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FRANSADAN CEV iSTiYORUZ: 
-

Tlrk Toprakları Berk•e "Türkiyenin Hareketle
Pe·şke' _ili Çeklllror 7 rinden ibret Almalıyız ı,, 
Berlin'de çıkan Vo11içe Çay• 

tuog ıazeteıl, Franu ile ltal1a 
·~asındaki ıerain mOnaaebete 
daİI' mllhim bir yua nefl'•tmlftir. 
'9u Hd de\'letin -biribirine ...... 
olan vaziyetleri bir hayli umua
danberi pkerrenktir. Binaeu• 
leyh, bu mevzudan babsederkea 
bu gerginliğe iıaret etmek, ma
l6mu illm etmekten baıka bir 
ıey ifade etme,.. Fakat bu yazı
nın bizce çok mllhlm olan tarafı, 
bu gerginlik mtınnsebetile bizden 
de bahsedilmiş olmasıdır. 

Vossiçe Çaytung, makaletini 
Fransa tarafından Roma'ya fev
kalade sefir olarak tayin edilen 
Ye iki devlet arasmdakl lhtillfh 
ıneseleleri halle memur olmak 
Uzere ltalyaya gönderilen Franııa 
lyanmdan M. da juvnelin me
mwiyetiue tahıiı ettikten ıonra 

ıu möhim fikirleri ileri ıllrllyor ı 
* Temin olundupna glSre, 

FrtUUG11ın Italga'ftki /nluılU ı 
•/iri M. di /rlflrı•I 

M. dl Jumel ıon zamanlarda ta
hammlU etmek mlmkllD olmayaa 

Amerikan Mekteplerinin 
Kapanacağı Söyleniyor 

Talebeleri Azalıyor, Amerika'dan Para 
Gelmiyor, Açıklarını Kapatamıyorlar 

Biae verilen mal6mata ılre, 
bu tene kapanan iki Amerlkaa 
hlekteblnden tonra, ıarkın ea 
~k1ek ecnebi mektepleri adde· 
~len Rober Kollej Ye Amerika 
ruz Kolleji iamindeld iki Amerl
~ao mektebi de kapanmak teb-
ılceal ile karııl•tmıttır. 
. Bu Amerikan mektepl&r, Be

btltı.n tarafından idare edilen 
~•kteplerden değildir. Bu mek· 
_.\fılerin varldabnan yllzde altmıtı 

lllerikada bulunan zen""'n mll-
cı · ı •• 11

• eri tarafından temin olunur, 
nıntebakl varidat ta talebe tlc
retlerinden temin edilirdi. Son 
A:•l~de Amerikablar Sofya ye 
İçlrı rıa ~· da birer kollej açbklan 
Aaıı ~b iki aenedenberi lıtanbul 
Bul• n kollejlerine Rum Ye 
taı.t8j talebe gelmemektedir. Tllrk 
~ e er de glnden gllne aıalmak-

• Geçea Hne Rober Kolleje 

.... talehe ·~ ilmt ... .. -- ... ,,. .. 

.• \.. i' 

~~, 

etmfttlr. Bu Hbeple talebe v. rl
dıta mOhlm ıurette aıalmııbr. 

Diler taraftan AmerJka' dald 
tiddetli bubrıa, oradaki anleud
!erln de bu mekteplere rapbldan 
yardımı ehemmiy•tll bir niapett• 
ke1melerlni intaç etmiftlr. Mau-

ıiıler, wektep mOdllriyetlne tuarruf 
tanlye etmekte Ye Amerikadan 
fazla yardım beklememeleri ilam 
teldiğinl b!ldirmektedirler. 

Bu aebepJe Amerikan Kollej· 
leri ciddi bir aıkıntıya dGfmlfler
dir. Bu 11kanb bariz bir mrette 
kendiıinl g6atermiye batlamı1t 
muallim maatlarıoda mOblm ten
zillt yapalmıı, birçok muaDlml .. 
101 verilıniıtir. Fakat bOtDn &a 
tedbirler bfttçe açıtını kapamaya 
kafi gelmemiftir. 

Bu fiditle Rober Kotlejle 
Amerikan kız Kollejinl• ıe .. euk 
dere "neılndea itibaren kapamaya 
• ....... nlacaldan tala• .... . .... .. 

ltalyaa. Yapllay deYletlerl ara- Bir Mısır Gazetesinde Şayanı Dikkat 
11ndald •h ... ltetlerde bir yumu- Bı·r ••-'--'- 1·nticsar Etti 
pldık &a..I etmek lef• bilbaua IYlillUllG y--
plqacaktw •• iddia edildijine 
..... , ......... hu ,.,..etıa. 
aaftll obnalc lun Romanya 
blklmed ti., ~ itiW kad
rola clabiliade y uıOll•YJ• ile 
ltaı,. ara11nda mutaYauıt vuife
lhd girecektir. Fakat Fraaııa 
matbuatıada da menuubablı edil
diği kere Ye meıell Anadoludan 
Habeıiatandan ve Afrikanan Li· 
berya COmburiyetinden verilebl
lecetl a&ylenen afak hediyeler 
kabilinden ta'vialer mukabelesin
de, bu labada da mlllalt bir 
netice elde edilebileceğine gl1ç· 
lllkle ihtimal verilmektedir. Fran• 
1auın bu buıuatald bDIDDniyetine 
itimat edil1e bile, tarihi tecrObe
lere latinat etmek ımetile n 
. bedbin dlflhamekt• faril kal· 

( DeYa•ı ı ı inci u,tacla ) 
. 

istaalnd'da 
İngiliz 

Caıasıan 
lnglllz Entellcena Servi· 
alnln latenbul'dakl tef• 
kll•b esrarengiz itler 

yaptı ki: 

Bunlan yeni tefrikamız
da heyecanla oku

yacaksınız 

Onuncu Sayfada 

Mühim 
Bir Komia_qon 
Toplanıgor 

Aakara 5 (Huauaı) - Hnka
met tahrir Ye kadaıtro lflerln• 
blyllk bir ebemml:ret atfetmekte
dir. Bunun için bu hafta Maliye 

V ekilinia rlya1etlnde bir komlıyon 
toplanacakbr. Bu koml.yonda 
MuhMebat umum mDdllrll F alk 
V aridaıt umum mlldllrO Cezmi, 
Tapu ye Kadaıtro umum mDdllrO 
Cemal, Tapu •e Kadaıtro fen 
ifl.-1 aıldlrl Halit Ziya Beylerle 
harita amam mDdllrll Sedat Pqa 

buhmacaktır. Komiayonda bil
haua Şark •lll,.tlerimlzde yapıl· 
•akta olaa blhrir itlerine verile-

. cek yebi Yeçbe a6rlltlllecek Ve 
btr propam huırlaaacakbr. 
Kadutro memarl.anmn diğer 
ct.•l•t memurlar. ıibi tekatltllk 
ükkmdan iıtifade edebilmeleri 
icln tlcretlerinia maqa tahYIU meı .. 
1111at d9 JMa k...,_ WlecMeektlr • 

r '~ 

' 
Kalıire'de fıkan Elbelal ••zete•inin N,lılı 

Şu glbılerde Mııır dDyunu makale lntltar etmlftlr. " Abdlll-
umumiyuinln mllaakerelİ mev• kadir Hamza • lm1a1ım tqıyaa 
aubaha olmaktadır. Dalnlerle bu makalede hulhatu f&yl• d .. 
Mılll' lallkametl araııada mDza- nilmektedfr : 
kere deftlB ederkea Mımr mil- * Hllktmetin Mlllr dtlyunu 
li1.....,..rı ba lfla bir lalktmet umumiyeıl muelealnde deYletlerle 
iti detu. bil' millet ve memleket mDaakere açmuına hiç Hbep ve 
....... oldapaa u.ı 611yor- ilzam 1oktar. ea,ı. bir mlluker .. 

~ Mt.tr ..a,wtpateıt.rl ha elen faydah bir netice alınacatına 
sahada bUtl\n memleketin fikrine kat'iyyen lnanmıyorus. Dlyuna 
mllracaat edllm .. lai talep edi- umumİJ• muelesinde btıkO.met 
yorlar. Bu mllnuebetle Kahirede karanm kendi keacliae •ermeli 
çakan milliyetperver .. Elbellt " •• alacakh de'Yletlere bildirmeli-
ıazeteaiode çok pyanı dikkat bir (Denmı 8 inci •aylada ) 

Bir Çocuk Kaynar Suda 
Haşlanarak Öldü 

Kuruçeşmede oturan Hasan Beyin refikası d6rt ıno evHI bir 1f 
için bahçeye çıkmıı. Odada bftyDcek bir llğenin içinde kaynar ıu 
bulunuyormuf. iki yaıandaki oğlu Fikretle bir yaıındakl Sezai'yi de 
odada bırakmıı ve çocuklar oym&mıya baılam11lar. Zavallı Sezai heniz 
emekliyormuf. Bir aralık Fikret, tam liğenin bqına aıeldiği uman 
Sezai'yi birdenbire itmiı ve zaYallı yavru kaynar auyun içine dlltmtlf 
Ye çlrpmmıya başlamıtbr. Çocuk leğene yllzOıtB dllttllgll için fazla 
bağıramamıfbr. Bir mBddet aonra aaoeai odaya airdiil umaa bula 
bir manzara lrar11aında kalmııtır. Çocuk yan ltaypa bir halde Uğea
den çakanlllllftir. Dlrt gllnlillr Wr tedaYiden tonra uvalh yavrucatua 
hayab kurtanlamamıı n din ftfat etmiftir. 

1 Hazır Cevap 

- Yabu sen teytan mııın ne1in?Meyhaneden kal :arp oc!ana kadar 
ıetirdim ben kapıdan çıkar çıkmaz yine HDI kartımda balaJonua.. 

- 0,le ..... bea puancleD 4lttl& 
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1Halk.ın Sesi )
1 

Bağcıbk Ve 
Şarapçılığımız 

Halkta bqcıht• kı.rıı bfivUk bir 
heves var. Bu itte ıuurlu çalı,. 
mamız l&zımdır. Bu huıusta 

halkımız diyor ki : 
Ali B. CAk1Aray B ırbor mahalleıl 

·'O· 70) 
- Y enf .. n bat lamaak içla 

l.taabal Ziraat MOdOrlGflne mflra• 
eaat edenler.a adedi ber Hne art
maktad1r. Fakat fasla miktarda 
~ubak olmadıjJ f çf a fatenilea mlk· 
tartla çaba' dafıblmamaktadır. 
Z raatçilermia her mıntakanın bat
cı .ı~a nekadar elnritll oldufunu 
izah ebeler, bu mıntalua!arm bat " 
bilm lbtl7ae1nı teabit ebeler çok 
iyi olur. Bu ıuretle fUurauz çalıt• 
maktan kurtulmuı Ye aaJimb biı' 
Nmere ••rmlı olur. 

• Talt.t Behçet B. ( Şarapçı, topçular 
eaddesl No. 187) 

- Müatakar Ye fuarla bir ziraat 
uyaaetlmhı olmahdır. Gelitl pzel 
aİl'aat ekHrlya fena netieeler dot'u
rur. Şuurau:ı çah,mak çok fena ne-
t • celer Yerlr. iklimi, lkbıadl yazlyetl 
ihtiyacı dOtOnmeden batahk yap
maya kalkanların erteıl •••• ba lt
ten ••• •eçtiklerinl çok •6rdGm. 
Bu Hne yaln•• MGrefte baYAliainde 2 
milyon kilo f8HP yapdmı1. Oailm6n 
okka11 2 kuruıa mlfterl bulamam•• 
Orada f8rabın okkuı 7 • 8 kurqa 
••dar d69mlittOr. • 

Sadri Bey C Galata Topçular cad
d esi 178 ) 

- Batcıhta ehemmiyet nrmell
yb. Bafcıhtı korumak ifa de halkta 
tarap HYk •e laenal uyanclırmalı11z. 
Halkı tar•P içmlye alıtbrmahJIL 
Çlald tarap hem •cas, bem de 
Yileude faydalı bir içkidir. Sade 
dahilde detJ 1, ecnebi memleketlerde 
de mDıterfler teminine ufraımalıyız. 

* Jamail Hakkı Bey ( Emin6nU Ba· 
lıkııaıan ) 

- Şıraplarımıaa mahreç bulma-
4an f ala bat 7apmak dotru defli· 
d ir. ÇGnld Gır.Om ye .. rap para et-
meyince k8ylil de batını ihmal ede· 
cektlr. 3atta •••eut batlarımıa da 
laarap olup sidecelctlr. 

Teftişten Döndüler 
Maarif Veklleti umumi mtıfet

tltlerl ilk deYre teftiflerial bitir
mitler •• lıtanbula avdet etmiye 
bqlamı,lardır. Mnfettif ler teftit
lerinde Maarif illlhabnda nuan 
dikkate alanacak noktaları not 
etmitlerdir. 

ikinci devre teftifi nilanda 
batlıyacakbr. ikinci tefiıte ted
riuttaa alınan neticeler tetkik 
edilecektir. 

Kasatura Taşıyormuş 1 
Şiflide Andriyan.n gazinoaun

da İfret etmekte olan Onnik is
minde birinin Ozerinde askeri bir 
kasatura bqlunarak mDsadere 
edilmlftir. 

Yumurta ihracatımız 
1 Şubattan ıonra ltalyaya 

HYkodilecek yumurta undıkluı· 
aın lnriH .. Tlrkiye • kelime
lile ıandıldarın içindeki yumurta 
adedi yualacakbr. 

Hazinenin 106 Bin Lirası 
Defterdarlık Bu Para için Tekrar 
Maliye Vekiletine Müracaat Etti 

Deftvdarhk 9JO Hneli iptidasında A Y11Dduk 
ude biraderler namına 106 bin liralık bir iatihlik 
vergiıl tarhetmiıti. AYUDduk zadeler bu Yergiyi 
mllkolleflvden tahail ettikleri halde hazineye ver
memişlerdir. 

atin vakhnda yapılmadıfım Deri drerek bu mlra
caatı kabul etmemiş ve Defterdarlığın bir mahkeme 
karan almaunı iıtemiştir. Bunun herine Defterdarhk 
ikinci ticaret mahkemesine mlracaat etmiftir. Mah
keme umumi iatihllk verıili kanununun latyec:lil
diğini 16ylemft Ye MIAlaiyeti haricinde girerek 

Daha ıenel mahkeme AYUnduk zadelerin ffliıına 
karar Termit bulunduğa için iflAı heyeti iıe yaz'ıyet 
etmiı bulunuyordu. Deftardarlık ifllı heyetine mO-

. Defterdarlığın davasını reddetmit. Temyiz mahke
meıi de bu kararı kanuna uygun bularak taadlk 
etmittir• Defterdarlık hazinenin menfaab uyl olma-

racaat ederek terdhan Devlet alacaklarımn nazarı 
itibara alınmatını iıtemlşti. lflAı heyeti iıe mllraca• 

mak için tekrar Maliye Veklletiıie mOracaat ederek 
bu huauata yeniden talimat latemİftir. 

Yine Mi? 
--- -

Tıp Talebesi Arasında 
Yeni Bir ihtilaf Çıkh 
Tıp talebeıl arasında yeni bir 

lhtillf pkllllfbr. lhtillfın sebebi 
nizamnamede yapılan tadilltbr. 
Şimdiki idare heyeti, feYkallde 
kongrelerin llllDaanı eberiyetle 
•erilecek bir takrir llzerine top
lanabileceil hakkında niz11mna· 
meye bir kayıt koymutlur. VilA· 
yet Hukuk itleri Mildiriyeti bu 
maddeyi .. nıııftaa bir fazla ckae
riyetle Yerilecek bir takrir ile 
fevkallde kongre yapılabilir. " 
ıeldine Ç•Yİrmlflir. 

Bu nokta talebe uaıında 

m&nakat• mevzuu olmuştur. 
F evkallde bir kongre akb için 
bir mtıtqebbiı heyet t91kil edif
mittir. Mttıele, toplanacak kon• 
grede haruetli mlhlakqalua 
ıebep olacak gibi g6rll1Uyor. 

Para 
Yerine 
Mal 

lıpanya Ue TUrkiye ara11nda 
yapılan Ticaret mukavelesinden 
enel lapanya'ya ıevkedilmiı olan 
Tilrk mallar nın bedeli lıpanya 
malı Yerilmek ıuretile itfa edilecek· 
tir. Bu ıekilde lıpanyadan ala
cakla olan Tilrk ihracat tacirleri 
lthallt tacirlerile anlaımak aure
tile paralarına tahıil edebilecek
lerdir. 

Prenses Kantaguzan 
Romanya prenslerinden ve 

Romen kadmlar birliği reial Ma
dam Kaotagilzen buglln nat 
2 de Prenı Karul vapurile ıebri
mize ıelecektir. 

Satarken Tutuldu 
Haydar isminde biri Fener de 

bir klatça dükkia odan çaldığı 
bir yazı m•kioeaini Yenicamide 
aatarken yakalanmıft r. 

• 
llıracat 
Fazlalığı 

GDmrtık Ye lnbisarlu nkAletl 
iatatiatik mftdllriyeti klnunuaanl 
ayının ıon on bet gOnlOk itballt 
ve ihracabnı toplamıştır. 

Hazırlanan iıtatiıtiğe göre 
1011 on bet gthıde itballbmıı 
(2,491,29J) liralık bir kıymet 
ıöıtermeıine kartı ihracatımızın 
bundan ( 1,040,936) lira fazlaaile 
( 3,532,229 ) Jira olmuştur. 

lktısat Ve~Aletinde 
Haber aldıtımı ı.a göre lktıaat 

Vekili Mahmut Ce' ll Beyin Anado
ludakl tetkik ıeyahatinden udetlnl 
mOteaktp lkbıat Veklletinde yeni 
bazı tetldl&t yapalacakbr. Menaucat 
kimya ve maden itler:le meı~ul ol• 
mak Oaere birer merkezi bGro te,kil 
eclil•e•tl .a,.ıeamektedir. B'Bltdaa 
batk:ı T caret n lktsut mGdürleri 
araıaada da eıaah detipldikler ol· 
maaı muhtemel ~lJrülmektedir. Bu 
meyanda lıtanbul •• lzmir Ticaret 
Müdlrlerlle, bası aanaJI mldDrlerlnin 
detittırilecetl hakkında kunetll bir 
pyia •ardır. ----

Bir Esrarcn Daha 
Gllmıftk Muhafaza baımftd6-

riyeti memurları kaçakçılık mOca

dele1ine devam etmektedirler. 
Don yine kaçakçı Mehmet çavu• 
ıun evinde dört kilo e1rar yaka· 
lanmıı ve kendiıi derhal Adliy .. 
'e yerilmiıtir. 

Borsa' da 
Esham Ve Tahvilat Mü1-
terileri Gittikçe Artıyor 

Para boru. mda buı eıham 
ve tahvillh mtltemadlyen yllk-
ıelmektedir. Bu ylkteklitin ... 
bebi evvlce de 116yledijimiz pbl 
al: caıaran fazlalıtıdar. Bona acea
telerinin oclalan abalarla dola 
oldutu gibi D6rd0ncl Vakii 
bananın alt kabnda da bir alıca 

kalababgın teaadllf eddilmekte
dir. Dnn Dliyunu muvahhide 64, 
mOmeuil Anadolu 52, 10, Aaadolu 
tahYilib .«,-40, Anadolu hl.H Hne

di 24,75 Rumeli ıimendiferi 6,50, 
Aralan Çimento 13, 10 &zerinden 
muamele g6rmllştUr. Bu fiatlv 
perpmbe sDak8 Batı.re llll" 

zaran bayii ylikıektir, 

Kadastro Mekte
bine Rağbet 
Artıyor 

Şimiye kadar Kac:laatro mek
tebinin tahsil mOddetl alb ayda. 
Fen ve Hukuk olmak Ozere iki 
kısmi ihtiva ediyordu. Bu mllddet 
iki 1eneye pkanlm11 ve her ild 
kı11m birlettirilmiftir. T evhitten 
ıoara mektebe ratbet faalalq
mııbr. 

r 
Dağda Başladı 

' Şimdi mektebe devam eden-
lerin adedi (73) ldficlir. Bunlann 
(39) u tapu Ye kadutro memu
rudur. Mltebakili hariçten ab
mıfbr. Tapa idareai tahsilde b• 
lunan memarlana maqlanadu 
baıka hergln Jllzer kuruflda a1ek
tep ma1rafa vermektedir. Mek
tep bu .. kilde dlrt, bq defte 
ikmal ettikten toara TBrkiye ka
da1trosuoun ehliyetli ve aırl ma-

Bağda Bitti! --· -Eskiden nasll sever-
lerdi, bugUn nasal ••· 
verler ? Eski atkla 
bugUnkU sevda tekll 
arasındaki uçurumu 
anlatan nefis, takat 
kUçUk bir roman 

Yazan: M. T. 16matla mtlcebbez memurlar kaza. 
nacağı kanaab bealenmektedir. 

Şubat Ji 

I[ Ganü"...Tarilıi ) 
Kağıt Fabrikası Ne
rede Kurulacak? 

Bu. mllteıebbi.ler tarafından 
memlelretimiıde bir kAğıt fabri· 
kua tniı edilmek iateailditinl 
enelce haber Yermipik. Yeni 
alcLpmla mallmata ıln mUte
tebw.a. ba lauuala bir Alma• 
•• bir de A YUBturya prupile 
mtlakereye girişmlerdir, Bu gu· 
nplm-cln hanım daha m&aait 
teklif •erine onunki kabul edile
cektir. Y apdan bir hesaba göre 
klğat fabrikau için bir milyon 
lira kıymetinde makine getirtmek 
lcabetmektedir. Fakat ba makine
lere mukabil Tork malı vermek 
elU olarak kabul edilmiftir. 
Mllukereler timdi bu e1U nz .. 
rinde Jlrllmektedir. 

Fakat varilecek T&rk mallan-
ma cbıa ve fiatları Gzerinde henb 
bir anlatma temin edilmemiştir. 
Sunula beraber itin, her lld 
tarafa da memnun edecek bir aa
lqma Ue halledileceği umulmak
tadır. F abrikamn nerede teala 
edileceji "de benUı belH değildir. 
Ba huauata aynca tetkikat yapa-
lacaktar. · 

Emniyet ltlerinde 
Ôdemlt MOddelamuml MuaYlnl 

Kemal Ka7a Be7 Emal7et itleri 
Albaca Ş.be Şeflltiae, ŞGkrO Ahmet 
Be1 Altıncı Şube Memurlatuna tayla 
edil mitlerdir. 

Buğday Geldi 
Dla Anadoludan l.taabala yirmi 

bir nro• •• iki ytla on çu•al but
dar r•lmlı .. ı,ı mallar•• ldloau 
5,94 tea ıablmııbr. 

Derleme Çab,maları 
SlJa derleme için l.tanbaldakl 

bltla maallfml•"e derleme defterleri 
datablmııtır. Muallimler defterleri 
dol--1• ......... yardir. 11-111-
ler derledikleri kelim eri her on bet 
,Oade maarife blldireceklerdlr. 

Bir Müracaat 
Tana de•letlerl matbuat blroıu 

.. t.aata Yerilen hftHdialerin kendl
ılae de •erilmeıd için Tlrk T icaret 
Odalarından baıulanna milracaat 
etmiftir. 

