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Harbe ·Ait Müthi 
· Yeni Bir Harp Olursa ••• 

-
Yapılan Bir Anket Pek Müthiş 

Rakamlara Dayanıyor 

Garp eeplae•lnJe !'pr .. te 6lr plg11Je lıiicumıı 

idare lıl•l telefctnı 20203 Fiab 5 kuruı 

Rakamlar 
' 

Kanser Münakaşası 

Nihayet Beklenmiyen 
Bir Netice Doğurdu 

. --~~~--~~~~ 

Kazım lsmail Bey, Operatör Cemil 
Paşaya Meydan Okudu 

BlltDn dllnya ilimlerinin, bp 1 
Oıtatlanmn kanser bellaile Jıllar- ~ 
danberi mücadeleye girlfmlt ol
duğunu biliyoruz. Bugtln Avrupa 
•• Amerikanın birçok ıeblrlerinde, 
yalnız kansere karp deva aramak 
için kurulmut çok bllytlk Ulm 
mlleueıelerl •ardır. Bu bp evi .. 
rinde ytlzlerce doktor, fizyoloji 
mlltehauı11 ye kimyagerler, yalnız 
kanser haıtahtı llzerinde tetkikat 
yaparlar, bu mllthiı felakete karp 
yeni yeni tedbirler ve llAçlar 
ararlar. Bu mUesnıelerln bfttçe-

lerl çok zengindir l 
Son zamanlarda bir Alman 

doktorunun kanser mikrobunu 
bulduğu yolundaki iddialar. llze
rine biz de bu hususta mUtehaa
sıslann fikirlerine mllracaat ettik. 
Bu arada bir gazete doktor Ki· 
ua llllaaU Beyin fiı.w ,_...ı.. 
bu zate atfen ı.tanbuldald halkın 
yüzde yirmisinin kanaerll olduğunu 
sUlunlarına geçirdi. lstanbulun 
nüfusu 750 bin olduğuna göre, 
bu iddia karşısında şehrimizde 
150 bin kişinin kanserli olduğunu 
kabul etmek lizımgeliyordu. "Son 
Poıta " bu rakkamda bir Yanlıt
lık veya bir mübalağa olduğuna 

• 

Laborataa11rJa 111ikroslcop aroıtırmaları 

ihtimal verdi ve ihtisa• erbabıma 
fikirlerini toplamıya karar verdi. 
Mlracaat etti"· · OP.,er•Mr Cemil 
Paıa hu ra'E tofr latalı bul
duğunu, Istanbulda bukadar ka. 
ıerli bulunmaıının, en uzak bir 
ihtimal ile bile imkinıız olduğunu 
ıöyledl ve bu betert felaketin 
mahiyeti ve aeyrl hakkında izahat 
verd.i. Klzım Iamail Bey bu ı6z· 
lere karıı bir cevap mektubu 
g&ndermiftlr. 

( Denmı 8 lacl aJfau ) 
Paria'te 9ıkan Le Petit Journal bü· 

'4iıı dünyada çok ehemmiyet verilen 
bir anket yapıyor. Mevzuu şudur: 
•ey akında bir harp görecek miyiz?,, 

1914 - 1918 
Har binin Bilançosu 

Komiteci Mihailof -Istanbulda 
Son küıliuında bu anketin bir 

lafhaaı yar ki çok mühim. Aynen 

Bir 1<•şij nöbetçisi 
alnıaktıı fayda bulduk. Anket şiiyle 
başlıyor ve devam edh or· 

~ . 
" - Yeni bir harp öyle deli· 

ilk, o derece müthiı bir facia 
olacakbr ki hiçbir insan böyle 
bir ıeyi s<>iukkanlılıkla tasavvur 
9clema .. 

t O.v... 8 iaal ayfad& ) 

BlltGn Dllnyada 

10 mffyon öll 
19 ., yarala 
10 ,. malUI 
7 ,. elİr 
9 ,, yetim 
5 ,, clul 

7 4 ., teferber 

Mlltteflklerla Zararı 

Sef•!ber 0111 
Franaa &501.0ü U9l.OOO 
lnrilt•r• 9.~0.000 169.000 
Amerika 4.274.000 70.000 

ltalya 5.704.000 750.000 
Belçika 390,000 41.300 

Ruaya Jt.000.000 J.7!50.000 
Sarbial . a 707.300 380.000 

Romanya 1.000.000 250.000 

Portelt ls 200.000 8.370 
I 

8islm Tarafın Zau.n 

Almanya 13.250.000 J.950.000 

Avuaturya 9.000.1)00 l.Ml.000 
Macarlatan 
Tllrklye J.860.000 ~.oııo 

Bu~gariıtan J.000.000 100.000 

Para Tarafı 

Harbin masraflle Amerika, 
Kanada, lngiltere, Fransa, Belçika, 
Almanya, Ruaya halkına beheri 
10 bin liralık bahçeli ve mliıte• 
militb birer kötk yaptırmak 
mnmklin olduğu gibi ayni 
memleketlerin 200 binden fazla 
nüfuslu ıehirlerinin beherine 
(125) milyonluk bir hastane veya 
kUtüphane ve yahut Üniversite 
yapmak mllmkün olurdu. 

{ Ma16l •• E.kl Muharipler Gaset ... ] 

Muharririmize Diyor· Ki: 
" Bulgaristanda Beni Öldüreceklerdi. Bin Bir Maceradan 
Sonra Mert Türklere Teslim Olup Ölümden Kurtuldum." 

Kırklarelinden hududumuza 
iltica ,>den Bulgar Makedonya 
komitesi reiai Mihailof ile zevceıl 
dlln ıehrlmize gelmiılerdir. 

Mihailof ve zevceai Burgazda 
fa'al olan arkadqları tarafın· 
dan Tırlıpına • HalkaköyG ile 
hududumuza kadar kaçırılmıılar 
ye oradan gizlice Türk toprağına 
kaçabilmiye muvaffak olmuılardır. 

lvan Mlhailof kendisile görü• 
şen muharririmize demittir ki: 

- Türkiye topraklarına pek 
müthiş ıstıraplar ve korkular 
içinde kıvranarak iltica edebildim. 
Türkiyeye girmek ben ve karam 
için Bulgaristanda ölmek, Kırk· 
larelinde dirilmektlr. 

Çok gfiç şeraitle ve bin bir 
müşkül içinde Bulgaristandan ka· 
çabildim. 

Hali yorgunluğum ve sinir:e· 
rimdeki yorgunluk dinmiı değil· 
dir.,, 

Mibailof bundan fazla birpy 
aöyliyemiyeceğiai, çok Jorpİt •• 

bitap olduğunu bildirmit, ıonra da 
bOyük bir endiıe ile: 

- Acaba hükiimetiniz beni 
iade edecek mi, diye ıormuıtur 
ve sonra da muharririmizin ceva• 
hını beklemeden: 

- Türk milleti mert millettir. 
Siyasi milcrim oldupm için beni 
iade etmez kanaatindeyim. TGrk· 
lere güvenirim, demlftir. 

( DeYamı 3 anca ••Jfada ) 

Yunanistan Da Hava Manevraları 

Yunaniıtan'da Atina'da hava taarruzlarına karfl mtidafaa 
manevrası yapılcbimı bilclirmittik. Atina mull•birimW" pnderdifıi b• 
relim Yunan bava .. oevrauntlen bir_......... culanthrıyor. 



Ha·llcın Seıi 

irfan 
ihtikarı 
Karşısında 

Bazı ecnebi mekteplerde talebe
den pek fazla ücret alındığına 

dair ileri ırii rülen mataıe.lan dilD 
yumı§hk. Bupn de bu hmuata 
balkın matalealılrmı netrediyona; 

Fak Bey (Dıtanyolu 37) - Bizim 
okumaya, Bğrenmeye çok ihtiyacı• 
mız vardır. Maarif Veka'eü Cilmhmi
yet çocuk'arın n mektep ibtiya~ 
lar nı dütünerek kendi erine sl•ene
bilen' e in Vekile ın ıatl r na •Y ala
r n hususi mektep a~maların• mlaa
ade ediyor. Bud n için fst nbulda 
birçok hususi ve ecnebi mektepler 
Yardır. F lu.t bazı ecaebi mektepler 
ı zeteleria yudıta ıibi tam bir bi ti 
ihtakir yap yorlar. Tedria ilcref eri 
pek ağırd r. Herşey ucuzladıtı bir 
dnirde b. kadar 76k.e11 okuma 
ı_, r aı deYam e emeL Son Poat n a 
t lebine biitüa kalbiaile iflirak ede-
rim. 

* Sabiha H. (Koıka tramvay caddesl 
89) - Akrabamdaa lld ~k Kam
bpıd ki Fraama mekteltiae de•am 
ediyorlar. hü .... en'el bahaları 
.SldG. Aaneleri çok aatlfldllltla ~0-
cald na t•lııellini w. .. ediycw. Bu 
.. ktep he• cama, .._ de puar 
sGaJeri Jallİ Wtada iki sla t til 
~apar. Bu -e imti••Maa Hnra 
coculdar karae alacaklardı. A11n 
ertu ada mektep tatil edildi. Fakat 
tam a1bk nrmeyea foculdarm br
aelerini wermecfiler. Jpttifime pe, 
timdi de e7:1l •Jhtnu ta• a'aeak
larmıt- Üa•• okutma lcretleri eaki 
uyat ıartlarma ı&e teabit edildiği 
için çok atınbr. Maarif VekAleti bu 
lcntleri 'iru iaclinaelidir. .. 

Niyui S., ( Abaıay Kaıganilladi 
mahalleei 3 ) - ClmJsdriyet mektep
leri talebemizi ecnebi mekteplerden 
mbbpi edecek kadar teklmül 
etmqtir. Çocujıınu ecnebi mektebine 
nna bir baba fada bw py iatifade 
etmiı olma. 0.tede -..aedtı lııirpk 
paradan pkar. Bananla beraber fOCU
tuaa kuYntli lisan öğrctm iate
ıuler de Yardır. Fakat ecnebi mektep
lerin tedri. lcrederi çok apdır. 
Hay t •• heTfey acazlach. Tramny 
elektrik •e elit- nakil •udalan tari
leeriai indirdiler. Fabt ecnebi mek
tepleri UIA eüi yilkaek lcreti muha
faza ec:liyorlarlar. Ehemmiyetle tetkike 
defer bir metelecllr. 

llkmekteplerde Kabul Muame
lesine Başlamldı 

Dlln aabahtan itibaren ilk· 
mekteplere yeni talebe kayıt ve 
kabulüne bqlaDBllfbr. Bu 8elle 
Ukmekteplere 1927 tevelliitlB 
çocuklar ahnacakbr. Yer olursa, 
1928 dofumlalardad da birkıal\ll 
aLnabUecektir. Geçen aene ilk· 
mekteplere 10 bin talebe kayde
clilmitti. Bu aene bıı rakamın =:t. kuvvetle tahmin edB-

KDmlr Çallıls, için 
Şark fimendiferlerl kamlr cle

~aclAn kömtır çaldığl iddia edi
len lbrahim isminde bir çocuğwa 
dlln Saltanumet ıulh birinci ce
• mahkemesinde claftSI bitiril
di. Mahlreme mçu •bit girerek 
...... - • ., ba.- mabkdm 
etti. 

EBL 

Tamam 125,000 Lira 
Vergi işinde Tahsil Edilmesi Lizım 

Gelen Para Bu kadar Tutuyor 
Balatta bir değirmen iıleten Oaep Değirmenci

yan Efeadi isminde biri hakkında, vergisini vak
mde 6demediği ve kaçakçılık yaptığı iddiasile 
yeldin olarak cezuile birlikte 69,000 lira vergi 
tahsiline baılanı dığım yazmııtık. Bu para kat'J 
olarak tahsil aafnasana firmiştir. Ayni zamanda bu 
zat haklnnda 400 ngoa buğday kaçırdığı nokta· 
modan da kanuni takibata girişilmiştir. ilk ar11ştır
malarda bunun 36 vagonu aiikadar maliye Amid 

1 

tarafından Jakalanmq. bu hususta Osep Efen<1iye 

bir ele zab.t varakası lmzalablmıfbr. Bu ıabada 
tahkikata ehemmiyetle devam edilmektedir. Diğer 
taraftan Osep Efendinin boı un çu ah kaçakçılığı 
yapbğı iddiuı üzerine de ayrıca tahkikata girifil
miı Te hep birlikte 51 bin lira vergi tarhcdilmiftir. 
Bu suretle Osep Efendiden iıtenilen vergi miktan 
cezasile birlikte 120,000 liradır. Buna ayrıca Lehli· 
lerin kurduklan ilk müskirat inh · ıanna borcu olup 
hükilmete aeçmeıri lğzıpı gelen 5000 lira da ilave 
edilince yekun 125,000 lirayı bulmaktadır. Ba mü· 
him para elyevm tahsil safhasındadır. 

Yeni Paralar Gürültüden 
Darphane Hergün 600 Kilo Şikayetler 

Gümüı Erifjyor Ç -.. 
Soa Ye kat'i .. ldiai almak ogaldı 

&zere Maliye V eklletiu gönde- GürDltft ile mllcade]e hakkında 
rilen yeni glbnllf paralara ait alçı Yer len karar mucibince seyyar 
balı"klar P~pmbe gbü D~ emafm •ababları saat 8 den 
mtid6rliiiine iade edilmiştir. 1 enel mahalle aralannda bağır-
Darpw mldilrltiil taılaklar malan Juaktır. Halbuki birçok 
lıeriade teknik baza clkeltmeler 8emtlerden Belediyeye fiklyetler 
nplmak Ye kenar kalmlaldan 1apdmıft1r. Bu fiklyetlerde seyyar 
prtauıeye dalaa unmı bir hale enafan yiue eakiai gibi aat 7 de, 
setirilmek Dzere bunlan hamhyan hatti daha evvel bağara bağıra 
ve biner lira mtlklfat alan Mu- pçtikleri ve herkeai rahaw 
.l'UI' izzet •• Ômer Vedat Beylere ettikleri bilclirilmiftir. Belediye 
vermiıtir. Bir laafta lçbade ba bu gibi esnaf bakloada fiddetli 
diizeltmeler de yapıldıktan 10nra takibat yapacaktır. 
paralana kahplan hazırlanacakbr. N y k ? 
Darpane mldlirliiğll her gtln (600) e apaca mIŞ 
kilo kadar gümlf eriterek çelik Bir Adam, Gece Yarısı Bir 
biline getirmektedir.. Kadımn Evine Girmiı 
24 Saatin .Perikay11Dde Şahmerdan ... 
U Ad• l • kağında (56) numaralı evde otu· 
n Q lSe er l ran Necip Bey iaminde bir zat 

Karagtlmrllk'te oturan Ye fi. 
ruzan vapurunda makiaist Muam
mer efendinin bilet almak için 
tramvaya verdiği bir on kurur
lujun ıahte olduğa anlaıılarak 
tahkikata baılanmıtbr. 

• Enelld gece Zeki ismia
debiri Karagtımrukte Ahmet 
Ağamn evine girerek öte beri 
çalaikea 1akalanm1fbr. Yapılan 
tahkikat neticainde 6ç &tin evvel 
de bu evden çalman 150 liranın 
Zeki tarafından apnldığa anla· 
f1111111br. 

Jf Fenerde pkercl Fıkrlnia 
çırağı Ali çekmeceden 40 lira 
çald tından yakalanmıftır. 

Jf. Enella ıece Beyoilanda 
Cemil isminde bir seyyar karpuz• 
cu, Naime laamm 1aminclebir 
kadana, alıf verit yldadea bir 
• .. akap aeticaincle feu Mide 
d&Ymllf, yablanmıfbr. 

Bunlardan baıka aon 24 
ıaatte tehrfa muhtelif yerlerinde 
birkaç yaralanma Ye kaza ol-
muttur. 

gece'eyin batkaaımn evine girdiği 
iddiaıile polis tarafından yakala• 
narak mllddeiumumUiie verilmir 
tir. iddia ed ldiğine g&re bidiae 
.. ıekilde olmqtur: · 

Evveliai gün gece Jarısmdan 
Hnra Necip Bey kolllfO)anadaa 
Necibe Hanamao e ine girmiş, 
yavaşça en Oat katta yatan ban1-
mm odamna fitmif, ve karyolaya 
dolapları kanıtırırken Necibe H. 
ay•nPPf, bağarmak iatemiı. Fak at 
Necip Be1: ,. Korkmayın, benim 
ıize hiçbir zararım dokunmıya• 
caktır. " demİ.f ve orada ayrıl· 
mqbr. 

Fakat Necip Bey, Dk tahkikat 
ııra11nda Yerdiği ifadede Necibe 
Hanımı• evine hiçbir fena ai,etle 
gitmeclijinl, •dece baa meaele
ler etrafıacla konup1«lr Gzere 
alttiliai taylemiftir. 

Kendisi birinci milatantik ta-
nfıacln wguya çekihniştir. 

Ro,ıet T eklit Etlllf 
RefaD i8minde birisi poU. 

rtıtvet teklif ettiği iddiame Jaka
lansak claa müddeiumamUiie 
AerillDİf tlr. 

Uyku Hastalığı 
Felemenkli Bir Yolcu 
Hastahaneye Y abnldı 

Perapalu otelinin 123 numa
ralı odaamda oturan Holandah 
M. Haydrik laminde bİrİDİD iki 
gündenberi oduından çıkmama
sından ıüphelenilerek sabıtaya 
haber Yerilmİftlr. M. ffaydrik 
odasında UJUl'ken bulunmq. ya
pılan muayeae netlceainde uyku 
hutabğana tutulmaı olduiu anla
tılarak Alman hutahaneaiae kal
chrılllllfbr. 

Oniıersiteda imtihanlar 
Onlvenite f aktllteleriade eyltll 

devreai ikmal imtihanları dlbı 

bqlaımfbr. imtihanlar 15 lefl'İDİ
evvele kadar eGrecektit'. 

F ak61telere yeni tele be ka11t 
ve kabul& de db ~. 

Taggare 
Postaları 
Birçok Şehirler Arasında 
Hava Seferleri Yapılacak 

Hava yollan idareal, muhtelif 
vilayetlerimiz arumda yeniden 
tayyare postalan teaili huauaunda 
bazı yeni kararlar vermiıtir. 

Öğrendiğimize giSre, iallm&z
deki bahardan itibaren, tehirler 
arasındaki tayyare meferleri arttı• 
rılacak, Edirne, b:mir, Sana ve 
Balıkesirle lıtanbul araaıode yeni 
hatlar tesia edilecektir. Bu. auretle 
birçok şehirlerimiz hava yolile de 
biribirine bağlanmlf olacaktır. 

Diğer taraftu, açdmuı takar
rllr eden Diyanbekir • 1.tanbul 
hava postasıom ıelecek haftadan 
itibaren başla~ •uhtemeldir. 

Yeni Tramfay Acabaları 
Cak&dar• KadıklSy hattı için 

liparit edilen yem tramvay ara· 
balarından aekiz tanem de din 
ıehrimize getirilmif ve vapurdan 
çıkanlarak büylik dubalar lberia
de Kadıkay nhbmına çıkanlmlfbr. 

Geri kalan arabalardan onu da 
bu gln)erde ıehrimize getirilecektir. 

1 Giiniin Tarihi 
-----.____..-, 

Bir Fen 
Kurbanımız 

P.n., ıs (A.A.) - Dün P riı 
mii8de baytar yaıı:ı.• Kemal Ce 
BeJia eeaa:ae .. na aı 1apılm 
Da.t ıeaed•bui Puiı pelltör eD 
tildade plıpiakta idi, TO,kiye bil 
eıç·ai cenaze mer minde k aır 
lunmuıtur. 

Enıtitil mGdGr manini profe 
Ramon, mltenffaJ&, &lümiinden ao 
takdir niıueıi oJ..rak ecneb·ler• i 
olan büyük ma alyayı vermişfr. 
mal Cemil 8. Ruam baaiii b kkın 
liboratuvar tecrilbeleri 1 park 
yakaland tı haat lıktan ölmiltt 
Cenazesi muv kkaten Pariıe ö 
mlltUlr. Sonra İstanbula naklad• 
cektir. 

Son Po&taı Kemal Cemil .80 
bu yurdun ateş zekalı bir çocuğu i 
Askeri baytar mektebinden çok 
bir derece ile çıkmıt •• tahail i 
hükumet tarafındaa Fraoaaya ıöndc 
rilmif, orada çalıfbfı en bOyDk ta 
mleııeaeai olan Put& Enatitüala 
eok takdirler kazaamıtbr. Bir ar 
bir HhiY eseri olarak tahaUini ikaa 
•ttiti zannolunmq ve Kemal 
memlekete çatrılmıfb. O saman b' 
ba aenç baytar doktorumuzun beD 
bhıilini bitirm · ı YHi1ette olmadıf 
~azarak bir a&cldet daha Fr••a 
kalmuı lhımplditini ileri ıOrmftıtl 
Hlk6met bizim bu yaıı:ımıu dofru 
yerinde bularak ba atq zekalı pn 
birkaç nne için dau Franaada çallf" 
mak milaaadeıini yermiıti. Fakat.,. 
çare ki felek, bu farAb ona çok a4r 
ve ıenç mltefenaia fen utnmda ., 
naife bquada kurbaa fitti . 

Askeri Heyet 
Rusgadan Döndü 

neYralaıda balanmak üze,.. 
Ordu mlfettiflerinden Fahretlin p.
pnın. ri1uetinde olarak doat kor 
P1Jll.'91. ,_vet .... ,,. plen Aake 
'heyetlmıs din ÇI~ nJNrlM :.eh 
rimize dönmDıtür. 

He1•tia reiai Fahrettin Paıa dilD 
bir muharririmizi kabul ederek, aeya• 
ut lnfbalan etrafında beyaaatt 
bulanmut •• ezelmle demiftir ki: 

• - Kw1 Onla manenaJanad• 
J1k1ek harp yaaıtalarile hlJ lk yeni
lilder ıardlk. Kamanda heyetiJe, el'"' 
klnılaarbiye8İ ~ok det•rli we harp 
fennine tam bir •ukuf aabibiditlell 
KuvvetU bir diıiplin cari, zabitan 
efrat en büylk mepkkatlere tahaDI"' 
11611 ılSıteneek 111rette idmaobdırı.t 
MotarlG harp vuıtalarile mlfter811' 
bareket kabiliyeti ,a.terdilu. 

"Mauena aüuı haricinde ıer 
dlfimiz mıe .. aaelerde mesai 
aauriJab kavwetli ameliyatla bir.'
likte ---Is .min•e çok ...,. 
oluak taul• ....... 

SiYO, asker, Mitin Ruya b~ 
lerlnden, fabrikalarda unatkirlarcbi[I, 
milaendiılerden Ye ameleclea, kit' 
lerde halktu f&clGllD 6s llrraa 
aamimiJıet •e 18TP cidd• f•k ... 
Jlktlr. Ea birik eclamlanam ~ 
eliti autaldar, dalma milleti~ 
memleketimi:&• çok blytlk .. ref ızali 
eden Jlkaek MS:alerdi. Ba Jlk.-k 
lalrmet eseri, Blylk Gaaiain ye 81-
,0k Millet Meel aiaia •••l•keti!9. 
deade ptirdilderl Y,lldlldena 
aeticeaidir ki, bia Ula Gaaimlae 
kadar tetekkll" et.ek Jha• udır.,, 

Son Posta'nın Resimli Hikayesi: Pazar Ola Hasan B. Digor Ki: 
--------------.-.---------------------------------

\ft / 

Haua Bey - Vay mel'aa 1 Grip mı1Erobu - N61e f&ll· ı ... Tramvaylar, vapurlar, flİben-1 
ftJf. Yme c:l 1e11 pldia? ,__ Hwa Be,1 Ha-. SÜ cliferlar, otobl.I. ,.._ eakial 

. flyle, illa .. ,.. • .,... albl biat.ilk.. 

