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Müzakere Bitmek Üzeredir 

Feribot Mukavelesi Ya
. kında imza Edilecek 

Sarayburnu İle Haydarpaşa Arasında 
Tirenle Yolcu Taşınacak 

l t l U:. 
• 

latlmlAkl tasavvur edllen RUaum•t •ntrepol•rınd•n bir kıaım 

Ankara, 1 O ( Husuıt ) - Sir
keci ile Haydarpaıa arasında 
Feribot iıletilmesi için bir lngilis 
grupile Nafıa VekAleti ara1ında 
bir müddetten beri müzakere 
devam ediyordu. Ahnan ıon ma
)ümata göre bu mUıakereler çok 
mllsait bir safhada ilerlemiı, eıaa 
noktalarda tam bir anlatma 
husule gelmiştir. Şirket Feri bot 
tesisata hakkındaki pllnlarmı 
Nafıa Vekaletine vermiıtir. Bu 
plAn mucibince Sarayburnunda 
Gümrük antrepolarmın bulunduğu 
kısmın ıirket tarafandan iıtimlAk 
edilmesi IAzımgelmektedir. Naha 

1 
Veklleti lıtanbul Belediyeaiı:e 
mOracaat ederek ıirket tarafın• 
dan tstimllki llzımaelen Saray• 
burnundaki antrepolar kıımımn 

kıymetinin takdir edilmeaiol iıte
mittir. Fakat latanbul GnmrUk 
idaresi, bu antrepolar iıtimlAk 
edildiği takdirde başka hl yerde 
daha ucuz kıymette antrepo 
yeri göıterll•Hilll iıt .. eldeclr. 
Bu i~lcr bittikten ıonra firketle 

Nafıa Veklleti arasında elli ıene 
mftddetle bir mukavele imzalana
cak ve tirket derh&I teaiaat 
faaliyetine baıhyacaktır. 

~--------------·-..-------------~-
Gençler Ne Düşünüyor ? 

Ben Bugünkü Gençliği 
Hasta Görüyorum! 

Bunun içindir Ki Hayattan Korkuyorum 
Gençler, ne dütUnUyonunuz? 

Bu amal gençleri bUyUk bir allka 
ile canlandırdı. Münevver genç
lerimizden hergUn birçok mek
tuplar ahyor ve dercediyoruz. 
BugUnkU cevaplar, ilkmektep 
lhuallimlerinden Cevdet Beye 
aittir. Bu genç muallim diyor ki: 

- Tilrk inkıllbı muhakkak 
ki iaabetli bir varlık ve koıan 
bir hayatın tamamlayacağı en 
buyuk bir şalıeıerdir. lnkılibımı:ı, 
koyu bir dindarın Allah hakkm
daki fikri kadar kat'idir. fnkılA
bırnız llıerinde tüpheli du,unUş
lere meydan vermiyecek kadar 
kuvvetli ve hakikidir. 

DUnya buhranı hakkındaki 
ıuaıiniz üzerinde durmıya lüzum 
görmüyorum. İktısadi buhran 
karo1&1nda kendimi kudretli ve 
kuvvetli hiHediyorum. 

Din meıelesine gelince; mef
kürern, dinimin esasıdır. Aile 
muhitinin tatlı cıvıltılarile mest 
olamadım. Öyle görüyorum ki 
laman, aile denilen mUe11eaeyl 
•ritecektlr. 

Hayattaaı ,korkup korkmadığımı 

Mu•lllm Cevdet il. 

aoruyorsunuz. Evet, korkuyorum. 
Fakat bana korkak demlye bak· 
kmn: yoktur. ÇUnki bugOnUn 
gençliğini haıta ve cılız görllyo• 
rum. Onun neı' eıini gazel hıç
kırıklarına benzetiyorum. Dun 
"Turp gibi 1,. dediğimiz çocuklar, 
ıivrilen zekalarına parmak ııır
dığımız yanular, çok yasık ki, 
biraz ıerpildikten sonra omuzları 
Hneleri taıımıı aibi dfttOk, ba· 

( Dtsvamı 10 unou aayf&d.a ) 

Mısır Hükômeti Hakkımızı 1 

Teslim Ve Tasdik Edecektir 
Notamız Manbki Delillerle Doludur 

Ankara, 1 O (Hu.uıt) - Karııık " muzur emel
lerle uydurulan ı.. m ... leıinden dolayı M111r bl
kOmetiain nota11aa yerilen ce•abımız Huidye 
Vekili Temk Rllftll Beyin imza11nı han oluak 
yola çıkanlmıthr. Cevabi nota ilk Mı11r poıtulle 
Kahlreye •bal olacak •• Kahire Elçimiı tarafından 
derhal Mııar Hariciye Vezaretine tevdi edilecektir. 

hnmlerin lıaleıl cihetine gidilmekle beraber Mıtrı 
notuınm baksızhj'I da beyan olunmuttur. Cevabi 
notamızda hakaret lddia11, hakikatle katiyyea mu
tabakab olmadıiı için reddedilmektedir. 

Allkadar mebafilde ku•vetle tahmin edlldljine 
r3re, Mııır btik6meti notamıza ıttıla hami eder et
mu, hakkımıza tealim edecek ve uydurma bir me
ıele llzerine çıkan hldiıe de kapanmıt olacaktır. 
M111r hlkümetlnlD cevabi notamıza kartı alacağı 

Ter ... uh eden meYtuk malumata r6re, ceyabl 
notamızda mutedil, fakat manbkl bir liAD kulla· 
nılmıf, bu uydurma bldiıeden doğan •ui tefeh• vaziyet ancak on gDn ıonra beJli olacakbr. 

Tahkikat Baıladı 

Telefon Şirketi 
ihtikar Mı 
Yapıyor? 

Beledlye Mu•vlnl HAmffB. 
Haber aldıtımıza göre, Telefon 

Şirketinin, mukavele hariciJolarak 
abonelerden fazla para aldığı 
hakkında allkadar makamlara 
çok pyanı dikkat bir ihbar ya
pılmııtır. iddialara göre, tirket, 
hnkametle 929 aeneainde yaptığı 
bir [mukaveleye muhalif olarak 
,imdiye kadar ·abonelerden ytb 
binlerce lira fasla para almııhr. 
Belediye Reiı Muavini Hlmit 
Bey bu huıulta bizıat tetkikata 
bqlamııtar. ihbar çok aahrl 
olduğu için tahkikat ••ticeainde 
tlrketin hakıız çıkacata ve fazla 
oluak alanaa paraların İstirdadı 
llzımreleceif haber verilmektedir. 

Yakalanan 
Hırsızlar 

EYnliıl ı•ce Balat'ta oturan 
y orgi Efendinin evine giren bır
•ıılar bazı etyalar çalmıılardır. 
yapılan tahkikat neticesinde bu 
hıraı"lıj'm o civarda oturan Hasan 
ye Hüseyin iıminde iki aabıka-
hnının marifeti oldutu anlaşıla
rak ikiıi de yakalanmııtır. 

Galata Saray 
Niçin Yenildi? 

DUn T•k•lm atadyomunda 
ilk ma9l•rın• d•v•m e•lldl. Be· 
•lktafl• k.,.fll•f•n G•l•t•••ray 
3-0 mallOp oldu. 

Tafalllt Spor ••rf•mızd•dır. 

\ 
DiplomatlaraHükmeden GizliKuvvetler 

• 
Hint istiklal Mücadelesi 

Ve Entelicens Servis 
-15-

Kııa Bir Hulasa 
lffndiatanın Oodyepo.r" pnnal, 
ungln ve kudretll bir hü•·ümdar
dır. Bu adamın alil biı ,.ı ahta, 
•ellahtan da iki çocuğu 't'arduı .. 
Mlı Edit adla bir İnılliz mOrebbl· 
renin terbiyHİ altındadırlar. 811 
kadın, Oodyepore aarayına lnrill:ıs 
lıtihbaratı vaaıtulle yerltttirll
•iıtlr. Oturdutu p&YJO• Nra~ 
clTarıoda. fakat aara7dan ayrıdır. 
Alır aba iaml albada 81k. aık ken
diıint bir lawiliz sabiti :ısiyaret 
eder. MOrebblye de, Jaizmetçl YHI· 

tHlle edinditi haberleri nbite 
bildirir. Vak'a, Hlndiıtanın mOı· 

tak il ldareıl hakkında tahkl kat 
yapmıya memur Slr Con Simoa 
heyetinin Hyahatl zamanına mi• 
udlftir. 

* Genç lngiliı zabiti, mftrebbi· 
yeyl dikkatle dinledi ve birenbire 
rengi kızardı. Heyecanmı belli 
etmemek için aigaraıını aaabi bir 
hareketle tntUa tablasına ıUrt ... 
rek söndürdll ve ıordu: 

- Daha baıka? 
Miı Edit devam etti: 
- Belki yakanda yeni bazı 

bldiaeler olacak. Aldığım malü
mata göre birkaç gün evvel 
Bombayda mDhim bir hldi1e 
olacak, bilhassa talebe mubi-

Yazan: . Berndor/ 

Mla EdH 
... e. Bu malumata hangi vaııta 

ile aldığımı biliyorsunuz. Hizmet• 
çilerimdeo birinin otlu Bombay
da, ikinci ıınıf bir kahvede gar• 
sondur. it icabı birçok milliyet· 
perver talebe ile temastadar. 
Bunların çoğu, bu hareketin ya 
baıında, yahut belli başla erkl
mndandırlar. Ara ııra hizmetçiye 
bir mektup vererek Bombaya 
gönderiyorum. Bu mektuplan 
aevdiğin'l bir dostuma yazıyorum. 

( Deamıncu 9ucu aayf ada ) 

BILDiGIMiZ 
EN AZ 

1o1 

YARIN BAŞLIYORUZ! ;::.~~ki ,\ 
Dogdu ? .. \\ 

En •z atlldlllmlz f&Y yakm tarihimizdir. 
Yakın tarihimizin en mılhim dovrı ittihat ı N 11 ı ~ 

d d b l ı y ııdı? •• \ii 1' Ye Terakki devridir. Yakın an tanı ı6mızı , ı 
ı' zannettiğiniz. by devrin iç yOzUntl lıihediğiııizl . t Nasıl 

sOylcrııek 9afmayııııı, Elımize Ö} le vesikalar, : : Ö ı d ü ? .. 

öyle hakikatler, öyle deliller geç.ti ki, bunl-ırı okuduktan ıoııra ıundiye 
kadar 1ab1slar ve vak'alar hakkand& verdl0iııiz ht!kümleri deği9tlrmi)'8 
mecbur olacakeınıı. 
c ittihat Ve Ter•kkl naıııl doğdu, nasıl yaıaı.lı, nasıl öldU? » isimli 
tefrikamız çok hey(lcanh ve meraklı bir yazı olacaktır. 

YARIN OKUYUNUZ! 



=-----

iı-a-l k-ı-n -~-: :e-sı....._· ] 
-

Orman Serveti 
Ve Halk 

Iliikunıct, d. ğ ard:ı.ki yab:ı.ni 
ağ:ı.çl :ı.rı : ~ı'ıJ anlımı o &ğaı;ları 
hediye ~di.'cek, bu sur tlo yao:mi 
ormanlar daba faydalı b;r ba?. ne 
olac.ıktır. Orman ııer,·eti n<;kta· 
Eıııdan girişilen bu haret.ck kar· 
ıısıııda halkın fikirlo:ini 9u sa
tırlard:ı. naklediyoru?.: 

lhralıiın B. ( Nuruoıınaniye 83) 
- Memlekf'timiz orman itibarile 

dOnyanın en :ıengitt bir kö~csidir. 
Maalesef orm'\olardan hakkile iatifa· 
de edemiyoruz.. Hüküınet yabilnİ 
ormanlar& •••lıyanlara bedava arn:r.l 
nreceğlnl bır kanunla ilin etliği 
halde buna teşebbüı bile eden yok. 
Nihayet iıtanbul Ziraat Müdürlüğü 
Ş ledelti ormanları kendia: a~ılamıyll 
karar vermiştir. Köylülerimiz bun· 
dan istifade etmelid.r. 

lf 
Orhan B. ($ultanahmet Aklı yık rn 
- Yer li malluımı%1n başında 

mcyva geliyor. Bir taraftan iktuat 
Tuarruf Cemiyeti bir taraftan da 
Yeşil Hilalc:ler halkımıza meyva 
tavsiye ediyorlar. Meyva en az mas• 
raf .a adeta kendi kendine yetişen 
~lr nıahculdilr. Epeyce de para edi· 
edıyor. Hele lııtnnbul mey\laya çok 
muhtaç bir nuntakndır. Buna rnğ· 

men ormanlarımız hedrolup gidiyor, 
Ziraat Müdürlüğünföt yabani fıdan· 
ları aşıhıına teşebbüsünü beğendim. 
Köylerimiz bu teşebbüsten den ala• 
rak hemen işe bnşlamalıdır. 

1(.. 
Rahmi G.ılip H •y ( Cerral-ıp:ııa Bıı· 

bar sokağı 13) 
- Hükumet ormanlarımıu ltlet· 

mek ve ha kımızı zenginlettirmek 
için bir kanun yaptı. Yabani orman
ları aşılayanlar bedavadan bağ ve 
bahçe sahibi olacaklar. Fakat her 
•ed•n•e buna rağbet eden yok. Şile 
btanbula çok yakındır. Buralarda 
meyva yeti,ttrilıe iııtanbul gibi mü
him bir mabreç te bulunduğu için 
k6ylüler çok kazanç temin ederl•r. 

T otun işleri 
Tntün inhisar idaresine gelen 

habf'rlere göre memlektimizin 
muhtelif mmtakalannda ecnebi 
kumpanyalar tarafından tüttin 
alımına devam edilmektedir. in
hisar idareıi de lı:mirden 400 bin 
kilo kadRr tütün almışhr. Fiatler 
50, 60, 100 •• 120 kuru~ ara .. 
ıındadır. 

Servi Dikit ecek 
Belediye latanbul'un muhtelif 

yerlerini servi ağaçlarile süsle
miye karar vermiş, bu iş için 
Evkaf idaresinin fidanlığından 
500 servi fidanı almıştır. Yakında 
dikme ameliyesine başlanacaktır. 

Ticarat Mllnasebetlerimiz 
Devletlerle yapılacak ticaret 

muka•elelerinde g6z. ~nnnde bu· 
lundurulmak fiıerer ticaret mil· 
messillerimizden muhtelif mem

leketlerin Türkiye ile ticari va· 
ziyerlerini gösterir istatistikler 
latenmi~tir. 

