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Mahut T erkos Şirketi 
Tazminat Verecek 

Şirket, Fazla Aldığı Paralan Geri 
Vermiye Mahkum Oldu 

Bir Şişe içinde iki Ço 
Ölüsü Bulundu 

.... okupculanmaa r... 1 
ko. Şirketinin glderatak ..... 
kim oldatuna blldirl1ona. Ha
dl..,t batırLyacak•nam Ankat 
Malafa Mlln'im Be1 Terbi 
Şirketillla kenclbiae reya ..... 
tu bir haksızlık tublt ..... 
laakkıma 1eriae ptirilmMI 1Pa 
aialıkemeye •lracaat etnütffr. 
Danma o ... 1Uclan Şirket bir 
.... zarfıad11 aoo metre mlklbl 

Bu Esrare ·z Hidise, Kaçakçılık Ya
pan Bir Doktorun Evinde Geçmişti 
~ rak••-•k icln 

yuife alan .......... din Lir 

.. ••rmeğe taahbllt ettiği halde • 
btitnn yaz mevıiml 1Ulan k ... 
mif, bir katre bile aa verme
miıtir. Nejicede avakat Mlln'im 

Dava,. kaanan avukat 
Muatafa Mln'lm fi. 

bpkçl doktor tatbllar, IMua-. 
ewlıd aradılar, l~cla bir Jliıa 
kapk..,. haldalar, fakat me• 
ııDarlar tam ew terkeclecelderl 
-- ltl,ak bir .... lclad• ld 
ldlçlk çocuk 111111 • 1·1r111te 
laa~tl• irkildiler. 

Derhal anlatalım: 
8a doktorun laml 

Nahabetyaıa Efendidir. ~ dial 
Beyoğlunda Saloapcrnda otur-
maktadır. Glhnrllk ldar ' 
faza bqmlldllrl8ğ0a• 
mftddet evvel bir ihbar yapı m1ş, 
doktor Mardiroa Efeadinia ko
kain kaçakctlıği yaptitı blldirll
miftii. Mubafaıa bafmlldlrlllğtl 
mllhim bir hldiae karp11•da bu-

Bey blr senede ancak 200 metre 
mikAbl ıu kullanabilmiıtir. Fakat 
aracağı karş111Pda at1qaca gibi 
kesilen T erkoı Şirketi para tah
ailine gelince; bu aboneıindcn 
360 metre mik&bl ıu parua 
almayı ihmal etmemiftir. 

· itte avukat Muataf• Mtln'lm 
Bey de mahkemeye mllracaatla 

fllda olarak aldığı paraDID da• 
Yaca uta feri Yerilmui ıeldJn
dedir. Şu halde avukat Miln'lm 
Be1 kendf.mdea hairm yere 
abru parayı 19ri. alacakbr. Fa
ket Terko. Şirketinin laabıs 

luad ..... u anlamıt-•• .... ......,ıarını 
.._e bqına ~.:c~rinl GUmrUk 1118-. Mahkemeal HAld111 ve 110ddelumum181 
pek iyi bilen ta~ ~ an dok- 4aia kaybol°!..... içhi lblm_p- 1 .,~ kaçak ewyalan ele aeçirmek 
tor Mardir08 Ef.yl ~ alt.. ı. tetblrlen alaia71 da ihmal içın dBa harekete seçen maha-

fUla olarak ahnan paranın kea
clitiae ladul itin bakim ....... 

yen rar• aldtta .. t yalnlt ou
bt Maetafa ._,. Bey ...,... 

na almıtlat, keıta•~ ebaamlflerdir. Nlha1et ~kÇıJI (o ..... ıo uneu 1a,tacla, 

mellal W.m"41r .... ....._ 
llM'kt ., ..... -· tedzth 
eı.if, .,rıca k•nclWae ibraı 
.-.. delilleri de shclea ..-
..... ~ ........ , •. ..x .. , .. .. .......... , . ..,. 
lehindedir ye Terkoı Şirketiaia 

...................... , .. 

...,.. -.ua kalmıı lml..mak-
tachr. Ancak lıaber mchfmlm _.. 
b11 1kden tirkette. yaka illbD ..................... 
a1:=: ........ 

Köylüler, Zengin Bir Albn 
Hazinesi Elde Ettiler 

Alllye, 22 (Haaull) - Kuamua merbut "Gui 
Pata " aabiyeıiala .. Endife ., klyladea Mehmet 
Efendi ilminde birisi cleais aahiliae Ja1aa olan tar
laıanda kaya kaıark• parlak bir madea clamannm 
Uk izlerine teaadtlf etmiftlr. Buun herlae kuyuyu 
kazan ifçiler daha derinllte lamlfler damana çok 
sengin Y• aap8an pınlblarla parla~ sGrmlfler
dir. Bu ketif llserlne ldS1lller derhal aüi,. mea. 
rtlne giderek hadise,« haber nrmiflerdir. Nahiye 

mldlrl b ... madea da•annaa ketfedUcliti yere 
titmlf ve bet kiloluk bir parça alarak kaza mer
kulae a&ıdermiftir. Ba -- ilk Poeta ile tahlil 
edllmek kere Ankaraya HYk•dilmlttir. Numune 
aynen altuı rpldai alba enafuu haiı bulanmak· 
tadar. Tahlil neticeaine merakla intizar olunmaktadır. 
lttea aalıyanlana ifadeaine IJakılacak oluna klylll
lerila hia -.m.s pek mtdalmdir " blllaaaa made
ala albiıa olinaıı '°" kunetll bir ihtimal dahHiadedir. 

Türk Talebe Birliğinde 1 itilifname 

Milli Ttırk Talebe blrlit{ kongreaj~in ikinci celaeal dUn birlik 
binaaında yapıldı. Nizamnamenin aıa fıalı hararetli mllnakaplar 
araıında görilfllldtl •e hderaalyon esuı kabul edildL Bu auretle 
Y.ilkaek tahsil gençliti doğrudan dojruya birlit• firebilecelderc:Ur. 
Reımlmi& koaıredu bir latia.Lr. 

Yakında 
•• 

imzalanacak 
Ankara. 23 (Hu•uel) - E•kl 

.._.anh llort;larının Bdem• 
...... ~~-:;;il ... ıduntta Parası. ••P•lan 

llillzakerenın kal'I bir anlafm• 
Allul•ın• Dlrdlllnt lltldlrmlf
tlm. Allkadar m•hafllde lemln 
oıundulun• ıllre ltl181namenfn 
lmZ11lanm•• lt;ln tazıa lleld• 
mır• ıazum k•lmıyacaldlr. 

Parl•len liurawa gelen en 
eon hallerlere allrlı i•kl lloro-
lar m•••••lnln 111181 aba•ın• 
glrma•I nettce•I olarak Parla 
bor•a•ında TUrk lahvlllb Uz•· 
rinde bariz bir c._nlılık llaf· 
gl•termltUr. 

Hulisa 
Y azaa: . B.-n~orf ................ 

To ... adla Mr 

Gençlik Ne Düşünüyor? 

Hayahn Mücadele Oldu
ğunu Anlamamız Lazımdır 

... ............ 8. ... Tevfik a., 
(Y .... 1 uaoaNrtamas8WJr.) 
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Halkın Sesi] 

Süt işi Halledil
melidir 

S1ıtlcr suludur. Bunda halk ta, 
Şehir Meclisi de milttefiktir. Bu 
huıusta halkımız diyor ki: 

Orhan B. ( Ayasofya, Akbıyık ~8 
- Su " alt Iİle11eleleri latanbul'aa 

ezeli iki dudidir. Ne ise Terkoa 
mueleai halledilmek Gzeredlr. Fakat 
terkoıtan daha mGbiaı olan ıGt 
mesel,• nde de Şehir Mecli•nln 
lrat'i karar vermeai liumdır. Satılan 
ıütlerin lcarı,ak oldutunda Belediye, 
halk n Şeliir Meliıi tamamen mllt· 
tefik'tlr. Binaenaleyh dert ortada, 
teşh si de mal6m. O halde bunun 
teda• ıı de kolay olmak lizı-.elir. 

* Al ımet B. (~ultnna.hnıet Firuzağa 34) 
- lıtanbul'un ıilt itl birçok iı

t"halelece utramıf, bin bir kılıba 
girmittir. Fakat ahnan tetb"rler·n 
noksan olmuı Yeyabut iyi takip 
edilemamHi yazünden hiç birlal de 
iyi netice •ermemiftir. Sahlan dt 
İatihHI ecfl en miktann iki mfaUn1 
a~tjor. sat ~ocuklann ye haıtala• 
na bir aıdUJtbr. Memleketin ııbha· 
tini •• nlfu• •"yaHtlni yakından 
a!&kaclar eden bu mueienia cezri 
bir telıdlcle laalll samanı arbk 
selmittfr. 

* lamail Raif B. ( Ayasofya kıraat· 

lıarıeıl 

Sltler muhakkak ki •uludar. 
Eski bele•,.terlm1z bu iti bir tiri& 
halledem•I•. AYr11paclald bGJtlk 
tef:frlerln bu iti nu 1 hallettikleri 
tetkl.c edilmeli Ye ona l'are bizde de 
bir tetb:r ahnmah lır. 

* Neeılet B. (Fatih Kıztqı 28) 
- Şehir meelial aun ilk içtima· 

mda l.tanbu!ua •it meıeleainl hal• 
ı.1111lye ha:arl .. nıyorma .. Bene• mec. 
ile l»u mGamin de,dl halleclerH 
l.bınba~un bü.&lk minnet H tOkran
larıaı kaaaaaeakbr. Çlllldl •it ki 
aihbat qhlfr. Çoctaklarıa11u, ha.ta
larımııa içirecek hali• bir yudum 
aüt bulamiyonas, 

Heyet Gitti 
Y'Dllaniatanla yapılacak tica• 

ret makavelelİoin eualaruu laa
zırlauu.k tlzere ihracat ofW ml
dllrft Cemal •e tlmet oCluı 
umumi kltibi Vehbi li.yler 
buradan Pireye hareket etmifler
dir. Bizden YunaDİltan• canlı 
hayvan, yumurta. balak, zahire, 
odun travera tıJtmekte. Yunani .. 
tandan bize •uo'i kibre, cam, 
konyak, 1akız, neft yağı gelmek
tedi. Yunanldar muhtaç olduk· 
lan madd•leri Tllrkiyeden daha 
ucuza ubn aldıktan için TGrkiye 
ile mtıbakkak surette anlaımak 
i.temektedirler. 

• Bir Otomobil Faciası 
Şoför Huan n idare.indeki 

kamyon Abaray'da TenkkOJ 
hamamında 80kakta oynamakta 
olan 5 yqlarında T alAt laminde 
bir ıocuta çarparak telılik11H 
•urette yaralamııbr. 

A iLi BABI LB 
Kurnazlık Böyle Olur! 
Yağlı Müşteri Lokantacıyı Kafese 

Koyarken Yakayı Ele Verdi 
Dna Galatada çok buit, fakat •JDI zamanda 

çok garip bir hıraızlak yapılmııtar. Bu garip hadise 
hakkında yaptafımız talıkikat neticeıinde ıu tafıi· 

hayretler içinde bırakmıı, her taraf aranmıt. taran
mıf, fakat lbrahim bir tDrlD bulunamamııtar. IÇA
z m Efendi lok11ntayı beyenmeyip belki kimıe aar
meden dıtuı çaktığına zannederek tekrar itine 
baılam19, tam ba sırada duvarda asalı duran par
desüsinllo yerinde yeller eıtiğini g&rllnce Klzım 
Efendinin hayreti b8sblltDn artmııbr. Bqına gelen 
bellyı bu suretle anlıyan Klzım Efendi polise 
haber vermek llzere dııan Ç1khj1 sarada yağlt 
mOşteri evvelce gizlendiği kapı arkasından çıkmıı 
ve ellerini kollarım sallaya ..Uaya yola dllzOlmBr 
tür. Falat hlt11i daha k61eyi upmadao KAzım 
Efendi ile potialerl glrlln~ ..ıaUayıp kal11111 Ye 

tabii yakalaom1Ştır. 

IAb aldık: 
lbrabim iaminde bir adam don Galatada bir 

BfÇI dükkAnana girmif, ganonu çağırarak yemek 
ıımarlamqhr. Bu adatnm yatlı bir mftşterl gibi 
girdiği dllkkAn Kazım Efendi isminde biri tarafın· 
dan ifletilmektedir. lsmail garsonun getirdiği ye• 
meğe bqlamadan evvel elini yıkamak üzere ayağa 
kalkmıı, muıluğun yanına kadar gitmif, fakat hpkı 
maıallarda okuduğumuz cinler gil:il birdenbire 
ortadan ka7bolmUfbır. Koskoca Lir adamın bir
denbire ortadan kqbolma•ı atçı Kium Efendiyi 

Elektrik 
Şirket Evvelce Aldığı Pa

ralan Geri Veriyor 
Gaztepe ve Erenköythıe hen&z 

elektrik verilmediği halde elektrik 
firketinin buralardaki halktan 
aaat kirau vesaire namile para 
aldığı bazı gazetelerde yazılmıftı. 
Elektrik firketi bu haberi tekzip 
etmektedir. 

Şirketin ifadesine g&re, mese
lenin eaa• ıudur : Buralarda 
tesiut yapan teıİlat mDteahhitleri 
ldet oldağu Teçhile ıirket YUDe

aine yabnlmak kere mlflerlle
rinden de~ akçesi •• maArifi 
raptİJe .......... 

Göztepe v• Ereköy' e elektrik 
yermek iti bir mOddet teahbur 
edeceğinden Elektrik Şirketi bu 
paralan geri vermiye lmade bu· 
lunmaktadır. ---

iki Kaza 
Rllatempqa medreaeslnde 

teneke. fabrikaıında çal tan 
amele Haçik IOI elin baıparma· 
tını makineye kaptumııtır. 

)#. 

Kapıca Ali iamiode biri Ak· 
1Uayda Adem Ef. nin garajında 
kuyu kazmakta iken yukandan 
bqma tq dolu bir kova dUfmUı 
Ali •iv aar.ıte yaraJanmıfbr. 

Mimar Sinan TUrbasi 
Evkaf tarafından tamiri için 

umum mtıdilrlliğe mlracaat edilen 
ye tahsisata çıkan SOleymaniye
dekl mimar Sinan tDrbeai ay ba-
tından itibaren yenileteeektir. 

Bunun için lbım gelen işçiler 
tutulmuttur. 

A. Rıza B. 
Avukat Olmak 

' 

istiyor 
Kendisinin muallim, akliye 

doktoru, hikmeti tabliye ve- kimya 
m6tebauı11 ve dava vekili oldu
ğunu aöyliyen meşhur Eylip'lli Ali 
Riza Beyi ıDpheıiz ki hat r'ıya• 
caksınız. Bu zat geçenlerde Dev• 
let matbaası mtıdtırl Hamdi Emin 
Bey aleyhine dava açmıı, kendi
ıinin klğlt para baabrmak tale
Llni kabul etmediği için Hamdi 
Emin Bey aleyhine tazminat hlik· 
medilmeui iatemifti. 

Ali Riza Bey fimcli de awkat 
oltindc ~-.------ etmit 
kendisinden sıhhat raporu iste
nilmeıi llzerioe Ali Riza Bey de 
bu sefer m&ddeiumumilif e bir 
arzuhal wermittir. Mnddeiumumi-
lik bu arzuhali IAzım ıelen dai
reye havale etmif&r. 

Kltıt Fabrikası 
Geçenlerde it bankaaı tara

fmdan bir kAğıt fabrikası tesis 
edilmek nue tepbb&ıe geçildi
ğini yazm.ştak. Şimdi lğrenlyo
ruzki bu fabrikaya imik veyahut 
Sapanca civ41randa açılaçaktır. 
lnıaata bu ıene batlandığı tak· 
dirde fabrika bir sene sonra ir 
liyecek bir hale ~elebilecektir. 
Bu takdirde fabrikanm gOnlllk 
istihsali 30 •e 33 ton aruanda 
olacakt.r. Bu miktar klj1t ıimdi
lik ibtiyacuaızm bir kıımına kifi 
gelecek derecededir. 

Şeker Fabrikaları 
Öğrendiğimize g6re memle

ketimizde iki fdker fabrikası dahA 
açılması tekarrtır etmiffir. Fabri
kalardan biri Alpallu grupu tara
fandau Eıkişehirde, diğeri de Bel
çikalılar tarafından Karacabey' de 
te.iı olunacakbr. 

Bir Karar 
Meyva Va Sebzeler Nasıl 

ihraç Olunacak? 
llm .. t Vekileti aebıe Ye 

meyva ibracabmızın çoğalmaıuu 
temin· için bir mllddettenberi tet· 
kikat yaptırıyordu. Haber aldıp 
mıza göre bu tetkikat neticelen
mİf ve Vekllet meyYa ihracabnm 
tekli hakkında baza kararlar 
vermiştir. Verilen kararlua naza
ran harice gönderilecek 1ebze Ye 
mt!yvalar iyi bir ıekilde tertip 
ve tasnif odilecektir. 

Bundan baıka her 1Bndık ve 
pakete aneak 30 kilo kadar ••J"' 
va ve aebu konabilecektir. 8a 
karar .,.,... " •bzeleria ç..._ 
....... ithl ___ ...., .......... 

Esasen sebze ve meyva ibra• 
catımız.ın azlığı aebeplerinden biri
de ambalij uaullindeki fenabktır. 
Yeni kararın tatbiki neticesi 
olarak bu ubada ihracıhmma 
artacağı tahmin ediliyor. 