.. , SIMmalar da llPW.•. we.. 

1 
Hu._ Ba1 - Aal ... ı• 

Sea bunwı bildikt•a ~~· 
d1ant etme• olur ...... , • 
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Resimli Makale D Akıl Ve Ne/is a Söı .. n Kı a u 

Üzümünün 
Başına Gelenler 

A. -
1 Memlekete hariçten her yıl milyon· 
•r getiren lzmir üzüınü bu sene piya
•aya çıktıktan sonra müstahsil ile tüccar 
llrasında derin bir anlaşamamazlığa yol 
a{tı, .\Iüstahsil, tacirin hareketini kendi 
a .~Yhinde gördii, bu yüzden zarara 
~ll~t~ğünü ileri sürdü. lzmirden alıp 
ıı Bıituna koyduğumuz bir tetkik ya· 
j19!• İzmirden harice iizüm satan ta.cir
e~ın yanlış ve hesapsız bir hareketini 

1~0•termek itibarile üzerinde durmak 
aı:ınıgelmektedir: 

Garbi Anadolu müstahsili, 
Uıüoı işinde oldukça büyük bir 
tehlike atlatmıı bulunuyor. Birkaç 
tanınmış tüccarın hesapsız hare· 
ketleri yüzünden işlenen bir hata· 
nın cezasını, az daha müstahıil 
~~klenecek; üzüm fiatları baı 

0 ndUrücü bir sür'atle yuvarla· 
lacaktı. Vaziyeti tamamen aydın .. 
atabilmek için, bundan iki buçuk 

11Y evvel Berlinde, bir otelin ga-

hıınoaunda cereyan eden ticari bir 
Adiseyl hülisa edeceğim: 

. Her sene yaz mevsiminde, 
1~racat yıh girmezden evvel lzmi-
rı.n tanınmış ihracatçı firmalarının 
t'rektörlerl, müstehlik piyasa mer
l ezlerinde seyahate çıkar, ahcı• 
arla temaslar yapar; bu suretle 

Avrupa taleplerini tesbit ve ba· 
:an da alivre ıatıı anlaımaları 
tnza ederek lımire dönerler. 

Ancak bu sene vaxiyet tama• 
~en değişikti. Cihan üzüm re• 
b 0 ltesl noksandı. Buna mukabil 
b ~ zı büyük müesseseler arasında 
t ır kartel yapıldığı, bnnların mllf· 
~rek hareket edecekleri söyle
nıyordu. 

b Türk ihracat firmalarından 
1
. azıları kuşkulanmıştı. Hirgün Ber· 
ınde bir otel gazinosunda bulu
Ş~n ecnebi ve Türk ihracat ta .. 
c ı r! · d ~nn en bazıları orada üzüm 
lkzıyeti~i görliıüyorlardı. Bir ara· 
K gazıno ~arsonlarmdan biri 
a~tele dahil olduğu söylenen 

lacırlerden birine bir mektup ge
tl:-mişti, berkesin gözü önünde oku· 
ilan bu mektup 77 çuvalhk bir 
llivre satıı muamelesi idi. 
Bu 77 çuvallık parti 12 ·florin 
lizer'inden muamele görmüştü. 
. Gazinoda bulunan bazı Türk 
~hı-acatçılar, vaziyetten kuşkulan· 
ılar.. Giiya onu bunu atlatmak 

~E:\1dasile, Türk mlistahsilinin ba· 
~ındaki malı kendi hesaplarına 
"'lnıan ithalatçılarına yok baha· 
~ırı~ satmağa başladılar ve 12 

1 Iorın üzerinden büyük muamele• 
ere giriıtiJer. 

Halbuki ecnebt lhracatçaya 
J;len mektup bir blöften ibaretti. 

. çuval gibi kUçllk bir muamele 
~~hayet bir kıymet ifade edemez· 

1
• ÇUnkU Kartel yapan miiesse· 

:eler pekala biliyordu ki, Avus· 
/alyada, Kaliforniyada Uzllm 
k~koltesi düşük olduğu gibi Tnr-

1Yede de vaziyet ayni idi. 
~ı· Bu itibarla, 934 Uzüm mahsulU 
b~\1re satııa hacet kalmadan daha 

Ylik bir emniyetle satılacaktı. .. 
1 Tüccarlar Avrupadan dönmüş· 
,1~· piyasa da açılmıştı. Büyük 
•ı '"re . !lluamelelerine yok paha• 

1 na gırışen bazı Türk ibracatçı-
ı:~~ riyasayı düşürerek tealıhiit· 
Ha

1

kik~~~ine getirmek istiyorlardı. 
başka bi; bir 14Combine,, den 
' 'k fey olmıyan, fakat 

artel" yaptıklar ·ı i li "l 
b. 'h ı ı er s ru en ecne ı ı racatçılar k d' f 

içimizde biri mösbet, öteki menfi iki kuvvet her 
zaman mücadele halindedir, Eıkiler menfi kuvvete 
" Nefalemmare ,, derlerdi. Bu menfi kuvvet bizi hisleri-
mizin hilkmil altına aokmaya çalııır. Fakat akıl ve mu· 
hak9memiz doğru yola JrÖtilrmek ister. Hadiıeler karşı
ıında bu iki kuvvetin mDcadeleai çok tiddet'i olur. Akıl 

ve muhakeme kuvveti yerinde olaıuar dogru yu.u bul

makta gecikmezler Ye ıelimet aahiline inerler. Fakat zayıf 
iradeliler daima nefialerinin eairidirler. Kumarbazlara, 

ayyaşlaara~ Hrarkeılere' eroinciler& dikkat ediniz. Hepisi 
de irade zayıflık nm haatalarıdırlar. 

• SON TELGRAF HABEWLERJ 
• 

Komiteci Mihailof lstanbulda 

Muharririmize Diyor Ki: 
"Bulgaristanda Beni Öldür.;eklerdi. Bin Bir Maceradan 

•• 
Sonra Mert Türklere Teslim Olup Olümden Kurtuldum.,, 

( Baştarafı 1 inci ıayfada ) 
Mlhallof Neden Kaçtı ? 

u - Bulgar devletinin neşret
tiği devleti koruma kanunu ta· 
limatnamesinin 14 üncü maddesi 
mucibince, polis müdüriyeti tara
fından yevmi gazetelerden başka 
resmi gazetenin 7 Eylul tarjhli 
nüshasında neşredilen bir tebliğle 
lvan Mihailof ve dokuz arkadaşı· 
nın on gün içinde hükümete tes .. 
lim olmaları bildiriliyordu. 

Resmi makamdan alınan malii· 
mata göre pazartesi akşamı, 
Mihailof, karııı Mença Karniçeva 
ile birlikte Bulgaristandan Türld .. 
yeye kaçmıya muvaffak olmuş· 
tur. Mihailofun firarı Burgaz ha
valisinde ha:ıırlanmışhr. Yanın· 
da birkaç arkadaşı ile karısı bu· 
lunduğu halde lvan Mibailof 
Fakiya mıntakasıoda Türk-Bulgar 
hududuna yaklaşmış ve karısı 
ile birlikte Bulgar hudut muha· 
fızları tarafından farkedilmeden 
hududu geçmiştir. Diğer arkadaş· 
ları geri dönmüşlerdir. 

Mihailofun kaçmasile alakadar 
görünen 7 ·8 kişi Bulgar zabıtası 
tarafmdan tevkif edilmiştir. Bu 
hususta daha ·fazla malumat 
verilmemektedir . ,, 
Mlhallof iade Edllmlyecek 

" -t- Makedonya komitesi reisi 
f van Mihailofun hududumuzu ge· 
çerek hllkômetimizin himayesine 

iltica ettiğini Trakya umumi mti· 
fettişllği Dahiliye vekftletine bil· 
dirmiştir. 

Mihailof ve reflkaaı ıiyasi 
mülteci olduğu için Bulgar hUkô· 
metine iadesi mevzuubahs de· 
ğildir. 

Mlhallof Nasll Geldi ? 
Mihailof şehrimize dun akşam 

saat yedi buçukta gelen Edirne 
trenile gelmiıtir. Yanında refikası 
vardı ve her iki komiteci 3 za· 
bıta memurumuz tarafından mu• 
hafaza ediliyorlardı. 

Trenden kimıeye görünmeden 
çıkmak isteyen bu kafile trenin 
arka vagonundan rayların üzerine 
atlamak üzere inmişler ve istasi· 
yonun çıkış kapısına doğru iter· 
lemeye başlamıılardı. Mihailof 
zayıf, orta boylu, az bıyıkh. elma· 
c1k kemikleri çıkık bir adamdır. 
Refikası da kendisi gibi zayıf 
bir kadındır. 

Kafile çıkıt kapısma vardığı 
zaman Mihailof gazete fotograf
çalarını görünce polislere gayet 
se;is bir Tllrkçe ile: 

- Bir başka yerden gidelim 
demiş ve istasyon polis karako· 
luna teveccüh etmiştir. Karakol
dan da çıkılacağı zaman yine ga
zete fotografçılarile karşılaıdmca 
Mihailof sinirlenmiş: 

ıapkasını gözlerinin üzerine indi· 
rerek çehresini daima objektif .. 
ten saklamıştır. 

Mihailof ve 2evceıi lıtasyon· 
dan Polis Mlldürlüğüne götürUl .. 
mnıler, isticvap edilmişlerdir. 

Vaziyetleri bugün tetkik ve 
haklarında yapılacak muamele 
bugün tayin olunacaktır. 

Mihahllofun memleketimizden 
başka bir yere gitme1i de muhte .. 
meldir. 

Bulgar Dehlllye Naz1rı 
Ne Diyor? 

Mihailofun Türk hududuna il· 
tlcası Bulgaristanda heyecan 
uyandırmış.tır. Bulgar zabıtasının 
Makedonya Komitesi reis ve aza· 
larml yakalamak buausunda al· 
dığı bUtUn tedbirler bu hadise 
karşısında suya düşmftştnr. 

Bulgar Dahiliye Nazırı bu 
hususta demiştir ki: 

- lvan Mihailof 3·4 saat daha 
Bulgaristanda kalsaydı poli• tarafın· 

dan behemehal tevkif edilecekti. 
Fakat siyasi bir mülteci gibi 
TUrkiyeye kaçtı. Bunun için Tür-

kiyeden Mihailofun iadeıioi isteye· 
meyiz. 

M. Yorglyefe Mektup 
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bır şekilde çarpışıyordu ki b. hareketin arkasına kanunun eli 

- Biz mert Türklere teslim 
olduk. Amma gazetecilere teslim 
olmak aklımızdan geçmedi. Maa· 
mafih haklarıdır. Vazifelerini ya
pıyorlar,, demiş. Buna rağmen 

" Mihailof" , hududumuza ilti
ca etmeden evvel Bulgar Başve
kiline bir mektup göndermiı ve 
şu cümleleri yazmıştır: 

" Ben asla teslim olmam. Siz 
de beni nafile aramayın, bula
mazsınız . ., taraftan yedi kuruşa üzüın rn~~ yapışacaktır. 

i!11el~si olurken öte .taraf.~a .1 ı, ------------------·-------------------------=." 2 kuruşa yüksek partıler uzerıne ( 
~atışlar yapılmağa başlandı. Dört ı 
l~racatçı yüzer, yüz ellişer bin lira 
~'Yan etmelerine muknbil, Tlirk 
~ü1~s~hsili iizüm işinde ağlamadı, 
g atılamadı. 

ttı Müstahsile ait bir malı, kendi 
I> alları gibi kullanarak satış ya
k lln tiiccarlara bu hadise çok 
afi bir derstir. Hükumet, piyasa· 

/STER. iNAN /STER iNANMA! 
Şu mahut Makedonya Komitesi Reisi Mihailof'un 

Tra k yada hududumuza iltica mecburiyetinde kaldığı 
h aber veriliyor. Vaktile yalnız Tilrkiye aleyine teıekkül 
eden bu komite, köhne saltanat idaresinin aczi 
kartısında Rurnelide hayli kan dökülmesine ıebep 
olmuf, Balkan harbinde de en vahti tekilde hueket 

ı.sr•• iNAN 

etmekten çekinmemitti. Tilrkün kalbini sökmek 
cilr'etile kurulan bir haydut komitesinin elebaıısı, çok 

garip ve kendi hesabına hazin blr tecellidir ki mensup 
olduğu Bulgar hükumetinin takibinden kurtulmak için 
Tilrkiyeye Utlca mecburiyetinde kalıyor. 

ISTBlf INAflllAI t' di.işUrmek istiyenler hakkmda 

lrekete geçmiştir Piya!ıada ka- L-------------------------------------------.1 

Münderecatımızın çoklu
ğundan dercedilememiı
ti1 

Muharrir M. Musollnl 

İngiliz 
Hazinesine Borçlu 

İtalyan Başvekili M. Musolinl 
son günlerde Londra MaJmüdür
lüğünden nazik fakat çok resmi 
bir tezkere almıştır. Londre Mal
müdürlüğü, bu tezkeresinde M. 
Musolininin lngiliz hazinesine vergi 
borcu olarak ( 250 ) lngiliz lirası 
ödemesini istiyordu. 

Verilen talimat üzerine Lon
dradaki ltalyan sefiri M. Grandi 
lngiliz hükumetinden bu müraca
atin sebebini sormuş ve ıu cevabı 
almıŞtır: 

( Devamı 8 inci aayfada ) 

Kulağa Aşık 
Bir Ayı 

Zonguldak (Huıuat) - Dev~ 
rekten gelen bir yolcunun an· 
lattıklarına göre; bu kazaya bağh 
Yenice nahiyesile Zafranbolu 
kazasının hududu olan u Dalh 
kısık " timendifer istasyonu el· 
varında bir ayı tllremiıtir. 

Bu ayanın başlıca hususiyeti, 
o havalide bulunan ayılardan 
çok daha büyük ve rengının 

beyaz olmasıdır. Hayvan gUn· 
düzleri bile o civardaki köylne 
sokulmakta, hazan köy sokak· 
larında pervasız dolaımaktadır. 

(Devamı 9 uncu Sayfamızda) 

Vekiller Şehr;mizde 
lktısat Vekili Celil ve Maliye 

Vekili Fuat Beyler dlin Ankara
dan ıehrimize gelmişlerdir. Celal 
Bey hususi bir itf için gelmif, 
akşam trenile tekrar Ankaraya 
dönmüıtür. 

Fuat Bey birkaç glln burada 
kalacaktır. Ayrıca Milli Müdafaa 
Vekili Zekai Bey de dün akşam 
Trakyadan şehrimize gelmiıtir. 

Çankırıda Zelzele 
Çankırı, 15 ( A.A ) - Bugün 

saat beşi yirmide poyrazdan do
ğuya doğru yer sarsmhsı oldu. 
Zayiat yoktur. 

Hiç Yüzünden 
Bir Cinayet 

Tire, (Hususi)- Bu civarda KGr
dUIIU köyünde incirçekirdeğim dol
durmayacak kadar ehemmiyetsiz 
bir sebep yllztinden kanlı bir ci· 
nayet işlenmiştir. 

Üç köylü bir arpa hmuzlığı 
yüzünden köy idare heyeti tara• 
fından sorguya çekildikleri ıırada 
bunlardan Hasan Hüseyin isminde 
olanı hiddetlenir ve cebinden bir 
ustura çıkarıp heyetin üzerine 
hucum eder, bu sırada Mestan 
oğlu Hüseyin Efendi omuzundan 
yaralanır. Hüseyin Efendi can acı· 
sile duvardaki çifteye sarılarak 
ateş etmek ister, fakat diğerleri 
araya girmiye çalışırlarken çifte 
ateş alır ve Hasan HUıeyin göğ
sünden ağır surette yaralanarak 
ölür, saçmaların tesirile heyetten 
Hasan oğlu Mehmet ve Ahmet 
oğlu Hasan Efendiler de yarala
nırlar. Yaralılar hastaneye kaldı .. 

rılmış, zabıta tahkikata başlamıştır. 

Mısır Silahlanıyor 
Londra, 15 ( A.A) - Mısır 

hükumeti, milli müdafaa için 
lngiltercden birkaç tayyare filosu 
ıatın almıştır. 

9 Eylul Panayırı 
İzmir, 1 S (Hususi) - 9 EylM 

panayırı gece 24 te kapandı. 



Maraşın 
Umumi 
Vaziyeti 

Maraş (Hususi) - Maraş 27000 
nüfuslu tar:ht, eaki bir Şeh;rdir. 

Ah r dağ.nın eteklerine kurulmu~ 
tur. Göksun, Andırın, Elbistan 
isimli üç kazası vardır. Mnlhakatı 
aarp ve glinlerce uzak mevkiler· 
de olduğu içın aradaki milnnse· 
bet a cak idari bir irtibat halin
de kalmıf, iktısadl aahalarda bir
leşme ve kaynaıma husule gel
memiştir. Mülhakat yollan çok 
arızalıdır. Değil tekerlekli vesait, 
hayvan bile çok yerlerinde yu· 
varlanma tehlikeleri geçirir. Bu 
yüzden Maraf, iktısadi ve ticari 
sahalarda henUz inkiıaf edeme
miştir. Mamafih, Cumhuriyet hU· 
kumetinin yola verdiği ehemmiye
te bakarak birgün bu yolların da 
ıose şekline gireceği kuvvetle 
tahmin edilebilİJ'. Nitekim Maraş
Kayıeri yolunun Marq - Göksun 
kıamında faaliyet başlamııtu. 

Marq münbit bir araziye ma
liktir. Bu arazide bilhassa nefis 
pirinç yetitir. Pirinç istihsaJatı se
nede iki milyon kiloyu aşmakta· 
dır, meyva ve sebzeleri de nefiı 

Ye boldur. 
Halk çahıkan<lır, kıyafeti me

den·dir, düzgün bir ıive iJe ko
nuşur. Yerli kadınlar sokakta pe
çe ve çarşaflıdır. Mamafih zaman
la umumi cereyana uyarak çar-
aftan sıynlacaklan sezilmektedir. 

Cuma geceleri halkevinde 
aile toplantıları yapılmaktadır. 
Mara1ın ucuzluğu bilhassa kayda 
ıayandır. Burada en çok gtlm8t 
para tedavOldedir. Bu para fJe, 
keçi eti 8, koyun 1 O, pirinç 1 O, 
ekmek 4 kuruıtur. Yumurtanın 
4 tanesi 1 kuruştur. Sebze, Mey• 
Ya ve saire de o nisbetle ucuz ve 
boldur. Şu h~aaba gare Maraşta 
30 lira ile Oç nilfuılu bir aile -
lıraf yapmamak ıartile· ferahça 
yaşayabilir, mamafih bu ucuzluk 
Marıaı lehine bir feY lfade etmez. 
Maraıta Un, Çeltik, Ye Elektrik 
fabrikalan vardır. Debağbanelere 
maliktir. 

Sıhhat milessesesl olarak; tra· 
bom hastahane ve dispanseri bir 
de memleket hastanesi mevcuttur. 

Burada yalnız Ziraat bankası• 
nın şubesi vardır. 

izmit Vah Veı<ilinin Tamimi 
lzmit, (Husu i) - Vali vekilli

ği e tayin edilmiş olan Hasan 
Faik Bey bütün dairelere yaptığı 
bir tamimde yollar, ziraat ve hay
van işlerinin başlıca uğraş lacak 
işler meyan nda olduğuna işaret 
etmiş ve kazalarda tetkikat yap
maya başlamıthr. 

Bozuyukte Spor 
Boztiylik ( Hususi ) - İdman 

Yurdu Esk'ıehir Demlsporla yap
tığı maçta O - 6 mağlup olmut. 
Eskişehir idman Yurdu ile yapı
lacak maçta Eakişehir idman 
Yurdunun sahaya gelmemesi llze
rine mağlup addedilmesi ile neti
celenmiftir. Bu suretle Eskiıehir 
Deminpor mıntaka birincisi, Bo
züyük İdman Yurdu da DUntaka 
lklncisı olmuştur. 

Eozuyukta Pancar istihsali 
Boznynk (Hususi) - Bu sene 

Bozüyü~te pancar mahsulü fevka· 
I!de eyı olmuştur. Sevkıyata baı· 
Janmıştır. Geçen ı•ne 650 vagon 
pancar istihsal edılmııti. Bu sene 
bunun bir misli mahsul tahmin 
ed lmektedir. Her vagon vasati 
".,, ... l ı"1 ... 

T L 

T ekirdağında 

Bozüyükte 
ilk Panayır 23 Eylülde 

Kuruluyor 
Bozüyük (Huaust) - Bu Hile 

ilk defa olarak memieketimlzde 
bir panayır kurulacaklar. Panayır 
23 Eylulde açılacak, bet gtlo de
vam edecek, hayvan Ye ticaret 
esyası aahşına tahsis olunacak· 
tır. Belediye hariçten ve civardan 
gelecek halk ve esnafın istirahati 
için lcabeden tedbirleı:i almakta• 
dır. 

Adanada Saat DOdUgO 
Adana, 15 (A.A.) - Beledi· 

ye Encümeni hergÜ!ı saatleri ve 
harp esnasında tayyare hücumla• 
nnı bildirecek bir dlldük alınarak 
aaat kuleaine konulmasına karar 
Yermiştir. 

Adanada Buğday Mubayaası 
Adana, 15 (A.A.) - Pamuk 

ve koza nakliyatı hararetle baş
lamıt olduğundan son glbılerde 
pazara pek az buğday aelmek
tedir. 

Ziraat Bankam Adana tubeıi
nin mevsim bqlangıcındah pm
diye kadar aldığı buğday yekünu 
5 milyon kiloya varmııtır. Banka
nın buğdaylanndan 6.7 tonunun 
ihraç edilmek tizere olduğu du
yulmuştur. 

Muglada Bir Aylık [hracat 
Muğla, 15 (A.A.) - Vilayeti

mizin muhtelü iskelelerinden Ağuı· 
tos ayı içinde 125 öküz, 139 
inek, 111 boğa, 214 keçi, 111 
koyun 44 kuzu, 2113 kümes hay• 
~anı, 4 manda, 2 beygir, 2 ıo 
~lo aünger ve 51500 kilo gübre 
~· •• P.d 1 "'il ;ı. .. r .-di11T1fet'r. 

1 Çermik Ve Havalisinde Sürek Avları 

Ç•rmik o• lıaoall~ind" sürek aoı gapan köglill•r 
Diyanbekir ( Huıuıi )- Ziraat Ayrıca Devegeçidi nnhiyesinde-

MüdUril Halil Bey:n riyasetinde ki aürek avında 23 yaban domuzu 
sllrek avlanna başlanmışhr. Çer- itlaf edilmiştir. Beş ay zarfında 
mik kazaamın Gürüz, Butan ve vilayet dahilinde ıürek avlannda 
Kazin köyleri halkmnın ittirakile öldürülen yaban domuzlannın 
yapılan ve bir kaç gUn devam yekunu 310 dur. Bunlar içerisinde 
eden bu aürek avı neticesinde 150-180 kilo ağırhnda domuzlar 
61 yaban domuzu öldürlllmüıtllr. vardır. 

Kadrnhanmda Dolu 
Kadmhanı, (Husuıi) - Buraya 

ıtırekli yağmurlar yağımı Ye iki 
ıaat mnt"madiyen dolu düımu .. 
tür. Dolu aebze bahçelerini •e 
meyva ağaçlarını harap etmlıtir. 
Birçok yerlerde harman yığınlan 
aele kapılmııtır. 

