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B · r Adam Annesini Türkiye Dünyanın Her Tara/ile Konuşmaya Başladı 
• •• 

Balta ile Öldürdü Ankara ile Dünyanın Obür Ucundaki 
Katil Cinayetten Sonra Hastalanmıştır Boynes Ayres Arasında Bir Muhavere 

Mükaleme Çok Vazıh Ve Çok Kuvvetli Oldu lzmir ( Husu-
•I ) - Denizliye 
tAbi Çal kaza• 
ıımn Çalkebir 
mahallesinde fe
ci bir cinayet 
olmuş, bir genç 
nasnıı balta ile 

6 l dil r m U şt U r • 
Şimdiye kadar 
misline te adUf 
dilmiyen bu 

feci cinayeti biz· 
ıat katilin ağzm• 
dan şöyle teabit 
ettim: 

- « Arkadaşlarımla gezmeğe 

çıknuıtım. Arkadaılarım bana 
anam Eminenio evde bir erkekle 
beraber bulunduğunu haber ver
diler. Buna inanmak istemedim. 
Ben o güne kadar anamı na· 
muslu ve yuvaıına bağla bir ev 
kadını biJirdim. Arkadaılanm 
11rar ettiler. 

ı&r L.. dediler. 
Buna bi~ ihtl· 

mal Termemeldo 
beraber eve git
tim. Uıulca içeri 
girdim. Keıld git· 
mez, olsaydım. 
Anam biç tanıma· 
dığım bir adam• 
la beraberdi. 

HAdiıe oka· 
dar sinirlerime 
dokundu ki ken· 
dimden geçtim. 
Dışarıda duran 
baltayı kaptığım 
gibi odaya girdim. 
Anamın Aşıkı 

pencereden kaçmıfb. Anam, 
beni dllnyaya getiren anam şa
ıırmııtı. Bana bir ıeyler söylU· 
yor, yalvarıyordu. Ne ıöylediğini Ankara, 12 (Hususi) - Ankara otoma· 
iıitmedim. Etimdeki baltayı bey• tik telefon merkezi bugOn bUyOk bir 
nine indirdim. Derhal canını muvaffakiyet kazandı ve dOnyanın öbür 
verdi. ucunda bulunan Boynea Ayru ıehrindeki 

Anamm ltıkı ortada yoktu. f 
Oou yakaluaydım anamın yanı· tele on mUdUrile konuımıya muvaffak oldu. 

- Git te 
na gönderecektim • ., Otomatik Telefon MndllrD Niyul Beyin, Cenubi ' 

kendi gözUnle (Devamı 8 inci Hyfada ) Amerikada Arjantinin merkezi olan Boynu Ayre. ====--=---,,_,,comn __ __,,..,...=-'i=-===-=;;ıı--~ 

Telefonla konu,maya bafleyan 
Ankara ve Boynes Ayreaten bir 

manzara 
telefon merkezile yaptığı bu mifül-
leme bUyllk bir mu1affakiyetle cereyan 
etti. MUkAleme çok vazıh Ye kuYYetll 

olarak kolaylıkla yapıldı. MUkAleme, Londra oz .. 
( Dnamı 8 inci aayfada ) 

Belediyelerimiz Telaşta! Sanayi Aleminde İhtilal 
Yapan Bir Keşif - -------

On Beş Gün Sonra Kilo Tatbik Edi-
lecek, Fakat Nümune Meydanda Yok! 

latanbulun d6kUm fabrikala
nndan biri dlln bize müracaat 
etti ve dert yandı: 

Bu fabrika yeni sene batında, 
yani tam on yedi gOn sonra ka· 
nun mucibince bugUn tarlada 
kullanmakta olduğumuz okka 
usulünün bırakılarak yerine kilo 
uculUnUn iknme edileceğini dU· 
finmllş, on gramdan on kiloya 

kadar muhtelif atırlıkta tartılar 
yapmış, ayarlarını tasdik ettir· 
mek Uzere belediyeye götUı·milş: 

- Şimdiki halde yapamayız, 
cevabını almış. Ne yapması icap 
edeceğini bizden soruyor. 

Tetkik ettik ve öğrendik ki: 
Evveli belediye haklıdır, sonra 
da kanunun tatbiki, yani yeni 
ıeneden itibaren tartıda kilonun 
Ye ölçUde metrenin kullanılması 
mUşkUI olacaktır. Belki de yeni 
bir kanunla kııa bir müddet 
tehiri icap edecektir. Bunun se· 
bebi de oldukça a-ariptir. 
Anlatalım: 

Yeni Kanun 
"Yeni ölçUler kanunu 4 nisan 

931 tarihinde kabul e~i!miştir. 
Fakat bir intikal devresine ihti· 
yaç olduğu için bir maddesi mu· 
cibince 1 kAnunuaani 933 tari· 
hinde tatbik edilecektir.,, 

Buraya kadar mesele yok, 
fakat hadisenin alt tarafmı din· 
leyiniz: 

Yine kanunun bir maddesine 
göre: 

- Türkiye dahilinde metro 
ıistemine göre tanzim edilmemiş 

ölçü aletlerinin yapılma11 ve ayar 
edilmemiı aletlerin satılması 
yasaktır.. HilAfmda hareket c&-
uyı müstelzimdir." 

İtt• bidiH bu aoktada doi· 

l 

• 

rlY•••'da muhtent ••klld• muhtelif terazller 
maktadır. Filhakika yine kanun kendisine ait olmadıfinı MSyle-
bu aletlerin ilk defa olarak ayar ( Dnamı 8 lnei ıa1fada) 
edilmeai hakkını lktııat VekAle
tine, mtiteakip muayenelerin 
icrası hakkını da belediyeye ver
miı ve ayar için alınvcak ücret· 
leri tesbiti itinin de bir n\zamna• 
me ile yapılacağım kaydetmittir. 
Halbuki lktısat VekAleti sabık 
Vekilin rahatsızlığı 11raaına tesa· 
dUf ettiği için olacak, bu nizam· 
nameyi hazırlamadığı gibi, ilk 
ayar muayenesini yapacak maka· 
mı da tnyin etmemiştir. 

Belediyenin Vaziyeti 
Belediye haklı olarak: 
- Kanunun sarahatı karıısın· 

da ilk ayar muayenesi yapmamn 

En meıhur K A. Y S E R 1 paabrmuıaı 
lat. BALIKPAZARI 16 No. daa arayınıa. 

Ş\lkrll Zade Halda 

-Yerli Malı-
Ankara, 14 ( Huıull ) - V&. 

liyet merkezlerinden burada a!l
kadar makamlara gelen telgraf· 
lara göre Tasarruf •• iktisat 
Haftaıı mOnaııebetile bntnn 
memlekette geniş bir faaliyet 
vardır. Birçok kasabalarımızda 
yerli malları sergileri açılmııtır. 
Alman haberlere g6rc, yerli 
1Jlalı kullanmak ve yeril mah· 
sulAtm istihlAkini temin etmek 
maksadile esa1lı bir programla 
harekete geçilmek tasanurları 
vardır. Hükfimet bu hususta 
bfitUn gayret ve faaliyetini ıar
federek istikbal için çok bayırla 
olan bu •aıiyeti baıaracalctır. 

L~---------------__, 

Almanlar Odundan Şeker Yaptılar Ve 
Şeker Hastalarına Da.Yediriyorlar 
Nobel kimya mUkAfatınt kaza· 

nan Alman kimyakerlerinden meı· 
hur_Bergiylls ıanayi Alemini altUst 
edecek çok mühim bir keşif yap· 
mıı Y-e bu keşif Almanya'da, der· 
hal aanayie tatbik edilmiıtir. 
Kimyaker Bergiyils şimdi bizzat 
bu sanayiin başına geçerek idare 
etmektedir. Yeni keıif, ağaçtan 
Ye bilhassa selvi ağacından şeker 
iıtihıalinl temin etmiştir. Bu su• 
retle istihaal edilen ıeker diğer 
ıuretle elde edilen şekerlerden 
daha besleyicidir Ye zararı da 
yoktur. Yani oeker haatahğına 
mUptell hastalar bile bu ıekeri 

- ----
yiyebilirler. Profesör BergiyOa. 
ağaçlardan ıeker iıtibaal etmekle 
kalmamıı, ayni zamanda ağaçtan 
bir nevi alkol yapmıştır ki mft. 
kemmel surette içilebilmektedir. 
Ayni zamanda hayvanlar için yem 
ve yumurta akı istihsal etmekte
dir. Profesör Bergiyfiı dünya sa• 
oayi alemini altüst eden yeni 
keşfi hakkında ıu malQmatı ver
mekledir: 

"- Bir müddetten beri tatbik 
etmekte olduğum usul aayesinde 
muhtelif ağaçlardan gayet kolay• 
lakla ve çok ucuz olarak teker 

( Deamıncu 8 inci Hyfada ) 

Paris Tiyatrolarında 
Babıili Revüsü 

' 

Pariıin Foliberjer tiyatroıunda, bir mDddettenberi bir RevUnlln 
oynandığından haberdar oluyoruz. Bu Revllnlla sahnelerindgn biri 
BabıAli ismini taşıyor. Moris Hermit ve Jan lö Seyyö isimli iki mu
harririn mUşterek eaeri olan bu Revllnlln ismi Aşk Resmigeçitidir. 
Babıali aahnesl ise resimde gl>rdUğUntiz veçhile ortada boyu dört 
metreyi bulan bir ka•uklunun sağ ve soluna, boy derecui gittikçe 
kUçUlmek Uzere bir hayli sarıklı ve kUIAhlı dizilmiş. Ellerine de birer 
Teber verilmiı. Kavuklularm boyu kUçlile küçüle, bunların ci.iceleı,tiğl 
ıHrUlllyor. 

Eıkl Babılllnin itte garp aan'at alemi tarafından bu sahne ile 
naaıl tellkld edildiiinl ıartıp bir defa daha öireoebiliria. 
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Halkın Sesi_ 

Tuz Fiatleri 
Pahalıdır 

K~ylOnUn hayvanları için ıldıtı 
tuz çok pahalıdır. Bu hu11uıtı 

halkımız diyor_ki: 
Ali Fehmi Bey ( Sultan11ellm çır· 

pmba 11okak 7 ) 
- Bizim tazlari•nı unfladir. 

Taa aarurl ihtlyaçlaraa batında ••lir. 
Bu.GnkO tuz fiatlan çok pahalıdır. 
HGkfamet yeni bir Tuz iobtaarı kanunu 
haaırlı7ormuı, fiatları blraa acu.dat
mahdır. 

lf. 
Mchm t Bey ( Fatih Tramnr cad

de i 5 ) 
-Ben tuzun ldlo•unu 12,5 kuruıa 

alıyorum. Bu P"hah olmakla bera• 
ber tehirliler için ehemmiyet.izdir. 
Fakat köyliUer iç'n çok pahalıdır. 

ÇünkG bilha1aa çayır umanında 

daYarlara tuz Yermek lbımdır. Tuz 
7emiycn koyunun bağıraatından 
latifade edilemez. Halbuki barHk 
mOhim bir ihraç maddemizdir. .. 

Ali Riı.a Bey Amerikan kütapane
ıi ınoı urlarında ) 

- Tuz flatleri taanife Ubl tutul• 
mahd1r. Haynn aahlplerl ile zeytin, 
yat Ye peynir aalamuraıı yapanlara 
tuz ucuz nrilmelidir. Ben Gemlik 
haYalialndcn bazı zeyUocller taıurnn. 
Tuz pahah oldutu için bu Hne 
seyt'o)er ni toplamak iatem·yorlarmıı. 
Zeytinin okkHı bef, tuıun okkaaı 
14 kuruı •. 

lılur t B. (Doktor Sirkeci Sancaktar 
mahallesi) 

- Kurakhk tehlike1i reçirea Ye 

mahıu leri para etmiyen klSy'üleri· 
mia için ougünkU tuz fiatleri fazla· 
dır. Sığır, koyun, at •Ortlleri tuaaua 
olamazlar. Tuz yemiyen hayHnlarıa 

et"aden Ye balJraajından iatlfade 
adilemu. Soaıa bu aene palamut 
çok taktı. Baz lara tuz pahalı diye 
1&lamura yap•m11mıtlar. Bu yıaz 
balıkların denize dökOldiiğünQ bıle 

duyduk. Tuza iki çcıit kıymet koy• 
mahdır. Ev için aarfedlleo tua mab· 
dut oldutu içill kaç kurut 0)11 ab• 
aabi ir. Fakat hayvanat n nlamu
ulu içia tuz f atleri aıatı ohu•· 
hdır. 

Sıhhi Vaziyet 
Sıbhıye M&diriyetinden aida

tımız mal6mata göre şehrimizde 
inzal baıtalığıaın mUmkila mer
tebe 6oünc geçilmiş ve veffiyata 
kat'iyen meydan veri!ruemiıtir. 
Şurada burada görDlen tifo vak'
alan da yakından takip edil
mekte ve derhal aşı tatbık edil· 
mektedir. Soğuk algınlığı neti
ceai olan kargınhk ve buna ben• 
ser vaziyetlerin grip olmadığı da 
temin edilmektedir. Şebirin ııh· 
bati geçen ıeoenin bu aylarına 
Dazaran daha 1ağlamdır. 

Lik Maçları 
Bu cuma gOnU lik maçlan ıu

ıekilde olacaktır: 
Taluim'de Snleymani1e-Gala

taıaray, EyDp-Hilil. Kadıköyllnde 
Beykoz - Beşiktq ve Ka1ımpa14 
Altın ordu. 

SON POSTA 

Silih Seslerinden Sonra •• 
Polisler Gece Yarısı Hamamdan Odun 
Çalan Garip Bir Hırsız Yakaladılar 

Eneli.l gece Dolapdere taraflarında devriye 
gezen polisler knıtah bir bıraız yakalamıılardır. 
Ba adam Takfor isminde bir ermenidir. Gece 
yarııı sırtında bir odun knfesile Dolapdere'de 
tenha bir sokaktan geçerken bekçi Hacı Ağaya 
tesadüf etmif, ytırllmeıini hızlaşbrmıfbr. Bekçi 
Hacı Aga bu vaziyetten fUpbelenmiı Ye aert bir 
1elle bağırmıı: "Hey, hamıcri dur bakalım I". Gece 
yolcuıu bu sese itaat etmİf ve bek~inin yanına 
doğru yaklaşmıya baılamııtır. Fakat tam bekçi 

1 

dftşmekle beraber derhal tabancaıına davranmıt 
ve havaya iki el ailAh atmıştır. Bu ıırada Takfor 
da odunları bir kenara fırlatarak ha)li uzaklqmıt 
bulunuyordu. Fakat ıilAh ıeaioi ifiten polialer, 
hemen ıesin geldiği tarafa koımutlar ve biraz 

Hacı Ağanın 6nllne geldiği zaman ayağını kal-
dırmıı ve Hacı Ağaya şiddetli bir tekme indir-

uzakta kaçan bir &61ge g6rmüılerdir. Bu g61geyi 
koşarak" takip eden poliı memurları nihayet dar 
bir ıokağı döneceği 11rada Takforu yakalamıtlar
dır. Takfor evvelA bir fey yapmadığını s6ylemİf, 
fakat bekçi Hacı Ağanın ıarih ittihamı karşısında 

cOrmOnfl itiraf ederek odunları Pangalbda Çinili· 
hamamdAD çaldığını ı6ylemiıtir. miıtir. Vazifelİni pek iyi kavnyan bekçi yere 

İki Mevkuf 
Kaçakçıhk Cürmünden 
Beraet Kararı Aldılar 

lzmitli Harun ve Ahmet Efen· 
dilerin bir tlltlhı kaçakçılığıadaa 
dolayı lbtiaaı mahkemelerinde tıç 
aydanberi mevkufen mubakeme
terine deYam ediliyordu. Dllnkll 
celıede mamanlarm muhakeme-
leri bitmiıtir. Okunan kararname
ye g8re kaçakçılıkları sabit ola· 
madığa için beraatlanna karar 
verilmif ve derhal tahliye edil
miflerdir. 

Kapalı çarııda kaçak ıigara 
kAğdı utarken yakalanan lbaan 
Efendinin kaçakç,hiı teabit edil
diği için (6) ay habiı ve (800) 
kuruş para cezası hUkmedilmiıtir. 

Vali B. 
T erkos işi için Yakında 

Ankara'ya Gidecek 

Evvelce de bildirdiğimiz gibi 
1 Kiounuıanide terkoı Beledi
yeye geçecektir. Vali ve Belediye 
Reiıi Muhiddin Beyin Terkoı 

Şirketile ıimdiye kadar yapılan 
mOzakereler neticeıinl Nafıa ve 
Dahiliye VekAleUerine bildirmek 

Ozero fU ıtınlerde Ankaraıa Jit
meai muhtemeldir. 

Sokakta DövUşmUşler 
HCıntı Bey isminde bir kap

tan ile Gillnaz isminde bir 
kadın ÜskBdarda sokak ortasın
da kavgaya tutuıarak biribirlerini 
fena halde dlv.allflerdir. 

ı2soo Tacir 
Mahkemeye 
Verildi 

Haber aldıtımıu g6re, Adli
yedeki ticaret ıicilli daireıine 
kaydedilmiyen ye yahut muame
lelerini kanunu tayin etliği 15 
glbı içinde bitirmiyen 2000 tacir 
mahkemeye verilmiılerdir. Ticaret 
odua da odaya kaydedilen 500 
taciri mahkemeye g&adermittir. 
Birinci ticaret mahkemeli bunlar 
için huıusl gtınler tabıiı etmiştir. 
H~r glin altmıt kadar tüccarın 
muhakemeıine bakılmakta ve ctlr
mn aabit olanlar hakkında 5 Ura· 
dan 250 liraya kadar para cezaıı 
bllunedilmekteclir. 

Yağmur Miktarı 
Şebrimi&deki allkadar meka· 

ma gelen bir telgrafa ı&re bu 
ayın on birinde Giresona on yedi, 
Aclapuan'na o~ iki, laebolu, iz. 
mit •• Trabzona be1r Karahiaar, 
Editae, Diyaribekir ve rizeye Uç, 
Glztepeye iki, Halkalı, Bur .. , 
Bolu, Kastamonu, Eskiıebir, KO
tabya, Urfa, Y aloYa, Maniıa ve 
Kırıehire ctızi miktarda yatmur 
Jatmıft.r. 

Fabrikacılar 

Avrupadan Mutahassıs 
Getirtmek lstey~rlar --
Bazı fabrikacılar Avrupadan 

mutaha1111 getirtmek için hBkG
mete mOracaat etmişlerdir. Bu 
mllracaatlar tetkik edilecek ve 
fabrikacılann talepleri muvafık 
balunuraa mutaba111ılann getiriJ. 
meaine lktıaat Veklleti tarafın
dan mllaaade edilecektir. 

Ucuzluk 
ispirto Ve Benzin Meselesi 

Halledi1mek Üzeredir 
Benzine iıpirto kantbrarak 

beozin sarfiyatını ve dolayuile 
bu yoldaki ltballh azaltmak hu
ıuıundaki tetkikler bitmek flıe
redir. Bu işte ıayaoı dikkat olan 
cihet, iapirtoaun benzinden daha 
pahalı olmuıdar. l.pirtonun acu
za maled"lmesi için eaaılar aran
maktadır. Bu nokta halledildiği 
takdirde benzin ıarfiyatını azalt
mak mftmktiD olacaktır. 

Bu auretle elde edilecek , .. 
kıcı madde benzinden daha ucuz 
olacap için kamyon, otomobil, 
otobtlı ve ıaire gibi nakliye va
sıtalarının ücretleri bir miktar 
dllpcektir. 

Yangın Var! 
Fakat itfaiye Ortada Hiç

bir Şey Gö .. emedi· 

Don ağleden ıonra Beyotlun
da itfaiye grupona telefon edil
mit. Ayaıpqada Nimet apartı
manında yangm çıkhiı bildiril
miştir. Bunun berine bOtlla grap 
Ayaıpqaya gitmf1r fakat Nimet 
aparbmanında yangın bulamadıiı 
gibi bu yalan haberi uyduran 
da ele ıeçmemiıtir. 

