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Şarktaki Yeni Tehlike! 
İngiltere Hükllmeti, lrandaki Petrol 

Kuyulanndan Vazgeçmiyor 
Lontlra. ta (Huau•I) - lnglllz hUkOmeUnln, 1 

lran Ha çık•n lh811fı Akvllftl CamlyaUna h•v•· 
le atm ' olma•na ••lm•n nrahalla anl•fl• 
lıyor ki lran hUkGmetln1"9 kandı ıopr•11ları 
dahlllndekl pelrtll kuyularını ı,ıatan Anglo • 
P•••IJ• kUlllllMıaaıatn IMll,•zını u .. atme
at in........ , ..... ,n .. rlfttleft o•k filzl• ........ 
lendlrtnlf.... MtlllaktUlk .._..k IC•ıdedllen 
cihet ... dur 111 ......... hllkOm .. llu meHleJI 
muU•k •~ lnlndl lehlaa ve ketti nekllll 
nazarıu .... ln .. ç atmak için her çareye 

INaf vuracaktır.. flmdlkl Mide. lngltt... hUkO
md, Akvam cemırellnln verecell urar• ın
nz.. etmekle ......... bazı ........... 81m•,. 
ile unullftamıftlr. Kanlı bir muh8P8M zuhu• 
• ..,.. lmkln gllrmlyenter bite lnllllteNnln• h19 
almazH ... harp nUm•Jlfl için 1az11ngelen 
letlekAPlllı gtiza aldır•catmı ........ 11 ..... 
m1111u lll•••tm~r. Barla 111r .,..., .. lcar
fl91nda lran llllkOmatlnln ....._ edec .. I 
ker•re getlnce; bu huauata 1r ... etllM ....._ 
aat"ln cavlllM meçhul kalmak .. lllr. .._ ______________________________________ -:=------------,...J 

Karılarını Öldüren Sıvas'ta 
• iki Koca Yakalandı 

Tacirler ,RıhbmŞirketinin 25 Senedir 
lhtikinndan Y akaSilkiyor Y~ngı? Yiizıi 
Şirket, Transit Ticaretimizi Öldürmek G,::.!,1!:!,11~!,. 

için Elinden Geleni Yapıyor ........ """' ............... .. 

lllllllm firkatinin mabut lraned antr•P••u 
Diler tacirleri fimdlllk bir miyetH :allkalari balunaa truılt 

tarafa bırakahm, fakat memleke- tacirleri ıu mqhur Rıhtım Sirke-
timiu bllylk me11faatlar temin tinden el'aman çekmiye bııfamıt-
ed-. ticaret mansen•llhl ,.. laıdır. 
rlae ı••.t ......... fOlr elaı• C Devamı 1111111 nyf•da ) 

, .......................... . .......................... 
" ........ ........ , ... ,ordu. 
Palult din pce 91"-n bir , .... 
81• halkı haJacana dU9'1rllG, 
Wr ev pndı ve kUI oldu. Bu 
ran••· aa - .... nlaerl , .. 
gın Jld gllrm1ıen .. hrlnllzlla 
muldall .. klHartla lafalr 81111_ 
maide ve lhtlJ•PI .. macllalncla 
da dadlkollulu •kleler ver
mektedir· - Vamık. .______________________ 

Deniz Üstünde 
Bir Yangın 
Faciası 

U ffayr 18 - Dunde lamlnde 
bir petrol sr•miilnd• bir lnfllllc 
olmut ve t•kan , .. ,.. bensin ,OldG 
bir karakol remime de ılrayet 
etmlttlr• 5 kiti alevler içinde r•••· 
ld ve llotularak mahvolmuttu, 

DiplomatlaraHükmeden GizliKuvvetler 

Paketinlçindenl\'İuhteşem 
Bir Elbise Takımı Çıktı 

-23- Yazan: • BtVndorf 

D•lay ... ın • Otlr• 8rUn Jenl 981118flrları ile 
Kısa Bir Hulasa 1 ulea Lehli olu D.a., Greea 

Japoa HGktmetl, Amvikacla itimli bir de kadın nrdar. e. 
eaıueluk 1apmak Gnre rGıbqı kaclaa hafffmepepttr. Bir mlddet 
0Hldyl NeYyorlca lf&advmtıttr. AmerlkaalD en mlblm harp 
811 ut, toptancı bir tleear 11fa- 1 itmam olan Saa Dl1a•oda. fMf 
tile Amerlkacla a...tı Hclaaıı balarlyelilvle dlflp kalkarak 
phımaktadar. Adamlan araııa.. ( Deaamncu 8 inci •1facla t 

Gençler Ne Düşünüyor ? 

Yer Yüzü ln~nların ira
desine Teslim Edilmiştir 

Pahml Reflt B. P. DreM 8. ..... B. 
Geaçlere ialallp, uyat n anketimize cnap olarak fU ... 

latikbal haklnnda ........... talealan tublt •baltttn 
....Uere la...... cevıp alllakta- • - Bl,tlk Tllrk mWetl, ll'kl 
,.._ Batla de bu cew....... eaaletini labat edea bir lnlalAp 

yaratb. TDrldba bu uerl ıok 
blrkafam dercecltJonu. imladan orijinaldır. lalaılb.mau mllll bir 
c:enp ghderen F. Ekrem Bey (Devamı ıı inci BAvfacf.a ) 
------------· --- - . - -· -· -

J Y~Yo Salgını!... 1 

- Çaldırdın mı yahu? Bu kocaman yumajı ne yapacaksın? 
- Ne mUDuebet azidm, Beyazıt kuleıiDİD llnriadea Y o-Yo .,.., ......... 



Halkın Sesi] 

İhracatımız Ve 
. Para Bolluğu 

Son günlerde İstanbul plyaaaaın· 
da para bolluğu mü9ahede edil· 
cJiğini don hab1-r verdik. Bu 
vaziyet, fGpheılıki memleket 
lehine kaydedilecek en mtıbim 
bldisedir. Bu hususta halkın 

mütalealannı teabit tdiyornz. 
lbrahiıo Bey ( Nuruoımaniye 8:?) 
- Guetelerde piyasada para 

hollata oldupnu okudam •• mem• 
nan oldum. Paramızm kıymeti Ahit 
Te yaziyetl 1&jJamc.ur. Bu aeae ol• 
dutu fibi diter 11enelerde de ibra• 
catımız itbalitımızdaa fazla oluraa 
bu, hepimiz ıç n çok baJJrlı Ye fay· 
dah bir netice olur. fktıaat Velr.lleti-
nin ibracatımuı arttırmak için çalıt· 
tıj'lna haalim. Çalııan daima muYaf· 
falı.: olur. Son akdedilen takaa mu• 
kaYeleleri de herhalde iyi neticeler 
Yerecektir. lkbaadi buhran denm 
eltili m6dd•tçe takaatan daha iyi 
bir yol ~aeajluı ıennetmiyorum. 

-tc 
Mehmet Bey (Sultanahmet, Akbıyık) 
- TOrkiyemiz iktısadl buhrandan 

•• az mliteesir olan bir memleket• 
tir. Menda lptiaaiye bol, bert•J 
bold•r. Baalann ibraca temin edil· 
dili takd rde bizim için lktıaadl 
buhrandan korku olamaz, bu •ene 
ihracatımız ltha Atımızdan hayli faz. 
ladır. Bu fazlalık piyaaada ecnebi 
d6viz miktarını arttırmııtır. Tacirler 
d3• ı bulmakta miltkiilit çek:n:yor• 
lar. Ba bizim iç a çok hayub bir 
•azi7etth. Bu döviz puam11ıa kıy
met nı sabit bir halde tatmak lçia de 
faydahdır. Türk parası dünyaaın 
•• ku•ntli paralarından biridir. 

* Mehmet Ali Bey ( Tophane Fatma 
Baıııın aparbnıanı ) 

- Plyaaada ecnebi d3Ylz bolluf a 
lhraeat fazlamızın tab'.i bir netıcHİ· 
dır. Ankaradan ahnan haberler hü· 
kümetin FtmÜf para çıkaracatanı 
ltıkl riyorlu. ~cnebi döviz bollatna 
:reni paralu da inzimam edince teda
yü.ldeki para miktarı tabii artacak 
•r \a sayede itler açılacakbr. Ba 
vuiyetten memnun olmamak ka~il 
cl~ğ.ldir. Tilrk milletiniıa yenemiye• 
ceti hiçbir m&tkü1 taaaYYUI' edemi
yorum. lkbaadi buhran her halde 
a111 ai mem eket.erde oldutu kadar 
bizde aaraantı vapamıyacaktır. 

Bir Harika 
15 Günde 6 Buçuk Mil

yonluk Mal Sattık 
Gümr6k Ye inhisarlar Veklleti 

latatiıtik Ye Tetkik MildOriyeti kA
nunuevvel ayının ilk 15 gftnlük 
ltballt +e ihracatım toplamıtlır. 

Hazırlanan istatistiğe göre 15 
glinde ilbalAtamıznı ( 2,360,545 ) 
liralık bir kıymet göstermesine 
kartı ihracatımız bunua 5,975,319 
lira fazlaaile 6,535,864 lirayı bul· 
muttur. 

11 ayhk rakamlar hu son 15 
gtınllik rakamlara illve edilince 
bu senenin 11 buçuk aylık itba
litan o 79,960,025 ve ibracabmn 
da 95,378, 717 lira olduğu ~ arü
ıo, ki ithalat ile ihracat arasın
daki fark ihracat lehine olarak 
15,418,692 lirad.an ibaret bulun
maktadır. 

1931 yılının 11 buçuk ayın· 
da ise itbalitımız ihracattan 
3,«lrf ,275 lira fazlası ile 122, 788. 732 
lira olmuştur. 

Polise Meydan_ Okurken! 
Bir Sabıkalı [(amasını Çekip Fiyaka Ke
serken Polisler Tarafından Yakalandı 

EYvelki ı•c• bir ıabıkalı, bir meyhanede ka· 
ma1m1 çekip poliılere meydan okurken yakalan
mıştır. HAdise fÖyle olmuştur: 

1smail isminde bir ıabıkalt, Takıim'de Luka'· 
nıa meyhaoeainde Luka iJe karıı karşıya oturup 
içiyormuf. Sabıkalı birdenbire nara atmış, ve 
una yan baka polisi de, komiseri de, merkez 
memurunu da f&yJe yaİarım, böyle yaparım diye 
ı6yle8111iye bqlamqbr. smail böyle bir. haylı ahp-

olan polis komiseri Refet ve polia lbaan Efen
dilere demittir ki : 

- Haaayt siz de polis1tiniz. Eğer kendinize ıG
veniyorsanız gelin do ıu elimdeki kamayı alo 
bakalam. •• 

tuttuktaa. afkeli kBlarler savurduktan ıonra belin-

Sabıkalı lamail lokantada uluorta polialere mey• 
dan okumaya başlamııbr, Bunun tlzerine Komİael' 
Refet ve polis İhsan Efendiler aabıkalıyı hemen 
kıskıvrak yakalamıtlar ve elindeki kamayı alm ,. 
Jardır. Polisler lsmaili umaıkı yakalamıtlar ve kar_. 

deki kamuım çekmif ve lokantada yemek yemekte kola teılim etmitlerdir. Tahkikata devam edilmektedir. 

IStanbul'da 
401 Mektep 1720 Muallim 

Mevcuttur 
Maarif Vekileti Maarif m0-

d8rlerine bir emir göndererek 
mektep, talebe Ye muallim mev• 
cudunu •ormuıtur. Bunun üzerine 
latanbul Maarif müdilriyeti bir 
iatatiıtik luwrlamı~t r. Şimdiye 
kadar yapılan tetkikata göre 
lıtanbulda ve civaranda d6rt yUı 
bir moktep Ye bin yedi yllz yir
mi muallim olduğu anlatılm1Şbr. 
Mekteplerden oa iki tanesi bir, 
yirmi tanesi iki, iki yDz yirmi 
taneıi Uç, dokuz tanesi dört, 
ytlz otuz aekiz taneai beı aımflı· 
dır. Talebe adedine ait c~tvel de 
birkaç gline kadar baıırlanacak· 
tır. Bu ftneki talebe mevcudu 
':~çen 1enekinden hayli fazladır. 
Uğrendiğimize göre önfimilzdeki 
ıene zarfında hiçbir talebenin 
mektepaiz kalmamasmi ~emin için 
yeni mektepler Ye dershaneler 
açılacaktır. 

İhracat 
Lehistana 140 Bin Liralık 

Mal Satacağız 
Lehiatanla Tftrkiye arasında 

geçenlerde imzalanan taku mll'" 
kavelesi tatbik ıabaaına girmiıtir. 
Tilrkiyeden Lehistana pnderile
cek olan yüz kırk bin liralık hah, 
iç fındık, iç ceviz, hat k, karu 
üzum, taze meyYe hiçbir tahdide 
tAbi tutulmıyacak ve davizleri 
mDtk6lituz verilecektir. Yalnız 
takaı muamelelinin 15 ıubat 932 
tarihine kadar ikmali ıarttır. 

Harici Ticaret ofisi, bu vazi
yetten istifade edilerek Lebistana 
pf)rtakal g&nderilmesi için dört· 
yol portakal tacirlerini haberdar 
etmiftir. 

Küçük Esnaf 
lktısat Veklleti koçnk una· 

fın behemehal ticaret odalanna 
kaydedilmelerini bildirdiği ba:de 
baı.a esnafıa kayıttan imtina ettik· 
leri gör6lmllft6r. Bunua üzerine 
Ticaret Odası kttçtlk emaftan elli 
Dç kiıiyi beşer )ıra ceza almmak 
&zere icraya vermiıtir. 

Vapurculuk 

inhisarı Ve 
Yeni Vaziyet 

Türk denizlerinde poıta sefer
lerinin devlet inbisanna al oması 
hakkındaki kanunun bu ayın on 
yedisinde, yani i!{i gtın evvel tat
bik sahasına girmit olmasa IA
zımd. Fakat kanunun tatbiki 
bakk nda henilz ne Seyrisefaia 
idaresine ve ne de Deniz Ticaret 
Müdbriyetinfı hiçbir iı'ar yapıl
mamııtır. Ankarada bulunan Sey• 
risefain idaresi Midürü SaduUah 
8. vapurculuk hakkında hazırla
nan yeni kanun projesi etrafında 
lkbaat VekAleti ile temas etmek
tedir. Evvelce de bildirdiğimiz gibi 
Seyrisef ain idaresinde iç ve dış 
mftdllrlükleri teşkili ile gerek bu 
Mudur Beylerin ve gerekse bu
euat vapur kumpanyalann n te,kil 
edecekleri şirketin Ankarada 
bulunacak olan Umum Sefain 
Müdürhiğüne raptı muhakkak 
gibidir. Yeni tarifenin uasa da 
haz rlanmıtbr. 

Yakında proje yekillt'\r heye
tine sevkedilecek, v~ oradan da 
Millet meclisine gönderilecektir. 
inhisar kanununun tatbikinin tebi
ri hakkında vekiller heyetinden 
yakında bir karar çıkması veya 
bu yoJda doğrudan doğruya alA
kadar müeueselere tebligat ya
pılmasa mubteme!dir. 

Hırsız Kadınlar 
Tavuk Çalıp Kaçarken 

Yakalandılar 

Ayte ve Hatice isminde iki 
kadın, Veznecilerde Cemile Ha
mının tavuklarını çabp kaçarlar
ken, Cemile Hanım ifin farkı
na v.:.ır u f ve yal nayak ewia 
den fırlayarak hırsız ka
dınlan kovaln roıya başlam ft.r. 
Hırs z kadmlar yakalanacaklarını 
anlayınca tavuk.lan ahp kaçmaya 
devam etmiflerae de f olis tara
fı odan yaka 1 anmıılardır. 

=--

Mukavele 
Ofis Müdürü Yakında . 
Yunanistana Gidiyor 

Yunanistanla aramızda miza. 
keresi yapılmakta olan ticaret 
mukavelesi iç.in yakmda Atinaya 
gidecek olan ihracat OfUi Mö
ditrn Cemal Bey talimat almak 
lizere dün Ankaraya gitmiftir. 
Cemal Bey çarşamba glnl aYdet 
edecek ve perşembe gllnll Ticaret 
Odam Umumi Katibi Vehbi Beyle 
birlikte Y unaniatan ı ıidecektir. 
Yunaniatanla yapılacak ticaret 
mukavelesinin esaslan Atinada 
bazarlanacak ve Türk marahbu 
heyetine Atina sefiri Enis Bey 
riyaset edecektir. T akaa muka
veleleri için enelce Auapada 
tetkikat yapbğından dolayı 1eDi 
yapılacak ticaret makaveleleriade 
Cemal Beyden daima l.tiMde 
edilecektir. 