Adanada Gazi Heykeli 
Adana, 1 S (A.A.) - Gazi 

Heykeli kaidesinin lnıaıı mimar 
Abdullah Ziya Beye ihale edil· 
miştir. 

Afyonda Yağmur 
Afyon, (Hususi) - Devamlı 

yağmurlar yağr:ıakladu. Çiftçi 
tarla sUrme zamanındaki bu yağ• 
murlardaa çok iatifade edecektir. 

Bir Kız Kaçırma Hadisesi 
Balıkesir (Huauıt) - Bigadıç 

nahiyesinin lııklar köyllnden 
Mehmet, Kadir ve Ahmet !amin
de llç kiti gece anneaile bera• 
ber evine gitmekte olan GliUıtan 

laminde bir kızı zorla kay dııına 
kaçırmıılar, derdestlerine giden 
ihtiyar heyetine karıı da ıilab 
istimal etmişlerdir. Bu Uç kiti 

j ndarma tarafından yakalan• 
mışlardır. 

Bahkesir Nüfus MUdUrlUgU 
Balıkeair (Hususi) - Mnnhal 

olan viliyet nUfus mOdOrlüğllne 
Yozgat nUfuı mUdllril Osman 
Bey tayin •dllmitür. 

1 

Oz Türk~e etrafındaki uğrqmauı• 
larımız hariçte derin akisler uyandıfo 
makta devam ediyor. Belçikada ç klll 
..Metropol Auvers,, gazeteli 2 Eylll 
nüshasında "Tllrk Dıli lnkılibı W 
l .. " ıgı altında şu yazıyı neşretmektedıt• 

"Türk inkılAbı, diğer botlll 
inkılaplar gibi, faaliyet sah.
esasen vAai olan myasi, ikt .... 
Ye içtimai nizamlara inhiıar ettir' 
memiştir. 

Atyah bir hüknmdarın ku_. 
tine tabi müteaddit ırk ve kabl' 
lelerden hnr, aarl ve bir dereceyt 
kadar medenlleımlt bir devıel 
yaratmak, çnrnmoı bir ıalta...e 
devrini yıkıp yerine zamamn ibtlt 
yaçlarına göre bir CümburiyJ 
kurmak, genif bir ikboadiy• 
plAnı tesi11 etmek, bu pllnı fİ .. 
diye kadar takip etmek, Ye W 
nu Tilrkiyenin mağlOp, yaralı f 

f akirleşmiı olarak çıkmq oldujll 
bir harpten aonra tatbik edebil
mek, işte Mustafa Kemal, ye ar 
kadaılannın muvaffakiyetle me1' 
dana getir.dikleri mühim itler ... 

Fakat asri Ttırkiyeyi lda,. 
edenlerin çalııması bu kadarı. 
kalmadı. Memleketlerinde kliltilrld 
bDyük bir değişiklik vücuda f'1' 
tirdiler. 

Tnrk dili bile onlann ce_, 
programından kurtulamadı. ôyl• 
ki, bugün, mnbaligasız olarak 
Kemaliıt hareketine bağlı hakiki 
bir dil inkılabından bahsedile
bilir. 

İlk hedef alfabenin 
oldu. 

Memleketini laik bir ıekl• 
koyaa Gazi, ona "Uik,. bir al
fabe vermek istedi. Bu tadilat 
1928 de yapıldL Eau olarak 
umumileşmiye yDz tutan Utla 
harflerini aldılar. Bunlan birk•f 
alameti farika ile değiştirdilel 
Ye ıonra bunun 11rf Türk~ 
olduğunu kabul ederek u Tnrk 
alfabesi,, iaminl Yerdiler. 

Bu ıahada meydana gelen i~ 
mllhim olduğunu tasdik etm~ 
lizımdır. Ruıyada ayni ceaare~ 
gösteren Lünaçarski, bu iıte mtl" 
vaff ak olmamıştır.. hk gtiçlliklet 
bertaraf edilerek, Türkç ye h~ 
men tamamile tatbik eail n bit 
sadalı alfabe verildikten ı r• 
bazı kelimelerin yeni uygu. suf' 
luğu görlllmuşUir. Bunlar inluljp 
aleyhtarı telakki edılerek derhal 
genç Türkiye Cümhuriyeti hudut
ları ha.ıicine çıkarılmış, liigatlet' 
den silinmiş ve yerlerine tam ınil• 
Tllrkçe kelimeler kabul edilmiıtit• 

1932 Dil Kurultayı bu aah,. 
dakl çalıımayı tanzim etmit '' 
u inkılaba iman ve milliyet~ 
Terlik ,, fikrile yeni lisanı kanuol 
bir ıekle koymuıtur. Bayle bit 
yolu nzerinde arbk durmak ola' 
mazdı. 

Hele, Dil Cemiyeti Umudl 
Kitibi İbrahim Necmi Beyin ffJ 
izahabnı dinledikten aonra: " od 
lnkılibımn eskiden mllteaddil 
defalar tasavvur olunmuş, fakal 
lizım gelen lnkılip fikrile yapıl
madığı için bütDn tecrübeler nr' 

ticeaiz kalmışbr. ,, Sonra Dil " 
ile uğraşanlar ecnebi 'Ye TürkÇ., 
leımit ııhlahlan derin bir .,_. 
maya koyuldular. Avam lisanı el-. 
lehçel~rde ve eski kit plarce. 
bunlara yerli birer karş ık aranth
Tahkikat resmi d lrelerin yardı'" 
mile yapıldı ve nihay:»t ıao,ooO 
kelime bulunarak, bunlano 18,0oOJlık 
resmen ecneb\ ıatılaha kart' 
olarak kabul edildi.,. 



igaaet Alemi 

ransada 
lmantık 
obisi 

tlt So91et Ru.yayı milletler cemiyeti 
...:::- ıokmak için çalıtanların ba
llıı.l:. bilhassa Franaayı ve onun 
~ yardımcııı KUçük itilafı 
-""".,onaL Bu niçin blSyledir? 
...-::- zamanlar, yani Çin • Japon 
hf. ibtilaf ı devam ederken, Japon• 
~ lcarıı çok teveccübklr bir bita• 
~ ıaıteren Franıanın timdi, Ja• 
hta a. ile ibtilif halinde bulunan SoY· 
~-.Ya gibi bir deYletle kolkola Yer• 
i::,t_ Almanyanın kendiıinde uyan• 
~ eadifedir. 
... '::!'G Japonya ile Sovyet Ruıyanın 
-._ be tutuf maları, Sovyet Ruıya• 
~lbanya Ozerinde her tUrlü taz-
t •• -:-- Ortadan kaldırır. Ayni zamanda 
...._lanın A1manya ile birleıerek t:: Ukreıa topraklarından kenduine 
~ çıkarmaıı btepi dojıırur. Hal
~ dGnyada kuvvetli bu m•vld ... 
ı.ı... - olan FranHnın bOtGn poliükası, 
~tice d rala darala Alman bu:lu· 
..,..Q her Teçhile tahkim ve Alman• 
:: Franıız dostlarile abluka etmek 
~. Çok mevzii bir faaliyete inhisar 
~or. Fransl% diplomaa sinin dıttan 
~nGıteki heybetine rafmen daima 
.. görüfQ olmasının tebebi itte 

Almanlık fobisidir. - Süreyya 

lb.:.>hobos - Yunancadır. Korku ma
-..ııa• gelir. 

Bir K-a-ça-kçılık 
Hadisesi 

Japonlar, 3 Memuru 
Denize Atmıı!ar 

it -~il _(Filipin adaları), ıs - Hayun 
'la aru. ıarnındeki J. pon balıkçı gemid: __ kaçak teıkilitı tarafındaa 
ıtpııwuı b" . a kk ar teftiı •ırasında 24 kitiden 

re ep olaa .. minin tayfn•ı tara• 
. an iki gümrük memuru ile bit _ .. ._ 

:a_ . _nıe.muru de~ M~Ps'• · 
.,..erıltan ..ı.n ......... .....-.. 

Japon Tapurunu takibe çıkmıfbr. 

orrol(astl Faciası 
'- NeY~ork, 1S ~ A. A. ) - Müddeiu• 
!l!..llıf, Morrokutl vapurunun sahibi 
~· Vart Layn tirketini. adliyenin 
~~ını ıüçlettinnek ıuçile itham 

Bir Gemi Yanıyor 
•a.ıaına, 15 (A. A.) - •Bradburn" 

... ,,,, .. -.... lngiJiz yllk 1remi8i, Balboa ei-
~a karAya oturmuıtur. Gctmi 
h en Janmaktadır. Gemideki 
~ulc vefoafat yQklnGn kurtarılmak 
~ ali p61c azdır. 

' ·--,-,---~-
.• . •.,.. l ·. ---

BABİCI TBLOBArLAB 
Rusyanın Millet
ler Cemiyetine 
Girişi Ve Biz 

Cenevre, 15 ( A. A. ) - Milletler 
Cemiyeti konıeyinde Thkiye namına 
aöz alan Temlr ROıtO Bey TOrkiyonin 
beynelmilel teıriki muaiye iftirakini 
hatırlattıktan sonra, herkese kartı çok 
doa'ane hialerle muttasıf bulundupnu, 
bu yolda denmı arzu ettijioi •e 
Sovyet Ruıyanıa kıymettar mOat:akbel 
te,riki mesaisinden dolayı Tilrkiyenia 
bahüyar bulundutunu bildirmİftİJ' • 

Nihayet Avuatul'J'a namına MSs 
alan M. Berger V aldener, AwubarJ'a
nın lıeynelmiJel mGnuebetlere affet
tifi yüksek kıymeti ıBatererek, ba 
mem'eketia vaıifeai sulh için tqrild 
meaai oldutu kanaaünde bulundufunu 
ı8y!emiıtin M. Berger aon hldiseler 
unumdaki kıymetli mOzabaretlerin· 
den ve billaaua maU mllzaharettea 
dolayı dnletlere tefelddir ettikten 
aonra Avusturyanın aon damluına 
kadar istiklalini müdafaa azminde 
oldufanu bildirmiftir. 

Cenevre, ıs ( A. A. ) - MiUet'er 
Cemiyeti kanıeyinin reisi M. Benea, 
ye. nında Fransız murahhası M. MaHigli 
olduğu baHe, Sovyet Hariciye Komi· 
aeri M. Litvinofun ne2dioe giderek 
ke:ıd" sine, Sovyet Rusyanm cemiyete 
ıwmesi hakkında yapılacak davet ve 
buna Rusyanın vereceği cevap metinleri 
hakkında göriltmüıtDr. 

Ôfreoildiğine nazaran, mtlk&leme
ler müaait surette inkiıaf etmiflir. 
Usule ait bazı teferruat Cenevrede 
halle muhtaç o)makla beraber, iti!Afa 
kat'i olarak tahakkuk etmiş nazarile 
bakılabilir. 

Parlamentolar 
Konferansı 

ltalyanlar Bu T oplantida 
B.uuamıyacalclu 

Venedilc, 15 (~A.1 - De:rft Tel
graf muabirine göre, Yugoıdavya mat• 
buabnın balya aleyhindeki acı nefrİ• 
7atı ilıerine M. MU1olini balyan meb
ualarmı, Belgratta toplanacak olan 
beynelmilel parlimentolar konfera11• 
•ına itürakten menetmiftir. 

Yugoaavyada •on zamaalarda 
ltalyaya karıı ııbık tezahllrler yapıl· 
mı" iddia edilditine rare de Yug.,. 
luys, ppade yyaa odu AYUıturya 
Nazilerine yardım etmiıtir • 
Slsam Kablnealnln latlfası 

Bankok, 15 (A.A.) - Siyam kabi· 
ani iıtifa etmittir. Sebebi, mecliaia 
kauçuja koattnjaa lıoymamı .. dır. 

Milletler Cemiyetinde 
Lehistanın Akalliyetler Hakkındaki id
diaları Muhtelif Tefsirlere Sebep Oldu 

Cenevre, lS (Husuai) - Milletler 
cemiyeti konseyinin toplantıaında Le· 
histan hariciye nazırı M. Bekin aÖy• 
lediti nutuk der"n tesirler uyandır• 
mııtır. M. Bek nutkunda, harp sonu 
muabedelerinia, akalliyetlerin konvo
lu hakkındaki maddelerine tiddetle 
itiraz ediyor, ekalliyetlerin menaup 
oldukları deTletlerin kanuni bGküm• 
leriae merbut olmuı llzım gelditiai, 
harici bir kontrolun, o devletin haki
miyetine tecavGz mahiyeünde oldu• 
tunu ileri aflrüyordu. Leh hariciye 
aazınnın bu sllzleri muahedelerin de• 
titliriJmeai tekliflerine kuvYet Yerir 
mahiyette görüldügü için asabi bir 
hava uyandırmııtır. Lehiatao da bu
gftn 6 milyon kadar Ukraoyalı ye 
mObim miktarda ela Alman ve Lih-aa-
1alı vardll'. 

Avusturyahlar1n Fikri 
Viyana, 15 ( A. A. ) - Gazeteler, 

Lehiatanın akalliyc>tler hakkındaki 
teıebbüıünil betenmiyor ve bu teıeb
büsiln, muah deleri çürütecek mahi• 
yette o'd ğunu yaz yorlar. Gazeteler 
bu hareketten Almany yı mea'ul tut
malctadırlar. 

Lehistan Memnun 
Var9ova, 15 (A.A.) - Yarı resmi 

Gu ta Polaka, M. Befı.in Cenevredeki 
nutkunu alk şl y rak, bunun milli 
iradenin ku retli bir tezabOril oldu· 
tunu, Lehlııtan n ikinci derecede bu 
de•let olarak telakki edi meııine 
muY fakat olunam y cağını, bu nutkun 
aiyasi bir manevra o madığını, •ad•ce 
Leh· atanın h klar nı müdafaa eden 
bir tez hür olduğunu yazıyor, •onun· 
da diyor ki: 

" Bütün Lehistan M. Bek"n boya• 
nat nı aev"nç, gurur ve memnuniyetle 
krtılam ıtır. 

V arıovı-, 15 ( A.A ) - Diyet Mec
lisinde i Ukr nya fırkası re· si M. 
Leviçki dem"ıtir ki: 

.. _ M. Bek'in teıebbGsO, Ukr nya 
milletine ve Veraay muahedesi aley
hine ıiy si faaliyette bulunmak hak· .... ~~ .. ~ 
8 milyon tlknnpb Yaıdtr. 8a ~ 
büa, Leh· st ndaki Ukranya ekalliyet• 
!erinin, icabında Leh hükumeti aley
hinde Mi !etler Cemiyetine tikiyet 
ba~kını ka1dırmaktadır. Diğer taraf· 
tan hOk6111et, M. Bek'ın teıebbilıünil 
•on derece betenmif Te kendiıini 
tebrik etmift"r. Ayrıca halk bu teıeb
bQs lehinde tezahürat yapmaktadır. 

ÇeklereGöre 
Prag, lS.( A.A ) - Çekoa1ovali:ya 

aueteleri, M. Bek'"ı11 beyaaatua.. Le-
. hiatanın ekalliyet prennpleriadn 
kurtalmaı l:ı6ytik bir deYlet olarak 
tanmmaaını temin için bir maaena 

1 

Beyanatı gap•n Leh lıarlcig• nazırı 
M. B~lc 

olarak teli.kiri etmektedir. 

Bir lngillz Gazetesinin 
Ağır SözU 

Londra. 15 ( A.A ) - Mançuter 
Gu rdiyan gazetesi, Lehistnnın Ce
ııevrcdeki son bareketile ve AJrnanya 
i e bii" ademi tecavüz misakı yapmak 
sureti e bedbaht tarihinin tekrarmı 
haz rlamak üzere olup olmadığını 
soruyor. 

KUçUk ltllAf 
CeneV1'9t 15 ( A.A ) - Klçtdı ... 

llf llecli11i1Üa •Oil toptaatıaada aet
redilen bir teblite göre, meclU, Şark 
misakını sulhun teminatı olarak kabul 
etmekte, ekalliyet meselesinde mua• 
hedelerio hiçb"r suretle değifemiye
cej"i hakkındaki eski kararında aebat 
etmekte, Tuna havzasındaki b6tün 
dev'etlerin tam bir irttikWe aalüp •• 
biribirlerile ikt udi yakl8f1Dalarda 
bulunmalarına 1Dzum oldutu fikrini 
tekrar göstermektedir. KlçGk ltı1lf 
Mecliaine göre, Milletler Cemiyeti 
ıulhun ve muahedelerin muhaf azaaı 

(huauauada en uygua teminatbr. Teb
litin sonunda, Fransıa-ltalyan yaklaı· 
ma• nm temenniye çok tayan oldutu 

Aşk 
lençlel'llldlr 

Hiç cevap vermeden aparb· 
mandan çıkb. 

Bu defa merdivenlerden.. inip 
dıpn çıktığı zaman kapuua &din
deki otomobili ıBremecli : 

Mınldandı: 

kadına değdiği zaman kapı per
vuma mı dokunmuı, yoksa kadın 
etino mJ dejmit anlamaL. Böyle 
tlhlel kayıp ıibi kızlardan İDADa 
hayır mı gelir. Kanmn ıukabktan 
canı çıkacak, adam beğenemiyor. 
Aalan gibi delikanlımo anası aya· 
ğına kadar gelmit a karı. Daha 
ne istiyorsua, koca di)'e öp te 
baŞID• koy, alem çıkar çınar gibi 
oğlunu sana kolay kolay sardırır 
m1? Bu kibarlar da acaip insanlar 
ya.. Koskoca, saray gibi apub
manlarda oturuyorlar da bir 
dirhem et tutmuyorlar. Otomobil 
kapıda, aıç.1 mutfakta.. hizmetçi 
ortalıkta .. Ôylo iken 1lne 81Ska· 
hktan kartulaımyorlar; amma beW 
olmaz, onlann da kimbilir ne dert• 
leri vardır. Hem bu kız haatalddı, 
meadebar bir ,eye benziyor. 
Böylaiadea adama zatea hayır 
gelmez, bir çocuk doğuracak 
olu caaı burnundan dtııecek, 
hem de mqa gibi kan çocuk 
yapamaz ya.. Bir feY değil anası 
olacak o ıllrifi kıyafetli karı 
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CW.üm omuzl~nnı kaldırdı: 
hl'.._ Zengin olmasalar böyle 

1-de otururlar mı. 
- Otomobilleri de var değil mi? 
- Var ya, Şofar Remzi Efen-

:ıre tam 1etmif lira aylık verl-

ltasibe ...... GtılsOmln biç 
~beti ""''- tofi>rden bah
letmeaındeld • ..,. farketmedJ. 
~kız: 
.._ - Remzi Efellell "* iyi de
"Q.nbdır diye dev .. eflL Sah 
llnleri beni de gezdirir. 

Haaibe Hanım okadar de.I._. 
da ki hizmetçi kızın ıoför ... 
..... verdiği bu Jnıumsuz mala
~ aralarındaki dostluktan ıe-
1.1. bir taıkınlık olduğunu bile 

•etmiyorda. 
.._,_kafasının içindeki mücadele 
""" alirmedi. 
ıı1ı~ GWsüm hAll ıof6r Remzi Efen· 
~~ıı bahserken birdenbire ma
~ tlzerine bıraktığı resimle 
~ : aldı. Hiddetle çantaaına 

Burhan Cahil 

- Öyle ise bize de o kızın lil· 
ıumu yok. dedL 

Ayağa kalkarken hlla .ayle
niyordu: 

- Zaten pzlm tutmadı ya.. 
Nedir o öyle. Sipsini, aohıcan 
ıibl bir PY- Benim dalyan pbl 
ojlama Jm mi JOld 

Sonra ~ laza tlT• iltifat 
oJsan I diye çeauiai okpyarak 
Uln etti: 

- Bak lelda gibiabıe c•••• 
kmban, tam Reticlime aypn'PılD. 
Etia, C1U11D 1eriacle.. Ne çare ki 
hlzmetçi8in. Doğruaa oilmn• ala-
mam. 

Glldm ba lltifattaa boflan
madı. Ağzını çarpıtarak : 

- Ben de hemen vardım de
ğil mi. Bena Remzi Efendi ayılıp 
baylkyor da yine varmıyorum 
ayol.. Sen oğluna başka kapılarda 
kız ara. Buhlan seni açmaz. 

Gülsümlla tinetçe, terbiyealzce 
verdiği cevap Haaibe Hammı 
pıırtb. Hizmetçi kula bukadar 
teldifaizlqdiji içi• -..... kadı. 

- Kibar taslaklan defolup 
gitmişler. Kimbilir nereler de ge
zip tozuyorlar. Aman iyi ki bu it 
olmadı. Oğlamn bap nara yana
caktı.. Benim aym on dördl ıibi 
evlic:lıma kız mı yok. T erbiyeliz· 
ler benimle adeta eğlendiler. O 
tavan süpllrgesi lahkh kandil g&z
lll ... ka kızlarına beğendDderi 
aibi koca bulsunlar. Kız değil 
tenetlr horoza. 7.atea blylelerinin 
kurumana, ptafabna bakıp inaaa 
alda•nw•& Kim Wllr balana 
da lçJhleri ne kepazeliktir. 
Bakıana koSkoca ana olacak, 
aaça iki renk olllHll kan atan
madan: 

- Kızam kimi latwse ona 
YUV 1 

Der gibi ağız yaywyor. Kim 
bilir o değnek bacaklı, tahta 
göğtislil kızıom kaç faaafiaoau 
var. Şimdi baza zftppeler de 
böyle lideı kemiği gibi, yamyasS1, 
sipsivri aşiftelerden hoılaaıyorlar. 
Erkek olsam da kırk gönlüm olsa 
alimallah b&ylelerine birini bile 
vermem. Kız. kadın dediğin biraz 
etllt caoh olmah. lnaaDlll eli 

razı olsaydı solucan suratlı kızı 
neslimizi tüketecekti. Y ook, biri
cik Re~itçiğimi, aslan gibi evlidınu 
bayle basan kurularına peşkq 
çekemem doğru111. Amma aparı
bmanı. otomobili. malı da mlllkll 
varDllf. Yerinde kalsın böyle mal, 
böyle millk. 

• 

Hovarda 
Erkek 
Ne Demektir ? 

Teyıecijim, 

Saa yapaeatım ıeJi yapmadaa 
evvel anlatıp fikrini almak daha 
dofru olurdu. Fakat hldiae o kadar 
ıilr'atle cereyan etti ki, vak'ayı yap
tıktan aonra anlatmak zaruretinde 
kaldım. 

Fakat korkmayınız. Bir aile facia
aının kal'fısında değilsiniz. mesele 
sadece bir i'enç kıım bir genç erketi 
reddetmesinden ibaret! 

Ben bu genç erketi, görmeden 
ıenelerce İ•rniai ititerelc tanırdım, 
müstakbel bir aifanh bir zevç olarak 
bilirdim • 

Buna, biz daha çocukken aile!eri
miz aruında karar nrilmif, iki tarafı 
bağlayan müıterek menfac.tlerin tabii 
bir icabı o'arak dü1ilnülmü9, öyle 2ö
rillme,.. Her iki ailedea bıriıinin lı-
tanbulda, (;tekinin de htanbulda ol
muına raamenL 

Ne yalan ılSyliyeyim, fikri biz de 
benimıemittilr, fakat ilk defa olarak 
iki hafta enel bu görfllmeden yapılan 
al ıverif te ald nm f olmak ihtimali 
bulunabileceğini dtııOndGm. Onu çok 
iyi tanıyan bir mektep arkadaıı ile 
konuıuyordum, methedip duruyordu, 
bir aralık ı 

- Hovarda bir gençtir, de dedi. 
Bu kelime üzerimde g rip bir tesir 
raptı, tamik ettim. 

