlara yüz 
•ı- v .. k 1 d B d K 16 Ankarada; M. Turgut B.: 

Q .... • u se iyor u. u esna a ivi çeviren digw er müesseseleri de nıer-·•ılJ ( Fotoğrnfııım dercini i.stı·:ııi)or.) 
tl· zurna dokundu ve uzanan sağ Zı•kiı]ir. :\leııfaatlniıır kar:ı lıır hamete değil, biraz hicaba devet 
h~· ovanın bir noktasında durdu. eder. 
«lut.. gü:ılcrir1 §Ülıret 'ı' jkbal i :ıever, 
bak Un dikkatimi topladım, oraya JM .• kalarınm iradeJninP. ll) "allık ============.:-==== 
ı,t tı~. Ve Kivinin ne demek göstermez. Teıııizliktı>n \e intizam· olur. Bu u:;iyeılcrini bP.Jli etmek 
~o (!<lığini derhal anladım. Onun dan hazzı•dn. Bir şı•yi kolaylıkla i li•meı. 

.st~rd·;ı:.· f k "· 1 k"d "l f • hi J~ı yer, etra ı lopra ı·engı it') '"nmcz, ten ı e teınayu et er. 
7(Clt 

8Üt ile çevrilmiş bir garni
tıı:~u. Ortadaki büyücek bina· 
fa• StUnde bir bayrak sarkıyor, 

ıtat ru .. 1 d w • • h . .J,. I zgar o ma ıgı ıçm angı 
"" tf ()llJ ın bayrağı olduğu fark 
llaııuyordu. 

tib~l1erneu döndl\ın. Kivinin elle
'-ai1·._t1ldım. Eu tattı ve eıı halia 

•ıc:e•le: 

• 22 Baltkealrde M. Neli B.: 

( Fotoğrafmın dcı cini İ. Lcmiyor.) 
Çevik \'ü acüldiir. ,\le:>'u)İ)et ve 
tehlike davet edı•ıı te .. ebhii.Jern 
girişmez. Ku udarınıu :.>U} uundarı 
endişe eder. Pek ıkıntıya gele· 
mez. O) umı, ~ğlenc~} i se\'er, gü· 
ceadi&i zamau aı:ıaLi ve hırçuı 

23 Sahime H.: (Fotoğrafının der· 
cini istcnıi)or.) Şeu, ~akacı 'e 
serhe~t tavurJudur, dili çapkrnca· 
<lır. A rkadaşlarma muziplik yap· 
maktan hazzeder. Misafirlerine 
cömert dın·ranır, ikramı :--e\'er. 
Hulunduğu meclise ııeıe nrir 
v~ arkadaşları tarafından aranır. 
Nadireu kızar ve kederlenir. Giy
diği §eyleri yakı§1mr. 

DiplomatlaraHükmeden GizliKuvvetler 

Vahideddinin Fira ında 
• 

Casusların Rolü Ne idi? 
( a., tarafı ] inci aayfada ) 

bu derece açık bir surette mey
dana vurması ile taayyilo etti ve 
bir gece, esrarengiz bir· ıurette 
bir lngiliz zıbhıına bindirilen Va· 
hidettla, Akdeniıdcki lngiliz ada· 
}arından birine nef yedildi. 

Bu hldise, lngiJizJiğe karşı 
hem aciz. duymak, hem de mey· 
dan okumanın ibret verici misal
lerin den biridir. 

* Fransız sefaretinden evrak 
aşırtan, İstanbul iJOliaini mO.te· 
madi tebditlerile dehşete sokan, 
Vahidettinio etrafındaki casus 
~ebekesini kuran adam, o za-
manki lstanbul Fransız istihbarat 
tcşki!dtaoca meç.hu\ bir ıima de· 
ğildi. lngilit diplomasisinin kur· 
nazca bir tuzak lrnrmak istediği 
her zaman ve mekAnda bu adam 
görUlegelmiştir. Bunun adı Mira
lay Maksveldir. 

Miralay Maksvcl, cesareti 
delice clir' el derecesini bulan 
kı> metli bir askerdir. Saçının 
kızıl olması, ona .. Kızıl Şeytan " 
isminin verilmesine sebep olmuş· 
tur. İngiliz ordusunda vazife 
görürken 1914 le ordudan istifa 
etmiş, Entelicens ıcnis teşkila-
tın11 geçmiştir. O vakittenberi de 
bu leşkilltın en faal rükllnlerin
den biri olmuştur. 

