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Süt Meselesi Canlandı 

Şehir Meclisi Siddetle 
Harekete Geçecektir 
Şimdiden Bir Takrir Hazırlandı 
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Istanbul Piyasasında Par&'· , 
Bolluğu Müşahede Ediliyor 

Ani&..... ta ( Hu•ual J - llur.,a alAkadar 
mauma .... n en•• llallerlere .. re. latanbul 
"''•-••••, 11111,acı t8m m........ ll•r••llya
cak derecede p_.a IHlllulu wardır. 811 •• 
_,.lelllr ki lllwlz .. llartldntle m8•k0111 hl••• 
... m-.ldatlır. Pi,.•••• ... ,acından ... an 
ecnelll P•ral8rl Dewlet -lknı tal'aflndan 
.... n alın111aldlllllr. 8u ...-• bollutunun, 
llracat wazl,.Umlzln ı,a va luvamlnd• gitme
......... Heri geldlll. 81renllmaktedlr. Dljer 
._._ .... _ ll•~•r•• 9lr .. lldl•at VakAletl, 
........ tlewla•ırt• '*8• -•n• mll•lenll 

,.111 tlca ... ı muk•valalarl akdetmek Uzere 
.... ,... glrlfecektlr. au huau ... IO mazak• 
relere ıalun bir zamanda ll••l•nac•lctır. Bu 
mefanda 8urtıa ile ile bir llC8ret lllUllavalaai 
J~pılmak Gzeratllr. Yunanletan'I• yapel.calc 
olan ticaret mukanleetnln mUzakerelert 
h•Jll Herlemı.-.r. Son tetlllkl•r llcert vazı,. • 
tlmlzln ln8..U lllr aafh•d• glltlltn• dair .... 
matlerln , ... ıdılı natlcaelnl werml•llr· Yeni 
ı•pllacak ... kawe .... rtn lllrecat wazt,.tlmlzlle 
mlabet teatrı_. hA•ıl H•c•ll llm• n lluv..
tahmln edHmekladlr • .,_ ________________________________________________________ _J 

.. pimbia bilditum bir .. ,dir. 
Fakat haaırlanaa bir teklif dola-
,..Ue yeniden culanm11br. Siy· 
lemiye ihtiyaç Ye ilzam yoktur ki 
basDn latanbulda bir katre temiz 
n bele hiluia dt bulmak mllm· 
kin deiilclir. Ba bakikab ılltçll· 
ler bile çekinmeden itiraf ediyor• 
1111'. Fakat fehir meclili -1anndan 
basılan, 1enelerd•berl mtbmia 
bir clert aibi bafalDll& dolanan 

( Denaı 9 uneu .. ,,. .. ) 

DiplomatlaraHükmeden GizliKuvvetler 

Şimali Amerika' da Çalı
şan Japon Casusları 

-22- Yazan: . Berndor/ 

İkinci 
Yarın 

Katil De Bugün 
Tutulmak Oze e •• 

Madam Evantifa'fl Oİcl6teia 
lerin Elbiıelerincleki Kan Lekelerini 
Temizleyen Kacba be Km Mah-

Polia Mftdlrlyeti Rum• .... 
B1acla Madam • EYuti1a " J1 11-
dllren iki kard8ften " Y ul ,, ala 
Yunaniatana kaçbia• Atiaa a
ltltuına telırafla blldirmif •• 
clerbal teyldf edllmeaial latemlftlr. 
"Yani,, l.tanbul' danl kaçark• ci
nayetin keşif Ye ka~d8flnia teftlf 
edildiğini bilmediii cihetle yolda 
INrhansl bir yere inmeye ve1a 
bllabllt8n yabancı bir -memlekete 
ıitmiye lllzum alrmiyerek kemal 
huzurla (Pire) ye çıkm11 •• ~br 
çıkmaz da yakalanm11 obMialt 
tahmin edilmektedir. Herifla .._ 
ne kadar buraya ıetirtilm ... 
ihtimali zaif İM de orada maha
keme edileceği ve ceıaanı ...... 
celi muhakkaktır. 

1 
Katllleria 
dqlericlr. 

... .... 

bir taraftaa da hadiHnia tehrna
abna ait tafall&tua, Ye bu arada 
berber ( Todorl ) Din Yuiyetinba 
telbitla• phfmaktacbr. Bu daki
kada .. YCUt mal6mata naıaraa 
berber (f odori)Dla cinayette alAkuı 
lalclileyi katilin atzından dinle
mit olmaktan ibaret aibl 16rtla
mektedir. Ba takdirde c8rm8, 
lalcliMJi ubıtaya haber yerme
mif, fasla olarak hakkı ıllkit ka
bWad-. dlnktl •a.bam11da yaz
dalı•1& •eçhUe bir albn kalem 
...... olmaauaclaa ibaret ola-
caktır· 

Madam (Flori) nin Vaziyeti 

Katilin Aldıjı Para l pletlacle ••telll talaYlllt warclar. 

Zabıta berber ( Todori ) nin 
yalyetial teabit ederken, katil
leria aaaelerl olu Madam 
( Flori ) Dİll •uiyetini de tanlh 
etmlftlr• 

Katilin buraclu ıltlrdlil pa ( T odori) nia V ui7eti 
ranm miktarnıa ıeliace; ba. takıl- Za1Nta Y•ıallltalla kaça 
ı.ea 50 ka.ar Tlrk llr•dlr. Ba- katilla tlrhllmı• 1c1a Yum •lhta 
••• laariciade de eeW.cle W. .. ma mllracaat etaekle b..aw, 

Balkan 'Ocaret Odasında 

a.ık ... Tia•rel Otla• H•rell llDn tap._tlı, ld ....... ,.. ........ , ......... v..... ...... .. ....... ~ ...... 

Malba olduja isen ba b-
... lttubulclachr. v ..... ,.. 
lkauaclaa derhal laaberclar ol

( Dınan 10 UDO• .. ,,. ) 

I
Anadoluda · 
Şiddetli Kıı 
Başladı 

Erdf, 16 (Humll)- Şehre de
yamh nr•tte ku yağmaktad1r. 
ffayalar çok aotuktur. Dallara 
1ajan karın yllkaeldiii yanm met
redir. Ha1•anlar ağallara Ye abu
lara kapatılmı9br. 

Eakifehir, 17(Huall) -Havalar 
çokıoğuktur. Geceaaat birde biru 
kar yağmıt ve her yer donmuttur. 

Bir Firarı Yakalandt 
Ginen (HlllUll) - Bir nne

d•berl ball firarda bulunu Alt
çapmana Huddiye klJlnd• 
lbrablm ~ jeadumalar tarafmdaa 
takip edllmİf •• lllha1et 7akala
wak Aclllr.,. tedm -. ...... 

...... , ............................. 
Kısa Bir Hulisa: mal8mat msclır•alda ..... ı U. 

fifmepep bir kadıD •ardır. A• 
Dally GrMD'clir. Am•lkaa ..... 
••1edarlan, hlk6met Gurl••• 
tHlr J•parak flmalde olduta slbl 
C.aultl Amvlka'dald JapoD am .. 

Japonya tarafmclu Oaald laml••• 
bir adam,NHyork'a paderllmlttlr. 
Bu adam, toptana bir ,kpea 
taciri •ıfatlle phfmaktadar. ~tra• 
faDda bir ıebeke Yardır. BaalarıD 
aramDda da Saa Dl1•0 harp 
Umanıncla pmlellerla apn .. a 

lu1DI tle kapıdafan ettirmek 
ı.tlyorlar. Japoa hlkGmetl yGaba• 

( De .. mı 8 inci aayfada ) 

Gençler Ne Düşünüyor ? 
•• 

Bugün De Uç Gencin 
Fikirlerini Yazıyoruz 

Türk Gençlitini Korku ile lttiham Etmeyin 1 
lllaensı•'9 aruaada meftd 

lerimiu wcla- n mıalaat ildi-
.... .... ... ...... ... dabe-
,. Wr allka .-..mlftir. 1'llllt 
Ue benl•MDcll, laklllbı IH ta-
ffersla mltead- U111ba, iltlbclacla 
elit ceyaplar ah- ,.a..., ma 'ıerl 
JOl'llle Ankara iltelderl harekete 
Halmk Faknl- ıetirmiftir. laki-
tell talebeainden llbım11 prk içi• 
İbrahim Bey ıual- bir reneaane •• 
lerimbe Ylllh bir reformdar. S. 
cevaplar Yermi,. lnldllp hayaba 
tir. Bu a•nç bDrriyet ye iltik-
dlyor ki: 'ti oldupnu i .. 

- lukillbımu& tikbale ıunan bir 
tarihin kaydet- yedlacLr. 
tlil .. blylk Buhrana g .. 
lıarlbchr. O,.e lllrahlm B. liDc• ı bi&deld 
bir laarihadır ki fimdiye kadar buhrllDID iktaudl n içtimai ... 
hlfblr aWete naip olaaauftır. beplerl ftl'clır. ŞDpbuiı din,. 
Frwaı ialdllbı 9hl .... .._ c o ..... ıo •• ..,ta• t 
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Halk Evinin Yar
dım Teşebbüsleri 

Lise '\'e ortauıok teplcre devanı 
eden fa.kir talelıeler i~in Ilalluıvi 
tarafıudan yarc.lım k:ırarl:m ve~il
di. Bunlara sabah ve akıam bı
da'a. yemek veriltıcek, bu suretle 
bu gençlerin mUntvver ol&rak 
yctitıneleri towiıı olunacak. Bu 
husus ta halkın fikir T O mütalra
ları ıudur: 

1'ürkan ilanım ( Bo~azkeseo ö} 
- Halk EYi her uhada can:aI.k 

ıüatermek lıtiyor. Fakat bence içti
mai yudım buauauoda atılan adıın
lar çok mühimdir. Orta tahail Kenç
lerıni himaye elmek yeni idarenin 
gayesidir. Fakir gençlere y~mek 
temin etmek için aarfedilen her 
para, memleke t istikbalinin kaıanıl
masile alikP.dard ı r. 

)f 
SalUıattl n B. (Aksaray i15) 
- Bizde içtim :ıi yıırdım meacleai 

bugüne k~dar İıff!Jedilmemhtir. Yar· 
dım denilen lüı:umlu işi sadaka şek· 
linden çıkarmak, cemiyetin bünyeal· 
ne uygun ve a&ri kaidelere muvafık 
b r aialeme koymak lbımdır. Böyle. 
y r.p lacak oluna içtimai yardım de
nilen meaele balledilaıit olur. Halk 
Evinin l.ıu yo'da yürOmek iıtediğini 
16rdükçe ıöğaüm kabarıyor. 

)#.. 
llusnil B. (ilkmektep muallimi) 
- Yardıma muhtaç olan r.ümre· 

ler pek çoktur. Fakat bence mektep· 
H ıeoçler bunların en baıında gelir. 
BugOn ort.t tabııl yapan gençlerden 
bir kıamı zaruret içindedir. 

Bunları ufak yardımlula kurtar• 
mak Te iıtlkba1e ümit Ue atılmalarını 
temin etmek mümkündür. Bu Hbep· 
ledir ki Halk E.•lnin bu gençleri 
dütünmeai beni çok anindlrdi. Şunu 
da •i;y1emek laterim ki r.enginlerimiz 
Halk Evinin bu hayırb teıebbüaüne 

6n yak olmalıdır. 

* Niyazi K~mal Bey ( Sultanabamet 
k \ ıyık ) 

- Halk Evinin te4ebbilsOne çok 
evindim. Fakat Be.ediye, Vil&yet 

·we Maarif gibi remi müeuue'erle 
hususi müeıseaelerin de bu teıebbüa-
lere ittir-.k etmeei lazımdır. Bu 1a· 

yede memlcket..gençliği daha geniı 
bir mikyasta himaye YO yardım ıör. 
müş olur. 

İngiliz Lirası 
İngiliz lirası dün borsada 

690 kuruı~ao 702 kuruşa yüksel· 
miştir. lngilterenin Amerikaya 
olan borcunun taksitini vermesi, 
bu yUkaelişe sebep gösterilmek· 
teJir. 

Dun Ge'.en Buğdaylar 
Dun lıhınbula Anadolu'dan 

2249 çuval ve 37 vagon buğday 
gelmiş ve iyi ma!laı· 7 • 7, 10 üze• 
rinden muamele görmfiştlir. 930 
ıeoeıi mahsulü Hacıkadın afyon• 
Jarı hin, Malatya malları dokuz 
y b: kuruıtan aalılmııbr. 

Bir Şirket Kapandı 
Bir mUddettı:nberi memleke

tlmb:de it gören Gllnet Sigorta 
ıirketi faaliyetini tatil etmİftir. 

Katin anın Yumrukları 
Zorlu Bir Kadın, Evine Misafir Gelen 

Bir Erkeğe Dayak Atmış! 
Evvelki gtln Beyoğlunda Abnno:r; ıokağında gtı

rtUtülü, pahrtılı bir kavga olmuf ve poliıin teahit 
ettiğine göre bir kadın, evine misafir gelen bir 
erkeği fena halde dövmllştilr. Hadise hakkında 
aldığımız malümatı yaııyoruz : 

liyas Ef. isminde bir zat evvelki gllu Beyoğluna 
çıkmış, biraz doJaıtaktan ıonra eskidenberi ahbap
lık ettiği Katina isminde bir Mad1mı ziyaret etmek 
istemiştir. Madam Katina Abanoz sokıığında otur· 
maktadır. llyas Ff. Abanoz sokağına gitmiş, Mada
min kapısmı çalmış ve iltifat ile karşılauarak içe~ 

riye girmiıtil'. 
Madam KaUna ile İfyaı Efendi bir mOddet 

dereden tepeden görUşmnıler, fakat bir aralık 
lakırdı eski bir alacak meselesine intikal edince 
mnhabbetin şekli değişmiştir. ÇünkU alacak muha· 
veresi uzadıkça ik. taraf kızıımıı ve evveli bir ağız 
kavgası başlamış, sonrada iş tokat ve yumruğa 
binmiştir. Kavga esnasın da Madam Katina daha 
zorlu çıkmış ve evine misafir olarak gelen ltyas 
Efendiye adamakıllı bir dayak atmıştır. Polis 
Madam Katinayı yakalamıştır. 

Masraf Çok __ , __ _ 
Kooperatif Kurmak f ste
yen er Güçlük Çekiyorlar 

Aldığımız haberlere göre 
memlekette kooperatif hnreket 
ve temaylilleri g lin geçtikçe 
kuvvetlenmektedir. fstanbuldaki 
marangozlar, terziler birer istihsal 
kooperatifi tesiı etmek istedik· 
leri gibi mensucat Uzerine çalııan 
kliçtik aanayiciler de (5- 6) istihsal 
kooperatifi yapmak arzusunu 
ileri ıllrmilşlerdir. Ayrıca muhte-
Jif zUmreler tarafmdan kredi koo• 
peratifleri teşkili için de temaylil· 
ler vardır. Ancak kooperatif teş· 
kili için icap eden merasimt mas· 
raf ve saire hayli fazlad ı r. Esa,.. 
ları kurulduğu halde bazı koo
peraf fler aylardanberi bu mera· 
sim ve saire dolayısile ha:A faa· 
liyete geçememişlerdir. 

Ticaret kanunundan ayrı, 
müstakil ve pıratik bir kooperatif 
kanunu yapıl r ve muhtelif koo· 
peratifler için tipler ve formüller 
tesbit edilirse bu işlerin daha 
çabuk ilerliyeceği anlaş:lmaktadır. 

İki Sabıkalı 
Arabacıyı S"ymak fstedi

ler Fakat Y akalı..ndılar 
Polis mamurlara diln Beıik· 

taıta iki sabıkalı hırsızı, yeni bir 
ıabJkalarıodan dolayı yakalamış-
lardır. Bunlar Seyfeddin v~ Tev· 
fik isminde iki kafadardır. Oğren· 
diğimiz" göre bu iki ahbap çavuf 
dün Beşiktaşta odun iskelesinde 
Niyazi isminde bir arabacıyı soy· 
mak istemifler ve arabacının 
eıyalannı alarak savuşmuşlardır. 

Çalınan eıyalar arasında araba· 
cmm, içinde para11 bulunan ce
keti de vardır. Fakat polis me
murları firar] ıabıkalaları biraz 
ıonra yakalamıılardır. 

JBahçzvanlar 
Şikayete 
Başladılar 

Son yapılan tetkikat netice
sinde fstanbul ve civarında elyevm 
bin beşyüz kadar sebze bahçesi 
mevcut olduğu anlaş lmışhr. Bu 
bahçelerden alınan sebze mahsulü 
fıtanbul ihtiyacını bol bol temin 
etmekte ve bir miktar da artmak· 
tadır. Böyle olmasma rağmPD 
bazı kimseler Çatalca, Tekirdağ, 
Edirne ve lzmitteo Jstanbula 
aebıe getirmektedirler. Bu yüz
den sebze fiatlarınm çok dftıtüğli 
ve babçeciler~n bu vaziyetten 
zarar gördükleri söy(eomektedr. 