SON POST A Kanunuevvel 10 
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Günün Tarihi 

~~~~~~-~~~~~~1~~~~~~~~~-J MasonbrA~~nda 
Altın erine Bakır Diş ! ~ .. !~!~~~!k~i~~0:.h. 
Dişçi Perik i Efendi Dilsiz Hayri 

Efendi ye Sahte Diş Takmış 
Öğrendiğimize göre, bir di~ tabibi hakkınc"a 

sahte diş takmak iddiasile alAkadar makamlara 

tikayet edilmiştir. Zabıta bu ıikayet etrafında tah

möracaat eden Hayri Efendi ıu iddiayı ortaya 
atmıttır: "Bu dişçi bana altın yerine bakır dit 
takb. Şimdi ağzımdaki takma dişlerin 1&bteliğini 

kikat yapmaktadır. 

Mesele ıudur: Ramide oturan dilsiz Hayri Ef. 
isminde bir zat bundan bir mllddet evvel EyOpte 

anladım. Bu yüzden hastalık da kaphm. Ağ%ım 
her zaman zehir gibi acılaşıyor.,, 

muayenehanesi olan Perikli Ef. ismindeki dişçiye 
müracaat etmiş, altın diş takt•rmııtar. Fakat kısa 

\ 

bir müddet sonra HRyri Ef. ağ~ındaki dişlerin renk 

Hayri Efendinin iddiası bundan ibarettir. Fakat 
diğer taraftan Perikli Efendi de böyle bir hare
kette bulunadlıyacağmı, yaptığı dişlerden bugiloe 
kadar hiç kimsenin tikiyet etmediğini söylemiştir. 
Zabıtanın tnbkikatı hiç şüphesiz hakikati meydana 

değiştirdiğini iÖrmüştlir. Bunun üzerine polise çıkaracaktır. 

Yeni Ölçüler Hazin ey-;--- -
Belediye Tarafından Darp· Zarar Veren 

haneye Ôlçü Ismarlandı Memurlar 
Yeni sene başından itibaren 

bütnn Türkiye'de yeni ölçUlerin 
tatbik edileceğini haber vermiştik. 
Bunun için gerek İstanbul bele
diyesi, gerekse diğer belediyeler 
yeni ölçülerin konturoluna esas 
olacak aynrlı ölçüler tedarikine 
başlamışlardır. Adana, Toros, 
Mersin, Adapazarı ve Maraş be· 
Jediye!eri yeni ölçülerin numune· 
lerini şehrimizden si .. ariş etmiş· 

}erdir. İstanbul belediyesi de 
darphaneye 150 takım yeni ölçli 
yapbrmaktadır. Yeni ölçUlerden 
kilogram takımı U parçadan mü· 
rekkeptir. Bunlar 1, 2, 5, 10, 25, 
50, tOO, 250, 50D ve 1000 grrm· 
lık tartılardan ibarettir. Darbhane 
de hassas teraziler de yapılınak· 
tadır. 

Fakirler 
Yardım 1 eşkilatının T ev

hidi Düşünülüyor 
Ö~rendiğim:ze göre, fakirlere 

ve fakir talebe ere muhtelif mü
esseseler taraf ndan yap.lan yar
dımın bir elden idaresi için bazı 
tasavvurlar vardır. Bu şekilde ya· 
pılacak yardımın daha faydah 
olacağı neticesine varılmışbr. Şim• 
diki halde fakirlere ve fakir tale
belere Hilfilihaıner, Himayeietf al, 
Belediye, Evkaf \ e Halkevi gibi 
birkaç mUessese tarafından yar
dım yapılmaktnd r. lSu müessese
lerin yardım teşkilab birJeştiril
diği takdirde yardım işi genişle
tileceği gibi, masraflardan da 
tasarruf yap im ş olacaktır. 

Doktorların l{az1ncı 
Doktorların kazanç verrrısı 

etrafındaki temennilerini a likndar 
mal<amlara bildirmek üzere Etıbba 
Odası Reisi Tevfik SHliın Pş. 
yakında Anknrnya Ridecektir. 

Belediye mal vermek ve yahu" 
herhangi bir belediye işini leahhiit 

etmek suretile ticaret yapan tacir 
ve müteahhitlerin kazanç vergileri 
tespit edilebilmek için bundan 
sonra her üç ayda bir bu gibi 
kimse!erin alacaklım parnfar Ma
liye idarelerine bildirilecektir. 

Kazanç vergisi Uç sene zar-
hnda tahakkuk ettirilmezse kanunen 

mfiruruzamana sebep olan memur· 
lar ceza görecek ve hazinenin 
zararını tazmin edecek?erdir. 

GUmUş Para 
Haber aldığımıza göre Maliye 

Vekaleti gGmUş para bastırmak 
hususunda tetkikat yaptırmaktadır. 

Bunun için vaktile Darphane 
Müdürü Niyazi Asım Bey tara
fından ,.azılan bir eıer tetkik 
edilmektedir. 

Teteciler Mahkeme'de 
Haber verildiğine göre şeh

rimizde tefeci.ik yaparak yüksek 
faizle mutekaitleri dolandırmakla 
maznun on beş mtıeıseso ve 
ıahıı hakkında kanuni takibat 
yapılmaktadır. 

Müessif Bir irtihal 
lıyas zade tüccardan Recep 

Remzi bir otomobil kazası neti· 
cesi vefat etmiftİt. Cenazesi 
yarınki pazar gilnü aaat I0,5 ta 
K zıltopraktaki köşklerinden kal
dırılarak öğle namazı Eyüpaultan 
camiişerifinde badeleda medfeni 
mahsusuna tevdi edilecektir. 
Al!ah gariki rahmet eyliye. 

Bir Milyon 
--- --

Belediye ile Maliye Veka
leti Karşı Karşıya 

İstanbul Belediyesi ile Maliye 
VekAleti arasında umumi harp 
senelerine en kalma bir takım pü
rüzlü hesaplar vardır. Belediye, 
umumi harp ıenelerindc otomobil 
ve otoboıların sokakları harap 
etmesi <lolayısile Maliyeden, Ma
liye Vekiileti de muhtelif ıebep
lerden dolayı Belediyeden bir 
milyon lira istemektedir. Bu para 
için iki taraf ta muhakemeye mü· 
racaat ~tmiye hazırlanırken me!· 
elenin muhtelit bir komisyonda 
tetkik edilmesi daha faydalı gö
rülm_µştu. 

Öğrendiğimize göre bu muh· 
tel it komüsyon Ankara da faali
yete başlamıştır. Belediyeyi ko
misyonda Varidat Müdürü Nail 
Bey temsil etmektedir. Nail Bey 
ya ... ında Belediyenin vesikalarını 
toplayarak Ankaraya gidecektir. 

Tuhaf Şey! 
60 Yaşındaki İmam 75 lik 

Müezzini Yaraladı 
Ortaköydeki Mecidiye canıü 

imamı ile müez:ıioi arasında bir 
kavga ç.km ı ş, imam efendi mü
ezzini yere düıürmlij ve yara
lanmasına da sebep olmuıtur. 
Tahkikatımıza göre hAdise ıöyle 
cereyan etmiştir: Camiin müez· 
zini olan 75 yaıında Mazhar Ef. 
ihtiyarlığmdan dolayı minareye 
ç kamadığı için ezanı yerde, ca• 
miin avlısında okuyormuf. 60 
yaşında bulunan imam Zeynel Ef. 
ise bu vaziyete fena hilde kızı
yormuş. imam Ef. müezzin Maz
har Efendiye birkaç defa ihtar 
ederek ezanı minarede okuma· 
suıı aöylemiftir. Fakat mUeuin 
efendi dün de ezanı yerde oku· 
duğu için arada bir kavga çık
m ı ve imam Zeynel Ef. bir 
hamlede ihtiyar mtieııini yere 
devirmiştir. Bu sukut esnasında 
müezıin FÖzünclen yaralanmıştır. 

feli ile, Tnrkiye maırıkı azamı 
aruında bir ihtilaf çıktığ nı e.
Yelce yazmııtık. Öğrendiğimize 
g6re her iki Mason taıkilAtı tek• 
rar anlatmak üzeredir. 

Maruf Masonlardan Ferit 
Aseo B. ta-.aasut vaıif esini gör
mektedir. Ankara'da buluna.il 
Ahmet Nehri B. gelir gelmeı 
anlaşma işi ilerliyecektir. 

Umumi Müfettişlik 
Ankaradan bildirildiğine gebe 

İzmir Valisi KAzım Pş. nın Birinci 
Umumi Müfettiıliğe tayin edilmeal 
kunetJe muhtemeldir. 

Darphane'de 
Şimdiye Kadar 78 Milyon 

Alhn Kesildi 
Kağızman bavalisinde 75 mll• 

yon lira kıymetinde zengin altın 
madenleri bulunduğu ve 1ktısat 
Vekile ti taraf ındau işletileceği 
yazıldı. Bu haber mllnaaebetile 
bir maharririmiz Darphanede 
ıimdiye kadar altıodan ve diğer 
madenlerden nekadar para ba• 
sıldığmı tetkik etmiştir. Darpha• 
nenin yaptığı bir istati5tiğe göre 
1314 senesinden 1924 senesine 
kadar 500, 250, 100, 50, 25, 12,5 
luk alhnlardan 1, t 28,428 liralık 
ziynet altını basılmıştır. 

Bundan başka l 260 senesin· 
den 1924 senesine kadar Darp• 
hanede basılan 5, 2,5, 1, yanna 
'fe rubu lirahk altınların kıymeti 

78,590, 132 liradır. Bu yekundan 
44,453,946 altın liralığı meşruti· 
yete kadar basılmıştır. Meşrutı• 
yelten berbi umumiye ltadar 
bas lan altınlar.o kıymeti ise 
16,952,838" lirad r. 

Bu seueler içinde Darphanede 
20, IO,, 5, 2, 1 0,5 kuruşluk 

olarak ta 16, 728, 7 54 liral k gli• 
mtl1 para kesilmiştir. l910 sene• 
sinden 1924 senesine kadar kesi• 
len 40, 20, 10 ve 5 paralık haliı 
nikel paranın lira itibarile tutarı 
l,216,0D7 dir. 40 velO paralık 
bronz nikelden de 259,095 liralık 
para kestirilmiıtir. 1924 senesin
de ayrıca 500,536 lira k•ymetinde 
10 ve 5 kuruşlukla 100 paralık 
halia brons para basıtmııtır. 

Bir Esrarcı 
Yakalandı 

Kadıköy' de Necmettin isminde 
biılkabvecinin dükkAnında yap lan 
tabarriyat neticesinde bir miktar 
esrar bulunarak müsader..'! edil· 
mit ve kahveci Necmettin yaka· 
!anarak mahkemeye sevkedil. 
miştir. 

1 
~on l-'ostanın Resimlı Hikaye si: Pazar Ola Hasan Bey Digor Ki: _] 

- Şöyle işime yanyan bir 
hizmetçi bulamadım ıJtti Ha· 
AD Beyi 

•••. Gazetelere ilan verdim, 
mOstahdemin idarelerine müı·a· 

caat ettim, yine matluba muva
fık bir ıey bulamadım •. 

-

•.•. Ah .. Nerede o bizi:n eski 
bacılar... Bir tano ihtiy.ır biJe 
bulsam razıyım .• 

Hasan Bey - Yazı beklemek 
lbım azizim. 

- Neden Hatan Bey? 

Hasan Bey - Neden olacak 
iki gözUm.. Plajlara gidersen bir 
deiil ytb tane bile ıenç ball 
bulurıun.. 



10 Klnunuenel 

Başkaları 
Ne 
Diyorlar? ____________ ,.. 

Avrupa F aikiyetini 
Kaybediyor 

Romada, bir aaır evvel elek· 
lirik ilmini kuran (volta) namına, 
Roruada ilim akadeıniıinin tqeb
bUıilc bir Alimler kongresi top
landı. Bu kongrenin tetkik ellili 

"'••elclerden biri de ıu idi: A nupa, 
Iİındiye kadar bütün· dünya üze
rindeki maddi ve fikri aaltanatını 
ltaybediyor mu?. Kongrenin bu 
•uale verdiği ceYap ıudur: 

.. Herkeace kabul edilen bir 
laıkikattırkl, Anupa, yalnız, lkta· 
ltdl ve ıiyasl bayahnı değil, fa
kat nUfuz ve mevkilnl de sar .. n, 
l•yet mllhim bir tarihi buhran 
l•çirmektedlr. Avrupanm diğer 
dGnya ile olan mllnaaebetlerinde, 
bilbaua harptenberl fark edilir 
deği9iklik vardır. 

Bugün Avrupanın nüfus ve 
"'••kil her cepheden hllcurra 
lllaruıdur. Y alnıı mllıtemlekeler
de değil, her tarafta vaziyet de
liımittir. Avrupa · medeniyetine 
~•rıı yeni medeniyetler yllkıel
•lttir. Artık Anupa insanların 
laayahna tekil verme inbiaarını 
•linden kaybetmiıtlr. 

Ayni zamanda, medeni dOn
hda, hatta uzaklarda bulunan 
l•yri mlltecaoiı milletler araımda 
bile, Avrupaya niıbetle daha 
tuoıullU lktııadi ve ıiyaıt teıek· 
ktıllere ıahit oluyoruz. Onun 
için Avrupanm uırlardanberi 
tlönya llzerindeki saltanatı nihayet 
~ulmak llzeredir." • Buhranın Çaresi 

toma• Lomonl 
A•wllka ı ktaeat allteha .. 11lanad•• 
"DQayanıa bugtlakft vaziyeti· 

lt-e çare nedir ? Birçokları, bu
ltlnkll medeniyetin blltlin ikhaat 
•latemini bir kenara atmak llı.ım· 
ıelditlne kanidir. 

" O halde bu sualin cevabı, 
lotyalizme ıeçmek midir? Y abut 
~omllniame atlamak mıdır? Bence 
~ayır. Ba iıtikamete dönmeden 
•~vel baıkalarının hatalarından 
•e muyaffakiyetlerlnden lıtifade 
•de biliriz. 

''Yahut çare, pllnlı bir iktısat 
•l.temi takip etmek midir? · 'r 
Plln ki iltihıal ile iıtihllk araıın
cla bir ahenk vOcude ıetirecek 
•• herkeıe it verecek. 

" Buglln buna da inanan· 
1-r vardır. Fakat umumi re· 
ftlıa giden yol bu değildir. Filva· 
~i Allahlara delil inaanlara, pllna 
t~tkillta gilnnmek lizımdar. Ka· 
pıtaliıt medeniy~tinin binaaında 
~ir takım çatlaklar huıule gelmlı
tir. Bu çatlakları bir an evvel 
ttnıir etmek llıımdır. 

* lktısadi Zapturapt 
Arlhur Salter 

"'"•ller Cemiyetinin lkt11at şubHl aUdllrl 

SON POSTA 

f Son Postanın Resimli Makalesi __ a_Ey-il-ik_a ___ l. 

1 - Bir tarlaya tohum attıtınıx 

zaman, bun ann hepıi J•termex. 
Bir kıtau tatlık 1abaya dDıer, bir 
k11mını yağmur ıatilrlr. Fakat 7ine 
bialerceai filiz verir. 

2 - Hayatta da iyilik yaptıtımıx 3 - Bir iyilik yapacağınız 

zaman bol yapınız. iyilikten zarar 
geJmeL 

za111aa bir lua .. ı aankl>r 

te1adlf eder, bir inamı 

Fakat çotu yerindedir. 

lnHnlara 

•nutulur, 

• 
SON TELGRAF HABEWLERI 

• 
Hükômet lzınir'deki Altın 

• 
Kuyularını işletecek 

lzmlr, 10 ( Huıuıt ) - lımirin Yamanlar dağı 
mıntakasmda (Arapgözü) mcvkiinde mevcut altın 
madeninin lşletilmeai hakkında hDkümet tetkikat 
yaptırıyor. Bu maden Set k6yUnOn Uıtlln~eki tepe
dir. 1326 senesinde İngiliz tebeaıaodan bar mUhende 
diı bu madenin iıletme imtiyazını almıf, fakat bu 
it mühim sermayeye batla olduğundan buna mu
yaffak olamamı9tı. HllkQmet bu zatin imtiyazına 
feıhetmiıtir. 

Yamanlardaki altan madeninin çok zengin oldu
tu mfttaha11ıslar tarafından söylenmektedir. Bun
dan başka Salihli iıtaayonu yakınındaki Sırt'ta 

Yamanlardakinden daha zengin bir altın madeni 
olduğu anlaıılmııtır. Muğla Yillyetinio bazı dağla· 
rmda da altın madeni mevcut olduğu ıöylenmekte 
isede bu madenler benllz keıfedilmif değildir. 

Anlaşıldığına göre, bundan bir mllddet evvel 
Muğlada bir köyln bir miktar albn iıtihsal etmit 
ve bunları satmak Oıere kuyumcuları evine daYet 
etmiş, fakat kuyumcular eve ıeldiil zaman bu 
köylDyU ölü bulmuılar.. . 

yamanlar dajındakı altın madenleranden ahaan 
nümunelerin bir kıımı Ankaraya, bir lnımı da 

Avrupa maden llboratuvarlarma gönderilmiştir. ·Adn.ın 

Düzce' de Köylüler Arasında Garip 
Bir Kavga Çıktı, Fakat Bashrıldı 

------
Dtbce (Huıust) - Bataklıçiftlik civanndaki araziyi iııal ettik- lerini ıBylemiıler, fakat muha-

Kupçma1ı k6yDn0n ıakinleri olan Çerkeslerle Bul- cirler de ellerindeki tapuya istinaden burada köy 
ıar muhacirleri araaında bir hldiae olmuıtur. Bun- kurmakta olduklarını bildirerek mahkemeye mlira· 
dan bir mllddet evvel Bulıariıtandan gelen 12 caat etmişler, diğer taraftan da evlerini kurmıya 
hanelik bir muhacir klltleal Bataldıçiftlik ci•arında baılamıılardır. İt bu merkezde iken Kuşaçmaıı 
ilkin edilmiıler, fakat buraaı bataklık olduğu için köyünün çerkealerinden (300) kiıilik bir kütle 
ııtmadan mlltee11ir olmuılar, oturamamıılar, dağıl- muhacirlerin kurmakta olduklan köye gel-

miıler, inş"at takımlarını alıp aitmiılerdir. 
mıılardır. Bilahara hnkümet bu bataklığı kurut- Hadise eanaamda köyden kaçmaya muvaffak 

muf, muhacirlerin lıkln edildiii •ahada mahsuldar olan Uç genç köyln telgrafla Bolu vRlisini 
ve havadar bir mahal olmuıtur. Bunun üzerine hadiseden haberdar etmiılerdir. Vali telgrafı alar 
muhacirler eski yerlerine aYdet etmiıler, fakat bu almaz derhal Düzce'ye gelmiı, bldiscden haberi 
1efer Kuıaçması kayü Çerkeslerinin muhalefetine olmıyan kaymakamla beraber tahkikata baıla· 
maruz kalmıılardır. mıttır. Tecavüzü yapan Çerkealerden müşevvik ve 

Çerkesler muhacirlerin kendilerine ait olan _muharrik olanların tevkif edilmesi ihtimali vardır. 

M. Troçki ir 
ihtilalden bahsetti İTTİHAT 

. DDnya iktııadi sistemi, viıi 
'-ıkyasta kendi kendini tanzim Kopenhag, 9 - M. Troçkinio 
•tnıeli ve bu nizamı teıiı edecek burada verdiği meıhur konferanı 

VE 

TERAKKİ 

İzmir' de 
Lik Maçları 

İzmir, IO (Hususi) - Dün ya
pılan lik maçlarmtia Altınordu 
lakınıı Buca ta kınama 7 · I Altay 
takımı da TOrk ıpor takımına 
3-0galip ıeldf. Müteakiben Şark 
ıpor takımı Göztepeye 2.- 1 mağ· 
lup olu. Bundan ıonra K. S. K. 
ile lımir spor ka'lılaıta. Maç çok 
canlı oldu ve İzmir ıpor 2-0 ga
lip geldi. 

"1tie11e1eleri vilcude getirmelidir. çok aıkı bit kontrola tabi tutul-
Meseli aanayiciler, evveli mu- muttur. Evvelce bilet almıyaa 

'>'Yen baıı ıaoıflar için, ıonra tek bir kimıe konferanıa ıokul-
lbd tnıleketin belli baıla aanayiini mamııtır. Troçki konferansına 

t · · ı k b k ı to miı bir Alm[.•Ca ile ve sosyal 
k ıçıne a ara , aş a mem e- kk 

1 
b 

ttlerin sanayicileri ile de birle- demokratlarc& te,e ür e atladı, f •rek kendileri ar alarmda birlik· sonra:"Tarih bizi ihtilAlin çok sert 
t.r vUcude getirm~lidirler. Bu olan mektebine girmiye mecbur 
~ı~likler yalnız kendi menfaat· etti ve biz bu mcklt!bi bitirdik. 

1~rıni himaye için değil, fakat fhtilil halkan seciyesine demir 
.,terini umumun menfaatilc be- kattı Ye ~eciyeciliğini kaynattı. 
k~ber yürümesini temin için teı· lnaaniyetin önünde büyük bir in-

al edilmelidir. kitaf mevcuttur. Rus ihtilili bu 

Ykın Mazinin En 
Heyecanl Safha~arı . 

Yarından itibaren 
Son Postada RiyaseU Cumhur YaverUği 

_J Ankara g ( A.A) - Münhal L------------ bulunan Riyaseti cUmbur yaverli-
-dedi ve "ihtHAI bir un'athr,, ve- ğine ıUvari yüıbaıı Cevdet Bey 

Sayfa 3 ·--· 
Münderecatlmızın çoklu
ğundaıı dercedilememiş-
ti r. .,,~ ... 

Gazi Hz. 
T. D. T. Cemiyetine Bir Ta
ziyet Telgrafı Gönderdiler 

Ankara, 9 - Tnrk Dili Tet
kik Cemiyeti Reisi Samih Rifat 
Beyin Tef ata haaebile Cemiyet 
umumi kitipliii tarafından çeki· 
len taziyet telgrafına Reisicilmhur 
Gaıi Hı.. aıağıdaki telgrafla mu• 
kabele buyurmutlardır: 

Tllrk dili çığırında değerli ı~ 
rüıleri doiru bulutlaril" yeni i:ı· 
ler açmıt olan Samih Rıfatın ara· 
mızdan ayrılııı TDrk milleti bft
tOn bilgi acunu içinde derin ve 
acıkh bir botluk barakmıtbr. Bu 
acıda umumi merkez heyetinin 
g6ıterdiği duyarlık TOrlc mllletiaia 
bilgileri için her zaman bealiye 
geldiği yllkaek ıevgi Ye aaygınm 
yeni bir beliriıür. Tllrk dilinia 
yllkHlmHl uirunda yıllarda11 
beri emek Yermiı reialmiıin yap
bğı ıJbi bıkmadan utanmadan 
çabımak için içtiğiniz an1lı kutlu
laram. Bu andı bepiniıin aağlam 
olarak yerine getirmenizi dilerim. 

Gezt M. Kemel 

Odesa'da 
Sefirimizin Eşyasını Ara

yanlar Cezalandırıldı 
Moıkova Hfirimiz Hllıeyin 

Ravıp Beyin etyalanaı muayene 
ve milıadere ederek aefirimize 
karıı mDnaaebetıiı •• yakıtıksı• 
laarekett• bulunan Odeaa gnm
rllk memurlarının klffe1l Rus 
bllkümeü tarafından hapİI ceza
sına mahkQm edilmftler ve bir 
daha iıtihdam edilmemek Uzer• 
GümrUk hizmetinden çıkarıl· 
mıılardır. 

Dilsizler 
Dünkü Kongrede Şiddetli 

Münakaşalar Oldu 
Dilıiıler cemiyeti konıre11 dün 

yapılmıf, yeni idare heyeti seçil· 
mit ve cemiyetin bir ıenelik me
ıaisi konutulmuttur. 

Kongre ıeaıiı.liği niıbetinde 
hararetli ve mllnakqala olmuttur, 
nutuklar, mnnakaıalar, itirazlar, 
ceYaplar hep iıaretle yapılmııtar. 
Netice de muhae1fetten yaz geçe
rek ccmi)'.ete girmişlerdir. Dilıizler 
mektebi lnkıllp liselerinde açıl· 
maktadır. 

Doktorlar 
Hastalardan Alınacak 

Ücreti Konuştular 
Ettbba Mubadenet Cemiyeti 

diln fevkalide bir içtima yapoııı-
br. içtimada doktorların hasta
lardan alacaklara ücret meıeleai 
konuıulmuı, neticede mahalle 
doktorlara ile Pratiıyenlerin 
mUtehassıılarm ve mUderrislerin 
alacakları ücretin tesbiti ıçın 

ihtisaa cemiyetlerinin mUtaleası 
alınması kararlaıtırılmııtar. Dok
torların kazanç Yergisi hakkında 
da Tevfik Salim Paıanın Anka
rada temaalar yapmasına karar 
vcrilmiıtir. -

İstiklal Filmi 
1 . Sonra bankacılar, ikraz Ye inkişaf yolunun ilk devresidir,, 
~t ıkraz muamelelerinin gerek ~;;-;:~i-=:i:::==;;:;;~=~=~~~~;;.::~===;::;:_:;;:.;__.:.__;..;,:;;;__..;,_.:.;;,;~::;;~::;;;::~==;;;:=;;:..~=:~..:..;. - T urk isti ki il Harbi tarihi 

f tı1dileri gerek mUşterileri için r . /NAN, ı·s TER /NA NMA ·' "'\ hakkında bir ıenaryo hazırlamak 

ciıesile konferans nı bitirdi. tayin buyrulmuştur. 