Teftiş 
Galatasaraydaki T eftiı 

Yakında Bitiyor 
Maarif VekAleti umumi mtl

fettiılerinden Bedri ve Refik 
Beyler g6r&len lllıum Oıeriae 
geçenlerde GalatuaraJ liaesinde 
teftişe baılamıtlardL Haber Ye

rildijine pe bu teftiı birk•~ 
~n sonra bitirilecek ye tahkikat 
neticesi bir rapor halinde Ma .. 
rif Veklletine g6nderilecektir. 
Bu teftifia bir yolwslak ihban 
Ozeriae yapılmakta olduj'u ha
ber ahamaktaclır. 

Vekalet Emrin~ Almdı 
Silivri Mtıddelumuml Vekili 

bqkltip Hikmet . Bey ı&illa 
)Ozam berine ••kAlet ...._ 
ahnmlfbr. 

Günün Taribi ...a..-----· 
Vapurun Kamaro-
tunu Kim Öldürdü? 

Din Atır Cese Malakemt•inde 
L6tfi lınalnde bir ıencl 81dlrmelcle 
~ha Mehmet AH, Cemal •• Bedri 
Ef. l.rln mubakemeaine clHam edi(. 
mittir. Bazı tahltler dınlen111it- ••I• 
miyea elitlerin rtırıl•··· için 
batb t»tr da• bualnlmı br. Bun• 
dan ıonra f7) ay evvel Dumlupınar 
kamarot Yuıaf Ef. yi ö dürmel.:le 
suçlu kamarot Si •:rman r~. ile beı 
arkaclaıının daYıııaına ••am e«lflmlt 
ye phitlerin d inlenmeai bıtirilmiftir. 
Mubakeme, Milddeiumuminla evrakı 
tetkik etm .. i için talik edllm'4tlr. 
Gelecek ce'se de Müddeumumi ldd~ 
aaını merdedecek v• auçlu yekhlewi 
mildafaalarıru yapacaklardır. 

Adliye Encumeninde 
Aokara, 23 - Burada topla11an 

Adliye fnt·hap encümeni. •arit olan 
teftif raporları Gzerine inzibati ka
rarlar Yermektedir. Henib memar 
lntlbabı i~lne batlan111aaııtbr. 

incir lhracabmız 
Tutulan bir l9tatiıtiğe g~ 

Menim iptidUJaclan 18· 12 • 932 
ı.rihhıe kadar lı:mir bonasıada 
14,810,376 kile incir ıatılmıfhrıı 
Son hafta zarfında yapdaıa ihra• 
cat 1,267 ,820, Mevsim iptidum· 
dan 14 • 12 • 932 tarihine kadu 
olan ihracat ise 23,395,435 kilo
dur. ihracat en ziyade Almanya, 
lngiltere, Amerika, Fraua, ltalya 
Ye Mıııra olmuttur. 

Voleybol Maçları 
Voleybol, Buketbol Heyetin• 

dem Veleybol turnuva maçlanna 
23-12-1932 cuma gtınD (bugthı) 
bqlanacakttr. 

Maçlar ıunlardm 
Feaerbahçe·Eyip Aat 18 da, 

hakem Baari e.,. 
Slllepdniye• l.taabalapor h .. 

kem Adil Ract.aa Bey. 
1 - Li ..... 11& O)'UDCU OJDt,._. 
2 - Vaktind"n 15 dakika 

geç kalan takımlar matl6p add .. 
dileceklerdir. 

Buğday Ve Tiftik 
Din Aaacloludaa lıtaabbla 21 

YafGll •• 917 pval bc>pay a• 
•it Ye Pulatla mallan 7,20 de• 
utılmııbr. Ankua tiftiil 90, Yoz- . 
gat mala 70, Karalıiaar tiftiği 60, 
Y erkl7 malı da 44 kuruftan mu
amele g8rmllttDr. 

icra Dairelerinde 
Meddeiumamf MoeYinlerindea 

mörekkep ve d6rt kifilik bir 
heyet l.tanbul icra Dairelerilll 
teftit etmektedir. Teftite din de 
devam edilmiflir. Bu heyete Mlld
deiumumi Batmuavioi Hikmet B. 
riyaıet etmektedir. 

Muallimlerin 
Şikayeti 

Maarif Veklletl m .. tephH im 
ta.ı. ılnllrerek tikl1etf olaa mu• 
ammlerin flklyetlerinl ••• e11 mennp 
olduklan dairelere yapmala11nı bil· 
dlrmiftir. Şlk&yetçiler menaup olduk• 
laıı ...,_,. Yerdifl eeriln kafi 
w-•111an tak6cte llaarif v .... 
ledH alracaat .-blleeekı.dir • 

Son Postanın Resimli Hikige si: . Pazar Ot. HIUIUI Beg Digor Ki: 
·. 

- Don dokton mua:r•• ı 
olmuıtwa Haaa Bey 

• • • Apma katiyea ciıarL. j ... Rakı ve earap koy1H· ı ... Halbuki kendiıi bunluan 1 Huan Bey - A iki ı&zBm, 
mamı llyledi.. DçOnD de kullanıyor, ıoara ela oqa doktor. -.le,..itler ... $JtJ.ı p~ 

mazarratından bahaediyor. ~eclirl 
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Mıindericatımızın çolclu
lundan dercedilememiş
tir. 

Dahiliye Vekili 
Ankara'ya 
Gidiyor 

Şehrimizde bulunan Dahiliye 
Vekili ŞtlkrO Kaya Bey bugtla 
Ankaraya dönecektir. Vekil Bey 
dahiliye tarafından MecliH 
.16nderilen kanun llyibalannm 
tetkik edildiğini, valilerin salAbi· 
Jetlerinbı tevsii hakkında mecliıte 
Wr ta1a9vur olduğunu söylemittir. 

Afyoncular 
Afyon Birliği Etrafında 

Yeni Vaziyet Nedir? 
l.mir, 22 (Huıual) - Afi1oa 

tacirlerleri namına iki kitilik bir 
Jaeyet lkbıat V ekAletinin daveti 
lıeriae Ankaraya gitmiıtir.Aldıtım 
mal6mata a6re, tzlnir afyonculan 
a.fyoa birlltinln aleyhindedir. e ... 
•• mukabil bu iıle allkadar ma• 
kamlar, afyoncular birliğine pcl
detle l8ıum girmektedirler. Bu 
takdirde flmdiye kadar baza ma
tavauıtlann elinde oyuncak ılbl 
kalaa mllstahsil, fiat terefflHlnden 
tamamen istifade etmek imklnım 
elde edecektir. 

Bir Kadın 
Dostunu Sopa ile Afır 

Surette Yaraladı 
Din Üsküdarda kanlı, fakat 

t.ctk tuhaf bir bldi1e olmuıtur. 
UıkBclarda oturan Şahinde lamia
de bir kadın bir mllddettenberi 
bozacı Ahmet Ef. ile birlikte 
yqıJorlarmıı. 

Fakat ıon günlerde kadın ve 
erkek aruında girllltll •• ır•m
llzllk bat ahtermiıttr. Niha,.t 
bu Yaıiyet dlln kanla bir hAdlse 
pldinde patlak vermiıtir. 

Şalaende Hanım eline kocaman 
ltlr llp&rı• •opam ıeçirerek 
Alameclla Cllerine yOrllmlf ve 
keadillne niçin iyi bakmachiam. 
alçia aç biraktıtını ıormDf, bu 
auallerla cevabını beklemeden 
mopa__yı lndirmlttlr. 

Zorlu kadan birkaç sopa da· 
laa atarak kocuıaı •fır ıurette 
1aralı olarak yer• termlftir. 
Y etlfen polisler Ahmet'i buta
aeye kaldarmıılar, kadını da ka· 
rakola f6tllrmllılerclir. 

Ali Rana Bey 
Gtlmrnk ve lnhiaarlar Vekili 

Ali Rana Bey bu nbabki trenle 
Ankaradan ıehnmize gelmiıtir. 

Zabit Elbisesi 
Bugünkü Elbise Şeklinin 
Değişmesi Muhtemeldir 

Ankara, 22 (Husull) - YOk
Hk Alkerl Şüra buınn toplandı. 
lıittiiim• göre Aakerl Şdra ııbit 
lnlformalarının açik yakah ol
ma•aı tetkik etmektedir. 

Yeai Oniforma kabul ediline 
ubit elbillelerinln yakası açık, ı .. 
tinden cepli, olacak rütbe ifaret 
lerl apaletlerde bulunacak. ,..,. 
kalanla hiçbir allmet olmıyacak
br. Elblsenia renl(İ nefti ola
cakbr. 

Tazminat istiyor 
Geç_enlerde Pite'de Se,...._ 

hini• qe vapuruna hadi kor 
durmak içla bir teıebbn. , .. 
pılmıfb. 

Se1nıefaia idare•i bu fttea 
laayli urar ılrdlill için laacu 
te .. bba. eden Yunanla balckmda 
tazminat davuı açacaktar. 

Yeni Kazanç kanunu 
Ankara, 22 ( Huıusl ) - Bit

te enctlmeni yeni kaıanç kaau
auaua tetldkiai İKmal etti. 

Son Postanın Re$_imli Malca/esi a Anne Gibi 

1 - Birçok anneler çocuklarını, 

., Yatabcatım f" Kararını ••rdlklerl 
için yaıatmaj'a manffak olmuılar• 
dar. AnneDin lrade1i, her iradenin 
fe•ldndedir •. 

2 - Cephede at•t ve lSlüm için. 
de renrfai bile s8remi7ecek hale 

pldljl hayratı J•re dlfilrmeyen 
a•ker, buu ancak lradHlnln kuY• 
•etin• medfundur. 

3 - Hayatta munffak olmak 
için teıebbG• ettitimiz it~ biz de 
çocutuau fatatmalc i•tiyen anne, 
bayratını yere dltilrmek ldemiyen 
.. ker kadar azimli •• iradeli ol· 
mabyz. 

SON TELGRAF HABERLERİ 

Hükômetin Borçları 
Millet Meclisinde Dün Mühim Bir 

Kanun t(abul Edildi 
Ankara, 23 (Huıusf) - Dftn M. Meclisinde 

MilU hUkiımetin burçlarına ait kanun IAyibası mil· 
zakere ve kabul edildi. Yeni kanuna göre: 

mafevkine müracaat •tmit olanlara ıarl haatalıklar 
aebebil• 61dlirlllmllf bayvanlann bedellerinden olan 
matlupların latifa için kftk6mete mllracaatları b&-

1927 mali senesi nihayetine kadar milli hlikiı· 

met borçlarına mOteallık borçlar hakkındaki 2 hazi· 
ran 1929 tarih ve 1513 numaralı kanuna tabi olup 

kUm ve karara raptedilmit olup olmamalarına 
bakdmaksızın makbul addedilir ve mamealeye 
tabi tutulur. 

bu kanun netrinden evvel hazine aleyhine ŞArayi dev· 
ı~t, Muhtelit Hakem Mahkemeıiae veya adlı mahke-
melere 'te bu tarihten evvel doj'rudan doğruya Mali
ye veklletine veya mahallin en bllyllk ınemurl41ranın 

Ancak tediye usullerine halel gelmek llzeer maliye 
vekAletince merkezde teıkil olunacak ko~isyonlar 
tarafındau illma bağlı alacaklar tasfiye için tetkike 
tabi tutulamaz. 

Belediyelere Varid~t Temini için 
· Yeni Resimler lh<Ias Edilecek 

Ankara, 22 - Dahiliye Veklleti Belediye vergi 
Ye realmleri kanununda tadllit yapmak Ozere ~ir: 
proje hazırlanmaktadır. 

Bu proje belediyelere varidat t~mln ederek 
bunların vazifelerini IAyikile yapmaları imklalarını 

•eti allkadu eden Avrupada bulunupbizde bulun· 
mayan otuz kadar reıim ibdaıı eıuına 16re tanzim 

olunmaktadır. Bumeyanda otobO.lerin cadddelerde iıgal 
ettikleri yerlerden, caddelerden geçen baYagazı, elek· 
trik kablolarından, liıara paketlerinden, tramvay• 

te•bit etmektedir. · 
Haııurlanan proje yeniden bilbaua ashaba Mr-

laran tevakkuf mahallerinden resim abnma11 de 
dtltftnlllmektedir. 

Bir İdam 
Bir Ölüm Kararı Mecliste 

Tasdik Edildi 
Ankara, 23 ( Huıaal ) -

Millet Meclisinin dllnkft içtima· 
mda yeni intihap edilen meb'us
lana mazbatalan kabul edilerek 
tabliflftrl yapıldı. Memurini mu
hakemat kanununun d6rd0nc0 
maddesinin tefsirine mahal olma· 
dığına .karar verildi. 

Mnteakiben Meclia he•ap1arana 
ait bir mazbata ile Muradiye 
kazası ahaliıinden muhtar Abdul
lah ojlu Ahmedin 6lftm ceauına 
malak6miyeti illmı taıvip dildi. 

Bir ihtilaf 
lsmir, ~2 (Hususi) - Bur• ilk 

mektep. muaUimlerile buaul ~ 
huelt• ara11nda ~fte tedriaat " 

lcnt yllztından çakan lhtillfı Ş6raJ1 
Dewlet huıusl muhasebe lelaiae 
balletmiıtir. 

Türk - Yunan 
Dostluğu 

Atina, 22 ( Huauıl ) - Hari
ciye Nazırı gaıeto mtldürlerini ça
ğuarak Anadola harbine ait romaıı
luan gazetelerde çıkmamaıını, çftn· 
kil TOrkiye ile Yunaniatan arasın· 
daki doıtlak rabıtalar1111n bunu icap 
ettirdiğini a&ylemittir. Gazeteler 
bu tavaiyeyl muvafık görmftşlerdir. 

Cenupta 
Son Bir Hafta da 85 
Kaçakçı Tutuldu 

Ankara, 22 (A.A.) - Cenup 
hududumaıda aon hafta urfında 
ıs kaçak Yali' a11 olmut •• 58 
kaçakçı yablaaam11tır. 

Kaçakçılardan 500 kilodan 
tula ıeker, bha kiloya yalap 
ps, 280 kilo Jlhlll " ipekli 
kamat weaalr tlmrlk •ı ~ yaaile 
72 haJftll elde ._lftir. 

JSTER iNAN, iSTER 

Zabit Yurdu 
Dün Ankara,da Merasimle 

Küşat Edildi 
Ankara. 23 ( Hus&al )- Şehri

miz Zabitan Yurdu dün öğleden 
aoara Bllyilk Erkanı Harbiye 
Reisi Fevzi Paşa Hı. tarafından 
kllfat edilmiıtir. 

Merasimde Baıvekil Paıa, bU
kümet erkAoı ve bütün askeri 
Dmeraile birçok zabıtler hazır bu· 
lundular. Milli MQdafaa Vekili bu 
milnaıebetle bir nutuk ıCiyledi. 

rlilll lktısat Meclisi 
Ankara, 22 - Yllkaek İkb· 

sat Mecliıl aelecek ayııa- ltqinde 
toplanacak, celseyi lkbAt Vekili 
açacaktır. --

Mecliste Tatil 
Aakara, 23 - Ôaillmllzdeki 

laafta Millet Medilinin, ıubatta 
tekras toplanmak here kıt tatili 
yapmua muhtemeldir. 

= 

İNANMA! 
Bir Hn•y• y&kua bir umandan b•I Glstep• Ye 

Ereal'ly taraflarına elekblk eereyaaı ••rileeeti 
-3yleaiyor. 

Buna ratm•• tirketin Göıtepe' Je h•Ucta• tHİHt 
H elektrik •adi için pan tab•ilb\e t•tebbüı •ttiti 
laal.er ••rllmektecllr. 

Filhakika GlSstepeda teeicat raptlmıf .. aaatlar 
bile konmutfor. Fakat t.ilA eerera• nrilm••iftlr. 

Elektrik Yermedea para almıya kalkaa ıirket:n 
haklı eldupna artık: 

iSTER /NAN. ISTBR . INANM" 

Terlcos 
~irketini De 
Yolcu Ediyoruz 

._ ..................... -M. N. __ _. 

Terkoı Şirketi arbk, • llmı, 
cimi kalmadı • neci olduğu, ne 
zaman yqadıjı mal6m olmıyaa 
meıhur .. Abbaı" aibi yolcudur. 

Buılla yaııyan insanl•nn 61011-
cllye kadar her dudakları kuru
dutu •e her ellerini, yOılerinl 
yıkayacak su bulamadaklan za
manda acı acı babrhyacaklan bu 
Şirket, ihtimal buradan ayrıldık· 
tan ~onra Irak bOkimetine bq
vuracak ve .. Kerbell" ç611eriade 
ıu teaiaata yapacakbr • 

0 Yolları tamir edeceğiz" diye 
lıtanbulun hemen blltDn caddele
rinde Montagne Ru•e'ler Yllcude 
getiren bu prlcet, arbk yolcudur, 
fakat ne yazık ki bir TDrk g6lll
nftn iamini de k6t0ye çıkardıktan 
sonra gidiyor. 