Bize verilen malümata göre 
sebzeciler lstanbula civar kasaba 
ve şebiılerden sebxe getirilme-
meıi için Ziraat Vekaletine 
müracaat etmişlerair. Ancak 
Vekalet, elde kafi bir istatistik 
cedveli olmadan bn hususta bir 
karar verilemiyeceğini bildirmiştir. 

Ortamekteplerds 
Yeni yapılan bir istatistiğe 

göre bu ıene şehrimizdeki Orta· 
mekteplere devam eden talebe 
adedi geçen senekinden çok 
fazJadı"'. Tahminlere bakılarsa 
gelecek sene bu adet bir mikdar 
daha artacaktır. 

Çürük Yumurtalar 
Bazı bakkalların ve yumurta

cıların çiirU k yumurta sattıkları 
öğrenilmiştir. Belediye memurlar. 
bu vaziyetin önQoe geçmek için 
emir alm.şlardar. 

Kızıl Hastahgı 
Sıhhiye Müdirliğinden aldığı

mız malümata göre aşı iatHi
yonlarında birçok kimselere inzal 
a,111 yarılmış ye yapıhnaktadır. 
Soaı günlerde kıı.ıl bAdiaelerl 
hayli azaimııtır. 

Arabalar 
--- ~-

lstanbulda 4500 Yiık 
Arabası ·var 

Arabacılar cemiyetinin yeni 
idare heyeti intihabahna dün 

baıJanmıştır. intihap heyeti iake· 
leleri dolaşarak rey toplamıya 

başla.mıştır. ln"t'haLıo bu akıam 
biteceği ıöylenmekt~dir. Yapt ğt· 
mız tahkikata göre İatanbul'da 
4500 araba \'e on bin kadar 

arabacı vardır. Bu arabalar kırk 
beş iskeleye teYzİ edilmitlerdir. 
Eo ziynde araba bulunan iskeleler 
Yemİf, Fındıklı. Mumhane, Ay· 
vanaaray iıkeleleridir. Bu araba· 
larm hemen hepsi yük arabası 

olup odun, k6milr ve tacir eşyası 
taşımakta<lırlar. tetkikata göre 

lstanbulda mevcut arabalar ihti· 
yaca kifayet etmektedir. 

Her arabacı vasati günde 
2-3 lir.a kazanmaktad1r. Maamafih 
bu seneki kazanç geçen Denkine 
nazaran biraz dUşUktür. 

Aceleciler 
Vapurlar Yanaşmadan At

layanlar Ceza Gürecek 
Haber aldığımıza göre, vapur· 

lar iıkelelere yaİıaıırken acele 

ederek kliçtık iskeleler •erilme
den atlıyaolar · esaslı bir ,ekilde 

takip edilecek, haklannda kanuni 

muamele yapılacaktır. Bunun 
temini için de vapur saatlerinde 
iskelelerde poliı memurları bulu
nacak, acelecilerin acele harket• 
lerine meydan vermiyecekJerdir. 

Bu suretle vapurdan atlarken 
deniı:e dUşmek ve boğulmak gibi 
facialarm 6nilne geçilmiş ola
caktır. 

Günün Tarihi 
---

Balkan Tica~et 
Odası İçtimaı 
Dün idare Heyeti 
intihabı Yapıldı 

Balkan T caret Odaaı heyeti dö.11 
ötleden evyeJ Ticaret Oda&ında top• 
lanmJt Ye ilk idare beye:lnl •~çmiı• 
tir. Öğle üzeri c' • Ball an murahhH• 
ları i•refino ~okatby.,nda bir ziyafet 
verilmiştir. idare heyeti öğleden 
ıonra Ticaret Odaaanda tekrar top• 
lanmıtbr. Balkan Ticaret Oduı 
idare Heyeti reiıl'ğ'ne Nemli ude 
Mit.uıt Bey .ııeçilmitt r. 

Ticaret Odası Bütçesi 
İ•tanbul Ticare t OJaı;ı Jdare Hey• 

eti yeni • ene bOtçesini müzakdeye 
başlamıştır. Söylendiğ ne göre ,bütçe 
geçen •encn:n hemen aynı olarak 
kabul edilecektir. 

Yangm Çıktı 
Sarı yerde Hasan iam 'nde bir 

kayıkçının kayıkhane•inden aün yan• 
ilin çıkma~, f<ıkat airayet.ne meydan 
verilmeden 11öndürülmuştur. 

Hile Mi? 
Japon Ma 1 rı Mısır Malı 

Diye İthal Ediliyormuş 
Tacirlerden baz I.nınan verdiği 

maJQmata göre, ja">on malların• 
dan bir kısmınm Mıs.r malı ola
rak TUrkiyeye ithal edildiği anla• 
ıılmaktadır.. AIAkadar makam 
tarafından meselenin ehemmiyetle 
tetkik ed•ldiği ıöylenmektedir. 
Japonya ve Mısırla olan hakiki 
ticaret vaziyetirııizin aolaşılmaıı 
için bu gibi yanlışlıklara meydan 
ve~memek icap etmektedir. 

Krom Madenlerim;z 
ihracat Ofisinden gelen ma' ii ınata 

g6re memlekctlmhı:de çıkan krom 
madenine Almanya'da büyük bir 
rağbet gösterilme'dedir. Birçok fir· 
malar Türkiye•den krom a l mak iıte• 
nıekted rler. Bu talep karşısınd• 
mevcut krom maden 'er nio kıymet 

ve c!ereceJerife daha hangi mınta• 
ka'arda krom madeni olduğunu 
araştırmak mecbur yeti huıl olmuı• 

tur. Tica ret Oda en bu me• el yl 
tetkik etmektcd r ler. 

Sinema Mütehassısı 
Bursay.a gi tmiı o :an Rus s inema 

mütclıauısı Zarlıi yol~aş orada birl,aç 
gün lı:aldıktarı ıonra l:ı ·n . re, Jzmir'den 
Afyonkarahisar ve Eık şebır'e gid ~ 
cektir. M. Zar hi buralarda tetkilutt 
yaptıktan eonra temaslarına devam 
etmek üzere Ankara'ya gidecektir. 
Mütehau11ın bu ıeyahati on beş aün 
kadar devam edecektir. 

Balık 
Bolloğu 

B .rkaç günden beri 'ebrimiz.de 
balık bollutu vardır. Bogaz haricin• 
de, Bogu.'da vo Marmara'da hergün 
b .nlerce kilo balık ıvlaamaktadır. 
Fakat baıa bnlıkçılar1n piyaaanan 
dilşmemui için f az.lıı ba ıkl1an ımhı 
ettik e:l haber alınmaktadır. Söylen• 
dlA<ne g3re eğer bu bolluk devam 
eder .. bir hafta aonra bahtın okka11 
yCls paraya dilfecektir. 

Son Postanın Resimli Hikige si: • Pazar Ola Ha&an Beg Digor Ki: j 

Bir Esrarkeş: - Şu piı esrara 
nere!'den ahıbm bilmem Haıao 
Be. 

• • • Aaırlardanberi bunun tir· 
yakileri YardU' ••• 

• • • onlardanım. ıunu 
bir ınn çekmesem duramam ••• 

. • • ·--...... ,---.. .. .. , . -.... " . . . 

• . . Dalga geçerken, kendimi 
ekıeriya pey amber olmu 6-

Bıey - Peyl'amb~ıl''ctea 

ba ka olacak bir • bulanı.-dınnn 



Atliindericailn11zın çoklu
ğundan dercedilememiş
lir. 

-
H~kik~t A~i~Ş~idı 
Mesele Kalmadı 

Uydurma bir haber yüzllnden 
Mıs rda hasıl olan &uitef ehhUmll 
notaınızın izale ettiği ve hakikat· 
lerin anlaı ldığı tahmin edilmek
tedir. Mısır matbuatı ııotamızın 
Mısır hlikümetine tevdiinden ıon• 
ra aleyhimizde neşriyat yapmak· 
tan vaz~ eçmişlerdir. 

Egasen ortada ıuitefohhüme 
meydan verecek ve Mııır sefirini 
rencide edecek hlçbir hldise ol· 
mam ştır. Bizim bu baptaki neş· 
riyatımı:r: bazı glzli kanallar 
vaııtasile Mısıra yanhş bildirilmiı 

ve aleyhimizdeki neşriyat körUk· 
ienmiştir. 

Fakat hükiımetiruizio notaıı 
tahmin ettiğimiz gibi her ıeyl 
aydmlatmtı, hakikatleri meydana 
çıkarmıı. Mııır matbuatı da ha· 
kikate muttali olunca bu huıuı• 
taki hUınll niyetimizi takdir ve 
izah etmiılerdir. Biribirlerine an'
anevl doıtluk hiılerile bağlı olan 
iki milletin Uzerinde dolaıan bu 
kara bulutun sıyrılması cidden 
ıayam memnuniyettir. 

İki Yeni Lise 
Maarif Vekaleti Anadolu
da Yeniden iki lise açıyor 

Ankara 18 (Hususi ) - Maa• 
rif vekAleti Arıadoluda iki orta 
mektebin liseye tahviline karar 
vermiştir. Meclise arıedilen bir 
lAyihaya g6ro bu iki Jiaeye tayin 
editen muallimlerin maaıları bu 
aene terfi eden muallimleriıı ıam 
farkları nısı f verilmek suretil te· 
nıin edilecektir. 

Seyrisef ain 
Az Faizli Bir İstikraz 

Yapacak 
Ankara, 18 (Huıuıl) - Seyrl

ıefain idaresinin açığını kapat .. 
nıak üzere btikraı yapması hak
kındaki lAyiha meclise ıevkedil
mlıtir. 1dare Maliye Vekilinin 
kefaleti ile az faizle iıtikraz ya· 
pabileceğine kanidir. 

Fakir Talebe İçin 
Halk Evi içtimai Muavenet 

tubesi fakir talebelere ucuz ye
mek vermek için türbede muh
telit mahkemeler binaıı altmdaki 
ıalonlardan birisinde bir lokanta 
açmıya karar vermiştir. 

Act Bir Ölüm 
Vilayet Baytar Mlldürll Rasim 

B. dün hmakı sadırdan vefat 
etmiş lir. 

Diş Doktorları 
Di:;ı doktorlarının her mekte

be bir diş tabibi tayini haklın· 
daki mliracaatları Maarif V eki• 
letince kabul edilmiştir. Yeni den 
senesinde ber mektebe bir dit 
dokt<ıru tayin edilecektir. 

f Son Postanın Resimli ~-a_k_a_l_e_s_i ___ a_K_,.,.ıs_a_G_i_in-ıe_r _a_-_l 
----~~~--~~~------------------------------------------~~~--- ~ 

1 - Senenin en kısa gUnlerindo· 
yiz. Safımızı çnirindye klldar zilııün 
geçt: ğ\ni srörllyor ve "Gllnler ne !ta
dar kın 11 diyo eHfleniyoru&. 

2- Bir ihtiyar da hayata baktığı 
ıaman hayatın kı1a1dığını g<Jrfiyor v• 
aynı esefi izhar •diyor: Hayat ne 
kın! 

3·- Hay tıınıza doymnd ığ·ıın ı z ç·, 
hepıı11iz aynı şeyi söyleriz. hte bJ2 

bitmek üzere, g'f'çen seoe De ç abuk 
geçti. Hayat çabuk geçer. Gnn bu· 
rilııdür ,ondan iaffade ediniz. 

..::.:=======-===================-================================ı:=========================-

• 
SON TELGRAF HABERLER 

Bir Torba Altın Yüzünden 
- - ---• • 

Bir Adamı Balta ile iki Parçaya 
Ayırdılar, Şerirler Yakalandılar 

Viranşehir ( Huıusi) - Bero mevkiinde müthiş J 
bir cinayet olmuş, iki arkadaşile birlikte koyun . 
nhnak üzere yola çıkan Sivereğin bahçe köyllnden 

Bu kanlı vahıiyane cinayeti müteakip kasaba ya 
dönen katiller yolda e~kıya taarruzuna uğradıklarını 
ve molla lbrahimin öldüğünü işaa etmiılerdir. 

70 ya,mda molla İbrahim yolda arkadaşları tarafın-
dan başı ezilmek ıurotile öldUrlllmUttllr. 

Katiller molla İbrahimi öldürdUkten sonra balta 

ile vücudunu iki parçaya bölmUıler, burnunu kopar· 

mlılar ve her parçasın ı bir tarafa atmışlardır. 

Fakat yapılan tetkikat neticeıinde molla İbra· 
himin yanındaki bir torba altına tamaan iki arkadaşı 
tarafından öldürUldüğü tesbit edilmiı ve katiller 
adaletin peuçeşine tevdi olunmuşlardır, ,imdi altm· 
tarın miktari tahkik edilmektedir. Katiller altmları 
sakladıkları yeri söylemişlerdir. 

---- ----------
Borçlar Meselesi Emlak Bankası 

Heyeti Ve~~f:i Müzakere Faizleri İndirdi 
Ankara 18 (Hususi) - Ve- Ankara, 18 (Hususi) - Emllk 

killer heyetinin dUnkU içtim~ı~da bankası heyeti umumiyt> içtimaı 
Pariıte yapılan borçlar ıtıl~f~ dön yapılmış, ipotek muamela· 
tetkik edilmiş, Hariciye Vekılı tında vade 15 seneye çıkanlmıaı, 
Tevfik RllttU B. murahhasımıı %on bubnçuk niıbetinde olan faiz; 
Saracoğlu Şükrü Beyden gelen k d 9 5 
malümat etrafında izahat vermitıir. mi tarı yUı e ' e indirilmiştir, 

yeni faizler sene batından itiba-

Telefon Ücretleri 
Ankara, 18 (Hususi) - İatan· 

bul Telefon Şirketinin f, cretlerini 
indim e niş olması meselesi 
Devlet Şurasında tetkik cdilme-k
tedir. 

ren tatbik edilecektir. Evvelce 
bankaya borçlarını 8dc:ımi· 
yen ve malları banka uhdesine 
geçmiş olan borçlularm vaziyeti 
bu yeni faizle hesap edilecek ve 
şimdiye kadar mallarından alman 

• • • e sımı • 
ın 

Bir Hoca 
Türkçe Ezan Aleyhinde 

Bulundu 
Buraa, 18 (Hususi)- U!ucami 

hatibi hafız Tevfik Ef. hutbede 
ezanın tUrkçe okunmumm caiz 
olamıyacağmı ıöylemlştir. Hutbe 
camide bulunan bUtUn cemaati 
hayrete dUşUrmnş ve cemaatin 
ekserisi camiyi terketmiılerdir. 
Hafıı Tevfik Ef. aleyhinde kanuni 
takibat yapılmaktadır. 
, _..,.. ~ 

icarlar borçlarına mahıup edile· 
rek malları kendilerine iade . 
olunacaktır. 

ey an 

ö • 
D 

Latife, 
Lattf 
Gerek! 

* 
Hazan tebessüm, dudaktan keli

meye geçer. Bunu biz g6zUmUzlo 
değil kulağımızla sezeriz ve bir 
fikrin gülümsediğini anlayarak 
neş' eleniriz. itte fikrin kelime şek
linde ve tatlı bir ıurelte glllüm
se ınesine nükte derler. 

Vaktile nükte, bizim diyarı
mızda çok makbul çok kıymetli 
bir ,eydi. Fikirleri dudaklarında 
tebessüm ettiren, ettiribilen 
ince duygulu insanlar her ağız
dan alkış ve her gönülden mu• 
habbet toplarlardı. 

Sonraları nüktedanlık maskll.· 
rahk halini aldı, fikirleri dişlerinde 
ağlatanlar, zarafet gösterdiklerini 
sanmıya, kaba hilkatlerde ağhyan 
fikirleri gUIUyor ıannetmiye bat· 
ladalar. Edebiyat tarihi, her iki 
devrin nUınunelerilo doludur. 

Şimdi bakıyorum da nlikte 
yine var. fakat ne ilkin olduğu 
gibi fikrin tebe111lmD, ne de soA· 
raları yapıldığı gibi, fikrin kıv-

ranması şelinde değil. Belki du· 
daklarm çitfe attağmı zannettir.en 
bir ıekilde. 