h~Y~alı olabilecek ,ekillerini teı- J S TER Uzere Ruıyadaaı gelen Senarist 
d ıtk~çin birle melidirler. Bu şekil- M. Zarbi tehrimize gelmiştir. 
1 \ 1 birlikleri her türlü faaliyet Gazete ıiitunlarına geçen, ıün hidiıeleri araıında l muştur. Fal<nt torbaların üzerindeki yazılar meçhul Filmin mevıuunu ha%lrlamak ijzre 
' alarma teşmil edebiliriz. halkın en müh"m ııd.ı maddeıi ıe teıraı eden 4öy • bir el tarafınd:ın tahrif edilerek cinsler karıttarılmıttır. Yakup Kadri Beyin riyasetinde 

ı4 8~tUn bu ayrı teşekküller evve- bir haber göıilnıüıe i! tti: "B r kaç ırilıa evvel bir de- Yapılan tah -< i <at neticesinde bu tahr . fatın, torbalar Reıet Nuri ve Ertuğrul Muhsin 
ile bırbirlerile, sonra hükumetin tirme 1 tarafından kiilliyetll nııktarda butday satın Me~mnt Müılim n Mehmet E:n'n kardeşler .ti.caretha- Beylerden mürekkep bir konıis· 
• t sat makinesile birleşmeli, milli alınmış, T caret n Z 1 lıire borutı bu bu~dayların nea nde iken vuku bulduğu anlatılmıf, bu ıkı kardeı yon tetkil ed İmiştir. M. Zarhi 
.~ beynelmilel bliyUk teşekküller cinslerini tayin eJerek ayrı ayrı torbalara koydur- Tıc.ret bon.uından ihraç edi miıtir." yakında İzmir, Bursa ve Afyona 

Ucuda gelmelidir. 1 l s T F R NA N. / ~ r E R I N A N ~ 41 giderek tetkikat yapacak, şonra 
lt-r ~l!gUnUn girift ilet sadt hayat Ankaraya d6oecektir. Filim ıe8ll 
d~aıtıni ancak bu tarz ça111n1a ile L -----------~------~-~--~~------------------~ ve tUrkçe ılzlU olacakb~ 1 •ltrnek mümkllndUr... ,_ 



4 S.yfa 

1 
Arada Bir 1 

Gelişigüzel 
Musahabe 
Yirmi Beşini Aşan Bekdr Kızlara 

Ve Haddini Aıan Yo-Yoga 
Dair ... 

Yirmi beşini geçtikleri halde 
bala kocaya varmamış elan Paris 
kızları. teşrinisaninin. yahut k'9 
nunuevveliu, bilmem k:ıçıncı güntl 
hep birlik olur, nur beldesinde 
bir geçit resmi, bir alay, bir pa
nayir yaparlarmı~ ... 

Gazete buk:ıdarcık yazıyor. 

Fakat madem ki Ae::h size bir 
muhayyil~ vermi;'i:, - ... ı..ııa onu 
işleterek bu itin e '-.. tarafım dll-
1Doehi1irsiniz. 

Çok bekArlar bilirim vi, bir-
çok kadınlarla d!l:Up kalkbktan, 
felekte kırmadık ceviz koymadık· 
dıktan ıonra evlenmiye niyet 
ederlerken ıu kanaati ileri ıftrerler. 

" Pek cenç pek tecrtibesiz, 
toy bir kızı alıp ta ne yapacak· 
ıınız?. Böylelerinde ilk gençliğin 
taravetli tazeliği vakıa gözü alır. 

Fakat bunlar ayyanın, Japon bur• 
muının ilk zamanlardaki hali 
gibidir.: Dııanıına bakarak ısırmıya 
kalkıımayımz; buruktur. Ağzınızın 
neşesi kaçar, diliniz burulur. Hal
buki ayni yemişlerin biraz olgun-
laşmasını bekleyiniz. O zaman 
damagınız ve diliniz ne engin 
bir zevk duyarak onu yiye bile
ceksiniz. 

Onun için toy ve tecrObesiz 
kızları alıp no yapacaksınız? 
Kadın bir parça, hah Yo prap 
gibidir. Yepyeni iken kıymetli 
•ayılmaz, biraz, eıkimeli, biç ol
ma:ı.sa, yirmi beşini bulmalıdır. 

Yirmi betini bulan kadm, gtız 
mevsimine irişmiı, yahut güz 
mevsiminde yetişmif meyveler 
ıibidir; olgun ve dolgundur." 

Bu beklrlar, yalnız bizim 
memlekette yukyL Herhalde P .. 
riı beklrları da kıamen bu fiki,. 
dedirler. Şu halde, orada yirmi 
beıini bulan evlenmemiş kızlann 
böyle bir geçit resmi, bir alay, 
bir panayir yapmalanmİı sebebi 
bekirların bu temaylllünll bildik· 
lerindeodir. 

Bu panayir, olsa olıa, şaheser-
leri bulmak ve almak mtimkUn 
olan bir resim ıergiıi, bir heykel 
meşheri gibidir. Beğen beğen
diğini ali 

Halkevinde açılan yabancı 
dili sınıflsrmdan birisinde bir 
talebe, hocasının ihtarına rağmen 
derste Y o - Y o oynadığı için gü
rUltü çıkmış. Bir talebe, bu söz 
dinlemiyen çocuğu kolundan tu· 
tup dışarıya çıkarmış, sonra dışa
rıda da biribirleriodeo hınçlarını 
alamıyan bu delikanlılan polis, 
ayırmıya mecbur olmuıtur. 

Boş zamanlarda urarsız bir 
eğlenti olan bu ipli yuvarlağa 
pek il 

Fakat derslerde, bocayı ıinir-
lettirecek ve arkadaşlarla döğOf 
çıkaracak dereceye varan oyun· 
cağa: 

- Yo, Yo ..... 

Tokat'ta Temaşa Heyeti 
Tokat (Hususi) - Kemal 

Sahir opret heyeti buraya gelmiş 
ve dimhuriyet kırathanesinde 
temsiller vermiştir. Temsiller kırat
hanode verildiği için kadınlar 
gidememiş1erdir. 

Temsiller devam ettiği mUJ.. 
detce Halk sineması rekabet yap• 
mış ve dört gün ahaliye mec
'""ııen iki filim seyrettirm·ş ir. 

k Sahir heyeti Samsuna 
• etmiştir. 

SON· OPSTA 

• 

Kaçakçılık Nasıl Öldürüldü? 
Gaziantep'te Ciddi Bir Mücadeleden 

Sonra Kaçakçılık Vak' ası Kalmadı 
Gaziantep (Hu- .ım Harbi, biz-

ıust)- VilAyeti- ~...,.., - • ~.,..,~ 4."!'t';, " &at hudut Oıerin· 
mizde kaçakçılık - '{; -~J;: .... deki kıtaatm tak-
vaktile çok klrlı aiJnabnı tertip 
olan gayri meşru we tanzim etti. 

bir kazanç vası· Mem leke timizin 
tasidi. 1918 No. k Yarlığmın da-
kaçakçılığın men yandığı ikbıadı· 

Ye takibi kanu- yabua bir ıui-
aunun nepini kaat mahiyetinde 

müteakip teıek- görülen kaçakçı-
kOI eden ihtisas lıkJa en ıiddetli 
Mah keme ı inin bir mncadele deY· 
faaliyete ıe~me- rui baflada. Da 
ıfle derhal yOzde mücadelenin mih-
doksan azalan rakını lbtiaaı 
kaçakçıhk vak'a- Mahkeme ıl nin 
ları bir aralıic Anlelllıa umumi •-w-• adalet kllnllıll 
tekrar çoğalmak iıtidadını gös· deki ciddi takibata dayaa.amadı. temıll ediyor. Çok ıeesiz ve aa• 
termişti. Bu işe alııanların ko- Gümrük muhafaza lntaah YiJ1.. damz çaJrıan, wulığını adalet ve 
layca elde ettikleri büyllk kazanç- yetin polis ye jandarması bu k&tll isabetli h&lcftmlerile tanıtan mah-
lannı derhal terketmeleri kabil itiyadı terketmiyenleri birer birer kemeyi ziyaret ettim. 
değildi vo fırsat g3zet1iyorlardı. yakalıyor Ye lhtisaı Mahkemesine Buradaki ihtisas mahkemesi 
Kaçakçılara kredi açan ve ıigor- tevdi ediyorlardı. Bu ıuretle çok diğer ihtisas mahkemeleri gibi 
talı mal veren Surye Ermenileri bilyilk ve azılı kaçakçılar mah· ml\nferit hakimli değildir. Bir reiı 
müşteri bulamamak yl\zünden kum edildi. Ba4vekil P1- }iz. aon iki ua ve bir mllddeiumamlsi 
ifJAs ediyorlardı. MUtekabH ted· şark seyahatlerinde kaçakçılık vardır. 
birlere yeltendiler. Bir arahk, bidiaabnı büyük bir ehemmiyetle Mahkemenin kaza dairesi Ma-
milli hudutlanmızdan geçemiyen tetkik buyurdular. Yeni tedbirler r~, Cebelibereket Til4yetlerinl 
kaçakçılar yerine Surye tebeaam· ittihazı için emirler !'erdiler. de ihtiva etmektedir. Mahkemeye 
dan ikna ettiklerine mal vermiye Bunun Uzerine, gümrük mu- bugllne kadar 1100 dava dosyası 
ve Türkiyeye mevke batlaclılar. hafaza kılaab :mkadele ifinde ftrilmit. 900 l\ İD~ edilmittir. 
Buna cesaret eden Suryeliler de mesaisini teksif etti. Umom gthn• HAien mahküm adedi 258 ka-
Torkiye milli budutlan dahilin- rUk muhafaza kumandanlığı Er· dardır. - Sahir 

IZMIR'DE ----
Feci Bir 
Cinayet 
Yapıldı 

lzmir ( Hususi ) - Bundan 
yedi ay enel Poligonun iki aaat 
mesafesinde Çakalderesinde feci 
bir cinayet işlenmiş, çoban Ra
mazan isminde biri taşla yara· 
)anmak auretile öldürülmüştü. 

Bu cinayetin faili şimdiye ka .. 
dar gizli kalını,, Nihayet dlln 
Abdi oğlu Salih isminde biri fail 
olarak zabıtaca yakalanmıştır. 

Maktul Ramazan evvelce maz
nun Salibin yananda çobanlık et· 
mi~ ve bir eşya meseleıinden 
araları fena halde açılmıştı. Salih 
bir giln arkadaşına: 

- Ramazanı bir türlü affe
demiyorum. Nerede glSrsem ken
disini öldüreceğim. 

Demiş. Bu sözü ıarfettil<t•n 
on gfin sonra da çoban Ramazan 
Çakalderesinde bir kaya dibinde 
öltı olarak bulunmuştu. 

Rımazanın 6lilmU ıayi olduğu 
zaman Abdi oğlu Salih arkadaş· 
larınıo bir ıualine karşı: 

- Onu . ben öldilrmedim. 
Fakat kemiklerinden ıizde bir 
şey varsa ıaklıyayım. Demiıtir. 

Zabıta Abdi oğlu Salibin üze· 
rinde bir kAğıt içersinde 1ara1ı 
bir miktar insan kemiği bulmoı· 
tur. Bu kemiklerin maktule ait 
olduğu zannedilmektedir. 

Salih ifadesinde, çoban Ra
mazanın öltimll hakkında temenni 
mahiyetinde olan sözlerini sarfet· 
tikten sonra bir tesadüf eseri 
olarak Ramazanın öldilrnldüğünll 
kendisinin bir tesadüfe ve boş
boğazlığa kurban gittiğini söyle· 
mektedir. Adliyece tahkikata 
başlanmııtır. 

Elaziz' de Spor Faaliyeti 

ıe 

EIAzia'de ku•wetH bir ıpor hareketi Yar. Bilha11a mekt"pliler 
arasında ki futbol ve voleybol maçları muhitte bllyilk bir allka 
uyandmnaktadır, re1111fmizde Ellziz Ortamektep çorculan ıa
rilnmektedir. 

--Çok Güzel Bir Temsil 
Verildi 

Muş ( Hosuıt ) - burada Akın 
piyesi bllyfik bir muvaffakiyetle 
temsil edilmiıtir. Temailde mu
allim beyler çok muvaffak olmuş .. 
lardır. MOsamerode beşyftzden 
fazla davetli hanım ve beyler bu
lunmuş, temsllı yapan muallimler 
tiddetl alkışlanmıılardır. 

Antalya'da 
Üç Kadın Hırsız 

Yakalandı 

Antalya (Hususi} - Teke kö
yünden öteberi almak üzere bura· 
ya gelen liç kadın bekli Ahmet 
Efendinin dükkinında manifatura 
alularken tlç. top keten aşırmıı· 
lar, çıırşaflannın altına aaklayıp 
kaçarlarken yakalanmıtlardır. 

1 

~ünakaş_a..,... __ __,._ 

Bir 
Mecmuanın 
Islahı 

Narallalı Ata 

latanbul'un kadın erkek eli 
kalem tutarlan aab akşamı Halk• 
eYi'ne, "'Yeni Türk mecmuası, 
için ne dOşündliklerini ıaylemiy• 
çajTılmıılardı. Bu ay OçllncQ nu
maraaım ~karan bu mecmua 
pek iyi olmadığım biliyor ve dD
zelmek istiyor. İnsan oğlu taribia 
bir ibret ayna11 olduğunu aöy)e. 
ama yalnız eski zamanlardan dr 
ğil, glSzll lSnllnde olup bitenler
den bile ders alamaz. Beı kıt'r 
mn muhtelif ıchirlerinde topla
nan iktıaat konferanalarnwı, dür 
ya buhranını geçirmek buıuauuda 
ne kadar tesiri oluyorsa, 14Yeni 
Tftrk mecmuası,, mn islAhı hu· 
ıuıunda da, salı akşamı Halke
vi'nde toplananların o kadar 
teairi olur. • 

Mecmuaya daha iyi. daha ma. 
tenevYİ yazılar bulmaktan bahse
dildi. Bir mecmuanın gayesi glbel 
yazılar koymak, herkesi alAka• 
dar etmek dP.ğildir ili! bit 
mecmua bir mllntehabat, bir k .. 
raat kitabı değildir ki! Bir mec· 
mua ortaya bir fikir atar, onu 
mlldafaa eder. içtimai hayatıJJ 

muhtelif faaliyetlerioi ona göre 
tetkik ve baha çalışır. Her yuıli 
ıraaında bir bağ vardır. 

"Yeni Tilrk mecmuası,, nuı 
mOdafaa ettiği fikir, yani felse• 
feai nedir? .• Böyle bir şeyi olsa)"" 
cL memleketin her muharririni 
çaiırmaz, ıslahı için herkesia 
fikrine mDracaat etmezdi. Hani 
bir aamanlu gazetelerin batl)İI 
aJtmda bir ellmle Yardı: "Menafii 
mOlldl millete hldim her ne.I 
yazılara ıfttunlanmız açıktır,,. işte 
uy eni TOrk mecmuası,, da bunu 
ı5yliyebllir ve muharrirlerindea 
birinin nihaveotten ıarkı aöy)e.,. 
ken bir başkamnm Uff8ktan gr 
ıel okuma11na göz yumar. Böyt. 
mecmualar hiç bir zaman, keli-
menin fikri manası re, cazip ola• 
mu. Herkeai memnun etmiye 
çalıpa kimseyi memnun edemeı. 
Bir mecmuanın k vveti yalmı 
doatlan ile değil, diışmanları ile 
de 61çftl0r. Bugün memleketimi• 
de mecmuanın bütün vasıflarıJIJ 
haiz bir tek mecmua vardır: 
"Kadro,,. Ona bakın, hlltnn ya• 
zıları biribirine kenetlidir. Bittabi 
her mecmuanın onun kadar yek• 
pare olması IAzım gelmez; fakat 
muharrirleri arasında ancak tefet' 
ruatta ayr&lık olabilir, esas fıkir 
lerde değil. "Menafii mülkll mil
lete hldim olmak,, da o kadar 
geniftir, içine bi. i irine o kadıt 
zıt iddiaları da aıabilir ki on• 
bir fikir, bir cereyan denmesine 
imkAn yoktur. 

uy eui Tllrk mecmuası,. nıll 

bundan sonraki numaralarmd•ı 
bagftne kadar görC: UkleriruizdeJI 
daha iyi yazılar ç kabilir; fak•t 
biç bir nüshası bir birlik göster" 
miyeecği için bu üç numaradan 
daha cazip olamaz. Hem maksat 
ıyı yazı neşretmekse bunlarıll 
hepsinin yeni olması icap etmeJ, 
eskileri de bassınlar, adına d• 
11Aylık Kıraat,, desinler. 

Aaıl mesele şudur: Ha'ke•I 
hak kl bir mecmua çıkarabilit 
mi? Hayır. Halkevi, neşriyat ıu
beıilvasıtası ile, bir kaç tane ıne~ 
mua çıkarır, yani bir kaç ıne~ 
muaya yardım edebilir. 
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Gönül işleri 

Ü ya'da ir 
1ı lô.k Tasfiyesi 

Laz mdır z 
Bir seneden fazl oluyor: Fran a'da 

b'r Uatrlk mcselcıi mcydanıı çıkh. 
Bu iıim, bir bankere a ;ttir Y vazi
yeti bo:ıuk b r lta!yan ıun'i ipek 
lllÜe111eaeıinln hi11elerini Fransuı 
p 'yn1aama allrmllttilr. Müeuuenin 

a · kUmeti, İng· t r ' e Şi 
Verdi 

Karilerin 
Suallerine 
Cevaplarım 

" Bir ene evvel bir gençlo 
• tanıştım Benimle evlenmiye talip 

oldu. Yalan:; evleneceği kızda 
aradığı şartları zikrederken, 
gllzellikten ziyade temiz, kibar 
ve evine düşklln, ayni ıamnnd luak vaziyetini bilerek Ye aahte

klrltk y pnrak.. Bu ıürüte mlluade 
den zamıınııı Maliye Nazırı, banka• 

dan avulc t aıfati lo para alan •~ııbık 
birkaç N zır, Meb'us ve Ayan 
ua ı Divanıiliye verildil r, fakat ... 
Oçlil ıı; I beraet ettiler. 

* Seneler .ar ki Nevyork Belediye 
Rebi Jimmy Valker'ln pnra çaldığı 
iddia olunuyordu. Hatt , bütün me• 
dyeti iyi giy'nmek Ye güzel kadın'ar 
ile dfi Up kalkmaya bhiaar eden bu 
damın aşırdığı paraların listcaini 

Q11fretmek, Amer ika gazeteleri için 
~ünlük haberleri vermek gibi bir fC)' 

lmuştu. Jmmy Valkcr, hakkında 
tlb ay ıGrea bir tahkikattan sonra 

bk meye •erildL Fakat muhako
e1ino başlanır baılanm z. latif& 

ttl H takibat durduruldu. 

* B rlln Bolodiyo Reiai, seçen sene 
Amerikaya 1r tmişti. Onun aaybubetl 
ana1ında Alman gazeteleri aui'ati• 

m llno dair birtakım ve ikalar neı• 
ıretmiye bat1adılar. Seyahatini ikmal 

demlyerek ale acele dönen Bel diyo 
eiai, Belediye t hılsahndan aalahi· 

r•t harici b rçok par- lar verdiğini 

itirafa mecbur ktıldı. Paraları al nlar 
ifJ ı etmlş'erdi. Hafif hir c-eza, bu 
bıraız Belediye Reisinin akıbetini tayin 

-1ledl, f kat okadnr ... Hafif bir ceza .•. 

Roma y hllktlm ti, son zam nda 
ltalya'ya bazı harp gemileri siparit 
etm!f. Gemiler yapılmış, teslim 
lınmııı. Sonra farkın varılmı; ki 

bunlar matlup evsafı haiz değildirler. 
Bir amir l azil, iki yükaek rfübell 
ı bit divanıharbe verilmişlerdir. Ro· 
ınen hükumetinin bu i ten maddi 
Hrarı 50 milyondur. Milli müdafaa 
oktaaından maneYI zar r IH caba •• 

* Yukarıya kaydettiğim misalleri 
llnlettayin aldım. H .. tıramı bir parça 
yoklıyacak olum birçok mUmaıll· 

lerlnl ııralıyab lirim. Bund n ~ hsan 
cıkardığım netice udur: 

Harp ıonu devreıl inaanları, en 
lıadal yazlfe buauıunda dahi mOba· 
1 bır. olmuılardır. Biltün cihan için 

iddi bir ab k mücadelesine ve 
mir.liğe ihtiyaç vardır. Bu temizlitl 

Uk yapıp tahakkuk ettirecek millet, 
uhakkak ki partiyi kazanacakbr. 

SUreyya 

e 
Londra, 9 - Harp borçların· 

dan dol yı lugilterenin aon nrta• 
sına Amerika hükumeti tarafın
dan verilen cevapta bilba&1a l:le-
nili yor ki: . 

"Harp borçları hesabın ya• 
pılan tediyat harp sonu devresi
ne ait iktısadiyat tarihinde ne 
rol oynayabilmiş olur a olsun ıu 
cihet aşikArdır ki dünyan n her 
farafmda fiatlerde görlllen bUyük 
düşUkJükle birlikte olarak bUküm 
süren iktııadl inhitat gibi ahval 
ve şerait dahilinde bu tediyatın 
ehemmiyeti •e ağırlığı çok art
mıştır.Amerika Reisicümburu vazi
yeti, logiliz hükümeti ile birlikte 
ve münasip görülecek her tfirlQ 
vasıtalar} , tam bir halde tetkik• 
ticaretin yeniden canlanmasına 
temin için herhangi çarelere baş 
vurmak liizımgeldiğini birlikte 
dOıilnDp göz öoünd bulundur
mıya hazırdır. 

Ecnebi hUkur.ıetl rin Ameri
kay olan borçlan meselesinin, 
Amerikan efkAn umumiyesine 
gör , siliiblanma sahasında görU· 
len yar şmanın bütün dUny ya 
daimt suretle ağ r bir yfi1c tah· 
mil etmekte olması ve silahları 
b rnkma meseleferile çok s rih 
bir aJal<ası vardır. 

Amerikanın verdiği ödünç 
paralarm tahrip ve imha için 
yapılacak masraflara tamamile 
muadil olduğu, bugiln dünyada 
hüküm süren ikt oac i inhitatm ve 
mevcut altının büyük bir kısmı• 
nın Amerikada toplanıp birikme-
sinin bu ödünç paraları iade için 
yapılan tediyatten ileri geldiği, 
cihanın yeniden kuvv t bulm sı 
için harp borçlarının iptali husu· 
sunun a ıl yapılan en ehemmi
yetli iş olduğu, yolunda notamı:• 
da mllnderiç mfitalc&lan kabule 
imkAn göremiyoruz. 

Umumiyet üzere noktai naza· 
nmıza dilnyada bükDm ailren ik· 
ikbsadt inhitat sebeplerinin borç
lara ait muamelattan daha tesirli 
kuvvetlerde mOnderiç olduğa 
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"MiLLi RO AN,, 
Muharriri : Bıırlıan Calait 

Hanımefendi, dedi. Çoktan 
beri hasretini çektiğim birgUnn 
qatbnız. Bunun için ıize daim 

teıekkllr edeceğim, 
Genç kadın miıafirini iskeleye 

ıralurken"tekrar teıekkllr etti ve 
onu bir hafta sonra aparbmanda 
(;ay bekliyeceğini söyledi. 

Binhaıı Faruk memnundu. 
Bir kere Berlinden beri içine 

rl olan emaneti yerine teslim 
tmişti. Sonra Dilruba Hanımı 

çok nazik we enteresan bulmuttu. 
Onun! herfeyden konuşabil~ 

ordu. 
Bu sarışın kadının gllneı gibi 

taıtıcı ve bir nefis içki gibi yumu· 
t bcı meıt edici bir hali vardı. 

Ynzbaşı Nihat arkadaş nın 
6ğsfindeki Alman salip nişanla· 

'1hm rozetlerini, hnrp madalye
lerinin al, beyaz lrnrdelilarmı, 
reı omuıunJaki mat binbaşı apu• 
l tini sllratli bir bakııJa (föıden 
•çir rek aordw 

Demek Berlinden yeni 
geldin. Nasıl Almanlar daha da· 
yanacaklar mı? 

Binbaşı Faruk herkesteiı bu 
ıuali işitiyordu. 

lstanbulda hangi arkadaşile 
karıda~ıa ona artık bu işin ök· 
miyeceğinden, bir an evvel ıulh 
yapılmazsa işin k6tnyo varaca
cağından b bıediyorlardı. 

Halbuki o artık bu vaziy ti 
hiç te ağ r bulmuyordu. Üç glln 
sonra (Berlin) e hareket için emir 
almıştı. Seyahat çok hoı geçiyor· 
du ve lstanbuldn temas ettiği 
makamlar ve yfik ek aileler ra· 
sında muharebenin hiç te fena 
bir tesiri 1:6rUlmüyordu. 

Bertin ııeyabatından dönüş ve 
lstanbulda girip çıkttğı birk ç 
salon onun ttneffüs ettiği bav y,ı 
bile değiştirmiştL 

Binbaoı Faruk Berlio döııUşQ 
dikkat ebeydL Harbiye Neza• 
reti kap111nda n6bet bekleyen 

ani dar Bir Cevap 
1 

Cemiyeti Akvamda Mançukua mesı>le 1 tetkfl edflfrken btr cok. devletler 
Litton rap. runu L('ğendiler ve uzak Ş ıtk hldiselerlnde Jaıı .,nya'nrn haksız 
olduğunu ılerl ıUrdüler. Rcsmlmizde sağda Nankin hUkfimeti reisi M. Şankay• 
şek, solda Çinin Comiyoli Akvam murahhası M. Song görllnmektedir. 

Üç Bı Çi. Askeri Rus
a'ya Etti • ca 

