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Keres e Tüccarları-
nın Memnuniyeti 

An ta ly:ı ve Mersindt> ki kereste 
~tokl .rımı~ııı tamamen atılma· 
eı ker te taccarların ı.ı: n ya
tUnO gllldtlrm 11tttlr• Bu husu ta 
halkımız diyor 1: 

Nuri Bey ( K yu eutaı:ıı c;arıı f5) 
- Antalya Ye Menin'Clekl kereat. 

ıtoklara tamamen aatıldığı için tOc
urlu aevin~ içinde lmiı. Ötcdcnbcri 
Suriye v ''Blr Ye tlmendifer ida
releri traverelorini hep bl:ıden alırlar 
id • Bırkaç ıenedenberl bu ah,verİf 
durmuftu. lktıut Vek let'nin yeni 
teş bbilal rl bu 1at t kapıaanı tıeınar 
açmıştır. Memnun olmamak mümklln 
m Jür? .. 

1',erit B y ( S ıltanahmet Uçlor ma· 
hallo i 7 ı 

- B :ıim ormaolarımıı ğaç çetldl 
itibarile çok z. nglodir. Rutul, tll 
mubıtludo •e binalar Y toprakl r 
lçind• en çok yafayan ve dayanan 
ağaçlar yalnı:ı b :zim or.nanlarımızda 
y ti4tr. Onun için M111r v Suriye 
ıibi rutub tli muhitler tlmdiyı kadar 
kerutelcr nl bizden alırlardı. Son 
ı.ıımanlarda k rcate ibracabmıı. dur· 
nıuıtu. Y onidco ihracata baılanmaaı 
fU buhnnh zamanda kcreatı tilccar
lıırın yQ:ı:Onll aüldOrmOıUlr. 

• ~ .k nl Boy (Kadıköy Toprake.ok.ık 22) 
- M d nlerimi:ı: gibi ormanları• 

n112 da henüz bakirdir, Ye bakımaız

d.r. Madı:ılerimh:in itletHm ıl içi 
ku\'V tli hamleler yaprldı. Ormancı• 
hğı ı. lçlnd böyh te4ebbüıl r iıte
ıh. Ta rutiy t eb'uaan mccli
ıino v rUm'ı bir or ao aoun l yi
ha ı Tarhı ecli 1 rdcn m dial re 
inlik 1 de ede b gü • adar ıel· 
m · tir. Arbk bö 1 bir k un ihti
yacımız vardır. Orcan ı rvetlmbden 
lstifad etmeıini bilm liyiL 

Jf. 
Peril li y ( K r tocl Kadıkuy Ke

rt t ı rd Kays rill ) 
- Se lerd be.rl reıt clliklo 

nıe~gulilm. So :ı:amanlarda kereıt -
c'lerde tb"t bir b brana dOş O~ 
lerdi. Datlardan i letilero Hhlll re 
lndirilc birçok k restelerlm"z alo 
hali de duruıord İktısat Ve leti
nin teşebbü il ur Y Sunsc plya• 
ansı tekrar ker atecll rimiu ç.ılmış• 
tır. Y ol .ten çok emouo 
olduk. 

Şe eclisi 
eclis Bugün Öğleden 
Sonra Toplanacak 

Belediye daimi encOmeni dftn 
de toplanarak Belediyenin 933 
butçesinhı masraf kısmının tetki
kine de am etmiştir. DUnkil tel· 
kik t neticesinde evvelce tespit 
edilen nrid t kı mmda bazı tadi
IAt icra ma lilıum g6r01m0ştür. 
Şehir mecli i buglln saat 14 le 

toplanacaktır. ilk celsede bOtçe 
mUıakereaine baılanacağı ıçın 

Tcfat eden bütçe encU ni r (s) 

ıigc rtact Hamdi Beyin yerine yeni 
bir reiı seçilecektir. 

SON POSTA Şubat 1 
-=-::..==.::=========c::===ıı:::::.1~=======================-: = 

DA B i' j 1 LBB 

srare • gz s·r Sandal 
Gecele i Haydarpaşa da Dolaşıyor Ve 

ece ~kç · in· la ırıyordu 
Zabıta H ydarpaşa'da cereyan edem esrarengiz 

bir bAdi eyi aydınlatmıı ve bu bftdfscnin faillerini 

meydana çıkarmıştır: 

hısların er geç gelip te r;and Harını arayac klarını 
anlıyan dub bekçileri sandalın bulunduğu yeri 
t rauut elmiye başlamışlardır. Nihayet evYelisi gnn 
akşam Dıeri iki f hı , bir ~ co evvel baştan kar 
edildiği esnada parçalanan sandalı kaldırmak ister
i rk n duba bekçileri tarafından yakalan rak poli e 

1ki gcc vvel Haydarpqa dubalarında n6bet 
bckliyen a-ece b kçileri gece yarısından sonra içinde 

iki kişinin bulunduğu bir ındalın dubııhıra yaklaş· 
makta olduğunu g5rünce: 

- Kim o dur f diye bağırmışlardır. Bekçilerin 
bu ihtarı Uz.erine sandaldakiler kUreldere sarılarak 

sür'atle sahile doğru kaçmışlar Ye snnd h başt n 
k ra derek karanlıkla kaybolmuşlard r. oçbul 

teslim edilmişlerdir. Uzun taJiklkat neticesinde 
lsmail Te Mustaf ismini taşıy n bu d mlar mak
i tlar.m çıkça itirnf etmişler ve dub daki kalın 

halatl rı çalmak istedilderini söylemişlerdir. Bu 
cUretk r h rsızl r tahkikat ikmal edildikten ıonra 

•• 
z T .. rkçe 

Söz Derleme Heyetleri 
asıl Çalışacaklar ? 

lst nbul Maarif mndUriyeti söz 
derleme faaliyeti hakkında mek
teplere bir tamim göndermiştir. 
Bu t mime göre hlltUn mektep
lerd b er kişilik bir tasnif he
yeti teşkil edilecek, bu heyetler· 
de uallimlere l ka ve arzula
rına göre azife v rilecektir. Her 
derleyici kendi üzerine ldığı 

mcvıu dair bulduğu kelimeleri 
deri ekle ber her diğer mev1u
lar it kelimeleri de lAkadar
lara h ber verecektir. 

MUfe.ttiılik mıntaka ı merker. 
komisyonunda kelimel r ikinci 
bir tasnife tabi olacaktır. 

Kam su türki v Lebçei osma· 
nld vcut kelimeler çık rılocak 
v f t bu k limelerin bu lu· 
g Uerd yazılı olmıyan manaları 
n rast elinirs ipka edilecektir. 

H r muallim derlediği keli
m yi evvelA kendi ocak rcısı 
olan mektep Başmuallimine 

bildirecekti,. Bu it hakkında Mü
fettişler buglln M arifte toplana· 
ca t rdır. 

ecep B. 
Bugün Fırka Azalarile 

Hasbühal Yapacak 
Ş b · izde bulu n H lk Fır

kaa1 umu t k tibl Recep Bey 
evvelki gece tokathyanda lıtnn
bul Halk fırka11 yeni ve eakl ida

re heyeti fere fi ne bir akıam ye

meği vermiıtir. Recep Bey bugün 

ı t o dörtte 1 y kö künde 

Halk Fırkaıı aıalaril bir baabu .. 

hal yapacaktır. 

ftdliyey 

Neşriyatımız 

1 !.Aka İle 
ı Karşılandı 
f -

"' ooperatif Teşki~indeki 
Müşkülat izale Eoil cek 

Buray kscden ha erlere gö-
re, kooperatif teşkili için icap 
eden masraf ve muamelelerin 
çokluğu hakkında yapt ğtmız 

şriy t Ani rada al kadnr d i-
r 1 r t rafı dan nazarı ıkkate 

h mıştır. İ tanbuJd ko<ıp r if 
işlerile meşgul olan Komiserliğe 
bir tezkere gönderi er oope
ratif teşkilinde müşkülatı mucip 
olnn noktal rın y ulm ı bi diril
miştir. lstanbulda mevcut e naf 
teşekküllerinin emen epsi birer 
istihsal koo'Jeratifi haline gelmek 
ist diki ri h ide t e k 1 m • i· 
minin üç, dört ay ürme i ve beş 
yliı lira kadar mssrııf yapılmaıı 
kooperatif teşkilini ğUçleştirnıek
tedir. Bu mabz.url rın izalesine 
ç lıf ılac ktır. -----E me Fi ileri 

Muallimlere 
Kıdem Zamını 

l nbul rif dilriyeti 
kidem ı ı örec k u ilimle
rin isimlerini tespit t ktcdir. 
Şimdiye kad r on bir kaz mn 
kıdem görecek muallimleri tespit 
edilmiştir. BugOnJcrdc Beyoğlu 
kaza da d kıde örcc ki rin 
isimleri tespit edil c.c tir. Li t 
tama }anır tamamlaom ı. M rif 
Vek leline önd rilec ktir. 

oklam~. 

Kadıköyde Mütekaitlerin 
Yoklaması Yapılıyor 

Bugün K dıköy MalmUdürlli
ğllnde askeri ve mülki yetim •e 
mütekaitlerin maaş yoklamasına 

başlan'1>1ştır. Evvelti ıkert ve 
mülki yetimlerin, sonr da askeri 
ve mülki mütekaitlerin yokla
ması yapılac kt r. 

Askeri yetimlerden cüzdan 
numaraları 3001 den 3400 e 
kadar olanlar bugün, 3401 den 
3800 o kadar olanlar 2 Şubat 

3 Of ve mütebakisi 4 Şubat cu
martcıi günü, mulkt yetimlerin 
1 den 400 ı.e kad r olanl rı 5 
Şubat, 401 ve [mtitebakileri 6 Şu
bat, askeri miltekaitlerin 5001den 
5200 e kadar 7 Şubat, 5l01den 
5400 • k dar 8 Şub t, 5401 den 
5600 e k darlan 9 Şubat 5601 
den 58ÖO e kad rı 1 1 Şub t. 
5801 ve mlltebakilcri 12 Şuh t, 
mülki mütekaitlerin 1501 den 
1700 e k d r 13 Şubat, 1701 
den 1900 e kadar 14 Şubat, 
19J& ve mütebakileri 15 Şubatt 
yoklanac ktır. 

Afyon işleri 
Japonyaya İhracat Y apı1-

ması Bekleniyor 
Ticaret bora ında ekix, on 

&Undcnheri afyon llzerine mu
ameJ olmamaktadır. Bunun 
ıcbebi Avrupa ile lıtanbul pi· 

sa raamdaki fi t f rkıdır4 
laanbuld piyasa yüksek olduğu 
halde Avrupada bir u dU üktür, 
diğer taraftan ı bcılarda y nl 
ıene mahsuJUnlln neticesini al· 
mak Uzere beklemeyi tercih et· 
mektedirler, bununl b raber 
yakında J.ıponyaya ihracat ya
p 1 cağı llmit edilmektedir. 

Günün Tarihi 

Zeyrek c·nayetinin 
Tahkikatı Bitti 
Bayramın üçüncü Onn 1a t , 19) 

da Zeyrekte bir cinayet oldu. Kürt 
Malamut ianainde blrlıl rırtlağınn Y• 

•akıiioe • bıçak saplanarak feci bir 
ıurette öldürüldü. HAdiaeye vaz.'ıy_. 

eden ınüddclumuml muavinlerinden 
K mal bey tAhkikatını bit:rmİf ve 
doıya11na ikinci milatantiğe Yermittlr. 

O gece BldUrOlen Kort Mahmutla 
Muaa, Abbas ibrabim, SOio, Süleyman, 

Cafer, Şakir, ve faa isminde dokuz: 
kişi hep beraber Zeyrekte Sarı Muı• 
tafaoın (47) numarah m yhaneaine 
gitmlıl rdir. Bunlar içkı içtikten 
sonra Mahmutla C11fer araaanda bir 
kavra çıkmıştır. Bu l!ilrada Abbas 
Mabmudun koluna girere1< aokıı{ra 
çıkarmıttır. Bir a:ı sonra Abbas aal· 
dırmuını çıkartmıı ,.. Mabmudun 
gırtlatına aaplamışbr. Saldırma b:r 
taraftan girmiş, öbUr taraftan çıkmış· 
tır. Mahmut yere yıkıltrken arludnşı 
Muaada bıçağanı kögeüne saplıımıştır. 
Ve meyhanedekll r de kavgaya 1 tirıı.k 
ettikleri içrn aekizi birden adliyeye 
verilmiştir. Fakat Muı ile Abbu 
tevkif edilmif diğerleri a rb ıt bıra• 
lulmıtlır. 

Bir Tebliğ 
ihracat Ofüıinden tebliğ edilm 'ştlr: 
" Fransa'nın hor uç ay için teıbit 

ettiği kontenjan mil tıırlurı ekıcriya 
vaktinden evv 1 tilkenmektedir. 
Alikadarlar, Fransa'da kontenjana 
Ubi maddeleri hiu mlae tefrik 
edilmlt kontenjan miktannrn tükenip 
tOkenmediği hakkında Ofisten ma· 
JQmat alabilirler. 

lkttsat MUsteşan 
Şehrimizdo bulunan iktiaat vcki· 

Jeti mOıte1arı HOınil bey dün Sanayi 
ve Maadln l>ankaaına giderek banka 
ve ofia iti ile mefğul o muştur. 

Mete Piyesi 
Halkni temsil ıub si, bugiln saat 

14 te Cülhane Alay köşknnd Mete 
piyesini t mıil edecektir. 

Bir Konferans 
fatanbul Maarif ır.Odilr muavini 

Hıfzırrahmıın Raşlt bey bir konferanı 
ver ek üure Bursaya davet cdll
m tir. Hıf urratıman B y yakında 

hareket d ccktlr. 

DUn Gelen Buğdaylar 
DOn Anadoludan İatanbula on bir 

vagon ve 2999 çuval bufrd y ııelmlt 
v iyi malların kilosu 6,33 den utıl-
mı,tır. Evvelki 20nk fiata na:t ran 
dün butday üç para kad yukıcl-

mlftİr. 

Memlekette 
Tayyarecilik 

Tayyar ci Vecihi beyin aivll tay
yarecilik mektebi terefinc 16 şubatta 
KadıklJy SOreyy Paşa alnemuında 
fevkallde bir müaamer• vcrllcccktlr. 
Mektebe timdiye k dar o altı tale
be kaydedilm'ştir. Bunlcrdan ikıal 

kadındır. Üç ay ıtarfında iki tayya• 
l'eci 1 blr muatllm ye\l tirilmiş ve 

meml ketin mu ltolU y rlr.rindo on 
bin kllomelr ye yakın bir uyahat 
yapılmıtbr.Amerikada ki beynelm.lel 
kadın tayyarecil r nıl et1 Türk t y
yareci kadınlatil• tema. etmek iıte

diklerlnl bildirınlşlerdir. 

Son Postanın Resimli Hikage si: Pazar Ola Hasan Beg Digor Ki: 1 

bi Veli Bey müthiş 

adamdır Y•U im Huaıı Bey 1 
2 - En dal alı d niıl tde 

baltk a-ibi ynzer. 

3 - Bir yumrukt herteYl 
hallaç pamuğu fibi darma du aa 
eder. 

4 - En korkunç uçurumdan 
röı.lerini yummadan atlar. 

• 

5: Haaan 8. - Ke • e 
yoru b·r de tU bixim T .......... 

JOWUndan f~Ç&IRo Q ~Ullalt 
aun derim l 
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SOM POSTA Sayfa J 

r~------------------, ... 
er 

1 (,.,, _____ H.8_ .... ______ _ 

[Resimli Makale a İki Türlü insan a 
Fransa' nırı 
Karşılaştığı 

Meseleler 

1 1 öz"n __ 
.-----~--====--=-::......--.. ------------- · kfiindt'ricatrmzzln çoklu-

'/!'! · !..~undan dercedilememiş-

------------~-FranH, ızeçen seneye kaclar 

f ir. 

Başvekil 
Finikede 

-·- · ..... ___ __ 
dUnyanm en ung in, en kuvvetli 
memleketi idi. Avrupada bl\yUk 
bir saltanat kurmuıtu. Almırnyaya. 
dizçökttırml\ş, Merkul Avrupa Ankara, 31 - lımet Pa,a 
devletlerini emri altına alm19tı. Hz. bu~l\n Finikeye gittiler, ora-
lktısadl buhrandan niıbeten fazla daki tetkiklerini ikmal ettikten 
müteeHİr olmamıştı. C•nevrede sonra tekrar Antal1aya dönecek-
bfül\n ınill~tlue kafa tutuyordu. lerdir. 
Hülba ıağlarn ve hAkim bir mcv- J - Dünyada iki UlrHl lnun yar- 2 - Dlter bir kıaım in.anlar 3 - Birinciler ayna ku,uına Dl\n •kşam Halk Evinde bl\· 
kide idi. dır. Bir kumı hert•Yi kendt1erlne nrdırkl hu,eye ku,ı oınu:ı ıilker- ıreçl i kleri zaman kendiluinden llin esnaf cemiyetleri azaları top· 

Fakat 933.ıcneaine 
0 

da, di· vazife edlnlr, mu'uliyett•ıı korkmaz, lu. Üzerlerine ytlklenen nılfeyi bir ulRnmıya llıtiyi1Ç biuetmul•r. f1:1.lnt )anarak san'at ve tic .. ret vazi .. 

J l'tln ı'l 1 f l tamanılaot" omu:ı ıilkmui ile y·r• ahr, Y• ikı·ncil h. l d b k tl · h 1 k d B t. icr millet cır gibi, yeni endiıeler 11. • ça ıtır ve f .. ~ "' er ıcap arın an aynaya a - ye erı a < m a aıveKil pafaya 
dık"a rah"t edetne• keyiflerine ha karlar. "lA 111 "''l 1•- cı·ı d 1 . 1 ll b ' d l p h Yııt yeni tehlikelerle birlikte oirdi. • • ... " .. _ .... 1 e er er . ıı:a ia a u.un u ar. aıa .ızret• 

& ==::ı:=::ııı======"""""--=""""";:ı:=:=-:::z=:::====ı:ıa=====c:========~=::~-========== ====-~======--:::::c=====-rz==-~-EvveJj Fransada işıizlerln m-wm r leri verilen izahatı allka ile din-
lediler. İçlerinden aksakallı bir 

adedi artnuya ba,Iadı. Gea;en • 

ııcno 500 binden yukan çıkmıyan sow T'E~GRı ..4F llABE. 'RLE'R1• ~ ihti}:.;a;~~~i; ki:Antalya • Afyon 
i~aiılerin nılktti.rı sen• sonuna _jJ .L"I. ~ - timendiftrinin yapılmasını çok 
doğru birdenbire bir milyona i~tiyoruz. Zatı devletinizi görmeli 
y .. ktaıtı. şer.:'fi bize madem ki nasip oldu, 

Amerikada olduğu ilbi, Fr•n· • E B ek sizin bi.\yük eseriniz ıimcndifere d4 

aadada bazı bankalar kapılarını lzmı·rı·n n u··yu· . Mı·safı·rı· kavuşacağtz. Allahıiziba,ıtn12daa 
kapamıya mecbur oldu. eksik etmesin." 

Ticaret mHva:umHİ gilnd•n Takas Heyetleri 
fÖne boıulmay41 doğru yUrlidU. - ----

Nihayet bütçede diğer devl~t- D e H v K y il d K Bandırma ve İımlrde de birer 
lerin btltçolerind• olduğu gibi, en ı z, ava e ara o arın an arşı- takas tetkik heyeti teıkil edilmittlr 

mühim bir açık ba,göıterdl. 1 Adliye Vekili 
fakat bUtUn bu mali ve lktı- ı d B .. t .. zmı· B ra y d an l u un r ay m apıyor Bayram mllnaHbetile tebrl-

1& f mUşkUllere rağmen Fran1ayı mize gelmiı ol•n Adliye Vekili 
•n ziyade aauaıı ve dllttindUron İzmir, 1 ( Huıust) - lzmir dUn 1,45 te Bllyl\k ımda otomobillerine binerek NalmpalaH misafir Yusuf Kemal Bey yaran Anka· 
f ey, dahili ıiyuetindekl buhrandır. Mllncisine kavuştu. Şehir ba~tan bata donanmıı, oldular. raya dönecektir. 

