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Güm:· ş İstoklarından Na- Mühendis Ve Dişçi Mektep· 
sıl istifade Edilecek? )erinin İlgasını . İsteyorlar 
Gümüş Para Basmak Hakkındaki ________ , 

Karar Tatbik Sahasına Geçince... Koca Darülfünun Ne Güne Duruyor? 

MUzedekl ••ki gUmu, paralardan bir kıamı 
Maliye Vekiletlnin gümUı 

para baatıraoıya karar verdiğini 

birkaç gün ~vvel bildirmittik. 
Bu münasebeti• gUmUı para 
keımek husuıunda istifade edile· 
bilecek gOmUı ıtokları hakkmda 
tetkikat yaptık ve mühim mallı· 
mat elde ettik. Bu ıtoklardan 
bir kıamı da lıtanbul Asarı atika 
mUz.eıinde, tasnif harici olan bir 
yığın h&linde bulunmaktadır. 

mUzelerl arasında ırelir. Müze .ain 
kolekıJıronu bilhassa eski lslAm 
paraları itibarile çok zengindir. 
Müzemizde (126) !slAm devletine 
alt paralar vardır 1308 senesinde 
teıelckUI eden bir heyet torbalar 
içinde bulunan altm, iUmUf, 
bakır paraları kıımen tasnif 
etmif, bunlardan bir kısmanın 
katalokları neıredllmiıtir. Fakat 
mllhim bir kıımı henüı tasnif 
edilmediii sibi 
yapılmamııtır. 

kataloklan da 
Tasnifi yapılan 

Son günlerde Darmfanunun 
vaziyet ve vazifeleri etrafında 
münakaşa yapılırken Mühendiı 
v& Dişçi mekteplerinin bugünkll 
vaziyetleri de ehemmiyetle mev
zubahı olmaktadır. Bu arada 
bilhassa MUbendiı mektebinin 
bugUn mUıtakil bir vaziyette 
bulunmaıı meaeleıi alAka ile 
münakaşa edilmektedir. Esaaen 
geçen sene Millet Meclisi bütçe 
encümeni DarUlfUnun ve yUksek 
mektepler bütçesini hazırlarken 
Mühendis mektebinin ilk liç sın -
fında okunan fizik, kimya, riyaziye 
ve tabiiye derslerinin DarUlfU· 
nunda okutulan aynı derslerle 
birleştirilebileceği hakkında hUkU. 
metin nazarı dikkati celbedil
miıti. 

Bu suretle bir miktar tasar· 
hE&e 

,,, 
%5iC E Jil 

Senetler Geldi 
Maaıları Defterdarlık yezne• 

sinden dağıtılan blitUa memur
ların Cumhuriyet Mertez Banka
sı hisse ıenelleri D~erdarlığa 
dun ıelmittir. Defterdu~ m~ 
haMbul ıenetlerl ta•nif etmek· 
tedir. iki gOn •onra ıenetler 
sahiplerine verilecektir. 

Bizim ( Aur• Mika) müzeleri 
eski ve tarihi paralar koleksiyonu 
itibarile dUnyanın en ıengin 
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< Devamı 10 uncu sayfada ) 

Son Kararlar Çok Mühimdir 
. -- -

Mütehassıslar Afyon Hakkındaki T ed-
biı-lerin İsabetini Tasdik Ediyorlar 
DDnkll nUıbamızda Ankara 

muhabirimizin haberi olarak 
bildirdik: Vekiller Heyeti Gazi 
Hazretlerinin riyasetlerinde uzun 
bir toplantı celıesi yaptı, mem
leketin belli ba~lı mahsullerinden 
biri olan afyon hakkında çok 
mtihim ve etrafla kararlar ittihaz 
etti. Bu kararları da şu ıabrlarda 
hUliaa edebiliriz: Beynelmilel 
afyon muahedelerine iıtira lcimiz 
meselesi intaç edilecek. lstanbul· 
daki ilç afyon fabrikası bir. daha 
açılmıyacak. Gizli afyon imallt
çılarile mUcadele edilecek. Tıbbi 
ihtiyaçlar için devlet inhisarı 

altında bir fabrika aç lncak. 
Afyon- ilıracab bir elden idare 
edilecek. Esrar ve uyuşturucu 

ma4,deler kaçakç·ları şiddetle 
tecıiye edilecekler. 

Çok mühim olan bu karar 
projesi münasebetile dlln afyon 
tacirlerine ve afyon ticaret ve 
ziraatile alakadar bulunan kim· 
selere müracadt ettik. Etraflı tah· 
kikat yaptık. Aldığımız maliimah 
bu sUtunda bulacaksmu.: 

- Çok mal }etiştirip az fiatle 
satmaktansa az miktarda yetişti· 

rip değer fiatle satmak şliphesiz 
ki daha uygun bir iştir. Afyon 
ihracatının bir elden idaresi ve 
bunun için de ihracat işinin bir 
Tacirler Birligine verilmesi af· 
7onculan memnun etmHİ Jlzım-

Afyon taclrlerlnden bir grup 

gelen bir meseledir. Bu birliğe 
muayyen hisseler mukabilinde 
mevcut afyoncular da iştirak ede· 
bilirler. 

imalatın Devlet inhisarına 
alınması da doğra bir iştir. Afyon 
zirantinin tahdit şekline gelince: 
Bu da birk.aç tUrlti olur. Afyon, 
kaba ve ince mal namlnrile iki 
kısım U:ıerine tasnif edıldiği gibi 
morfin dereceıiııe göre de bir 
tasnif şekli vardır. 

İyi kaba mallar Karahiaar, 
Akıehir, Ilgın ve Bolvadın'de 
çıkar. ince mallar da Zile, Gll· 
mOtbacı köy ı• Malatya'da yetifir. 

Kaba mallar daha ziyade eczacı· 
lakta kullanılır. Bu tasniflere göre 
afyon ziraatı ya morfin derecesine 
ve yahut muayyen mmtakalarm 
ba"&ı aemtlerlnde tahdit edilebilir. 
Bundan baıka diğet bir tahdit 
ıekli de bulmak mllmklindllr. 
Meaell bir aene bazı mıotakala
nn, diğer aen• de baıka mmta
kaların afyon ekmesi gibi bir 
tahdit ıekli tesbit edilebilir. 

Elyevm piyasada meYcut af· 
yon ıtoku llç bin ıandıktır. De•· 

( DenmılO uncu 1ayfada > 

Komünistlik 
Mahkumlarına 
Dair 

Hapisanede bulunan komU• 
nistlik mahknmlarııim açlık grevi 
yapmıya teıebbUs ettiklerinden 
dün bahıeylemiıtik. Bu mftna• 
sebetle, bu mabknmlarm Cum
huriyet Mllddeiumumiliğine bir 
müracaatta bulunduklarını da 
kaydeylemiıtik. Yaptığımız talı• 
kikata nazaran mUracaat vaki, 
bu müracaat hakkında verilen 
malumat tashihe muhtaçtır. Bil· 
hassa müracaatçıların teıebbilı• 
lerini istinat ettirmek lıtediklerl 
dayak hldiıeal gayri varittir. 
Hakikatin tavauubu noktuıadan 
aldıjımız iıbu mtıtemmlm •alt
mah illvete11 aqrediyoruL 

DarUlfllnuna ilhak edllmeal latenllen MUlleıulle nteldelll 
ruf imklnı bulunacağı kaydolun- iatemiftir. Dartllftbaua Emaneti 
muştu. Bunun Ozeriae M11arif Maarif Veklletiae Yerdlji c:eyap-
Veklleti bu mesele hakkında ta, blltçe eactlmeDİDİD ileri dr-
Mühendiı mektebi lle DarlllfD- dutu fikirlere lftirak ettiji.U. IMa 
nuna ıualler ıormuı, cevaplarını ( Dnamı 10 uncu u1fada ) 

lngili~ - lran Petrol 
lhtilifı Hallediliyor 

I:on~ (Huauai) - Analo· Perai1u petrol firketi imti1nıma 
lran bllk6meti tarafından feahedılmul ile bqbyaa lnallia • lr•a ser
ginliji, •rbk ..U olmak Afhuıaa girmlftlr. fbtillfsa hallini daha _. 
ratlendirmek mtlmklbı iken tırketln fikrini almadan lagilis lalık-... 
tinin re'aen bll'ekete geçmeai ve nihayet meseleyi Cemiyeti Akvama 
havale etmeıi, bal itini bir parça uzatmııtır. Çllnkl ihtillfa tetkik 
etmek ilzere Cemiyeti Ak•am ancak ayın yirmi tlçllnde topfanacak
tır. O celae, iki hllkOmet murabbası, ibtillfı mllzakere yolile hallet
meyi tercih eylediklerini beyan eyliyecekler, bu suretle itin beynel
milel vaziyeti kalmıyacakbr. Elyevm Londrada bulum kumpanya 
mecliıi idare reiıi Sir Con Kadman ile lngiliı ıefaretl ve onun va
ııtaaile lran hUk6meti arasında mtızakere devam etmektedir. 

Ayni umanda kumpanya mlldllrU M. Cek te Tabraadadır. Mnza• 
kere yolile tesbit edilecek eaaılar üzerine lraa btıldbaetile doiru-
4İan anlaımıya memur edilecektir. 

