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MakineGetirmeklçinRus· 
yaya Bir Heyet Gidiyor 

Açılacak Fabrikaların Plan Ve Yeni 
Projeleri Hazırlanmak Üzeredir 

Ankara, aı (Huıllll) - Mem-l f 
leketimizde hnkamet tarafındu 
t11iı edilecek olan Oç fabrik&11111 
makineleri yakında Ruıyadu 
retirilecektfr. Bu makineler hak
kında Rusyada tetkikat yapmak 
Ye makineleri intihap etmek llu
re lktıaat veklletl tarafındu bir 
h•yet teıkil edilmfttir. Heyet 
Hki aanayi umum mOdO.rll Ş.rif, 
lkta1at veklletinin eaki mllfaYir
l•rinden lbrabim Kimli •• F ... 
hane fabrika• mlldllrll Şevket 
Turgut Beylerden mnrekkeptlr. 
Bu heyet oa gOne kadar Ru .. 
yaya hareket edecektir. Heyet 
Rusyada birçok fabrikalan ıeze
cek. tetkikat yapacak ve yeni 
açılacak fabrikalar için İfİmize 
)'arıyacak olan makineleri ıeçe
cektir. 

Heyet Ruıyadaa d6nerkea 
bu makineler de vapura yftkle-

Wmif olacaktır. A!,ua ma16mata 
sGre. makineler lıtanbala pldik· 
ten aoara derhal fabrikaların 
kurulacatı yerlere g&nJerilecek
tlr. Fabrikalara alt plAa •• pro-. 
Jeleria hazırlanmakta olduj11 ha· 
ber werilmektedir. 

Diler taraftan Gazi Ha. nla 
refakatlerinde olarak aeyabat 
eden lktaaat Vekili Celil Beyia 
buraya lktııadl sabada yeni 
ilhamlarla d6aeceti haber ahn
maktadar. Celil Bey, meml•kette 
aana1i hayatının ihtiyaçlara uy-
gun bir plAna g6re lnkifaf et
meal llzımgeldiğine kanaat getir-
miştir. Celil Beyin avdetinden 
aonra bazı sanaylin tahdit edil
mesi hakkında yeni kararlar ve
rilmesi muhtemel görülmektedir. 
Hangi aanayiin tahdidi lhımgeJ. 
diği hakkında ıimdilik ileri .0-
rOlmftf bir fikir yoktur. Ba Y• 
ziyet ıonradan belli olacakbr. 

Sekiz Ay Evvelki Cinayet 
Şimdi Meydana Çıkarıldı 

Bir Kadın Da Kocasını Öldürdü 
Y aramca (Husuıl) - Burada 

1eklz ay evvel iılenmit bir cina· 
yet •on gilnlerde bntnn eararile 
m~ydana çıkarılmıştır. Yarımca 
köyü civarında, yanındaki bir 
neferle devriye gezmekte olan 
Hereke jandarma Karakol Ku
mandanı, köye bir saat meeafede 
•e lımit yolu llzerinde, dağılmak 
llzere bulunan bir lıkelet g6r
IDUştUr. işin ıayanı dikkat tarafı, 
lıkeletin alt kısmında tamamen 
parçalanmıı bir pantalon bakıe 
yesi bulunmakta olma11dır. Bu 
.. ziyet karakol' kumandanına 
ıimdiye kadar Hrarını muhafaıa 
ederek ıakb kalmıı bir cinayet 
karf111ada bulunduğu kanaatini 
Yermiı, kumandan bu kanaatle 
ci•ardaki Bali kaynne giderek · 
ıon bir ıene zarfında kayde kay
bolmuı adam bulunup bulunma
dıjıaı ıormuıtur. 

Bu ıuale menfi cevap wırll
lblf, fak at kumandan kaytın ••n-

Galatasaraylılar 

Maznunlart/1111 Ş.,./dtin 

gha. fakir, ıenç, ihtiyu, çoluk 
çocuk blltOn ukinlıriai toplaJlp 
lıkel•tin bulunduju yere ı&tar
mllf Y• mevcut pantalon parça
larım tam11p taotmadıldanaa aor-

( DHamı 9 uaeu ıayfada ) 

Bulgaristan' da 

••ç~•lataaarag Talebelerinden mllrelclc.ep bir kafilenin 6agram t•tilini 
~ "'•~ ~zere 6algari•tana '1ttilini laaber oermiıtilc. So/g• mııla116b-i•ui11 
.._~rdılı bu reaimtle t•le6elerl Türle •/aretlnin öniln"• topla 6ir luıltle 
-~-..r • .,. ... 
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Müsabakanın En Güzelleri Diyorlar Ki-

itle ~ ......... ,,. 
Güzellik mlbabaka11aıa Uk ı 

aeçmeainde en çok ,., alan 45 
numarah F eriba Hanu• ,nallm 
kahramanıdır. Kibar muhitlerinde, 
aile meclialerln4e. pat. ibtiyar, 
kadın, •rkek berkek Feriha Ha
nımla metguldllr. Feriha Hanım 
henüz kıraliçe UAn edilmemlttir. 
Fakat gtızellik mOaabakuına gi
renler içinde en çok betenilea 
Ye en çok takdir edilen ınzel 
olduğu için ıtlıellik kıraliçeliğl 
tahtanın yegAn• rakipala variıl 
tellkkl edilebilir. 

Dua bir muharririml• Boıtan• 
ada oturan f oriha Hanımla ılS-
rDımiye munffak oldu. Ayni 
•amanda lımlr Ye Buraa gtızello
rlle de 16rll1tnk. Muharririmizin 
lntıbalarını aıa§'ıya yazıyoruz: 
Ferih• Henıml• Kar•ı Kart•Jf• 

Kalamıtın ıOılll köşklerinden 
blrlıinin kapııını çalıyorum. Ka
pıyı yeıil ıaılll )'efil kazaklı bir 
ıenç kıı açtı. Bir ıaniye ıonra 
Feriha Hanımla k&rfı karııya 
olduj'uma anladım. Merdivenleri 
ıeke Mk• çıktık. Temiz ve ııcak 

lran'da 
Kıı Bütün Şiddetile 

Hüküm Sürüyor 
Tahran ( Huıuıl ) - lranan 

muhtelif ınıntakalarana ıiddetli 
kar ye yatmor yağıyor. Bilhaaaa 
lran Azerbaycanı ıehirlerile Tah-
ranın munsaleıi kHilmiıtir. Tebriz 
ıehri ıel dalgalan altında kal-
mııhr. 

Suriye 
Ortodoks 
Patriği 

Berut, 30 ( Huauıt ) - Orto
dokı patrikı Arsenyoı vefat etnıit 
ye yerine Şam Metropolidi Alek· 
,androli patrik intihap edilmiştir. 
Bu ıuretle bir lhtillf yüzünden 
ikiye ayralmıı olan Suriye dairei 
rubı.tılıi birl•ımif, ikilik ortadan 
kalkm11hr. 

Ferlluı Hanımın ilci geni ponı 

odaya yerleıtJktea aonra Feriha - GOzellik taht n bahhna L 
Hanıma aordum: Bir emrhraldL.. 

- Mllaabakaya airerken imi- Feriha Hanım mahcup bir 
diniz Yarmı idi ? eda ile. akrabalarıma Ye doatla-

- Ne1e.. (De.una 6 uıca •Jfada) 

• 
lngiliz Casusları 

İstanbul' da 
Neler Yaptılar? 

Çok Yakında: Son Posta' da 
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Halkın Giııün Tarihi 

Seyyah Celbe
delim 

:Vem le keti mf ze aen ah celbi 
meselesi çok mflhlwdlr. B:ı 
husuıta ballnmıs diyorkf: 

Ş f k Bey ( Sirll.eel Sancaktar ... 
lak ~) 

- lıtanhul dilnyaaın en ıüz.el bir 
ıelarldlr. Awupa ve Amerika HJYah• 
lannı celbedecek tabii ve tarihi 
.. zellilderi lauc•tı•da topla•ftır. 
Buna rajnMe 1011 ıeaelerde l.t11..
bula uj'rıyan 1tyyab vapurlarının 
adedi ~ok azalmqbr. Komtanta• 
Yunaniıta•ın Pite li111a111na atrıJan 
Hyyah "Hpurlan dotradan dofruya 
Lübnan ve Suriye .. JaiJlerini takip 
edentc ialceaderiye'y• sldlyor. S. 
Yapurlana limanlarımıza da uframa• 
•ım temin edecek ciddi te .. bbüıler
de bulunmak llumdır. 

• Cemal Bey ( Hırkal,erif Akseki 
mab;ıllfl&i 84. ) 

- Oç .... evyeJ ll•anımı:aa 80 
eeyyab YApuna p'mlftl. Geçea Hne 
C12) ye indi ba Mn• ıelecek npu
lanD adedi daha azmıft ... len """ 
yahlar aıemleketimlsden ahı Ycriı 
cttilrleri içia pa·a bırakqorlar dola• 
7ıailıe ikh .. dlyahmıza 1ardım etmlı 

oluyorlarda. HAii bisi poturlu pi• 
varla yataj'anlı sannedealer de Yar• 
dar. Bun'ar memleketimizi ta .. men 
ıup çehruile ıarecelderi için aJrlca 
bir propafa11da YUatHı elarda. 
Seyyah cdbı için H yapmak llaıaıa 
1 •pılmAlubr. 

* Ş lkrU Bey (Bakırköy İ!l&1) on ca4-
dı ei ı8) 

- Şeltri•f.. ıelea Mıaı'rll Mr 
gazeteci l1taobul'u cennet diye tanif 
ed"yor. Yalova'ya, Siladlye'ye. Ada· 
Jara bayılıyor. YalDfı lıtanbulda 
yaaıa Mıaar'h ailelerin oturmua ipa 
dereee d•ece aıle pauiyonları Ye 
otelleri 7old• dlJor. Api zaaıanda 
da mbelerlmizin Ye .. ki e1erlerlml
aln rehberi buluamadıtını da ileri 
ailrilfor Ye tunlan da iJıye ediyor : 
Bunlar taD1amlan... bla Mısır' dar 
fıtanbu.'u S-iye ve Llbaasa•a tercih 
edcriL 

Yağmur 
Yağacak 

Y e,ilkay rasat merkezinin 
verdiii maliim•ta nazaran, bap 
bava yajmurlu Ye -bulutlu ... 
çecektir. Rilzglr garpten kı•mea 
ıiddetli olarak esecektir. 

Diln en fazla •ıcaklık 7, en 
as hararet İM aıfınn altında 4 
derece idi. 

Para Borıa11nda 
Evvelki pe DU&raa tlla 

Para Bonunada bası esham •• 
tabvillt a fiatlerinde hafif bir dll
tftklUk görl\lmllştOr. Dan dttyana 
muvahbide 61, Anadolu mOme1-
ail biıscıı 49,55, Anadolu talı
villtı 243,40, Anadolu hiue ıe
nedi 23. 70. Rumeli pmendileri 
5,55, Aslan çimento 11,50 den 
muamefe a8rmtı,uır. 

83kçinin Evine Girmiş 
Hllıeyin isminde bir •bıkah 

Şet lıadebaıında oturan mahalle 
bekçiıi Mehmet Atanın e'Yinc 
ıtrerek öteberi çalark•n yakalan
mııtır. 

Dokuz Buçuk Okka &rar 
Gümrük Memurlan Üç Kaçakçıyı iş 

. Üzerinde Ele Geçirdiler 
Gftmrtık muhafaza baımtıdilrlUğUnUn takip me• 

murları dna çok pyanı dikkat bir urar kaçakçdı
tı meydana pkarn11tlar " kaç11kçılan da ele 
gf'çirmiılerdir. HAdise dUn ıu .. kilde cereyan 
etmiıtir: 

Sllleymaa, Ali Ye Hamza iaminde ti~ kaçakçı 
dlln bir yerden dokuz buçuk okka e1rar tedarik 
etmifler, bunu pabah fiatla Atmak nretile kir 
etmek için baıka bir yere g6tlrmiye karar vermi19 
lerdir. Üç kaçakçı kaçırdıkları earuı Oç parçaya 
ayırcnıılar Ye •onra buolan Uç ayn kutuya koyarak 
bayram tekeri pakeU gibi koltnldarıoın altlanna 
11kıfbrmatlardır. Kaçakçılar bundan monra bir ka-

1•i• atlayarak denb.e açılmışlardır. Fakat meaeleyl 
daha eneldea haber alıp esaralan ,Widea ı1z1i1e 
takip eden muhafaza memurlan da bir kaJlp at
lamıtlar Ye kaçakçılana arkumdan yola çakm.tlm
clar. Bir arahk mahafaza .. murlan urarcalana 
J&DllUI bir baylı yaklqmıflar Ye cDr' etkArlar tam 
Burgu aduma çı1'arlarken yakalanlDlfludır. Ka. 
kıvrak yakalandıklarını anhyao kaçakçılar eneli 
hiç kıpırdamamqlar, fakat bir aralık &ça bird• 
firar etmiye 18Yaımışlardır. Ancak muhafaza ... 
murJan açak.6zlD davraadıklan için bayle bir Yazi. 
yete meydan Yermemifler ve kaçakçdar1 adli,.,e 
teslim etmiflerdir. 

Ucuz Yemek Limanımıza 
Belediye Lokantası Eirkaç Uğrayan 

Gün Sonra Açılacak Vapurlar 
Belediye kooperatifinin hazır- • 

lad tı lokantamn kDpt re•mi bu Adetlen Azaldı 
hafta yapılacakbr. Şehir Mecliai A nupa limanlarmdan liman.-
anaa Ye matbuat erkAnı için mıza ifleyen Yapurlann ımiktan 
davetnameler huırlanllllfl r. Ko- •on zamanlarda baa kompan-
operatif idareli memleketimizdeki yalar taraf ndaa ualbknıfbr. 
latilıuJ kooperatiflerile temasa Loit T riyeıtino lıumpanyUllllD 
batlamııbr. bk iı olarak Aydın her ay limammıza ( .t8) vapuru 
incir kooperatifile anlaımışbr. uğrarken son zamanlarda ancak 
Eald Maarif Nuaretiaia altında ayda ( 38) •apur ltletmeje baş-
da iki Abf mağazası hazırlan- lamışbr. Fra1111Z Yaparlanmn 
maktadır. Koo~ratifm azaıı adedi daha azd r. Bazı F ranld 
ıDaden alille artmaktadır. En az kumpanyaların n ayda ancak bir 
birer liralık bet lıiue aenedi vapuru liman mıza uğr:amaktadar. 
alanlar Kooperatife ortak olabil
mekteclir. 

Bu •enetlerdea ikisinin bede
lini pefİn Yermek Jhımd r. Diğer 
iç hisH aenedi taksitle de 6clene 
bilmektedir. Lokantada iki k •ım 
yemek nrilecektir. Birim ekme· 
tile beraber 15 Ye cliieri de 25 
kmattur. Şimdilik lakaatada me
murlarla gueteciler yalma lif• 
yemeği yiyebUeceklerdir. 

Bir Facia 
Dün Limanda iki Tayfa 

Boğuldu 
Din limAaımazda bir facia 

olmUf, iki ta,fa deniz• dllıerek 
boiul•Uflarcbr. Öğrendiğimize 
... facia fa .. kilde cereyan 
etmiftir ı Limanımızda demirli 
bulunan F rmmaz bandrah Ten fil 
Gotye Yapanınun tayfalanndan 
lkiıi vapurun baza yerlerini bo
yamak için bir kalas indirmİfler 
ve onun Ozerine oturarak İfe 
bqlamıılardır. Vangel Ye Pandeli 
lamindekl bu iki tayfa, bir•z 
sonra kafuın bağlı olduiu ipin 
kopmu& yllzllaclea deoi&e yuvar· 
laamıtlar Ye prpınmıya baflamıı
lardır. Fakat bDtiln ağrqmalara 
rağmen ıavalhları kurtarmak 
mBmkOn olamamıı, ikili ele bo
plmUflur. 

Bankerı.,;Jn Kazancı 
Ticaret Odası ecnebi parası

mn alını ye satımında banka •• 
bankerler taraf jndan ucak binde 
Ud komsiyoa alıaabUecejioe 
karar vermiştir. Elyevm banka 
ve bankerlerin almakta olduk• 
ları komıiyoo binde on beş 
kadardır. Halbuki bu para çok 
görftlmek tedir. 

Yeni Şeker Fabrikası 
Eaki,ehir'de kurulması takar

riir eden teker fabrikaamın İDfa
atına on ınn sonra başlanacak-
tır. inşaat Temmu.& nihayetine 
kadar ikmal edilmit otacakt.r. 
inşaat bittikten ıonra makineler 
kurulacaktır. ----Be1ediye BUtçesi 

Daimi eacllmea diba Beledl
yenio (Ql3) aeoeai masraf blUçe
ıioin tetkikine devam etmiıtir. 
Varidat btı!çesi bastnfara~ azaya 
dağıhlmıttır. Şehir mecliai 1Ubat 
toplanb•ında bUtçeoin •ariclat 
kı•mına mOzakere ederken ma1raf 
k smı da yetiflirilec:ektir. 

Adliye Vakili Ş3hrimizde 
Adliye Vekili Ymof Kemal 

Bey bayr~ıu mnouebetil• latan· 
bul'a gelmiıtir. Vekil Bey bir iki 
gln sonra Ankaraya d6aecelctir. 

Uç Kafadar 
Bir Fınnın Camlannı Kı

rarken Yakayı Ele Verdiler 
Befiktaıta Valide fınaıncla 

çahpn Kara Mehmet İ•minde bir 
bamurklr, deYamıızhja ylbllnclen 
birkaç eün evvel Ya&ifelind• 
çıkanlmııt r. Kara Mehmet ltere 
beriye baı vurarak keadi81ae it 
aramıJ, fakat bulamaymca e.
velce çal ftığı hnnın sahibinden 
intikam almıya karar vermiftir. 
Kara Mehmet evveliıi ıno Faik 
Ye Mehmet isminde iki arkadqlle 
beraber klçftk bir meyhaneye 
giderek hep birlikte içki lçmiye 
baflamı.tlardrr. Oç arkadaı iyice 
urbot olduktan ..,.... Kare lhlt-
met tasavvurunu arkadaılanna 
anlatm şhr. 

Bundan aoara Kara Mehmet 
Ye arkaşları masadan kalkıp 
Valide fınıuna Kitmifler Ye cam
lan kırını ya batlamıtludır. Fakat 
ba mrada yetifen polialer tlçDnl 
de yakalayarak karakola ıltllr
mlf)erdir. 

Buğday 
Dün Fiatler 15 Para 

Kadar Yükseldi 
Dlln Anadoluc:lu .. lırimlze 

oa dart Yaıoa baidaJ ıelmit 
ve iyi aallana okkam 7 kar111 
otuz para ....,ada •blDUfbr. 
Bir aydanberi Aaacloladaa u 
batdaJ ıeldiji ..... liatı.de 
fazla bir Jllrulrlik ......... . 
Yalnız dibi buğday bir hafta 
ev•elki fiate aaaaran 10-15 pa
ra yllkıelmiftir. Bufday fiatlerl
DİD yükaelmninia Mbebi lat..
bulcla ihtiyaca takablll eclea I~ 
•••oa lıtok '1uiday laulanma•~ 
ııdır. 

Diğer tarahan on bq rtln 
enelin kadar afyoa Dıerine 
hararetli muameleler olclafa hal· 
ele timdi afyoa •btfarmda bir 
durgunluk Yardır. 

Ticaret 
Niçin Du 

Yanaablarla yapala tlcarel 
.... nleainla uadar1a1 .. ur .... 
.._. Atlaa .. ., ...... Tlrla llw ... 
•a• He1etl blr lld ,OH kadar Tlr
ld1.,e avdet -~ktlr. sa,ıendilfa• 
... miza._• tlmdillk .r ..... wıt9ı 
Yanuhlar, TGrldyeden Yaanmalatana 
ltW edilecek e11a ln1•etinin ylU. 
..... ....,. .... ... ........ v ••••• 
tandu mal ahnmannı telıllif etmek• 
Wirl•. a.nuala ._..._ •lzak•• 
renin tekrar bqhyaeata "'" uyuıa
la•fl kaYvetle Gmlt edilmektedir. 

Bir Ucuzluk Tedbiri 
f.tanbul Ticaret Oda-. tacbler 

tarafından •Dmrlk lı:omh1onlnnna 
ftrilea leretlerfn maamele •ergiılne 
... ola maaraflara iti.al edl" eml
,.-Jiae karar ve.r mit " bu kara• 
nu lktıaat V•klletiae bild rmiıtlr. 
lktuat VeklletJ de MaliJe Vekalet! 
nesdlade te .. bbüate bulunmuıtur. 
Bu karar kabul edıldltf takdirde Mı 
lıı11m etyanm mall)'et flati bir miktar 

~-
ihracat Yapabiliriz 

Mı• DahiHye Nesaretl, Hapla
baneler claireıi tpD 11.v münakua 
•fmlfhl'. Mlnakua1a iftiralı ed• 
f.rmalar teldlflerlai 31 ...,, aa.1 tali
hine kadar J•pmıt olacaklardır. Ma. 
aaka• U.racat taelrlerlm1d de aJa. 
kadar etmekteclfr. Ticaret Odı> aında 
ı..ı. ma.Omat vudır, 

Bir MUtehassıs Llztm 
Diyarbelıirde bir ticarethane J.. 

tab.ı Ticaret Oda•.. mlracaat 
Herek DIJ•Mldrde katar •• beyu 
.-1r1e. tereyafa ,., ... k as.re Wr 
mlt .. Huı iıtemlttir. 