Ozur Dileriz 
MOnderecahmızın çoklulu 

dola,ıatle anketimizi n Dlplo
m•._.• llllkmeden glz.I kuw
wet ••rl•whalı J•zı mızı blrak
m17• mecbur olduk, azar .......... 

KanunueYVel 14 
ı,_ ______________ ..,.... 

Günün Tarihi 
.. ----- ...1l... 

Hariciye'de Yeni 
Tebeddüller Mi? 

Ankaradan relen haberlere glSr• 
yak .. k hericiye memurluklarJ araaın• 
da baaı tebeddilller Japllacaktır. 
Heniz teyit edilmiyen bir habere 
nazaran Hariciye Vek.lleti Müsteşan 
Numan Rifat Bey Cil.nbur R.yuetl 
Umum Kitıpl tine, Umami Katip 
Hikmet Bey de MOıtefarhj'a nakle• 
dllecelder, Vatington Büyilk Elçiai 
Muhtar Bey de tekaGt edilecektir. 
Vaılnrtoa. Viyana aefiri Hamdi 
Beyin tayini muhtemeldir. Ayrıca 
Bıtdat Elç"•I T hlr Lutfi Bey mer• 
keze alınıp yerine Llhey Mulahat-
ıüzarı Nuri Bey, buuun yerine de 
umumi mildürluden Vaafi Bey tayin 
oluoacakhr. 

Temdit Edi:di 
Polonya ile hükümetimiz ara• 

unda aktedilen ticaret mukave• 
leıi llç ay müddetle temdit edil• 
miftir. Her iki meml<:ket biribirİD4 
den mllaavi kıymette mal alacakhr. 

Düyunu Muvahhide 
Dllyunu muvabhide dilo bor• 

aada 54,5 kuruş üzerinden mu ... 
mele a6rmfl1tUr. 

Cemal B. 
ihracat Ofisi Müdürü 

Ankaraya Gitti 
ihracat ofiıi mndnrtı Cemal 

Bey lktıaat Veklletinin daveti 
llzerine Ankara'ya gitmiıtir. C.. 
mal Beyin baza devletlerle yap .. 
lacak ticaret mukaveleleri bak
landa lkbAt Vekaletine izahat 
vereceği söylenmektedir. 

Di;er taraftan lkbAt Veka
letinin ihracat ofiıine bOyllk bir 
ehemmiyet verdiği ve ofiı teşkl
llbnın lnlbnllzdeld aene zarfında 
teval edileceği anlqalmaktadır. 

75 PlıahkQm 
Kanuni prtlan haiz olan 7a 

mahkumun •mme hizmetlerinda 
çalışbrılmaıı için bir ay evvel 
Villyete mtlracaat edilmişti. Vila
yet benOz cevap vermediği için 
mllddeiumumtlik dftn bu müra
caab tekrarJamııtır. 

istintak Dairesinde 
Beyoğlunda Rumeli hanında 

51 numarada oturan Madam An• 
tuvaneti 8!dOrmekle maınun ola
rak yakalanan Pandeli ve Antu
van, isticvap edilmek Uzere ikiad 
iatintak dairesine Yerilmiflerdir. 

Bir Facia 
Feıbane fabrikasında çalııaa 

11 yaşında Ali iıminde bir çocuk 
dnn yerde duran ıivri bir cisim 
nıerine dilımilf, fena halde yara
lanm11br. 

Komünistlik 
Maznunları 

Ddn ltleden enel aflr ceza 
mabkemealnde, lldal kadın olmak 
üzer• 36 komGniıtlik maznununua 
mubakemelerlae denm edilrn ftlr. 
Gelecek celaede maznunlar mDdaf .. 
alarıoı urdedeceklerdlr. 

==-

Son Postanın Resimli Hikige si: Pazar Ola Hasan Beg Digor Ki: J 

Huan B. - Bntan eYcek 
luarruf yapıyoruz azizim. .. 

••• Bir kere ben işimin oldup 
yere tabanvay ile aidiyorum. •• 

••• Kan, etin kemiklerini kay
natıp, ıuJUDdan çorba yapıyor, 

bizim otlan ela bergln kumba
ruuaa eline ne ıeçene abyor ... 

- Peki Ha .. n Bey, ya btıyllk 
kerime ne yapıyor? 

HaAD 8. - Onu ıorma azi
zim, hepimizden daha mukteıitl 
Eakiden dudajına iki kat kırmıza 
ılrtlyordu, timdi yalnız bir kat ..., .... 
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Bir .Milletin 
~' 
ı...erveti 

Neyle Ölçülür? r---------• 
Bir milletin zenginliği birik· 

Dıiı aerveti ile ölçillllr. 
Birikmiı aeneti, o cımiyeU 

teıkil eden fertlerin kazuçlannıa 
İbtiyaçlanndan fazlaımı bir ke-
1aara koymalarile Yllcude gelir. 

TGrkiyenin en bOytlk zaafı 
birilcmit Mrveti olmamuıchr. 
8irikmiı aervetlmlı olu kendi 
lt11ayiimizi kendimiz kurabilir. 
deaıir yollanmm kencllmb yapa• 
itilir, madenlerimizi kendimiı 
'wletebiHr., hullla memleketin 
fİlndiye kadar ham kalm11 ıe"et 
lraynaldarını itleterek .refaha ır .. 
lalıirdik. 

Birikmlı HrYetlmlz olmadıla 
için •• yapıyoru? 

Demir yola mu yapbracajız, 
AYrupa Mrmayeal arıyoruz. 

Fabrika mı açacatas, ecnebi 
.. rmayeala ! ihtiyaç laluediyoru. 

Bir ma:len mi ifletmek iatiyo
tuz, bunu bir ecnebi ıirketine 
İtletmiye ltızum g6rllyoruz. 

Hatta Belediye itl8rimlzi bile 
tcnebi ıirketlerlne denetmiye 
lllecbur oluyoruz. Su mecburiyet 
bizi saltanat devrinde yanm mn .. 
teaılike haline getlrmiıtl. lkbıadl 
İtti 14 imizi kaybettirmiıti. 

Şimdi kendi aanayilmizl ken
di01iz kurmak, kendi madenleri
lllizi kendimiz iılelmek, hullla 
lllemleketin ikt11adi istiklllini 
tenıio etmek istiyoruz. Bunun için 
de Milli aermayeye ihtiyacım~• 
•ardır. Milli aermaye, ancak bı
rikmiı aerYetle temin olunabilir. 
O halde iktıaadl lıtiklllin al)abtarı 
tasarruf demektir. 

Bu fakir millete taaarruf 
tavsiye etmek, onu biraz daha 
•ç •e ıefil yaıamıya ıevketmek• 
tir, diyenler vardır. 

ı, Bankuanın kumbara teteb-
btıail bu dDıtıncenin de yanhı 
olduğunu ahtermiftlr. TDrkiye-
de tuarnıf fikrini ortaya ilk 
atan ve buna imkin veren lı 
8anka11 olmutlur. lı Banka11 
birkaç ıeoe içinde kumbara .... 
resinde, mikdarı hatıramda detil, 
lannederim 14 milyon lira mik· 
darında blr Hnet terakDmOne 
Yardım etti. 

Bu 14 milyon lira ekmeği· 
lbizden, giyecejimizden keıerek 
hiriktirilmiı bir para değildir. 
Abura cubnra 1&rfedilen ve heba 
olup giden kDçllk rakamların 
"1cude getirdiği bir yek6n dur. 

14 milyon lira büyllk bir 
lervettir. 

14 milyon lira ile memlekette 
14 fabrika açılabilir. 

14 milyon lira ile, ecnebilere 
•ermeğe mecbur oldutumuz bir· 
çok itleri baıarmak mtımkllndilr. 

14 milyon lira ile ecnebiye 
•l açmaktan kurtulmak mi1m· 
lttındllr. 

Bu 14 milyon lirayı, hiçbir 
IDahrumlyet hiHetmekıizin 100 
llailyon liraya çıkarmak daima 
IDllmkllndnr. 

T uarrufu &treniniz, ferdin ve 
lelin 1'tı1&dl iatikllli ancak 

bu ıuretle temin edilebilir. 

Gümrük Tarifeleri 
Tadil Edilmesi için 
T etki~at Yapılacak 
Gümr&k •e lnbiurlar Vekile· 

ti gilmrtlk tarif .. inin tadili için 
faaliyete ve tetkikata bqlamif9 
tar. Ticaret Odaııadan •• Sanayi 
Birliiinden memleket ihtiyacı 
l~n ayrılmaıı icap eden eşyanın 
blr liıte•inin hazırlaomua iıtenil
lla~tir. Tetkikat yakınd• bitir~ 
lec:e!dir. 

r 
1 

1 
Son Postanın Resimli Makalesi a Bir Büyüle Sözü a 1 

1 - 100 karuı kasuıp 99 lnaraı 2 - 100 k•rut •aun• 101 ku• 1 3 - AJ'•tuuzı 1orruıaasa ıBre 
1arfeden ndam, ha1attan korkmu ruı 11rfeden adam hl~blr zaman fakrl uaatmayı uautmnyı•ıs. 
.,.. nfaletl• karıdqmaktaa pldnmes. aefaletten kurtulamu. 

'SON 'TELGRAF HABERLERİ 

Grup İçtimalan Bitiyor 
Bugün Başvekil Nutuk Söyleyecek 
Muhtelif Takrirler Müzakere Edilecek 

Ankara, 14 (Huıuıal) - Farka grupu dtınkU 
lçtimaında ıimdiye kadar yapılan içtimalarda veri
len teklifleri ta1nif etmiftir. l 

Teklifler araıında hayvan verılsl niıbetinin 
fazlalığı, verginin yeni bir uıule rapb lüzumu da 
vardır. Umumbuelerin 11ka kontrola tAbi tutulma
lari prtile açılması, Matbuat Kanununun idari 
ıallhlyetler k111D1nın ilruı da bu meyandadır. Bu 

Gazi Günü 
F evkalide Merasimle 

Tes'it Edilecek 
Ankara, 14 (Huausl) - 27 

kanunuevvel Gazinin Ankaraya 
ilk ayak buhia ınndllr •• ~ ti~ 
feykaflde bit ıurette teı ıt edı
lecek, o zaman Muıtafa Kemal 
Ankarada nasıl karıılandı iae bu 
ıefer de bpkı 6yle karıılanacak, 
bilhaıaa köylerden ve kazalardan 
milli kıyafetlerle gelen 800 atb 
yine gelecek ve tezahllrata iıti· 
rak edecektir. 

ihracat işlerimiz 
Feyizli Bir inkişafa Doğru 

Gitmektedir 
Ankara, 14 (Huıusl) - iktisat 

Veklleti harici ticaretimizin inki· 
tafı için çalıtmalarına devam et
mektedir.ı Dnn de yazdıiamız 
gibi bir çok devletlerle yapılan 
yeni mukavelelere Yunanlalarla 
yapılan bir itilaf ta ilive edil· 
mektedlr. Yunanlılar bizden yap
tıkları ithalAbn ytlzde ellisi Dİi'" 
betinde bize ithallt yapacaklAf'" 
dır. ihracat vaziyetimiz ahnan 
tedbirlerle yeni ve feyizli bir 
inkipfa dotru ıitmektedir. 

iki Tevkif 
Ankara, 14 (Huaull) - Vasi· 

fesini ıui iıtimal etmekten maz
nun Ankara nllfuı mlldOrO ve ona 
yardım etmekten maznun Şaban 
iıminde biri tevkif edilmitlerdir. 

Karısını Mı 

Öldürmüş? 
Tor•b, • @I K·sn 

mıu tabi Ar.ıulu ka,&ade 20 
ılln enel UmUf Hamm umanda 
genç bir kadın ani ıurette vefat 
etmifti. Tahkikat eanaaıoda Umut 
Hanımın zevci Salih Ef. tarafıll'" 
dan d6vtıldtltD 've bunun netice
ıinde lldOifl teklinde bir ihbar 
yapılmııtır. Umuı Hanımın cesedi 
üıarinde otopsi yapalmak üzere 
İzmir Adliye Tababetine glSnd .. 
rilmiıtir. 

- Oktruva Resmi 
Dahiliye Vekil eti Beledi 
yel erden lndırilmesini f stedi 

Ankara, 14 (Huıuıi) - Dahi
liye Vekaleti okturuva reaminin 
b"lediye tarafından adeta bir 
koruma vergiıi ıeklinde ve diğer 
komıu belediyelere %arar Yerecek 
bir surette tabıil edildiğini naza
rı dikkate almı9, et, un ve.aire 
gibi halk ııda maddelerine ait 
olan mallardan bilhassa ıayet 
wz oktruva reımi ahnmuını ta· 
mim etmiıtır. ---
İbrahim Tali B. 
Ankara, 13 (Huauıi) - lıtan

bul Meb'ualuğuna seçilen Birinci 
Umumi MOfettit lbrabim Tali B. 
dOn ak,am geç vakit buraya 
geldi. 

JSTER iNAN, İSTER 

Feministler -
Kadınlık Kongreıi T ah

randa Toplanacak 
Tahran (Huual) - Her MM 

ıark kachnhpaıa itillll. teaYirl 
için, bir yerde toplanan Femiaiıt 
kadınları, yeni sene kongreıini 
ıehrimizde yapacaklardır. 

Birkaç gtındenberi Tahrana, 
Suriye, Irak, Filiıtin ve Mıı n 
temıil eden kadın murahhaılar 
ge'mektedir. Kongred• peçenin 
kaldırilmaıı busuıuoda hararetli 
mOzakereler olacaktır. 

Muğla'da 
Bir Evden 2000 Liralık 

Mücevher Aşırıldı 
Muğla, (Huıuıi) - Villyeti· 

miı:de bir gecede dört ev ıoyul
m uıtur. Soyulan evler meyamnda 
ceı:a reisinin ve sarraf Kadri 
Beyin evleri d~ vardır. Kadri 
Beyin kaeaaı içinde 2000 lira 
kıymetinde m8cevher Ye para 
çalınmıfhr, Emniyet mlldOrO Zeki 
Bey bu mühim acygun hldiHle
rile bizzat allkadar olmaktadır. 
F aillcrin meydana çıkmaıı ,On 
mHeleaidır. 

Meclis Reisi 
B. M. M. eiıi" Klzım Pata 

HL cuma glinft ditlerini tedavi 
ettirmek Dzere lıtanbul'a gele
cektir. 

İNANMA! 
Gaıtete'ere nazaran Telefon Ş' rketi abonelerden 

faıla para a 'ıyormut ta kimH hrlunda dajil 
imit•• Bakını:ıı: nasıl? •• Telefon Şirketı muk nlename

ılne 929 aeae.inde b·r ıı:eyil yapılmıt. Bu uyle ıöre 
laı'li:ıı: llraın her iki lir~ ctt,tikçe ml1c6!em• nisbetleri 

Bunıı, ratmen bu milkemmel tirket parayı eski heaap• 
t..n alıyormuf .. 

Beıed·ye muninlerinden Himit Bey timdi bu 
meseleyi t.!tkik ile meuuldür n t"rket aleyhinde 
dawa açı acatı siylenmektedır. 

de o nisbe tte dGtecekmit-. 1 .. ailiıı: liraaı iki sene.:Hr 
bat•f&tı ridlyor. Hele timdi yedi lira uUe detiL •• 

S FR /NAN 

Bu rİ••J•tl•r tabakkulc ederae, bu itleri hilk6met 
•• halk namına tet·ci"- n kontrol eden'erin yaa.fele
r ai yapmıt olclukıarına arttlı, 

NANAJ4 

Münderecatımızın çoklu
tundan dercedilememiş-
tir. ~ 

Ayaspaşa Mezarlığı 
Tahkikatta Yeniden Mühim 

lpuçlan Elde Edild 
Ayaıpqa mezarhp mHeleaial 

tahkik için Heyeti Vekile karan 
ile toplanan tahkik komlayonunua 
faaliyeti ilerlemiftlr. Komlıyoa 
birçok yeni Ye mllhlm lpuçlan 
elde etmif. din de mahallinde 
yeniden bir kefil dalla yapılmıfbr. 

Şayana dikkat olaa cihet ba 
ketifte beniz 18 J&t1Dda olaa 
gençlerin Ayupqa muarhtuua 
933 hicri MDUİD• ait YUl1etlae 
11hadet etmeleridir, Ayupaea 
muarhflacla fimdlye bdar MP 
HD parç&J& 111laa ana aabJmır 
br. Ba analara ubll alulana 
aldıktan mallan prlye ....,. 
melerl mahtemelclli Talaldbl 
Derlemektedir. 

Kubilay Günü 
lzmir, 13 ( Huaal) - lnkallp 

ıelıldl Kubilly ft arkadql..,. 
aın ıehit edildikleri ı~nlln 7al
d8nllmllndo lzmir Halk Evi bO)'lll 
bir ihtifal tertip edecektir. 

o atın ihtifale ittirak ed .. 
zatlar huıull bir trenle Men .. 
mene gidecekler, Menemende 
meruim yapılacak, nutuklar ely
lenilecek, ada ıehldin habruı 
tebcil edilecektir. 

iş Bankası 
Amerikada Olduğu Gibi 

Varis Arayor 
lı Banka11 Adapazannda CamU. 

cedit mahallesinde otran Abıoet 
Ef. oğlu lımail Efendinin ailuinl 
veya variılerini aramaktadır. 

l.mail Ef. nln İt Bankuında 
109 lira 55 kDrUfluk meYdaatı 
•ardır. Bu para tasarruf bmba
ruı ile birikmif, fakat k~ 
mektepli bilahare &lmlt. allui de 
Adapazar•ndan hicret etmiftir. 
Nereye gittikleri belli deiildlr. 

Tayyare Cemiyeti 
Muhtelit Mahkemede Mü

him l ir Dava Kaybetti 
Tayyare CemiyetlDİll Oıuatan 

Norman Şirketi aleyhine muhtelit 
hakem mabkemeıinde açıbğı 93 
bin lnıiliz liralık bir alacak daYaa 
şirket m&messilinin bir yemiai 
ieln kaybedilmiıtir. Tayyare Cemi
tine bin lira mahkeme murafa 
vere ektir. 

Maden Kanunu 
Ankara,3 1 ( Husuıl ) - Ma

dencilerin teıebba.ll lizeriDe 
Mecli1e yeni bir Maden Kanuna 
teklifi yapılması tekarrnr etmlttlr· 
Bu yeni kanun mucibince maden 
resmi nisbeti yftzde bire indiri
lecek barut ve nakliye fiatleri 
de ucuzlablacakhr. 

Bir ltalyan 
Polislere Bin Lira Rüıvet 

Teklif Etti 
Zabıta dlln ıece Beyotlu'nda 

Yani i.aminde bir adamın elindeki 
bavuldan ıllphelenerek muayene 
etmiı ve kaçak ipekli •tY• bul-
muıtur. 

Bu muayene eanaıında Ben-
lasova iıminde bir f talyaa 
zuhur ederek bu mallar a ken
disine ait oldupnu slylemif, 
bunun üzerine evi de aranm ı ve 
bir fotograf camı ile bir takaaa 
enak bulunmuttur. 

ltalyan bu fotojraf cama ile 
evrakın kenditine iadeai İCİJI 
polis memurlanmıza ( 1000 ) lira 
rilıvet teklif etm~tir. ltalyan n9'" 
zarct altına alınmıttır. Tabkikata 
deYam edilmektedir. 



flrlusahabe 

Gramerin 
Türkçesi 
Vardır 

1 

Bllytık rehberlmb olan Ulu 
Gazimizin lrıadile yabancı keli· 
meleri TOrk dilinden atmıya, ilim 
11tılahlannan türkçeaini bulmuya, 
TOrk dilini l:ııt bir dil ıeldine sok· 
maya, milletin blltlhı irfan orduau 
aeferber oldu. A.ıimklrane plı
•yor. 

