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Telef on Meselesi T ahki
ka t Safhasına Girdi 
Fazla Ücret Alındı İse İadesi 

Mevzubahs Olmıyacak Mı ? 
Telefon Şirketinin abunelerin- mi9ti. Halbuki logiliz liraaı bu 

den faıla ücret aldığı iddiaıı tarihten sonra (665) e kadar 
dan biraz daha vuzuh ke1betti. dOımUıtOr. Mukavele mucibince 
Ortaya ablan noktai nazara ı&re: bu tarifenin çoktan tenzil edll-

"May11 939 tarihli milzeyyil mesi IAzımgelmektedir . ., 
nıukavelenamenin bir maddeıi Dllnd de yazdığımız gibi B .. 
mucibince Telefon Şirketi teaiaa· lediye ort•ya atılan bu noktai 
hnı otomatik yapac k, buna mu- nazarla alllkadar olmuı ve tetki-
k• bil de hUkümet kambiyo temeY- kata başlamıttir. Beleldiy.e Reisi 
•üçlerini kabul edecekti. Bu mu- Muavini Himit Bey dlln bir m~ 
k 1 harririmize bu husuıta tunları 

aveleye göre ngiliz lirasının söylemiştir: 
her iki yllz kuru~ yükselmesinde _ Bu husuıta tı!tkikat yapı· 
tarifelere yUzdo on zam edilecek yoruı. Resmen Şirkete de mllra-
loiiliz liraaının ayol niıbette dft· caat edeceğiz. Belediye Şirketler 
fnıeıi takdirinde iıe yUzde on Komiseri Muzaffer Bey bu itle 
t•nıilAt yapılacaktL Bu madde- meşgul olmaktadır. 
1• göre hazırlanmış olan ve * 
•lycvm tatbik edilmekte bulunan Şirkette Ne Deniliyor? 
tarife ise fn6İliz lirasının ( 1140) Telefon şirketinde hükOmct 
kuru, olduğu zaman teıpit edil· ( Duamı 11 inci eayfada ) 

ban u 'daEv a a-
yan Bina Yok Gibidir 

Taksim'de Yeni Yapı an Muazzam 
Apartımanlar Da D hil Olarak ... 

TUrb de Evkaf• •H ola• bir eUrU bina 
Bir mnddettenberl lzmir' <1.1 aeldl ve anlaııldı ki: 

bulunm kta olan Evkaf umum - Evkafın lzmlrde muazzam 
ıllildUrll RUştll Bey dUn şehrimize (Devamı 6 ıncı sayfada > 
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rİTTİHAT ve TERAKKİ' 
Nasıl Doğdu, Nasıl Yaşadı, Nasıl Öldü ? 

ugu 8 i ci Sayfamızda 
Yakın tarihimizin en mühim, en· canlı, ayni 

zamanda da en feci devri, hiç ~phe iz ( iTTiHAT 
ve TERAKKi) devridir. 

Fakat içinde yaşamıo \'e muhtelif safhalarına 
şahit olmuş olmanız b karak yakından tanıdığı· 
nızı zannettiğiniz bu de\•rin içyüzünü tamamen 
bilmediğinizi söylersek biç şaşmayınız ! 

Bu iddiamızı size filen ispat edeceğiz. Fihıa· 
kika elimize öyle ,.e ikalar, öyle deliller geçti ki 
bunları okuduktan oııra şimdiye kadar şahıslar 
rn vak'alar hakkında verdiğiniz hükümleri değiş· 
tirmiye mecbur olacaksınız. Bu ve ikaları, ve 
delilleri ( ITTIHA T ve TERAKKi Nasıl dofdu, 
11asıl yaşadı o• •asıl ölda? ) ismini ta§ıyan 
e erimizde göreceksiniz. Sizi §İmdiden temin 
edelim ki: Yeni tefrikamız hakiki vak'alara i ti
nat etmeklo beraber bir roman kadar heyecan ve 
merak verici bir eserdir. 

Bugün 8 inci Sayfamızda Okuyunuz! 

• c 

Azgın Mandanın 
Marıf etleri 

Erefıll, (Hususi) - E•velki 
aOn mezbaha 6n3ne getidl\:B bir 
mauda knn kcr.;c Jau ubıdhnaz 
bird~ıbiro kudorar k birkaç kl;,iyl 
yaralamııtır. 

Azgın manda, evvelA kendi ini 
götüren kUçOk bir çocuğu ürllk· 
liyerek bayıltmış, bir demirci 
dnkklnına bllcumln bir adamı ya
ralamıt ve caddeye doğru kaçar
ken, Seyit ağa isminde bir hade
meyi boynuzlarile yere çarpmıı 
ye ağır surette yaralamışbr. 

Azgın manda ufak bir çocuğu 
da boynuzladıktan sonra k6y yo
luna doğru kaçmıya başlama tar. 

j DiplomatlaraHükmeden GizliKuvvetler 

Hint İstiklil Hareketi 
Ve Entelicens Servis 

-16-

Kısa Bir Hulasa ı 
Hlndiıtanın mllıtakbel ldarealnl 
teıbit etmek Or.ere Slr Con 

Yazan: • Berndorf 

Simon'un rlyaaetl alboda W.· 
heyet Hindiatana gidiyor, tetki• 

( Oeıımıncu 10 ucu sayfada ) 

Gençler Ne Düşünüyor ? 
• 

O zerin ••• 
Her 1 a laka 
kaddes s·r Varlık Tanır 

-
Korkakların Hayat Hakla i Yoktur 

Kemal Kadir B. 
Gençlerimizin inlalAp, hayat, 

ikbsadı buhran, aile •e din mev· 
zuları karıısındakl dnınncelerinl 
berıllD yasıyoruz. Bualln de Aut-

1• Sorduğumuz Sualler: 
1 - Türk. lnkılAbı hakkında ne 

dütUnUyoreuouı, ve bu lnkılAbı 
nasıl anlarsınız ? 

2 - Cemiyetin geçirdi~ buhran 
kartı kendinizi kuvvetli hissediyor 
musunuz? 

S - Dindar mııınız ? 
4 - Aile hakkındaki tolAkkinir.• 

nodlr? 
5 - Hay ttan korkuyor mu· 

sunur. ? 
G - Nasıl bir hayat istersin ız 

ve nasıl yaşamak istersiniz ? 
Genç karilerimiz bu ııualloro 

doğrudan doğruya matbaamıza gön· 
dermek suretne cevap verebilirler. 

kara Hukuk F aklllteal mezunlarında~ 
MnhUrdar oğlu Kemal Kadir Beyia 
cevaplarını dHcediyoruz. 

( Devamı 8 iacl aa:rfad.a • 
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A~anFaydaVej~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
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Bu hususta h•llmııız diyorki: __ _ 

Mahsiu B .. y (Kumkapı niıancaaı14) B v 1 ' d B K d e· .b. . G· d. 
iatanb~:~ ~b~ :!ı~.u~;~e ec~~~= eyog 0 ll a eş 8 )fi JrJ JrJne Jr ) 
oluyor. lıd blyük deaizi n iki .... _, 

gin Jut'aya birleştiren nokta (berin· ık• e F H ld D k y d• 
deki bu ına.ı tehiri• 1alnı& bit nok- ısı ena a e aya e 1 
•anı vardır. O da afaçtaa ve yetil-
likten mahrum kalmuıdır. Eğer ao-
kaklarımız, meydanlarnaas 1e bab- DUn Boyoğlunda Tarlabaıında mllthit bir kadin 
selofinala •taçla•cluahra• latulHal kaga11 oha~, bir ana ve kın adamakıllı d1tyak 

met kopmUftar. ÇOnkU bu ceY..JP &zerine 10lralda 
bulunan üç hanım yerden kaptıkları tqları mada· 
mın evine fırlatmı9lar, btitthı umları 8fağıya iadJr. 
mitlerdir. Hadise bununla da kapanmamış, etinin 
ta~nmaıına fena halde kızan Madam Mari ile kızı 
heyecan ve hiddetle sokağa inmişler ve bundan 
sonra da beş kadın saçsaça, baıbaıa kavgaya bat" 
lamışlard r .. Fakat llç kadın Madam Mariyi •e kazı 
Ôjeni'yi fena halde döverek yere ıermişlerdir. Biraz 
sonra yeti9en polis memurları kavgacı kadmları 
yakalamış. karakola götnrmilştUr. 

cazibe.ini artıracaktır. Befed ye 
buna karar vermi9tir. Hatkta eYlerinl yemiştir. Zabıtanin tahkikabna rlre bldi&e ,ayle 
•e bahçelerini · ağaçlarla al.leme- geçmiştir: Tarlabatı caddeıiade oturan Leman, 
Jidir. H * avva ve Emine isminde Uç ban1111 bir dedikodu 

Abdlllkaclir Boy ( Beyazit Mlthat- yllzUnden ayni caddede oturan Madam Mari ile kızı 
paş:ı mah:ıl.esi Dl ) Öjeniye dayak ntmıya karar vermitlerdir. Üç hamın 

- İman Sarayburaandan Beyotlu dün Madam Mari'nin evine gitmiıler, sokaktan ba-
taraCıoa bakarsa y::fçın ve çıplak 
lıir dağ manzara11 aörür. Bu yekne- ğmp çağırmıya baılamışlardır. Fakat bu ıözlere 
uk manzara in1ana melal verir. pencereden Madam Mari cevap verince kız lca kıya• 

Bu binalar ara110da yeryer ağaç• 
lar yükaelae her :halde manuraya 
bafka huiuaiyet verir. İ3lanbwun 
ıuyu bol ve topra~ı mümbit olduğa 
halde ağAçsız kalrnaııı her halde 
büyOk bir ltıtaur Ye noksandır. Ağa
cı ı ııhhi ve bedii menfaatlerini an• 
lamak lhımdır. Şehrin b"r ağaç ıi-

- - -------------::-------

1aa1:ti olm lıdır. 

~ 
lbrabim 1 ey (Sü'oymaniye Medrese 

ı kağı 18) 
- İstanbul çok çıplaktır. Ağaç• 

landırılması lazımdır. Meu:Ja Fatih -
Ed rnekapı caddHine ağaç dikildL 
Fena ma oldu? Butüa caddelerimiz 
böyle olmalıdır. Her fatanbul lu da 
evine aeue de üç bef ağaç d kae 
Jstanbulun her halde manzaruı de
~ış r, daha ıevimlı olar. 

lf. 
ruat B. ( Cıninönll Balıkhane so

kak 34 ) 
- Belediye seç.o •••• Oaküdar n 

Büyükdere yoluna at .. çlar dikti, 
hemen hepsi tuttu. Güzel latanbulun 
çe ıreı· de bö,lc a2açlarla süalenme
lid ir. Biı:de birçok ataç bayram an 
olou. Fakat bu it ciddi tutu•madıtı 
için tek bir •taç tutmadı. 

• Sa.ki B. ( Ediroolu.pl ultan ba-
nıanıı 71 ) 

- Aziı:im ıon zaman~arda cad
delerdekı höyük ağaçların dibine 
bir balta musallat oldu. Ba9ka mem• 
leketlerde b

0

r atacın kesilmesi bir 
adamın idamı kadar m6himdir. At;ıç 
~ine çok dıkkat etmemiz Uı:ımdır. 

Yeşil Etiket 
Bu Meselenin Halli 
Müşkül Görünüyor 

Cuma Günü 
---·--

IIkmektep Talebeleri Pro
paganda Yapacaklar 

Milli lkt.ıat ve Tasarruf haf
tasında mekteplerde talebelere 
tasarruf ve ikbsat meV7.uları ct

rahnda konferanslar verilecektir. • 
Dera plAnları da buna glSre ba-

zırlanncakhr. Alınan kararlara 
göre önümtızdeki Clİma gliol\ 

İlkmektep talebelı!ri muhtelif 
semtlerde aeasizce dolatacaklar 
ve halka tasarruf, yerli malı kul-

lanmak fikrini aşılıyacaklardır. 
Bu sene yine mekteplerde vnzel 

yazı müsabakası yapılacak, tasar
ruf hakkında en iyi yan yazan· 
lara mükafat olarak fö:üm, incir, 
fındık Tesaire verilecektir. 

Bir Kadın 
Eski Dostunun Evini 
Tamtakır Bırakmış 

Takaim'de Hacıabmet soka-
ğında oturan manav Süleyman 

Efendinin eıki metresi ve elyevm 
Kalyoncu'da gözlükln Ruhiye'nin 

evinde oturan Nimet "isminde bir 
kadm b.rsıılık cürmile yakalan-

mıştır. Bu kadın evTelsi aktam 
eski dostu Süleyman Efendinin 

evine giderek kapının kilidini 
kırmak ıuretile içeriye girmiş, 

yorgan, çartaf veıair eualarla 
beraber 80 lirasını çalarak savuş-

muştur. Zabıta Nimet'i yakalıya
rak tahkikata baılamışhr. 

Buğday Geldi 

Yol Açıldı 
Samsuna Tiren 

Gidebilirsiniz 
lıe 

fslanbul - Samum demiryolu 
hattı ayın on beşinci günü akşa• 
mından itibaren işletmiye açılmış• 
tır. Haydarpaşadan Samsuna ilk 
tren cuma günü saat 17,40 ta 
kalkacaktır, bundan sonra mun• 
tazawan bcr hafta Ha~darpaşa-

• dan Samsuna pazartesi, çarşamba 
ve cuma günleri birer tren hare
ket ed~ektir. Haydarpaşadan 
cuma ıünil kalkan tren Samsuna 
pazar günü ve pazartesi günü 
hareket eden tren çarşamba 
gliııü, ç.arıamba günll hareket 
eden tren de cuma glinU saat 
20,05 te muvasalat edecektir. 

Samaun'dan da latanbula her 
cumartesi, Salı ıre perşembe 

gilnll birer tren kalkacaktır. 
Samsun'dan cumarteai gönO kal
kan tren Haydarpaşaya pazartesi 
glinll, sah gOnft hareket eden 
treni perşembe glinO, perşembe 
gUnü kalkan tren de cumartesi 
gUnll &aat 10,25 te muvasalat 
edecektir. 

lıtanbuldan Samsuna ve Sam
suu' dao fstanbul'a bir yolcu 

birinci mevkide 60 lira 40 kurUfat 
ikinci mevkide 49 lira!M kuruş!I, 
UçUncü mevkide ise 31 lira 33 
kurUfa aeyyahat edebilecektir. 

Samsun'da açılacak yerli mallar 
ıergiııi mlinaıebetile bu yeni hat 
üzerinde bu ayın 12 sinden gele
cek ayın J 1 ine kadar yolcula .... 
dan yüzde 40, eşyadan ise yüzde 
SO tenzilit yapacaktır. 

İmaretler 
Evknf imaretlerinden 
istifade Mümkün Mü? 

l Hililiahm-er-cemiyeti, mektep
/ lerdeki kimsesiz ve fakir çocuk
! lara yemek verebilmek için Ev-

kafın imaretlerinden de istifade 
edilmesini dUşünrnüş ve Evkafa 
müracaat etmiye karar vermitti. 
Bizim yaptığımız tahkikata göre 
327 taribinde latanbuldaki btufin 
imaretJer Jigvedilmiş.'}alnız ÜskU
darda ve Lilelide birer imaret 
bıraktlmışbr. Şimdi haftama mu
ayyen günlerinde bu iki imaret
hanede kimsesizlere çorba ve ye
mek Yerilmektedir. Oitr•r imaret• 
lerin karıılrğı evvelce Aşar ver
gisinden alınan hisse u~ temin 
edildiği için elyevm imaret Ya· 
ridatı olarak tahsisat mevcut 
değildir. 

Ahırlar 
Fenni Ahır için Verilen 

Müddet Eitti 
Ahırların fenni bir şekle ıo

lıulması hakkında verilen ıon 
mtıddet te bitmiştir. Beyoğlu tara
fındaki ahırların hepıi yeni ıekle 
sokulmuştur. Y almz lıtanbul ta
rafındakilerden ytlzde on .kadan 
kapatılmışbr. ittihaz olunan bir 
karara g6re bu kapatılan ahırla
rın uhiplerine, inıaata baıladık• 
lannı ispat eder etmez derhal 
bitiociye kadar ahırlamu açmak 
için mllsaade verilmektedir. Yal• 
nız Kadıköy taraf·ndaki ahır la• 

bipleri için milddet tekrar ma• 
y11a kadar uzatılmışhr. 

DarOlfUnun Divam 
Darülfünun Divanı bugila aaıe

den •onra toplanacaktır. 

Günün Tarilıi 

liazi Enstıtusu 
Genişletiliyor 

Aldıjımı:ıı haberlere •6re Maaıll 
VekAleti Ankar•daki Gazi S::natitl
aGnl senltletmiye kuar vermittirı 
Gelecek seneden itibaren Enıt. tWıil• 
ihaari kbmı l'tvedilecek, Enstıtüy• 
yalmı liıe muunlan ahnııcaktırı 
AJni umanda d_ lıtanbtıldaki YOk• 
•ek Muallim Mektebi selecek ıen•• 
deD itibaren Gui Enıtitüailae nakl ... 
dilecektir. Bu tetkil,tta• ıorı '" U•• 
maalllmlerl yalnıı bu enıl.tild••~ 
pkacektır. Eaı itü MGdOril HaH• 
A:i Bey dün Anka•aya s tnıiştir. 

Bir Konferans 
Hukuk fakülteai müderria:erind•• 

Mulihiddin AJil Bey burün ual 
6,S da Darülfünun Hukuk Hlonuaft 
( Türk sençlitioin mea'uliyelf ) rne.
aulu bir konferans •erecektir. 

Bir Şikayet 
Bau akalıiyet mekteplerinin Türk

çe mua1Hmleri dün Maarife müracaat 
ederek maıtlarını peşin Ye munta&alll 
almadıldannı tikiyet etmi~lerdfA 
Maarif MüdOrUltü mektep idareferin• 
ita lııaauata lbtal'da bulunnıuştur. 

Kansmı Yaralamış 
Kaaımpafa'da oturan kazancı kfft 

Sllleymaa iıminde biri reçim•·z11k 
Jlzllnden zevcesi Firdes Hanımı 

kundura ile batandan tehlinli aurett. 
yaralamııbr • 

Baş1111 Yardı 
Dün Fıudıklı'da odun lakeleainde 

bir ka•ga olmuş, mana• tayfahfl 
yapan Rıfat n Ahmet lıminde iki 
kltf d8v11şmiye başlam•fhr. Hir ara• 
hk ka•a'• büyiimfif ve Rifat yerde• 
kaplıtı bir odunla Ahınedin ba91nı 

yarmı" ka~arken yak.lanmııtar. 

Köprünün Kapanma31 
Bazı sabahlar k6prtlnün s•ç kap..-1 

dıta baldundakl fikiyetlerle Beledi,. 
alAkadar olınut ve tahkikat yapıl• 
mattır. ôtnadifim ae w4re bun:lan 
•oora köprünlln geç kapanmamasına 
dikkat edilecekt:r. 

Tavuk 
Kolerası 
Azaldı 

İki aydanberi Kadık6y, Eren
k6J ye Fatih taraflarında aalgıa 
bir halde tavuk koleruı hüküm 
ıllrtlyordu. Belediye Baytar MO
dllrlllğll hastalığı ihbar edenlerin 
taYUklarına qı ve ıerom tatbikine 
bqladığı için ıon zamanlarda 
baatalık biraz bafiflemiftir. 