( Kız.ıl Şeytan ) , Fransayı ve 
Fransızlığı sever bir adam d~-

ğildi. Onun içindir ki Mondros 
mütarekesini mlileakıp Y ekm 
Şarkta, Fransızlıkla tesirli bir 
suretle mUcadele etmek için 
vaziyeti esash bir surette tetkik 
etmiş \'e dahiyane bir plAn kur
muştur. Bu pJanm esat;ı şu idi: 

Fransızlarla Türklerin arasını 
açnıak .•. 

O sırada, müttefik ordular 
Başkumandanlığı, lstanbulun iı-
galt münasebetile '~ emri ver
mişti: Bütün nıüllefık orduları 
hep birlikte şehre sokmak ve 
halk U:zcrinde, bu suretle manevi 
bir tesir hAsıl etmek ... 

Miralay Maks\•el jşte planını, 

bu karara istinat ettirmiftİ. lngiliz 
Baıkumandanbğınm liıerinde te
sir yaparak lngiliz ordusunun bu 
geçit reıminc it\irak etmemeıini 
temin elti. 

DüşUnUyordu ki, bu nümayiş 
alayı sadece Frımsılar tarafından 
terlip edHir ve Franslz askerleri. 
ıUogü takmış vaıiyetincle şehir 
sokaklarından geçerlerse, Türkler, 
bundan müteessir olurlar. Bazı 
hadiseler çıkabilir ve belki bir 
mukatele baş gösterir. 

Bu takdirde, lngiliz lu t' al arı 
derhal işe vaJ.tyet eder, ıehirde 
kafi bir hAkimiyet tesis ederler 
ve bu suret.le TOrk halkının min-
nettarlığım kazanırlar. 

Miralay Makıvel ile Enteli-
ccns servis erkAnının şeytani 
kafalarından çıkan bu plAn. 
Fransız. iıtibbarat teşkilihnm 
vaktinde .naliımat alabilmesi lle 
lb.ımgeldiği şekilde tatbik olu-
namadı. Jeneral F ranşe Deı
prey, bu geçit reımini yapbrdı. 
Fakat gayet mahdut bir mesafe 
dahilinde. Bunun haricinde, geçit 
resmine iştirak eden askerlerin 
emniyetini temin edecek ted
birler de vasi mikyasta alınmıştı. 
lngiliz casuılarınm bu münase
betle beklodikJcri geniş hareket 
tahakkuk etmedi, sadece liç 
arbede yukua ieldi, birkaç kişi 
yaralandı ye bir takım muhar-
rikler tevkif olundu. Bunlann 
içind• laıiliz caıuılarının cm• 
ri•d• plipa iki t••• de TArk 

vardı. Biraz s•kıttınhnca bütün 
bildiklerini naklettiler Ye Miralay 
MabYelin tertibah da akim 
kaldı. Bu arada, genç bir Rum 
kadını da ele geçmiıti. Bu 
kadın saray muhafaza zabitle
rinden birile ·mouaaebette idi. 
Vazifesi, o zabitten saraya ait 
malümal almak \1e baza veaika
rar aşırmaktı. Kadın, bu vesi
kaları aşırmıya muvaffak oldu, 
fakat yakalandığı uman üzerin
de bulundu, bunları, henO:z 
İngiliz memurlarına ver mi ye 
vakit bulamamı~tı. 

* İılanbulun itgali, bir sinema 
şeridi halinde geçen vak'alarile 
birçok hayat ~e vicdan faciala
rına sebep olmuştur. Gerek 
Miralay Maks,Tel, gerek muavini 
LAvrens, esasen mOsait olan bu 
entrika muhitinde öyle bir fesat 
tohumu ekmiye muvaffak olmuş· 
!ardır ki bunlardan aLnan &e
merelcr, onların da tbnitlcrinin 
OıtUnde çıkmıştır. 

Suikast, namuı tuzağı, rcı.a· 
let, kadm vak'ası.. Entelicens 
Servisin -ektiği tobumlann binde 
birinden ancak bir kaçına ''e• 
rilcbilccek i11imlcrdir. 