Bayle yllkıek •e mllll bir ıaye 
Qnmda bilgiçlerimizia nr ku.
Yetleıile çahtbiı unada (Gramer) 
tibi yabancı bir kelime l"Ork di
liDİD caneviade yapmuı, TOrk 
diliaiD kaYaldi kitabına Ye ilmlae 
ad olmw auan dikkati celbebe 

~ 
Buaaa lçla gram.ı. Jerla• 

blm olacak, reriai tutacak bir 
ttlrkçe IDpt bulmaya phfbm. 
Ş. Sami 8. kamaaa franMYİIİDde 
( ıramer ) kellmubd .. arf •• 
aahiY ilmi, bu ilınin kanlcliai cami 
kitap " diye tarif ediyor. ( Cilt 1 
Ahifa 9'U) 

Tllrk dilinde iftikak, aarf, 
aahlY bqh bqına birer ilimdir. 
Bunlara malni, beyan, bedi ilim
lerini ill•e edenek bilperin ... 
yısı alhya çakar. Gramer kelimelİ, 
bu ilimlerin içinde ancak urf ve 
nahive alem olabilecek bir lafız· 
dır. Şu halde diğer ilimlere de 
bir kelime bulmak ihtiyacı •ardır. 
Binaenaleyh; gramer kellmui 
lraa r, nakıatır. 

Halbuki TDrk dilinde ıu ilim
leri birden ifade edecek ve dal
reı ınmulOne alacak lngatamıı 
Yftrdır. Bu 16iabmızdan mOnuip 
bir aigayı alıp ( gramer ) yerinde 
kullanmak, takip edilen 1eayeye 
daha uygun olur sananm. Yalnız 
mOtkOlpesent olmamak llzımdır. 

Türk dilinde ( yormak ) diye 
bir fiili sabit vardır. Yormak, 
dilimizde bir nesneyi gtlzel tabir 
ve ifade etmek, milphem •e muğ• 
lak bir neaııeyi açık Ye gOzel bir 
aurette anlatnıak. bir kimaeyi 
sDçlllklere dllfUrtıp it'ap etmek, 
tabllt6yanını keamek maauuaa 
mllstameldir. 
Riyayı yordu deriz, gDzel tabir 

etti demek iıteriL Atı yordu 
deriz, ab çok kotturup bitabO 
tllvan etti demek isteriz. 

Bu filin aıfab mef'uliyeai, yani 
iımi mef'ulft ( yoruk, yorık ) dar. 
Yoruk dil denir, 16gati faıibe 
ve liunı f asib demek olur. Y o
ruk adam denir, yorguo demek 
olur. Diwanı i6gat (C3 SJ2) de 
•yonk til - lehçei fasiha, yani 
fuih, beliğ, gftzel tabir ve beyan 
edilmit lügat manasınadır • ., 

Mahmut Kltgıri bu ifadeıile 
anlat.uak istiyor ki yormak • 
feAhat ve bellgatJe s&z 1611~ 
mek, mftpbem Ye muğllk pyleri 
açık bir ıurette anlatmak, bir 
kelimenin manaa nı ıayet yazıb 
bir 8Ul'ette ifade etmek manaıa
nadır. Bir kelimeyi mul Ye ka•a
idine tatbikan tetkik etmek te 
(yormak) tır. 

Yormak, fU manaıile iştikak, 
.. rf, nahi•, maani, beyan, bedi 
ilimlerine tamil olur. İfte bu fi'li 
ubitten iki 11yga •ardır ki (gra
mer) den kaıtettiiiaaiz manayı 
daha yüksek bir ıurette ifade 
etmektedir. Bu sıygalardan biri(yor· 
um) , diğeri (york) kelimeleridir. 

Yorum - Çorum vezninde bir 
ııygai baizedir. Sonunda (m) harfi 
hayazet maoas m ifade eder. 
Yormayı kendisine cezp ve cel· 
bederek nefsinde cemeden ilim, 
bilgi man&1ınad r. Dilin iz de 
bir nesneyi bir defa yoruş 
manasına mllıtameldir. Yoru-
mu güzeld"r denir, yorması, 

tahıri güzeldir demek olur. Y o· 
rum, bu manasile iştikak, sarf, 
nahiv, maani, bedi ilimlerini nef· 
·~de cemeden bir fenni mahsuı 

1c olur. 
le - Kork Yezniode bir 

• Memleket Manzaraları 

Bitlis'te 

evzi Pş. Hz. Antalya'da Kış Faaliyeti 
Başladı 

Paşa Hz. Büyük Tezahüratla Karşılandı .. .:ı-fe~.ı k,,50~0~: 
Şereflerine Ziyafetler Verildi =:ı· d~ .. -:1.:~:·y!~~ 

Antalya ( Huıull ) - Erklnı 

Harblyel Umumiye Reilİ Mlltir 
feyzi Pqa Huretlerile, Mnfet• 

tiı Fabrettin Ye Keramettin 
Pa,.Ju ve maiyetleri erklnı 

ıehrimlze aelmitlerdir. F eni Paıa 
Hazretleri ıebrimizde ıimdiye 
kadar ı&rlllmiyen bGytlk bir 

tezahlratla kaqdanmıtlardır. Hl
ktmet •e Fırka erkim, tllccar
lar, ıporcular Antalya'ya 10 
kilometre mesafedeki U:11UD kuyu 
meYldlnde bir heyet halinde Pata 
Hazretlerini lat.ikbal etmiflerdir. 

Dumlupınar bkmektebi Ye Orta
mektep talebeleri de Pqa Hazret
lerini tehire 5 kilometre uzaktaki 
meftiden iatikbal etmiflerdir. 

Pqa Hazretleri mekteplerin bu
),. •lu mevldo gelince otomo
bDlnden Tinmiı ve talebelere ayn 

ayrı iltifatta bulunarak, talebe
lerin hahrım ıormuttur. Fevzi 

Fevzi P•· Hz • .An!atya'd• 

Paşa ve maiyeti erkAnı fehire 1 
Yaaıl olduğu zaman halkın aamimi 
ve heyecanlı tezahOratile kartı· 

Fevzi P•f•nın Ant•lyayı zlyaretlerlnden bir intiba 
FotQ Fenni 

- --- --------- - - --- ---·--
Viranşehir' de 

Resül'a~'da Bir Hırsızlık 
Vak' ası 

Virantebir (Huausl) - Mutat 
hudut içtimaJarı bu defa Urfa 
V aJiai Feyyaz Beyin riyuetiade 
ve Akçakale'de yapılmıf, hudut 
auyifi t~tkik edilmit ve bazı ye
ni tetbirler alınmı~tır. 

Jf. Geçen ıece Reaftliyo ia
taıyonunda bir h rs1zlık Yak'ua 
olmuştur. Geee yUkln vagonlar
dan biriıinin kapııı kınlmıf, bir 
tüccara ait 43 altın luym~tindeki 
Oç denk ety"'·çalanwfbr. Hırsız· 
lann kım oldukları araştırılmak• 
tadır. 

ııgai muabbiyedir. Sonunda ( k ) 
harf. tabiye manaıım bildirir. 
Yormayı nefsinde tabiye, hıfz Ye 
himaye eden ilim, bilği manaı • 
nadır. Y ork kelimesi dilimizde 
müstamel değildir. Ancak biz 
beğeni 1J seve, aev~ kullanırsak 
bir lügati me'nuse olur. 

Yorum kelimesi, ( Gram ) dan 
mı, yoksa ( Gra ) daomı mnş. 
tak olduğu kestirilemiyen ve 
tam manasını hiç anlamadığı· 
mız (Grammer) kelimesinden ma .. 
naaı itibarile daha naıik, daha 

!Muşta 

Kar Yağdı 
Soğuklar Başladı 

Mut (Husuai) - Devam eden 
yaimurlardan eonra kar Ye tid
detli aoğuk bqlamıtbr. Şehirde 
biltOn sular donmuıtur. KöylOler 
tobumlannı dondan mu haf aza için 
hususi bir uıul tatl I~ ederek 
zeriyat yapmaktadırlar. 

Edirne Mekteplerinin Teftişi 
Edirne (Huaaal) - Maarif mfi. 

fettiflerinden Ekrem S.1 ıelıri
mize ıelmittir, mektepleri teftit 
etmektedir. 

litif tir. ÇUnkU grammerde Uç 
hareke, bq harf yardır aikleti de 
cab~dır. Halbuki ( Yorum ) keli· 
meainde iki hareke, Oç harf var· 
dır. ( York ) kelimeai bundan da 
hafiftir. 

Şu iki ıliadan hanglıl beğe-
nilirse (Grammer) rin ttırkçesi ola· 
rak kullanılabilir. Halk, buna 
daha ~abuk alışır. latılabab ilmi· 
yede bOtnn halkın anlıyabileceği 
bir kelime olması ,art değildir. 
F ranı ı dilinde binlerce utılabatı 
ilmiye vardırkl hiçbirinlde kl7lü-

r 

Foto Fenllt 
lanmııbr. Paıa Hazretleri doğruca 
ikametgAhlarına tahsis edilen 
daireye aiderek bir müddet lati-

rahat etmit ve oradan vil&yet 

konatına aJderek Vali Beyi &17 .. 
ret etmiftir. 

Pqa Hazretlerinin ıerefino 

Belediye tarafından bir akıam 

ziyafeti, ertui ,a.. de Halk Fu
ka• tarafından bir &tle ziyafeti 
verilmiştir. Aynı ~Hoün akşamıo· 

da 52 inci alay zabitanı tarafı~ 

dan bir aktam ziyafeti daha 
verilmiftir. F evzl Pqa Hazretleri 
bazı teftipt ve tetkikatta buJun
duldan sonra tekrar Antalya'ya 
avdet etmiş ve Elektrik Şirketi 

tarafından verilen akşam ziya
fetinde hazır bulunmuttur. Pqa 
Hazretleri çaı'fBmba gl1nll aynı 
heyecan ve aynı tezahllratla 
teıyi buyurulmutlardır. 

Şarkışla'da 
Muallimle; Bir İçtima 

Aktettiler 
Şarkıfla (Husuıi) - Kazamızda 

merkez ve k6y muallimlerinin iştira
kile umumi bir içtima yapılmlfbr. 
Bu i,timada meılekl ve terbiyevi 
haspihallarla idari itler bakkuada 
görifO)mllftOr. içtimadan bO,ak 
faydalar beklenmektedir. 

• Gemerek ~yelinde bir poata 
Ye telaraf merkezi açalmııbr. 

iz mir 'de Kaç Kişi Evlendi 
lzmir ( Huıuıl ) - T etriniuoi 

ayında ıehrimizde 128 kİfİllİll 
niklb merasimi yapılmııtır. 

leri değil, pek çok tebirlileri 
bile anlayamaz. 

Binaenaleyh: Yorum, yahut 
( Y ork, yoruk ) kelimesini halkı
mız anhyamaz demiyelim. Okadar 
mllıktılpesent olmıyalım. Bu keli
meleri k6yliilerimizin, ıebirlileri-

mizin ( Grammer ) kelimesinden 
daha çabuk anbyacaklan muhale• 

kakbr. Kaide manaaına ( Kural ) 
kelimeai de b&yledir. Hftner, ten
kit etmek değildir. Bulmakbr. 

Am la uı vembi: HUeamettln 

lar, ıebre epeyce 10guk getırmif 
Ye kup dağlara da kar dtır 
mittir. Fakat bu mlitemacl 
J•tmar aibayet dinerek havalar 
açıllDlfbr. 

Bu ytlıdea Va •e Muı'taa 
birçok yolcular 19hrlmizo ~elmiy• 
baı••mııbr. Nakllyab otomobili• 
olu ba yolc:alar, birkaç gibi 
buradaki itlerini taldptea Har9 
cl&aecelderdir. 

Kıt• yakl&f•• dolaJiaile, ..... 
rlmbde mahrukat .. zahire alıf 
nriti çogalllllfbr. Birçok pazd 
7erlerl fimdiye kadar g&rl\lmiyea 
blyllk bir kalabalık halinde adeti 
bir panayıra dGmnllftOr. 

Zahire YI malırukata bu kr 
dar fazla tebaclm olduğu halde 
en iJİ etin alb okkan 70, kamü
rln alb okkaıı 15 kuruta ıatı.1-
maktacLr. 

Diter taraftan ıehirdeld umraa 
da btıyUk bir faall1et halindedir. 
Her mahalleye bir poli9 karakolu 
JapıllDlf Ye polia teıkillh da 
geniflettirilmifti. Pek yakında 
faaliyete bafhyacak olan beledi
J• an fabrika•nm projeleri yır
pılmaktadır. 

fzmir'de 
Göztepe Tramvay Şirke· 

tinin Açıkgözlüğü 

lzmir ( Husuai ) - Göztep• 
Elektrikli Tram•ay Şirketi, halk· 
tan tahsil ettiii bilet eımanından 
Maliyeye bilet bqına Jirml,er 
para nakli1e ruml vermesi icap 
ederken onar para vermiş Ye bu 
ıuretetle şimdiye kadar 6000 lira 
gizlemiftir. 

Maliye bu paralU'ID Yerilme-
ıini firkete bildirmif, ,irket buna 
yaaapnadığandan Tahsili Emval 
Kanunu mucibince 6000 lira tahsil 
ech1mfttir. 

lzmirde Grip Var 
lzmir ( Huaual ) - Son ıtı~ 

lerde ıehrimlzde ariP haıtabiı 
aalgıa dereceıinde fazlalaımııhr. 
Şimdi1• kadar her evde bir, iki 
kiti aribe yakalanmııtır. Difteri 
muupları aon l(lnlerde fazla
laımııbr. 

Akşehir' de 
Çok Garip Bir Düğün 

Merasimi 

Akıebir (Huaual) - Suruçla 
pek ıarip bir aaana vardır. Bu
rada dllğftn meralİmini fÖyle 
yapıyorlar: 

Gelin evinde bir hafta evve· 
imden itibaren her' akıam kad o
lar tarafından muhtelif eğlence
ler yap.lıyor ye çarıanba akıamı 
( Peqembe ıeceai ) Hn deta ola
rak bir eğlence daha yap lıyorki 
bunda kadın kız karma kar.tık 
bir pkilde davul znrna ile pbrin 
blltllo çarşı ve sokaklan geziliyor 
ve bu gezintiden sonra gelin gll· 
veyin evıne bırıılcılıyor. Ve zifaf 
ertesi gtinU yapılıyor. 

Alı••hlr'de Ya-Ya lpttll•ı 
Akıebir ( Huıuıi) - Y o-Y o 

oyunu ıebrimizde ıalğın halinde
dir çarşı ye ıokaklarda elleri Y o 
Yola çok çocuk, kad n ve erkek
lere teıadtıf edilmektedir. 



-='' Ki••:•:•~":~::=:ıı ________ _.._._ ____________________ -=~·~o~·~~PO~IT~A;._ ________________________ --==-ı:-=-==-====ıı-=========='~==-

'r 1 BABİCI Gönül işleri [Siyaset Alemi l 
lngiltere Ve 
lranın Petrol 
ihtilafı 

._ _______ .._ _____ ... 
........................................... ____________ .. , /(ızları 

