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Fakat Şirketin Ümitleri Boşa Çıkacak 

T erkoı Şirketinin hllk6met . . , •• latanbul halka bu firketla 
tarafından 1abn alanarak l.tanbul · elinden kmtulacakbr. 

Belediyesine devredilmul meseleıl Bu kat'iyete rağmen, ıirketla 
arbk muhakkak bir emri nkldir, eararenglz itler çerirmek iatecll· 
Belediye Reisi Muhittin Beyia pal ipttllrçe hayret ediyoruz. Bu 
riyasetinde Ankaraya giden S.. clmleden olarak ıirket idarui 
tediye Heyeti orada DabiHye ve bDt6a memurlanna eala bir ten-
Nafıa Veklletlerile ıoa temulan bih geçerek memur kadrosu bak-
yapmaktadır. Fakat bana ratmen kında yabancılara hiçbir haber 
ortada, bir tlirll inanamadığımız ıızdırılmamaaına emretmlıtir. Şir-
ve inanmak istemediğimiz ıayia· kette elyevm kat kiti çahfıyor, 
lar dönilp dolaşmaktadır. Hakikat bunların milliyetlul ye hakiki 
haline gelebilmesiqe imkln g&re- h&viyet!eri nedir ? Bu,On bu ıu-
mediğimiz bu rivayetler, T erkoı ale kat'ı bir cevap almak mllm-
Şirketinin el'an vaılyetten Umitvar kin dejildir. Çllnldl firket, iç 
olmatına aittir. Şirketi Umide dtı- yOzOnOn &frenllmemeaiDe derin 
tiren sebeplerin ne olduğunu bir taauupla dikkat etmekt&dir. 
ıarih bir tekilde anlamak Fakat bizim alcLğamıc malftmata 
m8mkDn olaamakla beraber ıo- ıOre, tirketin mlblm bir Jaamını 
nu da kat'ı olarak s6yllyeblliria gayri Tftrk unıurlar tqkll etmek· 

: lrkean kadro•unu glzll talan t dir Bnua 
ki T erkoı mutlak ıurette Beledi- MUdUr M. K8atelno ıı:ını k dun bmalara nfmea 
yeye geçecektir. Çnnkl çok ... karar b&yleclir ... bu karardan a ro yalanda meyclaaa 
llhiyetli bir •at bize temin etti danolme.ı d• ldmHnla aldaaclaa pka~~k~. 
•• dedi ki: ~memektedir.,. • ız u mllnuebetle diba S.. 

.. - Terkoı firketiaia .... Bu ı6zlere iıtinat ederek tek- ledıye Relal MuaYbü Nuri Beye 
bitmek Dzerecllr. Bu mleueH rar edebiliriz ki T erkoı Şirketinin mlracaat ettik Ye kendimden 

'

ok vakıada mutlaka belediyenin IOD il iti · d k kı bir bazı izahat Aca ettik. Nuri Ser 
, m erı e ço ya 0 muhanlrimize f1l cevaplan verdlı 

malı olarak yqıyacaktır. Verilen lıtikbalde tamamen boıa çıkacak ( Dua 1 a lael ••Jfada ) 

Abdülhamidin Torununu 1 
Babası Evden Kovdu 

Abdülkerim Şimdi Bağdat'ta Zenginleri 
Dolandırmakla Meşguldür 

Suriye mek- met eden çok 
tubu: r&ıel bir kıı 

Berut, ~ ~(~u- a&-mGtttlr. Genç 
sual muabırımız· im ddden fh•l 
den) Sakıt 01- Ye cuiptir. Ltlb-

manlı haoedanının •da 
burada bulunan Dan yqıyan 
menauplannın re- kabilelerden birine 
&aletleri bitip ttı- menaup olan bu 
kenir gibi de- ıtDel kıı Abdlll- Bor .. Koml•r1111 ......... 
ilidir. Abdtllha- kerimin kalbinde Jk • • I 
midin bllyfik otlu- derhal derin bir ı ır~ emur 
olan Sellin Ef. ile ı. barakm11br. Vazi"eden 
çocutu ara11n- Gkel LGbaua ';/ • 
da ta~addo. .. dilberin• karp Çıkarıldı 
den bır hldlıe, derin bir HYda 
laltanat artıkları- ile batlanaa Haber aldıiıauza tire, Para 
11111 hakiki mahi- AbdGtkerlmlR Ubnanh karı81nın AbdtUkerim, ae Bo .... 11 Komllerl lb.a; Rdat B. 
retlerini meydana .... ........rllide 91kan yapıp yaJ»ıp bu pdlil llmm herine, Kambiyo 
~ıkarmua itiba• 111r ....,.., kızla eYlenmeye Murakabe Blroaua• ticaret la• 
rlle çok ~yam dikkattir. karar YWmlt ve ba kararını manda çalapn memurlanlaa Acl-
. ~u g~~. hldlaeyl bitin tal- ae•eililine bll~:ir. Fakir kız, DaD ve Burhan Beylere ltt .. el 

ıılAtale bıldınyorum: AbdDlkerlmln teklıfini cana mln· çektirmiftlr• Verilen mal6mata 
Sakıt ıehıade SeUm Ef. nln net bUmit olacak ki derhal ka- g6re, bu memurlar kanan laarl-

Abdülkerim iaminde bir oilu bul etmiıtir. Fakat bu hldiaeyi cinde hareket etmifler, bu Jll-
vardır. Selim efendi itilince fena halde den ba11 kimHler fazla kambiyo 

B~ çoc~~ geçenlerde bir ı~n blddetlenmif, AbdDlkerimi yam- tedarik etmenin yolunu bulmu.-
babasale bırlıkte oturdukları evın na çağırmıf, bu kızdan vazgeç- lardrr. Maliye mnfettftlerl bu bu-
mutfağına inmlf ve orada biz- ( l>namı 10 uncu •ayfada ) ıuıta tahkikat yapacaktır. 

Bir Yangın 
Kırşehir 18 ( Huıuıl) - Burada mUthiı bir 

yangın faciası oldu. iki çocuk alevler arasında ka
larak feci ıurette yandL Facia Dinkbağı mahalle
ainde Mustafa Efendi lımlnde birinin evinde geç
miıtir. Mustafa Efendi •• ıevceal geceleyin kom
ıuya gltmiıler, fakat iki çocuklarım evde bira· 
karalc bpıyı da İz'9rlerl•e kWtlemiflerdlr. iki çocuk 

Faciası Oldu 
kendi kendilerin• oynarken llmba devrilmlf •• 
derhal bir yangın blaılamııbr. Biraz ıonra bllyllyen 
alevler çocuklari da urmıı, iklıl de ateş içinde bl
mııtır. Biraz ıonra çocukların amcuı yetifzlft lr 
kat kapıyı kırmak kolaylıkla mllmktln olamadıjı için 
çocuklardQ birial aleYler aruında tamamea ,aua· 
rak kili oha~ clileri İH feci yaralar lçlade haa
taaeye katdjoi ... 

........................... - l020a 

jDiplomatlaraHükmeden GizliKuvvetl 

Meyhanelerde Dolaşan 
Güzel Bir Kadın 

-24- Yazan:. &rndorf 

Amrlkad• c••u•l_..n ......... lllr malan 
Kısa Bir Hulisa kadla nrdır. Bu itte bu ka 

bUaamaktaclır. Onu Hftl 
Japoa bik6metl, A•arika'aaa 
Japon ameledne kar11 blrblwa 
tlddetU btaaalaı buarladıtaa
.. habvclar olmuttar. vı •. 
Hfl O.ki, bir cuu pbekul
nla • ... ada bu ite mul olmı1a 
caht•Y•• .U.ct. O..a ı.a.u t.lr 

•ttan al•rak tertemia ı 
4ia'mif, V aılngtoada emrine 
•Ma dlkktnı açauıbr c 

DaDy Green qajı indltl 
...... kendiaiul bekliyor 
Dftal bir otomobile atla 

f l>aYama 8 lael aayfada t 

Gençler Ne Düşünüyor ? 

Hayattan Korkmak Bo 
Ve Manasız Bir Şeydı 

Gençlerin, inkılip, hayat ve 
lltikbal hakkındaki dllılinceleri 
eb'afında açhğımız anket ltitleYl 
bir allka ile karıılandı. Bize 
ceyap gönderen gençlerden bu
ına de birkaçıntn fikirlerini der
cedlyonız. 

Tıp Faklllteli talebe.inden 
Niyazi lıhami Bey diyor ki: 

- Aaırlara sağmayacak, akıl
lan durduracak kadar ıenit olan 
inktl&bamıs, en mtıaait tutlar 
albnda OD Hile sibl ima bir 
ıamaoda bltyllk bir kudret Ye 

,abek bir liyakatla bqanlclı. 

içtimai fUUlU neflind• topbyu 
lnlallbıma meydana ıelirken ne 

- ----
franaa jİbi ıilih ve ateı kune 
etrafı kızıla boyamıı, ne de R 
ya ıibi kart1•ında gayrimemn 
partiler g6rmllıtUr. Fakat bit 
b~nların fevkinde ıuurdan 
mantıktan kuvvet alan bir ytır 

ytııle Osmanlılık yıkalm11 ve Tft 
kurunuvuıtailikten kurlulm 
hakkına ermiftir. 

Buhrana gelince; cemiye 
buatıa aeçirmekte olduğu bubr 
karpamcla alman tetbirlerin 1 
beti yakın ltir iıtikbalde mey 
na çıkacak ve buhranın la 
aeçllecektir. Fakat bize beclbi 
detll, nikbinlik yarqır. 

Aile cemiyetin k8çlk 
f DeYama 9 uncu •1fada ) 

Birinciliği Kim Aldı? 

Taaamıf haftuında Yltrin mlsabakuına giren mafaular lıaklaa 
Jllri Heyti kararım YerdL latanbul tarafında birinciliği Sultaııham 
mında Huan Pertev, lldncllitl Ata Refik, Beyothmda birincili 
P.ultl, lldacllijt Samatya puan mağazaları, Kachk6ylhade birincili 
Hamdi Huma terılbaaul, lkhiclliii tekerci Ruba Bey kuanm11 
8-lara .bedl1eler •• madalyalar ••rilecektir. 



Rıbb 1 ·y 
Getirilme ı 

Din 1aadık: titanbal bina klıaları 
Jfbde elli dOftUğtl ~ Rıhtıpı 

tan•• ............ *""' ladlrml7or. Taclrltı Jıa uli1ettu 
el&ıaan çekiyor • B lH a .. .u"' 
il ........... 
817ametdn B. (~yeme 

... le) 
- l.taaba! -Rabtm :,.... aley 

W.dekl fikA7et ., bir tlılG bitme-
.. ~•. Taclrlerdea 9* ••••• tr· 
ketin bası J•rlercle ••le• a rıhtam 
far•• aldafıadaa, clJtw W, ka .. ı tla 
nlltun aatnpo lcretlerlal ..,._.m;. 
li••• ••ttual tlkaJet .t ...... .,. 
... Şirketlıa •• ••Deri .... .. . 
tidlJor. Fakat bt'I teclblrler •• 
lrarular •wılerek ta...,.dea faisla 
llr.t alnı aDID behemehal lalbae 
..-...awır. 

* Beaıl B ( Xuımpaea, z1a-. 
l'l) 

-t.t .... , ........... 
ılaha lblab• Şrketl aleJlabaMIU 
• .,..._ ... ı•mtı• Ta•a. tepe-
•• ........ •ıkt ....,. Şirket 
,. tlhe YllırMlr tnpo leretl abr. 
lrn Wtlariae• Tilki,.. 111raa ... _ ... ,... __ .......•.. ~ 
.......... Şirketi• ita ,.... tarl
ful ele••• ederH Tlrkl,. Wı tna. 
ati llecek tlemektlr ld ba ela .... 
lelselill aleJfalae bir fllJdir. .. 

llflleyin Btly (Sangtlse14• ti) 
- "7-•cln ltnHflhH ,.,. 

...... Şirlletl.Ja .............. 

... IGret ~- JlkMtlr. a. ,..k 
leret ..,. flatlerlaia .......... ... 
... ol•akta n aetlee ı-. • .............. ,. ............ 
6. ÇlaJıl tacirler ,.Pklatı a ... ...... .., .... •••fJet fiatlH .... 
.. -.ide ....... -...... 
lar. llalabaa flrk•tlaia ..... 
ı. •ahakkak lacllril~6 • ._,. 
8atl.tdtftlt1Wtleaatrepe.,_ .. ......................... =- aasan tlklattal alllet. .. 

Kaçakçılar 
Belediye Et Kaçakçıbfına 

_ ~e7dan Verıuiyo! 
Şelllrcl• meabalaa laariclade 

et .... ı.ıllai YI kaçak et 
.. hl922••- hm huumacla 
t.elec&,e memwlan ala takipler-
de Ww••lda..,. Öirendijimile 
... .a11ıac1ar belecliJ• ..... 
lan .. um•larcla ~ taDe 
et bçakpaa 1akalamıtlar " hk 
mllrclar kaçak et mllaclen edll
..... Dp tar.ıta. Wedlye 
.... ta •••arlan lruaplan ela 
lllk ilk koatrel etmtkteclirler. 
a..k •• kokmuf et •t. D. 
...,.. laaldaacla k....ı ..... 
Japdmaktaclar. ---TahiWF.U.ri 

._ •• 
rnavut üleyman Sahn 

al Gece~"'~ • 
ır 

Bor- çıyi ··vdü Ve Y 
Aı UWuıiafard• Anaawt ~Dleyman ile iki yanına ıokulmuılar, aiz1i bir meaele ılrlfllp ılrlt-

arkadqa enelld akşam Beyoj'lund kanlı bir hldi- mediklerini ıormllflardar. Amam SlleJIDQ aiali bir 
~ye ..nv--olmUf)ardar. Ôğrendr mi ı&re, F.. itleri olmadığı cewahını Yel'IDİf " ~dl de Toa-
tihte Karkçeımede oturan barekp Ha~dD iuıincfe ko,.raa caddellu do"8 ilirilemifl•clii. Cadd_. 
WrUI enelld alqam Tepellafllla ııtmif, Osman tam tenha bir yerine geldikleri ıırada Arnavut 
Efeaclinia bh•uine Iİl'miftlr, Bu •rada •ablkala Silleyman, Recep •• Sıçan Salalaadc:lha blrdeabire 
Arnam Slle1man da orada otaruyormuf. Bir aralık Haynttini k slcıwak 1akalaautlar " aclamakılla 
Arnnat Stlleyman •fili• kalkmıı, bir ı•Y k9Dafa- bir day•k atmıılardar. Bir. ~ ~ ....... 
cat- .a,ıay.ek Haynttınl dıııtıya Pi l'llllfhr. mak iatemif, fakat Oç ubıkah buna da aeydaa 
ikili birlikte difanya çıktıktan biru eonra arkala· vermiyerek zavallı barekj_iJI muhtelif ıeıhwiad• 
rıacla .. ıalıe daha helinliittlr. Bmllar maruf ... yaralayıp kaçmıilarc:lar.. Biru IOara ~r J•tite-
beka:!~ Sitaa Sallhattia il• R,cttptir. rek yaralıyı hutaneye gltlrmlfleı •mir:ah'- da 

ud .. uLtbfı Arnant Slleyman'la Hayrettln'in ıababa kU'fl ' 

'Ş'\rapç ar 1 Gag rimühailil 
Temennilerini Hükumete Bonolarında 
Bi!dirmiye Karar Verdiler Yeni Y4. azı·yet 

Yerli prapplar hllk6met ae1-
tlncle baa taleplerde bulumak Gayria&badillere ikiad bono 
...._ Anbraya bir laeyet ıln• teTZİ edilecep haberleri hakkında 
~. Heyet Rem Suat maltlmat almak Oz4:re Cemiyet 
Bey bir maharririmize demiftir ki: Reiıi lamail Mllttak Beye mtlra-

- Şarap meaoluiaia aoa ya- caat ettik. Milftak Be1 l>ize ba 
dyetl cidda tetkike elet• bir laawta fa mal6mab Yerdi: 
halclecHr. 118.klrat ldareaı 10ma• • - Gayrimlbadillen bono 
lanmm ._ .... iyi bir 6atJe teni edileceii baklandaki riYaye-
alllba, ba ._. uprl bir 6at tin aalll •• neceden _ ç ktJiuu 
tllrllf etti. BiR <ti kWNf• malolan anlayamıyor ma. Mali1• Vek'1eti, 
............ lclar_.. 18 kuntt eldeki boaolar itfa ecllmedikçe 
ftialll hbl çok arara Mlda. J•aİ bono teni edemlyecetinl 
8a ltlNrla alüadar makamlar .a,lemelrt .... Be noktada VekA
......... tefebblllerde buluna- letia ietinet eltili eababı mucibe 
ca~ H.Wcle idare erkaaı lk- ..... 8iriaci t.tip J,oao ki yedi 
bl9tl 1ta,.b•ala bl,ek bir rol milJOll liraya 1akıa«ir. Tem ecli-
OJl!lpil prapçalanmaa lkımıelea Hık• bualara karplik olarak o 

Sabı Azaldıfı 
Şirketler Birleıiyor 
Yapılaa tetkikata ılre IOD 

aaalaaalarcla .... l.taabalda, ... 
rekM memleketin elit• tarafla. 
nada pamafoa pilq. ....&,.b 
!ı6.. ••• ...,, ....... aclecl ..,. . ... 

Baygiyet .............. t 
gramofon firketlerlaclea illİll f.. 
taaW .. bılırial ... ..,..,. 
karar ....... tir. 8- ....... 
Feriklydekl plak fabrikam b-
,...., Ye ••'"-'- .... Wr 
fabrikaya aaldeclilmiftlr. 

Cibali Tatoı Fabrikua 

~b ppaqldw. kıymette mal tahlil •~tir. 

sekiz Ayda ~-ır·.~D~.~ .. -hllom• .. ~br-. ·An~ca~k-1J!•"W 
geriye ae miktar mal .=ı..= 7aai 
kac lirahk llaaıra IDal 13 Milıon Lirahk Ti .. 

ihraç Ettik 
Ba HnellİD ilk Mlda a11 De 

geçen ....ma api aylan •ra
ııaclald ttltlD lhracabmm maka-
1uell bir weldlde ,e.teren bir 
cedftl laamlanmıfbl'. Ba ced•ele 
nuaraa l>a ..... lrtm•••idea 
eylll bicla,.tine kaclar meaale
ketimizden Avrupa Ye Amerika
ya 12 baçak milyoa ton yaprak 
tltlD illra~ edilmiştir. BU miktar 
ihracat netlculndı memleketJ. 
miD t3 .U,.. Ura pua-·Pmif
tir. bncat idi. ltlltarlle ppa 
....... .,,.. a,ı ..... c1u iki .. 
yaa kilo fulachr. Fakat pua 
iti&arilı arada ıeçea Maenhı 
lelôae cla1 bir fark Yardır. 