Fransa'da parlAmentoda fırka halk daha ıabah karanhğınria Kordonu doldurmuıtu. Gece yarısından ıonra ıehir baıtanbqa elek· O ""• t• ·ıd•} 
kuvvetleri arasında öyle bir vali· Sabahleyin Çankaya vapuru il• hareket eden heyet trikJ• tenvir, Gazi heykeli reflektörle tezyin edil· egIŞ lfl I er 
yet haaıl olmuıtur ki, hiçbir hU· bUyllk halaskArı Tuzla öntinde iıtikbal etmiıtir. mittir. Halk saatlerce Gui konağı önUnden ayrılma· Geçenlerde poıtabantde bir 
ktımet yalnız bir fırkaya istinat Vapur g3ri\nllnce halk sallar Uzerine doldu. Bu- mış tenhi\ratta bulunmuıtur. dövUıme hldiıesl cereyan ettitl-
eder~k iktidar mevklinde dura· tün İzmir Gazisini hava, deniz ıre kara yollarından Bilyilk Reis ıabık Adliye Vekilini ve daha bazı nl yaımıtbk. Bu dG.tıımede all-
nıaz. Onun için her •'ki Uç ayda h d. d G l H k hU k kadar olan memur Konyaya. istik al e ıyor u. aı: z. coş un teıa rat ara· zevatı akıam yemeğine ah oymuılardır. d B k 
bir defa kabinenin değiıtifine memure • uraaya na ledll-

l•h~~~~~:;: ödenecek ıakıit lktısat Vekileti ihracatımızı Artt~rmak İi~hi~rlar Bütçesi 
llleseıeainden dolayı daha bir ay 1 800 Bin Lira Tasarruf 
nvel Heriyot kabinesin• itimat- çı·n Tedbı·rıer Alacak ııılak beyan edllmitti onun Edildi 
Yerini alan Pol Bonkur' da, bütçe· lohlaarların yeni tene bDtçeal 
dtki açığı kapatmak için mUracaat lzmlr, 1 (Hususi) - - İkbaat Vekili ıehrioıiıde Vekil Beyvapacatı tetkikatta ihracatın ~oğalhl- VekAlete takdim edilmlıtir. Yeni 
t k h db k d tetkikata baılamııtır. CelAl Bey yarın Aydın, masa çarelerini arıyacak ve kat'ı tedbirler alınacakbr bütçede 800 bin lira ta1arruf 

• nıe iıtediği erte ir arıııın a lıparta, Burdur ve Denizli'ye gidecek, yanındaki Vekil Bey Ottava konferansından ıonra ibra• edilmiıtlr. Bu paranın fabrlkala· 
Parlamentoyu buldu. Blltçede ınUtehass !slarla birlikte tetkikat yapacaktır. Yapı· catımıxın teıelıUle uğrayıp uğramadıiını da tetkik rm ııllhına ıarfı teklif olunmak· 
ınuvazene tetiı için baıı masraf- lan tetkikata nazaran lzmirin 932 ihracatı 40,600,COO etmektedir. Herhalde lbracatımııı arttırma çareleri tadır. Amerlka'h Vallu Kalark'ın 
lırd!l taıarrufa ibtiyaç vardı. liradır ve ieçen seneden iki milyon lira noksandır. aranacak ve icap eden tetbirler alınacakbr. riyasetinde bir heyet martta 
B.m başlı taaarruf sabalan ola· latanbul'a gelecek, blltUn inhisar· 

t•k harbiye .,. maarif butçeıeri Konya 'da Spor r Surı·ye'de Grev ıarn• •• ı.hı için tetkikat y•pıp 
z~ d F Mu··hı·m rapor verecektir. 

a~rllnüyor u. akat parlAmento _ ___ ---

bu tas rrufa razı olmadı. Pol Konya'hlarla Adana'lılar Arap Şehirleri Arasında Bir Cinayet Mi? 
Boııkur da çokitmiye mecbur ol· Vararf ar d Arasındaki Maç ft~ Muvasale Kesildi Bayramın birinci gUnU yara· 

u. Onun yerini alacak olan za• A • J • lamp haatahaneye kaldırılan Şeh• 
hn da uzun mUddet bu mevkii Konya, 30 - Gençler birliği rflesznueyız Şam ( Huıuıt) - Şamdakl remlnli arabacı Sadullahın intihar 

takımı bayramda Adana'ya ıit- 'J 1 
b b 11 muhafaza edebileceği temin edl- İ Gazi Hı. nln yapttlda-rı ıon lltUn otomo İ er grev ilin ettiği satılmıştı. Diin baıtahanede 

l mişti. lk maçta Adana idman i l d 8 S d il h ı ı k •nıu. bllyOk lktııadi tetklk ıeyabatinln etm ı er lr. u grev yalmz Şama ölen a u a ö meden evve en• 
Yurduna 4·3; ikinci maçta Sey• ı d' · · i N "bl d ~ Fransanın dünya Uzerinde t... ı ı feyt:dl netloelerl bat •utak Oı:eredir. münhasır kalmamıf, greYe bUtUn ısını çıra ı ecı 0 vur ugunu 
hanıpor'a 4-1 le mağ UP. o mut" k ı · 1 8 h t t hk"k t •Is ettiği saltana! ta etrafmda Çok .. ki ve yllkae tnedenlyctler Suriye ıehirlerlde Iıtirak ettiği ıöy emıfl r. u uıuı a • 

1 
a 

bt k hır. kaynat• olan genlt Yatarıımıı za• . • h d l yapılmaktadır. 
l .r\:o dUımanlar tevlit etti. Ne K onva İdman yurdu kupa manan lktıaadf .. rtlanna uydurula· açan fe itler araaın a muvaaa a Yenİ Tayinler 
ugiltere, no de İtalya onun bu maçınd.; Karaman'ı bire karıı cak memleketlınlx lktısadl mınta~ kesilmiıtir. 

tahakkUmllnU çekemiyordu. Al· onbirle yenmiştir. k.al~ra ayrılaıclik, idari te,ldlltız da C Ankara, 31 - balye kay• 
tn•ııya bu vaziyetten istifade R bu lkb1adi nnntakalara ıöre tan- Kadının İnayeti makamlığma Palo kaymakamı 
•tti. Şimdiye kadar yerde sUrü· Meclis eisi ıdm edllecektlr.l l.ımir, 1 (Hususi) - Durgutlu- Halit, Kart kaymakamlığına Re-
hcn ba11m kaldırdı. (H t) S Yapılaon tetkikat netlcHinde nun Ahmetli nahlyealnde Çal'Jı faiye kaymakamı Neslp, Akçea• 

Ankarat 1 uıui - eya- ldart hudutlar Y• idari hıtkUAhn, k k 1 H 
Şimdiden sonra tamirat borcu hatte bulunan B. M. M. Reiıl lktıaadt hareketlerin lnkltafına •ni'•l Fatma. Hanam, llç buçuk lira bat ayma am ıtına opa kay• 

~•ınile birşey ödeyemiyeceğini Kazım p
1

, Hı. Konyadan ıonra oldutu ırlSrülınOtlfl,r. Yeni takılm•t, alacak yüıUnden Hilmi Efendi makamı HAıım, Şerefli Koç-
l~An etti. Bu yetmiyormuş Ribi KUtahyaya gidecek, orada ilç gDn :ılraat, ticaret, .. na~ ve nakil YatıJ zevcesi Zeynep Hanımı bıçakla hlaar kaymakamlığına Reıa· 
•dllılarda da muıava.t lstemı'y• knldıktan sonra lstanbula hare· talar1 rlbf e•••h lmıller nuarıdik· 1 ld'" n U diye kaymal<amı Sıtkı, Maç• 1) • kate alınarak yıpıJacakhr. kalbinden vurara c ö urmuft r. 
•tladı. İngiltere, İtalya ve Ame- ket edecektir. ka kaymakamlığına, Hınıı kay-

1' Bı·r Ev Ço·· ktu·· r l{fl da onun bu arzusunu iı'af makamı Recep Hilmi, Alacıraya 
~der gibi oörUndU. Fransa biraz Antalya' da Donanlar d E il h Ef Kuyulhisar kaymakamı Arif Hik· 
11 

• Kllçlikayasof ya a mru a • 
llşını egv m•}'8 mecbur oldu. - -- y d b met, Nazilliye Herub kaymakamı 

A k " H stane an ı nin evinin mutfak b~catı itiıi· Arkasından Amerı'kaya öden· -5 en a H ı) E Ihsan, Kesrihlaar kaymakamh-
D k 

Bitliı, 1 ( uıuı - rclı ğindeki Vasfiye Hanımın evi 
trleıi IAzım golen takıiti do öde- AntalyR, 31 - Un a şam R b U l d 'ki Uzerı"no yıkılmı11, Vaafiye Hanı- ğma Nazilli kaymakamı AU 
ttı . aakeri hastanede ıobadan bir yoiuhda ve a uYa zer n e ı k 'I' N f R y Id ı· k k l w 

eyınce, Fransa ile Amerika'nm yolcu tipiye ye fırhnaya tutulmuı, mın evi çö mUttlir. ll usca ıza, ı ıze ı ayma am ıgma 
ltllıı açıldı. yangın çıkmış, ha1tane yanmıttır. zayiat yoktur. Seferihisar kaymakamı Fahri, Tire 

Z 
insanca ıayiat yoktur. donup öhnOıtUr. 1 l Ed 

aten Uzak Şarkta Japonya· ==~~:-=-=::~=::=:=::::.=::=:::~:.:=====-==--:r=-:---------:------------~ kayma cam ığına remil kayma• 
tun Çini isti!l hareketinde yeglne ,- J J "'\ kamı Mehmet Ali Kuıadaaın• 
~üıahirl Fransadır. Franaanm J STER j NAN, STER NA NMA / Vakfıkebir kaymakamı Diliver, 
ttı l~k Şarkta rol oynamaya kalk- Vakf,kebire Kutadaıı kayma· 

d 
••ı Amerikayı biraz kuıkulan• (\ B 'd 40 'ki kuruıa aahlan 1120 bln pAket portakal yetiııniıtlr. Bunun 20 bin kamı Rahmi, Hopaya Hbık 
ırlllıtkt Geçen g n ur•• • . . paraya, 

1 alına· paketini Rualar ahııılflardır. Kalan 100 bin paketi O k k k N 
B· an hili kalmadı. paran va 1abnanın tebrımıı:d• 15 kuruıa aab• memleket dahltlnd• Hrfedilecektir. Fakat onda 20 vacı ayma amı uman 

hildeınaenaleyh F ransıı da ne da· bilditinl hayret eduek yuınııtık. paraya •ablan portakaHuın latanbulJak! fiatı Sabit, Salihliye aabık Echçl ti 
ne ha · t · t Ş ı ıı\dı' de Dörtyo:dan blldiriliyorkl, bu un• orada 15 kuruştur. kaymakamı Abdülkerim, Edremit 

.... <{ • rıç c, ne ııyase en 
t,k' e ıkt.ıaden rahat değildir. ka} makamlığına sabık u,.1c kay-
b .. 1 .h~~ur ~e hakiıniyetini kay- I /ı / ' makamı Mithat Kemal Beyleria 
•lrnıtt.r. L _________________ ,. ___ ...... __ ~-------------------__..J tayini all tasdika iktiran etmif(ir. 



4 Sıyfa 

1 ' 
~Eserler ı 

Bilgiyi 
Ölçen 
Baroıızetre 

Test Usulü Sarlrettln Celdl 
Talebenin bilgisini, yahut ıek4 

v kabiliyetlnl ölçmok için timdi· 
ye kadar biıim mekteplerimiz.de 
lmtlh ndan baıl<a bir yol bilinmeı 
ve tatbik oluoma:z:dı. Şifahi veya 
t hrirf imtihanlarla çocuğun hem 
bilgil;iul, hem kabiliyetini hem d 
ıekAıını t yln mUmknndür unnc· 
dllirdf. 

B §ka memleketlerde otus •e· 
nedenberl lmtlh n. yerine kaim 
olmak Uıere bir bilgi 6lçUıll ara· 
nıyor, tecrUbeler yapılıyor Ye bir· 
çok neticoler elde edilmft bulu
nuyor. Bu &lçO, barometre Ye 
termometre albl, çocutun ıekl, 
kabiliyet Ye bilgi•lnl hakikat• 
yakın bir l1&betle teıplte mukte• 
dir oluyor. Buaa T Ht u•ulU 
diyorlar. 

T e.t uıulU bizde ilk defa 
ıeçen aene latanbul llkmekteple· 
rlnin randmanım 61çmek için tat• 
bik olundu. Teıtl tertip eden 
yüksek muallim mektebi muallim• 
lerfnden Sadreddin Celil Beydi. 
Sualleri o huırlamıf, muallimler• 
Testi ne ıuretlo yapacaklarını o 

• öğretmiş, neticeleri o teıpit Ye 

tahlil etmişti. 
Fakat bu tecrUbe, ilk tecrUbo 

olmak itibarlle, beklenilen ıemc· 
reyi nrm di. Bir defa mualllmler 
bu iti yapmıya hazır değillerdi. 
ilk defa böyle bir tecrübe yapı· 
lıyordu. Hazırlanan ıualler, filha· 
ldka ilk mektep tedrisatına göre 
tanı.im edllmlttl, fakat afırdı. 

Talebenin vaaatl ıevlyeainln çok 
fevkinde idi. Alınan neticede 
telebe ekseriyetinin yUıe niıbetle 
45 numara aldıkları ıörnldll. 
Nihayet mekteplerin bu tHtl 
yapacalı buıuıt btırolara 1oktu 
Ye ıaire .•• 

Bu netice Sadrettin Celil Beyi 
teat hakkındı bir eser Yllcude 
aetfrmiye HYkettl Ye bu •&yede 
maarif klllOpan~miı kıymetli bir 
••er kazandı. 

Sadrettin CelAl B. test uıulU 
hakkında muhtelif membalardan 
topladığı malOmah iyi bir bıınife 
tıhl tutarak yazdıiJ bu Herde 
tcat etrafında bilinmesi 111.ım

ıelen buton malOmatı •ermekte-
dır. 

Filhakika teıt, henllı. baro-
metre ayarmda isabetli tahmin· 
ler yaprın bir ölçO bAlinl al• 
mamııtır. Bu uıul henOz yenidir 
ve tecrllbe devreaini sıeçirmek· 
tedir. Fakat, bilbaaaa Amerika'da, 
bu uaul Uıerinde mDtemadl •u· 
rette tetkikat yapılmakta vo 
uaullln her gUn biraz daha ıala· 

hına vo mOkemmelleıtirilmesino 
çalışılmaktad ı r. 

Bu eser muallimler tarafından 
okunduktan, ufak tefek tecrübe· 
Jer yapıldıktan ıonra, yeniden 
umumi bir yoklama bapılıru, o 
Yaklt daha mUspet bir netice 
almak mOmkUn olur kanaatin
deyiz. 

Alman, bilh111a Amerikan 
mekteplerinde imtihan uıuJn glln· 
dın ı.!Dne itibarım kaybediyor. 
Bilhaaaa yllkıek ınekt'!plere gir· 
mek iateyen ta!eb• münhHıran 
Tes t uaulUne tAbl tutulmaktadır. 
imtihan artık maıiye karı~mak 
Uı redir. 

Türk mel~teplcri ant hareket· 
lere uymak ibliyacile biran evvel 
T at usu!!lnH i>ğreıımiy• mecbur· 
d ur. Çoc~klarınuzı birzn evvel 
enfüs1 Ye keyfl ö:çU'.ere Ubl tut· 
mail t an ku' tarıua~ ıuektlr. 

• 

•• 
.MEMLEKET HABERLERi 

Şeyh Saidin Ve Şark Derebeyliğinin 
Beldesi Olaµ Palo'nun Tarihçesi 

Palo (Huıual}· -
Bing81 yaylaam• 
dan kopup gelen 
ve her uğradıAı 
y•rde kıvnmla• 
rın biraz dabı 

eLliyerek ba.un 
bırçınlaıan ve 
baun da akışını 
b IH etmirerek 
yoluna devam 
edem Murat ·~ 
yunun ıimalin• 

-
lik tarihi Palo
da teeaaUı etmlı 
Ye teYe.aUo bq
lamııtır. Cemılt 
B. Paloyu ıap· 
tettikt n ıonra 
buton ldareainl 
eline almııhr. 

Paloda Acem• 
lerln baklyet8s
allyufu Ye fakat
kale muhafı.ı• 
!arandan olup 
TUrklore hbmet 
etmiı klmtele
rln, bugUo bile 
torunları Yardır. 

Ye bir kaya dl~ 
bine kurulmuı 
Palo beldeıinl 
Ye onun maıiıini 
Son Poıtanın 
muhterem karilerin• 

Palonun mar1auı olduOu El'•zlzln hUkQmet konalı MeaelA; gllnalı-

tanıtmak J o deYlrde Şeyh AH Ef. muhitin- kir ıade Üzeyir Ata, Hacı Se-
fıterim. 

Palo Nasrl Bir Şehirdir? 
Palo taı devrinden kalma 

yalçın bir kayanın altına Ye 
cenup yamacına Ye kıamen de 
garp tarafına kurulmuş toprak 
damlı ve donuk çamurlu iki bU· 
yUk mahalleden ibaret bir kasa· 
hadır; aşağı mahalle, ıuyun ke· 
narından batlıyarak Palo kalesi· 
nin yamaçlarına kadar uzanır. 

( Zeyve ) mahallesi kalenin 
Taıbaşı mevkiinden baılıyarak 
yarım münkesir daire balindo 
ıerpif e, ıerpile garba doğru 
uzanır. Kaaaba halkı ıuıuzluktan 
pek muztarlptir. Yirmi dakika 
oıuafedeki Murat ıuyundan 
merkep U•tOnde tenekelerle 
ıu getirirler. HulAsaten, Palo 
taı devrinden kalma bir kasaba
dır. Halk civardaki Sekerat 
köyUne kaza merkezinin naklini 
iıtiynkla arzulamaktadır. 

Palo Türklere Nasıl Geçmiştir ? 
Palo'nun çok eski deYirlerden 

kalma bir k6pril•U ye burcu baru• 
ları halen ıözUkmektodir. Sarp 
te yekpare 7alçından ibaret bir 
kaleal Yardır. Kale en ıon olarak 
Acemlerin eline yeçmiı, Acemler 
Palo kalesine llç aaat meaa· 
fede Habap köyündeki Vank 
mevkiine giderek orada toplanır 
ve Yak'al KerbelAda ıebit dOıen 
Hauetl HU.eynin matemini tut· 
mak ayinini icra ederlermiı. 

Abbatt hanedanından olup 
Anadoluda kalan ve Türklerle 
ihtilAt ederek Türkleşen •e pa-
diıahlara kendilerini ıeTdiren 
birtakım beyler Eğin ıehrinl 
fethettikleri için o zamanki pa· 
dişah tarafından Eğinin Beyliği 
onlara •erilmiı; Sultan Murat 
zamanında Eğin Beyi Cemşit Bey 
Palo kalesini zaptetmek emeliJe 
hazırlıklara başlamı9, Kerbell 
Ayinini Habaptaki mabette icra 
sırasında kale bekçisi kapıcı 
Mir Ahmedl Ye birkaç muhafızı 
elde ederek Palonun cenubundan 
Murat ıuyunu takip Ye aıkerile 
köprDyO ieçerek kaleyi (içinden) 
zaptetmiştir. Matem Ayininden 
dönen Acemler çok uğraımıılar, 
muvaffak olamayınca çıkıp git· 
mitler. palo o nkittenberi Türk· 
lere ıeçwiı ve idareıi de Sultan 
Muradın fermanlle Cemılt Beye 
Yeri!:nlıtir. 

Şeyh Sait. Kimdir Ve Nasıl 
Yetişmiştir ? 