Bir Proje 
Bazı Maddelerin Gjimrük 

Resıui lndırilecek 
Haber aldığımıza g6re iktisat 

Vekaleti bazı maddelerin glmrilk 
vergileri izerinde tadilat yapıl
masa için kı.. bir mlddet SODra 
Vekiller heyetine bir proje ae..
kedecektir. Bu projede, rekabet
lerile dahıli nnayü matazamr 
eden bazı mamul maddelerin 
gftmrllk resimleri artbnJacaldır. 
Bu hususta sanayiciler de tetkikat 
yapmaktadır. Bundan başka ana-
yie lam olan iptidai maddeler
den baz.ılannın altmrtlk resimleri 
de fazla garftlmektedir. Sanayi· 
ciler bunlar n iadirilmeai için 
aynca bir teşebbtla yapacaklar
dır. 

Meyva Bafluğu 
Son bir hafta içinde ıehri

mize Anadolu phirleriaden ml
him miktarda elma Ye portakal 
gelmiştir. Fiatlar oldukça aea
dur. 
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Günün Tarihi 

933 Bütçesi 
Hazırlanıyor 

Ankara, 17 ( Haaud) - Ve
kAfetler 93J blHçesi hazırbk1arına 
deYam etmektedirler. 

Maliye Vekalati .-bat iptida
llllda bltçel•ia tauimile mefgul 
olacakbr. 933 ıenesi b6tçeai 1 
martta Meclise verilecektir. 

Zirai Vazjyet iyi 
lstanbul 7.iraat M6dirliği ı .. 

tanbulun kıthk zirai vaziyetini 
tetkik etmiı ve iyi görmüştllr. 
ViJAyetimizia hemen her mınta
kasında kışlık zer'iyat yap lmıo
lır. Son yağmurlar çok faydalı 
olmuttur. 

Çukulata istihlaki 
Yerli malı kullanılmau hakkın .. 

daki propaganda nıü•bet neticeler 
vermiıtir. Son aamanlarda üzftm, 
incır, fındık. cem • hi inana mey•• 
•.ırfiyatı bir LaJb artmıtbr. Bu Ya• 
ııyet çukulata sarf y.ıta Oaer"ada 
tesirler yapmıı ve ~ukulata sarf yatı 
weçen aeneye nazaran bu aene yOzde 
eUi difmlfNr. Bnaanla berabel' 
çukulata aarfiyahmn azal111aaında 
çukul&ta iptidai maddelerin n giim
rük reımtne tabi tatulmaaının da 
teairi oldup ~nmıeldedır. Yeni 
gümrilkten dola11 buı ~ukulata 
nnilerinin fiatlerl ylıde tO • f5 
artmııtır. 

istiklal Harbi F'dmi 
Baraat.la bul••• llinema müte

haa ... ı M. Zu hl • she kı dar 
Aakaraya ıril'eeektfw. MiltehaH11 
Ankaradan bazı t.Umat aldıktan 
aoara lataalnala gelecek •• burada 
filmin ıenaryoıu ile meııal o acalı
tır. Fili•ia atadyotla alinaalr lrısım
ları Rua ıtildyolarnada, manzara veaa• 
lre kU1mlan da latil&lil harbinin 
eereyaıa ettiti 7erlerde abaac.ıkhr. 

Halk Evinde Toplantı 
Halk E•ihia bGtiiD lrom:tr.leri 

yann bir umumi toplanh yapacaklar 
ve bu toplanbda bir sene urfında 
yapılan itlerle, :ye•I uae aarfındA 
yapıhu,.ai icap eden itler ~r6P'e-

cektir. Otrenditimhı:• ıö·e E•·n kay
cülüL, içtimai n uavcnet ve ıpor 
tubelerinin faaliyetlerine daha ziyade 
inkitaf verilecektir. K6yctillk ıubeai 
azalarıadan Wr ıu..ı ldiylerde tet
kikat yapacaklu T• Tür" inkil&m 
baklrında k4yUileri ten• r edecekler• 
dr. Halk Evile mabtelif ıpor te,ek• 
külleri araaında bir irt bd tesisi efe 
diifünlllmektedir. Kltipb.ne şubesi 
içia • ınan lütaplann adedi dört 
biai bulaıuıtur. HerırGn Tasatl olarak 

kütGphaneye :retndf pnc •elmektediw. 

Liseler Aras1nda 
Haber aldıtunıza l lre ıebri

mizdeki liseler keadi aralaı-ında 
bir futbol tara..-- tertip etmit
lerdir. Bu maksatla liaelerio fut· 
bol takımlan ekzeniz oyunlanna 
başlamışlardır. Maçlar yakında 
icta edilecek •o ıampiyontuğu 
kazanan lae bllomıaa bir kupa 
werilecektir. 

Hem Suçlu 
Hem Güçlü 

Hukl7de etma " et ka
çakçılığı yapan Neznret ile zev
celİ Nazh dlln kaçak koy1111 
kuerkea ,.blma ..... ft ba 
eanada Mbıta,. hakaret etmişler, 
hnktmet llleylaiade tefe't'Wilhatta 
bulunmutlardar. 

.Son Postanın Resimli Hikô.ge si: Pazar Ola Haan Beg Digor Ki: 

- Haaır ıiSz Yeealtl nak11y~ 1 
ftn açdmııken Hasan Bey .•• 

••• Bir pbirde 
otomobiL. 

ıaekadar çok l • • • Nckadar çok tramvay ••• • • • Olara., o ..Wr mutlaka çok 
kalaba'ık, ve Tffa'ti naldiyeal en ~ok 

olan şela"rdir. Ketld ""p l.taabal 

~-8..-"-- ......... 
rat;r, tlokter, ............ ..WW siW 
llf .. ,11, ... 1 
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rgurı 

Fes Meselesi 
Ve 
lngiliz Satveti ------------· 

Bir mllddettenberi Türk ve Mııır 
matbuat ve efkArını fea meaeleıl 
ftgal ediyor. Biz bu 1erpu1 mese
lesinin bu kadar izam edilmeeine 
hayretten kendiıPizi alamıyoruz. 

Fes, bizim için yıkılan bir 
devrin timsalidir. Bu itibarla, hele 
biç vaki olmamış bir hidiıeyi 
bahane ederek, mesele üzerınde 
durduğumuz zaman inkilipçı hiı
lerimiı rencide olur. 

Bir inkilApçı, yıktı&'• devrin 
timsalinin bir meıele çıkarmasına 
tahammlll edemezse tabii görmek 
lbıındır. 

Onun içindir ki bu hAditeye 
bu ı&zle bakmak ve bir meaele 
olmadığına hllkmetmok lizımıe
llrdi, M111r gazeteleri bu ince nok
tayı anlıyamadılar. Bir fe1 etra• 
ftnda bllytlk bir gllrllltii kopar
dılar Ye bunu bir siyasi mesele 
rapmıya çahıblar. 

A•rupa gazetelerinden birinde 
bu bAdi1eden bahiı bir telırafa 
ıu batlığın konduiunu gördnm: 

•iki Mlll•t Bir F•• için 
Kaoga Ediyorlar,, 

Bu aerlevha bana sokaklardaki 
~ocuk kavgalarına hatırlattı. Onun 
için bırakalım Mısır gazeteleri fes 
etrafında istedikleri kadar gUrDltn 
patırb çıkarsınlar. Fakat biz bir 
fea için kavğa etmiye tenezzlil 
etmediğimizi göstererek vekarı· 

mııı muhafaza edelim. 

* İngiltere ile İran bttk6metl 
Hani J,,giliJ aratıada bir. pe~· 

• rol meselesı yll-
Satvetı ıUnden l:ir ihtilaf 

çıktı. 

lran hUk6metl Britiı Petroleom 
kumpanyasile olan mukavelesini 
feıhetti •• lrandaki petrolların 
itletilmesine mll1aade edemiyece
tioi bildirdi. 

Alakadar lnıtliıler tabii der• 
hal Londra matbuatını harekete 
ıetirdiler. Gazeteler lran Şabana 
lıDcuma baıladdar. lnıiliz bllkO 
meti de lran hllkümetbıi bu ha
reketinden dolayi proteato etti. 
lran bllk6meti bu protestoya 
ehemmiyet vermedi. Hatta Şah, 
lnıilizlerin bu notaımı almamıt 
olmak için paytahtı terkedip 
TUrkmen aılretlerlni ziyarete gitti. 

Bu vaziyet kaıııında İngiltere 
ne yapacaktı? Tabit derhal do
nanmaaını Baara körfezine seYke
decek, bir nltimatom verecek ve 
dizç8ktllrUp af dilemiye mecbur 
edecekti, değil mi ? 

Şimdiye kadar imperyalist dev· 
letlerin yarım müstemleke mem· 
leketlere karıı aldığı vaziyet bu 
idi. latediklerinl ailAh kuYvetile 
kabul ettirirlerdi. 

Halbuki bu defa lngiltere ne 
yapb. Baara k&rfeıine 161 boya
•ak için dört ıambot ıönderdi 
•• lranı Llhi ili divanına Yermiye 
karar Yerdi. 

Bu lmperyaliat de•letlerin ça
lunlannı kaybetmlye bqladıkları· 
illa' en iyi misalidir. Hani o Hki 
lnriliz ıatYet Ye baımetil •• 

"Dur,, Emri 
Bundan iki ay evvel Nuri ı .. 

mlnde bir ıof6r Kumkapıda bir 
ermeni ile kavı• etmif, sonra 
ka kaçmıya bqlamıf. Bunu giren 
bekci Adil .. dur " diye bağırmıf, 
durmayınca iki el aillh atarak 
ıoflrll 6ldllrmlıtn. 

Bu bldiagden dolayı bekçi 
Adil ile Kumkapı sabık lcomiıeri 
Mlcip B. maznun a.fatile Aiır 
Cezaya aeYkedilmişlerdir. Muha
kemeye dlln baılamnıt. batka 
tin• talik edilmlttir. 

r __ s_o_n_~_o_s_t_a_n_ı_n_R_e_s_i_m_l_i_Mı._a_k_a_le_s_i ___ a_v;_ak_t_in_d_e _x_ap_ı_n,_z_a __ l 

·- Biriılne faraza saat Gçte bu· 
lutmayı vadettltimlz hilde üç buçokta 

miUAkat yerine gidersek, bu, karfı
mızdakinin sabrını suiistimal etmek 

ve onun ıı:amanına kıymet verme
mektir. 

2 - Saat ikide baılıyan bir kon
aer veya tiyatroya bir çeyrek sonra 

gelip .. ıona ~irmek, yalnız kendl
miıd dOıOnilp diierlerine ehemmiyet 
vermemektir. 
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3 · Kendlniai daima batkala ran m 
yerme koyunuz. Ayni hareket n s izi 
nasıl ainlrleııd irecej'in i dO,ününüı. 

Ve herteyl vakti.ıde yapınız. 

SON TELGRAF.HABERLERİ~ 

Gazi Hz. nin Takdirleri 
Gazi Hazretleri Kadın lktısat Ser

gisini Çok Beğendiler 
Ankara, 19 ( Huıus1 ) - Gazi Hz. dün akıam İltifabuda bulunmuılardır. 

Kadro fktıaat Sergisini ziyaret buyurmuşlardır. Bilyilk Reiı, Maarif Vekili Reıit Galip Beye 
Reiıicümhur Hı. takdirlerini iıhar etmişler ve hitaben de: 
aergide bir buçuk saat kalmışlardır. - Bravo.. mükemmel, mOkemmelf, buyurmuı· 

Gaıi Hı. giderlerken sergiyi hazırlayanlara karşı: lardır.RoiaicUmbur Hı. sergide bilhaasa kllçllk ev 
" - Çok muyaffakıyetli bir ekıpozisyondur. nllmuoe1i etrafında uzun uzadıya izahat alarak 

Cidden çok etraflı, esaalı çalışıldığına anlatan eser- Gazi orman çiftliğinde böyle bir ev yapılması 
ler vardır. Tebrik ederim. EnstrUktif bir sergidir.,, arzusunu izhar buyurmuılardır. 

Milli Müdafaa Vekili Diyor ki: "Artık 
Başkalanna Haraç Vermiyeceğizl,, 
Ankara, 19 (Huau81) - Taaarruf bahasının •on zaruri bir cereyan Ye bir hakikattir. Beteriye-

ıllnD mllnaaebetile Milli Mndafaa Vekili Zekii Bey tin iıtihlik kudreti, medeniyetin derecesile artar. 
mUhim bir nutuk a6yledi ~e bilh~saa dedi k_i: Bugllnkn iıtibıal fazlalığı buhranına çer• 
"Dlloya nnfuıu 913 aeneaındenberı beıte bar bulmak için, çalııılacak mevzu, iatihllki arttırmak 
nisbetinde artmııtır. Fakat iptidai madde mevzuudur. Bu da her milletin medenlleımeaini, 
lıtihsalAtı da nllfuı ile birlikte f azlalaımıtbr. 18Dayileımeaini istemek demektir. Şu halde d•ha 

lktısatta milllyetcilik sun'I ve zoraki bir tez hızla çalıtmıya t.0ecburuz. Arbk baıka milletlere 
deiil, yalnız bir temenni ve hayal değil, tabii ve haraç vermiyecegiz.,, 

M. Heryo 
Fransada 1ekrar iktidar 

Mevkihn Ele Alacak 
Pariı, 19 ( Hususi ) - Ka

bine buhranı şimdilik bitmiş 

demektir. M. Bonkur Baıveklletle 
birlikte Hariciye nazırltğmı da 
ifa edecektir. M. Şotan Dahiliye, 
Şeron Maliye, Alber Sarro mlls-

temlekit nezaretlerini kabul et· 
mitlerdir. 

Fakat bu kabinenin muvakkat 
olduğu, iki ay kadar aonra tek
rar M. Heryo kabineıinin iktidar 
mevkiine geçeceği kat'iyetle a6y· 
lenmektedir. 

Çiçekten Ölenler 
Tahran (Hususi) - Bir haf

tadanberi şehrimizde ıiddetli bir 
çiçek hastalığı bq g6ıtermiftir. 
Şimdiye kadar ölenlerin miktarı 
260 ı geçmiştir. 

r::ö lçüler Kanunu 
Tehir Ediliyor 

Ankara, 19 ( Hususi ) - Öl
çüler Kanunu tatbikatının tehiri 
için iktisat VekAleti bir kanun 
layihası hazırlamaktadır. LAyiha 
bugünlerde Heyeti Vekileye 
tevdi olunarak mOıtacelen Mec
lise sevkoluacaktır. 

Zira yapılan tetkikata göre 
tatbikatın tehirine kat'ı bir 
ihtiyaç görülmektedir. Nakıı 
vesaitle tatbikata baılamanın 
mahzurlu olacağı takdir edil
mektedir. 

Sinemalarda 
Ankara 18 - Kazanç vergiıi~ 

IAyihaıı tetkik olunurken tiyatro 
we ıinemalardan alınan kazanç 
verıiıinin bir miktar iadirilmeaine 
karar verilmiıtir. 

iSTER iNAN, iSTER 

T erkos Tesisatı 
( 500) Bin Liraya 

Satın Alınıyor 
Ankara, 19 (Hususi) - Vali 

Muhiddin Bey T erkosun muba
yaası etrafında Dahiliye ve Nafıa 
VekAletleri ile temasına devam 
etmektedir. Ttırkosun bütün teai
aatı, T "'rkos gölündeki makint:ıler, 
ıehir ıebekesi, saatler, demirbat 
eşyası, cıtomobiller belediyeye 
devredilecektir. Buna mukabil 
ıirkote beş taksitte bq ynı 
bin lire verilecek, tirket bu pa
rayı döviz olarak ibrac edebile· 
cektir. Şirketin eıbaı Ye müeı
aesat u.htesindeld matlubu ken
diıine ait olacaktır. 