...Himlerı KltlHI Zaw 
Ot• .... lataabaldia -altiBlf 

..m lllcmektep ma.Uimiae kadem 

..... -.lllldttl. e. ... bi"t 
bel ,e. malilllme faclem zammı 
ftllleceldW. Ba b....ta ..efettlt 
rapoiWi _.... laoeclea iac•J• 
t..WW 

m•ftat ol .... Wlia=ı:=o 
çak~rr1 ....... 0epa Wta 
ba ea itası aeftt ceal
yet merkeliacle •-• _..tt• 
is ..... • balaaclak. Sl••den bo
no ftrilm..t lcla Vefdlete ...._ 
caat ... _ teklif ..... arb-
cl.p nrcL. Diler' .. .... 
arb6.tJar da Ve&letia ..aia'I.,; 
.... fftirak edi1or18rch. Hen. 
....... tlzerinde ittifak ....... clL 
KinU11m1wlD Dk laaft8Ma bu 
...... arla bir k.... ... top
...... ft Jd............ OD 

betlmıcl paar .... k ..... Ji .. 
timaa clnet eMnk ba ~ 
Klrlfeceiiz. Kongreala karan 
Maliı• V ekaletiae 8rsohmaealdar •• 

Mekteplerde 
D:n Güzel Yazı Müaa

bakası Yapıldı 
D6n bkmekt•plerc1e, lçliacll 

derate Milb lkbıat •• Tuamaf bak 
bula falarlr •IMbakalan yaptl
m..m.ı. lyl talarir alm•ai ;. ... 
lara ldm, incir, fJnclak, ce'fia JYeıoi. 
ıileeektlr. MDuh-kalMU1 •lheet 

Oç Aıda Bir ~on Ton 
ımı-ı Edildi 

Zonguldak klmlr baft&llllcla 
geçen te ..... , atat• ve eylll 
•rtanadaW .,.., ............. .. 
cfalr ' ' dtN ............ ,. Ba 
cetftle •"'98 ~ •1 ltlad. z-+ 
aalclak ha•zuaacla 1, 100.0QO toa 
k&mlr lltlhAl edilmlfllr ....... 
• lirade ZNulclall -a.k.., 
llada J&pılmaktacl& Bartcla .. -: 
YauU ol#ak 71 bha toa 
çılranl•ıfbr. ~b..ı lmsrro ·~ 
ikİDcl ae,.c•JI Koı.. .... 
at.aktadır •• llllldab.t. •114 
latlhlallt ftlatl olarak .. bbi 
fonclar. EretB meftJI ... • .,da 
....tt 018..U iti Wa ... • ... 
elde ........ . 



A ,, .. nrlericatın11zın çoklu
g1u1.lan dercedilenıemiş

lir. 

100000 Lira! 
Telefon Şirketi Halktan 

Fazla Para Aliyor 
Ankara. 19 ( Huıual , - 1.

tanbal telefon ıirketinin halktan 
mukaYele bilif JD~ olarak bu,nne 
kadar l 00000 lira fazla para 
aldıj'ı teabit edilmiftir. 

Hldiıeyi Devlet Ş6ra11 tetkik 
ediyor, Verilecek karar mllabet 
çıkaru firket bu paraJI iadeye 
ve lcretleri lndirmiye mecbur 
clacaktır. 

Mehendis Mektebi 
Tahsil Müddeti Arttırıldı 

Ankara, 18 (H ...... ) - Ylk
Mk mDhenclU mektebi 8 Hneye 
çıkarallDlf proframla talimatna
meat buna ıGre hazırlanmııtar. 
Naf a fen mektebinde aynı mnafta 
iki aene kalan talebe çıkanla· 
caktar. 

Seyrisefainde 
Aakara_. 19 - Seyrisefain MtıdG· 

rl Sadullah B. idarenin milli ban
kalardan yapacata iltikru ile 
meşgul olmaktadır. Ahn~ 
para ile idarenin borçlan verile
cek, Y alO•ada yanan otelin ye
rine yenili yapılacaktır. 

Mısır Sefiri 
Fes Meselesi Bir Sui T e
fehhümden ibarettir Dedi 

M111r aefirl Abdtılmellk Hamsa 
8. diba Aakara'daa ........ 
ıelmiftir. Mumaileyh gazetecilere 
ftlmbalan beyanabnda bilbuaa 
demiftir ki: 

- Ba bam.ta bir .. , llJle
IDiye llaa• Joldar• laallla •• 
Mıaır ıaıetelerinln bu muele 
etrafuıda yazdıkları yudar 1an
bftw. Şi•diye kadar ıllk6t etti& 
Çtlnkl llyli1ecetlm • afak 
llzln dlnya matbaataaa J•nhı 
bir pkilde abet•ell ihtimali 
Yardı. Me1ele bir ıaitefehhlmdea 
ibarettir. Buaun da iki hlk6met 
ara11Dcla halli için elimden ıelen 
la911eyi yapacatam. 

Bir İddia 
Mazhar Osman Beye Göre 

Tütün Faydalı Mı? 
Tltlnlln fayda ve urarları 

laakkında beyanatta bulaaaa 
doktor Mazhar 01maa Bey, ta. 
tinin ataı •• difler için pk 
fa1dab 'fe aıbhl oldujuaa. llÜD 
damarlara çok zarar nrclijhd 
llylemiftir. 

Fakat Dr. Zi1a C..al S.1 ele 
tlemtftir ki: • Amerika'cla aoa 
.-menlarda tltlala aaffleptik 
oldut-A dair idcllalar 1ol .ı.,,. 
br. Fakat bb fula lpa
ln .. •tleriala boml~ 
atriJerllL ş. a.a. ... ... 
ipaek •aanhr· ---
Ticaret Mektebi 

Darülfünuna it k Edilecek 
Ahaaa ...ıa.ata ........ 

YlkMk lkbat " Tic:ant Mele· 
tebi Darllfla•• aalalu ..... 
.. c1a Darllflaau Ubak edilerek 
Hakuk F aldUtellnia IHr pbeal 
Wacle tedrllat yapacaktır. Ba 
ıubeaia bir ....... lhcl:hjl 
INr de fftd.. olacalcbr. Mldlrl 
Hukuk Faklllteel Meelill Mlcleı
riainl latilaap ecleeeldir. 

( Son Postanın Resimli Makalesi 
i a Bugünkü Yarıı a 

J - ISfr yanta. .eyahut f•tbol rlbl bir oyna air• 
dltfnlz saman bir ay n•el kasaachtaaıs ma•affaldyet, 

2 - Hayat ta her .. n 1eal baıbyan " ..... bite• 
bir yarafbr. Dlakl •u•affa)dyetlnlz, 1•rmkl uferlala 

bir ıene aonra kasaaac.11111• •alebe bit ehem•i,.tl 
hala deflldir. O 1•n11 derhal kuan.a pnktir. 

dltlnllmH. Her .. ,den eYYel b•flnkl ,anı• kaaaa
mak pnktir. 

SON TELGRAF HABERLERİ 

Borçlar ltilifınm Şartlan 
ilk Taksit Olan ( 670,550) Alhnı 

Haziranda Ödeyeceğiz 
Ankara, 19 (A.A.) - Sakıt Osmanlı imparator- 1 Tediya! Franaıı franga ile konaeyln llbum ilr-

luiu inkiaama uj'ramaı umumi borçlarmm Pariıte da~. v~'?t aer~eıtçe irae ediJebileceji istabilize 
bulunan konaeyl tarahadan ıirdeki teblii eddmıı ıkiocl bar para ile yapılacaktır. 
n•tredilmiftir: Yeni eıbam ile ıark ıimendlferlerl hlae Mne-

ltil# mucibiace tediy.at, fimdikl Oamanlı eıha- dahoıo lıtabbuJ, GaJata ve Haydarpqa slmrlllderl 
IDIDW Tllrklye bi11uinia mlbadeleai olmak Dzre hasılatı ile temin edilmiı olu aenellk taklitl 
yeniden tedavül mevkiine çakanlacak takriben 670,550 altın Tllrk liraaı olarak teabit ediJ. 
895,435,0'lO Fran11z franlu kiymetinde umu- miıtir. Bu taksit, birinci kupon 25 
mi ve itibari bir ıermayeyc tekabUl eden ikinci teırin 1933 tarihinde Yerilebllmek lıere 
11rf TUrk yeni esham Ozerinden yapılacak ve bir haziran 1933 ten itibaren tesviye edilmiye bat-
ıimdiki tekli ile tedavl\lde devam edecek ol&A lancakbr. 
terk .... ..,....... ......... • ıtaa ...... lptlduaacla 
kalacaktır. v.ı •ehlmler MDede %7.S fak ~ K Mecliıinla tuclildne •• ta..Ulc keyfi7et1 ta-
cek ve on ıeae mlklcletle koaftniyoaa tahl ola- laakkak ettiktea ıonra lılmlllerin bballne ane-
miyacaktır. clllecektir. 

Mühim Bir Kontejan 
r 

Yeni Listeye Bazı Mad-
delerin 1 ivesi Muhtemel 

-- Toplantı 
Gümüş Para 

Liyiba Heyeti Vekilede 
Tetkik Ediliyor Aalcara, 20 ( Hatmi )-Klau

a...Ud• tatbik edilecek olaa 
yeni konteajan paJlan buırlaa
mıfbr. Y akmda flbmlklere teb-
lii edilecektir. Buı mOeueae-
leria ihtiyaç ı&terdiji mevadın 
bu meyanda fototraf camının bir 
kararname ile liıteye lllveai 
muhtemeldir. ---

Kubilay İ çin 
lzmir Ve Menemende 

lbtif al Yapılacak 
lamir' ao {Huaual) - Cama 

flnl Menemen irtica hadianiade 
ıebit edilen Kublllyın llDmlaln 
yıl dlnlmldtır. 8-- mllnaaebetle 
&mirde " Meaemende bGylk 
bir ibtif•I Japllaeaktır. ihtifal t:n• Halk farba t.rafaadu 

lanıPatadır. ---
lhtiyaçlar•ınız 

Y apdtla tetkikata ... Jerll 
••paucat faltrikalanmıa, ba .,.,ıda 
iht11açfanmıa D J&rllllla tebbll 
edecek derecede .. naueat .iıltlh
..ı etmektedir. 

-
1talyan, Macar Ve Bulgar 
Erkanı Harbiyeleri Pet

tede Toplanmıılar 
Paria ( uaual) - Bul.ar, Macar, 

•e ftalya• erklnı harbiye mime .. 
aillerln · n Budapeftede •izli bir top• 
laah yaptlklarana dair baza •aa•te
lerde birtakım haberler int11., et. 
ml1tlr. Bu toplanbdan naalraat, yine 
bu nepiyata •ire, beri Gç de•let 
ordularıa•n ilerde we bir harp aubu
randa 1apabileoekleri •ahtemel 
ureketlerl hakkında mGfterek bir 
hattı banket teab ti iclL Par 1 

Bulıar elt liti, lntiı• edea ba ha
beri tekılp ederek Bulrar erklnı 

'laarbtye mlme••ll olarak biç kim· 
...,1n Peıte .. lByle abli bir lçthnaa 
fttlrak etmedltlnl beyaa eyle· 
mektedir. 

ara Kış 
Aalrara. 20 (Huaull) - Bola, 

Kutal...., Ealdtelair, llenif-. 
Yoqat-• ~- .. ftlialae kar 
rat .. ktaclır· Şehri.b:da ... br 
,.p:.ktadar . 

Ankara 20 (Hueul) - GDmtlf 
para çıkarılmama dair olu 
kanun llyibua MaJiye V eklletioce 
ikmal olunarak Heyeti V ekileye 
verilmiıtir. UJih• tetkik edilerek 
MecliH nvkolunacakbr. 

Llyihaya r6re 20 kuruıluk, 
50 kuruıluk ve 100 kuruıluk ol· 
mak Ozere Oç nevi glmllf para 
darbedilecek ve buna mukabil 
100 kuruıluk evrakı naktiye teda
•ftlden kaldıralacaktar. 1 kuruıluk 
nikeUer bırakalarak 5, 10, 20 
parahklar da kaldınlacakbr. 5 
ve 10 kW'Ufluk bronı paralar 
yerine nikeUeri baaalacaktar. 

Gümrüklerde 
Ankara 20 (ffa....ı) - Ja

pon oaallarıma Mwr malı albi, 
FrU111 ••Hannan ela Sarre maJı 
aibl ... ıebtimiu Jcllaal edilcliii 
a.lafılmıı •• bu lıilenia &alae 
•~•ek IPI flmr&lderde tedbir
ler ahamlflu'. 

iSTER iNAN, iSTER iNANMA! 

/NAN, 

ldle•ur. Halbald l1tat11Mılcla ..... etlllea eltla mldarl 
3.ı Wn kilo,. f•çıaea. a3 bin kilocl• rakart• •••· 

$elaria l .. tl1acıaı t••=• edecek kadar alt IHll•• .. 
d, ..... beledl1enU. tle ••kadar hlena aı,.t ..WW 
ol•rA olsun, bu ı,. earfeclecek para• .......... 
fire, dt ........... 4alaa uaua mlddet laalledllebi· 
lecetlM, M'•lk 

ısrı• /N,ANllAI 

Manasız 
imar Gaqreti 
Ve Park! 

•-------- M. N. _ .. 

Geçea ,an Boıuıo Anadolu 
kıyıunda iki kGyl ıezcllm: 

Beylerbeyi ile ÇeaıelklytlnlL 
Bu iki ldiytbt iakeleclen çakıldak· 
tan •onra birer ufak meyclam 
vardır. Beylerbeyiade uldden ba 
meydanda odan ve klmllr ublır, 
bunda koca bir çeki darurda! 
Anadoludan ve Ramelidea odan, 
k6mDr ıetirea takalar manalar 
buraya yanqır, hallı ferala fanla 
alıı veriı ederdi. 

Şimdi burıa çlpenmif top
rak klmelerl baliadec:lir. Etrafllla 
çekilen dikeali tellw IH burap 
metrik bir laarp aabua maa...
vermif. 

- Bura1a ne olda blJle? 
Diye eorclam. 

- Park 7apdda ceval»ıat nr
clller. 

Bu dikenli teli.- bir ild fl8taa 
birkaç parcl11l7I laaldadaktaa 
IOlll'a ba metruk .... ara bW 
Olmllf. 

Çenıelklyladeld me,ınt • .,. 
daaaa etrafma da yanaa metre 
usaalufuncla bir duYar, yahut bir 
.. ıur ,, çeldliyorda. 

- Ne oluyor, yeni bir blaa 
temeli mi abh1or? 

Diye aordum. 
- Park yapdacakl cllye ceqp 

al dam. 
Mefl'lltiyettea beri bbe ba 

hutahk an. oldu. Bir N.W,. 
Mldllrl, bir Km Kaymalra-. 
yahut bir BeledlJe Mlcllrl bir 
yeri " imu ,, etmek 18tecll mi, 
hemen akhaa bu relin Parll 
yapmak. 

EYlercle otura otara baall• 
hallan .......... ~ 
çiçekli bir babpcle .... 
almaya ihtiyaçları anlar, am ... 
na, fakat bir iki calıs slceil 
fideai ile blru çim• •e etrafaaa 
tel ...... Jabat .... Wr ..... 
çekmekle b1J1e bir lldl1acm tat
mla ec:lllmit olacaiau ..._ 
mı81Dlz? Kalcla ld, ba "park.,lma 
eni Od, boyu iç adam ı.o,. ka
dardır Ye Bopdılarm hava -'-.lr 
için blyle iki iç metre maraW... 
kadar bahçeciklere de ilatlyacluı 
yoktur. 

Keenne Bopzm Od ka,t 
•Beleniyor, .. imar,, ediliyor 1 • 
emek ve bu masraf için birçok 
bakım11z yollar el •çap dunll'
larken .. - M. • 

Kaçakçılık 

Mahkeme iki Kişiyi 
Tevkif Etti 

Ortak&ydeki eviade 32808 
kaçak çakmaktata •• 8840 k119llla: 
aipra kladı balunan mirala •lteb-

idi o..... Beyila .ıc ......... Şewld. 
Tetfik ve Ha.ı .,._.. ..._. 
kem .. •Dokmmlatlı•...._ 
kem .. de ba .... almyr. O-
" Ş.Ykl .,.... ...1ca1 ... .. 
ba1'emeel• ... ......... -
her ddlıi de teftif edllmitl .... . 

Musluk Hırsızı 
Sabıkala Selim İl•lade Wre 

laı1'91~ Saleymanipde _..._. 
Sabit Efendinin nine pmif 
tetlloa musluklarma ... miye .... 
la•ıtbr. Mahalle bekei9i ... 
IH"ahn n eve ıirifladea " w 
Ulrll çdcmayıfı.._ mit 
ve ev halkam• ••erdar 
•tmlt*........ .... ..... 
4iwa'alta••• . 



.... 
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Sigaset Alemi BABİC:I TBLGBAFL.l.R Gönül işleri 

M. Herigo'ya 
Nutuk Söylerken 
Oynanan Oyun ... 

---------------------•Kırkından Sonra 

İngiltere Ag"' ır Bash Saz Çalan 
Funuaın Amerikaya 15 klnunu• 

•"nlde Yermc•İ f lııml'olen 20 mil• 
yon dolarhk borç tak• ti TerilmedL 
Bu tak.itla nrl meme•inde Franmı 
eeb'uHn mecli•inia ve o mecli.I 
nümayitlerle tahr k eden bir kı•ım 
balkıa ne derece allkaaı Tana, Bat• 
•ekil M. Heryonua mildafaa81ndakl 
bararebizlij'ln de mH'uliyetl meT• 
euttur. 

Franaıı Oatnklll, bu mGhlm me
•elenln müı.:.kereaine başlamadan ~Y· 
vel lnglliz Batvekili ile ,.arOtmOt 
ıre her lkial tak•itlerin verilmesinde 
mutabık kalmıflAI' Ye öyle a7rılmıt· 
lardı. lıte bu mÜflerek karardan 
kunet akraktır kl M. Herlyo, ertesi 
ıiln, meb'uaan mecli.ı huıwunda Gç 
laıma ayırdı~ bGyük nutkunu irat 
etm yo baıladı. 