Paloda tarikat ve ıeyhlik fel· 
ıefHin' tatbik eden Şeyh Ali 
Efendidir. Şeyh Ali Ef. Şamdan 
Diyarbekire oradan paloya ıel• 
miştir. Hazreti Muhammedin to
runu Haı.reti Hllseyinin ahfadı 
olduğunu iddia etmit ve halkın 
dini, mımnl biuiyatma nUfuı ve 
hulôl dmittir. Kuv1'etli taaaaup 
v~ dindarlı§1n hOkUmran oldujıJ 

de bnynk bir nnfuı ıahibl ilmi zadeler, Acem Pro oilu 
olduktan •oora yerini oğlu Şeyh Y akup Ef. • buglln Palo Evkaf me· 
H"asan Efendiye Ye Şeyh Mah· murudur • gibi zevat bu ıllmreden• 
mut Efendiye barakmışbr. dir. Palo; Cemıit Bey tarafından 

Halkın saf Ye dindar luamı ıaptedilerek Türklere ıeçtikten 
halen Şeyh Ali Efendinin kut• aonra 360 pare kGyle beraber 
bulaktAp ve keramet aahibl ol• umumi ıervetin tasarrafu Cemılt 
duğuna kanidir. Şeyh Mahmut Beyle gelen Türk aıkerleride 
Hıms'a giderek tavattun etmiı ekseriyetle Paloya 7erle~ml1 Ye 
ve Şeyh Sait, Şeyh Mehtf, Şeyh bunlarla beyin teveclihhDnO 
Tahir, Şeyh Abdllrrahim nomın· kazanan diğer Palolulara k&y• 
dakii oğulları dOnyaya gelmiştir. ler bahşedilerek herkes bn-

Şeyb Sait tam bir medrese yük arazi Ye emlAk sahibi ol· 
ruhile yetiştirilmlı Ye din mask - muıtur. Bahıedilen bu kGyler 
sine BUrllnerek Şeyh Ali Efen• vnkıf veya mlllk olarak vorilmft 
dinin yegAne halefi olarak ken· vo Padi,ahın fermanına da ikti· 
disini halka tanıtmııtır. Hımstan ran etlirilmiıtir. 
başlayarak Muı, Van, Bitliı. Lıca Bu anana 1272 tarihine kadar 
Çapakçur bir kııım Kigl ve Ça· devam etmlı ve 1272 tarihinde 
pakçur k.Syleri balkının bit tane· AıAr uıulO konularak (keaım) 
cik kutbu olmuıtur. Bu havali namı verilen Ye tamamen keyfi 
halkının bUyUk ek•eriyeti senet• olan vergi Ye ıoygunculuk uau-
lerioin ıekAtını tamamen Şeyh IUne nihayet verUmiı ve ondan 
Saide Yererek mnhim bir ıervet ıonra da AşArın ilgaaUe medeni 
1abibi yapmıştır. Bundan sonra memleketlerde olduğu gibi Yeral 
bu muhitin df hürmetine iıtinat ıiatemleri tatbik olunmuıtur. 
ederek korkunç ve menfur maa- Paloda halk kntleleri; hn-
kesile ortaya çıkmıf Ye Şark yük arazi •• •mlAk aablpleri 
iıyanım yaparak yOzJerce Türk namına çalıımaktadır, hUkCametin 
kanının döktılmesine aebep ol· ıon ıamanlardakl meıbur faali· 
muıtur. yeti; bey v• ağa yetiştlrmlye 

Şeyh Ali Ef. ve ahfadı; aalen milıait bir anormal taaarruf uıulO 
Palonun Hon klSyUnden olup yerine çok makul tedbirlerin 
Şimdi Paloda metfun ve halk tatbikini kolaylaıtırmııtır. Bu ıu· 
Uzerindo derin ye manHI nUfuza retle halk ağa ve beyden ku,.. 
malik olan Şeyh Mabmudu ıamin tulunca toprak ve ev tabibi 
•e yine halisllddem Zaza olup olunca hUkOmete karıı f edak•r-
Kelhısi köyünden ve lıyan lmil· lıtını arbrmıı olacaktır. 
lerinden Ye aaılmıı ıergerdelerden Palo kaıabHı halkından hiç 
Şeyh Şerif vo bilen oekavet ha· klmıe yoktur ki bir köy ıahlbl 
aebile Diyarbekirde me•kuf Şeyh olmaaın. En mUhlm arad ve emllk 
HUıeyin Kibi halifeler brakmıı• Ceır.ıit Beyin ahfadından olan 
lardır. beylerin . elindedir. Ve ya•aı 

Paloda Derebeyliği yavaş kurtulmağa çılışllmaktadır. 
Denebilir ki Şarkta Derebey• B. Turgut 

Edirne' de Soğuklar Tunca Nehri doncfu 

Edl,.nenln 11muml manzar••• v• donan runaa n•hrl 
Edime (Huıuıt) - Bu atın• ramın en btıyOk huıuıiyetl Bir 

havalar çok •ojuk oldutu için Millet uyamyor filminin Edlraede 
bayram neıoai& ı•çmiı, fakat ıGaterllmeaidlr. K6ylt1ler de bu 
tayyare ıehitleri ihtifali çok he· filmi ıörmek için ıebre gelmek· 
yecanh olmuıtur. ihtifale aıker, tedirler. Bayram mllaaaebetile 

mektepliler Ye ahali lıtirak et• ıehre bir de tiyatro trupu ı•l-
miıtir. Kıt deyam etmektedir. miştir. Bu trup J•rııı balak, yar111 
Şehirde her yer donduğu için intan bir kadı• a &atermekte, bil-
kııak oyunları batlamışlır. Tunca ba11a kadınlar bu deniı lr111 

donmuıtur. Kııakçılar iyi para hakkında çok ıarip Ye aUIGDç 
kazaamaktad1rlmr. Bu •••• bay- efaaneler u1durmıktad1rlar. 

Şubet 1 
--=-

1 

ı_ 

Müsaluıbe ~! 
Fransız 
Edebiyatında 
Emareler 

NurullaA At• 
Bir Fransı: mecmuaaı, 11 La 

nouyeJle revue françaiıe" , ıon 
numaralarının birinde, bugOnka 
mDnener gençlerin arzularını, 

inandıkları ıeyleri, yapmak veya 
yıkmak iıtediklerl ıeyleri g6•terir 
bir makale aerial neşretmiıtir. 
" Cabier des charges " , ( şartna• 
me), daha iyisi ( Mctalip defteri) 
iımlnl taşıyan bu seride en koyu 
mtlrtecilerden en kn.ıı ibtilllcilere 
kadar blribirlne uzak yakın he• 
men her cereyanın seai Yardı. 
Vakıa o on bir makalenin içinde 
ıerek lnıa, gerek tahrip husu• 
ıunda çok ıayanı alAka flklrler, 
ıGıdu vardı. Fakat aııl gOzellf it 
blı.e kendilerini anlamağa çalışan 
ıençleri adetA o fikirleri tbd• 
Yeya onlara Jıtirak bilinde göı• 
tenıHl Lidl. 

Aaır mefhumunun bir kıymeti 
olautu niıbette denilebilir ki 
Franıll edebiyabnda tek a11rlar 
aanat, çift aaırlar lıe fikir saha· 
11ada ileri aitmiştir. On altıncı 
uır Ronaard aibi ıairler yetiı· 
tirmiıtir ama ne o, ne de arka• 
daıları bir Rabelalı veya bir 
Moutalgne ehemmiyetinde değil• 
dir. On yedinci asrın ıairlerl 
lae, Moliero bir dereceye kadar 
mDıtHna, bilhasaa ıekil gUzel• 
ilkleri yaratmışlardır. Bir Racine'in, 
bir La Fontaine'in kıymetini 
anlamak için liaanlnrını iyice bil· 
mek lizımdır. On ıekiünci asır 
fikir asrı, on dokuzuncu ıifr 
.. ndır. Bittabi on yedinci asırda 
DHcartes, on ıekizincide An· 
dre Chcnier, on dokuzuncuda 
Auı,11t• Comte gibi iatiıoalar 
Yardır. Fakat umumi manzaraya 
bakılınca bu tek, çift hususiyeti 
a~xe çarpar. Bunun içindir ki 
Franaa, iıtediği kadar on yedine) 
Ye on dokuzuncu aeırlarda y ... 
tiftirdij'i nazım •e neıir artiıt• 
lerl ile iftihar etain, k~ndl 
hudutlarından çıkılınca bilha11a 
on altıncı ve on ıekizincl 
aann•n tesir bıraktıtını görUr. 
Tek aaırlarda gelen büyllk 
adamları (Racine, Bosauet, Hu• 
ıo, Renan, Franc") kendiıi için, 
çift aıırlarda gelenler ise (Rab•· 
lalı, Montaigne, Volhire, Rous• 
19au) bUtün inaanhk için ebem• 
mlyetlldir. ( 1) 

Pek kuvvetle :ıannederim ki 
yirminci asırda da Frans.z ede
biyatı, bUtUn "poesie pur • haliı 
tiir" naıariyelerine rağmen, bU
yllk sanatkArdan ziyade büyük 
mlUefekkirler yetiştirecektir. Zaten 
buıtın bile asrın tutacağı istika• 
met göz\lkUyor: bir mütefekkir, 
bir moralist olan Gic. e 'in, şek· 
linin hayli pürUzlU olmaıına rağ
men Romain Rolland'm, Proust'un 
teairleri, bir Claudel'inkinden, bir 
Valery'ninkinden fazladır. Hattı 
bu iki ıair de, bilhassa ikinciıi, 
ıilrlerinden ziyade fikirleri için 
ehemmiyetli göıUkUyor. 

Franıız 4ıtdebiyatı, on altıncı 
ye on ıokizinci a11rlarda ,\d•ığu 

rlbl, bu asırda da yeni bir 
lol&D telAkkiıl mey dana ge· 
tlrmej'e çelıı ıyor. 

Bau kinl•eler Franaa'nın lSIO, 
mL~pereıt blr memleketten baş· 
ka bir ıey olmadığını ıöylilyorlar. 
Ş6bretleri doieyuile resmi diye• 
bllecelinıi: edei:ı iyalile ihtifa 
edilince bu hükürn dc,~udlır; bir 
Hourıet, b!r De~obrtl ıc da.r 
mu.ur 111alı~:rh• yok.tur F ıtk• ~ o 
reamt ~tıhrcllrd itip d• ud ~ı!•· 
bly•la bah..-cll'k o. ur1&İf., Fran• 
H'auı &Ul \ ' e Rft.'?c:reıt ~, ~·ı, 
hilllriı e:n cc.ı.h m.-,ır.l• &.: ~tl• rı.1 on 
hirl l\lc\·fuou ı&:.-C.rllz. 

(\) llfistıd ı ln lc:rin b:lh'''a o• 
dolı.111uocu :ı.•ııib la•.• ••f ıw · ~!ll 
unut•a101uuı; L~n u.dıc:.e • .t .. t,j ·•' 
taribtal ka1ttdlyorum. 
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[Siyaset Alemi 11 BARiCI TBLGRA1LAB - Gönül işleri 
Yeni Bir Bosna 
Saray Faciasına 
Doğru Mu? 

ı-------------------------------------·•lzaman-
ıt erin Başvekilliği Herşeyi 

Bundan birkaç ırGn evvel ftalya'· 
nın Arnnvutıuk'l• bir gümrOk birliği 

yapmıya tef":bbila ettiğ"nl ve bu 
te4cbbüsiln doğurduj'u endi~• n 
tehlikelere 18yle bir işaret elti'·· 
Atlnalı Politya gauteıf, yultarıkl 

•crlevha ile bu hidlaeyi detiyor n 
•ayanı dikkat bazı şeyler ort1ya 
dıyor. Fikirler mühim, temu edilen 
Y k' lnr tümu Jüdür. Yunaah mea• 
lekdaşımız diyor kit 

--- Unutturur 
H T afta A-1 ~-k ı•ı K J d Bendeniz bandaa takrib n on er ar a a e arşı an ı bet ay eVY&l bir ecnebi kumpan• 

G E d 
yaamda yllkıek maaıh bir m .. 

Fransız azeteleri n işede... ;:~~~uim!::h:::.t:i. ı.:r.;: 
bir rum kızlle tanııhm. Bu kıı 
oldukça g6zel ıen, ıiih yani bir 

" Arn YUtluk'tan i'elen haberler 
oldukçn endite verlcldlrler. Y'nc bu 
haberlere iBre, mczkQr memleket, 
Roma hilkOmett tarafındısn yapıl· 
makta bulunan g nit bir atya1i har• 
ruzun hedefini te4kiJ diyor. " Bü
yük müttefik ", Ar na yutluk'ta iktı· 
• dt veya ıadece ıiyaai menfaatler 
flÜtmeyl timdi bir tarafa bırakmıı· 
tar. Faaliyetinin ıı yeal daha llıtirııa• 
lıd r .• Açık bir ilhıı lı: istiyor. 

"Teymiı " gazete1r.., göre italya, 
Arnavutluğa senede nrilen 10 milyon 
liretlik tavizin keıllmesi tehdidi ile 
)' lnız bir ı:ümrilk birl:Ai yapmak 
d ğll, dııha vahim olarak, ııynl za• 
rn nda AvJonya'nın yanındaki Semanl 
limanının kendielne terk ve Arrıa• 
\'utJuğun bu en zengin mıntakasında 
ınilstemlike vncude getirmek hakkı· 
aın verilmesini lat mektedlr. 

Yukarıkl hAdlHler, bizi hayrete 
diltGrrnilyor. Ensen eski zamandan• 
beri Arnıı.vut]ulıtakl faıiıt faaliyeti 
lı kkındıı. bildiklerimize göre, ltalya, 

r d , ıon kozunu oynuyor. 
logo macera11 ftalyay pah lıya 

rn l olm ktadır. İtalyan amallnl gil· 
dt.n siyasetin netlceıi f:ışbmın bnş• 
laca menfaatleri hHAfına tlmdiye 
·adar hem n tamamıle m( nfl çık· 
ınıştır. Onun lç"ndir ki, Ahmet 
Zogo'yıı vadedilen milyonların veril• 
llteci için ftıılya maddi teminat i6tı• 
)or. Halkın ruhunda kendieine karfı 
IJergOn bfr parça daha mncut ol
du~unu aezJ ğl husumet Bnünde, 
ltaıya için bu teminat Hlzumlu gö· 
r nüyor. 

Gör Ulüyorkl Balkanlar için vazi
:Vet nhimdir ve ıu hale bakarak 
Arnavutluk muadele1lnin knt'i sef
~•ıına girmit olduQ'una hOkmede
ulJir ia. 

Bir ııkıl tcsadi.f Heri olarak, 
~· ni harbın S ray Boına ı, yok&& 

ır nnu olaeıık? 

* 

Beri a, 31 - fJltler Hükümatl, 
Parllnı•nter bir hilkumettir. Yeni 
hUkQmet beyannamesinde, kanunu 
eaaıiyl muhafau edeceğini., fevkal
ade ahY&f hey nnamcBi nepetm"ye• 
ce~i::ıJ blldlrmJ,.tJr. hilkümet. matbaat 
hUrriyetlne ve parllınento ile t ıriH 
mesaiye ehemmiyet v.rmeldedir. 

Sağ cenah 1razete!erl H't'İnç lçln
ded'r. Sol cenah ııa:ı:otolerl açıktan 

açiğa yeni hilkümet aleyhindedirler. 
Merkeıı fırkasının ga:ut~ı rl mut dil 
bir liaan kullanın ktadırlar. Bu g • 
r.eteler Hindenburgun kabul ett"ği 

bu teklio cüretl<arlığmı ehemmiyeti 
lıaydetmektedir ler. 

H!I ercll rln NUm•ylşları 
Dün Al·qam caddeleri, Hitlercilerin 

ııOmaylşlerini beldiyen on binlerce 
halkla dolmuştu, Geçit reu!2i saat 
20 da ba,lamı,tır. 15 bin Hitrerci, 
Batvekilot dai resi ıin 6nünd n g ç• 
mit bu ~eçit uatlerce d va m etmif• 
tir. Halk yeni b tveklll i-Jdetle lkıt· 
lamı,, hlçbır lıidise olmauııştır. 

Ayni zamanda Hftler hücum kı· 
t atife çelik miğferliler dün geco 
bir fener al yı tertip etmi~lcırC.:ir. 
Fıs laller Vaziyetten M mnun 

Roma, 31 - Gazeteler, Hltlerln 
iktidar mevkiine 1relmeslnl faşizmin 
zaferinin bir Jfadui oldu}unu yaz· 
makta ve vaz yeti dost bir lisanla 
ıc! iiınla maktadır. 

KomUnl fi rfn Umaylşl 

Bcrtın, 31 - Komilnistler, Hitler 
aleyhinde bir nOmayiş yapmak İlte· 

mitlerse de po'lı tarafından kolay• 
lakla men edilmi 1 erdır, b rtakım 
komüniatler tnı if edilm tir. 
Fran ız Gnz t 1 rlnln Endi al 

Parıs, 31 Biltün g11zeteler, Hit· 
lcrin bıı\vek leto gelmesini t iddetli 
bir h yccanla lrnrtılamnktadırlıır. 

Gıııcteler, Nazi re isini Almanyanın en 
yüksek siyasi mevlı: ine get"nn m•• 
nevi tahavvüliln v Löyle bir kabine
nin t~ıım kta olduğu milşkil!llt to• 
humlarının bir telıliko teşkil etmekt 
olduğunu gizlememektedirler. 

Flgaro gazeteııl ''harici noktol 
nazardan Hitler, Yahlm b r tt:hlike 
te,kil etmektedir. " Demrktedir. 

I Yunanla Politya'nın aon Arnavut• Pöti Pariz'yen gazeteı1, Hindenburg 
uk nıeselesi hakkınrtakl mfitaleası t:e fon Pa pen, lJitlerl çetin ve t lı-
tlnıdilik bund.m ibar ttir. - ~ r , \ \ like 1 b ;r lınt hana çektiklerini zım• 

~~======================~~~:::;:ı,~=:z;:::.;:-: s 

,. I L L 1 R O M A N ,, 
·!'.t!;;i, ..... • ... ,.~.i.... ...... ~·- ··--~~~,,, 

Muharriri: Burhan Cahil 

O zaman 
tor mıydık. 

böyle bir kadm tan.- şebekeyi y~rinden oynatmak 

Yüzbaıı Nihat tasdik etti: 
- Hakkın var. Ahlik okndar 

bozuk kit 
- Sen o kadınla görilşmiiş 

olıan Nihat... Butnn bu çir· 
kef içinde hayret edilecek, bllr
~•t edilecek bir dOrUıtlüğn var. 

- Bugün ıenl arıyan oydu 
ltliba. Sözde senin cepheye git
lll•k için olan iıtidanı da nazıra 
it.bul ettirmiyen o imif. 
b - Olamaz. Naıır kendinden 
-.ka kimseden emir ,. litimas 

:lnıaı. Beni tuttuğunun ıebebinl 
• hAIA anlıyamadım. Bu kadar 

~eı'uliyetli işleri bana itimat 
•dip v . d ö d . erıyor eaem, te e yıne 
0 

derece mühim vazifelerde h·r· 
•ııJıgw } an 1 ayyuka çıkanlara aenc erce 

uhafaza ediyor. Buna akLm 
ttıniyor. 

b:ı - Zaman da nazik biliyor 
t,:~n Faruk. Şöyle sıkı bir 

ıılik yapılmak !Azım gelaa 

icap eder. P ~· belki de bundan 
çekiniyor. Sonra kimbilir. Belki 
o babıettiğin adamlara Pa.,anın 

kıra~ıyacağı, ılSzlerinden çııca· 
mıyacağı baıkalan tutuyor, Paşa• 
nan dftrüat bir adam olduiuodan 
ıUphe etmem. 

- Evet, hatin, kafasının di· 
kine ıider biraz da haris bir 
adamdır. Fakat paraya iltifah 
yoktur. 

Tramvay 1.ttuyonuna gclmi19 
lerdl. 

BiDba'ı Faruk: 
- Ben karııya reçeceği , 

dedi, aen? 
- Sirkeci'de işim vu, tram

vay• binelim! 

"" Binbaıı Faruk aldığı emre, 
arkadqlarıoın ısrarma rağmen 
kaymakam apuletlerini o gDn 
takmad1. Onları yarın al<şam 
torpidoya girerken takacaktı. 

Sirkeci'de Yozbaıı Nihat'tan 

ançukuo, Ja• 
ponya'nın himayesi 
altında ıoıde mo~ı-

ldl bir devlet ha
line getlrildL lda· 
renin her tub inin 
batında Japon mUt • 
b:ıımslar vardır. 

Yeni hOkQmettn 
ıekll tesbit edildik· 
ten sonra, Japonya 
r.ı ukdene bir aefır 
gönde·di. 

Resmfmfı, Japon 
efirl Jenaral Nobn

yo11iyl, Mıınçukuo 

devlet relııl Pu·yl 
ha;ırJUerlne itlmat-
ııamesinf takdim et-
ti :ten ıonra göstıı -

............. ..,_ 

rlyor. Japonyn•nın Yeni M•nçurl Sefiri Pu·rl 

Ye i 
o·· 

Fransız Kabinesi 
Teşekkül Etti 

Parla, 31 - ReiacOmbur tarafın· 
dan k bineyl te ki e m mur dilen 
M. Dalndıs e, ıo yalist!erle yaptığı 
müzakerelerin ek m kalma.ti az.erin ' 
r~dikal .temayill re ımhip mOtecanlı 
bır kabıne teş il edecektir. 

Pariı, 31 - Y ni kabine şu şe• 
klldc teşekknt et i tir: Başvekalet 
vo Harbiva Nez ret ne !\-~. Oalı:.diye, 

Adliyeye Pönnanıı ye, Dahli yeye Şotan, 
Harfe ye}e Pol Bon ur, laliyeye 

ncdiyorlnr. Rel&icümlıur ve sabık 
başvekil, H tlerln kabul ctt ğl lıl 

basaramıyncağını ve n ihayet • halkan 
t veccilh v muhabbetini kaybedecc· 
ğinl Omlt etmektedirler • ., Demekte
dir. Er Nuvel gaz. teai diyor ki: 

"Almany dakl yeni vakalar, eııkialn
de iki m ali daha uyanık olmamızı 
imlrdir. Bu hal beyne!m lel vuiye
tin kafi derecede ırnrıwık olduğu b ' r 

zamanda lıiç te iyi bır IAnı ct de· 
Q'lldlr." 

L hJılerın mUttıl ası 

Varşov 31 - Gı:.ı:etclor H tlerin 
lkt dnr mevkine g-elml'sini .. d etlo 

ayrıldıktan sonra. vap~ra atlayıp 
Hi~ar'a gitmek ııtedı. Fakat o 
saatt vapur yoktu. Dilrüba Ha
mını ııörUp veda tmeyi dUşUndü. 

G nç kadın telefonla onu 
aradığı için :ıaten bekliyordu. 

Genç erkAnıh -:rp: 
_ Allaha ısmarlad1k den.iye 

geldim, dedi. f alrnt sizin dediği
niz olmadı. Berlin'e gitmiyorum. 

Genç kadın gülüyordu : 
_ Biikref e değil mi ? 
_ Vny, nereden biliyor un? 
- Sana ait ıeyleri öğrenm k 

lcabahat mı? Onu bırak ne zaman 

cceksinl 
- Yarın akşa n. 

Genç kadın onu elinden tt.tup 
her zaman oturduklara köıey., 
çekti. 