~~~~---:-~~~~ 

Mo kov ,9 (A.A.)- Mançu- Supingven'in rehin olarak ber • 
riden Sovyet Rusyay iltica ber getirdiği Japon tebaa11 er-
edenler ar ında &İvil Çin m~ best bırakılmıştır. Bunlar ister-
murl rı ve ileleri de vardır. ler e Mançuriye isterler e japone 

yaya gideceklerdir. Şimdiye kadar 
Askerler ve zabitlerin stlübları Sovyet arazisine iltica eden Çin 
Sovyet arazı ıne girer girmez askerlerinin miktarı üç bin r d-
ellerinden alınmaktadır. jeneral desindedir. 

.-.----------~~~-
M. Mak Donald Cenevre'de 

Poris, 9 - M. Mak Donald 
Cenevreye gitmek llzero Pariaten 
hareket etmiştir. 

merkezindedir.,, 
Amerikanın bu cevabi nota

ıında harp borçlan he bına 
yapılan tediyatın diğer memleket 
ferde mevcut altını Amerikaya 
çekip götilrdOğll yolunda İngiliz 
notasında ileri sUrUlen delil de 
kabul edilmemktedir. 

askerin biraz daha sarardığını, 1 
Beyazıttan Aksaraya inen hal· 
kın bir uz daha kamburlaştı· 
ğını, vesik ekmeğine kat.lan 
paspalın daha çoğaldığını göre
bilecekti. 

Fakat o şimdi gıdaaızlıldan 
kemik hastalığına tutulup bacak· 
larınm nstünde duramıyan fakir 
çocuklarını değil, Adanın, Şişli· 
nin Berlinin en yUksek ve zen
gin insanlarını görllyordu 

Harbiye Nezaretinin avlusun• 
da karşılaşan iki eaki arkadaş 
iki yıldanberl biribirlerinl g6r
memişlerdi. 

cEr1<Am Harp Nih t uzak bir 
ç61 cephcsiodo tam birbuçuk 
sene kalnuıta. Bir· zaman da Mısın 
zaptedecek ordu ile ( Snveyt) e 
kadar gitmiş, gOnlerce aÇt susuz 
kalmış, hasta olmuş, (ElAriş) haı
tanesinde alt& ay yatmıştı. 

Binbaşı Faruk ona hayretle 
bakıyordu. Nihat ne kadar de
ğişmişti. O gürbllz., sportmen 
delikanlı iki yıl içinde Unepe, 
omuzları düşük, saçları perişan, 
forması ıilik bir taburcu haline 
gelmişti. • 

Yakasına bakıldığı zaman er
klnı harp mı, eczacı mı levazımcı 

Petrol l<onf aransın da 
LAhi, 9 ( A. A. ) - Selahf

yettar mahfillerde beyan edildi
ğine göre p trol konferansının 
vardığı netice petrol anayu ıçın 
ehemmiyetli bir terakki adımı 
teşkil etmektedir. 

Birkaç ay evvel yapılan mu· 
kavele lcat'i surette mer'iyet mev• 

kiine girecektir.Petrol istibsalAtında 
bir fazlalık görUlmeıi huıuıunda· 
ki korkular bu suretle ortadan 
kalkmı;tır. 

mı belli değildi. O kadar sol· 
muştu. 

Eski ık, centilmen erkinı 
harbi tanıtan yalnız bir çift iri 
kest ne gözdU. 

Binbaşı F ruk: 
- Daha bu harp ınrecek mi? 
Diye ııbrapla yilzüne bakan 

arkadaşına no cevap vereceğini 
ıaşırmışh. 

Onun karıısmda adeta ken· 
dini glinah işlemiı bir adam gibi 
görllyordu. 

- Bilmem, dcdL Herhalde 
bfiyllk bir taarruz neticeyi belli 
eder. 

Ateşten, yokıuzluktan, boğllf'" 

madan yanan, kavrulan bronz 
haline gelen 1·DzünU buru,turdu: 

- Fena. fena, dedi. Mahvo
luyoruz.. 

Binbaıı F ruk bu babıi ka
patmak istiyordu : 

- Nerdesin şimdl. Diı e 
ordu. 

- Bir ay teptilihava aldım. 
Bitince su şehrine gideceğim. 

- O halde görUşelim Nihat. 
- Olur. Sizi nerede bul yım? 
Binbaıı Faruk Oç gUn sonra 

tekrar (Berlin) e gideceğini öy· 
lemiye sıkıldı. Raaielı bir şey 
mınldandı. 

mazisi prllssüz kaytlarını söyledi 
Ben fakir bir ailenin kızıyım. 
okuyamadım, bir mnddet sonra 
benden uzaklaştı. Mazimde prllz 
olduğunu sezmiş. filvaki birkaç 
gençle tanışbm. Fakat namusuma 
leke sllrdilrmedim. Onun m ziai 
benden lemizmidir ki beni bırakıp 
kaçıyor? 

ahlre 

Ne yapalım kızım, bu cemiyet 
kızlara erkeklerin mazisini sormak 
hakkını vermiyor, fakat erkekler 
bu hakkı tanıyor. Kız bir erkeğin 
mazisinde başka bir kadın bulun
masına tahammül edebilir, fakat 
bir erkek buna müsamaha edemeL 
Onun itin taliine kUs, ne diyelim 

~ 
Bir banıa be enedenberl 

mUteebhil bulunuyordum. V ld~ 
ile hemşiresi var. Benim de ebe· 
eynim burada bulunuyor. Anno

ainin evinde evlendik., bir sene 
geçmeden imtizaçsızlık baıgös
terdi. Ayn eve çıktım, nizalar 
berdevam. Ebeveynimin nczdine 
gitti" yine olmadı. Tekrar ayn 
çıktık yapamadı. Valdesile bir
le tik, nizalar tevali etti. Tekrar 
ebeveynime döndnk. Orada tek-
rar mDnazan zuhur etti. ~kence 
altındayım. Manen ve maddeten 
mutazarrır olduğumdan başk 
sıhhat noktai nazarınca da muz• 
tarip bulunmaktayım. Tehlikeli 
bir meslek ahibi olduğum için 
istikbalimi de karanlık ~örüyo
rum. Bir buçuk yaşında çocuğu-
muz var. Son milnazaadan sonr 
valdesine gitti. Şimdi yine gelmek 
istiyor. Ne yapayım, bu işkence
den kurtulmak için ne yapayım? 

l&mlrd A. S. 

Yapacak şey, ne kızın annesi 
yanında, ne de ebeveyninin vin
de oturmamak, ayri ayrı ev ç
maktır. Ayrı ayr• evde k vga 
ancae ikiniz arasında olabilir. 
Bir buçuk yaşındaki çocuğunuzun 
ıelAmetini dnşUnerek ikinizde 
biraz fedakarlık yapmayı göze 
almalıaınıL Ancak bu uretle 
rahat edebilirainiz. 

HA"I l'lfEYL!l 

- Sen bana adresini ver. 
ben seni bulay•m. 

Yüzbaşı Nihat saf ve aa
mimi: 

- Ben bugün ıurada Mer
kez kıraathanesine geliyorum. 
Tebdilhnvalı arkadaşlar orada 
toplanıp dertleşiyoruz. 

Binbaıı Faruk acele cele 
başını ealladı: 

- Tamam, AlA, o halde ora· 
ya gelirim. 

Ayrıldılar. 
O akoam Binbatı Faruk Ni

l ntnıını, Dilrübı Hanıma yeme
ğe davetliydi. 

Ada · misafirliğindao Uç gllo 
onra idi. Genç erkim harp Dil-

rllb Hanımdan bir çay davet-
name i aldı. 

Kışı Ni~antaşında bOyük btr 
partmanın ikinci katınd geçiren 

Dilruba Hanım dedikodulan ifi
tilen birçok harp zengini gibi 
pek f tafatlı hayat ilrmUyordu. 

Binbaşı Faruk çay davetine 
gıttiği zaman genç kadım yine 

alonunda yalnaz buldu. 
Bu kadın öyle bllyilk davetler, 

kabuller yapmıyordu. Salonu yal-
nız n y km iıÖrDştUklerin 

açıktı. 
Arlı.li.! var) 
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Dünya Hadiseleri r- B A L J K p A Z A R J N O A B İ R H A O J S E 1 Bilmecemiz ~ 
~Be-rlı-·n'-de--.- Gazetecilerin En Çok Şik&yet Geçen Bilmece-

Bir Tiyatro Ettikleri . Dolandırıcılar.. mizi Doğru 
Hadisesi Halledenler 

Aln1an sahne alemi, bir rn6d

Sahnede 
Dayak 

detten beri arka 
arkaya tekerrOr 
eden bazı hldi· 

aeler mUnasebetiJe garip bir YBZİ· 
yete düımiiştUr. Bu hAdi1elere 
sebep olan, meıhur aktör Kurt 
Bluva'dır. Bu artist, ıon zamanda 
Frankenstayn isimli bir piyealn 
baılıca mllmessilidir. Piyesin mev· 
zuu, bir alimin ıun'i bir adam 
yapmıya muvaffak oluıundan, 
fakat sonradan bu sun'i adamın 
dOnyanın başına bir beli ke1il· 
n e .. lnden bahseder. Kurt Bluwa 
bu rolU feykalide güzel temsil 
etmektedir. Fakat her nedenıe 

bu aktörün kadinlarla arası iyi 
değildir. Piyes oynanırken karşı· 
unda rol yapan kadınlara pek 
ziyade fena muamele yapar. Son 
wak'a, Kurt Bluwa'nın karıııın· 
daki kadına dehıetli bir tekme 
lndirmeslle hldis olmuştur. Bu 
tekme yüı.llnden kadının barsağı 
zedelenmiş ve doktora müracaat 
etmek mecburiyetinde kalmııtır. 
Diger iki artiste de aynı ıuretle 
muamele yaptığı için bunlar Kurt 
Bluwa ile temıile devam etmek 
lıtemiyerek piyesten çekilmiılcr· 
dir. Son hAdise mllnaacbetile tek· 
me yıyen kadın mahkemeye 
müracaat etmiştir. Kurt Bluwa'nm 
kadın karşısında kendisini tuta· 
mıyarak gayri ihtiyari ıiddet 
ıösterdiği •e kendisinin manen 
laa1ta olduiu iddia edilmektedir. 

* KUha Meclisi Ayan Reisi 

Bir Haydut- Doktor Vaıkez 
, Bello bundan 

lak Vak ası bir müddet evvel 
otomobilli birkaç haydut tarafın· 
dan kurıunla öldUrtıldO. O giln, 
bugtın, katlll4?ri bulmak mllmkUn 
olmadı. Aynı zamanda bunları 
nakleden ıof6rde yakalanmadı, 
ıuçluların yakalanmaaı veya lzle-
rlnln ele geçmesi ıöyle dursun 
Ktıba adası zabıtası, bunların 
lıOYiyetleri, tekilleri hakkmda da 
en ufak malfimat elde edemedi, 
onun lçindirkl hllkfimet tarafın· 
dan ada halkına neırcdilen beyan· 
namede, kadmların yakalanma· 
ıma hizmet edecek malfimat 
Yerebilen kimseye veya kimıe
lere 5000 dollr milklfat vade
dilmiıtir. Fakat cinayeti iıliyen 
çetenin teıkilitlı, birçok adam· 
)arı bulunduğu kanaab hasıl 
oldutu için herhangi bir ihbarda 
bulunan kimıenin hüviyeti ifşa 
edilmiyeceği de bu beyannamede 
ıureti mahıuıada kaydedilmek· 
tedir. resmi bir hllkiimetin bir 
haydut çetesi karfııında aciz 
ıöıtermesi, bu ıuretle ilk defa 
Taki oluyor, denebilir. 

--··-··-·············-······--................... .... 
SON POSTANIN 

iLAN FIA TLERI ••••1 -
1-llAnııı tı:ık sütun1 satırı gazett:lnın 

metin yazısile vasatt 4 kchmcd r. 
Ayni yazının 2 satırı 1 santiınd r 
Dah~ kalın vo daha ince yazılar 
santim He hesap edilir 

4 -Sayfasına göre ilAnlar &fağıdakl 
fiatlcre tAbidır; 

Sayfa 

1 inci 
2 c 

3 c 

4-5 c 

Diğer yfalar la 
Son eayfa la 

8 ntııni 

400 Kr. 
250 
200 
100 

c 

c 

c 

50 
25 

c 

e••••••••••••••••••••••••• .... 

Karşınızdakinin Hüvivet Varakası Yoksa Yandınız Demektir 

lıtanbulun yağ, peynir, yumur
ta satan bilyllk ticarethanelerinden 

birinin müdürü mektep Arkadaıım· 
dır. Arasıra boı vakit buldukça 
kendisini ziyaret ederim. Şuradan 
buradan biraz konuşur, dertleşi· 
riz. Bu ziyaretlerin ıonuncusu 
garip bir hAdiıenio dedikodusu 
ile geçti. Onun için bunu ıiıe de 
anlatmıya karar verdim. 

Arkaşımm iı odaıı ticaretha· 
aenin arka tarafındadır ve bir 
camlı kapı ile buraya merbuttur. 

Onu masa bafında çahıırken 
buldum. Biraz cam 11kılmıı gibi 
duruyordu. "Ne var, ne oldu,, 
diye sormıya meydan bırakmadan 
anlatmıya bıfladı: 

- Bıktık usandık, be birader 
bu gazetecilerden? 

Gazetecilerden mi? Ne 
mllnaşebet? 

- Gazetecilerden ya... Dur 
bak anlatayım. 