Bu m.ıtkun birinci k11mı borçları• 
aa11l hlaal oldutuna, bir kıımı bua
laran tedlyeaJ içln yapılan itl~lfla.ra, 
•onuncu inamı da •Onün Yaıı7eline 
H hOkOmetten .eri ip Terilmemek 
lauıuıundak& fikrine n bu fikri teyit 
edea delillere müteallik bulunuyor• 
&tu. M.Herl70, nutkunun ilk luamını, 

hazarun tarafından çok defa ittifakla 
alkıtlanmak auretile irat etti. Ve 
aara, •onuncu kıanaa selmiftl ki bir 
hademe, küraüye J•klaıtı Ye M. He
rlyoya brr ıeyıer fıaıldadı. M. :ieri· 
JO, derhal meb'uılardan it":ıar etti, 
LondradaD telef ona çaj'mldığını 
ılSyledl.Londra ile ıarOttükten •oora 
•utkuna deYaın edecektL 

• • 
Iran Anlaşmak istediğinden lran-lngiliz 

İhtilifı Hallediliyor 
Cenene 19 - lngiltereye Franaa • İtalya 

Terilen Anglo Perıiyan Oil pet- manaıebab bı.rbıu· \ , 
rol imtiyazın·n lran tarafından mumideıı ıor r' b ç· 

bir •akıt aamıuır bır 
geri alınma11 üzerine franla lngil· bal alamadı. BJı.h 1 
tere araaanda çıkan ibti1Afın bir tahdidi teellbat kon· 
anlaıma ile neticelenmeai mÜbte- feranımdan ıonra 
meldir. Bununla beraber Mil- ve bilbasıa Londra 
letler cemiyeti bugl.ı ba ihtillh konferaa1e eenaaın· 
tetkik için bil' içtima aktede- da 1ta11anın tonaj yektnununda vı 

topların opı me eleıinde il rl ıOrdQ· 
cektir. lbtilAfın klaunasani içti- ta mOsavat talebi iki devletin araııo 
mama kadar •ahim bir Taziyet dakt mlnaıebetl biras daha gergin· 
almuına mlni olmak &zere lettirdl. Sabık Fran• z Batvekıli K. 
lagiltue bazı mftdafaa edid Berlyo ikt.Jd~r aevkil deikeıı yaloıı 
tedbirler alacaktır. BuoUD için ıehrlndı toplanan Radikal • Soıyaliıt 
Milletler cemiyetine mDracaat et• kongresinde, İtalyanın lehinde bir 
meal muhtemeldir. lranın ;•:lifı nutuk ıöylemft ve iki lltın milleti 

.,'\-A arasında ciddt ve hakikt 
ister temayOller g&sleı meıi bu bir teırikl mesaiden bab· 
ihtillfın kinunuaaniye kadar bal• utmiotl. 
ledileceiini göstermektedir. • Kladeradaç • Al an 

1 mizah ga?.otcal y karıd ki 
talya Aleyhinde Nümayişler karikatilrO y:ıpmıı 'VO altına 

Belgrat 18 - Yüz"erce talebe da fU .u yazın ftır: M. H i-
•ll•rinde bayraklarla lta'ya aefar~t· yo. .Musolıni'nın O ünde 
hanesine doğru ıitmiıler ve nQma• •taraotel• danıı yaply r. 
yit er yapmııfardır. Dır çok tnkifat cT.uantol• dansı bir tof ile oynan n milli bir ltaly&D daneıdır. OasetenlD 
yapılm1fhr. d ı makl!a ı, M. Heriyo'nun },(. lluııo ini'ye kur ya.phğnu a ılatma' tadır. 

M. Herlyo fil vaki karııaında bir 
ut buldu. Bu zat lnı liz Ba,vekill 
M. Mak Donaldın lıuıuıi klt:bi ol• 
cluj'unu alSylOyor Ye ln~iliz kabine• 
•·nın erteıı aabab Yadeai gelen borç 
tak:aitJni Yermemeyl kararJatbrdıtJnı 
•Udiriyordu. Borçları vermek ıekll 
berinde ıörüşüp a1rıldıklara iç n M. 
Mak Donald'ın kendiainı bundan ha· 

Lindbargin Çocuğunu Kaçıranlar 
HAJA Bulunamadı 1 

Nevyork 18 - Yeni JerHJ 
:ıabıtaannn talebi Gzerine V lyam 
Stoz iaminde bir adam tevkif edi .. 
m ,tir. au ftdam mtışhur t yyarecl 
Lindb rg n çocu§'unu kaçırmak zannı 

F ran ız Kabin esi 
T e ekkül Etti 

berdar ehıeyl nz·fe bildiğini do 
lllve ediyordu. M. Herlyo, bu haberi 
alınca altüıt o muftu. O heyecan 
ile mecHae rrdi, kGrıüye çıkh, fa. 
Irat aa:ılerjnde ••iri lıaruet lk·•-.. •"ta. Zaten talı.altla wttrilmemHlnl 
llt"zam eden mediate mühim b·r 
taraftar kütleıi T.ardı. Bu harareblı· 
ilk onların faaliyetini arttırdı. M. 
Heriyo nutkunu bltird ti zaman par. 
tinin kayboldufuna kendiıi de kana· 
at a-etlrmittl. 

Yarım aaat ıonra oahst merakını 
ı!dermek lf n Londrayı aradı, M. 
Mak Donald ı telefona çatırttı T• 

ordu: 
- Paraları Terml7or muıunuz? 

- Hayır, Ter:yoruı. 

M. Herlyo, liyut ve bir parle· 
mento mu:ı'plitine kurban gittij .. ııl 
anlamııtı. Ona Lu muzipliği y pan· 
lar, aokaklardıı borç'ann verilmrmeai 

al~uıda bulunınakt dır. 

Göz Yaşı Akıtan Gazlar 
Mayan• 18 - Meçhul bir tahı• 

bir çok ••t.azaiara ıız )'Afi akıtan 
gazlar aerpmlt " balkı lahrap 
içinde kıvrandırmışhr. Şupbell birçok 
tah alar tevkif edilmittır • 

Bir Haya.An 
e.r .. 1011 18 - Şid:JetH yatmur· 

)ardan coara bir arazi parçHı lcay
mıttır. Bir ev toprall a t nda kalmır 
tır. Eaka:ı arasında a nlş bulunmuştur. 

Cihan irtifa Rekoru 
Roma 19 - Tayyareci DonaU, 

9500 metro irtifa çıkarak cihan irtifa 
rekorunu kırmı9tır. 

c:::=========-================:1111 
iç"n nümay ,ıer tertip eden Franaız 
lnrıllık taraftarluı lclL Bir oyundan 
koca bir tar.hl hidiae, lıte böyle 
doğdu. - Sllrey\ a 

TEFRiKA NUMARASI: 27 - . ·... ~ .. 

CEP EGE 
• • 
ısı 

''MiLLi ROMAN,, 
Muharriri : Burlıan Calıit 

Cephedeki alayların mevcudu kavukluk bendelik öyle geçer 
Jarıya inmiştir. Aaker düşmanla akçe oldu ki kim 1apabiline 
W?Ufmaktan fazla haatalıktan ba· diıler parl yor. 
lumaızbktan ve gıdasızlıktan aın- ( Meoiihtiklr) komiıybnu diye 
Yor, cephe gerisindeki mükellef kurulan yarin •ofrau kırmızı f .. 
karargAb tabeldotlanan hiklyele- nerli abanoı yosmalar aa ipek 
ri siperlerde kura peksmetgemi-- çorap, Uiatirin iskarpin dar byor. 

.. ren asker ve zabitlere lngiliı Fakat kocaları Filistin çöllerinde, 
tayyarelerinin bombalarından da· k"•pat tepelerinde can veren 
ha fula ıstarap •eriyor. ....ürk kadınları karınluıa n doyur-

DGrdDncli Ordu kararph.nda mak için ya bef,Ar çamaıırı yı• 
eepbe zabitlerine verilmesi llzırn kıyor, yahut. etini ve kemiğini, 
gelen altınlar Şam •arraflarında aokak zamparalarına beveaine 
mecidiyeye çevrilip yüzde otuz kurban ediyor. 
klrı alındıktan ıonra (Ga:r.ıe) de Her glhı elimden seçen ra· 
d6ğftşen arkadaşlara gönderiliyor. porları korku ile takip ediyorum. 

Haydarpq depolarında mil· Cepbelerd., da~anma kudreti kal-
Jonlarca okka buiday kendi mamııtır. Sıkı bir diişman taar-
kendine batak •ermit. çllrOmilş• ruıu bizi tahmin edemiyecetin 
tar. Fakat aıker Ye halk toprak Akıbetlere •ürtıkleyebihr. Bereket 
kantık mısır unu yiyor. harbin talil bizim topraklarda 

lqe itleri birer bal beteil dejildir. 
oldu. V eaika tlcaretl b6yle fır- Binbqa Faruk arkadqınan 
.. tıarda bazirglalık edenlere heyecula, dudaklan titri1e 
r.U lıir kaıanç 1ola apa. Dal- titrir• dltl•ri çarpa prpe 

Parı• 19 - Fraı ı z kabi eu şu 
tekil e tc tkkül e mi~tırı BaşTeal ve 

Har;c ye nau.rlıjtoa M. Fol l onkur, 
Mali1e1• M. Şwan. Naf aya M. Hoa• 
ne, Dahil yeye 1"'. Şo n, Harf:lycye 
Dalacılye. Jian1a Peı a, Bahriyeye 
M. Leg, Ziraate M. K y, Takaude 
M. Mile, Adhye7e M. Garde, Ma.rife 
l-1. d6 Mond, MOıtemrk&ta M. Saro 
Meaa J• M. Dalimlye. Sıbhıyeye M. 
Danyela. Ticarete M. Düran, Po.ta 
n Telırafa M. Loraaenag, Ticareti 

Almanyada Yeni Emirname 
Berlın 18- Hük~met, iJıa edilen 

emirnamelerle cfimhur y ... tin aıilda• 

faaaı baltkındakl kanununun bazı 
k11ımJanm birleıtırmek l.ı;temektedir. 
Bu yeni 

• anlatbğı bu haki ~·t eri b yreue, 
haıyetle dinliyordu. 

Göılerioin 6nrne gelen mil~ 
rimler ar"sında kendini de görür 
gibi oldu. Ş'mdi haltı kıdemli 
yiizbap apuletini ta~ yan, soluk 
benizli, aoluk elbi eli arl<adaşmın 
yanında kendi parlak ün forma
s Dl adeta bir yüzka , bir CÜ• 

rilm alAu eti gibi gördü. 
Ve bu içlen s;e e cap ile 

günahına ıebep aramak i ter gibi 
mirıldand: 

- Çok yazık. BU lin bunlan 
bqkumandau bilmiyor aıu? 

Yuzbaı• Nibat güldil: 
- Onun arasıra l...ahraman• 

ca emirleri vardır. Herşey cep· 
lae içindir. Altın maa, ce he za· 
bitleri içindir. Zabi au atajıuı 
cephede yapacaktır. Cephede 
zabitlerin aileleri muh aç bırakd· 
mıyaca~-t r. Gıbi bu c irler n~
nretin ı·cak ınlonlar n a bir iki 
•aatlik bir dedikodu m v u olur. 
Bir iki gazete halkın b .m ve 
yıfgıo ainirlerine hare .et şirioga· 
aa ya mak için ya:tnr • peşin· 
elen dalka•ukluk du mı bast • 
rarlar. 

Ve bu emirleri •erdığl için 
arbk wicdana rahat ec' n baıku· ···•a· ela • sec.yi wayda 

b hr yeye M. Leon Meyyer plmltUr. 
Yeni kab nede 12 nıtbtqar ur

dır. Başvekil M. Bonl1Ur, lu kab ne
nin eakı kab"nenin bir de•ama ol• 
dutunu ve a7nı al)aecti takip ede
ceğ ni alSylemlştir. Gazeteler yeni 
kabineyi teveccühle k4r ,ılamışlardır. 
Sat cenah ıaıeteleri, 7eni kabineve 
hucum ederek, bu kabinede eıki 
kabinenin bütun noksanlarının mev• 
cut, fakat M. Herlyo'nun nfifuz ve 
valanpernrllt"nia meflcut oldafuna 
yazmaktadırlar. 

Çok Feci E ir Otomobil Kaza sa 
Sıkaonya 18 - Bir otomolU 

buı tutmuo bir yol Catünden geçerken 
kapaldanmı, Te otomob.I ateı almış• 
tır. lçladekl iki kiti diri diri yaamı~tır. 

karıı fılenecek auçlar fİddet i cezaya 
çarp acakt r. 

şan panya içerek geçirir. Fakat 
kervan yine lo kervandır. 

Hem halkın asıl gficüne gıden 
şey nedir biliyor musun? 

Yüzbaşı Nihat gülerek de•am 
etti: 

- Ara11ra lstanbula Avı,,. 
turya, Bulgar, Alman jeneralları, 
diplomatlan, batta kıra!lan geli
yor. Bunlara .aray arda ziyafet
ler veriliyor. Erteıi g lln gazete
ler bu ziyafetlerde yenen yemek· 
lerin listesini baa yorlar. 

Halk isimlerini bile bilmediği 
bu nefis yeme~lerl gazete
de olurken kemireceği mı11r 
ekmejınl dOıDnerek memleket 
lÇJn raphğı feragate lanet 
ediyor. 

Biobaıı Faruk gayri ihtiyan 
Berlindeki gecelerini hahrladL 

BerJinde adeta ıuyuo lezzetini 
unutmuştu. Bira, ıarap Ye ıam• 
panyadan başka birşey içmemişti. 

YUıbaşı Nihat camlara vurup 
erıyen kar parçalar na aca acı 

baktı: 

Halk arasında yokauzluk, 
gıdaaılık, aaker uaaı.ada bir 
Omitsizlik, gevıeldik bütön me.
leketi k6tllrim etti. lçanadola 
dailaraadaki aaker bça1darı11aa 
n• kad.r oldajuna Allala llilir. 

Adam 
" 60 yaşundayım. 12 çocutum 

vardır. 35 yaıında da bir kadıa 
aeviyorum. Bu kadın pek fazla 
paramı yediği hllde ben ona 
bırakamıyorum. Kendisi burada 
değildir, fakat benimle ıık aalc 
mektuplaşıyor ve a1k1Ddan bah
sediyor, ben de onu çok sevi
yorum. Bir bacağı topaldır n 
pek zayıf ve esmerdir. Bu k .. 
dıntn yllzllnden çocuklar ma ba
kam yorum. Ben yftkıek bir 
memurum. O ise çok adi bir 
kadındlJ'. Bana bir akıl öğre-

tiniz. Adana'da V. IC. 
Her ıeyin bir çağı vardır. 

Aşk ta bayatlayınca gnlnnç YO 

maskara oluyor. Altmıt yaıında 
12 çocuk sahibi bir adamın, ba 
yaşlan sonra bir kadın yilzfinden 
çocuklarım feda etmeai pek akıl 
alır birıey değildir amma. oluyor 
demek. 

Beybabacığım, bir defa M 
yaı oda bir kadın olgun bir erkek 
iater, 60 yaşında bir adanu aev .. 
meı. Sever görOnmelİ paranıza 
i~Z dikliği içindir. Bu yaıtaa 
ıonra bir kadın yüzünden me.-
kiiniz:i, haysiyetinizi tehlikeye 
koyarak çocuklaramıa kendinid 
maskara etmenizi doğru bulmam. 
Bu iıten vaı geçmiye çal tımz. 

1f. 
"İki ıene evvel Ankarada hu

Jonan bir kizla aevi.,tim. Sonra 
babaıı başke bir yere nakledildL 
O da ailesile birlikte oraya gitti. 
ŞirLdi mektuplaş yoruz. Fakat 
aşktan fi in bahsetmiyoruz. ae
wilip aevilmediğiml nasal an'aya-

11m?" 
Ankara: 1 R. N. 

Sen aeYdiğini yazar ve ondan 
cevap beklersin. Gelecek cevaba 
her halde aeni tatmin •decektil'. 

* BQyOkdere'dtt lamall Efendiye· 

Kardeıinizin kabahatli Te 
mftcrim olduğuna 1Dphe yoktur. 
Karınız iffet Te aadakatinl ma-
hafau etmiıtir. Onda mOahaze 
edilecek bir f8Y 1armlt1orum. 
Kardeıinizi evinizdea uzaldqb
rınız Ye bilba1aa hariminize auk-
mayın z. 

HA"il dl'~Yl'! 

Fakat Haydarpaşadan tirene 
konup cer: beye gönderilen ask .. 
rin kırk kiıilik kapalı Yagon 
kapılarını kırıp, tiren giderken 
yere atladlklarmı her$!Ün beher 
alı) oruz. Y az.k ki bu doğuıta 
Hker milletiu ıevki ve gururu 
birkaç v tanıızın hırsı uğruna 
kmldı. Toprağı için canını veren 
Tttrk milleti feragat •• fedakAr-
1 jı memlekete değil, ukeria 
pekaimetini sat p metre.ine ger
danlık alan birkaç ıerefmi• 
kesesine yaradı. 

Biliyorsun ya, harp zenginleri 
diye yeni bir ıın I tDredi. 

Bunlar Levazım reisinin etra
fında puau kurmuılar. S rf mem
leketia aelimeti için bir elde 
toplanan ahm ve satım itlerini 
aralarında paylqap &eDıin olu
yor!ar. 

Gariptir, bizim erkln kim bi
hr hangi tesirle bu türedilerin 
tnylenmesine çalıtıyorlar. Zibidi· 
nin biri çıkıyor, ona Romanyadaa 
un getirmek vesikr 11 veriliyor. 
Herif inbiaara benzeyen bu itten 
bir iki hafta içinde birkaç yllz 
bin lirayı cebine incliriror. Key
fine balayor. Zaten •nİD de Ya
ıife11 dolarıaile lnmu bilmen icap 
eder. 
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' ' . 1 Dünya Hfıdise/eri ,- T ARiHI MÜ SAHABE 
Asl:cerli/€ 

A 

Aleminde Bir 
Keşif 

Bir lspanyol Mühendiıinin 

1 

Görüllrnez 1 dört sene emek 
bir kalkan sarfettikten son• 

bulundu ra elde ettiği 

mühim bir keşif hakkında Av· 
rupa gazeteleri birçok tafsilat 
veriyorlar. 

Bu mühendisin adı Hilaryo 
Omcd'dir. Keşfettiği şey _ise, bir 

aynadır. Bu ayna bir topçu ba· 
taryesinio önüne konulduğu, ya• 

but hareket hfilinde bulunan bir 

asker kıt'asmın önUnde götUrlll· 
dOğU takdirde ne bu bataryeyi 
ne de bu kıt'ayı karşıdan kör· 
mek mUmkiln olmamaktadır. 