_ O halde seninle görUşe e· 

tim mühim şeyler r, dedi. 
y rine geç bak hm. 

f ruk bir odcr gibi ita t 

ediyordu. 
Küçük ron da d inıa ha:ı r 

duran kUçük li' ör aurahi inden 

iki deh doldurdu: 
- Haydi ba alım yınakam 

bey. Yeni yazifeniıln, Yeni rüt
benizin terefine? 

Genç erklnı harp f ırmııtı: 

Bonne, BDtçeye Lamara, Bahriyeye 
Leg, T caretl Bahriyeye Frot, Mlllt 
terbiyeye 06 Monzi, Me1aiye Fran• 
suva Alber, Müıtemleknta Albcr 
ıınro, H vaya Kot, Tekaüde Miyele, 
Sıhhiyeye Danyelu, Poeta Telgraf 
Telefon Loren Ennk, Tıcarcto Ser 
Nafi ... ya Pngano, Ziraato Kö; 
gelm şt r. 

Yeni kabine t m manuile r dl· 
kal ıosy i t bir kn uinedir. 

k rşılamaktadırl:.ır. Gıu:etelcr " dahi
li ha•p hnynli, Almanyanın O:ı:erine 

kanat germi4t!rl., dem kted"rler, 

diğ r bir gaz.et Hltlerin mevaff ak 
olamayacağı kanaatindedir. 

KomUnl ti rln Tedhiş Hareketi 

Berlin, 31 - Hit erc ·lerle, komil· 
nlatler arasında bOyQk bir arbede 
olmuş, ko nünistler Hitler cilcre nte4 

açmışlardır. B r po ia hücum kıtantı 
cflerinden biri ölmüştür. Doğru 

maltlmat ıılnn mahafil, komüniatlcrin 
giri4tikleri bu mücadelenin kendileri 

için çok vahim o acağım ıöyJ .. mek• 
ted 

- Ne dernek dedi. Onuda mı 
biliyorsun? 

Kıvrak bir l·ahkahadan ıonra 
iki sıcal< dudak uğzını kapadı. 

- ........ ! 
Genç kadın birdenbir ciddi 

halini almışlı: 

- Şimdi, beni dinle Faruk, 
dedi. Ben ıeni çok severim ve 
ıcnin daima iyi olmanı isterim. 
(Berlin e gitmemek ıçın ısrar 
cftin. Seı çıkarmadım, cepheye 
gitmek için inal ettin. Açık söy· 
liyeyiın. Biraı da benım te.irimle 
paşa arzunu kabul etmedi.. bil· 
mcm neden Paşanın sana büyük 
bir emniyeti ve sevgisi var. Sonra 
bu Roma:t.ya ı~ını Paşaya Len 
ı8yledim. Sebebiııe gelince: 

Faruk k zmıştı: 
- Nt! münasebet. dedi, artık 

ErkAnıhsrbiye işlerimiı:i de ka
d nlar mı haber veriyor. 

DilrUba H. tclAş11?:z, endişesiz 

dev m etli: 
- Hayır, hayır. Dedim ya. 

p nın nna itimadı v r. Bu 
Rom nya işini ben on beı gün 

vvel haber aldım. Hem de 1<ocası 
bu işin peşinde irn,an bir arka· 
dili ımdan •• sonra aklıma ıen gel• 
din.. geçen kşam pa, ile bun· 
d n bahnediyorduk. Ba a dedi ki: 

rkeği tamamile entereae edecek 
bOtiln meziyetleri halıdi. Fakat 
benimle tanlfbit eanada yine 
bir rum gençle nişanlı bulunu
yordu. Aradan çok ıeçmcden 
nııanlı olan delikanlı Yun nista• 
n glttL ·onun bu gaybubetfn• 
den bilistifade bu rum dilb rlle 
ol n temuımı bir kat daha 
ııklaşbrdım. Bu hal blSyleco bq 
tene de•am etti. 

Nihayet beşinci aenenin hl· 
t mında bu ılrketten h ıabımı 
katettim. İkramiye ıekllnde aldı• 
tım cfüı:'I bir para ile onl rın 
mnteaddit ıırarlan (berine abl • 
1 rının oturduklan Beyoğlundakl 
evi rinin kaqısmda bir dnkklo 
açtım. Neticede bu totebblla t• 
ademi muvaffakıyetle neUcolendJ. 
Bu kııcağız bana ailemin nezdi· 
ne dönmemi •• her istediğim 
zaman relip kendisini ziyaret 
etmemi ve tekrar bir it lde 
ettikten sonra yeniden birlcıe
ceğimid teklif elti. t bil kabul et• 
mek mecburiyetinde kaldım ve y• 
şekilde hareket ettim. Bu mlldf 
det zarfında kızın ban karıı 
olan baıkalıklan d gözümden 
kaçmadı. Yine bir akıam ban 
na lAyık bir hareketinden dol ya 
bütün a3kımı ayaklar ltın ala• 
rak alAkamı kestim. Tnmam on 
ydır görüşmUyoruz. Şimdi işitiyo-

rum ki bu kız çok perişan bir 
vaziy tte imiş. lkinci bir def 
bu zavalhy elimi uzatayım mı, 
yoksa bırakayım da cezasını çek· 
sin mi? 

Hoyaııt: Jsmall Hakkı 
Bu macera , tabii seyrini t -

kip etmiş ve neticesine varmış
tır. Artık kızda size karşı sık 
namına bir ıey kalmamııtır. O 
başka bir Alemo dUşmUştlir. 
Onun yeni hayatı ıizi herglln 
biraz daha Uzllp zehirlemekten 
başka bir netice vermez. Onun 
için kızı kendi haline bırakınız 
ve onu hayatınızdnn ıiliniz. Za· 
man her şeyi unutturur. Çok 
ürmez şifa bulduğunuzu göre-

ceceksiniL Hanımtegz• 

- Bu işe herkeı p rm k 
aokmal< istiyor. Karlı bir İf.. 
her yerden t YSİyeler, iltimnsl r 
yağıyor. Onlar böyle azıthkça 
sinirleniyorum, şöyle emniyet 
edilir bir adamım olıa bfitnn 
salahiyeti verecek, f~i ona bıra
kacağım . 

Ben eni ileriye sllrdDm. 
- Binbaşı Faruk istediğin 

adomdır, dedim. 
Hfç düşünmeden cevabı Yerdir 

- Brnvo Han mefendl, dedi. 
O çocuk tahmin ettiğimden çok 
ıerefH çı kh. 

Görllyorsun ya, benim rolnm 
yalnız eni ona hatırlatmaktan 
ibaret knldı. Onun için diyorum 
ki paşayı snna bağlayan yalnız 

kendi varlığın, doğruluğundur. 

Şimdi asıl meseleye gelelim. 
DilrUba H. her ıamanki ııcak 

ıokuluıla ona yaklaıtı: 

- Geçenlerde, hani hastaba
nelerl ziyaret ettiğimiz gUn bir 
misafirim gelmiıti. Kocaaı yeni 
zenginlerdendir. Bana bu Ro· 
manya işinden bahsetti. Kocau 
bu kere te ve rahire itini ala· 
bilirse çok para kazanacak, ona 
da bir kolye alacaknııf. Birşey 
ıöylemedim. Fakat tebkik ettim. 

( Ark&ll V&I' ) 
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Diinga Hadiseleri VERİŞ ALIŞ 
Kari Melctup/a,., 

Elti.zizliler 
lki Millet 
Araslnda 
Bir Mesele 

Garp cephesi harp aab smda 

Bagrak Hli- bulunan ve Hin· 

Bir lise 
Fabrikası Battı, Sahibi Top Attı, Yağma Gidiyor Müflisin Malı istiyorlar 

Umumi bub- d k • • U 

ALEMiNDE 

Herkesin Ağzında Bir "Buhran,, 
Lafıdır Gidiyor ... 

d . • G. -ı denburg'un ku· 
ısesı nru - d d k. .. man a su1 a ı 

ran, kllçUk ayak re ece ıanız. .. Memleketimi• ıençlerJ Orta• 
kumru dolmaıı k ıatıcılannm çok me tep tahsilini bitirdikten ıonr1 tu Kopardı hassa ordusu tı> 

burlar.ndan birine ait olduğu da 
anlaşılan bayrağın, Hindenburg 
tarafından geri istenilmesi bir 
mesele oldu. Bu sütunlarda bir 
defa daha kaydettiğimiz veçbile, 
ıeçen sene. harp meydanında 
kılıcını kaybeden bir Fransız 
zabiti, bunu, Bcrlin &1kerl ml\ze
•inde glSrmOf, Alman Cumhur· 
reiıine müracaat etmiı, Hinden· 
burg ta hAll ıağ olan bu eakl 
muharibin arıusunu yerine getire
rek bu kılıcı sahibine geri ver
clirmiıtL Hindenburg'uo mllreca· 
ab, bu eski bidiıeyl hahrhyan 
&~rÇok~ Franıızları mUteba11is et· 
aıiş, umumiyetle bayrağın iadesi 
etrafında fikirler yllrllUilmUştilr. 
Fakat bir kııım müfrit f ranııı 
ıazeteleri, bayrağın geri Yerilmesi 
f6yle dursun, bilAkiı Alman'ların 
1870 muharebesinde aldıkları 

işino yaradı. kalmadı. Geçen- tabıillerine devam edemiyorlar. 
Koltuğu altına .ı; lerdo bizim ahçı· Ancak vakti bili yerinde olan 
lşportasını alan ya yaptırmıştık. Yo zengin denilen ailelerin çocuk· 

k ğ f l Bir hafta, kimse ları backa ıehirlerimie gider k 
ıo a a ırıyor. el ıürmedL Ta· ... 

- Haydi E- lise tahsili alabiliyorlar. EJAzis, 
f d. h neai oubeı kuru .. 
en ım er ıa· ..- nüfusunun kesafeti cihetllc çok 

t(j f pahalı geliyor. 
man ccar l • tAlebesl olan bir ıehirdir. Maarif 
lb etmez.. Biz de barcını iyi VekAletlmizio burada bir lfs 

bayrakları vermolerinl fıtemiye 
baılamış H iş çığırından çık· 
mışbr. Bu mllnasebetle, bu me· 
ıele, eıkl Fransız muharip grup
larından birinin kulübünde konu· 
ıulurken sabık Fransız Emniyeti 
umumiye MüdUrU M. frank ıöylo 
bir teklifte bulunmu§tur : 

Fransız askeri mUzesinde 
mevcut bUtUn bayrakları halka 
teşhir etmek, fak at bunların 

iizerlerine etiketler koyarak dost 
dllşman, kaç kişinin hayatına 

mal olduklarım da kaydetmek. 
Bu eski Emniyet MüdürünUn 

umumi aelAmet noktasından ileri 
ıtırdilğll bu fikir herhalde yabana 
atılacak bir ıey değildir. 

- F abrikaaı koyduğumuz için 
batb, sahibi top qağııına aata-
atlıl.. mayoruz. Mal6m-

- Yağma gi· 1a, efendim. 
diyor müfliılo __.,. buhran. .. 
malı.. Ellilik ço- Buhran, ad• 
raplar on beıe.. ta nkl devrin 

- Kapanın elinde kalıyor, 1 Çapan oflu ıf bl bJrıey oldu. 
bunlar... Hangi ıeyl kanıbraaııız. alba-

- Allah kimaeyt d0ş0rm81la. da •buhran., çıkıyor. 
Düşmez, kalkmaz bir Allah.. ..Buhran" mazeretlerin a 

- Haydi ef eodim.. topatanın kuvvetliıi.. Buhran dedind mi 
çorabına gel!.. akan sul r duruyor. 

Bu ağız kalabalıtına aldanan• Kiracısınız, ay baıında kirayı 
lar belki azaldı. Fakat, aabcılar, baıka bir ihtiyacınıza sarfettiniZ: 
havayı dcğiıtirmediler. Çığırt· No dOıUnUyoraunuz? Elde buhran 
kanların ağzına bakarak, iktısadt gibi, mükemmel bir tecil ıeno-
gldi~imiz hakkında hllkUm vermlye diniz var: 
kalkışanlar için manzara şudur ı - V allabi, ıu buhran bizi 

Ortada batmıyan bir tek fab· 8yle sarsb ki.. Hiç ıormayınl 
rika, top atmıyan bir tek fabrika ıize kirayı ay nihayetinden evvel 
ıahibi kalmam .ş... veremiyeceğinıl 

O canım mallar, ıokaklarda Yalnız ıııu ivarkl, "buhran"ı 
ıUrUnüyor da yUzlerine bakan ol~ alacakhlarnı bepıine kabul etti• 
muyor. Satıcılar ağlaşır. Müşte- remiyoruz. Belki ev kirasını, bir 
riler ağlaşır. Malı yok pahasına müddet için geciktirebiliyoruz, 
ıntılan tUccar ağlaıır. Bilmem bu ki •il• veriş manzarası bakkala, kasaba sütçilye olan 
işin sonu neye varacak ? den çıkanyoruz. Eh ... Ne yapar- borçlan, elimiz genişleyince ver-

Bizde pek az kiş, işporta ilo ıınız, buhran... mek kaydile bir iki ay savsakla· 
mağaza camokAna arasında bir - K6ulemiz azaldı. Yenisi de yabiliyoruz. 
fark bulur. işportanın ucuzluğu, ıelmedi. Bunlar, vaktile yaptığı· fakat ne Terkoı buhran din-
Müşteriyi okadar şaşırtır ki aldan• mız istok mallar... HAliı Fransız liyor, ne Elektrik ılrketi.. Tram• 
dığına mUmkUo değil kendisini köselesi ... ÜstU de birinci videlli... vayda, tünelde, vapurda da pa• 
ikna edemezsiniz. Dokuz liraya bunları elimizi öpe- ra yerine bir kere buhranı kabul 

İrlanda cUmburiyetl, hararetli Yalnız şunu da ıl>ylemeyi unut· ne veriyorduk amma, no çare... ettirebilsek artık dokunmayın 
bir bava içinde yeni intihabat mamalı: Umumi buhran, yalnız Buhran!.. keyfimize .•• 

Yumruğu · yaptı. Bu intiha· işportacıların değil, dükkan satı• Bir lokantaya airiyorsu• Birçoklarımızın gelişigUzeJ, her 

K ti . s· bat, lrlanda'nıo cılarınm da ekmegı' .. ne tere yagıv nuz: yerde, münasebet alsın almasın 
uvue ı ır ı ·ıt , k 

l d • ngı ere ye arıı ıUrdU. - Bana, bir uıkumru dol· ıarfettiğimiz bu •buhran,. keli· 
Be e 196 alacag-ı vaz'iye-

R i Meseld. kostUmlOk kumaı ala• ması... mesini ahı veriı lOgatımızdan 
eıs ti gösterecektir. 

caksınız. Rastgele bir dllkkAna Garaon, ellerini nğuşturuyor: çıkarsak çok iyi olacakL •• Bu meselede, karşı karşıya ild 
adam vardır: Dö Valcra ki lrlan· girdiniz. Tezgahtarla uzun bir - Efendim, başka birıey em- *lf-
danın tam bir fstiklAI sahibi ol· paıarhktan sonra fiatta uzlaştınız. 
masıoı istiyor. Kosgrav'da lngil· Kumaşa makası wrurken, ıizi bile 
tere ile iyi geçinmek, bunun için acındıracak bir tarzda göğUı 
de istediklerine boyun eğmek ieçirir. 
tnraftandır. intihabatın ilk neti· - Ah, beyim ah... inan ol-
ce)erioe bakılarsa davayı Da Va• ıun ziyanına mal ıahyoruzJ bere-
ler• kazanacaktır. Bu mUnase· ket versin ki elimizde biraz çe· 
betle lrlandan.n merkezi olan ıit var. Bunlar da bitti mi, ıiı 
D&blen'de töyle bir bidise geç- aağ, biz aelamet. •. 
miıtir: Yahut refikaoıza bir kadın 

Dllblen belediye relıl, vazifesi t•msiyeıl alacakaınız. Tezglbtar, 
icabı olarak intihap gilnll, bütnn ıize malın etiketini açmadan koıı-
aandık mevkilerini gezerken bir- tenjandan babı açar: 
kaç kiıilik grupun dil tecavllzüne - Gelmiyor.. mal gelmiyor •• 
uğramış, bunlardan bir tancıi biz bu fiatlarıkl bani veriyoruı, 
belediye reisine blr de tokat mUıterlyi geri çeYirmiyolim diye. •• 
aıketmiştir. Belediye relıi iıc, Yoksa, d6rt ylls kuruf, bunua 
mlltecavizino bir yumruk indi- mal olınuıu bize ... 
rip yere ıerdikten ıonra ıu ıöz· Hatta hazan yerli mallar lçla 
l•ri ı6yJemiıtir: de böyle ağız yapanlar •ar. 

.. _ Bir belediye reisi ııfatilo - Fabrikada kum•taz.. bey .. 
bu adamm fena hareketine mu- fendiciğim.. BuaOalerde yeni çe-
kabelo etmek bir teoeızül oldu. fİt bckliyor:ızl 
Fakat bir lrlandalı için böyle bir - Rağbet o kadar fazla of. 
hakareti hazmetmek mlimkük duki elimizde bir koıtllmlilk par-
olmadığına g6re, belediye reiıli· ça kaldı. O da aizin kıımetiniz-
line lrlandalı olınayı tercih et- mlf... Sağlıcakla ıiyln efendim .. 
tim." Haniİ dllkklna Klraeniz, kar-

Hu had iaedcn çıkaralabile- tının mal aahlbind•n •n•I bub-
ccsk k111a ıudur ki D& Valera ran çıkıyor. 
kar.anırta, İngiliz:· İrlanda mOaa- - G•ç•D Hne, bll bu fant .. 
ı batı cidden mOıklll bir fekU ü yelekleri, HkiHr liraya ıat
aJacakhr. ' bkb, ltu Mne, &,., lnıçut• eJ. 

Üfürükçülüğ·e Rağbet Edenler 

Brezilya' da Üfürükçüler 
• 

Milyoner Oluyorlar 

Brezllyanın mefhur OtarUkçD kadını Madam Alpera 

Çok ılıktır biıde Ofarllkçlllllk uydurma ı6sler •• hueketlerle 
•• bllyOclllDk gibi iptidai uçma- Af ldmHlerl dolandırmaktaa 
lar yaıak edildi. Dotruıunu ı&y- baıka bir ıey deiildir. Eıkldea 
lemelr 16mmı•llru lfllrOILsDIGlr, bl.lde lalJI• apkro.ı., hallria 

açılmasını yeni aeno programına 

ithal etmeaini •atanın bu k8~e
ıindekl srençlerin de Maarif nu .. 
rundan lıtifadelerini temin eyla
motinl rica ederiz. 

HAdise Nasıl Oldu ? 
Şehremini Poıtahane MlldOrlc 

le aramda ıeçen bAdiae pollae 
ve dolayııilo Hililiabmer gazet ... 

ılne baıka ıekilde aksetmiştir. 

Postahaneye tebrik mektupları 

verdim. Memur, bet kelimeden 
fazla yazııı bulunan tebrik! rl 
mektup Ucretilo göndereceğini 

ıöyledl. Mlloakaşa ettik. O esn • 
da orada bulunan mUdUr milda• 
hale etti, ve üzerime yOrUdU. 
Kendimi ıakındım. O eın d 
camlar indi. MUdllrlln ayağı kay· 
dı, dUıerken başı çerçeveye 
çarpb. HAdisenin cereyan ettiği 
eanada Maltepe Askeri Li si 
den beı talebe vardı. Onlar d 

hAdiıeye anlattığım ıekilde ıehn• 

det ettiler. Hadise bund o iba-
rettir. 

Erkek Muallim Mektebi 

talebesinden Cemal 

Baruttan Bir Şikayet 

Beruttan yazılıyor: 
Evimde bir radyo "ar. Bu .. 

nunla akpmları Ankara ve l11tan· 
bul radyosunun neşriyatını din• 
llyoruz. Fakat lıtanbul istaıyonu 
Uzerine mnteaddit telgraf meye .. 
lerl te!ir etmekte olduğu için 

mnıkülAt çekiyoruz. f stnnbul rad
yosunun nazarı dikkatini celbet• 
menlzl rlca ederim. 

Dorut: !', M. 

aaflıfından, daha doğrusu bir 

kııım halkın cahilliğind~n lltlfıdt 

ederek han 'fe hamam 11bfbl 
olmuılardır. Şimdi bizim meml 
kette lifllrllkçnlük. dolaudırıcılık

tan farkaızdar •• •iır ce.zuı 

Fakat dllnyanın birçok yeri.-. 
rinde, hem do medeni tanınan 
memleketlerinde bUyüciilük ve 
GfnrUkçllltık elAn hUkmUn8 
icra etmektedir. Meseli Cendbl 
Amerika' da Berezilya' da halk 
bOyllcillere çok rağbet etmektt 
her lıini bllyOclllero danıımak 

ıuretile görmektedir. Bu yüzden 
orada btıyficlller en muhterem •• 
muteber klmıelerdir. Ayni ıa· 
manda oraluda nfürükçUler mlJ.. 
1onerlerden f arkaız bir bayat 
atlrerler. Brezilya'oın meıhor 
lf0r6kçllall Madam Alpara'n11ı 
Bu,en blılm paramızla lkl milyol 
liraya ıahlp olduiu tabmlo .d .. 
Uyor. 
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Bu Sayfa 
Haftada Bir Defa Neşro~ 
)!ınur Ve l üti!n Dü:"ya 
~/L f1'p:-,h,.,ı ~İze Cctirir. 