Huriye Hamm Gelfll8di 
Mtltarek" aeneleriade erme

Diler tarahnclaa Amerikaya ka
pllclliı _.,, .......... ,.Ham-
mın tehrlmize geleceği yazılmııtı. 
Loit Triyeatlno kumpanyuana alt 
Viyana Yap11111 dt!n Tiriye.te'du 
( «) ) yolca De Uman11aaa ıel
miftir. Fakat ermeni kın diye 
kaçanlu Hariye Hamm Yapar
c:laa çıkmallllfbr Ye ne zamn 
pleceii de llenlla belli değildir. 

Yetmiş Lira Çahnmış 
Kanmpaıada oturan Muhal• 

efendi isminde bir ut karakola 
mftracaat ederek arkadaıı lh11n 
efendinin, ıarhoıluğundan istifade 
ederek elinden 70 lira81m çaldı
jını iddia etmlftir. lbun yaka
lanarak tahkikata bqlanm!ıtır. 

Hamdi B. 
Vefat Etti 

Ticaret Bonaal Reisi Siıortau 
Hamdi B. EY•elld ı••• l&a p aelde
ai•dea yefatj etma.tır. Cenueli dla 
bircok klmHlvln lttinldle Kulecll
bladekl e't'lnden kaldırllank Macka 
...._., ..... 4efne411mltdr. Ha•• 
BeJ memleket"• J•tlttlrtl il kıymetli 
lkbaatçdarduada. Bir~ok flrket " 
mGe1Haeleria idare •eclialerintle 
relılllı: ye Halak J•pmakta leli. Vefatl 
memleket için bir ka11pbl'. Alleılne 
....,.- ... , •• e..U. 

l __ S_o_n_Postanın Resimli Hikag11 si: Pazar Ola Hasa11 Beg Digor Ki: 1 

ı - Acaba ılullerclea ha• J 
p t aıaaacak Haıaaa Bey? 

ı - a... r&ull .&? •• \ a - Yoku lsmir flalİ .ı?. J 4-: HaHD Bey - Aıiıim, .. 1 5. Ha1an Bey - 0.-.. l.t ....... 
o, •• ele ltekW. ıGaellerinMn Cllnen M•Yaffak)olacelrl 
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lngilterenin 
Karşılaştığı 
Meseleler .... ____ _.. __________ ,.,.. __ ~ 
Dünyanın nereye gitt iğini ve 

ne gibi mUhim istihale geçirdiği· 
nl s ol mak için dlln batladı ğımı:ı 

tetkika dev ın ediyorur. 
Uünya içinde nbım Taıifesini 

fÖren lngilterc, geçen tene bir· 
çok sarsın tılar, birçok fırtınalar 

gçirdikten sonra 933 ıenesine 
birar Umit ile girdi. Amerikaya 
olan borç taksitini ödedi. Onun 
bu dUı·Uıt harel<etl Uıerine 
Auıe rik haziranda ödenmesi 
)fızımgelen ikinci taksiti xama· 
hı gelmeden lngiltere ile borç· 
lar mes lcaini görUşmeye l<a· 
tar verdi. Herhalde bu mesele 
Mart lçind • Vatlngt onda kat'ı 
f ldi alacıll vo lnJı: iltere artık 
Anıerikaya nltın göndermiyec k· 
t ir. Bu suretle İngiltere en buyUk 
Yüklerden birini sırtından atmış 
ol caktı r. 

Mnam fih borçlar meselesi 
in ıltere için nihayet ikinci de· 
tecode ehemmiyeti balı bir me
ıeJedir. Onu daha ziyade b'aç 
•den, uykusunu kaçıran ml\him 
hadi eler vardır. 

Bu meselelerin başında İngil· 
terenin ticeret muvaıtnesi gelir. 
lugi!terc ihracatı aayeainde ya
tar. Ticaret muvazenesinin lehin• 
de olmaıı, onun için hayatt bir 
tn '3 eledir. Halbuki lngllterenin 
bar:ci ticareti 913 ıenesine niı· 
betle gölg•de kalmıı eayı1abilir. 
lngilterenin Aıyadaki pazarları 
hemen de tamamen elinden çık· 
hlıttır. Ruaya ile ticaret mukave· 
le.sini taıelememiıtir. Çin, Japon •c Anıerikan pazarı haline gel· 
~~ş tir. Hindiıtan bil• loılltere 
•çııı emin bir pazar olmaktan 
çıknuıtır. Domlnyonlar lıe lnıil· 
tere den aldı ki arı maldan fazla 
hıatltereye mal setketmlye ba.
lanııttır. 

Geçen aene lngllis liraıındald 
du,u,, harici ticareti biraı can
landırır ıibl olmuıtu. Fakat bu 
~1tnıldama mu•akkat oldu. lpiı· 
•rin miktarı aıalmadı, billkia 
•rttı. K6m0r madenleri hemen 
d, işlemez bir haldedir. 

lngilterenin ikinci llmldi Ka· 
'•danın Otta wa şehrinde seçen 
••ne Dominyonlarla birlikte akte
dilen konferanıın kararlarında idi. 
8urada verilen karar mucibince 
lııgiltere Ye Dominyonları geniı 
htr iktıaadl cllılitam haline ıeli· 
;.er~ek ve bUtlln Domlnyonlar 

1•rcıb~n l~giliz malı aJacakl~rdı. 
btla şımdi lngiltere blltun llmıdlnl 

Ur ya bağlamıştır. Bu teşebbll· 
•Un, rıe netice vereceil bu t•ne 
•nlaşılacaktır. Fakat şimdilik anla· 
tılan tudur ki, İngiltere gl\nden 
Rlhıe Dominiyonlarının büküm ve 
"t t1Fuıu altına girmektedir ve ik· 
ıaad· lltlf ı sahada c11kl saltanat ve 

yıu kalmamıştır. 
i• ngitteredcı si;•afi1 vaziyet, dl· 
an '

1 
tneınleketlere nisbetle nor· 

..,:· d1r. Parti kavgaları, Franaa 
but Alrnanya'da olduiu iİbi 
haı~n cemiyeti rahatsız edecek 
la ' değildir. Bütçe açığını ka· 
._:lın~lc: hususunda bile hUkümet 

•ıtııt dev "ld" z :gı ır . 

SON POSTA 

[ ~-R_e_s_im~l_i_M._a_k~a-le ________________ . ___ a __ P_a_r_a_~_eş-in __ a ___ l 

· Bir ıinema görmek S.todiA'I· 
nlz zaman kapıdaki ılıeden para11nı 

verip bilet almaya mecbununuz. 

Il MlV~I 
--~ 

2 - Trenle, Tapurla bir yer• ıit· 
mek lttodiğinll zaınau evYell bile· 

tlniı:I aJır, parannı Yerlrainlı, ıonra 
trenden ve npurdan btifade eder· 
ıinlı. 

,,.-- --- ·-

3- HayAt ta b6yledlr, be~enellm, 
beğenmlyelim, eyyeJl bilet parasını 

aderiz, hayattan öyl.s iltifade bek· 
lortz. 

Sis biletinizi aldınıx mı? 

F HABERLERİ 
• 
lzmir'de Hazretleri G • ZI 

y Reis Büyük Tezahür tla Karşı
landılar Bütün lzmir Sevinç İçinde 

-------- -
Antalya 30 ( AA. ) - Reisicllmhur Hı. dlin rekli alkışlarla Gul Hı. nf ael~mlayordu. 

ıaat 17,JO da Gillcemal vapuru ile limanımıza GOlcemal, ıaat 21 de 1ımfre mlltevecclben ll· 
geldiler. Şehrimizde bulunan Baıvekil Haıretlerl, mandan hareket etti. 

meb'u lar, vali, fırka ve belediye reisleri ve lzmir, 31 ( Hususi) - Şehir baıtan baıa 
heyet ml\meuilleri, kazalardan gelen tazim donannutbr. Blltnn halk Gaziyi istikbal için Kor• 
heyetleri vapura giderek Gaıl Hazretlerine donda toplanroııbr. VilAyet, Belediye erkim ile 
hof ieldiniı dediler. Gazi Hz. Bııvekil Pa· ınile116ıat rüeusı Gillcemnlt bir vapor ve ilci moUSrle 

1aya aeynhntl rlndcn m nmun olduldarım s6yledilcr. açıkta karıılamı,lnrdır. 

Halk Evinin mesaiainl ve dil tetkikatını sordular. Halk Coıkun taxahlirnt yapmaktadır. Ticaret 
Kendilerine verilen malümattan memnun oldular. odaaı Gaıi Hauetlerine takdim edilmek Uzer• bir 

Gazi H1. ıehre çıkmadılar. Halk iıkolenen ıU· rapor ha11rlamııtır. 
- ---- -·---------------- -
Meclis Reisi jısmet Paşa 

Perşembe Günü Kütah.. Bugün F enikeye 
yaya Gidecekfir Gidiyor 

Konya, 30 (A.A.) - B. M. 
M. Reisi KAıım Paıa ıehrlmize 
~aaıl olmuılar, lstuiyonda hara• 
retle karıılanmıtlardır. 

Klz1m Paıa Reisicnmhur Haz· 
retlerlnin köşklerine inmittir. 
Villyeti, kolorduyu, fırka ve be· 
lediyeei; öğleden ıonra da mU· 
ıeyl ziyaret etmiılerdir. Perıembe 
gUnU KOlahya'ya gideceklerdir. 

Kalp Sektesi 
Tokat l\1eb'usu Vefat Etti 

Eskiıchlr, 30 (A.A.) - Toroı 
ekspresi ile Anknraya geçen T o-

kat meb'usu Bekir LUtfU Bay 
Eskitehir iıtamyonunda kalp ıekte· 
ıinden ölmüı, cenazesi Ankara· 
ya g6nderilmİitİr. 

Tifüs 
Ankara, 31 ( Hurmıl) - lktı· 

sat Vek~leti Memurlarından Oıman 
İbrahim B. tifüse tutulmuştur. Haa
talığm önUne geçilmek için derhal 
tedbirler alınmış ve nereden gel
diğinin tetkikına baılanılmııhr. 

Antalya 30 ( A.A.) - lımet 
Paıa belediyeyi, Fırka ve Halk 
evini, muhasebel buıuılyayl, hu· 
tahaneyl, liıeyl ziyaret etti, talcı· 
beye sualler ıordu. 

Halke•indeki aörllfmede ko
mite reiı1erino dediler ki; Hal· 
kevl mühim bir teıekkUIUmDıdUr. 
KUltllr Oıerinde ebem lyetli me· 
aaiıl vardır. Halkımıza ıiyaaett· 
mizl, fikirlerimizi, knltnrOmUzD 
en tabii ve kolay ıekilde bu tef· 
ldlAtımı:ıla öğreteceğiz. Halkla sık 
ıık temaslar yapınız. Meaainlıde 
çok ciddi olunuz. Hayatta mu· 
vaffakıyetin yolu ciddiyettir. Hal· 

kevi en yeni sistem mesai te~ki· 
IAbmız ve iyi semere ver3n mU· 
enesemizdir. Burada çahıacaklar 
ideatiıt olmalıdır. Siı bunlardan· 

11mı, tebrik ederim. Yeni bina
nızı bitirdikten ıonra dnba 11r· 
beıtliyecekıini:ı. Muvaffakıyet 
dilerim. ,, 
Paıa Haıretleri bugün Finike

}• gideceklerdir. 

Sıhhiye Vekili 
lzmirde Tetkikat Yapıyor 

lzmir 31 ( Huıuıt ) - Balık ... 
ılrden iıehrlmlıe geleıı Sıhhiye 
Vekili Refik Bey milcsaetatı tef· 
tlı etmektedir. Sıhhiye Vekiline 
Tekirdağ' Mob'uıu Cemil Bey 
refakat etmektedır. Vekil Bey 
ıerefine doktorlar taraf andan 
Verem Mücadele Cemiyeti bina• 
ıındn bir çay ılyafcıtl verilmiıtir. 
Refik Beyin çatı mba günU 
avdet etmesi muhtemeldir. 

Damar Bey 
Adana, 30 (Hususi) - Reiıi· 

cumhur Hs. Adana Meb'uıu 
Zamir Beyin adında aile adı ile 
kııynaşma ml\nasebetl bulama· 
mışlar ve değiştirere~< Damar B. 
tevsim etmişler, bu husuataki 
resmt muamelenin yapılmasını da 
emir buyurmuşlardı r. 

T amşuvar Takımı 
lıınir, 31 (Hususi) - Roman· 

ya oampiyonu Tamşuvar takımı 
ıebahn beşinde buraya gelerek 
maç yapacakt.r. 

• , aten lngiltereyi ayakta tutan 
1ı1:;, kendi nefislerine olan ili· r 
tın· •rtdır. lngiliz kuvvetinden 

1ndır iSTER /NAN, /STER iNANMA! 
dir 

8 
ve sarsılmıyacaj'ına kani-

1'ilde u •mniyet onu normal ftı• 
\'it• ~alıtmıya scvketmekt~dir. 
t~reıcİe ~n~an .dolayıdır ki, lngil
a.nıtyi kfaız1crın miktan arttağı, 
ticar~ti ısmen durduğu, lngiliı 
lı•lde, ı:n~~en sıüne fenalaıtığı 
lıtaybetnıe fl•.lız. Dtıfe •e l\midinl 
llrarı 1 

01•ttar. O bUtUn fırtına
•tnind~ landao aaliı• çıkacalrına 

ır. a 

l 

Bir gautıci arkadat yazıyoıc 
"Son gUnlerde münakaşa edilecek batka bir mevı:u 

l<alınanııo ıibi arkadaşlanmıı:, kalemlerinin uçlarına 
ec:ncı'arı ve ecıa ihtlklrmı doladılıtr. 

.. Ecza ibtiklrı mı? •• HAta.· Hiş" .. Böyle bir iddiada 
klan bulun bi'ir?.. Oiln bu menu &zerinde kOçilk bir 
etOt yaptık.Bir kilo blkarbonat'an ecza depoıuna kilosu 
30 la 40 kurut aruında mal olctutunu ötrendik. Sonra 

bunun eczanedo aalıf fiatinl tahkik ettik; bulduA'unıuıı 
rakam. lhtikir iddiaamda bulun•nlar heaııbana doj'ruıu 
biııl mabçup etti. ÇünltO ecu deposuna 30 la 40 kurut 
araamda mal olan kubonat bize topu topu 130 - 140 
kuruta ıatılayorreu,. Bu rakamı goı"Ünce, eczacıları· 
mn:a lnıanm adeta ferııııaH nefs Y• ttid~lli inıaf 
tlmuti diyecetl sreliyor.,. 

' 

Sayfa 3 
= -

Söz .. n a 

Gönlüınün 
Beğendiği 

Güzel - N.f. 

Götenberg matbuayı icat et· 
meden çok evvel, bir Arap fl· 
lozofu gOıellik denilen sırrın 
içyUıUnll bulup meydana çıkart· 
mak için yıllarca kafa patl.tmıı, 
yazmıı, çlzmiı Ye tamam ıeki• 
bUyUk cilt doldurmuı. Fakat bu 
sırrı hulabilrnft mi dersiniz? 
Hayır.. Bu filozof yıllarca ut· 
raştıktan ıonra eserinin Hkizinci 
cildinin en sonuna ıu cUmleyt 
yaımıt: 11GUzellik, •ık gibidir. 
Bu da yalnaı Allahın anlayabi-
leceği bir ıırdır. ln1an zeklıı, 
insan kuvveti bu aırn kıyamete 
kadar çlSıemiyecektlr." 

GUıel hakkındaki tellkkller 
blribirlne hiç uymaı.. Benim hay• 
ran kaldıfım bir gUzel karıı11nda 
ıhı: nefret duyabiliraintı. Bir ha.
kasının meftun oldutu, bayılıp 
ayıldıjı güzeli ılı betenmlyebilir
ılnlı. Fak at bunlar hep g6ılln 

ıeçtiA'I güzeldir. Bir de gGnllln 
seçtiği gOıel Yardır ki o bllıbUtlln 
baıka bir hOviyet. ayrı bir tı l· 
ıımdır. Göz renge, ıekle. kıyafete 
aldanabilir. Fakat gGnDI aözUnUn 
renk, ıekll •• biçimle allka11 
yoktur. GönUI gözU ya)nıı ruh 
g6rllr ve gOzeli ruhlle 6Jçer. 
Bunun içindir ki her gönlUn bir 
gUıeli vardır Ye "ıönDl kimi ••· 
-.erse gUıel odur.,. ıöıtı dllnya 
durdukça hDkmDnO yOrDtecektir. 

Tütün Meselesi 
Milletler Cenıiyeti .1de 

Konuşulacak 

Ticaret Umum mUdUrU Nakf B. 
tutun meaeleaini mnıakere ede· 
cek olan Milletler cemiyeti ko· 
nıiıyonunda htikumetimlıi temıil 
edecektir. 

Mumaileyh perıembe rDnO 
Cenevre'ye hareket edecektir. 

S. Şükrü Bey 
Pariıte Oımaaılı borçları itl

JAfnameıini imıahyacak olan 
Saracoilu ŞUkrtt B. dOn Ankara· 
dan ıehrimiıe gelmiştir. Yarnı 
Parlı'e ildecektlr. 

Madrit Sefirliği 
Muhtelit mnbadele komiıyonu 

reiıi ŞeTki Beyin Madrit ıefir
liğine tayin edileceiinl yazmıştık. 
Mumaileyh fİmdilik komiıyon ir 
lerinl de tedYir edecek, yerin• 
ilimse tayin olunmayacaktır. 

Baytarlar Kongresi 
Baytarlar cemiyeti kongresi 

dun toplanmıı yapılan intihap 
sonunda fahri reisliğe Mar ı 
meb'uıu Mehmet Nuri, reisliğe 
Şefik, Umumi kAtipliğe Hnıadl, 
azahkl ra Raif, Salih Zeki, 
MUnir, Servet, Üvcyı Mazhar, 
ınurakaba heyetine de Halit. 
Ahmet Hamdi va Etem Beyler 
seçilmişlerdir . ----
Mühiın Bir Satış 

Antalya ve Mersindek i ke
re te stoklara lktıaat Vekaletinin 
teşebbU!lil ile Suriye ve Mısıra 
satdmııtır. Stok sahipleri lktasat 
V 6kiline teşekkür etmiflerdir. 

Parlamentolar Konferansı 
Ankarft, 30 - Beynelmilel 

parlamentolar birliii konferansı 
1933 ıecesinde Madrittc ve 1934 
senesinde lıtanhulda toplana· 

.cakhr. 



.f Sa1fa 

ll'f emleket Manzaraları 

Orman 
Yangınları 

e Bir Rivayet 
Dörtyol ( Husuıt ) - Amanoı 

d ğh:mnda bir kaç gUn evv l bU
yük bir yangın çıktı. Y ngm bn
yiık bir d\iman kOtleai halinde 
dört gün devam etti. Orman le -
sabaya yakın olduğu için ale•ler 
adeta fehri aydınlatm kta idi. Ba 
aziyet karşı ında bir kısım halk

ta bllyllk bir endişe duymuştu, 
Yaogınm ilk başladığı akşnm, 

resmi, hu ust teıekkilllcr ve halk 
yangını ıöndUrmek için canla 
ba la çarpıımışlardır. Bu ıuretlc 
yangının şiddeti bir az ııznlm f 
i e de dumanlar dört gün dev m 
etmiştir. Nihayel yani'ın ıöndn
rUlmllt •• bUyük bir tehlikenlu 
önü ahnmışbr. 

Zarar •e :ıiyamn mnhim mik-
tarda olduğu söylenmektedir. 
Bundan bir mllddet H'Yel bir or• 
ınan yangıoı daha çıkmııtı. Bir 
talih eseri olarak o •aldt yağan 

mebzul ya§'murlar aayeıinde yan• 
ırın aönmOıtO. 

Halk araaında dlSnen, fakat 
teeyyüt etmeyen rivayetlere ıöre, 
milll servetlerimiz! mahveden bu 
orman yangınları batıl bir itikat• · 
tan ileri ielmektedir. Bu riYayete 
göro göya, yağmur ve yağıı mcv• 
ıimi kurak giderH bunun yegine 
çareleri ormanlara atq vermek 
imiı J.. 

Bu aıırda bu rivayet yalmur• 
dan ıiyade ancak tebeaıUm vo 
göıyqı da•et edeceğine gör• orw 
man yangınlarlle ehemmiyetli au
l'otte mllcadele etmemiz llıımdır. 

Maraş'ta 

Son Günlerde Birçok Ka
çak ~ya Yakalandı 

Marat ( Huıuı1 ) - Pazarcık 
kuaaınuı Te•kill köyUnden lbra• 
him klhya oilu Hnaeyln, ŞUlull 
m balleainde lamail oğlu Ta· 
birden aldığı kaçak eıyayı iki 
merkeple naklederken cUrmll
mcşhut halinde yakalanmı1t •t
yalan n1l\aadere edilmiş, kendiai 
de lhlısaı mahkemttioe aevko
lunm~tur. 

§ Öteden beri kaçakçılıkla 
mcş~ul olan Bedeatenli Ali Ef. 
oğlu Mustafa Ef.nin dOkkAnında 
kaçak eıya ıuhür etmiı, mOıa· 
dere edilmiı, kendiıl de lhtıaaı 
Mahkemesine aevkolunmuıtur. 