- Parayı hiç düıllnmez. keyfi 
iate imi bu duğu kadar b rcar eli 
açlktır, borç iateyene cüzdanı daiına 
aç.ıkt r, denildi. 

Müatakl::el zevcimi bu müıahabede11 
birkaç gün sonra gördilm, ı:nneıi e 
bab si e birlikte ge miıtÖi beni alıp 
lzmire götürecekler i. ç beı defa 
bazen ai elerimiz e, bazan yalnız do· 
laıtık. Hakikaten ıöy endiği ıibi ha
reket ediyordu. 

N.,sıl oldu bilmem, h:ç merak 
etmemiıtim, bu defa öğrendim: ni
ıanlım liseyi bitirmiş, ko ejde oku· 
muş, 11onTa tam İstanbu1a ge1ere1c 
Üniversiteye gireceği aırada ysf n D 
iyıce Her emiş olm s na b k rak v.az. 
geçm·f, pr tik hayatt çalıtmayı daha 
mu•afık buhııuı, ebeve_yni zenır"n ir, 
konufUrken ıordum • 

-Bab md n ~n md n kalacak em. 
laki id re i e Yak"t geçirir· m, dedi. 
Aktam eve döıımüilük. Annemi ba
ı.. ... bir •ea ra ,ektU.. ita eY ... 
metfen yazpçtifimi .ay ec1ı ... 

Can1an aıkıldı, fakt ben karanmda 
ısrar ettim, ıen ne dera"n teyzeci
ğim?. 

l,te aize bir .nal ki •erilecek ce
vabın tatbikatta hiç tesiri olmıyacak• 
tır. 

HANIMTEY"lll -·-- _, ___ .....;;;;;;;;.;.;;.-.... .......... -
bildirilmekteclir. 
Şark Misakı Ve Leblatan 
Varıova, 15 ( A.A) - GEseteler, 

Lebiat:anın Şark misakma girmiyeeeti 
hakk ında bir lngiliı pzetennde 
çıkaa haber etrafında hiçbir tefairde 
bllhmm•yerlar. 

Huibe Hanım tramvaJ bek
leme Jerİn• ıellnceye kad• akh 
fikri, hep bu mesele tlzerinde idL 

Köprilye inmek için tekrar 
tramvaya bindi. 

içindeki kon111mak, dertlqmek 
çekiştirmek ihtiyaca onu kavurup 
duruyordu. Kendi kendinet 

- Ah bizim Kaymakam Beyin 
karw yamında olmalıydı. Şu zen
gin julaklanm bir de o garmelidl 
Yandım doğrusu, bugün aksi gibi 
onun da iti çıktı. lnpllah geçerken 
uğrayıp olanı biteni anlatayım. 
Hasibe Hamm bazan mırıldana• 
rak, hazan kendinden geçip 
adeta kendi kendine koıarak 
bir cigara yaktı. 

Daha tramvay Maçka ıon ... 
tuyoaunda bekliyordu. 

Jiarekete yaklll orta yatlı. 
temizpak bir hanım sekiz on ya• 
tıada pcuju De tramTaya geldi. 

On tarafa Haibe bamnn aa
raama oturdular. Kadın çocaığile 
kon'Df11)'ordu. Hası"be hanım ko
nuımak, tanıfDMk için kaşını· 
yordu. Kadma bakıfor glllUmıi· 
yor, llkırc:lı etmek için bahane 
arıyordu. Nihayet dayanamadı. 
Çocuğu göstererek, yayvan bir 
tebeuümle: 

- Sizin mi bu knçük beyi dedi. 
Kadın hem bap hem dil ile 

tasdik etti: 
- Bizim efesacfim.. 

( Aıbu •ar) 



: .... ı _D_ü':.!!..a Hdd/111/erl ı: 
Golf 
Sahası 
Çalınır Mı? 

Nevyorklu zengin banker M. 
Halbuki Artur Parker seya· 

k hate Çlkmııtı. 
hevgor ta DostlariJe beraber 
çalınmış! ıeyahatte döner· 

ken bir müddet daha 1ay· 
fiye hayatı geçirmeye karar ver• 
mit, bulunduğu otelden vekilhar· 
cına bir telgraf çekerek herfeyl 
bu arada Golf sahasını da hazır· 
)amalarım, davetliierile beraber 
pek yakında geleceğini bildirmiı· 
tir. Ayni gUnfin akşamı ıu ce.vabı 
almıştır: 

.. Golf sahası çalınmıştır efen· 
dim Peterson 

" M. Parker bu garip cevaptan 
o derece hayrete dUımüıtür ki 
derhal ilk nakil vasıtasına atlamıı 
ve köşkünün yalunu tutmu§tur. 
Eve geldiği zaman bu telgrafın 
doğruluğunu, fak at bir parça 
lisnn hatası olduğunu öğrenmiı· 
tir. Çalınan ıey bittabi Golf 
aahası değilmiş. Golf aahasım 
kaplayan çlmenlermlı. M. 
Parker derhal zabıtaya şikayet 
etmif, tahkikata girişilmiş ve 
öğrenilmişkl bu çimenleri bazı 
meçhul adamlar bir mezar• 
lık şirketine satmışlar. Bu tir· 
ket mezarlıkları yeıil ve çayırlı 
bir halde bulundurmakla mükellef 
olduğu için kendisine yapılan bir 
çayır satış teklifini kabul etmiı 
ve bu suretle, vekilharcın bir 
lisan yanlışlığı, koca bir golf 
sahasını çalınmıı gibi göstermlı. .. 
Çıplaklık meselesi ortaya 

çıktı çıkalı, medeni cemi· 
.--.""'"ık-m-ed-.-,-,; ... yetin içine ilk çıp· 

lak olarak kimin 
ıplak insan çıktığı merakı nıu• 

cip olmuş ve tetkikat yapılmııtır. 
Bu tetkikata göre ilk çıplaklık 
teşebbüsü yapan matmazel Aymaı 
isimli bir Franıız tiyatro a.rtistidir. 
Bu artist 1908 senesinde Foli • Pi· 
gal tiyatrosunda çırçıplak sahneye 
çıkmıştır. Edep yerinde pembe 
bir kurdela bağlı, eşya olarak 
vücudunda da bilezikleri vardı. 
Hadise bUyUdil, işe zabıta karıştı 
ve artist mahkemeye verildi. Fa
kat hakim artistir beraet ettirdi. 
ÇUnkU san'atkarla seyirciler ara· 
sındaki mesafenin bir hayli uzak 
ve sahne ile salon arasında bir 
tül perde gerili bulunmasının 
dn çıplaklık istihcaııını men eden 
mahiyette t eliikki etmişti. 

Son Posta 
Yevmt, elyaat, H"adiı ve Halk rautoi 

Ealr.i Zabtiye, Çatalçeşme sokağı, 25 

l&TANBUL 

Gazetemiz<le çıkan yazı 
ve resimlt:rin bütün hakları 
mahfuz ve gazetemize aittir. 

ABONE FiATLARI 
1 6 3 

Sene Ay Ay 
Kr. Kr. Kr. 

TORK.IVE l4ôö' 750 400 
YUNANiSTAN 2340 U20 710 270 
ECNEBi 2700 1400 800 300 

Abone bedeli peşindir. Adret 
desi~lirmek 25 kun'ı;tur. 

c.ı... •flr•lt geri 1Jt1rilmt1z. 
U&nlarda" mes'uliyet ahnmaa. 
Cevap içio ~ektuplara 10 kuru~luk 

pul aliıvesi laııaıdır. 

~Posta kutusuı 741 İatanbul ~ 
Telgraf : S oopo!ta 1 
Telefon : 20203 ... 

Ayasolya Mlze Olarken 
Ayasofyanın -İnşasında Tam 3000 
Amele, 7000 Hamal Çalıştırılmıştı 

Ayasofyanın Birçok Tatları Romadan, Mısırdan, Efesten 
Ra __ dostan, ' Truvadan Getirilmiştir 

Agasojgar.ın 20 • 25 •ene evu11lki gilzd 6ir ıörünüıii 
Son günlerde Ayasofya camiinin darbelerile ıaraılan Ayaaotya, 
i11mi 11k ıık dillerde dolaşıyor. Bu " Fatihin eline geçtikten sonra, 
münasebetle İstanbulun en bUyilk Fatih Sultan Mehmet burasını 
tarihi abidelerindenbirl olan bu bir cami haline koymuş ve tuğladan 
kaç asırlık camiimiı:in tarihçesini 
okuyucularımıza bildirmeyi faydalı minare ile yanına bir de medrese 
bulduk. Bu yazımızda Ayasofyanın yapmııtır. Bu minareler git gide 
ka9 defa ya.pıldığ'ını, kaç defa fazlalaımıı, etraf geniılemlıtir • 
yandığını kimler tarafından, kaç Bayazıt, Topkapı sarayına giden 
amele ile vasıl yapıldığını bula· eski bAbıhUmayun tarafına bir 
oakeımı. F 

minare ili ve etmiş ve atihin 
Ayaıofya, o koca heybetile yaphğı medre1eyi geniıletmiftir. 

bugünkO haline gelinceye kadar Diğer iki minare de ikinci Selim 
bir çok lcaalar, bir çok değif· zamanında yapılmıştır. Birinci 
meler, ilaveler gürmüş, Bizanslı· Mahmut ta camiin bltiıiğinde 
fardan, ta Osmanlılara kadar ge• 

kütilphane, mektep ve imaret 
len kıra) ve padişahlar, muhtelif yapmış, .. Celll ,, tarz yazılarm 
zamanlarda, bu bina üzerinde birine Abdülhamit devrinde hattat 
muhtelif ıeklllerde işlemişlerdir. kazıaaker Mustafa izzet efendiye 

Ayasofyanın ahşap olarak ilk yeni yazılar yazdmlmıştır. Aya· 
inıaıı Millidın 325 seneıine düşer. ıofyamn ıon tamiri ( 1265 ) de 
Yani bundan tam 1609 ıene Abdülhamidin elile yapalmııtar. 
evveJ.. O zamanlar fıa dini bütün 

Ayaıofyanın ismi bir çok ta· 
hızlle devam ediyordu ve Roma rlhlere göre muhtelif ıekillerde 
lmperatorlarındao büyük Kostan• tefsir edilmektedir. Meseli ahşap 
tin bu sene içinde dinini değiştir• olarak ilk inşasında hıristiyan 
miş, hıristiyan olmuştu. Kıral bu eizzelerinden birinin namına de· 
binayı yaptırdıktan sonra ölmüı, ğil, Hikmeti ilahiye nlsbetle 
haleflerinden kıral Konstans Aya· "Hikmeti mukaddese,. manasına 
sofyayı biraz daha genişletmişti. gelen uAyasofya,, ismi verilmiıtir. 
Fakat Miladın 404 ünde kıra) Arka· Bir rivayete göre de Kıral 
diy·· s Şarki Romayı idare eder• 

1 
Vezendun lıminde birinin bir kızı 

' kerı bir yangın çıkmıı, Ayasofya• dünyaya gelmiı ve Makedonyanın 
nm bir kısmı yanmışt1r. 11 sene ~ .. , M Sof ya ıehrlnden dogw dugw u i'"l." Agasofg• •u/uşaıeuGll u r 60rünlı • .. 
bir harabe halinde kalan Aya• 
ıofya, yeniden yanılmış, fakat 
532 milidi ıerıes·n ' n çıkan YO 

20 gün süren bir yangından ıonra 
Kırat YlistinyanUs tarafından 
kargir olarak yapılnııttır. Binanın 
planlarını zamanın meşhur riyazi· 
yecilerinden A nt;mus ile fzidor 
çizmiıtir. Daimi bir felaket içinde 
ça' kanıp duran Ayaaofya yine 
bir kazaya uğramış. Bir zelzelede 
kubbesi tamamen çökmUştur. Bu 
kubbe yine mtihendiı lzidorun 
kendi iımile anılan yeğeni tara· 
fından · ıştır. 

Üç meşhur riyaziyecinin vü• 
cuda getirdi ği ve senelerden beri 

• ayaı dayanıklıkla duran bu tarihi 
abidenin hemen her parçaaı düya· 
nm bir tarafından getirllmlştiıtir. 
Meseli bUyUk kubbe ile alt 
tabakayı tutan sUtunlar 40, 
Uıtündekiler de 60 tanedir. Bu ıU· 
tunlardan bazısı Roma mabetlerin· 
den, bazısı da Efesten, Truvaden, 
Atinadan, Delliıten, Sirikten ve 

Ag•.ofgarıın fçl •• Siialü u• •iz ç•1ten gazıl•rı 

Mısırdan alınmadır. Kubbenin bu klliıeye de (Ayasofya) fıml 
tuğlaları Radosta yapılarak geti- verilmiştir. Evliya Çelebi, meıhur 
rllmi9, 12 ıi bir tuğla ağırhgında aeyahatnameıinde Ayaıofyayı an-
olan hafif şeylerdir. latırken, inıast 11rasında buranın 

Camiin uzunluğu 75, genişliği Ahırkapı derinliğine kadar kazıl· 
70 metrodur. Zemin ile kubbe dığını, içeriden au çıktığını, 3000 
arasında 65 metro yilkseklik amele, 7000 hamal çallfbrıldığını 

vardır.Uzun aeneler yanım, zelzele Ayaaofya civarının altı tamamllı 

Bir Aktarın 
Temennisi 

Ben Pangaltıda, Halaakirgasl 
caddealnde 119 No. dnkkAnda 
tUtOn, kahve, çay, ıeker, gazete, 
aktariye ve buna mOmaail eıY• 
ıatmaktayım. GUndllz işimiz pels 
mahduttur ve ancak aaat ı 8.30 
dan ıonra halkın tatil ve geziJatl 
zamanlarında biraz it yapmak 
lmkAnı vardır. DükkAnfmda yiJr 
cek maddelerden hariç aair mal
lar bulunduğu için ben de ıaat 
19 da kapamaya tabi tutulduJI. 
Ve yahaut dnkkinda bazı teber 
dülat yaparak mallan tefrik 
etmek llzım geldiği ıHylendL 
Buna ise dnkklnım müıait olmr 
dığı gibi, sırf tütün ve kahv• 
ile yine bir istifade temin etmek 
gayrıkabildir. Diger taraftan dük
kanımda mevcut mallann ekserisi 
21 e kadar açık kalan bakkal 
dnkkAnlarında mevcut çeşitlerdeO 
başka birıey değildir. Bütiln gO• 
işsiz oturup iş saati olan 19 dd 
sonra kapatmak hiç yapmamak 
demektir. işte bu aebeplerdeO 
bizim de bakkallar gibi ıaat 21 • 
kadar iıtlsna edilmemizi muhtrelO 
belediyemizden rica ederim. 

Pangalbda Halaııkargazi cadd•,ı 
Aktar: Emil 

( Cewapıarİmız J 
Ankarada Ahmet Kemal .Beye: 
- Mektubnuz çok uzun oldu

ğu, altında da aarih adresialJ 
olmadığı için dercedemedik efen
dim. .. 

Ankarada terzi E1at Beyeı 
- Ecnebilere memnu kUçP 

ıanatlar meyanında terzilik te vat 
dır. Alakadarlara kimsenin kaçr 
mak yapmasına müsaade etaır 
mektedirler. Eğer böyle kaçamak 
yaptığını bildiğiniz kimseler vard 
mahallt polis dairesine haber 
vermeniz llzımdır efendim. 

* Yukan Söğütönil Köyünden Mer 
tan oğlu Hasan Efendiye: 

- Mektubunuzu takip ediyO"' 
ruz. neticeyi ıize bildireceği• 
efendim. 

* lzmirden ve Çorludan imzaıız li•" 
11mpagadan Hayrullah imzalı mekttı.P 
gönderen karilerimiıeı 

- imzasız, adreuiz vey• 
bunlardan biri eksik mektuplar 
nazarı dikkate alınmaz efendiıO· . .......................................................... . 
bot olduğunu, Yere batanın b~ 
surette teşekkül ettiğini ve eski" 
den bu derin ve muazzam ıarnıç
larda kayıklar yUzdUrllldllğUDO 
söyler. Yine Evliya Çelebiye gö~' 
fetihten ıonra Fatih kubbeo•O 
ortasına bir zincir ve bir altJO 
top koydurmUf.. Rivayete göre b1J 
zincirin albnda (40) namaz kılalt 
Hızır ile karıılapp, konuıuyormut 

Yine Evliya Çelebiye görOı 
4Unctl Murat zamanında Ayas~t 
yanın muhtelif direkleri, mubteJP 
k6telerl hep blrer derde de•~ 
olarak tanınmııbr. Bazı yeri•" 
terlermlı ve buraya batını ıll,.. 
bat ağrısından, toprağından a~ 
yutan ııtmadan, liç cumart 
Ayaıofya içindeki audan aç kar 
nına içen ılnir metinden kurtır 
lurmuı ve bUtUn Ayasofyanın bel' 
köıeıi, her dlregi, her k•P: 
o zamanlar birer derde deva 011 .. 
rak halk tarafından istifade e f
lirmi1- Yine o zamanlar Ay•'f 
yanın muhtelif köıelerine .
betiği, soğuk pençere ma~•1111: 
terler direk, yediler kapııı.. ılib· 
ilimleri veril mittir. r-

Iıte bugUnkll Ayasofya, •dar 
ları ıineainde toplayıp bize k~ d• 
kalmıı böyle ihtiyar ve ılnesınlılr 
tUrlll efaaneler taııyaa 

binadır. - lf-
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Bir Aktarın 
Temennisi 

Ben Pangaltıda, Halaakirgaıl 
caddesinde 119 No. dUkkAndı 
tUtUn, kahve, çay, teker, gazete, 
aktariye ve buna mUmaail etY• 
aatmaktayım. Gündllz işimiz pelı 
mahduttur ve ancak aaat 18.30 
dan ıonra halkın tatil ve gezinti 
zamanlarında biraz it yapınalı 
lmkAnı vardır. DükkAnfmda yiye· 
cek maddelerden hariç aair nııl• 
lar bulunduğu için ben de aaat 
19 da kapamıya tabi tutulduJll• 
Ve yahaut dllkkanda bazı tebed• 
dülat yaparak mallan tefrik 
etmek !Azım geldiği ı!Sylendi· 
Buna ise dUkkAnım müıait olnıı• 
dığı gibi, sırf tlltUn ve kahv• 
ile yine bir istifade temin etmek 
gayrıka bildir. Diger taraftan dük• 
kanımda mevcut malların ekserisi 
21 e kadar açık kalan bakkal 
dllkkAnlarında mevcut çe~ltlerdeıt 
başka birşey değildir. Bütün gUn 
işsiz oturup iş saati olan 19 daO 
sonra kapatmak hiç yapmamalı 
demektir. İşte bu sebeplerdell 
bizim dtı bakkallar gibi saat 21 • 
kadar lıtlsna edilmemizi muhtreııı 
belediyemizden rica ederim. 

[ 
Pangalbda Halaakiirgazi oaddeıl 

Aktar: Emil 

Cevaplanmız ] 
Ankarada Ahmet Kemal Heye: 
- Moktubnuz çok uzun oldu· 

ğu, altında da ıarih adresinİJ 
olmadığı için dercodomodik efen• 
dim. 

* Aokarada terzi Eaat Beyeı 
- Ecnebilere memnu kUçUk 

ıanatlar meyanında terzilik to vsr 
dır. Alakadarlara kimsenin kaça· 
mak yapmasına müsaade etaıo• 
mektedirler. Eğer böyle kaçaınak 
yaptığını bildiğiniz kimseler var1• 
mahallt poliı dairesine haber 
vermeniz llzımdır efendim. 

* Yukarı Söğütöoil Köyünden Me•• 
tan oğlu Hasan Efendiye: 

- Mektubunuzu takip ediyo· 
ruz. neticeyi ıizo blldirecoğlı 
efendim. 

* lzmirden ve Çorludan imza11z h•' 
ıımpaşadao Hayrullah imzalı mektııP 
gönderen karilerimizeı 

- imzasız, adreaaiz vey• 
bunlardan biri ekııik mektuplar 
nazarı dikkate alınmaz efendilll· ........................................................... , 
bot olduğunu, Yerebatanın bil 
surette teşekkül ettiğini ve eski• 
den bu derin ve muazzam ıarnıÇ' 
!arda kayıklar yüzdürüldüğünil 
ıöyler. Yine Evliya Çelebiye gör• 
fetihten ıonra Fatih kubben'n 
ortasına bir zincir ve bir altıP 
top koydurmuı •. Rivayete göre bU 
zincirin altında (40) namaz kılııP 
Hızır ile karıılaııp, konuşuyormul· 

Yine Evliya Çelebiye göreı 
4üncll Murat zamanında Ayasof· 
yanın muhtelif direkleri, muhtelli 
köıelorl hop birer derde do"' 
olarak tanınmııtır. Bazı yerleri 
terlermiş ve buraya haıını ıür•P 
bat ağrısından, toprağından alıl' 
yutan ııtmadan, Uç cumarte•I 
Ayaıofya içindeki ıudan aç kat" 
nına içen ılnir Uletinden kurtıl' 
lurmuı ve bütün Ayasofyanın bet 
köıesl, her dlregi, her kap••1 

o zamanlar birer derde deva ola' 
rak halk tarafından istifade edr 
lirmiş. Yine o zamanlar Ayaso ' 
yanın muhtelif köıelerine Isıı 
betiği, soğuk pençere makaıııı, 
terler direk, yediler kapısı .. ilah·· 
lılmleri verilmiıtlr. 

Iıte bugünkü Ayasofya, asır· 
ları ıinesinde toplayıp bize k~ddr 
kalmıt böyle ihtiyar ve slnesııı b; 
tllrlü efaaneler tafıyaı:ı 

binadır. - 'f-

Para Değirmeni Bu Sene De Döndü 
ulnglllz Gazeteleri GUzelllk MUsabakaları Modasının GeçtlOlnl Söyllyerek Para 

Kazanmak latlyenlere Yeni Bir Moda Bulmalarını Tavalye Ediyorlar 

Amerikaya Gideceklerin Cenubi 
Kaçının 

Sayısı 
Allah 

On 
Bilir 

Beştir, 

Geri Geleceğini 

A11rupu pzell•rl lngtlt•renl11 HaaU11g ga:ti11olarınd11 
ninl bu ıene de döndürmllıler· rikada yapılacaktır. Fakat mUsa• 

Güıı.tl•rl11 blr•r birer /timleri 
ç•kiligor 

Bu ııene budunlar arası güzel
lik müsabakaları lngilterede ya· 
pıldı. Biliyorsunuz. Avrupa kıra· 
llçeliğlne F eıılıindiya dilberinin 
seçildiğini de telgraf ha beri olarak 
okudunuz. Bu, hadisenin uzaktan 
görönüşüdllr, iç yllzllne gelince, 
lngiliz gazetelerinin anlattıklarına 
ııöre : 

Avrupa memleketlerinin bir 
çokları bu gibi müsabakaların 

yapılmasını yasak ettikleri, oyer
leri de ıadece budunlarının içine 
münhaaır kalmasını istedikleri için 
934 müsabakası ilk günlarde ya
P•larnamak tehlıkesile karşılaı
mııtı.. 