Kooperatif Bankası 
U.... Şİl'ketl MüdBril Hamdi 

a.,, bir IJoopentlf banka11 tetklU 
için ea1b t•kilde faali Jet• r•t mittir. 

Kooperatif cemiyeti umumi kltlbl 
lıtaabul meb'aaa Alleddla Cemil 
Bey de aynu ltlr kooperatif baakHı 
tetklH itin callflD•Ja batl••lfbr. 
Bu Ud e.,.bMaten ban•I• a daha 
e....ı fiUyat 1abuıaa .. t••tl h .. 
ala belli detildlr. 

Vatandaşlıktan 

lskat Edildiler 
llabtellf Mbeplerdon dolaJI yla 

Mluea bet kiti Tlrlı ntaadaflı,_. 
dan iakat edU1111tlercHr. Bualarıa 
arbk Tlrld19J• slrm•iae miAa .. 
edilmlrecektir. Bu yls HkMD &et 
kitinin ilimleri Umumi Emniyet MG
dürlitl tarafaaclaa Emniyet MDdGr
llklerine bildlrilmlttlr. 
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- Haberi o var mı Hatan Bey, 
ilet ,.,.ada bir 'ocuk; eylenmek 

lsity••Uf.. 

- C u11 n ıcn daha çocuksun, 
bundaa •aa ı eç diyenler .... 

- Siz no h • • • .., , •• ı .ll , ev-
lenecejim de evleneceğimi diye 
tutturuyor Ye ••• 

- Soura: 
.. Kabak ta piftl, tUJ iater, 
Anne beaim camm k,ailter. 

diye prkı tllyliyor:mUf.. 

Haaan Hey - Doaene ıu :mı 

••leamek arhk ~ohak 5oc1a" iel 
eldu.. 
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Bayram münasobetile tlimayei 
ttfal gibi, Fıkaraperver gibi, hatta 
~illliahmer gibi bazı cemiyetlerin 
;ocuklara ve fıkaraya yaptıkları 
ltrdıma dikkat eltinlı mi? 

Filan yerde yU:ı çocuğa elbiıe 
''Palnuıtır. Falan mahalde olll 
~ocuğa çamaşır dağıblmııtar. Ve 
1lire ve aaire. 

Hatta Himayel EtfaUn bir ıe-
••lik yardım billncosunu oku· 
luğuııuz zaman ıu yolda rakam
•ra tesadüf edeniniz: 
100() çocuğa ayakkabı verilmiştir. 
Sooo çocuğa çorap verilmlıtir. 
tooo çocuğun mektep levazımı 
llırıruıştır. 

Ve saire ve saire ... 
Yardım, yardımdır, blr çocutu, 

~lr fakiri sevindirmek ıUphcsizkl 
••yırlı ve çok hayırlı bir iıttr. 

Fakat bu ıekildo yardım, bir 
•evi sadaka \'ermektir. Yaraya 
lbuvakkat bir panaıman yapmak, 
F•hut bir bez bağlamaktır, yarctyı 
leda vi etmek değildir. Bir ço· 
tuğa aenodo bir çift ayakkapt 
hrrnek, bir kat elbise yaptırmak 
ıa çocuğu kurtarmaz. 

Yardımdan nıakıat çocuğu 
ınuvekkaten aevindirmek değil· 
dir, onu içinde bulunduğu ıefa• 
letton kurtarmak, cemiyete fay• 
d•lı bir hale getirmektir. 

Şimdi yapdan yardım ıekll, 
ltfkat ee merhamet esaıına isti• 
llıtt eden yardımdır 'le mUnferit 
hrdımdan farklı değildir. 

Hayır müesseseleri, birer şef· 
kat nılleS1eaesl olmaktan çoktan 
Çıknnştlr. Hayır mU011eselerlnin 
l'a:vesi, bugilnkO içtimat nizamın 
doturduğu yaraları kökünden 
1~davi etmektir. İçtimai yaralarla 
llltlcadl)le etmektir. 

Cemiyetin içtimai dertlerin• 
Ç•rc anyan hayır mUe11eaelerl 
ltılinferit yardımlarla meıgul 
01ına-ı. O, haıtabğı alır, teıhiı 
'd
1 
er, ıonra tedavisile meıgul 

O Ut, 

d F arzedellm ki lstanbulda yar• 
1'1la muhtaç 1 O bin çocuk va,... 

dır, l::Suoların ihtiyaçları muhtelif 
clerecolere ayrılabilir. Kiminin yl· 
)'eceği vardır, fakat tahıile müsait 
l>araeı yoktur. Kiminin yiyeceği 
"• içeceği yoktur. Kimiıl kimse· 
~lı ve bAınisi.zdir. Cemiyet bun• 
l\tdan hangi amıfa yardım ede
Ctkae evveli bunu teabit eder 

~· bütün yardımım o ımıfa 
llareder. 

1 
Fakat o sımfa menıup çocuk· 

;rı bulundukla11 sefalet muhitin• 
•n kurtararak cemiyete mal 
~d•cek tedbirler ahr. Onları Leı· 
;r, giydirir, okutur ve yetiıtirir. 

" takdirde belki on bin çocuğa 
Ç()tap dağıtacağına yalnıı yilı 
t~cuğa yardım etmiyo muktedir 
; ~bilir. Fakat biç olmaZta meı· 
t'tl 11 olduğu bu 100 çocuğun ta· 
Qt'ttı_•n kurtulduğundan emin 
b •bt1ır. Cemiyet, ebediyyen kay• 
~ltrıiye mahkftm olduğu 100 

tutu kazanmış bulunabilir. 
l•fkfittyır cemi~etlerimix, birer 
i'ıtk at. mUes1ese11 olmaktan çıka· 
ot bıter ilim ve fen müessesesi 
t,:adık~~ mesaiei~i ilmi bir siı· 
hu dabılmde tan:ıım etmedikçe, 
ltt~knl şekil çalı,ma uıuJUntt 

A. edemez. 
~tf 

11
"rupa ye Amerika Himayei 

a •ri . 1 d,11 ııın ça ışma tanını yakın· 
Fllat t~ki~ etnıi1 olan doktor 
~tfaı cyın, bizde de Hlmayel 
hu c:ellliyetine aynı ilmi mahi· 
'•t'ec::c~r.erek, aynı mesal tarzmı 

ı•ni Umit ediyoru:ı. 

l 

~I [ Re~~mli Makale a Eski Ve Yeni D 

Muhafaıakir u k iyl uki 
oldutu için ınen ve her yeal 1•1den 
korkan adamdır. öu adam aıaır.!de 
yaıar, muldekl ılbl dilıOnOr. 

ı 
2 - Radikal yeniyi yeuı olııugu 1 J - Hayat ıuüteınadı [Jır ı ~r · 

i~fn .... n, her ••kiyi r•kmak lıtly•n leme hareketinden ibaret olduğuna 
adamdır. 

1 

nanran birinciler• bak nrmck im· 
kAnı ynktur. Eter eıkller yerler ini 
yenilere bırakmauydı, inıanlar ol· 
duldarı yerlerde aaymıya m•hküm 
kalırlardı. • 

• 
LERI ~ v TELGRAF HABE 

~ .~~--------Eal--lm'j~------ma;;!!a 

rsa 'da Bir irtica Hidisesi B 
---

ç işi Dini Siyasete Alet Etmek 
sted· Gazi Hz. Borsaya Hareket ettiler 

Afyonkarahiser, 4 (A. A.) - Reisicil~hur Hz. Ankara 4 (Hususi) - Bursada tevkif edilenler 
Afyonkarahisarda ~aşvekil Paıaya mUlAkı olarak hakkında adil tahklkJere devam edilmektedir. Hl· 
Başvekil P~şa H.z.1nınd.ııeyahatı, tetkikatı hakkında disenin, camide TUrkçe kamet getiren bir mllez.ıino 
raporunu dınlem1ş er ır. d ğ hl ı · . 

ReiıicUmhur Hz. malümat alırlarken Buraada kartı ba1la 1 1• ıonra r caç kiıınan kanunsuz te-
1 ıubatta Tllrkçe ezan ve kamet aebebfle millJ cemmU ile memurlarm vazifesine tecavüze ve 
hiaaiyatı Alet ederek dnletin emniyetini dint ıiyaaete alet kdarak devletin emniyetini bo-
lhlAl edebilecek harekete halkı teıvik zacak harekete geçtiii anlatılıyor. 

•der rnahi~etteki birk~ç kişinin t~fe~bUsUne bil~a~- Umumi takbihe maruz kalan cami hatibi tevkif 
ıa ehen1m1yet atfetmışJer, bAdıseyı anlamak ıçın . . 
Bilecik Uzerinden Bursaya hareket eml lerdir. ve müsamaha ~österen B~rsa milftisl aı:ledilmııbr. 
Baıveldl Pa,a Eskişehırden Ankaraya avdet Gazi Hz. nıo bugUn 6gleyln Bursada bulunm -
edect:ktir. Jarı muhtemeldir. 

Büyük Reis Uşak Ve Afyonda Büyük 
Tezahüratla Teşyi Edildiler 

Uşak.5 (Hususi) - Dün Uşatkan geçen Btıytik 
Gazimiz istasyonda samimi tezahüratla kartılanuuş, 
halkla hasbuhalde bulunmuı, ıeker fabrikaima 
giderek tetkikat icra etmiılerdir. 

Reisicl\mhur Hı. ni lataaiyonda kadm, erkek 
mektepli binlerce halk ellerinde bayraklarla kartı· 
lamıılardır. Tren beı, on dakika kaldıktan sonra 
ayni samimi tcı:ahurat araımda Afyonkarahiıara 
hareket etti. 

Afyon Valiıi Gazi Hz. ni Uıaktan karıaladı. 

Afyonkarabisar, 4 (A.A.) - Reiıicnmhur Hı. 
bu akoam yirmiye çeyrek kala Afyonkarahlurına 
gelmitler, i:aaayonda Baıvekll lımet Paıa Hı. la 
Umum Jandarmfl kumandanı, Afyon meb'uıları, 
binlerce halk tarafından karşılanmıştır. 

Gaıl Hı. balkın tiddetli alkıtları araeında 
trende.. inerek Baınkil Patanın ve dığer karııcı
larıo ellerini sıktılar. Askeri teftiı ederek tekrar 
lımet Pata ile birlikte trene bindiler. 

ismet Paşa Afyonda 
Afyon 4 ( A.A.) - B~şvekil ismet Paşa haz

retleri bugün 1&at 17 de lspartadan Afyon'a gel· 
miı ve hararetle kartılanmıştır. Yol boyuna atlılar 
Ye gögilılerinde Gazinin resmini taşıyan kC>ylUler 
Başvekili karıılamışlar ve paşadan demir yolu 
lıtemiılerdir. 

lktısat Vekili lsparta'da 
Isparta, 4 (A.A.) - lktıaat Vekili CelAI Bey, 

dtın akşam lımirden ıehrimiı:e ırelmiı, hararetle 
karıılanmııtır. 

İnhisarlar Vekili Vali Muhiddin B. Bir Yangın 
Gaziantebe Vasıl Oldu 

Gaziantep, 5 (Huıuıt) - ln
biıarJar Vekili Rana Bey buraya 
gelmit, meraıimle iıtikbal edil· 
miı, vali konağına miıaflr ol
muştur. 

Otomatik Merdiven 
ltf aiye için 30 bin liraya 

otomatik bir can kurtaran m•r· 
diveni alınması tekarrllr etmit-

Maarif Vekaleti Tarafından 
Takdir Edildi 

Ankara ( Huıual ) - latan· 
bul Valisi Muhiddin B. m~mleket 
çocuklarınan okumalarına matuf 

meaaiıinden va mektep lnıaabna 
karıı gösterdiği •likadan dolayı 
Maarif V ekllatince takdir edil· 

mittir. 

Merhum· Şair Eşrefin 
Hanı Yand, 

Kırkağaç, (Huau11t) - Burada 
merhum Eıref 'io hanından yangın 
çıkmtt ve ban tamamen yanmıı· 
tır. Yangın bir aralık bUyUk bir 
tehlike a.rzetmiı, fak.at jandar· 
malarla halkın gayreti aayeslnde 
etrafa ıirayetine meydan veril
meden ıöndUrUlmUıttlr. 

Sayfa .3 

Sözün ası 

Münderecatımızın çoklu
gıından dercedilememiı- ı 
tir. ~ ... .... _______ _ 
Kazanç Vergisi 

Memur Ve Müstahdemler
den Nasıl Alınacak 
Ankara. 4 (Huausl) - Millet 

Mecliıinin Mart içtimamda mllza· 
kere edilecek olan yeni kazanç 
kanunu lAyih&11nda re1mt ve hu
ıusi tlaire ve mlle1aeıelerde ça· 
hıcın memur Ye mUttahdemlerin 
vergileri araıındaki niıpet farkı 
kaldırılmııtır. 

Bu yeni eaaalara göre ba.ıi· 
randan itibaren· memur ve mUı· 
tahdemlerin maaı ve ücretlerin
den 150 liraya kadar yUzde bet 
15 l liradan 400 liraya kadar 
yOıde 6 ve 401 liradan yukarııı 
için de ytızde yedi Yergi ahna-

caktır. 

Adliye Vekaleti 
Bir fV1ilyon Lira Sarfile 

Yeni Hapisha.neler 
Yaptıracak 

Adliye V ekAletl Edlrnedeki 
yanık kışlanın hapishaneye tah
vilinden ao.rfınazar etmiştir, htı
kömet vakAlete hapiıbaneler ln• 
ıaah için bir milyon lira tahılaat 
vermi~Ur. 

Bu paranın betylls bin Jiraıil" 
Garbi Anadoluda Ye ihtlmalkl 
Bilecikte 2000 kiti iıtiabına kAfi 

aarl bir hapiıhane yapılacaktır.(500) 
bin liraıt da mevcut habııhano
lerfn ıslahına ve tadiline aarfedl· 
lecektir. (300) maddelik yeni 
bir hapısbaneler nizamnameıi 

ha:ıırlanmııtır. 

Kılburnunda 
Bir Hovarda Hanendeyi 

Yaraladı 
F eoerde, ilkele gazinosunda 

hanendelik eden Mahmure H. , 
dlln gece bermutat, ıarkı ı6yle
mekte iken, Ayvan1&rayla Arif 
Ef. isminde biri, honllı 
anlaıılamıyan bir ıebepten 
dolayı, taııdığı tabancayı 
çekerek Mahmure Hanımın llıe

rine llç el ateı etmif, çıkan kur
şunlardan ikisi Mabmureye iıııbet 
ederek yaralamıştır. Vak'a ma· 
halline gelen poliıler, Arifi yaka
lamışlar, Mahmure Hanımı da 
tedavi altına almıılardar. 

Belediye Lokantası 
Belediye lokanta11 ıalı ııUnO 

açılacak, iki kap yemek, ıu ve 
ekmek 15 kuruıa, 4 kap yemek 
ekmek ve su 30 kunıt olacaktır. 

Hayvan Mezarlığı 
Himayel Hayvanat Cemiyeti 

belediyeye mUracaat e<.lerek ölen 
haynanlar için bir mezarhk teıl
ıinl iıtcmiştir. Belediye tetkikat 
yapmaktadır. 

Cuma Ruhsatiyesi 
Almadıkları için Şirketler 

Aleyhinde Takibat 
Haliç, Seyrlsefain H Şirketi 

JSTER iNAN, iSTER iNANMA! 
Eıki iazete kolekıiyonlarıaı kartthrıraa111• yıpran· 

mıf aayfalar arasında, buıün• na1aran çok tuhaf H· 

tırlara tcHdüf edeniniz. itte ı !ze bundan 16 1en• 
evvel bugünlere ait iki haber! 

tarafından kendilerin• teblisrata l'umede 
muıtur. 

bulunul-

Jt. PetrHburgtan tı'ar olundutuna ırlSre mekt•pli 
elblseılnl llblı bir genç Lenine kartı rnolverle ate, 
•tmit IH de kur9un lsabat etmeınlttir. Mütecutr teY

' Hayriye iskelelerinin cuma ruh· 
ıatiyeai almadı.klan halde cuma 
glloleri açık bulunduklarından 
dolayı belediye memurları tara· 
fından haklarında birer ubat 
varaka1ı tanzim edilmiıtir. 

Jf- Genç biletçilerin tranıvaylartn kadınlar cılhetinde 
fula k.ıldıkları nazarı dikkati celbettltind•a tlrk•t 

T NAN T 
ldf edllnılttlr. 

ı "v I 

L------~----------~---------------~-------------------J 

Tütün Kongresi 
Tic uet Umum mudnru Naki 

Bey beynelmilel tutun kongresine 
ltlirak etmek Uzere yaran Cenev
reye hareket •decektlr. 



Memleket Manzaraları 

Küçük Bir Köy 
Halkının Milli 
1 asarruf Ahtı 

Deıtarh ( Husuıl ) Kıt 
mevsiminde köyUmOz, çok feta· 
retli bir Alem oiuyor. Tarlalarında 
lıini bitiren herkeı, bir nevi 
kulüp vazifesi gören kahveye 
gelir. Burası köyümüzün yegAne 
içtima ve eğlence yeri olur. 

Bu toplan tın daiml mevzuu 
milll mubahaaalardao ibarettir. 
KUrei arzm llç kıt'aamda ali"' 
kertik yapmıf, muharebeden mu· 
harebeye koşmuf ihtiyar gazile· 
rin, hatıraları burada derin bir 
alAka ve heyecanla. dinlenir. 

Köyilmihün balkı, eski devir· 
ferden kalma, çalgılı, ıarkılı kö
çek oyunlarından fazla, tarihi 
birer mubahasadan ibaret olan, 

..l'rablusgarbın, Balkanlar n, Kaf· 
ka.slarm, Çöllerin kanlı, ateşli 
hatıralarına rağbet ediyor. Genç• 
lerin iştirak ettiği mUIJ mücade
lenin kanlı vak'aları birer, birer 
anlatılıyor. 

Halkımızın bilhaaıa bu milll 
duygusu, köy muıllimimizi, Gazi 
Hazretlerinin canlı bir tarih olan 
büyük nutuklarını bu içtimalarda 
yüksek sesle okumıya teıvik etti. 
Samıundan başlıyan, Erzurum 
cemiyeti, Sıvaı kongresi ile ioki· 
ıaf bulan milli varl ·ğımızı, bütün 
köy halkı derin bir alaka ile 
dinliyor, ·anlafılmıyan yerlerini, 
muallimimiz izah ediyor. Bircok• 
larıoıo bizzat bulunJukları vak'a• 
ları, savaşları dinlemek köy bal· 
kımız için nihayetsiz bir zeYk ye 

aUrur oluyor. 
Yeni harflerimfxin kabulle, 

k3yUmtızde mllhim bir okumak 
&evki başlamıştır. Gazetenizin 
okunmadığı giln kat'iyen geçmez. 
Medeniyetin teklmftl merhaleleri, 
memleketimizin hayatile alikadar 
vak'alar, kararlar köylümüz ta· 
rafmdan merak vo zevkle takip 
ediliyor. Bilhaasa milli tasarruf 
esası, köy halkımızı cidden alA· 
kadar etmİf, yerli malları kullan· 
mak huııuıunda rekabet baıla• 
mııbr. · 

Bazı vilAyet belediyelerinin 
çay, kahve yerine nzum, incir 
kullanılma11 karan, bilhassa köyii
mllzde de memnuniyetle karp
lanmıt ve köy içinde kahYe vo 
çay kullamlmama11 için umumi 
bir karar verilmiftir. 

Bu cümleden olmak Dzere 
bayram ıekeri yerine kaim olmak 
üzere de köy bakkalımıza vil4yet 
merkezimiz olan Ankaradan incir 
Ye llzüm satın aldmldı. Bütün 
köylO, memleket mabsulll olan 
incir ile Uıllmll aeverek kullandı. 
Art k ıimdi Ayao kazasının Des
tarlı köyünde kahve ile çay bul· 
mak milmknn değildir. 

Öteden beri frenk kumaşı kul• 
lanan kadın ve erkekler de birer 
birer yerli mamulatı olan kumaf"' 
elbise yaptırıyorlar. G>mer cavuı 
ıibi köyUmüzUn ihti)AA'larl! bu işe 
önayak oldular. Şimdi hemen her· 
keste (Beypazarı) mamulAb görnlll· 
yor. Bu suretle, köyftmllzlln bütün 
halkı, inkılAbımızın en mllhim bir 
müeyyidesi olan milll tasarruf ve 
ıanayl dDsturuoa ıonuna kadar 
bağlı kalmayı kararlaşbrmıştır. 

Mahıulit içbı mevsimin fevkal4de 
mUsait gitmesi de halkıauzm yfi· 
ıdlnü gUldürmUştnr. 

Milli tasarruf sayesinde, daima 
refaha gidilebileceğini, köyümüzde 
anlamam ı artık hiç kimse kalma• 
mışhr. Buna sadık kalmak abtile 
toplantı yerimiz c la 1 köy kahve
ıinde hergUn yeni bir kahramanın 
monkıbesini dinliyoruz. - M. Asım 

• 

Bayburt İnkişaf Ediyor 
Asri T eçhizat!ı Un Fabrikası Şehrin Ve 
Civarın Un ihtiyacını Temin Ediyor 
Bayburt, (Hu- ., ıehlr ve kaıa• 

au1ıl) - Şehri- [: baların da ihtl-
mizde ciddi tet· f .••. · yacatını temin 
kikatta Ye mll- etmektedir. 
ıabedelerde bu· Şirketin 100 
lunanlar tored· bin lira ıerma· 
düt etmeden yesi vardır. Tllrk 
ıunu ıöyJiyobi· işçileri, Tnrk 
lirler: Bayburt memurları YO 

medeni ve ıı• Türk aermayeailo 
nal tekAmOI 1a• lfliyon bu mne .. 
hasında herglln H&o bu 1eno 45 
biraz daha ile• bin lira varidat 
r i 1 e m e k t e dir. 
Bayburt beledi· 
ye ve huauıt 

mu ha se be si nln 
de iştirak ettiği 
.. Çoruk un fabrikası anonim 
ıirketi,, nfo bu tekAmUlde bUylik 
rolü vardır. 926 ıenesinde nmit· 
ıizlikler içerisinde teşekkül eden 
bu şirket ilk iı olarak. bir un 

fabrika11 yapmııtır. AırJ techizatı 

Gerede' de 
Bir Kooperatif Kuruldu Ve 

Eir Yangın Çıktı --
GerPde (Husuıi) - Kazamızın 

15 kilometre garbında Bolu ıosası 
Uzerinde Reıadiye köyQnde civar 
höyHHerio iştirakile altı bin lira 
ıermayeli bir kooperatif tirketl 
teşkil olunmuıtur. Nizamnamesi 
tasdike iktiran ederek gelmittir, 
Kooperatif bu günlerde faaliyete 
geçerek heyeti idare lntihabatını 
icra edecektir. 

Oereda'd• Yangın 

Gerede (Huıuıt) - Kazamızın 
15 kilometre ıimali garbisinde 
Çaga köyünde liacı Mustafa 
Efendinin hanesinden yangın çık· 
mış, kaza merkezinden telefonla 
istenilen itfaiye kuvvetleri tara• 
fından etrafa ıirayet etmeden 
ıöndUrlllmOıtUr. Yangında 800 
kile buğday, bir çoban köpeği 
Yo bir çok eşya yanmııtır. 