ÇünkO ayna, biraz yere meyletti· 
rilerek konacağı için yerin man• 
zarasını aksettirmekte, bu suretle 
gizlenmek istenilen ıey de mil· 
ktımmelen maske edilebilmekte· 

dir. Ancak 250 metre me1afeye 
a-elindiği takdirdedir ki bu ay· 
nanın mevcudiyeti farkedilmek· 
tedir. Bu keşfin istinat ettiği 

eaaaı, bukalemun gibi bulunduğu 
muhite göre renk değiştiren 
hayvanların garip kabiliyeti ol· 

muştur. lıpanya hükumeti bu 
keıfi Hhn almııtır. Orduıuoda 
tatbik ettirecektir. 

* Amerika Cümbur rciıl intf. 
Milyarder· babından evvel 
ler mttmltt- Nevyork'ta pat-

lct1tinilt1 lak Yeren rüşvet 
rezaletinin tafıilih bu ıntunlarda 
uzun boylu yazıldı. Bu rezaletin 
başlıca maznunu, şehrin Belediye 
Reisi Jimmy Walkerd'I mahke-

meye verildi, fakat mahkeme 
devam ederken belediye reisli· 
tinden iıtifa ettiği için hakkında 
takibat yapılmaktan vaz geçildl. 
O zaman aleyhinde 16ylenenlerin 

birçoğu pek mubalAğh görOlen 
eski belediye reisinin ıayanıbay-

ret bir para aç giSzlllıll olduğu, 
a-Qn geçtikçe meydana çıkan 

bldiselerle anlaşılmaktadır. Jim .. 
my W alker aleyhinde, ıimdi 
Nevyork'ta yeni bir dava açıl· 

mııbr. Daha doğrusu bu dava, 

kanıı aleyhine açılmışsa da onun 
yerine kocaıı cevap vermiye 
davet edilmiıtir. Davanın mevzuu 

bir alacak meseleaidir. Madam 
Walker, bir moda maaaza11ndaa 
&Jış veriş etmi_,. Madamın bir 
ayda ıırf tuvaleti için bu mağa• 

ıaya yıpbiı ıipariı miktarı tam 
60 bia lirayı bulmUJtur. Bu pa-

ranın 20 bin lirua verilmiı, ıeri 
kalaa 30 lira verilmediii içindir 
~ mağaza aabibi dava açm11tır. 

Bu muraf faturuınan pyam
dikkat rakamlan arasında tunlar 
ela yard.r: 

Bir mendil 28 lira; adi bir 
çorap : ıs lira; ba1it bir buluz: 

300 lira; bir gece mantoıu: 4000 
lira; bir banyo elbisesi: 380 JirL 

Ve kıı aleybUlbevaki .•• 

Tayyareci lindbergln oğlunu 
kaçırarak 61dO
ren ve bu ırada 

lca~ırartlar babaıından bir 
hayli para ıızdıran haydutların 
Yugoılavya'ya kaçıp ıaklandık· 

lara haber alındıj'ı için birtakım 
Amerikan detektifJeri timdi Sır .. 
biıtana relmitlerdir. Bu polfı 

Ku bealtında Bir Komedi 
'' en Yaptım 

Gör .. Küçük 
Paşa 
Bir 

Karındaş, Hoş 
Şeka Ettim.,, 

Kubbe altı, 
eski devrin "vli
kelA odası " dır. 
Vaktile başta 
Sadrazam oldu
ğu halde Vezir
ler, Kazaskerler, 
Re is nl k n t ta p, 
Başdefterdar, Ni· 
ıancı orada top
lanırlardı, devlet 
işlerini mliıakere 
ederlerdi , hal· 
k·n şikayetlerini 
dinlerlerdi, elçi· 
leri kabul edip 
konuşurlardı. Or· 
dunun aylığı da 
orada verilirdi. 

Kubbe alta 
denilen daireyi 

yapt ran Fatih Sultan Mehmettir. 
Cumartesi, pazar, pazartesi ve ıah 
gfinleri sabah namazını mllteakıp 
orada divan kurulması uıulnnll 
koyan da odur. Kendisi, bizzat, 
bu divana riyaaet ederdi. idari, 
ıtyasi ve askeri itleri kuJağilc 
dinleyere"9 gö.ıiJe görerek teaviye 
ettirirdi. 

Gedik Ahmet Pata Sadrazam 
iken ve Fatihin riyaaeti altmda 
kubbe altı heyeti toplanarak 
işlere bakılırken bir gün, Ana· 
dolu 'lu bir tür km en çıkageldi, 
mübarek bir •afiyetle içeri girdi, 
ortaya bir selAm verdi: "İçinizde 
devletlü bUnk4r banginizdir ? " 
dedi. 

Bu, Fatih Sultan Mehmede 
çok ağır geldi. Köle anydığı 
divan heyeti arasında kendiıinin 
tanılmamaıını adeta leke ıaydı, 
ıuratını ekıitti. Sadrazam, zaten 
Padişahın her işe burnunu sok
masından bıkkındı, bu fırsatı 
kaçırmadı, ikinci bir hürmetsiz· 
liğe uğramaması için divanda 
bulunmamasını Fatih'e tavsiye 
etti ve o a-Qnden ıonra kubbe 
altı, eski mehabetini, ciddiy~tini 
kaybederek yavaş yavaı " Esir 
pazara,. haline geldi! 

Kubbe altının her cepheden 
kıymetsizlcnmesi, kuru kalaba! ğa 
yuvalık yapması, bilhassa Dör• 
düncU Mehmet devrindedir. O 
sarada imparatorluğun vOkell 
heyeti tamamen cahil kimseıe,... 
den teıckkill ediyordu. Vezir 
D&JDını lafıyarak o heyete rirmiı 
veya eokuJmuş İn1&Dlar arasıoda 
Türkçe konuıamıyao devletliler 
bile Yardı. Sadrazamlann çotu 
okur, yarar olmadıit için ikinci, 
GçGncO vezirlerin TOrkçe bilme
meleri okadar ıhe çarpmıyordu. 

Fakat bu ilmmi Ye dil bilmez 

memurları, haydutlartn orada aar
:fetmelerl ibimaline binaen, çocuğu 
geri Yermek Ozero kendilerine 
fidyeinecat için ödenen banknotla
rın numaralarım netretmiıler, ayrıca 
bubaydutların te•kifini temin ede-

cek malQmat verebilen kimselere 
25 bin dolar müklfat vadetmiı· 
lerdir. Denilebilir ki göz kamaı· 
tıran bu mllkAfat vadı karşısında 
hemen her Sırbiyeli bir poliı 
hafiyesi kuilmiıtir. Haydutların 
diğer Balkan memleketlerine 
kaçmaları ihtimaline f6re bir 
takım tedbirler alınmııtır. 

paşalar, bOtOn benliklerile te~ri· 
fata bağlı idiler. Kubbe alboa 
geliılerl, ıalona giriıleri, oturuf
ları, ıelAm alıp yeriılerl, konu• 
§uşları riyazi bir çerçeve içinde 
cereyan ederdi. Meseli ikUıci 
vezir, llçllncU vezirden mutlaka 
iki adım önde yllrOrdU. Ne bora, 
ne fırbna, ildıi ara11ndakl bu 
teşrif at farkını beı milimetre 
ileri ve geri bırakamazdı. 

Oturuşları da böyle riyazi 
nisbetler içinde idi. Sadramla 
ikinci vezir araıında bir metre, 
onunla llçllncn •ezir ara1ında 
yetmiş beş santimetre bir mesafe 
bulunurdu. Diğerleri do ayni 
nisbette azalıp çoğalan bir me• 
ıafe ile biribirleri yanında yer 
alırlardı. Selim için kalkan eller, 
büyükten kUçUğe doğru döndllkçe 
irtif alanm derece derece kaybe
derdi ve ikinci vezir, meseli 
Nişancı Efendiyi burnunun ucu 
ile ıelAmlardı 1.. 

Bu heyete hergUn ıaray mut
fağmdan yemek Yerilirdi. Yemek· 
ten evvel de yaz iae miıkli ı~r
bet, kıı iıe amberli ıeker ıunu· 
lurdu. Yemekte ancak ikinci ve 
OçllncO vezirler, arkaaız iskemle
lerle Sadrazamın ıofraıına otu
rabilirlerdi, tek bir kelime ko
nuımadsn yemeklerini bitirir
lerdi. Yemekte konuımak, teıri .. 
fata · mugayırdı Ye böyle bir 
hareketin vezaret bayeiyetini 
bozacağına inanılırdı. 

lıt• bu kafada, bu dnınncede 
ve bu ayarda olan bu Kubbealtı 
devletlileri bir ,On yine toplan
mıılardı. Knrkll kaftenlarına 
bllrllnerek, iri kavuklu bqlarmı 
ı6jilslerine •terek birer mezar 
tqı aeuizlij'i içinde okunan ki-

~ SON POSTANIN 

1 iLAN FIA TLERI ~ -
1-ll&nın tek sütun 1 ıatırı gazetenin 

metin yaıısile naatı 4 kelimedir. 
2-A_ynl yazının 2 satın 1 untimdir. 
3 - Daba kalın ve daha ince yazılar 

santim ile hesap edilir. 
4-Sayfasına göre ilAnlar a9ağadakf 

fiatlere Ubidir: 

Savfa -1 inal 
2 • 
3 • 
4'·11 c 

Diğor 8t. _. falarda 
Son !llyfada 

Santimi 

400 Kr. 
250 c 

200 • 
tOO c 

110 • 
25 • 

ğıtları dinllyor
lardı.Araaıra Sad· 
ruamın ağzından 

,. yOz deynek 

wrulsunl", "To-
mruğa konulıunf" 
•Kafuı kesilsin" 
gibi birkaç ke
lime çıkıyor Ye 
o taman, bOtlln 
o mezar taşlan 

bir saniyelik ha
yab göstererek 
reislerinin em• 
rini gözlerile tas
vip ediyorlardı, 
pıUteakiben yine 
Glüleıiyorlardı. 

O glln mOza
kere nasılsa uzun 
ıllrllyordu, top-
lanmıı kAğıtlar 

çoktu. DardUncO Vezir, Kenan 
Pı. uatlerce yazı dinlemekten 
11kılmı1ta, gözOnUn ucile ikinci 
veziri ıllziıyordu, onun da aynı 
ııkınbyı çektiğini, hatta uyukla· 
mıya bqladığını görüyordu. 

Vezaret afırlığı ne oluna 
ol1Un, Kenan Paıa da nihayet 
bir adamdı, ikinci Vezirin uyuk .. 
ladığına görllnce içine bir iıtok 
yayıldı, onu ıu tatlı ımızganmak· 
tan mahrum etmek beveıloe ka
pıldı, Kubbe ıltmda görnlmemiı 
bir ıey olmak llzere yavqça 
elini, kaftanının yeninden çıkar-
dı, Üçüncü Vezirin arkasından 
uzatmak ıuretile ikinci Veziri 
dUrtUkledi YO yine geri çekildi, 
baıını eğdi. 

Dllrtnlmek, bir ne'ri aillelen
mekti, ]kinci Vezir bu ıebeple 
birdenbire celAllandr, o kUıtablığı 
ÜçOncn Vezirin yaptığım zanneoo 
derek yQzUnll ona çevirdi: 

- Nedir bu, diye batırdı. 
neredeyiz? 

Kenaa Paıa, yaptıj1 JAtifeden 
bir rezalet çıkacağını anlıyarak 
hemen mOdabale etti, GOrca 15-
Yesilo özür diledi: 

- Ben yapbm pap kanoda" 
boı gör. Knçtık bir ıeka 1 •• 

İkinci Vezir, pkaya ıeka te
IAffuz eden Kenan Paıayı ıert 
ıert ıllzdU ve haykırdı: 

- Şeka ( ıekaYet maaa11na) 
dağda olur, buraıı Kubbealbl .. 

Sadrazam onları lfitmemİf 
gibi davrandı Ye müzakerenin 
bittitinl aöyliyerek aıeclial da
fıtb. Yarım saat ıonra o, Padi
tahın huzurunda idi Ye ikinci 
V elir ile DardtlncO V uirin Kub
bealbnı daf bapna çeYirdiklerinl 
dyliyerek uillerbıl lıtlyordul •• 

M. T. 

Antep'te 
Bu Sene Fııbk ÇokBoldur 

Antep, (Huıual) - ıehrimizin 
en iyi mahaula olan faıtık ıeçen 

1«meye nazaran bu aene daha 
bereketlidir. Fakat fiyatlar dOılik· 
tOr. Halepte fııbğın okkHı 6,5 
kuruı altın paradır. 

Antepte Kaçakçılarla Müsademe 
Antep, (Huıuıi) - Şehrimizin 

Şark medhalinde evvelki ınn 
jandarmamula, kaçakçılar arasın• 
da bir mll1ademe olmuı neticede 
7 hayvanla Oç yllk manifatura 
ve kllllllyetll miktrada teker ya
kalaamııbr. 

Kinunuenel 20 

Kari Mektupları 

Bir Çocuk 
Babasının Fikri 

= 

Ben mektepte okuyan bb 
çocuk babasıyım. Tasarruf haft .... 
ıı dolayısile muallime H. çocuk• 
lara krepon kağıttan elbise yap
tıracaksınız demiı, (70) kuruı 
verdim yaptırdım. Bunan nereıl 
tasarruf Allah aşkına. Krepon 
kağıt Avrupada yapılır, burada 
hiç Inzumsuz yere islih!Ak edili,. 
se buna tasarruf denilir mi? 
Maarifçilerlmizio nazan dikkatini 
celbederim.. 

Ankara. M. Bahaettfa 

Aferin Mekteplilere 
İktısat haftası milnaaebetile 

Aksarayda 32 inci İJkm~ktep ta
rafmdan tertip edilen mesamerede 
hazır bulundum. Mekteplerimizin 
Ye hocalanmı:un tekAmülil, çalı,. 
malan göğsnmn iftiharla kabartb, 
cidden gurur duydum Ye scvint 
yaşlan döktOm. 

R. Dursut 

Satıhk Tutun Var 
Burada 400 bin okka atol& 

toton mevcuttur. Teklif edilen 
fiatler hiç mesabesındedir. Onun 
için ıatmıyoruı. lıtanbuldaki tQ. 
tfin kumpanyaları buradan tlitlbı 
mllbayaa et.eler muhakkak ki 
çok k4rla bir İf yapmıı olacak
lardır. 

Muıtaı AIJ Be7Öfla Tahir 

Yeni Neırigat: 

Sabah .. n Bir Saat Evvel - Şair 
Feridun Fazıl Bey tara.tından çıkanJ. 
mı9 bir tlfr kitabıdır. fG Kr. flatlı 
ikbal ve KualUm Halit kiatphaoel• 
rinde satılmaktadır. 

Fikirler - lzmlrde ~ıkan bu kUJ. 
tur meem uaaının 90 ınm uyııı bı. 

ook halkçılığa, cemiyete vo yeni ter
biye cereyaolanna aft yazılarla neır .. 
dllmi9tfr. Fiatı 15 karuıtur. 

Eleldrlk ••nayll ve Tllrklyenln 
kuvvet muharrik• menabU - B11 
isim altında Robert Kollej mOhendlı 
mektebi profeaörU Basan Halit Bey 
tarafından Fraoıııca bir eter netree 
dilmiıttr. 

Bu eserde TOrkiyede elektriği o hı• 
klıafı, kömOr havzaları ve teabatı 
elektiriklye harita ve letatfsUkJorlle 
göaterilmtttlr. Kıymetli bir eserdir. 
Ta vslye ederlı. 

Kurtlar muclzeel - Umumi tı
bphan e ne9rlyatıoın 27 inci numara
sıdır. Yazan: B. M. Kemal, manzum 
bir oserdir. Fiatı: 10 kun9tur. 

Albn kaz - Umumi kltapbana 
ne9rJyatının 28 inci aumaruıdır. !ılfl• 
tercimi Müfide lıf uzaffer 6 adet lı:UçOk 
hlk!lyeden mOrekkeptir. Ftata 10 Kr. tur 

Yat•ran hakikat - Umumi ki· 
taphane ne9rlyatınııı 29 uncu numara
sıdır. Yazan Kuılih Ferit ictlmat dil• 
ıoncelerl havidir. Flatı 10 kuru9tur. 

Ticaret ve Sanarı Odaaa ....... 
muaeı - 932 eeneaiulıı 4 Unca na
maraıı ç.ıkmıftır. Bıı aayıda Türkiye 
ticaret Te eanayitae alt bir ~k kıy
metli yau, tetkf k •e iatatlıtild• 
Tardır. 

U•• mecn1unı - Kuta•on• 
U.eel tarafaatlan den ...... ••• 
manca •1da l»lr pkaa talelae .... .. 
a11dır. ~ ••••alala 13 lael ... 
1111 birçok Uml, edebi " ... ı.ld 
1aalarla HpMllmlftlr. 

Borçlar lcaftunun... _...., 
hlklmlerl - A•ukat S.•dtlı Sa•I 
•• Hbım Abf 8e1I• urafıada• 
tercOme •• birinci eli• ••tredilmlr 
tir. Bu ciltte. borçların Haı Ye •ut .. 
YHI, akitten dofan borçlar. ..kaıı 
fiildett •• laaluıı •al lkti•abmclaa 
dofaa borçludaa balueclllmektedlr. 
fiatl 150 kuruıtur. 

GUrbUa TUrk çoculu - Hi
mayel Etfal Cemiyeti brahndan ner 
redilen bu mecmuanın 73 üacO H• 

1111 çocuk lıtatlıtik Ye mhhatlne alt 
1aaılarla çılcmııtır. 

MUlklye - Mülki1e Mektebi Ta• 
lebe Cemiyeti tarafındaa netredilea 
bu ilmi, meılekl, a1bk mecmuanı• 
21 lacl aay111 birçok ka7metU ya.u• 
larla çıkmıfUr. 



11111 PAZAR OLA HASAN BEY 11111 

- Aman •lfçl Efendi fU dUn dltlml çakerk• acı duJma
ıaJ1m dlJ• ıapbjın fırtn ..... n 1111 gOn ilana lllr tane daha 
ıapaanız. karımın lal8dlll .. ,..... ..m.-n •v• gldlfWum daL. 

itikat 

inanır mıaın?. 

- Nuıl meaelt 
izah et! •• 

- Ne bileyla 
Basan Be1 meael& 
on Go raktaaınıa 

•nashıluu, Jd
lıs d ... kma edl-
leeek duaıa bota 
J1ıml1eoe1lne, da
ba banan rfbl blr
fOk .. yler .• 

-Bunlara inan· 
mam ama, yalnıı 

bir horoı öttUğQ 
samaa 4lnJ&da 
•frtok ,.,. • .,,., 
lenmit ol4utuaa 
adeta iman ede
rim.. 