1 
8':J"" üzerine müsabakayı ter· 

t P e enler paraca fedakarlık 
yapmak mecburiyetinde kalmış
lar ve bu sayede güç hal ile 15 
ııüzel ~oplı!arak lngilteroye gö• 
türmllş.e rdır. 

Maamafih Budunlar arası mll
aabakası lngilterede ilk defa ya
pıldığl için kızların tefhir edil· 
dikleri gazino:ar epeyce müşteri 

bulmuş ve bura .ar da masalar ateş 
pahasına saLJmış, kızların götü
rüldükleri tiyatrolarda da ayni 
bal olmuştur. Buııun içindir ki 
yapılan bir tahmine göre müsa• 
bakayı tertip edenler ihtiyar 
ettikleri fedakarlıkları çıkar-

ıoışlar. yani para değirme-

d:r. Fakat buna rağmen bakanın Cenubi Amerikada ya• 
lngiliz gazeteleri bu efendilere pılmaaı ortada bu kııları beyaz 
artık itin tavsadığını ve yerine et ticareti yapanlann lğvaahndan 
bir baıka oyunun ikame edilmesi olmasa bile, Cenlibl Amerikanın 
!Azı mgoldiğlni ıöylemektedirler. diğer cazibelerinden koruma mo-

Şlmdi bu güzel hanımlar Cenu· ıeleainl çıkarmıftır. Fakat anla· 
bt Amerikaya gideceklerdir. Fil· ıılan hiçbir pollı bu noktayı üze• 
hakika lngilterede yapılan mllsa· rino almamıştır. Bu itibarla Ce· 
baka Avrupa güzellik kıraliçeainl nubl Amerikaya 15 gencin gide· 
tayin içindir, cihan güzelini tayin ceğl malümıa da kaçının geleco· 
edecek müsabaka Cenubi Ame• ğinl allah bilir diyebiliriz. 

Bir istatistik: 
Zamanında Açılan 
. Bir Mektup Ne 

Fransanın eski mob'uslarından Ne 
mühendis M. Franılı Laur 1927 

Yılcıldı, 

Yapıldı? 
ıenosi Eylülllnlln 8 inci günll 
Fransız fen akademisine bir 
mektup göndermiş fakat bu mok· 
tubun ancak 5 Eylül 934 sene
sinde açılmasını iııtemiıti. Sahibi
nin arzusuna tebaan bu ınektup 
hafta içindo açılmıfbr, muhtevi· 
yatı şudun 

Efendim, 
Ben uzun yaşamanın aırrıııı 

keşfettiğimi zannediyorum. Fakat 
mühendis olduğum için, tatbikatta 
eserini görmedikçe nazariyelere 
inanmam. Binaenaleyh bugün 83 
yaşında olduğum halde 00 yaşına 
kadar, yani 5 Eylül 934 ııenesine 
kadar yaşamıya karar verdim. 
Eğer hakikaten o tarihte berhayat 
bulunursam nazariyem fi'liyatla 
tahakkuk etmiş olacak demektir.,. 

Şukadar var ki bu mektubun 
açıldığı tarihte bu zat berhayat 
değildi, yalnız az evvel ölmüıtü. 
Bulduğu çok yaşama usulnr.e ge• 
lince, hatırat bırakmadığı için bu 
meçhul kalmıştır. 

/ttihattan 
kuvvet Doğar ! 

Franııı:ı. Başvekili M. Dumerg 
önümüzdeki Cuma günü Franıız 
milletine bir hitabe irat edecektir. 
Bu münasebetle Fransada ne 
kadar radyo istaıyonu varsa hepsi 
de Başvekalet dairesine raptede
cekler ve Başvekilin söylediği 
nutku muhtelif me\ celer Ü•erinden 
halka dağıtmışlardır. 

M. ( Dumerg ) tarafından söy
lenecek nutkun mevwuna gelince 
bunu bizzat kendisi iki kelime ile 
hulasa ederek: 

- fttihattan kuvvet doğdu
ğunu bir defa daha anlatacağım, 
demiştir. 

Hindistanın umumi valiııi ge· 
çenlerde Londraya gelmişti. Bir 
müddet kaldı, tatil günlerini 
geçirdi, sonra tayyareye binerek 
Hindistana döndü. Anlattıklarına 
bakılırsa mumaileyhin Hint top
rağına ayak basar basmaz yap• 
tığı ilk ıey, ıon zelzelede harap 
olan hükümet dairelerinin yerine 
yeni yapılanların tetkik etmek 
olmuş hunu müteakip sormuştur: 

- Zelzelede kaç bina yıkıl
mıştı, şimdiyekadar bunlardan 
kaçı yapılmıştır? 

Verilen cevap şudur: 

- lngilizlere ait yapılmamış 
bir tek ev bile kalmamıştır. 

Hatırlarda olduğu üzere bu 
zelzelede on binden fazla bina 
yıkılmıştı, bunlardan yüzde (95) i 
yetlilerindi. Anlaşılıyor ki yapı
lanların ıayısı yüzde (5) dir. 

lngilfere Komünist Olamaz I 

5000 Kişinin Nümayişini 
50,000 Kişi Seyretti 

Hahfta içinde 
Londrada iki nll· 
maylş tertip edil-
di. Birinciıi fa· 
faıistlerindi, ikin· 
cisl de komü· 
nlstlorln. Birln
clıinde 5000 ki
ti bulundu, lkln· 
ciaindo de(3000). 
Fakat hor lkiıl

..,.....,....:.c, 

ni do bir tiyatrc 
ıabneai gibi u - .,..,,,_,, 
zaktan seyreden· 
!erin say11ı 50 
bini geçiyordu. 

lngillz gaze
telerinin anlat
bklarına göre 
her iki teıekkül 
tarafından da bir 
içtima aktodll· 
ceğl haber veril
diği :ı:aman Lon· 
dura poliı ınUdürıyetl en kllçUk bir 
tereddüt bile göatermemiı: 

- Hay hay, ( Hayd park) da 
toplana bilirsiniz, ve isterseniz yan 
yanal demiıtlr. lngllz vatandaı· 
!arının ıöylenenl dlnlemeaindo 
ve ınuvafık bulursa kabul etmo

ıinde mahzur yoktur. Pollı mlldü· 
rlyetl bu cevabı verdikten sonra 
ıadece auylı muhafazasını dU· 
tllnmllf ve yekdiğerlne taban ta• 
bana zıt iki akide sahipleri ara• 
aında mllcadolo çıkmaaı ihtimalilo 

• 

inzıbatl tedbirler almış ve bahçe 
nin muhtelif yerlerine nokta 
dizmiştir. Maamafih hiçbir hadiıe 
çıkmamııtır. Seyircilere gelince 
onlar da iki tarafın ıöyledlklerinl 
dinlemekle iktifa etmitler, sonra 
ıükünla evlerine dönmüı!erdir. 

lngiliz gazeteleri bu neticeye 
bakarak: 

- lngillz toprağında ne faşlıt
lfğe, ne de komllniatliğe yer yok• 
tur. Müesses nizam olduğu gibi 
dveam edip gidecektir, diyorlar. 

Muharebe Kaça Mal Oldu ? 
• 

74 Milyon Askerin iştirak 
Ettiği Bir Boğuşma 

Fransız gazeteleri büyük 
muharebenin hlltün dünyaya kaça 
mal olduğunu gösteren bir lıta
tistik çıkarmışlardır. Bu istatistiğe 
göre: 

Bütün Dünyada 
10 
19 
10 

7 
9 
s 

10 

Milyon 

" 
" .. 
" 
" 
" 

Ölü 
Yaralı 

Sakat 
Eılr 

Yetim 
Dul 
Mliltecl 

74 ., Aıker~ 

Baı!ıca rakaınlardır. Bu ra-
kamların iki tarafa takıimine 
gelince elde edilen netice şudur: 

itilaf devletleri 
Seferber ••ker Ölü 

franı• ~.501,045 1,391,0 16 

ln.glltcr• 9,270,000 8690000 
Amerliııa 4,ın,ooo 70,006 

ltalya S,704,UOO 7~0.0 .. 0 

Belçika 390,000 4t,3C:0 

Rusya 1!),070,000 l,700,00B 

Sırbiıtan 707,300 3.l0,000 

Romanya 1,000,0:,0 ıw,ooo 

Pertek la 20~ 0000 8,300 

İttifak devletleri 
Sefer'.er ııoker Ölü 

Alma ı, ya ı3,'.f50,')00 1,950,000 
Avuaturya 9,000,000 1,5 2,0-ıo 
TUrklyo 1,860,000 3SO,OOO 
Bulgarlılan ı,000,000 100,000 

Para bahsına gelince : Muha-
rebe 10 tlrilyon franga mal 

olmuştur. Bu para ile harbe işti· 
rak eden her milletin her ailesine 
tO bin Türk lirası kıymetinde 
döşeli bir köşk hediye etmek 
mümkündü. 

Şurasını da kaydede'.lm ki bu 
rakamlar arasında memleketimize 
ait olanı ihtiyatla telakki edilme• 
lidir. Aynen alınmıştır. Tarafımız• 
dan kontrolu müınkün olmamıştır. 

Duman 
Haline Gelen 
Paralar 

lngiltere istatiıtik müdlriyetlnln 
bir listesinden an lıyoruz ki, bu 
memlekette her dakikada 58 in· 
giliz lirası kıymetinde muhtelif 
mevat yakılarak duman haline 
gelmektedir. Bu ııurotle ha vaya 
uçan paranın mıktaı yalnız lngil· 
tere için senede 30,0110,000 
İngiliz lirasıdır. Yakılan muhtelif 
mevat arasında en fazla yer tutan 
bir:nci derecede cigara, ikiııcl 
derecede sigar, llçüncll derece• 
de kibrit, dördüncü derecede 
kömür, beşinci derecede ise odun 
vardır. lstalistiğ:n sonunda bütün 
lngilizlere şu tavsiye yapılmak• 
tadır: 

Cigarııyı mümkün olduğu 
kadar az içiniz. 

var 

me 

lı:ai· 
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yşe, 
Babnlığının kendisine öyle bir 

bak.şı var ki en sicilli dclilerinkl 
de ancak o kadardır. Ya bir gUn 
e ip te ilzerine saldırıverirse, 

boğazına sarılıverirse. 
işin şakası yok, hayat memat 

meselesi. 
Ayşe artık tahammlll edeme· 

miş. GünUn birinde, yanına küçük 
bir bohça bile almadan, çarşafı 
örtüp haydi kapıdan dışarı; 
elli adım ileride, Mumcular 
ıokağındaki komşulardan birinin 
e\i. Bu evde, Halime Hanım Is· 
mlnde yaşla bir kadın otururmuş. 
Ayşe, Hnlime Hanıma on onbeı 
gUn evvel, hamamda tesadüf et· 
mişmiş. insaflı, merhametli bir 
kadıncağız gördüğü için derdini 
açmış, ağlamış sızlamış mış. 

H un, tazenin bu yürekler 
ac ı halini görünce, (ilahi yavru• 
cuğum, demİf, ana yazık, giloah 
d ğil mi? Neye böyle kendini 
kahred'yor un? •• Hiç durma bana 
gel ; dilnya ahret kızım ol f ) 

A} şe ; Halime Hanımın evine 
kaçt k nn oonrıı, bir hafra on gün 
geçmeden, Kavalaya yollanıyorlar. 

Esa en Halime Hanım, Ed:r
n nin yerlisi de değil, temelli i 
de. Zaten Kavalaya gidecekmiş; 
orada, akraban bilmem kimi 
Yarmış. 

Ayşe, hiç gün görmediği Edir· 
neden kurtulduğuna, tapu katibl
bia 'n ev;nden bü&bütün uzakJ~ı

tığına, ne sevinmiş, ne se inmiş 
tarif edilemez. 

Önceden bir aralık llznlecek 
olmuş; epeyce ııkılmı~, eseflen
mif .•• Senelcrdenberi yaıadığı yel"" 
den, nralnnnda biiyüdüğil 
kimselerden aynlmak kolay mı? 

İlk günler, yatağında yorgam 
başına ç ker, kuytu köşelere 
gider, için için ağlarmıı. iki aydır 
geçirdiği müthiı bayat, o kor· 
kunç aaatler, her an can tehli
kesi gtizUnün önUne ıelince do 
(Kurtuldum Yarabbi 1) diye ne
fes alırmı,. 

Ayşe Kavala'ya geliyor. Üç 
dört ay geçiyor. 

Halime nine, Halime nine 
diye eteğ'nden aynlmadığı, dört 
ell sarıldığı kadımn ne olduğunu 
anlıyor. Gün sreçtikçe hakikati 
ıeziyor. 

Halime nine, zahiren yllzUne 
gülüyor, yavrucuğum, evlatçığım 
diye paralanıyor omma hepsi 
riya ... Muhabbetli, şefkatli görlin· 

esi yalancıktan. 
Bu yllze gülmenin, kılmmanın 

ıebebi meydana çıkıyor. 
Kadın baklayı ağzından çı• 

karıyor ı 

- Ey kudret va kuvvet sa· 
bibi ulu tanrım, nelere kadir 
d ğilsln, neler halk ederain... Ay· 
ıeciğim, baıını ıccdeden kaldır· 
ma, gece gUndüz Allabına ıükret 
hamdet ki seni hurilerden farksız 
yaratmış... Aynayı eline alıp ta 
kendine iyice bak •.• Şöylesi böylesi 
rok, tasviri cihan gibisin. Kuahç.elerle 
para aayılan, yllzlerce albnla alınan 
Çerkes cariyelerin, vezir ~Uzera 
odalıklannın, yanında esamisi 
okunmaz, sana nisbetle biri san• 
dal olamaz.. Söyleyene bakma, 
ıöyl .ene bak derler. Bak seni 
öyle bir paşaya, öyle bir beye 
vereceğim ki gör.. Saray gibi ko· 
naklann hanımefendisi ol, pırlao· 
talar mücevherler içinde salt~
nat ~Ur de ne olduğunu anla .• 

Ve nihayet asıl maksadını 
meydana vuruyor: 

- Sayend ben de nasiplen .... 

Yazanı Sermet Muh r 16 - 9 - 984 

niBir apı 

Firavun kadı'nı• maazzezen ve m kerremen kadılığa konduğa Kavala ıehrl 

ceğim; fıhır ömrümde diinynlara 
ereceğim; darlıktan kurtulacağım. 

Hnlime Hanımın ne yere bakar 
yllrek yakar, ne içinden pazarlıklı 
ve işini bilir bir mahluk olduğu 

anlnşı!dı değil mi? 
Kavala kadısının paralılığını, 

evlenm"yede niyetli olduğunu kom· 
ulardan duyuyor, bir bahane ile 

kadılığa gidiyor. Kadı efendiye 
sokulup Ayşeyi peşkeş çekiyor: 

- Diiridün}'ada AIIalıından ve 
ben za vallıdnn başka kimsec· ği 
yok; ne ona, ne baba, ne soy op .• 
Aslını sorarsan padişah karıları
nın ci s'nden, yani Çerkestir. 
R h etU oğlum bir vakitler Kars 
tarafına g'tm'şti. Oradan getirdi, 
evlat etti idi; o merhum ol nca 
bana yadigar kaldı.. istediğin 
kadını, beğe diğin hanımı gönder, 
kızımı gör ün ağzı açık kalm zsa, 
aman Allahım bu karş md ki in• 
san mı, peri mi yoksa Cennet 
Hurisi mi demezse koca kadıs n, 
neye hükmün geçmez, elin var• 
maz, bana dilediğini et. 

Yukarıda söylediğimiz gfbl 
girişiyor Ayşeyi tarife: 

- Toy, körpe, daha on be l 
içinde bir fındık kurdu. 

Kadı efendi, cezbeye gelmfş 
gibi bir hayli şahadet getirdikten 
sonra: (Pekala, münasip!) diyor. 
Yalan mı, dolan mı anlamak için 

Si ah Ticareti 
Tahki atı 

Tahkikatın Bazı Kısmına 
San ür Kondu 

Vatington, 15 (A.A.} - Bazı hil· 
kümetlerin proteıtosu üzerine silah 
ticareti tahkikatına ait raporun bnzı 

kısımları aansilr edilmiftir. 
Vaıington, 15 (A.A.) - Ayan tah

kikat komisyonundaki ıah4ıdetler• 
göre, Ncmura firmas•, Holand ve 
Almanynya barut • tma üzere gizli 
bir j ns kulla m tır. Bu adnm ile 
bir muk vele y pılmıı ve kendisine 
25 bin dol r \•crilm'qtjr. 

Sanay·i 
Amerikada Millile e

cek Mi? 
V fİnglon, 15 (A.A.) - Ayan •İ· 

lih tahkik b komisyonu harp • na· 
yıının milliletfrilmeai menleıini 

ruznameye koymuştur. Bunu teklif 
cdenl rden biri olan cumhuriyetper· 
ver tiyan aı:n11ndan M. Vandeburg, 
bunun Amerikayı mağlUp edilmez 
ha.l getireceğini beyıın eylemiıtir. 

Almony mnTlcaretBll ço u 
Berlin, 15 ( A. A.) - Almnny nın 

Ağuatoı zarfınd ki brici ticaret bil n• 
çosu Temmuza nazaran takriben 9 
mjJyon eksiklik göstermektedir. 1 • 
ı~ t 342,5 ve ihracat 334 mi yondur. 
Geçen ay bu rakamlar 362 milyon 
800 bin ve 321 milyon idi. Bu rnknm· 
lara göre ihracat yilzde dört rtmıcıtır. 

111:.~::ı:::::~:t~:::!:'.::Bll!l!Dll~ p 

adam madam göndermeğe lllzum 
görmeden, kın almak kararını 
veriyor. 

Kılavuzluk olarak gönlünden 
kopa kopa ne kop a beğenirsiniz? 

Üç liracık. 
rm kırın ettirmeğe kaJm dan, 

Halime H. mın ağzını da k pabyor: 
- Uzun etme be hatun! .• Z faf 

arad n çıksın, 
uyüp ve nek"i ten 
olsun, nlt tarafını 
ben·m ... 

m .. nkiıhamızın 
beraeti sabit 
tamamlıyncak 

N'kah kıyılıyor; Firavun lredı 
gUvey g· \yor. 

ad fendi in 
K u un D 

Fir vun kndJ, Ayşe 1\1 ele 
Hanımı alalı, daha doğrusu 
nimet ereli bir sene olmuş. 

Karısımn üstüne titriyor, gözü
nün içine bakıyor, yüzünü görünce 
aklının çivisine dokunuyor. 

Gülmeyi geçtik, tebessr l1 

bile mucize) e bağlı olan, aksnt • 
elan gayri hu uslarda dudaklnri 
bil ltıpırdamayıp a özle 
meram anlatan hnzretin ağzı 
her dem kulaklarında, dili do 
bUlbül. 

Ne neş'e, ne şetaret ••. Ne gU· 
ler züz, ne memnun bal.. 

Hakkı yok mu ya ? 
( A kası vnr) 

~&ıe~ Büyük bir yıldız : ~-~ 

R NA DCO AN 
Güzel bir film: 

KiBAR HIRSIZ 
Bu PtrŞembe akşamı 

S AY Sinemasında 
(UNITED ARTISTS) in Fransızca 

'Qı::z:!! .. I> mfikalemeli (2598) -~ 

Pek kındaı 

Sinem san'atının yaratbğı bir 
knhr m3Dlık destanı r 

G R HÜCU 
25000 kışılik orduların fştirakile 

çevrilen bir eaheser. 
IRE E DU IE 

RfCHARD DIX 
•c::Ei::::.ıımıilC'J!~D (2593) _,,_,_,. 

Pek yakında sinecıa sevenlerin 
sevgilisi 

F EDERiC MARCH 
ve 

s·L iA SiD EY 

GARiP BiR ASK 
filminde ... 

~l!!--mmi!!-l!!R> (2590) ~ 

akın 

L 
BUyUk roman filmi 
z debaşına gelml 

ELİSABETH BERGNEP 11 NA bir sinema 
DOUGLAS FAIRBANKS'ın oğlu 1 harikası filminde 

~-a&ııi-----------~~ (2598) -

• • 
ı •• 

Yapılan Bir An et Pek Müthi 
Rakamlara aya ıyor 

( B t ra'fı 1 inci • yfada > 
Bu sözü bana öyliyen yük

sek rütbeli bir askerdi. Son har
be iştirak etmişti. Söylediği söz, 
kendisine sorduğum u sualin 
mukabelesi idi: 

"- Yeni bir harbin mal olacağı 
par feda arlığının derecesini 
n tahmin edersiniz? 

Onun böyle dolambaçlı mu
kabelesi karşısında dedim ki: 

- Bu cevabınızdan çılran 
mAna şudUJ" ki orduyu mfimkiln 
olduğu kadar ka etli bulundur
makla yeni bir harp tehli· 
kesi varit değilmiı. Öyle mi? 

Muhatabım şu cevabı verdi: 
- Bence ordunun vazife i 

bütün sulh ihtimal erini emn'yet 
albnda bulu durmnkbr. Bu muta· 
leidn yalnız da d ğilim. 

fanmafih aldığım netice ü~ 
hemdi. S &tlimi bir mal'.yeclye 
tekrarlnd m. Adamcağız kendisine 
tav 'ye ettiğim cümleyi ha}'retle 
birkaç defa tekrarladı. Sanki 
suali kavrıyamıı ordu. Bir mild· 
det sonra büyük bir yeia içinde 
cevap verdı: 

- Böyle bir suale hlç kimse 
cevap vereb'Iecek bir mevlı'de 
d ğLd~. Çü k' rakkama baş 
vur onca ins:ının gözü karanyor. 
Çünkü yeni bir harp, eski inden 

( B3'tarafı 1 i cisayfada ) 
Mektubun başında, kendi in 

atfen o gazetede çıkan ı k· 
knmların tamamen yanlış olduğu a, 

a e ·nni • 
nin kanserli oldu .. unu iddi etme· 
nin bir delilik olacağını söyle· 
dikten sonra Cemil Paşaya 

ıekilde ce ap eriyor: 
"- BenJm mevznubah ett'ğim 

kanser müeıss eleri rontken ve 
r dyumu ihtiva edecekt"r. Maalesef 
kanser tedavisinde yalnız ameliyat 
Dzeri e aplanılıyor ki bu, doğru 
değadir. 

Kanserin ban mahallelerde, 
köylerde, hatta evlerde fazla ol· 
duğu iddiası da Cemil Paşaya 
değil, çok eski müelliflere aittir. 
Fakat bu iddialann da mod sı 
çoktan geçmi§tir. Kanserin "fizl-

yolojik sefalet,, il allikası yok· 
tur. Zengin, fakir, mahalle v 
köy tanımaz. 

Kanserin mikro bu yoktur. 
Kenser mikroplu hastalıklar ev• 

Ameri a G eva 
Bazı Yerlerde Kargaşa .. 

lıklar Var 
Nevyork, ıs (A. A) - Rod Ayland 

da karg .. talıklnr durmnk Oı:eredir. 
Cenubi Karolinde lı:argaşahldar oldu· 
Ru bildiriliyor. Milli Muhafızlar, bir 
fabrikanın açılmasına engel olmak 
isti1en yQzl rce grevciyi a~labcı bom
bnlar ve ııfingQlerle p~ıkOrtmDtlcrdir. 
Beı yarnlı, dört mevkuf va1dır. 