Kemalpaşa' da 
Armutlu Köyü Çok Asri 

Bir Yerdir 

Kemalpaşa ("luıusi} - Turgutlu
İzmir yolu llzerinde bulunan ve 
Kemalpaşa kazasına merbut olan 
Armui:lu köyü ıuyu ve llzUmU 
ile meıhurdur. Köy halkı bağcılık 
yapar. İçlerinde okuma ve yazma 
bilmiyenler pek azdır. 

Bugün Türkiyenin en medeni 
ve en mamur köylerinden biridir. 
Bir belediyesi vardır. Sıhhat ıart• 
larına pek bUyük bir ehemmiyet 
veren köy belediyesi temiz köy 
ıokaklarına •• Yerlere tllkllrmeyi• 
nizl " , •• Elektrik tellerine dokun• 
mayınız f ,, gibi levhalar asmııtır. 
Köy elektrikle tenvir edilmiıtir. 
Köyiln gllzel bir mezbaba11, iki 
parkı, gayet geniş, muntazam ve 
temiz ıokaklan, Gazi Hz. !erinin 
bUst:lnU ihtiva eden bir meydanı 
vardır. 36 bin Ura ıarfile köyo 
gayet gUzel bir su getiril· 
miştir. Velhasıl Armutlu köyü 
bUtün Türkiye köylerine nUmune 
olacak kadar mamur Ye cidden 
çok şirin bir köydllr. 

Bayburt Çaruk un fabrika•• 

ihtiva eden bu fabrika ekstra, 
birinci ve lkind olmak Ozero Uç 
nevi un Uzerinden gllnde 250 
çuval istihsal yapmaktadır, fab
rika istihsalAb Uo yalnız Baybur
dun değil, ayni zamanda civar 

temin etmiıtir. 

Bayburtta bu 
anonim ıirkot
teu başka birçok 
ticaret ba ne lor, 

1 
bu meyanda bir de zirai koope
ratif vardır. Bilba11a köylll va• 
tandaşlarımıı için çok hayırla 
yardımlar yapan zirai koopera• 
tifte de btlyllk bir lnkitaf hiue
dilmektedir. 

1 Çankırı' da Tayyare Şehitleri İhtifali 

lhtltalden bir lntlb• 

Çankın (Hususi) ..:.... Tayyare ıehitlori ihtifali pek parlak oldu. 
ihtifale butnn mektepliler, aıkerl kıt'a, jandarma mlifre&eıi ve halk 
iştirak etti.Şehitlerimizin habraaını tub. için havaya llç el ail6b atıldı 
Ye bir geçit re1mi yapıldı. 

~~~----------·-...----------~~~ 
Edirne'de 

Kış Sporları Çok Heye
canlı Oluyor 

Edirne ( Huaus1) - Burada 
kıı ıporları bnynk bir rağbet 
aHrmilştllr. Bilhassa kızakla yapı· 
lan kayma, yUkıek atlama, uzun 
atlama sporları pek rağbettedir. 
Vali ve belediye reiılerilo hükil· 
met erkAnınan huzurunda yapılan 
bir mUıabakada Vali Bey yüksek 
bir yere para koymuı ve paramn 
konulan yerden alabilene ait oJ.t 
duğunu ı6ylemlştlr. 

Bu paranın olduğu yere en 
yOksek atlamıya muvaffak olan 
Şakir Ata yetiş~biJmiı Ye paraya 
almıftır. Mnsabaka •masındda 
dUşen bir sporcu batından )ara
lanmış, hastaneye kaldırılmıştır. 
Kıı bir az hafıflomişı, Tunca ve 
Arda nehirleri 1Dks olmiye batla• 
mıştır. 

Edirne 8an'at Mektebinde 

Edirne ( Husual) - M·ntaka 
San'at Mektebi MüdilrlnğUno 
Ankara San'at Mektebi Müdtir 
Mua•inl Nurettin, Tftrkçe Mual-

. limliğine de Muharrem Boyler 
tayin edilmiflerdir. 

Alaiye'de 
Kış Ve Fırtına Şiddetle 

Devam Ediyor - -
AJAiye, (Huıust) - On gOn• 

denberi burada kesretli yağmur
lar yağmakta, tiddetli fırtınalar 
olmaktadır. Geçen gUnkU fırtına• 
da Çanakkale vapuru yolcuları• 
nı çıkaramamıf, Menine gitmittlr. 
Burada kışın vukubulan deniz ka• 
zalarının ekserisi fenersizlik yO
ıilndendir. Mestti! Reşadiye ya• 
rım adasının cenubu garbi miln-
teha1ındaki Kiriyo fenerinden 
baıka ci•arda, Adreıan, Finike 
Vinicegöldo fener yoktur. Go•a 
körfezine de bir fenerin çok 
IOzumlu olduğunda b6t0n kap
tanlar ittifak etmektedirler. Mii· 
hlm boğaıındakl Sivrice fene
ri MOılim kayalarından iki mil 
uzaktadır. Bunun için de pek 
faydah olmamaktadır. Bu fenerin 
kayalartn Da.erinde olmaaı IAzım· 
dar. Gemicilerin hiç lıtifado et
medikleri Antalya fenerinin do 
lagraya kaldırılnıa11 çok faydalı 
olacakbr. Bilhaasa Adreaan lima· 
nı lçin fener çok lüzumlu bir 
ihtiyaçbr. ÇOnkll Merain ile 
Fethiye arasında bu limandan 
bqka barınacak yer yoktur. 
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1 
Ziraat Bahsi 

1 ~ 
• 

lstanbul' da 
Hurma 
Yetişir Mi? 

Bl~e ziraat hususundaki " 
mHtkülleriniıi sorunuz. 1

' 

Son Poata'nan 
•Çiftçi> si ıi:al gnçlilkten 
kurtaracaktır. 

S - Evimizde bir hurma alacı 
~r. Üç senedenberi meyve ver-
mıye b•ıladı. Fakat verdiği mey• 
velerin çoğu kemale gelinceye 
kadar döknlnyor, üzerinde pek 
u kalıyor. Meyvelerin dökUlme1I 
neden ileri geliyor.. Buna bir 
çare Yar mıdır? 

C - Bntnn nebatat çimlenip 
köklenmek; bUyOyüp dallanmak; 
tomurcuklanıp yapraklanmak ve 
nihayet çiçek verip meyve tuta• 
bilmek için aenelik imtirlerindo 
bu hadiıelerin mevsimlerine göre 
muhtelif yekünda dorecci hararete 
muhtaçtırlar. Y aıaya bilmeıi için 
muktezi harareti bulamayan neba• 
tat ya mahvolur ve yahut da 
tek4mül edemezler. MeselA: Buğ
dayın çimlenme.si için gllnlerin 
vaaatl harareti 7 dereceyi bulma• 
ladır. Kezalik çiçeklenmesi için 
bu hararet 17 ye ve nihayet da .. 
neleri kemale gelmek için de 20 
dereceye çıkmalı dır. Bağlar; yaF' 
raklanmak için J0,5 çiçeklenmek 
için 18,5 derecei hararete muh• 
taçtırlar. 

Bunun gibi bntnn nebatat 
yaıayışları mllddetince muayyen 
hararetlerle yaprak, çiçek, mey• 
vo gibi devrelerini ikmal ederler. 
Akıl takdirde • biJfarz • günde 17 
derecei hararet vasatisini bulmı• 
yan kirazlar kemale gelm ekto 
gecikirler. Bazı 11ebatat ise yal· 
nıı gecikmekle k ... imnyıp nokaan 
hararet yllzllnden ç;ç~k bile aça• 
mıyarak yeıil halinde kalırlar. 
Bazıları dahi en son devrede kifl 
hararet görmediklerinden meyve
lerini kemale getiremez veya bu 
yllzden dökerler. 

Hasılı iklim farkı denen bu 
tabii ıart yllıDnden dtınyadakl 
her mmtakanın nebat&b da ayn 
ayn neviler arzetmiıtir. 

insanlar bu iklim farkmı or
tadan kaldırarak her nebatı, her 
meYılmde ve her yerde yetiıtir• 
mok çareleri ııl aram!flar Ye ilk 
6nco camek4nh Seralar yapmaya 
ve nebatata muhtaç olduklara 
barareb sun'I olarak temin etmek 
ıW"etile en ıoğuk memleketle,. 
de hurma, limon, muz gibi şeyler 
yebıtirmiyo muvaffak olmuşlardır. 

Hulaaa nebatahn yaşama şart• 
ları arasında hararetin teair ve 
ehemmiyeti diğer bütiln ıartlar• 
dan büyüktür. Son zaman!arda 
Almanlar Hormon denilen haya• 
ti madde sayesinde Arabiıtanda 
yetiıen meyva ve nebatatı mutoe 
dil iklimlerde yetiştirmiye, keza• 
lik iklim ve toprak şartlarından 
dolayı mahaul veremiyen tarlalar& 
fazla ve iki defa vergili kıla~ak 
totkikatla meıguldUrler. Bu ke• 
ıiQer tatbik sahasına girince zl• 
raatte yepyeni bir inkıl4p ola· 
caktır. 

Bu izahattan sonra evinizdeki 
hurma ağacıoan niçin meyvalarını 
döktllğttntl daha kolayl kla ani• 
mıt olacaksınız. Tabjatilo hara• 
ret noksanı ğından keımali geci
ken hurmalarını.z iklimin bu ook• 
18D besisine dayanamıyarak ı•" 
yıflayor ve dökiilüyorlar. 

Ayni ıuretle bildiğimiz Adr 
nadaki iki ağaç ve hatta Muıul 
daki bir çok ağaçlar da meyvele'" 
rinin bir kısmını dökliyorlar. Br 
neenaleyh yapacağınız birıey yo~ 
tur. Ağacı kuvvetlendirmiye ~•" 
lıımak elbette faydalıdır ef endu~· 

Çi/tç• 

I•' 
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Çin-Japon lhtiiô.fı --------------------• 
Asırlar Görmüş Bitler Sulbü Çok Seviyor 
Bir Mirastır 

lhtilaf1n Amilleri 
Çinle Japonya araaında nkua 

r-len son çarpıtmaların 1ebeplerinl 
1892 tarihinde patlak .ere~ Çin·Ja• 
Pon muharebesinden evvelki ıaman• 
larda aramak laumdır. Medeniyet• 
lerl itibarile kardef Ye komta ba iki 
komin arasındaki lbtlllf uarların 

"Benim NutuklanmdaDevletlere Kal-şı 
Ateş Püskürdüğümü Söyleyorlar,, 

bıraktığı bir mirHhr. 
20 inci a1ran batında Japonyanın 

•llfuau 40 milyona Yarıyordu. Japon 
adalara. bir ziraat aabaaı olmaktan 
daha o tarihte çtkmıı bulunuyordu. 
Yarım dlSnilm topratı olan köyl:l 
&engin 1ayılırdı. Kllyllller draatte 
baynn kullanamayacak kadar H 

•aridath idi. Haynaın rBreeetl iti 
ldiylü ve allo efradı yapıyordu. 

Adalarda nüfuaun ıüratJe artmaa• 
dolayıaile, japonlann memleketlerine 
•ıtamıyacak bir bale ıeleceklerl de 
anlaşılıyordu. Bu Hbepledir ki 19 un• 
eu aaran •onların• dotru, JaponyRya 
CIYar Kore Ye Manfurl stbi aa 
nlifualu ve aenit lkbudl lmklnlan 
Uıtiva eden men.ıleketler, Japon 
de.Jet adamfanaı• dikkatial cel
bediyordu. 

Bu tarihlerde farka dofru iler• 
llyeo Ruı empiryaUıtlerl de gCSzlerinl 
Mançurlye dikmişlerdi. Japonların 
••rl terakkiainde!J Ye 8f1l harbinden 
•l.dıkları derelerden endiıeye dOıen 
Çın devlet a.iamları lıe J111ponJann 
Aıya topratında yerletmelerlne im• 
k&ıı bırakmamak makaadllc Rua 
luıcatına atılarak ( PorartOr ) "° 
Kwangtun1r yarım•daaını11 Ruslar 
tarafından lşıral edilmesine ıöz yum
nıuşlardı. Cenup H ılmal Mançurisinl 
Ruıların bir muahede ile icara al· 
lbaları, Japonyanın Aaya klt'Hına 
'Jak basmasına mini olmak maku· 
dile Çar bükQmetinin Ç '.nlilerle kur• 
tnu, olduğ'u dlplom.tik bir oyundan 
lbar11ttf. Fakat Rualar1n bu ftte mu• 
~affakıyetl, Japonların r•nitleme 
•iyaıetinin if.Asile neticelenecekti. 
1904 te Ruaya dahilinde batg6steren 
•lb.,le hareketlerinin Ye iltiıaşları n 
lrıahiyetlni takdir eden Japonlar 
bundan istifade ettiler; derhal Avru• 
l»adakl ajanlan va11taaile lbtililcllere 
1•rdım1arda bulunmıya vı vaziyeti 
lıtörülclem·ye başladılar; ayni aaman• 
da Mançurid• ıon kozlarını oynamak 
lllıkandile Rusyaya ilinı harp ederek 
Japon geniılemı hareketini durdur
!"ak için ahnaa tedbirleri tıainiz 
8 lfaktalar. 

Rus • Japon harbinden ral=p çı· 
~ Deva.mı ::l uncu eayfaı!a ) 

Berlin 4 - Hitler, iktidar meY• 
kllne ıeçtikten aonra komilniıtler 
H difer tetekkQIJer tahrlklta bat
ladılar. Bu tahrikli ye tetblt har .. 
keti •lln •eçtikçe artmakta H 

tehlikeli bir tekil almaktadar. HDkO· 
met mabafill bu hareketler dolayııile 
heyecan lçindıdlr. Zaruret baııl 
oluraa, alyaıl cllrGmler için, •Y•elee 
Fon Papen kabinAıi tarafından kabul 
edilen •e sabık başvekil Fon Şlayter 
zamanında ilga edilen idam cezuı 
t.ıtbik edilecektir. 

Ayni umanda fevkallde mahke
meler de ihdaa edilecektir. 

Soıyaliı~Jerin Forverb gazeteıl 
balkı layana davet eder mahiyette 
bir be1anname ne~rettiflnden kapa• 
tılmıttır. AJni .. eyannameyi neıreden 
dijer 10ayaliat gazetelerin de kapa• 
tılmaaı muhtemeldir. 

Hltler Sulh istiyor 
Hitler bayanatta bulunarak deıpİf• 

tir ki: 
"- Benim ecnebi devletlere karıı 

atıı pGakilru bir takım nutuklar 
&öyliyen bir adam oldutumu a6yl0-
yorlar. Ve timdi bQtün dilnya benim 
ltidalimd•n dolayı hayrete düşliyor. 
Ben hiçbir saman bir kandakcınıo 
at:naa yakıpcak nutuklu saylemo
dim. 

Bundan 12 sene eYHI al>y!edlğhn 
nutuklar da bunu hpat eder. Harbin 
bir muaibot oldu~una inananlarda· 
mm. H ç kimse benim kadar, 
Alman milleti kadar ıulh ve ıfikun 
arzu dme:ı. Bununla beraber, diğer 

devletleri• ayni hukukıt aahip ol• 
duğumu:ı •e cihanda kendimize liyık 

olan mnkil tırale bakla bulundutu• 
mu:ı noktalarda 11rar ediyoruz.,, 

Baynk ,ehirlerdekl komilnist f1r
kaaı binalarında araştırmalar yapıl· 
mışhr. Buralarda çoj'11 feaat çıkar
mak makaadile yazılmıı kitaplar 
elde edilm 'ttir• Bu kitıt H kıtaplar• 

da halkı kütle halinde •ren tetvlk 
için davetler vardtr. 

Gandinin Zevcasi Tevkif Edildi 
Bombay, 4 - Gandinin zevceal 

bugün bir ıene içinde üçüncü defa 
olarak tevkif edilmiştir. 
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C:EPBE GERİSİ 
"MiLLi ROMAN,, 

Muharriri: Ellrhan Cahil . :..: ·~:. .. 
kaymakama sokulamıyan it adam- hisselerini mem;eketlerine nak-

lan şimdi onlara ziyafet çekiyor !etmişlerdi. 
<Bnkreı) in barlarına davet edi· Bulgarlar zahireyi tamamilo 
ror - ve bu sırada onlan kendi· köylülere dağıtmışlardı. Çünkll 
lerinc bağlamak için içki .. ka· Dobrıca mahsulO olan bu erzaka 
~ • para her ıeyl önlerine dö- kendi köylnlerinin çok ihtiyacı 
•'1JorlardL vaıdı. Keresteyi beylik lnşaetla 
ti .Onlar cin fik~ll, cıva gibi kullanıyorlardı. 
p •likanlılardı. Gezıyor, eğleniyo\1. Kaymakam Faruk timdi ye 
el •k~t işten bahsedilince llk:rdıfa kadar biç meıgul olmadığı bu 
-f •ttiriyorlardL V • en iyi tarafı işte acemi g6rUnmemek ve bir 

•rteai giln vaziyeti kaymakama bata iılememek için biltiln dik· 
•tılatıyorlardı. katini ıarfediyordu. Daha kat'ı 

kaymakam Faruk onlara tam kararını vermemitti ki Kolordu 
~~~sile bir arkadat muamelesi kumandanlığl Yaaıtaaile Dilruba 
; fl için iyi anlatmlflardı. İki Han mdan bir mektup aldı. 
._•rıç zabite (Berlin) deki hatıra- Genç kadın birçok tatlı .a· 
bi~~nı anlattı, dikkatli olmalarını, tırlardan ıonra mektubunu fU 
dert ••sa kadınlara karp g6zlerinl cnmle ile bitiriyordu: 
Şimdi açmalarını taniye etti. "- Faruk, elindeki işi ne 

iti b bu mllhim Ye suhuletli yaptığım bilmiyorum. Fakat eğer 
l•r •tarrnak için Alman ye Bul· henüz vakit geçmemitae sana 
.. kil heyetlerinin hiuelerini ne İıtanbuldakl teklifimi bir kerre 
-U de idare ettiklerini tetkik daha yapıyorum. Kabul edersen 

Ycrdu. Avuaturyahlar ganimet k•ndio ve benim için rahat bir 

Sabık Anıertka Reiaicnmbur• il Kalnıa Kollç'ln, Nortamptou'd&ld malik&· 
nesinde faceten vefat ettiğini yazmıttıt • .Hfater Kollo'io vefatı Qzerlııe batan 
Amerika teblrlerinin reımt binaları üzerine m&tem lıaretl olarak yarım b&y· 
raklar çokilmi9tir. Resmimiz, Nev·york kalesinin lkl bU7Ut topu araıına 
bayrak çekildiğini vf' boraun çalındığını gösterm1tktedfr. 

Vezüv Yanardağı Tekrar 
1 Faaliyete Başladı 

Napo1i, 4 - VezUv, raaatba
nesJ, iki senedenberi devam eden 
hemen hemen mutlak bir ıükii
netten sonra yanardağın yeniden 
faaliyete girmiı olduğunu ve bu 
faaliyetin ilkbahara doğru arta· 
cağ nı bildirmekted:r. 

Bazısı oldukça uzak yerlerde 
olmak llzere bir takım zelzeleler 
hiuedilmiıtir. 

Fransız Meclisinde 
Parlı, 4 - Meb'uaan Mecll•l 181 

r eye karşı 376 reyle Daladiye k"b;. 
nesine pıimat etmiıtir. 

M. Daladiye dün hükOmetln be
yaunarnuinl okuıııuftur. Bundan sonra 
M. Daıadiye iatizah takrirlerine 
cevap nrmiıtir. HükGınet, uh •ilnl 
Mecl:u maıl ••lahat hakkındaki 
projeyi verecektir. Bütnn vatandaş· 
!ardan fedak&rhklar iatenecel tir. 

istikbal temin etmiı olursun. 
Beni diltllnmeısen kendini, çocu
ğunu dilıDn. Maanıafib kabul 
etmezsen darılmıyacağnn. ÇUnkü 
seni kalben ıeviyorum." 

Kaymakam Faruk buraya 
kadar gelip te~ssilrllnU g6ster
miye çal.şan genç kadmın mek
tubunu didik didik etti: 

Etraftan b6yle tazyik gördUk· 
çe hırsı art· yordu. 

Ve glln geçtikçe tavsiye, 
iltimaı mektu ları bu defa doğoo 
rudu dojruya kendisine gelmiye 
h•tlamıştı. Meb'ualar, hatta na
zırlar ona birçok adamlar taYaiye 
ediyorlardı. 

Kaymakam Faruk mfişklll 
meYkide kaldığanı anlıyordu. 
Ordunun kanı babasına zaptettiği 
bu etyaya memleketin tiddetli 
bir ihtiyaca Yardı. Fakat bun
ları uuk aıeaafelerden naklet• 
mek pek miişküldü. BiUün 
veaait a1ker Ye cephane sevkinde 
kullanılıyordu. 

Uzun uzadıya çalııtıktan 
•onra yalnız zahireyi lstanbula 
gönderanek için Köıtenceden 
bot dönecek iki •apur temin 
etti. Buolan yine emrı alt oda 
bulunmak kere lıtaobula a6a
derdi. 

Her gece Napolide oldukça 
kuYVetli şualar görftlmektedir. 

Napolf. 4 - Volkan kızgın IA•lar 
Ye gazlerl etrafa fırlatmaktadır. 

Volkanın ışıkları uzaklardan •lJrGn• 
mektedir. DGn birçok yerlerde zel• 
ıelelcr olmuştur. Bu lndifaın, indifa 
yolunun tıkanıp kapanmaıından Ye 
yanardağın ateı aaçan a~unın dar
Iaımuıadan ileri l'eldifi sannedll· 
mektedir. 

Bollvya-Paraguvay Mücadelesi 
Cenene, 4 - Milletler Cemiyeti 

konaeyf. harp halinde bulunan Bo.iy. 
ya ile Paraıruny bilkOmetlerine birer 
telıraf ıöndcrerek, derhal bir mü• 
tareke aktedilmeainl latemlşlerdir. 
Konsey, her iki tarafa uzlatma tek• 
lifüıde bulunacakllr. 

Radikal ıosyaU.tıer l Qkümet beyan• 
namuini taav p etmişlerd r. 

Keresteler için bu imkan 
yoktu. 

Almanlar hi11elerine dOıen 

kısmı Okranyalılara ıatmıJlardı. 
Bu satışın yektinunu tahkik ettL 
Sonra aleni bir müzayede açlL 

Tavsiye mektuplarile gelen
lere haber verdikten baıka 
Romence gazetelerle de bir 
haf ta iJAn etti. 

Müzayede mark llzerindcn 
yapılacaktı. 

O gün karargah n bUyllk bir 
aalonunda 23 it adamı ve tica
rethane mümeuili toplaomıılardı. 

Romanya Musevilerinden bir 
zengin ilk fiatı verdi. 

Bir Lehli ıirketin mnm..,ili 
5 bin mark birden arthrda. 