- Neden? •• 
- Neden ola-

1 l 
1 Güle GU~ 
1 

iyi bir temenni.. Allahaıamar
ladık diye ıokağa pkanlan, 
biribiri arkuına tekrarla ı&yledi
timlz ,Ule gllle kelimesi Ue teşyi 
ederiz.. Allah ldmaeyi atlatma· 
mı.. g61mek dururken atlamak 
prap dururken zehir içmek ka
bilinden manam bir ıey olur. 

Y alnaz ıunu da hatırlamalıdır 
ki, prap içmenin naad bir uiulB 
nru: alllmeninde bir tanı bir 
uaultl vardır. 

Nasıl prabı fıçıma içine 
bqımızı dald np içmiyor. Şifeden 
bardala boşaltap renkli mayiin 
bardakta ald ğa pffaf aydml•iı 
Hyrecle eda tadma baloJonak, 
,OlmeJi de J•rinde " aaulile 
tatbik etmek ıereldlr .. 

Diba akpm ainemaJ8 ıltmif
tim. Filmin bu. yerleri MJİrd
leri etlendirip ,aJdGrecek bir 
tanda tertip edilmişti. Herkea 

1 

TRAMVAY 
Ne •ece. ne pdh bltmes du dana, 

Dl1or ki ba benim iyice taaa, 
Arkamdu •nhca pb7or ÇUll, 

Sokakta ,ararken Wr parça dalea-.. 

Kızıla, JetUi kapla••• pi-. 
içinde hiç 1er 1ok lebalep doluı 
ı .... ı. artlllmlt aatile IOIU. 
Giremem bir pire kadar afalHm.. 

Oç Hat bekledim, amaa .. a l p .. 
Zilini çekmeden kumm kondokt6r, 
A1aflm topaldır, ıazlerim de k6r .. 
Buamak acaada nayım kalaam.. 

P. O. H. B. 

oı ..... madiklıri 
- Huu e., bizim Son 

Po.tacla okadam. DilaizleriD ..U. 
tepleri Yal'llllft okuyup JUID&flt 
h911eyi lj'rui1orlarmıf. 

- Y aln11 &peuemedllderl bir 
.. , varl •• 

- Ôjre ... eclilderl .. , .... 
Hun Bey? .. 

- Trqçahld.. 

Kazak 
Hanımlar J1lD 

GrfJ7orlarch.. BtJ
ler bir kenara t• 
kilalf clendeD t.e
peden konaıayor
larclı. Be11erla &rao 

llDda lluaD BeJ 
•ardı. Bblm Tahir 
nrdı, Sabahaddin 
ftldıt tamet •ardı, 
:J1A Orenler 4e 
&.nlann hanımla· 
nJ'41.. Ba,-ada km 
ıe .roatu..Bir aralık 
Tahir banf aılara t .. 
ker ıeter torda.. 

- Sis ne 1r1-
7onanaı? .• 

- B rtat. . 
- Sid •. 
- BCllhl. 
in Jam.etn 

in ...... plalpl. 
Talalr OD& da IOfCI .. 

- 8 llnkl?. 
- Benimki b-

ut efend·m .• 
Duan Bey he

men ıGze kanıtı .• 

Kaskançhk 
Kocalaruu lraabnaa kadınlar 

bir araya toplaaautlarda,. 
- Kimlerdi? •• 
Di1• IOl'IUJllllS... s., ..... 

Çtbaldl llocuıD1 laakaamı7an lra
dm dbyacla roktar. Aralarında 
k• ........... k• H ... a B. de ,... 
taclak içerl1• Piftl'CIL. 

- Ne19? .. 
Diye ..... ,...... Çlakı H.-

m Be,ta lroamaa bata• IOk
madıia yer olama.. 

HaaualarllderiDect..a..• 
til•.. lfl...W. biri clecll .. ı 

- Bea HaYYallla Jeriade ol
maJI pk lltrim. Çtbakl bead• 
l!qka kadm bulaa•m•1aca1t lcla 
Ademi lmk•amaclaa rahatça ,. 
fU'chm.. 

Huamlar bak ftrcliler. Yalma 
H.... B. itini etti ı 

-0.. c1a1a-........ .... 
..... cU. v ... .-. bina ... 
a.P tünr reldijl ••• aca• 
bir batka lwlm claba pnbldi 
ma tlltlhlcellle muhakkak bb_.. 
ı• kemiklerim 1a1arcLa11. .. 

Modası Gaçmif 
Gllellilc biriaciliji .... .... 1s-· N..ıl Hu ...... bir 

·-· lftlralr .... Hua e., ra1etecle ramini ılrllp .... 
Ok11J11De&: 

- Kumma deci modı• 
ı•çmifl ... 

Y amadaldl• 1otdal•? •• 
cak horoılar, her 
Yakttten ıl1ad• 
ubablan pze&ele
rlo tdtttlt uatte 
Oterler •• 

H-n Ber - .. ki• ....... , ..... umw ll•PI• amma bizim 
•ki ...,.u,un gllnlln lllrlnde mode olaull 1119 aklıma gelmudl 

- Nuıl olu 
hanımtftndl, bn 
ılılnktnl labbak 
tanıyordaa •• 

- llocta. rec•ilt• • de--* Hua .,... 
- Gecmll 1•. timdi apartı-

OBIL 
~ ... ....., 
.. tİd .... .. 
ç.,.n.., .... • .... ... 
l••WI• lıapr ..... , 11ua,. 
Ot..11 ....... ~ .. ..,.. o.... patlatb ..... kit ..,.,. 
Çeld••• .. .. .. , "°" ,.. .,. 
Kim ftrdl Wlme• .. lııa •alla aaaa? ........................ 
°"9rM• .atma ............. 
Euaecllm, udfrme .._.Ü Yarap, 
Diletl• ,.... ... ... ,... ,_~ 

•• o. .. 

Tltonctlhlk 
Huan S., haklrıla tlttL 
- Bakkal .... paket kaclm 

için dpra nrlrmWals?-

- Nimet .O .. 

- Ha,..., NaelyeL 

- Y"armlllk mi? .. 
- Zamaetmım. lnrJdalr. 

._ • ..- ftl', .... kla .... 
sat Alnın 

Huna., alt alaakb.. IM-

fllJ• _ ................. 
• ....r.. 

Dedi. altfl .... 
- Huu ee, - bilmlJGI' 

mUIUD alt tarblarak ........... 
llsld nrclar. 

- Afi ... ,.., ....... bir 
...... llflp \W .,......... 



iTTIBAT VE TERAKKi 
Her lu1 kkı mahfuz dur. - Nas ti do -d•t ? .. 

................................ _ NnsıT Yaşadl ? .. 
T t.frika No. 10 Nasıl Öldü? .• 

Ahmet Rıza Bey İngiliz Ali Bey Denilen 
Zarif Bir Zabn Oğlu İdi 

Bu esnada AYrupada bulunan 
(genç türk)ler henüz bir nokta 
etrafında toplanamamıılardı. Çiio· 
kil fikirlerde, tamamen biribirin· 
den ayrı, büyük farklar •ardı. 
Bunların ekseriyetini, ikmali tah· 
ıil için (Paris) ve (Ceneve)ye ge· 
lenler, mütebakisini de lstanbul· 
dan firar edenler teşkil ediyor· 
du. Firarilerin hepsi de, buraya 
(milcahede) için gelmiı değillerdi. 
Hatta bunlardan pek çokları, vatan 
kaygularmdan uzak yqayan ve 
ancak tnrln vuıtalara müracaat 
ederek küllh kapmıya çahşan 
kimselerdi. Samimi ve aafi bia· 
jerle vatan için mücadeleye giri· 
ıenler, ancak küçük bir zlimreden 
ibaretti. Bunlar da, merkezi (Bna 
watan)da olan (Osmanlı Terakki 
ve ittihat Cemiyeti)run bir ıube
tiol teıkil etmişler ve bunu kuv• 
•etlendirmek için aralarında kuv
•etli bir tesanüt vücuda getir
mişlerdi. 

(Osmanh Terakki vo ittihat 
Cemiyeti)! •• 

O zamanlar henüz bu cemi· 
ret, (Osmanh ittihat ve Terakki 
Cemiyeti)nin iptidai bir taslağ n· 
dan ibaretti.. Bir tek anadan, 
fakat birçok babadan vücuda 
gelen bir çocuğa benzeyen Lu 
cemiyetin. en heyecanlı bir 
roman kadar merak veren teri· 
bine başlamadan e\•vel, onu vll• 
cuda g~tiren babaların ilk safın· 
da bulunan (Ahmet Rıza Bey)dea 
bahsetmeyi muvafık görüyoruz. 

Ahmet Rıza B. 
Bu, A bmet Raza a de herkea 

ıibi et, kemik ve kandan mürek· 
kep bir inun olduğu l.aldo az 
ıaman zarfında ( efsane•I bir 
tahsiyet ) halini iktisap edi· 
t'ermişli. Bu nasıl oldu?.. 8elk., 
o da bunun farkında t.leğildi. 

O, ye'esi rüzgiirla aavrulan 
mağrur bir aslan gibi Pariı ıo
kaklnrında gezdikçe, bazıları par· 
maklnrının ucile onu gösteriyor, 
yanındakilerin kulağına eğilerek : 

- işte.. lıtikbalio büyük 
adamı ••• 

Ojyorlardı. 

Ahmet Rıza Bey, ( lngiliz Ali 
Bey ) denilen zarif ve centilmen 
bir zatın oğlu idi. Damarlarında 
bir tek damla İngiliz kanı bile 
bulunmıyan bu (Ali B.) e (İngiliz) 
denilmesi, zevce•inin logiliı olma-
11ndan neş' et etmişti .. lııgiliz Ali 
8., bir zamanlar (Yıldıı aarayı) na 
devam etmiş, tavur ve kıyafetin
deki zarafetle Abdillhamidin bil• 
nazar. dikkatini celbeylemiıti. 

Sevdiklerinden hiçbir §ey 
dirgemiyen Abdtılhamit, Ali Beye 
karşi da iltifatlarını diriğ etme· 
mekle beraber, mahdumu (Ahmet 

· Rıza Bey)i ( Mektebi Sultani ) ye 
koymuı, orada tahsil g<Srmesine 
•ebep olmuıtu. 

(Fakat.. Ahmet Rıza Bey Sultani 
mektebini ikmal ettikten sonra, 
tahsilini kafi derecede bulmadı. 
Daha ziyade tenevvllre ihtiyacı 
olduğuau anladı. ( Pariı ) e gitti. 
(Versay) civarında ( Gıria1on) da 
yerleıti. Hayatim çal&fmıya Yak· 
f•tti. Oaua airaat tahaiJ •ttiiüd 

&ÖyJiyorlar; bir çokları da (felsefe) 
öğrendiğini iddia ediyorlar. Bizce, 
bunların ildsinin de ehemmiyeti 
yoktur. Çünkü Ahmet Rıza Bey, 
ne bir ziraat mütehassısı ve ne 
de bir felsefe alimi olmuştur. 
Muhakkak olaıı bit şey varsa, bir 

iki sene Avrupa'da kaldıkfan 
aonra Jstanbula avdet eden Rıza 
Bey, ( ba iradei seniyei hazreti 
padifahi. Bursa Maarif müdürlü
ğüne tayin buyruJmJştur.) 

Paria aivilizasynunu aon dam• 
)asına badar emen ve bunları da 
tamamen hazmeden Ahmet Rıza 
Beyden ne beklenirdi ?.. Tabir, 
( teceddnt v_e inkılap}.. değil mi?. 
Şüphesiz ki Ahmet Rıza Bey de 
bunu yapmak istedi. Fakat o 
zamamn maarif sistemi. buna 
tahammül edemedi.. ( bairadei 
seniye tayin buyurulduğu ciheUe) 
Maarif Nezareti tarafından azil 
veya tahvili mümkün olmıyan bu 
inkılApçı Maarif MüdürU, giinUn 
birinde ( beş bin kuruş ihtilas) 
yapmak töhmetile mahkemeye 

Terkos Şirketi Me
mur Kadrosunu 

Gizli Tutuyor 
( Battaarfı 1 inc:i sayfada) 

" - Terkosun satın almması 
hakkındaki müzakereler, tirketle 
Nafıa VekAletl arasmda cereyan 
etmektedir. Va i Muhiddin Bey 
lstanbulda iken şirl .. etle, Beledi· 
ye Reiıi ııfatiyle değil, bDkfime
tin mümessili olerak temas edi
yordu. Tcrkoıu evveli bükiimet 
aatın alacak ye sonra bize dev• 
redecektir. Şirket henilz satın 
alınmadiğı için kadrosunu ve aai· 
resini bilmiyoruz. Fakat terkosun 
ikinci l<Anunun birinden itibaren 
tarafım ızdan işletilmesine intizar 
ediyoruz." 

Diğer taraftan verilen malu· 
mata göre terkos belediyeye 
devredildikten bir müddet sonra 
memur ilave ve işletme şekli 

hakkında bazı karar!ar verilmesi 
pek muhtemeldir .. 

s== 
akşam saat 

21,30 da 

Oç Saat 
OpeHU 3perde Z'l tab1o 

Yazan: Ekrem Reılt 
Bııatellyen : 

Cemal Rc,it 
Umuma 

Umumun arıuıu O· 
serine Lir hafta da
ha temdit edilmlf~r. 

htJnbut Belediyesi 
$~hirTı"ya1rosu 
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KahkabaJ Kıral:arı 

STAN LAUREL ve OLIVER 
HARDY Pek yakmda 

A 

AS RJ sinemaya g~liyorlar. 

verildi. fttiham ubit olduğu tak
dirde mahlcum olacak ve (Muh~ 
fazaklr Osmanlı Maarif Nezareti) 
d~ bu nevzuhur ink lipçıdan 
kurtulacakta. 

Ahmet Rııa Bey, bu ağ r 
darbe alt nda sendeledi.. Bir an 
muvazenesini şaşırır gibi oldu. 
Fakat derhal kendini topladı. 
Paristo öğrendiği ( Hukuk mlisa• 
vatı) ndan istıfade ederek itham· 
cılan yere vurmak, hu suretle 
adalet sahasında da bir inkıiAp 
yapmak istedi. Derhal Maarif 
Naz.n Münif Paşa aleyhine bir 
istida verdi. Rahnedar olan hay· 
ıiyet ve şerefinin tazminini talep 
etti •• Gnnler, &ylar, seneler geçti .• 
LAkin bu talep, hiçbir semere 
vermedi. Bilakis kendi aleyhin· 
deki iz' acat tevali eyledi.. Artık, 
Osmanlı ülkesinde ( hak ve 
adalet ) aramak imkAnı olmadı· 
ğına hükmeden Ahmet Rua Bey, 
ne yapacağını düşünürken aklma 
(Paris) geldi. Bir pire için bir 
yorganı yakmayı göze aldı. 

(Arkut Yar l 

Bir Muvaffakiyet 
Ankara Memurlar Koope

ratifi İnkişaf Ediyor 

Ankara, ( Hususi ) - 1925 
senesinde teşekkül eden Ankara 
Memurlar Kooperatif Şirketi, ia
tiblik kooperatiflerimiz içinde en 
eskisidir. Şirket bugiln umumi 
buhrandan )'aka sana muvaff akı· 
yetle kurtarmış bir vaziyettedir. 

Bilhassa yeni heyeti idareai, 
ıirketin umumi muamelAtınt çok 
dikkatle takip etmektedir. Şirket 
merkez mağazasanda tasarruf 
haftası mllnaaebetilo birçok ye
nilikler yapmııtır. 

Bilhassa Yitrin mllaabaka11na 
girmit ve camekAnlan halk tara
fmdan zevkle temaşa edilmittir. 
Gönderdiğim resim vitrinlerden 
birini g&stermektedir. Burada 
Türkiye haritası üzerinde r6ste· 
rilen işaretler camek.ioda menut 
bulunan yerli malların menıeini 
göstermek itibarile ıayanı dik· 
kattir. 

GÜNEŞ PRENSİ 
Eo mubtetem YO en cazip ope retlerinden biri olup .. HAY ALIN SONU,, 

filminin unutulmaz mOmeHıJleri 

LIA 'E HAID ve WILL Y FORST 
tarafından bir ıureti fnkalAdede temıll edilmlıtir. 

ŞENLiK .. NEŞ'E • ZEVK· STOLZ MUSİKiSi 
~ .. Bu Partemba akşamı G L ORYA Sinemasında ..... 

DiplomatlaraHükmeden GizliKuvvetler 

Meyhanelerde Dolaşan 
Güzel Bir Kadın 

( B:t,tırafı J inci sıyfada) 

ve d<>ğru bliyllk bir otele gitti
ler. Kadının sinirleri hAIA ger• 
gineli. Yolda bir hayli sual tor
du. Bu aoamı araııra görmllş, 
Japon zabitinden geleu talimatı 
lıep onun vasltasile almııb. Kim• 
di? Ası l i,i ne idi? Bir tey bi}.. 
miyordu. Bildiği şey, bu adaman 
keodisine daima nazik muamele 
yaptığ• ve isminin Tomas olduğu 
idı. Netekim, bu memur, kadimn 
hu s:inirli hali karşısında yine 
büyUk bir nezaket gösterdi. Ak· 
hodan geçeni ve afzma geleni 
söylemesine miisaade ederek bü
yük bir sabırla onu dinledi. Kar· 
ıılaştığı sual tufanına güliimsiye• 
rek mukabele ettL Fak at korku 
ve heyecandan kadının fazla 
asabi!eştiğini g_örfince, bir baba 
şefkati gösterir gibi elini okpdı, 
onu teskin ve testiye etU. San 
Diyağo'dakl hayatım hatırlatb. 
Orada yaptığının bundan sonra 
yapacağından daha çok tehlikeli 
olduğunu söyledi ve şimdiye ka· 
dar bir çok insanlarla düşüp 
kalkmas na mukabil, buglln için 
bunun tek bir adama inhisar 
edeceğini bildirtli. O bunları söy• 
lerken Daisy büyük bir dik· 
katle dinliyordu. 

Adam devam ediyordu. 
- Görüyorsun ya, yavrum, 

tenin gibi maharetli ve gllzel bir 
kadının San Diya~o meyhanele
rinde sllrüklenmesinin muvafık 
olamıyacağını düşündük. Bundan 
böyle artık karşına çılracak olan
lar aarboı bahriye neferleri değil
dir. Tek bir adamla kÖrüşcceK 
Ye onu kendine bağlamıya çalı
fac.akıın? Aynı zemanda, aldığm 
maaıın da fazlala~ıyor. Şimdi} e 
kadar aldığın paran.o dart mislini 
alacaksın. Şimdilik yapacağın şey 
Vaıingtona gitmek. senin için 
hazırlanan magaıaya yerleımek 
ve talimatımızı beklemekten iba· 
rettir. 