Avrupa Borcunu Ôdeyor 
~~~~------~~~~----~~--~~~~-------

lnsrilten ile fran hOkthnetl ara• 
eında Anl'lo • Peral7an petrol tirk .. 
tinin n:ıiyell mGnaaebetile çıkaa 
lhtı lf, lran bilk6metlnln kendi ara• 
ı·alnde meycut ıon ecnebi brnatının 
da koparıhp ablmaaı mllnaaebetil• 
komtu memleket heaabma memaua 
olunacak bir bldiıedir. Fakat lasıl •· 
lerin iddia ettikleri sibl b• ibtil&f 
bakfl1z bir feaib kararında• dop• 
for1111, t.anan 7akın bir umanda 
blııl e-'eceti akılllmell de beld• 
mek llnmclar. Bu akallllme1, timdi 
15 klnunuenel Amerikan borç tak• 
ı:tl muele•l • metı•I ola• Llsüte
rea :n, ılk Hrbeat kalacata uman 
teaabOr edecektir. 

Fransız Başvekili Hükômetin Borçlan 
Ödemek Niyetinde Olduğunu Söyledi 

lf. 
Mu1UI petrollanndan HHI lnsl

lla bahri7..ainin elinde yeglae ll't!Y. 

•t petrol membaı Cenubi lra..
llald b• oeaklardar. Hatta 1913 
•eneande yeni Hrma7e1e ibt17aç 
röatcren bu membalar, ecnebi el· 
lere geçmek üzere iken lazım olan 
eermayeyi bin.at lngiliı hükuı_netl 
Yermiş ve bu suretle Anglo - Peraıyan 
tirkct ahı mevcudiyetini lnırtarmıştır. 
Şimdi bu •irlretin aermayeei ( 13,5) 
milyon lngi.iı llraaına yakındır. Hu• 
nun (·7,5) mi,.on f•ter:lnlik hlue•I 
l.e b uat lnıriltere hllkOmetlaia 
•llndedir. 

Diğer taraftan, fran bukumetinia 
her 11cne bu şirketten, imtiyazı vermit 
memleket aıfatile alagelditl hiHe 
1110hlm bir 7eldln tutuyordu. Meseli 
l930 aeneıinde iran b6tçeai takriben 
nklı mi yoı1 lnglıiz llra .. 4a ba:it 
olurken Anılo • Peraiyan t"rketin<.en 
aldıJı hine ( 1,014,595 ) lng:liı liran 
tutmu,tu. fakat seçen •ene ba bi ... 
bi,.denbire düıtil H ( 134 » bin ln.i.is 
lirasına lndL 

Bunun Hbeblnl izaha davet edilen 
flrket petrol Ye petroldan çıkan bü· 
tOn maddelerin dunyad;ı para etmez 
olduğunu beyan etti. Hatta kuyuların 
lıletilmHinin tahdidi aebebla~ de 
haa atfettL Halbuki lran hGklmetl, 
blHeıinl azal thğl için eeH•n bu 
tahdit keyfiyetine muarndı. 

Şimdi, bu tirket, 7eai bir anlatma 
b&ııl o:unc17a kadar faali7ette bu
laam11a •eaaadur. 

Fakat mOatakbelde yapılacak fti· 
llfın komşu lranı ne derece tatmin 
edebilecetinl bize zamu ı<Sıterecek 
lıe de biz, banun tam istenen b:r 
netice o'abilecet1nl sannettmlyu"8&. 
ÇilakG bu mlnaeebetle lngilia ıweb'u• 
aaa mecl ıinde ıorulaa bir auale, 
Lıriliı Harlc"yı nazırının Yerditi 
.. .-ap ( a ol muıtur: 

- Sır .. ıoda harbe kadar Jidc
•rfL - Sür yya 

Pari., 13 - Frall91• BaıYeldU 
K Heriyo, parllmentoda borçlar 
.... ıe.ı hakkında bir nutuk 
ıaylemiıtlr. M. Heriyo, harp 
horçlarile. tamirat borçlanaın ra
bıtaaım habr;ıttıktan ıonra. 
Amerika ReiıicDmburu M. He>
Yerln teklifinin Franaaya 16 bu
çuk, ln2iltere7e 9 buçuk, Be!çi
kaya 2 buçuk milyon liraya Ye 
balyaya 1 milyon 800 bin liraya 
malolduğunu ı6ylemi'jtir. M. He
riyo, Franaanın Alman kr0diıinin 
ıılabı için tamirat borçlarında 
fedakirlıkta bulunduğunu 8&yle
mİf, fakat ba fedakArbklann 
mukabillerinl ıarmediğini prote,. 
t.> etmiştir. Baı•eki~ ltalya-
mn borçlan Termiye karar 
Yerdiğini lngilterenin de Ame
rikadan hususi bir muamele 
teminine muktedir olma11na rağ
men bunu yapmadığım anlallDlf 
ve demiştir ki: 

- F ransanıa daima harici 
menfaab imzaıına riayet etme
sindedir. Ôdememenia Amerika
da doğuracağı akialeri g6z Gnün
de tutmakla beraber, Fransanın 

bütDn siyaseti, lngiliz milleti ile 
aktedilen itimat itilafına istinat 
etmekte iken bu sırada lngilte
reden ayrılmasının önl\ne geçmek 
icap ettL HOk6met baZ1 ihtiraz! 
kayıt ve ıartJarla 8demelc arzu
ıundadır, bütün mecliı M. Herl
yoyu alıkışlamııtır. 

lngl:tere Gdeyor 
Londra, 13 - İngiltere h0-

k6metinia yana borcunun 6den
mui lehinde karar Yermeli muh
temeldir. 

Son TedlJ• 
Vqıngtoa, 13 - Tediyenin 

AYrUpacla doğurduğu mlifknllb 
p 61 anDnde tutan kongre azalan 
bu tediyenin ıon tediye oldu;a 
kanaatındadırlar. 

TEFRiKA NUMARASI: 21 

• • 
CIPBB GB ısı 

''MiLLi ROMAN,, 
Muharriri : Bıırlı1111 Cahil 

Binbaşı Faruk ilk defa böyle kavemeti kırılan genç Erklnıharp 
bir eğlencede bulunuyordu. Ev· ıimdi cephede Ye it baımda Yar-

•elce harp zenginlerinin dillerde 1 tına hlkim olan lcanaatlan kay-
dolaşan aefabet Alemlerini işittik- betmiıti. 
,. nefret eder, milyonlarca inıa
nın derin bir f eraıat ve feda· 

~ klrlakla aiperleri doldurduğu bir 
~ umanda bayle Roma Ye Bizanı 

(orji) lerine benzeyen ilemleri ya· 
ıatanlara karfl çetia bir kin 
beslerdi. 

Daha (Şam)da iken bOyllk 
'kumandanın Arap danıözlerile 

( Salibiyye) kialannda yaptığı 
Şark usulil sefahat ilerulerini 
lf ittikçe sinirlenirdi. 

Fakat bu Almanya seyahati~ 
rl vo cepheden dönllı BerJin, 
Viyanadaki tem si rt onun çelik 
gibi sert ve Y:JY gibi sinirlerini 
f avaş yav ş balmumu gibi yumu· 
tatmıştı. 

l.tanbulda adada Ye maçkada 
Dilruba Hammıa aaloounda mu· 

Girdiği Ye yaıadığı alemlerin 
havasında yumupbcı bir blıım 

yardı. Genç ErkAnıbarp ilk za• 
mantar dudaklanna glStllrdOğil 

buzlu ve köpilkln ıampanya ka· 
dehioi dudaklarına deydireceği 

airada birdenbire irkilir, Gözleri· 
nin öollne Filistin siperlerinde bir 

damla kaynar suyun hasretini 
çeken oef erlerin kuru toı rağa 

benzeyen yüzleri gelir ve titreyen 
parmakları elindeki kadehi ya· 
vaşça masaya bırak rdı. 

Ve çok defa böyle bir eğlen
ce Aleminden dönüşte yalnız ka· 

lınca derin bir nedamet duyar, 

ta kuleliden, harbiyeden beri ka· 

fasına yerleşen askerce kanaatlaı
rıD isyaD eder ıibi, onu itham 

Son gilnlerde Franıa ile SoYyet 
Rusya araaıuda bir adewl tecavfi& Ye 
dostluk mi.akı aktedildl. Böylo b'r 
mi akın akdi Avrupa matbuatında 
muhtelif tekillerde tefsir edildi, leh ve 
aleyhte birçok mllnakaıalar yapıldı. 
B.lhassa Romanya, :Franaauıo bu teıeb
bllsfloll böyle bir zamanda muvafık 
görmedi. B zt enditclere kapıldı. Fakat 
Fransız ba~vekili M. Reriyonun, ver
diği tatmin edici izahattan &onra vaı·~ 

yeti boı görmekten Laıka. bir çare 
olma ıfanı kabul etti. 

Re ml niz, F.ranaı barıciye aesare
tfnde Ru ya sefiri M. D g.&kvskfnin 
mi~akı imza editlnl göstermekted"r. 
Setirln ya undl'.kl zat Fransız baıvekili 
M. Herlyodur. 

Japonya, Çin-Rus Mllnasebatmın 
Aleyhinde Bulunuyor 

Tokyo, 13 - Salahiyettar bh zat. 
Çin • Ruı mGnHebatanın tekrar 
teeNÜaÜllÜ Jııaponyauın iyi kuı lamı• 
yacatını ıöyl•miı Ye cihan ıulbunu 
Lo:ıan unsurlaraa el l>lrlitl ettiklerini 
m .. etmiştir. 

japon7a lıu launetler aleyblne 
a~ıktan açata mnki a'acalctır. 

eder gibi harekete &eçtiklerini 
anlarda. Ve çok dt:fa arkadaıla
rına yaptığı telkinleri hatırlardı. 

Daha harp baı,lamadan evvel 
ıilAh arkadaşlara araıında konu
ıurken aıkerlerio böyle alemlere 
girme•erini ne tiddetle tenkit 
ederdi. 

- Bir Hbit bir kumandan, 
berıeyden evvel kalb · ni zayif dD-

ıOrecek hareketlerden çekinme
lidir. Derdi. Araplara lıpanyayı 
kaybettiren Endnlnı kadınlar ile 
lıpaoyol ıefahatleridir. Ve bizi 

eıki sillhşorluktan ayıran Bizan'l 
aaraylarınin ıarap ve harem alem· 
leri olduğuna tllphe yok! derdi. 

Genç erkAnı harp bu kanaat
larıoda okadar mutaassıptı ki hatta 
bekirlığ nda arkadaşlan onu bir 
Beyoğlu alemine bile davet et• 
mekten çekinirlerdi. 

Yan nd ki Alman kız nıa nar 
şurubu re indcl i yuvarlak ve 
ça ak l<oluııa b ... mı koy rnk onun 
pembe parmak arile uzattığı bil· 
lür kadehten yudum yudum şam· 
panya ıçen Binbaşı F .ır şimdi 
bu sıcak, bu yumşak havayı te
neffüs ederken sinirlerinin gittikçe 
ıovıediiioi, 2'öılcrlnin tatlı bir 

ıVüraru Zamana 
Uğrayan 

,Muahedeler I 
Vi1aaa 13 - Betler koahru-. 

•a Al._,..... .Ullalanmak lauu
euacla •uk•k •laaYatınıa kabul etlil· 
mHI hwlae rauteler aqri7atta 
balunarak diyorlar ki: 

- Bu, Veraay• Sea Jumen n 
Tlryaooa muabedelerinin mOruru 
zamana utrama•ı demekt·r. Bu 
muahedeleria yeoidea teWJdıaia bit 
mukaddemesidir. 

Kış Facıaları 
Stokholm 13 - G81lerde H ne

blrlerde buı tabakalarının henüz 
hafif olmaaına ve memurlar1n ihtar• 
larına ratmen Patinaj meralclalan 

ka7maktadırlar. Bu 7iizd.. 5 kiti 
botulmuttur. 

Sabık Kaysere Suikast Mı? 
Amıteraam, 13 - Hü"lyeti meç

hul bir adana ruvelver Ye bıçakla 
aabık Kayeerfn lkametsrlhına firer• 
ken h.zmet~iler tarafıadan :rakaıaa• 
mııtar. 

BeyneJmilel Telsiz Kongresi 
Madrit, 13 - Beynelmilel telll 

Ye telaiı kongıeıi, te I" n telı iz 
muhabereler ne ait L I· mukavele 
lmulıyarak meaalainl bitlrmittlr. 
MalraYe e,S lm:uh:ra• 75 de•let •u
babereleria rlzU tutulm•••• temin 
etmeti taahbnt etmiılerdlr. 

lngilız • lran ihtilafı 
Viyana 13 - Petrol meaele· 

ıinden doian. lngiliz·1ran ibtill
fıoa burada fevka1'de ehemaııiyet 
verilmektedir. Gazeteler, eter 
lniilteıe makavelelerde lraDID ar-

zu ettiii tadillb yapmayacak oluna 
vahim neticeler doğaca;ını, bil
huaa eaki lniiliz-lran dllfmanb
ilDID teıluar uyanacajım yazmak· 
tadular. 

r&yaya kanmak ister ıibi kapaa
dığına biuediyordu. 

Y eıll g3~liı Polonez, piyano
nun yananda, Şeker zadenin fİf
man göbeği ile dolan eandal· 
yanın kenarında bulabildiği bir 
yere Uiımİf, bir aık hansı 
çala yordu. 

Koçuk 111lonu dolduran çiçek· 
lerin kokusunu, kadınların baygan, 
ezici, en yqlı erkekleri gençler 
tirici lavanta ve podra kokulan 
bastarmlJb. 

Her mweketleriade neflı bir 
koku dalguı ıawran Uç glizel 
kadın gözlerini genç erklnı harb• 
dikmişler, onu bir yudum likör 
zev' ile içmek ister iibi bakıyor, 
•lizlllüyorlardı. 

Şeker zade çok mukavemet 
edemedi. Bir iki saat içinde çürük 

bir muşmula gibi koltuğa yığıldı. 
Ş"nıdi üç genç kadıo genç erkAnı 
harbin etraf.na almışlar, onu par· 
ça ak iıtter gibi ellerile ve 
göz rile yiyor ardı. 

O .1amaoa kadar ıçkı ile ken• 
dinı y pratmıyan Binb •. şı Faruk 
Oç kadının birden uz ttığı şam· 
panya kadehlerini habr kırmadan 

Nasıl 
Aldatırlar ? 

"Bu memlekete tam kırk ıene 
hizmet etmit ye beni dört ya• 
tımcla iken yetim bırakmq b!r 
zabitin evlid yım. Yirmi ıenedir 
ablamın himayesine ırgınarak ya• 
fi yorum. 

Sekiz ay enel maaıımı almak 
llzre mal ml1dür1Uklerioden birine 
mllracaat ettiğim zaman orada 
biri benimle alAkadar oldu. Son
ra beni ablamdan istedi. Nişaa
landık. Bir mtıddet iyi geçindik. 
Sonra yaziyetiniıı gtlçleıtiğindea 
paraya fiddetle ihtiyacı olduğua
dan babmettl. Ba parayı but .. 
mazaa eYleamemize de imkla 
olmadtğuu mzitli bir liaaDla dr 
ledi. Eh... Artak kocalD 
aayılmaı mı yal çakardım bor 
numdaki nç beti bir yerdeyl 
bozdurdum. Kendisine verdim. · 
bu yetmedi. Ayrıca 100 daha 
verdik. Gel zaman git zaman 
erkek çehizimi de birer birer 
alıp götürdü. Sonra ortadan 
kayboldu. Şimdi de başkası ile 
evlenruek llzere olduğunu haber 
aldım. Ba suretle hem istikbalim 
mahYolda, hem de bin zahmetle 
biriktirdiğim Ye evlenmek için 
hazırladığım paralarım da gitti. 

Bu adam hakkında ne yap
makhğlm liumieldiiinl bildirir 
misiniz 1 · 

s. 
Kızım, htr defa bu zatı latan

buldaki Amirine istida ile ıikayet 
eder, keyfiyeti bildirirsin. 

Sonra da mahkemeye mtir .. 
caat eder, aleyhinde daya açar-
1110. Hem onun baklandan gelir
ler, hem de una paralarım iade 
ederler. Bir ailenin barimine ka
dar girerek, bir genç kızı aldat· 
manın ne demek olduğuau oaa 
gösterirler. 

* "19 yqındayım. Ayni itte ça-
lııtığımız ben yaşta bir kızı •eri
yorum. Kız da Bazan beni aewı
diğini, baza• aevmediğini ıZSyli
Y"'· Bazaa kwyMum, konutm .. 
yorum. O nkit beai kendiaile 
meıgal olmıya mecbur edecek 
pyler 1apıyor. Ba kızua belll 
MYip Mftllediğaai aual ula7a-
Jlm? " JC. K. il. 7. 

Kaz aW leYdİğiai daJaa DUil 
anlab&D.i Boyawwza atılacalr 
deiil yal 

boşaJttığa halde neş'esiai kaybet 
mlyordu. Geç nkte kadu .. 
lendiler. 

iki Alman lası, Şeker zadeeia 
( Benimki ) diye inbiaar etiketi 
ko) duğu Polonema rekabetine 
dayanamadılar. Gece yarısındaa 
110nra onları yalnız bırakblar. 

Ve Şeker zac!e geniş ko1tukta 
nefiı bir elli sekiz yaı uyl·u• 
çekerken yeşil gözlfl Polones 
genç zabiti hususi kabineoin ya
wadaki odaya aeçirdi. 

* lıtanbulda- Rumeli biaarında bi~ 
batı Faru" bey refika.a Narin 

laanımefe .. diye 

Berlin • 1917 Kayzerbol 

Yavrum, 

Seni ·ve hepiniıi 6yle g6rece
ğim geldi ki 1 bura aki işle · ia 
hen z bitmemesi beni çok üzü
yor. Hıç rahat değilim. lstan ula 
ço öz ed"m. Bu işlerin b t esi 
içın ç lış yorum. Bu b f a ol 
gelecek h fta başında h r 
ed c ğim mubakl ak.Go:zl n 
ISperiru. Bütan eve selam. 

Faruk 
( Aı~Ul V&f) 
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Hayali Küçük Ali Ef.'Neler Anlahyor? -+-----+-

Yeni Yeni Oyunlar Yazmak, Bt;tnları Zamanın Şeraitine 
Uydurarak Karagöze Söyletmek .• işte Bugünkü Hayalcilik •. 

Amcrilcahlar için bayehn ma· 

Akdenizde nası, ~iğer mil· 
Bir Ada Jetlere niıbetle 

Alındı bacıbaıkadır. o-

nun içindir ki pek çoğumuza 
garip gelen pratik fikirler hep 
orada nilmalanır, c!ört bir tarafa 
dağılır. Zenğin bir Amerikalı, 
yine bir çoklanmız için garip J 
görünebilecek bir karar almıı. 
DilşünmUş ki c!llnyada, bugünki 
medeni hay tt:ın u~-:umış bir çok 
insan vardır. Bun!ar, sinirlerine 
dokunan g ürllltünOo, hiılerini tJr• 
malıyan riyakAr ve UıtU yaldır.h 
yaşayış nizam ve kaidelerinden 
nefret duymaktadırlar. Fakat 
toprak fizeriude kaçıp sığınacak 
Ye bu kayıtlardan kurtulacak bir 
yer bulunmadığı da muh:ıkkaktır. 
fıte bu Amerikalı, tıpkı veremJj. 
ler, deliler ve frengililor için ya• 
pıla geldiği Ur.ere bugOnlin bu
iant& veren medeni hayatından 
kaçıp kurtulmak isteyenlere mah· 
ıus bit dünya cenneti \lilcude 
getirmiye karar vermiş; bu mak
ıatla 1 panya sahillerindeki Balear 
Adalarından birini satın alm. ı. 
Bu Ada, içinde yaşayan birkaç 
balıkçı ailesi müstesna olmak 
iizere tamamen boştur. 

Şimdi bu balıkçılara bir mik· 
t r tazminat verilerek başka bir 
yere gidip yerleşmeleri tavsiye 
olunacak ve Ada •İsmi Kabrera'
dı,. medeniyP.ttcn nefret eden 
insanların oturmalarına tahsiı 
edilecektir. Fakat Amerika'lı 
koştuğu şart şudur: Kabrera ada
sına ne kedi, ne çocuk, ne kadm 
Ye ne de musiki girmiyecektir. 

Amerika'Jı Mister Raytın ileri 
ıllrdtıR-ü başlıca kayıt bundan 
ibarettir. 

"" Amerika Cümhur Reisliğine, 

Amerikada Mister Hovver'in 
• yerine M. Rooz· 

çkı Me elesı veltin intihap e-

dilmeıile Amerika'da içki yasa
ğının kalkmaı:nı beklemek pek 
tabii idi. Nitekim, on gUn kadar 
evvel Amerika ayan melisinin ilk 