Mamafih Iran bük6metinin fesih kararını lran Millet Mecliıl tutik 
etmiştir. Bu hldiHyi mevıubabıeden İran gazeteleri, mWetle de.tet 
kararları araıında 11kı bir ahenk buhınduiundan bametmektedirler. 

DiplomatlaraHükmeden GizliKuvvetler 

Karanlıklarda Çalışan 
Bir' Casusun Akıbeti 

-31- Yazan: Berndorf 

Daktllo Ketti taHmat allrken 
Kısa Bir Hulasa: ya İH bu faaliyeti baber almı .. 

. mini olmak l•t•m•ktedlr. Oaald 
Amerika, Japon amele•ınl kapı iaimll bir ylabata. N•W'Jorlrta bir 
dıfU'& etmek tein naile arı1or. ca•u• .. bebal "818 etmltt Nesa• 
W1 MI' komite, bu hu.uıta f.... ntia daktllolannclan biri de .... 
l'rder.. "'-•akta•r. Japea- ı DH•• 1 lael .,.,.. , 



2 Sayfa 

İlalkın Sesi J 
Uyuşturucu llad

delerin Tahdidi 
B lkfiınet uyıııturucu maddelerin 
tahdidini ve tetlıuallnfıı knt't 

surette menlul temiM çah~t}·or 
Bu hususta ha'kımız dlyorki: 

Nusret Bey ( F"titı Atpazarı 34 ) 
- Uyuşturucu maddelerin tah· 

didl hakkındaki haberler beni çok 
sevindirdi. Bence bunlar uyuşturucu 
değil gerek ferdin YO gerekse insaıı
ltğın lım hlAlinl Ye sefaletini hazır• 
lıyan öldürücü maddelerdir. Kendir 
tohumu ekllmemeli, ihracat afyon• 
larıını:ı.dn adamakıllı kontrol ed Jme· 
lidir. Tıbbi ihtiyaçlarımııdn devletin 
bir fahıkuında hazırlanabl.ir. Bu 
huıuata yapı!ncak her şeldl mücade· 
lenıu tamamen doğruluğuna kaniim. 
Kol<ain, esrar ve afyon kullanan bir 
babanın çocukları mutlaka ma ul 
olurlar. B ı hem kemiyet ve hem de 
keyfıyet ıtibarile nüfusu artmıya 

muhtaç bir m"lletiz. lrkımıı:ın istik· 
balı namına nlınacak tedbirleri hara• 
retle al arım. 

* S d B y (Sul tan11ellm Fıetıkdibl 17) 
- Afyon, enar aon ı:amanlnrda 

çok taammilm etmi,tir. Bu bir ncı• 
lio ltanını kurutur, dımağ m fa liyet• 
tcın alıkor, çocukları Dıerinde f na 
tesirler yapar, lluglln (100) milyonluk 
Ç n'in bir avuç Japon'a mağlup 
o ması ve hali vesayet altında yaıa• 
ması hep bu uyu,turucu maddeler 
lptilıi11 yüzilndendir. İcra Vekilleri 
heyetinin aon le ar arı çok isabetlidir. 
Tamamen lnaoni blr gayenin mahsulü 
ol n bu kararın bir nn ~vvel tatbik 
aahaıuna geçmulni isterim. 

* Şonuou li ı B. Kunıkapı ~ara "ıılıı.k 

ınlllınllc i 7 ) 
- Uyuşturucu maddelerin ao"l 

xamanlıırda çok teammDm ettiğini 
ainir ve akıl doktorları da 11Bylil· 
yorl r. Bıı bittabi çok fenadır. Bi:ıim 
topraklarımız çok gcnittir. Bugünkü 
nüfu.ırnmuıun on mialini daha genft 
~eniş terf h edeb lir. Bu güı:el top
rakları imar için eıhhatlf ve gürbüz 
bir nesle ibtiyacımn. vardır. Uyuıtu• 
rucu maddeler bizi bu gayeden 
uzaklaştırır. Esrarın eklJlp dikllmed 
tama men menedildi ti gibi afyon 
latihaa1ata da tahdit ve kontrol 
edılmelidir. Kaç.ıkçılar için de ağır 
cezalar konulmalıdır. Hem aabm ve 
hem de kullanan para ve hapiı 

ceınlarına (arpılmal dırlar. 

İlkmekteplerde 
Talebe Adedi Bu Sene 

5000 Kadar Fazladır 
İstanbul Maarif MOdUriyeti lık· 

mekteplerdeki talebe ad dini tes· 
bit etmektedir. Varılan neticeye 
göre bu sene İlkmekteplerde elli 
tiç bin talebe okumaktadır. 

Geçen sene talebe mevcudu 
kırk sekiz bin olduğuna göre bu 
sene talel c adedi b ı bin art· 
mışllr. ÔnumUzdeki sene zarfmda 
talebe miktarmın birkaç. bin daha 
artacağı muhtemel görülmekte ve 
ona göre tedbirler alınmaı na 
baztrlanılmaktadır. 

Bir Yanl<esicı 
1zmirli ŞUkrtı isminde biri, 

Kum kapıda ekmekçi İsmail 
Efendinin ceket cebinden 18 
lirasını çalarak kaçarken görUl
mUı ve yakalanmıştır. 
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8 Bın iralık Dava 
Bir Tacirin Bütün Eşyaları Üzei-inde 

Haciz Mua elesi Cereyan Ediyor 
Defterdarlık tüccardan Nesim Taranto Efendiden t'ahsil edilebileceğini iddia etmiştir. MaJiye VekAleti 

926 senesine ait (89) bin liralık bir istihlak vergisi verginin tahsili emval kanununa tevfikan tahsil 
istemektedir. Bunun için de Neaim Taranto Efen· edileceğinde israr etmektedir. Filhakika eski mua• 
dinin eşyasma tahsili emval kanununa tevfikan haciz mele vergisi kanunu muc hince bu gibi vergilerin 
konmuştur. Nesim Taranto Efendi ikinci hukuk Sulh mahkemeleri kararile alınması ]azım gelmekte 
mahkemesine müracaat ederek defterdarlı~aleyhine idi. Fakat bu kanun lağvedilmiştir. Yeni kanun 
bir dava açmış ve bu verginin tahsili emval kanu· yine tahsili emval usulünü kabul etmi~tir. Yakında 
nuna tovfikan değil, ancak Sulh mahkemesi kararile Nesim Taranto Efendinin haczedilen eşyası sablacakbr. 

Defterdar --
Ankara'da Mühim İşlerle 

Meşgul Olacak 
Defterdar Mustafa Beyin 

Maliye VekAletile temas etmek 
üzere Ankarnya gideceğini yaz· 
mıştık. Mustafa Bey dün telefonla 
Ankaraya çağrılmıştır ve bugilnkil 
trenle gidecektir. Varidat mildUrü 
Amir Bey de kendisine refakat 
edecektir. 

Mustafa Bey dUn Maliye 
mlifettişlerile ve muhtelif daire 
emirlerile görüşerek notlar almış· 
tır. Muatafa Bey muhtelif malt 
meseleler hakkında Maliye Ve
kAletine izahat verecektir. Bu 
meyanda belediye ile defterdarlık 
arasmdaki ptırüzlU itlerle terko· 
iuıı yeni vaziyeti dolayısile hası] 
olan mali meseleler de vardır. 
Düyunu umymiyc binasının def
terdar] ğa tahsisi ve biltun mal 
ınUdilrlilklerinin v~ diğer defter
darl•t şubelerinin burada toplan· 
ması meselesi de bu temaslara 
da mevz.uubah olacağı tahmin 
edilmektedir. 

Yeni Ölçüler 
Kantarcılar Bir Hayli 
Masraf Yapmışlardı -Dünkü nushamızda yeni ölçU· 

ler kanununun bir müddet için 
tehiri hususunda hazırlanan kanun 
lôyibasınm Millet Meclisine veril· 
mek üzere olduğunu bildirmişlik. 
Bu münasebetle kantarcılar nez
dinde tahkikat yaptık. Knntarcılar 
yeni ölçüler kanununun sene ba· 
ş ndan itibaren tatbik edileceğini 
düşUnerek bir hayli yeni ölçü 
yapmışlar ve bunun için de bin· 
lerce lira sarf etmişler. Yapılan 
bir tahmine göre bu &Rhada kan· 
tarcıların sarfettikleri paranın 
yekunu 200 bin lira kadardır. 
Bundan başka bazı kimseler de 
yeni ölçU tedarik etmek lizere 
kantarcılara sipariş vermişler ve 
dipozito yat rmışlardır. Şimdi 
sipariş sahhleri bu depozitoları 
geri almak için kantarc ]ara mil· 
racaal etmişlerdir. Bu sebeple 
kantarc lar ciddi bir a.k nh içine 
dUşmilşlUr. 

!Bir Af 
ar arz 

----
Maki'ım Olan Yarın Gaze-

tesinin Mes'ul Müdürü 
TahHye Edildi 

Yaran gazetesinin mes'ul 
mUdürU olup muhtelif neşriyat 
mahkümiyetlerinden dolayı bapi· 
senede bulunan Siileyman Tevfik 
Beyin, sıhhi sebeplerden ve yaşı· 
nın ilerlemiş bulunmasından dolayı 
baluye ceza milddeti aff ~dilmiş 
ve dün tahliye olunmuştur. 