"' Daisy'nln endiıeleri ancak 
geceyleyin bir parça hafifledi. 
Uyku ile beraber bunlardan eser 
kalmadı. 

Ertesi sabah aynı memur ile 
beraber Vaıington trenine biner
ken adeta neşeli idi. Vaşington'da 
kendisi için tutulan dftkkAn güzel 
bir caddede idi. Ozetinde de 
föyle bir levha vardı: 

"Dora Grlln, modistra, Parlı" 

Kendisinin gelip i.,e baılama
ıına intizaren dlikkln kapalı du
ruyordu. Fakat dahili büyük bir 
itina ile döfenmişti, çok lükı bir 
yerdi. 

Tomu, V qiogtona geldikle
rinin ilk gilnO bir takım memur 
kadınlar tuttu, gazetelere ilAnlar 
verdi ve dükkanın faaliyeti başla
dı. Fakat işe bathyalı üç gfin 
olduğu halde hiçbir mlişteri içeri• 
ye ayak basmamıştı. Memur ka
d .nlar, parlak aynaların önünde 
tırnaklarını cilalıyarak, saçlarım 
dfrıelterek vakıt dldürllyorlnr, 
Tomas da her gün bir veya iki 
defa dükkana uğrayarak vaziyeti 
kontrol ediyordu. 

Nihayet bu işin böyle devam 
edemiyeceğine hükmederek vit
rinlere bir takım fiat etiketleri 
koymaya başladı. Tesbit edilen 
rakamlar cidden göz all\cak ma
hiyette idi. Zira, fiatlar ı:ek eh
ven gösteriliyordu. O güne kadu 
bomboı bekleyen dükkAn, bir
denbiro birçok kadın mUıterilerlo 
doldu ve iıler takırıne girmiyo 
başladı. Maamafih kabul etmek 
IAzımdır ki her ıatılan eşya zua· 
rına veriliyordu. Bu ıuada Tomu 
bir kaç gün için Vaşington'daa 
ayralıruya mecbur oldu. Bu fıraat
tan istifade eden Dora da, yok 
bahasına elden çıkarıldıklarını 
hükmettiği eşya fiatlarını yavaı 
yava~ yükselterek makul bir had
de kadar götUrdU. 

Tomas'ın gaybubeti bu arada 
devam ediyordu. On gün geçtik
ten aonra birdenbire meydana 
çıktı ve Dora'yo bir göz i~aretl 
yaparak dükkAnın arkasındaki 
kısma çağırdı. Anlaşılan başbaşa 
konuşmak ihtiyacı vardı, Dora 
bu iıarete itaat ederek iç tarafa 
geçti. Orada Tomas'tan ou garip 
talimatı ald1: 

- Bahriye Nezareti umumi 
katiplerinden mister... Namına 

bir fatura tanzimeder ve adresine 
gönderirainl 

Kadın, evvelA bu ılb:luden 
birtey anlamadı. T om as izahat 
verdi ve onun diktesi altında bir 
kaç yüz~ dolara yUkselen fatura 
yapılıp Dora tarafmdan imza 
edilerek postaya verildi. Fakat 
aradan bir on beş glltı geçtiği 

halde umumi kAtip ceoaplano
dan hiç bir ıeı ıada çıkmadı. 

( Arkası var ) 

Ankara' da ki Manej Yeri 

Ankara'dald Manej ıahası ıeçea cama gDnll aplcla. M•rulmde 
Başvekil Paıa Hı., Dahiliye Ye lktıaat Vekilleri, b&ld\met erkim 
haz1r bulundu. Manej yeri S> metre ıeaiflipde Ye 120 metre 
uıunlutundadır. Burada rGıel at talimleri yapalabilecektir. R_. 
aimde llqYıkU Pqa11 &imciler ırU.111da pOyonau. 
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Veliahtın Firavuna Kararını 
Bildireceği Gün Gelmişti 

Ote t8'aftan mailtip olma
mak için uğraşan eller, heykelin 
ıazlerini yuvarlamakla, heykelin 
kolunu yllkıeltip in;lirmekle, kızı 
korkutamadıklarını, kimıenin de 
ı&zllaD yıldırmadıklannı görünce 
ne yapacaklarını ı•tırarak, yahut 
1anıluak, yahut karanlıkta ne 
1apacaklarını, hangi ipi çeke
ceklerini bilmiyerek hareket et
mifler, heykelin kolları kalkıp 
lbranl kızan ba11na ineceğine 
7ere yuvarlanmıft kafaaa birden
bire cesedinden koparak dtıımllf, 
Muar'War, hayret, dehşet içinde 
kallDlflar, klbinler: 

- BliytıcD, btlytıcll I diyerek 
kaçmqlar. 

Preuea onlar ıibit 
- BDyllcO, bllyücll 1 
Diye bağarmıı, yalnız prens 

Seti, 7alnız bapahir Ki, kitip 
Ana, aahir Bakenhuıu durmuf" 
lar Ye bu inbidamı korku ile 
karıı k bir hayretle aeyretmİf" 
lerdL 

Bat aihirbaz Ki, Merapiye yak
laıarak: 

- Yaman büyilcll imiııinf 

dedi. 
Mera pi: 
- Hayır! dedi, bOyO ile zer-

" kadar alikam yokl 
- Kadın dikkat et. Ya doıt 

olahm, ya dllımao, bana ae J•P
bİJDI ı aylel 

- Hiçbir ıey yapmadım. 
- O halde ben de aana gö&-

twirim. 
Fakat prena a3zB fazla uut-

••J• imkln vermedi. Anaya bak
b ve 

- Haydi! Ghfinbt Dedi. 
Merepi ile Ana de gittiler. 
HldiH, prenıin Gzerinde le-

81rini yapmıf, o da kat'l kararını 
Yermit. keoaatinden dönmemiye 
ahtetmitti. 

Veliabtın Firavuna, kat'ı ka
nrına bildireceği gün hulul et
mişti. Divan toplanmıt. Firavun 
çifte tacile tahta oturmuş, Pren .. 
ler, auay erklnı, kumandanlar 
divanı doldurmuılardı. içtima baş· 
l11madan evvel, mabeyincilerden 
biri haber verdi: lsral Peygam· 
bflrlerinin bir elçiai ıeldi. 

Firavun; 
- Gelain J dedL 
Gelen adam orta yaşlı, uzun 

ıaçb idi. Elçi Firavunun karııaına 
gelerek durdu. Firavun: 

Söyle! dedi. 
lırail Peygamberi ve uluıu 

Mus& namına reliyorum. H.aber 
aldık ki ıehrinize iltica eden 
Natan kızı Merapi, bir harikanın 
kahramanı olmuş, onun karıısıo
da ıizin ilah nız Amon parça 
parça olarak yere yuvarlanmıf, 
Yabuva onun duasını kabul ede
rek Mısınn illhını yere düıürmÜf, 
bu kadının kavmine iadeaioi 
iaiyorus. 

F•ravun cevap verdi: 
- Bunu Mı11r'ın Prensinden 

dil eyini 
Elçi Prense dönerek: 
- Snzlcrimi duydunuzl Fira· 

vuuun veliaht!! 
- Bunda bana ait bir ıey 

yold ÇOnki Merapi aileme men· 
ıup bir kadın değildir. Kendisine 
müracaat edin, ialerae size rafa· 
kat edebilir. 

Firavun elçiye dönerek: 
- Haydi gidin, dedi. Fakat 

elçi gitmedi: 
- Daha ıöyliyeceklerimiz var 

lsrail peygamberi diyor ki: Bi~ 
Firavunun bize karşı ne düıün· 
dtlflaO, bize ne yapmak iate
diğini bi,iyoruz. Bize karp kalıç 
kullanmak istiyor, bizi mahvet• 
mek diliyor. Buna itiraz eden 
veliabttır. O halde ey Firavun! 
Sen de bu fikrinden vazgeç, 
yoksa ölllm sana musallat 
olacak! 

Firavunun ıeai gök gibi ıtır
ledi: 

- Sual Firavunu tehdide ce
uret mi ediyonun? Bir elçi olma• 
•aydın •ana gCSıterirdim. Defol! 
Bu adamı akıamdan sonra tebir
de 2örürıeniz derhal 61dOrOo! 

Kumandanlar, zabitler, eltinin 
lberine çullan•p almışlar, ıllrllk· 
lemiıler, fakat elçi, divan kapı
sına vardığı zaman, kendini kur
tarmıı, ve tekrar bağırmışll: 

- Firavun! Dedıklerimi dO
ıUnl Yok .. bugün akıam olma· 
dan gebereceksin t 

ElçiyJ yumruk'3mıya baıla
dılar. - -

SON POSTA 
Ye..ı, ~l1aal, Ha•a.U. " Halk 

pseteel 

ldareı tıtanbuil Eatı ıapt11e 1 
Çatalçetm• eokata ae-

Telefon ı htanbul - 20203 
Poıta k•tuı111 ı.tanbal • 74t 
Telgr&IJ Jıtan bul llOllPOaT A 

ABONE FIATI 
T0RKIYE ECNEBi 
t400 Kr ....... 
7li0 •• ,. .. 
400 • 3 .. 
tao • • ., 

27<.Cllr 

''°° • 800 • 
300 • 

Gelen evrllk ı•rl verUmu 
il llulı.rdan mt1'ul17et aluamu 
lı ,, cenp lçlo ••ktupl ara (8) k111'11flü 

dul lllnıl lls1mdır. 
Adru c1etltt.lr!lm .. ı1 (20) k11r11ftu. 

Guet••l•de pkaa r.ıa " ,...._ 
.... a..l&1an ............... . ,, ..... 

Elçi &ittikten aonra Firavun 
Veliahtuıa IOl'du: 

- Hill L.. adamlara İlifme
me" fikrinde miain? HAit benim 
emrim dairesinde hareket etmi-
1ecek mİIİn? 

Heıkeain gaılerl Prena S.ti'· 
ye d6nd0. Seti temldaiai bo1-
u1adJ ve ceYap Yerdi ı 

- Firavun beni affebia. 
Fak at fikrimde 11rar ediyonun. 
Çnnkll dotru dlflladOitlme ka
nlim. Bu ıayede Muır'm birçok 
fellketlerdeo kurtulacağım lall
nediyorum. 

Fıravun tekrar ıordu: 
- Birgftn ba tahta oturacak 

olurun İbranilerin edindikleri 
servetleri de birlikte taııyıp bu 
memleketten çalap sitmeleriae 
mOaaade edecek miain ? 

- Firama beni affeteln. Ba 
fikirdeyim 1 

( Arkuı ••) 

POSTA 

SON POSTA Gençler e Düşünüyor? Jıtanbul 

BORSASI 
19 - 12- 19.12 

P•ra:ar (ıatıı) 

( Bqtarafl 1 inei ayfda 
DBmunelİdir. Kanaabmca aile, 
dendi muhiti lcinde tam demoı. 
rat bir deYlet almalıdır. 

kuru, kurn9 Hayat babaine ıelince; hayat-
l2.1,- tan korkmak fllpheai& ki bot " 
~.-

ı fsterlln 7010,- 3) lıar" 

ı do'u • 2"3,- ı ,m. A.-. 
20 f Franaas 170,- ı peseta 17,- manaıaa bir .. ydir. Hayatta 

5",50 korkanlar hayata alqauyanlar •• 
il,- hayattan il orkaalar ha•ab .... 

?fi ' • 218,- J llulı 
20 f • Belçika 117,- ı slotl 
20 draf'ml 23,- ı Peaıl 
20 fr. i11Ylçre a),- 2'J ley 

51,- # 

2.1,- miyenlerdir. 
58,- Hayat durmadan Jlrlyen bir 3) leva Ti,- 3) clJ..ar 

1 florin 85,- ı Çer•ODef 

Çekler 
Lon dra • '01,50 Pns 
Nev • 7ork • O,.f103St Viyan• 
Parf• • 12,03 lbdrit 
Mllano * 9,20 BerUa 
Brül ael 3,3941 Vlll'fOY• 
Atlna ""&w:n "'' ,.,,,""' Pt'ftO 
Cenevre 2,4404 BGkret 
Sofya 65,9350 Bel..,at 
Am•terdam 11,7205 lılo•ko•• 

Hlsea eenellerl 

-,-
1~&&5 
4,0057 
5,7M 

1,9767 
4,1121 
3,3·22 

80,115 
34,8825 

L"ra Vra 
it Ban".(N•ma) Jl',l5 Aa•dolu% IGOV. 37,50 

• ( Hlmlle) ıo,~ 
• (MUeH 11 ) 93,- $arlı D. Y. • 41,45 

0-mnlı B.aak. 35 _ lat. Tr••H7 !10,00 
fe•alk • r,'.,, 0.ıdlcls.. 11,00 
Şirketi Hayriye 11~ Terk• 32,40 
H• iç 0,9G Har ... 
AuadoJu "eov. ~ Telef .. 

• ..et P. 22,15 Bo ... d 

E•h•m ve Tehv1181 
l/ra 

lattkr••• D•hllt 96,oo ReJI 
DOyuııu llu. * 61.75 Tr•••., 
G&mrGk 6,00 Rıhtı a 
S.ycH mahl 8,80 0•1&'4hır .. 
B•Jdat tertip J 1,75 Terk• 

" • U 5.2'J Elektrik 

27.-
15,-

*2S,e 

Lln -4,20 
~ 

18,60 
170,-
41,jO 

• -.-

varhkbr. Onunla beraber yllrl-
mek iatiyenler her ıeyden enel 
ilmi bir bllnyeye aahlp bulunma
lıdırlar. Hayabn bu yOknk m•f
küre ile omuz omuza ilerlemeaini 
diler ve b6yle yqamak isterim." 

* DarWflbaun F elHfe Şubeai 
mezunlanndaa S. Haoım ıu mO
talealan bildiriyon 

- Ttırk inlollbma dllnya ia
lullplan arumda çok huaual bir 
mana Yeriyorum. Ttırk iakıllbı 
demokrali prealplerini benim 
için çok glzel bir pkilde izah 
ediyor. Bilhaua bclmlap allb
clar eden ka1tmlara t ..... etmek 
istiyorum: D&nldl r.k bdım 
hukukta erkekle •llaYi detllclL 
Ve yinefdllnldl nrk kadını lkbaa
dl, içtimai, IİJ•ll Alaada faal n 
cemiyetin bir uua tellldd edil
miyor. BuıBn iM ialallp, Tlrk 
kadınına aiyuet, ikbaat,° hukuk 
Nhaama pkmif Ye kadın bu 
.. halarda gittikçe bealijinl ka-

BORSA HAR:cl 
Tahvilat· MeekOkltl 

L"ra I~lra zanmıya baflamqt r. 
T&rk Altta• 9,?2 ( Rept) 46,'15 Buhran: Bugün birçok uhalar-
lns. • I0,42 ( V•blt) .t6,JO da buhran Yar. MeaelA: lktasadl, 
Fr. • 8,22 ince bqlblrllk •lhıı ablAki birçok buhranlar g6rilyo-
R Ja • 10,73 
Mecidiye 34,00 ( COınhuriyet ) 45,- ruz. Ben bunların menteini fikJr 
Banknot (Oa. B.) 244 (Hamit) .rm•b !50,00 buhranında g6rftyorum. Bu da 
Kalın be,ıbır lk •'tın (Rept) • 47,oo korkulacak bir -y deJı.:ldir. 

( vahit ) • <t8,00 y- ... 

( GG111h .. rlyet ı 46,20 lılaaır Kr.Fo. 1888 154,00 Dindar değilim. Dini, içtimai 
~ ~··• > 46,00 • ,, • 903 ll,800 rol On O bitirmiı bir mtıeuese ad-

amit~ 46,oa • ,, • ıgı ı 85.50 dediyorum. BugOn dini vicdan 
(*} Muamele Y•ptlraaaufttr. yerine ahlAkl ve fikri Yicdan 

11:::::::_ 

= TAKViM = 
&ALI 

1 G ... 20- t c• KAMUN 93J K ... m42 
Arabi H11 ar 

2 · Şabu ISll 7 . ld Kh.... IJ&, 

' . ..... t ·- ~ , ..... r .. , .... 
J 39 1 21 -~ .. ı I ,\....... 2 - .c1 43 

• • 1. 28 12. • 1 Y•te. ı 9 IJ 22 

" .. ~ 48 
'" Si ·ıau. ·~ 51 5 S4 

Maloıtar Va Yetim,er
L F. As. Daireıindem 
lstanbul Vıliye.ti mıntakaıında 

bulunan malü ler de febit yetim-
leri in kan~au mabsusnna tevfikan 
933 aenrımde tevzi olun k 

kaim olmuştur. 
ôtedenberi aile mleıHHm 

birçok tahanOller seçirmektedir. 
Ve daha da ıeçirecejine k•aiim. 
Bu bir iftiraktir ki içtimaile1111iı 
olan iki mOst11kil ferdin bir mll
euese halioe gelmiı bir ahengi
dir. Ve bu müessesede tekAaoOI 
neticesi olarak daha b&r ve daha 
içtimai bir han eaeceji muhak
kakbr. Diiflanlen, cemiyete ken
dini lntıbak ettiren bir fert için 
havattan korkmak maruf bir 
haldir. 

GördlltG İf mukabilinde ferde 
llyık olduğ1ı ehemmiyeti veren 
bir cemiyet içinde yqamak iate-
rim.,. 

* Tıp Fakftlteainden Ziyaeddin 

NIJ•ZI lllrah1m .. 
Ahmet Bey de anketimizi ıu 
cevaplarla kal'fılamıfbr : 

- İnlullbımız hakkında ıiz• 
tunları 83yliyecefim : Azmi ile 
cihana parmak ımtan bir millet 
koca bir varhk yarattı. Bu inkı~ 
llp Tllrldln caaıudan aziz olan 
lltildll Ye laBrriyetini temin etti. 
Aaırlarca teri kat .. , bir milletin 
caalanm .. aa, beath: idrak edilen 
benlikten iz kabili7etlerin dot· 
ma11m temin etti. 

Buhrana ıelince; cemi1etin 
reçirdiil maddi ye manevi buhran 
milnevverleri dOtllndtırecek ma
hiyettedir. 

Eaki dini ıayret, mlltt pyret 
yuine vatan mefhumunun lkame
llİDi zaruri ıar&yorum. 

Din, ahllkm nAznm olmak 
itibarile blyDk bir kudrettir. 
Hakiki mutekitlerde tecelli eden 
manevi kuvvetin ylkaekliğl inkar 
edllemiyecek kadar aıikirdır. 

Aile hakkındaki fikrim: aile, 
mOtekabil b&rmet ve ıefkat 
esaıluma iatinat eden kadli bir 
saadet kaynağıdır. 