Küstah Hatip 
Bur11, 19 ( Huıual) - Ulu 

camide TDrkçe ezan okunma11 
aleyhinde hutbe okuyan hafız 
T ewfik Ef. hatiplikten azledilmlı, 
bir ııfatı kalmadıiı için de sa
rığı batından çıkarılm ıttır. 

iNANMA! 
Bir ııazetede okuduk: bunları 11kı bir •urette mörakabe ederek açıkta 
" :Yiyecete alt maddelerin btıbem•hal bir camek.l.n Htanlan ceaalandırması iç n emir Yerilmiıt' r. • 

altında ve mahf111 bir tekilde t~thir edilmeıi tlıım Ba emrin verild ti muhakka~ olmakla ~eraber, 
relditi balde bazı ••heıların •on umanlarda buDA belediye memurlar1nın h 'ç UlNmadıJdarı yerlerde 
ria1•t etmedikleri ılrillmü,tGr. Bel•diye zabıta11na bu emrin tatbik edilecetine 

iSTiR iNAN. ıs·r•• INANllAI 

Si 

Münderecatımızın çoklu
ğundarı dercedilemenıiş-
tir. _,....., -
Muvaffak Olduk 

lhracatın11z, İthalatı~ızdan 
On Beş Milyon F azlaclır 

Gümrük İstatistik Mudnrlüğil 
bu ıenenin on bir buçuk aylık 
ithalat ve ihracat vaziyetini tea· 
pit etmiştir. Alman neticeye göre 
on bir buçuk ay zarfında itba· 
latı mız 79960025 lira, ihracatımız 
da 9.'13787 t 7 liradır. Aradaki 
muazzam fark lktısadi tedbirle
rimizin muvaffakiyet misalidir. 

Samsun Treni 
Merasimle 
Karşılandı 

Eskiıehir, 18 ( Huıuaf ) -
( Samsun ) dan ( Merain ) e sit
mek Dıere iki glln enel hare
ket etmit olan katar dün aaat 
16 da buraya geldi. Lokomotifia 
üzerinde: 

- Karadenizdeo Akdeniz• 
ıelim l levhası vardi. Bu loko
motif burada dejiştirildi. Fakat 
levha ikinci lokomotife takıldı. 
lataaiyonda polla Ye jandarma 
ile çok kalabalık bir halk kllt• 
lesi vardı. Ayni zamanda Afyon 
Valisi de buraya gelmittl. 

Trende Samsun'dan Mersin'• 
aiden yirmi yolcu vardır. 

Haydarpaıa'dan Samaun'a 
gitmek üzere gelecek tren için 
de ayna istikbal yapılacaktır. 

Mersin 19 ( Hususi ) - Sam• 
sundan hareket eden ilk tren 
dDn buraya muwualat etti ve 
iıtaaiyonda miali g&rftlmemit teza .. 
hüratla karıılandı. Halk Tllrk 
azminin bUyllk muwaffakiyetini 
bir bayram yaparak teı'it etmek· 
tedir. 

Eskişehir'de Bir IUsamere 
Eskişehir, 19 ( Huauıl ) -

lktaıat Cemiyeti Aarl ılnemada 
bir mllsamere verdl Bu mtısa· 
merede memleketin hemen tek· 
mil memurla ve ••f1 hazır bu
lundD. 

Yakalandılar 
iki Bulgar Konyak Ve 
Şarap Kaçınyormuı 
GUmrllk Muhafaza Baımlldi

riyeti memurları, Edirne treninde 
Niko oğlu Dimitri, Doko oğlu 
Dimitri isminde iki BuJgarı kon
yak, şarap, saf ispirto ve saire 
kaçırırken yakalamıtlardır. Ka
çak eıyalar milsadere edilmif 
ve kaçakçılar tevkif edilerek lıı.: 
tisaa Mahkemesine verilmiılerdir. 

Halep 
Demirgolu 

Eakişehir ( Huıual ) - Halep 
demiryolunun teslim muamelesi 
bu hafta icra edilecektir. Dewlet 
Demiryolları Mndiirtl Umumlal ile 
Mnfettiılerden Nuıret Bey battm 
teaellilmn için Adana1a hareket 
et mitlerdir. ----
Bir Fabrika Yandı 

Dnn gece yarJSJndan sonra 
Haak6yde bir boya fabrikasından 
yangın çıkmıt yetiıen itfaiye ta
raf ndan fabrikanın yaloıı çahaı 
yandığı halde ılndlrllmlqtllr. 

Me Mübadelede 
İataı~buldald etabli Rumlara 

( 150) bin lngiliz lira• dajıtaa 
ve meaaisini bitiren Teknik Btlro 
dün ilga edilmi1t TGrk Yunan •• 
ecnebi olarak on memur açıkta 
kalmıtbr. Altıncı Tali Komi9fo
nun da taafiyesine d•••• edil
mektedir. 



iki Facia 

1 
Karılarını 

Öldüren 
r 

iki Şerir 
( Baştaarfı 1 inci aayfada) 

vealtı ederlerkro küçük bir mil· 
nakaşa çıkm ştır. Münakaşanın 
aebebi kadının beşibirliklerini 

anneıımn evine bırakmasıdır. 

Mehmet Ef. karısına: 
- Beşibirlikleri neden anne

ne bıraktın! Demiş ve kadın tera 
bir cevap vermiştir. 

]ddialara nazaran, Mehmet Ef. 
bu ters cevaptan sinirlenmiş ve 
bıçakla kansın.o üzerine atılmıı 
ve malürn faciayı işlemiştir. İddi
aya göre bidisenin maznunu olan 
Mehmet Efendi büyük bir ıuğuk 
kanlılıkla knrıs•nın yan ölü cesc• 
dini mahzendeki arpa sandığının 
içine atmıştır. Katil maznunu bu 
aon işini de gördükten sonra 
kollarım ıaJlayarak evden çıkmıı 
Ye ak,am lizeri kain pederine 
aitmiftir. 

Zabıta ve adliye tahkikata 
ehemmiyetle devam etmektedir. 

ikinci Eir Facia 
Daha Oldu 

Burada buna benzer bir facia 
daha olmuş, bir kasabada gebe 
bulunan karıs na ve karııındaki 
çocuğunu öldürmekle zan altına 

almmışhr, Bu hadise de ıöyle 
cereyan etmiştir: 

Sivaiın F erhatbostan mahalle
aindc oturan Ahmet oğln Hasan 
birkaç gtin evvel bir kına gece
aine gitmiştir. Karısı sabaha ka
dar pencere önllnde kocası Ha
aanın avdetini beklemiş, ve ko
casının gelmediğini görünce, tUr• 
lü endişelere dllıerek kocasını 
düğlio evinde sağ aaliın bulduğu 
için memnun olmuf. fakat eğ• . 
lence yerinde ka .. ıaı tarafından 
rahatsız edilmiye tahammül ede
miyen koca, karısının dOğOn 
evine gelmesine kızmıştır, iddiaya 
göre katiJ maznun Haaan: 

- Sen beni her yerde takip 
edecek misin ? Diye karııının 
Uzerinzı atılmı1. Ve elindeki bı· 
çağını icadının karnıns sapla· 
mıştar. 

Kadın hemen o1duğu yere 
yıkılmış ve karılar içinde hınJda
mıya baılamııtır. Hasan karıımı 
bu vaziyette görOnce yaptığına 
pişman olmuş ve: 

- ABah aılana ben yaptım, 
aen yatma, benim ôldiirdüğümll 
aöylemef diye yalvarmıya başla· 
mı ıtır. 

Fakat kadın son nefesini ve• 
rirken müddeiumumiye ve dok· 
tora kendisini kocaaının aıdor
düğftntı aöylemiı, ve aftzlerine 
ıu kelimeleri de iJAqe ederek 
can verip gitmi~tir: 

- Beni o öldOrdO, amma af· 
fedin, davacı değilim!.. 

Hasan tevkif edilmif ve tah
kikata başlanmıştır. 

Mersin'de 
Halep Sporcularile Bir 

l\1aç Y npı!acak 
Mersin, ( Hususi ) - Birkaç 

hafta ıonra Hn'ep sporcuları 
ıehrimize şehrimize g !erek İd
man Yuadumuzla bir maç yap
mıya kur&r ve .. mişlerdir. 

Halep futbc..lcuları buudan 
"l Adana vo Ankaraya da 

· derdır. 

- --- - -- -- ----- -

• SON ~~,S~A M 

Bir Kız Kaçırma 
Üç Evli Bir Ada_m_,-8-ir_P_l_i_n Kurdu 
Düzce'de 

Düzce, (Husu-

Ve Bir Kı~ı Zorla I(açırdı 
11i) - Gümiiş- il -
ova köyünden - , 
Salih oğ:u Mah· 
mut İsminde üç 
evli bir adam 
burada bir kız 
kaçırmııtrr. Ka

çırılan kız eşraf· 
tan Yakup zade 

pazarından trene 
bindiğini tes
bit edince yanma 
aldığı altı ave· 
ncsile derhal 
Düzceye gitmiş, 
gece saat sekiz 
buçukta Hacı 

Mustafa Efen· 
dinin l:ızıdır. Salih 
oğlu Mahmut Ya
kup zade Mus-

tafa Efendiye 
müracaatla kızı· 

nı istemiş, fakat 
Mahmudun tiç 
evli olduğu bH~diği için bu 
talep reddedilmiştir. Mahmut liç 
evli olmasına rağmen kızı almayı 
kafasına koyduğu için bir plan 
düşünmüş ve İstaııbuldan Yakup 
zade Mustafa Efendiye çok sev
diği bir hemşerisi ağzından ölüm 
halinde olduğuna ve son nefesin· 