Ve birer cigara yaktık. Birer 
kahve ıöyledik. Derdini döktn: 

- Bundan bir hafta e•veldi. Bir 
sabah burada çalışırken bademe 
içeri girdi. "Efendim iki gazeteci 
gelmiş, ıiıi aörmek istiyorlar., 
dedi. 

iki gazeteci.. Şu cemiyetler 
hesabına takvim 1atan ve iki Uç 
lira almadan yakamızı bırakmayan 
adamlardan sandım, hademenin 
yanlış anladığına hükmettim ye 
11buraya getiri,, emrini Yerdim. 
Kollannda birer çanta taııyan 
temiz giyinmiş iki genç içeri 
girdiler. Birisi şapkasını çıkara· 
rak aclim verdi: 

- Efendim biz.... Gazetesi 
muharrirlerindeni.ı. 

lıtanbulda söyledikleri isimde 
bir gazetenin çıktığım bilmi· 
yordum. 

- Bu bir ticaret gazetesidir, 
dediler. 

- Efendim mUeıseseoizln 
memleket menafii uğrundaki meş· 
k<ir mesaisinden takdirle bahset· 
meyi vazife biliriz. 

- Estağfurullah beyler ... I Fa
kat galiba bir yanlışlık olacak. 
Biz yağ ve peynir ıatarıı. 

- Gazetemiz bu mesaının 
safahatını tesbite ve efkArı umu· 
miyeye arza karar verdi. Biraz 
izahat Hituf buyurulur mu? 

- Mesaimiz, mesaimizin sa
fahatı... Yahu biz yağ ve peynir 
aatarız, işte! 

- Sizin de bir resminizi isti· 
yoruz. Ticaretbaneniıı çekilmit 

reaml Yar11 onu da •erin. Ga
ıeteye koyacağız. 

Beş senedir bu itle meıgu· 
Inm. Başıma b6yle bir hal gel· 
memlştl. Evveli ıaka ediyorlar 
1andım. Sonra fikrimi değiştirerek 
mesele de başka bir makaat ara· 
mıya baıladım. LAkırdı ıöyli· 
yen genç§ çantaıını açbl ve 
içinden muharrirliğini yaptıkları 
gazetenin bir nDshasmı çıkardı. 
Sizin gazetenin bir sayfasını dör
de böliln, işte okadar bir şey .•• 
Bir tarafında bir mahallebici dilk· 
klnımn ve kaytan bıyıklı, tal 
kuşaklı mahallebicinin resmi var. 
Resmin etrafı mahallcbici dllkkii· 
nının memleket sanayii uğrund--ki 
meıkur mesaisinden ( 1 ) bahis 
yazılarla dolu... Öbnr tarafına da 
ıvır zıvır birçok feyler yazılmış. 
Hen bu ceridei mutenabihayı 
miltalea ile meşgulken muhata· 
bım çantasını tekrar açtı ve bir 
makbuz koçanı çıkararak doldur· 
maya başladı. Göz ucu ile bak· 
tım. "Yirmi Ura., ve 0 teberru,. 
kelimelerini görebildim. Mesele 
anlaıılmııtı. Daha fazla uzatmaya 
mahal yoktu. 

- Bana baksanıza beyler, 
ben gazetenize anlatacak bir ıey 
bilmiyorum. Sonra çekilmiı res· 
mim de yok. Onun için gelin 

Fransa' da 
Kereste 
Kontenjanı 

Paris, 9 - Meb'uaan mec
lisinde Azadan birinin 10rduju 
bir ıüale Yerdiği cevapta, ziraat 
nazırı şu beyanatta bulunmuıtur: 

"Kereste ithalatının kontenja· 
na tabi tutulmasında devam edi· 
lecektir. Bu kontenjan nisbeti 
1925 ıeneıine ait itbalAtın vaaa· 
tilerine nazaran yUzde 40 radd~ 
ıinde bir tenakusa muadil gel· 
mektedir." 

Fransanın 
Teşekkürü 

Paris, 9 - Fransız ve lngiliz 
nazırları arasında yapılan mUkA· 
lemeler esnasında M. Heryo İn· 
giltere hOkfımetinin, Amerikaya 
olan borç meselesinde Fransanın 
zararını mucip olacak herhangi 
bir şeyi yapm~mak ve kabul et· 
mcmek hususunda gösterdiği ar· 
zudan dolayı M. Mac Donalda 
hararetli ıurette teıekknr et· 
mittir. 

alı şu qten vazvr<-i·,I Dedim. 
- Nuıl isı _.uz efendim. 

Şu halde ıizden bir t•J rica 
edelim. 

- Emredin. 
Gazetemlll çıkarmakta 

bazı malt mUıkUlAta tesadüf et
miı bulunuyoruz. Bize yardım 
etmlı olmak için abone olun! 

Bu kadar nazik şekilde ileri 
allrlllen bir talebi reddedemez• 
dlm. Dllşündilm; 16 aayfa çıkan 
bir gazetenin fiatı beı kuruı 
olursa el kadarı haydi haydi kirk 
paraya ıatdıın. Hafta da bir çı-
kan kırk paralık bir gazetenin 
senelik abonesi için 50 kuruştan 
fazla para iıtemez ya.. "Olur., 
dedim. Yeni bir makbuz doldu· 
rarak elime tutuıturdular. Bir de 
ne göreyim, iıtedikleri para 24 
lira değil mi? Sebebini ıordum. 

Gazetenin bir nUsha11 " 50 ,, 
kuruşmuı. Sözil uzatmayalım, bl· 
rader, "ben burada mlldllrtlm, 
ıahip değilim. Ticarethaneyi abo
neıi 24 lira olan bir gazeteye 
abone yaıdırmıya ıa1Ahiyetim 
yok. Patrona ıorayım, razı olur
sa paraları Teriria. Siz bu mak-
buzu burada bırakın,, diye ildıl
ni de aaYdım. 

Erteal 1abah ıaat aekiz bu
çukta yine eli çantalı bir baıka 
çocuk çıkageldi. Bizden 24 lira 
alacakları Yarmıı. Onu lıtiyor
muş. Kendiıine 24 lirayı fazla 
bulduğumuzu, abone olamayaca
ğımızı ıöyledlm. Bir gOn ıonra 
bir baıka tahsildar kapıya da· 
yandı. Abone bedelini 15 liraya 
indirmiı. Onu da geri gönderdim. 
HulAaa o gOn burtın her 
ıabah aekiz buçuk dedi mi 
damlıyorlar. Abone bedeli 24 
iken 15, 15 iken 10, 10 iken 5 
oldu. Bu aabah 3 liraya indirdiler. 

Bıktım uıandım bu sıidip gef.. 
meden, birader. Abone bedelini 
50 kuruşa indiuinler tek ıunlann 
ayakları buradan kesilsin diye 
yazılacağım. Bu ne it Allabını 
seversen... Bu nasıl gazetecilik?,, 

Arkadaşıma mUspet menfi hiç 
bir cevap vermedim. Gazeteyi 
zincirli makaradan farkıız adde· 
den gazetecilik benim anladığım 
gazetecilik değildi. 

Gazeteciliği kocayemişçi Çin
gene çocuklarından daha rezi· 
IAne ıekılde istismara kalkışan 
gazeteciler benim bildiğim gaze
ciler değillerdi. Bu gazetecilik 
ve bu gazeteciler hakkında eğer 
ıöylenecek bir s6zU varsa -kanun 
adamlarana bıraktım. :Jf lf .. 

( DUukU ofiıhadao mabat ) 

Birer k•rl kaz•n•nlar. 

Jstanbul Erkek lfıeıl 4 ftncl 
!ınıfından 489 Se"er, Ankara lsm~ 
Pı. llkmektebi 3 üncU sınıfından 818 

lfehmet Emin, Beyoğlu 4 UncO mek· 
tep S flnco sınıfından 224 ııadi Rahmiı 

KUtahya posta kutusu 8 Oahlde Gıyat, 
Ankara Kız liıest 9 uncu sınıfından 

826 MelD.hat, :Menemen Tevfik Fikret 
mektebi talebesinden 85 Haldun, An· 
kara Ortamektebi 1 iocl sınıfından 800 
Adil, Adana Ceyhan llkmektebi l> inci 

ıınıf talebesinden 811 Necmeddln, 
Aydın Sanatlar mektebi S Ooctı ısıod 

alebesinden 162 Omer, Anknr Orta 
ticaret mektebi talebedııde 108 

Semiha, Kuleli Askert lisesi talobe ln• 
den 1251 Faık, Edirne Sanat mektebi 
talebesinden 70 Nuri, SalihU Belediye 

dalreıinde Rağbet B. kııı Mollha\w 
Maçka T~tviklyo caddesi Te9viklye 
pal&a No. 1 GUndOz Şevket. lıtanbul 
Kız ortamektebl 8 Qnco ıınıfıodao 281 
Nadide, Panğaltı, Fransız kız lieeli 
S Uncu sınıhndao Handan Adli, Balfhll 
Altınordu llkmektebl ~ inci unır b\ · 
beılnden 852 Necatı DOr.ce len Pş. 
mektebi 4 tıneU 94 Sebah Nahit, apa 

Kız mualllm mektebi talebcsind"3n 4'l 
Fethiye, Çapa Kız muallim mektebi 
taltbeılnden 65 Sabiha, Adana Orta 

ticaret mektebi talebeıinJen 198 Saffet, 
Sanyar Mandır& ıokak No. 15 Afet, 
latanbul Kız orta mektebi talebe " .. 
287 Zübldt Rlza, lstaobul 44 
mektep 2 lnel sınıfından 9 Zeki) t, 

İstanbul 18 lncl mektep talebeıinde~ 
Eıma GUlttmay Hanımlar ve Beyi~ 

Yeni Neşrlgat: 

Reslmll Şark - H No. 1ı 1 tnm 
K. nushası Qç renkli gayet gilzel blı 
kap içinde: 

Dil kurultayı ve dil meselelcıl-Ziya 
Gök Alp, Ahmet Rasim·Tarihto batı.-. 

}arı mı7.· En bUyük dertlerimiz· Pılevne 
müdafaası-Hasta bir r.ibnlyet·'V Ocutlert 
değil itiyatları ıeviyoruz-Napolyon'un 
Türk Ustatlan·Turgudun Olumu ve sa• 
ireyi muhtevi olarak tntiıar etmlıtfr. 
Tavsiye deriz. 

Yeni TUrk Mecmuaeı - letan· 
bul Halkevlnin neıretmekte olduğu 
Yeni Türk mecmuasının 8 Uncu sayıeı 
çıkmııtır. Bu sayıda bir çok gllzicle 

muharrirlerin yazılan vardır. llerket 
bu mecmuayı okumalıdır. 

öz dlllmlze doiru - nu mee• 
muanın 7 inci ıayısı çıkmııtır Mnrut 

muharrirlerin kıymetli y:mlarıl De
mirci oğlu Yusuf Ziya Beyin ö:ı türk09 
yuılmıı bir hik!tyeai vardır. 

Havacıllk ve Spor - 4 llnoU 
sayısı (Harbi umumt bava mul ıı.rebe. 

ıerlnın fevkallde dikkate ıayan btr 
fotoğrafını) gösteren bir kapak ıçfndt 

çıkmııtır. lçinde bir çok yazılar ve 
dün) a Alemine ait bir çok meraklı 
ıayıfa.larla bir Berlin mektubu vardır, 

Şen çocuk - Bu çocuk meomg. 
asınının 12 inci eayııı da çıknııttlr. 

lçınde dünya çocuk edebiyatı, 9Ure 
ler, maaallar, sağlık bilğlsi bOyUk 

adıı.wlart n bayatı, fal deli bllgılor, ıen 

fıkralar, karfkatörler bllaıeceler Yf 

aaire vardır. 

Kooperatif - Aylık iktisadi halk 
mecmuası olan cKooperatifın • 7 ınol 

sayısı çıkmııtır. Bilhassa A. H. Beyin 
<K!l.nuouevvel Balıkları» bafhklı ma• 

kalesinde dünya buhranının bitmek oz .. 
re olduğu ıa)iaları bulanık suda bfı 
kllııunucvvol balığı avlamak ı llnde 
ta"fsıf etmektedir. )Jecmuadıı &J ııı aa· 
manda cTorkoı ve Telefon• tır otlen
nin abonelerden müteıekkil btly k bir 

ıcbir kooperatifi tarafında ıd re.ı 
hakkında çok dikkate fa" ı bir 
de teklif nrdır. Bunlardan n aada 
Auupa ikitiladt bav:ıd slor v koo-
peratif hareketi ri mecm u J r al• 
mııtır. Nuıbuı llO) kuruıtur. 
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KOOPERATİF 

Bilinço Yaparken Çok 
Dikkatli Olmak Lizımdır 
Depolardaki Mallar - Bozuk Eşya - Sayım işinde Acele 

Etmemeli - Amirlerin Vazifeleri - lstifsi:ı iş Olmaz 

-2-

Ali Tokatladı Şamil Bey De Osman Paşa'yı 
yim de, ıonra tekrar re.mi giye- pihçioin camekinı önüne durup 

7 - Teıbit edilen emtianın 
maliyet fiatleri alıı faturalarına, 
nr ise nakJiye, ambalaj ücretleri 
ve oktruvasımn zamnıile tabak· 
kak ettirilir. Geçen seneden dev· 
redilen maliyet fiatleri nazarı 
itibara alınamaz. 

erteıi gDne bırakılır; ancak met
hali bu müddet zarfında tadat 
heyetinin mnbrn altına alınır. 

11 - Depolardaki malların 
kıymeti maliyet fiatlarile hesap
lamıya bunların arasında da bozul
muı, yahuz bozulmıya yllz tut
muı olanlar ayrılır. Kıymetleri 
ana glSre konur. Sonra bu liste
ler ambar defterilede karıılqta
rdır, kontrol edilir. 

Her Hakkı Mahfuzdur 
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Merkez kumandanhtandakiler, 
bu cllrete f a~akalmışlardı. Rume
linden Anadoluya, hatta Çatalca• 
dan lzmite tayin olunanların bile 
t.taobula uğramadan memuriyet 
aıahallerine gitmeleri mükerreren 
re milekkedeo ( ıerefaadır olan 
cradei seniyei cenabı padiıahl ) 
tktızasından olduğu halde, Ali 
Şaınil Bey gibi i6nagfıa hldl.ata 
•ebep olan Ye nrbk (sicil defteri) 

deki (hanei mahıuıu) nda (vuku
•bn o kesretinden dolayı ) bir 
parmak bile beyaz yer kalwıyan 
bir menfi, nasıl olur da lıtanbula 
relir, ve: 

- 1 te, ben geldim. 
Diyebilirdi)? 
Mesele, derhal mabeyne ar· 

'&edildi. Çiban batı koparmaktan 
boılanm yan Abdülhamit, derhal 
Ali Şamil Beye iki bin kuruı 
ıhsan! beraber kaymakamlığa 
terfi ve ikinci ordu divanı har
bine tayin ederek Edirneye gön· 
derdi. • Lakin, bir müddet aonra, 
lstnnbuldan Ali Şamil Beye: 

(Buradaki kardeşlerin biribiri• 
nı öldllrilyor. Yetiş) 

Diye bir telgraf geldi. Bu 
telgrafı alan Ali Şamil, mezuniyet 
almıya lfizum bile görmeden, 
derhal lst&nbula hareket etti. 

Telgrafla mOphem bir surette 
bildirilen hAdise, cidden mühimdi. 
(Bedirhan oğulları) ndan intiLam 
lmıy karar veren EbülhUda Ef. 

l11tanbulda bulunan yedi •ekiz 
ardeşin arasına bOyUk bir nifak 

ıokmuştu. Bunlardan Bedri Paşa 
ıle HunkAr yaverlerinden Ferik 
Osman Paşa, Ebnlhildan n (mil· 
rit) leriodendi. Kurnaz ıeyh, 
bunlar n damarma girmiş, Kadı
köyJe oturan ve Ali Şamil Beyin 
pek çok sevdiği büyük birader
lerindeu olan Emin Ali Bey aley
hine ~ r~kete teşvik etmiştL 

Bir . Un Eınin Ati Bey Kadı· 
köy ç • .!I srndan geçerken birden· 

ire k rşı na Hırvat k yafetinde 
ııd mlar çıkm f, U tüne saldırmış, 
ayak atm:ya başlamıtlardı. Ge

rek ahaliden ve gerek zabıta 
memur rından ba:zı kimseler, 
Emin A i Beyi kurtarmak iste
mişler .. de: 

- Çekilin.. Mabeynin emri 
var. Sonra sizin de baıınız belA
ya girer. 

Demişler ve Ali Beyi bayğm 
bir halde kaldırım ta,luı üzerine 
aerinceye kadar dövmüşlerdi. 

rim. rengArenk ipek pUsknUn tespib-
CeYabını veriyordu. leri aeyredel'ken, birdenbire kar-
Bu hldise, ramazan ayına te- f1ıına Ali Şamil Bey çıkb. 

sadlif ediyordu... Bir cuma gtlnO iki kardeı enelA uzun bir 
ikindi namazından sonra Beyazıt 8 - Bu auretle tahakkuk 

edecek maliyet fiatleri içinde 
pyet piyanma hlli hUIJ' fiatle
rinden 7llksek bulunanlar varsa 
onlann farla da ayn bir listede 
toplanarak bir kalemde enYanler 
yekOnuadaa indirilir. Hakiki bir 
enYanter ancak bu auretle YG
cuda gelebilir. 

nazarla biribirioe bakııtılar ve 
camisinin awluıundaki sergi hın· ikili do, bu bakıştaki mlııayı an-

12 - Depolann tadadında 
cahınç kalabahktı. Osman Paıa. ladılar.. Ali Şamil Bey, bir adım 
resmi elbiıeainl giymiş. aırmah ileri atU sol eliJe Osman Pqanın 
yaver kordonunu takmıt. elJeri omuzuııu yakaJadL Dik bir sesle: 
ark&11nda olduju halde kemalia- - Sen, kendinden büyllk kar-
zametle kalabalık arasınada dola- deıine o hakareti yapm17a .,.. 
fıyor: cameklnlardaki eşyaya yaptırmıya utanmadua mı? 
uzun uzun bakıyordu.. Bir te9-

( Arkaaı w-ar) 

Denizçilik Bahsi 

Fransızlar Müthiş Bir Harp 
Gemisi Y aphrıyorlar 

9 - Tadat eanuında malla
nn Yuıyet •e evsafına da çok 
dikkat edilmeli. içinde boıulmUf, 
anbalijı yıpranm11t kıymetini nok· 
unlaıtıracak bir değifildiğ'e uğ
ramıt olanlar ayn kaydedilir, 
hizalanna özllrleri ftaretlenir. 