§ Elbtııtan'ın Kaıaolı köyün
den Ali, Huan, Huro, Klmil, 
Mehmet, lbrahlm Ye Selman ile 
lılahiye'den Süleyman, huduttan 
•eki:ı merkep ytikll kaçak eıya 
geçirirlerken yakalanmıılardır. 
Bunlann hayvanları da mllaadere 
edilmi~. hopıi birlikte lhtııaı 
Mahkemesine ıevkolunmuılardır. 
Bu kefi?ede yakalanan eıya 814 
parçadır. 8 merkepten baıka bir 
tay ve bir kısrak ta aıOaadere 
edilmiştir. 

Antep'te 
Bir Kaçakçı 
Yakalandı 

M raf, (Husuıi) - Gazlanfe• 
bin Giiveççi köyünden Mehmet 
oğlu Şevket iki yük tUtün nak
lederken jandarmalar tarafından 
görill nUı ve kıRa bir mUaademe
cicn onra yakalanmı~tır, tütünler 
mfö.adere edilmiş, Şevket ihtiaaı 

mahk mHine ıevkolunmuşlur. 

·asoN POSTA Ktnunoaani 31 (ı 

~lt---E_v_D_o_k_to_rıı _ __,._( ~ 
Yemek 

Yramı! Bahsindeki 
Hatalarımız 

'te •• yn eyva B 
ir · n Kasaba Her Sene ··him Mik

arda Afyon Ve Zah·re lhrac Ediyor 
Göynli~ ( Hu· Bu ıene zar-

ausi) - Kasaba- fında kasabada 

mız 18375 nllfus- yeniden 5370 
lu Ankar - ls- metre murabbaı 

t nbul ıoseıi kaldırım ini• .. 
üzerinde Geyye dilmiştir. 

istasyonuna 65 Göynükte ra-
kilometre mesa• mazan geceleri 

fede kUçUk bir pek neı'eli geç-
kaınbıtdır. ibra• mektedL Halk 

cat oerkczl Gey• kahve gaıinolarda 
e lstB1yoaudur. ıahura kadar 

Coğrafi Taziyeti eylenmektodlr. 

itibarile ( 2800 ) Camilerde rama 

metre mesafelik sanın birinden 

iki d•i araıına itibaren tUrkçe 

ıı kıımıı ıUmrnt ez.aa •• kamet 
&ibi lld knçllk GöynUkten bir manzara ve GöJnOkOn ••lrane autardan blr k!lf• okunmaktadır. 
nehrin etrafına dizili Ye 480 b... mebzul ormanlarından 30,000 1 Göynllk ikb!lat Ye taıarruf 
ncdQn ibaret ıirin bir yerdir. metre mik'ap kereıt• lbraç eder. cemiyeti heyeti idaresi Şeker bay-

Kaaabanın dört tarafı baAlık G6yn0k Belediyeıl, 302 tart- ramın meyva bayramı olmak lb:er• 
e bahçelik olup halkı ekıeriyetle hinde mektep olarak inşa edilmiı kabul etmi~ ve bu huıuıta ciddi 

ıiraatle uğraıır ve ıeuede harice olan baıit bir binada bulunmakta fealiye!sarfetmiıtir. Ziraat bankaıı 
50 vagon zahire, 3 • 4 bin tabut iken reialiğe aeçilcn Fahri Beyin vu.ta ile meyva bayrammd bntnn 
yumurta,6000 o"kka afyon, meıhur himmetile yapılan 7enl ve aarl halkıa aeve ıeve aldığı Udim Jndr 
olan peynirinden 100,000 okka Ye binaya taıınmıthr. ıibi meyvalar ıetirilmiıtir. -t 

Malatya'da 
1 

Bir Katil idama Mahkum 1 
Oldu 

Malatya ( Huıusl ) - Çarııda 
fiıek balind• tUtnn eatarken ya-

kalanu Kuım ojlu Ali 8 RJ 
hapae 34 lira para ceıaaına, 
Hafı& Mehmet Tevfik efendi 
lıminde biriılol paraaını tamaan 

6ld0rmekten ıuçlo Flatanb Hanefi 
idama mahlriım edilmlılerdir. 

Maratyada Kaç kçııa .. r• 
MU•adema 

Malatya ( Husuıt ) - Bildim 
mezraaaile Harabe dereal araaın-
da kaçakçılarla jandarmalarımıı 
araunda yarım aaat devam eden 
bir mUaademe olmuı, neticede 
kaç kçılardan Atikanh lbrahim 

De arkadaşı Mahmut ele geçmiı, 
diğerler kaçak eoralannı bıraka
nk kaçmıılardar. 

Çankırı'da 

Ilgaz Civarında Pirinç 
Zeriyah Çoğaldı 

Çankın, (Huauıl) - lıiaZ or
mana civarındaki köylerin •baliıi 
pirinç zeriyatına ehemmiyet Ter• 
miy6 baılamışlardır. Bu ıene 
lıgaıda kOUiyetli miktarda •• 
T osy•* pirinçleri ayarmda plıiaç 
lıtihıal edilmiıtir. PirinçlerİmİJI 
T oaya pirinçlerUe rekabet etmek· 
te, mebıulen lıtihaal edildiği için 
de okka,ı 15 kuruşa kadar aatıl· 
maktadır. K6ylll yOzde yUz malı
aul yeren piriııcin kıymetini aa
lamıı bulunmakta ve tarlalarını 
pirinç tarlaıı haline ifrağ etmek· 
tedir. 

Edirnede iki Tevkif 
Edime, (Husuıt) - Edinse 

defterdarlığında teftipt yapan 
maliyo müfettişleri gördftklerl 
lüzum Uzerioe aabık merkez mal· 
mfidilrü Muıtafa ve muhassesatl 
zatiye kAtibi Kemal Efendileri 
tevkif etmitf erdir. 

Elaziz'de 
Himayei Etfal Yüz Ço

cuğa Elbise Verdi 

~llzlz'de Keban Kayaaı Camii 
EIAziz (Huauıl) - Şehrimizde 

ra aazan, blly8k bir nq•e n. 
ka 1ıland1. Ramaz•mn birinden 
itibaren camilerde ezan Ye kamet 
türkçe olarak okundu. Ramazan 
gecelerinde umumi mahaller _. 
bura kadar açık bulunuyordu. 
kahvelerde tombala oyunu rtınDa 
eğlenceai idi. 

Bayram mUna,.betile ıehrf. 
mizdeki Himayıl etfll ıubeıl 
yUıU mtıteca~nı. çocuia elbl .. 
vermiı •• sanlhlan teTindir
miıtir. 

Samsun Halk Fırkasmda 
Samaun, (HusuaJ) - Antalya 

Meb'uıu Nazifi Şerif B. Samıun 
C. H. F. rlyaaetine intihap 
edilmiıtlr. 

Havzada ilkbahar 
Havza, (Hususi) - ffayaJar 

ilkbaharı andırmaktadır. Köylüler 
bundan azami istifadeyi temin 
etmekte ve durmadan tarlaları111 
ftlemektedir. 

Gt:·mlik'te 
Bizans Devrine Ait Bir 

Eser Bulundu 
Cemlik, (Huıuıt) - Bir dGk

kAn lSnOnde Bizans denine alt 
çok kıymetli bir kUp bulonmut
tur. Kop kabartma ~çeklerle 
ıllılildftr. Bu kop senelerdenberl 
ıokak ortasında dururken T arib 
Encümeni Aza11Ddan Mimar Sedat 
Bey tarafından görtllmUt ve der
hal kaymakam beye ihbar edile
rek Bursa mftzeaine nakil lıtenil
miştir. Gemliğin Hamidiyo kl
yDnde üzerinde kabartma kadın 
ve erkek reaimleri bulunan bir 
de mermer bulunmuıtur. Tetkik 
edilmektedir. -----lngiliz Hava Nazırı 

Berut, 28 (Huıuıt) - loılllz 
Hava Na.zın pbrimize ıelmif we 
buradan Bağdat'a hareket et
miftir. 

Kastamoni' de 
Gölvirao isminde Kükürtlü 

Bir Göl Var 
Kaatamoni (Huıuıt) - KHta• 

moni ile Taık6pr8 ara11Dda G61Yi
ran iıimli bir g aı Yardır. Bu 16IOn 
auyu Jdlklırtlll olduiu için çiftçiler 
kendirlerin elyafını ayırma ftinl 
bu allde yaparlu. G61, lıminln 

ftaret ettiği kadar bir ıu birilda
tiıl değil, İatanbuldald Beyallt 

bawıu kadar bir .. yc:Ur •• içine 
ancak 500 kendir yııım alabil· 
mektedir. Bunun için köylOler 
lılerlnl aıra Ue görmektedir. Ma-
amafih g6llln bDytltOlmHl tekar
rUr etmi,tir. 

Ortadan Kaybolmuşl 
Adana, (Hu111ıl) - Oımanlı 

bankaaı yeznedan Hakla Bey 
hakkında yapılan tahkikat evrakı 
adliyoye tevdi edilmiıtlr. Kead.lal 
de aranmaktadar. 

• 

Londra hıfz·ssıhba enstitUnil re• 
lıl M - Grant Rams y, İingiltercde, 
yomek bahsine dair bir konf ranı 
aeriıl ııralamııtır. lngiliz dokto
runun bilhassa üzerinde durduğu 
nokta "g dalanma yanlışlıkları,, 
dır. Umumiyetle fazla beslenmek 
iyl Ye uzun mOddet yaıa ayı tev 
lit etmez. 

Bir çok hatalı knnaatları tas .. 
hib edeceği içindirki bu zatın fl
kirlorf ol son posta lmrileri için 
hUllıa etmeyi faiddi buldum. 
doktor Granl'a göre: 

Alınan yemeklerin insan btin· 
yeıi üzerindeki tciirlcri. yirmi 
dört aaatle üç. dört defa deği en 
ihtiaaılarla her )'emekten aonra 
bir mnddet devacı edip ıider. Bu 
teairler hesapsızdır. 

Çalıımak kaı betmelr demek• 
tir. Alınan yemekler • e bu kaybı 
yerine getirmiye matuf bulunur. 
Hakiki bir sıhhat, kazanç ile 
kayıp arasında mOvazene hasıl 
olması demektır. 

Hutalık nmımında iıe, te
mesıtll kabiliyetimiz tabii bir 
halde değildir. Bazan kazancı
mııdan fazl kaybederı:ı, bazan 
da, bunun akaine olarak kaybı· 
ınazdan faıla kazanç yapanı. 

Hayat. ıki akıl hareketin daimi 
bir muvaz:eaıl demek olduğuna 
göre bunlardan birinin tahripçi, 
diierlnin tamirci olmaai man• 
tıkldlr. 

Dik.kat edilecek oluna ıö• 

riilllr ki, dUnyanın en s hhatll 
milletleri, ancak IADm olan f ld& 

ile JAfıyaolardır. 
Yemeklerin newi, bilhaua 

buıual bir ehemmiyet verilmiye 
deter. Her yemek, bir kıaım 
albomln, bİI' kısım yağ, d6rt, 
bot kıaam da karbondan mO· 
rekkep olmak ıerekür. Miktarı' 
bir loaam olmak llzım gelen al• 
bombain yanıı hayYanl, yarıı da 
nebati olmak lhlmdır. 

Sonra, yemek bahsinde, mev• 
ıim aokt 11ndan değişiklik prt
tır. Sofrada, her mevsimin ica• 
bına ıöre .ebzo 'te meyva bu• 
lunmak ıerektir. Ayni zamandı 
yemek masanın ıöıe huş gelecek 
tarzda aUaleomeai, ruhi bir zaru· 
rettir ki iştiba arttırmak nokta• 
ıınclan çok faydalıdır. 

Yemekte bir miktar çiğ gıda 
almıya dikkat etmelidir. Yaşlıca 
hayva• etleri, genç hayvan et• 
terinden daha besleyicidir. Bu 
aoktadan; ıığır eti dananınkine, 
koyun eti de ku:ıununl<ioe tercih 
olunmalıdır. Hamurlu tatlılar, 
Jemek ıonunda yenilirse hazmı 
ıorlqtarır. Hele birkaç defa ao
tumuı ve aonra tekrar utılmıı 
J•melderden fayda beklememeli• 
dir. Bunun haricinde bir diğer 
dilıkat edilecek nokta da, bir 
enelld yemeiln hazmı tamam 
olmadan ikinci bir defa aofraya 
oturmamalıdır. Fazla gıda temin 
etmek i&yeaile Te bazım tamam 
olmadan e:k aık yıyecelc yemek, 
mideye, barsaklara we haıım d· 
hadle alAkadar guddelere karfJ 
fena muamele yapmak demektir. 

eo,ok inaanlar, aaat dört v•· 
ya beıte behemehal }c3hvealtı 
etmek mecburiyetini du)·mama• 
lıdarlar. Bu nevi kahvealtıldr. h•'° 
nOı bOnyeleri yeni teşekkül adeJI 
çocuklarl • kol işçilerine ve ar 
leyin kAfl irıda alamamış olaD 
kimıelere tavsiye olunabilir. 

Londra Hıfııasıh F.mıtilUsD 
Relılnin yimek bahsinde yapt1i 1 

taHiyeler bunlardır. * 
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(Siyaset Alemi l 
Tekniğin 
Hakim~lJefine 
Doğru •.• 

Ben 
M. DaladiyeFransız Başvekili c;Jaı Kızdan 

Hoşlanırım! Dünya •iyHet H lktıHt Alemi, 
Jenl yenl atız~ar da do!atmıy ... bat• 
hyan b r keiime daha kazandı: 

( Teknokra1i • Tecbnoc:rat;e) bu 
kellmeyl tilrkç ye ~nlrditimia H· 

man töyle b:ab edebiliriz : 

Daladiye'nin Kabinesinde Büyük Bir 
Değişiklik Olmayacağı Söylenmektedir Ma ıne devr nln bir icabı olmak 

üz re idarenin teknik adamlarına geç 
meai ... Bu ta bir ~e ondan dotan naza
riye, } ükaek Ur iktuatçı olmak 
Ozcre tanınan o· aford Darnlfilnunu 
profeaörlerinden Soddy'nln eaeridlr. 
Bu nazariye 1926 Hnea ade bayat 
bulmasına rağmen ancak aon &a• 

manda y yılmıttır. 
Prof •sör Soddy'nln fikrine gl5re 

teknoJcjı'nia terakkl•i, içtimai mil• 
eneaelerlo bugünkil iktisat aiıtem• 
lerini f em klShneleıtirml1t hem de 
tebli eli b r hile koymuttur. B1andan 
batka, dilnynnın maddi ihtiyaçları 
~and11 va haftada daha az meaai nr
fedilmek (bere daha iyi temin oluna
bll r. Ortaya atıldıtı &aman, buginkü 
11kınhl1 dn"r çinde, berhan~i bir 
iddialı fikir olmaktan ileri reçeml
:r•n bu nazariye, ao• Amerika buh· 
ram t:ıınuında, derhal alınarak ma· 
halli ıhtiyaçlarla kar4ıla1tınlmıf, ona 
buıu•İ bir damra Turulmak ıuretile 
benimsen Qlittlr. 

Ameri anın tek•lk adamlan t6yle 
41tlnüyorlar ı 

Burilnlı:I ••d .. freth .. 1c1a. 
fubcaıniıı deY adımlarlle ll•lemulne 
ratmen maliye işleri wibf, ticaret gibi 
dlter 9ubeler f4yle •e bl5yle lnkiıaf 
etmektedirler. Bunun neticesi olarak 
Amerika'da milyonl.ırca ı,ıia mey• 
dana gelmiıtır. Yarın, ıu nya bu 
euretle buhran zail olsa bile, bu 
ltaizleria ancak 7ar11ına it bulmak 
mDmkOn olacak, diter yarası açıkta 
kalacaktır. Binaenaleyh berkesin 
sahıab lmeal lçın it ... tıerinia azal· 
lbaaı Jdz.ımdır. kabına ıBre, mesai 
ıaatleri l'ilnde hatta GÖrde, üçe 
iadlrilerek. Çilnkl bu HYat, bu 
•uretle çahımakl., yine dünyanın 
ihtiyaçları temin edilmiı olacağı 
kana t ndedir ler. 

Bu nazariyeyi ele alap bu.linkli 
lktısa-Ji ıhtemln yıkılmak mahkü~i
J•ti iknrşısmda teşkllltlannı hazır• 
lı7an kimseler diyorlar ki : 

Biz, fiaıdl nihayeti 7aldaıan bir 
devrin •on demler.ndeyiz. Bu devirde, 
llltün lktıaadl •İ•h~m, it batmda 
••kadar fazla adam baluauna o 
•lıbette unet hisıl olur, kanaatine 
~yanıyordu. Bu, yanlııtar. Çünkl 
-r.Jn, rDade 10 bia otomobil f&aai•I 
1•pan bj, fabrikad.. ancak 2(11 
•nıele çalıııyor. Demek ki iıt h1al 
~il•n •enet, çahtaD adamlaraa 
•d•tlerine aııbet adilemH. 

Bunun harlciade, basilnkn ağır 
••nayl büyilk borç albndadır. Ve 
~~dan kurtulamıyacaktır. Bundan 
:."'.!tka çalışan amele miktarı da rlt• 
tikçe aulacatı için paranın kaldml-
111... zaruri olacak. oaua yerine 
~~unıt bir ~HçD olmak &zere enrejl 
.._.. olacaktır. Haftada a11ealıı iki 
ita çahııııak mecb•riyetlnde kala• 

Pariı ~ - RelaicOmbGr M. Löb
rBn, M. Daladye yl kabineyi tet• 
kile memur etmeden eYvel difer b•· 
zı tahıslarada bat nkllatl teklif et• 
mittir. Rei•icümhGr, ayan mecllı re• 
lıi M. Jaanön yede teklifte bu'un• 
muştur. M. Jann6ve Ayan meclisi 
riynHtlnde kalmatı tercib etmiıtir. 

M. Löbrön, Hbak haıvekUi M. 
Lnale'de teklifte bulunmuttur. M. 

La.al teklifi reddetmit •• demiftir ki: 
., - Parlemento rejiraiacle 7 .. a• 

yoruz. Bir •ol ceaah ekHrlyetl var• 
dar. Ve iktidar mnkU ... aiWr. E· 
ğer bu ekıeriyet 1t bqana .-J· 
mekten çekinecek•• lktiJaraızlıtı• 
nı lsbat edecektir. Bu •uretle mem• 
Jckette doğacak memnuniyebiz!lk 
yeni uıuller·n dü,nnülaıe•ini icap et• 
tlrecek kadar çiddetll olacaktır.• 

M. Daladly• Baf vekll 
Parla 30 - M. Dalad"ye, yeni 

kabineyi te,kil naife.ı•i lcabal etti• 
tınl •azeteciJere ıclylemit.lr. 49 1a· 
ıaada olan n Radikal soıyal.ıt fır
lı:annıa reis itini yapan, mOırtemleklt, 
Maarif, !iarbıye Ye Naha nazır lıkların• 
da bulunan M. Daladiye, La Repüblik 
gaz.eteıinln müdilrlGtünQ de yapmıt• 
tı. M. Daladi7e beyanatta bulunarak, 
içinde bulu'ldutu mGıkOlleri Jakıa
dan blldit ni, bu müşklllleıin hall"nin 
bir ulm Ye irade m .. eı .. ı oldupnu 
ıöylemittlr. M. Daladiye, yaran .oı• 
yalistlere hükQmete ı,tirak için tek
lifte bulunacaktır. So•yal"•t 1rrupu 
teşr ki mesai tek ifinl reddedecek 
olursa M. Daladlye, tamamen radikal 
•oayali•t bir kabine vucude pt"re
cddir. 

Kabineye Kimler Oellyar 
M. D ladiy•, sabık başvekil Pol 

Bonkur v• ubık nazırlardan M. Lt.y• 
gu, M. Sarro, M. Şatan, l\t Köy ve 
Dö Mujyin"n şimd ki nez retlerini 
muhafaz.ı eecccklerinl, lıan ve maz. 
bata muharr ri M. Run mn bütçe 
nnırhjıaa i•leceklerini •Öylemlıtr. 
Eabak batnkl M, Heriyo nun haYa 
veya Maarif nazırhklar.nı kaba1 et
mesi temia edilmittir. M. Perııa,.. 
sıhhi Hbepler dolay11ile yeni kabine
ye girmeyecektir. 

M. DaJadlye ala batYekil o.arak 
Hçllmesl, meb'uaan mecliı'nda iyi 
karıılanmııtar. 

ın-

cak olan lnaan?ar iae, boı zamanla• 
rını fikri inkitafla•ıntn temhine 
ha1redebileceklerdir. Bu Yaziyette. 
idarenin teknik adamlarana •eç• 
me1l de aaruridlr. 

Dln7a bu •rHnna yeni bir "'re 
balduldarım iddia edea Tekaokra1I 
taraftarlanııı11 yeni fikirleri lıte bun• 
dan ibcırett"r, - Snreyyl\ 

TEFRİKA NUMARASI: 67 

C:EPBB GBBİS. 
•'MiLLi 

Moharriri: 

Genç erkAnı harp yara mab
... yan memnua: 

- EYet, dedi. Kiateoceye 1i
di1orum. 