* 
Kısa bir tavzih - Entcliccnı 

aervis silsilc&ine başlamadan e.v
vcl Alman muharriri Berndorfun 
Milli Mücadele senelerine ait bir 
casusluk \'ak'asıodan bahsettik. 
Muharrir, bu ynıısmda, S bık 
Hariciye Vekili Bekir Sami 
Beyin Pariste, bazı Leh mu· 
rahhaslarile müz.akerede bulu
nurken otel oda ında, 1ngili:ı 
İstihbarat memurları tarafından 
\"esikalarının fotoğrafisi alındı
ğım anlatıyor, bu suretle temeli 
atılmak İslenen mühim bir itilA
fın akim bırakıldığım kaydedi-
ycrdu. Bekir Sami Bey, bu yaı.ıya 
ce\•ap verdi. Muharrir Berndarfu 
daima yalan şeyler neşreden bir 
adanı olmakla tavsif etti. Böyle 
bir müzakerede bulunmad:ğım, 
ismi kaydedilen otelde otur
madığını bildirdi ve nihayet 
dedi ki: 
-Şayet lngiliı memurlara böyle 

bir fC.)' yapmıtlar a benim ne ka
bahatim var? liir ınUşterinin eş
yasını muhafaza etmek otelci) e 
ait değil midir? 

Bekir Sami Bey iddia ında 
haklı olabilir. Fakat bir siyaset 
adamı ~ıfatile kendisine mevdu 
vesikaların muhnfau.sından bir 
otelciyi mes'ul t lakki etmesidir 
ki İ<endisini azim hataya düş:.ir
mü~ oluyor. Bekir Sami Beyin 
Son Postaya, bil\Teaile isnat 
ettıği gizli maks da gelince: 

Bir ecnebi ınuhuririo bir 
yaz11ını, muharririn ismini de 
yaz·nın başına ka} dcderck neş
retmenin bu derece azim bir 
cUrüm teJikki edileceğini aklı

mı:ıd an geçirmemiotik. Bekir 
Sami Beyi, çekildiği 6zlct kö
şesinde ınuaızep etmekten Son 
Posta ne z~,·k 'c menfaat bt:kli
yebilir ? Hiç. 

O halde, Bd.ir Sami Beyin 
Son Posta} a müteveccih ve 
onunla hmıbubal di} tire: ladığı 
fikir ve dtlşünc:elerin hi biri 
yerinde değildir. Bir ecnebi otel
ciyi nez.dindeki ,. sık ların mu
hafazasrndaıı ı 1e 'ul görecek ka
dar basit düşünen ~e üzerinde 
siyasi mümessil ıfah bulunan 
bir inı;ına kar~ı Son Po'."ltanin 
rnukabelHi, bu ıniit:ırcay o!.....
duktan sonra, s;ıdcce tebcuu• 
etmek olabilir. 



1000 LİRA MUKAFAT 

ÇEL TİK FABRiKASI 
M. Kara Belclr w ıilr•/afsı. Fener: Bıl.lat caddesi No. 46 

TGrkiyede fabrikamızdan mllkemmel bir fabrika olduğunu iıpat 
edene 1000 lira mllklfat vereceğiz. 
Telgraf. latan bul: Kabar T elefon 20732 

\ ___.,, A 

,;l'UKUFE 
ITF;İYATI 

Tabiat çiçekleri, çiçeklerde 

Şükôfe 
Losgonlaunı Yarattı " 

BntOn Ştiktife Loıyon, eki.ster, 

parfilnlerinin esası tabii çiçek 

eaanslarıdır. 

Klber tabakanın alameti ferlkaaıdır. Nefaaet Hlbarlle tllç bir 
ecnebi markaaı ŞOKOFE mUatahzaratına tefevvuk edemez. 

latanbul Belediyesi İlanları 

Kctif bedeli 885 lira 50 kurut olan Karaağaç mezbahası et 
aatıı salonu pancurlarmın tadili kapalı zarfla mllnakaıaya konul• 
muştur. Talip olanlar prtname almak ve keşif evrakını g6rmek 
ftzere her gtln Levazım MndnrlllğDne mtıracaat etmeli, münakasaya 
girmek için de 66.5 liralık teminat makbuz veya mektubu ile tek
lif mektuplarım 14 11 932 Pazartesi gOnti saat on bete kadar Da
imi Encilmcnc vermelidirler. 