SUleyman Tevfik Bey, takriben 
sekiz aydanberi Umumi hapıH.· 
nede bulunmakta idi. 

* Diğer taraftan Ankara lstiklAI 
mahkemesi tarafından 10 seneye 
mahkfım edilen Sltleyman Sırrı 
Efendinin mabkümiyeti de yine 
ayni şekilde sıhhi sebebler dola· 
yısile affedilmiştir. 

Bir Tayin 
Üsküd Y Ortamektebi MildUr Mu-

vini ve Fransızca Muallimi Suphi B. 
talebine binaen Gar.ioamanpaşa ve 
Eyüp Ortamektepleri Fransızca Mu· 
alumlig"nc nakledilmiştir. 

Yardım 

Koca Mehmede Yardım 
Eden Hayır Sevenler 
Polatlının Kuşçu köyunden Ko· 

ca Mehmet isminde bir vetandaqın 

<ilen öküzil yerine bir yenisini ala· 
madığı için ölel\ ökür.ünDn yerine 
geçere it tar Jıısını ıftrdüğfinü ya:ı· 
mıştak. 

Bunun üı:erine muhtelif s:evat 
matbaamız vasıtaııile Koca Mehmede 
610 kuruş göndermişlerdi Diln, Türk 
Gemi Kurtarma Limitet Ş rketinden 
iıminl bildirmlyen bir :sat ta Koca 
Melııncde gönderilmek uzere mat-
baannı:a IO lira göndernıİf, ayrıca 
yine ilimini ıöyleınek i&temiyen ha-
miyetli hır zat ta Koca Mehmede iki 
hr<l daha teberru etmiştir. Bu suretle 
Koca Mehmede öküz alabilıııeaı iç n 
teberru edilen panıların m kt rı 
1810 kurut ulmuthır. Teberru edilen 
bu paralar da Koca Mehmedin ad• 
reainc gönderilecektir. 

Yaman Şey! 
Çalınan İskarpinler Hırsızın 

Cebinde Bulundu 
Dün polisler garip bir hır1ız 

yakalamışlardır. Bedri ismindeki 
bu adam Beyazıtta MakasçıJarda 
Bayram Efendinin dükkinına 
girmiş, ayakkapı almak istedi· 
ğioi söylemiştir. Fakat Bayram 
Efendi bu yağla müşteriye ayak· 
kapı ararken Bedri fırsattan 
istifade ederek bir çift kadıır 
isl<arpioi çalmış, derhal diıarıya 
savuşmuştur. Bayram Efendi geri 
döndüğü zaman müşteriyi bula· 
mayınca evveli şaşırmış, sonra 
işin iç yllzUnU anlıyarak dişarı 
fırlamıitır. O sırada önüne gelen 
ilk po1isc hırsızı gösteren Bayram 
Efendi aynı zamanda Bedrinin 
peşinden koşmuş ve yakalamıştır. 
Bedri cvvelA iskarpin falan çal• 
mndığını söylemiş, fakat lizerl 

arandığ zaman iskarpinler pan· 
talon ceplerinde bulunmuıtur. 

Boks için 
Federasyon Ciddi Surette 

Harekete Geçti 
Haber aldığımıza göre Boks 

Federasyonu boks sporuna ehem· 
miyet vermek ve müsabakalar 

tertip etmek Uzere ciddi karar 
almıştır. Verilen kararlara göre 

memlekette bokı sporunu tefvik 
etmek i~in dolgun programlı bir 

müsabaka tertip olunmuıtur. Mü· 
sabakalar bUyük mahiyette olacak 

ve bUtUn amatör boks6rlerin iş
tirakleri temin edilecektir. ilk 
milsabaka kAnunusaninin 13 Uncu 
gUnU yapılacakhr. 

Testi Hırsızı 
Sabıkalı Siirtli Salih isminde 

biri, KüçUt pazarda ipçiler cadde· 
sinde Çömlekçi Hristo Efendinin 
dlikkanmdan bir ıu teatiaini 
çalarak savuşurken yakalanmıştır. -

• 
l Günün Tari 

tı-·-----· -. 
Iran Kıymetli M··-

cevherlerini Satıyor 
Londra ( Huıuli ) - fran Mali}•e· 

a1nin •on zamanda sıkıntıya uğra· 
dıtına dair bazı haberlr.r alın· 
maktadır. Bu ıııkıntıyı gidermek için 
Şah R,za Han, Saltanat hanedanına 
ait iki büyük elmaaı .atmıya karar 
vermiştir. Bu mOcevherler Londr a 
veya Parl• piyaaalarında aalılacaktır. 

Bu mücevherlerin kıymeti b rkaç 
milyon İngiliz lirası tahmin edilmek· 
tedir. 

Bunlardan bir tanesi "Yeni Taht,, 
denilen mücevherdir ki 140 bin el
mastan ve kıymetli tnftan milrck· 
keplir. Bu mücevherin kıymeti, bun· 
dan evvel Franaır. ve Felemenk m • 
tehaaaıa arı tarafından 6 mil31on in ıHa: 
lirası olarak tesb t edilmiştir. 

Diğer mücevher 60 santimetre 
kutrundadır ve dünyayı tem•I et
mektedir. Bu mücesaem dünydn•n il e• 
rindekl memleketler biru kıym i 
taıla temsil olunmaktadırlar e 1 er 
ta,, ayrı cinstendir. 

Fabrikamlar Toplanıyor 
fatanbul Ticaret odası tinümuı

deki perıembe gilnü için aanay elleri 
bir toplantıya davet etmiştir. Bu 
toplantıda sanayii alakadar eden 
muafiyet ve gümrOk tarlfeal meaele
leri g6riltUlecektir. Oda, aannyicller 
için Jktısat VekAletl nezdinde icap 
eden teşebbüılerdo bulunacaktır. 

Kar Yağması Muh-
temel Değil 

ikl gündenberl havalar oldukça 
aotuk ıitmektedlr. Bu vaziyet dUn 
kendini daha ı:lyade hissettirdi ve 
hararet derecesi ilçe kadar dütUJ, 
Bu mUnaaebetle kar yatmaaı lhtimall 
de mevı:ubahs olmaya baıladı. Fakat 
bizim tahkikatımı:ıa göre bugiln kar 
yağmaı;ı ihtimali mevzubabs değildir. 
Çünkn Yeşifüöy rasat merkezi bugün 
havanın dünkü sıibi kapalı ve yağı,lı 
olacağını, fakat kar yağmayacağını 
bildirmektedir. Bununla beraber, ao--
tukların, Balkanlara dfifen kardan 
Uerl geldiği de nlaşılmaktadır. 

Tasfiye T alep!erl 
lıtanbulda mevcut şirketlerden 

Oamanlı Anonim Şirketi Mütcşebbl· 
sesi tasfiye edilmektedir. Tasf ye iti 
Ömerabit Hanında Avukat Sab:t B. 
tarafından idare olunmaktadır. lstan· 
bul Ticaret Mildiriyeti gayri faal bir 
vaziyette olduğu için ittihat Seyri· 
ıefain Anoninı Şirketi hakkında da 
f aih ve tnsfiye kararı verilmesi tale
bile mahkemeye müracaat etmi~l r. 

Yeni Bir Muahede 
. SlSylend"ğine göre hükOmetimlzle 
lıpanya hükQmetl aruında yeni blr 
ticaret muahedesi yapılmaaına karar 
verilmiftir. Her iki hükClmet biribir• 
!erine müsaadekb bir gümrnk tari· 
fesi tatbik edeceklerdir. 

Bir Esrarcı 
Yakalandı 

iatanbul Gümrilkleri Muhafaza 
Başmildiriyell memurları dOn Galata 
da yeni bir kaçak hadısesJ meydana 
çıkarmıılardır. Galatııda Arkadl so
kağında Baltacıııın evinde oturan 
Mebmedakl iıminde birinin odaların ... 
da altı buçuk kilu esrar, bir miktar 
aigara kağıdı, bir terazi, baakı v• 
dirhemltır bulunmuştur. Kaçakçılar 

lhfaaa Mahkemesine verilmiştir. 

~~on Postanın Resimli Hikige si: Pazar Ola Ha$an Beg Digor Ki: - .l 

Dünyada en iç ııkıcı İn· 
tanlar funlardır Haaan Bey 

••. Sokakta avaz avaz ba· 
tıran satıcılar ... 

•• , Cadde ortasında borçlu-
sunun yakaaından yakalayan 
alacaklılar .• 

Saatlarca m kara gibi 
lakırdı aöyliyen braşcılar.. Bun
lardan mlithiş ıinirlenirım •• 

Hasan Bey - Anlatıldı azl
~im, a-aliba senin kaymvald•D 
yok!. 
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Bugiinkü 
iş 
Adamı 

------ Yazan: Mltlıal Nuri 
Ayda 80 - 100 lira kazanan 

bir memur, bir mektep hocası, 
bir çift inekli ve bir tek kUmesli 
ufak bir çiftlik aahibi, birkaç 
dönUm tarlası olan köylli bugU· 
nlln en mesut ve en müsterih 
hayatını geçiren zllmreleridir. it 
aahası bütün memleketlerde öyle 
bir hcrcimerç içine girmiştir 
ki bugünkll iı adamı dümeni kı· 
rılmıı bir gemi gibi rllzgArm ve 
dalgaların cereyanına tabi olarak 
yuvarlanıp gitmektedir. En kuv· 
~etli bir sermayedar, en uki bir 
tüccar, en becerikli bir komis
yoncu buglinlın şartlan karşısında: 
aciz bir mahluktan baıka bir şey 
değildir. 