Arkadqları etrafmı almışlardı: 
- Evet, dedilv. Şu kereste 

"-elesl galibal 
Bin bap Faruk bqilo tasdik 

'\ti. sı o 

liep bir~n ı6ylllyorlardı: 
l(ı - Bu it t• amma karııta ha! 

llaler peşinde koımadı kit Le· 
•-ını biribirioe girdi yahul Yai· 
'- lr it olacak. Peki Faruk aen 

Yapacaksın 1 
Şaşıroıışta: 
- Bilmem dedL Gidelim d•! 
- Yalnız m181D. 
- Eveti 
liep birden atıllftlller. 

d«ıt - . l<Afir hep d6rt ayak Ozeri 
~~ın. Olur ıana deiill 

blllctu~b•ıı Nihat dudaklarını 

le p--:- 8 •nlm bildi tim Faruk b6y· 
1
' ltt•n tertemia çakar. 

ROMAN,, 
Burlıa11 Cahil 

Genç erlıtlnı harp kar•ahk 
bir denizde 111k g&rmilt gibi M· 

viodi. Arkadqanıa ellerine u
rıldı: 

Çok btıekktır •derim Ni· 
bat, yazık ki beni aenill kadar 
anlayanlar pek az. 

Ötekiler takıldılar: 
- Haydi canım biribiriniıe 

yardaklık etmeyin. Eb, timdi ae 
zaman gidif. 

- yarın alqam. 
Şube ıefi: 
- Telefonu, uautma. dedL 

ikidir aradılar. 
Faruk omuzlarını ailkdl 

- Şimdi eye aidip hazırlan
malıyım. Siz raporlardan haber 
verin. Yeni bir ıey varmı ? 

Hepıl birden cevap \'er iiler : 

- Fena.. Suriye cephesinde 
tutunmak Dmitleri kalmayor. Ha
lepte yeni bir ordu teıkilAb ya
pılacak. 

Faruk içini çekti : 

M. D•ladlJ•'nln iki raaml 
Franıı~ ~elıl Oıamban ıl. LGbrGn, kabineyi tetkll nzlfeılni Al. Daladiycyı 

teklif etmııtır. Son telegrıJlara bakılana, M. Daladlye, kabineyi t"'f"il etmly• 
muvaffak olacaktır. 

Hitler Başvekil Oldu Ve 
t<abineyi Teşkil Etti 

Almanya En Nazik Gününü Y aşayor 
Herlin 30 - Kab·ne buhranı de- kaları, parlamentonun ortadan kal· 

vam etmektedir. Bununla beraber darılmasını icap ettirecek ıekUde 
buhranın bu akıam Yeya yarın halle• kabine buhranının 6n0ne 1r•çmıye 
dilmesi muhtemeldir. Vaziyet •On çalışmaktadır'u. Jermanya 1razeteal. 
derece naziktir. Vaz"vetin ailratla parlamento ile idnre tckline uymıyan 
aydanlanmö\sı aaruridir. 1ih:akcre •· her hal ıuretinin aleyhinde bulun-
rln şimdiki vaziyetine nazaran bir makta ve böyle bir bal ıekllnin blr 
Hitler kabinesi tetkil edilecektir. hercllmerç doğuraca~ını yazmaktadır. 

iyi malQmat alan menbalara r3re Bu razeteye göre, Relııclmhur ha· 
Reiaicihnhur Hiadeaburı Alman aJ• yatının en mes•utfyetll anını yaıa• 
yuetinl bir tecrübe Ye yoklama dev· maktadır. Artık kabinenin tetklli 
r .. lnden kurtarmak arzusundadır. det l Al~n milletlaıa meYcudlyeU 

Hltler B&f Y•kll mevzultab•hr· 
Berlia ao - Yeni kabinenin Hit- San Dakikadaki Vaziyet 

lerin riyaaetinde tetekkWü kuYntle Berlin 30 - Reisicllmhur, Hitlerl 
muhtemeldir. BafHkll nıuulal •• S..tvekil, foa Pa.pe.ni Batyeldl mua• 
Almanya~nın Pruıya komiseri Fon Yini t::yla etmııtır. Kabine f67Je 
Papea, Mlılt MGdafaa nazırı Fon tesekktll et~işt;r ı Har.ci~eye Foa 
ŞI • nazırı F N N6rat. DabUıyeye Frik, Mılll Mlda· 

n11er, H.,ıel7e on out. faaya BJomberr, Maliyeye Şveria f-
Buhran nazırhtana HOl'ınberr ple- K oz·k Jktıut n Ziraat• Foa Ha-
cek, diğer nezaretler Hltlvcil•• W:nberİ-, Po.ta ·n mlnakalata Eltı 
nrllecektir. Rilbenab rlmittlr. M. G6riD1r, laa-,a 

Almanya N•zlk Y•zlyette it eri koraiaerlitine tayin edilmiıtır. 
Berlin 30 - ,Alman l<ato ik f ı-· Yeni kab ne ilk lçtimaın• akdetm ttir, 

- Ahnauıaruan haber yoı<. 
Ben onları biç kuvvetli bulmayo· 
rum. 

Ve lakırdıyı uzatmamak için 
hepsine birden veda etti : 

- Şimdilik hoıca kalın yarın 
gene uğrarım. 

Çıkıyordu. Arkaa ndan bay· 

kırdılar: 
Kaymakam formalarını 

derhal tak. Seni yarın 3yle tebrik 

edelim 1 
Yllzbqı Nihat kalr •iını ka· 

putunu aldı ı 
_ Ben de çakacağım. Tramva• 

ya kadar Leraber gidelim l dedi. 
iki arkadat genİf merdiven• 

lerl inerken Faruk maraldanı· 
yordu: 

-Cepheler bozuldukça bu he-
riflerin hırsları artıyor. Yangında 
mal yağma eder gibi, bu ne hal 
Nihat diyordu. 

YUzbaıı Nihat acı acı 1UldU: 
- Ziyafetin aon t inleri azi

zim, derli. Lokmalar gittikçe 
tatblqayor. Böyle fıraatlar her 
zamaa ele geçermi? Bu deYirde 
kaç tftysOz zengin oldu, kaç 
yurtsuz ban hamam tabibi oldu. 

- Ve kaç ylla bin Tnrk 
yuyaaa harap oldu. Onu da 
Ulv• eti 

- UUn sevkiyata gitmiştim. 

l Aıkerin halini g&rme, Alman 
neferlerinin eski, yırtık poıtalla
rmdan bulabilen kendini çavuı 
aanayor... Halbuki leYazımıo kun-
dura fabrikaamda aİYil iakarplnl 
yaptırıp satıyorlar. 

- Ah bu leYuım. Ala bu 
leYaz nıl 

YOıbafl Nihat gOldO: 
- Ama nihayet ıen de bu 

lıe girdin! 
-Hayır. Levaıımla a1Akam yok. 

Doğrudan doğruya paıanın emrile 
işe başladım. Muhabereyi de iten· 
disile yapacağım. •~ 

Ya.. 6yle in it dejiıtW 
- Neden? 
- Çlinkll bu itin peşinde le· 

vazımda dönen fırıldakların besa· 
bı yoktu. 

Piya1ada ne kadar tllccar, nu· 
fuzlu adam •araa hepai bunu 
yakalamak iateyertiu. Hatta leYa· 
z m reisinin Jeni zca1inlerdeo bi
rine nddettiği de aöyleniyordu. 

- Bir şey bildijim yok. Yal
mz pafa bütnn aalAhiyeti •erdL 
Satmak ve yahut ordu emrine 
lıtanbula yollamak hana ait. 

- Bnynk it F •ruk. Hem meı '. 
uliyetli hem de I 

- Hem de? 

.. 37 yaıındayım. Diinyayı gez· 
dlm ve 26rdOm, geçirdim. Bun
dan bir aeoe e•vel Adana'da bir 
it için bulunuyordum. Bir mecliste 
22 yqında güzel bir kızla tanıttım. 
Bu kızla yino başka meclislerde 
bir iki defa daha görllımek far
utıaa nail oldum ve o zamandan 
beri iki iyi arkadq gibi mektup
laf'yoruz. Bu kız okumut ye lisa
na qiaa, yani tam aoıyete kw. 
Her ne kadar ahlikını inceden 
inceye tahlile vakit bulamadımaa 
da onu bir az fazla ıerbest ye 
mlltehakkim g&-dilm. Şimdi dD
ıUnDyorum; bu kıza talip olur
um onunla bahtiyar olabilecek
miyim? Bir kerre yaı farkımaz 
Yar J saniyen, yqım ve karakte
rim icabı, dddl ve ağırbaıb kııto 
lardaa botlanırım ; saliaeo bu kas, 
kapriıi6z Ye tahakküm etmeie 
meyyal 1 Ben h• ne kadar milte
hakkim bir lnıan değilsem de ta
hakktıme de gelemiyeceğim •e 
isterim ki zevc ve zevce ayna 
haklara malik olaunlar •• 

Bundan maada kıı, dediğim 
rfbl, aerbeat •hımıt; ben iae bir 
az kıskancım. Bu şerait tahtında 
ıiz bana ne tavaiye edersktiz? ,. 

Ali Gl.doida 

içinize 1Dphe ve tereddtıt 
ateşi dOıtnkten ıonra mes'ut ol-

manız ihtimali azalır. Madem ki 
kızın karekterile sizin karekteri-

niz uymuyor, madem ki onu size 
g6re fazla serbest buluyorsunuz, 
acı bir tecrübeye girmenizi doğra 
bulmam. 

* Şakir Boyeı 

Mektubunuı Ozerine birkaç 
cevap geldi, fakat 6tedenberl 
bu kabil anlaımalara taraftar 
olmad tım için •• onlara ıizia 
adresinizi Yerdim, ne de mz• o 
mektup aahiplerl baklanda mal6-
mat. Bu, 6tedeaberl takip ettiğim 
bir prenalptir. Kuıura bakma-
yımz. 

Hanımt-agze 

Hem de klrla. Sen iateraea 
ba if te bir kaç ytlz bin yapanaa. 

- latemiyecejimi biliraia 1 
- Tabii! 
Fakat ele aeçer fırsat ta d .. 

ğil baniyal 
- Ba ıimdiye kadar elime 

geçen fırsatlardan pek farklı de
tıl. Onlardan nuıl iatifade etm .. 
ti dlltllnmedim .... 

- Hakkın •ar ammma Faruk. 
evliıln, çocuj'un Yar. Yarın harp 
biter, ne olacağı malum deiiL 

- Bea çocuğuma ıerefle, 
emelde kazanılmamıı bir para 
ile istikbal kurmaktan utanırım 
Nihat. 

- Bra•oJ 
- O değil, ben bugln Yeri-

len •uifeleria bile mea'uliyetin· 
den lrkOyorum. Şimdi berkea 
kim bWr ne dedikodular yapa
caklar. 

- O maltım.. Herıeydeo ew
yel senin Dilruba H. taraf,ndaa 
himaye edildiğin söyleniyor. Aııl 
ln•nı alnirlendiriei it bu. 

- Sefiller.. Bir aıkerin şere
fini hatta bir kumandanın iızetl 
aefıinl ae ile llçllyorlar. Bunlara• 
ual aebebl laakaaçlık ve ahlak· 
adak aıiaim. Beni (Berlio)e tayin 
•ttlrea de Dilruba Hanım mıyda. 

(Arkası ur) 
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1 ' 
-, Dünya Hô.diseleri ,-.-
Viyana' da Garip 
Bir Nümayiş 
Teşebb ··sü 

Viyana alitçülerl garip dam· 

Beş bin inek lor. Her yerde, 

kakı esnaf, fiatlerin so ara . 
yfü~ sel me sın den 

gagılıverdi memnun olurken 

onlar, süt fiatlerinio ıon zama!l4 
d , Viyana'da fazla yllkselmesin
den fikAyetçidirler. Maamafib 
hakları da yol{ değil. Çünkü ınt 
fiabnın yliksel:. i, silt istihlAkini 
azaltmaldadır. Onun içindir ki 
Viyana ılltçnleri, fiatlerin indiril· 
meal için büyük bir nnmayi ter
tibine karar vermiıler. Bunun 
için de, ellerinde bulunan 5000 
ineği beraberlerine alarak Viyana 
ıokakl~rında bir geçit resmi ter
tip etmişlerdir. Maamafih Avus
turya polisi bu nümayişe muva• 
f k t etmemiştir. Bun ıebep 
olarak ta, kıt meniminde inek· 
lerin ıoğuk alabileceğini ileri 
ıllrmOftllr. 

~ 

Yugoslav hlikGmetl, ilk defa 
olarak, resmi bir cell4t 

__ Yı_a_6_o_s_la_u_·_ tutmuştur. Bu a• 

,anın ilk dam, yalnız idam 
mnbkümlarım a• 

cel ladt sacak ve muka-

bilinde, ayda 2000 dinar alacak
tır. Şimdiye kadar Yuğoslavya'nın 
reımt bir celladı bulunmama ı, 
idam hUkUmlerinin orada kurşu• 
D dizilmek uretile infaz edil
meıinden ileri gelmiştL Fakat 
ıon z manda, idam ıekli de· 
ğişerek ipe çekme usulUnlln 
lk me olunması llzerinedir ki 
resmi bir cellAdı:ı lllzum görlllmnş 
•e bu bu adam, ilk defa \'ozife· 
aini, Makedonya'nın Debar kö
yOnde, bir arkadaşını öldllrcn bir 

d mı ip~ çekerek ifa etmiştir. 
Yugoslavya'mn re mi celladı, ba· 
tında ıilindirlo ye eli ri beyaz 
eldivenli olarak işini y pmış, 
onra. zif e ini bitirdikten aonr 

beyaz eldiveninin tekini çıkanp 

yer• atmıı ve: 

- Senin 61nm0ndcn ben 
mes'ul d ğilim. Sen mes'ulslln. 
Oomekla iktifa tmiştir. 

Avrup celi tlan, bir idam 
bllkoıUnUn yerino getirilmesinden 
ıonra, bu cümleyi tekrar etmeyi 
bir vazife bilirl r. 

Bnyok harpte Alman COm· 
hur Reisi Mareşal Hinden• 

_B_i_r_Fi-ra_n_s_ı_z_· burg'un kunıan-

Alman ce• da ettiği Pruıya 
Hassa ordusunun 
tlçüncO alayının mil,, l 

ikinci tabur bayrağı, Fransız 
topr ğ nd , h rp 1ahaa;nda bu
lunmu~tur. 

Bu bayrağı t ııyan Alman • 
· eri muharebe esnaaıod •urulmuı 

wo b yrağa 1arılarak dnşop ~1-

mliıtUr. Bayrağın enkaz arasında 
bulunduğu haberini alan Mareşal 
Hindcnburg, bunun kendisine 
iade edilmesinden çok mlltehaa
ıiı o1acagını bildirmiıtir. Fr n ız 
hUkQmeti, bayra§'ı iade etmeye 
karar vermitlir. 

Bu b yrak eski mubariplcr
deo bir grup marifetile Almanya· 
ya götnrlilecek ve bir Alman es
ki muharip grupuna tevdi edile
cektir. Fransız hiikönıetinln bu 
baraketl, daha evvel bir Fraos s 
aobitindenCalın n kılıncını mareşal 
liindenburgun o zabite i de etmiş 
olma mıo bır mukal:eleaidir. 

• 
1 Kari Mektupları 

r f Yeni Biı • 
·saba anınEnGüze leriDiyo ar • 

ı .. 
( Baıtarafı. l inci ıa1fada ' Hanımın anneıl Bursayı Ye Bur-

rının isran vo bir emrivaki llze- ı lılan methediyordu. Leman Ha· 
rino mOsabikaya girdiğini ıöyledl. nımın niıanhıı genç bir mlll!zim 

Feriha Hanımla şuradan bura• de yanımtzda ldL 
dan uzun uzadıya konuıtuk. Bu Leman Hanım ~ok ıen, ıak· 
esnada onu tetkik etmek imk!nını rak ve canla idi. Baıını güzel bir 
bulmuştum. hareketle oynattı yo bir gllnlllk 

Ferih Hanım OOzeldlr I hayatını ani tmıya başladı: 
Kabarık vo kesik saçlar. ince Ö§leye kadar Uyku 

ve yay gibi gergin kaşlar. T tlı, 
ılık yemyeşil gözler. Blltün hakem - Ôğleye kadar uyku 1 •• 
heyetini bUyliliyecek kndar muh· GDIUştUk. Devam etti: 
teş;,m bir çift göz. Ağız, dudak· - Öğleden sonra •• işleri, 
lar, dişler harikulade.. Menua vo biraz dikiş, biraz piyaoo ve oku· 
henkli bir vllcut. Temiz bir tem.. mak.. Merhum babam tarih m""' 

SilzgUn b c klar.. Velhaııl gO- allimJ idi, tarihe bayılanın. 
zelmi gOzel. 8ınema1a Ba1ılıl"am 
K rlmam 8 verim MUbeccelln 

VUzU OUzeldlr 1 
Feriha Hanımla bir aı dedi 

kodu yapalam dedim. F eriba Hıa· 
nama muhtelif ıualler ıordum. 

F eriba Hanım bundan evvelki 
güzeller hakkında diyordu ki: 

- Onların içinde en çok Ke
rlmanı beğeniyorum. Fakat Mil· 
beccelin yüzü, o tatlı t.eni hiçbi· 
rinde yok doğrusu... Ötekiler do 
güzeldi. 

- Ya sizinle mü abıkaya gi
renleri na ıl buluyorsunuz? 

- B_nimlo mUsabakaya giren 
rakiplerimin hepsinde ayn ayn 
güzellikler vardıl Faknt bazılarının 
pek ciir'etkar olduğunu zannedi-
yorum. 

Aklınız Bir Şoy G im ini 

Hnni bir şey demek istemi
yorum! Aklın za bir şey gelmeıin 

eyi.. Vallahi o demek değil •• 
- Gilnleriniz na ıl g çer? 
- B~nim 24 aatim ıUkfto 

içindedir. GUrllltülü baynh sevmem. 

YUn İşi rlnl P k S v rlml 

Barsa güzeli Leman Hanımın Sola 
Posto'go lıedigui 

&yle tatla yeşildir kt.. Aman 
pek ıeker ıeydir ... 

Hep Yefll OUzlUyUz 
Feriha Hanım abldı: 
- Bi:ı ailece hep yeıil g.Sz• 

lnynz ı. 
Feriha Hanım mllsabakaya 

iştirak ederken Birs n Muvaffak 
nnmfimilstem·ını kullanmıştı. Bu 
nanıümüstearı bercıber deıifre 
ettik ve şu tekli nldı: '1 Müsa
bakada bir ıen muvaffak olur-
sun 1 ,, 

lzmlr V Bur o Güz llerlle 
Ker 1 Kcr,ıy 

Feriha Hanımdan ayrıldıktan 
60nra doğru Tol,ntlıyana gittim. 
lki güz.eli birden aynı odada 
buidum. Önce İzmir gl1zeli Ne• 
riman H mma bazı sualler or
dum. İzmir güz.eli Neriman Ha· 
nam akin bir hnl ve ed ile 
oturuyor ve ualim kırı kısa 

Sioemayı we tiyatroya sev .. 
rlm. Hele ıinemaya bayı'ırım. 
Marlen Ditrib ve Moriı Şö•alye 
en sevdiğim lkl artistlr. Hele 
Moris Şövalyenin komiklikleri çok 
hoşuma gid r. Marlen Ditrib't• 
ıayanı hayret bir cazibe yar. 

Leman Hanım, en çok Reşat 
Nurinin romanlarını sevdiğini 
ıöyliyor, çocukhık babralarını, 
Bursa intibalarını, ortamektep 
tahsilini, anlatıyordu. 

Zevk V• Renk Meaeleall 
- Öteki glizelleri nasıl bul• 

dunuz? 
- Hiç bir ıey söyliyemem. 

Çünkü zevk vo renk münakaşa 
edilemez.. 

- Tlirk kadınlığı hakkındaki 
fikriniz .. 

- Tnrk kadmlığının içtlmnl 
vaziyeti mUtekAmil bir şekildedir. 
Bu kısa zamanda Türk kadınlığı• 
nın vasıl olduğu tekimOl derecesi 
ddden şayanı hayrettir! 

Kırallc;• kim oıacak7 

Müsabakanın neticesi henOz 

Tavuk Cinsi 
Yetiştireliın 

Avrupa ·nı Amerika iklimi 
rlndoo gelen ligorn tavuklarının 

bizde ne dereceye kadar ı·aadmanh 
olabileceği henllz anlaşılmnmqtll'. 

Bizde Denizli gibi bir yerli 
cinsimiz varken, ve bunların d 
Avrupah tavuk mllteh ı ıslan 
tarafından kısmen olsun beğeni). 
mesi, nazarlarımızı yine kendi 
tavuklarımıza çevirmemiz 14.ıım 
aeldiğino delildir. 

Denizli ile Ligornun mDştC-: 
rek damızlaklarından lınacak 
mahsul üzerinde tecrllbeler ya~ 
mak ve iklimizmize daha uyğun 
vo dayanıklı tavuk bulmak imk Dl 
vardır. Avrupa'da, bu fenni tah• 
sil etmiş bet on mlltebas ısım11 
var, gazetelerde fikirlerini okuı-ı 

1ak, çok istifade edeceğiz. 
Tavuk merakhlarınd n: F. K. 