Kalorifer Münakasası 
lıtanbul Belediyesi Karaağaç Müessesah 

Müdürlüğünden: 
MUe11esenin yeni memurin daireıi için yapalma11 )Azım gelen 

kalorifer yirmi gUo mDddetle ve kapah zarf usulile münakasaya 
konulmuıtur. Bedeli ketfi 8932 Ura 72 kuruıtur. İhalesi, teklif olu
nan bedeller haddi klfayede görllldiiğll takdirde 29 T eırlnisani 
932 salı gOnU ıaat 14 te mOessesede yapalacakbr. - Resimler ve 
ıartnameler "5" lira mukabilinde milesseseden alınabilir. Talip 
olanlar yevmi meıkfuoda saat 13 o kadar alelusul yapılacak teklif 
zarflarını teklif olunan bedelin yllzde 7 1 /2 teminat akçaıile MO
e11eae başkAtipliğine teslim etmelidirler. 

BAHRİSEFIT 
Felemenk Bankası 

IST ANBUL ŞUBESi 
idare merkezi: AMSTERDAM 

Mezun sermayesi: 
25,000,000 F L 

Tediye edilmiş sermayesi: 
5,000,000 F L 
ihtiyat akçesi: 
3,250,000 F L. 

(l.latada Karaköy palaıta Telefon: Bcı1· 

oğlu 3711·5 lıtanbul tlll tubulı 
•werkeıı Poıtaneıl lttlnllnde Allaleır • 

ban ,. Telefon ı l.t. 56l 

Biliimum banka muamelAb 

EMNiYET KASALARI ICARI 

Cildi 
lıoıoııya 
yegAne 
Tualet 
podrası 

.....,VAN~ 
OUrcU zade llY•• ticarethanesi 
Bfüımum mektep kitapları, hikayo
lor, romanlar İstanbul fi:ıtino satılır. 

KARADENiZ POSTASI 

SAMSUN 
vapuru Ç · b 

9Tef. sani QTŞQffl Q 
gUnU akşamı Sirkeci' den hare
ketle (Zonguldak, ine bolu, A
yancık, Samsun, Giresun, Trab
zon, Sfirmene ve Rizeyc azimet ve 
avdette aynı iskelelerle Ünye
ye uğrayarak avdet edecektir. 

Fazla tafsilAt için Sirkeci 
Y elkcnci Hanındaki acentalığı-
na mllracaat. Tel: 21515 

Sadıkzade Biraderler 
Vapur\ar1: Karadeniz Postası 

OUMLUPINAR 
vapuru Pe b 

10 Teşrinisani rşem e 
gOnO akşamı saat 18 de Sirkeci 
nbtımandan hareketle (Zongul
dak. İnebolu, Samsun, Ordu, 
Giresun, Trabzon, ve Riı:eye 

azimet ve avdet edecektir. 

Fazla tafıillt için Sirkeci 
Meymenet Ham altında acen
talığına mllracaat. Tel. 22134 

NAiM VAPUR lDARESl 
lzmir Surat Postasa 

( 20 aaat) 
Llika 

ADNAN 
vapuru 

H• P b rUaierl Galata 
ll•fta erşem e nbbmındaa 
~ .. t tam 17 de hareketi• dofruı 

1 Z MIR 'e 
ye Pazar günleri lzmir' den saat 
14 1/2 da hareketle tatanbul'a 
avdet eder. T afsillt için Galata, 
GllmrUk karşısında Site F ran
ıeı Han No. 12 yazıhanesine I 

müracaat. Tel. 4. 1041 

TA VlL ZADE VAPURLARI 
AYVALIK Postası 

SELAMET 
vapuru her Pel'fembe 

saat 17 de Sirkeciden hareketle 
Gelibolu, Çanakkale ve Körfez 
tarikile Ayvalığa azimet ve av· 
det edecektir. 

Yolcu bileti vapurda da verilir. 
Adrea: Yemişte Tavllzade Muı
tafa biraderler. Telefon: 2.2210 

Son Po•I• Matbaa•ı -
S.bibi ı Ali Ekrem 

Neıriyat MildGriı Ham Lltfi 

ANKABADA 
Meşhur Tavukçu 

TAYFUR USTA 
Diyor ki: 
Muhterem beylerim, tatilde geıdinlı: do

lqtınu amma nihayet yioe dilkknıma gelecek
siniz. Tavuklarım da tatilde beslend~ semizledi. 

f 1 )J f &ize Bundan: Kızartma 
Çorba Jk Dolma 

cı::;;:;Jıı_..~c::.W~ SögUş ~ P~IAki, Paça hazarlıyorum, 
~;:;;;::~~ Köf le dUkkAnı geniıletüm. lıtan

buldan yenJ takımlar getirttim. Bir defa ziyaret ediniz. 
Tatlı dilli 10ler yüalQ Şitman TAYFUR USTANIN yemeklerinden 

yiyiniz. Tuı.u blberile yolluk tnuk aöğütlnü unutmayınız. 
DUkklnım Millet Mccllılncı, otellere, ticarethanelere, loraathanlere, b ankalara 

yakındır. Ankara ı Sanayi caddeal No. 8 

• Türk Maarif Cemiyeti Menfaatine ·-

80Y0 K EŞYA PiYANGOSU 
ikramiye miktarı: 9000 lira 

12 ikinci Tetrin 932 • Biletin fiab bir liradır. 
Biletleri bayilerden ve Tayyare piyangosu giıelerinden arayınız. 