DUzceden b!r manzara 
de bir kere daha görüımek i .. 
tediğine dair bir telgraf çektir
miştir. Hacı Yakup zade bu 
telgrafı alır almaz çek sevdiği 
bu hcmşerisinin son arzusunu 
yerine getirmek için derhal ha· 
reket etmiş, yola çıkmrştır. Mah· 
mut, Hacı Y akup zandenin Ada· 

~~~~~~~~ 

ÇANKIRIDA 
BA TIBELI TÜNELi 
YARIN AÇILIYOR 

Ameleler tuneld• ç•h••rkan 
Çankın ( Hususi ) - Batıbcli 

tt:neli 6rme ameliyesi KıJ nHlna· 
aebetile tatil ed'lmiıtir. Tatil Uç 
ay devam edeclk, üç ay sonra 
tekrar faaliye e başlgnacaktır. 
itlerini tatil eden ameleler Çan· 
kınya gelmişlerdir. Baharda örme 
ameliyesi bittikten aonra bUylik 
k&prtilerin inıasına ba,lanacaktır. 
Bu en bllyllk tllnelin knıat resmi 
yazın yapılacaktır. 

Soma'da 
Ezan Ve Kamet Artık 
Tüıkçe Okunuyor 

Soma, (Huıusi) - Çprşı ca· 
miinde Hafız Sadi Bey ti afından 
ilk defa Türkçe ezan okunmuş· 
tur. Bunu diğer mUezzinlrde ta• 
kip etmiş ve artık Somada ezan 
ve kamet Türkçe okunmaya baş· 
lamışt r. Halk Türkçe ezandan 
fevkalAde memnun ve mütehassis 
kalmışt•r. 

Şarkışla Fırka Kongresi 
Şarkıfia (Huanıi) - Kazamız 

f rka kongresi yapılmıı, reis ve
killiğine Köse Halil oğlu Hacı 
H..ılil. azahklara da Şem'i Aziz 
çiftçi Niyazi, &abık belediye reisi 
Hüsnü, çiftçi Eınin ağa zade 
Durmut Beyler, vilAyet kongre
sinde 1.aza mUmcssilliğin.!de mec
lisi umumt azasından Osmanzade 
Şükrü, Belediye reisi Ziya Beyler 
ıeçilmişlerdir. 

Viranşehir' de 
Re'sül'ayn Nahiyesi 

İnkişaf Ediyor 
Viranşehir (Hususi} - Kasa

bamıza merbut Re'slil'ayn nahi
yesi hergUn biraz daha inkişaf 
etmektedir. Nahiyenin şimendifer 
gllzerkahıoda bulunmaaı kıyme ... 
tini bir kat daha arttırmıştır. 
Beş dakika mesafede bulunan 
Habur myu nahiyenin meıire 
mahallidir. Bu suyun etrafındaki 
arazi gayet mOobit ve mabıuJ.. 
dardır. Nahiye mildlirü imar ifi 
etrahnda çok hararetJi bir faali
yetle çalışmaktadır. Kerpiçten 
yapılmış olan bütün binalar ve 
dükkanlar beyaz boya ile badana 
edilmif, aiyab ye pis bir man
zara arzeden kasabanm çehre1i 
daha aevimli bir hal almııtır. 

Uşak'ta 
Kış Geldi Odun Ve 

Kömür Ucuzdur 
Uşak (Hususi) - Burada so

ğuklar başlam:ıhr. Maamafib 
odun ve kömür fiatleri ucuzdur. 
Bir araba odun 2 lira, kömür J 25 
kuruştur. Hayvanlar dn ucuzdur. 
Bir koyun 2 • 3 liraya, bir keçi 
l • 2 liraya ıablmaktadır. Yalnız 
un biraz pahalıdır. · 

Tarsusta Grip Ve Kızamık 
Tarsus, (Husuai) - Son gün

lerde ıehrimizde kızamık, dizan
teri ve grip fibi ha.taJıklar 
çoj'almıştır. 

Bir iki yerde de tifoya teıa· 
dnf edilmiştir. Sıhhat MüdOriyetl 
tedbir almaktadır. 

Şarkışla Muallimlerinin 
Bir Teşebbuso 

Şarkıtla, (Husuı1) - Kazamız 
köy ve merkez nıuallimleri arala· 
rında bir arttırma vo yardım 
sandıiı tesis etmişlerdir. Sandık 
idare heyetine Rukiye ve Zehra 
Hanımlarla Rasim, Baki ve S.tkı 
Beyler 11eçilmiılerdir. - Baha 

lspartada Heyecanh Bir Maç 
laparta (Hususi) - lapartaspor 

ile Dağkursu futbol takımı 3 

Y akup zadenin 
evine girip ka· 

dınların feryat 
Ye istimdatlanna 

rağmen cebren 
kızı almıı, ağzını 

bailamlf otomo
~"~ bile atıp kaçır-

mııtır, hAdiıe bu-
rada (ıayi olur 

olmaa derin bir nefret uyandır
mıştır. Vak'aya zabıta vaziyet 
etmiş Ye barem dairesindeki ka
dınları dörde çıkarmak maksadile 
gece baskmı yapmaktan çekiıı

miyen Mahmudun der<Iestl için 
takibata başlanılmıştır. 

MUŞ'TA 
EDEBIY ATÇI GEÇiNEN 

BiR ŞAiR 

I _i::, 
EdEıblyat meczubu Allehverdl El. 

Muı (Hususi) - Her memle
ketin kendine mabsua hususiyet
leri Ye halk arasında kendine bir 
mevki ayırmıt aimaları vard1r. 
Bunlardan biriıi de Muıta'dır, 
Kal.mder bir adam olan mUnzevi 
yaşamakhn çok boflanan Allah· 
verdi namındaki bu adam hiç 
mektep ve medrese görmediği 
halde f jtrl bir halk ıairidtr, Ken
disi tarafından ancak okunabilen 
yazılarla ıimdiye kadar binlerle 
mısra tiir yazmıı mükemmel bir 
eş'ar vOcude getirmiye muvaffak 
olmuştur. Bu edebiyat meczubu· 
nun fotoğraf nı da ıı&nderlyorum. 

Gerede'de 
· Müezzinler Türkçe Ezan 

Meşkediyorlar 
Gerf'de ( Huıuai ) - Şehrimiz 

mtlezzinleri her aktam açdan kur
sa devamla t6rkçe ezanı meıket• 
mektedirler. Şimdiden her mllez
zio sabah ezanlarını tftrkçe oku
mıya baılamııtır. Yalnız bOyOk 
camide beı nkit ezan tllrkço 
okunmaktadır. Halk çok mem· 
nundur. Ezanın manasını anladık
larına sevinmektedir. Ramazandan 
itibaren blllün camilerde ezan 
tilrkçe okunacaktır. Buralarda 
havalar çok iyi gitmektedir. Bu 
vaziyet çiftçileri sevındirmektedir. 

bin kiti huzurunda heyecanla bir 
maç yapblar. Her iki takım 2-2 ye 
berabere kaldılar. 

Celali 
Dervişleri 

Tarih, akıp giden blylk bir 
suya benzer, llzerinde PÇlp te 
bulunur. Bu çlrç&p, lo1metais 
hft-iwlerdir ki tarihe yapqmalda 
beraber onun ne aesini detiftirir. 
ne yolunu. Fakat oalana Jiae bir 
ismi. kendilerini tqbia ettiren 
bir teldi Yardır. Kimi bDyllcelr, 
kimi ldlçllr olar, kiminia rensıl 
çok siyah, ldmillİD beyaz1ma 
bulunur. Tarihten bata.olunurken 
çör-;6plln de bu laaau.i,etleriae 
dikkat etmek IAzımdır. 

Halbuki bizo• nedente adet• 
tir, KOçOk ıeyJere hi ıenem ni .. 
yet Yermeyiz, Ali de• cok yer -le 
veli deyip geçeriz. r., seli geçcu 
gfio bir fıkra girdim, .. celllf ,. 
derviflerinin •aldile kah.elerde 
yanaldanna fil upladıldannd•n 
bahndiyordu. 

Kendi kendime gtlldlm. Emi
nim ld o fıkra11 yuan mealek
laf, iki cipra He bir kahYe ara
aında ıWslk YUifeaial prpııtı
rıvermek latemlftir, dltlnmiye 
lllıum girmeden o fıkra,. 1u
mışbr. Onun makaadı, bir za· 
manlar kahYelerde lyle muka· 
rahklar gBrilldOpna aalatmakbr. 
Bunu ifade edebiliyor mu, klfl. 
Artık ftat tarafım dlflnmez, 
dllfilnemez. 

Halbuki ifade, birkaç cihetten 
aakattır, birçok okuyuculan mo .. 
tehziyane gOldUrecek ıelrildedir. 
Zira •celili,, tarikati yoktur. Ba 
kelime ile Mevllnanın kurduğu 
tarikat kaatolunuyoraa ona celaU 
denmez, Melevl denilir. Ayai za
manda mevleviler, yanaklanoa 
ıiı saplamularda, D9J lflerlvcll, 
sima' ederlerdi, mesnevi okur
lardı. Hindin fakirleri aibl 
bıçak Ye alet OJUDU vapanlar 
rüfailerdi. Sonra .. celili. kelimeli 
Oımuah tuihinde etlri1ahk ifade 
eder. Celil adh bir adam•a 
ommca uarda Aaadolada çmkar
dıjı piledea dob.;,• bilahare 
vukua ıelea blylcek pkavet 
hidiaeleriae ceWilik Ye o hldl
aelere kanfanlara .... · • ~·• .• denllclL 

Gartll&yor ya , uUaaıla 
bir kelime, latihdaf edilen mak-

aadı tamamen altiat ediyor. ea,. 
le tarihi Ye coirafl itimlerla 
yerinde kulı.mlmamua buaa 
çolc ıGllnç neticeler dojıuar. 

Eıki aclruamlardaa biriae atfo
lunan p fıkrada oldaju aibi: 

Bu aadrazam, aon derece c .. 
bildi, n.telik latanbuldaa dııarı
ya da çıkmamlfb. Blitila cografl 
malfımab Boiuiçinln iki Mhilia
den ileriye ıeçemezdi. Bir glla 
kubbe albnda doauma lfleria
den bahaolaaurkea bilgi~ ga .. 
termek latedi: 

- Bir tarihte do11a11maıma 
Konya limaaıada iken. ... 

Dedi. Ôblr •esirler. Jtiribir
lerine baluftalar. aflll nllilw. 
Şeyhiillallm da1an-.y.,.fc... t ... 
hihe kalkıfb: 

- DeYletlt 
deniz Ye Uma )Okt.. 
oraya aice flder? 

Demek latedi. P6kat ablrl 
her cahil gibi c at-.nmu 
bir yilz tapyordu. aakılmadaa 
ıu ceYabı Yerdi: 

- O Yakit Seydl Pqa kap
tanıderya idi, conaama11 Koaya
ya da altlhiıyordul 

Biz de kalemleri cillla11p tari
hi isimlere bqka mefhumlar iDi 

verelim. Suna, zaanederaem. 
hakkımaz yoktu. - PL T. 



Siyaset Alemi BA ic rLAB '( l _ Göniil lılerl 

Mançuri'de 
Fransız -Japon 
Sermagesi 

----------------------------------------.,.Eski Yeni Fransız Kabinesi Sevgiliye 
Cemiyeti Aknm on dolıuılar 

komiteal. "Barışhrma Heyeti,, namı 
altında bet dnJetten b'r pup ae9tl 
" bunlJr-. ÇiD • Japon lhtU6fını 
aulban halledecek bir tekil bulma
larını tav.i7e ettL Bu grupa la.U ı, 
Franı s, Çek n lıpanyol murahhas· 
tarı da dahildir ve adetleri betten 
ibarettir. Kendiıine Yerilen umumi 
talimat, bulacatı formGIOn her iki 
taufı da memnun etmesini tart koy• 
muıtur. Fakat J ıpon hOkGmetlnl bu 
da memnun etınemit olacak kf, mO· 
meHillet 'ne. ba komitenin toplantl• 
Aarına iftirak etmemeltrlnl blldlr• 
mittir. 

Son ,.,ıea Fraa111 mab gaıetelerl, 
Man9urinl-1 fraaııı Hrmayui için 
ıetirici •• aens n bir ıaba oldutqnu 
methede ede bi~ireml7orlar •e Fran• 
aıı sermay .. iai, Japonlarla tqrikl· 
mual ederek Maaçurinla kı1met 
almuıada kallaaulmaııaa ta••İJ• edi· 
torlar. AJnl ıazetelerin nrdlklerl 
haberlere ıBre senıia bir Franııı 
Hrmayedar grupu, Mançurlde yapı· 
lacalc ltlerl tetkik etmek IHr• bir 
murabbaı heyeti Mtmiftlr. 

Bu •er•t. Japonlarla birlikte, 
Mançurlde ber nni tesfıat yapacak• 
tar. 811 ırupun bquıda Fran1a • 
Aa,a Baaka• vardır. 

• Cemiyeti Ak•••• dahil deYletı .. 
ria ekaerıye.I Çiadeki Japon hare• 
ketlnl bir teeHGı mahiyetinde l'Ör• 
melerine r. tm•n bGyilk deyletlerln 
iMi iti bili pamuk iplitine batlamak 
iıtemelerindeki aebep timdi daha 
aılk&r rBrilnüyor. 

B lha11a Japonya Ue aalaım•JI 
faydalı bulan Fransa, bırlkmi• Hr• 
••J'•lerinl lfl•tec:ek yerde • verişli 
bir aaha bu'ur da ISbUr tarafta hak ı 
ı6rGnen Çin mll'.etine hak verır mi? 

B•Jn• milel lhtıllfJ.,... itt• bu 
..ı .. t. bir lr:ıek tetldl eder. a... •. 
lar uuuaclald lbtillflar lçia aual 
• u•• par mata &r"Jlnıı ., der lene, 
.metler arumdakl nbabr için de 
• menfaat kokusu araJ•na • d ,. .. 
bHlrls. k•lcoea Çla, itte blyle bir 
oyu .. karbaa l'"trniftl. - SOreyya 

1. lak ~onaldın Hastahğt 
Loaclra 18 - Sunda1 Kronikl , .. 

utula• ıan laılliı BatHldll M. 
Makdoaald'ın 11hhati enclltell bu 
H•irettedir. Doktorlu ılfılerlain 
nılyetinde yabamet olmaması için 
Bat .. kllln aun'i ıiJa altıacla okuma• 
muını tuıly etaaiılerd!r. 

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

Sabık Harbiye Nazın M. Pol Bonkur 
Tarafından Teşkil Ediliyor 

Pari" 18 - Kabine buhranı l Anupanm Amt
bitmit Ye yeni Framaz kabinesini rikaya obn harp 
teıkile sabık harbiye nazın M. borolan, beynelmilel 
p l B k d" • • matbuatta ıütunlar 

o on ur mem~r e ilmtttır. Jıgal etmektedir. Bu 
M. 8onkur bu teklifi kabul el:- m aele ilk netice 
mittir. M. Bonkur, ReiıicUmhur olarak fraı.ınz kabi-
M. L6br6n'u ziyaretinden avdetin- nesini devlrbl. Muf 
de fU beyanatta bulunmuttur: rit bir ıol eenatı 

11ReisicOmhurun lll'arlan kar- fransıı gazetesi yu· 
ı ıında, Ye meclisin ıol cenah kanda gördUIUnoz 
ırupl•nmn mllraeaatlan Gzerine karikatürO yapmıttır. 
yazifeyl kabul etmİJ• karar Uçıarumuo bir kena4 
yerdim. rında M. H rlyo t6 

Soıyalistleri, iktidar mevkinin KA ıanuevveı taksiti 
olan 600 mHyonu 

meı'uliyetlerioe lırirak ettirmeyi 
rok arzu ettim,~ fakat Sosyalist elinde tutuyor. U9u-
... ruraon öbür keoa-
f ırkaa bıJ •aziyette iftiraktan rmda bulunan .M. 

Huver'e verruiye ça çekindL Buna rağmen mebu'aanda 
kabineml mOdafa.a edeceklerinl 
vadettiler. 

ııyor. Biri vermlye, diteri de ıJmıya muvaffak olamıyorlar. Ş• TUiJMte ikili 
de yuvarlanmak Oı;eredtrler. 

Keza M. Heriyo'ya Hariciye 
Nezaretini teklif ettim, fakat ... 
rarıma rağmen arzumu fs'af et
miye IOzum görmdi. " 

Paria, 18 - - Yelli kabine
de sabık naz rlardan M. Daladi
ye, M. PenliYe, M. ŞotaY, M. 
Leı da Monzi'nin buluamalan 
muhtemeldir. 
f'r•n- • Am ... lk• MUz•kereı ... ı 

Vaıinglon, 18 - Fransa ile 
Amerika arasında harp borçlara 
etrafındaki müzakereler devam 
etmektedir. Aııl müzakerata t 
k&n-.auaaiden ıoora he-q b...
lanacakt r. Mkakerat& fnl8te
re'nin de hazır babaamuı mala
temeldir. Gazeteler, Frauama 
tediye etmemesinin m ıll bi~ me
seleden ziyade aiyall bir 
meseleden ileri geldiii fikrin
dedirler. 

Müntehir 1\1 ril Klrahmn 
Kard&fi MahkOm CUu 

Stoldı.olm 18 - Müntehir K brıt 
Kırab l.aa Kr8ser'in karc.eıl 
Troaha Kr8ger h.lcli lf' lı yapmak 
'H yanlıt muhaHbe tatmak cilrmile 
G~ buçuk ffD• bapıe mabkilm ed.I· 
mı4tir, 

--
Kadın Tayyareci Ami Mol

lison' un MuVaffakiyeti 
Londra 18 - Kadın tana

red Ami Molliaon, ayın 11 iade 
Kap'tan hareket ederek bugln 