Biıde bazı kelimeler, buı ml
eue1elerin bimmetile liaanda 
aykın bir manada yerleıir, k•I r. 
Meıell etkiden tMtlD inbiaan 
ldarulne Yerilen Reji inal, fimcll 
halkıa aizında, bltftn tltüa fire 
ketlvine, tlttbı depolarına alem 
olmuıtur. Bir tlltlbı amelesine ... 
reye deftm ettiğini sorunuz: 

- Rejiye ! cevabını verir. 
T erkoı ta 6yledlr. Bunacla 

ıebrio evlerine datıblan .. G6kcle
re,, ıUJlllla halk buan: 

- Kumpanya ıuyul Bazan da: 
- T erkoıl der ••• 
Biz de ecnebi firket uimlerl

nin ıarip tecellileri vardır. Me
ıell, topraiı bol olası Buıo Ef. 
kadar Osmanlı olan Osmanlı Ban
kası, koca osmanb imperatorluğu 
yıkıldıtı. ortadan kalktığı halde 
elln o unvanla yqamaktadır. 

T erkos ise, .. terkoı " g61tl 
memleketimizde blltOn ıözelliği 
ile yapdıtı halde aeçlp ıtde
cektir. 

Geçen ılln, T erkoıun saba 
almacajanı yaıan bir gazeteyi 
okuyarak latanbulun abpp evleri 
bol bir Mmtindea seçiyordum. 
Bu habere, caddenin iki tarafım 
iki keçeli tutan tahta evler 1eft. 
niyor, ,ul4yor fibi ıeldL BOytık 
ıehirin mtım yer yer bir uç loru 
ribi karıyan yanpdann baraktaiı 
bot analarda bu yolculujaa 
bundan yirmi, Jirml bef yd 
önce olmadığıaa, kim bilir, o• 
kadar yanar, tutaprlar •• 

Son Posta, enelki ıtmkl u
yıaıada tlJI• bir ıabıta haberi 
neşrediyordu : 

11Sabıkah Selim umlnde bir 
hıraız, Slleymaaiyede muhtar Sa· 
bit Efendinin eYİDe pmit Ye 
terkoa mualuldannı llkmiye bat
lamııbr. Mahalle bekçisi bu u
bıkalının eve girdiğinden ve bir 
tllrlll çıkmayıtındaa fftphelenmiı 
ve e• halkını Y•ziyetten haberdar 
etmiftir. 

Bunun Ozerin• hanız merdi~en 
altında yakalanm11hr. " 

Bunca yıllık, ıabtkalı bir hır
sızın bir mahalle mubtannın evin
den çalmak için Hçtiti ueaneye 
balon. CaLaacak ıey, en u belll 
olacak bir py olmalı. Herhalde 
bu yıllanmıf hırsız bu nokta,. 
ibmel etmiyerek terkoe muluk· 
lannı koparmaya A•qmlflır. 

Hıraız Selim, merdiven altın
da yakaluclıtı saman bekçi ile 
ev aalıibiae: 

- Bu mUaluklan alanam. 111-
ze ne uran olGr, akmu, alrmed 

Diyeblll, hak kazaoardı. 
S&dıa iması : Terkoau da 

yolcu edi~ ta.ydi ba11rlı•ı ·-

lahmel Rauf için 
Busln eyltll muurriri mer

hum ttlehmet Raufua lllmDnla 
yılcllaOmldlr. Bu mOnuebetle 
merhumu aevealer bu~ tin bir 
toplantı yaparak laabraeım tuis 
edeceklerdir. ---

Efaın Kırahmn Karda11 
Aftkara, 22 - (Hususi) E"fgaa 

kralanaD kardeşinin klnunuaaoi 
nihayeti~• ~.,. plllMll 
beldeoifmeldedir. 



Memleket Manzaraları 

• 

Bandırma' da 
• 

Mektep ihtiyacı 
Bandırma ( Huaual ) - Şebri

miıin mektep ihtiyaca çok bll
JGktllr. Kuabamııda ancak tlç 
tane ilkmektep yardır. Bu tıç 
mektep ihtiyaca kifayet etme
mektedir. Birçok yavrular okumak 
heveslerinin galip olmasına rai· 
men evlerine kapanmak mecbu
riyetinde kalm11lardır. 

Bundan baıka ilkmektep tahsi
lini bitiren ıeoçler de tahıille
rine devam edememektedirler. 
Çilnkll ortamektep yoktur ve orta 
mektep ihtiyacı da tidd"tle bis-
1edilmektedir. Kaıabada · tah· 
mline devam etmek iıtiyen ilk 
mektep meıunlanmn adedi iki 
JOzden çok fazladır. 

Bandırmada bu mektep ihtl· 
1acam Iİoema ihtiyaca takip et• 
aNktedir. Hemen her ka•bada 
bir IİDema binuı Yardır. Fakat 
Band1rmalalar bundan mahrumdur. 
S.lecliye bir sinema bina11 yap
tardıfı takdirde iyi bir •aridat 
membaı temia edecetl kanaati 
warcbr. 

Ada pazarında --
Spor Ve Yo-Yo Merakı 

Adapazan, (Hosual) - Yeni 
letekklll eden Türk Gllcll kalübQ 
Yeni HiW kalObQ ile bir ekzer-
8İZ maça yapmıfbr. Maç çok 
•eyec:aab olmUf, neticede Yeni 
HilAI 3-2 plip geJmiftir. 
lllllpazarınd• Yo·Y• MU .... akaeı 

Sakarya kulObünla tertip el
tili yo-yo P-mr-Pong mDubaka
lan ayın yirmi dokuzunda yap .. 
lac:akbr. Ahali ka1dedilmek lcin 
tehaellm gidermektedir. 

•• KaJde Koa.-r.at 
Karaptiler lrlylnde zirai kre

cB kooperatifi tqkil edilmit. ca
ma rlal klpt resmi Jap lmlftır. 

Adapazannda Yo -Yo iptilası 
Adapuan (Husual) - Y o-Yo 

lptil'8t burada umumi bir tekil 
alm1tbr. Yakanda fakir çocuklar 
menfaatine bir Y o.· Y" mllaaba
ka11 yapalac:akt r. Herkes mft.. 
aabakaya lıuarlanmaktad r. Ada
puanaa y" • y oyu ilk retirea 
tllccardan Halil B. olmuıtar. 

El' aziz' de 
Bir Kaçakçı Şebekesi 

Daha Yakalandı 
El'lziz (Hususi) - Palo kay

makambğana yapılan ihbar tlıe
rine bir kaç gOn evvel, cenuptan 
c~mekte olan bir kaçakçı tebe· 

ine pusu karalmottur. Mha
deme neticesinde on bq kitidea 
mllreklcep olan kaçakçılardan 
Ahmet oğla Ali Ye Halil 111 
olarak, Reıul Ata otlu Etref 
Jarab olarak yakalanmııhr. 

Kaçak mallar tamamile mD
Ndere edilmiftir. 

Adana' da 
Çok Kıymetli Asan 

Atika E ulundu 
Adana, ( Husu!I ) - Posta

hane civar ada kahveci Hilmi 
Ef. nin dtıkklaında çok kıymetli 
bir mermer Jewha ile 38 parça 
aotiu paralar b ılunmuştur. 

Mermer levha Yunaa •eya 
Romalılara ait olup, iki battan 
ibarettir. Diğer 36 parça antika• 
lar eni oamaah devirlerine ait 
paralardır. 

Ad.nada T•Pla Pareal 
Adana, ( Huıoal ) - Şimdiye 

kadar Ziraat Miidürlalln yaptığa 
,dele He 24852 dan&mltlk 

tarla fareleriain İ8lll&aandaa 
~ışt r. 

• 
'MEMLEKET HABERLERi 

Yeşil Tire'nin Arzusu 
• 

22 Bin Nufuslu Olan Tire Kazası, 
• 

Bir Ortamektep istiyor 
Tire(Huıuıl)

Ana dol um uz un 
en eıki ıehirle
rinden olan Tire, 
Eti TOrklen za. 
manmda (Tir Ha) 
adile aml·r bir 
T ôrk ıebri iken 
Etilerin in .. ıra
ıile halef olan 
Lidya Türk le rl 
zamanında Kil· 
çil k Meoderes 
banaaının mer
kezi idaresi ol
mut. ııra ile 
lranlalar, laken• 
der, Silifkeliler, 
Berıamaldar, Ro
maLlar, Bizam. 
Wa, Araplar eline ıeçmlf. Nilaa
:ret Selçuk Tllrklerinin mlteaddit 
fakat eaulı olmıyan i8tirdatların
dan aora 1308 aeneainde Aydın 
oğla Mehmet Beyin ordUIU ile 
iltirdat edilmiştir. itte bu tarih· 
ten beri Aydın otullara, Osman 
oğullan Timurlenk Ye Cüneyd 
Beylerin idarelerinde baıbca 

Bitlis'te 
Mektep ihtiyacı Çok 

Şiddetlidir 
Bitli8 (Huaal) - Geçen Mae 

burada k·t pek erken baılamıştı. 
Bu sene İlle Bitli• hAIA yaz mev
Iİmini yaf&lllakta. 1alma alqam
lara peyda olan hafif serinlik 
ıon bahar mevsimi binini Yer
mektedir. Mahrukat fiatlan çok 
11easdar. Bir çok noktalardan 
diğer ıehlrlerimize ni betle dileti 
Ye temenniıi olmayan BitlilİD en 
milbim ihtiyacı mekteptir. Bitlüı'• 
te bir orta, d6rt ilkmektep var
dır. Bu mekteplerdeki sın.flara 
devam eden talebeyi iatiap ede
memektedir. 

Mevcut mekteplerin muallim 
kadrosu nokundır. Meıell orta 
mektepte llç muallim yardır. Bit· 
tabi tedrisat programı bu yllzden 
llyıkile tatbik edilememektedir. 

Genç Maarif Vekilimiz Retit 
Galip Beyefendinin bu ihtiyaçtan 
haberdar edilmeleri için kendile
rine bir arize takdimi takarrDr 
etmiftir. Mektep ihtiyaca da kar
ıılandığı taktirde Bitlis arzusu 
ve isteği tamam!anmıt ıehirleri
mizden birisi olacakhr. 

Çeşme'de 
Alaçptı Nahiyesine Su 

Getiriliyor 
Çetm• (Huıusl) - TütOnclller 

ve MahaulAb Aaraziye Koopera
tifi tufiye olunarak aermayeıi 
çok bayırla olan Alaçatı ve il ca• 
lramma isale edilecek •ya tabıiı 
olunmQfbir. Bu ifle Vali Pap 
çt1k yakından allkadar olmakta
dır. Çllnldl Alaçabda kuyudan 
başka hiç Çetme yoktur. Ve bu 
kuyuların l:aer •ae butahğm 
&nllne geçilmesi için tatbirine 
oldukça ehemmiyetli para urfe
clilmektedir. Şimdi Alaçab nahi- I 
yesine indirilecek olan Bedir 
suyu Alaçabyı bu masraftan 
kurtaracağı fibi hor ıene ziya· 
retçilerile dolan llıca11 ihya ede- . 
tektir. - M. N. 

Tirenin umumi maaura•ı 
tarihi Yak'alara tahit olm111 iyi 
we k6tl glnler glrmOt bllbuea 
Aydın •• Osman oğullanma b ... 
1Detli devirlerinde nüfusu 200 
bini bulmuttur. lnhitat devirle
rinde kemalini kaybetmiye bafla-
JaD bu tirin tehir bug&n, on be' 
bilyilk mahalle7e aynim ı (6000) 
kOsQr hane we ( 22,000) kiair 
nllfuıa maliktir. lkı blyilk aahiye 

• ~ 85 k6y, emum 
kaza itibarıle 
( 44,500) küaur 
nüfuau Yardır. 
Nef•i ıehirde beş 
tane lkmektep 
•anada lhtiaçla
ra cevap verme-
diiinden daha iki 
itam teıkültlı 
mektebin yapılma• 
aı VilAyet idare 
meclisince karar-
1.ttınlnufllr, ça
hfkan kaymaka-
mımız Baha BeJia 
\ıimmetile her kir 
de birer tane 
mektep yapılmak· 
br. Tirenin bir-

cok cllle!L~ri vardır. Bu dilek
lerin en ba; .,da .. Ortamektep • 
ihtiyacanı glrllrilL 

Maarif Veklleti, 22000 nnfa. 
.. malik Tirenin bu mOhim ih
tiyacım nazarı clikkata alarak 
lallmll&deld HDe içinde bir orta 
mektep açıhnuına karar were
ceji llmit edilmektedir. - M. N. 

Akşehir Ortamektep Ta
lellesinin Muvaffakiyeti 

Alqehir(Hoausl) -
Şehrimiz Ortamektep 
talebeleri tarafında 
cuma gllnll talebe we
lilerine çok riizel bir 
mllıaruere wernaiftir. 

Mektep binuında , 
yapalao bu mllaame
rede Alay kumanda
m, Mtıddeiumuml, ye 
Mahkeme rei.al Be,. 
lerle birçok da•etlilu 
hazır buluamutlarclır.8 
MOıamereye eneli 
lıtiklil mar11 ile b ... 
lanılda. Musiki, mono- Yem•lllerden iki lnUN 
loj ve bilha... • Akın pl1ul • deki piyea te hakikaten stbel 
bllyllk muvaffaJoJet!e temajl edil- oldu 1apılan temaillerle a87lenen 
dL Halk EYi u•bek laaYUI heye- moaoloğ Ye mtıziltler daYetliler 

' taraf .ndan hararetle alkışlandı, ba 
canlanan dayetlUeri memnun b.. suretle talebe Yelilerl çok ıllzel 
rakb. • Çnrik merdiven ,. ilmin- bir gtlo yapch. 

Smdırgı Tutun Piyasası Açıldı 
Smdırğl, ( Huaual ) - Ken 

Amerikan kumpanyU1 direkt&rll 
M. Mab Sındutıya gelmit ve 
t8Uln piyasuam 88 kuraftan 
aç11111br. ilk elde 25-30 bin okka 
tOtilD ublm11br. Pir•91! . aphnca 
Tlltlln l•hiaar lclarai ele .na.. 
yaata baılamııbr. 

Afyonda Yeni OlçUler Kursu 
Afyon, {Huaual) - Yenl aa.. 

çillerin af'De batında tatbik met
kiine konacapm nuan dikkata 
ala.o Halk Evi al&bclarlara yeni 
llçUlerin kullanılmasım ljretmek 
iPa bir kan açmlfbr. Kona bil
uıaa e111aflar devam etmektedir. 

Yeni Neşrigat 

Mekteplerde 
Çıkan 
Mecmualar 

Vaktile lstanbulda aenglll 
edebi, fikri mecmualar varda. 
Mektepli gençler, ders haricinde
ki okuma ibtiyaçlanuı ba mec
mualardan temin ederlerdi. 

Yeni harflerden ıonra mec
muacılık iflAı ettL Bir mllddet 
ortalık mecmuuız kalcL. Gençlik 
yeni harflerle okuma zevkini 
alclaktan aonra da bu mecmualar 
neşredilmedi. Şimdilik çıka 
kadro, Yeni Tilrk mecmuası, Mu
hit, lzmirde Fikirler gibi mec
mualar da ge1çlerin okuma ihti
yaçlarına cevap veremedi. Her 
biri onların umumi aeviyelerindeıa 
yukatada kaldı. 

Ba 11ebeple liae rençlm'iaia 
mekteplerde hulUll mecmualu 
nepine mecbur olduldanm ı6rlle 
JO&"UL 1PIMle ba7at " laareket 
olu bu u.elerde taleW. kendi 
aralarında, kendi kOçiik bltp-
1-ile hususi mecmualar netredi
yorlar. latanbul liaelerinba birço
funda oldujıa sibL Bam tapa 
liselerinde de b6yle birer mec
mua Defl'edilmektedir. 

Ba mecmualar bize yetişmekte 
olaa 1enl nealia hislerini ye fi. 
kirlerini naklettikleri lçia pek 
kıymetlidirler. 

Ôalmde te1&dtlfea AU
Erkek liaeainln çakardıfl U.. 
mec:mua11 ile, Kastamonu talebe
linla ••ırettiji lpk mecmuam ...... 

Ba iki mecmuada fikir har .. 
ketinia bili Ziya Gık Alp talrl 
albnda oldutana 16rtlyoruz. Da 
iki U.e ıençleri lalli Ziya Galr 
Alp'm ılrllfil• g&rOyor, on• 
manbkile dOtllaOyor, bldiuta 
oam ,aıI&ğtl ile balnyorlu. 
Ş8pb..a ba gklllk onlan lçtl
mai7at hocalara tarafından Yerll
miftir. Buatıııldl dllnyayı, yeni 
Alemi. Jeni ilmi ve yeai aoıyo
lojiyl bilmiyorlar. 

Ylae ba mecmua1ana edebl
pt aabaunda da bili aşk, bUlbll 
hlklm. Bununla beraber imdatb 
gençlerin gUzel tiir ve manzu
melerine rut geliyoruz. 

Meseli Adana liıe mecmua-
11nda Y. Eoiı imzab (Ayıem) 
ıiirindea bir parça: 

Canlanar gözümde yarin hayali 
Terketmlt abulur IU1lk ..aub 
Bir plln ıekllnde tülbent oyah 
E•ladeo çe9meye gelince Anem. 

lf. 
Bir elinde barda" birinde •t1 
Tarlaya gltmeıl ona bevee&L 
Oto,.n bOlbtlller Hlinl lleıd, 
Çakıllı yollarda geılnu Ay .... 

Yine Adana Uae mecmaUJada 
,ardllllm ıu riya parçaıına ba
kı1111: 

ROYAM 
Durup dtı1tıntıyord1119 
Baberaiz fttldl •1h-. 
Cinler, .ıbler, melekler 
Yaııma atıiltlller. -· .. -
~mi bir f&J' diledi, 
Klmiıl dit biledi, 
Jluallarda gordUtUm 
Bu çOzUlmes kOr dOğll• 
Ulandıkça ulaadı, 
GOzlerde alev yanda. 
Batunda çevrildtler; 
Bu çekelim, dedıler. 
Onlarla ujra.ıırteıı 
Ah kurtulaydım deıken 
Cinler düttillor suya 
Veda etUıo uylrtıyı. 