Baytar Mildfirlüğünlln kana• 
tine göre ha•talık şimdiye kadar 
çoktan s.eçmit olacakb. Fakat 
tawk aahipleri ölen tavuklan 
10kaklara atmak ve basta tavuk• 
lar• tecrit etmemek suretile haa
talıjın devamına sebep olmaktr 
dırlar. ÔID tavuklar yakılm.la 

Kontenjan liateleri nıucibince 
ithali yasak olduğu halde piya
aaya birer kiloluk yetil etiketli 
paketlerle muslin ve vual çorap, 
eldi en ve yaka getirtilmektedir. 
Mesele lktısat ye Dahiliye Vek~ 
Jetlerine aluetmişae de henllı bu 
sahada bir karar verilmemiıtir. 
Yerli çorap fabrikalan bundan 
mütees.;ir olduklannı söylem~kte 
ve bu ıeki1 deki ilhalitın yasak 
ed ime ini iıtemektedir'er. Bunun
la beraber hu ş~kildeki ithalihn 
yasak edilmesinin mftşkOlce oldu
ğu ve almacak kararın yeşil eti• 
ket?i paketler itilMına dahil olan 
bütün memlekctl~re tesir edeceği 
söylenmektedir. 

Dlln Aııadolu'dan lstanbul'a 
68 vagon ve 994 çuval buğday 
gelmiı ve iyi mallar 7-7,5 kuruş

tan ıatılmıştır. 

Afyon Yükseldi 
ihracat için piyasadan afyon 

1atın .alınmıya baılanmıştır. Bunun 
üzerine afyon piyasası dUşmOştOr. 

B T h ·ı· Yeya g3mftlmelidir. Ball 
orç a VI I kimıelerin do basta tavuk• 

1 
Son Postanın 

1 - Tamam Uç harp 16rdllm 
Hun Bey •• 

Diln Para ve Eahanı bonuında 
düyunu muvahlıldıı 54,5 Gzerinden larım belediye bay arlarına teda• 
muamele g-lrmOıtür. vi ettirmedikleri anlaı lmıştır. 

Resimli Hikige si: 
:;;::~~~~~~~~~~~~~~~~~~~;:;::._J~~ 

Pazar Ola Hasan Beg Dioor Ki: _ 

••• Balkaa llarbL •• • • • HarbıumumL.. • • • lstikJAI harbi.. B Ü b te ~- kafamdd • • • u ç arp o. 

üç k•tun 7eclim, bepıi derımi • 
yırclı ıeçtl, ban• bir ıeJ olmadı.. 

Haaaa Bey - Tebrik ederi .. 
aa·a1... Pek kalın kafalı imi ı.ı.I. 
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------ - --
. fvfi;ndericatırn!Z!n çoklu-

gundan ; d~rcedilememiş
tir. 

Erzin'de 
1'ürkçe Ezan 
Okundu 

-

Erzin, l O ( Huıusi) - SUley· 
llianiyo camii Başmüeııini t{aftz 
}(~ ııat Efendi dUn ıehrimize 
teldi ve şehrimizde Tnrkçe ezanı 
Ok ıdu. Bu vesile ile halk se•inçli 
ter: ·,htirat yaptı. Hafız Kemal B. 
._,ni umanda eıanı buradaki 
"-.f.ezıinlere talim etti. Nahiye 
P.lüdUrli Ye Belediye Reiıi B.lerin 
cl~laletile okunan bu eıan ve 
•evh'.it burada çok derin bir 
İn.hba bırakmııtır. 

Suplıi ;-\[elıınet 

Ankarayı Ziyaret 
Ankara, 10 (Huıusi) - Efgan 

l<tab Haıretlerinin kardeıinio 
r&lıtmda Ankarayı ıiyereti bek
ltniyor. 

Yeni Tevkifat 
iskan Mesel;sinden Yeni
den 6 Kişi Tevkif Edildi 

Ankara, 11 (Husuıt) - Mey
dana çıkarılan İstanbul lıkAn MU· 
dürlltğündeki ıuiistlmalden dolayı 
-ıtı kiti tevkif olunmuf, dij'er 
ltıaıııunların da gayri mevkuf 
olarak muhakemeleri için ha· 
l:ırlanan evrak Devlet Şu· 
t111ına gelmişti. Devlet Şuraaı bu 
busuıtaki tetkik lerini bitirmiş ve 
dlterlerinin de tevkiflerine karar 
~•rmiıtir. Mevkuf adedi on albyı 
bulmaktadır. 

Mübadele İşleri 
Muhtelit Mübadele Komisyo· 

buna mayıı nihayetine kadar 
t•h•iıat verilecek, o tarihe kadar 
itlerin bitirilmesine çalışılacakbr. 

İhtikar Meselesi 
VilAyet lhtikAr komisyonunun 

•linde birçok işler olduğu halde, 
ltanın ıık sık islifaaı yilzllnden ko· 
lllisyon bir türlü toplanamıyor. Bu 
1Uzden adliyeden komisyona ıe· 
l•n iıler yüzüstil kalmi~hr. 

Kaçakçılar 
- -----

Cenupta 18 Kaçakçı 
Yakalandı 

Ankara, 10 - Geçen hafta 
içinde cenupta 18 kaçakçı yaka· 
lannııı, 460 kilo şeker, 320 kilo 
lpelcli, 350 kilo gaı, 18 eşek, 
7 deve ve 48 koyun müsadere 
'dilmiştir. 

Yeni Bir layiha 
Bankalarda bulunan halkın 

ta•arruf p&ralarmın korunmaaı 
içiıı bir kanun lAyihası ha11rlan· 
lnıştır. 

Gaziantep'te 
lÜrkçe Eza~Ve Kamet 
Okunmağa Başlandı 

Gaziantep ( Hususi ) - Dört 
~Undenberi bütUn camilerde ezan· 
llr ve kametler tUrkçe olarak 
0kunnıuya başlamışbr. Halk bunu 
layet tabii karşılamaktadır, Şimdi 
C~thi '.er cskisin...len hz!a kal<lbalık 
al ·ı • t , " .. · ~'4ır. 

SON POSTA 

r -, 
l_S_o_n_R_o_s_ıa_n_ı_n_R_e_s_i_m_l_i_M,_a_k_a_l_e_s_i __ a_A_1<_ıa_ı1_nc-4k_a ___ I 

1 - Bazı kimıeleri her Ta· l 2 - Baz:an 

kit aldatabilirsiniz. bilirainiz. 

herkesi aidata· ı J - Fakat her vakit herkesi 

aldatamazaınıı;. 

• 
SON TELGRAF HABERLERll 

Mısır Hükômetinin Vaziyeti 
Notamızda Sui Tefehhüm izale Edil

Mesele • 
mış, 

Ankara, 11 (Husuıt) - Fes meselesi hararetini 
kaybetmiı ve yeni bir intizar devresi baılamıştır. 
Burada hldiıeye kapanmış nazarile bakılmaktadır. 
Mııır büktlmetinin notamızı alınca sui tefebhtımUn 
izale edilmiş olduğunu aolıyacağı tahmin edilmek
tedir. Maamafih Mııır hilkümetio bu meseledeki 
garip telikkiıı burada nazarı dikkab celbetmek
tftdir· HAdise başlar başlamaz Havaa ajanıı derhal 
tahkikat yapmış ve Royter ajansının musanna 
telgrafım tekzibetmiş1 ve bunu· Anadolu Ajanıımn 
bir tekzibi takip etmiştir. • 

Her iki tekzip Mısırın hliti\n gazetelerinde 
çıktığı halde resmi gazete ile sarayın natiri efkarı 
olan gazetede intişar etmemiştir. 

Kapanmıştır 
Şu vaziyetlere göre Mısır hükömetl böyle bir 

hidise zuhuruna .anki ötedenberi muntazır bulunu• 
yormuş bi11i uyanmııhr. ÇnnkU Mııır sefiri 
Abdülmelik Hamza Bey de kendiıinden mesele 
sorulduğu zaman bayramımızda fevkalAda iltifat 
gördüğünü, fes bAdisesinin ıab~Jt için bir hakaret 
addedilemiyeceğint bildirmiştir. 
Mı11r hükumetinin sefirinin izahına rağmen ortaya 

hiç yoktan bir hAdise ç ıkarmaaı çok derln bir 
hayreti mucip olmuştur. 

Maamafih yukarıda da söyl~diğimiz veçhilo me· 
sele kşpanmıt addedilmektedir. Notamızın Mısır 
Hariciye Nezaretine tevdiini müteakıp her iki no
tanın neşredilmesi muhtemeldir. 

Yakacık'ta Bir Otomobil Kazası Oldu 
•• 

Bir Olü Yedi Yaralı Var 
E•velki gUn Yakacıkta bir otomobil kazaıı olmuş, 

iki kadın olmak Uzere ıekiz kişilik kafile tüccar· 

dan Recep Beyin bizzat kullandığı bir otomobille 
Yakacağa giderlerken Arıcılar deresi üzerinde uçu· 
ruma yuvarlanmışlardır. 

1 

yedi kiti de muhtelif yerlerinden ehemmiyetli surette 
yaralanmıtlardır. Kazaya Recep Beyin dlrekslyonu 
biran elinden bırakmaıı ıebep olmuıtur. 

Kaza neticesinde Recep Bey almUıtUr. Diğor 

Yaralılardan Recep Beyin hizmetkarı Alioln 

yarası çok ağır olduğu için derhal baıtabaneye 
kaldırılıDl~hr. Kaza hakkında tahkikat yapılmaktadır. 

Tarihi Evrak 
Heyeti Vekile Tasnif Ka
rarnamesini Tasdik Etti 

Ankara, l 1 (Hususi) - Tarihi 
vesikaları bir araya toplamak 
ve tetkik etmek vazifeıile tef kil 
olunacak komisyona ait karar• 
nameyi Vekiller heyeti tasvip 
etti. Komisyon, ayda 150 lira 
Ucret alacak bir reis ile Uçer 
lira gündelikli üç aza ve ikiter 
lira gUndelikli on kA.tipton mü
rekkep olacaktır. 

Kurt Hücumu 
Edirne, IO ( A. A.) - Uzun

köprllden gelen haberlere göre 
Havranlı, Çavuşlu ve Siileymaniye 
köylerinin yollarında kurtlar pusu 
kurmaktadır. Bir köylU elindeki 
tUfeğile canını zor kurtarmıştır. 

Türk 
Bulgar 
Dostluğu 

Ankara 1 1 (Hususi) - G\t· 
çenlerde Türk-Bulgar münasebet• 
leri hakkında beyanatta bulunan 
Bulgar Başvekili M. Muşanofun 
sözlerini HAkimiyet milliye gaze· 
tesi tahlil etmekte, bu beyanatm 
TUrklyede bUyük bir nıemnuni· 
yet uyandırdığını yazmal<tadır. 

Defterler Basıldı 
Ankara, 1 O ( Hususi ) - Dil 

derleme defterlerinin baııh nu
muneleri Ankaraya gelmiıtir. 

Millet Meclisinde 
Ankara, 11 ( Husuıi ) - Ek

ıeriyet almadığı için Millet Mec
lisi dün toplanamamııtır. 

/STER iNAN, iSTER 

Fırka'da 
Sıhhat Ve Milli Müdafaa 
Vekilleri izahat Verdiler 

Ankara, 11 (Hususi) - Halk 
Fırkası meclis grupunuo dünkll 
lçtimaanda Sıhhat VekAletine ait 
meseleler müzakere ve tetkik 

edilmiş, Sıhhat Vekilinin bu hususta 
beyanatı dinlenmiştir. Bu meyan· 
da muhtelif hatipler de söz 
almı~lardır. ikinci celsede Milli 
Müdafaa Vekilinin izahata din· 
lenmiştir. 

İntihap Encümeni 
Ankara IO (Hususi) - Adli· 

ye intihap encümeni ayın yirmi· 
sinde toplanacaktır. 

Siirt Mektupçu! u 
Ankara, l t (Huıust) - Go

rülen [Uzum üzerine Siirt mek
tupçuıu Atıf B. vekAlet emrine 
alınmıştır. 

-

iNANMA! " 
Köylülerden, ubip olduklar& haynn b•ıma mu

iyyen bir •ayım vergisi ahnır. 
Evvelce hayvanlar kıymetli idi. Bu Hyım ver&f· 

•İ de ağır gelmiyordu. Şimdi hayvan fiatlerlnde bOyük 
bir dO,QklQk nr. Bu nheple HJ'm nr&fıinin de 
tadil edileceti söylenmektedir. 

Filhakika Ana.doludan bild,rildffine g8re, bazı 
yerlerde bir koyun 2 lira, bir keçi, bir n ya yarsm 
lira, bir manda 15 liraya aatllmaktadır. Halbuki ev· 
nice bir koyun 15, bir keçi 10, bir maada 100 liraya 
ıattlırdı, 

IS TF.~ / .ftJ A lV, !STFR INA'V~AI 
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r 
Söz·· 1 ((ısa ı 

Bulama, Üzüm, Ceviz, 
Fındık Yiyelim 
Ve Pekmez içelim ! 

-------·- M. N. 

==-A ' 

Geçen gün, bir kahvaltı ıof· 
rasında bana peynir ve reçelin 
yanısıra bulama ikram ettiler. 

Ev sahibi Hanımefendi, bu 
tabaktan almamı tavsiye eder· 
ken adeta benden özlir diler 
gibi idi. 

- Efendim, bhim hizmetçi· 
nin köyden gelen bir akrabaaı 

getirmiş, diyordu, bi:ı de kadın- • 
cağızın bu hediyesini kahvaltı 

:ıoframıza kattık. Bilmem nasıl 
bulacaks·nıı? Bit: fona bulmadık • 

BtiyUk harp yıllarında, şeker 
kıtlığı esnaamda ağ:ıımı :ıa tat 
getiren bu eski atınayı tanıma• 
mak, tatmamıf olmamak imkAm 
yoktu. Bot on aene fasıladan 
sonra tekrar tattığım bu yerli 
tatlı pek hotuma fitti. 

Sonra dUtilndtlm: Ev aahibi. 
bana Anadolu'nuo bilis TUrk 
üıUmllnden yapılmıı. içinde vatan 
topraiandan emilmiı tat bulunan 
bu gilzel tatlıyı ikram ederken 
neden utanır gibi, öıllr diler ıibl 
davrandı? 

Bu mukaddeme, bize Oımanla 
devirlerinden kalmıt k6tü bir 
yadigArdan baıka bir fey değildir. 

KöylilnOn konuıma dilinde 
kullandığı 61 tUrkçe kelimeleri 
kaba tUrkçe bulan, k6y buğdayının 
leuetini zorla fena g6ıteren vo 
nihayet vatan mabıulOnlln yenil· 
mesini, memleket dokumalarıonı 
giyilmesini ayıp 1aoan Oımanlı 

zihniyeti. .• 
Daha bitmemiı olan mücadele

lerimizin içinde bu köttı telakki 
ile d&ğlltm ek te vardır. 

"" Son zamanlarda Maarif V ıekA· 
leti çok yerinde bir karar Yerdi. 
Bu karar llıerioe, artak, gece yataaı 
mekteplerinde talebeye ıık aık, 
kuru llzllm, kuru incir ve ceviz 
gibi memlekette yetiıtirilen bes· 
leyici yemlıler veriliyor. 

Ayni endiıeyl evlerimize, lo
kantalarımıza, ziyafetlerimize, dil· 
ğUnlerimlze ve eğlencelerimiıe 
kadar götUrebiliriı. 

Bir kahvalb ıofraımda mem-
leket OzUmllnden yapdmıı canım 

pekmezle onun koyuıu olan bu· 
lama mutlaka yer tutmalıdır. 

Memleket ceviz ve fındığını 
yiyerek hem beılenmell, hem de 
mliıtahıil vatanda~ları kazandlr• 
malıyız. 

Kuru ilıtım ve incir tatblara .. 
mızın içinde mutlaka bulunmalı, 
hatta paıta yerine, kahve yerine 
misafirlerimize ikram olunmalıdır. 
lzmir' de kuru incirin kavrulup 
kaynahlarak kahve gibi içildiğini 
haber alıyoruz. Tecrübelerin mu· 
vaffakiyetle neticelendiği de söy
leniyor. 

Vatan ıaadetinin cephelerde 
kan dökmekle elde edildiği gUn· 
lerde bu vazifeye ıete ıeve ko· 
şan Türk vatandaıı, ayol aaadetin 
vatan malını kullanmak ve bunu 
kendine faydalı itiyatlar hAline 
sokmak mevıubahs olunce, bun· 
dan knçmıyacaktır. 

Siyah yUılil kahveyi hudutlart• 
mııdan içeriye sokmak için ne 
kadar ak akçe barcadığımı%ı, çay 
sandıklan için verdiğimiz paranm 
kaç kırmızı altın ettiğini heaaph· 
yacak olursak bu vazifenin bD
yUklüğü göıümliıde canlanır. 

Kahvalh ıofrasma oturan ve-
yahut etine dostuna çay ziyafeti 
veren vatandaı,I ıofraaıoda pek
mezi, UzümU, bulamayı, inciri. 
cevizi ve fındığı, ekıik etmesin. 



.4 S.yfa 

Memleket Manzaraları 
. l 
Düzce'de 
Bataklıklar 
Kurutuldu 

Dllıce ( Huıuıt ) - Y etmlı 
senelik bir tarihe malik olan 
Düzce'de ıayanı dikkat bir imar 
faaliyeti vardır. Düzce'nin etra• 
fım saran ve şehri bir hastalık 
kumkuması haline koyan batak· 
hklar S bhiye VekAleti tarafından 
kurutulmuı ve bu aaha ahali ta .. 
raf ndan mllnbit ve mahsuldar 
tarlalar haline getirilmiştir. Halk 
mütemadiyen çal şmakta, köy 
yollar• kum ve çakılla döşenmekte, 
her yerde kanallar açılmakta, 
köprüler lcurulmuktadır. Kasaba 
iı;erisinde UsUi açık ne kadar 
Jiğım varsa kapat lmıştır. Şimdiye 
kadar 31900 metre dere temiz:· 
lenmiş, 12fl62 metre ark açılmış, 
1178004 metre murabbaı bataklık 
kurutulmuı, 89600 ağaç keailmiı, 
•e bütün bu itler için 7,5 ton 
mablôt lllç aarfolwamuttur. 

Sıtmalı kulana temizJenmeai 
için de az.aml gayret aarfeclilmek· 
tedir. Sıtnaaiı maatakadaki blltUD 
köylUler senede iki defa muaye
neye tlLi tutulmakta ve hasta 
olanlar tedavi edilmektedir. Şim
diye kadar 9636 kiıi muayene· 
den geçmiş, 4455 kişinin basta 
olduğu anlnşılmış, bunlardan 2909 
kişinin tedavisi ikma\ edilmiştir. 
Sıtma Mücadere Heyetimizin fa· 
ali) et sabası 46 kasaba ve 130 
köye inhisar etmektedir. 