yere inmiı •• bllydk seferini 
bitirmiştir. Kadın tayyareci Kap 

ile Londra arumdald meufeJI 
7 ıOa 1 aaat 5 daldkada kate
derek ,0.bqa Barnart'ıa 9 buçuk 
ıllnllk rekorunu kırlDlftır. Hava 
itleri nuırı kadm tanareclJI 
istikbal etmiftir. 

Bir Cinayetin Faili iki Sana 1 Bir Tayyare FaciaSI 
Stıu-a Y~ a.ua ıs- Bir apar taJJAr•ll 

Roma li - ti •aae•if• O.ti •ı.-a, Mr W '"911 ................ 
plAJnacla kelik lıtr bdıa bacatı ıuntte raralaaJD.lfbr. 

Sento llatlbelll pllj nda cla bqka Almaıyada Tethi' Hareketi 
bir kadın bacafl l>ulunmuttu. O 
nlcitteaberl 7apalan btıtln arAıtu· Kalkıyor 
malara ratme11 bu bidlHDln katili 
bulunamamıfta. Femya i iamlnde bir Berllaa 18 - HGktmet. tetlalt lla-
tah•lt dtln bu katil hldlaealni kendi• reketl, feykaJlde emirulleler, fe.-
ıl yapbtun itiraf etmittir. Katli il• kallde mahke .. ıer " matbuat 
dOrclftfi 50 J•tlarınclakl bchaa bir clltilmlerlne alt kararlaran fublal 
1ad:•a' itlDı ~Hıtaa le tanıcbtanı teklif •decektir. 
ı8yıemi tir. Katıl kadııua Amerika• 
da ı.ıımetçillk J•paralc Mrlktlrdill ~imendifar Kazası 
pan ara tama etmattir. Y 

Yeni Belçika KablnBsi 
&Okael 18 - Yeui Be'tlka ka• 

binesiai M. Brokvil tet'•ll etmiftir. 

Zlrih. 18 - Oerllkon lıt.aı1oaua• 
da bir tren lle manefta Japmakta 
olan bir lokomotif çarpıımaıbr. 3 
kifl aimüttilr. Birçok yara ı .ardır. 

TEFRiKA NUMARASI: 26 hktan yoksmluktan aefil olmq
lardır. 

len e=lli bin Türk, ne KadOa 
çillerinde bili Arabiıtaa için 
wuruıan ylbı eW bin Tllrk ntao
dap n. metgul deiUlerdir. 
Erzurum cephesinde bmlar, kar 
gınlan içinde donup kalan ukeri11 

CBPBB GiBİSİ 
" M l l L 1 R O M A N ,, 

Muharriri : Barlıan Calıil 

Kapatam çelimsiz neferler 
.o.iade aefertasları 1a1tmak için 
bldlerek kotUfUJorlar. Yeni 
uk•• abam ı yirmi otua kifilik 
bit r.qaboauk kafilesi aereye 
gidecelial bilmiyu bqms bir 
alrl baliade koca a•luda kar 
.!bDda IMldqiyordu. YDzbqa 
Nihat ukaclqanı Beyu t meyda
nına karp bir çayhaneye soktu. 
Oalarclaa bqka klmM yoktu. 

· 151ab... Faruk birbç yaldır 
ıormediji bu manaraam içinde 
ıkl kalendv halini buluYer-

•lttl. 
- Oh, dedi, birer acak ÇAJ 

ıçellm. Şekeri bol olsun. 
Çaycı ı&lllmaedi. 

- Bolca pker nerede bey
efend ', bu sabah Dçylb:e bir ok· 
ka ıeker sor buldum. 

Biobaıı f aruk bu tiki yeti 
ilk defa itiliyordu. 

Ne evi ıde, ne Avrupada ve 
•• do lat"obulda münasebette 

bulundutu e-vlerde böyle yoida
ia ait bir ctlmle kulai na çahn· 
mamıtb. 

Yiizbafl Nihat: 
- Ôyle, dedL Dlla bizim 

maballecle eocuiunun •llttlne ... 
ker bulamayan bir anne kede
riudea nairleadi, bayıldı. 

- Ne diyoraunl 
- Yala a teker mi uizim. 

Ekmek bulamıyan binlerce in11n 
var. V • yDzbqı Nihat, ılrdDfD, 
lfittiii harp facialarına ark,da· 
ıına yavq yaYq anlattı. 

- Sea yaZifen icabı meml• 
kette çok kalmadan •• halk ara-
11acla yapmadın. Fakat memle
ketin hali tahmin edebileceğin
den çok ac klıdır. Cephedeki 
uker tam bir yokıuzlu&< iç od~ 
dlr. B•a karp köylerde leYuım 
merkezlerinde depolar birer tüc
car ard11eai fibi ıunun, bapua 
hesabına dolup boşal yor. Kasa• 
baJaıda, ıehirlerd. halk ııdam• 

Babuı, kocası, kardetl askere 
giden ıenç kadınlar himayemiz• 
liktea k6t0 oldular. Akıamları 
yangın yerlerine doğru bir yolun 
dlitıe ne eYbark kadıolarıoin 
kendilerine bir dilim ekmek ve• 
recek erkek beklediklerilli 
gi)rilnOa. 

Binbqa Faruk l(6zleri btlyl· 
yerek arkadaıını dinliyordu. Eakl 
uabl iıy- halır hail ıelmifti. 

- Ya "au ı&rm&yorlar •a. 
bilmiyorlar mı? diye laaykırda. 

Ylzbafl Nihat pifkin, femkinll 
bir lffl• iltifini bozmadan ce•9 
.verdh 

- Khnbilir, belki de ea bqta• 
kiler farkında dejiller. Fakat 

1 ilrH• muhakkak ld cephede 
wurUf8D. 11kerle ıeıide çabpa 
halk aJDI auk6rlllilln kurbanı• 
dırlar. Milletin cephe için yapbiı 
feraıat Ye fedaklrlak bir klçlik 
sınıfın yağlanıp ballanmuıaa 
yarıyor. Bu yeni tllreyen 11D1f 

öyle bir {Klik) ki içinde meb'u
su, nazıra, mlldilrB, kumandanı, 
relai, tlccarı. Rumu, Ermenisi, 
Y ah11diai, Arabi, Arnawqdu hepsi 
yar. Ve bunlar ne latanbulu kur
tarmak ipa Çanakkalere alml-

ekmeğini Irak cepbuinde 
cehennem aletinin aleYleri 
aruında kanıdan Mehmet• 
çilderin peksimetiai keıerek ıe ... 
ıin olmuılard r. 

\' llzbq Nihat tiklhdr ıtbı 
yOılnll ba"lflurarak uı .. etti: 

- Let karplan ılbL 
~ Nihat -bil.Pıord11. 

bu ka'ljr talamia et.ıyorda. Yllı· 
bap Nihat: 

- Bunlar için muharebe ll-
11ml Diye de•am ettL lati7orlu 
ki kar ve menfaat yollanaı apk 
tutan bu heaapı ı ve ıualıız ka
zançlar deYam etsin. Mebmetdlha 
ye Ayıenin lokmasından, etinden 
•• kemiğinden çalınarak karalan 
ıenetlerin 6yle reziline harcan
dığını bir bilsen nefret edenin.. 
LeYallm iılerile utrqaa, •• ns.on 
ticareti yaptp zenıia olu bir 
ttındi daha on b.. ,na enel 
( Miloviç) aamindeki AYDlturya 
ıaat6ılbılbl clpruuu ıobadan 
tutapurduju ylizltlk hanknotla 
ıakta..Şu çaJCJDıD iç )'il kurup 

Ka'Vuşmak için 
" 25 J•tında bir ıeacim. Oı 

aene •••el tuadtlf karpma kim-
1esiz bir im ç karcL. Acıdım, 
eYime aldım. Şimdi bu kızdan iki 
JBflDda bir kıı evlldım yard!r. 
Fakat kadınla niklhlı depliL 
Bir tOrlll de evlenmemili raml
leştirmiye cuaret edemiJOrU& 
Çlinka çok ıeçimıls n 1urçm. 
Evde ldmae1e kendini HYdire
medL Ben onun habn için enel
ce 1e•diğim diier bir laza bırak
tım. Kadrini bilmedL EYde rahat 
edemiyorum. Eaki avgiliaıi ele 
habrdaa çakaramıyoram bana ne 
J•PDUIJI taftiye edi1onaam. • 

Aaara& .... 
Op-. Oç HD• beraber ya

pdaj'ID bir kaduu iki J .. ıncla bir 
çocuk _.. Japtaktu IOllft H 
mretle dllflbameal dofru balma-
1oram. Ka ihtimal evdeldl•le 
1eçiaeml1or. O halde oaa a.rn 
bir ev tatar1111. Kızın lireti wul
JetİDI sidermek için niklla ta 
yapanm. O nldt nzi,.tha ..._ 
liftiiinl ıartlrda. y oba ... 
1evgili1• avdet içia batla btl 
llyleclild.W aaazeret yaparak 
iman b8fllll fellkete Jakmık 
ı&nabbr. 

* .. Yirmi bir PfllldaJI.. t.tı. 
ballml temia ettim, bir aile,t 
fevkalade pçindirebllirim. Oa 
yedi J8flllda bir k zla çalclaraasya 
avifiyor •e mektuplqıyorm. J.. 
divacımıı için pederine dyledim
.. de kazım akrabalanndan bir 
ıence Yerecejini slyledL Halbuki 
laı o pnçle bdinç etmek iate
mİJCll' n kendWnl irapmaml 
teklif ediyor. • 

Bu nziyet k-.111nda ne ,.. 
payım ? Lltfl 

On ,.. ,....c1a Wr im bl-
ıe;a ermlf, latilcllHal lamanmı• 
aayıbr. ReyiDde htlrdiJr. Fakat 
ae de olsa kma ailellle ıeçia
mİJ• mecbanua onun için anne
sini kaad•rarak aileye o auretle 
hulule callflL Bu itt• kaz ela 
bayU rol OJDıJabilir. Annesini o 
ikna edebilir. 

HA'fl t r~vıs 

aidatı pkeri memlekete dlla b .. i 
kurup sokan bir ıeker larab 
yine o kanma yatajına ellilik 
banknotlarla kabartb ve biliyor 
muun onlann bu alçakp kau
mp ıersemce harcadıkları paralar 
kaç yll bin TBrk yavraıunu ana 
sütllnden mahrum barakmqbr. 

KopaaUf bacaklanaa koltak 
depeji bulamıyan, lonllDlf kol
lanna bir sarıa bulamıyu harp 
malilleri mı•ır ua11 1erken onlar 
Adadaki k8fkleriue lıUSUll motlrl• 
Tokath7andan dondurma ı•tirti-
ror, metreılerİlllD bo,nuaa kor
doa pbi iaci taka7orlar. 

Hır11zlık lfl• aal11a ki .U.e 
farsat ıeçip te çalmayanlara budala 
diyorlar. Leftllm itlerinde çah
ıaalar namuslu da olsalar halkın 
16ıleriad• YeliDİm•t fibi alrlbai
,orlar. 

Ve bWyor masan, cephelw 
ne halde.. Asıl dlf•aala Ylll1lf8ll 
asker ae halde •. Oç 11ldar ocatım. 
.evim ı&-mek için bir haftalık 
izin alamayan arkadatfanmaz bir 
kıdem zammına blle naU oıam .. 
d kları halde kararı•hlarda, mal-
7etlerde bulunuların omuzlarmda 
alb a1da bir ,.ım. parlıyor. 

(Arkua •ar) 





NAL 

Bir gün ıokakta 
bir nal bulmuılardı. ı 

Eve getirdiler v~ 
kapının tııtUne asmak 
iıtediler. 

Fakat ıandalye 
devrildi ve .•• 

lçlerınden biri ye
yuvarlandı .. 

1 

Bir gün de misafir 
çocuklardan birinin 
llb&ızın batına dGıtO. 

Erol bu uğursuz 
nalı bir gtln kaldırıp 
atll)ak istedi •• 1 

Fakat, tuh a•.ı f•ytan. 
O •ırada blJGk baba· 

aı da oradan •eçlyordu • 

• 
........ _ .. ·-·:9 .... _ _J__ 

j_ 
1 

Pot 
' .................... _.. 

O giin eve Sabancadan hiç 
heklenilmiyen bir misafir gel r;· 

tL.. Derhal sofrayı kurdular, ye
meğe oturdular ... 

Hem yiyor, hem konufuyor
lardı ••• 

Bu sırada, biraz geyeze olan 
muafir glUerek: 

- Benim doktorun bana aıkı 
bir tenbihi var!. 

Hasan Bey sordJ: 
- Nedir? .• 
- Her yemekten ıonra, ha-

mur İfİ bir tatlı yememi s<Syledi.. 
Afacan birden bire aırıtarak 

•öze kanıtı: 
- Annem güzel bir bakhava 

yaptı amma, siz varsımz diye ıof. 
raya k<iymadı efendi amca ••• 

- 1 ••• 
- f •••• 

Tasarruf 
Batar bağır bağırıraı 
Para birik.ir diye 
Hep bir dilden çatara ıı 
441nclr tlzGm ye" diye .. 
Seneler pek kıaadır, 
Öm&r pek çabuk b' er. 
lhtlyar:ık tuadar, 
Paran olmaaaa der. 

Bl\ytlk baba kızdı 
ve kovalamaya baş
ladı. 

Cennet 
Eve sofu bir 

adam g lmi9ti .•• 
lhliyar adaın, Afa· 
canı }'anına çağı· 

rarak sordu : 

- Son .Müıltıman 
mııın bakalım? 

- Evet Hacı Ba· 
ba ... 

- Sana bir ıua\ 

ıorsam bilir misin? 

- Bilirim. Il:ı.cı 
Baba .. 

- PekAIA., ıöy!e 

ba\ahın: 

Cennete gitmek 
için bir insanın 

nı yapması IAıım· 

dır?. 

ı 
Fakat .... 

1 
Mer d i Yenler den 

yuvarlanınca ... 

1 
O gtın Erol btlytlk 

babad11n okka ile 
dayak yedi.. 

Bugunun isi 
Ogtın bayramdı •. 

Afıı.canın dayı ı ona 

bir kutu teker ge
tirmifti. H psi bir 

arada oturuyor
lardı... Af&C&D te
kerlerin tadına, 

renklerine dalmlfı 

boyuna atııtınyor
du. Bu sırada Ha- 1 
aan B. Afacana 
ded ki: 

- Hepsini ye
me Afacan, 7arına 
da bırak... Afacan 
kqlarını ptarat 
ciddiyetle cnap 
verdi : 

- Biıim mual-
lim Beyin naeihatı 

Eski Ahçl 
J 

Hanımteyze miaafirliie sit
mifti.. saı açıldJ, biraz dedikodu 
yapaldı, sıra kartı konaktaki ih
tiyara geldL. 

Bir kadın: 
- Haberiniz ftl' mı? Dedi.. 

SadJk Bey, mtihendisin kızile ew
leniyormUf.. Hele kızı biç 10r
mayın... Ata biner, mlikemmel 
yOzer, danıeder, prkı söyler 
batta otomobil bile kullanır •. 

Hanımteyze acı acı başını salladı: 
- Vay zavaJb, dedi. Kızla 

U)'Ufamıyacak. .• 
- Neden? 
- Ya eve kim bakacak, ye-

mek kim yapacak! •• 
- SıkalcLğan ıeye bak kar

d.... Sadık Bey eald ahçdardan
dır. geçinir giderler •• 

Can Ve Afacan 
Ne canlar katar cana, 
Tatla aulu mey•alar .. 
Vermeli Afacana, 
iri ıua ayYalar .. 

• e. it baylece rftaaes, 
Kıt bu lfİditle bitmeı. 
Hafif ateıte hele, 
EHt kutane pl9mes-

• - 0 m88i 
Baba ... 

Bacı - Afacan, -baban için " Abdahn biridir.. Demı,aın san ?.. var baba, buglJnQn 
lf. 

Boaaea ala bouaJ. 
Atzım ba ı•ee aa.. 
S.alnl JGk1elt !:ele, 
Gel, blııe bau aa... 

- Evet anne ••• Para biriktir kard•tt 
Dünya bu belll olmaı. 
Saaa •onunda bir •t 
Alacalıtır. Bunu yazl 

- 1 ••• - Aferin çocutum, ne r•P•rım dojlru ellze kızılmazl •• 
iıiııi yarına bırıık· 
mayın! diyor ... 

.. 
Taıarruf hafta11nda 
Topladıj"ln parayı, 

Kumbarana ata11an, 
Kapabrun yaraya... 

Atacan 

-------------------------~ Sarhoşluk 
Gece yanu komıunun kapsaa 

bOylk bir sDrGJtD ile çabnanya 
bqlach.. komıu hanım neden IOa

ra paaçoru kaldırarak dııanya 
baktı: 

- Nedir bu camm, ı•cenha 
yanaınd• kapı b6yle çalanırma? •• 
Kocam daha hen&z yabyor •.• 

- Hata ediyoraunua bam-. 
be1efencliyi ldlfe ile ıetiri1oru1... 

- Senin 

Buhran • 

Evde hep buhrandan konuıula 
konuşula Afacanın kulağı dolmuı
tu.. bir gftn Afacan evde yalnıı 

oturuyurdu. Kapı çalındı.. Afacan 
kapıya çıktı. ihtiyar bir adam sordu: 

- Hasan Bey burada mı? 
- Yok Efendim .. 
-Gelirse a6yle Burhaıa.gelmit. 

keadiaiyle konuımak iatiyor, de .. 
Afacan buhramn ae fed bir 

mikrop oldufuaa çok duymuttu. •• 
ihtiyar adamın ajzandan çıkam 
kanamayan Afacan birdenbire 
kapıya kapadu 

- Haydi. babamın balaranla 
iP yokJ dedi. 

Alırltk 
Harumttyu kom· 

tllnun reno cleıt· 

kaalı11na. bir mek· 

tup yaıdırdı. Zarfa 
koyda, kap&df ve 
elile tarttı .. 

- Ba mektup 
çok alır görona
yor, altı karutlak 

bir pul daha ya· 
pııtarmak lizım .. 