Onunr.. eındtaa 
190 v ... , 
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Berlin'd11 
Gizli Bir Radyo 
Merkezi 

Bir mllddettenberl Rad10 ... 
erbzl 1 hibl BerHaliler, 

Berlln radyo iata
'etealer ~ liyoaunua nefri-
miıtldl,,r4l pb aruaaa pea 

•• muiplik yapan sizli bir ko
mlbııiat radyo merkezinin alfl'l-
1atile eğleacell •akit ıeçirlyor
larc:L. Berlia rady•a aepiyata 
bqlar bqlamu bu merkeı de 
il• atu eder •• onun .a,ı .. 
clild..U.ia tamamen 11dcla we1ler 
llylerclL Muell bap rad10 
ftlltuile bqYekil bir nutu•r mu 
.a,H1ecelr. Gilll komlala el
~ da clerbal faaliyet• 
Hem bapeldlia aatlmna l 

et. - tanlJeleriain tama
- .W. .. ,.. .a,lvcli. Soa .. ..... .. ... •-" .. .... 
.... tehlikeli Mr ........ .... 
....... lpbleri .., ... , .. .. 
... ,...,. .... ederek aorta 
..,. ..... ,. ~ ediyordu. Al-

... -~·· epey ıamuclaaberi 

.. lltmllr- uuLiı Mide bala-•••fh Hatta 10D rQalerch, ba 
lltulJO.. llerlia poliliae me,d• 
okuyarak kendini b....._.aca-
1- ile•• Din etmiftl. L-.. 
dilclliiae ı•e aepiyat, •" -.k 
,_ deiiftlrilmek aarıtile 1a~ 
,...ela. Nihayet ıeçen alqam AJ. 
•• ubıtuı, Berliaia fimal ma
Weleriadea biriadea Terildijine 
lalkmeyleditl ba ıizll merkezin 
ferini teshil etmif, ıece ant ola
rak bu eYI buaralc hem mer
kezi IUltarmUf. hem de merked 
idare eden dart komllniati 1aka
lamlfbr. Bunların beraberinde, 
amca bir baJb da ka1111ıa.i1Pt• 
ait propesancla ewaka bul111111111f-
tur. Kendileri tevkıf edilnıiflerdir. 

Aimclire kadar deaizia derio-
ıtiztn ilklerine inmek 

içiD yapdu tec
al llderllld rlbeler clahaa ya-

,.. ma•affakiyet •ermiftir· Çln
•ı lli~blr •1m-. 425 metıwlea 
.......... lnememiftl 8a ıoa •u
waffakiyet te ıeao MDeai ltuir .. 
anada temla olaaabb.ittl Halbuki 
.... IUmleriadea Vilya• Beob 
• Oltia a.toa ..... 850 .... 
..,. kadar deme tinbllmltler 
.. Wçbir fenabk IaiaebDed• 
tehar ... ,_ Jldae aYdet etmlt
lercllr. Ba IDlf Ye çıklfla, la,_ 
ilimleri WçtHr feUallclelk l&
••sdt!erdir. Y alaıı 550 • 850 
_.. .t.inllkte pJet ıear._in 
Wak ........ ~.-dir. Ba 
•Vrlüda .... bWliJetl, ..... 

kmetll ..,. 
_. ................... A,.ı . " ......... ..,. 
..... •ewı ....... t... 
., •tmitl•cllr. Apk " kOJll 
...... atak ........ 
.. ,. _,....,....... .. derece 
..._. .._ API ••ada liJa 
~ 1111et blJlk w,•••ra • ...................... 
•ı± "-'•• tecrllMhit ... at 
...... charuula , ........ . 

&ON POST AN iN 

iLAN FIAn.ERI ..... 
t-ba. a tU ıltu 1 1a&ara psetenln 

..U• 1amt1• •auta 4 llellmecllr. 
a-Apt JAD••• a Mtm 1 lalltl•tlr. 

Dala& kalla •e au la• JUllar 
..... ile ...... edilir. . 
..,.,..._ ... Ulalar .......... 
IMleN Wddlr~ 

":ı!a lael 

• • 
c 

l&Dct.a 
1ôô ır. ..... - . 100 • 
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Değdi! 
Kethüda lskender Çelebi Bağdat 
Şehrinin Bir Sokağında Asılıyor 

ısu ,.Lada lran topraklan-
bir Oamaah aa ıelmll olan 
ordaaa lraa top- Kaamd Sille,. 
raldarmda Derli- man. yezlriDi dia-
yorda. O dewe lediktea aoara 
slr• dllnynm ÇelebiJI imza. 
ea mllkemmel 
ordusu olan bu 
mubtef"m lm.
ntin bqaada it 
kiti, derece ele
nce tize çarpıe 
1orda: Serubr 
" Saclruam 
lbrüılm P..., 

K.ltmda ··der Çelebi, A· 
rap Y• Acem 
Defterclan Nak 
kat AD S.,I .. 

lmparatorlujaa bchtial ... 
lialeriade, keadi clalreleriacle •e 
kendi debdebeleriacle tem.O eden 
ba llç ba,lk bq, hiç te Jlnk 
biflitl bpmıyorlarch. Saclruam, 
batla alfuzaaa ...... .., t.keader 
Çelebiyi kıakamyorclu. Çlakl 
Çelebi, kendinden ha1U apfl 
bir mertebede lk• debdebe 
itibarile çok yukan bulunuyordu. 
Souuz bir HrYetten. ahular 
dolusu attan, lllrtl allrl Hkbanla 
aancadan, haremajuandaa baıka 
llç Jllzll lırmah ldlJlh &iJeD alta 
,a. kaleat nrda. Ba kileler, 
e;le aellflalRl topla-.. Mm' 
1eler de değildL içlerinde bilA
hara lmpıratorlujun eo bllyllk 
adamı mevkline yObelea Ye 
tarihte de ayni Jeri tutan !o
kullu Mehmet Pap albi nadir 
1arachlıtlı ıençler de meYCUttu. 
Halbuki Saclruam topa topa 
cllrt Jls kaleye malikti. 

Nakkq Ali Be1 de lak•der 
Çelebiyi lnakam1orcla, bir fına.. 
bm balup onu çukura dlflrmek 
.. JerİD• seçmek latl1orda. 
llkeader Çelehl, her iki adamın 
luakançlıldaruu •amelde beraber 
endlte etml1orcla, Ka...a Saltan 
S&l91maaıa müabbetlae tlftld. 
,arda. Zaten Paclipla ta Wraı 
eoara 1etlfeceldl, orduma W. 
... daaam ele alacakta. Bo .. 
beple Sadraum• Ye o.lt.-..a 
eold-k kalak...., ... .. 

HalWd ....... p... ... 
...... .Allt ,tnrc Mrllpl ,... 
,.... dil birlitiae pYirmiflerdl, 

.-..ı. Ye clebcleWi ÇelebiJe 
\lr .OJUD laamlw~ ..... .,.... 
larcL. sa....,-......._.. 
blmu Deft..,_ IOl'Cl•: 

.... Herifla .....U tlltlkı• arbJ•, elliadea ..... .._ .... 
..... 8ec9'i. ... ... 

~ ....... --......... ,. ... 
............... 11 .... ........... ... ... .... ... .... 

F'. .. ....... Wr tlrhl 
................. p1.w .... 
lep bUe 8-lldl_. 
... ,allan ..,._ ....... ,... 
lı1onla. Nlı·1• ' 
11Pkca koautuP Wr aru-
lllfbrclıl& O._..,.._ 
•IY•rllda tablrlnce Nakk.. Ati 
a •p1r 1a11e •• c:1u1tn. ..ww 
.... il "' ........ .... ...., 

.... .. Çele ....... 
...... laaberl ,. kwll 1c.,. 
6acle ,.,_. Fakat bir ıece, 
birkaç Jls apc:la çaba • ...._ 
Yari., Sed berine çachruulan f..-
layanca ... ı bir ıaflet lçlade 
JapdJiuu .... ._ Çlbakl, muba-
fuua bira da kendine ait olan 
huiae ..... ı.ı etmmda .... 
bir kalabahk nrclı, baalar Sacl
ruamm ad•mlan •• oalann bu
aıı diye tutluklan ota kiti de 
kea~ kaleleri idi. 

Saclraum, lıkender Çelebinin 
la~de n Nak Be • ~ 
il • IOl'pya 
çekti, bir ikisini de iıkenceye 
koydurdu. Onlar •lakender Çel .. 
binin emrile lauiaeyJ ppa et
mek latediklerial ., 11,leclilerL. 
Çelebi, derla bir haJ"t lçlade 
•yalu, 1al•n 1., Di1• bajarmca 
S.clruam ,aıım1ecliı 

- Tabii 1alaal • deci· fakat 
bla daJclaldanmm 1alu da oba 
... ketı6 lalak•ra bilclincetf*I 

Çelebi. biru paif ...... aWı. 
Çl\akll ........... ot• .... .. 
tebadetl llaWiae keadialai ora
cıkta lldlrtmui mlmk&ndl. r .. 
clipha llyı..cek alda iM ç&
rlttll.el lmklm ftrclı. Ne çan ld 
ha lmit hop çaktı. iki aJ IOlll'a 

nma pflnaı,a 
ikam paıeclL 
bkia•a mema
riJetladea alile 
cezalucW. ıc.. 
• bir mldclet ..... .,. ... 
tealdp ... ..... ,., ........ . ... ............. 

Saclruam ... 
lltftpkballt 

Mr ı.n. •• -.. bnetmd.p 
dltm••mdarataaadaldeıııcl-
lll~lcla·.Wrftlllela•p
oraclu pprkea ,,,..... ,m. 
Nakkaı Al Be1 .u& P .... 
...... bir ...... ipe ..... ..,. 

ona ıa.tercll " mınldadıt 
- Yine Jlbelde aw .. 

,. .... bal ..... , .. 
Nakb" •••m bir -... 

aYapftl'dlc 
- Ba Jllr..U.. arbk ...., 

da 1lefmezl 
Tarih, •btl bir lmkuçhktaa 

~--··~: omalib lmp•t o cıa.. 
yetten bulapn iğrenç bir kiri de 
ka7dedi1or: ma..dereL. Kaaml 
Saltan Sil.,._, ~ 11c11a+ 
takt• ...... ,.. bla ldflllk bir 
1ekla Jataa lrllelerial, .... ,..._ 
nm, ban......... atbnlu,.. 
rak W'&JIM •'-lfll. Mil1oalua 
balii ... .... ... de, ...... 
lerlae Yer6mı,...-. kwllae 
... etmlftl. • lrulı, fakat tadı 
n.aç. oaclaa ..... plea pacll-

. pldana aaclarua.ıann, •ıhlwill 
•izam ..... clırclaim.... .... .. 
,.. ... lmpratorllılda ·-· 
balauelerle- ......... " 
...... • ... c1er. etmek aclet 
olthal.. - M. T. 

n En 
Yr 

Bilmecemü-

Geçen Bilmece
mizi Dojru 
Halledenler 

.... Met 111118'9 
Kaw•n._. 

latanbul Cerrıbpıp haataneatn 
ıoa Sl117man, Adana Erkek llte 
talelJeelHea 18' Nuri, latan bul 41 in 
mektep ' laotl unıhudan 186 &.mi 
xanı, İltanbal tıs ortameldebl tal 
ılnden 268 m..., Ankara Gul 
llkmektebl 4Gclla.. •nalından 
Fatma, Boıoyat llkmettep talı 
ilinden 800 BayrOlnlaa, Ankara la 
llHll 7 laol nnıf talebealnda Ze 
lnaab111 '8 laol mektep S lnOI 
tıuclaa 1'° Feriha Te·dik, S TU P. 
Pf. mektebi 1 lnol 11nafınd&D 41 
llbaml, Beyoll• 88 inci mektep 1 in 
llllıftaa 41 Nimet lamaıl, Çapa 
ka& mektebi ' Oaol llDJfuadaa aJ 
8e7 Ti Jlammlar. 

llullllN Dı•ırl A .. o&lldmrı 
lltaab.a t inci Dkmeltlep 4 b 

••lfınclaa 171 Mualfet, U.nll 
JOw JlaJreUlla ......... 1- .... 
f&a4laa 11 Mth, ı. ... w .. 
~ tll ......... 18'1 Zllllcll -. 
~ ';~ ... ~··· ....... ... ..,. ~-· ... w - .... .. 
tebl taleblllaata 
kıı mualll• mektelıl talebtllla41111 
Palllaa Jtımal, latan bal 46 lnol me1d• 
talebellatlea 111 Orlaaa, AdaDa wkei 
111111 bldael .. d tale .... • • 
ApclllnM•, bir etllek aullla 
mektebi taıebelhad• ıa eew.w-. 
latanbal kıı ona mektebi &alellellaclea 
178 Balide ilanım Ti 8eJltr• 

••• w ............. " 
latanbal 11 inal mektep l lnoı • 

llfaaclaa I08 )faal, S.m1ua 10 ...,.. 
llk•ektebl 1 laol 11Dlf talebelind• 
108 Necml7e, Be7kos 40 ıoca ... 
1 lnol uıaıfandaa 71 Sababat, Vela 
orta mektebi 1 bol 11nlfnıclan 1'19 
eaup, Klll•ll ukert 11~1 9 UD011 
ııaaflnclan 1199 Ali Naci, UsunkGprl 
Süar1a llkmektep 8 tın ol 11nlf taJeıe. 
1Mıda4'1A- ~ QaW~ Erf!'kG7 88 inal 
aektli d"~4- ltiSll 
Vdatı nkara erkek orta mektebl 
1 inci ıınıfaudao '89 Hitat, Ankt.ra 
kas illeti talebealnden f8 Fikriye. 
PanpJta 11.11_,.. mekteW a ati 
11nıtınclan Zare, 887kos 40 ıneı _. 
tep ' Qnel 11aıfın daa e l'Drıt, 
Jımlt Ulapsl mektebi 6 inci ••d w 
leblllndH 471 lbau, Bola ilk m• 
kn mektebi 6 lnot ıındlndan 81 11• 
enet, Uıuldtpra Oallıub•at Uklllek• 
tebl IOD 11aıfaadaa Maslaar, K1rklarlll 
mllllTI mektebi mull mi O kıl L 
oll• Tara.t, üana tieanı mekı.11t 
&alebelladea 8U Cama!, Ankara Olll 
tik tas aektebl l laol 111Dfua4an '80 ••bnb, 4IJ9lt .......... .,,. ... 
181 .. ).W· ·ewat, lnanhl erkell 
aullhD •lktebl talebellad• • 
Cemal Bayrallab, ı.ıa.-.ıı m ora 
mektebi taı...ın4• 811 Melth~ 

Kangamrak n laal •*'* ....... 
den 781 Salllll441a, laaUbal m orta 
••ktıibl .......... "'Zil•, A4.u 
tloaıt& •ktılhl .............. -
N. Bemıl, Peı&ev.ı,.ı 1liell 1 lalal 
Dılı• ... 111 Zeld, ...... ~- ... 
mektebi 1 lael .....,. l.le S.lbip, Ü•··--- ... )IQbHcıl, Aabra, kıl .. • ... 
lktaol 11aıfı•4aa '5 Me41U, Kuwal 
8ailplll &• , ... , t .... udin ... 
ıe Ullaa &üt. A4•• u-.. .. .._. 
ı laol 111Uf talebedadea • Bikmltt 
Ankara erkek llaHI t lııel mllfıaclu 
Hl Bı1Ma1a.Wa lituhl M lad ... 
., betiatl ••afi•.. .. KeiMI, Mit 
Ura .... iL ...... .. ... 
... • ..,.,. ...... ıı .... 
...... , ... ,4,. '"' ~ 
f P. ............ be ~ 
lllaa llallaut, lataabr 1 
.. •• taıötlladta ll8I 
blldllp.. 1 • 
........ • ......-. 8h' ... 19rsl 

• .... 1 .... •d ----
...... la&Mlt1'1 kas o~.__..-
......_._ ili Nadide, 
...... 1 ...... 11 t.141!1111H4• -
..... ........ ... orta •etteltl 
webella• ' s.,ıaı, raı•ı•11 
atktlbl talebedıa4ıa 6' ecJ•t Bt D .. 

Ksl.U ubd Ullll Mlhadea ... 
Taoettln A4111, ltaakap 8alnt tahlil 
malıall• " 1obk ~lcaw llMld, Mla 
tMlr AtareeD ............ .. 
._ -rrtM, ıı..n.a ._ •ta 9MUW .................... .., ... 
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f Ziraat Bahsi l 
Ağaç Eşganın 
Dagnmasını 
Arttırmak 

a 

Blıe ıiraat hususundaki 
uı'f.lfkU 11 erinizi sorun uz. 

Son Poela'mn 
•Çiftçi> si ıiıi gUçlUkten 
kurtaracaktır. 

S - Ağaçtan yapılmıı eıya• 
nın ömrünü artırmak, fazla da· 
yanmalannı temin etmek mnmkün 
müdür? 