celsesini aktetmesi mllnasebetile 
bu mesele, yeni Risicllmhur mua
Yini Mister Garner tarafından 
mevzuu bahsedilmiı, fakat bir 
netice temin etmemiıtir. ÇünkU 
bu kanunun kaldırılması için kon· 
grenin fiçtc iki azasımn ekseri· 
yeti temin · etmek )Azım geliyor· 
du. Halbuld bu ekseriyet nisal:.ı· 
nı bulmalc için alb rey eksik kal
mıı ve kanun değiştirilememiştir. 
Mamafih kanunun mUzakereıi, 
gerek meclisin dııında, gerek 
içinde bir çok heyecanlı hadise-
lere sebep olmutlur. Bir çok kim· 
ıeler, kongre hinaaımn önüne 
diz çllkmllş: 

- Allahım, şu mebuslar& irşad 
et te içki ya ağı kanunu kalk· 
masınl diye dua ediyorlardı. 

Bir çok kimseler de, meclis 
koridorlarmda dolaııyor ve: 

- Hiç olmazsa bize serbest 
bira içmek hakkı verin. Bunda 
oe mahıur vardırl diye bağrıyor· 
lardı. 

Kanunun değişmesi aleyhinde 
dua ve nfimayiş yapanların ba· 
ıındn, bilhassa Amerikan din 
cemiyetleri azası geliyordu. Üçte 
iki ekseriyet temin edilemediğine 
göre, şimdilik, kanunun kalkması 
mevzubah değildir. Fakat 4 mart• 
da bir çok mebuslann vekAlet 
müddetleri hitam bulacağı için, 
1:: u itin o zamana kadar muallakta 
kalmaaı art.k bir emri Yalddir. 

Kahveyi kapılanna kadar dol- J 
dur n irili ufaklı yüzlerce aeyirci 
tepeden tırnağa kadar dikkat 
kesilmişler... Gözleri, karşıluın· 
daki mini mini perdede... Bu 
perde, hepimi.ze çocukluğumuzu, 
çocukluğum~zun ramazanlarını ha
tırlatan hayal perdeaidir. Ben 
içeri girdiğim zar;nan perde de 
göstermelikten başka birşey 
yoktu. 

Sultanabmetteki ııra kahvelerin 
birinde per~embe akşamları Ka· 
r:!köz oynatan hayali Küçük Ali 
Efendiyi, ben bu dekor içinde 
tanıdım. 

- Amca... Ne vakit başla· 
yacak? 

- Amca, bu gece hangi 
oyun var? 

Hayali Küçlik Ali Efendi, bir 
tardftan bunlara cevap yetiştir• 

miye çalışıyor, bir taraftan da 
bana anlatıyor: 

Karagözün Bile Senaryosu 
Var ••. 

- 32 senedenbcri karaglSı 
oynntınm. Ustam ıaraç Hüseyin 
Ağa isminde biri idi. Ne lSğren· 
dimse, ondan öğrendim. Karagöz, 
bu~Unkll sinemanın iptidai oekli 
olsa bile onun da kendine göre 
bir senaryosu, sahneye koyan bir 
rejisörü vardı. Oyunun tertibi o 
ıekilde olmalı ki baımdan sonuna 
kadar seyircileri aUrüklemeli ••• 
Can ıkıp esnetmemeli... Saraç 
Hüseyin Ağa, bana işte asıl bu 
inceliği gösterdi. Yeni yeni oyun
lar yazmak, bunları zamanın ve 
ahvalin eraitine uyduraıak perde 
arkasından Karagöze, Hacivata 
söyletmek... lıte bugünkü ha· 
yalcilik .. 

Başlıca Oyunlar •. 
Bilirsiniz ki, karagöziln belli 

baılı 8-1 O oyunu Yardır: Hamam, 
Kanla NigAr, Tahir ile Zühre, 
Ferhat ile Şirin, Tımarhane, Kan· 
Jı Kavak.. Sonra birçok sefalar: 
Yalova ıefası, Kütahya sefası, 
Kağıthane sefası, Mandıra acfaııt 
Bahçe sefaaı .• 

Bunlar, şimdiye kadar o ka· 
dar çok oynandı ki adeta kabak 
tadı verdi. Baktım bu böyle 
olmıyacak. Senaryosunu kendim 
yazd ğım oyunlan birer birer 
oynanııya başladım. Birk&ç tane· 
sini size sayayım: Şapur Çelebi, 
Dünya Gllzeli, Hançerli Hanım, 
Binbirdirek, Hllseyin F ellib, ü
vey Ana, Hanım Doktor, Zoraki 
Tabip, Zor Nikah .. 

En Makbulü Deve Derisi .• 
Bu, oyunlara rUre ayrı ayrı 

takımlar yapbnı. Bence karaaö: 

Hayali KUçUk All Ef. 

oynatacak adam, tasvirleri kendi 
yapmalıdır. ÇUnkn eskileri bozu
lur, yetlerine yenileri ltonmazsa, 
hayalcinin elinde iki deynekten 
başka birşey kalmaz. 

Vaktile lstanbulda çok kıy
metli hayal takımları vardı. Ec
nebiler, mütareke zamanında meş· 
bur hayalcilerden bunları yllksek 
fiatlarla satın aldılar. 

iyi bir hayal takımı, on aşağı 
beı yllz parça olmalıdır. Knçnk 
parçalar, birer liraya maledile
bilir. Orman, köşk gibi büyük 
parçalar, dört beş liradan aşağı 
yapılamaz.. Takımlar, her deriden 
olur. Fakat, ateşe dayanıklı olan 
deve deriıi, hepsinden makbul 
ıayıhr. 

Bundan on beı, yirmi sene 
evveline gelinc:eye kadar aileler 
arasında hayal oynatmıya merakı 
olanlar pek çoktu. 

Evlerinde K~ragöz Oy
natanlar Vardı 

Eski devir ricalinden kara~ öı 
oynatanları bilirim. MeselA, fs
tanbulun en ıengin tasvir kolek· 
aiyonu, mabeyinci Nazif Beyde 
idi. Nazif 8. haftada bir iki gece, 
perdeyi kurup meşaleyi yakar, 
çoluğu çocuğu etrafına toplaya· 
rak karagöz oynatırdı. 

Bizim hayalciliğe baıladığı· 
mıı devirde, tiyatro denecek ti· 
yatro nerede? Hele ıinemunın 
adını duyan yolc. Meddah, orta· 
oyunu, karagöz... Revaçta olan· 
lar bunlardı. 

Eski Hayalciler .. 
Eski hnyalciler arasında Şeyh 

Fehmi Efendi, SelAnikli Azmi 
Efendi, Katip Salih Efendi, ha
mamcı Süleyman Efendi, Behiç 
Efendi, Cerrah Salih Ef. halkın 
çolı hoıuna giden simalardandılar. 
Bir yerde, bu hayıılcilerden biri, 
perdeaia.i kurdu mu. mahalle-

f Ji, yedisinden yetmişine kadar 
oraya dolardı. 

Eşhası Vak'a •. 
Hayal oyununun eıhası v k'ası 

yllr.lerce senedenberi hemen hiç 
değişmemiştir. Erkeklerden: Ra· 
zakı zade, Tuzsuz Bekir, Pişbop, 
Arap, Knrt, LAz, Çerkes, Acem, 
Rum, Ermeni, Yahudi tipleri. •• 

· Kadınlardan Salkım incu, Kanlı 
NigAr, Mahbubei Zaman ••• 

Ben bu isimleri de mOmkOn 
mertebe aarileştirmiye çahştam. 
KaragözQ balolara, ıuvarelere 
ıoktum. Karagöz, bugtinkn ce
miyet hayatına uygun dDıecek 
tarzda oynablıraa zannederim, 
daha fazla rağbet görUr. 

Karai6J1 hakkında ortaya 

karaglSzıarlnl oynatıyor 

f birçok dedikodular attılar. • Ka· 

1 

ragöz hayalidir •• " dediler. Belki 
öyledir. Fakat b;ı, karagöz oyu· 
nuna milliliğinden biç bir ıey 
kaybettirmez. 

Karagöz, Ölmez 1 
Çinde, çok eski tarihlerde 

gölge oyunu vardı diye, karag6· 
zUn bir taklit eseri olduğunu 
kabul edemeyiz. Yunanistan'da, 
hatta Bulgaristan'da bilo karag6z 
oynatanlar var. Tabii onlar da 
bizden gördüklerini yapıyorlar. 
Karag6z, belki yaşıyan bir inaan 
değildi. Fakat, onun gölgesi, 
daha pek çok ıeneler, veriyı 
perdede kendini gösterecek .•• 
Karagöz yaıamamıı olın da 
almiyecek .•• 

Yıldız Havada Mı? 
KUçllk Ali Efendi, eski istib

dat devrinde karagöz oynatmanın 
çok tehlikeli bir iş olduğunu 
söylerken başından geçen bir 
vak'ayı anlatb: 

- Hayalciliğe ilk başladığım 
gUnlcrde idi. Dırağman maballe
ıinin knçnk bir kahvesinde ka· 
ragöz oynatıyordum. O ekıamkl 
oyun "Şairler" isimli bir oyundu. 
MaUim ya, eski halk ıiirlerinin 
'
1semai, ko§ma, kalenderi, destan, 

divan, mani ve yıldıı " gibi bir• 
çok nevileri vardı. Daha o za· 
manlar gencim. TecrUbe görme· 
mişim. Saray, padişah, &UrgUn, 
jurnal ne olduğunu yarım yamalak 
öğren mit im. Karagöze ıiir söy· 
letirken: 

- Yıldız havada 1.. dedlrtı. 

verdim .. 
Hafiyeler, yemeyip içmeyip 

bu lAfı, Zaptiye Nezaretine ye· 
tiştirmişler. Erteıi akşam, kah· 
vede karagöz oynatırken, elde 
deyneklerl bllyUk bir cinayet 
lflemifim ıibJ clb·mOmeıbut ha-

Rekoru Antep Mi 
Aydın Mı 
Kırdı? 

Kaçak sigara kAğıdı yakal 
mak rekorunun Gazinntcp'te ki'" 

rıldığını, 118 milyon kaçak sigara 
kAğıdı yakalandığını okudum. Bu 

rekor 93 l senesine aittir. 932 
senesi rekorunu Aydın inhisar 

idaresi kırmıı, dört ayd~ 21,681,677 
ıigara kAğıdı yakalamııtır, yazma• 
nır.ı rica ederim. 

Aydın : Abidin 

Çok Çocuklu Bir Babamn 
Temennileri 

Benim ikiıi mllteveffa ilk re-
fikamdaa, beıl de ikinci refi. 

kamdan yedi ISs çocuğum Yar. 
Bunlann OçO kız dördO erkektir. 

Dördn tahsildedir. Oçtı bentli 
tahsil çağına girmemiştir. 77 lira 
maaıım var. Bunun on altı lira• 
11nı her ay htıkftmete Yergi ol .. 
rak Yeriyorum, 6 lirasını idare 
kesiyor, 15 Hra da ev kiraaa 
Yerdikten sonra elimde kalan 37 

lira 9 nfifusuu bUtUn beşeri ih
tiyaçlarını karşılamak mecburi• 

yetinde kalıyorum. Devletin alb 
çocuklu alleler-e yardım ettiğini 

duyunca Sıhhat M "' d r iğine git
tim. Fakat orada bana çccukla• 
rımın hepsi bir anadan olmadığı 

için yardım edilemiyeceğini say
lediler. Mnteessir oldum. Yedi 
çocuğa bakmak, yedi çocuk ye
tiıtirmek elbette 6 çocuk yetir 
tirmekten daha %ordur. Hiç ol
mazsa benim yl'd çocuğum' 
tahsillerinin devlet tarafında 
deruhte edilmesi IAzım değil 
midir? 

Kantar memuru Necati 

linde p~rde arkasından çıkardılar 
Biz baıladık, zangır zangır 

titremiye ••• 
- Yıldıı haYadıa mJ, yerde 

mi? •• 

Bak, artık elinden gelir1e 
cevabını ver .• Çok ıtıkllr ki, bO
tUn mahalleli benim tar fımdaa 
çıkblar: 

- Biz ıahldlz.. O öyle çocuk 
değildir.. Dediler de yalvara 
yakara, paçayı kurtardık. Y okaa 
gitti giderdim bani. 11 

Seyirciler artık iyiden iyiye 
aabırsızlanmıılardı; Kliçük AU 
Efendi, ayağa kalktı : 

- Artık kusura bakmaı.sıms, 
dedi, göstermeliği kaldırıp " n&e 
reke ,, mizl çalalım.. 

Ve ıeri adımlarla perdeye 
doğru yUrlldO. 

iki Ahbap Çavuşlar 
Karşı Karşıya.. 

Çocuklar, hep bir ağııdaa 

sevinçle bağrııtılar: 

- O o o o.. Başlıyor, başlıyor •• 
Ben, dışarı çıkarken Haciva• 

dın ıstılahlarla dolu kalkalell 
sesi perdenio 
ıeldi: 

arkasından yUk-

- Huzuru hazırtin, vakti 
ıafayı merdan, hınzirdir mllna• 
fıkhr ıeytan.. Şeeey.. tanın din• 
sizliğine, . rahmanın birliğine. •• 

Köıenin baıını döndUğQnı 
ıırada Karag6a'le Hacivat, iki 
ahbap çavuı, çoktan tekerlcmr 

lerio• baılam&flardı. * * 
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iTTIBAT VE TERAKKi 
Her lıaklcı mahfuzdur. - Naıl tloldıı? .. 

aw•••••-•....-.. •ıw•..- Narı/ Yaıadı ? •• 
T t.frika No. 4 Nasıl Ôldü ? .. 

Abdülhamit, Damat Paşaya Büyük lh
anlar Vadediyor, Geriye Çağırıyordu 
Demek ki bu imtlyaz'an alacak

lar, ıonra da freoklerden birine 
atacaklar.. Ben. bunlara rıw 
olmadım Ye olamazdım.. Bize, 
bunlar için danldı. Hatta bir 
güo, izzet Pqa ile de fena 
baldo kavga etti. Bizden •• 
•izden yüz bu1a:nayınca bir t•Y 
yapmak ve bizi korkutmak ia
tcdi. Bakahm ne yapacak. Allah, 
en camım hav .. ••rliyP. ... 

* F nkat.. i~in encamı hayır 
gelır ""mişti. 

Damat Mahmut Paşa ile ( SuJ. 
tan zade ) lerin kaybolduğu gU
nlln ertesi günü Çanakkale Muta
sarrıflığından gelen telgrafta: 

[ Dnn akşam lstanbuldan 
hareket eden ve bu aabab Ça• 
nakkaleden geçen Fransız ban• 
dıralı (Kongo) vapurunda Fran-
111 konsolosunun da iıtirakilo ya
p lan ariz ve amik taharriyatta 
aranılan eşhasa mllşabih · kimse 
bulunamadığ'ı maruzdur ferman ] 

Denildiği halde, iki glln sonra 
veril.en bir jurnalda; 

( işbu kanunuevvl ayanın on 
dokuzuncu gilnil Damat Mahmut 
Paşa ile mahdumlarıoın Kresine 
kumpanyasına mensup Georgie 
apurile Marsilya'ya mlltcveccihen 
arekct ettikleri maruıdur. ) 

Diye mObim bir ihbarda bu
lunuluyordu. 

Bu haber, sarayda bir bomba 
ibi patlamaf, birçok hafiyelerin 

e6zilnn de faltaıa gibi açmıştı. 
ÇUnkU; fİmdi 6alerinde, bol bol 
ıkbal ve ihsan getirecek yepyeni 
Ye heyecanlı bir faaliyet sahası 
ç1lmıştı. Buna binaen, derhal her 

taraftan tahkikat başladı ve no• 
ticede ıu maltlmat toplandı: 

Damat Mahmut Paşa ile oğul• 
iarı, Üsküdar iskelesine geldikleri 
uman,. Paşama (bendei buıuıt) si 
olan Şevket Beyi orada hazır 
olmuşlar. Ayn ayn kayıklar• 

binerek Galataya pkmışlar. Kene 
dilerini kimseye göstermemiye 
çahprak Mehmetalipaıa hanında 
ltalya tebeaa ndan komisyoncu 
( Mösya Salvador ) un yazıhane-
ine girmişler. Salvador, (beyneJ. 

~ milel bUyük işletme komisyoncusu 
Mösyö Memon) nun buradaki ajanı 
ve Damat Paıamn da eaki bir 
doıtu imiş. Paşa, Avrupaya firar 
deceğini Salvadora aolatmı~ Ye 

muavenet talep etmit- Salvador 
bu talebi memnuniyetle kabul 
ederek derhal Paşaya{500 lira ver• 

m·t· Ayni zamanda güzel de birplin 
tertip elmİfo.. Bu pliıı mucibince 
pqa ile mabtumlan birer birer 
kalya bandırala bir (romorköre) 
nakledilmif. O gece ve erteai 
ann, romorkörde kalmışlar. Daha 
ertesi günll alı.şama doğru, Sirkeci 
&nOnden hareket edecek olan 
Georgie Yapurunu limandan çı• 
karmf!k llzere romorkör vapura 
yanaşmış. Vapurun kaptanıt SaJ. 
vador tarafından sabn alınd ğı 
çın, paşa ile mabtumlan kolnyca 
vapur ntlnmı,... Vapur, akşam 
ezanı vakti hareket etmiş. Sa
bahleyin erkenden Çanakkale 
6oone gelmiş. Mutasarrıf, vapu• 
run taharrisi için Fransız konso
losuna haber iÖndermiJ. Fakat 
kou11olo1: 

P<ı-...;:;: 

Pr•n• 8abahat~ln a. 
- Ben, yalnız dün sabah ge

çecek vapurun taharrisi için emir 
aldım. HergOn geçecek vapurla· 
n da arıyacak değilim ya .•• 

Deye cevap vermiı, firariler 
de bu suretle kolayca, boğudaıa 
geçmiş. •• 

Her tUrlü vesaite mOracaatla 
toplanan bu malilmat, Abdi.llha· 
midi bilyük bir telaşa sevket• 
mişti. A leJAde şahısların bile 
Avrupaya firarından büyllk bir 
teessllr duy~n Abdülhamit, lizerle
rinde (hanedanı saltanat) etiketi 
taşıyan ve bahusus, biri eniıtesi 
ikisi de hemşirezadesi olan Uç 
ıahsuı, bu suretle hareketinden 
hasıl olacak neticeyi dllşOnüyor, 
yaziyefl, pek vahim buluyordu. 

Derhal ( Marsilya ) konsolo
ıuna telgraf çekildi. Paşa ile 
mahdumJarıoı vapurdan istikbal 
etmeu, kendilerine ( aelimı ta· 
hane) nio tebligi ile beraber, 
MarsiJyadan ileri gitmiyerek ilk 
Yapurla avdet ettikleri takdirde 
6mit edemiyecelderl derecede 
ihsan ve eltaf ile mukabele göre
ceklerinin kendilerine temin edil
meai) bildirildL Fakat, beı gD.ıı 
sonra konsolos müataccl telgraf. 
la cevap verdi. 

( Tebliğ olunan iradata pha
neye ve taraf& kemteranemden 
mebzulen sarfolunan teminat Ye 
htirbamata rağmen Mahmut paşa 
ile mahd.ımlarının iknaı kabil 
olamıyarak, timdi Parise müte
veccihen hareket eden ekiaı:-res!e 
mahalli mezküre azimet ettikleri 
maruzdur ferman ..• ) 

"' Bu cevaptan derin bir yeJa va 
tesessür duyan Abdnlhıımit, ~im· 
di biltOn llmidiui ( Pariı sefiri 
Mnnir Bey ) e raptetmişti.. Münir 
Beyi bizzat elinde yetiştiren 
hünkar, onun zekAsını ve bahu
sus böyle naı.ik meseleleri bUyilk 
bir dirayetle hal •e idare etm~k 
kudret ve kdbiliyetini dlişllnüyor 
blru mtlsterib oluyordu. 

Buna binaen, başkltip Tahsin 
Paşa vasıtas:le Münir Beye şu 
mealde bir telgraf çektirdi: 

[ lstanbuldao firar eden damat 
Mahmut pilşanın Parise müte
veccihen h reket ettiği İstihbar 

olunmuştur. Müş ırOnileyh, hanedanı 
saltanata mensup olduğu için ıu 
suretle hareketi gerek nezidi şa· 
hanede ve gerek bilcDmle azayı 
hanedan arasında pek bUyDk te
e11ürü mucip olmnttur. 

Alelhusus hemı;rel 9ebriyari 
Seniha Sultan Hı. bu vaziyetten 
pek mOteessirdir. Bir taraftan, 
znd muhteremelerioin. diğer 
taraftan da ıevgili evlAtlarının 
ıaybubet ve iftirakile müteellim 
Ye dilhun olmaktadırlar. Pariste 