DUn bir gencin, kendiılndeo 
daha genç bir hanıma: u Ne 
kıvrakıınıL Endamının ıanki bir 
yılan aarılı ! ,, dediğini işitince 
ayağın dudaklarda ya~adığını 

1&ndım, ürperdim. Ayni .zamanda 
da şu fıkrayı hatırladım ı 

Üçüncü Selim ı.amanmda Na
poleon Bonapart nezdine u Meh
met Vahit Efendi ,, isminde bir 
elçi gönderiliyor. Bu zat, zarafet 
taslamak hırsile fikre ıstırap ve
ren biçarelerdendir. Kendi kale-
mile yazdığına g · e bir baloda 
Acem sefirile dolaşırken başına 
yeıil kurdele sarmış olan bir ma
dama rasgeliyorlar. Acem emtri, 
Madamın yllksek bir kıyafet tqı
dığmı, önllnde berkeıin boyun 
kırdığını gör~rek bir prenses ol
ma1ana ihtimal v rir ve bu zeha-
bını Vahit Efendiye de s8ylemek 
ister. Fakat prenses kelimesi 
yerine arapça kar~ıhğını kullanır: 

- Azizim, der, bu kadm bu 
diyarın emirelerinden olsa gerekf 

Vahit Ef. , yine o devrin gü-
Uınç bir cereyanına tabi olanlar
dan, kendini peygamber neslin
den görtermiye Y'-'ltenenlerden 
ve seyyit lakabını taşıyanlardan
dır. Seyyitlertı do emir denilmek 
adettir, Ace:n sefirinin, yeşil 

kurdeleli kadını enıire diye tarif 
etmesini • s eyyitlerin de hatları· 

nn yeşil sarık sarmalarmdan do
layı • bir nevi tal'İz addeder ve 

Zım Paş Hz... uhteıı· ese eler hemen şu cevabı yapışbrır: 
.... Buralarda emir ile erme· 

myı farketseler fU avratın 

Hakkında Mühim Beyanatta Bulundu ~~~:d.:~ı:. ... m~= y.:~:~~: 
etrafımda öyle bir, mümeyyiz 

Şehrimi7.de bulunan Büyük Millet l\ e .' isi Reisi muhtelif meseleler üzerinde nolctai nazarlarım beyan 
Kazım Paşa Hz. vukubulan beyanatında ezcümle ederek bazı teklifler yapmışlardır. göı görmllyoruml.. 
demiştir ki: İbrahim Tali Beyden inhilAI eden Birinci umu- Vahit Efendi sefaretoamesinde 

- Meclis altı ayı tecavüz etme11>ek 9artile mi Müfettiıliğe İzmir Valiıi KA.zım Paşanın tayin bu hAdiseyi müftehir bir lisan ile 
istedigi zaman tatil yapabilir. Maamafih bu Hne edileceğindan malümattar değilim. Yalnız vazifenin yazıyor, Acem elçisini, cOr'etin• 
için mutat zamanların haridnde tatil yapılma.al ebemmlyetile mntenaaip bir zatın hllkumetçe pek pişman ettiğini, ter içinde bırak· 
mevzubaha değildir. Y•kında bu itin baıına getirilecejfoi biliyorum. tığına da illve edfyorl 

Riyaseticümhur Umumi kAtipJiğinde bir değişik- Dil Tetkik Cemiyetinin meaaisi mllspet ve kat'i Halbuki Fransanın resmi ga-
lile olacağandan haberim yoktur. tekilde ilerilemektedir. Kıta bir zamanda muvaffa. zeteai olan Moniteur onunla İran 

Kasıt Mı Var? Osmanlı borçları •sasları te.pit edilmit bulunu· kıyetli neticelere varılacağanda şüphe etmiyorum. aefirini tahlil ederken pek baıka 
yor, miiza!<erat son safbaımdadtr. imza itinin Matbuatımıım dil hakkında yaptıkları netriyat ve hUkUmler veriyor. Vahit Efendi 

Beyoğlunda Aaaf 8. aparta· gecikmiyeceğini Umit ederim. hizmetler cidden takdir ve teıekkDrlere llyıktr. lçin: 11 Hariciye dairemizde konu-
manında Madam Menimanın ıap- Fırka içtiınalarmda Vekiller kendi icraat ve Bu himmetin faydalı tesirleri memnuniyetle görUl-
ka imallthaneıinden yanıın çık· taa.:ıvvurları hakkında izahat vermişler, Meb'uılar da mektedir. şurkcn •• beni gaflet baıtı uykum 
mı~ ~nd6~lmü~U~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~= ~ geliyM" d~ecekkadukaba id~ 

Yangının kasten çı kartldığı r,.------------------------------------------'t Dediği halde İran Elçi•! haldnnda 

tahmin edilmelcte, tahkikat ya· J STER /•NAN, İSTER [•NA NMA .f "Siyasi fataneti ve bilhasaa za-
pılmaktadır. rafeli, nezaketi vardı " cümlesini 

Bir Kadın 
Bir Erkeği Y aeıladı 
Beyazıtta oturan Oi:tJer H. 

ayni evde oturan Agop oğlu 
Maksut iıminde bir adamı ba
şınrhn tehlikeli suretle yarala· 
h . 1 . 

Bugün bizim rı•Htcdc okuv•cil~•ınız. tatanbulun 
eze i ıh·rdi olan ııiit uıueJuhıi klikOndea halletmek 
için Şehir Macli•I anlarından Laaılan harekete ıreç· 
nıek jh:eu 'imdiden hilı:ırlanmıya . batlamqlardır. Bu 
hu.ırlıtı y.ıpanlann kanaatl.:r:ne fire, CÜt m11e}Hİllİ 

llallatıaok. iatııınbullulua tem· w: ve hilesiı: .1i.it iç ' rmck 
mümkündür. Fakat bize lıahru yapılacak mücadele 
•erıınar• ve bllsri itidir. Eter bilgi n sermaye temin 
edilemeue aGt nıeaeleainin istenilen ••kilde halline 
hakla olmadıtınaı 

I N. ısrı N 

yazıyor. 

lşte, lnvraklığmı methetmek 
i!ıtedi genç k·zın endamında ıarı 
l:ir yılan gören ge~ç te Vahit 
Efendiye duygulu bir mahlUktur. 

Nüktenin ııırı ,, tekmeleyiş, 
çifleleyiı ba1ini almasına nakada.r 
acıaak azdır. 



Karamandaki 
Asarı Atika 
Ne Haldedir 

Karaman (Huıual) - $eh· 
rlmis Karaman otuDarının kay• 
metil eserlerile doludur. Banlar 
aruında ıtızel bir un'at e ,.i 
olan .. Nefise kapı11. bllba:a.2a 
auan dikkati celbetmektedir. 
Fakat maalesef, bu kapı, harici 
teairler •• bakımıızlık yftzllnden 
harabtye ytiz tutm111tur. Bazı 
ali.kadar zevat, eyyolki gl\~ 
Memleketimizin bu ınz eser· 
lerini tetkik ederek, muaa1azuı 
tedbirlerine karar •ermiılerclir. .. 

Kuamıs mekteplerindeld fa-
kir " ablz çocuklara aıcak 
1emek •• elbiH teminl için, 
Kaymakam Abidbı n Kamu

0
du 

Murat S.Jierin t•bbilaile .. k-
11& çoculdan korama CUIİJ•tl., 
umile bir tefekkll dcude geU. 
rllmiftir. Cemiyet faaliyete geçe
rek, birkaç ıtm enel kazamıaa 
ıelen Hafız lamaU Hakkı Beye, 
lkda çocuklar meafaatine bir 
konaer verdirmitlerdir. 

Cemiyet ıimdiden birçok aza 
bydedilmuktedir. Bir mtlddet 
IODl'a anafa da aza olmalan 
teklif edilecek ve bu ıuretle 
aidat iki milli artmq olacakbr. 

Bu bayırlı teıebb&ıe girifen 
Kaymakamımıa Abidia Boy cici
den tebrike .. yandır. - M. T. 

Uzunköprü' de 
9 Kişilik Bir Çete 

Yakalandı 

Umnklprl (Huual) - Bun
u bir c~te teıkil ederek birçok 
cinayetler Ye lur11zlıklar yapan 
doku kişi poliain Ye Jandarma• 
aın pddetll takibab neticende 
pkalanmıf Ye Adliyeye teYdi 
edllmiflerdir. Bu çetenin eleba
fllan çerkeı Osman Ye amca M'eb
met ve Nazmidir. 
· Çetenin dijer e&adı kara 

Recep, h-.ndl, faytoncu l.mail, 
bekci HüaeyİD, korucu Mehmet, 
tfatlı Halildir. 

Bekçi HJaeyln ile korucu Meh-
•edln çetenin iıioi kolaylaıtır· 
dddarı Ye yapılat:Jk hırmlak 
Yak'alar.oı ihzar ettikleri anla
•lmıfbr. 

Çetenin b&yle aağ olarak Ye 

eksiksiz yakalanması ahaliyi çok 
1evindirmi1tir. Bu çete yüzllndan 
lauzur ve ılik6nunu kaybetmiı 
olaa halk şimdi adaletin kara-

.. nm beklemektedir. Polia ve 
jandarma bu itte buytık bir ı•r
ret glatermi,tir. ----

Keşan'da 
9 Müfettiı Hesapları 

T eftİf Ediyor 
Kepa ( Hu111t1) - Ke.- ıt 

lpula Huausl Maba..ıa. -~ 
lan becaJiş edilmqlerclir. ~ enı 
, ......... heaabata ......... 
ken flpheye d&flla&ıler ve lae
uplann tetkik edilmesini i.te
miflerdir. Ba talep laeıine Dçii 
mllkiJ• ailfettiti olmak ttzere 9 
mlfettif Kqaaa ge1-., bltlln 
de•let daireleri hep birden teftif 
edilmiye b8flaaalmlflr. Tahmin 
eclildijine g6re Huaual Mubue-
laecle bası noksanlar ı&r&lmlfltlr. 

~epo ( ffuawıl) - Kepacla 
~tli bir yol raau,eti vardar. 

• e, Uma~ IPu1a. Gell
yollan lılinek keredir. Bu 

--'Har Ke.t~ • aaoldal 
mObim IU 

ca\lar. - iL • 

ıtMLEKET 
• 

HABERLERi 

Adana Pamuğu Kortlu 
Şarapçılığımız 

Mu? N"c.!;!af!~df:.~d·tı-
• 
lzmirliler Adana Pamuğunu "Kurtlu-
durl,, Diye istemiyorlar. Halbuki ... 

Adana, (Husuıl) - Adana 
pamuklarının lzmlre girip girme
meıl aBnnn en mDbim meteleıl 
aaruına geçti. lzmir gaıeteleriniD 
yaıdaklanna ıare Eğe mmtaka11 
Ticaret •• ziraat odalan bu m .. 
1ele etrafında tetkikat pparak 
ıu neticeye varm11lardar: 

1 - lzmirde Jetifmekte olan 
pamuklar maballl ihtiyaca klfl 
ıelecek derecededir. Binaeaaley 
Adanadaa lzmire pamuk 1nklae 
llmm 1oldar. 

2 - Adana pamaldarı m
IDlll lmtlachr Ye matl6p ewala 
da hali dellldir. Adana pamak
lan fzmire girdili takdirde h .. 
talak lzmir pamuldarma da bala
ıacak ft fabrikalar tarafından 
yapılan iplikler bozuk çıkacaktır. 

SalAhiyettar olanlann be1ana• 
bna ıöre mMel•7e ba tekli Ye 

rengi verenler, bu itte menfaattar 
olan tllccftflardır. 

Bugtin Adana pamuiunun ok· 
kua 35 ku1111a aablmaktadar. 
Halbuki lzmir tticcarlan hemen 
ayni enah haia olan 1zmir 
pamuğuna ora fabrikacılarma ô3 
kuruta ıatmaktadırlar. 

Fillıakika yedi .. ne enel 
Adana pamuklannda kırmızı 
kurt olm111t •ayetine mani ol
mak için h66met Adana pa• 

1 Adana pamuğa •tm almqlardı. a Mahallt memurlar bu pamujun 

Adana paataha•.S 
muğumm ibatka yerlere girme
meai hakkmde bir kanan çıkar
mıtb. D&t aenedenberl hastalık 
zail olmuş, fakat bana rağmen 
kanun hlll meriyetten kaldırıl• 
mamqbr. Bu y&zden bugllo lı· 
mir, Aydan gibi pamuk mmtaka· 
larma değil, Kastamonu, Sivas 
gibi mlyetlerimize bile Adana 
pamuiu g&nderilememektedir. Ge
çenlerde Ayiatapta nal _... 
edilen bir iplik fabrlkaaı için 

ithaline mani oldular. Nihayet 
pamuk yalalmak nretile menle 
kapandı. Şimdi bu fabrikama 
sahibi batmanda ytb kurq Jm
ruı zararla ifleyeceji pamaiu 
lzmirden tedarik etmektedir. 
Ote tarafta iH yatak yorpn 
halinde Adana pamap laer tara
fa ıeçtlil halde auarı dikkab 
eelbetmemekte, yabaaı balya ha
linde ••ldae •ani olunmakte
clar. Ad- pamuklar.- ...... 
mahallere naklinde ... ..._ .._. 
bu halde geçmeıinde mhaact. 
edilmemesi llzım gelmeı midi? 

Bu meaele ile yalmı ziraat ve 
ticaret odalanam •• ferdi l•b
blalerin m91gul olma11 kAfi ıel
mez kauabnday11. Banuala bi> 
at blktmet te m9fgul olmalı, 
pamuklanam llzerinde eaula bir 
tetkik icra ettirerek bakıkatea 
bqka mahallere aevkiade mah
zur g&rftlllrıe kanunun meriyetial 
teyit elemeli, akıi takdirde ka• 
nunu meriyeteQ kalc:Lrmalıdar. 