Kandıra - Ali 
C - AJelOmum ağaç ve ne

batı ıeylerden yapılmıı eşyanın 
dayanmasını artırmak için bu 
etyayı göztqı banyosuna batır
mak kifidir. Bunun için taftan 
bir oluk ve bahusus bir havuz 
içine kifi miktarda su konularak 
beher yllz kiloellllA bet kilo hesa· 
bile 16:ıtap = Slllfat da Knvivr 
kabLr ve iyice ka'lfbnlarak banyo 
mahl6lll hazırlanır. Ondan aonra 
kullanılacak olan Aban Apı, 
araba oku, kllrek Apa, terek, 
11nk, 1epet, kllfe, bU1r, urıan, 
lidm n her tllrlil nebaU eıya 
blyllklllklerine ı&re bu suya ba· 
bnlır. Banyo mllddetl ıöyledir: 
Herek ve 11rıklar 15 glla 
Kuru keresteler 20 • 
Sicim •• ipler 24 aat 
Urıanlar a6 " 
Sele ve aepetler 12 ,. 
Haaırlar, knf eler 48 " 

Baylece g6zt4f1 banyoaundı& 
bırakılan ağaçlar ve ağaçtan ya• 
pdmıı eıya yağmurlardan çllrft
mez ve kurt ytyintilerinden mU
teessir olmaz. (Reçineli ağaçlar 
mutlaka kuru olmahdır.) Soa 
derece dayanıkla •• lmllrlft olar. 

ç.ttçl ____ ......... " ....................... .____ ... 
Bir Hakim 
Yaptığı Müdafaa
yı Beğenmedi 

Londramn (Old Bailby) lamı 
verilen mabkemui... Kllnlde 
mtnferit lngiliz hlldmi Mister 
Havk, maznun mevkiinde de 
paç bir adam nr. lami Kriato
fer, mealeji re8Amlıktır. Ha· 
ftlename tahrif ederek poe
tabanedea a1n, ayn iç defa 
içer lnailizden dokus lagilia 
liraia para almakla mlttebimclir. 

HAkim aoruyor: 
- Mtıdafauw yapınız 1 
Munwr. 
- Y apbm efendim. 
- Bu kadarcıkla olmaz. AYU-

•atuus 1ok mu? 
- Yok efendim. 
- Tutunuz. 
- Param yok. 
Hlkim, bir uniye kadu dl

ftbadl. Vakit vardı. Adliye mari
fetile baroya mtlracaat ederek 
bir aYUkat tayİD ettirmek te 
mlmklndD. Fakat bu, muauaua 
belki fuzuU '/er• mahpus kalma-
11nı intaç edecekti. Şu teklifte 
bulundu: 

-Avukatlıjlnıza ben yapaam 
lıabal eder mlalniz 1 

- M•almemnanlye. 
HAkim efendl derhal kDnl

den çıkh, avukatlara mahlua ma-
We ıelcli •• reuamdaa dinlediji. 
E.u dahilide mllclafaa da bulun
da. Soma tekrar klln&ye çıkb, 
maman , ...... ayala kalkm ... 
m ihtar etti •• fU karan blldircb: 

- On iki •1 hap" mall
ktm1a11az. 

Hlkim efendi, a..Ut mfatile 
7apbjı mDd.ıaa11 kuclW ele · 
l.eteam•miftl. 
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Dünyada Oh~p Bitenler 
• ---

iki Düşman Tayyarecinin 
Tesadüfi Karşılaşması ,. 

Alman harp 
tayyarecilerinden 
Fon Şlayş, bu .. 
yük muharebenin 
hava mllcad ... 
lelerine ait bir 
habraaım nakle
diyor. BütOn 
tayyareciler ara· 
sın da mevcut 
umumi dostluk 
ve muhabbeti 
g6ıterea bu ha
bra, acı olduju 
kadar bu doat
luğuıı kunet Ye 
derecesini ifade 
etmektedir. 

Vak'a 1918 
aeneai mayı11nın 
21 inci gilnl ce
reyan etmiıtir. 

Fon Şiayı Garp 
cepheıinde bir 
tayyare filosu kumandanıdır. 
Emri altıııda 12 tayyare vardır. 
Cephe Dıeriade bir keıif açuıu 
yapbkt•n aonra filosu ile bera• 
ber d6nerken 4000 metre yllk• 
.eklikte 18 tayyareden mllrek· 
kep bir ln,Uiı bava filosunu 
g6r0yor. Bu filo, yan taraftadır. 
O da Almanları görmDıtDr. Al
man filosu, muharebe hazırlağı 
alarak İngilizlere doğru ilerler• 
ken başka bit vazife alan lngiliz 
tayyareleri, istikametlerini değiş· 
tirmiye lllzum g&miyerek yolla· 
nna devam ediyorlar. Fakat 
içlerinden koçuk bir tayyare, 
mensup olduğu filodan aynhyor 
ve Almanlara hlkum ediyor. Bu 
tayyareyi, teıadDf, filo kumandan 
Fon Şiayı ile karşılaşlırmııtır. 
Kıaa bir muharebeden ıonra 
lngiJizlerin motörO bozuluyor ve 
Alman cepbeal gerisinde yere 
iniyor. Fon Şiayı dllşmanınıo 
pqinl bırakmamııtır. O da arka· 
81Dı takip etmiı, lnglliı;in indiii 
bir çayarlıta lnmiıtir. Bekliyor ki 
lngiz her tOrlil kurtulma imkln
larmın kalmadıjını g6rerek te .. 
lim olaan. Fakat İngiliz oralarda 
değildir. Tayyaresinin arkasma 
çekilerek sipere yatmıı, yerinden 
hareket etmiyor. Fon Şlayt İH 
adamm tlı:erine fittiji takdirde 
bir kurtun yemekten çekialyor 
•• bajınyon 

- Arkadaı, ne uklanıyor
aun, tesli::n olsana? 

lnfiliz'de ce•ap yok. aadece 
tayyarenin arkaıından ba11nı uza
tıp baluyor •e tekrar çeklllyor, 
bu hareket. Foa Şiayı'• bira ela 
luzdırmıfbr, tekrar IOlıl)'on 

- Saklambaç oynamanın ... 
ra• detfl. Çak meydana, lnaU,de 
vaziyetin ıllllblçl8i6all aaı.....,. 
tır, ba defa da meydaaa ~kayor, 
arkasında UIUD •• mqia bir 
kapot Yardır ki Fon Şl•ypn h~ 
ıuaa ıitmiıtlr. lnıilizin arkuıa
dan alıp keadiai si1mek arzu-
81111dad1r. Çinko, umumiyetle 
bava muharebelerinde, eair •azi. 
yetine dDten tayyarednln qyuı 
onu air alana aittir. Fakat la
rlli• bu umaml kaideyi bilmeline 
ratmea kapotunu çıkarmıyor, 
fakat sarunt kaquanda later 
iatemu kapotuadan aynlmı1a 
nsa ıa.terlyor. Fakat onun 
bpohuau çıkarmulle F oa $lanı 
...... edlr ala,o;, ....... 

1 
pattan aynlan ıenç la,nıa tay
yareclsi futl>ol elbi...Uedir. Bu 
hale lklıl de anlnyorlar. Fakat bu 
gillme, Fon Şian kapotunu 
çıkardığl ıaman kahkahaya kal-
boluyor, çUnkll o erken açmıya 
mecbur kaldığı için giyinmiye ..,. 
kit bulamamışhr ve pijamalıdır. 

Bu hldise, iki ta11areciyi 
can, ciğer doıt yaplDlfbr. O 
akşam F OD Şiayı eair ettiği 
İngiliz tayyareciıi mülAzim Reece 
ıerefine tayyareciler kulilbilnde 
ziyafet verdiği zaman esir doatu 
kulatına fwldıyar: 

- Asidm, ben lraçauya ka
rar verdim, haberin olsun. 

AJmaa cevap •eriyor: 
- g61e, gllle, fakat kaçmıya 

muyaffak olabileceğini zan-
netmem. 

• Bundan bir ay evvel lngiJiı 
tayyarecllereri, muharebede ba
lunmuı Alman tayyareeilerinl 

fngiltereye da
vet etmişlerdir. 

Eakl dOımanlar, 
timdi, tayyare-
lerle lngiJtere 
tlzerinde uçarak 
İngiliz halkına 
dllnkll dOımanıa 
buglhaktl dost 
olabileceğini fi
len g6steriyor. 
Misafirler, fngil· 
terenin Heaton 

ta71are kararıl
hına indikleri 
11racla F OD Şiayı ......... 
yor ki kencliaine 
yabanca clejilclir 

•• bairıyor: 
- Mister Re-

ece. 

1 
Adam d&ı&yor " derhal 

tanıpyorlar. Fon Şianın ıarp 
cepbeainde yere inmiye mecbur 
ettiği ıenç ta11ared pmdl 
GlukoYUn maruf otomobil fab
rikalanndan birinde mDdllrdllr. 

Eaki dBtmanıa lngiJtereye 
ıeldiiini daymUf, 16r01miye 
gelmif tir. O akf8m Lİgiliz tar 
yareciler kulGbDnde yine bir 
ziyafet vardır. Fakat bu defa, 
daveti yapan eaki mllllzim Re .. 
cedir. Ve bu ziyafet, F OD Şlay· 
tın vaktile kendisine Almanyada 
verdiji çayın bir mukabelesi 
olmuttar. Ba mlauebetle fUDU 

da kaydetmek llzımd.,. ki mWl
zim Reece ıayladiği gibi Alman
yadan kaçmıya teşebbllı etmiş, 
fakat mu•affak olamamııtır. 
Dilnlln dllfmanlan, lfte bugtla 
bir tesadlif neticeli Ağ kalmıı 
ve geçmif hatıraları tatlı, tatb 
anllUflardır. Fakat yarın? Ya 
yann ne olacak ·ı 

Görülmemiş Bir Fırtı
nanın Tahribah 

Bir Kasabanın 3000 Nüfusundan 
2500ü Öldü 

Banla KPGa ,......_ lle81PIH• ••re 
Bu ayın tam dokuzunda Kaba 

acluı mtlthit bir kaaarıa n. di
nip a&prtlldtl. Denb aularuun 
kilometrelerce toprak içlerine 
ıirmeainl intaç eden ba bava 
fellketl neticeainde Santa Kraz 
del Slr l•minde kocaman bir 
ıebrin ıimdt yerinde yeller eai
yor. Tek bir duvar Yeya bina 
Clildli lralBIDfbr. Buna illYetea 
..... ...... da ...... ı.ec.. 

ederek fırtuaaam yara lnrakbtma 
o tamamlamıfbr. Ba facie•m 
hula tarafı tadar ld kamrı ... 
vukua releeethd HaYaDa ad .. 
raaathanesi midlll"tl mllhendil 
Millaı iki fln enel teapit etmlt. 
her tarafa haber ••rdiji slbl 
S.1nta Krnı pbri ahallalne de 
ıehrl barakarak maklara kaçma-
ları bllclirllmiftir. Fakat laalk ... •tan ....... -'fNr. ıc..,. . 

I 

..,. ' • 
iktisat Sütunu 

Türkigede 
Nerelerde 
Petrol Var? 

' 
Elektrik Mühendisi Haau 

HAiet Bey .. Tllrkiyede elektrllr 
sanayii ve kuvayı muharrik• 
membalan ,, iaminde çok loyn:ıetll 
bir eıer neşretti. 

Bu eaer, bize memleketimizin 
itlenmlı Yeya henllz el değmemit 
servet membalannı öğretiyor. 811 
ıenet membalarından ( petrol ) 
kıımını naklediyoruz. 

Bu eserin verdiği malOmata 
g6re TUrkiyede akalll Llı ıı ilyar 
tllrk liraaı kıymetinde pcıtrf) mtm
baları vardır. Bilhassa Kaf .::r• ve 
lrandaki petrol kuynlc.r:nı r 
ıubesi demek olan Bit!iı, V. ft 

Erzurum taraflarında zengin pet .. 
rol damarları varclar. Ba damarlar 
300 kilometre unnlafuad3 ·, · 

Va•'da - Van'da Kortoı c>
nrında Van phrinin 8 kilometn 
timall prkl.inde ıenit mikyuta 
petrol damarlanna teaadlf edll
mfttir. Fakat ba petrollardan a.. 
tifade edebilmek için demiryola. 
nan oraya kadu mama• luamclır. 

Katrtmlı'da - Enaram'un 48 
kilometre cenuba prklainde Şer 
tanderul aahillerinde petrol bg. 
lmımuftaı'. Burada 1917 de bir 
kaya kazdmlf ve rftnd. 300 kilo 
kadar mazot ahnmlfbr. 

Na/tilc'te - K6mDrdajt bo
yunca •• K&mtlrdağının cenubun
da Naftik k&yO civannda 1 • 2 
metre derinliğinde petrol kuyalan 
vard1r. 

Pellek't• - Mamahatun'nma 
32 kilometre memafesiade ve Bel
lek'in timalinde petrol koyulan 
bulunmuttur. 

Hasanlcale'de - Haaankale 
civarında muhtelif yerlerde z~ 
gİD petrol damarlanna teAdllf 
edilmlt •• 15 metre deriıiliğinde 
iyi cin• muot çıkanlm11br. 

Zo/co' da - Zoko havalWnde, 
Bitli• dnnnda ve Elcezire hacht
dunda ıeaıiD petrol membalan 
YUdll'. 

ICadamıuıa'dtı - Kaatame
nu •da Kazılırmak aahillerinde ml
laim petrol damarlaruıa teAclaf 
edllmiftlr. Jeolojik tetkikatı h .. 
nlı bitmemiftir, 

Traltga'da - TnJr,a'cla Mar
mara aahillerinde, Gelibolu CİYa
nnda petrol membalan mevcuttur. 
O.lioaman'la Milla nelari ar .. Dda 
Kep11'11111 65 kil ... tn ceaôp 
~ IOaclaJ JA,..... Ye. 

.,.trol lHal•m8ftw. Şarkly'lt 
GaaOI arumda ıt kUoJMtn a. ... 
rlade petrol vardır. 

8alllardaa maada Konya'••• 
cenabancla, Kank'ta. Maila'da, 
Kapdw kep.iade ve bnıkılll 
civanada petrol membalan •arclar. 

Tlrk petrolleriaia bl11k l.lr 
lltlkball Yardar ..... memlekete 
10 milJOD lira laymetlnde petroJ 
ithal edea Tlrldre, ,.,... ilaU. 
1açlaa-ım k•dl ....... tleriaden 
temin ederek ba para71 tMarruf 
edebilecektir. 

11111 ilk talaribab klçlk Alltll 
adalan cinnada laqlamlft ayna 
Mkbiacle Zamayık aclua berlae 
plmif, fakat ada,. rahat bara-
karak yamadan ıeçmif " aym 
dokuıuada Ktıba adaamı batı
rarak 6n8ne relen her .. ,i de
mmiıtir. KUirıanın arkuından 
deniz mlan, ylibek davariar 
pbl adaya blcam •tmiftlr. 
Şehrin ( aooo ) kifilik llallnadu 
(2500) 1 kuarı• ile IMraber or
tatiaa lraJlııolmuttur • 



BBABBI 
Naıl floltl• ? .. 

Naıl rwat11?. 
NtWl Ôldll? .. 

!!eJ2J1l!!!raHükm~ Giz~Kuvvetler 

Güzel Dora Teşebbüsün
de Muvaffak Olamadı 

-------

Ahmet Rıza Beyle Abdülhamit Ara
sında Uçurum Gittikçe Derinleşiyordu 

Senede bet altı defa ( Sur
Je)den (Pariı) e gelir gider. Gelip 
ıeçerkea lstanbala utrayarak Y ~ 
daz aaray nı ziyaret eder.. Hatta 
mOhimce ifler oluraa. ıareti hayır
laahanede • bilvasata• AbdUlhamite 
arzeylerdi... Şah11 pek okadar 
..,uf olaadıjı için. saraym Iİcilli 
laJiyelea~nden addolunmucL. Fa
kat o, eline ıeçea hiçbir fırub 
kaçırmazch. 

Bu lrar.kterde bir .lam olu 
Yaauf llatran. o emacla ( Berat 
timanlDID imti7azı)mİltİJor,,..... 
hanu. bir tnrlD ele ıeç~1ordu. 
Yhıe bir Pada :aenalaata -•o
da lataabula Ye aaraya ajradajl 
.. ....., P..We b"luaa Alamet 
asa •1• ._..,etı. nrilcliiinl 
.. *8ttl v ..... Zeki •clam. .ı ... 
hal buadaa kenclili.H bir paJ 
........ istedi.. latnhel-- llfll 
laafiJel~ t•vind ile ........ 
4in-, Yad llatraa derW 
Peri•'• ..... Emin vutaJar. 
taalarak Aluaet Raa .,. çatta. 
Onun, aqriratuua - ntaacla 
• bD,ek lelirlw ppbiml aaldet
dktea ..... ., ba •etriJata biraa 
..... tlclclet nrecek oluna, bllt&a 
O.meala llkuinde berkelia akl
... -birdenbire aplAcajuu ealatb. 

Ahmet Ria Bey, • o ...... 
.. • ....... .......... •• 1111 

bclar tea&Wt.lr olmaclıjı için. 
Ymuf Matraaa der.bal iaaacL. 