I= 

Annesinin 
, 

Yarı Ağırlığında 

Bir Çocuk 
Joy doğduğu ı.amım herk~• 

onun da anne1i gibi ufak yapılı, 

minyon bir ıt.y olacağını tahmin 

etmişti. Çocuk, doğuşunda 3,5 
kilo idi. Kemikleri ince idi. An· 

ııeain benziyordu. 

Fakat aradan birkaç hafta 
geçince çocuk toplanmıya ve 
yağlanm ya baıladı. Bu hal dik· 
kati celbetti amma, üzerinde 

durulmadı. 

Aradan bir iki ay g!çlnce 

çocn?da şişmanlama ve yağlanma 

ffayrl tabii bir şekil almıya bar 
lndı. Çocuk ,iştikçe IJİşti, yağlan• l 
dıkça yağlandı. Nihayet bugOo f 
dokuı aylıkken annesinin yarı 

ağır) ğım buldu. Anneıinin ığtr

lığı 45, Joy'un ağırlıği 25 kilodur. 
25 kilo dokuı yaımda bir çocu-

tuu ağırhdır. 

Bununla beraber çocufun 
91hbatl yerindedir. Neı'esi mG

kemmoldir. AhYalinde hiçbir fe.

kal&dellk yoktur. Y alnas ııcaklar

dan mUtee1aJrdir. 

·, .. : i ,ı 

Borneo'de yerlilerden bir k.smı 
kllplero taparlar. Kllplerin kendi
lerjoi himaye ettiğine kanidirler. 

Bir btldllt 
durı kitabı. 

I 

Bu Sagfada 
Dünya Matbuatında Çıkan 
Meraklı Hikaye, Y az1 Ve 
Makaleleri Bulacaksınız. 

Ortadaki lev
ha mUtehaır· 
rlktlr ve h"'r 
yOıı:Uııde bir 
dua yaır.ılıdır. -~;;Eii~~~ 

,. , • - - ""' -,.... 6İı" • • • . 
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~· ... ---· .-..: "•. ----GocenİD boyu Ye ıekli vardır, Fakat flindllıOn 

yoktur. 

G4!ÇC• haftaaın 
aualioe cevap: Köpe
lin burnu, tabı.tin 
ktadl•lae verdlj1 bir 
lmtl1aa e)arak mouktur, 
KISpek bu HJ•d• kok• 

l••a buaaıuaclald ha .. 
•••l1etlal mubafasa 

eder. 

96 .. aeUk mot&Ja araba. 
Buııu BordlDe l•mlnde bir 
ltal1•• 1apm1" Fakat hara• 
ret d0Ja11lllle lçlııdtı otur
malıı lmklnıuıdır. 

-·· -....... - ........ -------- ... 

465 uae sbre.a bl• . mat•ıa• A 
anutlar 465 aeneelDd• ilen 'bu· 
,Uk Lkender için matn:a aJA 
metl olarak bllt •l7ah ~·ritl" 

kullanırlar. 

Devtilmeyen Ve Kırılmayan 
Bir Otomobil 

Sajdaki rf!8İm: Bir lngili~ miihen• 

Jisinin gaptığı geni cins otomobil 

Soldaki resimde otomobilin devri• 

lem igeceii ıöst~rilmektedir, 

lnıllterode tayyare aahaımdaki J 
tecrtıbe •• ibtiralarile meıbur 
mllhendiı Purveı lıminde biri 
burada reamlni glSrdOğUnUz yeni 
ıekildo bir otomobil icat etmiıtir. 

Retme bakıp ta bunun nihayet 
ıelip geçici bir keıiften ibaret 
oldupau aanmayınıL Muhteri 
tanınmıı bir mllhendiıtir. Ve 
lbtiraıuın bu,Unkil otomobil 
J•rine kaim olacağına kanidir. 

Buıtınkü otomobil bir kazaya 
uğraylDca kmlabilir, bir köıeden 
ıQratle döner•• devrilebilir. Yeni 
otomobilde bu mahzurlar yoktur. 
Bu otomobil bütün ıllratile lir 
duyara, yahut diğer bir otomo
bile çarpabilir. O takdird~ içinde
kiler 11rsalırlar, fakat, otomobile 
ye içindekilere bir t•Y olmaz. Bu 
otomobille en ıeri gidiıle kBıe
lerden dönmek mllmkDndllr. Oto• 
mobilin devrilmoıin• im kin 
Joktur. 
. , Bu yeni otoıuobllin yapıhı v• 

1 f8kll ••nut otomoeilltr• hiç 

l»enıemes. Şf mdlkl otomoblllerde 
dört tekerlek •ardır. Yeni oto-

• mobil tek •• bOytlk bir tekerlek 
içindedir. Bu tekerlek bir takım 
çelik raylardan ibarettir. Araba 
bu raylar nzerine oturtulmuttur. 
Motör lıteyince tekerlek döner, 
fakat araba mfttemadiyeD 8YDI 

yerde kahr. içindekiler aar11lmaı:, 
lncinmeı, kazadan korkmaz. 

Bu otomobille şimdilik 11atte 
40 kilometre ıUratle gitmek 

Bir Delinin 
Yaptığı 
Facia 

Raleınbanı, 31 - A&rın bir deli 
altsıı memeden keıilmemit çocuk 
olmak üzere 12 kitlyl aldürmüttOr. 

Lehistanda Bir iştial 
Krolevıkaha huta, 31 - Bir ok 

klSınürü tufıyehan81inde büyük bir 
lttial olmuıtur. 3 kiti yııralanmııbr. 
Zarar iki milyon liretten fazladır. 
MOcuue bir kaç ay iti mlyecek bir 
bale gelmlıtlr. 

lrlanda'da 
Grev 

Belfa•t, 31 - Şimali lrlanda de-
111lryolhm amele Yu mOatahdlminl 

1 ,.., ilin etmittlr. Gr• v•c. yarı•• 
~•tlaaıııtar. 

mDmkllndOr, bu ıllratl saman ile 
artbrmak kabildir. 

D. Puneı geçen gl1D hu 
otomobil ile Londra ıokak· 

larında herkesin mOteceuia 

YO merakla g6zlerl .Sntbıde 
tecrllboler yapmıı ve mu-
'faffalr: olmuftur. Şimdi birkaç 
otomobil daha yapmaktadır. 

Derhal plyaıaya pkaracak Ye 
otomobilini tamime çalııacakbr. 

Bolivya 
Paraguvag 
Harbi 

Aıompalyoa 31 - Parapn' • 
Boli •J• muba,.bHl denm etmek· 
tedir. UoH•ya tayyareleri 1ıepol ba .. 
tahaneaiul bombardıman edenle 7 
kitinin 8lüm0ne n 4 ldıltnln J•r~· 
lanmaaına Hbebiyat varmlılerdlr. 

lngifiz Amerikan Müzakereleri 
Vaı·n~oo 31 - loaili• Hfirl 

Slr Liodzey, Refslcdmhur M. Ruz.• 
v lt llo muhtelif me1eleler etrefıada 
g8rOomOıtilr. Ahnan haberlere ıare 
Amerika ile lngiltercı ara1uıda ya• 
pı'acak mGzakerelere baılanaoakbr. 
Bu müllkatta nı.rt m0Hkerab etra• 
fında ıörütOlmOıtür. NeYJork Sim 
ıa:ıet••i, lnıllttre ile Amerika'nı• ' 
henüı bir ltlllf elde etmeıinin ıoll 
uulı: olduA-•mu yumaktadn. 

Kalbi 
Sağ 1arafta 
Bir Çocuk 

Amerikada lı1inol11 ıehrlnde 
doktor G. H. Deihl isminde bir 
doktoru bir gün bir hastayı mu · 
yene etmek lizere bir evo çağı .. 
nrlar. 

Hasta 6 yaıında bir kızdır. 
Doktor kızın kalbini dinlemek 
nzero başını gögsüne kor. Fakat 
hiçbir ses işitmez. Sağa kor, 
kalbJ:a orada olduğunu nlor. 
Ço~uğu alır, mensup olduğu 
haıtahaneye götllrür. Orada ront
kenle vllcudfiniln içine ait bf rçok 
resimler çıkartır. 

Camları eline aldığı ı m n 
doktor gördnklerine ıaşar kalır. 
ÇOnkU kalp solda olacak yerd 
ıağda, mide altüst, karaciğer 
ıolda olacak yerde sağda. Faltat 
içinin altliat olmasına rajmun 
çocuk ııhhatlidir, zindedir. Hiç 
kim1e onda böyle bir teıekkUI 
ıalatı bulunduğuna hllkm d moz. 

Ba Yak'anın ne kadar nadb 
olduğunu anlatmak için fUDU 
haber Yerelim ki kalbi nğda 
adamlara milyonda bir tead 
edilmez. 

; 
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İTTİHAT VE TEBAB i 
Her hakkı mahfuzdur. - Na!lıl ioJdıı ? .• 

................................ Nasıl Yaşadı? .• 

Tt.frika No. 51 Nasıl Ôldü ? .. 

Bir Gün T alit Beyle Naki Bey Baş 
Başa Vermiş Konuşuyorlardı 

Bunlar bir araya gelir e ne 
olacaktı?... Bunu, Talat Beyle 

ki Bey de kestiremiyordu. Şu 
halde.·. Şimdilik fikirleri h zır-
1 mnk, hnknmetio idareıi al yhi
ne hissolunan cereyanlan bir k • 
nola toplamaktan başka y pa• 
cak birşey yoktu. 

Bu esas kabul edildikten 
ıonra, faaliyete geçtiler. Tal!t 
Bey, Naki Bey, lımail Mahir Ef. 
bir propaganda ıebekeıl teıkil 
ettiler. Bunl ra iki arkadnt da· 
hn iştirak otti. Biri Yanyalı yUı• 

başı M cdettio Elendi, diğeri de 
mektep muallimlerinden arıkla 
bir zattı.. Bunlar, Avrupadan ge
len g aıeteleri, emin olduklan 
kimselere tevı:l ediyor; evveli 
fikri bir inkılap yapmıya hazır• 

lamyorlardı. 
Bir gOn, anıızın Yilzbaıı Mec

dettin Beyin •l basıldı. Taharri 
edildi. Tahnrri eden, (Merkez 
Kumandanı Nazım Bey)di. Fakat 
ihbar eden belli olmadı.. Evin 
basıldığı dakikada, MecdettJn b .. 
yin hizmetçi i koşmuı, Naki Beyi 
vaziyetten haberdar tmlıtl. Na• 
kı Bey d diğer rkadaılarına 
haber g8nderdi. Evi rde sakla 
olan evrak, başka yerlere nak· 
ledildi ve, beklenildi.. Fakat bu 
baskın, yalnız Mccdettln Beyin 

vinin basılmasına mtinhaaır kal· 
mıı.. Bundan da, yalnıı bu utan 
ihbar edildiği enlaşılmışb. 

Böyle olmakla beraber, bu 
vak'a onlara ıunu hatırlattı. lhtl· 
malki yarın onlar da takip edf. 
l cek, belki de kendilerini topar
lamıy vakit bulam d n evleri 
basılarak saklı evrak ele g çlrf· 
lece ktL Bunun için gerek vrakı 
aklamak ve gerek daha aerbcat 

nazarı dikkati celbetmiy cek 
bir surette içtima yapmak için 
min bir yer bulmak mecburiy .. 

tini hi settiier. Fakat bu, neresi 
olabilirdi ? Her yer, hllk1imetin 
tehdit ve kontrölll altında idi. 
Son zamanlarda Bulgar komite· 
cilerinin faaliyeti arttığı ıçm 

hükumetin de gözO açılını§, gizil 
teşek üllere, furada burada her
hangi ekilde vukubulan içtima
lara ehemmiyet vermiye başla· 

mıştı. 

Bir glln, talAt Beyle Naki B. , 
Kule kahvelerde oturmuı, başbaşa 
vermiş, bu mcıeleyl konuşuyor· 
lardı. Naki Bey.3 bir fikir geldi. 

- Tallt.. Sen, (Maıon) 
olsana .. 

Dedi. Tatlt Bey, Naki Beyin 
ne demek iıtediğinl birdenbire 
anlıyamıyarak aordu: 

- Bundan ne çıkar ••nki ? .. 
- Bundan ıa çıkar ki.. Sen, 

ben, öteki arkadaılar, birer birer 
mason olursak kendimiı:e emin 
bir yer bulmuş oluruz. (Loca) da 
lıtediğimiz gibi oturur, konuıu· 
ruz. Evrakım:zı emin bir yerde 
bulundururuz. 

TalAt Bey, epeyce dll~UndUk· 
ton ıonra cevap verdiı 

- Evet.. Bu çok iyi bir fikir. 
Fakat zor iı.. Ben bunu yapa· 
marn •.. 

TaJAt B y, birçok mOşkUIAttan 
bahsediyor, Naki Bey de onu ik· 

naa ~ayret eyliyordu. Birdenbire 
kahv nin kapııı açıldı. içeri. (Top
çu Livalarından Şnkrll Paıa) girdi. 
Kahve, çok tenha idi. Hemen, 
hemen bDtllo müşteriler, TalAt 
Beyle Naki Beyden ibaretti. Şükrtl 
Paıa ile çok iyi görUıen Naki B. 
derhal ayağa k 1ktı. ŞUkrU Pa§ayı 
karııladı. 

- Paşam.. Ş6ylo buyurun da, 
bir kabv miıl içmek tooozzülUnde 
bulunun, 

Dedi. ve kendi masalarına 

getirdi .• ŞUkrll Paşa, TalAt Beyle 
de evvelce birkaç defa aörlif mOt· 
lO. Paıa oturur, oturmaz ıordu : 

................................................................ 
Sevdadan 
Sonra 
izdivaç 

MI• Nan•I Bilan 

Maruf Amcrik n milyarderle
rinden Mister Hüg geçenlerde 
lngiltereye bir aeyahat yapmıtt r. 
Mister Hilg bir glln bUyUk tiyat
rolardan birine gitmİf, bir l<'ca 
tutmuştur. Bu locayı evvelce .l\liı 
Nanıi Biton iıminde çok kibar 
ve çok güzel bir genç kız tara· 
fından angaje edllmlttir. Fakat 
bilet memuru yanlıılıkla bu lo
cayı ikinci defa olarak Miı Hfige 
de kiralamışhr. Amerikan zengi
ni tam locaya oturduğu zaman 
arlrndan karde,ilo birlikte Mis 
N.ıınıi ıökün etmit Yo locanın 
kendi tarafından angaje edildiği
ni söylemittir. Amerikalı milyar-

der i,in içinde bir yanlışlık oldu
iunu ıezerek locayı dcırhal güzel 
lngiliz Mistine terketmiş, fakat bu 
dakikadan itibaren de mily. rde
rin kalbinde bir aşk ateşi tutuş
muştur. Mister Hüg hemen 
o dakikada sıUzel kıza izdivaç 
teHif etmiı ve bir hafta •on?"a 
da iki ıevgili evlenmiştir. l 

- Böyle, tenha köşeye çekil· 
miş.. Başbaşa vormi,.. Ne yapı
yorsunuz •• 

Naki Bey, hafifçe TalAt Beyin 
ayağına baatıkt.ın ıonra cevap 
verdi: 

- No yapalım Paşam •• Talati 
kandırmıya çalışıyorum.. Gel seni 
(Bekta~i) ya"'aJ.m diyorum. Razı 
olmuyor. ( B n, ille Mason ola
cağım ) diyor. 

De eli. 
ŞnkrO paşa, TalAt Beye 

aordu: 

- Bu arzunuz, ciddi mi? •. 
TalAt Bey, artık bir emri 

YakJ karıısında bulunuyordu. Der
hal •e bilyUk bir hararetle Naki 
Beyi tasdik etti... ŞUkrll paıa, 
kahYeıini içtikten ıonra: 

- Kalkın gidelim. 
Dedi ••• 

Oçn birden kalktılar. Bir 
arabaya bindiler. ( Manoel Karasu 
Efendi ) nin evine sıittiler .• Karasu 
Efendi, baıta idi. Yatakta yatı
yordu. Misafirlerini yatak oda· 
ıında k bul etti. Beı on dakika 
oturulduktan onra Naki Bey, 
onları başba§a bırakarak aYdet 
etti. Şükrn paı , Talat Beyi 
Karasu Ef ndiye tanıttıktan ıonra, 
icap ed n eyleri de ı8yledL SelA
ııiktekl ( M ıon ) ların en eski
lerinden ve ( Gran Oryan ) loca• 
ıınm en yllkaek derecolilerindeu 
olan Kora u Efendi, TalAt Beyi 
( Maıoa) luğa kabul ettirmek 
için icap eden tavas utu memnu
niyetle ifa edeceğine ıöı YerdL 
Blru ıonra da bu mesele, muvaf• 
f aldyetle netic lendi. 

Tallt Beyin bu suretle ( Gran 
Oryan ) locaeına duhulD, diğer 
arkadqların da oraya kabulllnll 
tHhll ctmiştL 

Bu loca, bilha sa ltalya bO. 
kOmetinin himayesi albndı oldu· 
ğu için, basılmakt n ve tah rrl 
olunmaktan tamamen masun idi. 
Buna bina n bu, vatanperv r r• 
kada lar burada ı-ahat rahat içtJ
ma ediyorlar. Evr klarını da Jo. 
canın kaaalarında s klıyorlardı. 

Bır taraftan bu ıuretle faali
yetlerine devam eden arkadaşlnr, 
diğer taraftan da ParJsteki (•atan• 
penerler) hakkında ciddi tahki
kata koyulmuılardı. Ayni maksat 
etrafında vatanlarını terkeden, 
Abdülhamide ve onun hnkumeti· 
ne iıyan eyliyen bu adamların 
aras:nda, aşikar bir .aıddiyet var
d , Fakat bu, neden ileri ge
liyordu ?. 

Nihayet, tahkik•t neticelendi. 
Amasyalı lımail Hakkı Beyin, 
Ahmet Rıza Beyle arkadaılart 
bakkmda yazdığı mektubun kıy• 
met ve mahiyeti anJaııJdı. Ahmet 
Rıza Beyin riyaset ettiği ( ittihat 
ve t•rakkl cemiyeti ile prens 
Sabahattin Ye lsmall Hakkı Bey• 
lerin tesiı ettikleri ( Meırutiyet • 
ademi merkeziyet ) cemiyetinin 
gaye ve mak atları hakkınd• 
tetkikat yapıldı. Ahmet R za 
Bey, (Türk milletinin hakimiyeti 
altında, anasırı .airei Oimaniyenin 
iıtirakile bir meırutiyet ) istiyor. 

( Arkıı.aı ur ) 

Şubat ı 

Güzellik Tacını Hangi 
Güzel Giyecek? •• 

( B<tttarah 1 inci sayfada ) 

Nazire Hanımı evinde ziyaret 
etmi~, kendisilo görüJmilıttır. 

Muharririmiı ilk ıeçmenin 

en çok beğeni'.eıı gUzclino ilk 
olarak ıu ıuali ıormuştur: 

- Güzellik mlisabakasına 
nasıl girdiniz 1 

Nazire H. bu suale verdiği 
cevapla çok mühim bir noktaya 
temas etmiş ve şunları söyl .. 
mi,tir: 

- O gün bayramdı. Hep 
birlikte Makıimde güzelleri 

1ı-örmiye gitmiştik. Ben 
müsabakaya girmek niyetinde 
değildim. Fakat çok ısr r ettiler, 
benim de seçme müsabakasına 
girmemi istediler. Ben razı olamı
yordum. Israrlar okndar çoğaldı 
ki bunu bir emri vaki şeklinde 
kabul etmekten başka çare yoktu. 
Benim halk huzuruna çıkmamı 
istiyenler arasında birçokları

mızın hö'rmet ettiğimiz kimseler 
de vardı. Reddetmek imkAnım 
bulamadım. Bana karşı glSıterilen 
iltifatları bir itimat şeklinde kabul 
ederek müsabakaya girdim. Fakat 
çok rica ederim. Y azımz ki 1ı-llzel• 
ilk müsabakası bugün arbk bir 
alay mevzuu olmaktan çıkmıştır. 
Bet ıenedenberi yapılıyor. Adet 
gibi bir şey oldu. Bunu bir eğ· 
lence vasıtası gibi görmemeliyiz. 
Güzellik müsabakalarını biraı 
da ciddi bir g6zle rBrmek 
IAzımdır. Çünkn bu mil· 

ıabakamn hakemliğini yap n 
kimıel r bugUo meml ketin en 
ciddi, en tanmmıt Ye on mllmtaz 
şahsiyetleridir. Bunların hepıl 

Gürbüz 
Çocuk 

Burada gardDğllnllı J•vru 
Jimmi Dik isminde bir Amcırikao 
çocuğudur. Geçenlerde Nevyork'. 
ta yapılan gürbüz çocuk muaa· 
bakasında kUçilk Jimmi 208 yay. 
ru araı nda hiriociliji kuanm11t 
kendiaJne 10 bio doiar mUklf&t 
tabıia edilmiştir. 

yüksek mevkiler lıgal ediyorlar. 
içlerinde muharrirler, kıymetli 
reHamlar, bllyUk ıairler var. Bu 
mUmtaz ıahıiyetler herhalde 
ciddi olmıyao itlerle uğraf
maılar. 