Alacan bu sırada 
cevap verdi : 

- Yedi •• 
- Yaran •n Jel.. 

Y•fın k119 Clnglz?. 
- Aman anne, 

•• ,..m... a..-n -e .... ......... o saman daha Atır 
olur ... 

Bilmece 

Yukanda 16rdüğünllz bilmeceyi 
bu kit ıecelerinin ıoğupnda 
ıewkle ejlenerelr hallederainis : 

Satdan sola: 

ı - lnaanın en luymetll 19yf, 
4 • evlerin tlıtl, 7 • bir bayYan, 
8 • bir nota, 9 • berıeyin aabl
dıjl yer, 14 • evin en blJyOjil, 
15 • bir harf, 18 • lpenln ar
kadqa, 21 ve 23 • birer nota, 
24 • eneli. 25 • aıitmeyi emret! 

Yukarıdan &f&i•J•: 
ı - Pencerelerde olur, 2 • 

bir hayvan, 3 • genitin aka, 5 • 
iıim, 6 • bir renk, 9 - çuha atan, 
15 • ıokaraa 6ld6rllr, 11 • ıaire 
ait, 12 • da;um, 17 • tatlı Yeren 
bir hayvan, 19 • bir renk, 20. 
vOcadllmlllde rezen pil bir hayYan, 
22 • uamızdan biri,23-blr aotL .. 

Bu bilmecenin mDklfab yok· 
tur. Yalaıı eflencedlr. 

Tebessum 
Hasan Bey, hanımteyze •e 

Afacan nOfUI tezkerelerini 1ent
leıtırmek için fatoğrafçıya sitti
ler. Hammteyıenin resmi alın
ma11 llzımdı. Hanımteyze fotoğ· 
rafç.ının kaJ'flllD• geçip oturdu. 
Fotoğrafçı bir m&ddet onun yO
zUne baktıktan ıonra rica etti: 

- Liitfen blraı tebeuOm 
eder miainiz efendim? 

Afacan derhal atılda: 

- AL. Olmaz. babam ~buk 
ıunanr.. Gnlmlye biç gelmez. 

Afacanla Oingöı 

konuıuyorlard1: 

- Sen biç aeya· 
hate çıktın mı Ala
ean?. 

- Seyebad •• 
yapaeakeın be Cin· 

göı?. 

-Yeni yeni İDHD 

yür.lerl gö rllr ıOn 

fena mı? .. 

Afacan güldü: 

• AfacaD andır ama. 
Bana ı•lir akpma, 
Eter earat aaıkaa 
Gelme, blse utrama.. 

Gülerken Ağlamak 
HaMD Bey eye girince otluu 

I bDn,Ur hlhlıllr ajiarken buldu ; 
l - Niye athyonuo?. 

- Annem •ercliYeaden d&fll. 
-Sen de bu hale ı&Jmeclin mi? ... 
- Glldlm de oaaa icla 

timdi ağlıyorum. Annem slldl
jilm için ,Uzllme bir tokat attı.. 

- Onu ben u· 
tın her ıaman gG
riyorum ... Bııı.bamla 

r.nuemfn yUıfl her
gün batkl ÇAtft olu-
1or .• 

- Hanımteyz• •izin çeneniz IDPllun• 
- A, Uetame IJllk ..... ki. .. ... o ., .. ,, 
- Annem •izi pencereden ....... • (Yine 

v•n•el ..... il .. nıorlJ tle&. 



SOH FOSTA 

İTTİHAT VE T AKBI 
- Her hakkı mah/u::dur. - 1'\'a$tl doJd.ı ? .. 

.................................. ~o sı l Yaşadı ? .. 
1 t:frika No. 9 Nasıl Ôldü ? .. 

Rıza 
Uzaklaşmasının 
\hm et Bey, Mahmut Paşanın 

Seheb · ni Biliyordu 
Akıamları, ort ilk ka· 1 

rardıktan ıonra 6ç kiti otel· 
den ç.kıyorlar. Ônde babaları 
arkada (sultan zade mahdumlar)• 
olduğu halde, üçüncil sınıf sokak
larda dolaı;ıyorlar. Yirmi dört 
saatlenberi aç olan kar nlannı 
<lo} urmak içiıı en ucuz Joknnta· 
ları arayLrlardı. 

Meymonun ıon plAm da mU1-
mır olmam ş, onları makıatJar na 
kavuşturamamıştı. Arttk yapıla

cak bir tek çare kalmı9h. O da 

şimdiye kadar uzak ya7adıkları 
{Genç Türk) le .. e yaklaımak ve 
ellerini onlara uzatmak ••• 

O esnada, Avrup da bulunan 
(Genç Türk) Jerin içinde en çok 
aivrilen ve sarayı en çok tellıa 

dOıDreo ( Ahmet R za Bey ) di. 
Fakat, damat paşa ile oğulları, 

bUnkArı büUln blitUn gücendir
memek için Ahmet Rıza Be
ye müracaat etmekte teenni 
ı&stermişlerdi. Ahmet Rtza B. de 
bunların taşıd ğı emel ve maksa
dı öğrendiği iç'n timdiye kadar 
bunlarla temas etmiye biç Jnzum 
2örmemişti. Acaba, ş· ı.di vuku
bulacak bu müracaat, nasıl bir 
teair hasıl edecekti? .. 

Art k, bunları u:ıun uzadıya 

tabhl edecek zaman değildi. ÇOn
kU, günler geçiyor: M hrumiyetin 
io1afsız pençesi, Damat Mahmut 
Paıa ile oğullarmı, hergiin biraz 
daha sefalet uçurumunun derin
liklerine doğru çekiyordu. 

* O ıırada (HOkfüneti Osmani-
ye) niıı teşebl>UıO Uxerine Fran· 
ıa bukQmeti Ahmet Rıza Beyin 
gazet smi intiıardan menediği 
ıçin, o Londraya gitmiş; orada 
çal şı; ordu. Damat Mahmut Pa· 
t•nm mektubunu alan Ahmet 
Rıza Bey, hayretler içinde kaldı. 

(1900) senesine kadar gizli kalan 
-.e o tarihte görülen lüzum bze• 
rtne (M~tveret) gazetesini ( 1 
kinun sani 1900 ) tarihli nll ha· 
ımda oeşfine mecburiyet hısso
lunan bu entercnn mektubu ay· 
nen dercetliyoruz: 

(Muhterem Beyefendi; 

V atanım.ı uğrunda ifa edo
ıelmekte olduğunuı hidematı 
eanıiparane dolayısile, her Oı· 
•anlanan ıiıe kart• duymakta 
oldutu hDrmet hiılerini taıvir 
tmek kabil değildir. 

lzbrap çekmekte olaa bir 
mıllete, yeni bir hayat habfet• 
•M için bizzat nefıinizi feda 

etmek surdile girişmiı olduğu-

11uz cibad, her türlll sitayiıin 

fewkindedir. Sizi ihata eden bin· 
bir müşkülit karıı n Ja, hiç fütur 
getirmekıizin davanızda ı rar et
mek, berkesin harcı CP-ğildir. 

Hakitah itiraf etmek Jizımdır ki, 
bir asırdanberi Osmanl lar cizin 

tibi bir evllt ) etiştirmemiştir. 
Jstanbulda ve bilhassa Yıldız 
sarayında zab aliniz gibi bir iki 

vatanpcner daha olsaydı, vata
nımız b&yle girdab felikete dilt
miyecekti. Kalbimiz, hilınn ve 

kederle mustarip olduğu halde, 
ancak ıebat ve azim suretile bu 
badireden kurtulacağımıza Umit
varım. Binaenaleyh, elele vere
lim, ve beraber çalışahm. lialiı 

günO, ge-cikmiyecektir.J 

Halbuki Ahmet Rıza Bey, 
damat Mahmut patanın ne mak· 
ıatla lıtanbuldan uzaklaştığını 
biliyor 'H neticeyi bekliyordu. 
Bu mektubu alınca, artık damat 
Mnbmut kaşan n acı bir hezimete 
duçu olduğunu anladı. Ve onun 
bu müracaatını memnuniyetle kar· 

şıladı. Bunda da iki sebep vardı. 
Biri, kendisi Londrada bulundu
ğu için Pariste neşriyat yaptı· 
racak mllhim bir tahsiyeto muh· 
taçb. Diğeri de, Mahmut paşanın 

haiz olduğu (damadı ıebriyarl)lik 
markas ntn, bu netriyat üzerinde 
oldukça mftbim bir tesiri ola
caktı. 

Bu 1ebeplere binaen Ahmet 
Rıza Bey bu mektuba de hal ce
vap vrdi. Ve damat pa~aya Pa• 
riıte neşriyıatta bulunmayı tavsiyo 

etti. Fakat bu hadise, Mahmut 
paş1nın vaziyetini büsblltün müş
kUileştirdi. Abdnlbamit, bu neş-

riyatı haber al.r almaz derhal 
taarruza geçti. Bugün daha hala 
yaııyan ve ısimleri )adolunan 
bazı scfıi şahsiyet eri ileri silre· 

rek (damat Mahmut paşa, firar 
ederken zevcesi Seniha sultanın 
gayet kıymettar bir tacım da 

çalıp kaçmış ... ) Diye bir ıayia 
çıkarttı. Bu ıayiayı ileri sürerek 
Fransa ıefirioe haber gönderdi. 
( Adı bir hırsız ) telAkki edilen 
Mahmut paşanın 1stanbu1a iade· 
•İni istedi. Sefirin, &)ni kanaatle 

bunu hük6aıetioe yazmasına rağ
men, Fransa hükt\meti bu talebi 
reddetti; dadat paşayı vermedi. 

Esasen neticenin böyle olaca· 
tını Abdnlbaaıit te biliyordu. 

Fakat o, böyle bir şayianın, da· 
mat Mahmut paşayı çirkin bir 

mevkio düşüreceğini tahmin edi
yor; şahsiyet ve haysiyetini le
kedar etmek suretile Mahmut 

paşayı herkesin gözünden dUtlir

mek ve onun neşriyatın n dere
cesini hıçe indirmeli' iıtiyordu. 

Fakat netice, Abdülhamidin 
beklediği gibi zuhur etmedi. 
Damat Mahmut paşa, bu ağır 

bllhtan karı ı nda kendisini çok 
iyi mildafaa etmekle beraber ar
tık ciddi bir surette mücadeleye 

girişmiye karar verdi. O gllndon 
itibaren Avrupadakl (jön Tilrk ) 

leria cephesi, bu ( Oç mOmtaz 

ıahıiyet) in vOcudile kuvyetlendL 

Ar..cıuı var 

( fRANZ LE-lAR'ın meJhur opereti 
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TUN A'mn Oç gunu daha kald1. 

DiplomatlaraHükmeden GizliKuvvetle 

Paketin lçindenMuhteşe 
Bir Elbise Takımı Çıkt _____ , ___ _ 

B tt u fı 1 in c 'ayfatia ) 
af :darandan aakeri mal6mat 
almakla val..ıt geç rmı9lir. Bir 
müddet •onra ıimal ve cenup 
Amerikas nda. Japon aıneluine 
kapı'arı knpamak için bir cereyan 
başg81termi tir. Japon hükumeti 
bu:ıa 1nan olmak iJler, M. Oaakl 
de tuna dair talımat almışbr. 
Da •J Greeni i•te bu makaatla 
Nevyorktald yazıhaneye çatırmıft 
l adına ,aoyunmaıını ernretıniftir. 

Casus kadın, ma'laamı anlamadığı 
bu emri yerine retirmektedir. 

Daisy Green l<endiıine em· 
rolunduğu gibi tamamen soyun• 
muşlu. Bu vaziydtıe, bir maymu
nu an<lıran Japon yllzbaş·sının 
kar~ısında garip bir rahats·zhk 
hissediyordu. Falcat adamın da 
ona bir defacık olıun baktığı 
yoktu. Elbiselerini çıkarıp bitir
dikten •onra: · 

- Oldu, soyundum 1 Dedi. 
Bu ikaz Uzerine yilzbaıı Oaakl 

masasının başından kalkb. Kadını 
cins bir at muayene ediyormuı 
gibi esaslı bi surette tetkik etti. 
Sonra bu tetkikinden memnun 
olmu' bir tavurla ma.asına 

döndO. Fakat Japon zabitinin 
bu tarzı hareketi de kadını fena 
halde kızdırm•ttı. Ayni zamanda 
baıbaıa kaldıiı bu gnrip tamrlu 
adamdnn da korkuyordu. fçinde 
tuhaf bir eziklikle bekledi. 

Japon yllzbaşııı ise ma1aya 
yaklaşır yaklaşmaz gözlerden bi· 
rini açtı, bilyükçe bir paket çı
kardı, sonra bir torba aldı, daha 
sonra kliçiık bir takım paketler 
çekti ve kadımn bulunduiu diva• 
nın nzerine attı. 

- Elbiselerinizi değiştiriniz 1 
Bu hal genç kadının izzeti 

nefaioe dokunmuştu, bir taraftan 
ıözlerinden yaş boıansyor, bir 
taraftan da eline uzatılan makasla 
paketlerin bağlarını kesiyordu. 
Açılan paketlerin içinde zengin 

·ye vaktihali yerinde insanların 
1P1ebileceği ayakkabılar, ipek ça• 
maşırlar, gözalıcı fapkalar vardı. 

-Bunlar, Amerika gibi bir yerde 
dahi kllçllk bir aervete mukabil 
alınabilecek şeylerdi. BOtftn ça
maınların kenar.oda Daiıy'nin 
markası vardı. Bütnn bu gllzal 
ıeyler, demin hırsından çatlıya• 
cak bir hale gelen genç 
kadının g&zyaılarını çarçabuk 
dindirdi. Acele acele gıyınmiye 
baıladı. Az •onra berşey tamam 
olduğu vekit yUzbaşı Osaki dahi, 
kadında blsıl olan değişiklikten 
hayrete dliştü. ÇOnkO artık kar
şısında, benzerine Amerikada 
binlerce tesadüf edilen alellde 
bir kadın değil, blltOn levazımı 
en yftkıek mağazalarda, el ile 
yapılmıı kilar ve zengin bir ledi 
wardL Genç kadın da aynaya 
bakbğı zaman bu dejişiklikten 
ba1rete dUıtl. Hel• bir el ça~ 
taaı vardı ki içinde bulunan poc:I-

:ralar, kırnuzılar, kokular ve men
diller klmile'l Parisin malı idi. 
Genç kadm 'okadar · memnun oJ.. 
muıtu ki biUün bu nadide ıeyleri 
kendi.ine veren yaşlı japona nasal 
tefekkür edeceğini bilemiyordu. 
Fakat kendisini zaptetti. Odada 
bir aıatı, beı yukan boy ayna
ıının önllnde gezindi Ye kendi
sini, kendiıi de çok gllzel buldu. 

Kadannı bu memnuniyeti ja
ponun da gözünden kaçmamııh. 
Sarı dişlerini köklerine. kadu 
gösterecek şekilde ağzını yaya• 
rak gnldO. Sonra genç kadıma 

elinden tuttu, masasının önünde
ki iskemleye kadar g&tllrOp 
oturttu ve söze baıladı. Kadına, 
ıimdiye kadar görllomediği halde 
hesabına çalaşbğı adamın kendisi 
oldutu11u, bu faaliyetindeıı çok 
memnun kaldı}ını, fakat ıimdl 
bunun ıaba ve teklini deiif tir
mek llnmgeldijini ı&yledL ilk 
vazifea~ V aıingtona aiderek kO
çDk bir moda mağazası açmak 
olacakta. Mağaza tutulmuı, içinin 
levazımı klmilea hazırlanmııta. 

Daisy Green için bu mağazaya 
a-irerek sahip ııfatile kasanın 
baııoa oturmaktan baıka yapa
cak birı, teY yoktu. Yalnız Japon 
zabitinin arzusu ıu idi: 

Bu iş nazarı dikkati celbet .. 
meden olmala ve illve etti. 

-Arkadaılarınızla konuşurkea 
daha evvel modiıtralık yapbğı
nızdan bahsetmeniz çok iyi oJ.. 
muıtur. 

Genç kadın, gayri ibtiyan 
bir surete llrperdi. Arkadaılarile 
konuıtutu ıeylerin, bir kelim 
eksiği olmadan Japon zabitinin 
kulağına gelmesine canı •akıldı. 
içinden, kısaca bazı dDtOnceler 
geçti ve korkaııya baıladı. Çiin
ldl kendisi gibi zavallı •• bet .. 
baht bir kadınan hal •• barek ... 
tini bu derece ehemmiyetle ta· 
kip etmenin kendisinden çok 
ıeyler beklendiiine delllet et
mesi tabii idi. Bu korku Japon 
zabiti tarafından Daiay Greea 
iımlnln bırakılarak onua yerine 
Dora GrOn adanın kullanılması 
ilzam ıeldiği ıöylenice bOsbOtlln 
arttı. Bunun haricinde ailesiniD 
öldUğilne dair kimseye birteJ 
ıöylememesi de tenbib edildi. 
Çünkll Japon zabitinin yaptardığa 
tahkikat neticesinde onların Le
hiıtında hayatta olduklar Y • 

küçilk bir çamaşırhane itlettikl~ 
ri de anlaş1lmııtı. Eline tutuıto
ru!an pasaportta da yeni eıkl 

ismi tazelemnitti. 
Bu iubattan sonra M. Ould, 

iizeriude iımioin ilk harflerini 
ta11yan iki gDzel Taliz 116•terdl 
•• kendiuni qatıda bekledikle