bir ıaat bile kalmıynrak derhal 
avdetlerini arzu buyuruyorlar. 
MDşarUnileyh hazeratının Pariste 
ikametleri birçok dedikoduyu 
mucip olacafı gibi orada bulunan 
{erbabı fesat) tarafından da iğfal 
olunarak kendilerinin amali na• 
IAyikaya alet ittihaz edilmeleri 
de muhtemeldir. Damat Mahmut 
Pa~a gibi (şerefi s hriyet) e nail 
olmuı bir zatın, böyle yakış kcız 
ef'ale tesaddisi (zatı şahaneyi) de 
pek bihuzur etmekte iir. Derhal 
kendilerine müracaatla (selimi 
aelAmet encamı hazreti ıehriyari) 
oin tebliği ve icap eden vesaya• 
da bulunularak hemen fstanbula 
avdetlerinio temin ve tesrii, mli· 
aellem olan dirayet ve kiyaseti 
celilelerinden muntazırd r Ef.] 

Münir Bey, (Yaldız Mektebi) 
nin en ön saf.arında yetişmiş bir 
<!iplomat olmakla beraber, hiçbir 
zaman hiçbir işte telAş göster
mez ; hatt! en büyük hAdist:ler 
karşısında bile alay etmekten 
vazgeçmez bir adamdı. Buna 
binaen bu telgrafı alır alma1, 
katiyen telA11lanmadı. 

Bilakis ağır davrandı. O gün 
ve o geceyi tahkikatla geçirdi. 
Damat paşa ile mahdumlarının 
hangi otele misafir olduklarını 
Ye otelde ne gibi bir vaziyet 
aldıklarını lSğrendi. 

Mahmut paşa, lstanbulda iken 
M. Salvadordan aldığı talimat 
mucibince hareket etmit; Parise 
gelir gelmez (Palaı dö opera) da
ki (Grand otel) e inmiıti. Bu otel, 
Paril'io muhteıem otellerinden 
biri idi. .• MUnJr Bey, lstanbuldan 
telgraf aldığının ertesi gUnll öğ· 
leye doğru otele gitti. Ziyaret 
makıadile geldiğine dair paşaya 
haber gönderdi. Damat pa,a, 
umumi salona inmeyi azametine 
yediremiyerek Münir Beyi hususi 
dairesinde kaoul etti. Bu daire 
gayet mnkellef tanzim edilmiı 
kllçUk bir ıalonla bir iki küçük 
odadan mllrekkepti. 

Mlinir Bey, bu ktıçnk alona 
girdiği zaman, oldukça komik 
bir sahne ile karşılaf t • Damat 
Mahmut paşa. salonun llst köıe· 
ıine konulmuş muhteıem bir kol· 
tukta azametle oturuyor. Koltu
ğun iki tarafında da, redingotları 
yukarıda aıa&1fa kadar sımsıkı 
ilikli olan oğulları ayakta divan 
duruyorlnrdı. 

Mabza hnrmet celbetmek 
makıadile Mahmut paşanın böyle 
teatral bir poz almasını rağmen, 
Münir Bey işi teklifsizl.ğe Yurdu: 

akşam saat 
21,30 da 

Oç Saat 
Operet: 3po do 'l:1 tablo 

Yaza.'~ Ek reın Uotit 
Beateliyen : 

Cemal Reılt 

Umuma ---3 baftadanbori oyaaıı• 
makta o aıı opu tırı 
eea llaftuıdır. 
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Sanayı Aleminde Ihtilil 
Yapan Bir Keşif 

( Bqtuafı 1 inci aayf ada ) 

ve nişasta çıkarmaktayım. ilk 
madde olarak kullandığımız ağaç 
çok ucuz olduğu için yaphğımtı 
teker do fevkalade ucuza mal 
olmaktadır. Bunun haricinde yine 
ağaçtan gayet saf bir nevi alkol 
istihsal ediyoruz ki mllkemmelen 
içilebilir. Yakında, bu vadide te-
ıiı edeceğimiz sanayi ile 400000 
l~siz Alman ameleaine iş bulmuı 

olacağız. Ayni UIUI ile ağa~taa 
yiyecek ve yumurta akı istihsal 
etmek kabil oluyor. Şimdi Maa
baym • RaynaY da yepyeni esa1-
lara mllsteniden vücuda_getirdiğim 
fabrikada bu işJeri yapacağız. 
Tesis ettiğimiz mııkinalarla o duo 
adamakdlı ezildikten aoora mayi 
haline getirilmekte, sonra bu ma• 
yi baıka makinalarla kristalleı 
tirilmektedir •• 

Belediyelerim · z T e aşta 
( Ba9tarafı 1 inci sayfada ) 

mekte, bu işi aalAhiyeti haricinde 
glSrmektedir. Maamafih tenevvür 
etmek için Mmtaka Sanayi Mü .. 
dürlüğüne müracaat ettiği gibi 
dün (de lktısat VekAletino tel· 
grafla mliracaat etmiştir. 

Na Olacak? 
G8r6nllşe göre vaziyet ıudur: 

lktasat Vekileti kanunun tatbiki 
için öııUmüzde kalan on altı gün 
içinde nizamnameyi bütün tehir
lere dağıtsa bi.e darphanenin 
veya hususi müess~aelerio yapa
cakları ölçüleri bu müddet zar
f ında muayene ettirip bütün 
memlekete dağıtması çok glıç 

olacakbr. Belki de kanunun tat
bikini bir iki ay tehir için mUzeyyl 
bir madde kabul dilmesi icap 
edecektir. 

Bir Nokta Daha.. 
ÖlçQ ve. tsrtı aletlerinin 

şekli meselesi de düıünülecek 
bir noktadır. Filhakika bunların 
yeknesak bir tipte olması lizı~ 
dır. Halbuki bu tip henüz tesbit 
edilmemiıtir. Cina cins. tekil 
ıekil ölçü Y"e tartı aletleri yapıl• 
mışlu. Halbuki nizamnamede ve 
darphanenin yapacağı nümunede 
bunl rı yalnı~ biri seçilirse dj. 
jerini yapan ve yaptıranların 

mutazarrar olacaktan aşikirdır. 

Türkiye Dünyanın 
Konuşmıya 

Her T arafile 
Başladı 

( Bqtarafı 1 nci u.yfd&& > 

rinden geçen ve Avrupayı Cenubi 
Amerikaya raptodea kablo Tail• 

ta•ile yapıldı. 
Şehrimizdeki telefon merkezi 

Anupa şebiTJerile de konUJmayı 
temin etmiye muvaffak olmu~tur. 
Artık Sofya ve Atina ile kolay• 
hkla konuşulabilmektedir. Son 
defa Berlin ve Cenevre ile mll
teaddit defalar telefonla garn
şOldQ. Bu mlikAlemeler adeta 
ıehir dahilinde yapılan telefon 
mubaYereleri kadar vazıh ve 
kuvvetli idi. Otomatik telefon 

Bir Ad~m ~nn esini] 
Balta ile Oldürdü 

( Baştaarfa 1 inci nyfada) 

Bu feci Ye kanlı cinayeti 
işliyen bedbaht adam Oeoiz 
liden mahfuzen hmire geti• 
rilmittir. Katil Ahmet Çal• 
da iyi tanınmış bir köy çocuğu• 
dur. Kendisin;n bu cinayeti yap-
mazdan evvel delirdiği aöylen• 
mektedir. CinayeU iıledikten 
ıonra dilinde tutukluk olmuştur. 

Ahmet f zmir memleket has· 
tanesinin mabk<imlar koğuşunda 
ııezaret alt.na al nmıştır. - Adnan 

merkezi bu vadide plışmalaruıa 
devam etmektedir. 

Bilhassa Londra. Boynes Ayrea 
Ye Berlinlo yapılan mllkllemeler 
burada büyilk bir ali.ka uyan
dırdı. Medeni Türkiyenio idare 
ve irfan merkezi olan ,ehrimizin, 
medeni dünya ile olan rabıtalarını 
daha aıklaohrmaıu ve daha kolay
lqtırmuı biiyük takdirlerle kar-
tılandı. Dibıyaımı öbllr ucunda 
bulunan bir tehirle bir aaniye 
içinde gartlf mek imklnanı elde 
etmek cidden iftihara IAyik bir 
çalıpna neticetidir. 

İzmirde Nekadar 
Hayvan Kesildi 
lzmir ( Hu.mı ) - Son bir q 

ıarfuıda ıehriınUde 7281 blf 
baynu kesilmiıtir. Bu hesaba 
giko glbıde nllfu bsşlDa 24 ,.... 

et isabet etmektedir .. 

lzmir'de OldDrOle11 Köpek!er 
lzınir ( Huauıl ) - Teşrinisani 

ayı içerisindo Belediyece ıehirde 
726 k6pek öldQrllştUr. 

BiR MilLET UYANIYOR 
Rejisör: E RTUGRUL MUHSiN 

Tamamen Türkçe a6zlil muazzam milli film 
YENi KOPYA • ILA VE ED!LEN YENi SAHNELER • YENi 

DONY A HAV ADlsLERl GAZETESİ 

M E l E K ve E L H A M R A Sinemalarında 
irae i kazandığı misil iı: ve görnlmem~ rağbet üzerine 

Pazartesi gününe kadar temdit edilmi~tir. 
Pa:ı:rtesi 
akşam : ATA HARI- GRETA GARBO 

RAMON NOVARRO 

lıtan ı y ne büyuk bır gun yaşayccak l 

ai8~~ AJ .. ('te R i c HAR o TA u BE R 1 
BiR AŞK NAGMESI 

•e11erln H ruh ıuu a, t la ann e11 a-Ozclinl bu fe.,ka lde filimde ı.tltecelalnl:ıı:. 
Hfle'l"rfnir; evv•lden ahnıı. Tele' on: 40890 
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Jataanl 

BORSASI 

En Son Kefillere Ve Tetkiklere Göre 

HAZRETi TUSUr ,,. 13· 12· 19.12 

BAZRETI Par ..... (a&bf) 

kurut kurut MUSA ....... 700,- 2011 ..... ızs.-
1 dolu 213,- 1 tfJln A,,.._ 6rl,-

20 fr. Frauaa 170,- 1 peseta 17,-

. 
Yazan: Ôm• Rın 

20 lfret 115,- 1 llulr 80,!50 
20&. ~ 117,- 1 slotl 14,--14-

Musa Kıptinin Göğsüne Bir Yumruk 
VurduKıptiÖldüMusa Da Mıs1ra Kaçti 

20 drahmi 
20 "· ım ... 
20 le .. 
1 fJert. 

24,- ıp .... 12,-
818,- 20 ley 2.\-
71,- 20 .... 18,-
85,- ı ç. ..... -.-

Çekler 

Halbuki MuıA'nın kıuaımda 
bunların biri de yoktur. Bura
clald herıey Mıaırbdır ve M ııra 
aittir. Sepetin adı Tebadır ki 
kelime mloa ye ıekil itibarile 
laal18 Maarcadır. T eba, papiroı 
azlarından yapılmışbr ki Maaır
cada adı gomehtir. Mual'mn 
bınkıldığı sazlık, Mııarcadar Ye 
adı Suftur ye nehir mukabilinde 
ele Mı11rca olu Y eor kelimell 
kallallllm11br. 

Bllttm bunlar nazan dikkate 
aluacLjı takdirde iki bikAye ara• 
..U •lfabehet değil, fakat ml
pbehetaizlik 1610 çarpar. Eaa· 
Hn, kitabülburuçta Teba. Gomelı, 
Saf, Yeor sibi Mılll'cadan mtı.
tear dlrt kelimenin kullanalma .. , 
Mdiaenin, Mımr' da, lbranilerin 
lllhmı albnda, lbraninin Mııırca 
tuiri altında bulunduğu zaman 
wukubulduğunu iıpata klfidir. 

Sonra Mııar' a ait diier bir 
huıuıiyet te Yar ki onu da ilave 
edebiliriz : 

PJutarlı a g6re, M111rb kayık· 
çalar, papiroı aazlarmdaıı kayık 
yapmaya pek habifkerdiler. ÇID
kl itikatlarına göre, timsahlar, 
papiroa aazlarına taarruz etmez• 
)erdi. Mııır akaidindcn biri, lılhe 
l.ia, Nilde Oıirisin bekaya11m 
aramak için papiroıtan yapabaa 
ltir kayıkta aeyahat ettiğidir. 

M111r'da .. yl olan bu umumi 
telAkldoin de OmmO Mual ilzo
riade teair ettiğinde fllpbe 1ok
tur. Fu:fa hidisenin Uzerinde ne 
kadar kuvvetli bir Mııır damgua 
Lulundujunu göstermiye kilidir. 

Muıl'nın kurtaralmamnı ve 
b&ytımesini takip eden vak'alara 
ıeçelim: 

Mual bnyUdllkten ıoma bir 
aOn Mı11r' da ıezerken larail 
atullanndan biri ile bir kıptmm 
ka•ıa ettiğini ı&dtl. Y abudi 
•llkemmel dayak yiyordu. Mm&'• 
am hamiyeti hareket etti ve 
kendi la dindapna yardım için 
kofta. Kıpbnan g6ğa8ne bir yum
ruk indirdi. Kazara kıpbnın canı 
çıktı. Hldiae mtihimdi. Mud, 
M.sırlılann ve Mıaır FiraYUDunun 
eline dDıecek olursa muhakkak 
ki en tiddetli cezaya çarpardı. 
Bu cezadan kurtulmanın J•ıln• 
prelİ Mı•rdan kaçmakb. 

Mad'da ayle yaptı. 
M111r'dan Medyen'e kaçtı. 

Medyea dlyannda Şuaybin kız-
1a;ue kUfılaıtı. Kuyudan au ç .. 
kerek onların ıllrlllerini ıuvudı. 
Kızlar, babalarına bu iyi adamıa 
gllzel muameleıini anlatbler. O 
da Muıl'yı davet etti. Neticede 
kızlarının birini ona nikthladı. 

Mud Medyen' de bir mGddet 
kaldıktan ıonra tekrar Mısar'a 
d6ndU. Onun bu aeyahati, haya· 
bmn en büyOk, en tarihi hAdi-
1esidir. MusA, Mı11r' da her tllrlll 
eziet ve ifkenceye uğrayan kav• 
mini kurtarmıy• kanr vermifti. 
M ıar'a dönlltllntın ıebebi bu idi. 
MuıA, geri dönerken .. Tur " 
daima uğradı •e orada iJAhl 
wabye nail oldu. Artık kavmini 

muhakkak kurtaracaktı ye onu 
eıkl vatanı olan Ken'ana 16tD
recekti. 

Mut Mııar' a Yardığı ıamaa 
eneli kardeıi Harunla konuftu. 
lçini ona döktO Ye kaYJDbıl kur
tarmaya dair Yerdiği karan ona 
anJatb. Harun, kard91ioe bltla 
kanetiJe 1udımı kabul etti. 
ikili birlikte hareket edecekler 
Ye ltrail oğullarını kurtaracak
lardL 

l1rail oğullarının Mısır' da ui
radıkluı ıulftm de haddini q
mıfta. Bir akşam, Maıırı'n o za· 
mankl Taniı ,ehrinde milhim bir 
vak'a oldu: 

FiraYunun Veliaht& tebdil ge· 
ılyordu. laraile mensup amele 
bir manga M sır'lı memurların ye 
zabitlerin nezareti albnda geri 
d6nllyordu. Derken zabitlerin 
biri ihtiyarca bir Yahudiye yak· 
laıuak kırbac-.ıoı kaldırdı Ye 
onun tepesine ioJirdi ve Y abadi 
yere yuvarlandı. Mısarb zabit 
onu kaldırmak için allrilkledi. 
Fakat Y abudi kalkamadı. Zabit 
onun llzerine ablarak dövdü, 
çiğnedi. Y abudilerin hepsi homur
danıyordu. Nihayet ihtiyar Ya
hudi Muıır'Jmm ayakları altında 
can Yerdi. Y abudilerin içindeki 
kadınlar Ye kızlar bajınfblar, 
acı çıilaklar kopardılar. Bilhaua 
ayak altında ezilen adamın kızı 
olduju anlafılan, genç, gtlzel 
bir kız hıçkıra hıçkıra ağlıyordu. 

Firavunun V eliahb, bu man
zaradan mtiteeuir oldu. Vak' anın 
aahoeıine yaklaıarak sabiti tek· 
dir etti: 

- Bu nadamı ne diye 11-
dtırdllo? 

Hqin zabit, kimin kendialle 
konu9tupoa bakmıyarak Veli· 
ahbn aurabna da bir tokat in
dlrdL 

Veliaht. ıırtındald abayı attl 
Ye reıml kıyafetile g&ilndG: 

Biltlhı duranlar yerlere ka· 
pandalar. Zabit te FiraYUn zade
nin ayaldanna dilftO. 

Fakat Veliaht ıehria muha
fıa ve blklmi de oldaju için 
derllal bapdı: 

- DiYanımı kuruyorum f 
Sokailn ortuanda dina Jm. 

rul•aft FınTUDun Veliahb a1akta 
danJI rlJ•t• bqbyarak eneı. 
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Dişinizi mi? 
Tedavi 

ettireceksiniz ? 

Methur doktor

ların adresleri 
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SON POSTA 
- Adı• ae? v • .-.. llJul, Ha • .._ " 11a11s 
- Nata ima lılinpl 1 ıuete.a 
- Hata kızı Mirapi, b• lclareı latanbalı aut lapt11eı Ça•ar .. ftbla •• 

ad .. babam Diçia lldllrd&? Tellfea• latanbal - aoaoa 
- Anecle,tmf Buıaa bu Potta •11taaaa latanbal • 74t 

ada• beni babamdan iıtedi. 'l'eJcrdlatanbullSOllPOaTA 
Babam redettf. B&ttln g&n IRar 
etti. Babam da kabul etmec.i. AB O N E F l AT l 
Nihayet o da babamı tehdit etti, T_O_a_K_I_!! ECNEBi 
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gördQGn8z 1ibi babamı öldürdO. 780 • e a, t4'00 • .oo.a. aoo. 

Veliaht aonra katil zabiti .... t ~ ,_ . .. _.., . 
çapdı: ...... ,,.. .............. 

- Adın ne? Jlblarclan mea'1lll1et aluuau 
- Zabit Koku r CeY&p t~ID mektupl ara (8) kU11.flıa.k 
- Bu kızın dedikleri doğru dul ll&nal lkımclır. 

mu ? Athel 4•1'tttrlhn111ı (20) kanetur. 

- Dojradar. Fakat bir Ya· O...t..W. ~·· ...._ .. ,...._ 

aittir. 
hudiyi lldOrmekten ne çıkar? ı ..... 1ııaWan ....._ • ,_., ..... 

( Arkaıı Yar ) ____________ .... 

Mahkeme Genç Kıza Hem Servetini 
Hem Kocasım 

Vermiş 

ln,Ut ... de repade 
Yefat eden bir papu, 
akrabamndan llarjorl 
iaminde bir genç kıza 
100 bin dolar bir ml
raı bırakmıfti. fakat hir prt 
koımllfhl: E•lenmemek. Kas bo
klr kalmak prtile bu parada 
lltifade edebilecekti. 

Genç kız derhal papuıa bı-
raktığı bDyük k6fke ıeçti, fakat 
burada uzun mDddet kalamadı. 
Çtlnk& k&fk çok btıytlk ve tenha 
idi. K&fkl satmıya karar Yerdi. 

işte tam bu •rada genç kız 
Letrop isminde bir gend ıevdL 
Bu aeYda okadar fiddet keıpetti 
ki kıa mirastan Yazgeçmlye razı 

oldu. Ailesine mektup ganderdi, 
o•lenecejini Ye mirutan kendi 
lıiueıiai onlara bırakbjuu bil
dirdi. 

Bu haber gazetelerde intftar 

edince, hlr nulrattan ima &lr 
mektup ıeldl. ankat kwn ... 
lenmalnde bir mahzur olmadıtm1e 
eYlendiif takdirde mirutan mah
rumiyet llzımgelmediğinl iddia 
ediyordu. :Ayni zamanda bu da· 
Yayı kabule hazır oldugunu bildi
riyordu. 

Kwa para l'lrecek hali yok· 
ta, ıazetelere de dllşmek i.temi
yordu, fakat· ankat •rar etti " 
kandırdı. 

Filhakika lnsitiz kanununda 
evlenmek kaydıma YaSiyetnamede 
yeri yoktur. Mahkeme, kıza hak 
•ermİf •• kıza hem kocaııw 
vermiı, hem de mirasını iade 
etmiştir •• 

=== ~===================================================~ 

Fas Halkı 1 
---

Giyotin Aletini 
istemiyor 

Bundan iki sene kadar eYYel 
F ranaa hük6meti, F u m6ıtemlike· 
ainde idam ceaalanmn Giyotin 
denilen kafa keame aleti ile 
yapılmamna karar Yermİftİ. 
O günden beri, Fasla idam mab