* Vnıington, 15 (A. A.) - Menıucat 

grev komite4'i batan Amerika itçile· 
rine milrac .. at ederek hariçten aele
cek en:ııucatın nakil ve itletilme1ine 
cna-el olmalarını iatemiştir. 

lf 
Nevyork, ıs (A. A.) - CenbJ 

Karolindc Eyet iebrinde bir fabrikaya 
bomba atılmıotır. Telefat yoktur. Ma· 
riland ve Corciy ehirlerinde 1ıOrOltO. 
ler olmuıtur. 

vyet Rusya Ce ev· 
r ye Ge!lrken 

Cene re, ıs (A. A.) - Son dalci· 
kada So~yet Ruayaya yaıılacalc da-

daha çok tahrip edici, blnnetic• 
dnh asraflı olacalctır. Bunu 
öyle bir gayya fnrzedeb'liriz ki 
ıçıne milyarlar döknlecektir. 
Buna iştirak edecek milletlerden 
galip ve mağluplar, yalnız hali·. 
hazırdaki servetleri.ti vermekle 
kal ıyacak, gelecek bir asr sai 
muhassalasını da feda edecek· 
Ierdlr. 

Bu vaziyette, yapılacak m s· 
rafı nasıl rak ama vurmak müm
kiin olur? 

16 sene sonr umumt hnrbin 
mal olduğu serveti bir dOşünUn ••• 
Geçen harbin asraflan henüa 
ödenmemiştir. 

amafıh bir zamanlar n ı
redi en şu rakkamlann belagat.in
den i tifade olunabilir: 
Umumi harp masrnfı : 989,483,000 
Borç e t'"mirat: 137, 111,000 

Bu miktar sad F ran ya 
aittir. 

Bütün yel"iınu U. bin mil} ar 
olarak forzedebiliriz. Bunun ha· 
ricinde F ran ız malul ve eski 
muhariplerinin neşrettiği şu iata· 
tiat'ğe ne kıymet v rirsiniz. 

1 O milyon ölu 
19 ,, yaralı 
10 ,, malul 
9 ,. yetim 
5 ,, dul 

Ve ilah.. 

a a 
safında deği dir. Bu nokta Oze· 
rinde isrnnm, indi bir mütalea 
e rl deği dir. Çünkü kanser mik· 
roplu hastalıklar evsafile başla· 

z, o · r 'b' t 

e mikrop u a lı nr nev'in n 
tega}yürler }apmaz. Ve hatti te,.rik 
Gminin ço geni olan tetkika
b göstermiştir i kanser, vilcudu· 
muzdaki hüceyrelerin hayat nok
tasından bozuluşu, anar iaidJr. 
Kanser neticesi vllcudun bozulan, 
narşiye uğrıynn nesci, mikrop

lu hastalıkların vasıflarını g • 
termez. Binaenaleyh bundan öte
ye iddialar boş ve gayri ilmidir. 
Bu gibi iddialar hakiki ilim ma• 
hafiliode ,oktan itibarını kaybet· 
miştir. 

Bana alt olmıyao iddia ve 
rakkamlar üzerinde hükOm yll· 
rütmektense, münakaıa için Tıp 
cemiyetine ı:elmek daha doğru• 
dur.,. 

Bu sözlerden anlaşılan u 
dur ki Kazım lsmnil Bey, opera"' 
tör Cemil Paşaya meydan okuyor. 

Muharrir 
usolini 

( Baştarafı ı inci sayfada ) 

Mevzuu Napolyon Booaparbn 
hayatına ait olarak ı 00 gün isimli 
piyeain temsili mllnaıebetile mu
harrir M. Muıolinl 700 Iogiliı 
lirası telif hakkı almıfbr. (250) 
llrası hazineye aittir, lıtenen para 
bundan ibarettir. 

Bunun Uzerine M. Musollol 
ltalyan muharrirler cemiyeti vası
taıile bu talebi protesto etmiı, 
veginln tiyatro ldareıi tarafından 
verildiğini, şimdi lüzumsuz yere 
fazla para- istendiğini ileri sllrmilf 
tfir. Fakat Londra mal mlldlirlUğD 
iddiasında musırdır ve M. Muso
lininin aynca ve ti}·atro idaresin
den ayn olarak vergiye tabi bu
lunduğunu bildirmeldedir. .......................................................... --
vctn me ile buna vori'eck cevap me
tinleri fizerinde tam bir nnlnıaıa ra• 
pılmııtır. 



iTTİBAT ve TERAKKİ 
Nasıl Doğdu ? .. 

Naııl Y aıadı ? .. 
Nasıl Öldü? 

Bir us G~mbotu; Altında Patlıyan 
Torpille iki Parçaya Ayrılmıştı •. 

SUvarl Cemil Bey, gemımn 
manevrasını idare edecek; ke>4 
nıodor binba\ı Madlong da ateş 
kuvvetlerine kumanda eyleyecekti. 
Torpido, Cemil Beyin manevrasile 
tam ganbotun bir. sına gelir gel
nıez; komodor birincl tor)Jll ko-
vanına emir vermişti: • 

- Fayır .•. 
Fakat, hayret.. Torpil kova• 

nının manivelası işlediği halde 
torpil ateş almamıştı. Madlong, 
asabi bir öfke ile: 

- Fayırl •. Fayır! .• 
Diye, diğer torpil kovanlarına 

da emrini tekrar ediyor; maniv.e· 
lalar muntazamen iş!ediğ\ halde. 
torpiller ate.ş almıyordu. Vaziyet, 
fevkalide vahimdi. Torpido artık 
en muhakkak bir tehlike içine 
girmişti... Suvari Cemil Bey daha 
fazla sabredemeyerek kumanda 
köprüsllnden ~t amıı, torpil ko· 
vanlarma koşnrk muayeneye 
haşlamıştı. O ı:aman, garip 
ve biç ümit edilmiyen bir 
mesc:e karşı mda bn!unduklnrını 

anlamıştı. Torpillerin ateş mani• 
velalanna merbut bulunduğu 
ıomunlar laçka edilmiş, torpillerle 
manivef::lann araS'lndaki rabıta 

belirsizce kes "Jm · şti. Lakin şimdi 
durup ta bunun esbabını tekik Ye 

tahkik edecek %aman değildi. 
san'atinde mahir olan bu torpito 
ıüvarisi. somunları birkaç defa 
bükerek torpilleri ateş alacak bir 
v aziyeto getirmişti. (1 J 

işte o onda, torpitodan denize 
doğru ba!ık gibi bir torpil kay· 
mış.. iki saniye sonra da cehen• 
nemt bir tarrnka, Odeıanın butün 
ufuklarını saumışh. Rus gambotu, 
altında patiıyan bu torpille der
hal ikiye ayralmıjtı •. Birkaç saniye 
evvel derin bir uyku içinde bu· 
lunan Odesa halkı, acı feryatlarla 
uyanmıştı. Koca şehir, bir anda 
korkunç bir vaveyll içinde 
kalmıştı. 

Komodor Madlong tarafından 
l:legafonl (Muavenet m ·ı:iye) tor
pitoırnna şu emir t eriirniştı: 

- Menderek'ten çıkınız.. gaz 
depolarım imha ediniz. 

Ve, aynı znmanda Gayreti· 
\Pataniyenin lop!arı, mfitemadi 
endahatn girişmişti. Menderek 
içinde bulunan gemiler, haşır ve 
neşir oluyor, her tarafta boğuk 
feryatlar işitiliyordu. Savrulan bu 
ıerseri mermilerden biri, elektrik 
fabrikasuıa isabet etmiş; şehrin 
5·~-~~ı, bir anda söniivermişti. 

a ~ ~n şiddetli bir mitralycz 
ateıı aşlanııştı. O zaman Komo• 
dor, projöktcsrn yaktırmış, ateş 
gelen sahayı top ateşi altına 
aldırmıştı. 

Torpido, Menderek dahilinde 
ağır ağır ı:erliyor, iki tarafa ateş 
ıaçıyordu. Komodor, parmağile 

[1] llu torpillerin afeş alınaı:nası 
ne bir ihm l ve ne de bir te adü.İ 
eseri değ idi... Torpitonun lstanbula 
avdet ettiği güo, guınideki (Sanköpek) 
denilen amertkah doktor kn.rayn çık
nıış; bir daha gemiye avdet etmemişti. 
Ge,.ek bund n ve g •rek bombardıman 
esu !!ıod , elindı:kı viııki şişesıle dola• 
f r k, Komodora ve 1Juvariyc mütema· 
ciıyen viskı içirmek istemesinden i!!tid
laı edilmişti ki bu adanı bir casustur. 
Ve tapaları gevşeten de, odur. 

Hummalı ••k•r aeokigatından bir salın• 

bir noktayı göstererek emretmişti: 
- Ateş?. .. 
Komodorun gösterdiği hedef 

Mesajeri maritim kumpanyas.na 
mensup bir vapurdu. Projektörlin 
uzayan zıyası altında büyük bir 
Fransız bayrağı snllanryordu. Sü
vari, komodorun elini tutarak: 

- Fakat o .• Bir Fransız .... 
Dedi. Komodor, diılerinl ıı· 

sıkarak emrini tekrar etti: 
- Ateş!. •• 
Vapurun bordosunda birden• 

bire bW mc:rmi patlamlf, der.i.a 
hiP yara açılmışb. 

Etrafa ölüm ve dehıet saçan 
to~ı>"to, mendereğin bir baflndan 
girmiş, öteki başından çıkıyordu. 
O anda karŞ1Sında siyah bir mo
tör peyda oldu. Bo motörlln baı 
tarafında, duran bir Rus zabiti 
bağırıyor, ellerile bir takım ifa• 
retler yapıyordu. 

Komodor bunu eörllr eörmu 
derhal: 

- Ateş! .•. 
Emrini verdi. Tet bir mermi, 

bu motörü de içindekilerle beraber 
o karanlık denize gömmeye kafi 
gelmişti. 

Torpito, menderekten çıkhğı 
zam 14 ehrin bütün kampanalan 
şiddetle çalıyor; halkın feryatla
rına karışarak gecenin zulmetleri 
arns nda top gürültülerine karışı· 
yordu... B~az uzakta Muavencti
milliyenin topları gür~üyor; tutuşan 
gaz depolarından korkunç ale\'ler 
yfikseiiyordu. 

Komodor bu hareketi kafi 
görmemişti. İkinci defa olarak 
Mendereke girmeyi emretmişti. 

Ruslar, şimdi sabile ıeyyar bir 
tf p getirmişlerdi. Fak at attıkları 
mermiler torp~tonun üzerinden aşı· 
yor, denizde patlıyordu. 

Torpitonun projöktörile top
ları, sahile çevrilmitti. Hayvanlarile 
beraber bu Rus topunun parçalan• 
ması da uzun sürmemişti. 

Artık torpitonun suvarisi ko· 
modorun önüne dikilmiş: 

- Gemimiz.e tahmil edilen 
vazife kafi dereı:ede yapıldı zan
nediyorum. Bu gemi, donanmaya 
lüzıı:ndır. Arbk çıkalım: 

Demişti. Her halde komcdor 
da bunu idrak etmiş olmalı ki; 
bu tavsiye üzerine derhal avdet 
emrini verdi. (Gayreti Vataniye) 
nia bu cUr'etkarane maceraıı, 

tam 1 saat 1 O dakika devam 
etmişti. 

Sivastopol limanında bulunan 
Rus donanması, Odesa Yak'nsını 
haber nlır almaz, derhal harekete 
geçmiş.. ve hatta liman ağzımı 

kadar da gelmiş olduğu halde, 
oraya torpil döküldUğünU hisset· 
miş.. Ve bahusus uzakta ( Goben 
.. Yavuz ) ile diğer gemilerin 
dolaştığını da görmüş olduğu için 
dııarı çıkmaktan sarfinaıar ey• 
lem işti. 

Bu ııradn, açıkta bulunan 
Perot iamindeld Ru• mayn ge
misine tesadüf edilmiş, zabit ve 

neferden mürekkep olan ( 73 ) 
kişilik mfirettebati esir alınarak 
gemi, babrılıvermişti. 

(Arkan var) 

Ehll Hayvan Sergisi 
Her sene Dolmabahçedeki has 

ahırlarda açılmakta olan hayva
nat sergisinin bu )'il, Edirnekapı· 
daki paviyonlarda hazırlanması 
tekerrür etmiş ve ıehrimiz Baytar 
Müdürlügfince icap eden hazırlık· 
lara bailanmışhr. 

Bu seneki hayvenat sergisi, 
hayvan yetiştirme bakınımdan 
tertibi tekarrilr eden bir çok 
müsabakalar . dolayı ile, geçe!l 
yıl.nra nazaran daha ciddi bir 
çalışmanın mahsulü olacaktır. 
Sergi Teşrinievvelin birinde mera· 
simle açılacaktır. 

Avrupa '8 Gidecek Talebe 
Tahsillerini ik al için Avrupayn 

a-önderilccek talebenin ııhhi muayene• 
}erine dün başlamr.ıotır. Miısabaka 
imtihanı 22 Eylülde başlayacak, 25 
I:ylüldc bitecektir. Bu cene Avrupayn 
25 talebe gönderilecektir. 

····································-··· .. ·············•·••· 
Son Posta 

il.AN FiA TLAl'!I 

ı - c.~etenln rsa.ı gazıail~ 
6ir ıütıınun llcl mtırı 6lr 
( n11tlim) 1119ılır. 

z-. Sagjawıa fÖre bir 141ltl· 
min ilan /iatı 1UrılaN11,.: 

ıayla ıayla l'ayl• l••yla l.liı;er Soo 
1 _2 _!__ · S ) erler ~yfa1 

400 250 200 100 1 60 301 
Krş. Kr,. Krş. Krş. Krş. Krş. 

3-•Bir ,antimcle va..saıi 
·, 8) kelime t1a7dır. 

4 - ince cıct lcalın gazılar 
tutacak/an ger• iÖro 
.ar.timle ölçii!ür. 

Vezneciler Dikiş Ve Biçki 
Yurdunun Y eniMezunları 

Memleketimizde ıeklz ıene· 
denberl s&n'atldr ve e ka· 
dmı genç kız yetiştiren Vezne
ciler Kadın dikli biçki yurdu dün 
bu senenin mezunu (21) genç kı
za diplomalanm merasimle tevzi 
etmiştir. Yurdun sekiz sene için· 
de yetişen 314 talebesinden 240 ı 
halen Maarif mekteplerinde mu• 
allim, Dikq Ye biçki yurtlan 
mfiessisl, makastar ve teni ola
rak çalışmaktadır. Diploma tev
zii merasiminden sonra mezun 
talebenin tertip ettiği sergi da· 
vetlileır tarafından gezilmiştir. 

Bu ıene mektepten mezun 
olan genç kızlar ıunlardır: 

Nebahat, Sabahat, Cemile, 
Kamile, Cahide, Salıba, Semiha, 
Bedriye, Fatma, Sabahat, Muazı.ez. 
Muzaffer, Nazike, Nezihe, Nimet, 
Münevver, Fatma, Fevziye, Pem
be, Ha üçe, Fatma Hammlar. 

Bu sene de memlekete ev 
kadını ve sanatkar yetiştiren 
Yurt müessisi Nesibe Hanımı 
tebrik ederiz. 

Resimd~ diplomalar1nı alan 
hanım kızlan g8rüyorsunuz. 

İsviçrede Seyyar Tren Sergisi 

Lozan, (Hususi) - Yukanda 
resmini gördUğünüz tren uaeyyar 
tren sergisi., lsmilc büti!n lsviç· 

reyi dolaşmaktadır. Eski vagon
ların yeni baştan bo) anması ve 
tamir edilmesi ile vücude getiri-

a 
f Baştarafı 1 inci sayfada ) 

Bu hayvan mevcudi.etinl ev• 
vela, acıklı olduğu kadar garip 
bir hadise ile bildirmiştir. Bun• 
dan bir sene evvel o havalideki 
Satıh köyünden ihtiyar bir köy• 
lü)Ü ormanda yakalamış, korku· 
sundan olduğu yerde donup ka· 
lan zavallı ihtiyarla bir hayli alay 
ettikten sonra bir kulağım yemiı 
ve yan baygın bir halde lnliyen 
ihtiyarı kocaklayıp kö}üne kadar 
getirdikten sonra yine ormana 
doğru uzaklaşmııtır. 

Bugünlerde, ayni ihtiyar köy· 

Belediye Seçim 
Defterleri Aslldı 

Belediye intihababna ittirıık ede
cek vatandaşl:ırın bin1lerim havi def

terler dün sab~h mahnllelue osılmıe

tır. Defterler. Perşembe ııkı:n~ • .ant 

(18) e kndnr duracaktır. Bu mOddct 

içinde, isimleri dcfterlcrdf' bu'unmı• 
yan kimseler, intihap encümenine 

müracaat ederek itiraz e.dcceltlcrdir. 

Rey atılacak sandıkların hulun cuk· 
ları yerler de ilin edilmiıtir. 

len bu sergide her şehrin ihracat 
emtiası teşhir edilmektedir. 

"Seyyar tren sergisi,, ild Uç 
glinde bir, bir şehirde bekliyor, 
ziyaretine gelenlere pavyonlarını 
gösteriyor ve tekrar başka bir 
şehre hareket ediyor. - >f. 

lünün yeğeni ormandan snplık 
keserken yine bu ayının hücumu• 
na uğrnmışbr. 

Beyaz 8)1 genç köylUyU kıs
kıvrnk yakaladıktan sonra yere 
çarpmış ve amcasına )'aptığı gibi 
onun da bir kulağını yemiştir. 

Yalnız; genç köylü, ayının hü
cumuna baltasile mukavemet et5 

mek istediğinden hayvan fena 
halde kızmış, fazla olarak deli· 
kanlının bacaklarını da ehemmi· 
yelli bir şekilde xedclemiıtir. 

Genç köyllı şimdi Zafranbolu 
hastahanesinde tedavi görmek
tedir. - A. 

TUrkiye iş Bani asından 
17 EylUI 1934 Pazartesi günüden 

itibaren gişelerimizin ın bahlcyin mu1t 

ondan - on alt yn kadar açık bulun• 

durulnca~ı muhterem müştcriler~mize 

a zolunur. 

D ranıyor 

Anknra'da çnh mak u re i~i > zı 
yazan bir b nım Rrtını "· 'Cç g•ı ı 
z rf ında Şahin Paşa oteli de 
berber Hasan b[ ıı 1ı) p ILum t. 

Y&r 
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Son Takdis!.. 
Kıraliçe Papasın Önünde Diz Çökmüıtü, Papa• Sat 

Elini Kaldırdı, Oç Parmağını Açtı •• 

- Nuıl çekmem, muhterem 
peder? ... Biraz evvel teyklf ettir
clijim emniyetiumuml1e mDdtlrft, 
itana bu kahraman Şövalyealn 
idam ecliJdijlni haber verdiği 
aman, adeta tecenntln edecek• 
tim. Bereket Yenin ki, siz, tam 
aamamnda gelcllniz. Bana Hazreti 
llesib aamma af •e maifiret 
ıetiriniz. 

- Hazreti Meıihia bu mucb .. 
81 yalnız zabhaımetiulze dejll, o 
laYallı Şhalyeyecle · 1Wi• ve ... 
at ıetirmiftlr. 

Kıraliçe yerinden 11çrada. 
- Ne .ayllyonunuz, mutat .. 

,.m peder? •. 
Diye bapch. 

- EYeL Mlaterila olana. •• 
P•alye, idam edilmemlftlr. 

- Muhterem pederim.. ŞlmcU 
~-P. emniyeti umumiye mldllrll, 
lffalyenia. arkaclaıile beraber b11 
•bab idam edildiğini- 16ylecU. 
Hatta, ben de onun tevkifini 
emrettim. 

- Kont dl Monklana alyle
.tiii dopudur. Bu aabah Butil 
1mclanlanndu Ud kip pkanlarak 
idam edilmiftlr. Fakat bunlar, 
ll•alye ile arkadqa cletllclir. 
Sadece Od lel'lerldfr. 

- Llldn ba aaml olur muh
terem peder?. 

- Ş8valyenia tehditlerini ar
setmiftim. Tabitdlrld kiJIHmlzln 
dindar lmı Ye Frau-..zm hq. 
8'Dkll niibel hBkümeti hakkında 
Mr idam mabk6munun bayi• hallı 
lıaqamıda .• Bah11111a tarihe bati· 
imi edecek llzler llylem..W 
lltemeclim. Onan için ButU b
manclamna gittlal.Mahkemel lllJ• 
umma ba dd mahkamun ud
••ıın bir m&dclet tehir etmesini 
liyledüa. Kumudan, Parla lat
ldmi fevka1'de9İDİD emrini ,a. 
terdi. Bu emre muhalefet ettlll 
takdirde kendillinin ayal cezaya 
prpalacağmı ı8yledL O umu, 
Ş6walye ile arkada11 namma iki 
aenerİ!lİD çıkanlarak karanhkta 
hlam edilmealnl Ye hllkmln infas 
eclildijine dair de emniyeti umu
DJe miidirile hikimi fevkalideye 
Wr rapor verilmeslnl emrettim. 

Kıraliçe, b&ytlk bir meMl'l'etle 
.. ,tanlı: 

- Mucize,. Mucize.. 
Ejer ıu anda papazın g6ğıl

lle kadar inen kukulete kaldınl
m11 olaydı, • hiç ıilpbeliz ki ka· 
da katıla gllldOjil ı&rllecekti. 
abt, papazın ajır Ye hallvetU 

umi iftildi: 
- Hiç flphulz baımetmeap 

ŞIYalyenin bayatmı kurtar .. 
o ili hl mucize, zati hqmetinld 
de inaanlann tel'illİDden ve tari
hin tenkidinden kurtarmıfbr ... 
Arhk, vazifem hitam buldu, h ... 
metmeap... Geliniz, llİzi bir daha 
takdiı edeyim. 

Karaliçe, papasın ln&ne ılt
Dift diz ç6kmUftli. Papaz, ıaj 

aldırdı, elinin Bç parmatım 
açara uhrevi bir sesle mınl-
clandı: 

- Biz.. llMreti Me•ihin yer 
~de naçiı W.. m&cabit Ye 
wekHi.. Killlemiala lll9'mia ve 
diadar kızı •. Fransa.._ m_.ı. 
il nlibei hftlcômeti hazret:ıett.._ 
Eh.. lbia.. Ruhulkud8ı namma 
:fakdia ederiz. •• Bitin gftnahlanm 
affeJledz." Bundu 10nra da ha· 

tadan, ıtınahtan, bakuzlıktaa 
uirgeriz. 

• Salonun cluvanmn lbtlr tara· 
fmdald deliie adeta yapıplllf gibi 
duran; Diyan dl PuYatye, titreye 
titreye ayafa kalktı. Deliif, ipek 
6rto.ile kapadı. 

Renıt, sapaarı kuilmiıtl. Ytl
r&meye mecali kalmactap için, 
oradaki myab abanoz bir koltu
j'bn llattlne yıiıJıYerdi. Kupkuru 
ke.Umlf olan dudaklan, gDçllkle 
harekete geldi: 

- EJYab. •• Partiyi kaybettim. 
Diyebildi. 