E kiden yapılan her itle bir 
he ap vardı. Bir maim maliyet 
fiyatı mazbut şartlara tabidi. 
Satılacak fiat, satm alacak mUş· 
teri, nakliyat şeraiti muayyen 
idi. Buglln kat'ı ve emin hiçbir 
ıey olmadığı gibi herhangi bir 
işte hesap aramıya da imkAn 
kalmamıştır. Buhranın hafifledi
tinl ve salAha doğru temayUller 
belirdiğini söyllyenlere acaba ne 
derece inanmak lbımdır ? Mu
hakkak olan bir şey vardır: 
Memleketiıniıdeki vaziyet Avrupa 
memleketlerine ııazaran kıyas 
!kabul etmiyecek derecede daha 
ıatırapsız, daha emniyetbahşhr. 
Bizde yıkılan sanayı, yakılan 
emtia yoktur. Bilakis birçok sa
nayı kurulmuştur ve herşey meb
zuldUr. Bizde köylll biraz fakirdir, 
fakat Avrupa'd olduğu gibi 
lısizler ve açlar kafilesi yoktur. 

Buhrana karşı şimdiye kadar 
bir çelik kalkan gibi mukavemet 
eden zengln Fransa'da bile son 
aene zarfında vaziyet çok müı
kUUeımiıtir. O derecede ki; "Ville 
de Lumiere .. iımini verdikleri 
Pariı şehri her glin için daha 
ıönUk daha ueıesiı bir manzara 
almaktadır. Riviycra havaliıi ten· 
balaşmıf, bir köy halini almıştır. 
YU:derce ekspres treni tatil 
editmiş, vagonlar garajlara çekil-

mittir. 
On bet senedenberi Avrupa' da 

ticaretle met gul iken bir hafta 
evvel lstanbula avdet eden bir 
dostum vaziyetl şu suretle tasvir 
ediyordu. " Ecnebilerin çoğu ba
vulun bağlAyıp Fransatlan git
mektedir. Yirmi dört saat içinde 
eriyip mahvolan zengin ticaret
hanelerin h.addi hesabı yoktur. 
ticı:ırt sahada bUyllk bir emni
yetsizlik hör1.Um sürmektedir.,, 

Şu halele bagUnkli dRlgalara 
lıcapılmıı yuvarlanıp giden, dümeni 
lurılmıı ıevallı it adamının hali 
ne olacak? 

İtalya' dan İstikraz 
Müzakerat Neticelenmek 

Üzeredir 
Ankara 27 ( Husuıt ) - ltalya 

hUkümeti devam eden mali mU
r.akcratta umumt esaslar üzerinde 
iırardan sarf .nazar etmiş, miiza
keratın bu suretle halle iktıran 
lmkAnları ~asıl olmuştur. 

Eski Dava 
Kadriye Hanım - Hikmet Bey 

davasında Ağır Ceza Mahkeme· 
ıinin sukutu dava lcararını ve bu 
hapta ki ısrarmı Temyiz Heyeti 
Umumiycsi uakıetmiştir. Davaya 
29 martta yeniden ba9lanacekttr. 

• 

-
~. 

Asude olanı derst:n eğer gelme cihana! 
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Afyonculuk işi Fırkada 
- - - -• 

Osmanlı .imparatorluğunun Afyoncu-
luk Sistemi Tarihe Gömülüyor 

Ankara, 27 ( Husuıt ) - Evvelki gün fevkalAde 
VekilJer heyeti lçtimaında afyonculuk hakkında 
görl\ıUleaı esaslar dUn fırka grupuna arı.edilmit ve 
meıele etrafında münakaşalar açılmıştır. MUıake· 

reler eanasında söz alan Başvekil Pş. ile Sıhhiye 
ve 1ktısat VekAleti meseleyi devle, insanl ı k, fkhsnt, 

Z:raat ve sıhhat cephelerinden tahlil ve iınh 
etmişler, söz alan bazı hatipler de hUkfımetin 

tekliflerini takviyf'! eder bayanattn bulunmuşlardır. 

Halk Fırkası ve hükumeti bu yeni hareketile 
Oımanh afyonculuğu sistemini ölUme mahknru 
etmiş oluyor. 

Bu isabetli karar ve ' harekete bilhasıa Reiıl· 
Cumhur Hazretlerinin amil olduklarını kaydetmek 
lazımdır. Gazi Hazretleri alAka ile takip ettikleri 
bu meselenin bir an evvel umumi bir programla 
hallini arzu buyurmuşlardır. · 

Fırka grupu bugün de içtima edecektir. MUza
keratın bugün ikmal edilmesi ve bu hususta icap 

Guruptaki cereyan hUki'ımetin tekliflerini 
surette kabul eder mahiyettedir. 

umumi eden kanun IAyihalarm.n hazırlanmasına baıla· 

nılması muhtemeldir. 

Bozöyük Fabrikasının Makine 
Dairesi Dün Yandı 

Memleketin en büyük sınai müesseselerinden ~, 
biri. olan B~zHy~k .kereste fabrikasında dlin haylı esef 
edılccek bır hadıse vuku bulmu,, fabrikanın ma· 

BozöyUk, 26 Bugün saat bet buçukta zuhur 

j kina dairesi, çıl<an bir yanğın netice~inde maatte-
' esstlf kAmilen harap olmuttur. Bu hususta gelen 

telgraflRr şudur: 

eden bir yangın neticesinde BoıöyUk kereste fab
rikalarının makine al<aamı kAmilen yandı. Etraftan 
yetiıilerek sarf edilen mesai ile f abrlkanın diğer 
aksammm ve kerestelerle tomrukların kurtarılma .. 
•ına muvaffakiyet elvermiştir. Zarar 250 bin lira 
raddelerinde takdir ediliyor. Bilecik, 26 - BugUn saat beş buçukta çıkan 

bir yangın Bo:ıöyOk kereıte fabrikasının makine 
daireıini tamamen yakmı,tır. Zarar büyüktür. 

Bu fabrika Bilecik meb'usu İbrahim Beyin 

Gazi Günü 
Ankaralılar Büyük Teza

hürat Y apıhyor 
Ankara, 27 (Hususi) - BugUn 

Gazi Hazretlerinin Ankaraya ilk 
gelişlerinin yıldönllmüdür. Bu mü
nasebetle burada büyük tezahurat 
yapılmaktadır. Tezahurata iştirak 
için kazalardan ve köylerden yiiz· 
lerce allı gelıni,tir. 

Esaretin Men'i 
Ankara, 27 ( Hugusl ) 

Euretin men'i hakkında Cenevrede 
tanzinı edilen mukaveleye iltiha
kımız için lıUkümet Meclise bir 
layiha tevdi etmiştir. 

Tuz için Prim 
Ankara 27 ( liusuıi )- Hüku

met ibr.aç ecii.en tuzlu balıklar 
için kulian lan tuzdan ihraç eden
lere kilo baş:•·a beş kurııt pirim 
verilmesini Meciise teklif etmiştir. 

• 

malıdır. 

1 

Gazi Hz. Kazanç Vergisi 

İstanbulu 
Teşrif Edf qorlar 

Memurların Vergi Nisbet-
J leri Değişiyor 

Ankara 27 ( Husu•t )- Bazı 
mUstacal •:tylhalarm mUzake· 
reelnden •onra MIUat Mecllel 
iki ayhk bir kıf taııu yapacak· 
tır. Meclleln tatlllnden eonra 
RelalcUmhur Gazi Hz. •eya
hate çı kacaklar ve eeyahat· 
lerı esna•lnda letanbulu'da 
fereflendlreceklerdlr. Batv•
kll Pa,anın da cenup vlllyet- ı l 
lerlmlzde bir seyahat yap
ması muhtemelctır. --

Paris üzerinde Sıs 
Pariı, 26 ( A. A. ) - Pariı 

üzerinde keıif bir ıt• hülıd\m sür
nıel\tedir. 

r 

Ankara, 27 (husu si) - Yeni 
kazanç vergisi IAyihasına göre 
bütün memurlarla husuıt mUeııae· 
aelerde çalışanlardan vergi yüz 
liraya kadar aylık alanlardan 005 
200 liraya ~adar yOzde 6, 300 
liraya kadar yüzde 7, 400 liraya 
kadar yOıde 8 ve daha yukarısı 
ıçın yüzde 9 nisbetinde alına· 
caktır. 

Yeni Olçülcr 
Ankara, 'J.7 (Hususi) - Yeni 

ölçiiler kanunun bir sene tehiri 
hakkındaki liyıha mccli11e gel
mittir. 

lSTER JNAN, /STER İNANMA! 
Geçen gün İ•ldin itlerinde ıuiiıtiınal yaphklarrn· 

dan şOpl.8 edilen ıneıııurlarııı evlerini aramıf\ar. 
İrtita ltanunu, kaxaııcınd t ıı fazla urfi)•at yapan ve 
ba.ka bir varidat :nenlınına malik olmadıiı halde, 

eYler Ye apartımanları bu'unan memurlar hakkında 
tahkikat İcrasını emreder. Bu kanun muc:bince yapı-~ 
lan taharri net:ce•lnde evde rıc tı ulular beğenirsiniz. 