Salihli'de 
Bir Hayır Cemiyeti 

Teşel .. kül Etti 

Salihli ( Hus;;t} - Binbaşı 
Şekip Beyin refikası LUtfiye Ha· 
nımın riyasetinde olmak Uzere 
Banka Mldllrü Turğut, Doktor 
Silim, M nifatoracı Abdullah ve 
Mustafa Beylerden mllrekkep bir 

.. Hayır Ce:niyei tesiı edilmiıtir. 
Bu Hayır Cemiyeti mekteplerde 
50 fakir · çocuğa hergtln yiyecek 
ve giyecek vermiye başlamııbr. 
Mneuiıleri takdire ıayandır. 

SalihWde Bir Çay Ziyafeti 
Salihli (Husust) - Muallimler 

Birliği bir çay ziyafeti tertip 
etmiıtir. Ziyafette 19hrin bittin 
güıideleri bulunmuf, ziyafeti •ii
teakı p yine muallim beylerden 
mürekkep bir heyet tarafından 
alafranga bir konser •erilmiftir. 

Bucak' ta 
Garip Bir Buğday 
Hırsızhğı Yapıldı 

Bucak (. Husuıi) - Pazar ye• 
rinde Hac1 Hasan Ağa ile Osman 
uatamn buğday ambarlannda 
ıarip şekilde bir hınıı:lık yapıf. 
mış, 200 fİnik buiday çahnmıf" 
tır. Hırsızlar buj'day çalmak için 
ambarın duvarını burğu ile del· 
mişler ve buradan akım buğdayı 
çuvallara doldurup g6tftrmftt
lerdir. 

Afyon'da 
Çok Kıymetli Asan 

Atika Bulunuyor 
Afyon {Hususi) - Emirdağ 

kazasının Hisar kByünde, kadim 
Amoryom harabelerinde Bizans 
devrine ait çok k ymetli altı baş· 
)ık bulunmuş Te asarıatika depO
uma nakledilmiştir. 

Bundan başka hangi deTre 
-:• o~doğu anlaşılamıyan bir 11-

Roma .,e Bizanslılara ait 
aakllklt bulunmuştur. 

SOK OP STA 

Bandırma Çok Güzelleşti 
Çalışan Bir Halk Ve Fa' al Bir Belediye 

Yeni Bir Şehir Kurmaktadır 
Bandırma lHu- 7ar eali.t u l>lr 

ıoal)- Bandırma zaman ıarfında 
mt\him bir tica· boı kalan yangın 
ret merkezidir. yerlerini yeni yeni 
!ktasadl buhran binalarla doldur-
tesirleri diğer 

yerlero nisbeten 
burada daha az 
hissedilmektedir. 
Balıkesir, Kara· 
cabey, Gönen, 
Erdek ve Edin· 
cik havaliü hal· 
kının kısmı aza• 
mı Bandırma ta• 
rikile lıtanbula 
gepaekte •• ticari muameleled 
de haraca yapılmakta olduiundan 
memlekete mühim miktarda para 

Bandırma'nın umumi manzara•• 
• 

bırakmakla bHabeı- Belediyemi&e I 
de y(\keek bir ~aridat temin et· 
mektedir. Şirin Bandırmamn gay· 

muşlardır. Her ay 
yalnız iakeledeo 
on iki bin lira 
kazanç temin e
den belediyemls 
azami gayret aar
filo memleketi 
baara çalıtmakta 
•e ( 290) bin 
lira aarfile Ban-
dırmaya on ... tlik 

meaafecle bulanan tath m k6yln
den iyi ıu getirtmektedir. 

Muzaffer 

Fenike'de 1 
Çeltik Fabrikasında Nef;s 

Pirinç istihsal Ediliyor 

İzmitte Çok Heyecanlı 
Bir Maç Yapıldı 

f enike, (Hususi) - Bu sene 
F enikenin çeltik zeriyab 10,000 
dönümü mütecavizdir. Birkaç bin 

d&nüml\ ıusuzluk ve bu arar.iyi 
mebzulen sulayan Alakır çayının 

kuruması ytlzünden kAmilen mah· 
volmuştur. Elde edilen miktar bir 
milyon kilodan fazladır. Hasadın 

nihayeti almmıı köylünün yüzU 
giilmn,tür. 

Öyle Umit olunur ki önilmtlz· 
deki mevsimde çeltik zeriyab 
bUyl\k bir inkişafa nail olacak 
ve daha fenni bir surette zeri
yat yapılacaktır. Geçen sene le· 
8ia edilen çeltik fabrikasmdan 
cok temiz ve ecnebi pirinçlerine 
kat kat faik aefaaette pirinç ia
tibaal edilmektedir. Bu netice 
k&ylllye yepyeni bir ziraat ç•gm 
açmııbr. - f.. N. 

lzmll ldm•n Yurtlu Oyuncuları 

İzmit, (Huıuai) - T eraane aabu11u doldura• binlerce Mylrcl 
önilode idman Yurdu ile lttihatapor talomlan aruaada bir HYaDf 

maçı yapalmlf, çok heyecanlı bir oyun oynaamıf, fakat ber iki 
takım da hiç aayı yapamadan berabere kalmıılardır. 

Merzifon Muayene Ve 
Tedavi Evi 

Tedavi evi w• llOkOmeı Doktoru Ahmet 8. 
Merıifon, (Hu1&1al) - Geçen sene açalu muayene ve tedayl 

evi, kasabamız için bl\)Uk bir varlıktır. Bu bayar yuvamın tedavi 
ettiği huta miktarı bua-ftne kadar 1562 kifidir. Bunlardan 371 ine 
bedava illç verilmiıtir. Mne11eseye bUkGmet tabibi Ahmet Bey 
bakmaktadır. Buram adeta ktıçllk bir hutane atımunesidir. B~ 
yatağı vardır. 

Antalya GUmrüğunde TebeddülAt 
Antalya ( Hususi ) - .GtımrlUr 

Başkatibi Necmi Bey Mardm Rüsu
mat Muhasibi Mes'ullüğUne tayin 
edilmiş, yerine lstanbul itballt 
Gl\mrUğü BaıkAtibi Mustafa 
Bey aelmİftU. 

Smdırgı'daki Tütün Kaçakçıları 
Sındırgı ( Hususi ) - Kınık 

k~ytinde lbralıim, Mehmet Ye ıap 
Hakkının tütno kaçakçılığı yap-

tıkları anlatılmış, cftmlesi lhtisaa 
Mabkemeaioo aevkedilmitlerdir. 

Antep'te 
Büyük BiT Maarif 

Hareketi Var 

Gaziantep, (Hususi) - Vill
yetimiıin, bu ıeoe maarif aaha
aındaki faaliyeti kayde şayandır. 
Villyetimizde tamam 70 mektep 
ve bu mekteplerde de 151 mu
allim •ardır. Okuyan talebe mik· 
tarı 4127 dir. Bu yeltün a-eçen 
seneye g6re dörtte bir fazladır. 

Bu sene Maarif Mildftrlllğtl 
aahai faaliyetetini millet mektep
lerinde teksif etmiştir. Yalnız 
merkez villyetle kaza merkezle
rinde olmak lıve 25 millet mek· 
tepleri açıllDlfbr. De•a•İ eden 
baJlua miktarı, geçen teoeye Da· 
zaran çok fazladır. 

İzmit'te 
Bir Yangın Çıkb Hemen 

Söndürüldü 
lzmit, (Hususi) - Unkapana 

çarıııında sebzeci Recep Ef. oiıı 
dökklnındao yaoiıD çakmaı etra· 
fa llİrayete meydan verilmeden 
ı6ndftrDlmftıttır. Yangmm man
galdan ııçrıyan ateıteo çıkhiı 
anlaıılmıı, Recep dikkatsizliğin
den dolayı adliyeye verilmiftir. 

tinu~ene1 1 l 

lktısadi Bahisler 

Adana' da 
Çekit Buhranı 
Var Mıdır? 

Adana, (Husuat) - Buradı 
çekit buhranından endiıe edif. 
mektedir. Büliln Adanalılar ıiır 
dl bununla meşguldnrler. Hl\k~ 
metin ıimdinen tedbirler alma• 
mndaa babıedilmektedir. Bub
raadan memnun olacakları tah• 
mln edilen ç.ekit yağı fabrikacılr 
nam da buhrandan hararetle baba 
1etmeleri tuhaf ve garip g6rUlmeld 
tedir. Bu sene ekilecek pamuk 
ft koza yerinin dönflmll bilinme-' 
clea buhrandan babaedilerek fe..-1 
kallde tedbirler istenmesi acel• J 
bir hlküm addedilmektedir. EJdot 
lecek dönilm miktan 750,000 ill 
l,500,000 gibi biribirine uzak 
rakamlar ile ifade olunmaktadı,... 
Ma•mafib bu aene ekilecek 
d&alm miktarımn reçen aenekin· 
d• u olm&11 çok muhtemeldir • 
Ba mene pamuta hazırlanan dö
nllm miktarmı 900,000 dönUm 
olarak kabul ve bir dönnm için 
de alb okka çekit hesap eder• 
sek çiftciye ekim için 5,400,000 
çekit lhım olacaktır. Hayvanları 
yem olarak da bir o kadar be
aap edilirse çiftçimizin bu seneki 
çekit ihtiyacı J O· 1 l milyon okka 
kadar olur. İhtiyaç plançosu bu 
oldufuna göre acaba elde ne 
kadar çiğit vnrdır, i~te bu belli 
deiildir. 930-931 pamuk rekol• 
temiz ihracat ve dahili aarfiya• 
tile birlikte 75,729 balye e..ıe 

Bundan alınan 30 küsllr mı1}«)!1 
okka çeki ten oo milyon k\lıtlt 
okkası çiftçinin yemlik ve to
humluğuna ve on iki milyon ok- • 
kası dahildeki çekit yağı fabrika• 
lannm istihlakine aarfedilmiş, se-
kiz milyona yakın bir kısmı da 
çekil halinde harice göderilmiştir. 

Bu aene rekoltenin 35,000 
37,500, balye ve bundan alınacak 
çekide 15-16 milyon okka olacak 

denebilir. 10-11 milyon çekit ihtiyacr 
nı kartıladıktan başka 5-6 milyon 
okka çiğidin artacaiı anlatılma~ 
tadlr. Eter çekidin ihracına mil• 
udeklr davranılırsa itin sarpı 
aaracağı muhakkaktır. Buhran 
henftz doğmamıştır. lıi kökt\ndell 
ve etrafile tetkik etmeden buh
randan bahRetmek doğru olması 
ierektil'. 

Keşan'da 
Şap Hastalığı Çıkb - Mek: 
tepler Bir Müsamere Vereli 

Keıan, (Hususi) - Kazamız:dı 
ve mlllhakatında ıap hastalığı 
zubar ctmiı, bu yuzden hayvan 
pazan kapanmıştır. 

Zafer ve lnönll Mektepleri 
mllıtereken bir müsamere tertip 
etmiflerdir. MDıa.Alere Halk Fı~ 
ka11 aalonlarmda ~rilmif, yüzlere• 
daYetli hazır bulunmuıtur. Mini 
mini mektepliler müsamerede çok 
mu•affak olmuşlardır. 

Adana' da 
Mevsim Hastalıkları 

Başgösterdi 
Adana, (Hususi) - 1evsidJ 

baatalıklarile ehemmiyetli surette 
meuul olunmaktadır. Bu buatid• 
elfOTID göze çarpan bastal ki~ 
laumak, lekeli humma, menen1ıt 
b••abklarıdır. Fakat tedbirlet 
ıam8nile alındığı için korkulacak 
Yuİyet yoktur. 



IOW POITA -==-----

( Siga~et Alemi l '. BABİC:I TILGRArLAB 
Dünya Niçin 
Belini 
Doğrultamagor? 

Fransa Borcunu Verecek 
Biltün dünyada itlerin 701unda 

~tmediğ ni anlamak için büyük bir 
bilsri ve görgD nhibi olmaya ibt"yac 
yok. Yükselen •ıkmh avnzelerJ, bize, 
insanlar n içinde çırpındıklara kil::dslu 
v ziyeti k fi derecede aydınlatıyor. 

Fransız Maliye Nazırı Borçların 
Amma •• Şimdiye kadar bu sıkıntının ae

beplcri, g id rilmeal çareleri hakkında 
r-ıılan gilnlük makalelerle dit cilt 
kitapların miktarını teablt etmek 
mümkün değ;ldir. Her halde, bu 
1azı Ye kitap masraf .an, çaresi bu• 
lunmak için uğratılan dcrdın deYast 
utTunda 1arfedilmi• o'aaydı, bana 
kalır a, ııkmta rGkO bll'ba1h ha· 
flflerdl. 

•• 
Odenmesiııe Taraftar 

Geçen gOn, IAalattayin bir ecnebi 
ıaıetesine göı gezdirirken fikrim 
hep bu beeapla mcşsrulü. Tesadüfen, 
qağıya aıraladısrım fıkralar gözilm• 
Uitti. Aynen naklediyorum ı 

Beynelmilel hokkabazlar ılndika11, 
Parlde Hnelik kongresini aktetmif· 
tir. ılndikanıa Fahri azalarından 
Albncı Dairei Beledi1• Reid M. SJ. 
mon, 06rdüncü Oalrel Belediye Reiıl 
Deonerl, Sen meb'uıu Korbcyye, 

o meb•uıu Graayen, 1abık bclediy• 
eclb reiei Lönartan •• ıatre. .. de 
u ko ııt"ede baıır bulunu1orlard1. 

• Şlmdlye kadar tn .. ilterea1n sn .. 
•eb bapiıhanuinde iki doktor Ya• 

dfe g6rüyordu. Bunlardan biri Bat• 
\ekimlik, diğeri de O:'IUll mu.-.vin· 
Utfnl yapıyordu. Tuarıuf yapmıı 
olmak için muu··a doktor kadro 
arici barakılmııtır. Fakat bu mua

mele y pıldıktan aonra anla~ılmıttır 
l eaaseo bu zat, ba vazifeyi fahri 

olarak sıörmekto idi. 

* Alm.snya, cep ıırhlııı d•nllen ye 
Othlş bir tahrip kunct.ni baız 

olduğu söylenen liçüncü gemiyi de 
tezgaha koyunca Franaa teJişa düş
\0. Dünkcrk İlim l mutlıiş bir gemi 
yaptırıyor. Bu gemi, bafhbaıına 
Almanların fiç cep z rbhsı ile başa 
çık cak kabiliyettealr. 

Frans n ın bu hazırlığını s;ören 
fngiltcro iae fiç yeni d retnovt yap• 
rmayı karar ııltına almış~ır. Ame. 

~ıka ile Japonya'nın takınacakli\n 
tavu we haroket merak u1audırıyor. 

• Vukarıkl fıltralara okuduktan fOn· 

,. ~n, kendi kendime mevcut buh· 
r aıu dokuran yara (berine parmağJ• 
aaı baıbm ~ib" geliyor. E~er herkea 
kendi Hıt"eaaı lle meşgul o'mayıp ta 

okkabazan iti hokkabaza bırakıl· 
aua, eğer tuarruf yapmak mak• 

1acl1le saten fahri cahşaa hiUnii ni· 
r•tJI bir adam kapı dı~ıuı edillne 
• eter bu yarııa b"r n.bayet Yer J. 

•eyi p te ıilib yarı11 bir nnl f11kiye 
ne •u atmaca yanıma kalp olunursa 

lbette ki bu ııkıntadan kurtulmak 
•Omkilu olmaz. 

Bu. fQ demek.tin 2 X 2 = 4 
Snreyya 

Paris, · 1 O - Amerika F ransaya 
Yerdiği cevabi notasanda, borçlu 
devletlerin borçlan01n ilgnsma ait 
hiçbir Dmit vermemektedir. Nota 
evvelki itilaflann yeniden tetkik 
ve bu suretJe Amerikaya bahşe
dilecek iktisadi menfaatlan ve 
tahdidi teslihat meselesinin anr
atla halli me1eleleriuden bahse
dilmektedir 

Amerikanın cenbı parllmen
toda okunmuştur. 

Gazetelerin neşriyabna gl5re 
bnki\m-et baz• kayıtlar ileri süre
rek 15 kAra ıevveJ taksitini öde
yecektir. Parlamento birkaç gün 
enel temamile tediye aleyhinde 
idi. Gazeteler bu .fikir tabanll· 
tüne i~aret etmektedirler. 

Maliye Nazın Jermen M rten 
de ıahsen tediyeye taraftar oldu
ğunu ıöylemqtir. 

lntiitere ödiyor 
Londra, 10 - Hükftmet 15 

kAnunuevvel taksitini alhu olarak 
ödemek niyetindedir. Bu husustald 
nota yakında j!Önderilecektir. 

Feci bir in fil Ak 
Nevyork IO - Kentuki ciYım ıda 

Harlen kör.ıür madeninde b r infi k 
oim uo ~ e 18 kişi h a} bo l mu tur. 10 
naıt bulunmu, tur. 

Ford iyile ti 
Detro t IO - Kcnd'r.ine fıtık 

ameliyatı yapı·an olomobil kıralı 

Ford tyılc~ miı •e lıleril• nıeşi'ul 
olcnıya başl&mıthr • 

Rayhşt.:g Tatil Edildi 
Berlin 10 - Rayhiftağ içtimala• 

rADı teb r etmittir. Kiaunuıanide 
t9planacaktu. 

Beşler Konf eransmda ihtilaf 
Devam Ediyor 

Cenewc, 10 - Betler Koaferan• 
•ında M. Mak Doa.ld, Amerika mu
rahhaaı Norman DaYle Ye halyan 
murabbası Aloial, Alman murabhaaı 
Fon Nlirat nHdinde tetebbüate bu
lunmu~laraa da bir nolı.bi nazar Ja• 
kınhj"a elde edememit,tırdlr. 

TEFRiKA NUMARASI: ta 

CEPHE GERİSİ 
'' M 1 L l I R O M A N ,, 

Muharriri : Burhan Calrit 
BinbBfl Faruk bu bqbaşa 

Ç&J aofraaında Ud nat kadar 
kaldı. Her feyden konuıtular. 
Y alnıı kendilerine bağla inıan· 
!arın adı •e ha•adiai geçmedi. 

Bu •kıamkl yemek dayetini 
o ç.ay ziyafetinde haı:ırlamıılardı. 
Biuba~ Faruk saat ıekiıdo apar
tımana geldiği zaotan genç ka· 
dını yine yaln12: buldu. 

Aç.ık un abajurlardan aaıan 
gOneıo benzer aydmlık aalona 
bir aqam ren~l vermlıtL 

Bu sarııın kadının çok gez• 
ınekten, çok eefahatbın botlan
•adığı anla~ıhyordu. 

Haveaini, zevkini daha ziyade 
o.tne ve tuvaletine bağlamtı 
görllniyordu. 

Genç zabiti ince bir teklifsiz· 
hlde luuşıladı. Bu dostluk hemen 
bir hafta içinde okadar kuvvet· 
leomiştiki biribirlerini uzun ıa
u.an kaybetmiı Ye aonra bir te
•adllfle karfdatmlf iki arkadq 
lilai koDUfUJorlarda. 

Biobaşı Faruk çapkın bir ~r
kek değildi. 

Hatta hekArhtı bile uılu ıeç
mişti. 

Sonra kanıına kUfı içil, saka 
bir ıeYgiıl •ardı. 

Yalıuz görenlerin Ye if :tenJeriD 
belki de baıka maualar verebile
ceii bu dostluktan zevk alıyordu. 