- Sinemayı sever mlıiniı ? 
- Sinema bugUn bir eğlence 

vasıtaıı olmuştur. MUsait vakit 
buldukça iyi filimlere giderim. 

- Roman okur muıunuz 1 
- Çok roman okumadım. 

Arasıra boı Takitlerde meşhur 
ediplerimizin eserlerini okurum. 

- Ediplerimizden hangilerini 
beğeniyorsunuz ? 

- Benim beğenmeme ne 
hacet. Onlar ş5hretlerini çoktan 
yapm şiardır. 

- Ev işlcrlle uğraıır mısınız? 
- Bir evde bulunan herke.sıla 

kendine göre bir işi vardır. El· 
bet benim de kendime göre ifle
rim olabilir. 

Muharririmlı N zire hanıma 
son olarak ıu ıuall ıormuwtur: 

- Son musabakada kaz n• 
maktan eminmiıini:z? 

- Belki... fakat kim bilir! 

TAKViM == 
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Bir Romancının 
Ölümü 

Londra, 31 ( A. A) - Maruf 
lngiliı romancılarından M. Galt

wortby, •efat etmiştir. 

=== _:::ı;ıa 

Bllyllk Tlirkç opor~t filmi 

L 
ve 

E EK 
sinemalarında misilsiz bir mu· 
vaffakiyetle devam etmektedir. 

MARTHA EGGERT 
GRAND OTEL 
namındaki ıon filminde 

ılıl gatyed cektlr. 

Yarm 
akşam AR Ti S Ti K 'te verilecek 

81yük galaya hasırlanınız Ye sizin aeYimli artiıtleriniı 

GUSTAV FROHLICH ve LIANE HAi D'i 
v 

ft iN KiM OLDDDDND 
EK ISTElliYORDM 

operet fıhuind 1 ewalı uvkle • yretmek n allutlam k fır.atını kaçırmayınız. 
Bu filmde reji~ör GEZA von BOLV ARY.nin muhteşem dekorlarını 

nazarı takdirle görecek ve kompozitör ROBERT STOLZ'un 
nefi.:ı musikisini dinliyecek iniz. 

İIA•etenı FOX JURNAL ve (ERGANUN KONSERİ) 1 kısımlık fı m. 
._ ______ ~ Telefon: 42851 
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ABMBT BEiS 
4 ---------- Yazan : Piger Melon 

• 
Ahmet iyi Bir Bahçıvandı 

Ahmet Güzel Ve Muhteşem Bir Bahçe 
Yaptı. Efend.sin·n Kızlarile Tanıştı 
Rıhtıma gelindiği zaman, Ah· 

met, eşeğin aırtmdan ıebze bal· 
yalannı indirdi, önde ylirll} en 
kendlıi gibi diğer sebze yükleri· 
ni taşıyan Ceneviı. denizcilerini 
takip etti. Kamçılı nezaretçilerin 
gö:a hapıl altında inleyen iki sıra· 
J& dizilmit kürekçi Müılilman ve 
Ye Türk esirlerin onu gözlerile 
yiyecekmiı gibi dı,anya tafan 
bakıılarıoa lakayt, ambarlara in· 
di, yllküııU bırakb, tekrar dııarı 
çakb. İhtiyar Amiral mütemadi· 
yen Ahmede dikkat ediyor we bu 
adamın nefıl Ozerindeki hakimi· 
yetinden dehıet duyuyordu. Ken· 
disine yerilen bahtıfı bUyük bir 
hnrmetkArhkla alan Ahmet dudak· 

tarının arasında teıekkl\r kelimeleri 
mırıldandı, eşeğine bindi, ayağın· 
daki arkasız pabuçlarını sallaya, 
aallaya tekrar geri dlSndU. Di 
Kastro sarayının hizmetçiler kap.· 
sı önUnde eşeğinden indi, yuları· 
nı e line aldı Ye kapının karanhk 
ıölgeliii içinde kayboldu. 

Abmedi, gemisinin kumanda 
köprUsünden gözlerile takip ve 
tarassut etmekte devam eden 
Amiral Dorya, onun kaybolu
ııyla beraber kalbinin donar 
ıibi olduğunu hissetti. ÇUnkil bu 
adam, nbtıma ayak baat•ğı andan, 
tekrar 1&ray kapııının üzerine 
kapandıiı umana kadar bir 
defaak olıun gözlerini kaldırıp ta 
deniıe bakmamııtı. 

* O senenin haziran ayı ıonla• 
rına do~ru idi ki Di Kaıtroların 
••inde bUyOk bir değişiklik hAsıl 
oldu. ÇUnkO tahsilde bulunan 
Markinin iki kızı tatil münaae· 
betile ailelerini görmeye gelecek· 
lordi. Genç kızlar, SaYona'da, 
baırahibeliği bizzat Markiı.'in 
hemşiresi tarafından yapılan bir 
manaıtırda okuyurlardı. Hadise, 
daha evvel malum olduğu için, 
icap eden emirler verildi. Ahme
din nezareti altında olmak Uzer• 
on, on beı kadar amele işe ko
yulmuşlard . Her tarafa btiyük yap
raklı alıniye1er dikiliyor, yer yer 
glil fidanlıkları •llcude getiriliyor, 
roslal masa ve kanap eciklerİn 

Ustüne zarif kamtıriyeler kurulu
yord u. 

Bahçenin tllmsekleri kazılırken 
Ahmet, küçük bir su sızıntısı 
bulmuştu. Bu sızıntıya ınzel bir 
yol yaptı, k•demeli kazıntılarla 
hiribirini kovalayan birkaç ıun'I 
telale vlicude ıetirdf, burdlrın 
etrafını su zambaklarile ıilıledl. 
Bahçe, bu ıuretle baitan baıa 
değiJmİş ve tanınmıyacak bir 
hale gelmişti. 

Vakit akıaın Ustll idi. iniler 
4ağdm .ılar, Ahmet i.le, kendisi• 
nin de beğendiği eserine son 
rötuıJan yaparken Efendilerinin 
~•ktan ıöknn ettiklerini gördü. 
b .•olarında, muhteşem yazlık el· 

1•eler içinde yant yavaş yUrQ
nıekte olan genç kı zlar Yardı. 
~hmet onların gelişini aörmemiı 
l'hl CSnt\ndeki it• daJdı. 

Geldiler ve Ahmedin tam yana 
ba:tında durarak gölgclerile mcv· 
cudi7etlerini haber Yerdlle;. An• 

cak o zamandır ki Ahmet, Efen· 
dilerinin,, başucunda bulundukla· 
n ndan haberdar o!muş görüodn. 
D erhal ayağa kaktı ve kendi 
a deti Uı.ere selam verdi. 

Marki : 
- Ahmet, dedi, bunlar benim 

kızlarımdır, bana nasıl itaat edi· 
yorsan onların sözünü de 6ylece 
dinliyecekıin, ıonra kızlarına 
döndü: 

- Yavrularım, diye baıladı, 
bu adamın adı Ahmettir ye be
nim hizmetimde bulunmaktadır. 
Daymız amiral Andre Dor1a onu 
bana yerdiği zaman haıin bir 
korsan olduğunu söylemişti, fakat 
ben, bu söze inanın yorum. Çiln· 
kU onu, bütün bu bahçeyi dll
ıeltirken gördüm ve sUmUldO bö· 
ceklerle çekirğelerden başka 
kimseye fenalık yapbğına ıahit 
olmadım, diyebilirimki dünyada 
onun gibi bir bahçevan daha iÖ· 
rlllmemiştir. 

BOtDn bu patikaları yapan, 
mimozalarla palmiyelerı diken 
valhasıl Cenevede bir eıi bulun
ma yan bu bahçeyi meydana ge
tiren Ahmettir Ye bunu, aırf bizi 
memnun etmek için yapmıştır. 

Sen LUkrezyal herg nn odanı 

sUılemesini arzu ettiğin şu çiçek 
leri ondan iıtersin, sen de Madda
lenal merkeple gezmek için yine 
Ahmedi çağır ram. 

Sonra Ahmede hitap etti: 

- Çocuğu gezdirirken dik· 
katli ol Ahmet! her ne kadar 
hayvan sakinse do ihtiyatlı bu
lunmak daima fay dalıdır. 

Ahmet cevap verdi: 

- Müsterih olunuz, merkep 
uılu duracakbr. Hayvanlar ço
cuklara severler. Eğer Matmazel 
hayvanı dövmek iıtemez Ye ku· 
!aklarını ç,.kmezae, hemen timdi· 
don gidip ietiririm. 

• 
S IA un ı 
Hançere 

r 

ı 
r 

• 

Mal6mdur ki hançere •H ma• 
kln11idir. Hançereılnde anıa olan 
adamlar ıcı çıkaramazlar. Seıin 
kısılmatı da bançerenin anıaya 
uğraması neticesidir. Fakat fen 
bunun da 6nUn• geçmi9, aon 
zamanlarda ıun'f hançere de ya• 
pılmııtır. Hançereıt vazifesini ya
pamayaa ldmHler, resimde ıör· 

dDğUnllz tekilde bu hançereyl 
lrnllan ıyorlar. 

KUçük k z, Ahmedin lıtediğl 
teminntı bUyük bir memnuniyetle 
Yerdi, aı sonra boz renkli eıek 
kUçiik hanım n emrine Amade 
bulunuyordu. Ondan ıonra, har• 
gün, danteli ve <likit deralerinin 
arkasından Maddalena bahçeye 
çıkıyor: 

- Hmetl Diye bağırıyor, Ah· 
met te elindeki blltDo itleri bı
rakarak küçük hanımın sesine 
koıuyordu. Eaa1en merkep çok
tanberi hazırJanmlf bulunurdu. 
Ahmet, ona, kırmızı halıdan gU

ı:el bir eğer yapwıf, yine kırmı.zı 
pomponlarla gemini sUılemİf ve 
çok tık bir foyafet temin etmiıti. 
Küçük kıı. henüz 00 yaılarmda 
idi ve ıon derece 1tkl idL Ah· 
met onlar1, baıbaıa bırakıp ta 

arkaaını döndUğft uman, merkep 
sebze tarhlarına dalarak kendi· 

ıine ziyafet çeker, Maddalena da 
kırmızı turptan koparzrak renkli 

buketler tanzim ederdi. Ondan 
sonra ıonu golmiyen koıuşmalar 

ba,lar, Ahmedin bağmşmalan 
duyulur, Allahtan medet iıtediği 
ltililirdi. BütUn bu honglmede 

Maddalena'yı en çok kızdıran, 
mütemadiyen Ahmedln eşeğe 

bağırma11 olurdu Maamafib bu 
ıuretle hareket ederken on ya
tındaki çocuktan Ahmedin 
korktuğu fan olunamaıdL Bir 
rUn, Marki dl Kaıtronun 2tu-
meden kırılarak ıorduğu bir ıu· 
ale cevap verdil'i sıibi, Ahmet; 
eıeğe hitap etmekle dünyanın 
en makul mahlukuna bitap etmiı 
olduğu kanaatinde idi. Sebze 
tarhlarının içine dalmaktan büyük 
bir zeyk duyan kart a.paya g•· 
lince; Ahmedin bağ rmalarım 
adeta •• dikkatle dinler 2ibi bir 
an durur, bir kulağ m indirip 
6bfirünil kaldırır, ağzındaki son 
yeıillik parçasını çiğner ve 
ıDklDm pllklüm bir tavır takınırdı. .. 

intikam almak lıtiyen ve 
kaçmak niyeti il,, hazırlık yapan 
bir konan için aonelerce, gayet 
halim bir insan maakeıi tak nmak 
•• içinden gelen hiıleri geri tep
mek mOmkOndDr. Fakat bir kadm 
yeya kıs menuubahs olduğu za· 
man b6yle bir inıanın kanım 
saptedebilmeıl daha gilçtllr. Ni
tekim efendisinin bnynk kızı 
Lükrezya'nın Cene•o'ye baba1mın 
evine relmeıi de lıt• böyle oJmuı 
ye Abmedia rahatını lcaçırmııtı. 

Maddalena' dan yedi, aeklı 
yaı daha bUyllk olan Ln!irezya 
içia bayat, bahçenin çiçeklerini 
yolmak ye bahçivanlan hiddetten 
kDplere bindirmekten ibaret ola
mazdı. Fil'nld ayle de oldu. 

LIUaeıya'aın Ceneveye geliılnl 
takip eden ilk reımikabulleri mU· 
teakıp evin etrafında hususi bir 
dej"itikllk ha1ıl olduğunu annesi 
de farkettl. Bir takım ihtiyar 
madamlar sık, sık ıiyaret yapar 
olmuılardı. 

( Arl.: aaı nr ) 

Fransa' daDilencilerleŞid
detJi Bir Mücadele Başladı 

----- ----
Bunların içinde, Han Ve Apartman 

Sahibi Olanlar Az Değilmiş •• 
lstanbulda haı. 

le do me di ği an b 
dilencilik mesele
aini, birçok mem· 
leketler, bom de 
esaaından tasfiye 
yapmak surotile 
köknnden kazı• 

m·~lardır. El aç· 
mak, birçok insan· 
lar için çok ağır 
bir hayıiyet 
meoolesidir. Bazı• 
farına ıöre ise, 

dij'erlerinln Hl'• 
lığından lıtlfade 

etmek demektir 
ki bir nevi hak• 

br. Mamafih ıe
len i•çene henlh 

el açan ha1an• 
ların bulundutu 

memleketler yok 
değildir. F.ransa 

bunlardan biridir. 
Fakat orada da, 

bu bcl•nın halll 
lilzilmu, ıon glln· P•rl• aok•ld•rlnda bir D': ncl kadın 
lerde ıreçon birkaç Yakadan ıonra ı bu dilencinin ~irin klStkU de, 
bir zaruret olmuıtur. ıollp ıeçenin onluklarile mey• 

Bunlardan iıt• biri: dana getirildiğine ıtıpbe yoktu. 
Maruf muharrir Orelyen Şol Parlı belediyesi, ifte bu 

bir gUn aokaktan geçerken bir wak'alar Uzerinedir ki 9lddetll 
dilenciye raatgelmiı: adamın haline bir dilencilik milcadeleıi aç• 
acım c: , iki metelik verml,. Dilenci mııtır. 

p ı r ı alır alma1 civardaki a-aıete -============== -.::::IJ' 
müvt::nıino koşarak bir bona ,_, ___ S_O_N __ P_O_S_T_A __ _ 
cedveli almıı. gllnlllk fiatları gö2· 
den geçirmiyo baılamlf. 

Muharrir yazıyor: Bu badiı .. 
don ıonra arbk aadaka Yermeye 
t6Ybe ettim. 

* Bir diğeri: 
Yine ıon gllnlerde, bir dilen· 

dnln Uıeriode mühimce bir para 
bulunmuş, zabıta ılipheye du,o
rek tahkikat yapmıı ve görmüş· 

ki, para hakikaten kendiıinindir. 
Bundan baıka, bu adamın 

bir de evi olduğu tahakkuk et· 
miştir. Zabıta bu zengin dilenci· 
yi sorguya çektiği zaman fU ga· 
rlp cevabı almıştır. 

- Evet, bir evim var. F ak at 
kiracıları ından para alamıyorum. 

Vergi borçlarmı verebilmek için 
dileniyorum. 

Bir başkası: 
Paris Borsasının civarında, ıinıa

ıı herkesçe tanman bir d ilenci 
vardır. Sefil, berbat bir haldedir. 
Bir gün, işinden çıkan bir amele 
bu adamı g&rüyor, ac yor, cebin
den bir miktar pıt ra çıkar p ve 
riyor, dilencinin, bu ameleye nr
diği ceYap ıudur: 

- Al, dostum al; nn benden 
daha milhtaçıın. 

Filvaki bu dilenci de, diğer bir 
çokları gibi zengin Y• aahte 
bir dilenci idi. 

V ak'ayı gön D bora& memurla
rından biri akşam olduktan sonra 
bu dilencinin peşine takılmıt Ye 

bunun, cİ\ardaki kOçtik oteller· 
eten birine girdikten bir müddet 
a nra yıkanmıı olduğu halde 

~e tertemiz bir kıyafetle çıkıp 
trene Li diğinl ve Pariı'e c var 
küçllk bir ka1abada, kendisine 
ait tirin bir köşkte kızı ve da
madile beraber oturduğunu teı· 
bit etmiıtir. 

Blrçok büyük servetler 1eiLi 

BORSASI 
31 - 1. 1933 

~-------------------.J Paralar ( .ıl19 ) 

kuruş kUIJ!I 
J teı erlla i28,- 20 kurn 122,-
1 do'ar 2 5,00 1 ~ 1!11 Avuı. 26,50 

20 fr. franaız 171,00 1 p f':r.et• 17,-
70 llret 2 19,- 1 Marlı *50,50 
20 fr. Belçika 117,00 1 ıJoU 24,00 
20 drahmi 25,50 l P"nf8 32,-
20 fr. lnlçro 8'0.,- 20 'ey 23,-
20 l f"H 15,50 20 d nıtr 55,-

J florin 85,- 1 Çc vone~ -.-
Çekler 

1 ondrıı 722,00 15,915 
Nev • yo rk 0,4700 4,1323 
Pıırla 12,06 !5.75 

Mllno 9,22 J,9735 

Bıilka 1 3,3S5 4 :t'>25 
Ati na fıl,955 3,6125 

Cenevre 2,43375 7 8725 
Sof ya 6 .~s 34, '165 
Auıat., d a m 1,1715 1,0 750 

Hl asa ser.er orJ 

ı r ı 1 iri\ 
it Ba nl< .(Nama) ,OJ Anı..-lo'u '6 IOOV. H,50 

• ( Til!ımıl ) 10,'lj Ş11rk D. Y, • 41,4~ 
• ll'•Ü H • )llti,- ) ı. Tra mvay *51,50 

Oaınanl B nk •• S,- ·~ 
\.:ı;küdu 911 11,00 

~e Ani< .. !'i,95 T 
Şirketi llayriye t~.00 c:r .. os 8,25 
Ha iç 0,'lil Haw gau 27.-
Anadohı •.oov. 23,f-O Tc efo ı • ı:ı,

*:.:4,25 • 'ııtiO P. 23,7.} Bono ıtl 

Esham ve T a :lvllal 

J r 

lal'l<r\·u Dahı'i 93,50 
Düvu u Mu. 62.00 
GüınrOk 8,')J 
Sayd l ma' ; 6,60 
Baida ı .e t ip 1 ıı,25 

• " il 9.6!) 

R 1 
T ramva, 
Rı tı rı 

O ilıbr au 
1 rr os 
El ktrik • 

J. ra 
4,20 
4,97 

IS,70 
170,-
41,50 -.-

BORSA HARİCi 
Tahv:uu • Mesk Okat 

l · r ı J 1ra 
Türk Altını 0,15 

lnı. ,, I0, 17 
f r. • 8,3) 
R • ,. lll, 'ill 
Mecidiye 3 ','JO 
ha ,\t ot (O ıı. B.) _ .. o 
Kalın be 'bir ı < • lı , 

( <..\lmh.r .) dı 4 , l.ı 
(Aı ~) 4 , .!ı 

\ı a ı t ) ,2 

IRt-,at) 47, O 
1Va11t) 4Ci,25 

ince ' ,ı ı,·r 11< al ın 

(Cu ı hur ye t , ;ıo 
( I a , t) ar ma ı 0,00 
tH e-şıl) • 47,00 
( ıt) ,. 4S,CO 
il ıa&r Kr.Fo. JI) ı lb5,00 

" • ll\ 97 ,1)() 
M. M Hı . !J,I)() 



Bir Gün 
ll•lt•rrlrl 1f. 

HerHalt.Aı Malafu•dur 
-264-

AhdOllaamlt. l»u arbaJI okur 
ekumu, der1lal Baıklttp T ahıln P.,.,. catartt11 

- Sahip Molla'nıa Jala111ada 
!.ulunan ••rakı, yeniden tetkik 
et tirlnlL Bu tetkikat, bluat alıda 
aeıaretlniz alhnda olacaktır. Bu 
HD da. Tatar $aklr P,. hulun• 

•atm. 
Diye irade etti. T abıln Pap, 

enakı Baıkltabet dalreıine ı•· 
tlrltL Birer, birer tetkik ettirdi. 
Bunların içinde, rerek Abdlll
hamidln aleyhinde ve ıerek de.
Jetin idarHinl tenkit eder mahi· 
yette bir tek ıöı ve hatta ,n.,. 
heyi celbeden bir tek cOmle bile 
bulunamadı. 

Tahsin Pa~a, huıura çıktı. 
Tahkikat neticesini olduğu ıibl 
arutU. AbdUlhamit, mUtee11ir 
otdu. Birdenbire verdltl karardan 
acı bir nedamet duydu : 

- Öyle IH, ıimdl Sadraıama 
tebliğ ediniz. Sahip Molla bak· 
:kmda hiçbir muamele yapıl· 
nıaım ... 