Bir memururı ıardrobunda 40 kat elbiaa bulınuılu. 

iSTER iNAN. iSTER iN Nllı 

Sayfa 3 --==-

Münderecatım1zın çoklu
tundan dercedilemerniş-
tir. 4' -... -------------~ 
. 

ltalga lle 
Adalar işinde 
Anlaştık 

Ankara, 26 - ltelya ile ya
pılan itilAfnameye göre ltalya 
hUkiimeti Çakalada, Ogandere, 
Torlaçka, Kakago, Prasodi, Ça
kaloka, Niaaiui, Adrl&elya, Kak-
lomakri, Katomakrl, Ma.raki, 
Votkaki, Y anasudi, Alimentarya, 
Kakrakula ve Bodrum körfeıinde 
bulunan Karaada ile diğer bir iki 
ada üzerinde TUrkiye'nin hllri· 
miyetini tanıyacaktır. 

Buna mukabil Türkiye de ltal
yanm merkeıi Kostalrizo ıehir 
kllsa1ının kubbeai, nıııf kutru bu 
merkeı ile Fanstenano burnu ara
ıında1d meaafe olan bir daire ile 
çevrilecek mıntaka dahilinde klin 
adacıklar üzerindeki blkimiyetinl 
tasdik edeceklerdir. iki taraf bun
dan maada kara ıularını da tabdl~ 
etmf tlerdir. 

M. Matsuoka 
ıehrlmizde bulunan Japonya· 

nın Cemiyeti Akvam murabbası 
M. Matsuoka cenapları dUn git
gitmiştir. Mumaileyh dUn gazete
cilere vuku bulan beyanatında 
11Aıya iki lut'aaının ucundaki mil
letler biribirini seviyorlar,, de
miştir. 

İnhisarlar Vekili 
---·--

Dün Beyanatta Bulundu 

Şehrimizde bulunan lnbiurlar 
Vekili Ali Rana Bey vukubulan 
beyanatında eıcUmle demiıtirki) : 

- GUmrllk Müıawlrl gUmrllk 
nridıtının daha iyi cibayetf, lı 
sahiplerine azami derecede kolay· 
lık gösterilmesi için mevcut 
kanun, nizamname ve uıullerin 
tadilini teklif etmektedir. 

MUtavirin vazifesi budur. He
nüz tetkikataoı ikmal etmediği ı 
için eıaslı teklifler yapmamııtır. 

Muka veleai bir senedir. Bir aene 
zarfında işlerini bitirecektir, ha
zırlanan yeni tütün lAyibası sene· 
batında vekalete gelmiı olacaktu 

1000 Lira 
Çalındı 

Beylerbeğinde oturan aşçı Ra-~ 
şit Ef. nin altın ve kAğıt olarak 
bin lirnsı ve birçok mUcevherlerl 
çlınmııtır. Hır ızlı ı ı yeğt n i Şahap 
tarahndan yapıldığı anlatılmıt. 

paralar sahibine iade edilmiıtir. 

Veremle Mücadele 
Verenı Mücadele Cemiyeti 

hayırla faaliyetine devam etmek
tedir. Şimdiye kadar fakir ço .. 
cuklaran tedavisi için 77 bin lira 
para aarfedilmiıtir. ---

Kıral Faysal 
Men1leketi Dahilinde Tetkik 

Seyahati Yapıyor 

Bağdat ( Husuıt ) Kıral 
Faysal memleket içinde uıun bir 
tetkik ıe} batiue çık mı.ıtır. Kır al 
evvc!i Fı rat hnvalisindeki lrak 
,chirlerioi gezmiş, şimdi de . Dide 
boyunda seyahatine devam etmi-
ye başlamıttır. Kıral gezdiği yer
lerdeki halkm unıumt Ye lüımmld 
ihtiyaçlarım teıpit etmektedir. 



Memleket Manzaraları 

Andifili 
Eski Bir Cümhu
r~qet Merkezidir 

Kaş ( Hususi ) - Kaıammn 
merkezi olan Andifili kasabası• 
nın MilAttan evvel 300 bin nü
fuslu bir Cumhuriyet Merkezi 
olduğu anlaşılmakta_ır. Buna 
dair birçok aaAr elde edilmiştir. 
Kasaba civarında (Kasantos) na
mı verilen yekdiğerine 7 - 8 saat 
mesafede kfiçllk tepecikler üze
rinde yapılmış kuleler vardır. 
Bunların mlllhakatla filama yası
tosile konuşmak için yapıldıkları 
anlaşılmaktadır. Bu kulelerin civa· 
rında saraylara Ye daha birçok 
bina harabelerine do teıadüf edil· 
mekt~dir. 

Birçok ecnebiler tarafından zi
yaret edilen Andifili kasabasında 
ve kalelerin bulundukları sahalar
da birçok kıymetli eserler vardır, 
fakat hafriyat yapdmadığı için 
bunlar çıkarılamamışbr, birçoK 
yerlerin halk tarfından tesadüfen 
yapılan hafriyatta çıkan eserlerin 
kıymetleri ·takdir ediJmediği için 
tahrip ve imha edilmektedir. Yavi 
harabeleri denilen yerde ımni bir 
tepe vnrdır ki aynen Mıs r ehram· 
larını nndırmakta, alAkadorlar 
tarı:ıfından ehramlar kadar ve 
belki de daha fazla kıymeti haiz 
olduğu söylenilmektedir. Müzeler 
idaresinin bu civ rda hafriyat ya· 
pacağı ıayi olmuş, fakat henüz 
resmi hiçbir malümat gelmemiştir. 

Emine 
Mernişin Kafasını Taşla 

Yardı Ve Öldürdü 
Ilgın, (Huauıi) - Burada bir 

tarla me&elesinden feci bir cina
yet olmuştur. Çatak karyesinden 
Şükrü, Emine, Memlş iıminde 
Uç köylil kavga etmişler, bunlar
dan Emine kız, Memiıin k.ıfası· 
na tıı vurarak öldnrmn,tnr. Ka· 
til yakalanmııtır. · 

Biga'da 
Muallimler Birligi Müsa
mereler Tertip Ediyor 

Biga ( Hususi ) - Burada kıı 
sreceleri gayet ıönllk geçmekte
dir. Kasabadaki yegAne tiyatro 
kıı mfinasebetile kapanmıştır. 
Yıldız sineması her geco matine
lerine devam etmekte Ye kasa
Öanın yegAne eğlence yerini teı
kil eylemektcdirler. Maamafib 
Muallimler Birligi mUnevver hal· 
kın bedii ihtiyacını nazarı dik
kate ara ııra mllaamereler terti
bine baılamııhr. Sakarya ve 
Dumlupınar mektepleri talebe· 
lerl Muallimler Birliği binasinda 
ilk milıamereyi vermişlerdir. Mn
samere ok muvaffak olmuı Ye 

m;niminiler şiddetle alkıılanmıı
Jardır. 

Diyarıbekir' de 
Halk Evi Yeni Binasına 

Taşındı 
Diyarıbekir (Hususi) - Halk 

Evi yeni bir binaya nakledilmiş· 
tir. Yeni binada bir kütüphane 
tesis edilmiş, birde okuma odat:ı 
açılmıştır. Lisan kursları bnynk 
rağbet görmektedir. Halk, Halk 
E · ıin bu nur açan faaliyetinden 
çok memnundur ve eve büyük 
bir rağbet S?Österilmektedir. 

' 

Ed.rne' 
ElektrikFabri as asarr f aft 

ir Aylık Par y 
ı da 
adı Abonelerinden 

Edirne (Huıu-
ıt) ~ Edirne'li
leı esli sinema• 
ya kavuştular. 
Buraya sinemayı 
ilk getiren Ah
met Necip Bey 
olmuştur. ilk 

ser olarak ıesli 
•İnemada "Paria 
damları altında,., 
lıimll Fransızca 
ıesli ve sözlil fi· 
Hm gösterilmiJ
tir. Sinemaya 
ıeıJi filim dolayı
ıile pek bUyUk 
tehacOm göste
rilmiş, muhtelif 
matineler yapıl-
mıştır. Bir hafta ıonra Türkçe 

sesli ve sözlü filimler başlıyacaktır. 
Edirne Sucuk Fabrlk aı 

Eurada birde sucuk ir.ıalnt
hanesi açılmı~tır. Bu fabrika 
Edirne'de ilk açılan sucuk ima• 

Zonguldak'ta 
Halkevi Çok ·Hayıılı 

işler Yapıyor 
Zonguldak ( Hususi ) - Zon

guldak Halkevi kısa :.amanda 
büyllk bir varlık göstermiş, bü
yUk ve munt .. zam bir bando 
teşkil etmİ§, bir musiki dersha· 
nesi, lisan kursları açmıştır. Ban
do her merasime iştirak etmekte, 
musiki dershanesine kız ve erkek 
doksanı mütecaviz talebe miida
vim bulunmakta, iki yüz kişi de 
liaan kurslarında okumaktadır. 

Köycelllk ıubesinden bir heyet 
bOtUn köyleri dolaşmaktadır. Bu 
heyet haata köylüleri meccanen 
muayene ederek iJAçlarmı ver
mekte, içtimai muavenet ıubesi 
de Uk ve ortamekteplerdeki 
fakir talebeyJ be ... lemektedir. 