Muvakkat Kaldırım istiyorlar 
Unkapanında Ortaminar TC 

Topaç ıokaklarının liğımlan t.. 
mir ettirilmit. fakat kaldınmlan 
yapbnlmamıtttr. Sokak y ğmur
ların tesirile bir çaanur gölll ha. 
lindedlr ve geçmek mDmkDa 
değildir. Hiç olmazsa mu•akkat 
bir kaldırım yapılma&ım rica 
ederiz. 

MezkOr sokaklar sakinlerind D 

Ahmet, Ziya, Abdullah, Hasan, 
M. Ali, Kemal, Salih, Mehmet. 

Şar'kta Şarap 
lıtanbulda tarabın kilosunun 

17 kuruşa &atıldığını gazeteJerdo 
okuyoruz. Anadolunun birçok 
yerlerinde, bilhassa ıark llAyet
lerinde şarap yoktur. Şarap tir
yakileri ıarabı yUkıek fiatla ec
zahanelerden almaktadırlar. Mils
kirat inhisarı buralara şarap sevk 
etse çok iyi ıatıı yapar vo mU
him bir istihlak temin eder. 

Menlfoıa u Ali otla Selçu Bilhassa yOn işlerine pek b -
yılırım. Üstümdeki kazağı da ben 
ördllm. Musiki. Ah musiki.. Eğer 
musiki olmasa ben yaşayam m. 
Piy no çalarım ve çok severim. 
GUnlerlm, köydeki kız arkadaşla· 
rımın arasınd geçer Reşat Nu
rlnin romanlanm pek everim. 

cevaplar veriyordu. 
lzmtr GUz llnln özl rl 
- lataobulu lzmirden d ha 

harek tli ve c nh buldum. 
l tanbulda çok lyi bir ıekildo 

malum değildir. Birkaç göo ıonra [ ]~ 
güzeller hakem heyeti huzuruna Cevaplartmız 
çıkacaklardır. Y alnaı i imlerini 

------------------------~ yukarıda yazdığımıı gOzellerdou 

- Türk k dın1arım na ıl bu
lur unuz ... 

- Biz.im kadınlar bom gOzel• 
lik hem kafa itibarile Avrup daki 
hemşirelerinden fark z.dırlar. 

Konu ma mu b k ı ofsaydı •• 

Feriha Hanım he tatla konu. 
ıuyordu. Se inin ahengi, yOzilnün, 
gözlerinin hareketleri görülecek 
ıeydi. Eğer bir konuşma kırali
çeliği ınfisabakası olsa Feriha 
Hanım bunda d birinci ıel • 
cektl. 

- istikbaliniz hakkında ne 
dftşQaUyorsunuz ? 

Feri ha Hanım bu auale ''bil
mem 1,, diye cevap •erdi ve bir 
çocukluk hiklyeıinl anlattı. 

Feriha Ha amın DnUn• 
efklJ•l•r çıkmıt I 

- O' vakit 6 yaşımda idim. 
An dolalisarmdan. araba ile gc• 
ciyorduk. ; ÔnUmllıe1 cıkıyalar 
çıktı. A~camın oğlunu yakala• 
yıp götllrmek istediler. Beni do 
arabanın içine bağladılar. Ağla· 
dım haykırdım. Bu korkunç ha• 
brayı hiç unutamam. . 

Fato 'un R klbl ı 

Feriha Haoımın teyzesi hanım 
ufak bir çocuk reımi uzattı: 

- F eribamn kuzeni... Bu 
Keriman Hanımın kUçük kardeşi 
F atoı'un rakibi olacak... Göıl ri 

karşılandım. 
- Seyahatiniı nasıl geçti 1 
- lyi 1.. 
- Arkadaşlarımz.dan bnngl-

slni dalı1ı gUzel buldunuz. 
- Bilmem ki hepsinin ken

dine mahauı bir güzelliği v 1 •• 
- Çok okur mu unuz ? 
- Okumıya düşkilo değilim. 

E,, işlerine boyılırııu. 
- Hayatta en çok sevdiğiniz? 
- Bilmem ki l •• 
Burea GUzaıl Ani tıyor 
Bursa güzeli Leman Sadullah 
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biri kıraliç., ilan edilecektir. 
Fakat bu iıle llkadar mu

hitlerde ı6ylendiiine g<Sre musa
bakaya yeniden aUzeller lfürak 
edeceklerdir. 

Y nl OUz Uer MI Girecek 1 

Evvelki g\lnkU mllsnb kaya 
iştirak eden aUzellerdcn daha 
gllzcl bir hanımın mllıabakaya 
gireceği ıayidir. Bu meyanda 
geçen ıene mllsabakay girip 
kaıanamıyan bir iki bıınımın da 
tekrar hakem heyeti huzuruna 
çıkmak ist diki ri ıöyl nmok· 
tedir. 

Keriman Tipi 

932 karaliçeai K~rimao Hanı
mın Avrupa'da gösterdiği mu
vaffakıyet ve dUnya kıraliçeai 
oluıu, Keriman Hanıma benıe
yen gllzeller• cesaret v rmekte
dir. Keriman Hanımın tipinde 
olan bazı gDzellerin de mllaaba
knya girmC!k arzuıunda olduldan 
ıöylenmektedir. 

Nlhaf MUeabaka ne zaman 
Yap alacak 

Dokuz ıubatta bir b lo veJi... 
lecektir. Bu boloyo gOzeller itti· 
rak edeceklerdir. Hakem heyeti 
lıte bu iÜzeller arasından birini 
kıraliçe ilin edecektir. Hakem 
heyetinin tetkikata çok derin ve 
lnce olacak ve her gilzelin Uz.· 
rinde uzun uzadıy tevakkuf ede-
cektir. 

Cerrıı.bpıııadıı 1"~tma H"nıma: 

Şiklyetir..izdo haklııınız me~ 
tubunuzu al!kadar daire nezdin
de takip ettiriyoruz. 

* Bltllste Edebiyat moraklısı Mubld• 
din Senııt Beye: 

- Şiir neşretmiyonız m lr 
aef tiirinizl dercedemiyeceğir.. 

* 
Paıa. llmatıında ll. Nihat Beye: 

- H klııınız. Fakat d ima • 
sifeyo vo dıoan çıkmıya made 
olan polis efendiler daha bqka 
tOrlD hareket edemezler. 

~ 
S1verekte yOzbaıı Nuri .B 7e: 

- Bahıettii'iniı hlue enecU 
aabtı hakkında tahkikat yaptı
nyoruz. Neticeyi •ize bildirirlı 
efendim. 

* Ardebanlı Yueuf ZOlAl Beye: 
- Şiirleriniz çok glizeldlr, 

Şiir ıeretmiyoruz. Maaleıof ılrl
nizi dercedemiyeceğiı. 

Jf-
Dlyarbekirden K. B. Beyo: 

- Anketimiz hitam bulmur 
tur. Ce ahınız geç kaldığt içlO 
neşredilemedi efendim. 

lf. 
Abdullah Tevfık Beyeı 

- Gençlik anketimiz bitrıılf 
tir. Yazınız geç kaldığı için ma•t' 
teeaallf neşredilememiştir f•'O' 
dim. 
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EYi 
GÜZELLiK MÜSABAKA Si LUzumu Yok Sokakta _, 1 

) Ahşkanhğın tesiri 

Evde nckadar iyi, göze çarpa• 
cak eşya varsa oraya konulmuştur. 

Yerde kıymetli halılar, divarda 
renkli tablolar; şunlar, bunlar •. 

Siz ziyaret maksadile gidiyor
eunurdeği!Dmi?. Kapmm ziline par
mağın zm dokuumnsile ıanki içer· 
de zilin ahengi misafir parmağile 
çalındığım bildiriyor gibi, bir ayak 
patırc1ısı, arkadan bir koşuşma, 
kaçışma; ve nihayet on dakika 
müddet bekledikten sonra kapı 
açıhr .. 

- A. Buyrunl 
- Ne iyi ettiniz de geldiniz. 

- Mantonuzu paltonuzu çıkart· 
maz mısınız? •. 

Kapı çalındı, 
Hasan Beyin ka-
rı~ı açtı. 

- Hasan Bey 
evdeler mi ? .• 

- Evdeler e
f cııdim ! .. 

- Kim geleli 
diyeyim-

- Lüzumu yok 
efendim .• 

Hasan Beyin 
karısı bağırdı : 

- Hasan Beq, 
Hasan Beg.. Lü
zumu yok e/endi 
geldi seni soruyor. 

Budalaca 
Komşu, Hasan 

Reye bir muhar-
1·ırın eserinden 
bahsediyordu: 

- Okııdum Ha
san Bey, dedi, 
fena bir kitap 
böylesini ben bile 
yazabilirim .. 

Hasan B. tas
dik etti: 

- Hakkın var 

Hasan B. yaya 
kaldırımında yü

riiyorclu. Karşıdan 
gelen iri yarı bir 
adamla çarpıştı

lar. Jri garı adam 

bağırdı: 

Görmüyor 

musun? .• 

- Sen görmü

yor musun? .. 

- Ben duvarın 

kenarından yürü· 
yordum. Davarın 

içine girecek de

ğilim ya. 

Hasan B. gül-
dü: 

- O senin bi
leceğin iş.. Ôyla 
6ir ıege niyet et

tinse ben mani 

Bizim musabbih1erdcm Şevket 
Hasan Beyle beraber Beyoğ
lu caddesinde bir aşağı bir 
yukarı dolaş yorlardı. Karşı ta· 
raftan bir küçük hanımın kıntı 
kırata geldiğini gördüler .. 

KUçük Hanımın bnşmda bir 
bere, bereni o OstUn de şf mdi 
her bere tiycnde olduğu gilıl 
bit marka vardı. Yalnız şu fark
la ki bu küçük han mın bcr • 
sindeki T markası ı halindt 
başa,ağı konulmuştu. Musahih 
Şevket kendini tutamadı .. 

- Kliçük hanım berenizd• 
marka ters.. Lütfen dilzeltinizl.. 

KUçUk hanım kızdı: 
- Size ait mi? .. 
Hasan Bey atıldı.. 

Bu sual, sualden ziyade emir 
halinde derhal tatbik edilir. 
Kapı önünde şapkanızdan ıoso
nunuza kadar ıoyulmuısunuzdur. 

- Buyurun efendim 1.. 
komşum. Ben de _ Bu gldifl• elene elene k•lburd• 
biliyorum, çok 
lıudalaca yazılmış/ benziyor. 

bir t•Y k•lmıy•c•O• olacalc '!eiildim - Darılma.yan hanımefendi 

Dııannm ıoğuğuna içerideki 
aoyunmak faslı da inzimam edin
ce artık UşUmek tahammül edil· 
mez bir hale gelmiştir. 

Sıcak odada alev alev yanan 
bir sobaya karşı içinizde bliyllk 
bir hasret vardır. 

- Buyurun efendim. 
Sizi i:zet ve ikramla mlaafir 

odasına almışlardır. 

Döşemesi mUkemmeJ, herşeyl 
yerli yerinde fakat bir eksik var. 
Sıcaklık.. Sanki Everest dağının 
ıekiz bin metrelik tepesindo 
imişsiniz gibi çenelerlniz bk tık 
~leı kcn, ev sahibi karşınızda forah 
nez. ketinden, yahut ta soğuğun 
tesirinden ellerini uğuştura uğuı· 
tura özllr diler •• 

- Affedersiniz, ıizi blru Uıtı
teccğiz. 

Siz titriyen çenenizle cevap 
•ermiye kalkarsınız.. 

- Eeeestaafurullah bububura11 
ıoğuk değil •• 

F akal bunu ı8ylerken el'İniz
dekl ıobaJı odanız, hatta ıokakta 
ıelirken sırtınıza giydiğini2 pal· 
tonuı gözlerinizde tilter •• 

Artık oturduğunuı mllddetço 
ab titredikçe ev aahibl GıDr di• 
ler .. 

Fakat bir Ulrln: 
· - Buyurun içeride aıcak 

odamız var, orada oturalım L. 
Teklifini yapmaz. Çnakn nıi· 

nfir için hazırlanmıı cicili bicili 
misafir odaaından ıizi ayırmaya 
aönHl razı olamaz. 

Nihayet kRlkaramız.. Tekrar 

Güzellik 
Seçmesinde 

Maksim'de güzellik sermesi ga
pılıyorJu. Güzeller bütün güze~
liklerile ortada dolaşıyorlardı. Bır 
aralık Hasan B. elife işaret ederek 
sorda: 

- Ba da güzel mi?-
- Hangisi dedim, mavili mi ? 

pembeli mi ? 
- Yok canım gözlüklü. 
Hasan Beyin gözlüklü dediği 

bizim Peyami Sofa idi. 

Saç 
Hasan Beyin karııı bayram 

için süsleoecekti. Saçlarını kıvırt• 
mıya bir yere gitti. Döndüğ il 
ıaman aaçları yino gittiği zaman• 
daki ıibi dümdüzdü. Haaan B. 
ıaıardı: 

- Bu ne hll Hanım, bani 
aaçlarını kıvırtmıya gitmiştin ? .. 

- Evet, berber glixel bir 
ondnle yapmııh. Fakat çıkarken 
.. bir lira vcrccekıiniı " deyince 
ı:ıçlanm birdenbire dimdik oldu. 

paltonuza ıonra da evinizdeki 
sıcak odanıza kavuıur, rahat bir 
nefes alırsınız. .. 

- Oh dlloya ••rmıf. 
~ 

işte benim tatlı dili~ rUler 
yOılll okuyucularım •• Misafir oda
nızı eğer llyıkile ıııtamiyoraanız 
ben evinize geldiğim zaman ken• 
di oturduğunuz bir odaya alın .• 
Siz de muazzep olmaz11nız. ben 
de ..• Pa.ıar ol• 

BAYRAMDA 

Bayrem gOnlerlnde t.tlldl lfler •• 
f •k•I ben nedense bulmadım rehet 1. 
Tebrik adetl•rl ne gUçmU• meıer, 
Yoruldum Uç gUnde belKI UçyUz k•t I ... 

Sabahtı kapıyı c; lldıtar erken, 
Ba•brdı ml•aflr, mleaflr derken s 
Bir nete• almadık gele11 gidenden, 
Evimiz doluydu her an, her •-t.. 
ikinci gUn ben de giydim papucu ı 
OezdJm hep do•tl•rı, ne de yorucu •• 
Ka ·madı bu ••hrln bucajı, ucu, 
Mlhayat tUkendl vücutla t.kaL. 

PAZAR OLA 

- Ha•an Bey insan genc;ll· 
ji1nde yapem•d•ih ••Yl•rl dU· 
•0nd0kç• ••çlarını yolac•O• 
a•llyor •• 

- Evet •mma, ani• da kai

m•••••·· 

Yanllmak 
iki kardeı biribirlerine çok 

benzerlerdi. Ayırdetmlye lmkin 
yoktu. Yalnız birinin kulağı ... 
ğırdı. 

Geçen gOn Hasan Bey bun-
lardan biriıini : 

- Merhaba koca aafır. 

lıtif atile ıellmladı.. 

Bu ı6ze muhatap olan başını 
çevirdi. 

_ Yanıldın, dedi, 18ğır olan 
ben dejilim; kardeşimdir. 

go .. 

jYaş 
Meselesi 

Bir lıanım gaıını söglecli ı 
- Bu sene 29 yaşındayım .. 
- Nasıl olur lıanımef eneli lfl-

çen sene otuz gaşında idiniz ? .. 
Hasan bey hanımı müdafaa etti. 
- Hanımefendi doğıu söglügor

lu .. 
Geçen sene otuz yaşında imişler, 

ömürlerinden bir sene dalıa eksi
lince gerige girmi dokaz kalmaz 
mı? .. 

Hırsız Girince 
Hasan Bey yatıyordu. Sokak • 

tarafındaki pencere birdenbire 
açıldı, içeriye bir hırsız atladı. Bey 
avazı çıkbğl kadar haykırdı. 

- Pencereyi kapa, ıoauk alıp 
nezle olacağım!. 

Kar 
• Yerde ka~ vardL. Hasan Bey, 

bizim kahvecı Aceme g östercrek: 
- Bak, dedi, hilA kar kalk· 

madı •• 
- Bu da kar mı ? .. 
Haıan Bey iti anlamıı aibl 

baıını ıalladı: 
- Anladım, "Bizim Tahran

da kar yağınca bir ıenede te
mizlenmez " gibi bir iddiada bu
lunacakıın. 

- Yok, anladığın gibi <{eğil 
Biılm lranda yağan kar çok ıo
ğuktur. Bir gün Tahrandan bir 
arabaya doldurmuş g6tnr0yorlar
mıf.. Araba yaklaıtakça Uç gthı· 
)Uk uzak yerden berkeı kano 
soğukluğunu hi11edip kaçmışlar. 
Buradaki onun yananda çok ıı• 
cak, inaan elile tutabiliyor. 

alışkanlığın teairile söylemit ola· 
cak.. Gazetede musahhihtir. 

Hırsız 

Hasan Beyin evine hırıız gfr
miftl' Erteıi günll anlabyordu. 

- Ben uyuyordum. O, oda 
kapısını açmış, her tarafı karır 
tırmıı, neden ıonra uyandım. 

Dinliyenlerden biri sordu: 
- Ayak ıeıindeo mi Ha an 

Bey? .. 

- Hayır canım, hırsız, komodf .. 
nin Uzerinde çigara tabakamı bul
muı .. bu tabaka hakikaten gllmllf 
mil, yoksa taklit mi ? ., Diye ıo.,. 
mak içio beni dürtllp uyandırdı. 

iltifat 
Hasan · Bey bir hanıma bJr 

hanımdan bahsediyordu: 
- Ne gUıeJ. ne de çirkin 

ne bileyim ben, kendisine ait 
hiçbir hususiyeti olmıyao bayağı 
bir kadın işte.. 

- Merale ediyorum Hasan 
Bey, tanıdıkJardan acaba kimt 
benziyor?. 

- Biraı aizi andın7or H ... 
mmefeadil 

Pardon 
Haaan Beyir matbuat bale>e 

ıunda g6rdilm.. Göğsünde lr.erJ.. 
ne .. P ARDONn yazıb bir levbı 
uaJıydı. 

- Bu ae Haaan Bey? •. 
Dedim •• 
- Ne olacalc danıederken 

iki de bir kadınların ayağına ba
ııyorum. Aynı aözll mUtemadiyen 
tekrar etmemek için bunu yaptım. 

DİYORLAR 
Dlyorlar, •r Hasan batın bOyOktDr ı 
BdyUkae doludur lçt, akil var
Dlyorıar boynunda •jlr bir yllktUr, 
Alır•• lafırım kime ne zar•r 7 .. 

Dlrorıar, •J ff•••n tllkUtmUt ••çın. 
iyi Y• böyleel ÇOIC lfe y•rer •• 
Şapk•mı r•v•fç• hele b.r açın; 
K•r•nhk gecede itik• gibi parl•r .. 

Dlyarlar:, ay Haaay ne kOçUk f•pkan, 
KUçUkse b•tımdan dUftU mU b.r giln ?. 
BayıJar aokokta karfıma çıkan ; 
OstUmde gllzlerl herkesin oUlUn.. 

HASAN BEY 

Oç gUn b•JP•m gezip •llendllden eonra-
1 
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İTTİHAT VE TIBAKKİ 
Her hakkı mah/ uz dur. - Nasıl liolda ? .. 

Nasıl Ya,adı ? .. 
Nasıl Ôlda ? •• 

• 
Hükômetin Sui idaresi Yüzünden 

Vatan Uçuruma Gidiyordu 
Bunu ı8yllyen, Naki B. dl. 

TalAt Bey, bu sözleri tasdik etti. 
- Evet.. Hiç.olmazıa bir işe 

yarar z. 
- Karar mı? .• 
- Karar ••• 
- Peki amma, H mektubu 

ıc:ime ilSndereceğiz ? .. 
- TabiL. Ahmet Rıza Beye. .• 
- Yok canım, bırakın.. O 

bUyllk vatanperveri bu mllhim 
itleri arasında bil' de bl• meıgul 
etmiyelim .. 

- E .• o halde? •• 
- 1smail Hakkı Beye ıön· 

derelim.. Ben onun 
liyorum. 

adreaini bl· 

Bu, son .ZSzft elyliyea, Naki 
Beydi. lamail Mahir hoca merak 
ile sordu: 

Hangi lımafi Hakkı Bey 
bu? ..• 

MiralaJ.. Amaayals... Ca
nım, haniya, Radol8 nefyedllmlş· 
ti de, oradan bu eşya sandığı 
içinde, vinçle Yapura verilerek 
Mısıra firar etmişti. 

- Münasip.. Mllnaıip. 
- Hadi yazalım ••• 
- Kiın yazacak? •• 
- Canım... içimizde TalAt 

8 . gibi kltip varken. .. 
Kahveciden hokka, kalem 

.getirttiler. TalAt 8ey, ldlğıdı, 
kalemi aldı. Evveli mektubun 
müsveddesini yapb... Başbaıa 
verdiler. TalAt B. okudu; ötekiler 
de dinlediler. Mavahk ,.antiıler, 

Bu mektubun •eali. .. idi: 
( HükQaıetin aaiidarai yU· 

ıfuıden vatanın IMr _... ckria 
bir izmiblAl uçun•- doina 
kaydığını g6r0yorua " Rumeli' 
oin atı ve iatikbalini teltdit eden 
buçok bAdisata Ada birw ıahit 
bulunuyoruz. Fakat bm•, ba 
aa içinde yaıamak iltemiyo
ruz. Bu hldisah durdurac:ak, 
bUtiln bu fenalıklara mani ola• 
cak bir vaziyet almaJI dUşllnU

yoruLBuna binaen bizleri oradaki 
( ittihat Ye Terakki Cemiyeti) oiD 
defterine kaydediniL Ve, memı ... 
ket dahilinde yapılması IAumge
len ıeyleri bize bildiriniz. Vatanın 
ıellmeti için her fedakArlığı 

ifaya hazırız. Y alnıı slzd• emir 
bekJiyoruL ) 

Milsvedde, yine Tallt Bey 
tarafmtf an temize çekildi. Altı. 
orada bulunanlar tarafından imza 
edildi. F rauıa po8tanesiue tevdi 
edilmek here Tal&t Beye 
Yerildi. 