Pamuklarımızın kendi meml .. 
ketimlı dabUiade ıerbebçe aeTk 
Ye utı11na mani olunak Avrupa 
piyualaıının pamuklanmıza kabul ........ _d_._. ... 
vermemek haknık olmaz mı? 

~~~~~~~~~~~~~~~--

Sakarya 
Nehrinde 
Altın Var Mıdır? 

Adapaıan 
( Husuıl) -
Memleketin 
muhtelif ma• 
hallerinde al-
bn madenleri 
bulundu ğonu 
ıazetelerdo 
okudum. Sa
k:ırya nehri-
nin Adap-.za
rına yalan , .. 

iddia ••bibi çen kısmında-
Tevftk .. , ki kumlarda 

da altm ıerreleri nrdır. Bu hale 
nazaran Sakarya nehrinin bir al· 
tan madepinin keaanndan Yeya 
ortamadaa ıeçmekte olması muh
temeldir, Eğer b6yle iıe Sakarya 
ılmdlye kadar Karadenl&e- mllhlm 
miktarda altm akıtm11 demektir. 
Bu kumun biran evvel tablil edi
lerek içinde albn nna ittifada 
eclUmeai flpheais memleket için 
hayırla olaeakbr. - A. Tedik 

Bitlis'te 
Haıpamlar Temizlik Re

kabeti Yapıyorlar 

Bitlis (Hü.ul)- Burada ha· 
mamlarımız ll'UIDda yeni ve ta· 
1anı takdir bir rekabet l>8fla· 
aıqbr. Bu rekabet te.J,tilc Mka
betidlr. Her hamam mtlfteri '81bl 
için teilddie aıaml deneede 
itina etmekte, mlşterilere kullam
dıklan •ftemallan ve havlulan 
laer defa da temizce )'lk8Jıp 

tazaman ltlleaaekteclir. 

Gemlik Muallimler Birliğinin içtimaı 
Ve Türkçe Ezan 

Oemllk Mu•llmler Blrllllnln 
dahllf ve ltarlcl manzaruı 

Gemlik ( HUIUll) - Gemlik 
muallimler birlili ıeneHk lftima• 
ını yapmıftır. içtimada yeni ıe
ae btıtçeai 356 lira olarak teablt 
edllmiı, idare heyetine b8fbıa'. 
Beb~et, M. Hayret, Nedim Yaman 
ve Rafit Be1ler 1eçilmİf)erdlr. 
Battuı Bey ... ... .aauımı... 
birliği biauıada kaaaba aleıbi
lerine Tllrkçe eun ......._, 
1Hfk etmekteclr. Cama ıtıaln
den itibaren hlttla eaiDilerCle 
ezan Tnrkçe okaamJya bqla
maıbr. 

Ge1Wftk ...... ,_ Relallll 
Beledife rela yeldlJltbıl ka~ 

makam Gani Bey idare etmek
tedir. Yalanda latlbab yap· ı.. 

· Ankara Kahvelerine Talebe 
GidemiJacak 

Ankara ( Hmial ) - v111,et 
ulaftler• meldeP talebW'lla .. 
-- ........... llıldep .... 
bel-- lsApt, ... .. ... .... o,.... --... , ........ .. 
lacakbr. 

ealtbr. Fakat laeılls l'b.tl taa;
ytın etmemlftlr. 

Ctemllldl....,• .. ,,.... AtliHll tllda 
Gemlllf te liillaa c* tılYditl 

Alll-detle llmlllcfe ........ Wr 
adam nrdı. Glhl8' M Matlnl.._ 
halk .,..... pçiree. ~k 
hatıralar " 111ealabtileı nakle
den ha adamcafıı bir ~ fed 
bir İlpar.moda ..... Ali& 
decleaia 8İ8ml kea~ HYealeri 
mUttteıir etmiıtir. 

Erellida Uzuı leluael 
lkrllDİ,.Sİ 

!retli (R-...0 - MiDi kO.lr 

--~=.~~ ...... .... ... .... 
•• wwilmiltlr. 

da afak bir terakkı •• parlaklık 
mllphede edilebiliyor " bajalık• 
ta da bariz bir faaliyet nuara 
prpayordu. Bu ıene İH •niyet 
okaclu berbat bir tekil almıfbr 
ki perakende prabın okkuı 20 • 
25 karata kadar dtlpnllf toptan 
fiyatlar ile 17 • 18 kurup kadar 
iamiftir. Buıtıa lokantalarda Ti 

birçok ıabı maballeriade 250 
pamLk tqdelen ve kocatat ..ı .. 
nnın tifelİ 5 kanq olduğuna .... 
kilOlll 20 kurup geliyor demek· 
tir. Halbuki prabaa okbaı 17 
kurata utdna IUJ11D praptaD 
laJaeth oldap kola1lalda ..ı. 
pbr. Enelce ela bahaettllh* ci
hetle ba 1eae prap imallb 3,1 
mllycm kDo oldata talamla edil
mektedir. Halbuki memlebtl
mllcle MDellk prap latihllld 2-1,5 
~ kilo old.taadaa ba MHkl 
fall& ,..._llt prap Rıatllruam 
ı'ilkatmla ..Wp ~. Ba 
fazlallk neticeıi dlfen ,ı,
kupuıda prap yapanlar mtltk&I 
me'fldde Jmbmtlardır. Bir JUclaa 
fiyatlann ıuknta dijer tarafta 
imal " lıtiltk aras.nda l,S mil
yon sıibl dim bir lalalık hrkmıa 
meaeleye inzimam& da ikinci de
recede bir mllfkOllt ibdaı etmek• 
tedir. Şarap •illeri ellerinde 
bulanan lıtibllkten fazla olan l,S 
milyon kilo prabı utmak içia 
bir pre bulamadıklanaclaa ba 
miktar prabı nmaya tah.tl etıt 
mek istemektedirler. 

Fakat bugOnktl vaziyet 'N 

...- kaqamncla aama imali 

............... ÇBaklr 
MUıkirat inhisar idaresi (50) 

derecelik bir kilo prap auma11na 
(18) kurut takdir el•İflİr· lnhiaaı 
lda111!İaia takdir ettiji (18) lm-
nt :ok ılr&lmekteclir. Zira: 
fll:J "fkettmtsde imal edilen ... 
nptUm alkol dereeeai 12 • 12.5 
an.da talWlf etmektedir. 12 
derecelik (4,5) kilo praptu bir 
kilo ao.. taktir ectilmektecllr. 
Halbuki 4,5 ldlo prabaa bat 
mıntakalarmdaa P....,..._. 
kact.r te ba .... balcıdan yok 
JHt•••a alınan &zOme rajmea 
,r.Je mallyeti, imaliyeıi, nakliyeıt 
•eaaİreaİ 45 kanlf& malolmakte
dar. Bu waziyet kar1ı1111da 45 
kUftll& _.lan bir kilo 1111Dayı 
18 lmnqa inhisar ldareaine Yer
mek bittabi mtlmkUn dejildir. 
itte bunun için praplardaa ıuma 
pkanaak kabil değildir. Peki 
prap amilleri ba fulal it rant 
bir baçuk ıpilyon kilo prabı ne 
yapacaklar? itte bu 1Ualia ceva
bıau ftl'eatk MBakirat lnbiandll'. 

Ta1lt Behçet ----
Merzifon' da 

Maarif Müf 
T eftitler Y-• 

ICersifoa, #fu 
Vekltad MGfettltl 
H .... w.-Ali 
rimiae ,.......,., ortam 
tir et11feleıtlir. Her 
AmatJa, Tokat, Sı• 
milteplerini ele tel erek 
Aakaraya d•ceklerdir. 

Himayel ııw Cemlyed faali-
1etinl ~ • ...We,ı .. 
deki fakir talebe ad6cU telbit • 
ediJ,llr'ıtllf:ı ...... ..,..... .... 
.... .,__ Wt. ....... '*"' 1* .ı. ... mlDmerlll 
~ ..... , •• h..ı.ti - ... ............... 
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(Siyaset _Alemi l BABİC:I TBLGBAFLAB 
Amerika - Fransa 

Arasında lktısat Fransa' da 
Harbi Mi? 

abine Buhranı 
Bir l<asım AYrupa dnlet1er'nln 

Amerlkaya karşı mevcut harp borç• 
lan meselesi. mühim bir 1afhaya 
airmişt'r. Bu aafba. franuz Meb'usan 

Buhran Devam Ediyor Borcunu V ~rme-
Mec iıinin. Fransanın da İngiltere ve 
ftc ya gibi müddeti gelen borç tak• 
ıitinl vermesi huıuıunda ıarar eden 
Heriyo kaJ:ineslni düşürmeai ve tak· 
ı:tin verilemiyeceğlne dair karar 

• 
diği ç·n Amerika Fransaya Gücenmedi 

lmaı le açılmış oldu. Franıanın 
miltalea11 şudur: 

cAmerika Reiaicllmhuru M. Hover' 
in teş"bbüaile Almnn) anın taml.-at 
borç arı bakkrnda morntoryom 111-
mnı kabııl. ettik. 

Bunllan ıonra yine bu mesele ilı 
meıgul olmak üzere Lczunda topla· 
nan konferanı, Almanyanm 90 
ınilıar olnrak tubit edil«-n tamirat 
orçlımnı 3 milyara indirdi. Şu tartla 

ki l.nrp borçlAn meaelca·nde Ame• 
rilta faz a ıert davranacak oluraa, 
t krar tıımlrnt meaele~ine avdet 
mümkün olıun ve bu 90 milyar 
Almanya•ya yük1etilıin. Çünkl Avru• 
pa dev etler ı. Anıerika•ya olan borç• 
ların1 Almanya•dan aldıkları paralar 
ile ödüyor.ardı. Onun para Yermeai 
ovıubnhı olmaymcı. Amorika•ya 

olan b:>r çlar naaal verilebilir.,. 
itte bu noktainaura latlnat ıden 

franıı& Mecliıl, mOddeU gelen tak• 
ıitin vorilmemea'nı karar verdL 
Fakat Fran111 ooktılnaıarı hakııı:dı. 

Çilnkl loun Kooferanuna ittirak 
eden devlet er, tamirat borçlatanın 

tekrar Almanya'ya yükletilebilecej'inl 
batarlarına ıetirmiyorlardı ve böy'o 
bir ballo umumi bir Avrupa lktııat 
fcllketi doturacat na kanidiler. Ni· 
tekim, bugün Amorlka'ya borcunu 
Bdeyon lngiltere, yine bu münuebetle 
tamirat me1eleainin bir daha kale 
alınamıyaeaQ-ına sarahatle ltaret et• 
mittir. Şimdi vaziyet tudur ı 

Amerika mO meaaillor meclisine, 
borçlar1n1 l>demlyon c!evletlerin 
••bam ve tahv.11orlnln Amerikan 
boraalarında muamele g6remiyecek· 
lerlne, bu ıibl e1hamı~ Amerika 
postalarlle nakledilemiyeceklerine 

air bir kanuni teklif yapılmıthr. 
Ayrıca Amerika Cilmhur Reiıi de 
borçlarını ödeyenlerle bundan ıonra
ld vaziyet ıçin milı:aker"' edilebile· 
cefinl, fakat diterl.rl için miizakerı 
kapdannın kapan :htı müta leaıınd•· 
dır. Bu bal, lktıaadi bir harbin baı

lanırıcı d emel&.tlr •• hedefi de Fran• 
ıadadar. 

Bu t•dblrin rıaııl bir neticeye 
.taranacağını yakmda. Amerikanm 
lacaaı tıdbirler blae g8ıterecekttr. 

Silreyya 

V n~ington 17 - Amerika, 
harp borçları alacağına mukabil 
98 milyon dolar almıştır. 15 
kanunuevvel taksitini ödemiyen 
milletlere karşı hiçbir düşmanlık 
hissi beslenmemektedir. 

SaJAhiyettar bir zat, Amerika• 
nın Fransa ile tekrar mllzakere 
yapmıya taraftar olduğunu ıôyle
mişlir. Diğer taraftan M. Huver, 
Fransanm her türlü mllzakereden 
evveJ 15 kanunuevvel taksitini 
vermesi ıartile, borçlar meselesinin 
Fransa lehine yeniden tetkik 
edileceğini söylemiştir. Amerika 
ile Fran a arasında tekrar müza• 
kerata başlanması muhtemel 
olmakla beraber benllı ortada 
kat'i bir ıey yoktur. 

Fran•ada Kanine Buhr•n• 
Dev1ı11m Ediyor 

Pariı 17 - Kabine buhranı 
detam etmektedir. Sabık Dahiliye 
Nazırı M. Şatan, kabineyi teıkil· 
den çekinmiştir. Reisicumhur M. 
Löbrön, sabık Harbiye Naz rı 
M. Pol Bonkur'u kabioeyi te~ki'e 
memur etmiştir. M. Pol Bonkut ek· 
ıama cevabını vereceğini söyle• 
miştir.Gazeteler M. Pot Bonkur•un 
kabineyi teşkile muvaffak ola· 
cağını ve buhrunın ortadan kal· 
kacağını yazmaktad.rlar. Sab k 
Ba:ıvekil M. Heriyo ile M. Bonkur 
15 kinunuevvel taksiti etrafında 
görüşmüş'. erdir. 
M. Herlyo Hariciye Nezaretınl 

Kabul Etmiyor 
Paria. 17 - M. Bonkur, 'M. 

Heriyo 'e Renodel ile görliştük· 
ten ıoora kabinenin teıkilini 
kabul edecek olursa ıosyalistlerin 
yardımım istiyecektir. M. Heriyo~ 
Hariciye Nezaretini kabul etmesı 
hakkında Bonkur tarafından ya· 
pılan teklifi reddetmiştir. 

Felemenk Ankara Sefaretha
nesini Lağvetti 

Lahe1, 17 - Felemenk h0k'1met1 
t .. arruf makıadil.-. Ankara, V,yana, 
V arfOVa, At na, L · zbon, M.:kıiko 
elçiliklerini 1 lığntmiştir. 

--TEFRiKA NUMARASI: 25 
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~· ,_ ... ·-~· , i ;. Muharriri: Burhan Cahit 

Dilrüba H. bu ıllslll kalaba· - Bilmem. Fakat zannederim. 
iığ• doğru iğrenir gibi baktı : Yarın belli <>lur. 

- Onlar heni öyle mustarip - O halde ıizl yarın akşam 
ediyor ki l Yarın bana çaya ge- çaya değil, yemeğe bekliyeyim. 
Hnlz de dertle.ıelim. Uzun uzadıya konuıuruL Siıo 

Poker, masasında kıyamet mühim ıeyler ı&rliyeceğim. 
kopuyordu. 8f'şnak ve yahut Ar- Abıhayat H. yanlarına gelmiş, 
DaYuda benıiyen mOteabbit Ra· daha o gUo tanıttığı binbaı.ya 
llP Beyı ~, takılıyordu: 

- Beni kol ettiniz yahu, diye - Bunlar n• kadar çok oi· 
bağmyordu. iki turda Dç bin ıan beyefendi. GlSğsünUzdo yer 
liram gitti. kalmam•ı, gaHba kalbinizde 1ıöi-

Ôtekiler kahkaha ilo 1Ulllyor, ıUnüı gibi dolu •• 
Seniha Hao.m: Miıafirinin bu lmaııua Dilrllbı 

- Sizin için ne ki, diyordu. Han mm canı ııkıldı. LAkırdıyı 
Yarın Levazım Roiıino kark elli değiıtirdi: 
fagoo dayaraınız, on mislini ahr• - Pokerciler ne yapblar. Se· 
ınız. ans bitti mi? 

DilrUba Hanım bu ıô~a alAka· Misafirlerin bazı ı veda edi· 
dar oldu. G n~ ErkAnıharbe dö· yorlardı. Binbaşa Faruk ta mUsa· 
nerek sordu: ade istedi. 

- Reis paşayı gördünüı mll? - Daha c~e bile gıtmedim. 
- lık ziyaretim size.. Yarın Erken kaçay.m. 

kumandanı ve onu göreceğim. Dilrüba H. onu hole kadar 
- Yeni BerJia aeyahatı var çıkarırken yavaşça fıııldadı. 

mı?.. - Yarın ıkıarul 

Japonyada aıbhat i,lerln• çok e!ıemml1•t YerUlr. Mekteplerde, ıınıf. 
larda der.o baılamadan en•el, muallimler aıhbatan bGann mubaf azaıı için 
ne lA:uınaa, bu huauıa beı dakika ha1redillr, ıonra derH bqlanılJr. Tiyat• 
,olara, ainemal.1ra perde açılmadan, ya radyo va11la1ile Jabut ta bir arti.t 
tarafmd.an vatanda~larm ııhhitinl iyi mubafua ıtmık için bet on dal<ika• 
'lık ufak bir korıferıını nr.lir. 

Reamimia Japonyada ııhhat ha(taaanı göıterlyor. Genç ldzlar, Mi ll 
Sıhhiy., Cemi)'cti menfaatino kokartlar aatayorlar. Kokartlann n.tOnde bir 
takım aıhbi naaibat'er v r. 

M. Litvinof'un Şayanı 
Dikkat Beyanatı 

Moakoya, 17 s·ııhları bırııkma 
konferansı umumi komisyonunda 
Ruı murahhasa M. Litv nof. 5 dev:et 
beyannamesine dair eaaalar hakkın· 
da bir f k r beyan etrı iye kzum ve 
ihtiyaç görmed ğini, çilnkü So\•yetler 
Birliği hükfiın t'nin hu eaDs ve ıne• 
ıe'eler karf•fl ndn aldata vaz'yetin 
yalnı• •imdiye kadar yaphğı beya· 
nıt.a defli, fakat takip ettıği aiya• 
aetin •e umumi leraabnın neticele• 
rile de ma'üm oldu~unu •öyledikten 
tonra lıHhzah bir eda ile tu beya• 
natta balunmuştur ı 

SilAhlan Bırakma Konfcranıınuı 
10 aylık meaaiı:nden •onra Gk z .. 
manlardclkl teşekl&ül tarznıa a'deL 

F.mredersiııizl .. 
O gUn bıırbi}e nezaretinde 

resmi ziyaretlerini yapan binbaşı 
Faruk eski daıresi olan erkanı 
harbiye üçUncii şube, istihbarat 
bürcıuna da uğradı. 

Uarbin başlang cmda beraber 
çal ştakları yüzbaşı N;hnt yme 
eski vazifesine gelmiş. burada 
çalışıyordu. 

iki arkadaş 8a:aiml bir heye· 
canla öpU tüler. 

Bir ınllddet cephelerde dolaş· 
taktan ıonra yine mnkeze gelen 
yUıbntı Nihot pek ncıcsiz •e 
Omltsiı görllnOyordu. 

Parlak llniforması va Alrunn, 
A yusturya, Bulgar nişanlar n n 

18rı, ıiyııh. kırmız. •• turuncu renk· 
lerde kordelAlarile bir bebek boh· 