Durpn bir ıu kadar nısiı 
ıençlikten haz duyamam. Zafer 
çocuklart, koya istipdattan hür
riyet koparan bıbalanıu ıalg~de 
bırakacak kudrette olmahdırtar. 
O çocokler ki ilk duygulan mah
rumiyet, ilk aevinçleri htlrriyet 
olmuıtu. 

Kalbimde yanan ateıln, dll
ıtıncelere ıet çeken ıahte hatları 
eritmeainl tf ddetle arzu ederim. 

Gençlik yarına hazırlanmak 

için nur saçan ilhamlara m 1h
taçbr. Ankara'mn yeni bir va
z.feıi de genç nealin haı dBınn
celerini tahrik, kabiliyetlere kud· 
ret vermek olacakhr. " 

b 
.k . 1 . aca 

er~e 1 raı:nı~e erı için defter-
Jerının tanzunıne askerlik b =========='-==========ı====================================--=-

lerinde 1 klounusani 933 t '?h. e-
d 

.. b b l arı ın-
en ıti are11 aı llnaıtak ve 15 

mart 933 tarihinde defterler 
kapatılacak ve tarihi mezkirdan 
aonra mllracaat kabul edile ı 
ceğinden eababı iatibkakm m .!:: 
kayyet oldukları ıube~re mUra
caatlan. 

GüreşMüsabakaları 
lıtanbol mıntakuandan : 
Mıntaka glret beyettnin tertip etti· 

ti ilk tefv.k m?1abaka11 9-12-982 cuma 
gOnO tecrUbeınz gOretçiler arasında 
baflamıttır. Bu muıabakaya • Vefa 
Kumkapı kUlülünden 16 BaııÇten 10 
Anadoludan 8 Betlkt;ııtan s Harbiye
den 1 Maltepe uk. rf lJaeıindeo ı 
Kuleli •kerl lfaeainden ı tt cıem'an 
41 gOreıçi lft rak etmiıtir. llUıabıkla· 
nn tesredne binaen nettce ancak 16 • 
ıt-989 nm• gflntı elde edilmltt'r. 
Derece alan gtlre9çller benechi ıirdir · 
Kilo · 

ft6 Bneeytn Haliç birinci 
66 Seyit Anadolu ikinci 
61 Faruk Bt-fkt t brıoci 
61 Suat Anadolu fif nci 
66 )fuıtafa Vefa Kumkapı b rinci 
66 Vahit Harbiye ikinci 
7j Avram Betilttlf birinci 
72 Ce1-I V1ıfa Kumkapı ikinci 
79 Ahmet • • birinci 
79 Aleko • • lkhıci 
87 M' ço • • biri~i 
87 Zübtil • • ikfucl 

~~-·~····1············n"Aii"Y·ô···········1····~:···f·· 
~·· ...... ······················~············· ........ ~ .. 

20 KAnunuevvel Sah 21 KAnunuevvel Çarşamba 
lataabul - ( 1200 metre) 18 saz fatanbul - ( 1200 metn ) 18 ıı-

(Makl ule H.), 18,43 orkestra, 19, O tOdyo saz heyeti, 18,45 orkeetra 20 
:tranıuıca ders ( Mflptedilere mahauı ) lncı Haııım ve arkad-.ı, 2 ı,80 H ıı 
19.45 orkeıt.ra, ;.O ErtAıi günktt rad- Sadettııı Bey, 21,SO orkestra, ajan , e 
yo p ogramı, 20,05 st ld~ o saz hey ti, borea haLori, aaat ayan. 
;;0,45 Servet Hanım, 21,30 teganni, 
22 gramofon, ajans n borsa haberleri, Blkı.. - ( 894 metre) 20 Halk 
ıaat ayarı. konferauıı, 20,40 ıramofon, 11 J\ora 

Bflkret - ( 894 motre ) 20,40 gra· konHri. 
mofou, 21 9arkı, 21,20 aenfonl, 12 D-f uw l"'•t - (481 mıtre) !O orkestra, 
konferans, 22,10 konıer. 21 Belgrat operasından na il. 

Belırat - ( 431 ıuetrt) !O Milli 
9arkılar, 20,30 çigan <ırk11tra ı, 21 Roma - (.f·U metre) f0,4ö Em ral 
koınedi, 11,30 gramofon, 21,50 or- leminde bır opera. 
kestra. 

Roma (•41 metre) - 21,02 ılmt 
nttcum, 21,1ö gramofon, 21,30 karııık 
konıer. 

Prat - ( 488 metrı l 20,05 k onfe
rans, 20,~0 prkı, 21 Yagner'in bır 
optırası 

Vl1ana (618 metn) 19,öJ Bız 'nln 
Karmen operaııı. 

Peıte - (6<>0 metre) 20,80 opera· 
dan ııakil. 

Var,ova - (1'1! mevt) 20,30 
muı kili mUaababe, 21 halk konseri, 
21,50 radyo gazeteıi, 23 Konıer. 

Derim - ( 16M metre ) 20 Va~ 
Der'in bir opel'Ul. 

Prat - ( "'8 metre) 20, "0 kab rt", 
21,35 op ra parçaları, 22 konıer. 

Viyana - (518 metre) 21J,SO t ı:Ok 

b r dram, 23 ak;aın haber.er nı müte
akip kon er. 

Pette - 050 metre ) 21 St avı 
gee si, 24 cazbııt. 

Vartova - 1412 m r• a> muh· 
t el f, :. ı Karuso 1 minde bır kowed , 
2 .. , 10 aalo ı orke traıı. 

Bul"n - (1635 motr") ~0,31 MU h· 
ten na len •tleoceli b r r • 2~ tııld 
d&nllar.. 
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&tKATE 
Bu Sütunc1 Her~ 'in J 

""---------------Yazan: Naci Sadullah 

Arkadaş Vazifesi 
- Genç mi? 
- Yirmi bet yaımdal.. 

Güzel mi? .• 
- Çok!.. 

lardan birine girdiler. ilk sualler
den, cevaplardan, ilk kavuşma· 
larda sarf olunan beylik elimle-· 
le~in tükenmeıinden ıonra Celal: 

Ali Şamil Paşanın Rengi Bembeyaz Oldu· Hiç evlenmenıiş mi? 
- Bir defa evlen miı, ayrılmıtl 

- Nasıl dedi, hayahndan 
memnun muıun ? .. ,,.,.,,,,,,., .. 

Her Halckı Malıfusdur 
-223-

- Yanılıyoraunm.. Biz, btll 
detili:ı, tntnn kaçakçı .. ,.... Ora
dao geçlyorduki Sillh ...teri 
duyduk. Korktuk. Kacı1orduk. 
D•mekle iktifa ettiler. 

Bu uaada Ali Şamil ,... .. 
Hli•l.ldan dlatlyorda. O..... 
pçmif, arabuıaa bla-ı.. ... 
ıeliyordu. Tam arabaclaa laeceil 
zamaa bir (kanun) ıelcli. Şaaall 
pqaaıa yaveri lbralri• e.,. bl
cliteyl haber vereli. lbrahl• Bey, 
derlaal Ali Şamil P•J• JÜ
latta: 

- Pqa Hazretleri... Erenkl7 
lataelyonunda Rıdvan pqayı vur
•utlar. 

Dedi. O anda Ali tamil pqa
aıa rengi bembeyu keıUdi Başa 
laafifçe ıağ tarafa blklldl. 

- Vuranlar tutulmut mu?. 
Diye ıordu. Hiçbir ıeydea 

per•a11 olmıyan bu adamm ...ı. 
timdi titriyordu... Y aYer lbrabim 
Bey, Şamil pqanın mtltMulr ol
datunu anladı: 

- Hentıs belli delB Bf•cllm. 
Siz içeri buyurun. Bendeniz bizzat 
Pi- tahkik ederim. 

Diye cevap verdi. Abaa atla• 
111 Vak'a mahallin• doira 
dlrblala ılrmlly• batladL Llkia, 
konaktu biru uzaldqaaca, Ka
tOleri• Fikritepede tutaldapu 
laaber aldı •• Abnı, o tarafa llrdl. 
Saraya yaklaımca duyar n ken .. 
raocla bir IJalabalık rlrclL Yan
lanu yaklatta. Pou.lerle jaadar
.Uar liyah elbi"li iç aclamm 
kollanndaa yakalamıf duruyor, 
baalan nakletmek içla imdat 
llekliJorlardL yerde bohça gibi 
bailaamıt. alacalı bir menil d ... 
ruyor, mendilin luvnmları aru111• 
elan, tabanca namluları ıMnO

yorclu. 
Yaver İbrahim Bey bunları 

ieticvaba baıladı. F •kat, hiç bir 
· c•••P alamadı. Çünktı: 

- Biz, knrdnz.. tOrkçe bil-
meyiz. 

Diyorlar •• baıka bir tek 161 
16ylemiyorlardı. Hatta, politler· 
clea biri kızdı: 

- Ulan tutaldujunuı uman 
bGlbll fibi ttlrkçe lconupyordg. 
auL Şimdi ae pbuk .. u--. 

Telallll 

TaMatinhl otrenıHk illlJ'onaatt 
rttmiaist a a49' luıpoa Ut l>lr· 

ilkt. pderhala. RHıahıiı ur1.ı .. 

•lcllı ft iade ecltl ıat .. 

• 

t 1 

Bedirhan ••il• Alltllrrezz•k B 
Dedi, fakat, bitap ettiği ada~ 

&una: 
- V allabi, nezanlm •• kurban .•• 
Diye cevap verdi 
Bu ıırada bir at ıakarbıı iti· 

tildi. Ali Şamil Paıa, atım dlSrt 
nala ıllrerek ıeldL Herkes, a•rl 
çekildi... ~mil P. kftillere 1ak· 
lqtL Ôfkelı .,lr tawrla kGrtçe 
olarak konuıtu. Koouıtukça öf· 
keleniyor, blly&k bir asabiyet 
ı&teriyordu. 

Birdenbire ya1Hr İbrahim a~ 
ye dinde: 

- Bu herifler, ( ttlttia kaçak· 
çaııyız, katil detiliı)diyorlar •• Poll•· 

Abdülhamidin T o
run unu Babası 
Evden Kovdu 
( Ba9t.arafı 1 inci sayfad~ ) 

mesini, akıi takdirde ken· 
diaini evinden kuvarak ev· 
lltbktan reddedeceğini ıöy'emiı
tir. Selim Efendi bu t .. 
dit ile beraber genç Lüboan 
dllberine de yol vermiıtir. Fakat 
derin bir aşk ile yanıp tutuşan 
AbdDlkeri 'O kızın arkasından ,ç -
karak onu bulmuf '18 iki ıece 
beraber yaıadıktan ıonra gizlice 
niklhm. kıydarmıştar. Selim Ef. 
nikah hidise111ini duyunca oğlu 
Abdtılkerimi evden kı~vmuıtur. 
Kar ıile birUkte bef rarauz ıo
kakta kalan Abdlllkerim, bir 
mllddet karıı ndan l,İdi olara~< 
Berut qrafıadan para toplaaıl.f, 
bu auretJe ya9amıı ve ltu •aııi
yete rağmen karaı na .. Madamla 
Preme• Ottoman ,. Oawa1ttnı 
vermittir. 

Fakat dilencilikle batlayan 
ba 11Ydarma ... ıetin fo,... ~ok 
pbuk meyclaaa cakmıt 'fe Ab
dllkerimin maeernım doymıyaa 
kalmallltftr. 

Bunun lzeritte Abclllkerim 
Evkaf ldaruine mlracaat ede-
rek kendiaine ayda bet altan 
tab.iıat batlatm1ttır. 

Reııın .ntlt~ 

td~.elıt ml ' 

Ltıbnan dilberin• ıeliace; 
ç lcadan bu ıeblet• tabamuall 

edemediji için bir tin ıizllce 
1 l eYdea kaçmlf Ye Abdll\ert.i 

terketmiıtlr. Abclllkeri• timdi 
lraktadar " orada deldaıallk 
1• mak ı.....-.ı• rqatLt,u et.it 

ltniuajo klif .. t 3" tL•rqtu 

Pu••kablllade JiiıaJerı.• ı .•. : 
......... -f. il 

lw, belki bunları ellerinden kaçı
rırlar. Siz bunlann baılannda 

bulunun. Beraberce katlaya 
fltlrlla. itfaiye baltığUnl\n koğu
ıunda hap1ettirin. Yarası tahkikat 
yapbrını. 

lf.. 
AbdtUbamit, bu cinayeti ha

ber ahralmaı fevkallde müte
eulr oldu. RıdYaa pqamn ih~ 
JU ftlc:leline tuiyet için derhal 
adam 16nderdi. Katillerüa behe· 
mehal derdeatile tahkikat icrası 
için de irade etti. 

Tahkikat heyeti, katilleri Se
limiye kt1la11ndan aldılar. Be(ık· 
tq karakolunda isticvaba baıla
dı1ar. Aradan dört gün ıeçti. 
Sah güntl Şamil pqa .. r&tydan 
iıtenildi. Yanana ya Yeri İbrahim 
Beyle emirberi Ömer ça•uıu alan 
Şamil paf& saraya gittL içeri 

girdi. İbrahim Beyle Ömer çavuı 
koltuk kapı civarında paıayı 

bekliyorlardı. Bir ıaat ıoora bir 
hademe reldi. Ômer çavuşun 
kolunda asılı olan Şamil papnlD 
pelerinini iıtedi ve İbrahim 
Beye de: 

-P .. a ft 
.. ·ayda kalacaklar ... (Eve, selim 

6 JtDr1Dnler, merak etmemelerini 

ı6yleainler) diyor. 
Hab~rini getirdi. fbrahim Bey 

bu haberden neticenin nereye 
varabilecej'ini istidlAI etmlftL 

( Arkası var ) 

.lçü Üzerine 
Fenni 

asJk Bağlan 
\lide, barsak, böbrek 

dfıtkfl ıılflğilne 

Fenni 
Kor salar 

11tiyeııltıre öldl 

}. r ifesi gönderilir. 

Eminönü: 
l&mir solttığı 
Tel. 20219 
ZAHARYA 
Oredoluoı 

- Peki bu kadın bu kadar 
kuıursuz Ye dediğin kadar da 
iyi tabiatla namusludur da neye 
bana petkeı çekiyorsun, kendin 
evlenaene ... 

- Evvela benden hoşlanmaz, 
onun tipi değilim, sonra onu 
çocukluğundanberi tanmm. Sonra 
o tam senin gibi, çok gezmif, 
çok görmOt. çok okumuı adam
lan aeTer. 

(Merih) otelinin geaiı 1&lonu
oun rahat ko•tuklarında li:artılıldı 
ya1lanmış iki genç, aigaralarının 
dumanlarını savurarak, kahveJe
rioi höpilrdeterek konuıuyorlardı. 
Cam al F abirle, CeJAl Naaır mek· 
tep arkadqı idiler. Mektepten 
ıonra uzun 1eneler biribirlerinl 
g6rmemiılerdl. GelAI Avrupaya 
Cemal Anadoluya geçtt. Velha .. ı 
teaadnf onlan ancak geçenlerde 
latanbulda karşı karııya getire
bildi. lıtanbulda te1adOflerinden 
aonra beraber gezdiler, içtiler, 
konuştular, eğlendiler, uki doıt· 
lukları eski amimiyetle canlan
mıfb. Bu akıam Oatll bahialerl 
izdivaca intikal etmif, Cemal 
arkadatına bekArhktan tiklyette 
bulunmUft O da ona, bir kadım 
methetmiş onunla izdivaca lknaa, 
ve tavaaauta uirqıyordu. Biru 
mllnakaşadan ıonra Celil Cemali 
ikna etti, bir ıtln bir 1erde ka· 
dını gö•termeyi vadetti, ayrıldılar. 

* Cemal Melihayı çok beteadJ, 
Meliha da ondan hoılandı, iç 
ay ıoma evlendiler. Bal a7larım 
geçirmek l\zere Nise ıittUer. 
Ondan sonra aradan aylar l'•çtl, 
Celil Cemale ruplmedf. 

* - O. merhaba dcmuml 
- Merhaba azizim, na11ı..a 

bakalım? 
- Fena değilim, yalwz ... 

ninle biraz g&ilımek lalerdlmL. 
Cemalle CelAI, yakm ıazino-

Cemalin gözleri bulutlanclı, 
rengi 1arardı, ve müphem bir 
eda ile: 

- Azizim dedi ben ıeninle 
a11l bu meseleye dair konutmak 
istiyordum. Hayatımdan da, ka· 
nmdan da çok memnunum. Yal
nıı bir nokta zihnimi bulandın· 
yor: 

Evlenmeden evvel Melihanın 
m&him miktarda geliri varda. E ... 
lendljimlı zaman bunan arkau 
keaUdL Ben buna o kadar ehem
miyet wermi1ecektim, fakat bir 
fDn kanmın heaapıızca aarfolan
muş bir cl\mlesinden oaa h• 
gelirJ aenin temin ettiğini &fren
diğim ıamaa afalladım. Zaaned .. 
rimld bunu 6renmelr latemek 
benim en sarih hakkımdır. S
karam için neydin, kanm unla 
neyin oluyordu ki onan murafını 
sen g&rllyordun azizim ••• 

Celil gOlllmıedi: 
- Evet dedi, yalan dejll, 

geliri temin eden bendim. 
Cemal ıarardı, balmıt bir 

Hale ıürledi: 
- Demek itiraf ediyoraun ? .• 
Celal akindi: 

- EYet clecli, itiraf eclf1oram. 
Fakat neyi? ... 

Şunu itiraf ediyorum ki M .. 
liba Hainle evlenmeden enet 
benim karımdı aıiziJDI Meliha 
çok IJI bir kadındı, fakat fikir. 
lerlml• tabiatlerimiz onunla ta
ban tabana zıddı. Ben ODUD içla 
bir koca, o benim için bir kan 
olamaı:clL Fak.U bir kadmla bir 
erkek ara1111da qktaD bafka 
yalunhklarm, doatluklann , .... 
maıma lmkln yok mu?.. Nitekim 
oldu. Onula iyi iki arlraclaf ol
dak. Ve ben ona ıeni, ıana onu 
buluncaya kadar onun masrafım 
bu 11fatla alSrdn-. Arkaclathk 
vazifem bittikten ıonra llzl bq
baıa bırakıp çekildim!.. 

- 1 ••• 

Resminizi Bize Gönderiniz, 
« • 

Size Tabiatinizi • Sögligelim ... 
Resnıiniıi kupon ile gönderiniz. Kupon dtter aayfamı~dadır. 