Bu işi g6rmek, onlana kal• 
bine büyük bir Omit Ye neı'e 
vermişti. Sanki kendllerlnl fimdi
deo vatanı kurtarmıt ve AbdtU
bamidin taç ve taht... dninrela 
yeni ve meıut bir devir açmıı 
rlbi telAkki ediyorlarda. 

Naki Beyin aklına birıer 
ııcldi: 

- Durunuz arkadaılar .. 
Dedi. Üç parm11k enliliğinde 

bir kAğ t yırtb. Üsttl11e o ıunrın 
tarihini attı. 

- Hoca 1.. Şu •nfİJ• kutunu 
ırer. 

Diye, lsmail Mahir Ef. nin 
tenekeden yapılmıı olan kUçUk 
enfiye kutusunu aldı. KAğ dı 
enett kendisi fmıatadı. Sonra da 

orada bulunanlara imzalattı. Bir 
muska gibi bl1ktn. Kutunun içine 
yerleştirdi. bir ağaç parçasile ç1-
narın dibindeki yumuşak toprağı 
kazdı. Kutuyu oraya aaklad•. 
Üzerini de ııkı ııkıya toprakla 
kapadı. 

- itte arkadaılar.. Bugnnnn 
hatırası ..• 

Diye bağırdL [Tahkik ettik .• 
Meşrutiyet inkılibınm ilk hatıra• 
ıını teıkil eden bu veıika, inkı· 
IAptan ıonra, unululmut. çıkarıl· 
mamıf.. Daha hali orada gUmillü 
durmakta lmi1-•• ] 

* Bu yedi arkadaı, artık bOyUk 
bir aabırsızlık hümmaıı içinde 
yanıp kavrularak, glinlerl değil, 
aaatleri bile hesap ediyor Ye ce
vap bekliyorlardL.. Arsadan tam 
ıekiı giln geçti. Talit Bey, Naki 
Beye geldi. Rengi, bembeyaz 
keailmiıti. 

- Cevap aeldL 
Dedi Ye Par&.'ten relen mek

tubu Naki Beye Yerdi. Naki Bey 
mektubu okudukça hayreti art ... 
yor, adeta gözlerine inanmıyordu. 
En parlak ümitlerle beklenilen 
cevabıa meali, ıu idi: 

J Hissiyatı vatanperveranenb 
ıayanı tilkrandır. Ancak buradaki 
(İttihat Ye Terakki cemiyet) inden 
llmit beklemeniz de bir hayaldir. 
Siz, bunlan vatanın ıellmeti için 
çaJı~an birer adam mı zannediyor
sunuz. Bunlar, birer hırsız, birer 
dolandıncıdır. 

Baılannda bulunan Ahmet 
Rıza, ıundan, IMntdan para ko-
parmalr için bir tuzalı kurmuı 

dalavere çeYiriyor. Etrafındaki· 
ler de, ona alet oluyor. Bu 
adamların yeglne meıgaleleri, 
biribirlerine b:klpu etmek ve 
hayatlarını burada refah içinde 
geçirmektir. Bunlarıa içyOzlerinl 
bilseniz, fğrenira.iniz. Bu adam• 
lardan hiçbir llmit beklemeyiniz. 
Eğer muktedir olabilirseniz. ken
diniz orada hir cemiyet tqkil 
ediniz. Ve icraatınııda da bil
ha11a ( gayri mftnevnrleıi istih
dam ediniz. ) ) 

Naki Beyin Yikud. da bu 
keailmiıti. Elindeki mektubu, 
aYUCUllUD ~- b.ufturdu. 

l 

Fen Kurbanı 

PantalÖnunun cebine soktu. G6ı· 
lerini, Tallt Beyiıa gözler'İne 
dikerek: 

- Talit.. Bu mektuptan ar
kadqlara babsetmiyelim. 

Dedi. Esasen, TalAt Bey de 
o fikirde idi. 

Gerek Naki Bey, gerek TaJlt 
Bey, Paris'teki cereyanların iç 
yli:zDntl bilmiyorlar, lamail Hakkı 
Beyi de, ( ittihat Ye terakki 
cemiyeti ) crkAnından zannedl· 
yorlardı. Halbuld enelco iub 
ettiğimiz Yeçhile, Ahmet Rıza 
Beyle lsmnil Hakkı Bey aruuıda 
dehşetli bir mlinaferet vardi. 
Hele bu mektup yazıldığı eına• 
da, bu iki zat arasındaki mllna• 
feret, Adeta bir mOcadele 
halini almıştL lımail Hak• 
kı, her vesileden istifa· 
de ederek Ahmet Rıza Be-
yin mevki Ye haysiyetini ksrmıya 
çalıııyor, buna mukabil Prens 
Sabahattin Beyi yllkeeltmek ve 
ona ıerefli bir meYki temin 
etmek için ne mUmkOnıe yapı· 
yor da. 

Naki Bey, deJ'in bir teeaallrle 
aordu: 

- Şimdi ne yapacağız? .. 
Talat Bey, gözlerinde kudretli 

bir azim ve ira denin, ı&nmez 
ateıleri kıvılamlanarak cevap 
Yerdi: 

- Kendi kendimize çalııaca· 
ğ z... Ve, eminim ki muyaffak 
olacağız. 

- Nasıl? 
- Bunu dll.,UnDrlb. 
Tallt Beyia bu a6zleri. blyak 

bir ümidi ihtiva ediyordu. Çhkft 
muhitin, her tllrlll vataupenerane 
teşebbftsata mUsait bir bale ı•l· 
diğini tahmin eyliyordu... V aktile 
lıtanbulda teşekkOI eden ~ttihat 
Cemiyeti), burada da bir ıube 
açmışb. Filhakika bu tube büyük 
bir faaliyet gWercmedi. Hatta, 
(313- Yunan harbi) ndu aoara, 
bliabiitün söndü ve &ldil. Fakat, 
ondan sonra da fikirlerde az çok 
bir teyakkuz ve intibah uyanmış· 
b... Kahvelerde. gazinolarda, sa-
mimi "" dostça içtimalarda hü
kumeti tenkit edenler, istikbali 
muzlim ve endi ıeli g&rcnlcr az 
değildi.. işte yapılacak iş, bfttiin 
bunları bir araya ıetirivermektea 
lbarettL 

( Ar · '' · , · 

Defnedildi 

Ciball fabrikuındalll lnflllk yaralılarından klmyaker Sabri Beyi ı 
de Yefat ettiğini teealrle haber vermiıtik. Sabri Beyin ceuzeel dta 
merasimle kaldıralmıı ft ebedi metfeW.e, ...ı.kbflaımıa ah ,._.., 
arasında terkedilmiıtir. C.aue meruimiade lnbiau idaresi n Cibd 
fabrikası erkim, meslektaıları Ye amelelerden Wr kısmı baZll' buluıı· 
muştur. 

Himalayanın 
Kayalıkları 

Korkunç 
Arasında 

8840 Metre Yüksekliğindeki Tepeye 
Çıkmak Mümkün Olabilecek Mi ? 

Hlmalayanın karkun9 nuınzaraeı 
Birkaç Alman ilim adamı yeni blrıey keşfetmek fhtlraıı, 

Hnelerdenberi, dlloyanın en yOk· onlan gayelerinden d8ndUremi-
yor. Boradaki resimlerde 1&çlan 

sek dağı olau Himalayanın ura• Ye nkalları biribirine kanımlf 
rengiz taraflarını bulup çıkarmak bir nziyet alaa Alman ilim 
için uğraııyor. Himalaya dOnya· ada..lannı, Himalayam• kork._. 
nıo yalnız en yüksek dağı değil, manzarasını apaçık gfüQyorıunus. 
ayni umanda daima bulutlu, kar 
yığuılan arasında g6mfilil olaa Çin -Japon ihtilafı 
t•pelerinl ihtiYa etmek huıaaun- Tokyo, 30 - Japon btikômetl 

M~uride iatatükooon lhJAI edlJ.. 
da da mttthif biıteydu. Bu daim memesini israrla takip etmekte-
en yOkıek tepesi 8840 metre dir. Hükumet, CeneYredeki Japon 
irtifa odadır. Alman Alimleri bu- heyetine bu f•rtlar dahilinde me-
lutlann llstilnde ylikaelen bu zuniyet vermiştir. 
tepenin en uç noktasına brman- -=ı.: 
mak için uara.ıııp duruyorlar. Fen Bu akıam saat 
ve ilim uğru:ıJa aöze alman teh- 21,30 da 

like çok blyüktür. Okada.r ki 
bu dağın korkunç kayalıkları 
üzerinde yol almaya çahıan aey• 
yablardan birçoğu ans zıo kopan 
kaya parçalars altında ezi.!mi.tler 

SARI 
ZEYBEK 

Opereti 

nya ipleri kopmak suretüo de- UMUMA 
rin uçurumlardaa yuvarlanarak 

parçalanmqlard r. Alman ilim 
heyetini tetJrll eden f~n adamlan 
da ba al&mli neticetf'.r• her za
man marn bulunuyorlar. Fakat 

GAYR LID'8 E. & DETTaN 
Bu gece T. A. T. 

OPERA alnema .. nda 
OTEltO 

Y nr n akşamclan itibaren 
OPERADA 

iracaina başlanacak olaıı 

.. . 

GİZLİ TEŞKİLAT 
muazzam • rıüzeşt fılminde Aıner kan donanması tarafından bo ubardıman 

edilen ve •llydutlarm yatnQ-ı olan aiyah adayı giSrecekainia. 
GERDA MAURUS, THEODOR LOOS ve YETER VOSS gibi 
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ABMET REİS i 

i 
Yazan: Piger Melon 

: 

~-----'---------ıı--- ' a----------
A hm et Rahattı, Seviliyordu 
Ahmet, Hanımını Methediyordu. Onu 
Dinleyenler Kendisini Mes'ut Sanırlardı 

Şimdi Ahmet, efendiıi tara
fından ertesi gün tedarik edilen 
dört Müslüman cıir ile beraber 
bütün bahçenin işlerini üzerine 
almıi ve kendisine başbahçıvan 
unvanı verii mişti. 

* Şimdi Ahmet herhangi serb.-st 
bir adam muamelesi görüyor, 
evin en sa<iık hizmetkirları s ra
ııoda snyılıy<.:r, endişesiz ve ra• 
hat bir hayat yafıyordu. Kendi· 
ıile beraber esir düıeo arkadaş• 
ları ise &ÖZ açtırmıyan nezaret• 
çilerin kamçıları altında habire 
kürek çekiyorlardı. Halbuki o, 
bir defa işi bittikten ıonra diğer 
hademelerle beraber ıofra batına 
geçip keyif ılirüyordu. işinden 
başka ondan zamanının hesabını 

ıoran hiç kimse yoktu. 
Ihtiyar Marldnin haklı olarak 

kanaati ıu idi ki, bir eairi iyi 
beslemek için yapılan masraf, 
onu kunetlendirmek ve ondan iyi 
it almak gibi bir neticeye varır
dı. Binaenaleyh heder ıay1lamaz• 
dL Birçok kaptan paşalar, gemi· 
)erinin bordaaında tabiatin gemi 
az ya almıt uosurJarile çarpıtır
larken, Abmet, kuru otlarla yap
tığı rahat döşeğinde ve ahır ae
ki.i.de tatlı ve sıcak bir uyku 
uyuyordu. Efendial ve arkadq
lan da dahil olduğu halde her 
kes, Ahınedin zamanla pek uysal 
bir insan haline geldiğini görü
yor ve ona, Adeta, babçivanlana 
inciıi g6zile bakıyorlardı. Bir 
aeııeye yakın bir zamandanberi 
kazma, kürek taşıyarak, ıalgam 
ve pancar fideleri araımda baş r, 
Detir oluyordu. 

Yaıay tının bütiln ufku bah
çenin duvarlarından ibaretti. Esir 
dUıtüill günden beri, hiç kimse, 
onun ağzından g~çıniı ve serbest 
hayatı hakkında en ufak bir 
hasret nidası işitmemiş, halinde 
bir hay•flanma hareketi g6rme· 
miştJ. 

Amiral Andre Dor ya gOrliltUll\ 
hayat nm durgun gUnlerinden 
birinde, al<rabast olan Marki Di 
Kastro ile gllzel Markbi ziyarete 
ıeldiği 1aman, Ahmet hakkında 

onlardan itiltiği şey böyle bir 
büküm olm~tu. Maamafih ırkının 
ve milletinin bu ez( ii düınıamoın 
g.!tiİfİ Ahmedin içinde derin bir 
fırtına basıl etmişti. Amirahn 
auı eta sorduğu inaaniyetkAr ıu
allete soğukkanlı olarak ce•ap 
verebilmek için bDyük bir kudret 
ıarfetti, degiımez ve Çelik gibi 
bir maake takındı. Verdiği 
cevaplarda deoiıcilik bayatını 
aramadığını ıöyledi. Efendisinin 
lutfll aayefinde baı bahçıvanlığa 
yUkaeldiğini, AdilAne ve iyi mua• 
llıele gördtiğtinU, İ) i bakılıp hiç• 
•ır zaman dövülmediğini ifade 
•lti. 

Bilhasıa baoımı hakkında 
lh•diblerde bulundu. Güzel bil' 
kuınaıtan verdiği iyi bir elbiae 
ile kırmızı külahtan bahsetti ve 
0 tekilde konuıtu ki, onu dinli• 
Jenler Ahmedf n mes'ut olduğuna 
•• bOtOn dftnya hazineleri mu• 
kabili de olaa, bugllnldl bayatmı 
hi,bir ıeyle deiitmek btemiy .. 

ceğine hUkmederlerdi. Maamafih ı 
Aodre Dorya bu sözlere inan· 
madı. Eski bir deniz kurdu 
olduğu için, mavi ıuların bazı 
glloler, ona alışan insanlar ftze
rinde yaptığı biiyilk cazibeyi 
yakmdan bilirdi. 

Ahmedin esir olduğu gl1o, 
TUrk kalyommun gUvertesl llze· 
rinde, ağzından köpükler saçarak 
üzerine çullanan bir alay Cene
viz baltacılarını nasıl ıilkip üze
rinden fırlattığını gözlerile gör· 
mllştU. Bakışları manasızlaımış, 
ı6z1eri ihtiyat1anarak ıakinletmiı 
olan bu yeni Ahmet, ona, eskisin
den daha tehlikeli &örllnUyordu: 

Amiral Dorya iıtıyordu ki 
esir düımanmm gözlerinde isyan 
fİmieklcri, yfizllnde hiddet kır· 
mızıhkları peyda olsun. 

Halbuki o gayet tabii, ıeıalz, 
itaatli ve hUrmetkAr. davranı• 
yordu. Ter biyeli hizmetçilere his 
bir vaziyetle sual sorulmadan 
bir ıey ıöyJeıniyor, daima alçak 
ıeıle kvnufuyordu. 

Ahmet ıorğuya çekilirken, bu 
aahneyi oturduğu ~eniş koltuğun· 
dan t.t1yre,1ea Marki di Kastro 
ise, amiralin bu deği~ikJik karşı· 
ımda duyduğu hayretten mem• 
nun oluyor ve bunu, kendi idare
ıindeo bilerek biraz da ıurur 
duyurdu. 

Amiral Dorya, bir ara, akra• 
balarını, Ahmet hakkındaki aami· 
mi kanaatlerine dair aydıalatıp 
aydınlatmamak ltzımgeldiğini dil· 
şliodU. Fakat ÖIDl'ilnde tek bir 
dafa kılıç çekmemİf olan Nida 
bir ada111a, hiç bekleamiyea anda 
18ldıran sehlrli bir ç6J dnımaaı· 
nın ant bamleai baklanda her
hangi bir fikir veremiyecetin.I 
düşündü ve yazgeçti. 

Maamafih amiral, miıafir1 
ol

duğu akrabalarının ••İnden ayrı· 
lacaiı glln uf ak bir tecrübe J•P
mıya karar Yerdi. 

Denizciler, 6tedenberl, gemi
lerinde kuru balık •e tuzlu et 
r•mekle lmOr ıeçirirler. Marki 

.. 

Ahmet reis 

dl Kaatro, bir cemile olmak 
•e birkaç 2nn. için olsun, Cene•iı 
denizcilerine bir atız değitikliği 
temin etmek için amiral Dorya 
tlderken bir bayii 9ebze toplat
llUf, bunları denle yapbrtmııtı. 
Cenevi11 denizcileri, bu aebzelerl 
btıyfik bir aevinçle ahp ıemile
rine naklettiler. Bu ıırada Andre 
Dorya Abmet'e dGadO ve bir 
yıgın ıebzeyi işaret edere:..ı 

- Sanları da 1en al •• 
benimle beraber re• r dedi. 

Ahmet, ıebzelerJ •ıeğine yllk· 
ledl. Önde amiral olmak lbere 
bahçelerden çıktılar. Birçok iç 
avlulardan geçtiler. Ahmet bura
ları bir defa, o da, bu eye ıe· 
tirildiği gOn g6rmllıttı. 

Di Kastro'Iarın eyi airlntiU, 
çıkıntılı idi. Bntnn bir ıene, 
ıehir Uzerine kurıundan ıua'la-
nna diken fÜneıin harare-
tinden muhafaza oluamak, 
limanı yalıyan rtlzglr •o tozlar
dan korunmak için iç içe birçok 
kemerlerden mürekkepti ve bun• 
lar, ıebrin filrllltnI& faaliyeU 
ortasında, bu eve, bir aeııizlik 
perdesi ıermiı oluyorlardı. Ah· 
... tte Amiral loı bir koridordaa 
geç.iyorlarcb. Ônde •Tin kapıc111 
yBrnyordu. Bird~a~ire bu kapıcı 
bir anahtar çnırdi •• bir kapı 
açta. Şiddetli bir ziya beyuhja 
ipad• Ahmet, CeaeYenia m91bur 
nlıtıall.tll• karf118f1D ıt bulunu
yordu. 

Bir aenedenberidir )d eafr 
Tlrk alkerl bahçelerden cfitan 
çıkmamıfb. O bahçeler ki ylk
aek dıYarlant dıtan ile olan 
allkama yalçın Blanialan idiler. 
mamafih bu mahrumiyete Ye bu 
baai'et• ratmen Alımedin yllzDndo 
bir tek kıntıklık baıd olmacı. 
Eıeğinio yularını elinde tutarak 
eıiğin Ozeri1!d• durmuı, emir 
bekliyordlL Bır an, Andre Doyrya 
Ahmed• bakh, 80llra nhbm'da 
demirli bulunan R•mi1erine doğru 
yllı'üdll. Eıir uker, Kemali hür· 
metle ve birkaç adım ıeriden 
takip etmiye bqladı. 

( Arkaaı nr ) 
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Sskiz Ay Evvelki Cinayet 
Şimdi Meydana Çıkanldı 

( B :ı ,tarah 1 inci sayfada ) 
muıtur. Bunlardan birisi bu pan· 
talonun 9- 10 ay enel köyde 
çalışan Erzurumlu Kerim ismiı.ıde 
bir çobana ait olması ihtimalin· 
den babsetmi,tir. Jandarma ku
mandanı bu ipucu üzerinden yü· 
rüyerek tahkikatına devam etmit 
ve ıu neticeye vas 1 olmuştur: 

Çoban Erzurumlu Arap Ke· 
rim bu köyde zenginlerden Akif 
Çavuşun yamoda çıılııırken, ıekiz 
ay evvel köyüne gideceğinden 
bahsederek alacağı olan parayı 
istemiş, fakat alamamıf, buna 
mukabil birkaç parça bakır ahp 
yola çıkmıştır. Akif Çavuşun 
oğlu Salih ile arkadaşı Şerafet• 
tin Kerim'i takip etınitler, İzmit 
yolu llzerinde yetişmiıler, bakU"
ları almak istemiılerdir. Kerim 
vermeyince kavga çıklDlf, netice
de iki genç, Kerim'i öldilrllp 
köye dönmUılerdir. Şerafettia 
cinayeti en ince teferruatına 
kadar itiraf etmiıtir. Katiller 

yakalanmıf, ıekiı ay enel lılo
nen cinayet bu ıuretle meydana 
çıkmışbr. 

Koca smı Oldurdu 
Havza, (Huıuıi) - Bu civarda 

Kocaoğlu köyllnd• esrarengiz bir 
cinayet meydana çıkarılmıttır. 
Çok gariptir ki Oç ay evvel lılen
miı olan bu cinayeti köpekler 
meydana çıkarmıştır. Tahkikata 
nazarea facia ıöyle cereyan et
miştir: 

Kocaoğlu ldSyOndea 25 1aııa• 

170 Kiloluk 
Bir Yaban 
Domuzu 

Şimdi her tarafta •• mevılmldlr. 
Cıeçenlerdo Fransada bir orman
da yapılan domuı &Tında tamam 
170 kilo ağırlıfında kocaman bir 
domaı wrulmaflar. Ba •iırbkta 
bir domuza o laaYallde ıimcliJe 
kadar hiç teNdllf edilmediti için 
herkeı hayret etmiflir. Reaimde 
bu domUUD bir kamyona sllrllk· 
lendiğinl sart11oraunuz. 