çasma dönen f öğsU ile binh~ş 
Faruk arlrndaşlarmm orasında 
nzametli bir tavus ku~unıı beu· 

ıiycrdu. 
Üç yıllık harp ha atı soguk 

ve sıcak cephelere e geçtikten 
sonra anc k hdem.i ylh:başı 
olabilen Nihnt dah rah t konu· 
fabilmelc için nunta bernh r 
çıktı. 

Yl\zba~ı Nıha.t Alman karar· 
sıibmdan yeni geleu rkadaşro· 

ettiğini g6rdüt0milzden dolayt çok 
memnunuz. Bunun ebemm:yetll Lir 
net:ce oldutu inklr edileme-. Gele
cek 10 ay içince konferanı•n yeni 
kayıplarla karşıl:fmıyacağını Te 
mevcudunu tamamlamak için bugDno 
kadar yap lan iayrctlere benzer yeni 
omekler aarfaoa ıhtiyaç duyulmaya• 
cağani limit ediyoruz. M. Litvinof. 
beyannbna fU suretle nihayet ver
m:ştlr ; 

GDnOn birinde bmamUe hazırlan• 
n-uı bir mukeveleye imzalar1m111 
koymak Ye mühürlerimizi baamak 
için buıaya ıelmemiain kafi görül
m~at muhtemeldir. 

dan umumi b'arekete dair mal(i· 
mat almak istiyordu • 

Binbaşı F arukta kendin) bu 
samimi hava içinde bulunca eski 
uçık, pürüzsUz benliğine dönll· 
verdi. Berlin scyahatları, Ada ve 
Maçka alemleri eski muntazam 
ve sert zabiti çok dc.ğiştirmi~ti. 

Eskiden Harbiye sıralarında 
arkaclayça biribirlcrin ad takar• 
ken böyle şık gezen, tuvaletine 
dikkat edenlere ( Bükreş zabiti ) 
derlerdi. Romen zabitlerinin yüz· 
!erine podra, saçlarına briyantin 
ıllrdnkleri, eldivensiz ıokağa 
çıkmadıklart söylendiği için 
böyle salon zabitlerini taklit 
edenlere muhakkak bo isim 
verilirdi. Ve o zamanlar Binbatı 
Farnlc bu tip arkadaşlarına çok 
lnı.ardı. 

Şimdi kolkola merdivenden 
inip cünıle kapıstudan çıkarken 
gehp geçen selam veren zabitle
rin içinde kendi gibi şık, sUslll 
ve temiz bir silah arkadaşına 
g d\ ilişmediğini hissetti. 

Ve Yüzbaşı Nihat bUyOk 
k t ıda onları s amhyan 
işaret etti: 

neferi 

l,te en eçme askerimıı 
bu kaldl Faruk, dedi. 

Ge ıç binbaş' mavzerini ı.ah-

Gönül işleri 

Karım Beni 
Sevmiyor 
Ne Yapayım? 

"BekArlık hayabnın btıtüa 
icababnı ve askerlik vazifelerini 
yaptıktan ıonra 18 yaşında bir 
kızla evlendim. Aldığım karının 
bana ve evime tamamen merbut 
kalması emelimdi. Refikamı bil
tün kalbimle severim. Kat'iyen 
gözUm de dışarda değildir. Ka
ruiun her istediğini yapmak be
nim için bir zevk. Buna muka· 
bil karım bana karşı Uikayt ve 
Adeta dilşmandır. Gilnlük yor
gunluğumu gidermek için akşam 
evime geldiğimde güler yüz tatlı 
dil beklerken, beni sinirlendire· 
cek bir 11Ur8 hallerle ve soğuk 
çehre ile karşılaşmm. Kartmın 
hariçte gözü olmadığına eminim. 
Ancak bu huyu beni harap ed~ 
yor, Halen ve atiyen bu hal 
böyle devam ederse sinirlerim 
fena halde bozulacak bu takdirde 
de timarhaneyi boylamak bir fey 
deiildir. Arada çocuklarımız da 
vardır. Refikamı bu bayatından 
vazgeçirmek için ne yapmalıyım, 
o tam genç yaşında ve benim 
de akhm ve sinnim yerinde iken 
ayrılsak daha mı lyi olur? " 

Menemen Clmcos 
Karınızın geçimsizliğine sebep 

nedir? bunu araştırınız. Onu ço
cuklarına dllşkün bir hale getir
mek, ufak tefek kusurlan g8r
mesine meydan vermemek lazım
dır. Anlaşılıyor ki titiz ve sinirll 
bir kad:ndır. Ona karşı biraa 
mUsamahı.kar olmak gerektir. 
Dikine gitmek onu daha ziyade 
hırçın ve aaabi yapıır. Çocukla• 
rınız olduğu ıçın ayrılmayı dO
tünmeniz hatadır. 

* "18 yaştnda bir k•zım. G&. 
rOştüğüm bir ailenin 22 yaıında 
oğlunu seviyorum. Fakat o galiba 
baıkaı·m ıeYiyor ve bana llkayıt 
duruyor. Ona kendimi seYdirmek 
için ne yapayım? n 

lnıtrı M. H 
Bir genç kııa bunu öğretml

ye ne luzum var. O bunu her
kesten iyi bilir. 

HA~ı ıır~vıı 

metle kaldaran ~kerin kemikleri 
fırlamış soluk yfizüne, han kaç
mıt kaputuna, iple bağlanmıı 
postalma baktı. İçi sızladı. sonra 
bir labrdı ıöy)emiş olmak için: 

- Harp, dedi. Acı oeyl 
Fakat dudakları bunu mınl· 

danırken gozlerinin önilne bir 
gün evvel Maçka•daki :aparbman
da ıahit olduğu sahneler geldi. 
Levazım reisine kırk vagon buğ
day ıokup bir poker partııindo 
Oç dört bin lira veren methur 
zenginleri hatırladı. 

Bu salonlarda bir başka 
usulde harp vardı. Kadın vı 

pwa harbı •• 
Binbaıı Faruk bir anda ken .. 

dini tutamadı. Eski tok •e sert 
hali gelmişti: 

- Edepıiılerl Dedi. 
YDzbaşı Nihat şaşırmı,ta. 

- Kim bunlar! 
Binbaşı Faruk kekele dl: 
- Hiç, dünyayı bu hale ıe-

tarenler. 
YUzbaşı Nihat içini çektı· 
- Duomnn bir değil ki 1 
Ve sonra izah etti: 
- En büyük dU11mau hır-

s zlar. 
Tipi halinde yağan kar lbn-

da büyilk avluya çıktılar. 
( A.rkt.ıı vr.r ) 



Verilen 
Faiz 

Amapa ticaret llemlacle ... 
ranıpa u kiye clojra bir 

l'lcat hatlar gibi 
tan. Dolrıı oluyor. Birçok 

u-1m firketler, d8a1a brıllramm 
Uerl llrerek lduedarlara hluelerl 
aabbiliade ,... ftNCeldw• 
ba faizi ,.a Ue d,eiil eff• De 
lcleJorlar. lle..ıt ÇekOllovakylp, 
... ıa.ttu Wmli ft bir ...... 
#,.tlaalindaltuhııttaa bira F
Wcle iM .- ...,..,_ 
...... ~ ......... bil 
Jln.al w.. litre ldra takal-. .. -- ......... ~ 
~ .Pnaeaü ela ._ ..._ 
Mr ...... ol ....... Bir~ .................. 
Wr ~ .. ldfıı .. '"·· •p,\: bli .... ., ...... 
,. .... ..__ mhcaat •ttill ......... ~ ........ : 

·- ..... ...,..., •Meal 
...... .......... kataaclılnal 
.aklfab aakclea cleill .,._ 
...... brll'IDdacLr. Şu, .. 
etJalar Yardar. HU~
later•ııdS? 

* 

Beyi Dinleyelim ••• 
B11~ne 

Ödemede Kolag
lık Yapıbnalı 

T~'da Upk ıeker fab
~ 1aeiali1laa ktllli1etli •• 
tUla llDCU lel'İJab JapwaaJdll 
" MDelilc bedeU ( tiO) 
bia Ura cm. Çiftçi pancar 
serlyabaclmi •mn•• F• 
kat Ziraat n ...ı 
""- J,a paacar ı. 
.O.ekte, ba Jllzdea de 
eJiae amduld para. geçmem 
tedlr. AcalM ba tekil deiiftirile
ma ve kGyllye daha 1IJlllD in. 
._., edeme ..ati balaaaaaas •? 
a. takdlrcle ıra,ıı sak ..... 
...... alıe11kbr. 

T-. ... ,,,.,... ... 
Arif Celll 



- -- - --~ ~ ~ .- ' - . -- - -Bu Sayfa Dünya Matbuabnda Bu Sayfada 
Haftada Bir Defa Neşro-

GÖRDÜKLERİMİZ Dünya Matbuatında Çıkan 
lunur Ve Bütün Dünya Meraklı Hikaye, Yazı Ve 
Matbuabnı Size Getirir. Makaleleri Bulacaksınız. 

Pariıte yeni bir ıpor: karşı kar9ıya giden iki kayıkta bulunan 
biri mayolu, diğeri balo elbiıcli iki kadın, ucu llıtik <!eğncklerlo 
biribirlerini ıuya dUşrmiye çalışıyorlar, bu ha9ada elbise ile ıoğuk 
ıuya dllşmekten çekinmiyen sporcu kızlara ne mutlu doğrusu. 

Markoni Gayet Mühim 
Keşifler Haber Veriyor 

İtalyanın meıhur muhterii ve 
celsizin mucidi Markoni, geçen 
hafta beynelmilel Fen Kongresine 
fttirak etmek üzere Londraya 
stitti. Bu milnasebetle orada s5y· 
liyeceği nutkunda yeni ihtiralannı 
haber vereceğini if An etti. Gaıe· 
telere verdiği beyanat, fen lle· 
minde heyecan uyandıracak ka· 
dar mUhimdir. 

Markoni diyor ki: 
''Muharrik kuvvetin radyo Ue 

nakli imkAnı, yaptığı.o muvaffa. 
kiyetli tecrübelerden aonra, ta• 
bakkuk etmiş addedilebilir. 

Çok muhtemeldir ki deniz· 
deki gemiltr, havadaki tayyare 
ve balonlar, karada yürllyen nak· 
Jiye vasıtaları, motar taıımaktan 
kurtulacak ve muharrik ku•vet• 
lerioi radyo lstasiyonlarından 
alacaklardır. 

Bunun bütUn dllnyada ne 
vakit tatbika baılanabileceğini 
ıöylemek mUmklln değildir. Fakat 
ben radyo ile muharrik kuvvet 
naklettim. Bugiln istihsal edilen 
kuvvetle, urfedilen kvvet arasm· 
da okadar bllyllk bir fark, okadar 
mühim bir israf vardır ki, paal"" 
amıı. Ültra kısa dalga vaaıtuile 
bir noktadan diğer bir noktaya 
kuvvet nakli mUmkiln olduğu için, 
radyo ile istenilen yere muharrik 
kuvvet g6ndermek çok basit bir 
ıeydir. Bilhaasa nakliye vaııtala· 
nnda nltra kııa dalgalardan 
çok istifade milmkUn olacaktır. 

Radyo ile muharik kuvvet 
nakledilince, o vakıt radyo tele· 
fon, televizyon teoıamen deği19 
miı olacaktır. Ültra kıaa dalga· 
)ar, hem ucuz, hem pratik, hem 
kontrolu kolay olduğu için, meY
cut elektrik teaisatına ihtiyaç 
bırakmıyacakbr. 

Sonra Ultra kısa dalgalarla 

nakledilen bir haberi yolda kes
mek mllmkün olamıyacaktır. Ha· 
ber, gönderen ve alan iki nokta 
arasında, bir hat fizerinde bulu
nur. Bu hattın haricinde hiçbir 
taraftan itidilsmcı. 

Bu sebeple ticari ye bilhassa 
askeri muhaberatta fevkalide 
ehemmiyeti haizdir. ÜJlra kısa 
dalgalar çok ucuııdur. Ku9vet 
gönderen makine, bir ampule 
kuvvet veren bataryeden daha 
koçnktnr. Alıcı makine cepte 
tatınabilir. Bu suretle nakliye va· 

sıtaları büyük makineler, motörler 
taş ımaktan kurtulacaktır. 

" Ben, fırtınalı zamanlarda 
bile ültra kısa dalgalar nakline 
muvaffak oldum. Televizyonda 
bunun bUyUk rolO vardır. Bu 
sayede fotoğrafı vazıh bir ıurette 
nakletmek mDmkilndOr. 

" Yine bu sayede radyo tele
fon daha pratik olacaktır. ÇOo· 
kn ıeıi değiştiren Amil kalmıya• 
caktır. 

" Ültra kın dalgaların pek 
yakında mevcut bntnn muharrik 
kuvvetlerin yerine 1reçeceğine 
9llpho yoktur. 

" ilk ahcı •• verici nltra kısa 
mevceli tesisat Vatıkan radyo 
iıtasiyonunda kurulmuıtur. Teıi
aat biter bitmez tecrübe baıhya· 
caktır. 

" Yalniı timdilik üllra kıaa 
dalgalarla 180 mil kutrunda bir 
ıabaya hAkim olmak milmkUn· 
dllr. KUrrenin yuvarlak olm&11 
basebile ondan 80nr811 için ftltra 
kısa dalgalardan iıtifade edile• 
memektedir. 

" Şimdiye kadar bOyllk maki· 
neler iıletmek tecrtıbeai yapma• 
dım. Şimdi bu tecrllbe Ue 
meıgulum." 

Roma'da, eski Roma ıtadyomlarını hatırlatan ve dtınyanın en 
muhteıem ıtadyomu olduju 16yleaea ıtadyomun ıeçen •'J açılma 
reımi yapılmıatır. 

: 

-

Rusyada Kadınlar Erkeklerin Yaptığı 
• 

Her işi Yapabiliyorlar 
Sovyet Rusyada kadın, erke

lin yaptığı her işi yapmıya bar 
Jamııtır. Bir kadının hem anne, 
hem İf kadını · olamıyacağı Ruı 
kadmı için anlaşılmaz bir fikirdir. 

BugOn Rusyada gtındelikle 
iıte çalışan 6 milyon kadın var
dır. Ayni zamanda çocuiu ol• 
mıyan bir kadına teıadilf hemen 
de mOmklln değildir. 

Rusyada hemen de her kadın 
hayatını kendi kazanır. Hayatım 
evine ve evinin işine hasreden 
kadın lıtiana teşkil eder. Rus 
kadını, iı hayatını evleninceye ka
dar tatbiki llıım gelen muvak· 
kat bir zaruret olarak değil, fa· 
kat devamlı birşey olarak kabul 
etmiıtir. 

Rus kadını hemen de her. tilrlQ 
lfe girişmiştir. Kadınlardan yalnız 
muharrir, artist, aktiriı, balerin, 
ıtenoğraf, memur, muallim, bae
ta bakıcı değil, yol amelesi, dnJ. 
ger, mUhendis, madenci, cerrah, 
Jeoeral, iktııatçı, hikim, kimya• 
ker, çiftlik mfidürtı, traktor ıo
förD, ilim kadını, fen iradını, 
kutup klşifl, hulisa herşey vardır. 

Rusya' da kadın, her ıahada 
erkeğe mUaavi addedilir. 

Annelere Yardım 

Rusyada izdivaç iki tarafın 
arzuaile aktedilea ihtiyari bir 
mnnaaebettlr. be• taraftan birinin 
arzuau herine izdivaç bozulabi
lir, izdivaçta kanunun en ziyade 
nazan dikkate aldığı ıey çocuk· 
tur, Ruıyada meıru olmıyan ço
cuk yoktur. Gebe annelere ço
cuk doğmadan eyvel ıekiz, doğ-

Ellerlnde m•d•n llmb•l•rfl• m•d•n 
ocaklarından çıkan ltçl 

Rus kızlart 

duktan ıonra ayrıca sekiz hafta 
tatil verilir. lhtilllden aoora 
kadın evden çıkarak fabrikaya 
girmiştir. Fabrikalarda çalışan 
3 milyon kadın vardır. Köy 
kadınları bile, kUçllclik e9lerini 
arkada bırakarak fabrikalarda 
kendilerine lı aramaktadır. 

Sovyet idareıinde memur ola• 
rak çalışan kadınların miktarı 
300,000 tahmin edilmektedir. 

Beş senelik lktıaadJ plAn ka
dının it hayatına atılmaıım teari 
etmiıtir. Son dört sene içinde 
gUndeliklo çalışan kadınlann mik· 
tarı Qç misli artmıştır. DUnyada 
kadın ilk defa erkekle omuzomu
za çahfmaktadır. 

Son Oç aene sarfında kaylol"" 
de 15 milyon kadın okuyup yaz
ma ıstrenmif tir. Her tarafta kadın, 
erkeklere mahıuı zannedilen it
lere hOcum etmektedir. 

Ruıyada kereıte iılerinde ça
lııan 182 bin, k6mllr madenle-

rlnd e 
çalı ıan 
80 bin, 
deri aa· 

nayiinde Rue kutup kl•lflerın 
çalı şan dan MadamNlna 
96 bin, Petrov• 
maden 1&Dayilnde çalıpn 69 bin 
kadın vardır. 

Ruıya kadını unaylo alııtır
mak için hiçbir fedaklrlıktan 

çekinmemektedir. Kadını ite at• 
tıktan ıonra çocuklara bakmak 

için her tarafta çocuk bakım ev• 
leri, kindergartenler, çocuk bah· 
çeleri, çama~ırhaneler vesaire ib
du etmektedir. Y alnıı geçen 
sene bu maksat için 30 milyon 
ruble aarfedilmiıUr. Bu mDesıe

ıelerde buann 5 milyon çocuk 
vardır. .. 

Rualar ba ıuretlo yeni bir 
aile bayab teıı. edeceklerine 
kanidirler. 

G~k Yüz~n~en . Bando Yerine Gramofon 
Duşen Buyuk Bır •• 
Taş Yığını Ve Hoparlor Kullanılıyor 

Vllno, 17 - Leh • Lihan1a huda• 
du ciyaranda ıökylbGnden bOyGk bir 
taı yatını dOtmOıtar. Bu eınacla blııl 
olan .Orl tü, onlarca kilometrelik 
bir daire dahilinde lıitilmittir. 

Dol•ndırıcı Bir Kadının 
Metlkemeaı 

Varto .. , 17 - Ma~ .. herlwlnl 
•e kilrkGnil ılrorta ettirmek ıuretlle 
4 milyon frank dolandırııın, So•y•t• 