kl\mlaraoın da, Fransada olduğu 
gibi bu aletle kafaları keıilerek 
baklarandaki idam hftkmft infaz 
olunuyordu. Fakat F aa halkı 
cuurdur. As lmak Ye kafa keail
mek auretile idam edilmekten 
hotlanmu. Onun icindir ki Fu 
Yaliliflne halk tarafa an birçok 
milracaatlar yapılıyor ve bu idam 
ıekli yerine mahkiimların kurşuna 
dizilmek auretile cezalandınlma• 
larına iatiyordu. F ranaaz h&kimeti 
F u balkının bu talebini yerine 
ıetirerek idam h&kBmlerinin 
bund.a böyle karfUn• dizilmek 
ıuretile yerine retiri meaini muwa
fık ıörmllft8r. Faal lar1a bu teldi 
tercih ~tmelerinin aebebi, kurfUD 
De llmenia kahramanca bir 
hareket olduj'u %ebabeada 
balunmaluıd r. 

Bir Çete 
Tamamen 
imha Edildi 

Kadirli (Huıual) - Seneler
denberi Kadirli, Kozan, Cebelibe
reket ft ... alisinde haydutluk 
yapan çok uab bir qkıya çeteai 
tamamile imha eclilmiftir. Çoph 
Abmedin riyuetinde çallf&n ve 
11 kitiden ibaret olan Ç\tte ef. 
r.ıdı jandarmalarun z tarafın
dan ölü olarak yakalanmışlar
dır. Haydutların yr.kalanmaa oda 
büytık bir gayret ıarfeden Teke, 
Kozan, Kadirli jandarma kuman• 
daalarıle Nahiye MOdüril Sakip 
Beyler idareten bakdir edilmi,-
lerdir. 

=RADY0-
14 Kanunuevvel Çarşamba 
1.t..hı (1200 metre) - ı 8 11az 

( t dyo ıaz heyeti ), 18,4a Taaarru 
ki) eranıı (Mubllı tbrah m B. , ı 
ork etra, 20 lneı ve Nuran Hanıml r 
20,.30 Hafız Slldettın B., 21,3 oueatra' 
aj nıı ve borsa ha.berlerı, !! at ayarı. ' 

Bübeı (394 metre) - 20 Siya t 
ve içtimaı mOıahabe, 20,40 m111ababe, 
21 Flüt konseri, 21,45 piyano kon er , 

Belpat - ( 431 metre ) O kom i, 
21,la mandel konseri, 21,155 hafif ha
va r, 22,30 orkoıtra. 

Roma (441 metre) - 21,45 )la ı ıel 
de Falla'oın ( Kısa b'yat .• ) isı ı 
opereti. 

p,..I - ( 488 ıae&ıe) 20,20 ~ 
g Cl', :.0,55 Konser hakkında bir mu-
sahabe, 21,05 Smetea ıaJonundıı.o a• 
kıI. 2":i, 15 dl\DI baulan. 

vı,aaa ( 518 me&r• 1 rn.ıo konfe
ranı, 21,S~ orkestra, 12,60 akpm kou
sen, 

Pefte (G60 metre) IO ltalyan hi
Uy ıeri, 21 ork•tra 22,30 Çığan 
orkestra ı, 28,4'> Kintet. 

Var,on (1412 m•tn) 20 muht l f 
20,30 Edebiyat bahisleri, il K1>ra 
koııe rı, 2 ,05 piyano, 28,05 tarkı 
k ı serı, 24 kllfe koıııer. 

Berlın (16:la ouıtre) !l Hafıf koo r 
21,5 Maka Mel 1 ı>ııdi eserlerini e u~ 
J ac k, 22, 20 .M ulılakerdeu nakil. 

15 f,anunuevv'll Perşembe 
Iıtanbul - ( ı :..00 mıLrt ) 18 dea 

itıbaren 

eııu., ( 894 m•k•) 20 mu l i 
Ye sanat kon eran11, 20140 opera 
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Para ihtiyacı 
Esnaf Bankası Faiz 
Miktarını İndirecek 

Bir Gün Fenerbahçe Tenezzüh Arabalari!e Dolmuştu 

Öğrendiğimize göre şehrimiz
deki Esnaf Bankas na yeni ve 
daha faal bir ~ekil verilmek hu
aaıunda şimdiden bazı tasavvur
lar tesbit edilmiştir. Bu tasav• 
vurlara nazaran bankanın serma

yesi, esnafm kredi ihtiyacıı ı 

kartıluyacak bir mertebeye çıka
rılacak, ayrıca banka ile esnaf 
cemiyetleri arasında sıkı ve da

imi bir mlinasebet tesis edilecek· 
tir. Esnaf cemiyetlerinin teavün 
sandıklarında bulunan paraların 

Muhar,.irl )fo. \ 

fı'er Hakkı Mahfuzdur 
-217-

- Beni tanımıyor musun 
doktor.. Bugüne bugün, ben 
buranın mevki Jcumandanıyım .• 

Doktor Cevat Tahsin Bey, 
tekrar askerce bir selam verdi: 

- Nasıl tanımam paşam •.• 
Hem tamr, hem de hürmet ede
rrnı .. Arzu buyurursanız, hastane
ye girebilirsiniz. fakat elinizdeki 
kırbacı, belinizdeki ıilihı kapı· 
cıya bırakmak şartile ... 

Diye mul ... abele etti. Şamil 
Paşa, buna fena halde kızdı. 

- Benim sllAhımı • alacak 
adam, daha anasından doğmamış. 

Diye bağırdı. Fakat Cevat 
Tahsin Bey, Şamil Paşanın bu 
hiddetini de bliyük bir serin 
kanlılıkla l<arşıladı: 

- Estagfurullah paşam.. ıizin 
ıllllhıoıtı alacak, haşa, biz deği· 
liz.. malümu devletiniz:, nizamdır, 

nizam ••• 

Bu uzunca mUIAkat esnasında 
Ahmet Refik Paşa, hastane bina· 
ıına dalarak kaybolduğu gibi, 
Ali Şamil Paşanın asAp ve hidde· 
ti de bir hayli ıllkftnet bulmuftu. 
Batını ild tarafa salladı: 

- LA.havle veli kuvvete illA, 
billAIL •• 

Dedikten sonra ıol elini, Ce
Yat Tahsin Beyin omıuoa koydu. 

- Vallahi kurban.. eğer ıen 
olmasaydın, bugil_n ben bu herifi 
&ebertirdim. sana dua etsin ... 

Diye, söylene ı6ylene araba
ıına bini, avdet etti. 

HAdise, bittabi derhal Ma
beyne duyuruldu. Ahmet Refik 
Patamn şikAyetl de buna mun• 
ı:am oldu. Herkes Ali Şamil Pa
tanın başına bir f elAket gelece
ğini zannediyordu. HaJbuki, sa
dece Ali Şamil Pa~aya: 

- Bir aaha elbisei resmiyeyi 
lAbis olan zevata böyle alenen 

·hakarette bulunmasın. 
Diye haber gönderilmekle 

beraber: 
- Ahmet Refik paşa da ba

dema, Üsküdar mıntakatına ayak 
basınaa n. 

Diye irade tebliğ olundu. 

lf-
Biribirini takip eden bu da

y lk hadiselerinin en feci fakat 

en cUretkaraoeai (Fener bahçe) de 
olmştu ... O tariblerde Fenerbab
çenin araba biyasuı, pek meı
hurdu. Yazan bUtUn Erenköy, 
Göıtepe. Kızıltoprak ve Kadık<S
yün kibar halkı akşama doğru 
arabalarma binerler; bu lAtif me
sireye gelirler; uıun u~un araba 
turları yaparak ealenirlerdi. 

Bir haziran ayının cuma gUnü 
idi. Yüzlerce arabadan F enerbah
çe, geçilmez bir hale gelmittl· 
Kn.ca Fenerb.ılıçc mesiresi, sanki 
o ~ ün biitün lstaubulun servet 
ve tanta'la meşheri idi. Parlak 
ve muhteşem koşumlu faytonlara 
kurulrnuı olan "" · 'har aileler, 

en yüksek mev' eri tal eden 

1 
j 

hirçok kimseler, bu bibedel seyir 
yerine dolınuı.. Bazıları, geniş 

yolda ağır ~ğır devam eden ara
ba piyasasına iftirak ediyor, 
ba:ıırarı da faytonlarını yolun 
kenarına çektirmiş, piyasayı te· 
maşa eyliyorlardı. Bunların ara
sında, bir çift al Macar beygiri 
koşulmuş zarif bir fayton, bilhas
sa nazarı dikkati celbediyorclu. 
Bu faytonda, ( kitabii sanii haz
reti tehriyarl, Cemiyeti Rfisumiye 
azayı kirammdan Sııyadi zade 
Hasan H alit Beyefendi hazretleri) 
ile { r Ü .nanı div r ı hümayun 
Davut Efendinin muavini ve Şii
rayi Devlet Reisi SaJt paşarım 
biraderi riitbei bAla ricalinden 
Kfirt İzzet Beyefendi haıretleri} 
azametle oturmuşlar, her taraf
tan kendilerine çevrilen hayret 
ve takdir nazari ı ı karşı mağ

rur ve müstağni bir baldo tur 
yepıyorlardı. 

Hasan Halit Bey, o tarihte 
pek mühim bir şahsiyetti. Abdül
hamidin ( mlişaviri has ) ı ( Ebül
hüda Ef. ) nin oğlu olan bu zat, 
henüz yirmi iki yaşında olduğu 

halde, ( rUtbei bftlA ) ricalinden 
ve birinci rUtpeden (Mecidi) ve 
( Oımani) ( nişam zişan) larının 

hAmillerinden bulunuyordu. 

Gençliğine rağmen babasın
dan mevruı olan yUkıek 
zekası aayeainde, Abdülhamidin 
teveccüh ve muhabbetini kazan· 
mıı, bu ıebeplo d~ 1aray erkanı 
arasında pek mütemayi~ bir 
mevki almıştı. Her ne kadar 

( RUtbei mlilkiye ) ricalinden isede 
( Sayadt zade ) ailesine mensup 
olı~ak dolayııilf' ( Şerafet ve 
seyadet ) ini filen muhafaza 
etmek için fesinin llstUne~ ince 
bir he}'aZ sarık sarıyor, arkasına 

Liitfi 

da birinci Lui parlak çuhadan 
siyah ve zarif bir cübbe giyiyor
du. Bu kıyafet, bilhana nazarı 
dikkati celbediyor; ona, daha 
vakur ve magrur bir hal veri
yordu. 

( lkbal ) denilen mevl<iin en 
yüksek payelerine vatııl olmuf 
ola·n bu iki bahtiyRr z:at, l<emali 
gurur va azametle faytona yas· 
lanmış, her türlü endişeden azade 
ve mlisterih bir halde yavat 
yavaşı piyasaya devam ederledçen, 
birdenbire halk arasında bir 
f.s.Jll dolaştı: 

- Geliyor ... Ali Şamil Paıa 
geliyor ... 

A li Şan il Paşa, çevik V8 

yağız bir ata binmiş, avucundan 
altın ıaph kırbacı sarkan yumru· 
ğum.ı dizine dayamış, etrafına 
heybet ve azamet saçarak yavaş 

yavaş geliyor. İri ciisseli, pala
bıyıklı bir topçu çavuşu da kPn· 
disini takip ediyordu. 

Şamil Paşa, Fener bahçenin 
tur yoluna sag taraftan girmiıti. 

Buna binaen sağ taraftan gelen 
ve piyasaya iştirak eden araba
larda oturanlar.n yt\zünü görüyor, 

kadın ar,ıbalarına yan gözle ba· 
karak hafifçe glilümsüyor, tan ı t· 

tı~ı zevata da Askerce bir selam 
verer.ek geçiyordu. · 

Birdenbire, top gibi gürleyen 
bir ses işitilcf: 

- Dur arabacı!... 

Ali Şamil Paşa, atı .un gemi
ne aaılmıJ, kaşları bryUk bir hid~ 
det ve gazapla çahlmış, derhal 
duran faytona bakıyordu. Fayto· 
nun sağ köşesinde oturan (Hasan 
Halit B. ) yin rengi, balmumu 
gibi sap san kesilmiıti... 

( Arka.ı var) 

da bankaya yatırılması, bu cemi
yetlerden banka idaı e meclisine 
mümessil azalar ıeçilmeıi de dü· 
şUnUJmektedir. Diğer taraftan 

banka, esnafın para ihtiyacını 
daha kolay bir tekilde temin 
etmiş olmak için faiz miktarını 
indirecektir. 

Bu taliavvurlarm gelecek ay 
içinde tatbik sahasına intikali 

kuvvetle muhtemeldir. 

Fazla Kaı 
Dört Çorap Fabrikası 

Tröst Yapmış 

lstanbulda lüks ipek çorap 
yapan fabrikalardan dördU kendi 

aralarmda anlaşarak bir sabı 

birliği yapmışlardır. Satılan çorap· 

larm kArlnrı bu dört mliesse1e 

arasında bölü~lllmektedir. Geçen 
ıene lUks çorapların dllzllneıl 

22 liraya aatıhrken bu sene 16 
liraya satılmaktadır. Bunun ıebebl 
amele tlcretlerile, ıun'l ipek fia
tının yU:ade otuz kadar dOşmUş 
olmas~dır. 

Fakat çorap tacirlerinin Yer• 
dikleri malümata göre amele 
ücrelile, ipek fiatinin dUıme1i 

dolayııile çorap dUıinesinin 22 
liradan 16 liraya düşmesi çorap• 

larıo ucuzladığını göstermez. 
Çünktı bu 16 liraya ıatdan ço• 
raplar 13 liraya satıldığı takdirde 
dahi hayli kazanç temin edebilir. 
DUzinede 3 lira fazla Ucret alın
masma, bu ıekildeki Satıı birli· 

ğinin sebep olduğu ı6ylenmek· 
tedir. 

Kaptan Defnedildi 

Bahriyemizin emekdar kumandanlarından •• Seyriaefain tdareainin kıymetli kaptanlarındın Ege ıuvariıi 
Lfıtfi Beyin ölüm haberini diin teessürle bUdirmlttik. Hayatında arkadatlan ve muhiti tarafından çok 
aevilen Lutfl Bey dün göı ya,ları araıında ebedi :n•tfenlne bıralolmıftlr. Reılm cenaH meraaiminden 
bir intibadır. 

KAnunuevvcl l.f 

İLAN 
Haliç orman memurları ta· 

rafmdan hazine namına müsa
dere olunup mahfuz bulunan 
1000 adet kestane çubuğu 9 
çeki kestane odunll 935 adet 
tarak ve destere saplığı l 4 çe
ki kestana çubuğu 400 adet 
kızılcık aapı 5 çeki mefe 5 çe
ki kayın odunu 291 kilo meşe 
kömuril 166 adet kızılcık :vo 
fındık saphğı 15 kilo ada çayı 
22 12 932 perşembe gUnn aaat 
üçte ve yine l 1 demet kestane 
çemberi 20 çeki kaym odu· 
mı 70 adet kayın kerestesi 22 
kay m kilr eklik 124 kaytk eğri
si l adet gürgen umurga 25 
adet kızıl ağaç kütüğü 2 adet 
kök nargönder 37 adet ditbu
dak 40 adet karaağaç ve l t 
adet köknar kerestesi 25 12 932 
Pazar gllnU saat 3 to ihale e
dilmek üzere müzayedeye ko
nulmuştur. izahat almak isti· 
yenlerin Haliç orman idaresine 
ve ihale günlednde de ıaat iki
de İstanbul orman mildilriyet 
kalemine müracat eylemeleri 
rica olunur. efendim. 

lıtanbul Dördüncü İcra Me
murluğundan: Emniyet Sandığına 
birinci derecede ipotekli olup 
temamı llç bin yüz altmıı lira 
kıym-dtİ muhamminell Beylerbe
yinde Bostancabaşı Abdullahağa 
mahatleıinde Gazhane elyevm 
Mllnirpaşa sokağında eski 5 yeni 
5 5 1 numaralarla milrakkam kay• 
den T nsarruf kannnunun neşrin
den mukaddem muhtes maa bah
çe bir bap 'köşkün zemin ve eb
niyesile asarı mUlkiyetinden arl 
tarla hilen vasi bahçeyi' havi ah
ıap hanenin ~tamamı açık arttır• 
mıya konmuş olup şartnamesinin 
2l·12-932 tarihinden itibaren da· 
iremizde herkes tarafından görü-
lebileceği [gibi 22· 1·933 tarihine 
müsadif Paıar gUnU saat J 4 ten 
17 ye kadar. dairemizde açık art-
tırma 1 ile ıablacaktır.I Arttırma 
bedeli muhammen kıymetinin yüz· 
de yetmit beıini bulmadığı tak· 
dirde en ıon artbranıo taahbDdU 
baki kalmak Uz:ere 6-2·933 tari· 
hine mUaadif Pazarteıi gllnU yi
ne saat 14 ten 17 ye kadar da
iremizde yapılacak olan arttırma· 
ımda gayrımenkul en çok arttı· 
rana ihale edileceğinden taliplerin 
muhammen kıymetin yOzde ye
di buçuğu nisbetinde pey akçe• 
sini veya milll bir Bankanmı te
minat mektubunu hAmil bulunma· 
ları lazımdır. Mliterakim verlfiler 
ile Vakıf icaresi ve Belediyeye 
ait tenvirat ve tanzifat rllsumlar• 
müşteriye aittir. 2004 numaralı 
icra ve 1flin kanununun ( 126) ıncı 
maddesinin dördllncü fıkrasına 
tevfikan bu gayrınıenkul üzerinde 
ipotekli alacaklılar ile diğer alA
kadaranm ve irtifak hakkı sahip· 
!erinin bu haklarmı ve hususile 
f alz ve maaarife dair olan iddia· 
larmı. ilin tarihinden itibaren 
(20) yirmi glln içinde evrakı mOı· 
bitelerile bildirmeleri, akıl halde 
hakları tapu ıicillerile ıabit olma
dıkça sabı ·bedelinin paylaşma· 
ıından hariç kalacakları cihetle 
allkadaranın lıbu maddenin mez
kiir fıkrasma göre hareket etme· 
leri ve daha fazla maUimet almak 
istiyenlerin 932 • 1349 dosya nu
maraıile mUracaatlart ilin olunur. 

laıanbul ikinci icra Memur
luiundan: Bir bor~taıı dolayı ınıllı

euz ve paraya ~en lmt•Rİ mukarrer 
kaaa ve yazı makinC's i ı H/12/0a ~ tııri· 

bine rastlıyan vaı \rtesl gUn fi illl t 
13 • 14 arasında Gal:ıtada MurAıliye 

hanında bilmüı.ayide eıı.tılaca.~rndıı.n 

talip olanlımn muayyen gün ve eaa
tinde mahallinde hazır bulunacak. 
memuruna müracaatları ilin olunur. 

Zayi Tatbik milhrilıni1 kııybettiın. 

Yenisini }'aptırdığınıdan h iı kın(I 

yokt.ur. ~ar:.y lıııkçilerindeıı :'ıl1111t11.fa 
~evcesı :fatıua 
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IJı. 11e bedfye edflen eserin teretlmesf 

SON POSTA 

TAVlL ZADE VAPURLARI 

CANAKKALE· 
AYVALIK Postası 

r-:p~~~!~! 
- 182 - Yazan: Ceneral Oglanden aaat 17 de Sirkeciden hareketle 

Gelibolu, Çanakkale 't'e Karfez 
tarikile A~ahğa azimet ve av· 
det edecektir. 

Jeneral Hamilt.on Takviye 
Kıtaatı istedi Yolcu bileti vapurda da nrilir. 

Adra: Yemifte Tavilzade Mu .. 
tala biraderler. Telefon: 22210 

Miıter Cburchillin tezi ne F ran
ıız cepheaindeki mOıkUl&tı ne de 
Gelibolu yarımadasında eldo edi
lecek mu•affakıyetini izam 
ediyordu. Fransız cephesinde 
Auberı Ridge de yapılan taarruz• 
da (11000) telefat verildiği halde 
bir tek 1&ntim araıi bile kazanıl· 
mamııtı. F estubert muharebesi 
aym neticeyi vermiıti. 

Burada yalmz bir kolordunun 
cephesinde ihzari bombardıman 
için 10,000 top mermisi ıarfedil
miı ve mukabilinde hiçbir ıey 
kazanılmadığı halde 17000 kişiye 
yakın, yani muharebeye iftirak 
eden efradın yilzde (40) ı nispe
tinde telefat verilmiıti. Fransızlar 
dahi ıon taarruzlar eınasında ol
dukça ağır telef at vermiılerdi. 