Yeni N•ıri6AI: 

YafUI• Haldut - içtimai dil· 
tlnceleri haYi küçlk bir eaerdir. 
Umumi Kltlphane nepiyatının29ncu 
numaruım letkil etmektedir. Yazanı 
Muslih Ferit. 
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dııı Ahmet'in zevcesi, bundan Oç 
ay evvel zabıtaya miiracaatla 
koc11ımn Samsuna giderken kay· 
bolduğunu ve avdet etmediiini 
bildirmiı, aranmasını rica etmiıtlr. 
Zabıta aramıf, taramı .. fakat bir 
netice elde edemeımiştir. Aradan 
Oç ay geçtikten sonra kö)' civa• 
rıodaki dere keoarıoda köpek• 
lerin, yeri kazarak ç ı kardıkları 
bir cesedi yedikleri t örlllmUı, 
derhal haber verilmiş, bir taraftan 
ıabıta, diğer taraftan Milddei• 
umumilik harekete geçerek tah· 
kikata başlam şiardır. Tahkikat 
neticesinde bu ceaedin, Uç ay 
evvel kaybolduğu ıevceal tarafın· 
dan ihbar edilen Ahmet'• ait 
olduğu (ve Ahruet'in bizzat zevcui 
tarafından · öldürüldtıill anlata!· 

mııbr. 

Ahmet aklen blru malal 
imif, zevcesi bundan kurtulmak 
için 6ldürmeii dUıtıomtıı ve tey• 
zezadeaile hemıirezadeainln de 
yardımlarını temin ederek Ahmı· 
eli balta ile yatağında parçalamq, 
•• ıonra da nzerine dokuı el 
kurıun ııkmqbr. Bu hunhar ka· 
dm cinayeti iıledikteo sonra ce
sedi yatağı ile beraber köye OD 

bet dakika mesafedeki dereye 
nakletmiı Ye dere kenarında da .. 
rioce bir mezar kazarak 18mmU9, 
ondan sonra da ıidip ubıtaya: 
"Kocam Samaun yolunda kaybol
du. Arayınız.,, diye haber ver
miftir. Tahkikata devam edil
mektedir. 
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HerHakkı Mahfusdur 
-263-

Onların mUıteribane hareket· 
lerioi 26rdükçe bu tabarriden 
hiçbir ıey çıkmıyacatını anlıyor; 
Molla Beye karıı mOmklln ol• 
duğu kadar nuikln• duranıyor
du. Fakat Tatar Şakir Paıa, her 
Jl ıoan Ye her itte of dutu aibi 
burada da fazlaca ıertlik Ye 
İfgUzarJık gllsteriyor.. Minderleri 
kaldırtıyor, aandıkları kırdırtıyor, 
dıvar deliklerine varıncıya kadar 
aratıyor.. Sahip Molla Beyin 
adamlarını, haıır baıır haıhyordu. 

Bu muameleden, ÇerkH Meh· 
met paıa bile utanmııb. Hatta 
bir aralık Molla beye yaklaımıf, 
öı\\r dilemiı: 

- Ah .. ah... Bu gibi ıeyler 

c maH çok iyi olur ammL. Ma· 
lum ya ... 

Demişti. 

Sahip Molla Bey, bu ı6zlere 
karşı, derin derin ııöğOı ıeçirmiı 
ve 1adcce: 

- Bu tla geçer galııı/ •• 
covabını vumekle iktifa aylami,ti. 

* Tabarriyat, akıam ezanına dot· 
ru hitam bulmuıtu. Aile mektubu, 
retml mubarrerat, bakkal defteri 
veaaire aihl kltıt ve yazıdan 
mürekkep ne YarH hepsi toplan
mıı, bir çu•ala doldurulmuı, 
mabeyne ıöttırlllmliıtO. Ayni u
manda da Molla Beyin yalı•ının 
etrafa hafiyelerle çe•irihniıti. 

Mabeyne götOrUlen e•r ak 
serian gözden geçirildi. AbdOI· 
hamide, şu yolda bir jurnal nril· 
dl: 

[ Sahip Molla beyin yalaıanın 
tahaıTiıi esnasında ele geçirilea 
evrak araıında herne kadar ( E•· 
rakı mUzırra) ltlakana .. yan bir 
,ey mevcut değildir. Ancak, ( Ce
miyeti fesndiye) ler ve (Komita· 
cı) lar arasında teati edilen mek· 
tlıplar, ıayet ele geçerse yabancr 
lar tarafınduıı anlatılmamak için 
kendilerince malüm ve tifreli ke· 
limelerden mürekkep olduğu aibl 
aahlp Molla beyin evrakı araım· 
da da baz.ı mektuplarm tarza tah
riri gayet manidar cOmle Ye 
kelimelerden mürekkep oldutun
dan bunlardan bir çoklarmın (Er
babı fesnt) ile muhabereyi teıkll 
eden evraktan ibaret olduğwaa 
ıerre kadar ıek ve şDphe bulun---

Resim Talalill Kapon• 

1'abfatlnhl l\ğrenmek lıtl1oreaıı11 
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Manidar Mektuplar Bulundu • 
madığmdan iktizayı halin ifa bu- ı 
yurulması maruzdur ferman ... ] 

Abdillbamit, bu jurnelı mu.,. 
hem bulmuıtu. Eğer başka bir 
zaman ols.nydı, bu evrakı birer 
birer tetkik vo talılil ettirir, bun· 
lar hakkanda kat'ı bir kanaat 
peyda etmeye oğra~ırdı. Fakat 
o •~nada (Rumeli hadisatı ) ve 
(İttıhat - Tarekki cemiyetinin 
Se!Anik Ye Manastırdaki hareki~ 
b) ile pek fazf a meşğul olan 
btlnklr, meseleyi uıı:atma:C isteme· 
dl. Belki de, sahip Molla bey 
gibi daima zan Ye şllpha 81· 
tmda bulunan bir zat n, böyle 
karıfık bir zamanda lıtanbul'da 
bulunmaaındsn endiıe etti. Baı· 
kAtip Tahıin Pa9ayı çağı rttı: 

- Şimdi, Sadrazam Ferit 
Paıaya bir tezkere yazınız .• Sahip 
Mollanın ( ilmiye rUtbeıl ), ( mül· 
kiye rütbesi ) ne tahvil edilıin .. 
Ve, Anadoluda bir mutaaarrıfhia 
iÖnderil11in .. 

Diye emir verdi. 

Abdnlbanıidin bu • iradesi, 
derhal Babıaliye teblii edildi. 
Sadrazam Ferit Pata, Baıkitabe· 
tin bu teı.kereainl alır almaı 

' 
hemen iı• giriıti. Bir taraf tan 
Sahip Molla Beyin ( rlltbei ilmi· 
ye ) sinin ( rUtbel mUJkiye ) ye 
tab'rili muamelesile mcıııul oluyor. 
Di~er taraftan da Anadolunun 
tam merkezinde ve aahillerden 
uzak bir yerde bir mutasarrıflığa 
tayini hakkmdaki (arıı: tezkeresi)· 
nl yazdırıyordu. 

Artık Molla Bey, gidiyordu. 
Onu bu felAketten kurtaracak, 
hiçbir kuvnt yoktu. Bunca se ıe 
Şftrayı DeYlet azalıklarında ve 
hatta riyaaetindc bulunan ve 
ilmiye rütbeainln en yüksek 
payealne vAııl olan bu aıil zat, 
AnadoJunun en llcra bir köşe· 

sine atılacak ve orada 6mrllnftn 
ıonuna kadar kalacaktı. 

LAkin, bir mucize, Molla Beyin 
imdadına yetişti. Mabeyin erki· 
nından • burada lımini ıöylemiye 
mezun olmadığımıı • bir zat, Ab
dUlhamide ıu yolda bir ariıa 
takdim ettl: 

( Sahip Molla Bey kullarmın 
yı:hsında ele geçirilen ( eYrakı 
muzırra ) ıtlakına ~ayan hiçbir 
şey mevcut değildir. Zatı ıaha• 

nelerine karıı ihlb Ye sadakati 
muhakkak olan ve ancak arada 
ıırada zabta lisana kadir olamı• 
yan bu kulunuz, bu vesile ile ağ
razı şahsiyeye kurban olmaktadır. 
enakın yeniden tetkiki halinde 
hakikatin tamamilo tezahür ede· 
ceği asikAr ise do, her halde ve 
kahbei umur ve ahvalde, emrU 
ferman Yo Hitfu Ihsan, padiıahı 
celi1D11an efendimiz hazretleri· 
nindir. ) 

( Ari. atı nr ) 

Üç Katil 

Linç Edildi 
Sofya, 30 - Mulıak.enıe edilmek 

Oxer• Be liça lı luyonuna ı~tDrlll· 

nıekt• olan katil ınununu 3 make• 
donyalı, h•lkın hücumuna 'marua 
kalmıthr. Halk, katilleri :polleln 
elinden almıı v• hemen linç ederek 
81dürmüt tür. 

Harp Eorçlarmda TadilAt 
Yapılmahdır 

Vaıiııııl~n, 30 - Amerika Tjcaret 
Od.:s111 harp borçları hakkında bQtiln 
A merika 'ficaret Odaları aruında 
bir anket J•pmı~tır. Anktıte .erilen 
cevapluda oda azalarının bQyttk bir 
ekaerlyetl, harp lJorçları için yeni 
bir moratoryum illnı, tesl ıhat mu
raflarmı n a z •ltı' ınaıı eıaeına ietina t 
edt:rek borçlarda tadillt yapılmuı 
lehind.dir. 

;:ı:;;:;:ı:;::: --==:::::1. t 

ispanyadan Sürül~nl~~ = 

Menfadan Kaçtılar 

Ktnuousani 31 

1 HİKAYE l Bu Sütunda HergJ.n 
.. ______________ Yazan: Naci Sadullalt _ı 

Bülbülün Çektiği •.. 
Size anlatacağım Yak'ada ~ 

nun en mOhim rolll oynayacak 
olan en eaaılı tabiatını ıöyleye· 
yim : müfteridir. 

Kulaklarına varan koakoca ağ
ııoın içinde, deliğinden baıı g&
rllnen bir ıarı yılan gibi ucu be
liren etli dilinin 1&lyalarını önUne 
gelene bulaıtarmaktan bir zevk 
duyar. Ortalıta filanın karıaıle 
filanın kocaaı ara1ında ılzli bir 
mllnaaebet olduğunu atmadıtı 
ıUnler, filanın ırzına filanın 
namuıuna bir kir bulaıdırmadığı 
umanlar adeta ekmek yememİf 
ıu lçmemlt ln1&nlann ııtırabile 
kıvranır. 

Onun iftiralarından yakaallke11 
bUyllk bir halk yıtınının içinde, 
hatta batında hamamcı lbrabim 
çavuı gelir. Mllfterl Ka11m, İb
rahim çavuıun hamamının kur
naları baıında, kirlerini dökllp 
çıktığı her 19fer ıolutu kaaaba• 
nuı kahYeainde alır, daha peyke
ye baidaı kurmadan: 

- "Namuau kıt herif, der, 
kaaabanın ortasına hamam değil, 
•ıkiya yalağı kurmuı. ,, 

Mnf terinin etı·afını bir allrll 
çeneai dUıük mütece1ıl•ler, menu 
arayan dedikoducular çeYirir. O, 
şiddetle parlayan may11b6ceğl 
boyunda dOıman bakııh ıözlerinl 
ı8zlerinin bıriikbğı teıiri anlamak 
lıter sıibi, etrafmı çeTirenlerla 
Ourinde dola,tırır: 

- Ne zamana kadar birader, 
n• zamana kadar bu hayduda ıo
yulmakta de•am edeceilz.,. Diye 
devam eder. 

Mektep, medrese 16rmeden, 
diıcilik, berberlik ve kahvecilik 
gibi biribirile allkaıı olmıyan Oç 
aıf ah kendiıinde toplamıı olan 
kaaaba kahveciıi Çolak İsınaflin 
elin• tutuıturduğu bulaıık auyu 
miıilld kahveden bir yudum çek· 
tikten sonra: 

- "Bir ay evvel altın uabmı, 

ondan bir hafta ıonra ıllmUı 
köıteğimi bir hafta evvel nikel 
tUtUn tabakamı yok ettiler, bu· 
iUn de baba yadiglra ıUmUı 
enfiye kutumu çaldılar.,, Der. 

gözlerini daj'layan bakıtlarlle 
karıılaıtı lbrahim 
nezle görmemlı ıeaileı 

- " Bu tokmağa elin na1ıl 
vardı? Klinata hır•ıı yatağı diye 
ilin ettiğin bu kubbenin altma 
ayakların teni naaıl ıetirdL Hem 
kendinin hem de benim bqları· 
mızı nara 1akmak lıtemiyoraa 
ne bir daha buraya ıel, ne de 
aözUme ıörOnl ,, dedL 

Hiç ummadıiı bu muamele 
karııııoda Ka11m, dapdaljın 
dururken enıeaine kızjın bir 
topuz yemif ıibi, afalladı. Fakat 
kendini çabuk topladı. Onun 
miıli a6rtUmemiı iftiralar halk 
eden menhuı ıeklıı aynı ıaman• 
da kendiılnl herhanıl bir yazl.· 
yette, ıeytinyafı aibl ıuyun 
Oıtllne de çıkaracak bir kunete 
malikti. 

Sahte bir ufiyetleı 
_ .. Hqa çaYUJI ••• lftıra etmlı· 

ler. Ben Byle bir ıe1 demedim " 
dedi. ÇaYUt ceYap Yerd~ Kuım 
altında kalmadı. Biri hamam 
kapısının t,lnde, biri dı11nda 
uzunboylu mDnakaıa ettiler. Ne· 
ticede lbrahim çaYUf okadar 
fazla delil 161terdl ki, Kaum 
onun aleyhinde ettitl iftiraları 
inklr etmekte deYam edemedi. 
Fakat epeyce uman- lronuımakla, 
KHım'ı rHrdDta dakikadaki 
mlltblt hiddeti bir dereceye ka· 
dar tHkln olmuı olan 1brahlna 
çavuı, iftiracının tatla dillerine 
yeaildl Ye bir tartla oau bama· 
mında yıkanmaya •lsaade ettiı 
Kaıım bir dalaa kat'iyen atede 
beride İbrahim cavutun laama· 
manda &tuinln berilinln yok 
edilditine dair iftiralarda bulun· 
mayacakta. .. 

Ka11m halvete ,Udi. T ezg&lun 
batında orucun tealrlle dalgın 
dalgın dUtDnen lbrahlm çawıun 
iri gözleri, kıymetli bir ıey bul· 
muı insanlann ae'rincile parladı. 
Akhna bir muziplik ıelmittl " 
aklına ielenl yaph. 

* iftiracı Kasım ıoyunduğu yere 
geldiği zaman bohç.aının içinden 
hançerile kırmızı kuıatındaa 
başka her ıeyinin yo1 edildljinl 
gördü. DıııUndll taıındı nihayet 
beline kırmızı kuıaiı aardı, ban· 
çerini takta Ye çırçıplak lbralıina 
Çavu,un •• adamlarının 6nftnde 
dikildi. Ellerini Allah der fibl 
iki ya:-·na açtı, bepıine birden 
hitaben: 

-
11 Burada bir ıeyim çalandı 

demiyorum. Fakat insaf edin 
ben :. ıma bu kıyafetle mi 
geldim ,, dedi. -----

Dinleyenler arasanda müfteri 
Kasımın mayasını bilenler bu if· 
tiraların yllzde doktanıru iakonto 
ederler. Onu daha iyi bilenler 
hiç biriıine inanmazlar, fakat 
tanım1yanlar tiamamcı lbrahim 
ÇavUf hakkmda haldı olarak fe· 
na fikir be11lemiye baılarlar. A 1 

ğızdan ağıza yayıla yayıla Kaaı· 
mın bu fena iftiraları Hamamcı 
İbrahim çavuıa bir çok mfüıteri· 
lerini kaybetiirınit ve onun lcasa· 
bada ötedeııberi eyi tan:nan is· 
min• fena bir danığa vurmuştur. Uyuşturucu 

Hamamcı lb;!him çavuı hiı· Madde/er 
ıettığl bu fena gidiıin sebebinin Yunanistandan Mısıra 
Kaıımın iftiraları olduğunu anla· 
makta gecikmedi. Bir gUn ctra· Kaçakçılık Yapılıyor 
fına toplanan hamam uşaklarına Kahire (Hususi ) - M111r za· 
- .. Ekmeğim ve haysiyetimle bıtns uyuşturucu maddelerle 
oynayan Ka1ım deni!en o mende- müc ıdele için fevkalade tedbirler 
bur herifi bir daha buraya sok· alıyor. Mısır Polia Müdiri Umu-
mayacak1101ı. " Emrini verdi. misi Reıül Paşa demittir ki : 

M•nfalarından ka9an l•panya aUrgUnl•rl -tl .. Mısıra uyuıturucu maddeleri• 
Geçeolerde lıpan1ada bir isyan m Faı mllıtemlikellne aDrmüıttı. Kirleri kab ::ı rıp da balvttti öı· ıokulmama11 için ,iddetli tedbir· 

patlak Yermlft San jurjo lımlnde Fakat iıyan ıllrıtınleri bir kola- leylip,!kaıabaom biricik hamamının ler a! dık. Şimdi uyuıturucu ma~ 
bir Jeneral, Cumhuriyeti derirmek tokmağını aallayan Kuım, lbr.. delerin imal merkezi TOrkiyedea 
iateuıi1t fakat bunun 6nDne çabuk yınt bulup Faıtaki zindandan him çaYutun fena bir hiddetle Balkanlara ı•çmiıtir. Mısıra M 

Pul mu .. a!Jılhıiıt r ı ı l,r . ', . · geçilmiı.tL lapanya hllkWlleti .it- kaçıp Portekiıe iltica etmitler Ye aıık wrab, derin bir kinle, kız· çok kaçakçılık yapanlar da Y ~ 
-----------------~~~~~~~~~~~~~~~~~"· e~m~-~-~~·-· ----~~n ~ •~ ~hl i~~ u~u~. ~~~~~~=-~~~---1.....:....:~~-=.:=-~~~~~ 



31 Klnunusanl 

1r f!fltflre IHlktmetl arh.ftnd&n G&1 
Jl:r.. ne lıodiye edilen eserh terel1rn'1 

LE 
-211 - Yazan: C•neral Oglander 

Kuvvetler, Büyük Anaf ar-
• 

taya Doğru Ilerleyordu 
Bu tepelorlo timaliodo alçak 

we yuvarlakça bir tepe vardı kl 
buna lngiliıler Scimitar tepesi 
bınini vermişlerdi. Buraaı bili
hare çok ıiddetll muharebelere 
uhno olmuştur. 

lımail oğlu tepcıl ile Ulaba· 
ba tepeleri arasında, ovadan 
yllkıclen iki tepe dahn vardır ki 
onları da tarif etmek lbımdır. 
Alçak bir bel ile biribirio mer· 
but bulunan bu tepelere İngiliı· 
)er, renkleri itibarile çukuliita 
tepe 1 vo yeşiltepe iıimlerini 
yermişlerdi. TUrk haritalarında 

ise her iki tepeye de Mcstantepe 
denilmekte idi. 

TUrklerin, Anznc sahillerini 
bombardıman edebilmek ıçm 
aratma bu tepelere top yerlettir• 
dikleri, buraların gerek cenuptan 
ıerekıo garpten vaki olnbilccek 
herhangi bir taarruıa karııı tel 
örgll manialarile tahkim edilmit 
olduğu ve fakat şimal yamaçla
rının miidafaaıız bulunduğu ıöy· 
leomekte idi. 

Hundan maada karargaha 
t elen rap :>r1ara nazaran Kireçte
pe 'de kOçUlc bir müfreze bulun
durulmakta, T eketcpe 1ırtları iıe 
gayrimeıgul bulunmakta idi. 
Tiirklcrin ellerinde bulunaa be~ 
taburdan Uçü ıl\ kflçük Anafarta 
civarında bulundurup mütebaki 
iki taburu da Mestantepe, Ki
rcçtcp• ve Suvla körfezinin iki 
taraf na tevzi ettikleri ıöylen

meI le idi. 
Suvla körfezi hakkmda mev

cut malömat ga) et mabdut ol
duğu gibı elde bulunan harita da 
gayet eski olup f Dyanı itimat 
değildi. Denizdt-n bakılınca klSr· 
f ezin şimal tarafmdnl<i sahili 
kayalıktan ibaret ve ihraç luwe
ketino gayrimtlsnit görülmekle 
idi. LAlababa'nın alt ndaki sal il 
alçak kayalıklarla muhat i<li \'e 
burası da a ker ç.ıkarmıya müsııit 
değildi. Maamafih körfezin şark 
taraf nda Tuzlu göla körfeıe bir
leıtiren kuru bir çay yalağı vardı 
Ye burada Suvla ovas na gidile• 
bilecek mUnasip bir kums:;ıl vardı. 
Tuz gölilne gelince burası yaz 
aylarmda tamamen kuru idi. 
Hele denizden ha!<ıldığı zaman 
parlak tuılu satbi:e daima kuru 
olarak görllnUrdO. 