Gören ve bilen var mı? te Meraln'd• Mua..,. Kemlll 8.: 

Bundan 17 ıne kadar .,.,.. 
Pizrenio Topayaa aalalyeaiatle .... 
nan Erklaıbarp zabitlerinclM U,.. 
mı& Rafit otlu Nuri Beyla ...,...,. A, 

Pa .. olduiww halter altldl. ifa. 

Mütevni •• 
Mkulgandır.lt
ler~ mua
ll\918eili• ,alan. 
,.e riya kanr 

rniak lwtemez.; 

ten aerecle oldui•• bil• ..... 
miıden kencliaiai ta•,_... ftıt 
yalaut arede ............. ..... 
leria iaauiyet aamı•a bll........_ 

.. , .... de it k ............ . 
Caal•ehlr ..,... Kadifeli 

bllftae S.Ull 

E' yapbracaklara 1.. 
Kuımpapda Slrarl ......... 

liDde Aynalı~ .... ct• iki aobp 
nam C20 aqlll ana lllbllkbr. 
Glrlfaek ı.tı,..a. Karakl1de 
Atla Haaanda- 17- No.. da S.rrı 

•1• mlracaat •bltıRlliW • 

daha ziyade 
bldutu pbi 
~i7emft. 

temJyildir. Sa· 
delili ıever • 

ıDepkkat ve mflfk6llta tabammtll 
gösterir, mes'uli vetten endite 
eder. • ae Peride "· ( T ...... JI ( F'owt-
rafmm dercini iatemi,.,r.) le~i 
ve çalııkandır. Kitaplin81 iyi kdl· 
lamr Ye çantasına intizamla yer· 
le§tirir. Meafaatlerioe bl'tı tok 
,ıöıltl davranır. Sakin ve mahzun 
Lir b.kıtı vardtl'. 

Mer81nde A. D. Beı: (Fotog
rafıoın dercini istemiyor) Girgin 
ve müteıebbistir. Çok kimseyi 
tawr. lı adamı tarı ve tıareket· 
lerile kendisini eevdirir. Kıymetli 
gördüği1 kimı.,lere kar§t hürmet· 
klrc:IH. U.nl ve merasim haricinde 
it gÖJ'miye taraftar değilditt Tuttu
ğu itte ıonuoır.: •ar• iater, 
müdekkik ve az olur. His 
meselelerine litayl kalmak istemez. 

• Meninde .. H. ile»: Fotoe· 
rafinm dercini istemiyor) (:ekiagen 
ve kısmen tutuktur. Fazla açdmu. 
sokulmaz, tavur ve hareketleri 
manalı ve kapah kalır. Bqkalanna 
minnet etmekte müıtağni davranır. 
Arkadaıhğına itimat edilebilir, 
kusurlarının ıa,.udan en.U,. 
odec. ~n eöıU -f8k " im•• 
olur. 
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Muharebe Bütün Şiddetr 
Devam Ediyordu 

Bana karfl, •ıhsızlık lauebll• 
...... .... bit b9\'lık ..... 
,_ " ltaı,a ela bir lllllfo• ar 

r çıkarabllec.:ekti. Sahnei harbe 
le mllJOD dlkmllf .. ,,.._ 
ile haddi azamiye TUıl olmuttu 
Ye arbk uker ted8rilr etmeliDe 
lmkln yoktu. Merkeıl Avrupa 
dewletlerlnl yormak ve nihayet 
matl6p etmek için IUmm olan 
adedi tefenukunu ancak Rusya 
temin edebilirdi. 

Binaenaleyh lngiltere1e teret· 
tGp eden en esaalı yazife llmJaJ' 
Jenlden tecbia edip Balba lılk6-
metlerile Wrlikte Avmtarya •• 
Tilrkiyeye bqa aaldsrmaktan iba
retti. Bu da ancak boğazlan 
ıorlayıp latanbulu zaptetmelde 
kabildi. 

Muhbranın nihayetinde Miater 
ChurchilL O aene kazanılabilecek 
1e11De muYaffakiyetia bu olabile
ceğini, banm1 pek tala ... .ıa 
ihtiyaç olmadan •• gayet laaa 
bir u•ancla kabil olabilecejial 
~J dia ecllJor, aacak •akit kaybe
dllmeclea derhal •• YUi mikyuta 
laarekete pçilmeaiai tam,. ecl-
7or. 

Ba muhbraaıa çok te.trl .W.. 
Hatta cephelerden ....... laa
Yadiller .. t..ırl .. kat d ... 
artbrdl. Fraoadan ı•'- haber
lerde 15 haziranda Giuencby'de 
Japılaa ikiaci ,taarruada ~ 
ıin JIM yan JariJ• 11Wa 
dikleri bUcllrlffyordu. Rasyadan 
gelea laaberler ise btlıblltlln ber
batla. Galiçya'dakl Raa orduları 
Jine ricat etmitlercliı- LemJ>eu 
tehri tehlikede idi •• Ruuana 
cephane vaziyeti çok fena idi. 
Ba Feci YUiyete dlifmlf olu 
Ruyayı kurtarmak için Çanak
kale bojuam aorlamakt. ..... 
çue yoktu. 

Bu vaziyet kal'flllada Çanak• 
kale komisyona 17 buiranda tek· 
rar içtima ederek Ceaeral HamU. 
ton 'a daha fazla tabi.re kıtaab 
teklif edilmealal me.akere ettL 
Komisyon buna tarUtardı. Lort 
Kitchener' de vuaiti nakliye me .. 
eleai lıalledDdijl takdirde Çanali
kale 'y• kabil oldatu kaclu tak
viye lutaala ,eaderecoiüal ft 

bunun miktanm tahdit etmiyece
tini beyan etti. 

Vesaiti Midiye meıeleai baki· 
katen çok birik mnşklllt arzc
diyordu. O zamanki heaabata 
auaraa g&aderilmeıi kararlaıtı
nlaa llç fırkamn llçDncllsll ancak 
20 ajutoata, 1ani evvelce tahmin 
edilen mldclettea tam .ıtı laafta 
ıonra Moadroa'ta teee.... ... 
bilecekti. 8'a h ... be aaara 
ılnduilecek befiaci bir fulca 
ancak teırillienella llilaayetleriae 
doğru Çanakkale·ye •lad .ıaY. 
lecektL Halbuki taarruzun o 
aamana kadar tehiri kat'iyen 
caiz olamazdı. • Binaenaleyh 1apı• 
lacak ilk ve en mühim ıey eldeki 
&ç fırkanın sevkini tesri etmekti. 
Bu maksatla, her tehlike g.S.ze 
alınarak beheri alta tabur ~stiap 
edebilecek olan Aquit•naa. Mau
retania •• Olympie tran•tl .. 
tikleri lıticar edilca 

Komisyonun JÜI• bu içti,maıo-
8, llç lırk .. nm ı&Atl• aeykj 

edH9ceye kadar yeni tak-

~1• lotaab ıanderilmul hak· 
kıncla bir karar lttlhu eclll....t 
mlmlfık flrlldB. Fakat 21 lani-" 
randa Oç fırkaDln IOnUDCUIUDUD 

28 temmuzda Çtımkkale',. .... 
olabDecefl _...leh. Banan ile
rine Lort Kitcbeaer, J._.al Ha
milton'a bir telpaf çekerek 
dlSrdtıncQ bir fırkaya ihti1acı 
olup olmadıjuu aordQ, J...,al 
Hamiltoa da her lhtlmaU aa.,a 
itibara alarak bittabi bu tekllfl 
reddetmedL 

Ba telgraflar teati edilditi 
ld'ada Franu'dakl yazlyette oe 
mlhim tebeddnlAt olmakta idi. 
Eldeki efrat Ye mlhimmat ile 
1916 ıeneai ilkbahanadan enel 
garp cepheıinde ma~affakıyetll 
bir taarruza tqebbllı edilemiye-
ceii kanaati tittikçe kanetlen
me1de idi. Banan için Sir Doug· 
laı Hala 23 haziranda Sir Joha 
French'e haber glndererek me'V"' 
cut vaziyete nazaran franm 
cepbmde Jalaa bir turrusa 
hamrlaamamumı taftl,e etti. 
Oç Klla enet Polo.,.'cla , .... 
pn Fr&Md ve la,W. alblmmat 
......,. ela ayai neticeye Yhıl 
olmutlarch. 8a mllakatta daha 
fala : top n Howiuer 
toplma llq• Alma llper
lerlal ~et.eala lrabU olama
Yaalma .._ verildi. Halbuki 
.,......-,. JapabDmek için ıelda on 
ay bir m8ddet lbamdL 

Bu Taziyet Lort Kitcbener'I 
evvelki karanndan biraz daha 
lleri1. ~ ... etti. Q ta
n • r..p eoplaiıillatle tc liitııs 
fırkaıı bulanmakta ldt Tefrhıl· 
ewwele kadar on Gç fıka Ye aeu 
IODUU kadar da OD iki f.rka 
daha gladerilecektl. 

1916 aenul nisanına dojru 
garp ce,PhelİDde'ki lagiliz ku.
vetleri ı_etmif fn kaya baliğ ola
cakb. Binaenaleyh Lort Kitche
ner'ia fikrine nazara11 Gelibolu'ya 
iki fırka claba aladeımekle Sir 
John Freach 'in kuv•etlerine halel 
plmiyecektl. Balıuaa ki bu iki 
fırka Frama'ya ılnderilecek 
kuvvetlerden deiU, ID,Utere mu
haf.ı kuvvetlerinden tefrik edi
lecekti. 

Bundan maada Lord Kitchener 
de garp cepheainde bu aıralarda 
taama. teıebbnı edilmeaiae aon 
denqde maanzdı. Hatta 25 ba
•aada :- .. Kafi miktarda top " 
y8klek infilAklı m&hi.....t tedarik 
edil-.eclea tqebbb edilecek 
b&yle bir taarrvz, al r zayiat 
yer41tikten ıoara ancak bir pl
ıam tarlHı daba iıtinlat 

Arqe 

Eğer vaktile iş Bankasından bir kumbara alarak 
para biriktirmiş olsaydı, şimdi bu feliket karşısında: 

Dimdik durabilecekti! 
Birinci ıınlf Tllad1 Te ntl&t cer

rahı matabuaııı Doktor Nadire Hanım 
Balk BYlala Wllbll ile mtlracaatta 
nlanacak hataların Nuraoemanlye 
oaddeılnde 84 numaralı muayeneba
aeainde meeeanen muayene ve teda.
'rialni kabul etmftlerdlr. Ama edea
lerin Halt Evi idare memurlupna 
müracaatla vesi a almaları. 

Y•nl Ölçller tt.llkılMla K•fer•n• 
l.taabal Halk EYi Rel.ııtbaci ... 

23 12/931 oama gGnU ıaat 16 te 
c ğal<' lundakl Hıt.lt Evi Merkesiode 
ıenebatınclan it baren tatbıtine ı at 
lanaoak olan 7eoi mikyular hakkında 
h r konferanı tertip edilmittir. Arzu 
• 1 berkeı gelebilir. 

Sadıkzade Biraderler 
Vapurlan 

KARADENiZ VAPURLARI 

SAKARYA 
20 K:::::neı S A L 1 
gilnl akşama 1Ut 18 de Sirkeci 
nhtımıadan hareketi• (Zongul
dak, lnebolu. Ayaacık, S&ID8Ullt 
Gire1UD, Trabzon, •• Rizeye 
azimet Ye ayni ilkelelerle On
ye1e utrayarak avdet edecektir. 

Fazla tafaillt için Sirkeci 
Meymenet Ham albnda acen
talıiına m&racaat. Tel 22134 

ııtanbul Eminönllnde K6pri meydanında 13 
numarada t inci katta 

MUŞAMBALAR 
lngiliz kumqlanadan ayai mmanc.la hem pardeıD, 
bem mUfamba ftzifesiai Pıen jaar Aagle kauçuk 
ı•Jet tık parc\elQ gabarClia empermeabilize her 
renkten bulunur. Razıtye a•marlaaaL Deri jaketler 

de bal ... Her çqit ve rea'klerde: 
ONIFORIA, ASKERi, l.EKTEPLI 

ft talre, iradın •• erke-. ~oe11kltlra mallıu toptan Ti perakenc! 
f ABRiKA Fi•t~NA SATIŞ 

DBFA BAK 
MÜJ• de• Ba ıkpazan cadd i M k udı e Han altmda 

• N . 67. A. AA 
RAMAZANA ait buton ihtiyaç! rmızı ehvenu fiat a 

y ukarıki adresten tnnn ediniz. 

Halis enfes U R FA yağları 
AYVALIK zeytin y~ları h vi zahire 

Lltfen m+zamızı bir defa a1.pet ~ 

FRA TELıJ SPERCO 
Enrico Sperco ve mahdu•ları halefleri 
Galat& 6ıncı Vakıf bu (Sabık Anp7~ 
Han) l lncl kat 1- 10 Tel. B. O. 479!-t 

CIE ROY ALE NEERLANDAlSE 
T&pur- tir eti • AıHterdam 

A ven Roterdam,A111ıterdaıa ve Ha uır 
ç n 7alunda bare et edecek npnr r: ar..... npuru 28 klo unuevv l• 

• otra. 
Herculea vap rıı 6K. 1anlye doln 
Her .... npana 18 it. unlJ• dotra 

Compagnle Raı••• N"•rlantlal• 
vapu tirk ti v ıtulle Te bilumum 
Neerlaııdaıaet vap r aeaatr.Jan anunn• 
da l ub berat aa eainde DU.SY ANIN 
BOTO.N LhlANLARI ~a emtia ta u1 
edilir ve DoGRU KONŞllılENTO v rl-
leb lır. 

" r ı. ~ tah üracut. 
Tel. ı · 4'19 1 

l•tanD-.ı Mil •e•n-
K 1 eri C. JIGdcleiu ta• 

A alya asa ı Adıl 'lh
r ,.ıtafn ~atı; 



• SON POSTA 

PARA-.IERVET 
KUMltARADAN 

DO.GAR 

KUW 
Bir Elektrik Cihazı 

Faydalı ve hoş bir hediyedir. 

s A T i E 
> 6 ila 12 ay vade ile c ~. :·~· .. .. . ·' ..:· ... · .. 

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

Ankara M. M. V. Satınalma Ko-
• 

mısyonun an: 
Askeri Liae v~ Orta Mekteplerde aıağıda gösterilen derılerin 

muellimlikleri ,. ıktır. Verilecek ncretler hizalarına yualmıştır. Ted· 
riı için Resmi sa!ahiyeti haiz olan ve baık• yerlerde allkalara ol· 
mıyan muallimlerdcn arzu edenlerin 10 glln zarfında iıtida ve fo
toğraf m rnus ddak fişlerile Ankarada Askerl Liseler mUfettiıJliğioe 
mllracaat. 

Mektebin ismi: 

Kuleli Liseal 
Buna 
Borsa 
Bursa 
Konya Aı. O. Mp. 
Erzincan ,, ,, 
Erıiı can " .. 

Muallimliğin nevi 

Fizik muallimliği 

.. " 
Kimya .. 
Tabiat ., 
lngilizce " 
Almanca " 
Türkçe " 

Ücreti: 

Ücreti 98. L 
,. 108. L 
" 108. L 
" 108. L 
" 108. L 
" 108. L 
,, 108. L. 

I tanbul Belediyesi lıiulara * 
r cı u ... maıı 1,) yın ve buykuere tıauutıgı etraf mdakı yol için 

lüz mu olan taş kapalı zarfla mUnakasaya konulmuıtur. Talip olan
lar şart ame almak için hergün Levazım mfidUrlüğUne mUracaat 
etmelı, mUnakrısaya girmek için de 912 liralık teminat makbuz 
veya mektubu ile teklif mektuplarını 26-12-932 pazartesi gUntl 1aat 
on beşe kadar daimi encümene vern elidirler. .. .. 

Beyoğ u Temizlik itlerine aıt 3 katır 21· J2-932 çartamba aünd 
1aat 10 da Fatih Atpazarında müzayede ile &atılacakhr. Almak 
istıyenlerin o gün orada bulunan memura milracaatları. 

.. lf. 
Kadıköy T ernizlik itlerine ait 7 4 No lı hayvan 25-12·932 pazar 

rUnü saat 10 da Üıklldar Atpazarında müuyede ile ı-.blacakbr .. 
Almak iıtiyenleria o gün rada bü1unacak memura ~Uracaatları. 

Biçki Dersleri 
Beşiktaı Oikiı Yurdu MUdOrU 
ve Biçki Muallimi ~nkrU Beyin 
eseridir. Biçkiyi kolaylıkla öğ
retir. Her hanıma IAzımdır. Fi· 

atı : 2 liradır. Yalmz 
BEŞtKT AŞ Diki• Yurdund• 
a1 lır 

ASABRiN 
Grip, romatiıma, ve ılnirden 
gelen baı ve dit ağrılara için 

eo güzel ilAç 

~ASABRiN~ 

Diş Tabibi 

MEHMET NECATi 
letanbul, Ycnlpostan" civarı 

LETAFET hanı 2 inci kat. 

Zayi - Lvkaftau almakta olduğum 
mıı.aşımıo tatbik mUhürOnU kaybettim . 
IIUkmU yoktur. Cedit Valde camii 1&· 

ğır müe:ı.ılnl vasisi Adile 
··--·•••••••••aea••••••eaaaNaaaaa•••-•• ... •••9-a ........ 

Son Po•t• Matbaa• 

bibi ı Ali Elcre"ia 

NetriJd Mlcllrla Halil 1.Adt 

En mükemmel ve en müntehap çeıitli 

BAKER 
Mağazaları 

Halihazırda her yerden ucuz ve yalnız 

iyi mal satan müessesedir. 

Beyoğlunun En Muhteşem 

OYUNCAK SERGİSi 
• • • ~ :. • • • • '#ı. ~ ."' • • • ' • • .. : " • 

Se e Başı Geliyor 
•• •• 

• 
En iyi 

1 
1 

Hediyeleri 

,, 
Hazırladı 

Krayat, Mendil, Eşarp, Elbiselik, Gömleklik 
Ve Pijamahk Kumaılar - Harikulade Güzel: 

Sun'i ipek Çiçekler 

, Şirketi Hayriyeden: 
latınye iakelui ittisallndeki 'rıhbm ç6kmUş 'Ve vapurların yanatmaaında 

tehlike melhuz gtirillmOt olduğundan lt'arı ahere kadar vapurların mezkOr 
t•keley• uğramayacağı ilin olunur. 

Kuruçeşme EMAYE Fabrikasından: 
itfaiyenin bimmetlle fabrikamızın ,Yalnız ambarları yanmtttır. Fmn 

•• makinelerimiz hasar ııörmemiştir. 
Bir balta ıonra ıiparitleri tealime baılıyacatımııı muhtere• 

llllfhrHwladn aneyleriL 