Dilruba 1-L bareketled lconu.
maaı, oyalayııı ilo guç zabiti 
kendine ısındırmııh. 

Binbaşı Faruk bu dostlukta 
yalnız biri birini anlamıı iki 
insamn, hııtta kad1nlık, erkeklik 
ayırt etmeden anlaşmış iki arka· 
daşın kafa ve duygu birliğini 
buluyordu. 

Hatta bu tanışmadan (Narin)e 
bile bahsetmedi. 

Niçin bahsetmediğini kendisi 
de pek bilemiyordu. Bunda bir 
tehlike e8rd0ğll için değil. 

Bahae değeri .olduğu için de 
delil.. çllnldl UZUA -tleriol ıap-

1 

Bir Franıtt gazete!Jtnden: 
Bir pseteei aoru7or: cT ı d di teslibat konferansı gayesine vasıl oluyor muh 

Oemiyotl Akvam umumi kit b1
: cŞ"mdillk bundan sonra toplanacak olan 

tabdidf teallbat konferanıluına fttirak odeeek. devletleri Alfnbe ım~ıile tunU 
ediyoruı.t • cevabını "eriyor. 

Hitler Çok Müşkül Bir 
Çıkmaz Karşısında 

Berlln. 10 - Hillerln batlıca mu
nv:nl olan M. Jo~J StraH 3 haftalık 
bir mezu iy t ialemlttir• Bu mOddet 
r:arfında aiyaaetle meccıul olmıyacak· 
tı ... M. Stroıcnin bu çekillıl Hltler• 
ciler araaındA blr lbtllif çı\ t ğma, 

ve fırkanın bDyQk bir buhran geçir· 
ekte olduğuna bir delil add di'· 

Vunanistan'm fogiltare'ya 
Olan Borcu 

At na, SO - lngiliz Sefiri, Yuna• 
nbtan'ın lnğiltere'ye olan borcunu 
u arlı, istemektedir. Gucteler, lagil
tere'nin harp borçlara mu•leal do
layuile Amerilra•ya Yerdiji ce•aptaa 
iatifade etaaekte, Yanan~tan•an şim• 
di7e kadar biltila teabbiitler:nt yap
tığını, timdikl miltk\llltın aözönOnde 
tutulmasını •• baaı kola7hklar 1ra .. 
teriluıea al latemektedirler. 

Almanya'da Affı Umumi 
Bertin 10 - Slyaat n1a lkbaadl 

miicadeleler dola7ı•Ue mabkOm olan· 
tar bakkıada bit affı umumi kanunu 
kabul edllmlf tir. 

M. Troçki Geliyor 
Roma, 10- M. Troçld Brendizrye 

vbıl olmuı Ye npurla l.tanbul'a 
hare\cet etmittir. 

mektedir. M. Straae'den ıonra HltJee 
rla maruf munlnlerinden M. Fedrrla 
çeldlmul bu 1'anaaUJ kUYvellendir• 
mittir. Farkanın diter mutedil bqlu· 

nan reia:erinin de çekileceğine dair 
bir pyla vardır. Siyaıt mehafll 
Nazl fırkaaının çok naz:k bir nzl· 
yctte olcuğu kan atindedir. 

Yugoslavlarm Hareketi 
Protesto Edildi 

Roma lO - Yugoslavların Dat. 
maçya'da Rom 'nın ve Venediğfo 
medeniyet eserlerine karşı yaptık• 

lar• hakareti protesto etmek O:ıere 
Ayan Mecliaine iki takrir verilmiıtir. 
Venedik •atanperYerler cemiyeti 
bu bareke~ı protesto etmittir. 

Bir Yangın Faciası 
Edmonton, 10 - Bir yaaglnda 4 

çocuk yanarak ölmüetür, 

Haydutlar Bi~ Bankayı 
Soydular 

Boynea AJreı 10 - Dört laa7dut 
bir bankaya bOcum etmlflor, bir 
memuru öldilrmUıler, 18 bin piyaıtr 
çalarak kaçmıflardır. 

Turizm Konferansı 
Roma IO - Beynelmilel Turjım 

kouferan•ı açılmıftıt. 

l 
teden Dilrüba H. babae değmeı 
bir kadın değildL 

Binbatı Faruk bu dostluğu 
( Narin ) e açmak değil. Hatta 
bu mDnasebetl hissettirecek bir 

- O kadar seYerim ki, di· 
yordu. Hete bu kıriıantemlerL •• 

Yemekte Berlin seyahati ko
nuıuluyordw 

patavatsızl·gı yapmaktan bile 
korktuğunu biuediyordu. 

Bu alqam bile yemeğe ge&. 
miyecetiıJİ 16ylerken: 

- Bir Alman Jenerahnın te
refine siyafet •ar, oraya daTet· 
liyimJ 

Demiftl. 
Bunu ı&ylerken HIİnln titre

di;iai kendi de aıılada. 
BOtBn bu heyecana Dilruba 

Hanımın alqam renğl ıalonuna 
girip ıenç kad.nın hawuına ye 
kokuıuna karıtbğı &aman eriyip 
gidiyordu. • 

DilrDba Hanım bu akıam aa· 
tonun aarı bal renği aydmlıganda 
limon renği bir tu•aletle o ka· 
dar ıık g8rDnUyordu ki bu hepsi 
gllzel eşya araaındaki ahenği 
tamamlıyordu. 

Salona hafif bir inci çiçeği 
kokusu yayılmı~tı. 

Genç kadın binbaşı F rulrnn 
ıetirdiği çiçekleri gUmi!ş vazolara 
takıim ederken teıekkllı' edi
yorduı 

Dilruba Hanım: 
- Sizden bir ricam Yar Faruk 

Bey. Dedi. Hakkı Beye gidecek 
küçllk bir el çantası Yar eter 
atırlık olmazaa aize ... 

- Emredersiniz efendim. Gl
decegim glln gelir, ehram. 

- Çok naziksiniz. 
Yemek çok neı'ell konutma• 

larla geçti. 
Gece bir parti biriç oyna• 

dılar. 
Genç' ErkAmharp geç •aldt 

biaara otomobille d6ndll. 
Cengiz uyumuıtu. Hizmetçiler 

uyumuıtu. ona kapıya (Narin) 
açta. 

Binba~ı Faruk arbk bu resmi 
davetlerden ııkıldığını, böyle geç 
vakitlere kadar onu evinden ra· 
batından ayıran bu ıiyast angar
yalardan usandığını anlabrken 
sesinin titrediğini kendi de bi .. 
eeıtti. 

Fakat genç kadının bu maze-
retleri o kadar tabii karşılayışını 
aı&llnce açıldı. Ferahladı. 

Cengizl öptil fakat aebebi 
belin1a bir utarabm bwp sibl 

Sayfa 3 

Gönül işleri 
._ _______ ,, 
İki Kadını 
Bedbaht 
Edince .•. 

"Otuz dört ya~nndayım. On 
dört sene evvel evlendim. Refi• 
kamın benden büyük olmasına 
rağmen, bana karşı gösterdiil 
merbutiyet dolayiıile bir vicdani 
vazife addederek evlendik. Bu• 
gün on ikisini bitirmek llzero 
elan bir kızıuı, yedisini ikmale 
yeltenen bir oğlum var. Bntno 
bunlara rağmen Anadolunun b
tihlasmı müteakip Ankaraya ge
lerek bir vekaletten katiplikten 
müaıeyizlige kadar yükseldim. 
Ve oihayet memuriyet hayatına 
veda ederek Ankaranıo mfibim 
bir ticarethanesinde yühsekçe 
bir maaıla muhasebeciliğine gir
dim. l,te bntnn talisizliğim bur_. 
dan başlıyor. Zira para ve refah 
noktasından gülen ve yükselea 
bayabm, bu müessese bir ataji
yer olarak devam eden bir genç 
kızın aşkına esir oldu. 

J 

Sevdiğim bu kız da bana kar
tı çok derin bir rabıta ile bağ• 
lanmıftı. Nihayet ilk refikamı ve 
çocuklarımı ihmal ederek bu aile
nin nezdinde kalmıya daha dof
rusu bu aile içinde, aile haya
tında bula1Dadığım saadeti bana 
temin edebilecek bir ikinci yuva 
kurmıya teşebbllı ettim. Aldığım 
para her iki ailenin refah içinde 
geçinmesine kafi gelirken, bir gllD 
patronla aramızda tahaddüs eden 
ufak bir ihtilaf yüzünden vazifemi 
terkettim. Halen Ankara da yine mD-

tevazi bir memur olarak yaşıyorum. 
lık zamanlar çok samimiyet göste
ren ikinci refikam son zamanlardı 
çok bOyUk hırçınlıklara başladı. 
ilk defasında, birinci refikamla bir
likte oturdugumuz evi tcrkederek 
annesinin yanma gitti. Yalvar
dım. Ağladım ve nihayet ikimia 
bir ev tutarak oraya tqındım. 
Bu e\•de bir hafta mes'ut yaıadık. 
Fakat annesinin tezviratı yllzlln• 
den kavgalar biribirini takip etU 
Ye yino ayr.ldık. Bundan da lkl 
çocuğum Yar. Şimdi ayn yaşıyo
ruz. Fakat çok kııkanç olduğum 
için ne yapacağımı taşırdım. Bana 
akıl 6ğretiniı. 

B. K. 
Bu zat benden akıl istiyor. 

Fakat ben Onun mektubuna 
kendisine yol göstermek açın 
değil, bu kabil feliketlere marua 
bulunan safdil gençleri ikaı için 

naklediyorum. Okuyun ve ibret alın. 
Ht\'.'ll 'I T&'i~l 

kafasını deldiğini duya duya 
uyumıya çıhştı. 

* Berlinde Kayzerhof otelinde 
Şeker zade Hakkı Beye 

Kocaman kokol 
Sen artık çok olmıya baıla

dın. D&rt aydır lstanbula uğradı· 
dığan yok. Yolladığın ipelr çorap
lan Agop Efendi derhal piyasaya 
çıkardı. Bana verdiği hesaba na
z1ran bu ıefer o kadar çok kir 
olmamıJ. Onb ı bin lira kadar 
birşey tutmu1-. Bu binbaıı Faruk 
Beyi nasıl ele geçirdiğine ıaştım 
doğrusu... Yaman adamım ves
ıelAm. Bu genç ErkAmharp çok 
işimize )'arayacak... Pırlanta gibi 
insan hemen hemen onunla sana 
yolladığım altınlar kada.ı temiL. 
en kıymetli ticaret eıyasmın ya· 
sak edildiği bir zaman o böyle 
gUmrllk kapılarına uğramadan 
geçen bir dost her akşam faru
panya içiren ehbaplardan daha 
kıymetli. Aferin aana şişkom. 

in başı Faruk Bey her hal
de yakında latnnbula döne
cek. Bu sefer ona daha kıy
metli feyJer yllklet ki değsin .. 
Agop Efendi Nna birçok altın 
ye •lmu bıwrladıtını ı6yledL 

( Arka.. TM) 
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::.ılı.:, _D_iin_tJJa_HtJtJı_;._ı._; .... L yarım ımı ' Evlcaf l,Jeri f " 
Elmas 
Ticareti 
Ölüyor 

Dllnyanın en klrh tlcared .. 
El•a• Tlca· rindea. biri de el

mu ticareti lclL 
r•tl Ôlügor diyorm. Çlakl 

ba ticaret.1 arbkl kalm&mlftlr. 
Amerikanın eıı ıea,U. n bq 
clladGrtlcl bir faaliyet glatercliii 
11ralarda • ylkak deneUI 
balaa elma9Ç1lak, fimcll, parualak 
Jlzladen, _para etmes bir llale 
reJmiftir. Elmua aldlrea ,.. .. 
rlka olm11flar w baaa Od _. 
.. bl Yarclar. 

Birlad •bep fUclar : Amerika. 
llntll U. ıalı... bir memleketti. 
B~eaale1h 1abua bir ldmaeJ9 
Amerlkaya gittill ıımıa karwall-
u bir ...... .tacirlaia adı- ~ ...... ,. .... ,.,.. -~ 
...... ,... •• lraohr• .. 
.............. irs• alrtrmak 
için .. ..., ;-.ta Çlakl 
ba alı1t .erit ?OD derece 
.wt prt1ar1a ,.pı1a,orda. Haf. 
tada elli kurup. •• 

Ba elmua alan adam derhal 
Wr fotojrafcap kop1or, ·r...ıai 
pbrtarak arkada baralWiı ak· 
nbalanu 11Dclerl1or, GDlrrcla 
Nllmcle .. clllderl ..... tldk 
.....,..ada• Amerika'cla p-o 
ltak para kaıı•ldıfau 1&1111.a;. 
rorlardı. Bu hal. •JDI umanc1a 
Amerlka1a malaaclr de celbecli-
1orda. 

bdnd aebep IH. mabacentiD 
...... idir. Amerika htık6m•tl. 
laulpen ıelen mabacirleriD mlkta
rma tahdit eder etmez aylanacak 
mlft-' balaaımacL. Derk•• ara
,. içki ,..... ...... A.slka 
laalla, enelce. bir meJlaue Yeya 
p1pa etleace mahalline ,tttiği 
ftkit kra•abna lliftirdiji ipeJİ 
.. ,a parmapa ıeçirdiil ,1aı11 
etrafuaa 1Werebili7ordu. Fakat 
içki :ruatil• beraber bu sW .. 
rif lmklnı da kalmada. Awapa
clald nziyete gellnceı Amerib'da 
bu mata para etmecliktea 10ara 
eeld dllnyada ıeçen bir neme 
GW>Uecejini zannetmek elbette ki 
hatadır. Etmaı ticareti, pmdllik, 
lft• bu ,tızdea llllyor. 

lru hlk6meti De ln,nı..m 
llt. 1 aruanı açacak reni 11• r• bir hlcliH olda. 

lrt1n Ar•- lraa blk6meti, ._. 
•11da diii bir karar ile 
a petrol arama hakkına dair 

lngiltenye "'mit olclaju lmtl1uı 
t.hetll. Ba imtlJUI ifletmelıc 
hakkı Alaılo • Peniyaa imimi 
firkete ait bulm1111onla. llldcl .. 
tialD bltıauia• b•ll& 28 -· 
wardl. Aınca lraa lalkO..ti U. 
h tlrket ._da .. ftlll ı.tlyu 
............. b-.ddtaraa 
... braril• 1..-c111.bllecetW 
b1clebaekte ldL 

Aaılo • Penl1aa ,...... tlrb
tblla .. fala .... laetlerl ... 
sat .. 1mı blklm•tialia 6de 
laalae•aktadır. bu itibarla f..ua 
karan hem ma•cut maka•eJere 
..,.,-r, hem ele lnplter•J• lmp 
Wr .... Jit tellkld edilmekteclr. 
Yabm falla bnrmda 1..ı ml
ubnde bahmarak pdre utra
,.. lraa halmlnma ..,... et-
·- .......... b,.tla bahm-, 
.. ....,. Wr parp .. .._ 
etmlftlr. M ... alih Loaradaa _. 
a. malfamat, ba .._.. bir ... 
..... 1apalımadap takdirde ma
b•elenln bir taraf kaarile f.,. 
laladea dolayı icap ecl• tedbirlerin 
•'p•a• için laıDt.....ı. bltla ........ . ............... .... 
............ ır.. ........ . ....... , ............ 

D kt B • Ô p Eh ı·k z /stanbalda Evka-
0 or esım mer aşa e 1 a- fın Olmıgan Bina 

manlarına Ait Habralannı Anlabyor ~0! ~!!~:;~ ., .... tıa 
ba tuavvurla alAkadar oldutu 
laaldunda deveran •tmlt olu 
rlnyetler aıılaızdır. 

RlftD Bey diyor ki: 
- Ben bmirde EYkafa alt 

se)'tia muelelerile metsıal oldum. 
Bu ._. mabtelif mıatak ... rdald 
seJtialilderimiade ( 36) bin çual 
kadar mahaallma. Yardır. Baa. 
llllfım Albk. A,..a.lr. Bera••• 
•• Ôdemif ıeJtinlerl .... , .... 
Blrhuiye Ye bmitinldler de im
men Ablm11br. Kalan luıma 
toplatbracaiız. Baaa için de blıı-
~ fabrika ile ••'•tblc. balarclaa 
aeytia Pİi pptararak p1,_ 
balaaca •tacataz. Yat ,.., .... 
için &Jnca fabrika n ı..-.. 
rapblacajııma dold ......... 
Tütün Deposu lleselell 

h ., .. (400) .... ..,. ,.,. Rt:&=a: 
eneldea ldraladJr. a. ,_... bir .., 
değildir. Birkaç ab -. 8 
Aakarap daoecejim. 
~Beye: 

-laianbalda aebdar, •eftaf .... 
laadlliu• ıordak, f8 cenlll wnl 

- tetldkat1am bitmHL 8'ru 
beldeJlalz, aetlceJI alanca .... 
ml8pet bir tef .a,u,.blllrl& 

Küçük Bir Haap 
Rllfttl Beyin ..... bt'I 

rakama latbarea k•• tetldld
mlzle takribi bir laaap ,.,..,. 
lltecllk. Vardıjama aetlce f8 oldm 

a.ı.m,. birkaf ... ..... 
al•erotaJ yaparken lataabal'• 
(135) b1a bina De (45) bla btW 
--~ ...... lunmattar. . • 
ltlbUla ~w·cleld -..... .. 
anal11111 miktuı tamam ( 180 ) 
bini baluror demektir. Biz • 
( 180) bla parpmD Mkadarmm 
mllk Ye aebdanam ftlul ol
dutana lfrenmek llteclik ft 
Tapu ile EYkaf ldarellae, ı..... 
bul'uo uki tarihini bilealse •• 
racaat ettik. Ojreaclik ld ı 

l.taabul'cla 8arf •ilk ana w 
binalarm miktan ( 180 ) bla ~ 
pm11 azami onda birin tutmalP 
tadar. Ba nkıf parçalar içlacl• 
de ucak ( 1500 ) belan _, 
nlaf, ,... akar, ........... ... 
.......... ..,.... lanteylnl 
nlufbr. Şu bale gire fıtanbal' deki 
bina Ye arsalana (182000)i E.at. 
ait demektir. laabal malaenbe 
aeticelinde fethedildiil lcln O. 
manla hllkllmclerlan bltlia .. larl 
ftlaf etadtler •• c:=. bir 
laım••• blk6met • •• 
Jlbek memurlara ftl'lllillerdir. 

Y alma ı.taabalcla aBfuı n 
-~r.t btila adedi artınca aak ... 
b ,..,.., ...... .. 
ı.taabal harap ... ,. ,. bal-
.... latubala .......... ... .............. - .... .. ...... ,... ............ .. ,.. ... ,....deld .., ...... 
na ...... e•na .__ ............ 

Hwkea ..W ...._." ,.,. 
brab._. fakat••• IPa de 
•Ykefa ,.... .. .......,. .... 
lnre, ,..t riıacel .. w .e1111I 
........ Wr iııı6td ....... 
cektln itte ( ._.,...= ..... ..,.. ----'· l.tubaldeld ............ . 
bir llti•• ...... . ce11t· ........ . 
Halk ..,...,.... ......... ..... 
raf edebiliror. fakat ...... ..... 
myor, verlllia ftfat edlıce ._. 
1er ewkafa kalı1.m.. Yeal nbl 
kaaaaa llillet llecl•_,_ pkn• 
lcant•Jlnll ftlaflar tam .... 
tufiye eclilecelr, llalk o ıamaa 
malik yuiyetial de bnaeak-
br .• ..ıtmattaa ..... .... 
~ leap ....... clenll .... 
ld: l.taahalcla ............ .. 