Müzayedeye birkaç Türk kom
ıiyoncuıu da girmitlL Kaymakam 
Faruk gayreti onlardan bekliyordu. 

Bir u ıonra müzayede hara• 
retlendi. 

Fakat Kaymakam Faruk yUk· 
selen yekunun henüz Almanlann 
Ruslara sattıkları yekuna yaklq
madı ğıru g6rilyordu. 

Ayni miktarda malın ayni 
fiata satılma11 tabii idi. 

ilk müzayedeyi açan MuseYI 
bir aralık ı6ı aıdı: 

- Reia Bey, dedi.. Müsaade 

Sa,, ft 

Gönül işleri 
_ ... ______ J 

Memuresini 
Aldatan 
Amir 

"Bir MuteYI kızıyım. Çalııb· 
ğım yerde patronum beni evlen
me vadile aidatta. Üç aydanberl 
gebe bulunuyorum. Annem ba
bam •ar. Fakat timdiye kadar 
onları bu yaziyetten haberdar 
edemedim, timdi bir kıamı bana 
çocuğu dtışürmekliğiml taniye 
ediyorlar. Halbuki ben bunu yap
mak istemiyorum. Aileme haber 
vormeğl dllşDnllyorum, bundanda 
korkuyorum. Bize acıyan bir 
komıum bir oda TerdL Orada 
kuru yerde yabyoruL Şaşırdım. 
kaldım. Siz bana bir yol g6ıte-
riniz: Ailemi bu itten haberdar 
edeyim mi? Kanuni yollardan 
erkeğin aleyhinde bir dava aça-
yım mı?,. Ör. N. 

K.zım, 
Bqına ıelen bu fellketba. 

6nllne geçmek için eneli ail ... 
nizi bu iıtea haberdar ediniL 
Her genç kıa b6yle bir fellkete 
dllfebilir. 

Kanaa matdur kızlan blı 
takım ailiblarla techiz etmiştir. 
Gebe kaldıktaa alb ay ıonra ba 
fellkete razı olduğunuza hl\km 
edilir Ye kanuni baklanoıı aaklt 
olur. Onun için çocuğu dnınrm .. 
)'İDİL An.1eni• •• babanızla bir
leıerek erkeğin aleyhinde derhal 
mahkemeye mllracaat ediniz. 

Bu Yeıile ile patronlarına kartı 
saaf g&ıteren kızları lku etmek 
isterim. Bazı patronlar, maiyeti .. 
rinde çalııan kızJann bntna Tar

hklarına aahip olmak iddiasında
dırlar. Evveli hafiften başlayarak 
taarruzlarını arttırırlar ve nihayet 
ya sulh veya tehdit ile makıat• 

larma ermiye çalı11rlar. Genç 
kızlar, ekseriyetle patronlarını 

kendilerine faik •• amir telekld 
ettikleri için. g6rdllkleri iltifab 
reddedemez, side tide uçuruma 
allrilklenirler. 

Hayabnızı kazanmak için gir
diğiniz if to patronunuza Ye erkek
lere kartı mllmknn olduğu kadar 
u ylla weriniL Vekannızı muha-
fazaya çalıfımz. Gerek qteki ıe
llm.etinb, gerek nama Ye haya
tınız bu mDddet zarfında alaca
ğınız hattıharakete bağlıdır. 

HANIM TEYZE 

ederseniz, beş dakika aramızda 
görüşeliID. Büyük iştir, aiıe de 
zarar olma11n, bize de aiyam 
olmasın. 

Kaymakam Faruk, bu g&rDr 
mekteki makaadı anlamııh. Ara
larında konuştukları zaman tllp
besiz hepsi müzayededen çekile
cekler, yalnız kalacak olan aoa 
fiatı verip işi alacak Ye ötekilere 
pay verecektL 

Genç Erklniharp hafif bir 
tebe11llmle cevap Yerdi: 

- Hayır efendim. Mtızayede 
buglln bitmeue mal yarından 
itibaren aevkedilecekl 

Birk4ç amı birden yDlueldi: 
- Nereye? 
Bu sual okadar garipti ki 

Kaymakam Faruk birdenbire 
ıqardı. Sualin tanı Ye aoranlarıa 
tellp onu ikaz etti : 

Ve derhal anladı : 
Onlar malan gittiği yerde na

ııl olsa fıraldaklanm çevirecekle
rinden emindiler. Hwıu anlayınca 
sert bir ae1le ceYap YerdL 

- Anadoluya ıeçireceğim. • 
Trabıonda, Samaunda evleri 
yanan ahaliye dağıtacağım. 

Ba cevap derin bir aUk6tJa 
karplancb. 

( Afk&lt Yat) 



:t Dünya Hô.dişeferi t 
Amerika'ga 
İane Veren 
ı:akir Zenciler 

Ame~i<ah .. ,, beyaz ırktan 

şsizler~ 

Kırk Dolar 
Yolladılar 

olmayan intanları 
aevmezlcr. Zene~ 
lere karı , bülıa . • 
sa hiç tahammül-

leri yoKlur. ...undan iki hafta 
kadar evvel Garbi Afrikadaki 
logiliz mtistemlikesi balkı, ıaze
telerde Amerikanın bllyilk bir 
buhran içinde olduğunu okuya· 
rak Amerikan işsizlerine yardım 
etmiye karar vermişler Ye Un
derbil isimli bir lngiliz misyone
rinin dcUiletilo k rk dolar göo
dermtıler. Parayı gönderenler 
ıencidirler. Amerikalıların da 
beyaz olmıyan insanlara karşı 
tahammülleri olmadıtına göre, 
bu paran.o, Amerika tarafın
dan kabul edilmemesi ihtimali 
çok kuvvellidir. Filvaki kırk do
larlık iane Amerikan hUkiimetiae 
.. aıal olduğu zam•n alAkadar 
daire hnytık bir tereddüt içinde 
kalmıt. nihayet paranın kabul 
edilip edilmemesi llzım gel-
diqoinl hüktlmet merkezinden 
ıormUJtur. Atanacak cevaba gö
re hareket edilmesi tabii IH de, 
bu eeyabın menfi olmasa •• pa
ranın geri iade edilmeal ihtimali 
eok kuwyetlidir. ,.. 

Birçok memleketler, lfıidere 
yardım eaasım kabul et· 

-J-4n_c_e_ö_ı_·,- miti r Jir. lnfil
tere vo bilbaasa 
Almanya'da bu Hesap 

uaul tatbik ediliyor. 
Her ipiz, daimi •eya muYak

kat it bulabilnıe~ için muayyen 
it dairelerine kayıtlıdır. Yine mu
ayyen gUnlerde, bu dairelerden 
kendiıino yapılan yardımı alır. 

Fakat, bu arada muYakkaten 
otıuo lt bulup beı on kurut 
kaıanm şsa, bunu haber vermiye 
mecburdur. Bu auretle, kendiıino 
Yerilen yardım paraıından, kazan
dığı paranın dereceaine ı&re 
tenzillt yapılır. Geçen ıDn, yine 
b&yJe bir iısiz Alman amelesi, 
7azılı bulunduğu yardım büro
ıuna fiderek haftalığını almak 
ht.tml• Kendisine, bu arada hiç
bir it yapıp yapmadıAı ıorulmuf. 
Ufak bir hizmet mukabiJinde bir 
bayır sahibi tarafından iki puro 
•erildiji ıöylenmİf. Bunun Oze
rine İf bllroıu biçare it.izden 
lair mark kesmiı, bu itsiz mah
kemeye müracaat ederek ba 
muamelenin bakıız olduğuna id
dia etmiı, mahkeme, kendilinl 
hakıız ç1karm1f, iııiz inat edip 
itiraz etmiş, nihayet Oç aylık bir 
muameleden ıonra hak kazan
mıı Ye bir markını geri almıthr. 
Fakat bu mOddet zarfında bu 
amele it bulmUJ, Yaktı halini 
coktan dnzeltmitti. Ama, pren
Iİp itibarile haklı oldutu için 
daYa11nı bir IAhze bırakmak ba
brındaa l'•çmemiıtL 

• • tı haftaa " laimU lktıHdt 
Amerikan ıazetul, Ame-

ri/can rika' da lpb • 
• l l 37 liğin durmayıp 

··~ ~, yllrtldtlta iddia-
M ıl gon 11ndadır. Bu ld-

diuını iıpat için de mOblm 
rakamlar kaydediyor. Bu ıaze
teye gCSre, buglın Amerikadakl 
lpiderin miktarı 15 milyona 
bwm11ftur. Bunların ıırtından 
pçinen aileler de nazan dik· 
kate alınırsa, lpizlik Ye buh
randan 11kınb çekenlerin adedini 
otu• bet ili otuz yedi milyon 
olarak kaydetmek mOmkOndilr. 

• Muhtelif aaaayiin •ıkınbdan duy
dukları tee11Dr derece•I de Jllz
de hHabile t6yle teabit olunu
yor: loıaat yOzde 80, otomobil 
nnayii yüzde 57, maden .. aayU 
yOzde 45, ziraat yllzde 39, fİ
mendif eri er yilıde 38. oteller 
,Uıde 30.. 

SON POSTA 

BİR SAN'ATKARLA BİR SAAT 

Bir iblis Yazan 
o ı Kari Mektup/tın r •• 

Yaprak Uzerine Ah Bu 
San'atkir Hayatından Şikiyetçi 1 Sokak 

Satıcıları 
Salkıma6tndD 

Sirkecl'ye ra
tllren caddenin 
tam d6nem• 
cinde kafesli bir 
evin çınğırağını 

çektim. K:ıpı aç 1-
dı. Sıcak Ye 
samimi bir Hl 

beni yukan çağn
yordu. Nakııçı, 
hattat Ye Mücellit 
Mehmet Nuri E
fendi ile merdi
Yenleri çıkarken 

tanıttık, A'fl11-
cumda aıktıfım 
el aan 'at Ye meaal 

naa·rlarile sertler 
mit bambaıka bir 
eldL Yulumya çıktık. Nuri Bey 
kapıyı arkasına kadar açarak: 

- Buyrunuz ! Dedi. 
BOyOlc ıanatklrların çalııma 

atclyolcrinl andıran bir iş oda11. 
Yarım aıırbk bir &mrlla içinde 
eridi al uzua bir Alon. Tatmin 
edilmif bir nn'at qkının ze•kle 
yapılan bir tecrObenin arbkları 
turaya buraya acrpilmit= potalar, 
ecn ıişelcri ve renkler, boyalar, 
yapıştırıcı maddeler, muşta, testere 
ocak, miskap, cendere, mentcne, 
cetvel, könye, prinç levhalar birj. 
birine karaşını• Du·nrlar tavanlara 
kadar binbir aan'at eserile ve 
tablolarla dolu. Meıhur hatatlann 
&milrleri bcı asra Yaran bir çok 
kıymetli levhaları, ıöz alıcı ipekler 
llzcriuo lılenm11 aan'at eHrleri 
itina ile ıuraya, buraya asılmıf. 

Nuri Bey boyalara cazip birer 
tekil verdiği gibi madenlerde 
elinde bir balmumu gibi çiçek· 
lenmit ve birer tablo haline 
ıelmiıtir. 

Göz kamaıbraa •• blriblrln
den gllzel olan bu aan'at eaerJerl 
karıııında hangiıinin &nOnde du
racağımı kararlaştıramadrğım gibi 
Nuri Bey de hangiıiuden baflı· 
yarak bana bahat verecepl 
t•tırmlftL 

Yapraklar Ozerlndekl Yazılar 
Bir kGf o de btıyOk hatt•tların 

kıymetli yazılarını ayva, .çinar, 
erguyan yapraklan llzerinde birer 
ipek bOrOmcnk halinde canlandı
ran levhalar Yardı. 

Bunlann &nllode durdu: 
- lıte azizim. Bir ipek ba

ceğl aabrile ve me .. iıile bea ba 
Japraklan atlla haline ıoktum. 
Adi yaprakları bu ıekilde lfle
meyi (43) Hne enel keıfettim. 
Bu odada benliğimi .. n'atin pu
taıında eriterek Hnelerce zeykJe 
çalııtım. iki mtlhlm ihtira berab 
aldım. Bana ıanayl madalyeal de 
yerdiler. Buglln meyeıum. Birçok 
keşiflerim beaimle beraber • .,. 
rap giSmOlecek. 

Nuri Bey neler yapmamıtb: 
Eski yazılan Ye san'at eserlerini 
aııllanndakl inceliği kaybetmeden 
çoialtmak için kalıplar yapm11, 
pirinçten ıecerl y•&ı ile birçok 
levhalar, keçi derilerinden pırlan
ta gibi kabartma tablolar hazır
lamı• Ciltbentler, nihaleler, ki
tap ciltleri, deriden reıim çerçj. 
veleri birçok Avrupa mllzelerinde 
yer bulmUf. 

Mütevazı ıan'atklr bohçalar 
açta, dolaplan ortaya dikta. 
Y elsli bir eda ile e1erlerinl 16 .. 
terdi, keıiflerinl anlattL 

Nuri Be7 kullandılı sabit 

S..'etlıb N.,., & a.rl•rl erauula 

boyaları hinat yerli mah1Ul
lerden ve maddelerden laazar
la mıt. Anupa boyalannıa eakl 
Sark boyalan ıibl uzun mtıd· 
• ~t kalacajına ı&venemlyor. 
Garp e .... n boyacıbj'a Anado
ludan &trenmlt-

Nuri Bey içinde doğan ıan'at 
~netinin hararetile yanarak u
lattı, anlattı sonra: 
•ımcl Ney Üfleme Zamenı mi 

- Hazreti DedL Fakir biraz• 

da muıikişinasım. Şimdi ney 
tifleme ıamanım. Onıua dura· 
mam. 

Kadife klseler içinde 11ralan
mıı kamıılardaa en uzununa ae
çerek arkalıkaıı kıaa iskemlesine 
oturdu, g<Sıleriol Yecd ile kapadı, 
boynunu bllktn. içinde düğUm· 
lenen acı elemlerini kamııa um
yerek botaltb. Nuri Bey muıikl
tinaab da, 10 yaııoda Mabeyin 
muıiklıine intisap etmİf. Salih 
Be}·den ney derai almıı, bir buçuk 
ıenede radyoda İstanbullulara ney 
cfinletmif. 

- Bu milli auıda artık çalan 
kalmıyor. Nııfiye llfliyenler •ar 
bllyOk kamıp ı6yletenler pek 
ualdı. Diyordu. 

Bir DUlm• makin••• 
Nuri Bey deriden &rme " 

Hizmetçı!Je 
Gönül Veren 
Milgo."ler 

Mi.ter Rnqlll H UW••I 
Size Ame~ika garibelerinden 

birini daha naklediyoruz. Miıter 
Renıfilt Amerikanın T ekaaı eya
leti dahilinde en ytlkaek zengin
lerden biridir. Birkaç milyon 
dolan Yardır. Henilz genç olan 
Mister Reoıfilt bir müddet evvel 
bizmetçiıine göntıl vermlıtir. Fa
kat genç kız fakir olduğu için, 
sensıin bir erkeğin g önUl oyun
caiı olmak lıtememiı. Miıter 

ıeçme fantul 
dilj'meler için 
aUsel bir makine 
yapmrf. San'ate 
lit bütiln keşif• 
lerinin aoahtar
lannı oğlundan 
baıka kim•eyo 
vermemi,. Ka
bplannıda kim-
aeye giSstorme
mit- Yalnız Ab
baa Halim Pt. 
Burıada vali iken 
baza kalıplarını 

ıcsrmnıtor. Yap
ma ıekillerini 
anlatmamakla be
raber bana da 
• 1 kalıplan ,6 .. 
terdL Kalıplar 

! 
hayrete defer bir ı:.ırette ta
mamen mukanada11 yapılmıı •e 
taılaştmlmııtar. Su içinde kaldıtı 
halde çelik ıibl muka•emetinl 
muhaf•ıa ediyor. 

* 

Bu ıokal& ntıcılanndan De 
•akit kurtulacağız. BtıtOn lataa
bul aabah uykusuna hasret ç• 
kiyor. Bu haarete ne Yakit ka
wıacağız. Ticaret ıerbeatir. Ga
zel amma, halkm da uyumalı& 
rahat etmek hakkı yokmudur1 
Bu otacı efendiler meseli mu• 
ayyen bir nattan aonra bağırsalar 
olmaz mı. Belediye bu iti• me~ 
pi olmalı ve bunu cezri ıuret
te halletmelidir. MaU~mya uyku 
ııhhat demektir. İyi uyumıyaD 
bir ıehir halkmm .. hhab da 
mutlaka bozulur. 

B1r kartnb 

Uşak'ta Davayı Hangi 
Taraf Açbl 

Uıak'ta Ergeaekon kulllbB Ut 
dit doktoru AH Riza Bey ara
ıında bir •• if gall meaele1indeD 
bir daya tahaddlla ettiğini yu
mııbk Ali Riza Bey 16nderdijt 
mektupta, da•a11 Erıenekon ku
ltıbOnlba defil, kendillnin açbflm 
1aı:makta kulüp tarafından ban• 
aine tecavllz edildiğini bildirmU. 
tedir, keyfiyeti tavzih ederi•. 

Eıkiden Hamdullah Suphl, 
Keçeci zkde Fuat Reıat Beylerle 
Halide Edip Hanım Nuri Beyin 
birçok eserlerini Avrupalılara 
tanıtmıılar. Mııırlılardao Valda 

Paıa ıağ iken her 11ee kendi· [ Cevaplarımız ı 
ıinden birçok güzel parçalar _ _ 
ıatın alırmıt- Son samanlarda ..._ ____________ .,.. 

alın kalmamıı. · 
Maarif Veklletl Etnofralya 

MOıcıl için kendisinden bazı 
kıymetli parçalar almak iltemif 
ve fiatlerioi almlfbr. 

San'atklrın Teee•UrU 

Nuri Bey eıki devirde ( 500 ) 
alhn lira aarfederek ilk defa 
yaptığı bir makinenin takdiniz
liğe uğradıiuıı görllnce bunu 
çatar çatır kırdığım anlatırken 
kendiılnl tutamadı, hıçkıra hıç
kıra ağlamıya baıladı ı 

- 'Kıymetll vakiUerlml takdir 
edilmeyen ıeylere ıarledcceğime, 
bir deniı gibi ibadet etaeydlm 
bilmem daha mı iyi olurdu. 

Japonya 
Harekete Mi 
Geçiyor? 

** 

Tokyo 4 - Çin·Japo• datllaham 
tekrar batlama.. muhtemeldir. 

Jebol eyaletinde Japon harekih• 
nıa tekrar baılamaın icin benlb kat'i 
kar.ar Yerilmemiftir. Bununla bera. 
ber YHİJ•tia .ulbea halledilmHI 
lmldl de kalmamıtbr. 

Rlyter ajaaııaın muhabirlae be7a
.. tta ltulunan Japon Harbi1e neza
reti nklnıadan bir ıat, Japon ordu• 
IUllUD laarekete reçnalye karar 1'er
tlltlal llrleml,tir. ----

Romanya'da Grev 
l 1 .reft 4 - Yaı n Bujdudakl 

demiryollara ameluiala ıre•I d•••• 
etmektedir. 

Pulathda Okuma E'i 
Pulatlı (Hususi)- Belediyemla 

tarafından kaıamızda bir okuma 
evi açılmıt. bir de radyo ıetiril
mtıtir. Okuma e\'İ bllyllk bir 
ihtiyaca karıılamııbr. 

"Renafildin izdiYaç talebini reddet
miıtir. Ancak bir mllddet aonra 
zenfin l'eacin doıtlan araya 
firerek kızı rau etmiflerdir. 
iki ıenç ıeçeDl•d• e.ıenmir 
lerdir. 

?dubar Osman Beye cevap olarak 
lmıaaıı mektup gGnder•n tarltmlse ; 

- Mektubunuzda imzanız Ye 

hOYiyetlDiz yazda olmadıjı için 
maalesef neşri imklw bulunamJ• 
mqbr efe!ldim. 

* Btr okuyucunuz lmsııil• mtktur 
gönderen karilmlıe; 

- Doktor kablneainl kapat
mak ıarüle a,tıj'ı fabrikada cah
ıabilir. 

K. Ş. Beye: 

- Mektubunuı " fiklrlerlnla 
çok ıUzeldir. Fakat uzun oldup 
için dercedemedik efendim. 

Jf. 
A. KAmll Beye ı 

- Bahaettijinla mec:1n11a De 
allkamıı yoktur. O mecmuad• 
çıkan imzalana aclı-ealeriol dt 
oradan aormak lhım ıelir. s.ı. 
1etüjiolz adamı tanımıyoruz. .. 

Galatacla Yatkapanıacla D K• 
ramctyao El. 1•: 

- Elektrik ŞlrkethılD aldıta 
aaat kirua 25 kanattur. Fakat 
bu 25 kunq kofn kir.. olarala 
alınan 25 kanlfla ayda 50 kunt 
olmaktadır. Şirketin ba kofre 
lfln a abone Jea 25 ,., kurae 
klra almıya ıalAblyetl Yar mıdır, 
Jok mudur, tahkik ettiri1oru El. 

* Amaıyada banket memuo Repi 
Beye; 

- Anketlmiı bltmlftir, ce..
bınıı geç geldiği için maaluef 
neıreclilen: e 11iştir Ef. 

r Açı le Malaabere: 

l•m•ll YlrUk Bere: 
Mektubunuzu aldık. Goroım•• 

Uıere mttraoaat eWk. lkametgt.tııoJSI 
bulamadık. Kunuab adreıınlsf• 
16tfen blldlrilmeılnl rica ederb. 

~ Po~I• 



;fi• Bu Sayfa 
Haftada Bir Defa Neşro
lunur Ve Bütün Dünya 
Matbuabnı Size Getirir. 

Amerika'nın 
Serseri Ve Dilenci 
Gençleri 

------
Düne Kadar, Nişan Yerine 
Caketlerine Beşlik Bank
llot Asan Gençler Sokak 
Başlannda Dileniyorlar 
Amerika, buhran zamanına ka

dar dilenci nedir bllmezdL 
Amerikada 929 Hnealn• ka

dar ıokalc boyacılarına tHadllf 
•dllmezdi. Şimdi blltDn ıokak 
batlannda ıize elini uzatan YO 

- Bana beı kuruı Yor•mF 
•isiniz? 

Diyea paçler• te•dlf ola
ıuyor. 

Za•alb Ameriljal 
Yakalanna beı dolarLlc bank

notları Dlpo yerine uaıa clGakD 
ıençlik nerede, buJllD aokak ka
l•lerlnde para dilenen evab, 
JUrlluz, lısiz ıençlik nerede? 

Y alnı& NeYyork ta bu yeralz YO 

JUrtıuz gençlerin adedi 67 bin
dir. Geçende yeni Reisicumhur 
radyo ile bunlara balkın yardı
anoı iıtemi~tir. 

Nevyork gazetelerinden biri 
bu gençler hakkında 1azdıjl bir 
lllakalede diyorki: 

.. Bütün Amerika • anutulmuı 
Cocuklar ., ID fstilAsına uğramır 
br. Bunlar it bulamıyan eYıiz 
l•yesiz, serseri cocuklardır. 
Memleket dahilinde serseri gibi 
bir aşağı bir yukarı dolaşan bu 
lençler bu devrin mabsuJUdQr
ler. Bunlar parklarda, lıtaaiyon
larda, hUIAıa nerede bulurlarsa 
orada yatıp kalkıyorlar. Bu ço
euklar ibtilAlden ıonra Ruıyayı 
kaplayan metrQk çocukları and1-
hyorlar. 