* l•l8nbul Yollarınd• 
Aradu yirmi bet iBn ıeç

mifti. Madritteld imparator mara• 
ymda, lapanya Karah Ye Alman1a 
imparatoru Şartken ile, lıuiatiyan 
llemlnln manen hildml olan ra• 
bip ljau Da Layull bq bqa 
••rmlfler, ıu mektubu okuyor-
'ardı: 

Sevgili pederim; 
Muhbirlerim Ya•ıta.ate fl•alye 

Cem denilen adamı ketfettikten 
moara ilk. itim bu adamın htlviye
tini llyaldle anlayabilmek için bu 
muhbirlerden Papenl lize 1611-
dermek olmuıtu. Glnclerclljiniz 
ceYaptu anhyorum ki; bu fl
valye, bizim btltlbı •lya.t emen .. 
rimizl altoat ececek clerecede ........................ 
cllretklrl "· 

Gerek ıavaly.e Ceme Ye gerek 
Franaa naibei hllldlmetiue karp 
tertip ettijlm plb, aleyhimizde 
çevrilen manevralara tamamea 
akim bırakacak ftZiJetteclir. Ve
Uahtm metreal, Diyan dl Puvatye 
tarafanclan Romaya glnderilu 
mektup ta, bala bir macera ge
çirdikten monra elim• geçmiftlr. 
Şu halde btltln Amıpa hiri.ti
yanhk llemlni Blrlnd Franaava 
ile valclelİDİD aleyhine çevirmek.. 
ve bu dinsizleri. hlriniyaa bir 
milletin bqıadan defetmek vazi. 
fesi, Romaya detti, bizzat size 
naup olacaktır. 

Kendisini zindandan kartarm• 
jım ve kıraHçe ile aradaki auite
fehhllml ortadan kalcLrmjım içia 
llem flYalye n lae.B de kraliçe 
bana mhuaettarclır .. Bea de ba hu
auıta bana blltlln muvaffakiyetle
ri tembı eden, ( Mahkemeiiliye 
erklnına mabm• ) vemikaya min· 
nettarım. 

Tertip ettiğim plin o kadar 
kunetll ki: Gerek fhalye ve ıe
rek kıraliçe, en kfiçlk bir f6p
he bile hlul etmeden kurclutum 
tuzağa dDıtlHer... Şu mekta$um 
llize Yuıl olduju zaman, Fransa 
kıraliçeainin, O•manlı padifabına 
g6nc:lerdiğl •afaret heyeti, yola 
çıkmq bulunuyor. Macaristu 
arazillnden ıerbetçe geçebilmeleri 
için ellerinde pek m8kem111el mO
rur tezkereleri de vardır. Ancak .. 
Bu heyet,-nereye kadar gidebile
cektir? .• Bundan ılmdllik herke• 
bihaberdir... Y almZ benim bildi· 
jim birıey varaa, hiristiyanhk 
Alemine ihanet eden birinci Fran
•uva ile vallde•lni teaim edecek 
veıaik; nihayet bir hafta aonra eli
me dllfecektlr. Bunlar, layık olduju 
mllcuab ılrllrlerken; fuzub yere 
ba lfe burnunu mokan ŞBYalye 
C.. 4tnilen o T&rk te aynca 
~~. 

( ........ 

~ - -~ -~ ~·-·-~ ,,,~ 

'\(. / Bir Çin karikatürll • 
Kocacıjım! Seni bUtOa 

6mrtlmc• b6yle takibe hazanm. 

Haziranda 
Dünya Ticaret 
Vaziyeti 

MiHetler ceml1etl aylak iatatll
Vo•l,.tlerl tiklerinden •Jd. 

,.a.a- ı zind numaraaı, 
uu.• •• mitat iatatlatik 

droletler tablolanııdan bq-
ka, dllnya ticaret vaziyeti hal
kında dikkate deier maltimat ve 
grafikler neıretmektedfr. Bu gra
ftlderiıı b8yllk kumı Jiyecek bam 
maddelerle iptidai maddelerin 
1933 " 1935 devresine ait latilı
aalltlanm Ye mıal faaliyetini ıa .. 
termektedir. 

Bu rakamlara ılre yiyecek 
ham madde dtlnya latibaalAb 
1928 Mnuindenberl ayni aeYlye
dedir. Bu maddeleriD zirai mqel 
olanlarda 1932 ıenemnde hafif 
bir pirileae sirlilmektedlr. Maa· 
• .... - ıtas ...... )' .. 
nidea eıkJ seviyesini bulmuıtur. 
Menpl zirai olmıyan iptidai mad
deler imtilualibnda 1929 De 1932 
aenui araunda glrBlmekte olan 
mlttemacl ualq tal933 aeneıinde 
telifi edilmif bulunuyor. 

1930 aeneaindenberl Japonya· 
nın 11111at faaliyeti mlltemac:lly&D 
iylletmektedir. Ayni dllzen 1931 
denberi Şilide; 1932 clenberi Al
manya, lngiltere, Amerika, Ho
lancla, faveç, İtalya ve Macarim• 
tanda da ayni 1eyrl takip eder 
1lrlll6yor. 

Kanada, Avuturya, Polonya 
Ye Çekoalovakyacla 1932 aenul 
10nuna kadar aaayide bir aeri
leme kaydedilmiftlr. Bu meml .. 
ketler ele 1933 -e.ındenberl 
itlerine daha mlsait bir aiclit 
Yerebllmftlercllr. 

Belçika'nm nzlyetl daha bu
auıt bir manzara ghteriyor. Bu 
memlekette •anayi aaha11nda bir 
faaliyet arbfl yoktur. Sldece bir 
e7Ueıme varmr. Yani ı 932 ••nesi
n• kadar azalm11 olan bu faali
yet o tarlbteoberi ayna ıeYiyeyi 
muhafaza etmekte geriye doğra 
ıitmemektedir. 

Framamn vaziyeti iae tama• 
mile yakandaki hallerin abldir. 
1933 Temmuzuna kadar artmap 
bqlaDllf olan bu memleketin 
ticari ve 11nal hareketi o tarihten 
beri mltenıadiyen gerilemektedir. 
1934 Haziranı neticeleri 1938 
HmJZiramndan çok geridir. 
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8 l R KOMEDi 
M91hur dramatik eaerler mu

rriri fena halde kızmıfb. Çtınldl 
1.metçi: 0 8ey evdedir,, c&mle•inl 

~ ulan aizından kaçarmqb. 811 
n ~ ~tad-.. ziyareti reddetmek 
mümkün olamazdı. Bu auretle 
evinin kapı11m mu)Jtelif zamanlar
da birkaç defa daha çalan genç 
ziyaretçi de nihayet maksadına 
ermek &zere idi. Hiddetle: 

- Girain bakahm, dedi. 
Ziyaretçi girdi, mahçup bir 

tavurla: 
- Muhterem latadım, dedL 

Bir e1er yazdım. Bir komedi. 
- Demek bir komedi 1udma? 
- Çok rica ederim, lanlu 

kuneimanevi7eml iliz ele bl.blltla 
larmaJUUL E.erlmln temall eclil
muial fazla.Ue ana ediyorum. 

- nyatro mlcllrlerlne m•a
caat eclinis. Ben ne 7apabiBrlm? 

- M&racaat ettim efendim. 
Midir beyler; yalnız tem.ıl et
mek imtememekle kalmadılar. Eaerl 
okumak 16tfunda bile bulunma
mlar. Ben henllz taammamlflmchr. 
Mtıdtlr Beylerin .aylediklerlai 
aynen ·tekrar etmek ll11mgeline ı 
kıymetli nldtlerlnl blyle tamn
ID&mlf mqhurlann eHrinl oku
makla geçiremiyecelderini mlyle
diler. Bittin tiyatro mlld&rlerl 
muharrirlerin flhretlerinl biuat 
kendi kuVYetlerlle kazanmalarm
da ı•rar ediyorlar. 

- Bu llzlerlnde blru haldı 
olduklanm z&DDedlyorum. 

- Peki halda olmalar, lrabtll 
.111,......_ Fakat ldt W..,..... 
bu ıöhretl ne ıekilde kazanabile
ceğimi izah etmek i.temlyor. 
Naili bqlamahyım? Ne yapacap 
mı bllmiyordam. Birdenbire akh
ma m 19ldiDiz •• size mlracaat 
etmeyi muvafık buldum. Siz ki 
blyllk bir mabanlnlnis. Bugln 
Almu tiyatroma• yefln• p 
rbnlmnoz.. 

- Devam ediniz.. Devam 
ediniz •• 

- •••• Zamammısın en m..
hur dramatik muharrlrialnll. Sizin 
bana muhakkak ._.ette yardam 
edeceğinizi d8tlln•rek... Bir defa 
okuyunuz, size yalvanyorum, bo
ıunuza ıittlil takdirde bana 
yardım ediniz. Sizin bir ahlntls 
baaa bitin kapılan apk w ... 
duracaktır. 

- c;.81 tbtum, ... erimla 
eokluju arzumma tlerhal ,.1n. 
getirmekten benJ menediyor. Fa• 
kat... rehin iıtemeuenis yaza• 
nazı bana bırakınaz, ve on bef 
ıtın aonra da bir defa ıeçiais. 

* On b.. glln monra 1abaaa 
delikanlı methur muhanlrln kapa
mm tekrar çaldı. Muhanir Be1 
delikanhya aalonda tam iç aaat 
ve yirmi iki dakika beklettikten 
eonra yamna çakb: 

- Doıtum m pek iyi ıenç• 
llnis. 

- Muhterem ll•tıchm, ben 
pek aabınız ve mlveavlumdir. 

- Oturunuz. Komedinlzl oku
dum. .. 

- Çok t.,.kknr ederim mah· 
terem ttıtadam. 

-Ve sizde bbWyetln tamamile 
eblk olmadı~ kanaat ptlrdim. 
Aynt&amanda ufu bir pyretle 
bllJlk eMl'ler Yllcucla ıatireWle
cejinize lnaaclm. 

- Çok •il* ........ 
Fallat J9 ' aa talhlae 

• 

ihtiyaca var. Hem ele çok ehem
miyetli bir taabihe. 

- Abh •• 
- Nevmit "olma)'IDıa. Ben 

genç kimselerin do.toyum. On
lara maalmemnaniye 1armmda 
butunurum. Sizinle beraberce ça
lıımıya amadeyim. 

- Çok t91elddlr ederim. 
- Neı'enlzi takdir ediyorum. 

Tetelddlre hacet yok, Mvindak 
bana lrAficlir. Bu emerinizln aıl
kemmel hir elden ıeçmealne faz. 
laıile ihtiyacı Yar. Hiç korkma
yınız artak bu ifl•rl berah.ce 
yapanz. 

- Fakat mlluade eclenealz 
muhterem latat. •• 

- Zihnimi kanftırma7111& 
Bakınız enell aerle....._claa bat
hyahm. Komedinin teldi biru 
mlltebzldlr. Siz ona " Kaclerta 
gllıelerl ,. lıunlnl Yermlpiniı, ba 
1erlevlaa uerlnize ıitmu. Eaerl
nlze "Namua 81mleil,. lamlnl ... 
rec:ejiz ... 

- Nam dyledinlz? 
- Siiztlmll kumeylniL Ba 

aerlevhamn biraz romantik oldta
junu biliyorum. Ba •bebe blnaea 
daha cazip ,adidir. Budan ... 
ka, bu 1erlevlla umamt U.... 
bile kanpbilir. MeHll eMU'inld 
okumut olan harlaaati bir ldmM 
namutan babaetmek inerken "Na 
mwı pmleğl ,. dl1ebillr. Sonra 
mtlblmc:e bir detlfm• daha iaterl 
uerinlzclekl kahramaa•mnn llml 
~...... ._ olpas. lmlda 
h~ödft. 
karakterdeki bir kadına ancak 
Nesri lami Yerilir. Nihayet: Ddacl 
aabneain aoaanda, perde inerken, 
oradaki" Ewet,, pek man•mzdlr. 

"Evetnbt'iyet ifade edea bii lhcltlr 
Bu ıibl llzler daima 80D .... .,. 

aaklaD111ahchr. Oradaki "eYet ,. la 
yerine biz •• BeUd " ko1acajm. 
G6rd8jtlnls ıibl IUlcak bu deilflk 
lilderle eaerlnis tamamlle bqka 
bir .. idi ahyor. Ancak ba teralt 
taht.ada altma imzamı koyabl
Hrim. 

- Si& ml? lldn llmlnlıle .U 
- E.et. Ent. Yalma .... 

bUmeliliala ld ... .... .., ... 
le açak " alaJllla • a,.ı • 
manda plgt flhretime halel ıe-
tlrmiyecek ...ıer1a altma kor• 
nm. 

-Demek ................. 
lmzabyacakmm? 

- .. Sizin, komedlnili cletD. 
beraberce tuhib ettijimlz"blzlm,. 
kamedlyi lmu ediyorum. fflnlse 
gelmiyor mu? llter•niz. ldmaenin 
ı.temec:llği, eaerinlzl ahmz. 

- Fakat benim .. mim Defl'O
lunmayacak mı? 

- Bana itimat ecllalz. Biru 
evvel a6ylecUjim gibi 1 Ben genç 
kimselerhı doata,. •• .,.. zan
nediyorum ki bu komedinin ter
tibinde llzia de ufak bir bakloDJs 
var. Bu hakkınıza mlklfat ola• 
rak. l.minizin tlyatlJ affılerinde 
bemea benimkinden aonra ba11J.. 
ması için bDtllD kuvvetimi Arfe. 
deceifm. Bana acln9lnizi verini• 
Size neticeyi blldtrirlm. 

Delikailh Mfftııllni .ayleclL Muhtfr 
rem .. t ieblnden çabrclap aol 
defterhaln bir köteain ebyde-., 
Yabanca delikanlı biraz _... 
l.tadmıa evini terkeclerek pli 
memnun. yan malama, ....... 
... IODra ~ ~ 

(o. ... ıı ...... ~(.~ 
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ihtiyar profesar: J Suat.. Suzan 1 yordu. 
- Nafile kwm. Açam•um•L 
Şmit mezann içinde bir kapı • Şefkati Bey ı 

:aııa açb, elektrik düğmesine 
~tı_ ve burası da mavi bir ışığa 

ıonıüldii. Buraıı küçiik bir ma• 
~de be ıziyordu. Ortada küçfik 
ır heykel vardı, profeaöriin genç 

Jaşta ölen sar.şan ve çok güzel 
kız Dm heykeli idL Duvarlarda 
raflu ve raflarda kava ozlar 
•ardı. Fatoıu!l gözü bir aralık 
bu kavanozlara ilişti ve elile 
l&rtlağını tutarak acı acı bağırdı: 

- İmdat.. imdat •. 
b Ve kızcağız dizleri bükülerek 
aygın yere yuvarlandı. Çtinkii 

llkra ara kavanozlar ıa. k11V•it 
adın bqlarıle &WB idi. 

Profuit ~ banın yataıı 
1 nç lazı tmldıtdı, onu kendine 
getirdi. F atot tir tir titriyor ve 
profesör de anlatıyordu: 

- Şu kavanozdaki bap gö· 
~.Yonnusunz? Henüz beş yaşında 
guzel b · r kızdı. ôtekiodeki baş 
ç~k güzel bir opera mujanniye
:~ne aittir. Gel ..• Gel,. onlara ya
IUDdan bak. 

Ve profesör genç kızın elle· 
tini arkasından kııkıvrak yaka· 
hyarak kavanozlann 8nönden bi· 
rer birer geçirdi. 

- Evet diyordu. O, beniıa t\zel kızımı gtnç yaşında aldı. 

k 
n ~ onunn yaratbklarını biyle 

eatim ve keliyorum. 
itte .. bat Breslivh gtizel ka

~· Onu 6ldür&rken çok gllç• 
çektim. Elimden bucak bu

ead it bçııor, kendiııi duvardae 
uvara e.a-- d N"b ·-r·~or u. 

• • 1 ayet yakaladım, 

Miifettif: 
- Çabuk, dedi, profea8r0o 

mezarım göateriniz. 
Ve hep birl.kte mezara doğru 

koştular. Lihidin öntine geldikleri 
zaınan F ato111n at*ni eyice tanı· 
mışlardL 

Tevfik heyecanla bağırdı: 
- Fatoş.. yetiftik. Kendini 

müdafaa et. Kapıyı fiaıdi aça• 
cağız. 

Mezarcı kadın kofup kazma 
ve kUrek getirmişti. Şimdi Tevfik 
mezann kapısını kırmak için 
uğraşıyordu. Birden bu gürültn 
•ınd• bir gölge süzüldü ve 
tibako~ kendi kendine bağırdı. 

- Y qasm. •• Y'ırmi bin marka 
kavuştuk. Ve hemen jıeri dısnop 
koşmıya başladı. 

Fakat köşede nöbet beldiyen 
polisin yanına geldiii zaman 
omuzundan bir elia taUağunu 
duydu: 

- Grandük cenaptan ıize 
yetişmek için zahmet çektim. 
. - A efendim po&.e keyfiyeti 
ıhbara. 

- Ve yirmi bin markı tek 
başınaza dercep etmiye gelmilJ'" 
tiniz değil mi?. 

iki adam biribirlerine baktılar 
ve ikisi birden polise isimlerini 
vererek: 

Hidileyl anlattılar
Jf 

Temğin elleri kan ~de 
kalmıı, Polis M8fettifi Waldon: 

- Çok PY·· \:ok fe)' diyordu. 
Naaıl oldu da bu akşam may· 
muncuğum yanımda yok. 

lçerde artık F atoşun ıesi ke· rı!nı gırtlaiuın.a 
hır ..., 'fll•ilııi!AI 
hala kulağlmdadır. 

...... , .•.• ' . . 
1 e 

Genç kız bu merhametsiz if
taat karşısında boğazlanır gibi 
feryat ediyor, kurtulmıya çalışı
Jordu. 
b" ihtiyar adam bu arada Fatota 
ır yumruk vurdu Ye onu yere 

1unrJadı. Sonra kaldırdı, kmnm 
ID ezan bapna getirdi ve inledi : 

- Haydi.. Gmel sesinle bir 
tarla 16yle. 
._. - Merhamet ecliDiz bana. .. 
111erbametl 

Profesör cebinden bir hançer 
Ç1kar1111f, FatbfUll girtlağma ba• 
tannıfb: 

- Haydi durma bir tarla ~ 
le Mozarın ninnisini istiyonun. 

Hançer genç kı.zuı gırtlağım 
~&miı, hafif b1r kan sızıyor ve 
atoş perifan bali.e hıçkıra htç

lora Mozann t.i:ıaisinl 'B6yl6yordu. 
Fatoş, ses'nin dışarıdan duyulma• 
içi._ i>~aya baflalDlf ft sesine 
llilıi bir ahenk gelmiftL . 

Şimdi profes6r, k•••mn mezan 
ianpU çökmlf, hem bu ilahi aetl 
dinliyor ve hem tle ağlıyordu. Biraz 
..... ayağa lialkb, aenç kızı 
~lturdu ve yere yabrch. Hançe

ğma dayadt ve: 

8111 

banlarai 
ediyorum. 

diye inledi, bu sefer 
kadır yaphfnn kur
lflziduinl takdim 

De 'l:;:..i:;~ -imda karim 
Ad 

t1 A ayandardı: 
- OJI.. ~ hiff 

geliyor. Dinle bati; f>eriıuİ1 
•• . lmd t.. en imdat.. a " •,-. .ealer 
ıeliyordu. Fakat bu ses • ela· 
bilirdi? 

Ba mada kapuwa önünde daraa '* 
otomobilden birkaç kişi indi. B.lııv 
Te~Gk, müfettiş ve arkadaştan idL 
Mezarcı bela lrapayı açar açmaı 
hepsi birden içeri daldılar. Müfet• 
Ut sordu: 

- Profeaar Şmit bu akfam 
buraya geldi al? 

-Evet geldi. 
·u•t " imdat.. imdat .. ~ 

bu lf ij · ıordu. 

zaman Fatotu nasıl bulacaklardı. 
- Fatoş .. Fatoş. 
Ve genç ada~ ümitsiz birkaç 

hamle ile top ile açılam~ acak 
zanuedilen kapıJI rezelainden 
çakank. 

K.apnı._ kilidi par~anmıı ve 
kuvvetli genç; kızıl ıflklı yere 
girmişti 

Etrafına bakmdı yerde çiçek· 
&er ezilmişti. Fakat ortada lrim
~ler ;voktu. karanlık dehlize açı· 
lan bir kapı daha vardı. Şimdi 
o kapıyı da açmak icap ediyor
du. Waldoo kapıya hücum etli. 
Tevfiğin omuzu vurduju darbe
lerle zedelenmitti. Artık darbe
leri eski pddet ude değildi. Polis 
Miifetişi de kunetli bir adamdı. 
Tam bu eı:ıada onlara le kiti 
daha itfrak etti. Bunlar, ~ti, 
'4bakoviç ve Jemı'ti. 

Bu kapa da bu- kadar ldfinin 
aavlemı- dJ1a1t.amacla 

Tam kapı kırılırken içeriden 
çok acı, gayet acı bir feryadın 
yikieldiğim duydular... Bu aes 
ar .ık imdat bile lateyemiyordu. 

* 
Dehlizi kotllak geçtiler. Mavi 

ış kh odaya pdikleri zaman 
kızın aırtlağlna1dtağ,m daldırmak 
için kolUDU kaldullllf olan ihti) an 
go/dtiler. 

Tevfik bir ce) lin gibi sıçradı. 
Fakat mGcadele çok uzan aür
medi. O anda mfttlüş ve lnabhar 
bir lnıvYete uhap olaa deliyi 
kıskıvrak tutmak dört erkek için 
9kadar bly&k bir İf o.mad • 

itte bu anda kamyonla gelen 
poliı -..nurlan mezarhğı• lçeri-
8İDe dal-.lardt. 

- 29-
0 feci geceyi on bet gün 

aeçmi.. ti. yaraları bereleri henüz 
iyilepnemif olan kliçlik Fatoı 
k&rJolanıa içeriainde oturu· 
yordu. 

Fafa yamada oturmut onun 

e
ıni okşuyordu. Yatağın eyak 

a doktor Şeecati Bey •ardı. 
~mcla d-. ;r • .,,. otaru-

• 

- Hafdi, Fafa Hamm dedi. 
Sizinle beraber poatahaneye . ka· 
dar gidip Istanbuldan gelen tel
grafa cevap çekelim. 

- Peki Şefkati Bey... Fakat 
Tevfik Bey 8İz.. Siz ben gelinciye 
kadar Fatoşumu yalnız bırakma· 
yum. 

- Vadederim efendim. 
Onlar dışarı çıkar çıkmaz 

Tevfik F atoşun yataktan arkan 
elini avuçlan içine aldı: 

,:_ Fatoş dedi... Rica ederim 
aiziA yllzilıi!Uden çektiklerime 
bir nihayet vermeniz icClp 
ediyor. O gece4 beni yirud •ne 
ibtiyarlattımz.. Şimdi de bu na• 
zımzla bana dünyamı zindan 
ediyorsunuz... Söyleyiniz bana. •• 
Ben o kadar da fena bir çocuk 
değilim... Vadediyorum size siz 
beni isterseniz bu aene doktora• 
mı da bit" ririm ... Ne olur... Neden 
zevcem olmak iatemiyor.sunuz. 

Falof tebessüm ederek: 
- Tev!i / Bey dedi alze ve 

arkadaş'anoıza hayabmı medyu
num fakat... Ben 1: erline evlen• 
mek için değil, tahsil etmek için 
geldim... T absilim bitince buna 
görü' rüz. 

ôt.m: 
- Tahsili"iz.. diye dudakla· 

rını tın arık, ş marık blzdO •• daha 
ne kadar sürecek. 

atoş .•• lJd uae 
ıene ne yaparım? 

- Siz babama yazmız Dİfanh 
dururuz. 

- Niıanlı mı... Babanıza yaz• 
maklığulaa mOaaade ediyor mum
um? 

- Evet. · 
- F atot size perestİf ediyorum. 
· F atot göıleriııi ona kaldırdı. 

Giderinin içine bakarak: 
- Ben de aizi seviyorum 

r evlik.. dedi hatta mi katil zan
aettiğim zamanlarda bile melen 
iğrenemedim. 