,_...., -··-···· ........................ ., .......... ) .... 
Ahmet Rıu a.,ı bir anda kah-1 (Sea ldu)y-. Jk kitiyl mtttecavis 
..... ,.,....._ Va falad, titan- tlafttll ıeJdL Banlar, ma•teBf 
itala ela ebedİJ• h_..t baralm- ...ıeklercle tabetliıai ikmal eden 

O- Wr 4oa&, •tr takclirkAr, bir akpm uat ....__........ M IOHI IR 
,..._. 8il" k..._ Ye kalbW 21 30tla ~~~~ vvK MD : .. 
- a. fetYlldD Wrile tiddetli oÇ Saat pnPuılll'UI BiR• MiLLET 
,.._,._,,ai.ila~Y...tlld!ı o,..e.ı,.••...._ 1 

M. 0..ld ........ laalaıi1• 
aeaanti ......a kltlbiaa ıhde
rilea • ...,. ba liyaretlai mlıı raa, ba _,., ci4 J.taebala ye .... ,. :X:aıaa: Ek••• Beti* UYANIYOR•. 

kOfbl. Alt•et Rila Be,m P ... te,. Beateuı .. : teildp lrAtlbia et.idil•• da llka 
.,_at AhalaM pek Jlluek bir Cemal ıte,ı& 
.. Ykl ...... aya .....t elci. Umuma 

11 ' i'r ' lı;,l/ı
1

1ı·l·'· lıi.' 
li !ı ' i ' . 

1 1! ı il 

ladibam oldotu için her .. tiae btr ;sa. .. pli albaa ..._.fb. 
aoawıuacl• nlon bopltılacakbr. Şehl; clabllinde ._ attıjl aclıaa im-

pndaa l>alaseclerek, laer malta Katine l~ 90 da 

••ıriJana ... ......,.. wildijinl 37 inci •mall 

:ı.ı··ı '! ., 1 ' .. : . 

'11 ~ 1ı1i:u 1 
Bu ibôarla matine wakitlerUul. ..ı bir dikkatle takip edili)'orda. 

r•lenler muntazaman ,., Bu IUl'etle Tomu iMi laim 
IMa abilecelderdir. 

.................... aza. 
fUti lmretl padlph•) .... banda 
pek birik sarar ılrec•iiai .a,. 
ledi ve ı 

O ela amuml ıre haul U,atıma 
Kahkaha Kralları B U G N her eafbuanı li'eaaalJ• ·-* 

&TAN LAURJiT •• OLlvER BilbaMa 12 den itibaren r fak olc:lu ~• yiae ... eneli ki 
HARDY - •kfiiil 'M 2. 4 • • da . d d b b • A..SRI stNE MADA LE DAR o •• ijer &tlba u RYIJ ... 

n 1 A Sineması deki Amerika4 imlan- ~. 
Tamamen Franıza •lzlft Gece &ta· 10 Hop sitmoyi ve .... siJia-

K AF E S e I LE R ..--------!"--. meyi ..... ,,_dif.. Hayat •• 
f11m ... parlak auı .. dak17et 11 .... 1.i. { Ki d 

1
• K 1 ) L-v-a.a tellr ı•-"" meseleler t iveten : H r akpın ft C11ma, ..,., .,... ~ 

011martea ve Pazar gfl leri l&eriımcle una boylu dlfbmi~ 
4 1/l matine erinde •• vakit bulmuftu; ne de IJL..l--z.,m -.aryete proarm ..,, ... 

bit .. ,. '1da•• getirmiftlr. Adı 
Bettı idi ve heıınz oa 1elrilial 
bi~~mlfti. Bund..- bir •lddet 
~· a.ıaret c:laliJiloeuDUO ba· 
.... kDçilk bir QlJC•ra ~ 

C.ap ..... •• • ... 
madenlere ..Wp ._ 1'aelJlata.: 
• otla. ._ .- ,- wmt 
Wttlii .. ,...... pı.ijtl w .... 
d6rila ......... ~ 
talar. DM ew.I de ~ 
olcfaldm içlla ~. 1iJi1t 
llı•rl Ntkaç tcdme &ati ittlhlf. 
Ba ko11\tfma, ....... •• ...... 
yapmalr .ıdlle r~lmi lir nncleiltl 
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Her İsrail Oğl~. Rastgeldiği Yerde 
Seni Oldürebilir 

- Geri dönersem ne olacak? 
- Kavmin seni taziz ~decek l 
- inanmıyorum. Siz beni 

lldllrüraünOz. 
- Hayır, söz veriyorum. 
- Fakat ben bu söze rağmen 

ıttmiyorum. 

- O halde Natan kıza seni 
Y ahuva namına tel'in ederim. 
Seni kavminden ilelebet kovarım. 
Her larail oğlu ıeni rast geldiii 
7erde öldürebilirl 

Mera pi sararmııta. Fakat am-
cuına döadO ve ıotdu : 

- Ne dersiniz? amca 1 
Amca Jabe:z aolattu 
- Evladım. larailin s6zilnll 

.Unle 1 
- Fak at amca, sen daha dtın 

hana başka tUrlU söylemiştinl 

Bana burada kalmayı tavsiye 
etmiştin! 

E'çinio gözleri ateı saçtı. 

Fakat Jebez ce•ap verdi: 
- Dün ile bugün arasında 

çok büyük fark var 1 Dün ıena 
Firavun olacak bir adam himaye 
ediyordu. O adamın bütün İsra• 
Uin lehinde bulunması ihtimali 
yardı. Bugün o adam hiçtir. 

Seti gilldft. Fakat Merapi'nin 
ytlzll kızardı ve cevap verdi : 

- Uyuyan aralan ölU değildir. 
Prens Seti bana yardım etmjye
eek misiniz? 

Prens cevap •erdi ı 
- Söz ıizindir. Gitmek ister 

lleniz gidersiniz. Kalmak ister 
lleaia aizi himayeden Adz deği· 
liml Sana bir kimse dokuna
maz. Amcamzın zannettiği kadar 
Aciz değilimi 

- T eıekkUr ederim 1 prens l 
Ben de gitmiyorum 1 Goıen'e 
Mdet etmiyorum. 

- Biz de seni tel'in etmekte 
mar ediyoruz. Mel'un ol Merapi. 

- Mel'un veya gayri mel'un, 
ıeri döomiyorum. 

Prena sevindi, ve ı 
- Aferin 1 dedi. 
Elçi kudurmuştu. Ellerini 

•zadarak, ağ~ı köklenerek anla· 
ıılmaz bir lisanla lanetler savurdu. 
Merapi'nin lıayatmı, mematmı, 
91kını, nefretini, evliliğini, dullu· 
tunu tel'in etti. Buda kifi gel· 
medi, onun doğurmasını, kısır

hğını: nesil, neiil çocuklarını tel'iıı 
etti. Nihayet onu ölllme mahkftm 
etti, elini göğsün., attı, bir bıçak 
çıkardL Ve onu oracıkta 6ldür
mek istedi. Fakat Prens Seti 
daha e•vel çekerek kılıcını elçi· 

- .. 
~----· · - . - ·-- - - ~ 

Resim 1'alıllll Kuponu 

Tabiatinbl llğrenme.ı i1U7011aıııı 

reaminh.i e ad•* tupoıı ile l>lı· 

bkte ıönderinla. Resmiuiı ııuıa 

übidlr n iade .ıdılıneJ. 

11-------------~------------laım, metle~ ~ 
l'eya 1&11'at~ 

Bulundu"'u 
:memleke' 

Resim intı f.1~ 

~deceıı: mi 't 

Resimin ilıt~l 30 kuruılll• 

Pumukabillnde göııderilo.Jı •. :. 

nin boynuna indirdi ve kellesini 
uçurdu. Sonra \!erapinin amcas.na 
döndü ve emretti: 

:- Geri dön! Kavmine anlat, 
şu kadının huzurunu ihlal edecek 
her adama yapacağım budur! 
Merapi bundan böyle Tanisle 
kalacak değildir. O ıu Menfis 
ıebrine gondcreceğinı. 

Gape-z arkadaşının kellesini 
alarak geri döndü. 

~ 
Se' i, Tanis'te durmayarak 

Menf se nakletti. onun orada 
vali<lesinden kendisine geçen 
muh~eşem bir sarayı vardı. Mara· 
pi de bu sarayda, kendine mah· 
auı bir dairede ikamet ediyordu . 

Sarayın bir kanadı ona tahsis 
oluomuıtu. İbranilerden Mııırlı
larla evlenenler oneıı geliyor, onun· 
la konuşuyor, onunla dost olu
yorlardı. 

Seti'nin babası ölmlif, onun 
matemi tutulmuş, fakat Jarail 
<ığullara onun 6lilmlinden aevin· 
mitlerdi. Seti'nin babaımı hiç te 
sevmiy~nler onlardı. Fakat Seti'nin 
hal'iuden herkes te gayri mem
nundu. Hatta İsrail oğullara bile! 

Seti haraket etmiş olsaydı , 

derhal herkes ona taraftar olur· 
bu. Fakat kendisi iıtemiyordu. 
Meafia'te mllase91 y ... mak ona 
daha iyi geliyordu. 

Seti'nin babaıı her Firavun 
gibi tahnit ve Teydeki Fıravt~Iar 
vadisine götcırlilmlif, fakat Seti 
bu merasime davet bil(; olunma• 
m·ıtı. ÇOnkn onun davel olunn ası 
lehinde bir nUma~ işe sebep olur· 
du. Bununla beraber Seti kıyafe· 
tini teb<lij ederek merasime işti· 

rak etmiş, sonra tekrar Menfise 
dörımllıtü. 

Ölen Firavunun tedfin merasl· 
mi ikmal olunduktan sonra Amen· 
Meıes Firavun olarak tetviç 
olundu. Fak at Seti yine davet 
olunmamışh. Tonis şehri b.a tet· 
viç merasiminden biç te hoşlan
mamış, hatta onu tesit bile et· 
memiıti. Herkes neş' esizdi. Prens 
Seti kAtibi Ano'yu bir hediye ile 
yeni Firavuna göndermiş, o da 
bu hediyeyi takdim ederek teb
riklerde bulunmuf, Tanis'te, yine 
Merapi'nln amcası Jobez' e ras
gelmif, o da yine Merapi'ni da
vetini istemişti. Fakat Jobez'in 
kendisi de birader:zadesinin geri 
dönmeaini istemekle Lcraber b~ 
ite pek te taraftar değil • 'eden 
mi? ÇUnkO yine Seti'niu tekrar 
tahta oturmasından fimitvardıl 
Onun tahta oturmasile kendisine 
glln doğacaktı! Hatta Jobez 
biraderzadeıinln Menfiste sarayda 
ikamet ettiğini haber almaktan 
derin bir memnuniyet duymuştu. 
Bu iıte mllhim ve bnynk klrlar 
vardı. 

Ano Menfise dönerek Prens 
Setiye görüp geçirdiklerini an
latmış, Jobez'in onu tekrar tahh 
tızerinde görmeyi,, limiti ettiğini 
ilave etmİi, bu hadise de bu 
ıekilde geç.miştir. 

Musayı en çok uğraıtıran 
Firavun, bu JODİ Firawun' dur. 

( Arkaaı var ) 
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Gençlik Ne Düşünüyor 7 

Havahn Mücadele Oldu
ğunuAnlamamızLizımdıt 

Gençlik, hayat, istikbal ve 
dünya buhranı karşısmda neler 
düşünilyor ? Bu geoit mevzular 
ctrafmda genç münevverlerimizin 
gönderdikleri miltalea sat ırlarını 

sırasile neşrediyoruz. Bugün Ka· 
raman mualJimlerioden M. Tevfik, 
Ankaradan Mustafa Rızat ve An
kara Hukuk Fakültesi mezunla
rından Selım Behçet Beylerin 
cevaplarmı okuyacaksmız. 

M. Tevfik Bey diyor ki: 
- Türk inkılabı her kafanm 

baıaramıyacağı büyük bir varlık
tır. Öyle bir eser ki onu asırlar 
bile yaratamaz. Misal mi iatiyor
ıunuz? 1ıte Avrupa miUetlerinia 
birçoğu... Onlar bugün bizim bu 
ıeri yükeeliıimizi hayret Ye deh
şetle seyrediyorlar. Eğer Türk; 
Cumhuriyetine ve Gaz.iaine bundan 
elli sene evvel kavuşmuş olsay
dı, bugüne kadar yapılan inkilip 
onu ıemalara kadar yUcdetmİf 
bulunacaktı. 

Din meaeleaine ıeliace; her
ıeyden evvel Türküm -ve ondan 
sonra Müalümanım. Müslümanlık 

dinini her buauıta yüksek bulu
yorum. 

Aile ha"kındaki kanaatlanm 
tudur: Aile, hayatı saadete ula19 
tırar, ahlikı gtizellettirir ve bize 
intizam kazandırır. 

Hayattan korkmıyorum. Mek
tepte iken hayatın tahammiU 
edilmez meşakkatlerinden bahse
derlerdi. Fakat hayat hiç te öyle 
değil ... işini bilenler ve her müı· 
klile biraz evvelden aöğlis geren
ler için hayat hiçtir. 

Nuıl bir bayat iaterainiz, 
diyorsunuz. l.,te cenbım: beride 
çok aade ve mllte.vazı bir 7aşayt1 
isterim. Ancak otuz yaşından 
sonra iki çocuk ve beni geçin
direcek bir para, fakat çok 
zengin bir kfitftp hane... itte 
hayatta temennilerim. " 

Mustafa Rızai Beyin cevabı: 
.. _ Harp aonu gençliğinin, 

yaradılıpnı seyrettiği, gelecek 
oealin tarihini göreceği, ıon as
nn mucize Yarlığı hiç tUphe
siz Türk inkılibıd ı r. 

Asırlann tarihine mğm yan 
inkılap karşısında; idealimiz: 

lokılAbı yaratıp başaran bata 
buğumuzun bu yüce eserinde 
emanet ettiği vazifelerin nOveaini 
teşkil eden iatiklil, Ctımhuriyeti
mizi korumak uğrunda ferağat• 
kir hamleleri temkinle atıp hızla 
yllrlimek en mukaddes Yazife
mizdir. 

Türk Tarihinin 

Bütnn dUnyanm geçirmekte 
olduğu iktıaadi buhranı en u 
duyan biziz. Memleketimizde bu 
büyük iıleri tutanlarm tedbir Ye 
iaabetli göriişlerinin neticesi kar
ş:smda muka-wemetim vardır. 

Dindanm, Türklüğümle. 
Sevgi kaynağı; aile yuvamdır. 
Sam mi bir yuva dileğimdir. 
Yaşamaktan korkulur mu? 
Esasen hayatın ZP-vki uğrar 

mak, didinmek ve nihayet kar• 
ııla,ılacak manileri aşmakla ka· 
imdir. 

istediğim hayat gelince? ne 
sefil ve ne de sefih yaıamak •. 
Meslek ve içtimai hayatın icabı
na göre yaıamagı ialerim. ., 

Selim Behçet Beyin cevap
lar: 

- lnkılAbımıı.1, camia .,. 
efradımızı aarf dini mahiyet ye 
mefk6relerden çıkararak Avrupa 
ruhu ve Tlirk biuiyatile techiae 
mltuf bir bareilet deye telAkJd 
etmekteyim. ArtJk dinimiz. milli 
kl\ltür içindedir lnkılip, tamı. 
mat ve "mektep açıhıı,. ile bar 
lamıt •e ikinci wefl'Utİyete ka
dar azar azar semereler Yermit
tir. Hatta barba umumide .. gaza. 
ve dini bir hisle ıehadetin y .. 

nında ay hesabı on üç glln ile
riye alındı, Avrupanınki ile bir· 
lettirildi. 

Fakat aaal c&mburiyet deYrİD• 
dedirki son aiatem bir makine 
ile ekip biçiyoruz. O umana ka· 
dar yllz seneye yaklapn muial

ne rağmen inkallp ruhunun mem
leketi tam maDUile aaramadljı, 

Gazimizin ballı hareketini biti
rinceye Ye lnkıllba azmedioce7e 
kadar dindar ruhunu okpmak 
Ye teıYik etmek ururetiAde kal
mıf olmaaile aabittir. 

Dindanm, dost tabirile umiml, 
düşman tabirile müteauıp bir 
dindarım. 

Aile kurmak Ye çocuk yeti,
tirmek bu hayatt11 en bOyUk 
emelimdir. Karı kocanın baıka 

erkek ve kadınlarla aamimiyet 
peyda etmesi, ailenın yıkılması 
için amans11 bir tuzakbr. Yaban-
cı kıı ve kadınlarla samimiyetin· 
den ıakmmak ıartile aileme 
olan merbutiyet ve aadakatımı 

muhafaza edebileceğime kaniim. 
Bunu yapamadan aile kurmak 
doğru değildir. 

Hayattan zerre kadar kork· 
mayorum.,, 

Ana Hatları 

••Turk tarihinin ana batlan,, namile yazılmakta olan büyllk e•e
rin ya11lmaaına ittirak edt:. dartılfilnun müdderialerile, tarihcıler
den bir kısmı diln darülfünunda toplanmıılardır. Bu işte vazife 
alanlar yazacakları kasmın dörtte birini kanunusani nıhayet' ne 
kadar yazmıı ve Tlirk tarih cemiyetine ıöndermiı olacaklardır. 
Resmimi& düakll toplanbya aittir. 
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1 Bir Şişe İçinde İki Çocuk 
Ölüsü Bulundu 

Un9tarah 1 l u cı s;~yfllcl.ı ) Kaçakçılık meaeleıine gelince; 
takip memurları Dr. Mardiroe 
Efendiyi cUrmUmeşbut halinde 
yakaladıkları için doktor efen
di uracıkta derhal tevkif edil· 

mi~ mubakemeai görülmek üzre 
GUmrl1k ihtisas mahkemesine 
gönderilmiıtir. 