Emrini verdi. 

* 
Sahip Molla Bey, bu ıuretle 

aU rgUnc git mek felAkotinden kur· 
tutmuştu. Fakat yalııı nın etrafı 
-ihtiyat olmak Uzcre- hafiyelerle 
nıuhat bulunuyordu. Yal ı ya girip 
çıkaniar tarassut olunuyor ; hatta 
c 'inde palret. vesaire g-ibi OfYa 
bulunanlar, bir kôıeye çekilerek 
ellerindeki şeyl er inceden inceye 
aranıyordu. 

T a m on ı:Un bu i9konceli ha· 
ya t devam etti... ( 1324) aeneıl 

Temı rnzunun onuncu ~UnU idi. 
Molla Beyin • daima okuduğu· 
ikdam gazetesi geldi. Kcndiıine 
verildi. l\lolla Bey, gazeteye alıp 
ta şöyle bir gö~ gezdirir gezdir· 
mez, hemen yerinden ı ıçradı. 

(Kıble) ye kar,ı döndU ellerini 
kaldırarak : 

- Çok ıUkUr Yarabbi.. Ölme
den bunu görmek le nasip oldu. 
diye bağırdı ve sonra, secdel 
ıUkrana kapandı. 

Biç kimse birşey bilmiyordu. 
Buna binaen bu harekdin mana
ıını anlamadılar ve ıcrdular: ·-

Resinı 1 ahlill Kupona. 

1 n.bı &lfniı! t ğreıırne.c. iıtlyorutlu 

rt: ıııiniıi 5 adet kııpo ıı ıb lıu· 

h • l11 t;önderınu. Jtusuıi u i' ııır•ı• 

labıJır "' .aJııt ~Ji n ~ı. 

.ıı .ııı, meste t 
' cp. un 'at! 

Lul uııduğıı 

m euılekct 

it 'l!I ııı . ıı tı J ~ : 

t\ t'!Ç '-. ın ? 

• ıl 1 1 • • ı 1 l 

30 lr.ur.q • .ı.;. 

• 

Gazetesini Okurken 
- Ne olmut Efendim.. Mn

him bir t•Y mi olmuı ? .. 
Molla Bey, göılerlnden yatlar 

dlSkUlerelıc, mUhlH bir toıle c .. 
•ap verdi: 

- Daha ne olıun.. Seneler· 
denberl Allahtan nlyaı ettlttmlı 
murat hAııl oldu .. 

Orada bulunanlar, bu 16ılerin 
manaaını da pek okadar anlama• 
dllar •• Blrlblrlerinln yttılerine bak· 
ttlar ve tekrar ıordular: 

- Yoku AbdUlhamit, nfat 
mı etmif. 

Molla Bey, kısaca iuhat nrdl: 
- Eh.: Ona yakm bir t•Y·· 

BuıUnden itibaren Abdlllbamft 
maddeten d•ğflae bile manen 
vefat etmiıtir.. MalQmya, nı ıa· 
nıandanberl ( Rumeli ) de uğra· 
tıyorlardı.. Nihayet muvaffak ol
muılar .• BugUnden itibaren, ( Ka· 
nunu esaal ) iade edilmlı .. Bundan 
sonra hiç kimse kanunsuz hareket 
edemcı. 

Molla Beyin mUnevHr daire 
halkı, ne ıamandanberl Rumelide 
uj'raııldığmı ve bir ıeyler yapıl-
mak lıtenlldij'inl biliyorlardı. 
Fakat, herkHte olduiu gibi 
onlarda da bir kanaat •ardı. 

O da ıu idi : • Memleketin ıe· 
llmete çıkması.. Halkın ıulUm· 
den, lıtibdattan ve bliti\n hak· 

Sevinçle Sıçradı 
•ıslıklardan kurtuJmaaı ı,ia, mut
laka AbdlUbamldin almeıl llıım
dır. Çllnkl blltlln bu fenılıldarıa 
y•ıln• Amili blııat oclur •• 

Bu kınıat• t.lnaea, Molla 
Beylaı 

- Kanunu Eıaıt iade edllmlf.. 
Bundan •onra, hiç klmn kanu .. 
ıuı hareket edemeL. 

Demesine blçblr maaa yer .. 
memiılerdl. 

~ 

Molla Bey. bir ıocuk ıll»I 
1evlnlyor, odHtnda ıe1lnlyor, 

mlıtemadlyen ( Kanunu Eıaal ) yl 
4erh ve izah •diyordu.. Birdene 
bire durdu: 

- Acaba, ıu herifler 11e 
yapıyor?. 

Diye, sokak UıtUadekl odaya 
koıtu. Köşe ba11nda yerleıea 
hafiyeler, hem biriblrlerlle konu
ıuyor. hem de yahnın 1cap111nı 
g6ıetllyorlardı. 

Molla Bey, dudaklarında mllt
tebıi bir tebesslhnle kafHi kal· 
dırdı. iki elini atıma koyarak 
boru 2ibl yaptı ve aonra, bu 
hafiyelere d6n.rek : 

- Pagdoooos ! .. 
Diye bağırdı. 

l Arkası nr ) 

Dünyanın En Zengin Maymunu 
- - --

~l:bat 1 

&tKAYE 
1 

1 
Bu Sütunda Her~~in J 

--------------- Yazan J Naci Sadulla/ıı 

KOMŞULAR 
Aılı 8. duYardald saate baktı. 

ZeYcHlne: 
- Gece yarııı olmuı dedi, 

1.aıbyalam mı 1 
ZevcHI IH tHtik1e ltaııaı 

•idi. 
Aılı Bey, a1aklarıaı 11k• .. 

ıına rafmea, dalaa r•l alclıla 
ayakkaplarıaı çıkutmamıtb. Ocla
nıa ortaııaa clotru ilerledi ft 

kar.ııaaı 
- Gra•ofoaw ifletlYer cleclL 
Macide H. koaıiaaa detlllW 

yaptı. Saloaun orta11acla. llıcle 
alaeaı• u7arak, mplamar" tepla
•IJ• bafladılar. Blraı .oua alt 
kattan mınlblar, ılrllltller ylll
Hlcll. 

Macide Haaım kulaldarınl 41-
t•m•y• dayamıf, cllaleyorcla. 
Memaunlyetle kalktı. 

- Çocuklar uyaamıılar cledL 
Aılı B. IH: 
- Bunların buradaa taııa

malara l&zım. Daha btrkaı akıam 
blıi yoracaklar amma, lıtedltf· 
mlı de olacak, diye illY• ettL 

* Settar Beylerin alt kata taıua-
dıklarının ilk ayı, bu iki aile 
araaıoda biç yoktan bir anlat•· 
mamazlık bıı ıöıtermiıtl. 

Macide H., Settar Beyin zev· 
cHi lımet Hanımı tlıtDne başına 
çok para sarfetmekle ve bu yllı· 
den evdekilere ııkmh çektir
melde itharu ediyordu. 

ismet H. İH, Maclde Hammıo 
billkis llıtlln• baoına hiç ehem· 
mi yet vermediiinl, f .ıkat bunun ıa· 
delikten detil, ha1iılikten ileri gel
diğini etrafa yayıyor ve Macide 
Hanımın çok para gitmesin diye 
yemekler• yağdan çok ıu kattı· 

hallebicl fH Aziı Bey de •kaia• 
o kadar iriyarı bir adamda. 
Bu iıin yumruk kunotlle 
halline imkln •ermiyordu. Set
tar B. taıınmıya çoktan karar 
Yermiıtl. Fakat cimri bit 
aclım olan apartman uhibl 
fır1at ita fanattır diye kuaturab 
leıblsla aarar •• ll1aa talep ed .. 
yordu. Z.•allı adamcatı• laif el· 
•••n •ulJ•tl ıhtermek T• f&'9 
•ıt tutmak isi• l.lr Ud ,... 
apart•••• Dol• ,.t1ra.. fütıt 
kapıcaJI da keadl tarallarme ... 
kea Asil ... , •• , .......... ... 
berclar ol•utlar Y• ı...ı.rt ... 
ullu uyumutlar Ti S.ttu & ... 
•ılacup olmUf, ile• •• h•ı
para •ermlftl. 

Nihayet 7ataklara r•••k ..s .. 
ııaı nakletmftlercll. Blrk., ti• 
ıoara yukandakller bwaua da 
farkına Yarmıılar, bu 1efer al
rDIHlyll bhbtltln ırttırmıtlarclı. 
Bllfedeld tabaklar bardaklar da 
yukarıdakilere tempo tutmı1a 
batl••ıtlar, batta l~ertadea bir 
lkl•I de kınlmııh. 

* Adı Bey: 
- Aıatadalıdler pH diyecek· 

ler ıaliba dedi ve o gece. daha 
doj'ruıu o Hbah yattılar. 

Ataiıdaldler hakikaten p•ı 
demiılerdl. Akıam tlıtU kapıcı 
taımacakları haberini i•tirdl. 

O gece erkenden yediler tatlı 
tatlı biralar da içtiler nlha7et bi
raların verdiği neı' • ile ıoa bir 
defa daha hora teptiler •e Macide 
Hamm, ha•iıliii yllzllnden bu 
elektrik ve makine deninde 
hAll mubafaıa eltili baYa ıaıını 
kesti ve erkenden yattılar. 

Bankadaki Parasının Ye-
ğmı, çorap falan aibl ufak tefe· 
ğini İfportacılardan bin bir pa• 
zarlıkla aldığını söylüyordu. 

* Aıiz Beyler iki 1UndUr rörftn· 
mUyorlardı. Meralıdanan kapuu 
kapıyı çalmıt çalmıı açan olma· 
mıştı. Poliıe haber verdi. Kapıyı 
kırdılar. içeri girdiklerinde atır 
bir ııaz kokuıile karıılaşhlar. 

kUnu Bir Milyon Dolardır 
Böylece, iki incir çekirdeği 

dolduramayacak kadar ıaçma 
dedikodularla baılıyan bu ıürUltll 
iki kadını biriblrine can dliımam mcriksda garabetin her 

Hlrlliıllne tuadllf etmek 
mUmkUn- dlir. Son ielen 
Amerikan 1ıaıe telerl 

dUnyanm en ıengin 

maymunu hakk·nda taf .. 
ıilit Yeriyorlar. Sis 
ihtimal ki maymunun 
da :r:enginl olur mu, 
diyecekıinu. Bizde ol· 
maı amma, Amerikada 
herteyin zengini ola-
bilir. Bu 
vaktile A· 
merikalı bir 
ieyyab he· 
nliı yavru 
halinde iken 
Afrika or· 
mantarında 

bulmuf, ya• 
kalam ı ş ve 
Amerika ya 
gelirmiş ve 
Nevyorktaki hayvanat bah
çesine hediye etmiıtir. Ame· 
rikalı ı .:yyah bu maymunun iaıe· ( 
.sini tamamen kendisi temin et· 
miş ve ona bir pa,a çocuğu 

gibi ihtimamla baktırnuıhr. 

Fakat Amerikala aeyyah g ... 
çenlerde birdenbire öll\ vernıiıtir. 
Vasiyetnamesi açıldığı zaman 

hayretle görUlıııliştl\r ki ıenğin 
adam oarasın;n mUhim bir kısmı· 
m bu ~aymunmı ölUnccye kadar 
ikşcıme tabıiı etmiıtir • 

Bu para tamam bir milyoa 

dolar, yani bizim paramızla iki 
milyon dolardır. Tasavvur ediniz· 

ki Amerikada bugUn iı•izlerln 

adedi milyonları aşmıf hr. Buna 
rağmen ıivri a\utlc ı:enginler pa· 

ralarım hayvanlara nıiyet edi

yorlar. Bu bahtiyar maymunun 
bir milyon liruı noter tarafından 

bankaya yatır.lmııt ır. 

etmİf, Nihayet bir gön merdi
vende olacak olmuş, bu iki elifi 
kedi ıaç saça ba1 baıa gelmit· 
ferdi. Kavgada İımet H. Macide 
Hanımın göıUoU çiirUtmüş, ylldi
nl\ tırmaklamı,, Macide H. ise 
dUı;manın sadece yeni elbisesini 
boydan boya yırtmakla ik•.ifa 

etmlşti. 
Karılarının arasındaki bu an· 

laıamamazhk kocalara da sirayet 
etmiş ve iki aile biribirin• diş 

. bilemiye başlamıştı. 
Aziı. Bey ailesi komıulanndan 

intikam almak çaresini aranu~lar, 
ve hiç olmaua onlar n rahRtını 
bozmak· için bu usulü bulınuı· 

lardı. 
Her ıcece alt kattakilerin 

yatmalarmı h•kliyorlar ve uyu
duklarına kani olunca hemen 
yukarıda curcuna)ı koparıyorlar, 

çoculcların odas nın üzerinde bir 
tepinımıdir 2'idiyordu. 

A lttal ller. odadan oda a 

taı:nmıılar, fakat ncr~y• gitseler, 
gUrl\ltu de beraber 2clmişti. 
Bilhassa çocuklar, bu ~llrlitU 
ytlıl\nden her gece korku ile 
uyamyorlardı. Bu, dokt~run da 
nazarıdikkatini cclbetmıf, fena 
bir netice nrebiteceğini ıöyle-

mi,tı. 
Ta1iin ıe.rip bır cilvesi, Settar 

Bey ne-:cadar ince nahif bir mu-

Aziz Bey ve karıımı ıu 
zehirlemiıti. 

Yapılan tahldkatta anlaşıldıkl 
yukarıdaki ııpl arua ve hoplama· 
ların neticesi, a lt kattaki elektrik 
telleri kontak yapmıı ve çıkan 

hararet zaten bozuk olan bava 
gazı borularır.ı eritmiı ve çıkan 
gaz parkenin arah lclarıodan ııza· 

rak karı koca) ı z.ehirlemiıti. 

SON POSTA 
Yevmi, ~iyut, Hnadiı n Halk 

raıetul 

idare: lı taııbu l ı Eakl taptı1eı 
~'ıı.ıa l çetmt ıokatı 215-

Telefon ı lııtantnıl - 202oa 
Poata lı:utusuı lııtanbul - 74t 
Tclgrıı.fı latarıtıu l SONPOSTA 

AB0NE F1ATI 
TÜRKİYE ECNEBi 

1400 Kr. 1 Sene 
750 .. e Ar 
400 " 3 •• 
150 " 1 " 

~7COkr 

1400 • 
aoo .. 
300 • 

Gelen evrak geri verllmea 
lliulardao mt1'ultyet alıııuau 

cen.p için melttupl ara (S) ku•ıhık 
auı 111 .. ıl llaımdtr. 

Adreı detf ıt1rllm11t (20) kuıatt.r. 

G•aetealade cal.aa ,..-.. .. ,..ı._ 
~ '-aklan ••it'- .. ,...t ..... 

·••lk. 
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J1 ıgiltrn lUll ~met! uldlD dan Gaı 
Eı.. ıne !lıc.diyo <ıdilen ~cr:n torcfl m'1 

Vaun; Cenerol Oglander 

Türk Casuslarının Ma ô-
mat Almaları Muhtemeldi 

Taarruz kkmd bu plAn· 
)ar müzaker edilirken idari 
noktai nazardan lk r rgAhı umu
oıtyi düıündUren birtakım karışık 
m sail de ı.Ubur ctmi i. Gelecek 
yeni fJrkalar:ı bırle · k ve 
bunlar. plan mucibince b rp 
sahne ine iz m edebilmek iç.in 
tertibat alm f zı dı. Diğer 
taraf tan yeni ta rıruı. ~çin uha· 
bere ve mün al ve itini ~eni· 
deo teşkil •e ıslah etmek te 
icap ediyordu. 

Mondros'takl hareke m ,. 

aaili d oldukça dişe ermekte 
Ye tommuz iptld l rında bura· 
deki vaziyet tam bir karıtıklık 
manz.ara ı arzetm kte idi. Joneral 
Hamilton'un mllstacel bir talebi 
tlz.erlno lngiltered n bir ınUfettq 
sıöndcrilmiş \'O bu müfettişin vü
rodu Ozerine ahva1 biraz dtbel• 
miy• başlamıştı. 

Lord Kitchcner Janernl Ha
milton'un her istediğini yapm&kta 
ancak bir cihetten onun ihtiya· 
canı tatmin edememekte idi ki 
bu da mUhi t es e i ıidi. 
O sıralarda lng"liı mühimmat 
faLrikaları h ilz tevsi oıfümc· 

mişti ve d ocak 22 O 
atımlık top mermisi imal edebi· 
Jiyorlardı. Binaenaleyh garp cop• 
besinde fedaklirhk yapılmadıkça 

nakkaleye kafi mikdarda top 
ıceph ne i gönderil miyordu. Ma-
amafih uı.un muharebelerd n 

aonrn Lord Kitchener Çanak-
kalo ıee.phesioe Fazla olarak gün· 
d 2000 tımhli: top mermisi 
dnha göndermeği ve bir müddet 
ıonra d bunu iki mi line iblağ 
etmeği vadetti. 

Yeni ord un iik u, f;rıknın 
r lir gc e.ı bily k t r:ruz 
başlanması kararlaştırılmış'tı. Fa
kat taarruz tarihini tespit etmek 
kabil deği1di. t'\'V lce de izah 
edildiği veçbilc, taarruza baıl • 
m z.dan ev , 11 ı rı ıikkati cel
betmeBcn, Anı.ac sahili rin ted· 
rıcı bir urette ere .top 
çıkarmn'K 1Azımdı ve bu giz\i ha· 
rekat için de mehtepsı~ geceleri 
beki~ ek mecburiyeti varilı. 
Kezalik, Su la aahiline aaker 
çik rmak için de kar nlık bir gece 
in · ap dm z.arur1 idi. 27 tem· 
nıusda ay tam bedir halinde olı· 

caktı. Binaenaleyh jeueral Ha· 
rnilton Ağustosun üçünde ihraç 
• eliyatm baıl omasına ve aym 
iec• y,an ından iki saat aonra 
d aca,gı bir tarihte rani 6 veya 
7 • to • de de ta r,r;uza 
i eçil m kar r we.roi 

Hazırlık ıgiinleriode, g ecck 
taurm r ib hakkında bnyuk 
bU- k•tum ·yet muh faza edildi. 
H lti !iv ikumandanlar.ına lbile 
• k Ui att r o1mal rı JA· 
zı chm bususat bildirildi. 

Ka~ hı ıumumlde, ErJcii-
111 rp .z bit3crin"n birçoğu 

~uvıa lk dıczine asker çıkar.ı!aca· 
: nd n hnberd r oiduğu gibi 
k1ondor.usa )Cni ~elmekte olan 
h ıı. tln :r.abitleri de yapılacak 
b~rdtlt hakk d ar:kadafiarile 

• IDtbıak• etıne\den menno-
1 m lard· 
b T •1111111 eJilen bir emirnamede 

ltBn rOllarımn .ıc.uoııhnn WH4 

•u4. lt.utuncluiu •• aikkat 

edilmeden yapılacak küçllk bir 
muh ereni bile btiyük zayiata 
sebebiyet Yerebileceği bUairil
mi ti. . 

Tf'ür.k casuslar: nın M:ı11rda, :v 
Y n dal nnd bu ta rruz 
1baldnnda m lümat edinmeleri 
muht meldi. Halbuki İngiliz plA· 
nını gizli tutmak fevkalAde 
mühimdi. Maamafih taarruz. Jbaş
laymcaya kad r Türklerin biç.bir 
h reket J&Ölftermemiş o1ma&ın 
b kıhraa planın Kizli tutulduğu 
nlaşılm ktadır. 

Temmuzun UçUncU 'haftasının 
nihayetine doğru bUyUk taauu• 
zun plAm itmam dilmiştl. Bu· 
rada bu pllindan kı&aca bahse• 
decegiz: Anı:ac'ta TUrJderin na· 
zarı dikkatini sağ cenahlarmdan 
ç.ekmck ve bntfin ihtiy t kuvvet• 
lerini :101 cenahlarına aevketmeleri 
için Jeneral Birdvood Avustralya 
kıtaatı İl• Tilrklerin y lnıs Çam 
mevkiindcki müstahkem mevkile· 
rine hücum edecekti. 

Bu- taarruz. her nekadar bir 
nUmayİf ol rak tertip edildise de 
bilahcre Kilyeye doğru llerle-

ek için llk mühim adım olarak 
telAkki edildi. Bu hücumdan 
aonra. karanlık basınca yalnız ç • 
.mın biraz daha in,olindekl Tflrk 
siperlerine ve imal cenahındaki 
ileri karakollara taarruz edil .. 
c ktl. Bu ileri karakoll n S ra 
bayıra giden derelerinin ağızlarını 
muhafo etmekte olduğundan, bun· 
lar n ansızın ve sessizce ba tırıl
ma ı çok mlihimdi. 

ileri karakolları zaptedildik· 
t n onra bütnn t arruıun ıl 
mühim afhn ı başlıyacak, hUcum 
kolları 971 ra1mn1ı tepe ile Q 
t pesioi v Conkbayırmı go
geçi.-m k Uz re ileri nbl c klardı. 
Bu tepelerin ıafa1don evvel z. p
tedil ccği tahmin edilmekte idi. 
Bundan sonra ~dan t arruı 

eden kıtaahn bir kısmı sırttan 
ğı inerek Battilesbip tepesi ile 

(Baby 70 } tepesini zaptedecek, 
yni zamanda Russell tepe 'inde· 

ki efrat da ek mevkiine lloum 
edecekti. 