Zonguldak Şoförler Cemiyeti 
Zonguldak'ta ıoförler de ara· 

larında bir cemiyet teşkil etmiş
ler Ye cemiyetin niz mnamesini 
hazırlamak üzere Halk fırkası 
salonunda ilk içtimamı yapmış· 
lardır. Nizamname tesbit edildik
ten ıonra bir ikinci içtima yapı
lacak Ye idare heyeti ıeçile· 
cektir. 

lzmir'de 
inkılap Filmini Çeviren 

Zatin Seyahati 
lzmir ( Hususi ) - lnkılip ta· 

rihimize ait bOyOk bir film çe· 
virmek üzere Rusyadan memle
ketimize gelen M. Zarhi, Sakar
ya'yı, Bur11'l'yı, Bahkesir'i ziyaret 
ettikten sonra Manisa'dan ıehri· 
mlze gelmiştir. Rus filim mllte· 
hasııs·mn yananda muharrir Reıat 
Nuri Bey de bulunmaktadır. Misa· 
firler birkaç gUn sonra şehrimiz· 
den ayrılacaklardır. 

lzmirde Bir Çocuk Yandı 
fzmir (Hususi) - Tepecik'de 

'\: enimaballede, Yusuf Efendinin 
zevcesi, çocuğunu mangal başmda 
bırnkarak komşuya gitmiş, ekmek 
kızartmakta olan çocuk, ateş ıç
rn ma ile tutuşarak yanmıştır. 

Edlrn CUmhurlyo' lneması 

ltıthanesidia. Fabrikada çalışan 

bütün amele ve müstahdemin 
mesai zamanmda 14stik eldiven 
kullanmakla, ellerini 
sürmemektedirler. 

El ktrlk Fab
rikası 

Şehrimizdeki 
Marelli elektrik 
fabrikası tasarruf 
haftası zarfında 

abone olan mu,. 
terilerden bir ay• 

Jık ınrfiyat bede
lini almamıştır. 

Ramazan Bayra
mında Yapılacak 

M çıar 

Ramazan bay· 
rııımı mllnasebe
tile l tanbul U

oıi futbol t kımı 

t.brimize da-

vet edılml~tir. Bu 
takımla San'at Mektebi, Erkek 
Muallim Mektebi, lise tnkımları 
ınaçJar yapacaklardır. Edirne'de 
havalar çok gUzel gitmektedir. 
Galba bu sene kıt Edirne'ye 
uğramıyacaktır. 

Bozöyük Kaza İdare Heyeti 

Boıöyük, (Huıuı1) - Cümhuriyet Halk fırkası Kaza idare heyeti 
intihabı yapılmıt riyasete Nafız Bey intihap edilmiştir. Resim kaza 
kongresine iştirak eden muhtelif ocak ve nahiye teşekkülleri murah-
haslarnıı göstermektedir. 

Göynük'te 
1 

Şarkışla'da 
Bir ihtiyarın Feci Akibeli Sıhhi Mücadelelerden Bü-

Göynük, (Husuft) - Burada yük F aideler Temin Edildi 
15 yaşında Hacı Zob rıo Mustafa Şarkışla (Hususi) - Burada 
ilimli vaktı hali yerinde bir ih: soğuklar ba~adı, mam~fih bu ıe· 
tiyar vardı. Bu ihtiyar 3-~ eene n~ soğ~k~r pek .de tekı!1 gelmedi. 

d. mllstevlı bır ıekılde gmp ve kızıl 
evvel burada evlen 1 ve . bUt~n hastalıkları baş gösterdi, fakat 
malını mülkUnU sabp refıkasıle derhal tedbirler alındı, önOne ge-
beraber lıtanbula gitti. Hacı çilmiye çalııılıyor, burada sıhhi 
Zobaranın lata~bulda işleri fena mU~adele .cidden ı~yanı takdır bir 
gitmit olacak ~i adamcı:ğız bir vazıyettedır. Frengı ~aıtalağı ya· 
ıene sonra pejmürde bir vaziyette P1!80 ~ilcadele 1&yeınnde ehem· 

mıyeth derecede azalmıştır. Frengi 
kasabaya avdet etti ve dilenerek mUcadele be yeti ŞarAnılada 1100 
gcçinmiye baıladı, belediye de Gemerekte 250 Akçakışlada 200 
ona oturması Jçin boı bir med- hastayı daimi tedaviye tAbt tut· 
rese odası göstermişti. Hacı Zo- maktadır. Yeni baatalık mllıabı 
baran evnlki akıam bu medreae yoktur. Bu haataların eskiden teı· 

hlı edilememek ve cahilce kana• 
odasında soba11nı yakarken ıo· atların kurbanı olmak yUzllnden 
bn devrilmiı ve ihtiyar adam kalrnıı hastalardır. Sirayet im-
doklllen ateılerle yanar k öl· k4m tamamen tahdit edilmiştir. 
mUıtür. Belediyemiz de çok foidefi ça· 

Facia ancak erteıi Hbah lışmalar yapmaktadır. Belediyenin 
teyakkuzu ınyesinde mahrukat 
fiatleri yükselmemiştir, bir batman 
kömUr 12 kuruıa. bir araba odun 
yüz kuruşa satdmaktn, caddeler 
hcrgfin sliprUlmekte, receleri, her 
yer lUkOslerle tenvir edilmektedir. 

öğrenilebilmiı, medrese civarın· 

dan geçenler yanık bir et ko· 
lcusu duyarak Hacı Zobarın oda· 
sana girmişler, feçiayı görmüşler, 

hAlii yan1J1akta olan odanın ate· 
şini söndUrmüılerdir. Hacı Zoba· 
rm bu feci akibeti GöynUklOleri 
meteessir etmiştir. 

Evlenme hareketleri mahsus 
bir derecede artını tır, son bir· 
k ç ay zarfınd bur dn 27 çift 
evlenmiştir. 

' 
' 

Faydalı bilgiler 

Bir Renk 
Hastalığı 

Doktorlukta bir Dalton ha .. 
tnlağı vardır. Buna, ayni zamanda 
••renkleri fena görmek .,de derler. 
Bu hastalığa uğrayanlar ya buı 
renkleri hiç gGrmezler, yahut bir 
kaç rengi biribirine lranıbnrl=-. 
Bu haıtalığm Dalton iamini alma
sı, ilk defa ba adda bir lngilia 
aliminin keneli dlflbadllğD bu ane 
za yı gayet iyi Te etraflı bir n
rette tesbit etmiş olmuıdır. DaJ.. 
ton yalnız kırmızıyı g&-medi. Ga. 
rUşllndeki bu aksaklıiJn farkına 
varır varmaz etraf .nda tetkikat 
yaph ve 1ep yeni bir haatalıp 
meydana çıkarmıya muvaffak ol
du. Bu hutalak, umumiyetle do
ğumdan itiyar eden bir arıudır. 

Buyuk Tüneller 
Dilnyanıa en uzun tlneli, Ga .. 

bt avrupadan memleketimize ı• 
len trenin yolona lo..ttmak ~ 
bir müddet enel 1.niçrede açı)aa 
Semplon Ttmelidir. Eauen ba 
şimendifer, bu ttba.W.. aeçtijl 
için onun ismini almııbr. Uzun
luğu tam 19 kilometre 730 met
redir. Ve bu ytizden rekor kırar. 
Mamafih ıon zamularda açılım 
ve içinden çifte hat geçen ikinci 
bir tünel daha Yardırkl uzunluk 
itibarile Sempiloaa yaklqmakt .. 
tır. Bu yer alb geçidi ltalyad .. 
dır. Ve Bolonya Ue Floransa ..
birleri aru•nda bulunmaktadır. 
Uzunluğu 18 kilometre 510 met
redir. Appenen dağlanma altuı
dan geçer. Oçllncll yer alb ı• 
çidi isviçrede ve Sen Gotar da
ğındadır. Uaunlup 14 kilometre 
000 metreJi balar. Ba tlneU apae 
Iar, Roma • llilan araaandaki ..,. 
safeyi bir buçuk s1at kısaltmak 
için bu muuum murafı gaa 
almışlardır. 

Bigada TUrkçe Ezan 
Biga ( HUIUll ) - Burada her 

camide ezan, kamet Ye iç ezaaa 
tllrkçe okuamaktadll'. Çarfl cami 
mOezzini Hafa KAmil, Saachk 
Emini Halim, Mllduria zade Ab
dullah Efendiler IMr ıece mil ... 
ıinlere muhtelif 111allerde tlrkee 
ezan talim etmektedirler. Tirkc• 
ezan bunda halkın fevkallde 
memnuniyetini mucip olmuftur. 

Tire'de 
Esncıflar E ir!ik Ve 
Cemiyet Kuruyorlar 
Tire ( Haauai ) - Buradaki 

muhtelif emaf paplan Ye una• 
yiciler aralanada teaaaGt Y• 
teavlln temini için cemiyetler 
teı1dl etıniye karar Yermiflerclir. 
l.kevvel cemiyet t .. kil etmek 
şerefini kazananlar berberlerdir. 
Berberler cemiyetlerini kurmatld 
ve faaliyete baılamıılarchr. 