Amerikanın lbtılAI ıonu ra .. 
raıına benzeyen diğer bir man
••ra11 da çaı·ıılarıdır: Boı ma
tazalar, boı mağazalar. Sıra 
lira boı ve metrOk dtikkAnlar. 

Buhran ıanki Amerikanın ru
lannu yemiıtir. ·Sokaklar arbk 
••kist ıibi kalabalık •• neşell 
değildir. Nevyorkun en ıengin 
1•rlerinde ç6p tenekeleri gllndOz 
l•ç Yakte kadar etrafa pislik 
lltfreder. Şehrin bOtQa ıokakları 
Pialikle dolar. 

Bir ıaıeted NeTyorku 16yle 
~ ediyt\r: 

"Ben ıimdiye kadar Ne.
Jorkta bu kadar eski Ye yırbk 
~biıeU insana raıgelmerniştim. 
1 alnız Nevyork ıehri içinde bir 
llıilyondan fazla iısiı var. 

.. 811 ıelue ne oluyor? Ba 
~~zaranın içyUıtı nedir? Bubru 
.,... tehri bu kadar saraamu. 
Ç&ıaktı aynı buhran Londra'da da 
lıerlin'de de yardır. F•kat hiçbir 
':rde buradaki ıefil manzarayı 
lvreıneuiniz. 

"Mağazalar bOf, tiyatro Ye 
~•naalar dolu •• Fakat bu dolıun 
•ulc hiçbir fey ifado etmez.. Çün
lce Nevyork'ta ev bayatı yoktur. 

.. Biltıl Amerika onlara halli 
~etlrecek bir adam bekliyor. 
ri~hudilerin Mesihi bekledikleri 
b Jel, Anıerika'lılar da bir mllnci 

e llyorlar. Onun için de ıon 
~llıanda Teknokrasi denilen yeni 
il dinin arkasına dDtmllı bulu-

uyorlar. Sokaklarda ıazete mtı
'•ızileri .. e· k diıa: T ızl urtaracsk yeni 
ı., F eknokrasi11 diye bağarıyor-
~ .. !~k~t ne oluyor? bu adam 

\llF lumae bilmiyor. 

10111 P011A 

Dunya Matbuabnda 

GÖRDOKLERIMİZ 
Bu Sayfada 

Dünya Mathuabnda Çıkan 
Meraklı Hikaye, Yazı Ve 
Makaleleri Bulacaksınıı. 

Denizin Dibinde Telefonla Konuşuyorlar 

7 ele/on teçlıizatı sagesinde ıalıllle 
konuşan bir geminin telefon dairesi 

DOnyanıa en modern telefon 
merkezJ, NeYyork telefon kum

panya11nın bina11d11. Burada •r 
nca bir tetkik bUrom yardır. Bu 

bnro, mlltenıadl ıurette telefon 
muhaberaboda yenilikler ricude 
ıetirmekle meıguldtır. 

Bu bUro 100 ıamanda iki 
ml\him tecrübe yapmışbr. Bun

lardan biri denizin dibinde bu
lunan bir dalgıçla konuımaktır. 
Dalgıç Yapuruoa telefon teıisab 

yapmıılar. NeYyork deab hay• 
Yanlan mllzeıl mDdDrDoO bllyllk 
bir unclık lçiade dcaisin dibine 
lndirmiıler. Sandığan pencere•ln

clea ı&rdOitl Hlıldan AH•k 
içindeki telefon yuıta1lle yuka

nya bildirmlı. Bu 111retl• hayU 

luymetll mal6mat toplamı)'• mu

nffak olmuflar. 
lkiad tecrübe ele llmularda 

Yapurlarla muhalsere için 1apılaa 
telefon teaiaatıdır. Bu teıiaat ile 
denize açılmıı bulunan Yapurlar 
la telefon muhabereıl yapmak 

mtımkllndllr. Bu uıulden en ıl

yade balıkçı ıemilerlnde iıtifade 

edilmektedir. Balakçt ı~mllerloe j 

karada kullanılan telefon teıiıab 
yapalmışbr. Gemiler blribirlerils 

de bu teaiıat ıayeıinde muhabere 

edebilmektedir. Gemilerden biri 

bol bir balık yatağına raıtreldiğl 
zaman derhal diğer Tapurlara 
telefonla mal6mat Yeriyor. Hopıl 
ayni yerde toplamyor Y• balık 
a•hyorlar. 

Yahut aahlldea balıkçı pml
leri telefonla takip ediliyor. Ta
tulan balaklar hakkında maJOmat 
ahnıyor. Sonra piyuaya ıare 
ıemilere danm•leri Yeya atlan
maya deYam etmeleri lçba talimat 
veriliyor. 

Tele/on teçlılzatını lıaü 6lr halı~ı gemisi Geınilerle ınrılıabere için nhlltle 
kurıılan telefon teıi•atı 

Elektrik T enviratında İn-11---_uz_ak_Ş ___ a_rk_'ta_.ı ı::;;a'dan 

kılip Yapan Bir ihtira M~~!'::ıu~=k~~.~':: 
Genç bir lngilis fen adamı, 

elektrik tenviratın1 ucuzlatacak, 
yeni bir ampul yapmıya muvaffak 

olmuıtur. 

Bu yenl llmba, timdi kullL'lt• 
lan ampullerden tamamen farklı

dır. Bu yeni limbalar bir tllp 

ıeklindedir. içinden tel deiil lfU 

geçmektedir. Bu hem daha ucuza 
mal olmakta, hem daha kunetli 
qık Yermektedir. 

Bu ampulleri• Uk tecrübesi 
lnıilterede yollarda yapılacaktır. 

Bu ampulla tenvir edilen ıokak• 
lar, gtındilı manzarası alacakbr. 

Elektrik ıarfiyab yarı yarıya 

inecek Ur. 

Bu yeni llmbayı yapan kum

panyanın mObendiılerindea biri 
bu llmbalar hakkında fU mall

mab Yermiıtin 

.. Pek kııa bir zamanda ıo

kaklar, timdi olduğu gibi direk
ler tızerine asıla llmbalarla delil, 
yer albna ıömillmUı tllplerle ten• 
Tir edilecektir. TOpten çıkan 

ııık blllOn caddeyi tenYir ede
cektir. Bu ıaretle ıoka•dar, ııa

ğın nereden geldiği ıörilnmekıi· 
ıln, sıllndllı gibi aydınlık ola-

cakbr. 

Caddeler bu 1Uretle tenvir 

edilince otomobillerin 6n tar&f
lannda llmba bulunmasına da 

ihtiyaç kalmayacaktır. Şimdi bu 

keıfi kemale erdirmek için tec
rllbe yapmakla meıguldllrler. 

Bu yeni tDp ıu ıureUe ker 
fedilmiştlr. 

BGtOn elektrik mtıtebauıalan 
bu,nnkO aınpullerln ıon kemalini 

buldutanda mnttefikrir. Ba ıe
beple bu phada çalıımak man• 
11ıdır. Yeni bir ıekil bulmak la

zımdır. içinde nakil gaa bulunan 

tilpler kullanmak tecrDbeai bat
ladı. Buau ilk defa bir Felemenk 

mllhendiıl tecrllbe ettL Fakat 

aldığı aetic• tamam deiildL Bu 
ıırada Londr• elektrik kumpan-
1aıı taharri btıroıunda da ba ..
hada çalıtaD bir ıenç m8hendiı 
tecrDbelerin• deYaaa •di1ordu. 

Bu ••nç, heyaı •ıılc Yvea u 
masraflı bir tip bulmaya pl111-
Jordu. Tllp içinde muhtelif ru
lu kullanmak ıuretile mahtelif 
•tıklar teınln ettL Fakat bir torltl 

beyaı lflk bulamıyordu. Nihayet 
bir ,On iki tDptln •ııtmı birle,. 
tirmek ıuretlle beyaı ııılc elde 
edilebildltlni g8rdQ. Bu teertlb .. 
ye de•am etti •• bu J•nl tllpD 
meydana ç kardı. 

Bu tDplerl tlmdl caddeleri 

tenYlr için kullanmak tecrübesi 
yapılmaktaktadır. Yakında ayni 

tllplerln e•lerde, salonlarda da 

kullanılmaıına çahıılacakhr. 

Bu tUp, tenvir •İstemini ba .. 
tanbap değiıtirecektir. 

G~eacle telıraflar Japon1acla 
bOJlk bir Janıandan bahHtmir 
lerdL Yuu l»ina Tokyo'nun e11 

bOyQk maiautJdar. Y BDflll lat 
katlarda çakmıı, on kiti yumıf, 
Jtb kiti yaralaam•ıtır. 

japoaya'da aaaçlu ~ardır ki 

nrdı. Bu gazetelerin tabı mlk· 
tan 2, 700,00 idi. 
19'l9da 1260 gazete çtkıyordu 

Tabı miktarı 20,300,000 nll• 
haya çıktı. 

1932 de lae raıelelerln adedi 
6,775 tabı miktan 38.800,000 
atıaha)'l bulmuıtur. 

... 
930-931 tarihinde Ruıyada 

27,000 kiltDphane yardL Aynca 
Kuı;dordu da 16 bin, mektep
lerde 80 bin klltllphane vardı. 
Aynca 1000de lhtiau kfttDph• 
neleri vardı. 

Bundan baıka Rusya dahili• 
•• dolqan .ao bia aeyyar ktıtt1P"' 
hu• m••cuttu. 

-tl 
Ruıyada 931-932 HDMI zal"t 

fanda ıinemaya ıiden halkrn 
miktara 817 milyon, tiyatro ve 
kouerlere ıidenleria miktan 7 
milyondur • 

i' 
Beı Hnelik plan mucibince 

Ruıyada teknik mlleaseselere yal• 
nıı 932 ıenesinde giren talebenin 
miktan 70 bini bulmuştur. 1932de 
teknik mekteplere müdavim tale-
benin miktarı 200 bine Yarmııtsr. 

lhtiyarladıkları halde boyları bzr 
adam boyunu geçmez. lşte J•· 
ponyanın eıki başvekiliaio yeti,.. 
tirdiğl bu ağaç ta bir ıakııda 
büyftmDıtllr. Fakat kendisinden 
yqlıdır. 
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İTTİHAT VE TERAKKİ 
- Her hakkı mahfuzdur. - Na11l tlo/dıı ?" 

·················---·-........ Nasıl Yaşadı? .. 
T t.frika No. 55 Nasıl Ôldü? •• 

Halk Bulgarlardan intikam Almağa, İs· 
yan Çıkarmağa Henüz Hclzırlanmamışb 

Bu yangım yapan, ıenç bir Bul
gar komitecisl idL Fakat Yapurun 
Sellnik limanında yakıl.nasından 
dolayı, ( Osmanlı hllkümeti) ınu
ahaıe edildi. ÇonkD bllkelmet ve 
zabıta kuvveti, emniyet ve maıue 
niyeti temin edecek kudret ve 
kabiliyette değildi. 

1319 senesi nhanının yedinci 
gecesiydL Selinik camilerinin 
minarelerinden yatsı ezanımn 

ıesleri yilkaeliyor, rakit havanın 
ıUkfl ıeti içinde titriye titriye 
eriyordu. Birdenbire mtıthq bir 
tarraka, bu ıllkünetl altlbt ettL 
Korkunç g6k gllrlemeıino benzi· 
yen bu infillkın heybetli akisle· 
rile, ufuklar inledi. Birdenbire 
ıehrin blitUn ıııkları ı6odn. 
Bir saniye ev•el, her tarafından 
ziya ve net' e saçılan bu koca 
belde. bir saniye ıonra derin bir 
zulmetle 8rtUldll. Şimdi, bu zifiri 
karanlık içinde, tüyler Grpertici 
tarrakaJar biribirinl takip ediyor; 
tehrin muhtelif yerleri, coıkun 
bir volkan ıibi atcıler pOalt.Urll• 
yordu. Her taraf acıklı feryatl.rla 
dolmu~tu. Kıılalarda: 

- Siılh başına.. 
Boruları çalıyor.. Poliı ve 

jandarmalar, caddeden caddeye 
koşuyor.. Köşe başlarında, biri· 
birlerine parola veren Bulgar 
komitecileri, zulmetler içinde kay• 
boluyordu. 

SelAnik; bu refah •e ticaret 
beldeıi, ilk defa olarak feliket 
görüyor.. Hain v• haaôt eller, 
bil mamur şehrin ıineıino insaf· 
ıız bir ihtirasın kin ve ateşlerini 
döküyordu. (Vardar) cihetindeki 
(Galik) köprüsU dinamitle at,l· 
ın ışlı. (Osmanlı bankuı) ateşler 
içinde yanıyordu. (Koloml>o) 
ismindeki Alman kulübll yıkıl· 
mııtı . (Beyazkule) cİYarında!<i 

(Elhamra) kafeşantam bir 
harabeye dönmOştO. Yal-
nız, ( Boyno ) gazinosuna atı· 
lan bir bomba, biçbir teiir ya i-
m am ştı. Fakat .• İhtilAlciler, bunu 

kafi görmüyorlar, Alınan mekte· 
binin köşesinde, ( Frenk mahal· 
le i ) ndeki Fransız hastahane· 
ıinin önlerinde mUtemadiyen el 
bombaları at ıyorlar, ıehir hal kı-
nın korku ve heyecanım artt rı· 

yorlard:... Asker ve zabıta mc• 
murlan. oradan oraya kofuyor; 
komitecileri takip ediyor, ıehrin 
ıUl<finetinl iadeye çalış ıyorlardı 

Vali, Hasan Fehmi paşa idi. 
Bu değerli 'eıir. ertesi gllnO 
mevki kumandanile birleıerek 
derhal tertibat aldı. Şehri Uç 
mıntakaya ayırdı. Bulgar komi
tecilerinin yeni bir tecavllzi1no 
meydan bırakmadı. Fakat.. Halk, 
bu korkunç hidiseyi hazmede
medi. Bombalaı la tahrip edilen 
yerlere dolan binlerce insan, 
hayat ve sükunetlerini tehdit 
eden bu facian:n hesabını soru
yor : 

- Eğer hükumetin kudreti, 
komitecilerle başa çıkmıya kefi 
değilse, iıl bize bar aksınlar, biz 
kozumuzu pay ederiz. 

Diye haykmyorlardı... Mü· 
nevv ~r SelAnik halkının Usan.n
dau yükselen bu aeı, pli bir 

isyanın ilk ıikiyet aadalarını 
andırıyor; bunun manasını anlıya• 
mıyan hUkiimet memurları nı, 

hayretler içinde bırakıyordu ••• 
LAkin Hasan Fehmi Paıa, 

haklı bir tehevvürle cotan halkın 
gözlerindeki nefret •e infiall 
görüyor: 

- Ey Ahali!.. Bu gibi vukuat, 
her memlekette ara sıra vukua 
gelir. Ahalinin bu gibi işlere mil· 
dahaleıi, ateşi el ile tutmaya 
benze.r. Bu iş. hilkfimete aittir. 
{ Sayei tahanede ) asker ve jan
darmalarımızla her it tesviye edl· 
lecektir. Siz aidiniz, işinizle met
gul olunuz. 

Sözlerile balkın hiddetini te .. 
kine çalışıyordu. 

Kalabalık dağılmıştı. Zaten 
dağılmasa da ne yapılabilecekti?, .. 
Halk. ne ihtilllcı Bulgaı lardan 
intikam almıya ve ne de hükO
mete kartı bir isyan ve ihtilAl 
çıkarmıya benUı hazırlanmamıştı. 

Ancak bu bldiıe, ( vatanper
ver ) lere ciddi ve hakiki b:r ders 
oldu. Artık, elle tutulan ve gözle 
görülen bu felAket, vatanın nasıl 
bir uçuruma sürüklendiğini vazı
han gösteriyordu. Şimdi bunun 
manas oı halka anlatmak. hük6-
metin kayıts1zl ;ğmdan müteessir 

' ' Türkiyenin 
Hareketlerinden 
lbret Almalıyız!,, 

( Baıtarafı 1 inci uyfaıla ) 
dir. Bu karan verirken Tnrkiye
nin lıareketini göz önllnde bu· 
lundurmalı yız. Tilrkiye, milli me
ıelelerde bize örnek olmalıdır. 
1 Urklerio ittihaz ettikleri hare
ketlerin kat'iliğinden ibret alma• 
mız lazımdır. Türkiye nasıl 
kapitül iiıyonları ilga etti ise, 
M sır hükumeti de bu gibi milli 
davalarda Türkiyeyi göz &nünde 
bulundurmalı ve Turk siyasilerinin 
kiyaeetinden istifade etmelidir. 
M.s ır milleti dilyunu umumiyeyi 

ödeyemez. M sır .lirası için müa-
taldl bir kıymet teshit edilmeli 
ve paranı ııı ister!inden ayırma
lıyız. " 

Bu ak,am saat 

21,30 da 
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p erdelik r Renkli Fener J piyesi 
oynanacaktır. 

olan fikirleri bir araya toplamak, 
vatanın mukadderatile alAkadar 
olan bir kuvvet yaratmak icap 
ediyordu. 

'#-
Bu ihtiyacı hissedenler, ancak 

(ordu) yu elde edebilmekle bu 
gayeye muvaffak olabileceklerine 
hlikmetmişlerdi. Ordunun, bilba .. 
sa kl\çllk rlltbeli zabitleri, zaten 
Bulgar komitecilerine kartı kalp
lerinde derin bir hiddet ve infi· 
al beıliyorlar ve intikam almaya 
can abyorlardı. Ayni zamanda, 
her yesile ile ellerini bağlıyan 

ellerindeki ıilAhı ıerefll bir ıu• 
rette kullandırmıyan btıkftmettea 

de nefret ediyorlardı. 

Hldiseler arttıkça, btıtlln bu 
intikam Ye nefretler de artıyor, 
artık bntnn bu astı ruhlu zabitler: 

- Zilletle yaıamaktanaa. ıo
refle &imek evlidır. 

Diyorlardı. 
Yine bu ıenenln temmuz ayt

nın sonlarına doğru Bulgar k~ 
miteciJeri, hilkümetin hayıiyet 
vo varlığına ağır bir darbe wr
muılar, milletin de kalbindeki 
yarayı, hain bir tı rnak darbeıi!e 
kanatm ışlardı... Temmuz aymın 
yirmi ikinci gllnü akıamı ldi. 

( Ara.k a.aı v.u ) 

ı~------.. 
Matbuat Cemiy eti tarafmdan 

tertip edilea 
1933 

Matbuat }'. 

ALMANAul 
çıktı. Her kitapçıda bulunur. 

, ____ Fiatı 1 liradır. ·--"' 

Mub·m ve faydalı bir şey 
Galat:ı'da Laz.arro Franko ticaret· 

hanesinde hanımlara mahııus çamatır 
ve cih .. z takımlarıle tuhafiye ve ıtri· 
yl\t ıevaıımata elden çıkarmak tiz.ere· 
dir. lnanı l mıy ac~k dun fiatlarla eatil· 
makta ulan bu iyi eıyadau istifadeye 
k c tması muhterem halkın menfaati 
icahıdır. 

M A J İ K'te 
İki haftn.danberi irae edi l ınrkte 
olan harikalar filmi DOLORES 

DEL RfO'nun şahes~ri 

CENNET PERİSİ 
herkes biribirine tavsiye ediyor. 
Mevsimin bu en nıüke.nmel 

filmini siz de görmelisiniz. 
fıhehın: R. K. O. dilnya havadiı l ~rl. , ______________ " 

GRAND OTEL 
Sevimli 

MARTHA EGGERT'in 
~-.. temsili muazzamı 

ARTİSTİK SİNEMASI 
GUSTAV FROEHLICH ve LIANE HAID'i 

.. 

En son ve en güzel temsilJeri olan 

KiM OLDUGUNU BiLMEK iSTEMiYORUM 
operet filminde nazarı takdirle seyretmek ve dinlemek üzere Gala 
müsameresile Cuma seanslarında koşuşan halk kütlesini reddt!lmek 

mecburiyetinde kalmıştı. lllveten: FOX JURNAL 
Sinema müd.r ıyeti, muhter~m müıteriierino bu fııml 1rörmelorıal 

bauaten <avaıyo eyler. 

Şahat 3 

Mektup Yazmak Rekoru 

Barlif Hemşireler Müthiş 
Bir Rekor Kırdılar 

Melctap •amalı nkorruıa lcıran Barli/ lıe1111ir11lt1r 

Bu a11rda genç loz1an11 tllrltı 
torlD hevu ve Kapriılerl var. 
Kimisi ıinema mllptell11, ldmbl 
tu..-alet meraklııı, klmiaf de dan• 
çılgını vesaire... Burada reaminl 

rördDğOnUz Barlif hemıirelcr do 

mektup yumak meraklısıdır. Bar

Jjf Hemıireler bJribirlerinden lld 
yq farklı iki kızkardeıtir. lngilia 

lortlarından birinin kızlan olan 
bu iki kardeıin danı, tuvalet, 

manikür gibi ııkbk ve eğlence 
meselelerind• hevesleri pek azdır. 
Fakat bu iki kardeıin delilik de
necek derecede merak sardır-

dıklan tey, mektup yumaktu 
Bitip tlikenmeyecek kadar paraya 
aahip olan bu iki hemıire gUntla 
her saatinde dOnyanın dört bir 
tarafına mektup yamıadıklan 
kimH yoktur. Gazetelerde gGP 

dillded her adreae Barlif hem
ıireler derhal mektup yazarak 

onlardan cevap ve resim iaterler, 
Bu iki kardetin yalnı• geçen 
Hne yazdıklan mektukların milf. 
tan 5700 gibi mntbiı bir rakam• 

dır. Bu mektuplara aldıklan c .. 
vaplan Ye r~aimlerl de muntazam 

bir ıekilde doıya uıulile muh .. 
· faza etmektedirler. 

Gönül Kimi Severse .•. 

Amerika'nın En Güzel 
• 

Kızı Bir Ihtiyan Seviyor 
Burada resmini gördUğllnUz 

genç kı z, Amerikanın. ~n. rUz~I 
en şirin kızlarından bırıdır. Mıı 
Roıin Şalkent ismindeki bu kıa 
yalnız rüzel değil, ayni zamanda 
çok zengindir. Mis Rozinio bllytik 
pederi geçenlerrle 6lmilf, iki bu• 
çuk milyar dolara baliğ ol.an ~e: 
veti, baıka varisi olmadıgı ıçın 
bu güzel kıza kalmışt ır. 

Gilzel Rozinio yalnıs batına 
ınilyarlara ıahip olduğunu gören 
bir takım zUppe gençler derhal 
genç kız .n etrafanda pervane gibi 
dolaımıya başlamışlar, ona izdi· 
•aç teklif etmiılerdir. 