( Tadadın en büynk fayda
lan, boıulm17a 7llz tutmuı mal
ların bOıbOU!n mahvolmaktan 
kurtanlmuını temin etmektir. 
Bunların fiatleri enYantere •azi· 
yeti buıralarının gösterdiği kıy
metlerle yUJlır ve yeni senede 
o fiatlerlerle elden çıkarılmasına 
çalııılır. ] 

bir ciuten, orijinal ambalijlı çok 
mal bulunursa bunlann on par
çada bir parçaaı açılarak mufı. 
teYiyab uyılmakla iktifa edilir. 
Çuyallı emtia ıifle muayene olu
nur. Miktan az ise hepiıi tar
blır, çok iıe on çuvalı tartılarak 
hadcb Yuatl alınır. ( Bittabi a1nl 
cins emtia, aJDI cina mevzuat 
için ) 

l 3 - Depolarda bulunan bot 
mevzuat aene nihayetinden enel 
aablırsa taJat iti kolaylaıbrıllDlf 
olur. Toplarının Atımı Tam Kırk 

Kilometreyi Buluyor 

Frenaızların iddiasın• gora DUnkerkln J•nında çok z•Jlf k•l•rt 
lnglltere'nln en kuvvetli gemisi Rodneı · 

Fran11z hnknm~tinin Düııkerk hilinde yapıldığını yine Fransız .. 
isimli yeni bir harp gemısını lar iddia ediyorlar. Ağırlıktan 
yaptırmaya bqlaması, deniz ıi- ziyade alirate ehemmiyet veril· 
IAh!arı bah5inde büyük bir titiz· mesine rağ'amen, bugiln Fransız 
lik glbteren büyük devletleri donaomasıuda bulunan gemiler 
ciddi bir asabiyete düıürdO. aras•nda güvertesi tayyare bom-
Çiinkn bu gemi harpten ıonra balarından meteessir olmıyacak 
yapılanlann en mükemmeli, en yegine gemi Dünkerk olacaktır. 
kuvvetlisi ve en sUratliai olacak· Sekiz tane 3JO ~eya 340 mi· 
tar. Harpten sonra büyük harp limetre çapında toplarla teçhiz 
gemiıi yapan devlet lngiltercdir. edilecek otan bu geminin hacmi 
Yaptırdığı gemiler ise Rodney 27 bin tonu geçmiyecek, buna 
ilo Nelsou'dur. Bunlardan Nelson mukabil ıOrati 30 mil olacak, 
1927 senesinde yapılmıı bir battı toplarının mesaf eıi 40 kilometre-
harp gemisidir. 35 bin tondur. yi bulacaktır. Aynca, topları, 
Dokuz tane 40,6 milimetrelik t~ top ateşinin iyi idare ~• tanzim 
pu Yardır ki her birinin mesafesi edilmesini temin eden OstUste 
32 ~ilometredir. Buna mukabil dört kule içine almacakhr. Bunun 
ıilrati aıdır: Sadece 23,5 mil. için sarfedilecek para tam 64 
Rodney ise 32 mil sürat yapar. milyon Tilrk liraaudtr. Ayr.ca 
6 tane 38, 1 milimetrelik topu zırh n n kalınlığı da 33 milimet-
•ardır. M•amafih lngilizler, kısa reyi bulacaktır. Torpil patlama-
bir zamanda nç tane yeni gemi sının tesirini hafifletmek için 
yaptmıcaklardar ki bunlarla kat'i tekne kısmı kompartimanlara ay· 
faikiyeli temin etmeleri mubak· ralan ilk Fransız gemiıi Dilnkerk 

. . . olacakt r. F ransıılar, bu harp kak addedılebıbr. Fraoaanıo yan.. .. ·ı Al ı hl 
r gemııı ı e man arm cep zıt" ısı 

10 - Depolarda mevcut em· 
tia da ayni mağazalarda olduğu 
gibi, fakat yeni senenin birinci 
veya ikinci gllnleri tadat edile
bilir. Bir ıartla ki tadat bitinciye 
kadar depolardan kat'iyen mal 
ihracına mfisaade edilmemeli. 
Depo tadadı bir günde bitmezse 

14 - Depoların tadadında 
heyetin emrinde kifi miktar 
açıcı, istifçi ve hamal bulundu
rulması IAzımdır. Sandıklar bir 
taraftan açılırken diğer taraftan 
aslındaki iİbi iıtif edilerek ka
panmalıdır. 

15-Depolann tadadında acele 
edilmemelidir. Aksi takdirde maJ. 
lar hırpalanır, kınlar, faıla zayiat 
verilir. 

16 - Tadatların mağaza ve 
depu Amirlerile tirket murakıpla
nnın huzurunda yapılmaaı fırt
tır. - Ahmet Ekrem 

SulhP ropagandası Yapan 
Bir Dolandırıcı 

Amerika'da, Zabıtanın Müdahalesile 
Fena Mahiyeti Meydana Çıkh 

Bir mllddetteoberi şimal ve 
cenup Aınerikasilo bir kısım Av
rupa memleketlerinde ıulh lehin
de aeyyar propa2andalar yapıl· 
maktadır. Bu propa~andayı ya· 
panlar, kad.n ve erkeklerden mll
rekkep bir guruptur. Makıadı 
bUtlln dllnyayı dolaımak ve pro
pagauduıru tamamlamakbr. Fa· 
kat Cenubi Amerikada. bu he
yete dahil kadJDlardan bazalannın 
zabıtaya mllracaat ederek heyet 
reial hakkında pklyette bulun
maları, bu işin bir hayır ipnden 
baıka her ıey oldujonu meydana 
çıkarm·ttır. 

kanın bazı lenha vahşilerle rues
kQn kısmını dolaşmaya geHoce 
it çatallaşmıştır. ÇnnkO kadınlar
dan bazıları yürUyemez bir hale 
gelmiştir. Bu sırada, heyet reiai, 
yanındaki kadınları vahşi kabile 
reislerine para mukabili peşkeı 
çekmiye tqebbns etmiı, rezalet 
ayuka çıkmış, heyet reiıi ortadan 
HYUfmuttur. Amerika zabıtuını• 
tahkiki neticesinde bu aeneriniD 
emrJ altında, muhtelif memleke~ 
leri dolqmtJda meıgul daha 
bq heyet bulunduğu anlaıılmıt
br. Seraeri Vandernelt, Amerika
nın en mllkemmel sayfiye yeri 
olan Miyamide bu dolandırıcılık 
sayesinde bir milyon dolara mub
tqem bir malikine ıabn 
almııtır. 

Ali Şamil Bey JıtanbuJ'a ge· 
lipte bu vak'ayı bntiin teferrü· 
alile h ber ald ğ z ıman sfikOt 

tr. i , fakat r hats ıh~ odan bah
edere • bır miıddct fstaııbul' da 

tedavi ı için izin istemişti... Bu 

tırdığı Dnuk~rk hatb hareket denilen Oöyçland ayar ndaki iki 
gemisine gehnce: Bu geminin, gemiden daha kuvvetli bir vasıta 
bugünün ihtiyaçlarına en iyi elde edeceklerini kaydederek 

Sulh lehinde propaganda ya
par•" devrialem yapmak fikri 
ilk evvel Amerikalı Vanderweld 
isminde serseri bir Amerikalımn 
aklıua gelmiştir. Bu iı için b .. 
raberine birtakım kad nlar Ye 
erkekler toplamJş, bunlara beda
va y yecek, ıç cek vadettikten 
ba k11 aynca heyetin ıulb lehinde 
rlağttacağı beyannameler muka· 
kabi i olarak alacağı paraların 

akıam saat 
21,30 da 

ls~nbul Bdrdiynl 
Şehir1i"yatl'osu 

mUddet z rfmda A i Şamil Bey 
ıivıl e bise ile geziyor: 

- N'çin re.t1ml elbise giymi
yor un? ••• 

Diye ıoranlara da: 

Bir iıim war. Hele oau aöre-

mukabele edebilecek şartlar da- memnun oluvorlar. 

yüzde 7irmlslni Yoreceiüıi de 
taabbllt etmiftir. Bu suretle, 
ya a olarak 6ldürüctı birJ HJ•hat 
bafı~.br. s.r. C....bl A.eri-

Oç Saat 
o~ .. , 3perd• 'Z1 tablo 
Yaıaıı. ~krE>m Roıit 

Bca~liyen: 
Cemal Reıit 

Umuma 
3 haltad .. berl oynaa• 

...... ··- ...... tta ........... 
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Musanın 
Büsbütün 

Bu Talebi Firavunu 
Hiddetlendirmişti 

Onun yanıbaıında ıopa tutan bir 
auam oturmakta •e işbaşı sıfa· 
tile nfifu.ıunu kullanmaktadır. 

Tevratta (Kitabülhuruçta), yapılan 
kerpiçlerin sayılmayıp ölçtildnğti 
anlatılar ki resimde g6rdüğümllz 
ile bu anlatıı arasında fark yok· 
tur. Ameli olan Mısırlılar, 
kerpiçleri aaymıya JOzurn görmi
yerek onlan ölçmekle hesabı 
çıkanr. ve bu ıuretle yapılan 
kerpiçlerin bir binada ne kadar 
1er kaplayacağını anlarlardı. 

Bu eziyet, Beni iırailio sabrını 
tUketmiı, Musa da Firavunun 
huzur'1na çıkarak f arail oğ&ıllan· 
nın bcyayane çıkmaıı için mlisa· 
aade dilemiş, oolar1D beyabanda 
tanrılanna kurban takdim ede· 
ceklerini ı8ylcmişti. 

Musanın bu talebi FiraTunu 
hllsbütUn hiddetlendirdi. O ad 
Beni fsraile daha ağır işler veril
mesini emrederek dedi ki: 

"Artık kavma ıaman vermeyi· 
ıılz. Kendileri gidip kendileri 
için saman bulsunlar, Te evvulki 
günlerde yaptıkları kerpiçlerin 
miktarını hesap ediµ ondan 
tenzil etmeyiniz. Zira onlar 
tembel olduklarından, bu· 
radan gidip ilAhımıza zeliha 
takdim edelim, diye bağırdılar. 

Bu adamların hiımetini ağırlaştı· 
rınız ..• tt 

Firavun bu s5zlerlni ıonra da 
tekrar ederek diyor ki ı 

.. Siz ( Beni larail oğullan ) 
tembelsiniz, onun için gidip Ya
huvaya zeliha takdim edelim, 
dersiniz. " 

nice, defalar bu taleple karıılaş• 
mış ve nihayet bu talepten bık· 
mış, usanmıştı. 

Musanm, Firavundan Yabuva 
yA kurban takdimi için kavmine 
müsaade vermesi için vukubulan 
ricasından, Mısırda işçilik şeraiti 
de tevazzuh ediyor. 

Tevrat, Kitabülburuçta badi
ıeden fU şekilde bahsetmektedir. 

"Muıi ile Harun Firavun 
nezdine giderek ona hitaben 
l.railin ilahi yahuva " kavmimi 
beriyede bana bayram etmeleri 
için 1alıver" diye buyurur? 
dediler. 

Firavun dahi YebudA kimdir 
ki kelAmmı dinleyip lsraili ıala
Yereyim, Y ehudayı tanımam, 111-
raili dahi salıvermem! dedi, 
Musa ile Harun : Kc:rem et, ber
riyede üç günlük yol ~idip Alla· 
hımız Yehudaya zebiha takdim 
edelim, olmıya ki bize karşı 
veba kılıçla bize karşı çıkar, de
diler. Ve Firavun crnlara : " Ey 
MusA ve Harun, niçin kavmi 
itlerinden alıkoyuyorsunuz?! Haydi 
işinize bak nl dedi. 

Bu mükalemenin son satırla
rına dikkat ettiğimiz zaman kendi 
kendimize sorabiliriz : 

Muıa ile Harun, angarye işi 
gördüren bir memlekette nasıl 
oluyor da işçileri işlerinden alı
koyabiliyorlardı ? 1 

Cevnbı en güç ıuaUerden 

biri budur. Fakat eski Mısırda 

grevler yapıldığını Ye grevciler 
bulunduğunu anladıktan conra 
bu sualin cevabındaki gUçlük te 
bertaraf olmuştur. Millıittao on 
iki asır evvel altı Ramsesin de
virlerinde amele grev yapmışlardı. 

Teb ıehrinin Firavunlara mah· 

Çankan ( t:luaoıi ) - Çankırı 
Spor Klnbn aenelik içtimaını 
aktetmiştir. Kongrede eaki idare 
reis vekili Doktor Ziya Bey he
yetin senelik mesai raporunu 
okumuştur. Raporda idare heye
tinin yokluklar içinde çalıştığını 
buna nazaran apor iıinde canlı 
varlıklar g~sterdiğini .ayliyerek 
yapılan işleri tadat etmiştir. 
Bundan sonra hesabab tetkik 
için llç kişilik bir heyetle altı 
kişiden mürekkep yeni idare 
heyeti seçilmiştir. 

Soma'da Bir Yankesici 
Yakalandı 

Soma ( Hususi) - Yankesici 

Erzurumlu Yusuf, pazar yerinde 
Turgut Alp köyünden Mebmedin 

17 Jiras.nı çarpmıı fakat yakala· 
narak Adliyeye Yerilmiştir. 

=RADYO= 
1 O KAnunuevval Cumartesi 
lıtanhul - ( ı~oo metre ) 18 den 

itibaren DarUttaliın heyeti, 18,45 or-

kestra, 19,20 1-l'ans ça den (mOpto
dilore mahsus), ı 9,4) orkestra, 20 Da-

rUttali m, a.30 orkestra, Ajana vo 
bor a haberleri saat ay arı. 

• Bükret - ( 394 metrı) 20,40 gra-
mofon, !.1 raı•yo orkestrası. 

Belırat (431 11111tr•) 20 radyo or· 
kostr sı, 20,50 komedi, 21,30 Yug s
lavJ ı~ konseri. 

Roma - ( 441 metre) 20.10 por 
ve haber, 2l gı aınofon, 21,Sı> konser. 

Prat- ( 41-8 metre ı 20,05 koııforaııs, 
31,31) Belgrnt'd:ı.n unkil, Avrupa kon· 
seri. 

Viyana - (öl8 nıetre) 19 konser, 
20,40 gramofon, 21,15 bcstckir Josal· 
far'm 100 tl• cıi yıl dOnUıııU müııa e
betlle ba9lıca eaerlerındo.n parçalar. 

Peıte - (550 metre) 20 Stfidyo 
orkeı1trası, 21,45 Yüksek mu iki mek· 
tebindon nakil. 

Vu,ova - (1412 metr.,) ~O ınuhl • 
lif, 20,4!3 Uaılyo gazot si, 21 hafif 

konser, 28,05 Şopeıı konseri, 24 dans 
havaları. 

Firavanun hu hiddeti, tabii de 
g8rülebilir. Onda dikkat ve hay· 
rete değer hiçbir ıey göze çarp• 
mıyabilir. Fakat vaziyeti Mısırm 

feraitine göre muhakeme ettiği· 
ğimiz takdirde iş değişir. Britis 
Müzeumda bir işçibaşının her gUn 
işe gelmiyen işçileri kaydettiğini 
gösteren bir IAvha vardır. Gel
miyen işçilerin önOne konulan 
not haatahktır. Hastalığa uğrıyan 
işçi, günlerce işine gelmez, yahut 
temnruz ederek yatar ve vazife· 
ıini ihmal ederdi. 

Berlin - (1635 metre) 20 l•'rarısızça 
dors, 20,40 Almanya etrahııda musiki 
ilo bir eeyalınt. sus mezarlarmdaki kitabeler de, bu 

gırevler tesbit olunmaktadır. Teb- 1 
de çalış1tn amele, kendilerine mu- r 
ayyen gıda miktarının verilmeme-

~ 
==TAK v'ıM := 

Fiavuıı'un lsrail oğuJlarma 
hitaben söylediği sözlerden, onun 
işçileri tembellikle, yahut İlah'e 
kurban takdim etmek için işten 
geri kalmak istemekle, yani fazla 
dindarhkla ittiham ettiğini görü
yoruz. İşçilerin bu iki baiıaneden 
mümknn mertebe fnzla istifade 
etmek istedikleri anlaşılıyor. ML· 
ıır'da dini ayinlet pek çok, 
İlah'Jere adanan ada'klar hesapsız 
idi. Bir işçi bu vazifeleri ifa için 
izin istediği zaman ona ... mutlaka 
izin verilirdi. 

Onun için Musa, Beni farail'in 
Yahuva'ya kurbun takdim etme· 
leri için kendilerim, müsaade 
verilmesini istediği zaman Firavun, 
bu müsaade isteyişte işi yüzüstü 

bıral<mak için hC'r zaman teker
rür eden bir bebnne görmfiş, 
bunun sırf tenbellikten ileri gel
diğini takdir ederek bu müsaa· 
deyi reddetmişti. MusA taraf .o
dan vulrnbulan talebin, Firavunu 
niçin hiddetJeııdirdiğini bu nokta 
ıösterme!ctedir. Firavun. nice 

si yüzünden grev ilAn etmişlerdi. 
Ameleye tahsis olunan buğday· 

lardan bir kısmının, başlarındaki 
memurlara ait zahire ambar.na 
yol bulması greve sebebiyet 
vermiş ve gre\•cilcrin dilekleri 
yerin getirilerek greve nihayet 
verilmiştir. Çünkü saray, vezirin 
yazıcısı üzerinde tesir etmiş ve 
onun ameleyi tatmin etmesini 
istemişti. 

Fakat bu adilane hareket te 
rilşvetsiz yapılmamışhr. Çünkü 
başamele yaz~ığı hJtı .. t a bu 
rüşvetten bahsederek (,l.U tesbit 
etmektedir. 

O hilde Firavunun Harun ile 
MusAya " amelt:yi işlerinden da· 
koymayınız " demekten muracıı, 
"ameleyi greve tetvik etmeyiniz,, 
idi. Çünkü arzc:ttiğimiz gibi, 
o zaman amelenin grev yapması 
milmkUndü. Aksi takdirde Fira· 
vun Musa ile Haruna karşı bam· 
baıka bir dil kullanırdı. 

( Arkası var ) 

Milletler Cemiyetinde 
Cenevre, 8 (A. A.) - MilJeeer 

cemiyeti meclisi akşam Uzeri 
toplanmıya davet edilmiştir. Ruz· 
manede Lehistan'daki ekalliyetle· 
rin himayesi ıneselesi var<lır. 
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Balen evrak geri verilmez 
lln.olardan mes'uliyet e.lınmaz 

cevap için mektuplara (6) kuruıluk 
dul illveaı lA.zımdır. 

Adreı değlf tirllmesl (20) kurattu.r. 

Guetemlade pkau rulm " pal.,... 
blltb baklan •ahfua •• •aa•t•IUiıı• 

aittir. 

Ve Entelicens Servis 
CBaştaarft 1 ine sayfada ) 

Alelade birkaç aahrdan ibaret 
ıeyler. 

Fakat hizmet~m baua okadar 
sadıkhr ki bunlan başkasına ıez· 
dirmekten ise ölümü tercih eder. 
Bombay1 dan avdet ettikten ıonra 

görüp iıittiklerini harfi harfine bana 
anlatmak Adetiudedir. Bu arada 
oğlu ile de g6rfi.Jtüğü için onunla 
konuşmalarına dair d., bazı ıeyler 
nakleder. Fakat timdi, vaziyet 
değişmiş, mesele mühimleşmiş. 
Bir bomba meselesi mevzubahı 
imi§. 

lngiliz zabiti, kadının ıfü:lerini 
içer gibi dinliyordu. Muhaverenin 
bu kı•mmda bir ligara daha ya
karak dedi ki 

- Bu kadına bu derece iti
mat telkin edebilmiş olmanızdan 
dolayı ıizi tebrik ederim. Fakat 
nasıl olup ta bu derece emniyet 
hhıl edebildi? 

- Vallahi ben de pek 
bilmiyorum .•• Fakat zannediyorum 
ki hayatında ona ilk insan mua• 
melesi yapan ben oldum. Onun 
minnetini \&flaa gerek. 

- ihtimal, belki bakb11nıı. 
Fakat ben de &İH bir haber 
vereyim : Bahsettiğiniz bomba 
atıldı. 

- Nerede? 
- Delbi' de, T eşril Meclise 

atıldı. Bereket versin patlamadı 
ve bir zarar vermedi. 

- Eğer bir zarar verse idi 
bJünceye kadar kendi kendimi 
muahaze ederdim. Anlaşılan, 
kndınla konuşur konuşmaz sizi 
haberdar etmeli idim. Fakat tek 
bir bomba kelimesinin büyük 
bir mana ifade edemiyeceğine 
hükmederek lüzumsuz yere ıizl 
rahatsız etmek iıtemedim. 

* Gece yarıama kadar böyle, 
baıba~a konut ular. Her tarafta 
derin bir aOkün hükilm aürllyordu. 

kak ki ıaray dairelerinden birinde 
bir kadın feryat ediyordu. Gen' 
zabit makineyi harekete getirdi. 
Mürebbiye Edit te yanında idi. 
Zabitinin asabiyetini yenmek için 
dudalt..tarım ısırc.ığını gördü. Ma· 
kiaeye sürat vermeden fU ailz}eıf 
mırıldandığını işitti: 

" - Böyle bir haydudun kar• 
nını dOmanfa dolduramamak ve 
bir lngili:r: zabiti olmak ••• çok ağ11 
'ey r .. 