~-:.~:..:-::: r;- _,,. • ............. 
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iT\ BAT Ti AKKİ 1 

VE 
Nasıl Doğdu ? •. = Nasıl Yaşadı ? .. = Nasıl Öldü ? .. 

T t:.frika Numarası : 1 - Her Hakkı Mahfuzdur. -

Paşanın F·rarına erkes·n 
i H"diseSebep Olmuştu 

. 
Su tan Saçını Yolarak "Evlatlarımı isterim,, Diye Bağırıyordu 

Ab 'UJbamit, (Çit köıkü) nün J mış, ayakta du· 
knçnk alo unda ayakta duruyor, ruyor. Çağırttık· 
o gece tiyatroya davetli olan Jaranı sabır.sız· 
misafirler hakkında (ikinci esvap- lakla bekliyordu. 
çı fıyas Uey) le konuıuyordu... Kapı açıldı. Ev· 
Sarııym, ( saltanat kap111 ) nın veli ( Esvapçıba-
önu ıde (ikindi nöbeti ) oi yapan fi hmet Bey) , 
bahriye muzikası, ( travyata) nın ıonra da ( Ser 
ağır bir parçasını çalıyor. Bu ıo- hafiye Ahmet 
ğuk kAnunevvel gOnllnOn ıert CelAlettin Pqa ) 
ruzgAr1, musiki nağmelerini biri- içeri girdi. •• Her 
birine karışt rarak uzaklara doğ- ıeydo Ye ber-
ru savuruyordu. Salona, birden- kesten hislerini 
bire başmusahip Cevher ağa ıakJamıya çalııa' 
girdi. Elindeki kOçOk :arfı, Ab- Abdülhamit, gc-' 
dülbamite verdL lenleri mUmklla 

Abdülhamit, zarfı açarken olduğu kadar 
lıyas Bey sesıiıçe çekildi. Baş- gliler yüzle kar-
mu ahip de kapıdan çıkarak ora· şılayarak: 
da emre fntizar elti... Fakat bu - Galiba ıo-
lntizar çok aOrmedi. Abdülhamit ğuk var. Ü~ümU.. 
zili çekti. Başmusahip tekrar şe benziyorsu• 
içeri girdi. Abdlllhamidin rengi ouz. 
bembeyaz kesiJmişti. PürüzlD bir Diyo aBıo 
ıesle: başladı. Birkaç 

- Ben, içeri gidiyorum. Ça- saniye böylece 
buk lsmet Beyle Ahmet Celilettin konuıarak heyecanını yendikten 
Paşayı bana gönderin. sonr : 

Dedi .•• Baş mfüıabip, geri geri - G rip değilmi?.. Hemşire--
giderek kapıdan çıkıyordu. den timdi bir mektup aldım. 

Hü!lkAr: Mahmut pqa sabahleyin köşkten 
D çıkmış. Daha hail avdet etmemi~ - ur... "il 

Oıye onu durdurdu ve sordu: Hemfire, fena halde telişlanmış. 
- Bu mektubu kim getirdi. ( Ne yapalnn?. ) diye bizden 
Ba~ mUsahlp, ince •• titrek soruyor. 

hlr esle c~vap verdi: Şimdi burası, bir imtihan od~ 
- Aliyetilşşan baıretlerinin • na d6nmDıtll. AbdOlhamit, ı6z-

•araym dnn bir Ağa ietirdi )erinin ne tesir hisıl ettiğini an-
efeodimiz. lıyabilmek için dikkatla karşısın· 

_ Ağa, gittimi?. dakilera bakıyor, bu mcs leden 
_ Hayır efendimiı. Cenp haberdar olup olmadıklarını onla· 

bekliyor. rm çebrel~rioden anlamıya çalışı· 
- O Ağ-ayı harem kapıeınıo yordu. fımet Beyle Cclalettin pa· 

6o0ndeld tüfekçilerin od s na fa da, bünkArm gizli endişesini 
koyun. Kimse ile konuşturmayan. hissetmekle beraber susuyor; ona, 

- Ferman efendimizin.., ıon sözil söyfettikkea sonra cevap 
Baş müsahip, snratle dııarı nrmek i tiyorlarda. Fakat bu 

çıktı, CnmekAnlı kapının iç tara· hesaplarında aldandılar. Çüokn 
hnda nöbetçi yaver ve aıllsabip- Abdiilbamit, birkaç aaniye ans11-
l•rİn arasında ayakta duran ince rak onlar n yilzüne dikkatle ba-
ve uzun bir harem ağasına baktı. ktıktan sonra açıkça •ordu: 
Ağanın yüztinde, büyük bir - ~iz ne dersiniz bu işe? .. 
endişe ve ızhrap vardı. Artıli, bu suali cevapsız bı-

Başmllilahip, kapının dibinde rakmak milmkUn degilcli. F alcat 
duran hademelere, · paltosunu ismet Bey, daima olduğu gibi 
Lfaret etti. Giydi. Ağan.o yanına sfiktlnetini rnuh.-Eaza ederek önü-
aeldl, ne bakmakla iktifa etti. Abmct 

- Buyurun kapı J')ldaıım. Ce'a 'ettin paş~, cevap verdi: 
Beraber gidelim. - Vallahi bilmem ki .,fendi-

Dedi... Onu aldı. Harem dai• miz... Ferman buyrulur <', ıöyle 
reıinin kapııı &oilnde, tek bir el albndan h:lAşsızça bir taharri 
odadan ibaret olan tüfekçilerin ettirelim. 

nöbet odasına getirdi, ikindi na• Süküt, tekrar birkaç saniye 
mazından heutb avdet eden tü- tlirdll. AbduJbamit, elindeki bas-
fel<çİ Boşnak Bekir Ağnmn kuln· tonu, hafif hafif yere vuruyor: 
tana iğilerek: artık öfkeıioi ortaya dö ecek 

- Bu ağa, burada kalacak. sebep aradığı anlaıılıyordu. 
Kimse ile konuşmayacak. Efen- Gözleri. birdenbire Ahmet 
dimiz trade buyurdular. Celalettin Paşanın göz!erinde 

Dedi ve ıonra, ismet Beyle temerkllz etti: 

(Yine Beyoğlona gitmiş, frenklcrle 
zifJenmek için bir kaşeye çekil· 
miştir, ) der, geçerdim. Fakat 
oğullars'" da ortada yokmuş .• Sabah· 
leyin onlan almıt. gitmiş, bo •akte 
kadar köşke dönmemİJ.. 

ismet Beyle Celalettin Paşa 
kendilerini zaptedememiş: 

- A .. A.. A .. 
Diyo birer hayret nidaaa çıka

rarak, ellerini ağızlarana kapamış, 
biribirlerine bakıyorlarc>ı, .. 

EvveJA ( harem kapısı ) nda 
tüfekçilerin odasında ( ihtil4ttan 
men) edilen barem ağası iıtic•ap 
edildi. Bunun ifadesine nazaran 
aabahleyin ( Seniha ıultan ) ın 
köşkünde ş6yle bir hidise geçmİf. 

Sult n hazretleri, mutadı veçhle 
(alaturka) saat iki)e doğru uyan· 
ru ş .. Epeyce zamaııdanbcri {zevci 
muhteremi Mahmut Paşa bauet
leri)lc darğın olduğu içio. yine 
bermutat yalnızca kahvaltı edi· 
yormuf. Ayakta duran hazinedar 
o.taya: 

- Paıa, nerede?. 
Diye ormuı. H znedar usta, 

söyleyip söylememek için kısa 
bir tereddOt dewcıi aeçir(iikten 
•onra, 

- Şimdi hnmamdan çıktılar, 
tuvaletlerile meşguldürler, aslanım. 

Demiş. fakat bu kıta cevap. 
ıultnnı tatmin etmemiş: 

- Yan oda kim varmış ? 
Diye l krar sorınuş. Hazinedar 

usta, bu suale birdenbire cevap 
veremıyereıt elicrini oğu~turmuş. 

Fakat, s1Jlt n n esrarına dayana• 
mamış ; N '1ayet: 

- Şey. sultanım.. Katipierf, 
Salih Bey varmış. 

Abmet CelAlettin Paşayı çağır- - Taharri ettirelim diyorsun.. Demiyc mecbur olmuş. 
mıya gitti. , Vaktile tara11ut ettirilseydi daha Sultan, derhal elindeki mineli * iyi olmazmıydı?. Bu adamın halini çatalı, albn kabvalb tepıisinı 

AbdUlhamit ( Dalrei mabıusa ) bilmiyormıydımz?.. Yalnız kendisi atmıt: 
da' J 0 ' fWtda, butonuna dayan· ortadaa kaybolıa. bir 9ey deiil .. ( Arkaat Yal' ( 

Gençler Ne Düşünüyor? 
( Batbrafı 1 inci sayfada ) 

Kemal Kndir B. diyor ki : 
"' - lnkılAp, beşerin IAy k 

olduğu yükselmeye kavuşması 
ıçın ınurunun alevlcnmesidir. 
işte Tilrk lnkıl bı da her inkılap 
gibi bu şuur alevlerinin toplu· 
luğudur. Fakat onu diğerlerinden 
ayıran büyük bir fark var : 

inkılabımız bllyüklüğll kadar 
seri, sllrati lcadar isabetli ol· 
muştur. Türk inkılab ndan başka 
hiçbir inkılap bu kadar kısa 
bir zamanda dünle bugün nra
sında böyle büyük bir uçurum 
açamamış, açtığı uçurumu da 
insan kafafarile doldurmadan 
geçememiştir. Çünkü onların alev
lenen şuurları hedefini z.ikzııksıı. 
tayin edemedi. Dünya bu kadar 
isabetli oku ancak Tiirkiln ya• 
yındu görebildi. 

Bu bUyük harikaları sade 
Türk inkılabında gören tarih, 
onu inkılApların güneşi saymazsa 
nankör derim. Bu inkıllbın ve 
onu yaratanların isimleri bugün
ktl neslin ve yarınki nesillerin 
nnr alacakları en bQyük kaynak• 
br. 

Tabiatan bir kanunu f8rdır: 
Y qamak için ku·netli olmak 
iham" Nasılki ölüm yaıamağa 
kudreti kalmıyanlan bu kanunun 
bnkmUne g&re seçer ve aymrsa 
ikbıadJ sabada da buhran ayni 
işi görUr. Buhranın tcsirile yıkı
lan fert veya zllmre çablBJ"ı, 

zamanm ikbaadt ve içtimai şart• 
larına uyamıyan gayritabii varlık· 
lardır. Adımları cemiyet bayatile 
bir olan insanın buhrandan kork· 
maıında bir mana va ıebep 
yoktur. 

Her inıao mutlaka kutat bir 
nrhk tamr. Ben kendimi müs-
tesna sayacağım. 

BugUn ferdi Ye cemiyeti ayrt 
ayrı tetkik edersek her ikisinin 
de dayandığı temelin aile oldu
ğunu görürüz. Her hangi meslek 
veya mezhebin aile mefhumu fize
rioe yapt ğı tesir şu v~ya bu cep
hesinedir. esasına değ ildir. Onun 
ruhuna tesir edebilmek için in
sanlığın zihninden - her sahada -
bütün yakınlık duygu ve bağla
rını söküp atmak icap eder ki 
bunun mümkün olmıyacağını da 
binlerce senelik tarih isbat etmiŞ9 
tir. Mümkün ola~ağını farz etsem 
bile hayırlı oetice vereceğini hiç 
umma yorum. 

Hayattan korkmak mı"/ 
Çok tuhaf sual. Bence: ha

yattan korkanların zaten yaşamak 
haklan yoktur. 

Gaye, bir takım gftçlnkler 
mahsulndnrki insanlar onu yük

ıek tan r. Gayesiz bayat düşünll
lcmcz. Her adım gayeye ulaımak 
için bir harekettir. 

Şu halde insanların bnyllk bir 
ıe•k ile koıtuklan gO~llklv 

mecmuundan korkmalannı çok 
lüzumsuz Yehim aayarım. 

Yaşayış dllşllncclerinde muh
telif ıekiller tanımıyorum. Her 
yqıyan Yarlık mahdut gtlnlerinl 

mes'ut geçirmek ister. Kullanılan 
vasıtalar ne kadar çeşitli olun• 
olsun netice birbirine benzer. 

Acaba istenilen saadet tahak
kuk eder mi? Evet, diyemem. 
ÇUnkil beşerin arzularına bayat 
bir hudut koyamariıışbr. Her 
kalada başka bir kalıba giren 
ba mefhum tam elin dokun
duğu anda s6ner ve başka 
bir f ekil alarak uıaklaıır. Onun 
için bendo saadeti tutmak değil, 
ona daha çok elimi dokundur
mak, kısaca: "Çoktan daha çok 
gaye tophyan bir hayat" isterim.,, 

Hukuk Fak Ol lesinde Koni eranslar 1 akşam saat 
Buglln ıı.at 16,5 da, Hl1kuk Webe 2t,30 da 

cemlyetlntn tertip ettitri konferanslar O 
lstanbul Bdrdignl 

$ehirTiyaİl'osu 

ııııııııııı ıııı scrisıniıı birıoc:ai, mUdorris Mmılihiddln Ç Saal 
Adil B11y tar Crndan hukuk fakülteal Operetı lp.rde Z1 tablo 
konferans ttnloııunda verilecektir. Yazan: Ekrem Reıit 

Hatip «Türk ganç\iğiniıı ınesuliyeti• Bestellyon: 
me"z ıu etrafındA söz söyliyecektir. Cemal Reılt 

ltsugftn ye bu akpm aon olarak 1' __ Um_u __ m,.~.•--
• A 3 haftadaab«I oymaa-

M J L L 1 Sinemada =~·.:.:ı":p•r•u. 

llLlll 
UIDlll 

TRADER HORN 
u TÜCCAR HORN w 

film Anadoluya gideceğinden 
son gllnünden istifade ediniz. 
MııtbelA": 2.M • 4,RO Ak,am 0.~0 

ALBERT PREJEAN 

FAHİŞENİN 
BELALISI 

A•k, heyecan, ibrotami• ahllkl film. 
Çarşamba gününden itib ren 

ALKAZAR'da 

Georgea Van Parys'in 
PARMI LES FLEURS 

ve 
C'EST PAS jUSTE 

t Lrkılarını 
ANNABELLA ile beraber 

GAiP ÇOCUK 
filminde taganni edecektir. 

Seslerin en ruhhısunu, en gtlzclini 

R 1 C H A R D T A U B E R'in 
BİR A Ş K NA (; M ES 1 

bOyilk filminde Perı mbn ak.tamından itlbaran 

M A J İ K'te işiteceksiniz. 

Atl ası eelmiyen bUytik bir kalabalık kUtlesi 

G. T ş.m •• oK .. "lp AR'I 
A Ti S Ti K S i N EM AS 1 N DA 

KADIN SEVERSE 
fil lad ı4Jrlp 1 dlallfOI' ,,. usarı takdtrle ı.,ncllyor. lı.ntea ı En eoıa fOX 

m :mal'de Tı-oçld'aıa TiirklyMI• barekctl n Kope~baf'd~ kon~ 
Ba fflm Jalna• bir taafta pterilHektir. ~ 
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Taggare Piyangosunun Keşidesine Bugün Başlandı l En Soıı Keşiflere Ve Tetkiklere Göre 

• z T TUS UF 
we 

Yazan : Ömer Rıza 

-11-

Kadın Bir Oğul Doğu~du Onun Güzel 
Olduğ nu Görerek Üç Ay Sakladı 

lsreilin Mısırdan hurıpcu bil~ 
disesine hik·m olan bir men· 
lube, Musamn kıssasıdır. lbrant 
şekli Moşeh olan MusA kelime
sinin Mısırf'a olduğu çoldanberi 
kabul edılnı işlir. Musa, birçok 

· Mısırl ların isimlerine mül8mk 
göril)en Mes'in aynıdır. Tulmosiu 
namile tamd ğımı z Fira~unun adı 
Tut• mes, i tımioi Ramseı şeklinde 
tanıdığımız Firavunun adı Ra -

( mes'tir. Manaları, " Tut " ve 
.. Ra " dan doğ~~ıJard ı·. Mt ırca 
mes kelm:ıesine bi. İl h r~ ismi 
tekaddüm etmekt dir. f kat 
Musl, ı.nuvahhit olclu;{-a :çin onu 
ismine Mıı:ıır Jliti:ı;!:. • .ı::fon lminJu 
ismi teluuidUn1 ei:m~ :şnr. 

Ba:ıı Mısriyat ~Hmhri Musa 
kelim~shıin '' .. ' u~a.rı \ .·;ı\. ,, •eya 
.. doğıü1 <.-glı;, ,, t', •• :"·

1tl\d 
Mesi' den )fch .. e {Iİ • ;. ·.l &&• :r: 
yorlar. 

Fakut 1 
• • i ' · <le 

birçok ~1 ı '* .r. :G ti•-

huruçta t ,, • • ' ; p k t.ı rih bir 
surette r.nltş idığ ne gö· t. l· irn· 
vunun h.c1. ~ ··J tt~ ı ıH .. r. ç..ı 1rnr
masına mebni oua I f c ; iı de
miştir. 

Eski Mısırhlarm yaz. farından 

için sazdan bir sepet ahp katran 
ve ziftle sıvadıktan sonra çocuğu 
onun içine koyup nehir kenarın· 
daki sazl ık arasına bıraktı. " 

Bu parçada nıevzubahs olan 
LAviler den adam Mu ıoA'nm ba
baıı ve Liivilerden kız, Musa'nın 
anasıdır. Bu çift evlendikten 
&ıonra kadın gebe kaldı. O za
man, lsrail kadınlarından birinin 
gebe kalması, derin, derin endi· 
şelerle karşılanan, birçok kor
lrnlar ve kederlere ıebebiyet 
veren bir hadise idi. Mısırlılar, 

lürailin çoğalıp l<u\'vel bulmasına 
ve f eh!ike1i bir :vaziyet alma.ına 
m!ni oi:nak için yeni tedbirler 
alm •lerdı. ı~~·" ilin bütiln ebcf eri 
toplar? .r•s, <mlıtrG. fsra ilden doğan 
heı e. lcd ç t~uguıı derhal öldü
r fmc"'; ıçıı. 1

• t 'ı f~ !rler veril· 
misti l.iıeleı d6 l r:ııLlen olduk· 
lnrı içir <•nl1ırm bu er re k5r U
~ö ıııat. ihatJerin i beklemek im· 
1 aıt!)ı:ıd.. b ı.r bı. d oli.ıı , ellerinden 
~ ei'en bet şeyi ~·aparnk bu emrin 
hltbikınden b:açınacuklardı. Nite
l ım öyle d e oldu. Ebeler, doğan 
< rkek ~ocukları öldlirmiyorlardı. 
1. u da Mıslrlıların gözünden kaç
madı. Onun için ebeler sorguya 
çekildiler. Fakat bunlar, ışın 
içinden kolayJıkla sı}•nlmışJarrlL 
1 rail kadı nları, ebeler yetişmet.len 
doğruyorlardı. Bunların çoğu 

anlaşıldığ.n·, göre Mıs~rhl t · u
miyetle N'le " su " el h rdi. 
Birisi 11 su ., dan içtim, dedı ını, 
maksadı Nil BU)"!! içtim, ntımek
J\r. Tevratta d& b u kc~]ir .. nhı bn 
ıekilde kullanılj.ğ m göıüı ruı... 