Fakat genç kı:ı vaktile eaasb 
bir terbiye aldığı için bu ıllppe
lerin para i~in yaptıklan izdivaç 
tekl~flerinl bir çırpıda reddet· 
miştlr.u 

Mi$ Roı:in bUtUn zenginliğine 
rağmen çok aade bir bayat ya• 
t•r, fakir kazlara yardım eder, 
bilhassa fakir iıçi kızlan himaye 
etmeyi çok sever. Miı Rozin geçen· 
lerde ıokakta dola~ırken Dorotl 
lıoainde ktlçUk bir kaza teaadnf 
eder. Dorotinln babaıı bir kun
dura fabrikasında amelelik et• 
mektedir. Fakat ikbaadl buhran 
ytııllndeo son zamanlarda fabrika 
kapanmış Dorotinin babası da 
işıiz kalmıttır. Kllçllk kız sefil 
bir halde sokaklarda dolaıırken 
Miı Roıio bu kızı görmnş. ok
ıamış, ona muavenet etmiıtir. 
Mis Rozin bu kiiçllk kızı o ka
dar aıvmiıtir ld ona yanına alıp 

Mi• Rozin Şalkfflll 

bllylltmek lstemit Ye bu makaatla 
babasına müracaat etmiıtir. Do
rotinio babası elli yaıındad ır. r 
aiz amele Mis Ro:ıioin teklifini 
reddetmif, kızını, açhktan bile 
ISlse kimseye veremiyeceğini, onu 
yan•ndan ayıramıyacağını ılSyle
miıtir Bunun Uzerine Miı Rozin 
ihtiyar ameleye derhal izdiva~ 
tekiif etmiştir. lııiz amele bu 
teklif karş•smda ev•ell ıaşalamıt
Fakat teklifin ciddi olduğunu 
anlayınca evlenmiye mu-vafakat 
etmittir. Şimdi Amerika efkiri 
umumiyesi en güzel ve ıengio 
kızla fakir ihtiyarın izdivaç günil
Dll sabırsızhkla beklemektedir. 



1 IJabat SON POSTA 

ABMET REiS 
a--------- Yazan: Piger Melon 

Dünyanın En Müthiş Korsanı 
Ahmet, Turgut Reise Bağırıyordu 

"Allahaşkına Beni Kurtar!,, 
O uman dokuz, on yqında 

idim. Fakat 11ndalını idare etmek 
için hiç kimseden dera almıya 
ihtiyacım yoktu. Halbuki, lıitti
A'ime göre, o tarihlerde, ıatınız 
henOz tuzlu ıu ylizO g6rmUı 
değildiniz. 

Polen dc~ru ıözll sever bir 
•damdı. Ahmodin isabet ettiğini 
derhal anladı Ye: 

- Hakkın var ve doğru aöy-
16yorsun, dedi, fakat bir daha 
dilini tut, köpek oğlu kapek. 

Ahmetle gemi kumandarumn 
arasında geçen muhavereyi uzak· 
tan işiden muhafızlar, esir klll'ek· 
Çinin bu cl\r' etine parmak ısır
makla beraber cezasını vermek 
tlzere kamçılan çekerek koıuş
muılardı. Fakat Polen hepsini 
ıeri gönderdi ve Ahmedin doğru 
ıöylediğini bildirdi. 

Gece geç vakit, el ayak 
ç~kildiği , Ahmet te dUşO.ncelerine 
daldığı zaman, bir ara, gemi 
kurnandanının kamara kapısından 
başını çıkardığı ve parmağım 
dudaklarına götürerek »llkftt 
ltareti verdiğini gördll ve kAğ da 
ıarılı bir paket attı , Ahmet, bu 
Paketi daha havada iken yaka· 
~dr. 

Bu, kocaman bir parça tuz· 
lınmıt 6kllz eti idi ve gemiye 
ieloliden beri Ahmedin yüzilnil 
törmediği bir nesne idi, Ahmet, 
bu et parçasını uzun müddet 
•vuçları arasında tuttu. Adeta 
inanamıyordu. Sonra, yanıça, ya· 
llındaki esir klirekçilerden dördil-
116 dürterek uyandırdı. Havadan 
dG~en bu nimeti onlarla paylafh. 
l<amaraamın kapııım kapadıktan 
•onra anahtar deliğinden Ahme
din hareketlerini glllilmsiyerek 
ta.kip eden Polen, onun, bu et 
~arçasmdan arkadaılarma da his
Çıkardığını görünce, yüzilnün kor· 
kunç hatlarında genç bir çocuk 
)'Gınnun tatlılğı belirmiyo baı· 
••da. 

lf. 
Ahmedin beklediği fey, mu

lıarcbe günleri idi. Ve bu gftnler 
•rtık yaklaşmıştı. 

KUrek mevkii arka tafafta 
hulunduğu için, araaıra, [ emi za• 
bitlerinin buna dair konuşdukla
tıQı duyar vobir haber yakalamak 
için kulak kabartırdL Fakat 
b.eklediği bütün f.rıatlarm hiçbi-
tası tahakkuk etmiyordu. Çünkü 
Polen çok kurnaz Ye cidden 
lbtbir bir denizci idi. Oııun için
dir ki Ahmette. artı k, serbest 
Ola.tak bayata dönemiyeceğinl Ye 

heYaılığınm Aş ı kı olduğu sevgili 
Ceıayirine kavuıaımyacağına bük· 
~etti. Fakat garip bir tecellidir 

1
• Abnıedin kendi kendine Yer• d• .. 1ii bu hOklimdeo pek az bir 

•1 •tnan aonra rok ıevdiği ve öı· •d•... t y 1il memleketine kavu,tu. 

"" /\h liiç. beklemediği bir zaman~a 
y tnedın hlirriyetlo karşılafbgı 
ı.:~~ l<attaro limanı oldu. Türk· 
hut Fran11zlarıo arasım bozan 
l<ı U~lar artık dağ lmışb. Fransa 
"• ra 11 Türk Hakanı ile anlatmıı 
ka. 1116ıter.ek düşmanı topelemiye 

ra.r v . 1 1 ktn· erınışlerdi. mperator Şar • 
ı_.ı.llı lllllttefiki olan Vonedikli· 

Sa•uya Dukalığı dnıman 

Kürekli donanma devrinde Türk 
Amirali Barbaros Hayrettin Pt11a 

saflarında kalmıt oluyorlardı. 
Maamafih bUtUn bunlardan Ah· 
medin hiçbir haberi yoktu. 

Haberi olmamakta da hakkı 
vardı. Ôyleyaf kalyon klirekçile· 
rinin iki devlet arasında yapılan 
muabedelerden, imzalanan ittifak· 
lardan ne haberi olabilir? o, bir 
hayvan itiyadile giinlük vazifesini 
yapıyor ve her ümidi kaybolduğu 
için biran evvel öllimll bekliyor· 
du. Bu sırada Polen' in kumanda· 
ıındak i 30 gemiden mürekkep 
Fransız donanması Epir aahille· 
rini takiben yukara doğru çıkı· 
yordu. Ufukta büyük bir deniz 
kuvveti göründü. Bu, Türk do· 
nanması idi ve Fransız'larla bera· 
her, emin bir melce olan Katta• 
ro' da bir müddet istirahat etmiye 
geliyordu. Aç k denizde "bora" 
esiyor, rUzglr n kamçıladığı Adir· 
yatik denizi, her dakika geçtikçe 
beyaz köbükler içinde kalıyordu. 
Fakat Kattaro 'nun emniyetli 
limanı teblikeıizdi vo dışarıdaki 
şiddetli rüzgara rnğnıen harp 
-=======-===:':'!'~ --~ 
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idare• lıtanbulı Eski Zaptiye' 
• Çatalçetme ıokağı 25· 

Telefon ı !ıtau bııl • 20203 
Poıta kututuı lıtanbul • 74t 
Tulgrafr latan bul SONPOSTA 

ABONE 
T0RKfYE 

FIATI 
ECNEBi 

t400 Kr. t Sene 
750 " CS Ay 
400 .. a " 
160 .. t ,, 

~ iC.0 kr 
1400 • 
800 • 
300 • 

Gelen evrak geri vertlm•• 
lU.nJardan mes'uliyet &lınm&1 

eenp için mektupl 11 r" (CS) karqlu 
auı llln11I ı mdır. 

.ldree deği1tlrllmeAI (20) hnttu. 

G•Hte•l•de calıan reel•",.....,. 
"ltla -..ı.ıara aahfu n , ... ,e-.. 

aittir. 

gemileri, sakin, aakin demirleri 
DzerJnde yatıyorladı. Ahmet, ye
mek yiyordu. Ahmet iıg Uzar 
bir adamdı ve bir gOo evvel, 
bir kaza neticesi bir askerin 
zedelenen kılıç kın 01 dDzeltmiş, 
bu hizmetine mDkAfat olarak bir 
parça soğan, bir miktar kuru ha· 
Jık almıştı. işte onları yemekle 
meşguldil ve etrafında olup bi· 
teolero hiç dikkat etmiyordu. " ... 
Bittabi, bu ıırada, bir kayığın 
Fransız kalyonuna yanaıbğına 
duymadı. Yalnız bu kayıkla bera• 
ber gelenler annodeo geçtikleri 
ıamand . r ki gözlerini kaldırdı ve 
baktı ve hayretinden donup kal· 
dı. ÇUnkU önUnd~n geçen adam, 
bUtün hıristiyanlık Aleminin ölüm 
va felAketteo daha beter ad· 
dettiği, dtinyanm en rnUthi, kor· 
sanı Turgut reis ti. O Turgut reis 
ki babası Elbaç Mes'ut ile ara· 
larında derin bir dostluk vardı. 
Bu sırada donanma kumandanı 
Polen de en iyi elbiselerini giye• 
rek Turgut'a doğru ileriliyor, iki 
elini u:ıatıp Turgut'un ellerini 
aııı.ıyordu. 

Ahmet. gayri ihtiyari oturduğu 
yerden ayağa kalktı. Fakat bir· 
denbire duyduğu bir zaaf ile 
tekrar olduğu yere yığıldı. Kafa· 
sının içinde birçok uğultular 
vardı. İki kumandan bir miid
det yürüdükten soura Polen'in 
kamara kapısını gfzliyen perdeyi 
açı p arkasında kayboldukları 
zamana kadar Ahmet arkaların· 
dan baka kaldı ve kımıldanamadı. 
F a1:<at onları gözünden kaybeder 
etmez ıankl bütün vficudi\nün 
kamı boğazına htıcurn etmiı gibi 
yerinden fırladı ve boğazlanan 
bir insan gibi baykırmıya batladı. 
Ne, yan • başıoda durarak yaptığı 
rezaletten dolayı •ıtbna kırbaç 
indiren muhafızın darbelerini, ne 
de koşu,up gelen diğer gemi 
aıı.kerlerioin tekme ve yumruk· 
ların duymuyordu. Üzerine fazla 
yüklenenleri bir oınuz darbesile 
uzaklara fırlatıyor ve feryat 
etmekte devam ediyordu. Çünkü 
bu, öyle bir ~r~atb k~ ya ölOmile 
ycya hUrriydı ıle netıcelenecekti. 
Onun için sustur_ulup bağlanma· 
dan ve ağzrna bır bkaç hkılma· 
dan mcramanı anlatmak. keodi
ıini tanıtmak gerekti. Gürültü 
ye feryatları Pol.en de işitmişti. 
Az sonra yüzll hıddetinden kıp-
kırmızı keıilmit bir halde kama· 
rasından f. rladı. Herhangi bir 
emir vermek için ağzını henüz 
açmışb ki, yediği yumruk ve 
tekmelerin altında ölmesi lAzım· 
gelen Ahmet, gök gürilltOıOnO 
andıran bir segJe bir daha 
haykırdı: 

_ Allah aşkına Turgut! Beni 

kurtar! 
Turgut Reiı te bu ıesl ııitlr 

işitmez kamaradan fırladı. Bir 
elini Poleo'in omu:ı:una koymuı, 
diğer elini yatağanına atmıı, 
ıordu: 

- Benden medet latiyen 
adam! ıen kimıln? 

- Ben Ahmet bin Meıud'um. 
Oruç Al!'niıı yeğen~ • Ahmet. 
Skarpanto da, kafanı ıatıyen Mı· 

11rlımn elindeo aeni babam 
kurtarmııtı. Sende beni kurtar. 

( Arkaıı nr ) 

sa,/a 9 

Çin-Japon ihtilafı Asırlar 
Görmüş Bir Mirastır 

- ------
( B.ı,tarah 5 inci sayfada ) 

kan J•pon1•, Kore lmparatoılutuna 
nihayet 'f'erdifi gibi Ru.larm bir 
munhede ilo Çinden icar etmiı ol
dukl11r1 lut'ayı kıamen lıwal etmekle 
Tür dyeden daha geni" bereketli ve 
lktıeadl membaları ıengio müstem• 
lekelere aahip oldu. Ruaların inf• 
etmı, oldukları (Dalni) yahut (Day• 
ren) ıehrlni inkişaf ettirmekle de 
timali Çine, ••rki Ruayaya açılan 

m6hlm b:r ticaret kapuanı ele geçir· 
mit bulundu. 

Rua ~ Japon harbine kadar, Ç ini 
Japonyaya kartı müdafaa etmek be
.,. .. ine dü~en Ruı emperyalizmi, Ru1-
Japon bar~ine nihayet veren (Portı• 
mu ı) muabedeııile, Çini J aponya 
kar,ısın da aenem bir halde yalma 
bu·akın ı t oldu. Fakat umumt harbe 
tekaddüm eden b:rkaç aenelJk n· 
mırn urfında idari mutlakayetten 
aıyrılan Çin bazı ümit nrici hare· 
ket ere atıJ di aa do neticede her biri 
bir aerkerdenin nüfuzu altına ıiren 
parça Ara aynlarak sonıus dahili 
harplere tutuştu. Buna mukabil Ja· 
ponya, lti!if devJetl~rl ufmda yer 
al mtştı. 

Bu vaıiyetten iıtifado ederek 
Mançuri'deki yaziyetinl sağlam· 
lqtırdığı gibi Çin'de'-'i Alman 
müstemlikesi Tsingtao mıntkaaına 
da zaptederek işgal sahasını bir 
ıniktar daha genişletmif oldu. 

Ruslarm Alman cephesinden 
mUtemadi ricatleri dolayısile Rus 

sanayiinin toplandığı Varşova, Lodz 
ve emsali birçok şehirlerle istib· 
l4k sahaları biribirinden ayrılınca, 
husule gelen buhran Japon sana· 
yiinin ekmeğine bal ıürdU. Ayni 
zamanda 15 milyonu mütecaviı 
Rus ordusunun milhimmat ve 
silah ihtiyacını Japon fabrikaları 
temin etmiye başladı. Avrupa 
ve Amerikan·n ticari vaziyeti de 
Japonlarm menfaatine olarak 
aksadı. Bu suretle Japon sanayii 
beynelmilel bir şekil aldığı gibi 
ticareti de Şarki Rusya ve Çin, 
Hint Okyanusu ve Afrika sahil· 
lerine kadar uzadı. 

Bu hal, memleketi, elbette ki 
bir mikdar %enginleştirdi. 

Köylerde, ağır ku işlerinde 
çalışan amele, kadm, kız ve ço
cuklara varıncıya kadar fabrika
lara döküldüler, zirai 1&hadakl 
aefaletinin bir dereceye kadar 
önil alındı. 

Fakat 1920 den itibaren Ruı 
pazarlarınm Japon ticaretine 
kapanması, amele tabakasında 
komünizm cereyanları uyanmaıı, 

ıuikastler ve muhtelif lktısad, 
siyasi ve tabii vak'alar Japonya'· 
nın umumi harpteki kazançlarını 
baltaladığı gibi yeni yeni mOt· 
kUIAt doğurdu. 

Ruaya'dan doğan komünizm, 
920 den itibaren Çinin Şanghay, 
Honkong ve emaali ı .nal merkez• 
lerinde de kendini göıtermiye 
başladı. 400 milyon nüfuslu Çi· 
nin komilnistleşmeaine göz yum• 
mak, Japonluğun istikbaline veda 
etmek demekti. Ayni zamanda 
nüfuı fadalığı meqeleıini hal için 
bu f.raat çok elverişli İdi. Ja
ponya, bir taşla iki kuı vurruıya 
karar verdL 

Şu bile göre Japonya, Man· 
çurl hareketile hem komünizme 
bir act çekmiş, hem de nüfus 
fadahğını birleştirecek bir ıaba 
bulmuo oluyor. 

Bununla beraber komllnizmln 

1 

halka vllcude getirecek ve hare· 
ketlerlne ancak o saman mola 
•erecekler, demektir. 

Şu bale göre Japonlann Garp 
lıtikametinde başladıkları taar· 
ruzun 8nüne ç:kan her bir zayif 
Ye bir mevcudiyet ezilecek Ja• 
ponJar tahayyUI ettikleri tabit hu
duda Yarıncaya kadar ilerliyecek• 
lerdir. Eger, önlerine Umit etme• 
dikleri ve ihtimal Yermediklerl 
daha bOyük bir kuvvet çıkmazsa ... 

A. M. Re§i t 
c ı 7 gg-
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BORSASI 
4. 2· 193.l 

ParaSar ( ııatı9) 

kuru' -- kuru , 

J '8terHa m,- 20 karoQ 122,-
1 dolu 214,00 ı ,ur ... AYUL 27,00 

20 fr, Franaıa 171,00 1 peseta 17,-
20 liret 218,- 1 Mark !U,50 
20 fr. Bel~ka J ı7,00 J t:lotl 24,00 
20 drahmi 26,00 1 Penıl 32,-
20 fr, lavlçr• 822,- 20 ley 23,-
20 lewa 26,00 20 dinar ~-

1 florin ss,- 1 Çervcmec -,-
Çekler 

Londr• 723,50 
Nev • yorll 0,4704 
Pula 12,03 
Mllano 9,1850 
BrUkael 3,3750 
Atin• 82,2375 
Cenene 2,4350 
Sofya 65,6!.\ 
Amlt•rdam )11689 

1 
Prag 
ViyaQa 
Madrlt 
Berli:ı 
Var~ova 
Peıte 
Bilkreı 
Balgrat 
Mosilova 

15,85 
4,0775 

5,73 
1,973758 
4, 1892 
3,6975 
79,82 

34,55 
1,0!13 

Hisse eenetlerJ 

Lira L ira 
lı Bank.(Nama) ıo.oo Anado' u" JOOV. 37:;-

• ( Hlmlle) IO,:t5 Şarll D. Y. * 41,4:1 
• (Müeaıı !ı) tı6,- lst. TramTaJ 51,50 

Osmanlı Bank. 35,- 0-'-lld _ 
~e'Anlk • 5,95 ""' 81 au ır,..., 
Şirketi Hayriye 15

0
00 Tcrkoa SS,Z 

Haliç 0,90 Havagad 27.-
Aaadolu "OOV. "23,llO Telefoıı • J5,-

• •Jcı60 P. 23,75 Boıno:ıll 24,25 
Eaham ve Tahvilat 

Vra r ,frıı -- -latfkra'ta Dahllt 93,50 Rejl 4,25 
DOyurıu Mu. 63.75 Tramvay 4,97 
Gilrnrtlk 8,50 Rıhtı n 18,'10 
Saydl rnaht 6,60 ÜakUdar au 170,-
Baidat tertip l 9,25 Terkoı 41,50 

n 9.60 Elektrlk • -,-• • 
BORSA HAR!ct 
Tahvilat~ MeskOkal 

Lira --
TOrk Altını 9t25 
lnır. • 10,47 
fr. • 8,3~ 
R:ı ı • 10,80 
Mecidiye 34,00 
Banknot (Oa. 8.) 240 
Kahn beşlbir' ik altın 

( GümhurlytıtJ 
(Azi:ı:} 

lHamit) - - ----

Lira -(Reşat) 47,541 
(Vahit) 46,21 

ince be,lblrllk altqı 
- -

(Cilmburiyet ) ola,aG 
(Hamit) armn'ı 50,0I 
(Reşat) • -ı6,!51 
( v ahJt) • 48,110 
Mmr 1".Fo. 1885 163.05 
• " • 1903 !17,0G 
D it 9 l!l 11 93,IJQ 

<ı Muamele yapılmamqtıı. 

-== .===========::..=======~=====-• 

RADYO =--
5 Şubat Pazar 

İ•tanbul - ( 1 :.00 metre ) 18 Ni .. 
hal Hanı ırı, 18,4:l Orkee:ra, 2J BoJı~ .. 
yii mnaikiyo hey et , 21,30 grn ıo 'o ıı 

ajana ve hor a haberleri aut ayarı. 

r~. "!!_"!!_~-~-----""'!!!""~~----,, 'l 

Resim Talıllll KupoPJ •ı 

1'a.biatiniıl Cığren me-' iatiyor J l l . , 

reamioizl 5 adet kupoıı ila lı ic · 

bk te CönderlniJ. H.osıniniı Ilı' •i _. 

üLiJır ,.. iat.la edilına.1. 

-------::ıı----
laim, mcsle:t 1 
·uya 1an'a~~ 

Bulunduğ11 

memleke' 

:, 

Çinden ric'atini temin edebile· --

1 
ceklerini de ümit etmek fazla Resim :n tı,_.r 

ı l docoit m! ? bir aadedillik olur. Binaenaleyh I ı

1
. _______ ..,,...,.,...<=-_~ 

Japonlar, Kore ve Mançuri gibi Rcıslınhı klitos.i 30 ı.uruı "" 

kıymettar nıllıtemlekelerinin etra• ! Pul muk:.üıilind11 gfö:o ..ter.111..ıı . ·. 

fıuda Japon iıklnma mil.ait bir 
:. 

" 
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İSTANBULDA: 
J Bir ÖIUnUn Ha1ttra Defterinden 1 

İNGİLIZ CASUSLARI Her~:in 

BiB.İ.YI 
Bu Sütunda 

Yazan : E$at Şefik 

Teklifinizi Kabul 
• AK SAÇLI ÇOCUK 

Edıyo rum ( Dltnkil nüshadan ına1 . t) 1 lonya var, ıurada mHada dur 

- ----- ---

Mister Corç Beni Yalnız Bıraktı, 
Yandaki Odaya Geçti 

-2·-

Tepemden tırnatıma kadu 
titredim. Daha bu kliıdın ucunu 
bile görmediğim halde, 1ankl 
onu lmnlamııım da, bu yüzden 
bUynk bir felakete utramııım 

ıf bl mUthlı bir heyecan içinde 
idim... Gaılerlml kaldırdım. 
Onun yllıUne bir daha baktım. 
ş; ndl bu koyu mavi gözler, dur
madan kaynıy:ıo bir ılrdaba ben• 
ı.fyor vt onların derlnlifl, adeta 
beni 11reem!otiyordu. Bu raılerde 
eyle !tudr•tii bir tetir uyanmııtı 

kt, bunlarm karıııında, ıankl 
can11ı bir et yıjıoı ıibl abl 
•e meflQç kıimıthm. Ma~JQp 
olmaktan korktum, ellerimi ka· 
YUfturdum: 

- Siııe Bir a1 evvel ı6yledlm 
Mlıter Corç, teklifinil'l kabul 
ediyorum. Si'!inle çalııacağım •• 
ı.·akat malO.ru yı, biı ıarklıy11. 
Bir u da evha.mlıyız.. Bazı oeylerl 
uıun uzadıya dUtünmeden, yapa• 
maysz.. Müaaade ediniz.. Yarma 
kadar dUıUneyim.. Ondan ıonra 
gelir, g&atereceğiniı klğıdı lmıa 

ederim. 
O, birdenbire ayağa kalktı. 