lerln aabık Londra aefirinln metreıl 
olan kadın 15 tene laapıe •ahkGm 
edllmlttlr. Kadının cezaıı tecil 
edilmittir. 

Danimarka ordusu, timdi kıtaaba lnthlde tiden bando mmlkaya 
kalclırlDlf, onua rerlne ıramofoa " hoparl&r tapyan bir otomobil 
koymUfhar. 

V•flngton• gitmek Uzere Jol• 91llan •o ll•ftl•lerı Nevyork'la aokHl•Pd• kal•n ı .. ızıer loln bel•· 
Nev1ork aokeldarınd• llol•"ıart•r diyenin •91111 umumi J•tekhan•lerden ltlrl 

t 



T 1 AT VE 'l'I 
- Her hakkı malıf uzdar. - N••ıl defda ? •• 

il ................... •• Nasıl Y111adı? .. 
Tt.frika No. 8 Nasıl ÔlJü ? •. 

Mahmut Paşanın Parası Bitti. Otel 
Parasını Veremez Oldu 

86yle yaldızlı etiketlere, 
harada glllerler Ye metelik bile 
nrmezler pqam; beyhude yere 
eYham ye hayalita kapalmaym. 
baz r latanbul kapıaı blltlla blltllD 
kapanmadan avdet edin de. klt
kllnllzde rahabmza bakın. •• 

- Fakat, biz. •• 
- E, 6yle ise aiz bilirainlz.. 

Aatediğiniz ... ibi hareket ediaiz. .. 
Münir B., bu keatirme cevap

tan aonra. damat Mahmut Paf&Ya 
1ellm bile •ermiye IG:ıum ser
meden çalap gitti. Sefarethaneye 
ıelda. latanbula f'I telerafı v1rcli: 

[ Bu adam (amali vaaia) ya 
tabi olmaf. Hayallta kapılmıt
Kendisini deY aynumda giirllyor. 
bma kabil dejil. Reyime kalana, 
bu adam burada zatı t•baneye 
hiçbir fenalak ikaına kadir olaau
ıacaktar. Şayet blyle bit .. ,. 
taaaddi ederae, IDtlnll alan& 
Bununla puarhta giriımek, ikna 
rolunu tatmak, ab pbanenia 
mevki Ye ıerefi ile miteDUİp 
de;ildir. Hatta, bana tekrar ha
vale olunara, pazarlaia rlrit
mem. ÇOnkil ba,Uyeümi ihlll 
etmek istemem. Binaenalcy, bu 
adamı halile terkedelim. Birkaç 
ay aonra parası bitecektir. Eğer 
lıtanbuldaa para ıönderilmesini 
meuedebilineniz, burada para 
bulamazlar •e nihayet aYdete 
kendileri talip olurlar. J 

lf. 
Mllnir Bey tahmialerinde bata 

etmemifti. pek az bir umıa 
aoara damat Mahmat pqanıa 
parua bitti. Otel lcretial Yere
miyecek bir bale geldL Vakla 
M. pol isminde bir Fraam, ken
cliaini .ru ra DJ arete ıeliyor, 
bustm JariD Meymoa'ua pariae 
ıeleceiiai 8'y llyoraa ela para 
.... ek cilaetiH biç JMafmP 
rorc:la. 

ZaYallı Mahmut pap, ba 
11tarap içinde, b&ylece kıYrana
dul'IGn, Scfyadaki bük6metl 
eeniye komlserliiin• ltlr adam 
mUracaat ettL KendiaillİD (Beı
oard Meymc-n) oldutunu a6yledı. 
(Komiaet, Ferruh Bey) den bu-

·ıull bir mBllkat istedi Ye: 
- Eğer, ( zata ıahane ) arzu 

buyururlana, damat Mahmat 
paf&y• kendilerine te.ıim ederim. 
Fakat fU ıartla ki · Onun talep 
etfji 9imeadıfer imtiyaı•, bana 
lı.au baymulsan. 

Dedi. Hatta, Wru daha Meri 
ıfttl ı 

- (Zab pbaH) ... 
lttfa 6ii etmi1ecelderlactea 
emialm. •• 8-I• pbi ..,.,.. W.. 
çok evanu nlaf oLm bir.._ 
•• apaı altm bir kiUtle b
,. .. k n Delebet keaclilerlae 
c bellde) ppmak ........ 

sa, ... klçlk bir teladit te 
ıllYe ettL 

Komlaer, bu teklifi detbal 
Mabeyne yazda. F.kat cey 
alamach. ÇlnkG, babua (Ma 
bır lnallb. anuı ela Batclatk 
Musc•I bir kadın olan (ile,.. 
mon ) un, idi bir ...... olcltt
junu bilen Abdll bamit, bu tek· 
lıf ve tehdide. ud.a ..... e .. e 
iktifa etmifd. 

( Meymoa ) , tam iç ay bek· 
ledi. laanbuldan cevap ıelme
yince kalkb, Parise ıitti ye 
derhal damat Mahmut Paıayı 
ziyaret etü. 

iki ortaian kal'fllatma11, çok 
huia oldu... Apaşiklr görün0-
1ordu iri, Abdülhamide karp 
o:rnamak istedikleri oyun parti
aüai, arbk kaybediyorlardı. Da
mat Mahmut Pap, paru zbk 
,Udnden ( Gtaad otel ) in mub
tepa daireleriai terk~tmi1t orta 
1ııalli Ye ucuz bir otele nakletmiıtL 
Meymon İle, elindeki J:anlan 
klmilea tüketmitti. Bu vaziyet 
karş111Dda yapılacak yalnız bir 
İf katwyard.ı. O da, mektuplar 
yazarak Abdlllbamidi tehdit et
mek.. Şa1et bundan muwaffakiyet 
bul olmuu, o zaman ( J3n 
T.mdere ) iltihak eylemek. •• ,,. 

Meymon, AbdtUhamlde hita
ben glnderiten mektupların me.
mlaruu haz rl yor, Damat Mab
mat P... da banlan yuıyordu ••• 
Gittikçe tehdit kokuıu artan bu 
mektuplar, Abdnlhamitte yeni 
bir telif uyandum fb. 

Sefir Münir Beye )ine telgraf
lar reliyor, bu mektaplann mlin
derecatı baklanda izahat talebe
dll·yord& lllnlr Bey, hlaklrm 
bu lüzumsuz telişına f eaa halde 
kwyor, 

[ Ba adımın par,.ıı bitmf~lr. 

Elhamra Sinema
sında Müsamere 

Elhamra aiaem .. aetb°' 111-
da Greta Garbo'nma en btıyOk 
.... ola• Mata Hari ralmioi , .. 
nndaa itibaren ~aıterecektir. 

Ba mlauebetle IİDema mlldiri
yetl dla bir Gala mllaameresl 
tertip ederek bu bDyük filmi 
matbat me•uplanna irae et
miftir. Fıbr, oaeYzu iübarile 
amaml harp aenelerindeki euua· 
hak bldiıelerinia en mllbim bir 
fulıD&Dı canlandırmaktadar. Fil
min yapW.ı ela, menau fibi 
tllzel Ye kunetli, baştan eoauna 
kadar heyecan erer dir. 

akpm aaat 
2t,30da 

Oç Saat 
o,..tı Jpe·cl• %1 uw. 
Yuan: Ekr•• Ret•& 

Beateliyen: 
Cemal Rettt 
u-.. - -- --··---· ........... ..- ... 

fıTınlıul ldıdiuesl 
ŞchiPTIİjaf rosu 

1 

Para bulmak lhtlmall d' yoktur. 
boıuboıuna bajınp çaitrmak• 
tan baıka bir t•Y yapamaz. Bu
rada da b&yle teylere kimse 
ku!ak umu. Mn.terib olunuz. 
Evhama kapalmayınız. ] 

Diyor, fakat bu aözler, hOn
kln tatmia etmiyorda... Nihayet 
bir ,Un, tifre kltibi KAmil Bey
den Jİ.ıe bir te!ıraf ıeldi. Mü
nir Bey, buna feoa halde hıd
detleadi. Şu k aa ye kcıtirme 
cewabı Yerdi-: 

( Meşgul olacak bqka ifhıiz 
yok mu?.. Bu adam, burada 
tamamen At 1 ye 1Pcfl6~ bir bal· 
de kalm11tu. Eter pqadan bir 
fenalık ge!eceğıni tevebbiim edi
yorsanız, aldanıyor.unuz. Ben, 
ba bapta her mea'uliyeti deruhte 
ediyorum.) 

Ve, ancak bu ıuretle AbdnJ. 
hamidin JGretine, ıotuk bir ıu 
aerpti. 

Mllair Beyin ba aoa ceYabı 
&zerine, art&k mabeyindea ıelea 
telgraflana arkaaı keailmiftL Fa
kat bu deriD allk6t, damat Mah
mut paşaya da kabir Ye ezici 
bir darbe gibi tuir et1J1İf tL .. 
GDnler geçiyor, aefalet artıyordu. 
Gerek kendisi ve gerek oğullara, 
bDylk bir aat rap içinde kıYram
yor ardı. ParlH ıeldiklen uman 
ı&terdiklerl azametten arblr 
eaer kaJmamqb. 

( Arı.aeı var ) 

.,. _ _. Pek yakanda ~-~ 

FRANZ LEHAR'm 
Neffa ••ılusl •• lftiyaldı Yalalerial 

BEKARU~ VEDA 
flm·ade dlıl~eeek.&nla. 
MARTHA .EGGERT 
ERNST VEREBES 

ASRI Sinemada 
RA'ION NOV ARRO •e SUZY 

VERNON'nuo temsilleri 

AŞIK RAHiBE 
F a aızc<1 akli •e ıarkah film Per

e be WOniJ aon mat neaıne kadar 
~-· de••m ed ce t '· 

Mewsimin en buylik ve •• 
mikemmel komediai 

aizlD ve prlula 

96 No lu MAHKUM 
komedisidir. 

Bu hafta 

OPERA'da...,, 
-----• Mı.t-a bir gh yapmak icla ... -----._ 

Bunun ftll A ,J İ K 'e gidiniz. 

ıc......... .• 
DiplomatlaraHükmeden GizliKuvvetler 

Şimali Amerika' da Çalı 
şan Japon Casuslan 
( Batturft t laci ••Jfa.W 

Oaakrye tallmat yer1or •• inana 
mtal olunmaanu iatiyor. O da 
Dalq Grara'i aezdiae çatırsyor. 
a. lfh, b11 bdmı kullanmak 
aHdaaıadadır. 

o .. ki'oin amirleriodea aldıiı 
talimat. onu, büyük bir yeae 
dlifürdil. Çilnki bu kanf.k it 
hakkında en kOçllk fikri yoktu. 
Fakat bereket Yenin hinde 
vakit vardı. Zira Amerika malt 
mahafilinin umumi efkln, Japon 
ameleai aleyhine galeyana getir
mesi için propaganda yapmaaı 

laı mgeliynrdu. Zira, o ukte 
kadar, halk, bu amele qaaeleai 
ile hiç meııul olmamıfb. Onun 
içindir ld bu propaganda yapı-
lıncaya kadar inde kAfi derece 
Yakit bulunuyor, demekti. 

Ametikaıa Ml'IDaJedarlan, ka
rarlar.na derhal tatbik uh•••a 
koymuşlar, bu İfİ idare etmek 
llzere gizli bir komite t91kU 
etmiılerdL Bu komitenin umumi 
kAtibi genç bir cliplomatb. Ayni 
zamanda Vqinıtoa Babri)e Ne
zaretinde de mllhim bir ftlİfai 
Yarda. 

Hllk6metindea ıea.. talimat 
&zerine derhal faaliyete ıeçea 
yDzb&fl O.aki'nia l;reaebildiji 
aıa:Gmat, ancak bm iahiaar 
etti. Ba malamat kili detildL 
Fakat ip koyulmak için de 
fuluina fimdilik lüzum yokta. .. 

DUp •ntak•Naa ıittiliai. ......... 
da modiatlralık Japbi m, bir ara 
knçnk bir matua aahibi bile ol
d9jaaa anlabyordu. Fakat o, Ne .. 
Jorkta bir qap, bet yakara do
Ia..,ak ıençlik habralar m ihya 
ile neı' elenirken 0.akiain adam
lara tarafanclaa adım adim takip 
Ye taruaut eclildlllala farkmda 
detildL Büttın a8yledltl ahler. 
muntuamea, Oaakiye yetiftlrll. 
7ordu. 

Japon zabiti, kadım bir boı 
boğazhk yapap yapmıyacai nı m .. 
rak ediyordu. Fakat memnuni
yetle g3rllld.llkll, kadın. 111' ifp 
eden takımdan deiilö1r. 

Bundan dol•Jldll' ki Jine bir 
aGn aer azat bir surette cadde
lerde d0Ja11rkea, te.... eclereJ. 
eliği eırararenglı adamlardan biri 
kohmclaa tatta n )'İlle eararenp 

ı f>li' --~ Wr otomobile biadir
di. Doğruca M. 0..lcW.. dairr 
aine götürüldD. 

Getiren memur çekilip sittlk
t• sonra M. <>saki ile .,.,.._ 
mi pi tma od•mna pdiler. Da
...., aparbmanm en ıenit od• 
ldL Bir diYaD Yarda, kitap dola 
raflar ghe çarpıyorila. Odanaa 
ortuında iM bll7llk bir JUi ma
.... Ye J&lllDda pDİf Wr Wtuls 
Yardi. 

Ylyb&fl O..ki hem• ller J .. 
poa gibi ima bo,ta idi. Ocladu 

Dalıy Greea, San Diyeıo um.. içeri fire• Dai11 DeJ•pacat • 
nında. keodiaiae Yerilen talimat t•tırmıft ayakta duruyotdu. Ya.-
dairesinde çalıpp duruyor, fakat batı 0..1d derhal maaaaıDU1 ba-
bu it arbk .mirine dokunmaya .... -~ Wlw!alae ~ 
batlıJorda. Onu memnun eden 
nokta, Japon zabitinden aldığa Genç kadın. adamı, bir oda 
paralarla bankada açbia cari ktltüil arkaaana 1alclanm•p plto 
beaabıma yaYq, yavq fakat pa bir ... ,. ... bemettl. 
mantuamaa ytıkaelmai idi. Bir Kadın hlll ayakta iclL Y alaaa 
ara, bu adamlarla al&kqm kirle mantoaanun 8zeriae atılmlf 
keameyi bile akbndaa ıeçirdL tUyll boua, ıhlerial lmmea ka-

Clakl mDtemadl ...tte · pıy•a ıeDİf kenarh ppkua ile 
aelafaat içinde JUYarlanmak artık hemen d1pn rçıkma\ iateJ' Piti 
apıaa sidiyordu. Bu •rada, bir haU Yarda. iki eu.ı. bafilp 
kendiaial yllzbqı O.aki aamau kalçalara ilerine da1amıfb. J>a. 
anpje eden meaor geldL Fada yarı.ra 161 ı•ıclirditi umu 
izahat Yermeden NeYJorlra side- : hiçbir tarafta, hiçbir r...ıa .... 
ceklariai llyledi birlikte Jola olmad pu .. cll. Kea6ial ._ 
çıkt.lar. llaamafib kacha da te- •• ,Ja,..aa tklk• plcll n 
Deffilr etmek ~ fala .. ., Dlacla ki, ciddi bir muayeae,. 
etmedi. tabi tutuluyor. O anclaa itibarea 

San Diyeğo nan alkol koka ' bu mtlsabaka11 munffakiyetle 
meyhanelerinden n daima urhoı bitirmiye Ye o rtlne kadar b-
ıuen bahriyelileriadea kartal- ıandıiandaa daha fazlaunı ka-
dutuoa memaaada. Eskidenberi ıanmıya azmetti. Bu aırada Japo-
lılecliji Brodvay'a kaYUftuğa nua aizandan pa kelimeler cll-
zaman aevincine pay•a yokta. kBldll ı 
iki gtın Newyorkta aerbest avbeat - Soyunuauz 1 
dolqta. Bu müddet zarf.ada biç Daisy Greea, bir emri .. -.. 
kimH onu arayıp ıormadı. bu dzden, maymuna benzettiil 
Dalay Greea, aeçirclijl Mfalaat Japoola mlllAkatlannm UUll ... 

bayab zarfında bir parça ıitmaa- nbilecejiae lalkmetti, Enelt 
lamlfb. Eski 1efabat Ye ihtipaa pl~uun, Hara mant-• 
demerindeld o ince •damuacla ça arak div.... Durİlle atb n 
.._. lr•••ı•ıfb. Fakat WI bekledi, fakat lra,.11adald adam 
ıtııel bir kadında. Oau Ne910fka muuıma lberine etllenk ,.. 
ı&ı•ea memur bankadaki ..... JUm&Ja batla.P. Bir ara ...... 
~illa ............ ,. • • .... • kalcL...U ....... 
m1yacalr ..ette ..... ....... -W tekrar etllı 
mııtı. Klflk Wr etele ,_..... - Çabalı ..,_ı 

Dm,Gı... ....... : 
Ye .............. •Z J8 ı · ........ tı•&JJW ita 
kOJQldll. ........ .. .,.,.. , . ........ •••ılı' 1 .... pa,.. 
aile ..Wbl ÜUI .... llr p'claa ._.,. lnmu .ı 
bayla • pcak .,., ......... ,... ptlrlı ı'wt'? Aü•m ... 
Bir laama İlle blla ...ık •.Ucle ,.._ lair dela 
çahfayorlarda. Fakat eliler Wr Girdi ld llllade ........ 
parçadan ortada ...,. kal•amafb. ,... JUIDIJor, Qldt ı 
Maamafib ıçleriad• ~ biri, 1ç1a relİla rap11or. 
tiyatro ba1atm n ap1... caddea . nnm werdl, clY•ma bir k:~-.• 
mtı,ktıl olaa flbret le,.._ ,ali- 11ift1 n tekrar aorcla ı 
•~lememiflerda. Ba da ona hlJt. - Blaltlltlla mll IOJaDaJI• t 
ıaettirdiki bankada binktirebllcliji Japoa1ala, adeta laomardamr 
ufak ıenetle o, beplİDcle9 fala ıibl eeup ftl'diı 
muYaffak ole111t.. - Dalaa enel • llze -.. 

Her sılrlf Dil ............ ..,........ _.,_.... 
........ fellketl_.• ....,. ... 1 C ) 
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Firavun, lbranileri İmha Ederek 
Kızlannı Cariye Yapacaktı 

FlraYUD'un, kor~ tehdidine 
iafmen ODUD bltllD l..aiJ opJ. 
...... mahTetmeyi tasarladığı 
Larice 11zmı1t ve ta Y ahadilere 
kadar varmııta. Firavun, Yahudi
lcrin memleket haricine aağ ve 
ull• pkbkları takdirde bir 
dlfmam birleıerek Mııu'ı iltill 
etmelerinden ve Mııır'ın bllfJn• 
hela elmalarmdan korkuyordu. 
Mımrhlar, Hiboelardaa .. ıtarca 
- "cefa ~lnnifler, onlardan .. ıı.t.I......,. O halde Y .. 