• 
Telgraf giteainden aynllDlflar-

ch. Fafanın lrq una kolunu ı~ 
Şefkati: 

-lzdinç ~ •• 
nedir F afa ~ "1'CI ... 

- Ne garip bir sual Şefkati 
Bey .. Bu nereden aklınıza geldi. 

-.Şimdi aklıma gebaed·. Sizi 
glrdlgtımd•b.ri bmna dltinl
yordam. 

F af a ıözle.rinio içine kadar 
lapkırmm o..nauftu, cevap Yermedi. 

- Siz evlenmek istermisiniz ? 
- Ben on yedi Jllflnda bir 

kmm Şefkati Bey ve sonra da 
talebe) im •• Evveli tahall 10nra 
izdivaç •• 

- Tahsil mi?.. kaç ıene tah-
sil .. 

F afa parmaklan latlnde aaych. 
- Bir, iki •• Oç, dört &ene .•• 
- Fala. .. 
Genç adam •an kolunu akı-

yordu: 
- Babanıp yazabilir miJim .•• 

Bir kere de onun fikrini aoralım. 
- Nud olur •.• 
- Yalvannm.. Size. 
F afa g&zlerini yere çevirdi veı 
- Fakat babam ne dene de-

l • bea tahsilmi b:tlrmedea ev-

« Bat tard 10 ubca sayfada ) 
olan cevabı beklemek için eYİne 
doğra ylirlidll. 

it 
Aradan birkaç hafta geç.ti. 

Gizler· hergGnkil gibi sabırsız· 
hkla bir poftaCIBID g6zülmıesini 
bekliyordu. O ıırada kapı çalındı. 

Bu, postacıydı. Mektup muh
terem üstattandı; acele acele 
zatfı yırtb ve heyecanla okumaya 
bqladı: 

" Sevgili dostum! Tiyatro 
ya olan aşkınızın ne derece 
fazla olduğunu bildiğ;m için, ve
receğim haberin aizi fazlasile 
memnun edeceğini de biliyorum. 
u Namus gömleği ., serlavbah 
komedim, Shiller tiyatrosu miidü
rtl M. Kurt Bellmau tarafından 

Öz Türkçeyle 
Deneme ._ ___ _ 

Yüz Elli Bin 
Demigecekti 

Taaıamıf bir aa1algıcı ( 1 ) ölilm 
d4fetinde iken, JUIDa pi- CSğren
celderiadea (2) birine demİf ki: 

- Şimdi,. detin (izli tutlutum 
bir aesneJİ aana anlatayım.. Bizim 
ifimiz aaymaktır; bu da kolay delildir. 
Diyelim kil Bir lrentte ae d•fin kadın, 
•• defia erkek ..... ~... aayüacak.. 
Böyle bir it çıktımı hemen bizi 
ç jmrlar. Sapa, derler. Biz sayar, 
aöyleriz. · 

l>ofnl DIU •aydık, yok• Y&Dlıt mı 
on• dGıGnmezı.r. Çlnldl dltlnme'e
riae yol bırakm y z. Desek ki p 
kentte yirmi bin kifi vardır. On bini 
erkektir. on bini de kadın. o çağda 
sCSzlmG:ıe inanmıyacaklardır. inandır
mak, iti aa1dıj'ımızı göstermek içia 
yirmi bin kiti demeyiz de, yirmi bir 
bin dok\IZ yOz altmıı tekiz kişi deriz. 
Bunun on Gç bin yedi yib elli Oçil 
k9dın, ıekiz bin iki yüz on beşi erkek . ~~~·· ... iDaawYla ~111 •n. bl•ndırii\ .. 

lat nbulda yllı e'li bia kanserli 
vardu, ceni'di. Ôtedea beriden kar
tıhk Hrdi'er : 

- O amaz.. Yüz elli hin k nserli 
yoktur. 

Bu karfılıklardan sakuuaak içia 
bir tek yol verdı. Yoz 9U.i bin lua
•erli denllmifecekti de ~ kırk 
dokuz bist dokuz yüz doksan c' okuz 
deoileoekti. S.. yilz eli Wnclen bir 
eksik PJI kart•nda herkes kamer• 
meri• tatata ... aayılmıı o'dutuna 
in naeakh 

Ne yapaJam. JÜ• eli bia cf'lpaler, 
sayall' İfİDİD uta.. detill•rmit. 

ISllllll H•l.., 
l - S J lı·: iıtati.tik 
1 - Öt neek: ta'ebe 
S - Kaldtki kilsarat. 

~- UavN Bath 
Teldnlaiı ( Huusi ) - Rafal 

~f. iaminde bil' tacire ait ( 200 ) 
çoya) eoğaa pldü olan bir yel
kenli kayık, dalgaların hücumu 
neticesinde cltbneni kınllDlf ... 
ıu alarak batmıştır. Gemi biraz 
ıonra yüzdüriilmilf, fakat soğaa
lardaa hiç ha,.r kalmamııtır. 

lenmem diye cevap verdi. 

* Profaör Şmitin davası 1931 
senesi r •. nevvel ayına kadar 
devam etti. Profesar Şnüt aklen 
me161 olduğu için idam edileme-
di. Bir Tamarhane}e kapatıldı. 

Falot lle Tevfik ft F afa ile 
Şefkati nipnhclarlar.. Şebrtllat B. 
Hananlrre(it Bey fimdi Lonclra 
ela rakletmekte •• evlııe davet 
etf ği misafirlerine kilçftk dejir
meniode kllçtlk ellerile çektiil 
kah•eden ikram etmektedir. .. 

FatofUD kurtuldugu gOn, bağ
ları çöılilOp ulıverueo Doris bir 
daha .)emsin yola &zerinde gö· 
rünmedL E\fa ile Lme resmem 

I 
kabul ed'ldi ve provalanna ılm
diden başlandı. Sizin isminizi de, 
tiyatro afişlarinde benimkiniıı ya
nına koydurabi:mek için çok uğ• 
raştım. Çünkn bana, bu son ese
rimi hazırlarken etmiş olduğunuz 
yardım, lize bu iyiliği esirgememe 
kat'iyen mani olamazdı. Fakat 
M. Kurt Bellmau • belki birazda 
hakkı var • tanınmıt bir lamio 
yanında - s6ylemiş olduğu dzlere 
başka hiç birşey Hive etmiyorum, 
aynile tekrar ediyorum· beraberce 
neşredi~meai komedinin kıymetini 
dOşüreceği mfilahazasmı ileri ıür
dii. Bununla beraber mali huku
kunuz cihetinden zerre kadar tilP" 
he etmeyiniı. Samimi selamlar mı 
sunmakla müftehirim efendim. 

}algus Dili 

Boa Posta 
latanbul BORSASI 

15· 8·1934 
ÇEKLER 

kuruş kurut 
Lo!Mlra 621, O Pras 19,0915 
Ne• • F•lıı 0,8JS250 Vı,a•• 4,28 
Parla 12,0S JıladrU 5,815 
Ilı l • 9,2640 S.rl • J ,9883 
Brtlkael 3,3850 VattoH 4,195 
Atı.. 83,5560 P .. to 3,"55 
C...W. 1,4356 Bllkret 79,50Jf 
Sufya '5,SS Belrrat 34,6111 
Am•t•clam 1,1724 llıloe40Ytl 1091,-

ESffAM ve TAHVILA T 
Lira ı Lira 

it 8aak.(Nam•, ıa,- Böaaaatl ~ 
• ffflaılle) it,- 19.13 ildllnua 17,
• (llloau) 106,- l.t1 cr.ıa Dablll 93.59 

o ... ıl &>ıan ı. 35,9l Dii711ıau Mu. 00,
Sella ' • 5,- Bat at tertip 1 47, 
Şirketi Ha7tl7• 15,5U ., • U 47, 
h•llt 9N,17 Reji 2,30 
Aaadolu•60V. 26,8S Tr ..... •7 00-

• " llt P. 26,ta Rıbbm 16,Sl 
Aaade"u" ıoov. 43,50 Oaklldar •ıa ıos,so 
Şark D. Y. -ot,- Twkoa lOOI 
la • Tr••••J' SS,75 lll•rKr.Fe.11116 141,-
0.klcl&r au 11,- • " • 19i)J 95,-
Te koı 00 00 • • • 1911 srı.-

:li,- Ele\ \rh -,-

J0,25 

~~4d'.SK'~rı 
Kurllf Kurut 

Tiril alam 926 lffamlt) 5651 
laı. • 103l (R99at) •• 
lir. • &10 (Vahit) 4111 
~UA • IOIU laee betlblrlllı a!ba 
Meetdl7e 88,00 
Baniuaot (0.. B. 1 235 (Cümbıarl7et) "5J5 

(Ham t• armab :-ı:ıll 
~l a beflblrl·~ altu (Reıat) • .aea 
\ Cllmbuı•ı••J 46U Wablt) • •• 
(Aı:ıa) fM (9) B.,.. la.w 

Teni lleptpt ı 
Mlmr - Bıı aylık 1&1nwd, ıebifr. 

oilik •e teqiai Batl atlar meomuaaılllD 
43 1İBCÜ. eayııı çıkmıttır. Bu sayıda İa
hiıarlar Veklleti bınası p oj ili musa
bakuuıa ittirak eden ve kazan projeler 
ile inşa edilmit binalara ait, ve tezyini 
sanatlar mevzulanoı ihtiva -eden mev
zular vuchr. Güzel anatlt.n aevenleN 
ta veiye ederiz. 

Ruhi hayatta La9uur - ~ 
tor M. Hayruliala Bi.'"1 QaldôS M. 
Yung'un eserinden tercüme ettiğı bu 
eser intişar etmiştir. 

6z TDrkçe kadın .,. erkek 
adlan - lo göl OrtamekteP mudiir 
ve ıüıkçe mualluni AL Zeki Vural Bey 
tarafından dedenmif&ir. İçinde bırçok 
erkf k ve kadıo i~ımleri vardır. 

gizli bir kumarhane ifletiJorlar. 
Ve arada bir de ( .• ~ hllldimeti ED
telicen• eerviaine afak tefek hia
metleri dokunu) or, 

Andrea Albertini yeni bir va
zife ile Yemene ,~r. .. 

Kant Ştrasede IOS . numaralı 
binama ikinci katında iki daire 
vardır. Bunan biilaia keriade fll 
pllk nrdırı 
Bokıcir JeoM'm Jimnastik mekteb 

" onun karfWDdaki da1"
cle de p plik bulunuJorda. 

lvan Rabakoviç 
Husuıi polis h~ 

iki arkadaı al~~ bba 
markhk mükif atı M Wllfl' lıaark 
olarak paylatDMM ft INanken-
dilerine #.,_tlarda. 

Q~--) 



•• 

Pirinç, Merci ek, ezelye, r Ararot) İrmik, Mısır f KornflaorJ Nişasta, Çavdar, Arpa Fasu ya özü unları 
D ıuyade. mevcut bUtün çocuk gıdalarının en tabiisi, en mUkemmelidir. Vitamini ve kalorisi hol ve yüksek olan bu özlü unlcırla çocuklar çabuk neşvilnilma bulurlar. Çabuk büyürler, kanlı canlı olurlar. 
Hasan markasına dikkat. Taklitlerinden sakınız. Her nevinin kutusu 25, büyük 40, Hasan yulaf özü 35 • büyük 60 kuruştur. , ... _. .. , ................ :-. ............ , .............................. .. 
Türk Maarif Cemiyeti Mektepleri 

URSA KIZ LiSESi • 

Orta ve Lise kısımları vardır. Resmt liselere muadeleti Maarif Vekdletince musaddaktar. lngilizce 
li sam mütehassıa tarafından okutulur. Senelik yab ücreti 185, gündüz Ucretl 35 liradır. Memur çocuk
la rma ayrıca tenzilat vardır. Kayıt muamelesi baılamıştır. 1 Teşrinievvelde derslere başlanacaktır. 

__ .. ara Ana lk, ta Mektebi 
ilk Uçilnctl sınıftan itibaren lngilizce lisanı mUteha1111 tarafından okutulur. llk kısım senelik Ucretl 

60, orta kısım 70 liradır. Kardeılerden tenzilAt yapılır. Kayıt muamelesi başlamııtır. lık kııım 15 Ey· 
illide orta kııım 1 Teırinievvelde derslere baılayacaktır. 

Es ·şe r .Yatı i k Mektebi 
Kız ye erkek çocuklarına mahsustur. Almanca lisanı okutulur. Yatı ucreti 150, gündüz llcretl ayda 

bir liradır. Kayıt muamelesi baılamıştır. 15 Eylfilde derslere başlanacaktır. (5725) 

Denizyol ları 
fŞLETMESl 

Aeentelerl ı Karak6y K6prllbaı 
Tel. 41362 - Slrkecl MUhOrdarıade 

Haıa Tel. ~l740 
....... G ..... 

Bartın Yolu 
BURSA Yapuru t 1 

Eylül 
Pazartesi 19 da Slrkecl 
rıhtımından kalkacak mutat 
iıkelelere uğrayarak Cide'ye 
kadar gidip dönecektir. "5784,, 

IZMİR SÜR'AT 
İskenderiye Yolu 
EGE vapuru 18 

Eylül 
Salt 11 de Galata rıhhmm· 

dan kalkacak. Doğru İzmir, 
Pire, İıkenderiye'ye gidecek ve 
dönecektir. ..5785,, 

Trabzon Yolu 
VATAN npmu 18 

· Eylill 
Sah 20 de Galata nhtimın· 
dan kalkacak. Gidiıte Zongul
dak, lnebolu, Sinop, Samıun, 
Fatsa, Gireoon, Vakfıkebir, 
Trabzon, Riıe'ye. Dönüıte bun• 
lara ll•veten Sürmene, Ordu'ya 
uğrayacakbr. u5783,, 

YAZ 
GÜNEŞi 
Cildi yalnız •şm•rl.tm•lcla 

kalmaz, 

Dokunduğu tabakalarda 
kolayca ıeçmiyen bir takım 
kabarcıklar, ıivilceler ı 

lekeler yapar. 

KREM 
PERTEV 
Kallananlnr için 
•ndiş•g• lüzum 

bundar. 
poktar. 

Bu harikulade krem gll• 
neşin ciltte tahribat yap
maıına, kat'iyen meydan 

vermez. 

lstanbul ikinci icra memur
lul)u ndan: 

Mııhcuz 'H paraya çevrilmeal mu
karrer muhtelif cina Halı 20/9/934 
tarihine müıadif Perfembe allnQ aaat 
14 ton itibaren Sandal bedesteninde 
açık arttırma euretile eatılacatından 
talipl•rin mahallinde memuruna mtlra• 
caatları il&n olusaur. (99] 

1 

,,. Kemani Necati Gecesi 
•• 

Harbiye BEL V U Bahçesinde 
16 EylUI 34 Pazar gUnU akşamı: 

Bu gece~ e bir çok san'atkiir, musikişinaslar ve bilhassa memleketimizin 

değerli 

okuyucusu SAFiYE H. iştirak 
edec&ktir. ,, ______________________________ ..., 

Türk Maarif Cemiyetinjn 

Büyük Eşya Piyangosu 
Çekft tarihi 14 KAnunuevvel 1934 bir bilet 1 Lira 

iKRAMiYE KIYMETi 2 LiRADIR. 
1 
1 
1 
2 
2 
4 

adet 3000 liralık 10 adet 100 liralık 
it 2000 " 20 il 50 ,, 
,, 1000 .. 50 ,, 20 " 
" 750 .. 100 .. 10 

" 
" 

500 
" 

1000 
" 5 " 

" 
200 

" 
4700 " 1 tt 

en~ r her yerde setllmaktadır. "5644, ., 
SIHHATiNi SEVENLERE 

MÜJDE 
Afyonkarahlaar Madensuyunun hazimsizliğe, 
Karaciğer ve böbrek rahatsızlıklarına karşı şifai 
hassalarından İstifade edenlerin adedi gUn geçtikçe 
artmaktadır. 

AFYONKARAldSAR MADENSUYUNU 
içenlere kolaylık olmak üzere su kamyonetle 
müşterilerinin yerlerine kadar gönderilmekte ve 
ayrıca on şişelik kasalarla da au verilmektedir. 
Umumi satıı _yeri: 

Yeni Postane civarında Aksarayhlar hanında 
HiUillahmer sat., maaazasıdır. Telefon : 20062 

~~Daktilo Aranıyor.~ .... 
Türkçeyi aeri yazar bir daktilo aranıyo. Franıızca bilen tercih 
olunacaktır. Dördüncü Vakıf Han zemin kat 3-4 No. ya müracaat. 

~ ............................................... 5766 ~ " 

,------------------------------~ Mürebbiye Aranıyor 
Türk Maarif Cemiyetinin Eskiıehirdeki hk Yatı mektebi için 

çocuklara nezaret edecek dikiş bilir bir mürebbiye lAzımdır. Mek
tepte ibate ve iaşe edilecek. Ayda 40 lira ücret verilecektir. Al· 

manca bilenler tercih edilir. isteklilerin hUınUhal ve mektep vesi· 
kalarile fotograflı tercUmei hallerini rapten bir istida ile Ankarada 
TUrk Maarif Cemiyeti Umumi merkezine müracaatları. (5724) 

, )>BAHÇE .. ... 
NOVOT • 

1 1 
Beyoğlu 'nun en güzel yerı 

TAZE BiRA 
En iyi yemekler 

BBB AKŞAM M0Ztll 

r 
AKBA 
K itape,-i ve 

ağıtçılık işleri. 

B ANKALAR cadde!ii 
Saman Pazarı. 

A NKARA 'l'eL 3377 

Dantoı • suz güzel 
lebesJüm olmaz .... 

DAN TOL; csu. pasta, toz: ve sabun} 
hallnde gayet antıaeptfls ve IAtlf ıco$ 
l.s'uıu bl" diş mac11nudı.u; 

Pnstoıı ıtotebbuat• ueurPo • •• 
ihzar edllmlş olup, diş etlerini kuvvet 
ıendlrlr (le bir Kac gUn zarfında dl .. 
ıere fevkalade bir beyazlılc verrr. 

Nefesi tasflyo ettiği cihetle bllhaıfa 
tUtUn kullananlara şayanı tavsiyedir• 

A~tzda ıatıt ve devamıı b1' eerı~ . 
•lk verir, 

OANTOÇ' ; (3aşlıoajıarrurnerıre"T4. 
,,,. bUtUn ooznneıerde satılır. 

.... --· ·---· .. ------

fQı:tKIYE için umu"lt~ 
aeııoau 

AZNAVUR MAHTUMLARt 
Berıclbara Hal) 

İSTANBV& 

Karaciğer· Mide· Bağırsak - Tao, Kum hastalıklarına ..... 

TUZLA İçmeleri ve 
OTELi 

Hergün Köprüden 6,30 • 7,35 • 8,05 • 9,50 - 11 • 13,15 - 15,10 - 16,45 te 
Haydarpaşaya giden vapurların trenleri içmelere giderler. 
içme ve tren flyatlaranda yeniden mUhim ten~ilAt yapllmışbr. 

~ırillmm1 .. K111miii2!ll:am.-ı..:..:-.m• .... t.a&1::ilE::J!Cl~m1lliliısr 
lstanbul DördUncU icra 

Memurluğundan: Bir Borçtan 
dolayı mahcuz ve satılmasına 
karar verilen cinsleri aşağıda 
yazılı muhtelif cins 20 Singer ve 

10 adedi Alman dunkop marka 
dikit makinesi ve 30 makine için 
ayak 22/9/934 tarihine müıadif 

cumartesi günü saat 14 te Mah· 
mutpaşada Meydancıkta KUrkçtı 
hanında üat katta 32 numara• 

da 2 ikinci arttırma suretlle 

satılacağından taliplerin mez• 

kur günde mahallinde bulunacak 

memuruna 934/4601 dosya nu• 

marasile müracaatları llAn olu· 
nur. (2576) 
Clnıl No. il Cinıı No. 1t --

~5,5 G.9o&88093 109wl 00 W30241J3 

16K33 F.297147 9310 G.90063285 
52w6 w.2S4678 51K22 Y.3098009 
61WI07 w.3251>70 55-11 Q.7826940 

S1W22 Y.308170 31K.2J Y.3092999 
61K107 W.351570 ıs .12 23~318 

108Wl w.<109995 14-11 232114 

23-19 w. 17033 14-)2 ~~9 

9Ö-l6 G.7822088 14·12 232980 

l07w3 w.3"2599 14-12 233041 
68-29 A.A.00()25:1 l4·1ı 232110 
47Wtı w. :i-48612 14-12 232988 
22W13.I w. 285059 14-12 232042 
96-16 G. 9063o&85 14-12 233050 
16K53 F.296958rı 14-12 2S304J 

OOYÇE OR,ENT BANK 
Dre.ı. ner Bani' Şubesi 

~lerkezı: Berlin 

I'ürldg .•lek: şr:be!eri: 

Ga!ata - !slanbul • lzmlr 
Deposu: 1st. Ttitün Oümrübrii 

ic Her türlü banka işi lf-

lstanbul birinci ı,ııa me .. 
murluğundan: Müflis Arılan 

Fresko şirketi ile şürekaya ait 
iflas dosya11 yanmıt olduğundan 
yenileme muamelesinin tekmili için 
toplanmanın talik edildiği 25/9/934 
Salı gUnU aaat 14 te alakadar 
alacaklıların dairede hazır bulun
maları ve vckiJlerin vekaletname-
lerini beraber aetlrmeleri ilan 
olunur. (2589) 

\' BANl<A l<OMERÇiYALE 
iTALYANA 

Sermayesi Liret 700,000,000 
İhtiyat nkçcsi ., 580,000,000 

Merkezi idare : 1 L A O 
ltal~ anın başlıca şehirlerinde 

ŞUBELER 
lngiltere, .tSviçre, Avusturya, Maca
ristan, Çekoslovakya, Yugoslavya, 
Lehistan, Romanya, Bulgaristan, 
Mısır, .Amerika Cemahiri Müttehidesi, 
Brezilya, Şili, Uruguay, Arjantin, 

Peru, Ekvatör -.e Kolumbiyada 
Afilyasyonlar 

iSTANBUL ŞUBE MERKEZi 
Galata Voyvoda caddesi Karaköy 

Palas ( Telef. 2641 12131415) 
Şehir dahlllndekl acenteler: 

lstanbulda: Alalemciyan hanında 
Telef. 2821. Beyoğlunda: İstiklal 
caddesi Telef. 1046. Kampiyo daireıi 
Borsada Telef. 1718. 

İZMİRDE ŞUBE 
~ ....................... r 

OSMANLI BANKASI 
T. A. Ş. 

~ermayesi: 10.000,000 İngiliz lirası 
Tesiı tarihi 1863 

$ub•lerl: 
Türkiyenin başlıca ~ehirlerile 
Paris, Marsilya, Nia, Londra'f'8 
Mançester. Mısır, Kıbna, Irak, 
lrao, Filistin n Yunanistan. 
Filgall•rl : ------Yugoslavya, Romanya, Suriye, 
Yunanistan. 

Her Türlil 
Banka muamellb 

----------~ 

Kret.li mektupları - Esham ve 
tahvilat - Cari hesaplar kü§a.dı· 
Kasa icarı V6 bilumum banka 
munmclutı: 

SELANIK BANKASI 
'L'esis tarihi 1888 

Sermayesi 30.000.000 freni< 
- -- -

İdare merkezi 
ISTANBUL 

Türkiyedeki şubeleri: 
letanbul, Galata, İzmir, Adana, 
Samsun, Mersin. 
Yunanistandaki şabeleri: 
Selanik, Kavala, Atina, Pire. 