EUndekf pipoyu. ınuamn Uıttlne 
bıraktı, Şu ıöıl-er, adeta bir kır· 
baç gibi yUzUme çarptı: 

- Biıira tereddütlerle, dUşiln· 
celerlt iıimiz yoktur.. lngiltere 
hUktlmetine ebediyen ıadıkaoe 
hiımet edeceğinize teminat olmak 
üzere bu kagıdı imıa edecek 
mlıiniz?.. Yoksa ... 

Şaıırdım ve gayriihtiyari ba· 
fardun: 

- Yoksa mı? •.• 
- Evet.. yoksa.. bu hlımotl 

bir ba.ykasma tevdi edeceğim ••• 
Hayatta her lnaana naaip olmı· 
yaca.k kadar bUyUk olan bu fır
Hh kaçıracığı ıu:ıdan korkuyorum 
v• size acıyorum... Bunun için 
prcsibimin buicindı olmakla b~ 
raber ıiıl oıı beı dıkika yalnıı 
bırakiyorum. Bu müddet ı.arfmda 
dUıUnUnUz. Bant kat't kararınızı 
ıöyley iuiz. 

i 

hasına olarak bu tuzaktan kur• 
tulmıya muvaffak olayım. Sözle· 
rlml ne ile iıpat edebilecektim?. 
Buna bir deJil IAzımdı. Bu delill 
ele geçirmek için de ... 

Salamandaramn önünde dur
dum. Mikamu içinde hafif bir 
klil hbakaıile örtlilmilş olan 
ahııler, koyu mavi bir renk al· 
mıı, tıpkı onun gözlerine benzi· 
yordu, Y avaı yavaı, pencereye 
doğru yllrUdUm. Ağır perdeyi 
hafifçe araladım. Camlar, buA'u· 
lanmııtı. 

Havanm soğuk olma11na rağ• 
men cadde kalabalıktı. Biribirine 
ıokulmuş olan çiftler, biribirine 
zıt istikametlere doğru akıyor. 

Tramvay çanları, otomobillerin 
muhtelif ae1li kornelerine karııı
yor.. Caddenin sonuna kadar, 
bazan yanan Yo baıan sönen 
ıııklar parlıyordu. Parmağımı, 
gayrı ihtiyari, buğulanmıı cama 
dayadım. Parmağım, bird'9nbire 
kaydı. Orada parlak bir iıtifham 
lıareti yaptı. Şimdi, içimden yine 
ıualler baılamııtı. 

- Ne yapayım, yarabbi.. Ne 
yapayım? •• 

Birdenbire titredlm.. Çünkü 
kulağımın dibinde bir ipek hışır· 
tun işitmiştim... liaıımı çevirdim. 
Bendon bir adım uzalcta ı•nç bir 
kadın duruyor, 

- Affedersiniz.. Siıi bir da· 
klka rahatsız ~d~ceğ'im. Mister 
Care şu yazıhanemin gözünden bir _ 
mektup istiyor da... Kapıyı vur· 
dum.. Faka t ıize duyuramadım .. 

- Rica ederim Madam.. Evi· 
niıdcsin i z .. istediğiniz gibi ıer
bestçe hareket edebilirsiniz ... 

Fakat okadar gUç dönüyor kL. 
Size zahmet olmazsa lutfen bir 
kere tecrUbe edn misiniz ? .. 

Derken anahtarı bana uzattı .. 
Hemen anahtarı aldım. 

- Bir kere tecrübe edeyim 
Madam ... 

Dedim. Anahtarı kilide tatbik 
ettim. Çevirmek istedim. Anah· 
tar, sühuletle giriyor, fakat, dön• 
mü yordu.. Şimdi, ben de uğrar 
mıya ba§lamıtbm. O, yanımda 
ldt Başı, tamamen başımın ya· 
nında eğilmiıti. Cildinden, ilik· 
lerime kadar iıliyen ve başı· 
mı döndüren bir koku taı•yordu. 
Yavaş yavat başmı okadar 
eymiştf ki: bukleleri, saçlarıma 
dokunuyor ve beni heyecanlar 
içinde bırakarak titretiyordu .. IHe
men doğruldum. Bir adım geri 
attım.. Anahtarı ona uzattım. 

- Affedersiniz:.. Açamadım •• 
Diye ıöylendim .. 
O, Anahtarı elimden aldı. 
- Affedersiniz.. Siıl rahatııı 

ettim.. Gelıin, kendisi açsın ... 
Dedi. Kapıya doğru yörümek 

için önümden geçti... Önümden 
geçen, bir kadın değil, bUtün 
kadmlığın haşmet ve ıarafeti idi. 
idi. Heyecanla karışan bir korku 
içinde idim. 

Kendimi, ıaptedeınedim. Onu, 
bir lahze daha görmek lıtedim. 
EHni, kapının nikel topuzu Uze
rine koydu. Bileğini btikUnce 
kapıyı a :acak ve ... Kaybolacaktı. 
Fakat, bileğini bükmedi, Kapıyi 
açmadı. Oduğu yerde durdu, 
bir 1aoiye dUşUnUr gibi oldu .. 
Birdenbire geri döndU. Hafifçe 
gUldU. 

EYlilik bayata .. çocukları .• ka· yor. Zahmet olmaı:aa veri 
raıımn aıumtı •• bayatta yine eııi• mlıiniz? 
kalmak.. Birden dudaklarından Doktor yerinden kalktı. Ma 
bir lki kelime döktlldtı: aanın yamna gitti, çantayı aldı. 

- Ne olur aankl? o; bu Parmaklan tltriyerek açb. için• 
harabenin Uıtllnde bir gUneı deki kolonya titealnl alırken gas-
lflbl doj1a, hayatıma renk ve zUne bir mektup llfıtl. KAğıt 
nur Yet1e ne olur?... buruıuktu. Mektubun Hkl olduğu 

Sonra bu ıuallerln cevabını anlaılıyordu. Kııkançhlı andıran 
yine kendi Yeriyordu: garip bir bfale mektubu açtı. 

- Naııl olur •• o da ~evlyor.. "Sevgili Şadan,. diye bath· 
onunda kalbi ve bir aevdıil var... yordu. lmza1ına baktı. Fikret 
Saçının her akında bir ıevkin, Nihat .. 
bir ııtırabm, bir aıkın lf adeılnl Bu lılm doktorun beynine 
taııyan doktor Nihat ıaatlerle kızgın bir ok gibi ıaplanmıı, onu 
dUıUndü, 1aatlerce kıvrandı. Sa· olduiu yere mıhlamııtı. Şa· 
babın ilk ıtıklarına kadar kapan- dan yattığı yerden onu görmll· 
mayan gözlerlndan birkaç da~a yordu. yanı bqmdakl ln1&mn 
yaı yanaklarına ıUzCllUrken inal· geçirdiği mllthit fırbnalardan, 
dedi ı B d mücadelelerden, buhranlardan bl· 

- Sevi yorum.. en e meni, haberdi. 
ıenln onu HYdiğin kadar ıovi· Bir an ıeldl ki doktor keo-
yorum.. dini topladı, yOıllndekl bUtno 

lt- korkunç ifadeler ılllndL Dudak· 
Salon çok tenha idi. Vakit lannda müsterih bir tebe11Um 

öğleye yaklaııyordu. Doktor dolaştı. 
belki daha henliz kamarasından - Kı11m, dedi. Ben 1&na 
çıkmamıı olabilirdi. Fakat kama• dlln gece "•eni iyi edeceğim " 1 
rasını bilmiyordu. dedim. Hatırlıyor muıun ?. 

Nerede?. Niçin meydanda - Evet 1. 
yok'· Onu bir kere daha görürse - Üç 1aat ıonra lımlre ge-
artık maziden ve dertlerinden Jiyoruz. Fakat vepurdan çıkm1• 
bahsetmesine vakit bırakmıyacak. yacağıı .. 
Ona kalbinin bUtUn duygularım - • • • • • ! 
yudum yudum içirerek onu ahı· - Evet .. fyl olman için tekrar 
tırarak aabaha kadar kendisini lıtanbula dönmemiz IAzım .. 
dUıUndüğUnU ıöyliyecek.. Ona - Fakat .• Doktor •• 
sevgisini biç kimseden duyma• - Fakata makab yok.. Bu 
dığı tfttlı ve heyecanlı bir ıesle böyle olacak. 
anlatacak. Şadan kııa bir tereddüt ıe-

Dr. Nihat gUvertenin kenarın• çirdikten sonra srarip bir Hvlnçl• 
da parmaklıklara dayamp bunları haykırdı : 
dilşUnürken yanına bir ganon - Peki doktor .• 
yaklaıtı. lt-

- Efendim 79 namarada ılzl Dr. Nihat ve Şadan salonda 
bir hamın çağırıyor. oturuyorlar.. lkiıl de ıuıuyorlar •• * Şadan dalgın ve dUıllncell duru-

- Bonjur doktor bey. Sili yor.. Ve bu eınada kapanın önUn· 
ıey için rahatını ettim.. de bir otomobil korneal çabyar .. 

- Bonjur kızım.. Naıılıın ?.. Doktor heyecanla ayağa kalkıyor, 
- Biraz kırgınlıiım var. Ga- pencereden bakıyor ve sonra yine 

Uba dUn geceden olacak. Hem dudaklarıoda gizli bir tebesaUmle 
bıra~o ıize beni ıababtan beri yerine oturuyor. Adımlar ağır 
aramadınız., ağır merdivenleri çıkıyor.. Ka· 

- Naııl aramam Şadan .. Seni pınm tokmağı yavaıça dlSnOyor 
aabahtanberi bütlln gemide arı- ve kapı açılıyor.. Genç kaz ağır 
yorum, bulamadım. ağır baıını kaldırıyor, akşamın 

- Eğer doğru ise teşekkür loşluğu içinde bir gölge ribf 
ederim.. Beni unutmamı~sınız.. odaya giren adama bakıyor. Ve 

Doktor gayriihtiyari yutkundu. bu anda odanın içeriı.nde, ahen· 
Ve " Beni söyletme 1 ,, diye yal• ginde, hayreti, sevinci, 1aadeti 
Yaran nazarlarla genç kııa baktı. bUtun vuzubile yaıatan bir çift 

- Haydi doktor, beni mua• feryat çınlayor. 
yene etsenize.. - $adan 1 

- Peki kızım. - Fikret 1 
Bu anda o, yine hastaların Bu, senelere• birlbirlerini isim· 

yaralıların batında onları dinli· ıiz ve •tıiz bir sevgile Hven ıorla 
yen, muayene eden ağır baıb, biribirlerinden uzaklaıtırılan ve 
ciddi bir doktor olmuıtu. Kııa ıevgilerinl acılarile beraber kalp-Dedi. Ve beni odada yalnıa 

bırakarak, yiAndakl kapıdan diğ'er 
bir odaya geçti. Bu kad.n, bir mermer kadar 

beyaz, bir kedi k.ıdar çevik ve 

fık1rdaktı. lngifü::ceyi çok iyi ko· 
nuıuyordu. Fakat ln~iliı değildi ..• 
Hemen yazıhanenin arkasına geç· 
ti. Elindeki anahtarlarla aÇmak 
lıtediği kilide iğildi. Şimdi yarı 
çıplak •UcudU, biraz daha kalın
la,ıyor, abajurdan dölc:tilen çiğ ve 
ıneb:r.uJ ıiya altında bir kat daha 
donuklaşıyordu. Başındaki kum
ral saçlar.n k ıvrımları titriyor, 
çıplak ensesi, omuı!arına doğru 

tatlı ve s~hhar bir latkmlılda 
genlJliyordu. Hem kilidi açmıya 
uiraşıyor, hem de : 

- Sizi, ıimdideo 
bilir miyim? •. 

bir muayeneden ıonra: lerine ıindirerek biribirlerinln 
tebrik ede- - Bir ıey değil, dedi. Uyku· ebedi haaretlnl çekmiye mecbur 

ıuıluğun tesiri.. DUn gece fazla olan iki genç bir anda aarmaf Ayağa kallctım. Ellerimi, göğ· 
ınmUn üıtOn<le Lı.ğladım. Kıaa 
faaılıılarla geıinmlye ba~Jadım. 

Heın ıeziyor. hem <lUtUııUyor
dum. Fakat nıulıakewelerfme, 
hiçbir mecra veremiyordum. Ev
nlA.. o kAğıdı lnııa etmeyi bir 
tarafa bırakıyordum. Asıl dUıUn
mek istediğim .şuıılardı.. acaba, 
bu adamı beklero~den hemen 
çıkıp gitsem.. doğruc.a merku 
memurunu görsem.. mestıleyl ol· 
duğu gibi bikAye etHm.. vakıa 
b'I, cm doğru bir hareket olurdu •• 
LAkin minareyi çalan bu herif, 
tUphesizdir ki kılıfını da hazır· 
lamıştı. !htimalki, bana bu kadar 
a .,1ldtkl n 30nra, b~ni ıağ olarak 
bu k :!pt<lan da çıkarmardı. Ve 
ihtimal kl. oda kapııının dııında 

lıbandut gibi ıki Karad-aQIJ be~· 
liyordu. Haydi, yumruiumun p•· 

- Hay Allah müstahakmı 
versin.. a~ kilit daima böyle ak-
5İiiK eder. 

Dlye söyleniyordu. 
Birdenbire ayala k•llı:tı. Elin· 

deki anahtara baktı. 

- Anehtar, burr.nıa anabtuL. 

Diye ıordu. Bu 'ual bana 
o kadar tuhaf geldi kL. Kıtfam 
zaten karmakarııık olan en açık 
kelimeleri bile anlayacak kabili· 
yeti kayebetmiıtl. 

- Beni mi tebrik edecekıl· 
niı, madam.. Bu, niye iyi? •• 

O, snnki sözlerinin içeriden 
iıitilmesini İlıtemiyormuı gibi ya· 
vaı yavay yanıma yaklath Y~ 
aeıini bir aı daha alçattı: 

- Öyle, zannediyorum ki .. 
Miıter Corc ile anlaıabileceksi· 
niz.. Her halde ıizden çok mem· 
nuo kaldığını ıannediyorum. 

- Bilmem.,. Ortada memnu
niyeti mucip olacak bir f•Y var 
mı? •• 

- Aaa ne ıöylUyonunuı.. ıi
zin gibi bir genci kazanmak ..• 
Onun için bir mu•affakiyettir. 

( ~kıı.ıu nr) 

ie•ezelik ettik. dolaı oluyorlar. 
- Doktorl. Sesiniz çok iyi Doktor yerinden kımıJdana-

taoıdığım ve sevdiğim bir ıeae ne mı yor; Y aıaran gözleri önünde 
kadar faıla benziyor. Çok cana iki atkın, iki haıretin, iki aaadec 
yakın.. tin yekvlicut olmuş timsaline ba· 

- Kıı:ır.ı, biıim elimiıden kıyor. Kalbinde gölgede kalmıf 
gelen bir şey varaa o da muniı bir ıızı taşıyarak söylllyor: 
ve mUıfik olmaktır. Doktorlar - Kızım.. Şadan .. Bu~Un d~ 
kendi ellerinde ölen hPataya bile diğim gibi ıeni iyi ettim. Bir va· 
bu ınuniı sesle teaelli verirler. kitler oğlumun Hniul., evlenm~si· 
Allaha ve aevdilderine aynı ıesle ne manı olan bendi en. FA kat 
yalvarırlar. beni affet!.. O vakit aenl tanı-

Birden ıustu. Baş döndürl\cll mıyordunı. 
bir ıuratle ıiifa dUşmekten kor· Ayağa kalkarak ilAve eni: 
kuyordu. En ufak bir zaaf genç - Mes'ut olunuz ÇL cult!ar ... 
kızın bUtün itimatlarını yok ede· J'\şk, huynt, saadd sizindir. 
bilir, Aralarını namütenahi bir Sen<!eliyen adımlarla odad•n 
uzaklıkla açabilirdi. O halde ne çıktı. Kendi odasına girdi. 80• 
yapıın? Naııl açılsın?.. Naaıl ğaıında dUğUmlencn bıç~ar . klarl• 
söyleain ?.. Na11I. na1ıl... maaaımm başına çöktllı 

- Doktor beni her valdt - Ağla L Ak IBÇlı çocu~ •. 
ıiı böyle tedaYi edH miıiniı ? Bu Dfk benim d•ğil, çocuium .. 

- Ederim kızım. hakkıdır, •ilal.. 
- Oh ne lyi.. Çantamda ko- - SON -



11,JJttıe BakOmetl nhfıadaa Gu 
Pı. ne lıedtye ıc!ileıa nerfa tercftm• 

CANAKKALE 

SON POSTA 
1 

Re&mini%i Bize Gönderiniz 

.. * Size Tabiatini:zi Sögligelim 
Reemfnisl kapon ile gönderiniz. 

Kupoa diler eayfamısdadır. 

yazan: c .... ı 0,111111/•r ·'--------21 .. -

K eyman Paşa'nın Karar- • 
'!r1r gibı Bir Derede idi 1 

& Usul ve merasime 
ve tasarrufa rj. 
ayetkırclır haf' 
kalanna u iti
mat .ter. it 
Ye menfaat 
bahsinde titiz 
ve ac01dür. 
Çabuk müte
e1&ir olur. S• 
yılmaktan hör· 
met, teveccüh 

ı. Ma· T ib ti .L.JC..... 
1 ald •mmn n aye ne UVJ5• ... 

içi~ aa F o• S..den'ia elinde 
ın 16- alt., fırkadan fada bir kunet 
Klğlt cL. Banlardu biriai ihtiyat 

•ldutu ılr tlzere bet fırka Kirte'yl 
ııdıru faa etmekte, lkl fırka Kirt• 
~b. k•batepe araıındald Ahili 
~qla• •-t etmekte, tlç ftrka ile bir 
ı•ikret 1 Anuc cepbelinde bulun-

! 1 
kta ve dört tabura indirilen 

yn ne afarta kunetleri de Azmak 
ODU 
Şa• eden Suvla ve Ecelmer k6rfe-

rmll- • kadar olan sabiH tarauut 
nan •lcte idi. Üç fll'ka Bolayer 

dan, lrlnda •e iç hrkada Anadolu 
D bl- • de bulunmakta idi. Eeelmer 

ui ile bolayu aruuulaki 
1 
ken- dafaa tUİAtı bir 9hari .ıa,. 
DtOn •fınclaa ..a..fua edilmekte 
dank- •ri li•aaam .etebakl akaamı 
ı m 

bola1er De lnoı aruana ikame 
lmifli. Leyman papnm karar

boia1ı cİ•anada tenlla bir 
nia içinde bul•makta idi. 

E.at papam lnuaaaclua al· 
et. bahmn 5 ind, 18 IDCI ft 

unca fırkalar birkaç laaftadaa
..... harpte buluamakta 
oldukça •tar .. ,. ftl'BJİl-

dl. d ........ ..wnc1. 
lilllalıclaa lbanttl. HalWd 

""-la bulman J•..a .. 
er .... 1nı"9lhrl • •JBI 
• 37000 ailiblıya balii oJ. 

ktalcll 

l'tlrlderia Anafartada1d lnn• 
,...ıi.1. TUiJeti .. yam dikkatti. 

erin Suvla k6rfezinı uker 
akla .,_.ber ayni .. manda 

ctan da fiddetli bir taarruz 
keti yapmaları ibtimah vardı. 
takdirde Aaafarta kuw retleri 
E.ıat pqadn yardı• bekle
imkln1 yoktlL oı.. olsa 

Yirden imd•t talep edebilirdi. 
uld bunlannda hareketleriu-
ltibaren 36 ıaatten evvel 

rteya va11I olmaları kabil 
• eli. Alman kumandanı bin

Wilmw, SuYla ldlrfuiae ça
bir iati.IA kuvvetinin ilk 

~fi şeyin bOylik Anafarta 
etiadea ileriliyerek Eaat pap

lai cenalauu çeYirmek olaca· 
tahmin etmekte idt Kendi 
'91 iM bu kuvvetleri biç ol

braya ç kt ktan sonra 
._ hatta 48 nat mOddetle 
"-ta 11rtJara4a Yaa.l olmak· 

llaenetmekti Halbuki emrinde 
lntaabn hiçbir mitralyht 

__...._......_ siM mllıtev:ilerin ileri 
r.•-...t1.... kU'fı mania rekıecfe. 

dlE..ı. teli bile ,okta. 

~eld lıu netlerle bO,Dk 
""'-m karaya çıkmaaa-

...._-..u olam•yacai na kaaidi. 
'apaa bunun iler-
bir mltidet İç.İll telair 

ı::di. Bu makAtla elindeki 
ta.dan GçGaD ileri meni-

9- •• 
~ ır taburuna da Aaafarta 
PH~ d• ikinci bir hatta yer-

~,...--hen hatta balunaalar 
-... lr karaya ~le ma11111 kat.il 

etli! •dar itkAI edecek fakat 

•tt. -- tehlikeeiae .. .,... 
itti. ~ ilrincl raevzil_.. çekile-... , b auretle dOımaoı 011 
... t a...: ~~r .ileri batlann .. 

.... ild.a .... il ....... ... 

dan tamye kıtaab ıelebBecefbd 
lmit etmekte idi. 

Botttu temmm ayı sarfında 
binbap Wilmar alm11 oldutu 
tertibat hakkmda laglliı tayyare
leriai aldatmak için elinden 
gelen çarelere bapurda. Glhı
dllı hiçl:ıir hareket yapılmıyor 
topların yerleri m6temadiyen de
iiıtiriliyordu. 

3 Ağustoata Abilde Dç lngiliz 
harp gemili 1.Srtllmlf •• birkaç 
top attıktan ıonra sekilmiftL 
Tayyare faallyetl iM ,ıttikçe 
artmıfb. 8 Aj'ustoı glnlal il..ı 

•ttarda geçirdi " HeDu cep
ı.-.c1ea ı.ı.. top ...&eriai c11 ... 
ledi. Bir mlkldet IODra dolıuclan 
dopaya Le,manfan Sandentea. ih
tiyattaki tabaruaua Auac cephe
ıinin timalindeki ileri karakolla
nnı takYiye etmek ilan 4-laal 
izam etmeli emrini alda. ı...,.an 
Fon Saaden .Jener.ı Birdwooclua 
nlmayif kabilinclea olaa taanaa
na a1c1u .... 11 "Snla ceplMeinl 
zayıflatmak c:::-- ... ,..ı Ze
liaclaldarm .. ,... dofra 
ilerlilipceldeil clenllll taWdm 
Ye tak9ife ......... 

..... ,,,__ ..... laaba-
CIJ• bclar Lala baba tepe8İllden 
llflnl tarauat etti w lüç bir ı .. 
•I ı&-emeyiace, ıec:e •aldi mit .. 
yakkıı bulunmalarını tenbib ede
rek ileri batta •,nida .. .....,. 
ıtha a.det etti. Saat ona pJıek 
kala l..pia lmaatuua Niba•lll 
burnunda karaya çıkmakta 
olduklannı haber alch. 