• Hizmetçi kız, yine Miı Edilin 
izni ile oğlunu görmekten geli
yordu. Bu arada bittabi Bombay 
poıtahanesine verilmek üzere 
bir de mektup götürmllftll. Üıti
yar Hintli, Ctğlunu görmllş ol
maktan mütevvellit derin bir 
HYİnç içinde idi. BilyDk bir ge
Yezelikle aolatmıya bqladı. Oğ
lunun aıbhatte alduğunu, şehirde 
olup bitenleri, halkın geliı gidi
fini nakletti ve birden dehıete 
dOıtn: 

- Emin ol bammım, tana 
bir teJ olmıyacakl 

Mia Edit derhal dikkat k .. 
ıildi.Kadımn bu aöztinde mühim 
bir mana olmak liıımdı. Belki 
bir hadisenin yakın bir za• 
manda vukuuna İ§arett;i. Hiç bir- . 
fey slSylemeden kadının söze 
deYam etmesini bekledi. Fakat 
hizmetçi k dın tek bir cümleden 
bqka bir4ey söylemedi: 

"- Fena adamlar memle et
lerine döndükleri zaman bomb• 
vapurlarını havaya uçuracak. fa
kat sana bir şey olmıyacak, ha• 
nırnım. ÇünkO sen bizimle bera
benio. 

lngili::ı sabiti yavq, yu·aı 
kalktı, motosikletinin fenerini 
yakb, makineye atladı. Bu ı rada 
beklenmiyen bir h6dise oldu. 
Uzun bir · çağlık gece sUkimeti 
içinde acı, acı çınladı. Zabit, 
gayri ihtiyari döndü, arka taraf
ta, Odyepore ıarayı duYarlan 
ve bu duvarlara kadar yftkıelen 
oğaçhldar görUnUyordu. Muhak-

Bu a~z, ihtimal ki Delbi Millet 
Meclisine atılan bombaya lıarettL 
Yoksa bir başka hldiıeye mi 
aitti? Vapur kelimesinin işi ne 
idi? Acaba bir ikinci auikaat mı 
mevzubabıtı? Mis Edit ihtiyar 
hizmetçiden fazla malümat 
ramıyacğını anlamıştı. Demetı. 
hizmetçi kadın, bunu da bu defaki 
seyahabnda öğrenmiş, fakat bir 

J hesap neticesi değil, gayraşuuri 
il bir haraketle fazla bir şey öyle• 

ruek istemiyordu. 
Ona daha ziyade sual sorma• 

mıya karar verdi Ye kendince 
pllnını yaptı. 

( Arkası var ) 

Modanın Giremediği 
'<adın Memleketi 

BlrJbJrrerlnl kıskandırmamak için hep ayni ••kllde ••kide 
giyinen Alman kad•klan 

Kadınlar biribirini kıskanmak
tan kendilerini kurtaranı:ızlar. 
Sokakta Riderken kadınların biri· 
birlerine bakışlarını tetkik eder
seniz, Bu husustaki zaaflarını 
anlamakta gllçlük çekmezsiniz:. 

Fa'<at dünvada kadınların 
biribirlerini kıskanmadığı yalnız 
bir yer vardır; Almanyada ( Ka· 
ral Orman ) denilen mıntakada 
yaşıyan kadınlar. Bu kadınlar 
biribirlerile sulh ve sükün içinde 
yaşarlar. Kıskançlık kavgası ettik
leri hiç jşitilmemiştir. 

Yukarıdaki resme bakınız, o 

mıntaknda yaşıyan kadm~ardu 
bir grup bir düğüne gidiyorlar, 
fakat dikkat ediniz hepsi ayni 
elbiseyi giymişlerdir, ba .. larına 
hepsi ayni şekilde birer 11iyab 
şapka geçirmişlerdir. 

Bu sebeple bu sahada kadın
ların elbise yüzünden biribirl rini 
kıakanmalanna imkan yoktur. 
Burada moda hükmilnil sUrme.z. 
Kadın veya kızlardan birisi, 
an'ana ile teesslis eden kıyafeti 
değiştirnıiye, yahut şurası•rn bu
l'asma süsler j' ave .. he kalkarsa 
derhal umumun i&lihzaıını daut 
eder. 
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CANAKKALE 
-179- Yazan: Ceneral Oılantler 

Askerleri Hiçbir Türk 
Suretle Sarsılmamıştı 

----- ----
Saat bire doğru liva ilk be· 

definin kısmı azamını elde etti. 
Yarı kaz.lmıı olan H 12 iıaretli 
Türk siperi zaptedilerek iki yüz 
elli kadar da eair alındı. Bu esir· 
lerin arasında bir Alman makineli 
tüfek zabiti ile maiyetinde birkaç 
Alman neferi de vardı. Livanın 
diğer bir kısmı yüksek arazide 
bulunan ve oldukça ehemmiyetli 
olan H 14 iıaretli sipere kadar 
bile ilerlediler. Faka müteferrik 
mUfrezeler tarafından yapılan 
muvaffak iyetli barekAt lin karar
ıa 'ı ın ca nazarı itibare alınmadı 
•e H 14 iİperlne kadar ıokulaa 
müfreze takviye edilmediğinden 
bir ruUddet sonra geri çekilmiye 
mecbur kaldı. Worceıtenhire 
lutaah da Zığındere tepelerinin 
üstündeki Türk siperlerinden yan 
ateıine maruz kaldı ve H 12 ıi· 
perini muhafaza edemiyerek ter· 
ketti. Halbuki bu mevzilerin aa· 
ğındaki kısıın, dU9man ateıine 
daha ziyade maruz olduğu halde 
burası iki gUn mtlddetle mütte
fiklerin elinde kaldı. 

Mlirettebatmın bütün cesaret 
ve hevesine rağmen zırhlı oto
mobill•r, arazinin arzetmekte ol· 
duğu mUşkülAt yilzUnden hiçbir 
fey yapamadılar. ihtiyata alındı
lar ve ıefer devam ettiği müd
detçe Gelibolu yarımadaaında 

hiçbir harekete iıtirak etmediler. 
Bunlarrn mürettebatı gayet aı 
zayiat verdi. Otomobiller de her 
ne krdar ağır ateı• maruı kal· 
dalar ve bazıları da ıiperlere yu

•arlandılarıa da ciddi bir huara 
utramadılar. 

88 inci livanın ıolda bulunan 
Hindistan livası, Zığmdere üzerin· 
de bulunan 14 üncü Sikh, mer• 
kezde ve Zığındere 11rtlarmda 
bulunan birinci Lancaahire Fu
ıilliers ve kayalıkların alttarafmda 
bulunan 6 ıncı Gurkha taburlarile 
hücuma kalktı. Bu kısma, Herdeki 
düşman siperlerini bombardıman 
etmek Uzere Howitzer topu gön
derilmemişti. 88 inci livanın önlln· 
dek i TUrk siperleri daha mühim 
ve daha mUstahkem bir halde 
bulunduğundan elde bulunan top-

. larm mUtebakisi klmilen bu cep· 
heye 1evk ve tahtiı edilmişti. 
Hatta Hindistan livasının taarru· 
zunu takviye etmek üzere gönde
r ilen sahra toplarının kı ımıl azamı 
bile son dakikada H 12 siper 
hattındaki müstahkem bir mevkii 
bombardıman etmek üzere yol· 
dan çevrildi. Bu yüzden Zığmdere 
ıırllarındaki TUrk siperleri hUeum 
dakikaama kadar bombardıman· 
dan masun kalmış ve buraları 

işgal eden Türk askerleri de 
hiçbir ıuretle sarsılmamıştı. De
renin ıark yamacında bulunan 
Sikh taburunun bazı küçük müf
rueleri W orcestershira taburu ile 
birlikte ileriye gidebilmişti. Fa· 
ka t derenin garp sahilinde 
ve ta dibinde bulunan efrat ko
layca iler ileyemedi. 

Hattın merkezinde birinci Lan· 
cashire Fusilliers taburu tüfek 
ve makineli tüfek ale.yilc geriye 
pi\skl\rtülmllş ve her ne kadar 
ıol cenahta:Gurkha taburunun bir 
böliiğn k a yaları siper ittihaz ede
rek J: 10 işaretli T ürk ıiperlcrinc 

kadar va.al olabildiae de bu bö· 
IUğe de yardım -adilmodiğinden 
pek az bir ı:aman ıonra rllc'at 
etmiye mecbur oldu. 

Binaenaleyh 1aat 1,30 da ınlU· 
tefikin cephesindeki vaziyet aıağı 
yukarı şöyle idi: Her iki cenah-

tan yapılan hücum inkiıaf ede
memiı, Hindistan livası, bahriye 
fırkaaı ve Franııı: kolordusu ağır 
ıayıat verdikten sonra tekrar 
eski mevzilerine rllc'at etmiıler
di. Sol tarafında 88 inci liva ken· 

diıine tahıiı edilen ilk hedefin 
kıımı azamını ıabtoderek H: 14 
işaretli Türk siperlerine dahil ol-
muılardı. O ıırada bu ıiperlerle 
Kirte köyli arasında da pek aı 
TUrk kuvveti vardı. Fakat maale-

1ef liva karargahında H: 14 si· 
perlerine girild iği ancak rlic' at 
edildikten ıonra haber alınabil-

mitti. 42 inci fırkan · n cephesinde 
Territorial efradı J 200 yardalık 
bir cephe üzerinde kendine tayin 

edilen bütün hedefleri zabtetınif, 
hatta kUçUk kUçük mUfrezeler 
Kirteye üç rubu mil mesafeye 

kadar sokulmuşlardı. Fakat bu 
fırkanın her iki cenahı da açıkta 
idi ve kanlı dere ile Kirle deresi 
taraflarından Türklerin mukabil 
bir taarruza ieçmelerl ihtimali 
varda. 

Binaenaleyh her iki cenahta da 
maglübiyete uğran ılmasına rağ· 
men merkezde, TUrk hattı müda
faası ~enit bir cephe üzerinde 
yarılm19ta. Lancashire T erritorial 
kıtaatı harp ede etJe dlltman mil· 
dafaa hattını geçmiıti ve ileride
ki efrat ile Ahibaba ıırtları ara· 
ıuıda hemen hemen baıka bir 
müdafaa hatta kalmamııtı. 

O günkü muharebenin kazaml· 
ması veya kaybedilmesi ihtiyatta 
bulunan 18taburun ne ıuretle kulla· 
oılacağına bağla idi. Bu tabur
ların 12 si Jeneral Hunter W es
ton'un ve 6 ıı da Jeneral Gou
raud'nun emri altında bulunu
yordu. Binaenaleyh vaziyeti saut 
2 raddelerinde, yani en hAt 
bulunduğu bir zamanda geride 
bulunan iki Ko lordu Kuman
danına gönderdiği cihetten tetkik 
etmek llzımdır. 

Muhabere ve münakale vesaiti 
mllkemmeldi. 88 inci liva cephesi 
mUıteına olmak fartile diğ~r 
cephelerden arkaya gönderilen 
raporlar ve malumat f <tyanı dik· 
kat bir derecede tam ve mufas· 
aal~ı. KuargAh iki cenahtan 
yapılan hücumun akim kaldığını, 

fakat 22 iuci fırkan n bütün he
deflerini zaplettiğini biliyordu. 

( Ari< as ı var) 

======-====-=== _----, 

Salihli' de 
Manisa Kulübile Bir 

Maç Yapıldı 

Salihli (Hususi) - Manisa 
Altun ordu kullibü ile kazam ı l 
GürbUzler Yurdu ikinci takımları 
arasında bir maç yapılmııtır. 
Gürbüzler Yurdu bire kartı liç 
ıolle ralip gelmiıtir. 

SON POSTA 

Şehir Tiyatrosun'da 

- Bu ne fena pl7HI Anlatıla• 

mubarr iri hayatı hiç bilmiyor! 

- Neden? 

- Birinci ve ikinci perdeler ara• 

sında iki HPe reçmittir. Halbuki 

piyute g<frQlen hizmetçi hep ayni 

nde hizmet etmektedir. Bu, hl, 
aörUlmllı ıey midir ? 

Gençler Ne 
Düşünüyor? 

Sorduğumuz Sualler: 
l - Türk i ıı k1 la.b ı hakkında ue 

diif linUyors ıı 1' u z, ve bu lnk ılıthı 
ıı asıl Riılarsıııız ? 

2 - Cemiyetin geçi rdiği buhrana 
k arıı kendiniz.i ktn vetli his~ediyor 
ın u~un ız? 

3 Di ı11lıu ını ~ ııı ıı '? 
4 Ailo hakkındaki teh k kiııiz 

nodir ~ • 
fi - H:l\al tıı.n korkuyor mu-

sıılıuz? 

ti - X:ı sı l hir h:ıyat istersiniz 
vo ua ıl ya9J mak istersiniı ? 

<~erıc: kariler iıı ı iz uu suallere 
dogrudarı <l o:;ru~ a ınatlıaa mııa gön
dermttk s ureti l e t•uvap verebilirler. 

( Battaraf ı 1 inci sayfada 

cakları yorgun, ıöı.lerindeki ııtı· 
rap kemiklerine kadar İflemiş 1. 

lıte bunun içindir ki gençliği 
haata ıörüyorum ve korkuyorum. 

Turk çocukları hayata dinç ve 

1ağlam çıkartılmalı.. O vakit, 

çelikleri eritecek bir iradenin 

1ahibi oluruz. Asırları bir nefeste 

devirecek zeki, gençlikte o vukit 

tecelli edecektir ve o vakit 

gözlerimiz, hedefleri delecek 

kadar parlıyacaktır. 

Çok yazık ki bugUnUn genç 
nesli, ıstırap mUcadeleaini ba,a
ramıyor. Fakat yine eminim ki 
buJ(Unün hasta gençliği yarın 

yaratacak ve yaıatacaktır. Şunu 

da 'unutmayalım ki bugünkü 
gençliğin damarlarında, inkılabı 
co,turacak ve koıturacak kan 
eksiktir. 

-=== 
Adapazarı'nda 

Şark Suyundan Elektrik 
istihsal Edilecek 

Adapazarı ( Huıuıi) - Be
lediye ıon içtimaında mUblm bir 
karar vermiştir. Bu karara naıa• 

ran ıark suyunun ıeviyeıi bir met· 
ru yükseltilecek ve hasıl olan 
kuvvetten kilovatı 2 kuruşa mal 

olabilecek ucuzlukta istihsal olu .. 

nacaktır. Halka (20) kuru~tan sa· 

tılmakta olan elektirik o zaman 

ucuzlatılacakt ı r. 

Gençler Birliği Yeni HilAli Yendi 
Adapazarı ( Huıusi) - Genç• 

ler birliği ile Yeni HilAl arasında 
yapılan m.!.isabakada Gençler 

Birliği iki sayı yaparak galip gel· 

mif, Y ~ni Hilal hiç aol atama· 

mıthr. 
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HİKAYE 
Bu Sütunda Herg}n 

----------------Yazanı Naci Sadullah 

Bir Polis Hafiyesi 
TeJqlı insanların etikete az 

riayetklr halilo içeri airdi. Ar. 
uyku ile geçmiı yorucu bir g ... 
cenin kırıklığından daha kurtu· 
lamamıı olan memurun önUnde 
dikiJdi: 

- Knrkllmtı çaldırdım Poliı 
Efendi, dedi .• 

O poliı onu bir baıka11na 
ıönderdi, o da ıordu : 

- Ne zaman çalındı?. 
- Nerede çalındı?. 
- Nasıldt ?. 

- Kimden tllphenlz var?. · 
Bu dördUncU ıual ötekilerine 

tereddlltail.J cevap veren adamı 
biraz dllttindllrdU. Nihayet : 

- Ali Mehmet Beydenl dedi. 

* Vak'ayı bu iptidai devirde 
geçiyor zannetmeyin. Fen böyle 
emeklemiyor, gemi azıya almıf. 
Neler keşif olunmamış, nelere ça .. 
re bulunmamış. işte ıu kllrktl 
çalınan adamın yanında yllrliyen 
polisin peıinden yUrilyen koskoca 
köpeği görüyor musunz? Tamam ..• 
O polis köpeğidir. Ve onda öyle 
bir kabiliyet vardır ki bin kiti· 
nin içinden hakiki rollerimi bu• 
lur çıkarır •.• 

lf 
Polis mecliıtekilere: 
- T elit etmeyin dedi, bir 

meaeleden dolayı içinizde biri· 
nizden şüphemi~ var. Bu gl5rdll· 
ğUnllz köpek, koklıyacak, tetkik 
•decek, içinizden kimin mllcrim 
olduğunu anlayıp çıkaracak!.. 

Herkes hayret telAı içinde 
idi. Köpek k6ıede oturan Ali 
Mehmet Beye bakmadı bile ..• 

Kuyruğunu aalJıya sallıya Rana 
Klmil Hanıma doğru yllrüdQ, 
ıokuldu, koklamaya baıladı. 

Rana Kamtl Hamının benr.i 
esrarket yUzU gibi kanıızlaımıftr. 
Heyecandan ve korkudan rllzgAra 

tutulmuı ıöğllt yaprakları gibi 
titriyordu. Nihayet dayanamadı: 

- Aınan poliı efendi diye 
haykırdı... Rica ederim, herşeyi 

itiraf edeceğim, rakı çektiğimiz 
kaıanları da gösterip teılim ede-

ceğim, fakat liitfen ıu ejderha 
gibi mahl<iktan beni kurtarınız .•• 

Şaıkınlık ııraıı polise gel
miıti, fakat o hiç bozmadı: 

- Ya, dedi. Demek sizin 

öyle bir marifetiniz vardı, biz 
asıl başka bir meselenin failini 
arıyorduk, bu vesile ile sizide 
elde ettik, , .. yle · u geçın .•• 

Köpek biraı ortada dolaştı, 
esner gibi ağzını açtı, kapadı, 
g-erindi, ıonra çingene diplo
matları gibi derin derin dllfUn· 
dil, tüylü kalın kuyruğunu ulla· 
dı, V otile Şadi Hanıma doğru 
ilerledi. Onun etrafında dolqmı· 
ya, onu koklamıya baıladı. Bir 
aralık onunla alakadar olmayı, 
an ayaklarını onun dizine atmıya 
kadar vardı. lıte o ıaman, V e1l· 
le Şadi Hanımın sabrı tükendi : 

- Aman, dodi, poliı efendi, 
herıeyi ıöyltyeceğim, beni kur
tarınız! Elimde bulunan bDtUn 
morfin paketlerini, ıeriklerimi, 
nerelerden, nekadar kaçırdığımı, 
hepsini hepsini söyliyeceğimf.. 

Herku ağzı açık bakıyordu, 
polis: 

- Hep ıabıkahlar içine dUı· 
mll~Uz, dedi, ben ıizi de aramı· 
yordum, fakat ne iyi tesadüf ki 
yakayı ele verdiniz! Şöyle geçin .•• 

Uıatmıyayım, köpeğin kokla· 
dığı bütün misafirlerden berblri 
umulmadık cUrUmler ikrar ettiler. 
Ortada namuılu adam kalmamıt
tı. Fakat kllrkQ çalan bulunama· 
dı. O ıırada köpek, " kUrldlm 
çahndıl,, diye şlkAyet eden ada· 
mm etrafında dolaııyordu, o, 
sapsarı oldu, sonra bllttın renk
lere rirdi çıktı: 

- Aman memur Efendi! Dedi, 
vazgeçtim, söylUyeceğim, benl kur· 
tar bu canavar hayvanın elinden. 

Ve anlattı. Meğer o da kUrkU 
kardeıinden çalmıımıf. .. 