lmclileri ........... k MaaarWar 
IPa Wr .. ,.t memat me.eleai 
idi. Y ... diler de ban11 bilclikı.i 
w Ma.Wardaa ocak, _.., 
aneak itiaaf garec:elderlni. " 
p•at 1aftf ialurua ağrıyacak
lamu aaladılda'ı için Mısır' dan 
pkıp ıitmek iatiyorlardı. iki ta
rafm hayaU menfaatleri çarp .... 
1onla. M •r Veliabbnın onlan 
..ı.YVmiye taraftar olmua, onun 
.. mleket menfaatlerinden fazla, 
IHr kaYmin hakaaa yere ı.ulme 
ağramaıından, kalbinin te ... nr 
du1mumdan ileri geliyordu. Ya
hudiler bu kunetten iltifad• 
etmek iatecliler. Gerçi prem, 
....... auarmcl.. pek te uygıya 
4epr bir adam değildi. Çllnki •ir Yahudi kııanı kaçırmlfb. 
Fakat ba km kaçırmak 1alwa 
onun np dejilcli. Kız da ona 
16alll vermif olacakb ki onu 
•wtarmak için herteJ J&pıldıiı 
laalde, ILaYminin nezöme daomek 
lllememif Ye ODUDla beraber 
sftmeJi tercih etmiıtL O halde 
h kazdan ye bu prenılen istifade 
etmek gerekti. Firamnun lbrani
leri imha edtırek kızlannı Ye 
cocaldanm kale ve cariye olarak 
dajıtmak fikrinde olduğu her 
tarafa yayıldıktan sonra lbraniler 
derhal Merapi'nin, yani Yahudi 
ı&zelinln amca11nı Menfise gön
derdiler. Ona prensin azerinde 
tair icra etmesini taniye ettiler. 

Merapi Prensin kAtibi olan 
Ana ile ikamet ediyordu. Merapl 
amcasının geldiğini evveli ona 
açb. O da bu iti doğrudan doj
raya V eliahta açmuanı we ona 
anlatma11nı ıöyledi. Prens, ber
tin onların dairelerine geliyor, 
ikiıini de gör&p gidiyordu. 

14'00 .... , ..... l'2tGKr 
780 • 

._., 1400 • ... a 800 • • .. 
ıao • t " 300 • ....... ,,. ................ 
llulaıdu ••'ull19t aluamu 

cıewap lfln mektupl ara (G) luanflü 
d.ı P&Y_. l&umclu. 

Adnl 4elfıtlrtlmeal (20) luarqtar. 
a ... , hte .,..... ...... ,,. ,.. .... 
.............. h .............. ..... ·: 

1 

l 

Fakat o gllD Prem, yalnız 
gelmedi. Kar111, lmkardqi ft 

Mmr'ın Veliahb olan Pr ...... 
Uurti de onunla ~ eraberdi. 
Preuea, Merapiyi g&rünce ı•P
lada Ye .ordu : 

- Bu kadın kim? 
Kocası ceyap Yerdi: 

- Her halde Ana'yı g8rmiye 
l'elmit olacak. ibran! imiıl Ben
den farail kavmini kılıçtan kur
tarmamı temnni etmek istiyor. 

- Buna imk4n yok. Onlar 
az kaldı ıeni öldilrOyorlardı. 

-.Merhametli davranmak daha 
dojnadur. 

- Fakat senin tahta geçe
bilmen bu meaele Ozerinde Ye
receğin karara bağlı f ruaYUDUD 

arıuıuna, iradesine kartı gelmekte 
deYam ederaen ıenin Veliahthğını 
ilga edecek, Amen-meaı'i yerine 
ıetirecek f.. 

- Olabilir! 
- Benıe olama:ıl diyorum. 

Yahudiler için bu fedaklrhğa 
katlamlmaz. Hakiki iliblar, Ma
mr'm illlılandu. Biz onlara hizmet 
eder ye onlara itaat ederiz. 
faraifin ilahı sahtedir. Ona ta
panlann hakkı, kılıçbr. 

- Bize gCSre böyle. Fakat 
hakikat bu mudur? Şu genç ka
tLaa 80nmu •e keadi ilAhı 
haklrmda ne cledijiai dialeyiaiz. 
Sonra dediğini İlpat etmeıini 
dileyiniz. lapat edemezse, o za. 
maa İf deiiıir. Ôyle dejil mi? 
Mera pi. 

- Aman efendim. Ben pek 
kia bir kadtnaml lılhımın hak 
illh oldujunu, Mıı r ilAbların o 
Ahte oldujunu nasal ispat ede
bilirim f 

- lıpat ederıin r Seni Uih
lnnmızan baba11 olan Amon-Ra'ya 
g&tftreceğim. BUtnn illblanmızı 
yaratan odur. Senin illhınla bu 
illhımıa çarpıfımlar bakalım, 
hay dil 

Akıamdı. Ortalık kararıyordu. 
Perena, Prenıea, kitip •e lbranl 
kı2 lralkhlar. Saraya mtlcaYir 
olan Amon mabedine girdiler. 
Mabet ıtıldar içinde yüzüyordu. 
Ylikaek •e muhteşem sfttunlar 
ara11nda hir in.aom Oç miıli 
bDyftklOğfinde olan A~..ın heykeli 
duru7orda. Kqların.n 811rinden 
tad yUbeliyor Ye tqtan iki •or
guç aaia, ıola serpiliyordu. Bir 
elinde hDkDmc?.Jrbk ulıı, Bbll· 
rltnde kudret ve baki rumuzu 
bulunuyorda. Işıklar, onuıl 
prb bakan aert " korkanı 
Jlll •~rinde ptrıldayrp g&lgeler 
ıaçıyordu. Amonan safında ilAhe 
Mat'un heykeli bulunmakta idi. 
Ba d•, herıeyio ana•ı idi. Mııır'ın 
Pfh uca -- bqaada idi. E.linde 
eaell hayab nmzedm haç bi-
pmU ad buluaayorda. Solda 
tabla kafalı kamer illhı Hanau 
durmakta idi. Bqmda kameri 
beclritam hllinde de ıibteren bir 
billl yarda. Onun da aa; elinde 
ezell hayab remzeden haç biçimli 
ul, M>I elinde de kudret ulu 
balaamakta idi. Fakat b&tOn hu 
Allahlulll • bllylljO. u kuclret
Uıü ,__.,. 

( AıtJa .. 

W..IMll 

BORSASI 
17 - 12 - t9.l2 

Para: ar ( IH•Uf) 

kurnı kurut 
1 fıterU. ~ 20 •aroa 12',-
1 dolar 213,- 1 fflla A..-. 71,-

20 h. Frauas l'ZO,- J peMta 17,-
20 liret 

,.,_ .... !0,90 
20 fr. Bel~a 117,- r s1ot1 •.-
20 drahmi 24.- 1 Penıl Si,-
20 fr, laYiçr• 820,- 31 ı., 23,-
20 leH %1,-- ..... il,-
1 flori• 85,- J ÇerYO ... -.-

Çekler 
Londra -· l ~-a l5,M50 
NH • york 0,4102 4,Gm7 
P•lı 12.03 ~ 5,7550 
MUano 9,1150 BerHa 1,sm2 
Brik.el 3,3932 v-.... 4,1121 
AU.. St.1125 Pette 3,3322 
CeaeYl'O 2,4417 88kret 80,1150 
Sofya e.9350 Belsrat 34,8825 
Amıterdam J,1705 MoôoH 

Hlaeee....a.rt 
Lfra Lira 

it Bank.(Naaa) 10.15 A•adota" ıoev. 37,50 
• ((HlalleMI )) I~ Ş.k D. Y. • 41,45 
• eaa 1 95,- ı~ T 50,00 0-.•1' 8 .... 35,- .... raaYa.J 

Selblk • ,,.. OakM. •• 11,00 
Şirketi Ha7rl7e 11.30 Terlroe 32,40 
ffmJiç ........... 
AHdoJu "eov.• 24,35 Teı.ı.a 

• 9"81 P. 22,15 Bomeatl 

Esham ve Tahv1181 
Vra 

latfkraıı Dahlll 9i:ö0 
.,.,._. ... !111.51 
Ga.rtk l,00 
Saydl mah1 f,80 
Bafdat tertip 1 ~75 

%1.-
15,-

• 23,65 

Lira 
4,20 
4,'11 

18,80 
170,-
41.SO 

• • il 5.21 

Reji 
Tra~ 
Rmb:a 
Oıır.llclar •• 
Terla• 
Elektrik . --.-

BORsA HARid 
Tahvilat. Mealllkat 

Lıra 

Tlrk Aiti .. 9,22 (Rqat) 
ini'• • J0,42 (Vahit) 

T.ira 

41,75 
~ 

Fr. • 8,22 laee heflblrllk alhn 
Ruı • ıo.n 

( CGmburiyet ) 45,-llecldl10 34,00 
e-kaot (Oa. B.) 2M (Hamit ) arm•h ~ 00 

Kalın be,lblrUk alhn (Retat) • 47,00 
(Vahit) • 48,CO 

( Gümhurlyet) 46,20 Mıaar Kr.Fo.1886154,00 
( Aıılz) 48,00 • • • ,903 87$ 
(Hamil) 41,00 • • • 1911 85,00 

(*) Muamele )'apılmam'fbr. 

=TAKViM= 
PAZAR 

JCG•• .... t el KA1tUt1 93.J Kaaa40 

AraW a.:aı 
ıs Şab.. ımı 5 ld Kaa.. uu 

\' ,, , ... v ·11·· -....... ' l 38 7. 21 
··~ 2. - •Ô 42 

' ~ 
7. 28 12. ı ı • 1 ·• IJ 21 

il •• 148 .... 30 .... , 12 51 5SS 

---
Süt Meselesi 

Canlandı 
( Bııtarafı l inel ıayfada ) 

bu meselenin baza tedbirlerle kö
kOnden halledileceğine kanaat 
ıetirmiılerdir. Azadan Galip Bah
tiyar Bey bu kanaab besleyen
lerin en bqında bulunmaktadır. 
Ôğreodijimize g8re Galip Bahti
yar Bey bu buıusta tehir mecli
ıine yerilmek llıere bir takrir 
ha11rlamafbr • Ba m8nuebetJe 
kendlabaden izahat iat•J• bir 
muharririmize Galip Bahti1ar Bey 
ıunlan elylemiftir: 

ı.tanbul eebrinia alt ihti1aca 
60 bin kilo oldu}u halele. latihaal 
32 bin kilodur. Ba mikt... kay· 
maklan da ahodaktan aonra 19riye 
kalan kıımına IU karııtarılmakta
clır. Yani piyasadaki ıtıtlla yan
ma .. t.pil etmektedir. Hiçbir 
medeni memlekette blyle bir 
'ftliyete me1daa Yerileme1. Site 
811 kantbnlma1111111 lnOne ıeçmek 
ye a8t iatih..U yerlerinde kaymak 
makineleri bulanma1111a meydan 
vermemek içia .. hir mecliaine 
bir teklifte bulunacağım. 

Et meaeleaine ıelince, et kafi 
derecede uculamıp.Bmaclu fula 
ucuzlana. dalıildea kor- retiril .. 
miyecell için ebıis lrahuk tehli
kui Yarclar. Ebteila ele llalaa 

Dan Emln&ılade H11elerduberi 
ırfSrmedltha em bir ark ... , .... 
rupldl-. 0,.le bir arkadaı ki 
onu• ıBJle bir yarım ıaat oturup 
•aroımek hv •a&de bulm için ıoJı 
n•kli ltlr t•J olacakb. Fakat aal
llk bu ya, KadıldSJGae srldiyordum. 
Birine ıöz -.umlttim. Vapura topa 
topu 15 d•kiluı• •arda. O da ft Baa· 
ka11nın l.tanbul ıubeıdne upıyacak, 
ofla için bir tuarruf be1ab1 açtıra• 
rak ka•bara alaeakmı• Cam• 
ııkılch. Keadi•lne -4yledim: 

- Bunda 11kılacak ne var? dedi. 
Şimdi beraber banka7a gideriz. Benim 
itimi gGrQr, ıonra da beraberce Ka· 
dıkGyftne ge~riz. Vapurda bol bol 
konuıuruı. 

- İyi amma vapur? 
- Yoiltlrls korkmal . 

Arkac:lqam teminat Yerdi am
ma doinuu ben inanmadım. Kol 
kola eald poatane biDa11a doiru 
yllrllrken 15 dakika IODl'a kalka
cak Yapuru deiil ya ondan ..
rakini bile kaçırmak teblikeliDI• 
me•cut oldupnu d6fDDIJonhm. 
Bankada lauap açtarmak. kumba
ra almak. para YenDek... O. o .. 
beı dakikabk itler değildi banlar. 

Bankaya onbir buçap 2 geçe 
ılrdik. Boydan boya uaaan o 
koca aaloo bkhm tıklım dola ldL 
Ben bu kalabalığı g6r&ıco kendi 
kendime '' hesap tamam dedim, 
hiç lbtllme iki l'aznm, MDİD •a
pur kaçta bile.., 

Acemi olduğumuz için ta.... 
ruf ailesini arayıp bulmak yanm 
dakika allrdl. Onbir bu~ujıı Ud 
buçuk ıcçe Iİf•ye derdimial .a,. 
ledik. 

Doıtama bir karton anttı•, 
tııtftne ismini, adresini yumuam 
16ylediler. 

Bizim Yapur nual olu kaç
mlfb. Arkadapm muamelelİlli 
takip eclerk-. bea de batbot-a 
Yakit kaybetmi1e7ila, bukanaa 
tuarraf maamellb hakkında! iza
hat alarak bir ya11 mevzuu çıka
rayım, dedim. 

Sallhiyettar memurlardan hi
rlne m&racaat ettim. HIYiyetlml 
Ye arzumu ı6yledim. Birkaç ... 

niye 1011ra kap• aalona açıla 
odalardan birinde marokea bir 
koltuğa ılmlllmOt. not defterimi 
çıkararak yazmaja bqlam .. bm. 

- Baakanan JıtanbuJ tubeeinde 
k.bmbaralarımıda para biriktirenler 
araıauda mekttp talebeleri batta gelir. 
Sonra eenaf, tubafiyeeiler, bakkallar, 
seyyar eatıcılar ve saire, UçtlncU ol&• 
rak ta muallimler ve memurlar sır ya 
girerlw. 

Kumbaralardan en fula 10 ve 25 
kuru9Juk paralar çıkar. Çeyrekler Te 
nikel paralar bunlardan daha az.dır. 
Bir kumbara 5 kurutlarJa dulu olursa 
ur • 15 lira, 10 kuru9lar a dolu olurıa 
17 lira, 25 kuruılarla dola olursa 
28 - 80 lira alır. llaamafih kumbara .. 
lardan bir liralık, 50 liralık, 100 lira• 
lık, 000 liralık ktfıt paralar da ~ık• 
tığı olur. 

En fazla te•dlat eamarteai, 
puarteai. pe'fembe gllnleri kay• 
dedilir. Tuarruf pbemll bugtn
lerde 400, diğer ,nnlerde 250-270 
mlracaat karpancla kalar. En aa 
muamele yapbiamıa al• biç ole 
•aua elli kumbara boplbnz. Ay 
aonlaruada, ba1ramlarcla HMbar 

lamada bu rakamlu daha 11ko-
1elir. 

l.tanbul ıubeainln tMarnf 
heaaplanm tetkik edecek olar
sak tuarraf lmma ihtu edildiil 
gilnden buaftne kadar kumbara
larda çakan paranın 1,600,00 lira 
olduğu g&rlrllz. 1931 k•nanuenel 
nihayetinde 1, 100,00 lira olan bu 
yek6n bir ıencde yanm miliyoa 
fazlalqmqbr. 

Bu huaba gire mtlflerile
rimiz her ay kırk bin lira 
tuarruf ederek bankamı1a y_. 
brıyorlar, demektir. it Bankua 
l.tanbul tubeli tuarruf luumnda 
elyevm 19521 heaap hlmiU Yarclar. 

Bea aon · cllmleyi te1bit et-
mekle •euul iku kapı açalcla. 
ArkadAfım bapm içeri uatarak 
tellıla haykırdı : 

- Çabuk çabuk 'Apara b .. 
dakikan kalch. 

- Sen itini bitirdin mi? 
- Çoktan... Oublr buçııfa cl6" 

geçelldeıaberl 11nl anyoram. Benim 
itim birbuçuk dakikada bitti. 

·~····································· .. ··············~ 
.. l .... ~ ... J ......••.... ~.~-~.!.? ............ l.~~ .... ı .. 

ı ı 
18 Kanunuevvel Pazar 19 Kanunuevvel Pazartesi 

l.taıab.al - ( 1200 metre ) 18 ıu 
(Nib 1 H.), 18,45 orkestra, !O B dayJi 
musiki hey t1 21,30 Madam Riçl ta
rahodan teganni, 22 gramofon, aJaoB 
.,e borsa haberleri, saat ayara. 

Bukreı - ( 894 metre) 20 trlboy 
koı ferans, 20,40 gramofon, 21 Kııvar
et, 21,30 konferans, 21,40 Keman 
ıolo, 22,10 Romanya muıiki 1. 

Belrat - ( 431 mo&r• ) !O gramo
fon, 20,~0 musahabe, I0,50 konser, 
21,SO Rigoletto operası, plik. ıle. 

Roma (•·U metre) - 21,45 Kay
bol muı kadın isminde bir operet. 

Prat - ( 488 metre) 20 SIAv 
havı.lar, 20,85 konser !S,20 ıalon or
keattan. 

Vt,ua ( &18 metre ) 20,80 Baf ıf 
kon11r, 18,SO (LAyipçir) ıea naklen 
kouaer. 

Peıte - (650 metre) 20,80 Frans 
Llıt lıminde bir prkılı komedi, 22,SO 
cubant. 

Varıo•• - (1'12 aetre) 21 balk 
konseri, 22,26 Geguln farkı aöyliye
cek, IS danı havalan. 

Berlia - ( 1685 aetre ) 21,45 

f.t ... bul - ( 1200 metre) 18 su 
(' edl Rı a Hanım), 18,45 orke ra, 
1,!\-0 Fr n~ızca ders ( ilerlemiı lan• 
l:ıra ) 19,45 orkestra, 20,SO Y f' arl 
A ım Bey, 21 Hikın t Rlza Banıı ve 
Aleko Efendi, 22 orkestra, aja ve 
borsa haberi, saat ayarı. 

Blkrlf - ( 894 metrel 20 Bılgf 
konferaoıı, 20,40 gramofon, 2l ,5lS 
t< rkı. 22,~0 konser. 

Bel.rat - (431 metre) 20 C "'an 
orkestrası, 20,30 mUeababc, 21 ı ş'e 
Yeren ha' alar, 23 haber ve danı. 

Roma - ( 4'1 metre) I0,10 haber 
n gramofon, 2121) kitap w mahaqir, 
21,45 hafif konser. 

Pıat - ('68 me&re) lt,'5 net eli 
kooıer, 21,45 konser. 23 eoo haberler. 

Vl7ua - (518 metre) il ork atra 
ve senfoni, 23,50 cazbant. 

Varıo.a - (141! ınetrı) 20,45 
Radyo gazetesi, 21 Varther ok.era ı.nın 
p Ak bazı parçalan, !3,45 ç ğao or~ea• 
trası, 14 danı havıı.lan. 

&erlin- (1655 metre) 20 Bemleket 
bı.berlerl, 20,4~ eski tlllae duaları 

Konıer • 
~~~===========--==-==============================::-==-