Diğer e1Daflar da cemiyetlerbli 
kurmak lıue buırlanmakt• 
dırlar. 

Burada notu Hurtlt e., tr 
rafından "Yetil Tire" i•imli bit 
aylık mecmua çıkuaı..ktatLr· 
Mecmuanın ıaıe•i ...._ bilbaı• 
köylüyü mı.-... mertebe tenYir 
etmek ve kua dahilinde bit af 
ıarfıodaki laareketleri, havadlılerl 
köylUye bildirmektir. 

U~akta Bir Müsamere 
Uşak ( Huıuıt ) - Gazi Mur 

tafakemalpaıa ilkmektebi taJr 
beleri ikl 11da dair gOzel bil 
milsamere tertip etmitlerdir• 
MUsamerede kaJabaltk bir daveti 
kütlesi bukınmuıtur. KUçtl\clet 
müsamerelerinde (OK muvaffak.,. 
olmuılar Y çok alkıılanllllflaıd 



(Siyaset Alemi j
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Son Günlerin 
BABİCI 

iki Mühim 
Hadisesi 

Son gtlnlerln •lyaat hldlselerl 
araaında göze çarpan iki mü.bet 
Y&k'a nr: KlçGk ltillf devletleri 
konferansı ... Yul'o•lavya ile ltalya 
araunda çıkan ve bazı genç'lk nll• 
mayiılerlne sebebiyet verdikten •on· 
ra Millet Mecli•lerine kadar ak•eden 
ltU meaele. •• 

Kavuşulabilecek 
Bütün Kuvvetleri Za'fa Düşürmek Su

retile Sulhün lmkinı Yoktur 

Sulha Mi 

Da lkl vak'a, sarlnDıtekl uaak• 
lıldarana raj'mea, blribirlerile sıkı 
.urette mllnaatııbettardır. 

Kilçllk itillf deyJetlerl konferan• 
11nın 10n toplanifı, bllbaaH, •lllblar 
konferanaında mlıant latiyen Al· 
manyanın elde ettiti kı•ml muvaf• 
faklyetle meırul olmuıtur. Bu yarım 
muvaffaldyet, bir neri muahede 
tadili mahiyetinde olduğa için, her 
neYI muahede tadillerine muhalif 
olan Romanya, Yugoılavya Ye Çe
koaloırakyayı endiıeye dilşilrmilştilr. 

Çünkll Almanyaya yerilecek bak, 
1ann, Macari•tan •• Avmturyaya 
da teımll ed•lmek llzımgelecektir kl 
ba hal, iki devletin harp •:>nu nria• 
lerl olmak itibarile küçük ltiWın 
itine aıelemez. • 

Muahede tadlll eereyanında ftal• 
ranın 6nayak olması, ltalya ile Yu· 
soJlavya arasında eakidenberl ger• 
glnllk bulunma.ı, Taziyette bir neıri 
tıedahill huıu~e getirmektedir. Maa
mafih YugoılaYyaıun, balyaya kar,1, 
müttefiki bulun dutu Romanya ile 
Çekoıloırakyayı açık bir muhalefete 
aürükJlyememeıl, timdillk bu konfe
ran11n muvaffak olamadığına bir 
allmet aayı .mak gerektir. 

Son Yugo•laY • italyaa hadi ... 
ıiae 1rellnee; 

Dalmaçyada, Trojir lımindekl 
ıebrin kapılarını .O•liyen H Vene. 
dik Cilmhuriyetinln Yaktlle bu ıehlr 
Gzerlndekl hlkimlyetlne lıaret eden 
San Mar ko aslanları • ki bunlar 
tat• hakkedllmit kabartmalardır -
meflt.ul INaa eller. tanmatlaa taı... 
rip edilmiıtir. Hldiaeyi bir nevi 
ltalyan düımanhtına atfeden İtalya'h 
aıençler nilmayiı yapmıılar; bunu, 
Yugo•lay mukabil nGmaylılerJ takip 
etmlfo Mesele, Ud milletin Ayan 
mecJialerlne intikal etmifo B:ı mGna• 
Hbetı. M. Mumoliniain ıCSyJediklerl 
ıualardır ı 

" HAdiaenin hakiki mea'ullerl, 
komıu milletin ılyHI mGdir ıınıfına 
rehberlik yapan muayyen anu1r lçin
dea teıhiı olunmak gerektir. ÇBnkl 
ba unıurlar için ltalya'ya müteveccih 
kin H iftira proparanduı, dahilde 
birlik, hariçte de fikir meti'aleal 
lhdaa etmiye matuf hir teıebbOaten 
ibarettir. " 

Bu ı6aler n ,..çen hAdi1eler .a .. 

BerlL ~6 - Sabık milll mll
dafaa nazın Jeneral Gröner, Ce
neYrede elde edilen betler itill· 
fından memnuniyetle bahıetmek· 
ta ve demektedir ki : 

Alman hUkümeti, Cenevre itl
IAfını tereddüt etmeden kabul 
etmekle bUyllk bir ıiyasl liyakat 
göstermiştir. Baıvekil M. Şillyıer 
esbak başvekil M. Brllniog'in 
siyasetini takip etmektedir. M. 
Şlayıer acele tedbirler almamak
ta, ilk evveli Fransa ile hirtakım 
itilAflar elde etmenin IOzumuna 
takdir etmektedir. Fransa VenaJ 
muahedesi k8Jlaında Alman mil
letinin duyduğu infiali takdir et• 
melidir. Sulh meıeleıi herıeydea 
evyel bir tahdidi teılibat mese
lesidir. Daha doğruıu teılihabn 
tahdidi dOttlnlllllrıe de hakikatte 
böyle bir ıeyin tmklnı yoktur. 

Botun kuvvetleri za'fa dnıor
mek auretile sulhlln imklnı yok· 
tur. Ba ancak milletleri ihtiyarlan 
clahilinde razı olacaklan bir mu
vazene sayesinde mllmklln ola
bilir. 

Deniz Faciaları 
Londra, 26 - Nevyorktan 

Şikago Tribun'e bildirildiğine 

göre, Newbrug vapuru Antil 
açıklarında bir fellkete utram fi 
l11tdat ıstemektedlr'! 

terıyor ki Merkezi AYrupada mfthim 
bir memnuniyetaizlik kazanı kaynı• 
yor. Fransa Ye müttefiklerı içia bu• 
palG Statükoya ıulh am·ı iti nok· 
tuından verilen ehemmlTet izaha 
lüzum aılSatermiyecek kadar açık 
oldupna gare muahedelerde tadil 
cereyanı ile StatOkoya riayet taraf• 
tarbtmın mOaademeai, her 1rOn bir 
parça daha tiddetleoiyor. Bu Hd• 
melerla bır l'ÜD selip bar kıvılcım 
çılcarmıyacatını t .. min eden wtada 
hiçbir esaa bu.unmadı2ına 1r8re, aulh 
ıenrlerin her ıiln bir parça daha 
halecana dGtmelerl bakb •• yerin
dedir. - sııreyya 

TEFRiKA NUMARASI: 34 

CBPBB GERİSİ 
"MiLLi ROMAN,, 

Muharriri : Barlı1111 Calıit 

- Zenfin Amerikalıların ya
.. ,., ıistemi. 

Onun yar. oeı'e ile maraldanı• 
flDI duyan genç kadın aordu: 

- Ne aaylUyoraunuz Faruk 
Bey? 

Saklamadı: 
- Zengin Amerikablann ya-

ıayıı sistemi ? 
Aperitif, dijestif. 
Genç kadın zDldD: 
- B'unu Amerikalılardan evvel 

zannederim Romalılar icat etmiş
lerdir. 

- Belki de.. Her harhalde 
keyifli bir fey. 

Dilruba H. yaktığı sigaranın 
dumanlarını dudakların n zarif 
bir haraketile havalandırarak ce
np verdi: 

- Hayat, bqı ve ıonu bellL. 
ba kadar dar bir Alemde UzUntll 
we ubrap niçini? 

Viski bardaklarım yaraladtfar. 
Şimdi genç ErkAnı harbe de 

mitti. Yıkılan •arbk ln6nde kar
tıımda duyduiu 11brap, mes'ul 
insanlar için dtııOndOğD aksi ka
naatler timdi eritici, aDkünet Ye
rici bir kordiyal almıı gibi bafif. 
liyordu. 

Genç iradın biraa daha ıoku
larak dev'l'\n etti: 

- Şu muhakkak ki yqamak 
için •ervet llıım. Paraen bn. 
yilk dost. Okadar ki belki inaan• 
lan mes'uliyetten bile kurtanyor. 
Fakat ben hiçbir zaman bir erke
ğin· memleketi aleyhine hareket 
ederek para kazanmasını iate
mem .. Ne yazık ki hayatımı ver
diğiro erkek böyle ya ıyor. 

Binbaıı Faruk yüzünll burut
turdu: 

- Ne kadar maddt adam .• 
insan değil çelik kaaal 

Dilruba Hanım güldll: 
- Çok iyi buldunuL 
- Naaıl tanıttınız onuoJaf 
Genç kadaa kıaa" anlattı.. 