Su ala körf.ezind karaya a

ker çtkarmak hususuna gelin
ce: Sıbıyye tC§~ilAtilc beraber 

137()0 kişi mevcudu ol n 11 inci 
fırka lmroz'dan mavunalara we 
muhrip1ere irklp edılerek gece 
ıant 10 da Nibrunesl burnunda 
karaya çıkarılacaktı. Bu fırkanın 
hedefleri de bütün tafsillt ve 
teferrüatile lupit cdilmiıti. 'Bir 
tabur Lalababadaki ileri karak~ 
]unu :r.aptcdecek, diğer bir tabur 
körfe%İ dolaşarak Suvla noktaım
daki T.Crk meniler-ini lbaaacak 
ve ondan onr.a da Kıir.eÇtepe sırt
larım düımandnn tathir edecekti. 
Bundan mada iki tabur da Çiko· 
lata ve W tepeler.ine g .. nderile-
cck ve bir livalık lbir kuvvet de 
Suvla ova mı ge,erek Tekketepe 
sırtlarını zapt ve tahkim decoktL 
Nihayet, şayet tahmin edildiği 
gibi bu hedefler 7 ağustos ba
bına kadar Uıtihsal edilir ve Je· 
ncral Bircluood'un lrnlorduıu ..da 
muavencte muavenete muhta, 
bulun una şef kala beraber Suvla
ya \•a11l o!acak .olao l O uncu 
fırkanm iki li.-a ı .doğ.r.uca An • 
farta•,a •evk dilerek nırk or........ 

l Aı .. ıa.u urj 

SON POSTA 11 

r -, 
Resminizi Bize Gönderiniz Tasarr ka 

• * Size Tabiatinizi Söyliyelim 
Resminizi kupon i:c gönderiniz . 

.Kupon diğer eayfamııdadır. 

Gözle Gör 
zda 

eliy"z 
_J ( Ba9tarafı 1 inci sayfada ) 

--------------- i , temaı ediyor ve diyor ki: 
31 Teklr:daOmda, A. Ş. Bey; · 924 &eneıfnde lstanbula tek 
Hayali mev.zu- tük çorap makineleri ge1meğe 
lara daha fazla baıladr. Fakat kııa bir mDddet 
yer vermi§tir, ıonra hemen her evde bir çorop 
.sinemayı, ar· makinesinin gırılbsım duymağa 
tistleri sever. baıladık. 
roman oku. Kez o tarihlerde trikotaj 
maktan heye- makineleri de gelmeğe baıladı. 
can ve macera Kulağındaki elmn küpeyi, oda· 
hadiselerini ta· sındaki halıyı salan bir fonile 
kip etmekt"'rı makinesi almağa koıtu. 
hazeder. Teh- Az bir zaman içinde bu m ki· 

1 
alar o k dar taammlim etti ki 

ike \'~ zarar \e.c-•·,:L ,e cc:;arı k ·ık d 1 d k ... '" ı evre er e 100· 150 uruşa 
müternkkif mes·ulıyetli teşebbii~ kadar örUlen bir kazak bir sene 
}erden uzak kalır. Kadın ve sevgi 
ıbs.hsine erkenden k t r geçmeden 20 - 25 kuruşa kadar 

arışmış 1 • dUşlil. Filhakika rekabet ticaret-

38 lzmlr'de uzaffer H. Zeki 
, \O mahcup ta

vurludur. Faz-
la konuşmaz, 

olduğun dan 
fazla görline
mez, başkala
nna tahakküm 
etmek vo gü
rültülü işlerde 

teki faa1iyetin aynasıdır. Fakat 
yol1>uz mAn sız olmamak f r
tile ... 

Bu m kin lar bir buçuk ene 
kull nılır kull nılm r. Jakar ma
kinaları çıktı.. Yeni modeller ilk 
ai t m makinaların kıymetini, da
ha ~ ra mı çıkarmadan külçe de
mir fiahna dilştlrdU v bir sene 
evvel harıl h rıl işleyen makin 
bir en geçmeden gün görm y n 
bodrumlara ahldı ... 

1kinci modelleri llçOncll mo
deller, üçtincU!eri dördllncülcr, 
dUrdünc1Ueri otomatikJer i11tihl f 
edere~ her yeni gelen makine 
kendinden evvelkini çllrUk demir 
kıymetin~ indirdi • 

Keza aynı tarihte memleketi
mize çc it çeşit kamyonlar, oto
mobiUer ökün etmeğe ba ladı. 
Bu yeni icad nakil vasıtası az: 
zamanda o k dar rağbet kazandı 
ki evini atan dükkanım bozan, 
apartmanını rehi koyan kamyon-
culuğa ve otomobilciliğe kalkı.1fı. 
Bunu gören kurup oyalar otomo· 
bil çeşitlerini sık sık değiştirerek 
hevesi rlan ld tman o yolunu 
buldular. Bu ylbden henüz pa· 
rasınm yarısını çıkarm yan ilk 
otomobiller hurda demird n dtl· 
ha kıymetıiz oldular. 

Bunun çıkca mA ası ıudur ı 
kı bir müddet r.arfmd meml .. 
ketten barice milyonlar akın etti. 
1 te planııı ve bilgiıiı. ticaretin 
netice i böyle acı iıtiraplı o· 
luyor. Son zamanlarda piyasada 
yin btsy1e oyunlar oynandığını 
görllyorur. Hn fim t bu mesele 
ile ciddi bir ekilde lakadar ol
malı, ç k gözlerin cirit oynama
larmm önlloe geçmelidir. D 

ön ayak olmak 
istemez. Mesu

te k tiirden korkar. 
---------------------------------

liyetten ve 

• 39 Konya'd• M. Neci 8. Çetin 
tabiatlıdır, ta
lıakküme gele
mez, asabi ol
liuğu zaman 
tok tıözlü olur, 
nadiren güler 
yüı.lü olur fa· 
kat eğlenceyi 
eever, zevkler· 

den nefsini 
mahrum etmek 

istemez, başkalarına minnet etmek
te müstağni davranır. 

Abdülhamit 
Varıslerinin 
Davaları 

Berut ( Husus1 ) - Abdtılha
midin oğlu Se1im Efendi Ue diğer 
ıvarislerl Suriye hüklkmetioe mil· 
racaat ederek Re Ulayindekt Pft
Uklerinin kendiler.ine iadesi • 
litemi~ierdi. fki •cneden\Jerl de
vam eden mubakemo neticıinde 
Sayda Mahkemesi bu davanın 
Muhtelit Endlmcn mahkemesine 
ait olduğunu ileri •llrmUıtUr. 

iki gün ev.ol Muht lit Mab
keme davayı 'tetkik 'tmlı, kendi 
ıelAliıyeti haricinde gördlij'D için 
evrakı tekrar Sayda Mahlceme 
ıain8 Jade etmiştir.. 

Ayancıkta Bir lhlifa1 
:Ayancık (Hu ast) - ••tan· 

bulda ırefat eden Zingıl ıirlceti 
komiseri Baha P,ey için ıburada 
genç.lor tarafından bilyUk "bir 
'htifnl yapı1w tır, enduinl bllt n 

muhite eTdirmiş, genç.ilk birliğ' i 
kurarak gençle.re bl\yllk bir bimay 

göııterml , ldru n Y rduna futbol, 

teniı aah 1 rı Y prnı ol n m r
humun vefah :gençleri ço'k mUl • 
essir etmışlir, 'Baha B y ıon e er 

ir klnp binaaı y.a plır.ı• 
u i l •f 

etmedi e ermi ~ 

ay.e &.ltiji ı;en,le.re va.iyel ıUt. 
lhtif al bu ;·ar"m kal D binanın 
önünde yapıldı. 

Biga' da 
Zabıta Kumarla Mücadele 

Ediyor 
Biga (Hu uıl) - Zabıla ku

marla iddetll bir mUc dele y p
maktadır. Evvelki gece bUtnn 
kahve ve gazinol rda bir anda 
kontrol y pılmıf. kumar oyn yan 
ekiz klıı kumar paraları ile cür

mü meıhut halinde y kalanıp 
Adliyeye eni işlerdir. 

Eaklf hlr iki cı icra M• 
murEu§undan. 'l'amamına iki .l Oz 
lira kıymet t~kdir olunan 1~ski,'lhirde 
HacıseJ it o.ahaıteeind b'irincl ka· 
ğındn ki\ n hnne ~HHJ33 tarihine mU· 

8 if p rşembe gtJntl saat 16 da Esk'
t bir lklııcl icra memurluğunda satı· 
la ııktır. 

Arttırma birincidir takdir edilen 
kı) metin -yüzde y~tcn",ş b ı:nı bul1Da
d1ğı ta\dırd mtluı) e l.J glin dn 
temdit olunarak J8~S-93S tarihin o mu· 
ı dlf cumartesl gUnU aynı saatte ikin
ci arttırma ı icra edil ceııt'r. ~Hiı.a.Je· 

deye iıtirak için ytlr.d on k JA
:.ımdır bırakma bedeli beı alınacaktır 
al darantn i bu ayri menkul 11ı.er -
ki balrlan busu ile b.iz o m r:ıl dair 
ol:ın dddialannı tarihi ilandan iti ron 
ymmi llo iç.inde evrn.kı mU ltelerlle 
birlikte mtmurlyollmiıe biltlirmeleri 
ll.k 1 takdirde hatları tapu slc 11 ilo 
enbit o1ruıyanlar eatıı bedelinin pay· 
lırytnılmMmdan arlç talır1ar l'"'O t • 

lip olı.clann yav t mozkllrde fer& dai
re!inde hazır -bulun n lan aksı takdir· 
de u7..g<ı it .addulun oaktır. Arttır· 
~ .artname.si 31·Hl88 tarihinden Jti· 
har n açık bulundurulncıık tır dellallJ o 
ve mo arifi aaireel mO;toriye aittir 
dalıll 'fnı.l'lı ma1<ımat lmak i t J nle· 
rln 93..!-~17 asliye dosya numııaa ile 
menıuri) i i:.t mUracutl&n ıl 
<~uııur. 

Kadı'köy cr.a Oalr••ln-
d n: 1 oaldı Jız()t re lleblik'W. h • 
nımlar 'o Necati lı yfo lB yo •1 ııU1h 
l)nıkuk m.abkem ·uacn 928/2101 'o. 
"hım mucibince ::9US .kuru, m :a nı • 
e.mfi fcrai o lbor~ !Kadı jb• ınd 

ıicrağl\ mahallesinde Moda l'a.ddı:ı· 
l:ıdCI Zühal eoka~ındt\ 1 ·o. hanede 

mukim llaU!! 'Pa'tımda drenain'ın el· 
lhm ll.tn meçhul bulcnduğu 

a i heyeti ıhtiyariyc 1 ile mıı• 
tıa,ırı 1 ı olhaptaki ın rulı tı dll.n 

1 ~ı mıt olmakla ııanıına ) ı.~ıl ınıt 
ol ı eı e emrın n t u Bt:retl• tcbl"ğ 

t ı n m , oldu u J&n 1n U ttt.ı1aı Ji:a· 
7 r ıııuc ulnce llAııen tebllg ıt i"r&.btııa 

• r ~ ilm o 111 .J:ı t -itıi ~-Anda.n 
ltıL.aren ou Jn °Z&rfındA bu ba.pta bir 
(tır.a.ıı bnluııJ u ı lkdlrde K11.dıkOy 
ııu!h ınahkemcı1i icr ına ınlıtaı:utla 
Lı •:r l\ ııı.ıta 1.nıluıı ın.uıı ve .ak i lll'.d •de 
tak 1 ~h icr ti)" S ı'llV"Klll eı u 111.c ... ~1 
!ren · t~ ·~ uıa 4~m oi· 
ına uıoru ıı ı oluuur. 

En Kibar Hedryedir 

Biçki Dersleri 
, Beşiktaş dikit ) urdu mudtırtı Şflkru 

Beyin eridir. IB ç.kl olayhk a 
kendi l endine nğ'rotir, f 'tı'21ir dır. 

Tatraya 225 koru ttn'. ) ız dikit 
yurdunu 'tilı.r. 

a·çki, dikit, t•P eılık 
der leri alın · te_ycnl 
hu usl ,.e uıııumt der 

r ı;&t.aııdq k1i.bııl -01 r. 
Akaretler 64 No 

Dr. Hafız Cen al 
D hili;ve n1iitchassuı .. 

'Curnailan m"?.-;cb e,.ger. (~.30-
~ if.t.a•i:ul 01vuy ,...,4. o ı Ui 

ı.ı .. DJw 



12 Sı· fa 

~I UCUZ 
İSTER 

Sultanhamam 'ııda 

c 
f{ıA~AZASiNA KOŞUNUZ. 

Tastıye mUnasetıet ı.,, 

5itumum Tuhafiye eşyası 
0
/ 0 50 noksanına ~+ 

sal lmakta ·ır. ~ '4ı. 
lstifaje ed niz. \.~ 

Beyo§lu'nda 

HAYDEN 
MA~ııııırrırı 

15 Kanunusani ili 15 Şubat 933 

MEVSİM SONU 
mfinuobetile 

BÜYÜK SATIŞ 
BÜTÜN DAİRELERDE FEVKALADE 

EMSALSiZ 
TENZlLAT 

FIATLAR 

Darülfünun 
yonundan: 

Mubayaat Kom is-

25-1-933 Çar,amba rhtl Tıp Fakültesinin aleni lldad alta 
aylık yaı ıebıa ml\nakHaaaa talip zuhur eylemediğinden mOoaka· 
aa we ihale kanununun olbaptaki mewaddı mahsuıauna tewfikaıı 
1 ıubat 933 tarihine mOaadif çarpmba gl\nö ibalei kat'iyeal icra 
kıl ınmak Uzer• tekrar aleni mllnakaaaya vexedilmiı olmakla talip 
olanların meıldlr gOnde teminatlarile birlikte ıaat 14 de mOlga 

Harbiye Neureti binaıanda Darülfünun Mubayaat komlıyoouna 
muracaatlar1 ilAn olunur. 

Sonu Münasebetile 
24 kanunusani 
0/o 20 

Yalmz Çocuk oyuncaldarı 
Kr a.tal eşya 

Poraelen bibelo 
Ü) un takımları 

Beyoğlu'nda lıtikU 

ili 15 şubat 1933 

Tenzilat 
! . . . . . 

Yazıhane takımları 

GümOt kaplamalı eıya 
Album, cüzdan, çanta 

O zerine 
caddesinde 314 numaralı 

•• 
BAZAB .ou LEVAN 

Anonim Şırketiode yapılmaktadır. • 
ı.. m 

Dr. A. KUTIEL 
Sahibi ı Ali Ekr e• 

N4tpi.,.et MGt1•1 ı Halil lAtfl 

SON POSTA 

Güzel ••n'•t ar blrı:ıı mimari 
•ulHael kon11r• rrJ••• inde.,: 
Koogırıuııı% 3·:!!·fl:rn cuııı.a gil ı U tl .,,a 
eyloyecc~tnden uaıııo aal\t l:l <ltt bi • 
lig-e • Alay köıküııe • letr f.erl. 

Eekl••hlr lktnot lcr• M•· 
murtuOund2:n. Nıdına 4 ıO lira kır 
met takdir ohın.n I<:sk i,ehiriu mey· 
vacılar ı:.artısında kA.in coJlt 40 No.lu 
bir tıap k:ıgir mağnaııııı 011fı vo uçto 
bir bi,..sesiue ~JO lira k ıyıııet takdir 
olunan E1kitoh irin Arifiye ıııalıalle· 

elnde Boru 110 1-r ağıııdaki 00 ı artın 

arsa ·ıııı (içte bir lıif!Bt<ıl 1/:i/9!l3 tı&ri· 
hiue nıOııadlf çl'rtamba guno saat 
16 da bırakması icra edilmıok Oı..-re 

mnuyeıleye vaıolun u.tıftur. A rttırnıa 
Liriııcidir. YovmO meıkQr<lo takdir 
olunan kıyıııetln yüzde bot ıılebeti bul· 
uıadığı takdirde nıfluyede un Lef 

gün daha temdit olunarak rn-3·9:Jli 
tarihine mQaadif ça.rıaıııba gOnü aynı 
eaaUo ikinci bırakınaeı ıcra olunacak· 
tır. Arttırmaya iıt rak iı:in yHıde on 
.tomiuat akç..ısı lhımdır. İhale bedeli 
beı nrilecekt!r hakları tapu ıicili İl• 
eahiL olmıyan ipotelr. Alacaklılarile 

diğer a ' ü.\ adaranııı bu lddialıırt ııı hu· 
sil& fai-ı 'e mau!if& dair ol~n İli· 

dialarıtı ı tarihi j andan ltibartm yirmi 
gün urfında e"t'rakı ınti!lb ' le!erih bı r · 

tikte blldirmoleri IA.ıı ındtr akıl tak· 
dirde haklan tapu ıiclH ile ıablt ol. 
nııyanlar satıı bedelinin paylattml· 
ruasıııd.rn har ı ç kalırlar arttırma fatl· 
n1'mO 1 ~G-t·!MS tartbinden itibaren 
açık bulundurulacaktır daha fazla uıa· 

lOruıı.t almak lstlyeıılerin l 19·!>32 dos· 
ya nuınarnsL!e memuriyotlnıiu uıllra· 

caatları tlfuı olunur. 

le. Asllye ikinci hukuk dal· 
reelnden; Zitaıı n Saime H. l•r 
tnafından Sil:vrikapıda Beyça1 ırı 
aokağında iki No. da Ali B. aleyh ine 
ikame olunan davadan dolayı muma· 
lleyhin ikametgihınıll meçul bulun· 
duA"u müba~lr tarafından veriieD 
metnıhattan anl•şılmıt ve mOddeiler 
.-ekillnin ilioen te~litat icrA11 hak• 
kandaki talebi muvafıkı kanun bulun• 
mut olduj'undan tarihi lllndan iti
baren bir ay aarfında dava arauhali
ne karıı cevap ita etmelr la.re bu 
baptaki dan arauball mahkeme 
dlnnbaaeaiH talik kahamakla byfi• 
1•t raute ile Ula eluav. 

TELEFUNKEN 343 
ŞAYAN 1 HAYRET BiR SEDA AHENlilNE 
VE TEFRiK HASSASiYETiNE MAUKTIR. 

Z•manımezın en yUksek Ahizesidir. lhtlzazat 

ve seda ahenkiOini en ince f•rklaran• kadar 
bukadar aedaketle iade eden ve yen11iklerle 

mücehhez of•n hiç bir Radyo ahizeıl yoktur. 

Ş• we SATlE MACAZALARl 

, ,----~ Ll .. n MUtehaaeıaı muallim AN.JEL._ ___ _ 

1 FBANSIZCA 
tedrt .. neal: Emlnöna meydan1, EmlnlnU Han 

Zablta11. doktor, aYUkat vesaire li1anan esaıatanı elde ettikten 
aonra mesleklerine ait lıara muallimin yardımile tetebba eder. 

~---•,. Hanımlara mabıuı ders zamanı aynlmııtar. 

NIVEA• KREMi 
cildin temi.ılık v• tarav•d~ .. •ilerin ru"'4r 
'aklıtını temin ede" 

Aktamları ve sabahlan 

NIVEA• KREMi 
ile utulan yüz ve ener her zaman tab1f 
bir euzellik gislerır. 

NIVEA• KREMi 
muhtevi oldulu Eucerit sayealnct. cttdftt 
rat noksanlılını telifi edefek .n~c. ,,. 
huceyrat faaliyetini kuvweıtendirio. 

GRIPE TUTULMA YINIZ 
Her Hbab bir ka~e • 

NEOKALMINA 
Aldığmızda 

Vllcudunuza gripe karıı en 1 uvvetll silahı vermiı olunuouı. Mideri 
ve kalbi kat'iyyen yormaı •. 6 ve t2 kaşolik kutuları isteyiniz. 

BOLIVUTl 
Bayram mUnasebetile 
bir gUn teehhUrle yarın 

intltar edecektir. 

TA VlL ZADE VAPURLARI 1 
AYVALIK Postası 

~p~!~A~.~!. 
aaat 17 de Sirkeciden hareketle 
Gelibolu, Çanakkale ve K6rfez 
tarikile Ayvahğa a:r.imet ve av· 
det edecektir. 

Yolcu bileti vapurda da verilir. 
Adreı: Yemltt• TaYilzade Mu .. 
tala biraderler. Telefon: 2221 O 

kara'nın en büyük 

· Kitap, gazete \'e 

Kırtasiye mağazası 

AKBA 
lhtap evi ve kırtas i yecilik 

Ana(artalar caddeıi 
Tc lclon : 3377 

Her lisanda gazete 
mecmua ve kitap 

Her nevi kırtasiye e~yası 
ve mektep levazımı 

Her türlü Potoğraf 
levazımı • makinele'!" 

ve amatör i~leri 

Etem Pertev ıtrıyatı 

Kütahya~ in; leri 