Poliı karakola telefon etti, 
yardım iıtedi, bir mnddet sonra 
bir cemmiıafir elleri kel•pçell 
karakolun yolunu tuttular .•• .. 

Karakolda, köpek, kcndiıine 
bakmlya memur olan ıllprllntil
cünlln etrafında dolatmıya bq· 
ladı, bu ıefer onu da korku al· 
mıştı, iğildi, köpeğin kulaiına: 

- Sen, dedi, peygamber ıibi 
bir mablüksun; ıenln iaıen için 
verilen parayı tamamen aarfetme
diğimi anladın, fakat bundan 
ıonra yapmıyacağım, beni ele 
verme •.• 

Ronıa Sokaklarında Tank 

Sulhten, ıillhlcuın tahdldinden bahıeden memleketlerin aokakla· 
rındaki fU manzaraye bakanız. IÖIUm arabaları birer ejder gibi ıo
kakları iıtill etmi11 inaaoa barp bavaaım ve darut kokutunu hatır
latıyor. 
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i GİLİZ PAZARI 
L. LASTNICK 

1ıtanb:ıl Eminönfinde Köprü meydanında 13 
numarada 1 inci katta 

MUŞAMBALAR 
İngiliz kumaşlarından ayni zamanda hem pardesil, 
hem muşamba vazifesini gören janr Angle kauçuk 
gayet ı:k parc\eaü gabardin empermeabilize her 
renkten bulunur. Hazır ve ısmarlama. Deri jaketler 

de bulunur. Her çeşit ve renklerde: 

O tH F O R M A, A S K E R 1, Nı c. K T E P L 1 
t'e saire, kadın Te erkek, ~ocuklıı '\ mah us toptan ve pera.konde 

f ABRiKA FiA t"INA SATIŞ 
15\mim 

•ŞIK Ve K BAR HANIMEFENDiLERE c 
laıanbuf'd.ı yeni çorap fcıbrlkaamın mamulatı o•an 

'' /(~ A - B o,, ::~~r~z: c o R A p l AR 1N1 
Bir kere toenlbo ediniz. Arlık b tka marka .;orar kullan uııyac.ıks111ız. 

Yuııı ıı ~kıığ, iııı•ııltgi ve mükomrııel örgiiiori eıusı.l><izdir. 
l\A - BO çoraııl .rı ık i ciııs Uzcro satılır. 
B riııcilnri: :a llEMBERG DE JXXE > markasını vo 
lkiı.cileri: c D. <.:. :a markasını taşırlar. 

Her yerde sntıhr. 

-------------------------------------------------------
sta b 1 Gümrük M hafaza Baş

müdürlüğiinden: 
Üç onln, dokuz beşli sahra santralı pazarlıkla satın almacaktır. 
1 - Üç onlu dokuz bc~li sabra santrah pazarhkla kırdırmıya 

konulmuıtur. 
2 - Kırdırma ıartları kağıdmm tastikli suretleri İstanbul Gl1. 

i7uhafaza Başmildilrlüğü tatmalma komisyonundan almac&:ktır. 
3 - Kırdırma Ankarada Gümrük Muhafaza Umum Kuman

danlığmda kurulacak al m satım komisyonu tarafından yaplacaktır. 
4 - Kırdırma 18-12-932 tarihine raslıyan pazar günü saat 14 

( On Dört ) dedir. 
5 - Her istekli, biçilmiş bedelin yüzde 7,5 ğu olan ( 243 ) Jira 

muv kkat güvenme 0 Teminat ,, larile belli saatten evvel komisyo
Da gelmeleri. 

İnhisarlar Umum Müdürlüğünden: 
ldat'emiz için takastan istisnaen şartname ve nümuneleri veç

hHe (200) adet yaldız ve (300) adet kağıt yaldız bobin satın alına
caktır. Taliplerin pazarlığa iştirak cimek üzere (~o7,5) teminatlarını 
hamilen (19·12-932) pazartesi günü saat (15) te Galatada Mubayaa 
Komisyonuna mliracaatları. ,_. ____________________________________________________ ___ 

İstanbul Gümrük Muhafaza Ba,ş
müdü lüğünden: 

Kark 0 40 11 adet ordu tipi ıabra telefonu pazarlıkla aabn 
almacakhr. 

1 - 40 11 kırk tt adet ordu tipi sahra telefonu pazarlıkla açık 
kırdırmaya konulmuştur. 

2 - Kırdırma 9artları kağıdının tasdikli suretleri lst Gnmrük 
Muhafaza BaşmUdürlüğU sabnalma komisyonundan alınacaktır. 

3 - Kırdırma Ankarada Gilmrük Muhafaza Umum Kuman· 
danhğında kurulacak alım satım komisyonu tarafından yapılacaktır. 

4 - Kırdırma 26 • 12 - 932 tarihine rastlıyan pazarteıi günü 
ıı at ( 14) "on dört11 tedir. 

5 - Hl!r istekli ~içilmi~ bedelin yüzde 7,5 u olan (240) liralık 
muvnkkat gUvenme (teminat) larile belli saatten evvel komisyona 
gelmeleri. 

-Her cına her nevı etiket, kıli~c 

MATBAA :ve FABR.KASI 

Dr. Celal Tevfik 
Zührevi ve idrar yolu 

llaıtalıkları nıUtohassısı 
Slrllec·: Mur11dlve caddca1 No. 33 

Biçki ve DiVi~ rlektebi 
Ders ere bn l nıyor. 

Son 1-'ran ız us 1 inde hendese 
fzorlne, g y~t Ko :ıy _lıiçki \'e d k"o 
dersleri ·nr lır. Az bıleu hımır:rılar 
3 aylln t~or non tayyôr, tuval 't, 
ı;rkck clbı. ~ '"~ ı;-füıılekleri, Leyaz 
ç·ıııı~wır lııç p dıkt•d r. :;; ıh:ıdı·t ıa
ıııelor Maarifçe lMdi.,lid r. llergiln 
ıuOracaat. 

Ortaköy: 18 Akaretler No. 35 - ltlııtmaul 
Y~t .. •n·ıın K,r:ıcıı 

6f ...,. n:ızmirıiz guç ise ·-milll 

y. rdımınıza hnzırdır. Kalıızı i-zalo 
eder. lbzmi dUzoltir. Mide ,.e 

lı:ırs:ı.kları a{trısıı tem:zter. 

BASURU KÖKÜNDEN KESER 
Mazon ismiııo d k~at ve 
ısrarla MAZO ıstcyiniz. 

ııomıı un ç-o milsto!i. ol ınıy aııl:ırın 
parası in lo edilir. 

DllyUk şi9esi lstanbulda 100 kuru., 
Depoau: it Bankası :.rkas111d., 

1~ ~o. 

MAZON Ye BOT'fON 
ECZA DEPOSU 

. . . . . - .... . _. . : . : ":" . . ~ :: : t.;~ 

p '-~ 
Arttırmak 

• Blll KUMBARA 
ALiNiZ. 

Her Fırsattan 
PARA 

İstifade Ederek 
Arttırınız ! 

Sadıkzade Biraderler 
Vapurları 

KARADENiZ VAPURLARI 

DOMLU PINAR 
11 K::~~~vvel p AZAR 
günO akşamı saat 18 de Sirkeci 
rıht mından hareketle (Zong I
dak, İnebolu, Saınaun, Ordu, 
Giresun, Trab~on, Ye Rizeye 
azimet ve avdet edecektir. 

Far.la tafsildt için Sirkeci 
Meymenet Hanı altında accn
talığına miiracaat. Tel. 22i34 

FRA 1 ELLi SPERCO 
Enrico ~pen·o ı;e mahdumları lı tefleri 
Gala a 6 ıı r.ı Y.ıkıf 1 aıı (!"ııbık J.rapyan 
Han) l inci kat 1 -10 'J'cl. B. O. 4792-1 

crn ROY~LI~ .NEEHLANDAl...,E 
,·npuı şırı,ntı - Arustord,ııı 

c 

A nvers Hoterdaııı,Aıııs:erılaın ve lfoınbur~ 
için y kıııda lıaıekct <·decok vapurlar: 

Ulysses 'apuru 10 K. evw le doı..'Tu 
Ore~hıs '" Jll ru 2~ kftııunuevı;elc 

dor, • 
Co~.s.--Ynto Royale Neasrlandalac 
vapur ~:rk ti 'usıtasilo vo biluıı unı 
Neerlıı.ııdaiscs vnpur acantala ı rasın -
cl.ıki nıu•ınbcr,.t say,..ııindo l'Ü"'\YA!\I~ 
llÜ'l ÜN LlMANLAIU için cıntin kaLul 
edilir 'o I·OGlW 1\0XŞ1}JENTO Hırl· 
leh lir. 
Yakı ıd.1 Bııq:nz, Varna ve Kl.stcncoye 

bur ıkd odttcek vapurlar 
Oractes \apuru 15 K. e'volo doğru. 
Harcules vapuru 28 K. evvele 

doA'ru. 
Harms• vapuru J1 K. tmulye doğru 
Aııısterdamdan beklenen vr.purlnr: 
Orestes ,·apuru 15 K. evv le clo~ru· c 
Horcuıes vapuru 28 K. C\Vele doğru 
Herm s ı;:upuru 1 ı K. rn.ıİ) e ılogru 

Anıste. dıımdan harekcıt ~ decek "·\fl ır.:ı.r 
Hercules ,·.ıpuru 7 K. e\ ''ela dı gru. 
Hermes 'apuru 21 ı~. c' v ·le dogTu 
NIPPON YUSEN KAISHA 

(Japon v .. pur kumıuuı) n-ı) 
Yokohıırııa. KobC1, D:ı :rc ı. Tsiııg-tao, 

:3haııghai, H ınkong, • inppur, Col.1mbo, 
Suez, Port Sıl:t, lııııir, Jsı:ı ıbul, P re, 
Ceno' rr•, \'aleııcia IJivorpol ve GJ.ıqg~.w 
liıııaıılnrı nrnsıııüa doğru posta. 

( Akı...rma ız vo do(!'ru) 
Toyooka Maru vapuru :?O K. 

". f\ ı t. ıi \ . r ,,,,.._.,, _.. . - ·..: . r •. 
- 'it. ~. ., ~ • • .. •• ... .J" • • • • • 

EMLAK ve EYTAM BANKASI iLANA 11 

Satılık dükkan ve hane 
Esas Mevkii ve nevi Teminat 
233 Unkapanmda Yavuıersinan mahalleal Ayazma demir-

yolu sokak eski 715 ve yeni 3 315 No. dlikkin. 20.-
431 Büyükadada Karanfil mahallesinde Paskal ıokağıoda 

42 No. hanenin 3 4 hissesi. 20.-
BalAda yazılı emlAk bilmüınycde peşin bedelle sehlacağmdan 

taliplerin ihaleye milsadif ı 9.12. 932 pazarteıi saat on albda Şu
bemize mUracaatları. 

• f stanbul' Dördüncü İcra Memurluğundan: 
Multaddema Şehzadebnşında Veznecilerde doktor Fevzi paıa 

sokağında sakin iken elyevm ikametgahı meçhul Salabattin beye 
Emlalf ve Eytam bankasından istikraz eylediğiniz paraya muka· 

bil birinci derecede ipotek irae eylediğiniz Süleymaniyede eıki 
samanıvırani yeni Dayahatun nıahalluinde Dökmeciler ve F uıt 
paşa sokağında kain eski 12-1 ı mükerrer yeni 107,22 numaralı 
dükknnı mUılemil haneye t 3-12-932 tarihine milsndif sah gUnü CSğ· 
leden evvel dairemhce haciz ve tal.diri k•ymet yapılacağı malü· 
munuz olmak 'YC haci:ı ihbar varakası makamma kaim olmak üzere 
İiiiııen tebliğ olunur. 

lf 
Jstanbul Dördüncü İcra Memurluğundan: 

Mukaddema Saraçhanebaşında şekerci sokağında 18 numarah 
ha ıcde mukim iken eJyevm ikametgahı meçhul Ahmet Fevzi beye: 

Emlftk ve E} tam bankasından istikraz eylediğiniz paraya mukabil 
birinci derecede ipotek ine eylediğiniz Fetihte turşucu sokağında 
yeni 5 nurnar Iı apartımnna dairemizce 14-12-93':! tarihine müsadif 
çarşamba g'Ünil öğleden evvel haciz ve takdiri kıymet mua,1 ·lesi 
y ıpılacağı mulumunuz olmnk ve haciz itıbar varakası makamına 
kaim olmak üzere ilanen tebliğ olunur. 

===========================-
Şiikrü zade Hakkı 

& ,. ur Kayseri P~st1rmacısı 
~~m~~~~ Deposu, 1 tanbul, 

npuru 19 1\. s.ı , i 
d\ıb'T\I. 

Ta ilat h;iıı Ga'n•:ı'da Altıııeı vakıf 

il ııındıı ı HA'l'ELL1 • l'EHt ·o, ENHl O, 
:SI'ET CO vo hlA 1 Tl .MLAIU h tefleri 
',,pur •• cuııt.Lıı~ıııa 1•1ürncaat 

'fel. 4 - 4W2 - 1 

SİP Al-il OCAGIND \N 
Ocağın senelik umumi top

laııt ı 23 ? 2 932 tarihine müsadif 
cuma günü saat 14,30 da yapı
lacaktır. Muhterem azanan teırif• 
leri rica olunur. 
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Bu Bahtiyar çocuk sekiz yaşındadır! 

85 senelik mevcudiyete malik müessesedir. 
Şöhretini kazanmış ve bllyllk babalarınızla ba' . z.ın 
ihtiyacahm temin etmif bulunan HA YDEN müessesesi 
ıatbğı mallarının mllkemmel cinıini takdir etmesini bilen 
muhterem İstanbul halkına daha uzun müddet mftfit 
olmak Umidindedir. 

HA YDEN müeaseseal mUdliriyeti ; herkeıin istifade edebilmeıl 
emelile ve teeasilliloUn 85 inci senei devriyesi milnasebetile 

FIA TLAR 1N1 mühim bir surette TEN Z 1 LE 
karar vermiıtir. Her vakit böyle mOstesna fırsatiara 

tesadüf edilmediği cihetle 

Sekiz senedir kumbarasına attığı paraların fa!,'"·tu~ 
bütün üstbaş ve mektep masraflarına kafi geliyor 

HEPİNİZ iSTiFAOEYE KOŞUNUZ 

ııtllaaeıabk Ye ku•Yebıahlc laallta11cl• ~'1Jb 
lalde •• te•lrl ı3rGleaı 

FOSFATLI w ... 

Siz de Heıiıen iş Bankasına giderek 
çocuğunuza bir kumbara alınız! 

ŞARK MALT 
Hulasası 

~ 

( 1 DEMiR YOLLARI iLANLARI DEVLET 
Samaun • Sıvaı hattının Kunduz • Kalan iıtuyoolan araaındaki ıon kısmı 15 12 932 tarihinde itlctme açılacak ve bu tarihten ltibarea 

5.msun - Sivas hatb iıtasyonlarile Devlet Demiryolları şebekesinin itletmiye açılmıt olan direr bll'umum istaayonlan arasında 1olcu ve 
doiru qya mllnakalAtana bqlanacakbr. • 

Bu mllnasebetle Ankara - Kayseri • Sıvu • Samıun ve Ankara • Çankırı arasında itliyen yolcu trenlerimizin tarifelerinde buı tadillt 
yapılmııbr. 

15 12 932 tarihinden itibaren tatbik olunacak yeni tarifelerimize nazaran yolcu trenlerimizin vakti hareket saatleri •• ıtlnleri ... ııya 
yazılmııhr. Daha fazla •alimat ecliumek iatiyenlerin iıtasyonlanmııa mlracaatları ilAn olunur. 

- ANKARA - KAYSERi - SiVAS - SAMSUN HATTI -
ANKARA - SAMSUN ANKARA - KA YSERI ANKARA - ÇANKIRI 

H. 'Paıa H. 17 40 Cuma, Paıartelİ, Çar..-ba 17 40 Cumartui. Paur. Salı Pe11embe H. P ... H. 17 40 CumarteaL Sala. P ..... mbe 

Yolcu MUHTELİT MUHTELiT 
Ankara H. 11 00 Cumartesi. Salı. Perşembe 11 00 Puar. Paıarteıi. Çarıamba. Cuma 

Yerköyl~: ~~ ~~ICumarteai. Salı. Perıembe :~ ~~ 1 Pazar. Pazartesi. Çartamba. Cuma 

Kayseril~ ~~ ~ICumarteıU. Sala. Perteme 23 18 Pazar. Pazarteıi. ÇarpmbL Cuma 

Ankara H. 11 401 
14 25 

Irmak 1 14 50 Paıar. ÇartambL Cuma 

Çankırı M. 18 25 

1933 
Ailenizi ebediyen mes -

edebilecek en makbul 
yılbqı becliyeıi 

KADER 
ıitelerindea alauflaı• 

Yılbqı Piyangosu 
biletidir. ihtimal ki 

500,000 Lira 
ola• en blJlk lkramı,.,ı kaunar ve 
•iı de, allenlı de zen,U. •• mea'ut 
otuuunuL O halde biletinizi dalma 

Kader gİtesinden 
alınız, 1.taabul Eminini Vaid• hanı 

lttlullncl. No. 4 ve BeJOllUllda 
letUdlJ eadde.tnde No. 109 

Sıvas I~ ğ ~f Pazar. Çartamba. Cuma 
KayHri • Samıun istikametinden Çanka-

rıya gidecek yolcular (Samsun • Ankara) J///1-----------. 
Zile I~: :: ~gıPazar. ÇarpmbL Cuma 

Samıun M. 20 05 Paıar. Çarıamba. Cuma 

ZiLE - SAMSUN 

1 ~ ~ 1 Cumarteıi. Pazarteıi. Salt. Perıembe 
trenile ıelerek, lrmakta Çankın trenine ak· 
tarma edeceklerdir. 

·····•••e••····················································· 
SAMSUN - ANKARA 

YOLCU: 

- SAMSUN - SiVAS - KA YSERI - ANKARA 
SAMSUN - ztLE 

Samıun H. 6 30 Cumartesi. Salı. Perıembe 

Zile 1 ~: :: ~f cumarteıi. Salı. Perıembe 

Sıvas I~ ':/ ~ICumarteai. Sala. Pertembe 

Kayıeri 1 ~: : :ıgı Pı.zar. Çartamba. Cum• 

iM. 10 421 Yerköy H. IO 56 Pazar. Çarıamba. Cuma 

Ankara M. 17 22 Pazar. Çartamlta. Cuma 
H. Pata M. 10 25 Puarteıi. Pw .. •be.Cu1Hrted 

MUHTELİT: 

ı; ~ 1 Pazar. Pazarteıi. ÇarıambL Cuma 

KA YSERI - ANKARA 

4 581 :~ ~ Pazarteai. Sah. Perıembe. Cumart•I 

l7 22 
10 25 Salı. Çarpmba. Cuma. Pnzar 

HATTI -
ÇANKlRI - ANKARA 

MUHTELiT: 
Çankın H. 9 301 
Irmak iM. 13 101 

H. 13 37 Cumarteef. Salı. Pertembe 
Ankara M. 16 20 
H. Pata M. 10 25 Pazar. ÇarpmbL Cuma 

Çankın iıtikametinden Kayseri • Samıun 
iıtikametine aidecek yolcular Irmakta ( An
kara • Samıun ) trenine aktarma edeceklerdir. 

T. MURYADiS 
356 latiklAl caddeal 

MatasHının terki ticaret dola11dle 
taatlyeal nlll•J .. lllt.... llulu
yor. Umum mallarımız flat
ıarı Uzerlne yeni tenzlllt 
2, 112 liradan itibara kadıa luaadu· 
raları blylk tensilltla ideal ve 

Öreka çocuk kunduraları 
Aı rln kalmııbr. Derbal 

l•tlfa de edlals. 

Sahibi 1 Ali ••• 

Neırirat Midir• Halli Lt .. 