21,45 neı'e veren havalar. 

fazla ucuzlıyacajını biç zagaetmi
yornm. Tacirlerin aldığa mallmata 
ılre ba Hneld mahlultın ıeçcn 

aenekine aazaran blru az oldutu 
anlafalmaktadar. Maamafib, ba11 
k&,lw llnat bukwnm iyi 
&,atla Mida1 .,.... laalıı..._l 

tızerine buğdaylannı aakladıklan 
de ı1öylenmektedir. Eier bu haber 
doğru İle mabıul f6yle böyle 
geçen ıenekinin ayni fiyatta ol .. 
ca~br diyebiliriz. Ekmeğin paba-
Wqmaama imkla olmad ı.nı taı.
miD edebillris. • 
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ttNllAtLI TUT.Alt. 

TAVb.. ZADE VAPURLARI 
IZllR POSTASI 

,..,S!p~DlT 
Puartea117de Sirkeciclea ha
reketle Gelibolu. Çmklrale " 
1zmin azimet •• Çaaakkaleye 
ufnrarak met edecektir. Yol
ca bileti •apurda da werilir. 
Adres Y emifte Tamzade Mus
tafa biraderler. Telefon· 2.2210 

2 
gün kaldı 

Yerli 
Mallar 

Pazarında 
• • 

...._ ......... 
istifade ediniz 

latan bul 
.... çekapı 

Beyoğlu 
lat klll caddeal 

1 FRA TELLi SPERCO 
Enrloo Sperce "' mabda•lan baltflerl 
Galata 8ıneı Vakıf ban (Sabit Arapyan 
Ban) 1 lnoi kat 1·10 Tel. B. O 4792-1 

CIE ROY ALE NEERLANDAlSE 

<tapur tlrkttt • Auterdam 
Annn Roterdam,Amıterdaa n Bamburg 
l~ln 7ak.Jada brekıt edeoık npurlar: O.•-• nparu ıs klnaaaevvele 
dofru. 

Cam11agale RoJale Neeerlandal•• 
Tapur ıirk tı vaaıta811e n bilumum 
?Yeerlandalaeı vapur aouatalan arasın• 
dakl mubaberat aay.ealnde DONYA?t-"1N 
BOTVN LİMANLAR! l~tn emtia kabul 
edilır ve ooQau KONŞiMENTO veri· 
J8' lir. 
Yakıııda Burgaı, Yama ve Köstenceye 

hareket edecek vapurlar 

Oreetee vapuru 17 K. enete doğrıı. 
H.rcule• Tapuru 28 K. evvele 

doğru 

ltermee vapuru 11 K. saniye doğrıı 

Amıı erdamdan beklenen vapurlar: 

Orestea vıı.puru 17 K. evvele doğru· 

Hercule• vapuru 28 K. evvele doğru 

Hermea vapuru 1 ı K. l!aniye doğrll 

Aulerdamdan hareket ~deoek vapurlar 

Her .... npuru 2l K evvele doğra 

C.rea vapuru.( K. Ba.niye doğru. 

NrPPON YUHN KAISHA 
(Japon vapur kumpaDJMI) 

Yokohaına, Kobe, Dairea, Tuegtao, 
Sbangbai, Boakoq, 81nppor, Oolombo, 

8 es Por Salt. zmır, latanbul, P re, 
Oel19Vn, VaJencfa Lfverpol ve Gla,.gow 
Uma ıları arasında doğru pQsta • 

( Akt.ırıoımı ' do~ru) 

Toıcoka Maru 'apuru 20 
evvele <lutru. 

Dakar Maru •aft11111 19 L n 
loğru 

ra ıllt tçm Ga.'a a'da Altıııcı vakıf 

Uanı da RATELLl SPERCO, ENRICO. 

'PERCO ve lIAlıTUMLARI haltıflerl 

v•pur acenbih~na l!lfiracaat. 

Tel. 4 • 479-21 

lstanbul Giımrük Muhafaza Baş
müdürlüğünden: 

1 - Satan almaca"- olan 2670 metre astarlık bez kapalı sarfla 
kırcLrmata lcooulmuıtur. 

2 - Kard11ma prtlan klğldanın tudikli ıoretleri Ltanbul Giha· 
r8k Muhafaa Baımtıdiri1etindeki aatm alma komiıyonun
dan almacakbr. 

1 - Kırclarma lstanbal GOmrlk Muhafaza Batmildiri1etinde ku
rulacak alım atım komisyonu tarafaudaa yapalacakbr. 

4 - K rdarma 10 11933 tarihine rulayaa Ah allol aaat 14 tedir. 
1 - Teklif mektupları kanundaki hlkBmlere gire gilıı ve ıaa

tiacl• enel uıezk6r uba alma komisyonuna werilecektir. 
1 - Kcrdırmaya fİneekJer yerli fabrika mllmeail veya vekill 

olduldars hakkında vesika g6ste ecelderdir. ~ 

' - Her meldi, biçilmif bedelin " 7,5 iu 87 in 15 lmratluk 
mawkkat g8venmelerile ttıemiut. belli -.allea ewvel ko
...,_ f'Cll .. lerL 

1 - CJnMji Wtan1Hll G8...ak Matı.fasa -· 
lateldller orada • rcbilirler. 

9 - BeUI olaa 1aatk • t Jmaıı adet olu -.l ıt kA11dı cloldurul
llaktan ıoara biç bir l l.lit oıul edilmivecektjr. 

Tokat lnhi idaresinden: 
Tokat, Eibaa • Nikar İalıİMt' idareleri aabarlamade ••"81 

.. bili teaayilt ve teoakm olmak lıere cem'aa 800 bia kilo mikta· 
tındaki 1apnk tntftnOo Ye Erbaadaa SamlUD8, Nıkıardaa Onyeye 
lradar olaa nakliyatı olbaptald prbaamen macibillce 8 • 12 - 932 
tarilünd• itibaıen 7irad tin mthlcletle mlaakaaa1a lıonal1111Jttur. 
? alip olulann y•Y'mi ihale ola o 28 • 12 - 932 tarihine •llMdlf 
'•rf&mlta 1(1nl saat on d<Srtto Tokat lahiaar ldareaine Ye ıeraiti 
anlamak tızere lobi arlar Umum MtıdOrlOiJl yaprak tltü11 tubeaiae 
ıınnracaatları. 

Tayyare Cemiyeti Mübayaat Ko-
lnisyonundan: 

ş.rt.a.eleri weclail• 250.000 adet Mlicla ktjıcla ile 1 ~ adet 
1
.....,- ba- talt -.ı •ltirileceiiaden Mlip o&..lar t9112!832 

.... ..._ııii - Ute kemia,_a ............ 

Kadalsl, 

SOIEYYA nYATROSUIBA 
Ka. nnl 19 P...rtwll 

Büyük Suvare , _.,_.. .... ,. 
2- ...... -----·-= ....... ·- Sia:teltlıl 

HutW luttrde Glea artist ( CeW 
Yakubaa) 3 yetim JHruaaaa aittir. 

Uıı " 9llıırm iaMtalakl.r ---• 

DOKTOR 
Ôm• Abclurnhman 
l.taalNI emrau allanYI,. 

diıpanHri SertaWW 
Ankara adclal ... _ y .... 

lrıp11ncla No. 71 

Z.JI ı ( 1'196) numaralı arabacılık 
ehllyetnameml ka1beWm. 1enltlnl a· 
lacatımdan llakmo Joktu. 

Galata, Jılambane iskeletinde 

ROıtem atf u Ha.eyin 

müdürlü~den: 
1 - Sata alınacak olu 8810 meb'e camqarltk hea kapalı 

sarfla lardarmai• kmaulmufhlr. 
2 - K.rdırma prt1an kltıdama tuclildi suretleri letanbul 

Glmrlk llalaafua latmDdDriyetiadeld Ntıa alma komiaı· 
,..... alınacakbr. 

1 - Ksduma l.taıabul Gı....ak llalaafua Bqmlkliriyetinde 
bralacak abm aabm ko..ı.,oaa tanfmclaa 1apılacaktır. 

4 - Kırdırma 16'11933 tuilüae ru1a,.. lala - -t 10 dac!ır. 
S - Teklif mektapaln ku1mdaki lalldl.ı.. .... ,en w 1Ulin

dea enel muktr 1atm alma ko..,__ ....Uecektir. 
8 - Ktrchrmaya pecld• ,..U fabrika mh...U WJ• .ekili ol

claldan Wdaada Telib re.tereceld..clir. 
1 - Her iateldi, biçilmlf beclella % 1,G ta ola 218 Bra 16ku- . 

..... ak muvakkat ıtmmm.ı..ue "teminat. belli ... tten 
ene! komiayoaa relmeleıl. 

8 - Ôrneji lstanbul Glmrlk Mabafua ... W,etiadedir. 
lateldiler orada gkeb .. er. 

9 - Belll olan ••tt• tütulillUI ldet olu abıt •ıtı• .ıoldu
ruldaktan aonra hiç bir teklif kabal edilmiyecektir. 

Eğer vaktile iş Bankasından bir kumbara alarak 
para biriktirmiş olsaydı, şimdi bu felaket karşıs nda: 

Dimdik durabil i ! 
lstanbul z· raat 9 ___ _ 

S.ra 
No. Semti 
35 Galata 

......... 
Okca Muta 

Sokatı No. 
S.•eci 9. a Klrılr .,.._.. .a,e._ F 

... ,. , ... 
•ubammen 

HillUI kıJmetİ 

T anaama 65.000 

"--· ••tbaa ......... , .. 
36 .. Emer1emea ş,_ ••• 32 Klrrir hane M 8,250 
37 Beyoillı Kuaerbatua IQrQ 21 ,. " 1·2 2,750 
38 Balıkpann Am,.&ebi Tqplar 17 .. matua 23.S>· 120 3,040 
39 Beyotlu Kartalat Deiirm• 13 Ahpp laue T amaa 1,000 
40 • Kamerlaata Karaa•ola 81 Dnklda 1 • 5 300 
41 G2 1 • 5 3()0 

• • " DJ .. 

42 ,. • Kiru 47 Klrp hue 4-.tS 400 
43 .. • P8fldrci 41 • .. 2- ı2 300 

Pey akçeli •e ihale bedeli oaldu nya ıayrimubadil boaolile lclenmek lıere yukarda yazalı rayrı 
menkullerden 35. 38 •ıra aumarülan ..,taameaiae tewfiba kapalı urfla diterleri •çık arttırma IUl'etile 
1g.12-932 Puarteai lflhal ıaat on dlrtte mlıayecleye kaulmqtur. 

Kapab urfla ihalal yukarda JUllt ıayri menkullere talip olanlat pey akçeleriai de ihtiva ede11 
ıarfa teklif zarflara• da koyup Datilal ..ah .. er•ek re•ml mnk6rda Diba1et saat on bete kadar 
Bankamıada mltepkkil Sabf kolDiaJQ"'1 ~t,ine te•dl etmeleri maküaidir. 

Kapah urRa •.ı. •-eJı•'• ldtamam mat..ıo, Jakarcla ,..W diler pyri --*aleria mnza
J•d• " ilaalm icra lal••••· Arm eclealeria yl&de )edi buçuk ,., a~elerile mlncatltlan lkmı· 
dar. Şutaameaiai ..... ip. .......... Aak .. Ziraat ............... ...w.elWir. ş.nı ••• ...... ....... . 