rini llyledi. Bundan ıonra tekrar 
maaanın bqına ıeçerelc çal~ 
mıya •• çahf ır sıibl ı&rUnmİJ• 
koyuldu. 

Bu akşam MELE ve ElHAMftAsinemalannda 
Mev•İmin en ııftıel filmi: 

MATA-HARI 
şaheserini yaratan misilsiz ytldızlar: 

GRETA GARBO - RAMON NOVARRO. 
Bu fmtıi görmemek hiçbir film görmemiı olmakla mUıavıdır 

Tamamen Franıızca ı&zllldOr. 
DiKKAT: a a da za vnktur • B !..:,~~~J .. !.!.~1!i.~ ... !~trın 7: ... -. 
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Ea Son Ketlflere ~ Tetkiklere Gire 

BAZBETi YUSUF 
ve 

HAZRETİ MUSA 
Yazan: Ömer Rıza 
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BaşRahip Bağırdı:" Ey Dehşet İlahı; Bu 
İbrani Kadın Sana Meydan Okuyor,, 

Fravun'un vetiahh Pfens Seti, 
karısı Prenıes Userti, katibi Ana 
ve Yahudi kızı Merapi muhteşem 
korkunç mabede girdiler. prens, 
beyaz ketenden bir elbise giy .. 
mişti. Fakat karısı, ıışk ve tabiat 
Hiheai Hatur mabedinin başkAhi
neside olduğu için ba,ında Hatu
run başlığı gibi bir akbaba vardı. 
Mabette başkibin Roi bunları 
kartılam ş, başsihirbaz Ki onlara 
iltihak etmi,, en maruf sihirbaıa 
alan Bokenben!iu da gelmif, ve 
hepsi de birlikte mabede girmiş .. 
lerdi. Heykellerin arkasından 

UAhi nağmeleri geliyordu. Fakat 
bunlan ol<Uyanlar belli deği:di. 
Yapılacak it rahiplere anlatılmıı 
hunlar da Merapi alıp götllrmüt .. 
ler, kısa bir zaman ıonra onu 
getirmişlerdi. Merapi'nio sırtında 

bembeyaz maşlah vardı. Baııoa 
beyaz bir örtli geçirilmİ-llİ. Onun 
örtüsi1 başından çenesine inerek 
orada döğümlcniyordu. Kızı:ağ z 
beyaz bir bulut gibi Allahın 
önünde dikilip durdu. 

Başrahip Roi, Amon'un önilne 
gelerek onun syaklarına kokulu 
•ular serpti. Sonra iki kolunu 
uzatb •• bOtOn Mısar'lılar birden 
yere kapandılar. Yalnız Merapi 
kım ıldamadı. Başrahip, Ayine 
başladı : 

- Selim Hnaf Amon-Ra. se .. 
malarm Tanr sı, ilahların hAJıkı 1 
Gökl111ri yapan, yerleri icat eden 
1ensinl İlahların hıbı f Bu lbrani 
kadın •ana meydan okuyor. 
Senin kudretinJo istihza ediyor. 
Kendi llibmı sana üstün tutuyor. 
Ôyle değil mi? Kadın! 

- Eveti 
- Ve iıte karşında itiraf 

ederek diyor ki Mısmn llAhı be
nim İllhımdan bUyOkıe beni lıA
Lımın kollarından kapsın, b~ni 

yere çarpaın ve beni bir parça 
çamura çevirain. Öyle değil mi, 
kadın 1 

- Evet! 
- Ev zaman, mekln, hayat 

Te ruhuo llAhı! Dehıet ilahı r Bu
ton ibtişammla kalk ve seni tezyif 
eden bu kadım bir avuç toprağa 
döndftr J 

Rol gerilememiı vo prens Se
ti ilerlemiıti: 

- ilah Amonl bil ki, ıenin 
hareketine, birçok ıeyler bağlı, 
Bu lbrani kadm, senin kudretsiz, 
Aciz oldujunu ı6yl8yor.Ona hiçbir 
ıarar getiremiyeceğini •öylOyor. 
Mııarın büyOk illhıl ıana tapan· 
larm hep•I una bakıyor va ne 
yapac:atı• ghetliyorlar. 

Seti çekildikten •onra karııı 
Prenaeı U1erti ilerledi: 

- Amonl Ben ıenio kurben• 
an, sihirbazın, lllhe (lzis) in bat
lribineıiyim. Sana yalvarıyorum. 
Şu kaqanda duran ve sana mey• 
dan okuyan lbrani kadına haddi· 
ni bildir. Yoku Yahuda •enin 
yerini alır. Senin yerine bllkUm· 
ran olur. 

Sonra ortalığa derin, bir 18-
ldlnet kapladı. 

Herkeı göz, kulak kesilmi§tl. 
Bir aralık Mısırf ılar, heykelin y .. 

rinden kımıldad ğım, gözlerinin 
oynadığ nı hiHeder gibi oldular. 

- ilah uyandı 1 
Dediler. 

Heykel~n içinden ve arkasın .. 
dan oyunlar oynanıyordu. Görfin .. 
miyen bir takım eller, tfirlll ttırlll 
düzenbazlıklar yapmıya müsait 
bir surette inşa olunan bu hey· 
kellerin öteberisini oynatarak, 
yahut içine birisini koyup ıöylo
terek, bağırtarak cahil halkı 
kandırıyorlardı. Halbuki bu akşam .. 
ki iş ciddi idi. Dikkatli gözler 
vaziyeti yakından takip ediyordu. 

ibrani kız, metin, Yakur, 
duruyor ve dinliyordu: 

( Ari- ası var ) 

.......... ···········-························ .. ·····--
SON POSlA 

st: nlıul 

BORSASI 
17 - 12- 1932 

Para ar \b yş 

knrıış kurut 

1 l•terlin 705,- 20 kuro,. 123,-
J dol11r "2 3,- ı ,mn Avu1. Zl,-

20 fı. Franaıı. 170,- 1 pezeta 17,-
20 1 •' 219,- 1 Mark 5 ',50 
20 fr. llf'lçlka 117,- 1 zloti 24,-
20 drahmi Zi,- l Pengö !1,-
20 fr. lıvlçre 820,- 20 ley 23-1 

20 leva 'n,- 20 dinar 58,-
l florin 85,- 1 Çervoneç -.-

Çekler 

Londra • 702,50 Prag 15,8450 
Nn - 1ork * 0,470'.ıl Viyana -',0057 

Parla * 12,03 Madrlt 5,7550 
Mllaıao * 9,1750 Berliıı 1,9752 
BrGkHI 3,3932 Var,ova 4,1121 
Atına 87,9125 Peıtc 3,3 22 

Cea'"vre 2,4417 Bü' ret 80,1150 

Sofya 65,9:l50 Bolgrat 34,8825 
Aı111terdam 1, ı 705 Moııkova -

Hlaaa ••netlerJ 
J.!rl\ Lira 

it Bank.(Nama) 10, İS 
• ( HAıalle) 10,:6 
,. (Mlesı.a) Qr,,-

Anııdo!u•ı ıoov. 37,50 
41,45 
50,00 
Jl,00 
32,40 

Oımanh Bank. 35,
Se' lnlk ,. 5,95 
Şirketi Hayri)• JJ~ 

Şark D. Y. • 
lat. Tramn7 

Üaklldar au 
Tukcs 

Ha"lç 0,9G Havı-gazi 
Aı •dolu9'60V. 24,35 Telefon 

,. ., IJO P. 22, 15 Bomoatl 

Esham ve Tahvlllt 
J:ra 

latlkra•ı Dahili 96,00 
D&yu .. u Mu. • !SS.50 
GUmrtlk 6,00 
SayclJ ınaht 6,60 
Batdat tertip l 8,~ 

" il ıı 5.20 

BORSA 

Reji 
Tramvay 
Rıhh rı 

CakOdar au 
Terkoa 
Elektrik 

HARiCi 
Tahvlllt - MeakOkaa 

J~ira 

TUrk Altını 9,22 ( Retat) 
lnı. • 18,42 (Vahit) 

• 

77.-
15,-

• 23,65 

Lira - --
4,20 
4,'n 

18,60 
170,-
41,50 
-,-

Lira 

46,75 
~ 

Fr. • B,22 ince betlblrllk altın 
Ruı • 10,75 
lleddl1e 34,00 ( Cümburiyet ) 45,-
Banbot (Oı. 8.) 244 (Hamit ) armah !i0,00 

(Re.-t) 47,00 Kahn htlblrHk a1bn • ( \'ahit) 48,CO - .. 
( GGmhuriyet) 46,20 Mıaır Kr.Fo. 1886 154,00 
(Aaia) 46,00 .. • .. ,903 fl,800 
(Haalt) 41,00 • .. . 1111 ~50 

M llaa•el• yapalmauıııtsr. 

r == TAKViM := 
PAZARTESi 

IJOGla • t9- t el Kl1'UN 93> Kaıım41 
AraOI Ruul 

19 • Şaban 1551 6 • lcl Khun. J3.U 
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POSTA • 
Memlekette Tasarruf 
Haftası Nasd Geçti? 

Tasarruf hafta11 memleketin 
her tarafında bilyük tezahuratla 
karşılandı. Memleketimi .. in dört 
k6ıesinde bulunan muhabirlerimi
zin gönderdiği telgraf ve mek
tuplar, bu içten gelen ff"oliklerin 
toplanbların ve yerli mala ıergi· 
lerinin tafsilitile doludur. 

lzmir, Adapazarı, Kastamunu, 
Salihli, lzmit, Bursa, Burdur, Çan .. 
kırı, Bursa, Sıvas, Samsun, T c
kirdağı, Edirne, Malatya muhabir .. 
lerimizin ~ önderdiği haberlerinden 
vatan köşelerinde taıarruf l.afta-
ıını~ çok mllkemmel geçtiğini öi
renıyoruz. Maalesef mündericatı
mızın çokluğu dolayısile bu ıe-

1 
vinçli ve 
gurur ve-

rici haber-
lerin hep
ıini birden 

dercedemi 

ye ce ğiz. 
Yukanda ilk ıırada lzmir taaar
ruf hafta11na ait iki intiba görü

yorsunuz. Birisinde izci h•nımlar 
resmigeçit yapmaktadırlar. 

Diğerinde yeril mallar teıhir 

edilmektedir. Altta uğ tarafta 

Tekirdağı yerli mallar ıergiıi, 
yanında Çankmda tasarruf haf. 

~ı~··.;..····1····· .... ····Ril·o~·ô··········~~ .... j.. 
ı ............... , ................ ~·······~ ..... ~ 

19 KAnunuevvel Pazartesi 20 Kanunuevvel Sah 
lıtanbul - ( 1!..00 aaetre ) 18 saz 

(Vedia Hıza Hanım), 18,46 orkestra, 

19,20 Fransızca derııı l llerlemit olan

lara ) 19,45 orkestra, 2J,80 YeParl 

Asım Bey, 21 Hikmet Riza Hamın vo 

Aleko Efendi, 22 orkeıtra, ajans 'o 

bona haberi, ı&&t ayarı. 

Blkr .. - ( 89' metre) 20 Bilgi 

konferan111, 20,40 g?amofoo, 21,55 
prkı. 22,20 konaer. 

Bel ırat - (431 metre) 20 -Clga:ı 
orkestrası, 20,30 mUııababe, 21 neı'e 
-yereD banlar, 23 haber ve dans. 

R•m• - ( 441 metre ) 20,10 haber 
n gramofon, 2120 kitap ve muharrir, 
11,4~ baflf ı.oneer. 

Pr•I - (~8 nıetre) il,45 ne9'ell 
kool!tr, !1,4?h.konser. 23 soıı haberler. 

Viya•• - (518 metre) 22 orkestra 

Ti senfoni, 28,50 cazbant. 

Varton - 0412 metrı) 20,45 

Radyo gazetesi, 21 Varthor okornsı 110 

pl&k bazı parça.lan, 23,45 çığan orkos· 

ıra111 1 24 dana havalan. 

Beria - (1635 metre) 20 Iloınleket 
haborh rl, 20,4~ el!kt kilia'O duaları 

tt.45 ncı'e vtıren havalar. 

fıt&Dbul - ( 1200 metre) 18 aaı. 
(Makbule H.), 18,45 orkestra, 19, O 
Fransızca ders ( M•.ptediloro mahsus ) 
19.45 orkestra, ~O stlldyo ı::az hcyPti, 
20,45 Servet H nı n, 21,3\J Nimet 
Vahit Hanım tarafından teganni, 22 
gramofon, ajana ,.e borrn haberleri. 
aaat ayarı. 

Bükret - 394 metro ) 20,40 gra· 
mofon, 21 farkı, 21,:.()..aeııfoni, 22 
konferan11, 22,10 konser 

Bel.rat - ( 431 ınetrı ) fO Milli 
ı:ı.rkılar, 20,30 çiga~ orke1tra-1, ~1 
komedi, 21,30 gr.unofon, 21,ü() or
kestra 

Roma (441 metro) - 21,02 llını 
nflcum, 21,15 gramofon, 21,80 ı,arııık 
konser 

Prat - ( 488 mıtrı) 20,05 konfe· 
rane, 20,20 farkı, 21 Vagner'ııı bir 
operası. 

Viyana (51 ~ rııe•uı 19,.>:i B11.c'nin 
Karmen operası. 

Petto - (ô50 metre) 20,30 opera· 
dan nakil. 

Vtıır, n - (1412 ınetr' ) 20,80 
mus ttilı mtisah be, 21 halk konserı, 
21,50 radyo gazetesi, 22 Koıısor .• 

Berlm - ( 16J3 metre ) 20 Vıog· 
ncr'i lnr oper~ı. 

tam gOotl ya
pılan teza

hurat g6r0n

m ektedir. 

Daha altta 

aaj tarafta 
Edirnede ya· 

palan yerli 

J 
mallar tezahllrabm g6r0yoraunuz 
burada mektepli yavrular milli 
kıyafetlere Ye yerli mallara bü-

rllnmllş bir Taziyettedirler. Solda 
ÇanlarJda yapılan tezab&rat ve 
mitinge ait bir intiba en altta 

Tekirdağında yerli mallar sergi
sinden bir kaıeyi göstermektedir. 

Aleni Teşekkür 
Beı yaş ndaki oğlum Nazifin 

mesanesindeki taı baatnlığmın 
tedavisinde gösterdiği alika Ye 
yaptığı ameliyatla oğlumu daimt 
bir ıstırap •e muhakkak bir 
ölümden kurtaran Malatya Sıhhat 
ocağı sertabibi operatör Avni 
Beye ıonsuz minnettarlık ve te-
ıekkiirlerimi sunar ve ameliyat 
ve tedavisinde yardımlarına eıir ... 
gemiyen baıhempre Şuiment 
Hanımla arkadaılarAna aynca t .. 
ıekkiirler ederim. 

Malatya: Şifa .. ı.aııeatade 
No. 9 Beldr 

&romura\ 
-Knol· 

ahrsanıı. 

sinif\eriftİd 
"'\(\ft\ 

. - .._ - -~ - - - -- - .. -



Ali Ş.~mil ~aşa Sapsarı Oldu 
Malıarrirl .. 

Her Hakkı Malı/ uzdur 
-222-

Tanzifat ameleleri ile Abdllr· 
ruak Beyin uıakları ara11nda 
laatlayaa mllnalqa, enağır ktlfllr
lere mDncer oldu. O •ıl'ada: 

- Ulan, ne duruyoraonu& b .. 
aın tqı ••• 

Di1• bir H• duyuldu. O za
mana kadar .. dece bağırıp ça· 
j-.ran amele, derhal taılara unl· 
dılar. Konağın her tarafına taı 
yağdırdılar. Ayni zamanda cebren 
içeri ıirmek için kapılara dayan
dtlar. Zorlamıya bqladdar. Bir 
ıilllı ıeai işitildi. Bunu dlterl 
takip ettL Artık orası, bir harp 
yerine çevrildi. 

Konakta bulunan AbdOrraızak 
Beyle oğlu Bedirhan, akrabaların• 
dan Sait v~ Cemil Beyler pence· 
reJerl ıiper almıılar, hücum ede ... 
leri ıilAbla pUskUrtmeye çalıııyor, 
a111eleden silahlı olanlar da bunJara 
mukabele ediyorlardı. Bu e1nada 
acı bir feryat duyuldu. Abdllrrez
zak Beyin oğlu Bedirhan Bey biri 
baş ndan, aiğeri de hacaltndan 
olmak Uzer• iki kurıllllla wrul
muttu. 

Bu vaziyet karııımda muka· 
•emeli llirumsuı gören Bedirha· 
niler, derhal ateıi kestiler. Ahmet 
Ağayı tahliye ettiler. Fakat .. Bu 
hakareti de hazmedemediler. 

1 

Htdi1eyi haber alan Ali Şa· 

mil Paıa, derhal koıtu, geldL 
Fakat, her ıeyde cDr'etkArana 
at lganlık yöıteren bu adam, bu ı 

FI S ~ 

meaelede bliyUk bir ıukfuıet ıöı· 
terdi. Hatta, Abdttrrezzak Beye 
seklnet tavıiye etti. Beraberce 
mabeyne gittiler. Htdiaeyi der· 
hal AbdOlhamide arzettiler. 

Halbuki blnklr vak'ayı haber 
almlf, hatta tahkikat icraıına 

bile baılamıştl. 
ŞikAyetçllere cevap verildi: 
- Mllıterib olunuz. Mllteca• 

Ylder ceza ıereceklerdir. 
Denildi. Hatta. birkaç a6n 

aonra Rıd•an pa1&11111 Şam valili· 
fine tayin edildiği de ifitildi. Fa· 
kat bu rivayet teeyOt etmedi. An· 
cak birkaç tanzifat ameleıi latan· 

buldan memleketlerine ıllrgl\n 
edildL 

Saray tarafından bu ıekilde 
verilen ceza, Bedirhan oğullarmı 
tatmin etmemiıtl. Evi basılan ve 
oğlu iki kurıunla yaralanan Ab
dürrezzak Bey bir tilrlO silkünet 
bulmuyor; bu hareketi, aileai na
mma yapılan bir hakaret meeelesf 
ıeklinde telikkl ederek blltiln 
Bedirhanileri intikam almıya da· 
vet ediyordu. 

Nihayet bir gün Bedirhan 
oğulları toplandılar. Bir aile 