Kitabülhurncun ( 7 : 15) ı d e, 
.. Firavun ıuya doğru ç luyor, 
nehir kenarında onunla mülakat 
için dur " ve ( 8 ; 20 ) de '' Rap 
MusA'ya dodi ki 11a.bahleyin er
ken kalk ve Firavunun huzurunda 
dur. işte o suya doğru ~akıyor ., 
denilmektedir. 8unl11rd ıudan 
muradın Nil olduğu gayet tarih
tir. Firavunun kııı tnrafındaıı 
Musa'ya verilen isimde bu "'su .. -
ya da işaret vardır. Firavunun 
kızı MusA'ya Moşeh domİfti. Bu 
kelimenin son ıuaktaı olan şeh 
Mısırlılar arasında dere, göl ma· 
nasında ve bilhaua Nilin büyük 
kollan hakkında kullanılırdı. 
Mes.,lA Nilin " Fiyom ,, a kıvnlan 
btıyUk koluna da şeh denilirdi. 

' g üçlü kuV\1etli kadmıardı. O nun 
için ebe yardımına pelc te muhtaç 
olmuyorlardı . Bunun ü:ıerine Mı
ırlılar yeni tedbirle r aldılar ve 

yeni doğan her erkek çocuğu 

nehre atmıya karar verdiler. 

( Muıi ) kelimesinin Nil ile all· 
kası da bu auretae tavaı.ıuh 
ediyo&. Kelimenin ilk hecesi olan 
" Mo . ise oğul, evlit manatıoda 
kullanılım " tuhum ,, dur Ve bu 
suretle Mo - şeh kelimesi " Nil 
evladı " Nil yavrusu manasına 
geliyor. 

O halde Firavunun kızı, Mu
ısi'yı Nilden kurtarmak hAdiaesini 
onao isminde yatatmal< diliyerek 
ona bu ismi takmıştır. 

Musi 'nın ismi gibi onun Nile 
atılması hadisesine müteallik 
bütün tafsilatta da Mısırın bütün 
ruhunu, bütiin rengini görUrUz. 
Böyle bir hAdise ancak Mı.sır' da 
•ukubulabilir. 

Kitabillhurucu ( 2 : 3 ) dinli
yelim: "L avilerden bir adam, La
vilerden bir kı z aldı. Kadm gebe 
kalarak bir oğul doğurdu. Oğ· 

lunun güzel olduğunu görerek ' 
onu Uç ay sakladı. Onu daha 
fazla ıaklıyamıyacağından onun 

Musaııın doğması bu ııraya 
teaadüf ediyt>r. Mu anın anası, 
oğiunu kurtarmak istedi ve onu 
üç ay gi.zlemiye muvaffak oldu. 
Onu daha fazla gizlemiye imkio 
yoktu. Mısırblann casuslar , bir 
giln bu çocuğu ya görecekler, 
yehut onun sestnı duynra'.< gör
mek iıtiyeceklerdi. O ı.aman 
çocuğu kurtarmak ümidi zail 
olurdu. 

Çocuğu seven yaJide, onu 
kurtarmak için başka bir çare 
aradı ve kitabUlhuruçta a~nlafıJ.. 
d ığı veçhile bir •epct yaparak 
sepeti zifUe sıvadı;dan )onra 
çocuğu onun içine kayup nehrin 
kenarındaki aazbkf ara bıraktı. 

Musanın ana11, böyle yap
makla çocuğunu naııl kurtara
caktı? Onun bu hattı hareketi, 
düşünülmUş, hazırlanmıt ve tatbik 
edilmiş bir plAndı. MusAnın anas1, 
bu pl~nı tatbik etmeden evvel 
günlerce diişUnmüı, günlerce et· 
rafı tetkik et .ı1is, gözetmiş ve 
nihayet karar vermİfti. Ooun 
etrafı tetkik etmekten anladığı 
fU idi : 

Mısırm kibar hanımları, Nilde 
yıkanmak itiyadında idiler. Fakat 
bunlar bir kimseye görünmeden, 
bir kimsenin vücularım seyret
meaihe imkAn vermeden yıkatı· 
mak istedikleri için sazlık yerleri 
seçerler ve orada suya dalarak 
yiiıerler, yıkanırlar, eğlenirlerdi. 

( Arkaaı var ) 

• 
Bugünkü Keşidede ·ikramiye Kazanan 

!umaraları ş ğıda Oku nuz 
On üçüncü tertip Tayyare Piyangosunun Beşinci keşidesine bugün öğleden 

sonra Darülfünun Konferans salonunda başlanılmıştır. Keşideye yarın Da 

devam edilecektir. Kazanan nu . ara1 arı aşağıdaki sütunlarda bulacaksınız. 

10000 Lira 
Kazanan 

Kazananlar 

28 
44561 
4100 

949 
o Lira 

Kazana lar 

10933 
2857~ 
45354 

42772 
3 051 

10 o • ra 
Kazananlar 

253u5 
8101 

29114 

29193 
7750 
2390 

9975 6262 
10599 

150 lira 
Kazananlar . 

1343 
30183 
22123 
7592 

11808 

36823 

13708 ' 
41692 
16061 

28704 
27930 

44969 
18620 

30003 

18095 
32168 
14392 
23788 
41198 
33597 

2011 

16459 

15564 

9892 
13650 
42043 
49878 
27482 
44781 
26703 
35889 

10446 
48151 
8149 

38955 
20659 

48062-. 
45750 
42909 
47548 
27044 

lstanbul ikinci icra memur
lujundan ı Muhtelif borçlarından do
layı mahcuz ,., paraya çevrilmesi 
mukarrer Eyüp'te Silibtar Ata cad• 

deı ' ndeVaı.;;f Alt ın Yıldız Tfir!< Anon im 
Şirketi fabrikası derununda mevcu t 
mensucat imaline maluuı makine Y& 

buna müteallik alat ve ıtdevat ikinci 
açık uttırma •uretiJ 14 - 12 • 932 
tarihıne müsadif Çlll',ambg güoil aaat 
13 ten 15 e kadar ..atıla.aıatında.n 
tal:p olanlarm yevm ·re arr.ati me:ı
k\ırd e mahaHinde hasır bulanacak me-

mura müraeaatJarı lüzumu ilan olunur. 

32704 
'.lUH3 

44965 
2922 

449 18 

18102 
13057 
8933 

33952 
6625 

41914 

49805 
36198 

49800 
39604 
17030 
46186 
32096 
43804 
40571 

4900 
19429 
8535 

44143 
2664 
7948 

431 16 
3243 
7704 

J6f50 

5565 
29182 
3065 

42079 
44871 
12001 
45430 
13558 
13116 
2304 

46734 
12445 
10815 
37990 

3577 
1496 

46108 
2a076 
27998 
6493 
6515 
4165 

36572 
4022l 
5628 

48116 
32312 
l 2:i44 
41163 
7172 

23059 
37818 
19618 
36429 
15308 
7013 

24512 
1508 

28129 
31193 
26653 
19352 
24588 
35675 
34466 
38772 
34624 

40 Lira 
Kazananlar 

8206 

38243 
41214 
32052 

24296 
1961 t 
22367 
49846 
8442 

15382 

801 

2860 
15791 
20074 

47527 
36297 
21226 
15453 
39635 
40599 
24292 
10079 
19628 
23396 
41119 
40441 
17272 
29379 
5226 

34634 
42334 
14276 
25222 
48207 
12~ 10 

402 
15227 
21519 

271 
33697 
6823 

16492 
3625 

47171 
34771 
42017 
13351 
9487 

20076 
32300 
11967 
41492 
14467 
3709 

15677 
25615 
10372 
ı4708 

2152 
47549 
:l5896 
3512 

32967 
31795 
39144 

1320 
1067 

43813 
12161 
35738 
10·152 
21606 
33483 
46200 

6682 
29431 
33671 

40281 

44989 
34647 

39548 
31349 

33632 
37035 
6073 

37939 
24782 
13267 

20726 

33648 
38878 
12869 
33472 
14365 
315!6 
15406 
27165 
13386 
47232 
49820 

'l336 
37167 
27344 
36629 
14305 
8167 
2181 

22922 
12088 

8305 
25742 
39180 
45847 
18448 
3416 
4844 

20520 
9985~ 

45049 
39658 

1197 
18680 
35988 
12049 
46667 
40408 

36759 
4~68 

17600 
22089 
16047 
4128 

18537 
12075 
41826 
14682 
40493 
25582 
34859 
18794 
30089 

2158 
4932. 

25022 
34015 
30274 
12~56 
6546 

27655 
37131 
11684 
33265 

24293 
45684 
32:74 

47656 

23341 

49799 
3284 

44291 
7319 

29766 
8560 

:!5283 

23645 
31783 

1890 
25956 
41210 
13373 
19849 
2933 

14353 . 
6136 

40266 
13553 
19ti27 
24990 
12618 
13505 
21J9 

43964 
36161 
38669 

8110 
638 

25967 
24855 
13659 
29285 
17044 
18015 
32522 
22512 
26015 
34042 
4623 

24027 
35621 
27605 
17504 

36337 
15134 
38880 
15952 
24320 
35843 
19044 

9414 
2258'l 
43526 
42214 
33739 
33695 
39203 
49537 
24939 

20982 
40550 
4044•1 
48089 
13019 
269&l 
27993 
13925 

}8679 
38131 
8704 

42854 

18603 

10203 

42387 
9735 
6041 

45973 
32444 

28694 

21527 

17807 
34766 
25966 

4512 

16984 

24882 

48607 

49203 
49250 

13127 
40887 
20458 
48226 
44442 
18319 
2693 

41425 
24405 
17995 
43871 
41733 
38539 
22366 

6047 
43236 
16643 
2'.!72 

t8.t09 
46755 
2fi954 

l.!4 
1ssm1 
13~27 
4Y~ 15 

ıu..,77 

49591 
14567 
29353 
15578 
10442 
20596 
35369 
6722 

36092 
22468 
2-4895 
7794 

44917 
32371 
48069 
4fi854 

lira 
Kaz' anlar 

34677 

30353 
22087 
2 11-23 

48807 

25220 

42628 
47407 
36456 
23297 
24569 
74f0 

1 

39275 
30524 
45689 

23501 

5273 
2099 

11822 
6091 

37062 
10695 

37632 
20189 

50 16 

32852 
30414 
17227 
4348 

16346 
32361 
36557 
17688 
29928 
45070 
47203 

9790 
46599 
39155 
36522 

8721 
36851 
13620 
49462 
37057 
43159 
15241 

47073 
13870 
3872 1 
44258 
30950 
43351 
49222 
21838 
48777 
42134 
38663 
5629 

34772 
37472 
30621 
19237 
20269 

15969 
32496 
33740 
2J350 
20787 
41t)84 

13553 

31023 
3701 J 
1l 151 

20158 
48161 

46008 
32659 
48694 
43844 

43918 
37075 
49756 
41778 
16708 
27164 

37150 
37802 

72&6 
298 

5698 
14049 
42475 
44385 
23870 

23197 
22230 
45J99 

28473 
49291 
1g()29 
J6514 

2248 
41681 
48952 
24214 
37067 
10898 
31090 

i~t 

12382 
484~0 
18828 
16!35 
11632 
45279 
22270 
40640 
22042 
24710 
25517 
20791 
7927 

13625 
9404 

31271 

31757 
26033 
45574 
19231 
34653 

33256 

26633 
27751 

42328 
12569 
41821 

40891 

259• 
22805 
33933 

1002 
1698 

1030 

35005 
7026 

18270 
18373 

46487 
19583 
22005 
26703 
46147 
46708 
25728 
48699 
23614 

49592 
37760 
31731 

17 l 3fı 

23239 

8346 
4!;628 

95§8 
14388 
49932 
l8381 
30354 

5.192 
39182 
13852 

1276 
38016 
45089 
'1147 
38069 
H:'175 

6937 
764 

29226 
49153 
14554 
26460 
25350 

Dr. Hafız Cema 
Dahiliye mütehassısı 
Cumadan maada herğün (2,30-

5) İstanbul Divauyolunda No. 118 
ı Tel: 22J)l 
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Evinde 
l!uharrirl lf. 

fler Hakkı Mahfu%dur 

-214-

Diye haykırdı.. O kalabahk 
arasında birdebire gürliiyen bu 
ıea üı:erine herkcı durdu: bu iki 
adama bakmıya baıladı. O ıa
nıan, Osman pqa vaziyetteki 
Tehameti anladı. Reniİ ıapnrı 

.kcıtilerek: 

- Hayır.. Ben bir fey yap
madım. Onu yaptıranlar yaptırdı. 

Diye aıazıdan almıya başladı. 
Falc~t, eaJsen kararım nrmiı 
olan Ali Şamil, tabii bu cevaba 
kani olmadı. 

- Suuus.. Ben hepsini biliyo
rum. Seo, kendi büyüğüne o hiya-
11etliği yaptın. 1ıte, hen de senin 
bliyUğün ııfatile sana lbımgelen 
terbiyeyi de veriyorum. Şuna bunıı 
ıUvenerek havaya kalchrdığm bur 
nuau yerlere ıUrtuyorum. 

Dedi; ve ıağ elinin biltUn 
kuvvetile Oıman paşanın surahna 
bir tokat aşketti. Osman paıa, 
tendeledi. Mükabele etmek iıtedi. 
Fakat, HergUI gibi kuvvetli olan 
Ali Şamilin, biribirine mliteakip 
indirdiği darbelere mukavemet 
edemedi. Arkasında koskoca Fe
rik üniformasına, göğsünde par
hyan sırmalı yaver kordonuna 
rağmen, güzelce bir dayak yedi. 
Etraflarına toplAnan, fakat kor• 
kudan bir ttirlil yanlarma yakla· 
şamıyan yüzlerce balkın karş.sm• 
da, Osman paşa çok feci bir 
yaziyete indi. 

Ramazan esnasında Bayazıt 
camisi ve bahusus sergi temameo 
hafiyelerle dolu olduğu için der
hal mabeyne mllteaddit jurnallar 
yerildi. Artık bu, Bedirhan oğul
larmın kavga ve gürültiilerinden 
biıar olan Abdülhamit, bu iki 
kardaşin derhal lstanbuldan çıka
rılnıalar. nı irade etti.Osman paşa 
Selaniğe, Ali Şamil Bey de tek· 
rar İtkodraya gönderildi. 
Ali Şamil Beyin lşkodraya vllru• 
du, Vali ve Deftardar, Kumandan 
ve eaire gibi hükumet rüesasım 

korkutmakla beraber, halk ara
sında memnuniyeti mucip eılnıuştu. 

Çünkil halk, ona kahramanlık 
lzaf e ediyordu... Aradan dört ay 
ıUkünetle geçti. Bir gün, hUkt\
mettekl alacaklarnu alamayan 
(malisör)ler isyan etti. 

isyan, mühimdi. Gittikçe te
vesıu etmesi ve hatta İşkodrayı 
'bile tehlikeye düşürmesi ihtimali 
vardı. Tehditkar bir vaziyet 
alan asileri tedip etmek için 
hükümetin kuvveti kafi gelmiyor
du. Bilha&sa kumandan aciz için· 
de çırpınıyor, h irşey yapamıyor• 

du. Hatta, asilere nasihat için 
gönderecek adam bile bulamı

yordu. 
Bu telAş içinde Ali Şamil B. 

kumandana müracaat etti: 
- Bu işi bana hava le edin. 

Ben < nları teskin ederim. 
Dedi. 
Bu teklif, tabiidir ki gerek 

kumandanın ve ~erek Ta!inin 
ca.uua minnetti. Ona derhal nıe• 

SON 

••• 

Misafir Etti İsyan Da Bitti 

1 

z:uniyet ve salAhiyct verdiler. 
Göıtlnll budaktan 111kmmıyan 
Ali Şamil gitti. İsyan rUeıaaile 
temaa etti. Hükumetten iıtedik

lerf parayı bizıat a!acağıua dair 
teminat verdi.. İtkodraya ilk 
ıeldiği zaman (Eytam ve eramil) 
maatlarından dolayı defterdara 
atbj'ı dayaj"ı hatırlayan asiler, 
bu adamm kendi haklarını da 
mUdafaa edeceği!1e kan( olarak: 

- Ali Bego.. Her şeyi aen
deo bekleriz. 

Dedilar ve •ilAhları terkettiler. 
Ati Şamil Bey, asilerin reiıle;in
den baıılarını alarak lıkodraya 
getirdi. Evine misafir etti. lıyan 

da bu ıuretle hitama erdi. 

Fakat bu hAdise, bu ıuretle 
hitam bulur bulmaz, vali ile ku· 

mandan dUıUndUler. E·neli, 
blSyle bir iıyana sebebiyet ver· 
diklerinden ve sonra da bu 
iıyam (aatveti hükumet) le teskin 
edemiyerek nihayet bir menfi 
va11tasile halle mecburiyet biı 

eylediklerinden dolayı gelecek 

mesuliyetten endiJe ettiler. ( Ali 
Şamil Bey, horu isyan çıkartıyor, 

hırım de bastırıyor. Aıkerler 
therinde de büyük bir nüfuz ve 

kudreti nrdır. Burada beka.ı 
caiz; degildir. ) Diye mabeyne 
telgraflar Yerdiler. 

( Ar kasa ..ar) 

YanmAsırlık Ebe Hekimi 
( Baştarafı 6 ıncı ıayfada ) 

Hele kılına hata gelsin!.. Üçli
nUndo canını cehenneme gön· 
dereceğim!.. 

Arkadaşlar fena halde kork· 
tular. Ben, cesareti ele ald:m. 
Herifin üslline ylirüyerek: 

- Bırak silfthanı! diye bağır
dım. Zaten şaşkına dönen adam· 
cağız:, derhal elini aşağıya indir
di. Silahını ald kta n sonra bu 
sefer ben davrandım: 

- Kımıldama, yakarım ... 
Ben, 1tabancaının tehdidi altın

da acemi dışarda tutarken arka· 
daşlar da içerde kadını doğurt
tular. 

Acem, neticeden memnun ol-
du amma, bizde hayli heyecan 
ğeçirdik. 

En Tehlike~isi Sultanlar ... 
En tehlikelisi, sultan hanımla· 

rın doğurması idi. Sultan Hamit 
e-rkek ebelerin doğuma müdahale
lerini istemezdı. Şayet müdahale
ye kat 'i zaruret hasıl olursa 
kendisine mutlaka haber veril
mesini şart koşardı. Bir gece, 
Boğaı. içinde bir sultanın doğu· 
muna nezaretle bulunmak ıçın 

çağırmıflardı. 