( Arkası nr ) 

lsıa11llul a inci icra Dalre
•lnde•: 
Beyotlu•da Au.ahınemçlt mahall .. 
ünde SofJalı •M•t ada 18 No. la 
hanede Eleni bl•tl Ta .. iyarlal H. Ue 

Ko•tant n l•rakl H Kleantl 
f nald Efea.tilere ı 

1 - Kaııınpatada Süruri yoku-
9unda yeni 69 eakl 69 numaralarla 
marakkaru ilan.. 2 - Be1otl•da 
Kamerhatuada Altoaoz aokatmda 
••ki H yeni 10 No.la haae, 3 -
Beyotlanda A•mablHefİt w,.11 
•okatıada eakl 12 feDI 18 No.I 
laaa.. 4 - be7otlunda l.tlldll cad
d•İn.. Hlri Ye Je•I 515 I 515-517• 
517 No.h hane. 

Hlıaedtn bulundatunas pkanda 
1azıh 4 adet 1rayrl menk•ldell blrla• 
ciainia t•ma•ıaa 43800 Ura lldnc:ai
•in tamamına 3SOO lir. lçhelaGnOa 
tamamına 9000 lira •• dördhel.a
nDn tamamına dahi 16800 lira ..,_ 
met takdir edllmit •• bu bapta 
taJin ecllen elıliYubf eniW.dn 
werUen 27-12-9.12 tarilaH rap• ..,..t-
1•1 lbmeta-lhınıaa tebüt edilmek 
i.tıenillp ik•••tıltamı .. a •eçltall,.d 
aal ... Jatf ohlujaD4aa .. yelcWd 
muamele1e bir 16na itlrasınıa balan• 
dutu takdirde ltbu IUn tarilaladH 
lhD•Hn nihayet bet .an atfmtla 
dairem ze mGr..aeaatla ltlraamn ..._ 
ille eJlemenfs ft' haW. ... 
ılal• ...... , ....... ..,eler k171Ht 
tberinden mua•eiel -6te•WIMJe 
te•e..al 0'11 acatı teW 1 ••k••••a 
kaim olmak Gaere llAn •ı-.,.. 

l•tanllul ikinci icra Memur
ıutundan: )1 1 cuz ve paraya çnrll· 
mes m ıkaner n n bte1U e "'' rakı, 
.. rap, kotlJak, bitek H a.ın 1/ 111 
t.anll ae mueactır p rt•mbe flnl Be
Y' ğ1u Kau erhatun maba11• ıde u .. 
malhafl ıoka.k n•w.arab tnafstada 
htr aci açı arıtır•& eeredte aata a
catmdan talırlerl ı araı gOn ve ıa-lcif ....., ...... .... . ..... .. ,. 1 
atte mallalltft.te a 11r H •ln.oaa&-
lan .... Ula 

Ye takdirden hu ·duyar. 

• 7 ..... B. Zeki .,.. hassaatır. 
Tamı hareket· 
leriııde tutuk· 
luk .,. hicap 
vardır. Ceaa
rete taalluk 
eden fiil ve 
bedeni mftca· 
delelerden uzak 
kalmak itter. 
Hayal .,. he
yecan bahsin

de za'6 vardır. Temizlili ye inli-
zamı H'Ter. 

• 8 ........ Halda & Olpn .e 
muame \Atında 
uyul" iaü
urdır. Çabnk 
kıımaz. her 
oeyi izzeti ne
fiı meselesi 
yapmak istiyen 
marad tenbel
lili yoktur. 
U.ul 'Ye mer• 
Iİm kuyudatı· 

111, tahakkflme pek gelemez. Yü· 
ıtlne gllerek menfaatlerinden İ• 

tiliade etmek teıriklere kaptrrmak 
mfimkftnd8r. f.llenceJerden mah· 

ram ka 1 mak istemes. 

• 9 llllllmut .... & Kendisine 
•helllllliyet Yer· 
dirmek iatiyen 
bir l'ekar tam 
vardır. Bir,eyi 
beyenmekte 
daha ziyade 
•ltkalpqent
tir. Arkadql .. 
nnı gelip gil
sel intihap -. 
IDez, geçim hu

ıusunda pek uyul değildir. Bir 
qte n oyandı bat olmaktan haz • 
ıefler. 

l .. •llul A..,. ••ltka•eel ............................. 
lltaobul Ll•• ..... ı.w..n 'l'Urk 
AnoDim Şirketi tarafladaıa Albanya 
Yapv11 Nbibl Ku&afa Ye bptu1 
Karko Yani Zabara&o efenclUer aleyhi• 

ae ikame olanan alaoalı: da•aaındaa 
4olayı Jlull:o Yaal Zabarato efendlre 
,anderllen davetiye Taralı:uı lkamıt

rAluDtD aeçb.ıtyl&i .... bile bU& telt
lğ iade kılla.., ol••taııdaa B.U.K. 
leri lr.anua•••• 141 lael aadd• llltl

elblaee U&nee t.wlp& loruaaa karar 

Hrll•it n bu 7olda J&zılaa ••vetlye 
•arakuı da mabk••• dlnnban•ine 
talik kıhnmıttır. Muhakeme gOnO ola 

rak tay n kıl n&D ll·S-983 cuıoart 
Cflal uat 14 te •Umaileyla kapta 
Marko YlWll Zalaarato Et. ~iaat H 

1ahut bir .. 1111 10tader1Dek ıur.tfle 
lıpatı -.ıeat eyleme4111 takcllrc1e ita· 

aunu meıkftran 198 lool ma44ul ma 

eibiu ee bakluoda auaeı.ı 111aa.ijııe 
lttibaa el•....., f IAa eln111. 

1 

s.,,. 11 

-( e .. tarafı 1 laci .. ,,,. ... ) 

mayarak denilebilir iri Y •ao.ı..,. 
1•nın, icabında bftyftk mlttefiki 
Fransa tarafmdan yapdaak bir 
ı .. retle tNlrin ofonabilecefiai 
sannetmek filpbelidir." 

Son Posta: Bu yau, gayet 
arib bir aurette Ye Franaa gibi 
Cemiyeti AkYam azası bir deYlet 
matbuatımn yine o cemiyete yeni 
girmit Türkiye uazisinden, bir 
OçilncO azaya fU Yeya bu ..,kilde 

Muş'ta 
Ôlü Ve Diri Olarak 21 

Şaki Yakalandı 

Muı, (Huıuıt) - Yeni V allmb 
Mithat Bey burada asayiı \'e inzi
babn mllkemmeliyetini tenti• ~· 
hararetli bir faaliyet urfetmek· 
tedir. Dokuz knanm Kaymakam 
ve jandarma bmandaalarmm da 
lttirak ettiği takip mefraeleri 
bir anda tarama ameliyesine bar 
limaflar Ye pek kısa bir zaman 
IU'fında Bitlia, Mellıldrt, Çapak
'ur, Salalaa11 Ye cİYannda &Hl " 
diri olarak 21 .. ki 7akalamıflarchr. 

Vali Bey tehrin iman içia de 
feYkalade gaynt urf.t•ektedlr • 
Ba meyanda ıehre iyi IU ıetiril
mesl lçla tqebbllaatta balUDmllf 
n huarlık.lara bqlallllflır. 

Van VHlyetl Mecllai amumlll 
V allmize fahri bemtehrilik tln•a
DIDI teftih etmif " mamaile,W. 
Yanda yapbrdıtı aırl ça1fıya •Mü
hat Bey Ç&l'fllln ismini koJUriiflai· 

Diyarıbekir' de 
Bir Kızcağız Donarak 

Oldü 
Diyanbeldr ( Huıual ) - Yir

mi kilometre m ... fede ( Holan ) 
klytlnde otaru Hamama ı•~ 
um:eai Sultma enelce kendWle 
e.teamek lıtiyen Emin otlu 
Mahmut tarahndan bir gece ap 
mendille tıkanarak dağa kaçıral
•tbr. Vak'a haber alımnca takip 
mllfreseleri çakanhp Mahmat 
1akala•-.. im da kiye iade eclil
mlftir. Fakat dafda kızın ayakları 
doam ... ba donma aeticaind. de 
mcajız llm&ftlr. Mahmut adli
J•Y• verilmİftir. ----

Bandırma'da 
Bir Kız Kuyu,a Düftii 

Ve Kurtanldı 
Band111na ( Huml) - llolos 

maballelinde ..UU. Ç•ea ffMI 
Efeadlain 19IJS OD ,..a.n.taki 
kı11, •• bahçem.. .,...-. 
bahçede açık hal·- a,.,. 
dtlfmlf, fakat 1«tpö ... kst.
nlmıftır. 

ikramlarda bUlunuldujuna a6ıteri
JOI'. Fruaayı bir don deYlet 

aıfatile Titrkiyede tem.U eden 
FrlllUllZ aefiriadeo, bu hareket 

tanuu. •UUIDI ,. llhbatinin 
ct..celini IOl'mÜ "ltrenmek 
Mtemekie bllyllk bir iddiada bu-
...... olma,_.., baaatindeyiı. 
Sefir M. dl Ş...brla bizi ve 
TMı efk..._ kaYir edebilirler 
mi? 

Yeıri Ne,,.igat: 

" Siliftdir Şapka Gi,_ Köylü,, 
Sadri F~hem Bey lrlolk la k&yele

rlnl bir araya getirerek •• lai ı al· 
tında bir kitap Dlfletmt,ttr. Ay ı u· 
manda muharrir •Bacayı ln41r, ba &) ı 

kaldu• isimli bir lutap daba netret· 
mfıt r. Bu kitap ta ILOçUk hik Aı' eler
dH allrekkepttr. Her iki kıt p ta 
iıtJkllJ llsui talebe kooperatifi tıra· 
fından baeılmıtf;ır. Ta..t,e edem .. 

Çığ 
On bot gOnde bir çıkan bu g nç· 

lik aecmuaaınm 1 inci Damaras çık· 
mııtır. Tavlfye ederiz. 

llallwt - (8) tanca Hne (6) lııol 
allllua sengin mündereeat •• gOzel 
nelmlerle intitar etmfp. 

....,IM:lllll W ...... - Me('mu
uaaıa ea •on çıb.a 87 lael uyuında 
(Ra.a UprUlerl), (iki J1ts autta kırk 
ltba .OOmetre), <Barbl•••ml hatıra
ları). (u,malt sevki), (uoaa milletler), 
(kadın tayyareciler), c .. ..ı.ket v• 

41•7• hava haberleri) cfbl la}d&lı 
me1zulara ı.mu edillHkt.edlr. 

Y ... e111 HallllUll - J~tııual 
dGfOneeleri havi k~lk Mr Herdlr. 
Umumi kltlphane netri1allaın 29 un• 
co nuaaraaıuı tetkU 9tmelt tedfr. 
y....., llualill Ferit 

.... ••-•1111•• - Turgut
lu'da N. Hıcraa •• Ş. llma& imula• 
rile cıkarılıınt k.ü~Qk. bir • ir kitabı· 

dır. Balk dilile yasllmıt gOael p rça• 
lan ftl'dır. 

Trall~a Bpar TrakJada ıpo• 
run ilerlemesine çallfır aylık mecmu· 
adır. Edlrne'de neıredilir realmlidir. 

Mueollnl - M8fbur mO\"'rritı 
EmU LOdYig'in ıon eaerldir. Ttır ·eme 
Haydar Rıfat Bey ndir. Bw kit~p ıda 
100 kurup ııatıhr. 

Kibritçi klz - Umumt k.Otllpba
ne D•triyatuı ıo S0 unca namarumı 
teıldl tekil etmektedir. ıtaç ık bir 
e11erdlr. Tercftme eden il. Jteıı.aJ. 

lallltbaral 11111-8 - lnbiaarlar 
Umu• •adUrlıto ıuatan4ba nlfll• 
dlllr. ıe aaeu nyıtt tı1rm19tır. 'l'llr
kty.. Al•aıt,_, Yunanlltan, Ba ttaılt· 
tan, S1lrlye, f'Uiltln, Amerika. •~· 
rt1ıa11, Ruaya. •• Port.tkisdeld ınttn 
nst,.etlne atı 1aıılat •artar. 

Ankara llllftll• - Baftabk 11-
JUI halk putetldlr, 14 inal ea1111 

çıbnttır. Yvdaa dUll n laariahade 
bir laaftalık ai7MI. lotlllal •llkftt 
•• Wtıatı, ıpora, bJ.,......,. bg. 
llu etmlttir. Rellmll. .... disllmlt 
" bualmıt bir mecmudır. 

t tE 1 lı1taabul Belediye.i llinları r * t 
~ Lraltaı ....... de Oba. il • wt Pqa 

melltıebl akm pıtrbzk ••re .......... za,.-,. kea•Uflar. 
T.., ol•lar tat.iM d ık iPii ı... t111 1e .... mldllrllljlne, 
•&aayedeye tlrmek için de 29,5 llrahk teminat makbuz Yeya mek
.. ba • 9-1-931 .,..... ... ıa.ı 8Ut • Mt• kadar Dal enci
•••• mlracat et..Udlrler. 

* 
Beyotlu Belediye $ubeal Mlldllri7etlnden: Galata'da Arap cami 

mahalluinde Kllrkçl kapulald karakol meydanında meYcut haritaa 
mucibiace Belecli1• malı ola ,..m heyeti feıwiyece ıWerlecek 
albpr metre umnlulı Ye içer metre ıeniflitlndeki iki parça11 
odUD " klmDr •e kerede koymamak •e daire dilediji umu 
kaldırmak patile bir 1eae için açık mlaa1ede ile kiraya ~til'. 
ı.11,..._. teklif ecleoelderi ... m, ....._ ,w. ,.. J.ptu 
.... tlMe ...... twlaat ....... .......... 21 ..... ..,, 
ca..arteal .... aut INtt.e ......... . 



PHILIPS 

"830~ 
l:lır tek dügme ile 
Bütün Avrupa dinleniyor 

PHILIPS 830 A 
Süperendüktans 

lstanbul'un en şık aile mecmaı 

EDEN·BAR 
LOKANTA - DANSiNG. KABARE 

Beyojlu latlklll caddesi 322 • Tele ton :43 020 

ORl'ESTRA - CAZ • BLUE BELL'S VARYETE PROGRAM! 
Hı:r 5ci;28_ğ" 1~·~~:~;!•r1 AiLELERE MATiNE DANSANT 

Fiatlar tenzil edilmiştir. 

İnhisarlar Umum Müdürlüğünden: 
1250 Ki:o yerli malı damga kt:rşunu. 
5000 ,, ,, ,. Üstüpi. 

Yukarıda nev'i ve miktarları gösteril~m iki malzeme pazarlıkla 
Htın al nacaktır. Taliplerin ıartname ve ni\muncleri gördUkten 1011-

ra pazarlığa iştirak etm~k üzere 0o 7,5 teminat akçelerini hamilen 
15 - 2 - 933 çartamba gtınll aaat 15 te Galatada alım satan ko
miıy( nuna mliracaatları. 

FEVROZ • 
1 N 

G R 1P1 mağlüp eden yekane ilAçtar. 
Yalımı 1 Kaşe, sin rden gelen baş, diş ağı 1larıııı 

Romatizmayı, Nakrisi tedavi t·dı·r. 

~er ye ·de FEVROZİN NECDET arayım1. 

İnhisarlar Umum Müdürlüğünden: 
N.imune ve tartnameaine tevfikan ve takastan istiınaen ( 6CJO) 

adet yald ztı kağıt bobin aatın almacakt r. Taliplnin nUmuntı ve 
tartnanıemizi gördükten ıonra pazarlığa iştirak etmek l\ıere % 7,5 
t minatlarmı hamilen 20 - 2 - 933 pazartesi gUnll ıaat 14 te Gala
t.ufa Alım Sat m Komiıyonun;ı mUracaatleri. 

SON POSTA 

Emniyet Sanciıtı nıemu · larıadan 
E ena re Ra.ilı K"ylerin naklet l i leri 

aerapa aşk ve he,•can yaralan 

Romanım k itaphuıe'er'nd• bulundur
mıyan r "9k kolek~i .. on u ·nda bD

yOk b ir r o u ı< hi·s ~d rltr. 
Tevzi ınerku Maar.f kit ıphaıı esidir. 

Fiat 25 ku , uşhır. 

Sadıkzade Bırader1er 
Vapurları 

KARADENiZ VAPURLAR: 

DUMlU PINAR 
vapuru p t • 
6Şubat azar esı saat 

16 da :sirkeci rıhtımından hare
ketle ( Zonguldak, Inebolu, 
Ayancık, Samsun, Ordu, Gire
•un, Trabzon, Sürmene, Rize 
ve Hope) ye azimet Ye avdet 
edecektir. 

Fazla taf•ilAt iç.ia Sirkeci 
Meymenet Hanı altında acen
talığına mDracaat. Tel. 22134 '-------" 8 , 

VA UP 1\EMAL ve 
AHMET HAIVıDI 

vapur ları acentııl tın dan : 
lıtanbul'da h er Pazar ve Per
,emba gü 'lleri (TekirdaA", Müref
te ve Kara biga t ya gitmekte olan 
KEMAL vapuru yerıne bugünden 

itiba r e n a c.-antam ız.ın 

S A M İ gl;::eu~~ r. 
Ytık v.. yolcu için Yemlt'I• Soğan 

l•ke:e1ı ıde 19 lıl o. ya milracıat. 

._. Tel fon : 22300 ~ 1 

TAVlL ZADE VAPURLAR! 

IZMIR POSTASI 

SAADET 
vapuru her 

Pazartesi 17de Sirkeciden ha

reketle Gelibolu, Çanakkale va 
lzmire azimet ve Çanakkaleye 
ufrıyarak avdet edecektir. Yol• 
cu bileti vapurda da verilir. 

Adres: Yemişte Tavilzade Mus· 
tafa biraderler. Telefon: 2.2210 

Dr. A. KUTIEL 
Karak~, lilırekç fırııı ıuuında Si 

AKSA KOTOPHANESi 
Samanpazarı fubesl 

yakıodıL Ga7.i Orman çiftliği 

~-• k ır, ısında açılı~ or 

lıtanbul ÜçUncU icra Memur
lutundan: 

Bir borcun lemini istifası için 

Babram kaldırmıya 
yardım etmek maksadlle 

SAT • 1 E 
Ayda 40 ila 80 kuruşa vererek 

3 6 ay vade ile 
2 den 5 sortiye kadar küçük tenvirat tesisatı 

~-----· icrasına karar vermiştir • .._ ____ _. 

İnhisarJar Umum Müdürlüğünden: 
Nevi n miktarları komiıyonda mevcut liıtede g6ıterileo "21" 

kalem levazımı t bbiye pazarlıkla satın alınacaktır. Taliplnla liıte,t 
gördU1':ten ıonra 0 o 7,5 teminatlarmı hamilen 20·2-933 pazarteal 
e,Onb H•t 15 te Galatada Alam Salam komityoouna mtıracatlara. 

~·---• Beyoğlu'oun yeaine nezih Türk mOeNoseıi 411--... .ı• 

MULEN BD.J 
Memleketimizin en yüksek saz heyeti 

t Şub,ttan itibaren fiat'ar rekabet kabuJ etmu derecede tenz 1 ediJmi,tfr. 

24 kanunusani 
0 /o 20 

Y•lnız Çocuk oyuncaklan 
Kri•tal •tY• 
Ponelen bibelo 
Oyun takımlan 

Beyoğlu'nda lıtiklAI 

Münasebetile 
ili 15 şubat 1933 

Tenzilat 
1 

Yazıhane takımlan 

GilmOt kaplamalı •u• 
Album, cüz.dan, çanta 

Ozerıne 

caddesinde 314 numaralı 

BAZ AR DÜ LEVAN 
Anonim Şirketinde yapılmaktadır. 

Zira at Vekiletinden: 
V ekllet fidanlıklaranda yetiıtirilen kökltı, a11h köklll Amerika 

uma çubuldarile mY)'•• fidanları tllkenmiı olduğundan datıtma 
itine nihayet verilmiıtir. 

mttbcuı ve paraya çcnilmesl • 
Fidan iıteği hakkında devam eden mUracaatlara muamele 

yapılamıyacakbr. Keyfiyet allkadarların malamu olmak llzere ilin 
olunur. 

Büyük 

TAYYARE PİYANGOSU 
141ncii tertip başlıyor 

mukarrer muhtelif ülcinı zikıymet 
mtıceYherat 8 tubat 933 tarihine 
mDıadif çarıamba aftntı 6ğleden 
sonra Sandalbedeateninde birinci 
açık arthma ile aahlacağından 
talip olanların mahalli mezkurde 
hazır bulunmaları ilAn olunur. 

l•lanbul 3UncU lcr• Memur
ıuoundan: 

Paraya çevrilme i ııe karar verilen 
bin ade t Rönesans, 800J Nadire, ve 
be9er y07. adot •tk Jl O.} gam beri, lslA
miyet lıU kO.met 'ı• sillnuıiı ~ehreler 
unvanlı kitaplar 9·2-Sl:!3 tarihiue mU• 
ııadif pertoınbe gOn il ııaııt 16 ila 16,5 

', A arasında Aııknra caddes inde lt(.1t it ı-;f. 
~~~~~~~~~~~~~~-~~·~~~~~~~~~~~~ hanında ikiııcı kat ta alb No. lı odada 

İnhisarlar Umum Müdurlügv ünden: birinci açık arttırma euretilo ııatılaca-

Şubatta 1 inci keşide 11 

ğıodan talı p o1a ıı l um vakti mııay-

Bedeli takastan iıtiınaen ve Türk paraaile verilmek Qıere yende ıııahallindo hnıır buluııa~ak 

GRIPE TUTULMA YINIZ 

NEOKAiJWINA 
Aldığınızda 

Vücudunuza gripe karşı en kunetll silAbı •ermiş oluraunu&. 1vl ueyi 
ve kalbi kat'iyyen yormu. 6 ve 12 kaıelik kutuları isteyiniz. 

İnhisarlar Umum Müdürlüğünden: 
Şartname ve numunesine tevfikan ve takaıtan iıtisnaen (200) 

adet IAstik tekerlek pazarlıkla Htın alınacaktır. 
Taliplerin şartname ve ntımunesini g6rdllkten sonra pazarlıi• 

lıtirak etmek lbere % 7,5 teminat akçelerini hamilen 25-2-931 
cumartesi saat 14 de G•tatada Alım Salim Komiıyonuna mUracaatlaflr 

EMLAK ve EYTAM BANKASI iLANA Ti 
Paşa bahçe fabrikaıı için liıtelİ mucibince ve pazarlıkla Boro leva- memuruna mUracaatları ll:irı olııı. ur. 
ıımı satın alınacaktır. . .. -··;;;··;:;;~···;·;~;;~~·;············· ..... Zat maaşları esbabının nazarı dikkatin 

Taliplerin listeyi a6rdnkten ıonra paıarhia ittirak etmek lbere 
'O 7 ,5 teminat akçelerlni hamilen 25-2-933 cumartelİ alnl uat 
15 to Galatada alam uta• komiayoauaa •lrac.atlara. 

~ 
1 
Ali~•• Maqlaranı Bankamıza iıkonto ettiren z.waba cOzdaalanaa 

NetriJat Mlcltrl a H.ıtt LAtfl mak Ozen rediad"ki aumaralar ile mllrKUllan aerc:ad.. 