Göbek Çalkalamalar Belalıların Locasına Münhasır Kalırdı 

fau memurları, kanuni merasimi 
yerine getirdilcten sonra dokto· 
run evine girmişler ve yapılan 

ihbarın doğruluğunu anlamışlar· 
dır. Filhakika memurlar doktor 
efendinin evinde kutular dolusu 
kaçak kokain, morfin bulmuşlar 
ve bir de Avusturya markaJı 
nıa'vıer tüfeği ele geçirmiş'erdir. 

Fakat memurların iti burada 
bitmemi9tir. Çüı;,kU evin içinde 
bu bir yığın kaçak eşyadan 
batka büyük bir fİtede muhafaza 
edilmekte bulunan çok küçük iki 
çocuk öJUıU de bulmuılardır. Bu 
çocuk ölüleri nenin nealdir, orta· 
da esrarengiz bir vaziyet varmı
dır/ Tabiidirki bu cihet takip 
memurlarının vaıifea;İ haricinde
dedir. Hu sebeple memurlar bu 
ikinci safhayı alAkadar makama 
yani poliı idaresine haber ver· 
mekle iktifa etmitlerdir. Poliı 
idareai hadisenin bu 1afhasını 
tahkik ve tespit etmekle meıgul 
oluyor. 

iki Tane Daha 
Giimrük Muhafaza bqmUdDr· 

IUğl\ memurları bu lıldiHden 
bafl<a iki kaçakçı daha yakala-

Mıılıarrirl ... l 
1-ler Hakkı Mahfuzdur 
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ko~uıma olur, loca kapıları Lir
denbire açılır, henlh on ıekiı, 
yirmi yatında olan bu gençler, 
yanlarında haydut kıyafdli 
adamlar olduğu halde arzıendıım 
ederlerdi. Her hal ve tavırların· 
dan caka ve tehakküm tafaıı bu 
gençleri halk derin bir gayz ve 
baıyet içinde aüıer, kantoya 
çıkan oyuncu kızlar, tiril •iril 
titrerdi. Bu oyuncu kızların, bü
tUn göı ıürUıleri, gerdan kırşları, 
ıöbok çalkayışları, mutlaka on
ların localarına mOnhasır kalırdı. 
Ya sarhoılukla veyahut baıka 
bir sebeple bu oyuncu kızlara 
kOçUk bir meftuniyet izhar eden· 
lerin, hemen oracıkta kafasının 
kırılması, gözünün çıkarılması 
itler bile değildi. Bu mahdum 
beylerin taııdıkları ( firma ) 'u 
tarafa dursun; 

yan Ef. nin bu ıözleri 11amimi mi 
idi, değil miydi? Bunu bir tarafa 
bırakalım, asıl betbaht olan 
Erenköy kö,klerinin sakinleriydi. 

mışlardtr. Bunlardardan birinin 
iımi Yani, diğeri de Bennaıulloo Diye bu teklifi reddetmiştir ... 

Fakat Mehmet Bey, işi iayet 
m•hirane idare elmiş: 

- Kıı.ınıı., &arayda adi bir 
(Hraylı) olarak l<alacalıc değildir. 
011a bir müddet saray terbiyeai 
•erildikten ıonra ıcbzad• BUr
nettin Efendiye zevce olacaktır. 

Diye ( Elbus B. ) i ikna etmlı. 
Bilibare Abdillhamidln kendine 
xe• ee ettiği (Behice Kadınefendl)
yi bu ıuretle taraya .retirmiıtir. 
Hiç bir hizmeti mükAfat11:ı bırak· 
mayan Abdülhamit, Mehmet Beyin 
bu biz.metini de takdir etmiı, kısa 
bir zaman zarfında onu ( Liva ) 
rlltbesile taltif eylemiştir. 

Böylece sarayın er!tlnı asliyeıi 
araaıoa karııan ( Çerke1 Mehmet 
Pata ). artık her ite karışmıya 
baılamıı verek sarayda ve gerek 
lıtanbulun her tarafanda korkunç 
bir nam almııtır.. Bu namm kor· 
kunç olması sebepsiz. değildir. 
AbdUlhamit, nazarı dikkati celbe
den jumelları daima Mehmet 
Paıaya verdirir, onun vaaıtasiyle 
tahkikat icra ettirir.. Ve ıayet 
bir evin taharrisi icap ederse 
bluat onu gönderirdi. lıtanbulun 
muhtelif 1emtlerinde yaııyanlar 

araaında: 

- Don gece, ( Kabaıakal ) 
biz.im mahallede bir evi bastı. 
Her tarafı didik, didik ederek 
,,aradı. 

S6ılerl ıık ıık lıitilditi cihet· 
le berkea, bntUn bu devrin zultim 
Ye aeyyiatmda onu yeglne amil 
tellkld eder, onun ismini bUyilk 
bir korku ile dinler, yOıUnU g&
renler de derin bir nefret bi11e
derlerdi. :Bu hisleri bealiyen baıka 
aobepler de vardı. Mehmet paşa, 
·nzifeıi dolayııile • gizli Ye aıiklr 
olmak Uz -::re - maiyetinde bir 
ıUrli adam kullanırdı. Bu gibi 
itlere giri~enler, tabii namuıkir 

adamlar olmıyacağmdan bunların 
içinde cidden nefrete ıayan kim· 
ıeler vardı. Adam dövmek, ıunu 
bunu tehdit ederek para iıtem~k, 
namuıkir insanlarm temiz yuYa· 
larına tasallut etmek, meyhane 
Ye tiyatrolara cebren girmek 
bu adamlar için İften bile 
deiildi. Hatta, Mehmet ,. ... 

aın bizzat kendi eYlltları 
bile, balkın kin ve nefr.tinl 
celboderdi. MUIAı.im ve yhbqa 
lnlformalarını tqıyan, ıltlıle· 
riade 11rmab yaver kordonları 
aukan bu gençler, (Abdi) nin, 
( ŞeYld ) nin, ( Kel Haaan > ın 
tiy•trolar1nı haraca keımiflerdl 
Şanoya bititik olan loca, bunlara 
mıhıuıtu. Bu aYam tiyatrolarında 
t•m ( kanto ) oynamıya baılaya· 
caiı zaman, koridorl•rd• bir 

ÖzUr Dl:erlz 
lfllııdoric:ı tıtııı zı ı çokluğundan 

• \:aııakkale • tcfril.:ıuııızı ııe9red&
tııt)dİ.< özllr diler z 

- Ben, Kabasakalm ada· 
mıyım. 

Demek bile, her kapıyı açtır· 
anıya kafi gelirdi. Hatta birçok 
serseriler, kendine bu süsü vere· 
rek bırçok meyhaneleri ve umu· 
mi haneleri haraca kesrr, on 
para sarfetmiye 1Uzum görmeden 
yer, içer ve zevk allrerlerdi. 

Mehmet Paşanın veyahut 
(adam} Jarmın göründüğü yerde, 
sanki bir feamete maruz kalmış 
gibi halkın tüyleri ürperirdi. Bir 
sene yaz. mevıiminde Mehmet 

Paşa ErenköyUnde oturmak iıte· 
mitti. O esnada da ( Demirci 
Kcıeryan ) Efendinin köıkü 
boştu. Mehmet Paıa haber gön
derdi. KöıkU istedi. Keıeryan 
Ef. , bi11at anahtarı 1retirip 
Mehmet Paıaya takdim etmekle 
beraber: 

- KöşkUnıe tenezzUl buyur· 
duğunuıdan dolayı bilseniz, ue 
derece bahtiyarım. 

Sözlerini de ilAve etti. Keser-
!!i:'! i 

ÇünlcU ErenköyUnde ikamet 
edenler, ara sıra köşklerde top· 
Jaııırlar. Saz ve söz alemleri ya· 
parlar, yazın zevkini çıkarırlar· 
d. Fakat, Meh.nct Patanın Eren
köyUnde Keseryan Efendinin köt· 
kDne taşındığı gUndcn itibaren 
derhal bu Alemlere hitaın veril· 
di. Herkes köıküno kapandı. ls
tanbula gidip gelirken bile biri· 
birlerilc sıkı fıkı konuşmaktan 
ihtiraı ediyorlardı... O yaz, her· 
keıin burnundan geldi. Hatta 
birçokları henUz sonbahar gelme· 
den İıtaubula avdet etti. 

Halbuki .. Mehmet paşa hiçbir 
zaman korkunç bir adam değildi. 
O sadece bir (icra vasıtası) ndan 
ibaretti. ( jurnalcı ) tanınanlar iki 
zf\mreye ayrılm ı ştı. Biri jurnal icat 
e:' enler, diğeri de icat edilmiş jur
nali arı vazife dolnyısile hUnkAra 

takdim eyleyenler.. lıte Meh
met Pa7a, bu ikinci zümreye 
dahildi. 

Sonra.. Mehmet paşa, baatı· 
ğı ve aradığı ev'.erde de pek 
okadar kıyasıya lıarel\et etmez 
ve tamamen masum olan bir 
ıahıı, hile ve desiseye mUracaat 
ederek mUcrim göstermek iste· 

meıdi. Muhtelif sebeplerden do· 
layı iıticvap için saraya getiri
len ve tabki"atı kendiıine teYdi 
edilen bir hayli zevata yardım 

ettiği bir hakikattir. Eıbak Da
hiliye Nazırlarından ( Ebubekir 
HAıım Bey ), -galiba· (Dedeağaç 
mutaaarrıfı) iken bir iftiraya kur-

ban olarak 1ıtaııbula celbedilmiş 
Ye sarayda lıticvap altına alm· 
mıı. 

( Arkası var l 
r~az 

dır. lkiıi de İtalyan tabiiyetin· 
dedir. Bu adamlar birkaç evvel 
gün bir bavul içinde ipekli kumatı 
gömlek, çorap, bir aahte paaa· 
port kaç rırken yakalanmıılardır. 
GOmrUk lbtiıaa mahkemeel dtın 
bunları muhakeme etmittir. Bun-
larm evlerinde mDhim miktarda 
ecnebi dö.UI de bulundup için 
ayrıca bu cibettea de takibat 
yapılmaktadır. 

Sinemacılık Aleminde Ye
ni Bir Muvaff akiyet Daha 
Sesli Filimler İçin Bir İngiliz Şayanı 

Hayret Bir Alfabe Yaptı 
Sesli ve sözJU sinemacılık, ye

ni ve muazzam bir inkılAp safha-' 

ıına girmiştir. Sinemacılık, bu in· 
kılAbı, son zamanda vllcuda ge-

tirilen bir filmin Londrada gör· 
dUğU fena muameleye borçludur. 

Amerikada. ıon zamanda İn· 
giltere için bir fifım yapılmıı ve 

Londraye ıönderilmiıtir. Bu fil. 
min baılıca kadan rolOnil Konı· 
tanı Benett oyaamı~br. Her ec· 
nebi filim i:İbi bu kordelida ln
giliı. sansUro tarafından tetkik 
edilmiı ve g8rUlmll1Uir ki bu fi· 
lim elyevm İngiltere de yqayan 

bir Lordun aleyhinde yapılmıı 
bir propaganda filmidir. 

Filmin bir k11mmda Konıtanı· 
Benett tarafından bu adam hak-

kında ıöylenmiı 6yle ı6zler var· 
dırki temamen hakaret edici 

tarihte piyaıaya teılfm etmlye 
mecbur olduğu için filmi deift
tirmek U:ıere Amerikaya iade •t
mesine imkln yoktu. Bu J>U'PJI 
oradan ketlp atmak ta mUmkDa 
değildi. Çnnktl bu taktirde filim 
tamamen mana1m bir bale ı•le
cekti. 

Filim fİl'ketl itte b6yle bir 
mlltkOI lçind• kıvraaıp dururken 
aeıli filimleri tetkik ederek baaa 
dair bir alfabe vOcucla ıetlrmif 

olan bir lnıiliı meydan• çak•ak 
iıtenilen delifikliji yapabilecetf
ni bildirmlıtir. ÇOnkl bu adam, 
yaptığı tetkik neticeli, ...U ff
limlerin kenarında bulunan muay· 
yen ıea delik ve çizgilerinin mg.. 

ayyen ıealere tekabtU ettitiai ua
sen evvelce tesbit etmiıti. Bu al
f abe aaye1inde filmin keaanna 

Resminizi Bize Gönder iniz, mahiyettedir. 
* İngiliz sansUrD bu filmin de-

yeni delikler açılmıı Ye Konıtıma

Benettin ıeai temamile taklit edf. 
lerek sözleri değiıtirilmlıtir. Bu 
muvaffakıyet bun lan böyle bw 
artistin filimde ro yaparken alz 

-(( . 
Size Tabiatinizi (Y •• l • l• ği~tirilmesini, aksi taktirde göı· 

4'09 ıye ım ••• terilemiyeceğine karar vermiı, 
,~~~~l~le~s~ru~ih~ı~zi~k~up~o~u~ff~e~~~b~ıı~de~r~ıı~ıi~z .. ~K~u~po~t~ı~d~~~~~r~s~ı~y-~-tı_ıı~z d~.~'d~ır~. ~~•~ 1 kumpanyayı bundan haberdare~ 

~·~il ET ı 

B. Mütevazıdır. Arku· 19 leak Ooldentı ·g Ef. Zekidir. miıtir. Halbuki bu kumpanya veya ıarkı ıöylemeıioe artak ita. 
tiyaç bırakmamaktadır. da~lığa itimat .)oku1ur, her mukavele ile bu filmi muayyen 

edilebilir. Pek ~e} i anlamak 
kusur aramaz, dinlemek ıne-
babacanca ha· rakın dadır. 
rekete müte. Tavru lıareket-
mayildir. Sev· !erile, fikir Ye 

'dikleri hak- sözlcriJe kerı-
kmda lıörmet· disini sevdirir, 

I 

göstermez, 
mek i"'tt>r, 
dar bulur. 
kalmaz. 

kir ve muti· 
dir. RaJıatana 
pek düşğünlük 

neş'esinı muhafaza et· 
çahuk ehbap ve kafa· 
~~ğlPııceden mahrum 

• ~• M. Cemal B. (Fotoğrafının der· 
cini i~ternİ) or.) Zeki \'e ha-sastsr. 
Şıklığı \'e intizamı -:ever. Kadın, 
se,gi lıayal 'e macera me\•zula· 
rına kar~ı za 'fı \'e heyecanı \'ar· 
dır. Ne~ 'e ini daha ziyade ıııuha· 
foza etmıye tanıftardır. Kazanda· 
ğındıın fazla sarfotmek iıııter. 

KafasiyJe ça· 

• tı§makta mu· 
.... ffıtk olacağı 

hissini vermeıı ıtıbnrile bu Baha· 
da muvaffakıyeti temenni olunur. 

• 
22 M. Yueut Et. ( T•l•lle ) 
( Fotoğrafınm dercini istemiyor.) 
Derli toplu ve sakindir. Parayı 
ısraf etmez, kanaatkarlığa temayül 
eder. Oyuna, eğlenceye fazla rağ· 
bet göstermeı. Sıtkin tavru hare· 
ketlerile kendini sevdiri", menfa· 
atlarıııdan haşkulart lehine kolay· 
lakla f,. rnğal edı.rnıe~ 

İstanbul Gümrük Muhafaza Baş
.müdürlüğünden: 
•' Satın alınacak olan 8910 metre çamaıırlık k& kapa.la 

zarfla kırdırmağa konulmuştur. 
2 Kırdırm• tartları kAğıdnun tasdikli suretleri l:;tanbul 

GOmrtlk Muhafaza Ba9mOdliriyetindekl ıatın alma komie
yonundan alınacaktır. 

3 - Kırdırma lıtanbul Gümrük Muhafaza Baımldiriyetiade 
kurulacak alım satım komiıyonu tarafından yapılacaldır. 

'4 Kırdırma 10 1 933 tarihine raalıyan ıah gfinü .. at 10 dadw. 
5 Teklif mektupalrı kanundaki hükU ... lere rlre ıüa ~ aaatia

den enel mezkur satın alma komiıyonuna •erilecektlr. 
6 Kırdırmaya gireckler yerli fabrika mümessil nya •ekili ol

dukları hakkında vesika göstereceklerdir. 
7 Her iıtekli, biçilmiı bedelin °o 7,5 ğu olan 218 lira 95 ka

ruıluk muvakkat gilYenmelerile "teminat" belli aaatt• 
evnl komiıyona a-elmeleri. 

8 Ôrneji fıtanbul GUmrOk Muhafaza BaımDdiriyetindecllr. 
1ıtekliler orada g6rebilirler. 

9 Belli olan uatte tutulması idet olan zabtt kAtıcli dolcbl
rulduldan ıoora baç bir teklif kabul edillDiyecektit. 



23 K.inunuevwel 

Muhtar İntıhabatı 

Dnn tehrimlzin bit' kııım mahallelerinde yeni ıene için muhtar 
Ye ihtiyar heyeti intihabata yapıldı. Resmimizde Çarıı inlibabmın 
bir manzarasını görUyorsunuı. intihabat bugün de devam edilecek· 
tir. BugUn Halk fırkusl Alemdar ıemt ocağından Mahmutpaşa, 
AIAmdar ve Mollafenari mahalleleri intihabatı da yapılacakbr. 

)~ 

İstanbul Gümrük Muhafaza Baş
müdürlüğünden: 

1 - Satın olanacak olan 2670 metre a1tarlık bez kapalı zarfla 
kırdırmağa konulmuıtur. 

2 - Kırdırma şartları kAğıdmm tasdikli suretleri fıtanbul GUm
rOk Muhafaza BaımUdiriyetindeki satın alma komiıyonun
dan almacaktır. 