Sultan doğuramıyor, çok ıstı
rap çekiyordu. Bir az daha valdt 
geçerse belki de ölecekti. Ben 
te1Aş etmiye başl adım. Can pa· 
zarı bu.. Mü da hale edeceğim 

amma, irade var. Ne yapacağımı 
şaıırdım. Salonun içinde dola,nr
ken bir barem ağas ı geldi. Deli 
yaver derler, cin fJkirli bir ze!l
ci idi. 

Salahiyetini istimal Et! 
- Ne dUşünliyorsun paşa ... 

d~di, Şevketıneap efendimiz, seni 
buraya niçin gönderdi? Korkma 
salAhiyeHni istimal et .. 

Arabuı soı.u bana cesaret 
verdi. Mlldahttle !!clcrek birkaç 
dakika ~· a çocuğu aiclırn. 

Sultan Hamid in sarayındaki 
kadanlar için beni sık sık çağ rı r
lardı. Kadmefendilere baktıktan 
sonra birer ikişer cariyeler ka
pıdan baş1arım uzatırlard ı. İra~ 
ele varsa onlara da bakardım, 
bir gün, genç gliz.d bir Çerkes 
k zmı muayene ctıocm için ira
de olduiunu ıöyle<liler. Fakat 

ciddi b'r muayeneye müsaade 
yoktu. Entarisinin u~tUnden nah· 
zım uzntacak. 

Ya Hastalık Efendimize 
Geçerse ..• 

Ben de bu nabızdan hasta• 
hğmı keşfedecektim: 

- Yoo.. dediıu, ben böyle 
işe gelemem .. Ya, bu kız, efendi· 
mııın gözdelerinden biri ise ..• 
Ya, maazallahıtaala bir hastalığı 
var da Şevketmeap efendimize 
geçerse... ya adamakıllı muayene 
ederim, yahut mesuliyeti üzeri
me almam.. oıanıan, tekrar ira
de çıktı: 

- Diledikleri gibi baksınlar .• 

Kediotu Sulf atosı. •. 
Bazan faka basbrıldığımız, 

gafil avlandığımız da vardı. Bir 
gece, Taşkasapta bir eve çağı• 
rıld . m. Meğerse me,hurelerden 
birinin evi değil mi imiı? hasta 
yerin~ karşıma bir nazenin çıktı: 

- h!e, beni muayene et, der 
durur ... 

- Hanımefendi, dedim, size 
kediotu ıulf atosı yazayım.. sinir· 
leriniı.i yabştırır.. ve kendimi 
derhal kapı dıtarı attım. 

Ebeler, böyle daha a1e tehli
kelere maruz ka!ır!ardı. 

Duçar olduğum hastalıklar, 
romatizma, boronşit, hep ebeli· 

ı ğin yadigArlarıdır. 
Gece yolda giderken ansızın 

pusuya döşürüliip soyulmak, da· 
yak yemek, hatta öldtirülmek bir 
ebe için hartada yaııh. şeylerdi. 
F c.kat blittin bu güçlükleri sıh
hatte dcğ:ın bir çocuğu elimize 
aldığımız zaman unuturduk. 

Vaktile doğurttuğunı çocuklar 
arasmda bugün maruf doktorlar
dan. matbuat Aleminde tauııırnıı 
simalardan, musikiıinaslardan, 
büyük devlet adamlarından pek 
çokları var ... 

Elimde Doğanlar ... 
Bazen yolda. giderken birisi 

yanıma gelip şap diye elimi öper. 
Anlarım ki; elimde doğanlardan 

biridir. Ooğurttuğum çocukların 

restmlerile dolu iki büyük aibü· 
müm var, Bu albümleri hayatı• 

m&n en kıy met' i birer hAhraaı 

olc.rak ıak!ıyorum. * * 

DiplomatlaraHükmeden GizliKuvvetler 

Hint istiklal Hareketi -
Ve Entelic ns Servis 

------ -
( Bıt~ taran 1 i nci ı:;ayfadıı. ) 

kat yapıyor. v• raporunu ver
mak bere lngiltereye dönüyor, 
Hint milliyetperverleri bu h~y
etl bombalamıya karar ver mit· 
lerdir1 tertibat alma~tadırlar. 
Bu eıuda HJndiıtanm Oodyepore 
p.renelitinde bir İng tiz mürab· 
biyHi vardırki prenelik veliah• 
hnın çocuk!arını trrb·\'e etmek~ 
tedir. Ayna ıamanda lııgiliz 
ietihbar abna da malUmat vcr:r. 
Bu mürebb·yen in Hintli b ir hiz
metçi•i Yardır. Otlu ganondur 
Ye milliyetperverlerle t~muta• 
dır. Kadın oğlundan itittiklerini 

imü~e.bbiyeye. nakletmekte, o da 
nrılıı.lue bıldirınektedlr. 

ihtiyar hizmetçi hanımına 
bombı. hikayesini bir akşam 
vakti nakletmittl. V eliahbn iki 
çocuğu, bu sırada va:ıifelerile 
meşgul oluyordu. Mis Edit öğre
neceğini öğrendikten sonra o 
akşam çocukları daha erkenden 
yataklarma yatardı. Çünkü geçen 
defaki gibi bir yanlıılığa mey
dan ••rmek istemiyordu. V aıife 
icabı evden çıkamıyacaiı ıçın 
evvelce aralarında karar verdik-
leri veçhile IAmba ile iıaret ver
meyi dlltllndll. Fakat bu işaret 
ıekiinf tam bir aene enel yeni 
vazifesine ba4ladığı ıaman karar· 
lattırmıılardı. 

O vakittenberi bu vasıtadan 
İ•tifade etmiye lüzum haı.l ol .. 
madığı için işe yarayıp jaramı· 
yacağmda tereddUt ediyordu. 
Herçebatiblt bir defa .. tecrllbe 
yapmıya karar verdi. Ust kata 
çıktı, pencerenin 6nUne biri adt, 
diğeri kırmızı camlı iki lAmba 
koydu. Etraftan herhangi bir 
manaya atfolunmaması için de 
bir kitap alıp pencerenin önline 
oturdu. Bu suretle, açık pencere 
önUnde ve llmba krıısında kitap 
okuyormuş gibi yapb. Fakat ki
tabın yaprakları arasında bir 
mektup vardı ki, biraz evvel 
alelacele yazmışb. Bu, bir telgraf 
sureti idi. İşareti gören lngiliz 
karakolu tarafından gönderilecek 
memur bu mektubu alacak ve 
yine karakolun hususi telgraf 
hattı ile her vakit kendiıini zi· 
yarete gelen lngiliz zabitine çe
kilecekti. Herkeı, bu zabiti, Miı 
Editin akraba11 zannettiğinden, 
hiç kimsenin filpheye düşmesine 
imkln yoktu. 

Mis Edit lArnbaları yakalı ya· 
rım saat olduğu halde hiçbir ıe1, 
ıeda ç;kmamışb.GörtinUrdc kimse 
yoktu. Evin içinde, arka tarafta• 
ki kısımda yatan hizmetçilerin 
horultusundan başka birşey du· 
yulmıyor, ön taraftaki geniş cad
de de, tek bir insan görünmi
yordu. Kitabın yaprakları arasm
da tuttuğu mektubu bir daha 
gözden geçiren mürebbiye kağdı 
avucunull içinde büktü, yuvarladı 
Ye okuyormuı gibi kitabın yap· 
raklarmı yavaı, yavaş çevirmiye 
devam etti. Fakat beklemeyi bir 
vazjfe bildiği bu pencere onu, 
onda, mahiyetini tayin edemediği 
garip bir ııtırap uyandırıyordu, 

Fakat az sonra uzaktan işittiği 
bir motosıklet ~Urliltüsü, duyduğu 
ıstı rabı d~rhal giderdi. Genç ka
dın geniş bir nefe11 aldı. Penc~ 
reden iğilerek gürültünün geldiği 
tarafa doğru ihtiyatla baktı. Ge-
cenin karanlığı içinde bir tek 
fener uçar Ribi caddenin üzerin .. 
den kayarak yaklaşıyordu. Ge
len yolcunun bir motosikletli 
olduğuna şüphe yoktu. Az sonra 
Uniforması seçildi. Hafif bir seyir 
ile geldi, evin taraçası altmda 
durdu. Motosikletli yolcu, bir ln
giliı çavuşu ldi. Makine durur 
durmaz kendisi de yere indi ve 
karanlıkta, bir tarafı bozulmuı 
gibi makinesini muayene etmiye 
baıladı. Genç kadın aşağı inerek 
bu İngiliz askeri ile birkaç kelime 
konuşmak için çok ı~Y feda ot-

mıye razı idi. Fakat buna imkan 
yoktu. Nazan dikkati celbetmek 
ihtimali vardı. Biraz evvel hazır· 
layıp yuvarladığı yazılı kAğıt 
parçasını balkonun trabzam Uze
rine koydu ve bir fiske vurarak 
sokağa fırlattı. Aşağıdaki lnriliz 
askeri de zaten bunu bekliyordu. 

KAğıdın yere dUımeaini bek· 
ledi, ıonra makinesini elile yllrn
terek k!ğıdın bulunduğu noktaya 
geldi, biraz daha meşgul oluyor 
gibi göründü, kağıdı aldı ve ma
kinenin benzin döğmesini açarak 
gUrülttı içinde usaklaşmıya haşladı. 

Az sonra Miı Edit Şolver'in 
telgrafı askeri telgraf hattı ile ait 
olduğu zata çelmiı bulunu yordu. 

Erte1i sabah erkenden lngi
liı zabiti Miı. Edit'i tekrar gör
miye geldi. lfitip öirendiklerini 
birer birer tekrar ettirdi. ilk eY• 
Yel ihtiyar hizmetçinin bahaettiği 
Bomba biklyeaini, sıeçen Delbi 
vak'aıına ait zannetti, biraı: dll
tündllkten ıoora fikrini dejiıtirdi. 

Bllhuıa " Gemi " kelimesi 
onu dllıUndUrUyordu. Filhakika, 
Hindiıtaoın mUıtakbel idaresi 
hakkında tetkikat yapan heyet 
Londra'yı d6nmek Dzere Yapurda 
ve bu heyet hakkında Hint mil
liyetperverlerinin iyi niyet bes· 
lemedikleri de herkesçe malüm 
bulunuyordu. Bu noktadan, hldl
seyi son derece mllhim telekkl 
ediyordu. Mis Edit'le tekrar 
tekrar görliftOkten ıonra ıimdilik 
ihtiyar hizmetçiyi bizzat dini~ 
meyi faydalı bulmadı, hizmetçinin 
oğlunun adreıini notetti 'te ayrıldı. 

* Hindistan' da çnhıan lngiliı: 
istihbarat teıkilitının kadroıu 
aon derece geniıtir. Son senelere 
kadRr bu teşkilAtın baıhca vazi-

fesi komllniıtlerlo mUcadele etmek
ti. Fakat ıon ıamanJa onun fa
aliyet sahası şUmullendirilmiıti. 
Daha ziyade Hint Milliyetpener
lerioin tabrikAtına ehemmiyet 
veriliyordu. Onun içindir ki lngi
liz zabit Bombay'a gelip te Od
yepore' de iıittiklerinl amirlerine 
naklettiği zaman, herkeai derin 
bir endişe aldı. Derhal hnknm 
olundu ki mevzuubabı mesele, 
lngiltereyo dönmekte bulunan Sir 
Con Simon heyetilı alAkadardır. 
o_,rhal telıiıle geminin kaptanı 
vaziyetten haberdar edildi. Fakat 
vapur kaptanı aksi bir adamdı. 
Yine telsiz telgrafla verdiği ce
vapta, gemisinin bir korsan ge
misi olmadığım ve içinde bomba 
ve' silah nevinden hiçbir tey 
bulunmadığım bildiriyordu. Bom
bay istihbarat merkezi, bu ce
vaba ıon derece sinirlenmi~tt. 

İkinci bir telgrafla kaptana 
ıu talimat verildi: 

11
- Şakayı bırakımz. İngiliz 

lmperatorluğu erkinımn hayat ve 
ınematlara mevı.uubahstır. Gemi
nizi baştan nihayete kadar ara
yımz.,, 

Bu tels., rafın cevabı gecikmedi. 
Suvari, geminin her tarafının bu .. 
yük bir dikkatle arandığını, fa
k at bahsedildiği vecbile bomba, 
filan bir şeye tesadUf edinıediği· 
ni bildiriyordu. Ayni zamanda 
soruyordu: 

"-Bombanın bulunması muh
temel mahaller hakkında malü
mat veriniz de ona göre hare
ket edilsin." Fak at kaptanın 
istediği malümah vermek mlim· 
kün olmadığından, vaziyet te çok 
mUbhem göriindüğiinden gemi 
ılivarisine bafka bit telgraf gön
derilmedi. 

( A.rb .• '\I vat> 
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SON POSTA. 

Telefon Meselesi 
Tahkikat Safha

sına Girdi 

Türk Topçusu Kısmen 
İskit Edilmişti 

( Ba,t arafı 1 inci l'R) fada ) 

komiseri Fuat fBey şunları ıBy· 
Jemektedir: 

- "Mesele Arihtir. Bu iıe 
epeyce zaman evvel yu'ityet edil
miılir. lı tabii mecrHIDI takip 
ederek ilerlemektedir. Mesele 
bUkOmetçe herhalde bir karara 
raptedileccktir ... 

----- - -
Garnnnşe nazaran TUrk top

çuıu dıı. kısmen itkin edilmiıti 
ye ancak f aaılah bir ıurette teı 

ediyordu. Bu vaziyet karş sında 
eldeki ihtiyat kuvverlerile ne ya· 
pılacaktı? A ıl me ele bu idi. 

18 taburun bepıinl de ıleri 
ye ıUrmek Çanakkale kuvvei •: 
feriyesinin bUtiln taliini son hır 
hareketle denemek, v nm yoğu

nu on bir tecrübe uğrunda feda 
etmek demekti. ÇünkU hunlar
dan ve ufak tefek f rka ihtiyat• 
larmdan maada elde baJka mu-

arip kıt'a yoktu. Ayni zamanda 
Türklerin ihtiyat kuvvetlerinin 
miktım malum değildi. Binncna
Jeyh ihtiyııt, bir kunm kuvvetin 
her ihtimale karşı elde bulundu
rulmasını mirdi. Fakat vaziyet, 
ihtiyat kuvvetlerinin hiç olmazsa 
aısfınm derhal taarruza sevkedil
me ini icap ettiriyordu. Ancak 
bu kuvvetlerin 42 inci fark ta
raf mdnn açıl n gediğe sevkede
rek bu fırkanın elde ettiği mu· 
vaffakiyeti inkişaf ettirr.ıek mi, 
yok n ilk taarruzların k rıldığı 
cephelerden yeni bir taarruza mı 
aevketmek IAz mdı? 

Bu iki cihetten hımgisinin 
daha mu\•af ık olacağı eşik rdı. 
Fakat bu muharebe Çanakkale 

kovayı efcriy inin y ptığ ı ilk 
ıiper muharebeıi idi ve ihtiyat 
kuvvetlerini mağlubiyeti tamirden 
%iyade elde edilen muvnffakıyetl 

inkişaf ettirmek i~io kullanmak 
prensibi henüz umumi bir su• 
rette tee1&Us etmemiıti. 

Binaeoal yh ve maale ef her 
iki kolordu kumandanı da eldeki 
fhtiyatlarla ilk hücuma mukave
met eden siperleri zaptetmck 
için tekrar teşebbüs edilmesine 
k rar erdiler ve l~lerin iyi gitti
ği cepheyi takviye etmek için 
hiçbir ey yapılmadı. Franııılarıo 
ıol taraflarmdıt b hrlye fırkası 

olm k llzere o gUn öğleden son
ra saat 4 tc tekrar Kereviz dere 
Uzcrindeki dOşm n siperlerine 
hücum etmele ri kar rlaıtmldr. 
Bunun için de birinci babriyo 
livasının nç taburu ihtiyatt n 
ahnarnk tekrar mensup bulun
duğu fırkaya iade edildi. 5 inci 

Gurkha taburu da Hindistan liva ı 
tarafından Zığmdere sırtları zc· 
rinde yapılacak yeni bir taarruzu 
takviye etmek Ozcre ileri sev
kcdit<H. 

Bir saat sonra Frans•zlarm 
tayin edilen saatte hücuma ha· 
:ıırlanamıyıu~akfarı anlatıldı. Saat 
beşte de Jeneral Gouraod Jeneral 
Hunte,. Weston'a bir haber gön· 
d ererek Frana ~ kıtnahnm o gün 
yeni bir taarruz yapabilecek bir 
halele olmadıklarını bildirdi. Bu 
ferait altında bahriye fırka&ımn 
hUcumu d tehir edildi ve ancak 
Ha vke bahriye taburunun ol 
cenahını ileri sürerek 42 inci 
fırkanın nçık bulunan sağ cenabı 
ile irtibat tcnıin et mesi em
rt-dildı. 

Bu ırada da İngiliz hattmm 
solunda Hinrlistan livı.t ı Z ğın
dere &ırUarmda i!erilemek için 
ikinci bir hUcuma kalkışmıştı. 
Fakat buradaki Türk piyadesini 
•avmak veya yerinden oynatmak 
kabil deiildi. Ateşleri de ıon 

derece isabetli idi. Bfnu•naloy 
Hindistan livası cesurane bir 
hilcumdan •onra ağar zayiat •e
rerek geriye pU.kOrtllldüler ve 
beşinci Gurkha taburunun blltnn 
İngiliz zabitleri bu muharebede 
maldul dU§UUer. 

Zığın dere üstünde bulunan 
14 Uncu aikh taburunun zayiab 
da çok oğırdL f5 İngiliz zabitin· 
den on ikisi, 14 Hintli zabitten 
on biri ve 514 mevcuttan 380 i 
maktul dilşınüş ey yar le.nmışb. 

Biraz onra kolordu ihtiyahn
dan iki tabur daha tefrik 
edilerek sol cen hn, Jeneral 
Cox'un emrine gönderildi. 
Acil bi~ Hiıum kar ısında 
kullanılmak fü.ere bir tabur da 
88 inci livanın cephesine glSnde
rildi. Bu suretle ögledcn sora 
aat beşte 8 inci kolordunun 

emrinde bulursı r 12 t bur ihti
yatt an 1 taburu harcnnmış, anc k 
5 tabur kaim ştı. 

Çısnakk le Sof rl :-·akkında 
lnglUz HUkOmot'nln Kararı 

Yeni teşekkül eden Çan k· 
kale komisyonu, efere devam 
rdilip edilmiyeceği hakkında ev

elki komi yonun ba lamış oldu· 
ğu mnzakereye devanı etm~k 
lizere 7 haziranda içtima edebildi. 

İçtimadan birkaç gUo evvel 
biri Lort Kitchner ve diğeri Mis
ter ChurcbiJI tıırnfından kaleme 
alm n iki muhtıra komisyon eza-
ma dağıtıldı. 

28 mayıs tarihini taşıyan me
morandomunda L ort Kitchner 
Fransa ve FIAı dır'daki va· 
ziyetin t hlikeyc ilka edilme
mesini ve her ne kadar 
ehemmi> etli olursa olsun ikinci 
derecede harekAta kalkışılarak 
lngilt erenin emni et ve ıelAme
tini hiçbir suretle ihlAI edil
meme ini un umi bir prensip 
ol ara ileri Urllyor, fakat 
diğer taraftan garp cephesinde 
kat'J bir netice i tibsal edilmedi· 
ği ve burad müd .. faa vaziyetin
de g çmek zarureti hatıl olduğu 
takdirde, bu presibin başka cep
helerde! i harekata devam etmeğo 
mani olamıyacağmı da illivc edi· 
yordu. 