Mumurlar bulunduklari daire Te şirketlerden de tedarik edebilir. 
Ltanbulda tevzi mahalli: Çağaloğlunda Halkevinde 

... Tllrk Maarif Cemiyetidir 4 

Büyük Tayyare 
PİYANGOSU 

Bu keşidede büyük ikramiye 

40.000 Liradır 
Piyango şimdiye kadar binlerce kişiyi zengin 
etmiştir. Fırsab kaçırmayınız. lıtirak ediniz. 

GRIPE TUTULMA YINIZ 

NEoKALMINA 
Aldığınııda 

Vücudunuza gripe kartı en kuvvetli ıilAbı Yermit olursunuz. 
Mideyi ve kalbi kat'iyyen yormaz. Her ecıanede satılır. 

Ç A B U K ve S 1 H H 1 
ıusuı, ıabunsuı, fırçaaıı 

T 1 R A ş iste;1:~~inl~ 

RAZViTE 
kremini kullanınız. 

MiKROP olan fırçalardan, yQztt· 
nUzlln cildini burutturan potaslı 

krem ve sabunlardan kurtulurım· 
nnı. KUçUk ve büyUk tUpler 
''ardır. Bor yerde satılır. Deposu: 
Ye,ildirek, Sıvacıyan Hanı No. 10 

Tel. 20131 

Beyollu Tapu aa,memurlu· 
Oundan: Beyojtlunda Kamorhatun 
mahallesinde boynuz eokag-ında 13 
rıuınarah maarsa hanenin mutasarrıh 
Nik.ola ve Sokrat efendiler zayiinden 
Tapu senedi itası talebinde bulurınıuı· 
lar he de tasarruf kaydında tesadüf 
edilmediğindl'ln senetsiz tuarrufata 
kıyasen tahkikat icrası zımnında ma 
hılıalin 26 ıııcı cumartesi gflnil sa· 
bıı.hleyiıı saat onda ıuaballiııo memur 
izam kıhnacağrndaıı yevmü ve eaatı 
mu.kurda bu yerle ıı.lAkai tasarnırtyesl 
bulunan kimse bulunduı?u takdirde 
uıaballlnde memuruna müraca~tta 
bulunması Hııilınu il~n oh.ııur. 

Dr. Hafız Cemal 
Dahiliye mütehassısı 
Cumadan maada herğiin (2,30-

5) lstanbul Divaııyolunda No. 118 
Tel ı 22393 

Dr. A. KUTIEL 

DEUTSCHE . ORIENTBANK 
T.... Tarihi 1'06 

Merkezi: Berll n 

Türkiye Şubeleri : 

lıtanbııl, lzmlr 

Galata Telı B. O. 247-248-984 
lstanbul • 244 IO 
Deposu ,. 23227 

Her nevi 
banka muamelatı 

Türkçe Ölrenmek ltıyenıeft 
İstanbul Halkovl reisliği n don: 11.ıı' 

evinde, pek yakıııda, hiç Türkçe bil' 
miyeııiere mahsus olmak fizere b1' 
TUrkçe kursu açılacaktır. Kayıt m-' 
ıncleıi baıladığından istlyonıetl' 
horgün idare memurluğuna mUrao,.S 

edebilecekler! ill\n olunur. 

r ~~,~.~~~·"!.;!~ 
Tarih, politika, diploma.si ilf 

meşgul olan hiçbir kimse buo" 
defaat ile okumaktan mUatat 
ni değildir. bor kitapçıda 150 "1· 
TercCımo: Haydar Rıfat Beyindi' 

Dr. Celal Tevfik 
Zlihrevl ve idrar 1olu 

Haıtalılı:ları mOte~aıı1• 1 

Sirkeci: 11 ... edlye eaoıldell Ne. 11 

Keraklı Blreksl fıruu atr&aıada H ·-----------..,... 