3 Kırdırma İstanbul GUmrUk Muhafaza BaşmUdiriyetinde ku
rulacak alım satım komisyonu tarafından fyapılacaktır • 

.4 Kırdırma IO 1 933 tarihine raslıyan sah günll 1aat 14 tedir. 
5 - Teklif mektupları kanundaki hükümlere göre gün ve aaa

tinden evvel mezkur satın alma komiıyonuna verilecektir. 
1 - Kırdırmaya girecekler yerli fabrika mftmessil veya vekili 

oldukları hakkmda vesika göstereceklerdir. 
7 - Her iıtekli, biçilmit bedelin °o 7,5 ğu 67 lira 15 kuruıluk 

muvakkat gllvenmelerile .. teminat,, belli saatten evvel ko
misyona gelmeleri. 

8 Örneği iatanbul GUmrUk Mu haf aza BaımUdiriyetindedir. 
istekliler orada görebilirler. 

9 Belli olan 1&atte tutulması adet olah nbıt kagıdı doldurul-
duktan sonra hiç bir teklif kabul edilmiyecektir. 

lf ihuızhk ve kuvetsizlik 
faide n tesiri aörOlen: 

FOSFATLI 

ŞARK MALT 
Hulasası 

İstanbul Gümrük Muhafaza Baş
müdürlüğündan: 

1 Satın alınacak olan 4452 çift çorap kapalı r.arfla k rdırma
ğa konulmuıtur. 

2 Kırdıma. ~artları kAğ•dının tasdikli suretJeri lstanbul Güm
rük Muhafaza BaşmüdllrlliğU Sat.n alma Komiıyonundan 
alınaca!dır. 

3 - Kırdırma lstanbul GllmrUk Muhafaza BaşmüdUriyetinde ku
rulacak Alım Satım Komiıyonu tarafmdau yapılacaktır. 

... - Kırdırma 10 1 933 tarihine rashyan Salı gUnU saat 15,30 dur. 
5 Teklif mektupları kanundaki hlikUmlere göre gün ve raa· 

tinden evvel mezkfır Satan alma Komisyounna verilecektir. 
6 Kırdırmaya girecekler Yerli fabrika Müme11il veya vekili 

hakkında vesika göstereceklerdir. 
7 - Her iıtekli biçilmiı bedelin °o 7,5 ğu olan 106 lira 85 ku

ruıluk muvakkat gUvenmeierile "teminat,, belli saatten eY· 
nl Komiayona gelmeleri. 

8 - Ôrneii lstanbul Gümrük Muhafaza Başmüdüriyetindedir. 
istekliler orada görebilirler. 

9 - Belli olan aaatte tutulması Adet olan zab t kAğıda doldurul
duktan sonra hiç bir teklif kabul edilmiyecektir. 

Teklrd•A Sulh Hukuk H• 
ldmlljinden: Tckirdağının Turgut 
mahalloıindon Myiırnlıı efendi oğlu 

Yasef efondi tarafından o mahalledoıı 

ıııltteve fa :Neyaına zevci Aron 'o kız 
karılc~i Dona ıılel lıino ikamo Qiuııaıı 
h.aloi ŞU) u davasının yapılmakta olnn 
uı lıaı.eınesindo l.ıımlardan Doııaııın 

nı ılı.-. 11 ıkaınutı meı;hul olcluguııı..lnıı 

d.ı\ t .} a gnz t<1 ılo il.ı ı suretile tolıl ğ 

f dı ıı•ıt vf\ nıozburo golınediğ'i ı dcıı 

ıııa ı t' ııece gıy.\p kararınııı tel ligıno 
-.e ıııahkemonin 19/1/933 perşembe 
gllnfl ıat 9 z.a talikine karar vorilmit 
oldı ğu d ı ı noz.bure Donauın yevmi 
ırıoıkurlle l' ırtl. g 11u lı hu"' uk. ıııa'r-

Teklrdal ••llye mahkeme. 
al tereke memurlujundan; Te
k irdağının Ilusıısıılu köyClodon mUte· 
veffa Haf z Şerif oğlu Haaan ağanın 

terekesi vaki ihbar üzerine usuloıı 
ulırir Te tosblt odilnıit olduğundan 
nıUte\(ıffayı ıuuınailerhto alacaklı bu
lunanl,ır a borçlu vo air :ılakadnrauırı 
t rihı fh\ııclan ilib ıroıı iki ny zarfında 
'fekirdağı uıahkeı ıcsı tcret,o ıuAıour· 
luğunn mlir ıcnatlnrı ilan olunur. 

-~ 
koıııosinde lıulunması gelınodigl tak-1 
dırdo lıir daha mahkemeye kabul 
edilıııiyece~i lüz ııuu ıl!l.neıı tel>liğ 
ohıııur. 

SON POSTA Sarfa 1 J 

r • ~ r ., , 1,o. • • ; ı .. ' . " ': . . .. . .. 
, • ' J" 

PARA 
Arttırmak Bir Meziyettir. 

• BIQ KUMBMA 
ALiNiZ. 

Her Fırsattan istifade Ederek 
Arttırınız! 

lstenbul 4 Uncu icra Ma
murluAundan: Tamamına dokuz. 
yOı. dokaan eekiz lira kıymet takdir 

edilen Fetbl1ede K1tipmuılahattin 
mahallesinde Cami eokağ•nda e1kl 

3 yeni 13 numaralı maa bahçe hane
nin n111f biıeeıi açık artbrm•ya va-

ıedllmit olup 18 kanunuevvel 932 
tarihinde şartnamesi divanhaneye 

talik edilerek 18 klınunusani 933 
tarihine müudif çarşamba gfinil 

uat 14 den 16 ya kadar fı;tanbul 4 
üncil icra da resinde nç lt arttırma 
euretlle aatılacaktır. 

Arttırma ikinc' dir. 8 rici arttır 
mada en z.'.yade iki yüı on beş lira· 
ya mü.teri çıkmışt r. Bu kere en 

çok artbranın üzeri~de bırakılacak
tır. Arttırmaya lftırak için yüzde 

yedi buçuk teminat akçul alınır. 
Müterakim vergi, belediye, Yakıf 
icareıi m0fterlye aıttir. 

929 tarihli icra kanununun 119 
uncu maddeı 'ne tevfikan hak arı 
tapu 1:cillerıle ublt olrr. iyan ipotek-

li alacaklılar ile diğer alakadarın 
n irtifak hakkı nhiplerinin bu hak-

larını •• huıuıilı fai:ı ve muarife 
dair olan iddialarını İlin tarih nden 
itibaren yirmi rGn içinde nraln 

mOıbltelerile bildirmeleri lbımdır. 
Akei halde hakları tapu eicilleri.e 
aabit oJmıyanlar ntış bedelinin 

paylatma1ın~an hariç kalacak-

ları al&kadarların ltbu maddel 
kanuniye abk&mına ıare hareket et
meleri ye daha fasla malumat 

almak lıtlyenlerin 931 · 983 doeye 
numaraılle memuriyetlmlıe mOraca
atları ilin olunur. 

ee,lkl•f icra Dalrealnden: 

Borçtan dolayı mabcııı 8670 No. 
lu ,.0 Şevrole markalı bir adet ınüıta
mel kamyonetin telUUiye Ye ihale pulu 
ve resimleri nıtltteriaino ait olmnk 
üıere açık arttırma eurctile paraya 

çcuilmesine knrar verilmlt olduğun· 
dan 2/1/933 tarihine mOsadif olan ııa
zarteııi gttoll ıaat 14 te Kuruçeımede 

hnıır bulunacak memura müracaat 
ları illn olunur. 

PARA 

lstanbul Gümrük Muhafaza 
müdüriyetinden: 

500, 1100, 9.60 Metre Astarlık Bez ilanıdır. 
J Kıtaat ıçm satın alınacak olan Uç kalem attarlık 

beı pazarlıkla kırdırmaya konulmuştur. 
2 Kırdırma şartları kAğıdmm tasdikli ıu~dleri lıtanbul 

Gümrük Muhafaza Başmüdüriyeti sat n alma komiıyonun· 
dan alnıacaktar. 

3 Kırdırma 1stanbul Gümrük Mubafoza SnşmildUriyetinde 
kurulacak alım satım komisyonu taraf.odan yapılacakt r. 

4 Kırdırma 25-12-932 tarihine raatlıyan pazar gllnll saat 
14 tedir. 

5 Her istekli, biçilmiş bedelin °o 7 ,5 ğu olan 64 lira 34 
kuruşluk muvakkat güvenme "teminat" larile belli saatten 
ev•el komisyona gelmeleri. 

6 Örnek: 1stanbul GümrUk Muhafaza rnüdUriyetindedir. 
istekliler orada görebilirler. 

KARADENiZ POSTASI 

S U L H vapuru Cumartesi 
24 K ·evvel 

günO akıamı Sirkeci'den hareketle 

(Ereğli, Zonguldak, lnebolu, ayancık, 
Gene, Samıun, Giruon, Vakfıkebir, 
Trabzon, Sürmene ve Riıe iekelele

rine azimet ve a•dette aynı ilkeleler• 
Je Görele, F. taa Ye Ünyeye utrayarak 
avdet edecek tir. 

ı .ula tafsılnt itııı E ıılııöııll Rıhtam 

ilan 2 , ) •ı ıııflrncımı Tel 20475 

Sadıkzade Biraderler 
Vapurlan 

KARADENiZ VAPURLARI 

DUMLUPINAR 
vapuru p t • 

26Klnunuevvcl azar eSI 
gUnU akşamı aaat 18 de Sirkeci 
rıhtımından hareketle (Zongul
dak, İnebolu, Samsun, Ordu, 
Giresun, Trabzon, ve Riıeye 
azimet ve avdet edecektir. 

Fazla tafsillt için Sirkeci 
Meymenet Ham albnda acen-

1 tahğına müracaat. Tel. 22 i 3'1 

latanbul OördUncU icra Me
murlu§undan: Tamamına 6600 beı 

bı n altı } Uz. hra kıy met taktir ı dilen 
Yedlkule'do Hacı Hamza mahallesinin 
Ağaçkakan ıokağıuda eeki 86 yeni 41, 
42 l 44 No lu uıaa boıtao iki evin 

rııt<ı( hlıısl'St a\ı. arttırmaya vaıcdılmiı 

olup ~2 kll.ııunuevvel 93B tarihinde 
ıartnaınoııi dhaıılıaneye talik edilerek. 
28 kAııunusırnı 933 tarihine oııiııadit 

cuuıartcıl gll·ıtı sa.ıı.t 14 ten 16 ya 
kadar lıtanllul dördUııcfl icra dalresln-
thı açık arttırma tle utılaeakhr Art· 
tırmıyli tıtırAk ıçio % 7,6 t ıııinat • 
ıtkçeei alınır Müterakim vergi behıdlye, 
\'.~ıar kartı i ıııufteri)e aittir. 9.:9 ta-
r hli icra kaııununun 119 llncU mad· 
do11ıne tet'flkan hnklım tapu slcillerile 
sabit olıuı)an ıııote";tlt alacaklılarla 
dit;'er aUlkıı laranıo ve irtifah hakkı 
e,,hıplcdııin hu haklarını ve bu usile 

t i7. ve o" arı'o dair olan iddialarını 
lan tarıhl ıden ıtibnren :ylrını gilo 
tı; lnd• enakı ııı ıı::.\ıit(llerlle bildırı11derl 

J~tımdır. A ,si halde hııkları tapu si
cıllerile l'alıit olnu) anlnr satı, ll<'cloli
nın pa) l 'nı \SlnJan hariç k~ hrlar. 
Allkadarls.rı ı itbu ınaddei kanunl1e 
alık!mına gorc hnrekct etmel• ri ve 
dnha faıla ıııal\l mat almak iıteyeıılerin 
\}:J() 5:;2 do&}a numaraaile memuriye
tiJniz.ıı ıuliraca .• ••:m ilin olunur. 



• 
Yılbaşı geliyor, 

STA 

,. Yeni Mndiriyet ldareıinde 

Yeni 

KAPBiS 
Lekanta ve birahanesi 

Zengin meıelule taze bira 
mnntahap me,rubat 

Alaminüt nefis yemekler· ku. 
surauz ve itinalı hizmet. 

f irziyaret en müşkillpeaen ti eri 
~•-la. iknaa kAfidir. _._., 

''/pekiş,, Bir çok 

N• duyulmuş, nt: 1eörülmftt: 
•eu ı, te lpekit'indir f .. 
Sanki ıtı :da 8rillmüf 

• Buiı te f pelut'indlr 1,. Haldıyım, da l1111 •evıııce 
Krep Mizanı'ı gört.nc ... 
Mehtaptan. ti trde .1 ine• 

hediyelik eşya 
hazırladı 

.. Bu lı te İpe <iı'ındirl,. 

Gidiniz, 

Ne hulyalı .aoalılaklarr 
ltık, güzellik ve bahar 
Sanki kucaklaııyorlar .. 
.. Bu ı, tc ip•klt'indlrl., 

G .. .. .. , 
orunuz .• 

NORA RADYO 
Kat'iyen 

PARASiT 
almaz. 
Pek çok 

HASSASTIR. 
• 

ALMANY ANIN 
Radyo musabakalarında 1 lnclllOI k•z•nmıftır. 

""1ııjı • G .. latada: Voyvoda caddesinde Kuloll mnğnza· Tol orun: 44~47 • " 

"•Mücellit ve Döşemeci 
Esnafının nazarı dikkatina: 
Son moda: MAR.OKEN YARrr A - ANTiK ve VAŞET deriler. 

lstanbul Tahmie caddesi, Kurukahveci han No. 28. Nümune 
"t~ fiatları her istiyene gönderilir. ~ 

Oksurenıere: KATRAN HAKKI EKREM 

t>J"eton'un Gç, dört ıretTeaİc 

Cici bir çay elbluıf, 
Neş'elerin hazinesi. 
"Bu I~ te f peklt'indlr J .. 

~mmmm11raz zamanda ........... 

Usta Dokumacı 
yetiımek iıtiyen 

~TORK GENÇLERi 
Balat'taki 

Süreyya Paşa 
mensucat fabrikasına müracaat 

etsinler 

İSTENİYOR 
Ev işlerine mabsua elektrik 

aletlerini aatmak üzere memur 
'steniyor. SAT 1 E'ye ·mnracaat. 
Metro Han 1 inci kat. 

ASABRiN ~ 
Grip, romatiıma, ve sinirden 
gelen baş ve diş ağrılar1 için 

en gazel il_aç 

~ASABRiN~ 

Dr. A. KUTiEL 

iauıbi : Ati Ekrem 
..,i7ı1t lcldirlı HaUI L.Qel 

24 Birici tonun CUMARTESi ..... 

Şehzadebafında Mi L LE T Tlratruııda 

NAŞIT BEY GECESi 
Fevkaladellkler gecesi• Zengin ..... rem 

(SAMURKAŞ ÇiFTLIGI) 
~ Şarkıla komedi 4 perde 

HAYDEN 
1848 - 1932 

85 senelik mevcudiyete malik müessesedir. 
Şöhretini kazanmış ve büyUk babalarıoala babalanaıan 
ihtiyacatını temin etmiş bulunan HA YDEN ml•1111111i 
sattığı mallarmın mükemmel cinsini takdir etm•inl bilen 
muhterem lstanbul halkına daha uzun müddet mnfit 
olmak Umidindedir. 

HA YDEN müessesesi müdüriyeti; berkesin istifade edebilmeli 
emeJile ve teessUsUolln 85 inci senei devriyeai mlhıuebetile 

FIA TLAR 1N1 mühim bir surette TEN Z 1 LE 
böyle mllatuaa fınatiua 

Ankara M. M. V. Sabnalma Ko
misyonundan: 

Aakerl U.~ v• Orta Mekteplerde qaj'ada ,W.U• clerllll'la 
muallimliklerl açakbr. Verilecek llcntler biı:e'ım• rrm'm 119• 'fetl
riı için Resmi aalAhiyetl halı olan •e bqkı ,_._. alakalan ol
mıyan mualllmlerden aJlU edenlerin 10 ~n arfmda lltlda n fo
toğrafını muaaddak fitlerile Ankarada Askeıl 1 hıler •lfetti .. 111-
mllracaat. 
Mektebin iami: 

Kuleli Liaell 
Bursa 
Bursa 
Burıa 
Konya As. o. 
Erzincan 

" Erzincan 
" 

Mp. 

" 
" 

Maallimlijin nen 
Fizik mualllmlill 

" .. 
Kimya " 
Tabiat .. 
İngilizce .. 
Almanca " 
Tnrkçe " 

OCNllı 
Ocnti 88. L 

.. .. .. .. .. .. 

ICJ8. L 
108. L 
108. L 
108. L 
108. L 
108. L 

Kahvecilerinve Gazinoculann nazın dikkatine 
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İl(RAMIYE VERILIA 
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İnhisarlar İdaresinden: 

Satılacak eşyanın nev'i mabammen miktan bulundup mahal 
Ambalaj kAğıdı parçaları. 5000 kilo Azapkapı tlUOn depoıa. 

Satılığa çıkarılan yukarda miktar ve nev'i yazdan 5111933 ta
rihinde saat ikide müzayedesi yapılacaktır. Taliplerin Cibalide le
vazım idaresindeki Satıı Komiıyonu'1a teminat akçelerile birlikte 
muracaatları ilAn olunur. 

Gayrimübadiller Cemiyetindan: 
Cemiyetimiz altı aylak kongresini KAnunusanlnin .o.. betiacl PUM' 

gttnll saat 14 te lıtanbul Halkevinde akdedeceihad .. llakanet ..
nın teırifleri mercudur. 