Çaııakkale seferine gelince. 
Lord Kitchener bu Memorando
mund 14 mayısta müzakere edi
len atıdeki l\ç. çarei hr.lli tnkrar 
meHubnhsediyordu: 

1 Seferden v:ızgeçerek 
Gelibolu yarrnıudasmı tahliye 
etmek; 

2 - Çok miktarda bıkviyc 
kıt3ah ~öndererek sllratlo bir 
neHcei knt'iye istihsal etnıelc; 

3 - Jeneral Hamilton kuv
\'etlerini pek fazla tezyit etme
den yeva~ yavaş ve tedrici bir 
surette kabil olduğu kadar ileri 
harekiUma devam etmek. 

Diğer taraftan haber aldığı· 
mıza göre Telef on ıirketi evler
deki telefonların 500 mllklleme
ıinden 32, tacir telefonların 550 
mük41cmeıinden 35 lira almak
tadır. MUk lemeler beş yüzü geç• 
tiğf takdirde her mUkAlemeye 
Dç kuruş zamedilmektedir. Buna 
nazaran beş yfizO dolduramıyan 
abonelerden beher mUkiileme için 
(6) kuruş Jınd.ağ1 halde beş yllzU 
aşan mfikAiemelerden beş !ylb:· 
den f %in 1 iç.in mn· aleme bat ne 
dokuz kuruş alınmaktadır. Şir
ketten aldığımız malOmata göre 
llç senedenberi yni tarife tatbik 
edilmektedir. 

Tarifenin değişmesi anca 
Tarife Komisyonunun kararilo 
olabilir. 

• İleri nblan noktai naz.ar gale-
be ettiği ve irketin tarifesini 
indirmiye mecbur kaldığı takdirde 
halk.tun f zla alınan para .. 
nm iade edilip edilmiyeceği 
meselesine gelince: oimdilik bu 
huıuıta mUtnlea bey o edilme
mektedir. 

f --

Himaye\ Etfalin TsşekkUrU 
1atan lıul Emin önOodo günet mağa· 

z ! 1 tarafından f kir kızlar için sekiz 
manto teberru edilmiıtir. T ıek firlcr 
oc1eriı. 

FRATELLI SPERCO 
Eııri co Sperco ve m hdumları halefleri 
Gı:ılata 6 rncı 'akıl barı (<:abık Arapyan 
Hıı.ıı ) 1 inci kat 1·10 Tel. H. O. 4792·1 

CIE ROY ALE NEERLANDAlSE 
vapur oirk ti • Am terd:t m 

l nv ers Roterdam,Amsterdam ve Hamburg 
i çin yakanda hnrck c t cdcc k purlar: 
uıys es u puru 10 K. ovvde doğru 
Creal • ' 'nplllu 22 l ılnunuovvolo 

doğru. 
Comp gnle Roy 1 •rland Is 
vapur tirlt t'ti vu.sıtasile ve bilumum 
Necrlandaisc v pur acant l n nrasın• 
d 1 ki u.uhab r t 63yeein do DO. 'YANIN 
u'OTON Ll.M NLAPJ için em tia kabul 
edilir o DOClRU :KO. ·şı ttNTO , erl
leb lir. 
Yakında Burgnz, V rna ' C l\~sten ceyo 

b. r ket dec k ' apurlar 
Or at a ,·apuru 15 K . evvelo doğru. 
Hcrcules npuru 28 K. 6 " el 

do~ru . 
Herm• "apuru 11 K. eaulye doğru 
Anısterda ııdan beklencu v11purlar: 
Orcstes va puru 15 K. evvele doğru• 
Hercuıes 'apuru 28 l~. C\ ·ele doğru 
Hcrm s v. p uru ı ı K. t1anjye doğru 

Anı !'lterdarııdnn barok t 1._doc k vapurlar 
Hercuıes ' apuru 7 K. e\•velo doğru. 
Hcrm s vapuru 21 K. <ıwalo doğru 
NIPPON YU&EN KAi HA 

( J ıpon '"'pur kumpanyası) 
Yokoloarnıı,,.Kobc,. Dairen, Tsingtao, 

Shırn glı ı , Ho ıı ıt.ong, Sıngapor, Colomlıo, 
Su eı P ort Snıt, lı.mir, 16ta nbul, Pırc, 
Ceıı o~·ro, Valerıcia Liverpol ve Gl&Bgow 
li .naııları arasıııda do ru po ta. 

( Akc r ı ıı vo do~ru) 
Toyooka fAaru vapuru 20 K. 

ev" e lo doğru. 
Dak r Maru vapuru 19 K . saııi 

do~rru. 
'J':ı eilg,t. için Ga.I ta1da Altıncı vakıf 
llıu ı da f1tA'fEI..l..t SPERCO, BNRICO, 
Ş.PJ<.RCO ' 'c IAllT Ml...AJU halefleri 
v ıı ur acontalığına ınUr. caa t. 

1'"1. 4 · 4792 • 1 

> ANKA R A'da 
asr:t konforlar•, güzel manzarası, 

ve mükemmel auvisile tanınmış 

BEi. VÜ PALAS OTELİ 
Geçirmekte olduğumuz Hı:tısadt buhran ıehebiJe 

> Mühim Tenzilat Yapmışhr. 

~ay'a t 1 

Haydutların izi Üzerin e .. 
C Baştaarfı ı inci ıayfada) 

vaktile geJip aidenlerl polise 
anlattım. Polislu tenıin ediyor: 
KatiJJer mutlaka yakalanacaktır. 

Para Yüzünden! .. 
Maktul kadının gelini de mu

harririmize ıunlan ıöylemiıtir: 
- Kaynanamın zenginliği her 

keain ağzında dolaşırdı. Ben 
bilmiyorum. Fakat herkes dedi .. 
kodu yapıyordu. Kaynanaında 
bol para varmı1- Kimseye bet 
para Yermeımiı. Bu s5zleri elbette 
katiller de duymuılardır. Ben 6yle 
zannediyorum ki katiller bu söz· 
lere in narak kaynanamın para· 
larım ele geçirmek iıtemiıler, 
bunun için de zavallı kadını 
boğmuşlardır. Fakat polisler 
durmadan uğrqıyorlar. Belki de 
bu herifler yakalanacak. 

Yabancı Değil 
Muharririmiz bu kı a garUş

mel rd n sonra cinayetin işlenme 
eklini tahkik etmeğe girişmiş, 

yeni Jzler elde etmiştir. Kuvvetli 
bir ihtimal olarak deyebiliriz ki 
katil veya k tiller, kadını tanı
y n, evi ve evin te kilibnı bilen 
kimselerdir. Çok muhtemeldir ki 
ölen k dmın zenginliği hakkında· 
ki dedikoduları işiten ıerirler, 
gll.nlerce evi gözetlemiı, mada
mın gelip gitme, yatıp uyuma 
saatlarmı öğrenmişlerdir. Bir ih
tim 1 d ha: Belki de şerirler:, 
m damın tıınıdığı bir kadın vası-
taaile evin ıçı ve eşyaların 
yerleri hakkında da malumat 
almışlardır. 

- Saat Üçte 
Salı günO, y nl cinayetin 

iılendiği gün. ıaat llçte makUil 
Madam Antuvanet okaktnn gel· 
mif, merdivenleri çıkmıya baıla
mıştır. Bo sırada madamm kom• 
ıulanndan manikllrcO Matmazel 
Aleksand ra aşağı iniyormuı. 
İhtiyar kadın, kom§u una ı 1-
lenmiı: 

- Ben çıkıyorum, sen ini· 
yor un. 

Matmazel cevap vermi : 
- E et madam... Nasılsınız: 
bakalım? 
- Biraz hBBtayım, doktora 

gidecektim gidemedim. Yann gi
deceğim. 

Matmazel Aleksandra: 
- Geçmiş olıun, dedikten 

onra mad mı akşam miaafirliğine 
çağırmı , fakat ihtiyar kadın bu 
da eti kabul edemiycceğini söy· 
liy rek ıu cevabı vermiştir : 

- Maalesef gelemem. Bu 
ak am Jtıda miaafirim gelecek! 

Kapı Aralık! 
1Ltiyar k dının genç komşusu 

Matmazel Alelcsandra akşam ast 
dokuzda itinden dönmUı, merdi· 
venden çıkarken 51 numaralı 
dairenin kapı11nın aralık olduğunu 
görmÜf, aldırmamış, kendi daire-
ıine girmiıtir. Genç kız biraz 
aonra sokata ç kmış, bu .sefer 
aaat 1 J de tekrar dönünce ma
damın kap11ınm daha fazla aralık 
olduğunu görünce içeriye ile&· 

lenmiı: 
- Madam Anhıvanet 1 •• 
Fakat içeriden scı gelmeyince 

madamın kapıyı açık unutarak 
uyuduğunu zannetmiş Ye kapıyı 
çekip kapatarak evine girmiıtir. 

işte poliıin tabkikatile ıablt 
olmuıtur ki o akıam ihtiyar kadın 
meçhul eller tarafından evinin 
mutfağanda elektrik telile boğul
muştur. 

Esrarengiz Saat 
Tahkikat ilerledikçe yeni ha• 

kikatlnr çıkıyor. Madamın öldll· 
rUldüğU mutf kta araştırma yapan 
poliıler mutfağın kenannda bir 
Hat bulmuılardır. Fakat bu aat 
her zaman madamın yatak oda· 
ıında dururdu e bozuktu. Saa
tin hiçbir ıebep yokken mutfakt 
bulunmaaı ıu ihtimali canlandır• 
maktadlr: 

- Katil veya katiller ihtiyar 
kadını dı ardan se in d ha az 
duyulabileceği bir yere götürmek 
istemişler, buııun için de kadınla 
tanışmalarından istifade ctmi4· 
erdir. Od da oturdukları • rada 
saatin tamir edilmesini bahane 
ederek mutfağa götnrmllşler, 
kadım da peşleri ıua çağırmıı· 
lardır. Madam mutfağa geldik· 
ten ıonrn şerirler evveli kafasına 
ağır ve sert bir ıey indirmişler ve 
kadın bu darbe ile yere yuvar• 
lanmııtır. Bu ıırada cana\•ar he· 
rifJe oracıkta ellerine geçirdik· 
lerl elektrik teliJc madamın gırt• 
lağım sıkmışlar ve feci cinayet
lerini tamamlamıtlardır. 

AcabaL. 
Bu m lümab okuduktan zonrc. 
- Acaba katil, &len kadının 

o gUn ak am (iz.eri beki diğini 
söylediği, fakat ismini vermediği 
mi afir olmasın, ualinin habra 
gelmemesi mümkün mUdnr? Fakat 
derhal ilave edelim ki bu .rf bir 
f raziyeden ibardtir. 

Son dakika 
Zabıta sağlam bir ipucu 

yakalam ·ı, hatta bu d kikada 
katili tutmuş addedilecelc bir 
va1iyete girmiştir. Memurlarımızı 
tebrik etmekle beraber tahl ik tı 
işkAI etmemek için bu nokta 
üzerinde tafsilAt ermeyi doğru 
bulmuyoruz. 

• llitanbul Belediyesi ili ları 

Ve ılı na tiye re&mmden olan borcunu n uoı cSy J l. ez ı~p 

8- 12 .. 932 tarihinde &atılacaiı ilAn edilen Kadıköy halk . ~~ bus 
irketioe ait 3504 numaralı otobilse talip zuhur etmedı?ın :e? 

ikinci mUzayideai olan l 2 - 12 - 932 tarihine ml\sadif pazlrtesı u~ü 

18 t 14 tc KadıköyUnde hal binası önUnde bilmüzayide satılacagı 

ilAn olunur. 

-------~---------------------------------------8 ..... ----... İstanbul Gümrük Muhafaza aş-
müdür üğünden: 

Kırk " 40 ,. det ordu tipi ıahra telefonu pazarlıkla eatın 
ahnac ldır. 

1 - 40 " kırk " adet ordu tipi nhra telefonu pazarlıkla aç k 

lcırd:rmaya konulmuştur. . . . 
2 _ Kırdırma ınrtlan k§ğıdınm tasdıkh ıuretI,,. 1 t. Gn r. k 

Muhafaıa Ba mlldürlüğil atınalma komi yonundan alınacaktır. 
3 _ Kırdırma Ankarada Gümrük Muh faxa Umum Ku ınn· 

danhğmda kurulac k alım satım konıiayonu tarafmdnn yapı ? c tır. 
4 - Kırdırma 26 - 12 • 932 tarihine rastlıyao pazartesı gunU 

saat ( 14) "on dört" tedir. . 
5 - Her i tekli biçitmiı bedelin yllz.:le 7,5 u olau (240} _lıralılc 

muvalcknt iÜvcnıne (teminat) larile beJli aaalteo evvel komıs,> ona 

a-elmeleri. 
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"TAYYARE,. 
YERLi KOPYA KAGİDI 

ve 

YERLi MlKiNA $ERiDi 
Y abu balan iatimal edbaiı. 

l.ŞULMAll 
İstanbul, Galata, P&r09mbepazar 

Ticaret Han No. : 26 • 27. 

Telefoa: 43500. 

Bu Bahtiyar çocuk sekiz yaşındadır! 

jJ!µ·tt' 
Sekiz senedir kumbarasına attığı paraların faizi, onun 

bütün üstbaş ve mektep masraflar1 n.ı kafi geliyor --
Siz de Hemen iş Bankasına ·giderek 
çocuğunuza bir kumbara alınız! 

•• •• 
.. Çok UCUZ K U Ş T U Y U Çok UCUZ ..... Son Posta Matbaa•• 

fıtanbul' da Çakmakçılar' da Bali Zade Kuttllyll fabrikasında 1 Sahibi 1 Ali Ekrem 
yastık yorgan, ~ilte ve kuştüyU fiatlarında yüzde yirmi tenıilAt 

~vardır. Yılbatına kadar kuıttıyi kumaflart da buluour. Tel. 23027.. Nefl'lJ•t Mtıdflrüı Halll L6tft 

GRIPE TUTULMA YINIZ 
Her 1abab bir kaşe • . 

NEOKALMINA 
Aldığanızda 

Vkudunun gripe kartı en kuvvetli silAhı Termit olursunuz"' Mideyi 
ve kalbi kat'iyyen yormaz. 6 ve t 2 katelik kutular1 ideyiniı. 

ÇIKITOB 
En gOzide muharrirlerimizin lftlrak ettikleri kıymetli eser 

Mubbralı Hayat Takvimi 
yakında çıkıyor 

Mubbralı HAYAT TAK V 11 l'ne ipiralc 
eden muhanirler: 

Takw• ineme : Mv.nkldt AWllmufa 1 Yeal lraa..ı.t...., 
Sıhhi • ; Dolrt• MaUha la.aU Spcw 1u... ı llullla a..ııı1 
lçtıa-'7at. : F••f• maaW.l Hilal Zt1• Ziraat • ; Hamdi 
Edebiyat • ; Ecllp Pe1aml Safa lhıal1at,. ; Hun Nallllk a.,Jw. 

Mükemmel MUHTIRA ve biı HARITA'yı havi olan hlı kıymetli 
eserin fiatı yalnız 25, ciltlisi 35 kuruotur. 
Merkezi: lıtanbul Maarif k8t0pbanesidir. 

. 

r KfRALIK EV ve ARDiYE "I ................... 
T emil taıarrufkAr ailelere 

Mahrukattan, YHaitl nakJfyedeo, I· 
handan kazanmak llter miıinlz? 

Yuhk, Kıtlık, eJektrik, an, nezareti 
h.vi KIRALIK mDkemmel UCUZ 

HANE ( Sulhtn•hmet ) 
ayrı methallerle iki kııımda 

1 inci kııım S veya 4 oda, 2 aptuthane 
2 inci lıııım 6 ,, 1 " 8 ,, 

hamam bedii nezaret. 
Erbı.tıı Ticaret ve Sı.nayia: 
Sahile pek yakın muhfuz metin 

KIRALIK UCUZ ARDIYE(Yemlft& 
irae ve icar mahalli - Babçekapı 

Şamhkarşııında CERMANY A Han 
No. 40 Telefon 20162 

> 
lsL Aallye Mahkameal 6 inci 

Hukuk Dalrealnden ı Behire H. 
trrafından kocası Şehremininde Tat· 
mektep sokak Karabali Mehmet Ef. 
mahallesi karakol sokak 26 No. lu 
han ede eakln SUleyım~n Ef .• aleyhine 

ikame olunan botanma davası hıı.kkrn

dıı. verilen arzu hal ın uınail ey tıiıı ika· 
metgahının mectıul olması hasebile 
lıila. tebliğ iade kılın rot• ve buna bina.

en iH\uon tebliğat icraııı k.arargir ol
m n,tur. Gıyabında ,ahit dahi dinlen· 
mek auretile bu baptaki t.ahk ikat ikmal 

oluıımut ve evrak mahkemeye sovke· 
dilmlt bulundutundan tarihi i!A.ııın 

fordası ndan iti ha.ren on gUıı ;ı.arfrnda 

cevap vermediği ve icrayı roalıkeme 

için tayin ol11nan 27 ·12·932 sah günü 
saat 10,ao da letanhul asliye altıncı 
Hukuk mahkemesi d11.f resinde iı;pdıvU· 

cut etmediği takdirde bilcUmle vakıa· 

tın ikrar ve kabul edilmit addvluna
cağı ınalftm olmak üıere keyfiyet ilAn 
olunur. 

Ç A B U K ve S 1 H H 1 
ıuauz, 11abunıus, fırçasız 

RAZViTE 
kremini kuUaaıDIS. 

MiKROP olan fırçalardan, yGıtı
nilzUo cildini buruttura.u pota.alı 
krem ve 1&bunlardan kurtulursu· 
n l!Z.. Küçük ve büyOk tüpler 
vardır. Her yerde satılır. Deposu: 
Yetildirek, Sıvaeıyao Hanı No. 10 

Tel. 20181 

ağnlarm 
en birinci 
ilACldır. 

Dr. A. KUTiEL 
Karakclı B4rekoi hnıu 1ar&11nda S4 

İstanbul Gümrük Muhafaza Baş
müdürlüğünden: 

Üç onlu, dokuz beıH sahra 1antralı pazarlıkla satın ahnacakbr. 
1 - Üç onlu dokuz beşli sahra santralı pazarlıkla kırdırmıya 

konulmuftur. 
2 - Kırdırma şartları kAğıdmın lastikli auretleri lıtanbul GU. 

Muhafaza BaşmUdllrlUğli ıatınalma komisyonundan alıoacaktir. 

3 - Kırdırma Ankarada GiimrUk Muhafaza Umum Kumao
danhğmda kurulacak alım sahm komisyonu tarafından yapılacaktır. 

4 - Kırdırın~ 18-12-932 tarihine rashyan pazar a'llnll saat 14 
(On Dört) dedir. 

5 - Her istekli, biçilmit bedelin yUzde 7,5 ğu olan ( 243 ) lira 
muvakkat güvenme " Teminat • larile belli saatten evvel komiıyo
na ıelmeleri. 

,.. . 