Anufarta s rtb.wun altında ve 
hu 11 rtlarla :ır~c;ı.,da 

Azmak dercıi vardı ki SuvJaya 
çıkarılacak kuvvetler bu dereyi 
takiben bilyük Anafartaya doğru 
lleriliyeco!derdi. Burada arazi 
daha milnbit olup etrafta birkaç 
çiftlik ve Tilrk haritalar.na naza
ran da bir haylı su nıembaları 
vardı. 

Jencrnl Hamilton Amiralı (de 
Robcek) 1 yanma davet ederek 
Aozac cephesinden başlıyacak 
olan bir tnarruzla beraber Suvla 
körfezine de hiç olmazsa bir fır· 
kalık bir kuvvet çıkarmak mese
lesini ona da açtı. Bu suretle 
hareket edildiği takdirde taarru• 
za iki fırka yerine fiç yeni fırka 
i~tirak edecek ve muvaffakıyet 
ihtimalleri artncaktı. 

Gemileri tnhtelbahir tecavUz· 
!erinden koruyacak yeni ağlar ve 
karaya asker çılrnrmak için de 
zırhlı mavunalar tedarik edilmiş 
olduğundan amiral bu plana der· 
hal mu\'afal<at etti ve ihraç ame· 
liyab hakkında IA:cımgelen terfi· 
bab almak Oı.ere icap edenlere 
talimat verdi. 

Anzac cephesinden ald ğı iyi 
haberlere, amİr•lın muvafakatine 
Ye İngiltereden yeniden kuvvet 
gönderileceği hakkındaki vaitlere 

güvenen Jencral Hamilton'un ma
DeYİyatı tekrar yUkseldi ve 27 

huirar. da, ağustos zarfında yapı· 

Jacak taarruz pllnına Suvla kör

fezine de aslı er çıkarmak hususunu 
ilAve etti. 

Jeneral Hanıilton yeni ordunun 

fiçilocü fırkası Çanakkaleye ~Asıl 

olur olmaz, daha fazla vakit 
geçirmeden, bfiyllk taarruza baş
lemıya karar verdi. 

1 temmuzda Jen.,ral Birdwood, 
kendi· he tahsis ecli'ccek tal·viye 

kıtnatının sureti istimali hakkında 

yeni bir rapor göndnrdi. Aradan 
l, cçen bir ay zarf nda iktisap et
miş olduğu yeni tecrübe ve ma
lümata ve Türklerin mütemadiyen 
tal\ viye it tantı göndermelerine 
binaen 30 may sta teklif etmiı 

olduğu planda bazı tndilAt yap
mak ıdırMında kalmııtı. Bu defa 

vermiş ( ı raporda Jeneral 
Birdwoc d •. arruzun ilk safhasının 

yaln z Conk bayırını ı:apletmiyc 

inhisar etmt-yip 971 rakımlı tepeye 

kadar bOtün Sarıbayır ı rtlan• 
nın zaptını da ihtiva etmcaini 
teklif ediyorrlu. Gerclc buralarını 

ele geçirmek ve gerekse Battles 
bip tepe i..i, 700 Baby tepeaini 
Ye 400 ra1<aml tr.peyi zaptctmek 
için 7 ııv :d k takviye kıtaatına 

ihtiy.ı~· ) Ö<atcrİ> cır, taaı ruzun diğ<'r 
sııfhal.ır içi.1de da ha fazla yar· 
dıına ihtiyDcı olecağım ilave 
ediyordu. 

( Arkoıın var ) 

H ) ı.:ı ı ılır ı ı Ilı hukuk 
ıııalıh ı ıl'"'İ ıct 'l: l r •ktH ne mahke
n<'CO 'aT. 'N ol il lı< nl tevuffa duktor 
Hı tınaıı ef n .i)O at olarak fle3oğ
lu ıda • ı ız ~:ı ı l t ·1 uıda 1 ııuma
ralı lıaıı io ıı ll\ ut •·u ayı nıutruke 

~ :;;ub.~t Hl'!! Jl• rtı nıb•"' l!ıl.at Jfi ttırı 

i1 tnıreıı '•' ertusi ~ ~ ılıat rn:ı:? Cuma 
~ıı ıil !laat ı .t dı•ıı i tilı.ır• ı. ı.ı;ık arttırma 

ırnr •1 yln ı;ıttılaı·aktu. Talip olanların 
meikOr gııı ,. &aı&t.ta 'ln.ılıallinde 

h.t.ır hııluıııııaiarı lı,z.tıııııı ill:ı olunur. 

SON POSTA Sayfa 11 

Resminizi Bize Gönderiniz 1 ZF 1~~{'~ I,-Gayet UCUZ 

Size Tabia~inizi*.söyligelim fi~J}l}J• ~ I ı l BALKABAGI ( 1) Kuruş 
Resminizi kupon no gGnderlniı. ~ - - .+ Kasımpaşa vapur iskelesi 

Kupon diler 1ayf.amııdadır. KARADENiZ POST ASI 
1
2e Mehmet Mahr~ Bey; Samim~ SAMSUN 

Meccani muayene 

dir. Sadeliği 
ve tevazuu se· 
ver, bir iıte 
önayak olmak 
istemez, yara· 
tıcı kudreti pek 
ku\'\'etli değil

dir. Çabuk kı· 
rılır , alınır 1 

hassas davra· 
nır, tavır Vı• 

hareketleri saıniuıi olmaz. 

35 Hulki Bey; 

Elinden iş ge· 
lir \'O intizama 
riayet eder. A
tılgan \"6 atak 
değildir. Kafa· 
sım fazla yor
mak istemez, 
tesadüfler den 
istifade etmek 
ister. Kadın 
mevzularile a
lakadar olur· 

Sakin tavırJı,l 

• 27 Sumsunda lllehmet AJI Bayi 
Zekidir. oku· 
lur, girğin ve 
ınüte cbbis O· . 
lur. Aculdilr, 
m e r a k l ı dır • 
Men f eatlerine 
karşı kanaat· 
kar df'~ildir. 
Lakayt kalma· 
snn ihmal e· 
dilmesini iste· 
ınez. Şöhret vo i kh .Ji ~ r. 

•apuru SALI 
3 ı klnunusanJ 

gllnU akıamı Sirkeci' den hare
ketle ( Zonguldak, İnebolu, 
Ayancık, Samıun, Ordu, Gire· 
sun, Trabıon, Sürmene Ye Rize) 
ye aı:imct wo aYdet edecektir. 

F aıla tafıilAt için Sirkeci 
Y el'kenci Hanındaki acentahğı· 
na mOracaat. Tel: 21515 

FRATELLI SPERCO 
Enrico Sperco n mahdumları hAleflerl 
Galata 61ncu Vakıf han (Sabık Arapyan 
Han) 1 lnol kat 1-10 Tel. B. O. 4792·1 

CIE ROY ALE NEERLANDAISE 
Tapur ılrketl - AaıeUırdam 

An"Vore Roterdam,Amıterdam nllamburg 
için yakında hareket edecek vapurlu: 

Ceree vapuru 4 ıubata doğru 

Ulr•••• vapuru 20 ıubata doğru. 
Oanymede• vapuru S Marta doğru. 
Oreatea vapuru 17 Marta doğru. 

IIalkevl Tio icliğiıı<len : Halke' l n doıı 
alınacak ve ika. ile müraca.ıt ed cek 
fakir hastaların mun~ one n ted:ıvlsi· 

nl kal ul eden doktorlarınıııın, mua
yene gUn Te saatlarını aıağıya yaı.ı· 

yoru:ı: 

Dr. Nadire Haıııuı, kadın ba•t lık
ları, Pcı:ı:ırte 11 Çartıunba 13 ilA 18. 

Dr. R Tat Snllb Boy, c ı lt ve zObre· 
vt baatahklar Cumartesi, Çarıamba 11> 
iltl 18 .• 

Dr. SOley ınan •• tiA rU Bey, Oöz ha~· 
talıkları, Cu ıııarteei, Pazarteal, çarının· 
ha 16 illi 17. 

Lisan kursları 
lstnııbnl Ifalkevl Reialifdnden: Li· 

san kurslarımıza yazılnnlardan bir kıs
mının devam etıne tikleri tetkikat ne· 
tic•st ani tıldığındal\ 1 Şubat 938 
tarihinden itibaren bu suretle golmi· 
yenlerin kl\yıtları eilfnecek ve y rle
rfne yeniden mtıracn t edenler atı ıı1.· 
c:ıktır. 

----------------------------ZAYl -B yazıt ıubtıehıdun almak· 
ta olduğum maaea ait 805420 c izda.· 
nımı ve tatbik wilhrUmO zayi ettim. 
Yenisini alacağımdan cskielnlo btıkmU 
yoktur. - rntibte, merhum O man Ef. 
zcvcoıl Rulı at Hamın . 

Compagnl• Roy•I• H•••rrandal•• 
"f&pur ıirketl vaaıtuile TO bilumum 
Neeerlandaieea vapur acantaları nrasın· t;;;". ~~~'""':eı~~~~,..,~~iiiii~;:;;....~;;;;;;; 
dııkl muhil berat sayeıfnde DÜNYANIN urestoa ,·ı.ıpuı u 1fi $ubata doğru. 
BOTUN LiMANLARI için emtia kabul NIPPON YUSEN KAISHA 
dlli Q tu (Japon Tapur kumpanyailt) 

~ebilfr. Te DO RU KONŞ!AiENTO verJ· Yokohama, Kobe, Dairen, Tshıgtao, 
Yakında BuTgaz, Varna Te Koııtenceye Sbangbat, Bonkong, Slngapor, Colombo, 

hareket edecek vapurlar Sun, Port &it, lı.mlr, lata11bul, Pire 
Uly•••• -vapuru 12 ıubata doğru Cenevre, Vııle!lela Lh erpol ve Ola gow 
Oanymedee Tapuru ıs ,ubata limanları araııında doğru poıta. 

4oğru (Aktarmaa1ı vo doRru > 

Oreata• vapuru 9 Mart• doğru. ourb•n Maru upuru 20 fUbAta 

Amaterdamdan beklenen npurlar: doğru. 

Uly•••• vapuru 12 9ubata doğru Delago• Maru '" puro 20 marta 
Oanymedes vapuru 23 tubata doğru 

cloğru. 'l'alıilflı !çin Galata'da Altıncı vakıf 
Ore•t•• vapuru 9 Marta doğru. 111.ııında ı~nATELLt SPERCO, ENRlCO, 
.\msUırdaından hareket decek vapurlar, SPERCO TO llAHTUMLARI balcflerl 

Ganymed•• npuru 1 ıubata nııur acent lı~ına müracaat. 
doğru Tel. 4 • 4792-1 .. ~ 
PA A 

Arttırmak Bir " . r 

Her Fırsattan 
PARA 

• 81Q KUMBAAA 
ALiNiZ. 

istifade Ederek 
Arttırınız! 
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A 

20,000,000 Lira Sermayeli 

m ya 
T. A. Ş. 

2,000,000 Türk Lirası 
Kıymetinde Beheri 50 Lirahk 

110,000 adet 
.. 8 .. tertibi hisse senedi ihraç ediyor 

Kaydın başladığı tarih ı. ŞUBAT 1933 
Kaydın kapanacağı tarih· 28. ŞUBAT 1933 --

Hisse senetlerinin ödeme şekilleri : 
• DEFA TEN : Kayıt esasında % 100 

~e ya TAKSİTLE : Kayıt esnasında% 10 - l/5/1933 tarihinde • •4 SO 
l/7 /1933 tarihinde • % 30 - 1/9/1933 tairhinde . % 30 

Tevzi edilecek temettü hisseleri : 

% 100 • 6denecek hisse senetlerine sermayenin tamamı Qzerinden 

0/o 6. (yüz e altı 
5de cerc h eneli rine tediye tar hler ne glS 

/o 6. (yüzde altı 
Her blsse senedine senevi % 6 hissei temettü tevzi edildikten sonra 

~l'ilettüat bakiyesi nizamnamenin 104 üncü maddesi ahkamına tevfikan 
ikinci hi'ssei temettü olarak yine hissedarana verilir . 

Nezdinde k yıt ftluamoıesi y pıl c k 171Q ssesat: : 

T. C. Merkez Bankası 
Türkiye Ziraat Bankası 

türldye İş BankasJ 
Emniyet Sandığı 

Osmanh Bankast 

Banka Comerciale ltaliyarui\ 
Doyce Orient Bank 

Felemenk Bahrisefit Bankası 

Emlak ve Eytam Bankası ..... 
Hanımefendiler; -
K A • O 

Nedir bilir mi iniz? 

K A • 
Şıkhk • Sağlamh • Tasarruf 

demektir. 

............ ,C'F., 

B Ç i ve Di İŞ 
Mektebi: Tarihi tesisi t 927 

Üçüncü trimestr 

Beyoğlu'l'da 

Eski mağazaların en asrisi ve bütün 
Türkiye'nin en mükemmel çeşitli 

MAGAZALARIDIR. 

15 Kanunusani ila 15 Şubat 933 
MEVSiM SONU 

münasebetile 

Büyük Satış 
flütün dairelerde 

Fevkalade Tenzilat 

EMSALSİZ FIATLAR 

BAK.ER 
Yalmz iyi mat ve halihazırda 

her yerden ucuz satan MAöAzALARmR. 

Bu fırsattan istifade ediniz. 

ipek ve museiin çorapların1zın daima 

• 
Mark il olma••n• dikkat e.ilnlz. Ald11nmıtzsınız. 

Maar f Vekil et n 'o 
müsaadesini b~ & Hç
ki ve dıiıiş mua lime· 
•İ Parls ekademisin· 
den mezun KLiO 
M AVRO M AT i en 
eon Fransız ve basit 
bir unıle tevfikal'\ 

İN 
(erkekler için) (kadınl r için) 

ttıdri• etmektedir. Ameli dikit bilen- , 
ler bir ınah zarfınaa •• bilmlyen er 1 
Oç mah ı; ırfında hendeııe ile tayyör, 
tuvalet imalini öğrenebilirler. Mek-

Ademi iktidar va umumi zaata va eaç 
dökUlmeslne kar•ı dinç hayvanlarm gudd .. 
lerlndan yapılmıştır. Gençlik kuvvetlerını iade 
eder. 

Bu TOrk mala emsaline faı ktir. 

Her yerde bulursunuz. "1 

Dr. ARA NiŞANV AN 
Boyoğlu To atlıyarı otelı y.ıuıı<1a M •ktııp eu k :n No. lı mu yt'nohano i ıd0 

hıuıta arını 8 bahıan a .~ıııııa. ka lar k hıı ve ted ıvi ed •r l'tılofıııı IOd ~3 

GRİPE TUTULMA YINIZ 
Her Hbah bir kase 

Aldığınızda 
VOcudunuza gripe karşı eo kuv.etU silAbı nrmi' olursunuz. LVhde)·İ 

•• kalbi kat'iyyen vormu. a ve t2 kaşeW{ lmhıl ... rı ic;teyiniz:. A . , .,, 
Adapazarı Türk Ticaret Bankası 

Anonim Şirketi on dördüncü senelik hissedarlar içtimaı 
Adapazarı Türk Ticaret Bankaaı • Anon ı.ı ş;rkdi s.ıneliK h ncdarlar 

içtimaı Mıırt ayrnın ikinci Pcrtembe gilnll Hat on dörtte Adap. ıarandi\ 
Bankanın muke:ı binasında yapılacakhr. Müz:nl<cre n• nesi ıışağıda y .. :r.ı-
hdır. Bundan ba9ka mevaddın ruznameye konulm 11 28 i madde mucibin· 
ce ıcrmaycnin yu:ıdo onuna mıllk -olan hlue arlar tarnfoıdan içtimadan 
akaUI nn gün enci teklif edilmuine bağ t ır. 

Eıu mukavolcnamenln 24 üncil maddesine gore umumi heyet asaleten 
nya vekAleten yirmi veya ve daha z:i}'·adc b nka bisao ııcncdıno sahip bu· 
lunanlardan torokkOp eder. Vekillerin 1·lsscd rlcrdıın olmnaı ın şruttur. 

26 ancı maddeye tevfikan içtima ıilnünd n en nz iki hafta vvel bankanın 
merkez yeya 4ubelcrine hi11edarlar1n mOracııat a birer dühulıyo vınakası 
almalarl rica olunur. 

RUZNAMEI MÜZAKERAT: 
J - ldare mecllanin ve muraka:.,e heyetinıo raporların n okunma••· 
2 - 1932 aeneıl bllinço H klruurar t.cubının letk k ve tasdiki.. 
S - TemettO tevziloe karar YerilmeaL 

ecllai eaalaruııa HÇll mui. 

tepçe v .. r:len diplomalar Mnarif Ve• 
kaletinuen kabul ve tasdik olunur. 
Dereler tubat iptidasında baılıyacak· 
tır. Taliplerin Beyoğlu'nda Yeni çarşı, 
Fail.pata caddes inde Fu:ilet apartı• 
mauanan 6 ıncı katında 6 No. daireye 
her gün 9· 12 ve l ·4e kadar mQ• 
racaat etmeleri. 

lstun lıul Oçn neli lcrl\ Mornurluğun· 
dnn: l\t dıcııı olup (uruhtıı mukıırror 

bul·unaıı Kıırıt:ığııçb lmrıhor eaddo· 
sındo ı ıı~ ııtıınıu h Kotrotlıı. (13.00l) 
kıyo otun 7-2-!)HH Salt gllnil saat on 
birden 011 ikiyo ka•lıı.r açık arttırma 
eurtıt.\le utıl14CS~t•• el arı talip olırnları n 
ıuah.,lliıı ıo memuruna müracaat eylu
melorı l'!h c·lurıı~r. 

Y enı model Aile ro 
Bir 11ey• ıkl ylblll bl~kları ~ 
evvela taıa siirtmek ve 
badehu kayıı üurlnden~ 
ı:cçlrmek suretiyle biler. 
Eyi tır•J olabllmc.Jı • • • 
için hctktK ıaıımdır. 

HeryerC:c satılır. lf1l}. 
:Mühim tekcmmııı.t. ~ 

Uruuml accntal&rı: 

Burkhard Gnnıenbeln ve Şsı 
Oalal Slambul 

B ) oı,lu Dordil eh u h hukuk 
n'ıalıkome iı don ı Boyog- ırı a Tokntli
yan knr,ısıııda AnıKr P p ırtı ınan ının 
ikinci katında mukim ik-0n 931 tari
hinde vof.ıt edorı Emrullah ude Ali 
Beyin tereke11· ne mahkemece vaz 'iyot 
odllııılttir. Tnrihi iUl.ııdau itib ren os
haht ıııa lııp ve :ı"l .ad ratıırı bir ay 
ve mır l o,;tl rıu 11ç )' urtıudıi Bttyoğ· 
ıu dı'ir lflııe 1 sulh tıu .uk uıahkemealne 

tl .. rı lUzumu ll&n ohıuur. 

Eczanelerden arnyınıı. Posta kutus•ı: 745 

PERTEV NIY AL VAFlNDAN: 
KöprUba,ında Valde hanı tahbnda 9-34 No. lu matau 3 Hae mOdcletl• 

• 28 No. lu " l " " ., " .. " N ., " " .,derununda13-14 o.lu maa oda matual " 
" " " tO No. lu matua 3 " 

: : " ,. ,. 1 No. lu 1 da 1 " 
" ., " " ,. l 1 No. lu maaoda mataul " 
" ,. " ,. tahtında 2fı No. lu mataz:a 1 ,. 

Akaarayda Gureba HOHyinata mahal. Nalıncı ıok•k 14 No.lu 1 " 

• 
• 
• 
" • 
• 

hane 
Sili'vrlk•pıda Belırat caddesinde 22 Nu. lu bost•n 3 " • 
Şişlide Meşrutiyet malıal. Ebe Kız ıo. Valde aprt. 5No. daire 1 " " 

Pertev Nlyal vakfı akaratındıın ballda muharrer em1ik yirmi rGn mi~ 
detle ve açık arttırma ıuretile müzayedeye konulmuıtur. Kiralamak lıt .. 
yenlerin mil:ıaytıde gilnO olan ıubatın 9 &una ruOaad!f perıembe ırOnG ıast 
15 kadar lıtanbul Evkaf MOdQrlydinde vakfı meddlr idaresine n7a Ene&• 
mene milracaat elme1erl. 

f .. I · 'lstanbul Bel~di!~si ııaRı~. r * ~ 
Beher metro murabbama be~ lira kıymet konulan Kandillide 

Tapur iskelesi yanında 1396, 10 metro murabbaı ıahayi haiz Bele
diye malı arsa satılmak lizere kapalı zarfla müzayedeye konulmor 
tur. Talip olanlar şartname almak için her gUn Levazım mUdOrlU
ğünc mUracaat etmeli, müzayedeye girmek için de 523,5 liralık 
teminnt makbuz veya mektubu ile teklif mektuplarını 2-2-933 
perşembe g.UnU aaat on beşe kadar Daimi encUmcne vermelidir!~ 

D iş muaycnehaneal 

Y. HAYON 
BeyotJu İ.tiklll eaddHi Apartın u 
Santa Mariya No. 431 ku unıcu 

~--.. Sa.i Karaual 

&on Posta Matb•••• 

Sahibi & Ali Ekre• 

Neerlyat llldGril ı Halll l.ldl 