mecllıi yaptalar. Bu hakaretin 
intikamıu na .. ı almak lkımael
diğini dl\şftnmeye batladılar. 

Fikirler ikiye ayraldı. Başta, 
Abdftrreızak 8. olduğu hilde 
bir kısmı. Rıd•an Paıayı öldilr· 
mek llzımgeldiğinl ı6ylüyor, di
ğerleri de buna muhalefet ederek 
iti kanunen ballettirmeyi istiyor· 
lardı. Ali Şamil Paıa da bu ikinci 
kııım araaında bulunuyordu : 

Bir hliyli mllnakaıadao ıonra 
r r 1lil!!I JSi lif75 wznr-= mı 

l Rıd•an Paıayı &ldtlrmeye taraftar 
olanların reyi galebe etti ve o 
andan itibaren bunun için bir 
plln tertip edildi. 

Aradan on bet ılln geçmiftl 
Bir cuma gtlnll Rıdvan P• ( ıe· 
IAmhk resmi Aliıi ) nden döntl· 
yordu. Beıiktaıtan iatimbotla 
Haydar P•pya geçtL Oradan da 
tr..ı. Gaıtepeye ıelclL Tren 
dunmca indi. KitkUne gitmek 
ıp. arabaya biaecektl. O zaman, 
mtttbit bir ıillh ıHI lıitildi. 
Rıdvan Paıa : 

- Aman .•• 
Diyerek yere devrildi. Biri• 

birini milteaktp üç ıillh daha 
patladı. Halk, korkusundan ka· 
çıımıya baıladı. Rıdvan Paıanm 
yanmda bulunan oğlu Reıat Bey, 
babasının Dıtline kapandı: 

- Katilleri tutun. Kaçıyorlar. 
Diye bağırdı. Fakat korkudan 

katillerin yanma kinıH yaklaıa· 
madı. Ellerindeki büyük Kara
da! tabancalarından daha hAIA 
dumanlar çıkan ıiyah elbiseli Uç 
adam, ıUratli adımlarla klSıklerin 
araıana daldılar, ( Fikri tepeıi ) 
iatikametine doğru kaçmıya baş· 
ladalar. 

polisler, silih seslerini duymuı 
•• dnayet mahalline koımut1'1'dı. 
Katmerin firar ettikleri lıtikametl 
öğnnince bunların peılerine 
dUttUler. Fikri tepeıindekl aara• 
yın civarında yetiıtiler ve llç ka
tili, bili h•diae derdeat ettiler. 

Katiller, yaptıkları bu cinayetin 
tamamen cezasız kalacatından 

emin idiler. Onun için poU•lere, 
katiyen mukaYemet etmediler. 
Sadece: 

K.umbara, bütün bir istikbal' dir ! 

lktısat ve tasarruf 
yalnız nazariyat 
ile değil. .• 

... bir kumbara alarak 
biriktirmekle para 

Öğrenilir ••. 

(Türf!ige iş Bankası) 
r 

• 
Küçük Ilinlar 

•. 

[ J Adil Tophanr, Boğazkesen 
cadde1l No, 89 

Fagdalı Adresler Berglln saat 9 dan ıs e kadar hasta· 
_ Iarırıı kabul VC' tı•ıhvı eder. 

---------------------------DOKTORLAR 
D Bevlly• Mliteha•• 

r. Reflt Kadri ııeı StTkecl, traın-
"AY durng-ı, No 8 hergiln sabahtan 
l\kf&ma. kadar. 

Dr. Mehmet AH Bevliye mOtehu· 
ııeı, Sirkecideki 

muayenehanesini Eminönil hanına 
(sabık Kara.kat) nakletmittir. kabul: 
hergUn öğleden sonra. 

DabUI Ye Çocuk 
Dr. Nezif lbrahlm hutalıkları teda· 

Yibaneal 
muayenehanesini Fati lı Tramvay istas· 
yonunda Sırrı Enver eczanesi bltltilin· 
de 2G No, lı c Azim • apartımanınan 
btrlnol katına nakletmittir. Hergüo 
13 ten 20 ye kadar. 

D M 1 iti ZflhreYI ha .. r. uh p Nure n talıld.... Baba-

all caddeıinde Gayret kfttüpbane1t 
ittisalinde 9 dan 6 ya kadar. 
~-------- .. ·- __..,,_ --

HUanU Muataf• Akeua1, Ordu ead-
-.., p._. ......... 

Halil bey apartman 2 inci kaL Kuta• 
Iannı hergiln kabul ve tedavi eder. 

Dr All Mazhar Sabahtaa afleyı lua 
• darı Ta.kaimde Alta 

p_arıııak n.ağaıa iistUnde 1 inci katta 
Oğleden ıonra: Fatihte, Tramay istas
yonundaki muayenehanesinde. Tel.22369 

D G il H kk Dahili n çocuk 
r. • P • 1 hHtahklan. Sabah 

akıam eYinde ( Topkapı Tram. Cad. 65 
Cuma, p3zardan gayri 2- 6 muayene-
hanesinde (Aksaray, Etem Pertev eo
oczasi arka sokak 11 ) 

D M 1 Operatör U
r. uammer Nur roloı tena•ll· 

it hastalıkları ın Htebassısı. Harbiyede 
tramvay durağı kar,ısında No 55. Sa
h ve Curııadaıı matla hergıın 14-~0 ye 
kadar. 

' 

D Ah t VI d I Mua J•nı ha· r. me C an ne•[ni Vezneci· 

lerde Letafet apartımanııım 2 inci kat 
2 inci d&iresine nakletmittir. Cuma· 
dan .maada hergUn 8 - 12 ve 1' • 20 e 
kadar, pazartesi g'lnleri mecc:1ntdir. 

D f i Ah Cilt ve zUhrevl 
r. &JZ met hHtaJıkJar mu-

taha11811J. Hdrgiin sabahtan aktama 
kadar Ankara caddesi 1''eyzi Bey ban 
No: 43. Tel. 28899. 

DIŞ TABIBLERI 
,,._mal ZIJa EmlalGU, Eminhl 
- haa 2 lael kat Ne 4 

Haıtalarını cumadan maada btrgOn 
9,5 dan 18,ü a kadar kabul "e tedavl 
eder. 

Muzaffer HllsnU ı Beyoilu, 
mam Mlr.No. 

2 Nuri B. apartman kat 1. hergftn saat 
n dan !?O ye kadar, ve fevkalAde ahval· 
de geceleri dahi hastalarını kabul eder 

C hlt Ka. il Karaklly Tünel 
8 am kartı•ıııda No. 21 

Bor gliu ııabalıın !J undan ak9amın 
19 una k:ıclar haııt:ılarını kabul Ye 
tedavi edM. 

Obeyt ••mll Kadık6y Pazrayol11 
No. 83 

Cumadan mada her gUn 8 buçuktan 
19 :ı kadar hastalarıııı k'lbul eclf'~. 

8Uleyman Faik Toklu Otau 
Bahçekapı, Selamet Han, Unol kat 

No. 2 ye nakletmittir• Herglln 9 dq 
akıama kadar hastalarını kabul edor. 

M. SAIT Y enlpo11taae cadd-' 
Vlora Haa No. 11 

Per9embe ve cumarteeinden maada 
herglln 10 dan 18 e kadar hut&larua 
kabul ve tedavi eder. 

~ . 
Şaganı Tafl•İ!J• Mile••••l•r 

LOKANTA ve BiRAHANELER 
letae,on Ltllmn .... Sirkeci tr• ..... .,... 

Muntazam öfle ve akpm :r•meldtti 
Bira ve rakı bulunur. Neftı meseler 
vardır. Ffatlarda azami ucuzluk. 

TERZi va TUc. TERZiLER 

S.vlm Tenlbane•L Huan lluhlttla. 
lnaabul Aakara Cad. Ne. 51 

Şık ve son modaya muvahk elbiseler 
uygun fiatlerle. Kanaat getirmek iolıa 
bir ziyaret kA.fldir, 

MUHTELi F 
Lalell'de Cukurç91•• 

Satılık Ar•• caddesinde harfim•~ 
apartmanları ktırtıaında iki cephelt 
apartman ve dükk!b yapılmasına 

elveritll arsa ıatılıktar. Taliplerin Ll· 
leli kıraathanesi mttstecirl Ali Efen• 
diye müracaatları. 

( ...... ~~;k ,;;~ Şar;;:~~ ' 
1

1 - (Küçült ilf.nlar) haftada iki defa 
ııe9redilir. 

1 2 - Bir ilAn bet satırdan lbuettlr. 
Kalın yazı iki satır eayılır. 

3 - Her satır en •talı 4 kelimedir. 

4' - lllnlarııı bet ıatırdaıı fada 
her satırıııdan ayrıca atağıdakl 
fiatler alınır: 

5 .. tırdaa lba· 
ret Ulnı• 

1 1 A1laiı 300 ICr. 
1:-s .. sın,, 
1 6 '" 1500 .. 

5 .. brdaa fa.ta 
her .. br lçla 

60 Kr, .• " 
300 " 
580 .. 1 12 ,. 2800 " 

..... --------···---·······-· .. ------4 = 

latanbul Belediyesi İlanları 

Pangaltıda Dolapdere caddesinde 69 No.h hane maili inhidam 
ve tehlikt!li bir vaziyettedir. Hi11edarları bizce mechuldllr. Sahiple
rinin mahzuru izale zımnında bir hafta zarfında dairemize müracaat .. 
Iarı aksi takdirde Belediye kanununun 48 inci madde•İ mucibince 

·dairemiz tarafından hedmedileceği llAn olunur. 

Tayyare Cemiyeti Mübayaat Ko
misyonundan: 

Şartnameleri ••chlle 250.000 adet ietida kAtıdı ile 150 adet 
iane kutuıu tab •• imal ettirileceğinden talip olanlar 19 12/932 

paurteal allnll ıaat 14 t• komlıyona mtlracaalara. 

İnhisarlar Umum Müdürlüğünden: 
idaremiz için kapalı aarfla d6rt tonluk bir ve iki tonluk iki ki 

cem'an ttç adet kamyon alanacaktır. Taliplerin "%7,5,, temlnatla
rmı ha .t teklifnamelerini "28- 12·932" çaıııanıba gUnO aaat " 15.. OD 

bep kadar Galatada MOba1•• Komisyonuna tevdi etmeleri •e ie
tiyecekleri mal6matı komiıyondan almaları. 

Acele Satılık Bahçeli Hane 
Fatihte Kt'l.lntında lskenderpa1a mahatleslnde Yahpap caddesinde 18 ,.. 

Nuribalıa ıokaJtıoda 18 numaralarla murakkam 3200 ıurra araa Oıerinde ala· 
tap kısmı 3 oda 1 mutfak ve etrafında 17 ad&t hblliı._ odalar, ayrıca ild 
katli va tıd takdmatlı bır tıraft 5 oda 1 mutfak ft clillr t~afı 3 odı, 1 
mutfak earoıç ve kuyulır.rı, etcarı ıniiamlreyi bı•i bah98li k&rgir bau 
utahllur. Cembtrlitıtta tra•var caddetintlt 10 Mo. uatçı lbr&blm Ruld 

Beye aaUıı.eaM. 



Tacirler, Rıhhm Şirketinin lhtikinn
dan Yaka Silkiyor 

l!Jendhn, 

latanhal B1ri el N terl'tınden mu• 
aaddak J&l Wih -ve 11'17 nu
maralı 18 • aa clblnee eabıbı bulun· 
dutum Sultanbamamında At"r E endi 
• kal ncla ıo au•••b maaifatar• 
m ğaz ıı cleıunanda mevcut emtiai 
tüccariyeyt t A..an4ak ~de M Ser 
fltWUIDI Tt fir ... I" f!fhaa 1 mem nde 
vaki ita& •• d1J11 ati temamen 
Ava 4 U.. lffke& Bey nfik ı 
L ylA Şe'fket Buıma de•rü t mık 
edllm t old•ta•daa ftraa11 tb un 
iatlm.ıle Hllh ,.._, bulundutu c betle 
pıeıt f'lluoa ve prek emtiayı tflccar ye 
as d8" lobi' ınretle a a v • t· 
bal • taı..-..ı wl..s k.ey iyet rth 1 

MI • • U •olma tbtll'e ı ını 
rica~· 
.... ~.... l!feacB -"•tı-la 
.. • lfafuti ••f ı.... • ..... 
Aftlld .. 19"41t Ha.um ( ı ... ) 

ltba • ..... le Gaere Son Po•t• 
ıaset .... • ftlr llt. 1 lllCI Ne.eri ...., 

........ 
.... aaltl 

l e bit J9 ID• 

lıeuıuıl ........... 

llOP olu _........, ~ 

• 1 eildAiü ......... --
be~-....... hr .. ıriN-

ı. ıc ~a .. wa,n tlfl• 
ır. Ber 1erde tatılır DepoH: 

f"tiWiret, 8ıvaeıyan lla ı N to 
Tel 1 H 



Düşünmeye Ma 
Kalmadı! 

Küçücük Bir Mağa~a 
Piyasayı A tüst Etti 1 

Hayret Edilec,k Fiatlar 

E ağır krep Maruken1er 285 Kr. 
Eo ağır " 

Birman'lar 180 
" 

En ağır " 
Mongol'lar 225· " 

En ağır " 
Anıwalar 275 " 

TUVALET ve MANTO için inuıl
mıyacak ucuzlukta en ajv kuma .. ar 

Mahmutpaşa - No. 200 
"Ucuz Mallar Pazarı,, 

NORA RADYO 
Kat'iyen 

PARASiT 
almaz. 
Pek çok 

HASSASTIR. 
• ALMANYA 
RadJD mu-ltakeların.t. 1 lnclllll ll9a.111111flar. 

G latada: \oy voda caddeainde Kuleh mağaza· T efon: -44647 

w.,.tl umumıy.. •• ibuı&lak .. kuvetebllk llalabada 
f.We •• t..irl rlrllH: 

FOSF A TLI 

ŞARK ·MALT 
Hulasası 

6flj------~~ .. - NAIM VAPUR iDARESi 

TAM AYA 1 Ol.ÇULER lıınir c~~:"*· 
.................... 131/111 Llb 
numaralı burdaoa VA91. matua· 
ıuıda pirin~ .e demirden kilo dir- A D N A N . 
llem ıatı ır. Tafl'• llparif bbal 
.... .,. Battal pirinç tlrll••l• a .. .,.. 
karuıtan •~tın ahnır ~ Pertembe .. =--~ 

~... ... 17 - ............ 
1ZM1 R'e Dr· A. KUTIEL 

NAZARI DiKKATE 
Mllkemmel Tarkçe obr •• , .. 
zar bir daktiloya •• kafi dere
cede mahuebeye nkaf bir tllrk 
kı11 ll11111chr. FraD11zca bilen 
tercih edlltcektlr. 
Galata, Pertcmbepazat, Aslan han 
e ncı kat No. a müracaat 

........... Atıncı 

.. nden: Mahcuz ve satılmuı mu· 
tarrer gramllfon ve pllklırı •• ayna 
el 12 932 tarihine müsadif oartamba 
C(JGU uat 12 • 14 te Kutmpapcla de
niz matbaa ı ttisalladı kahveel Bacı 
efeııdioin dUkkA.ııında •lent mOzayede 
ile ıatılacağından talfpl rln mahallin· 
de ,hazır bulunacak icra memuruna 
müracaatları ili.o olunur. 

Ne cluyulmuft nw ıordfmlt: 
•Bu it te lpHit'ındir 1., 
haki ııılda öılJmlf 

2 
Tabletlik 

yeni 

ASPİRİN 
Paketleri 

1 attması daha k 

ve temizdlr. 
W.yac halinde yen\ paketlerd9a 

iateylnlzl 
a. ,.n, ambaliJ sizi kıymeti • 

:;;,: EEr .m .. 
20 ve t 1aa.1etmı ambaJAjlar ..,.._ 

her yeroe bulunur 

İnhisarlar. U Müdürlüğünden: 
200 Adet Kontr pillke tahta 
ıaoo " Çıralı tahta 

5 Metre •ik'abı lhlamur tahtuı: Birinci mal meçme tomrak elaealEtıl 
3 .. .. ıc.nr.taç .. .. .. • • 
6 .. .. o.,.. .. .. .. . . 
2 .. .. Çnta kala: 400X28X8 
6 Paket Somuala demir .rida: Mulatelif eb'atta 

800 Adet Soman .. ,. 
1600 ,. Somunlu cİ•ata " 
400 .. Yunrla~ bqlı 10manla clftta 
ao Kilo Demir b1nak teli 

800 Adet Demir Pal 
SOO ,. C,tal Pim 
800 Paket Apç Yicla: Muldtllf eb'atta 
60 .. Ya•arlu bafli .W. malatebf eb'atta 

1800 .. Plriat ... ..... .. • 
... Cw • 

Ciball fabrikaıınıa tamirine muktul neYI •• ,.._. 
da ı8ılerilen le•nım pazarlıkla 1&bD alıDacakbr. Teffpln ,.... 
lıp ittirak eı.k lz•tl "~ f,.I,. t...ınatlarma 111..U.. -s. ı.-. 
puuteai 11•1 •at •14 .. te Galatada llbba1• "••'n,ıanıı ... 
racaatlarL 

Oks0renıera: KATRAN HAKKI EKREM 

Yılbaşı geliyor, 
'' /pekiı ,, Bir çolc 

hediyelik eşga 
hazırladı 

.. __ .,. Beşiktaş ~--.. 

DİKiŞ YURDU 

" Paur flnlerl lsmir'den uat 
14 1 2 de hareketle l.tanbu11a 
••det eder. T afaillt için Galat-. 
Glmrtık karııımda Site Fran
ıez Ha No. 12 yuabaneaine 

• ~tı te fpekıt'ladlr I • Hallla1ım, dalaam H\'İnce 
Krep Mlaam'ı rBrünce 
Mehta.,tan, ,-..rden laM 
• B• it t• lpekit'ındlrt. 

,, 

tabaili e• ylkıek biçki mekte-
1>idır. BiÇKi, DiKiŞ, NAKIŞ, 
ıapkacıbk ft boya ile ruha 
Ye tezyinat ljretilir. C.yrim ... 
IGmler de alaaır. Hu...ı din 
ele Yerilir. kayat ar. 
eqi•TAfı Av Qtr No 

mOracaat. Tel. 4. 1041 --

aon l'o ... M•llla•• 

Sahibi a Ali Elue• 

Gidiniz, 
O&iinüzl. 