15 mayıı ile 18 haziran tarihleri 
araaındakl müddet zarfında yal· 
nız (10) uncu Fransız ordusunua 
•ermit olduğu telef at yl\z bine 
baliğ olmakta idi. Gerçi Jeneral 
Hamilton da her llç K.irte muha· 
rebeainde verdiği telefata muka
bil mllhimce t:'t !_tlım.zanç göstere
miyordu. Fakat Geliboludaki 
efrat k&fi miktarda top,a ile 
Jıuharebe etmiyordu. Şayet Ha
lara da F ransıı cephesinde ol· 
duia nispette topçu kuvvetleri 
•erilmiş olsaydı, boğazları çoktan 
aaptetmiş olurlardı. 

Fransada, istihsal edilen ne• 

ce ile nisbet kabul etmez de· 
recede verilen zayiat nihayet 
tesirıni g6*termiye başlamıtt•. 7 
haziranda Lort Kjçner bile ev· 
yelce oldup gibi Gel.bolu ya• 
nmadasına çok miktarda takviye 
mtaab gönderilmesine muarıı 
değildi. Fransa ve Flandr cep
helerinde hiçbir limit şuleai gl>
rllnmemeıi ve 10phesiz Mister 
Churchillin fikrini kuvvetli bir 
ıurette mndafaa etmesi Uzerine 
tekrar Jeneral Hamiltona telgıaf 
çekilerek Oç fırkalık tak•İy..t 
kıtaatile Çanakkale aeferini mu
yaffakiyetle hitama erdirebilip 
erdiremiyeceğinl sormak karar
laıt rddı. Jeneral Hamiltonun 
cevabı 7 haziran ıabaha vaaıl 
oldu ve harbiye nazırının fikrini 
değiıtirmuinde büyük bir amil 
oldu. 

Binaenaleyh Çanakkale ko-
. misyonu 7 haziranda içtima ettiği 
vakit Lord Kitchner Çanakkalede 
fiddetli bir ıurette harekete geçil· 
mesım, Jeneral Hamiltona 17 
mayı•ta talep ettiği takviye kıla· 
atının ganderilmeıini teklif etti 
laatta Çanakkale aeferinden •az 
ıeçilerek Yarımadanın tahliyesine 
karar •erilir.o arbk muharebenin 
mea'uliyetini kabul edemiyeceğini 
ı&yledL 

Bunun llzerine komiıyon yeni 
birinci ordunun geri kalan Uç 
fırkaaan taınmuz ayının ikinci haf
tasında yapılacak harekAta iştirak 
etmek ilzere derhal Çanakkaleyo 
16ııderilmesino karar verdi. 

Bundan maada Akdenizin şark 
aulatında Amiral Robeck'in ku
mandasında buluna.o donanmayı 
da tahtelbahMerin taarruzuna 
daha a:ı mllsait gemilerle takviye 
etmek kararlaıtırıldı. içtimadan 
80nra bu kararlar telırafla Jen .. 
ral Hamiltoa'a da bildirildi. 

Bir kısmı daha evvel Çanak• 
kale'ye vaııJ olan 52 inci fırka da 
dahil olduğu halde, komisyonua 
bu vaadı Jeneral (Hamiltoa) un 
17 mayııtaki metalibatım tama· 
men tatmin etmekte idi. Herne
kadar o zamandanberi geçen 
mllddet mevcut müıkilAtı artır• 
mıpa da Jeneral Hamilton bun· 
dan da fazla muavenet istemeyi 
lüzumsuz addediyordu. Fakat 
bilmiyordu ki bir kaç glln ıoora 
hUkOmetin blltün harp siya•eti 
Çanakkale ıeferf lizerinde temer
kllz edecek Ye temmuzun niha· 
yetlerine doğru kendiıine elde 
avuçla bulunan blltlin efrat ve 
cephane} i teklif etmiye mecbur 
kalacaklard.f 

H&kGmetin ağuatoı ayı zar
fında Çanakkale'de yapılacak 
taarruze atfettiği ehemmiyetin 
derecesini anlıya bilmek için aon 

dakikada harp ıiyaaetinde vaki 
olan ani tebeddillün esbap •e 
a•amilini tetkik etmek IAzımdır. 
7 hazirana kadar Çanakkale 
harekatı bidayette ki yanlıı 
dO,Ontlfln temi altında boCJa
layıp duruyordu. Bu harekAta 
tahsisis edilen efrat ve cephane 
0

htiyaca tekabOI etmemekte idL 
Zaten gönderilen efrat, Fransız. 
lan gilcendirmemek suretile Garp 
cephe•du tefr:k edilebilen ef
rattan ibaretti. 

( Ar'kuı var) 

NAlM VAPUR lDARESl 
lzmir Surat Posta11 

( 20 ... t) 
LDka 

ADNAN 
vapuru 

b~İt~ Perşembe '°:i~--~=·· 
hat tam 17 ele Uıeketl• dofr• 

1ZM1 R'e 
ye Pazar günleri Izmir' den uat 
14 1/2 de hareketle 1stanbul'a 
avdet eder. T afsillt için Galata, 
Gümrilk ka11ısında Site Fran
sez Han No. 12 yazıhanesine 

mllracaat. Tel 4. 1041 

Bellkealr A•llJ• Hukuk H• 
klmUjindan: Börekçiler maballe
ıinde Jt~mir <>ğlıı so~ ağıum 16 numa
ra1ı hanede uıukim Etem Rııhl Celil 
lıey ve refikası Febıme Rubl Ccliı 
Hanım taraflarından Bahkesir Asliye 
H ıkuk mahkemesine ibras .. ıuoup 
miindereeatJ mahkemece tasılik kılı
nan izdivaç mulıaveleııamesinin ber
veçbl &ti mevaclı ilin olunmak Uzere 
talep flzeriı.e sureti verildi. 

lf, ~ - Tarafeyn araaında m&l 
bir'iği usulü kabul edilmit olduğun-
dan bu hı Bnsta kanunu medenide 
mevzu ahkAm ve e~asata riayet edil-
mesi meıruttur. Aile emval ve en.U\
kile ıair bususatıınn iJareei ve villl.
yet h·tkkı munh:ı. .. ıran kocaya ait 
olacaktır. 

M. 3 - Kabul edilen mal birhgi 
ve 9ekli idaresinin a:diyetf ve vilfıyet 
hak \1 it bu mulrnvele ile tayin ve teı;;
bit edilmit olduğundan bu maksada 
muhalif olarak at yen yapılacak her 
hırngi bir ltfr...zat meıınu olamaz. 

İf bu ~l ~Mide «ö.,ad& 'lıil c11t 
bulunan aıhaa aatabak bialunmakla 
tasdik kılındı. 

HAYDEN 
t8.C8·1932 

85 senelik mevcudiyete malik müessesedir. 
Şabretini kazanmış ve büyilk babalarınızla babaların:zın 
ihtiyacabnı lemin etmiş bulunan HAYDEN mftesaesesi 
•atbğı mallarının mükemmel cinsini takdir etmesini bilen 
muhterem latanbul halkına daha uzun müddet mftfit 
olmak Umidindedir. 

HA YDEN müessesesi mftdtiriyeti; herkesin istifade edebilmesi 
emelile ve teessilıilnüo 85 inci aenei devriyesi münasebetile 

FIA TLAR 1N1 mühim bir surette TEN Z 1 LE 
karar Yermi,tir. Her 't'akit b6yle müstesna f .rsatiara 
tesadüf edilmediği cihetle 

HE(İNİZ iSTif ADEYE KOŞUNUZ 

ANKA R A'da 
konforları, gilJ:el manzarası, S.hhi 

ve mllkemrnel ıervi8ile taoınmıı 

BEL VÜ PALAS OTELİ 
Geçitmekte olduğumuz ikbsadt buhran ıebebile fiatlannda 

Yapmııbr. 

-
İstanbul Gümrük Muhafaza Baş

müdürlüğünden: 
Kırk " 40 " adet ordu tipi aahra telef onu pazarlıkla aabn 

alınacaktır. 
1 - 40 " kırk " adet ordu tipi sahra telefonu paıarlıkla açık 

kırdırmaya konulmuştur. 
2 - Kırdırma ıartlan kAğıdının tasdikli ıuretleri lıt. GtımrOk 

Muhafaza BatmlldilrlüğU 1abnalma komi.yonundan alınacaktır. 
3 - Kırdırma Ankarada Gümrük Muhafaza Umum Kuman

danlığında kurulacak alım sabm komiıyonu tarafından yapılacaktır. 
4 - Kırdırma 26 • 12 • 932 tarihine rutbyan pazartesi atınn 

saat (14) "on d6rt" tedir. 
5 - Her istekli biçilmif bedeli• yözde 7,5 u olan (240) Uralık 

muvakkat ınvenme (teminat) larile belli saatten evvel komiayoaa 
gelmeleri. 

NIVEA• KREMi 
Clldın temezlık ve tara11etını, ellerın yumu
pklılını temin eder. 

Aktamları ve sabahları 

NIVEA• KREMi 
ne utulan y6z ve eller her zaman tabii 
bir guzellık ec>sterır. 

"NIVEA• KREMi 
muhtevi olclulu Eucerıt sayesinde cildin 
rat noksanlığını telafı ederek ensic:e ve 
hüceyrat faali,etini kuvvetlendırır. 

MUHTIRALI 

Hayat Takvimi 
ÇIKTI 

Bu aene en bOyllk mUtehUS11 muharrirlerin yazdıklan bu 
kıymetli ve emsalsiz takvimin yerine bazı taklit eaerlerin ıa
blmak iıtendiği anlaşılmıştar; aldanmamak için (Hayat Takvimi) 
nin 3 Uncll sahifesindeki muharrirlerin İ•mine Ye ( Maarif 
Kitaphanesi) imzauna dikkat edilmelidir. 

Her bahsi, bU; güzide muharrir tarafından yazılan (Hayat 
Takvimi}: lımi, edebi, .. hhi, zirai, tltccarl, her tftrltl maltimat; 
yeni kanunlanmız, Tillyetler ve kazalarımız, trenler, vapurlar 
ve bütün dllnyaya dair en ıon tafsillb; mekemrueJ bir muhbra 
ve renkli bir haritayı havidir. 
Bu kıymetli hazinenin fiatı yalnız 25, bez ciltlisi 35 kuruştur. 

Merkezi: ( W:aarif Kihphanesi) dir. 

INGbJz PAZARI 
L. LASTNICK 

latanbul Emin5nllnde Kaprl meydamnda 13 
numarada t inci katta 

MUŞAMBALAR 
lngilia kumqlanndan ayni zamanda hem pardeıtl, 
hem mutamba nzifeaiai g6ren jaar Angle kauçuk 
pyet tık parclull pbardin empermeabilize her 
renkten bulunur. Hazır Ye ısmarlama. Deri jaketler 

de bulunur. Her çeşit ve renklerde: 

O NIFORMA, ASKERi, MEKTEPLi 
Ye ıaire, kadın Te erkek, çoe•klara mabıaı topt.an Ye perakend 

f ABRiKA FiATINA SATIŞ 

İstanbul 
kasından: 

Ziraat Ban-

S ra No. 
32 

33 

ın..e,e gfın 
muham -nen K. 

Galata Kemankeı Kara Mustaf apqa M. 6637 
Topçular C. 119 Şeftab ıokak 38 numa-
ralı kigir mağaza l\ıtl\ hane 2/3 binellİ 
Galala Kemankeı Kara Mustafa Pap 2000 
M. GUmrfik sokak 14 numaralı klrgir 
mağazanın 1/4 hisaesi. 

34 Heybeliada Y ah mahalleai Yalı sokak 88, 3750 
90,9'l numaralı iki .dOkkin •• otelin 1 2 
biueai 

Pey ak~esi ve ihale bedeli nakten •eya gayrimObadU bonoal•e &
denmek Ozere yukarda yazıb ıayri menkullerden 32 ıara numaral•m 
ıartnameaine tevfikan kapalı zarfla diğerleri açık arttırma 8Ul'etile 
15/12/932 perşembe gftnU saat on beıte mOzayedeye çıkarılmlfbr. 

Kapab zarfla ihalesi yukarda yazılı gayrı menkule talip olanlar 
pey akçe!erini de ihtiva eden zarfa teklif zarflarını ela koyup llstü-
nll mtıhllrliyerek yevmi mezktude nihayet ıaat on d6rde kadar 
aahf komisyonu riyuetine te•dl etmeleri muktazidir. Kapalı lzarfla 
ihale muamelesinin hitamını mllteakip diğer yukarda yazılı gayn 
menlmllba mU.zayedesi ve ilıaleai icra kılmacakbr. Şartname banka-
mız kapı11na a8llmıştır. -t tt 1 lıtanbul Belediy:esi ~li:ları r ıt j 

l:U"rebpaşa nastaaeaa içaa luz.uu Olan ~00 aaet hasta aoasa 
kapalı zarfla mOnakaaaya konulmuştur. Talip olanlar tarlııame al· 
mak için her gün Levazım mtıdlirllğtlne müracaat etmeli, mtına
kuaya airmek için de 97,5 liralık teminat makbuz veya mektubu 
ile teklif mektuplannı 22 12 932 perıembe gl\a8 uat on bqo ka
dar daimi enc&mene vermelidirler. 

Türk Tayyare Cemiyeti Mubayaat 
Komisyonundan: 

933 senesi keşide listeleri prtoamesi veçhile tabettirilecejio
den talip olacakların 17 12 932 cumartesi ıilnil ıaat 15 te piyan
godaki komisyona mliracaatlan. 

Acele Satılık Bahçeli Hane 
Fatihte Kıztatrnda lskenderpa9a mahallesinde )i alıp~ş:ı cad tesin~e 18 ,-e 

Nuribaba ıoka::,11nda 18 numaralarla murakl,am 3:!00 zıirra arsa üzerı ıd · 
pp k11mı 3 oda ı mutfak ve etrabnda 17 adet luı.bilisükn~ odalar, a~ca iı 1 
katli ve tki taklimath bir tarafı f> oda 1 mufü.k ve dığer tarafı i! 
mutfak u.rnıç ·.e kuy11ları, eıcan mttsın reyi havı bahı,;el ka~r ha • 
eatılıkbr. Cemberlit&fta ıram~J oaddt1ind• 10 No. ıaatÇI lbuJıim Rll !ı 
Be71 mOraoaa&. 
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Teni, herkesin hayretle taktir ettiği taze
lik ve güzelliğe bugün artık malik değil
dir. Dünkü düşünceler ve geceki uyku
suzluk o güzel çehrede şayanı dikkat 
izler bırakmıştar. Hiç bir zarar iras etme
den size sıhtiat ve hayat verici bir uyku 
bahşeden ve bu suretle güzelliğinizin 
sadık bir bekçisi olan ADALiN tabletle
rini niçin kullanmayorsunuz? 
ADALİN tabletleri kullamrsamz sabah
leyin taze, canh, neş'eli gül renkli ola· 
rak kalkarsmaz 1 

ECZANELEAOEN REÇETf! iLi! At.tNABILht 

vaktile İş Bankasından bir kumbara alarak 
para biriktirmiş olsaydı, şimdi bu felaket karşısında: 

Dimdik durabilecekti! 
GRIPE TUTULMA YINIZ 

NEoKAiJVılNA 
ASABRiN 

Grip, romatiıma, ve ıinirden 

gelen bat ve dit ağrıları için 
eıı gOıel ilaç Aldığınızda 

~V•Omc•~•u•n•u•z•a-g•r•ip~e~k•u~f•ı•e•n•k•u•n•e•t•U-d•~-•.v•e•r•m•~-o.lu•r•ı•u•~•L-•M•~•e•y•i•~--~ASABR•ıN~-~~ ... ve kalbi kat'iyyen yormaz. 6 ve t2 kaşelik kutuları isteyiniz. ' • 

1 
B 

( YOLLARI iLANLARI DEMiR DEVLET 

' 

lstanbul 
Bahçekapı, 

Beyoğlu 
lstildAl caddesi 

) 
Samsun - Sıvaa hathnm Kunduz r Kalır. istaayonlan araımdaki 

Samsun • Sivas hattı istaayonlarile Devlet Demiryolları ıebekesioin 
doğru eşya mllnakalltına baılanacaktır. 

son kısmı 15/ 12/ 932 tarihinde işletme açılacak ve bu tarihten itibaren 
işletmiye açılmıt olan diğer bil'umum iıtaıyonları arasında yolcu ve 

Bu münasebetle Ankara - Kayseri • Sıva1 • Samıun Ye Ankara • Çankırı arasında İfliyen yolcu trenlerimizin tarifelerinde bazı tadilat 
yapılmıştır. 

15, 12 932 tarihinden itibaren tatb li o· cak ·ni tarifelerimize nazaran yolcu trenlerimizin vakti hareket Hatleri ve illnl•ri aıarıya 
yaıılmııtır. Daha fazla malömat edinmek İ :, l . ..ı istasyoolarımııa müracaatları il4n olunur. 

- ANKARA - KA YSERI - SiVAS - SAMSUN HATTI ... 
ANKARA - SAMSUN ANKARA - KA YSER1 ANKARA - ÇANKIRI 

H. Paşa H. 17 40 Cuma, Pazartesi, Çarıamba 17 40 Cumartesi. Pazar. Salı Perıembe 

Yolcu MUHTELiT 
Ankara H. 11 00 Cumartesi. Sah. Perıembe 

Yerköyl~: g ;~f Cumuteai. Sah. Perıembe 
Kayseri(~: ~~ ~ 1 Cumarteat Sah. Perteme 

1 1 00 Puar. Pazartesi. Çarıamba. Cuma 
17 571 . IS 13 Pazar. Pazarteıı. Çarfamba. Cuma 

23 18 Paıar. PazartHi. Çarıamba. Cuma 

Sıvas I~: g ~IPaıar. Çarpmba. Cuma 

Zile I~: :: ~~'Pazar. Çarpmba. Cuma 

Samsun M. 20 05 Pazar. Çarıamba. Cuma 

ZiLE - SAMSUN 

1: ~ 1 Cumartoai. Pazartesi. Sah. Perşembe 
• 

H. Pata H. 17 40 Cumartesi. Salı. Perıemb 

MUHTELiT 

Ankara H. 11 401 
14 25 

Irmak l 14 50 Paıar. Çartamba. Cuma 

Çankırı M. 18 25 

Kayseri • Samıun istikametinden Çanka
rıya gidecek yolcular ( Suwaun - Ankara) 
"•eoile gelerek, lrmakta Çankırı trenine ak· 
~ ... .:ıa edeceklerdir. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
SAMSUN - ANKARA 

SAMSUN - SiVAS - KAYSERi - ANKARA 
SAMSUN - ZiLE 

YOLCU: MUHTELiT: 
Samsun H. 6 30 Cumartesi. Salı . Perşembe 

Z·ı ,M. 13 17f c t . S 1 p b ı e H. 13 30 umar esı. a ı. erşem e 
1 ~ ~~ 1 Pazar. Pazartesi. Çarıamba. Cuma 

Sivas iM. 20 50ıc t . S l p b B. 21 25 umar esı. a ı. erşem e 

HATTI -
ÇANKIRI - ANKARA 

MUHTELiT: 
Çankırı H. 9 301 

Irmak ,M. 13 101 
H. 13 37 Cumartesi. Sah. Perşembe 

Ankara M. 16 20 
H. Paıa M. 10 25 Pazar. Çarıamba. Cu~a 

Ankara 
Çocuk Saray Caddeai. 

Samı un 
Bankalar caddeıl 

PENTEY 
M0STAH7.ARJ 

PERTEV Şurubu 
PERTEV Briyantin 

PERTEV Koıonyası 

PERTEV Pudrası 

-~ 

FABRIKASt 
istanbul Çerıbe rll Taş 

.. --P' Hazminiz güç ise •-•• 

yardı mı nıza hazırdır. Kabızı izale 
eder. Hazmt düzeltir. .Mide n 

baraakları ağrısız temizler. 

BASURU KÖKÜNDEN KESER 
Mazon ismine dikkat ve 

ısrarla MAZON iateyiniz. 
llomııun ve müstefit olmıyanların 

parası iade edilir. 
Hiiytlk t it esi lstanbulda ıuo kurut 
Deposu ı lı Bankası arkasında 

12 No. 
MA ZON n BOTTON 

ECZA DE POSU 

K · ı M. 4 401 p Ç b C ayıerı H. 6 00 ı.ııar. arşam a. uma 
4 58 

10 06 
10 2i 
17 22 

KA YSERI - ANKARA 
K 

,. 
Çankm istikametinden ayseri · Samsun Son Poata Matbaaaa 

Y k .. ,M. IO 421p ç b C er oy H. 1 O 56 azar. arıam a. uma 

Ankara M. 17 22 Pazar. Çarıamba. Cum11 
H. Paıa M. 10 25 Puarte1i. P•rıembe.Cumarteai 

Pazarteıi. Sah. Perşembe. Cumarteıl 

10 25 Sah. Çarıamba. Cuma. PAzar 

istikametine gidecek yolcular lrmakta (An· 
kara • Sa111ıun ) trenine aktarma edeceklerdir Sahibi ı Ali Ekreıa 

Nctriyat MCWlrüı Halil Utfl 

~, ı!ti, •4'1 · - F .. wr_. 