İngiltere ile Iran arasında bir petrol tfrketl ybflnden pan bfr fhtilAI, 
dtlnya petrol aiyaaetlol, günUn en mGblm b&cUıelerl meyanına koymuıtur. 
Aırımızda petrol meselesi, milletlerin en hayati meselesidir. Osmanlı impa· 
ratorluğıı 1914 seuesinde KerkOk civarında bulunan petrol madenlerinin 
imtiyazını c TUrkish Pdtroleum Company .. ismi alUnda te19kil etmiı, bir 
İngiliz • Almaıı grupuna 99 ııene müddetle vermiıti. Mütarekeden sonra Al• 
man bfıseıl, Fransızlara terkedildl. Kerkilk havalisl 1rak huduttan dahilinde 
bulıınduğıından t irket e11kl iımlnl değiıtirdi ve •İraq Petroleum Company .. 
namı altında faaliyete bqladı. Bıı ıirketio, kanalizaayoo ve in ıaat maaraf
ları 1 milyar franga balit olmuıtur. Borular vasıtasile pptrol Bahriıefide ine
cektir. Rersmimiz Kerkllk civarında kanalizaayona alt boraların kamyonlar 
ile tatındığını gösteriyor. 

Borçlar, Amerikanın Da· 
bili Siyasetine Aittir 

Parfı 26 - La Jurnal gaze
tesi, Amerikanın Fransa sefirile, 
Fransa başveldli M. Bonkur ara· 
•ındald mlıilkattaQ bah.ederek 
diyor~ : Amerikada borçlar me-
ıeleıi halihazırda bir dahili siya• 

ıet meselesidir. Yeni Fransız ka• 

bineainio Amerika ile mllzakereye 
girmek için bir davet beklemekte 
olduğu V aşinKfoııdan bildiril-

Fransız Maciisinde 
Par'ı, 26 - Meb'uaan Meclial 

Maliye Encümeni, muvakkat bllt• 
çenin tetkikine girifecak ve bu 
suretle bütçe salı aabahı heyeti 
umumiyeye ıevkolunacakbr. 

Sah gllnU CSğleden sonraki 
celse, bükfimetin buğday piyasa• 

Yeni ayrılmıştım. Hakkı Bey beni 
Feneryolunda Meb'us Arif Beyin 
kltkOnde g6rd0. Ondan sonra 
bırakmadı. 

- ilk kocan zdao niçin ayr.l· 
dıoıı? 

- Çok sert bir adamdı. Ba
na katla neferine yaptığı muarue
yi yapıycrdu. Halbuki ailem beni 
biraı oaıla bl.yüttUJer, Dam 
Doayon'da okuttular. Ve ne 
bileyim, aile hayatını bl\11bntlln 
baıka g6-terdiler. HaJbuki k~ 
cam beni manga onbaşısı gibi 
azarlar, en küçük arzularmı ku
manda eder eibi emirle yapt r
mak isterdi. 

Binbaşı Faruk güldll: 
- Askerlerden bu kadar fe· 

~a bahsetmeyiniz! 

- As r' er için değil, ko
cam için söyliyorum. Hatta k ... 

şunda ayni rütbeden bir as er 
olduğunu bilerek söy.iy rum. İn
sanlar mes eklerile ö çi1ln ez erkıl 

Şekerzs e il~ ne z.ımandao· 
beri berab rsin·z. 

- Üç senedenb,.ri. 
- Hayatı Avru ada geçiyqr, 

ııkılmıyormısınız? 
Genç kadın bafifçd içiui çekti. 
- Sıkılmak. eğef yalnızlık 

mektedir. M. Runelt, Hunrin 
mDzakeratı açmasına mini olunca 
M. Huver'in canı ııkılmııtır. 

M. Huver, artık faaliyette 
bulunmıyaeağını .CSylemiıtir. 

Gazeto diyor ki: Franaa için 
bundan çıkan yegAne netice, bu 

aile kavgalarından uzak kalmak· 
tır. Biz M. Bonkur'un da bu te
kilde hareket edeceğine kanüz. 

.,nı tutabilmesi için tahıiı edilen 
300 milyon kredi projesinin tet
kikine ha1redilecektir. 

Meclisin A vuatuı'Ya iltikrua 
projeıi hakkında kararanı verdik· 
ten aonra perıembe akıamı da
ğılacağı ve kAnunuaaninin ikinci 
ıab glintl toplanacağı tahmin 
edilmektedir. 

bayatın bu tekli beni mtlteessir 
etmiyor değ 1. 

- Ne gibi? 
Dilruba Hanım çok aamiml 

g6rünen bir hareketle umn bir 
bahse hazırlanır gibi ıenç sabite 
yaklaftı. 

Faruk Bey, kimseye 
açma ta lftzum g6rmediğim 
dertlerimi aiz detmek ister 
gibi bana sualler aoryonu
nuz. Genç bir adama eYine, 
sofraeına, huıuıiyetine kabul e
den kadın için kimbilir neler 
dlltDnilyorsunuz. Belki de bakh-
11nız, fak at size kendimi tanıt• 

1nak fırıahnı verdiğiniı için çok 
memnunum. Siz de mert, dilriist 
bır erkek ruhuna tesadüf etti-
ğirn için bir ıey saklamadan 
ıize kendimi anlatacağ m. 

Genç kadın iki yudum viski 
içtik en ıonra ağır ağ r devam 
etti: 

Sıkılmayacaksınız yal 
O .ı, biltlkisl 

Ohalde dinleyin Faruk 
Bey. Ben genç bir kadmken Şe
k e zade ile ta01şt m. O yeni 
zengin olmağa batlamııtL Bana 
bol para aarfediyordu, fakat ar ... 
mazda bir aevgioio vllcuduna 

Gönül işleri ( a..----- _ ... 
Arkadaştan 
Şüphe 
Edilir Mi? 

] 

Bundan alb sene enel 14 
yatJarıada birisile arkadq olduk. 
O zamudaaberi pek ıuniml 
glrllfllyor, hatta geceleri bile 
muhab belimizi bırakıp eylerim ize 
dinmek için biribirimizdea zor 
aynhyorduk. Fakat umumi eğlenti 
yerlerine her nedense beraber 
gitmemİfh"k. Birkaç gln enel 
arkadqımla tiyatroya gittik. 
Gec. saat tam yar1mda tiyatro
claa çıkarak evlerimize döndük. 

Erteıl gln arkadaşımın diğer 
bir arkadap benim ıamiml un
netUğim ve alb ıenedenberl 
konuıtuğum arkadaıunıa o gece 
tiyatroda beni vurmak için hazır. 
)andığını aöyledL Hemen arkada
ıımı bularak ıordum. Titatro 
kızlarmm benimle konUfmalanDi 
çekemediğinden aramım bulaa)'IDll 
bent vuracağını a&yledL Arkada
ıımın arkadaı değil bir mıkrop 
olduğunu anladım ve derhal ken
di.sile bir daha gBrll§lip kon111ma
yacağıaıı dyliyerek ayrddım •• Fa
kat arkadqımda birkaç fotografua 
var bunlan alamadım konUftap 
muı zamandanberl arkadaıım 

bir fotografim bile vermemiıtfr. 
Ondaki fotograflanmı ne yapa
yım? Şimdi kencliaile r8rllfmiyo-
ram. ,,. 

Altı sene konufup aeviftitl
nlz bir arkadaıınızı. bir yaban-
c ının ıf>zU Ozerine derhal bırak
makla bata etmişsiniz. Size anla
tılan hikAyenin ne dereceye kadar 
dotru olduğu anlamıya çab14cak 
ıonra da vaziyeti kendisile açık~ 

konuıacaktıaıL Bu itte kaba
hatb biri •araa o da ıizainia. 

HA~ı .cr~vza 

lspanya'da KomDnist Tahriklb 
Banelon, 26 - Troçkinin aa

bık kltibi komlllliıt muharriri.
den Andre Mina ıevkif edilmifUr. 

Hllk6met memurlan bir ko
mlbıiat hareketinin mevcudiyetfa.. 
dea ftlphe •• eadife etmekt~ 
dirler. 

besiz alAyite kapılan her gene 
kadm gibi bea de onun bu ih
tifamma bağlanıvermiftim. Fakat 
çok geçmeden anladım ki Şeker
zade beni kendiaine ait bir kadaa 
&ibi değil kendi itlerine yardım 
edecek sihirli bir alet gibi çallf" 
tırmak istiyor. 

Binbap Faruk g6zlerinl açb 
- Ne eliyorsunuz 1 
- Hakikati aalıtıyorum. Harp 

bOtfhı hızile deYam ediyordu •• 
teker ıade tanıdıtı birçok bO-. 
1tık aalAhiyetli inanlarla temu 
ediyor., onlara Adadaki kGfkt• 
ziyafetler çekiyordu. Bu eğlence 
Alemlerinin lçyOzll ~min edcmi
yeceğiniz kadar rezaletlerle do
ludur. Şeker zade do11vetlilerine 
hoı gBrOnmek için seviyesi d~ 
ınk birtakım kad nları da sofra
aında bulunduruyor ve bu ziya
fetlerin ıonu Romalılar n (Orji)
leri gibi Adeta bir fuhuı Alemine 
var yordu. 

Bu manzaralardan iğrenıyor
dum. Kaç kere halk o isimlerim 
bile Urkerek andığı o aıiibim 
adamlar aarhoş ağızlarile bana 
eevbılerinden bahsettiler. Kaç 
kere şerefinL mevkiini ıampaoya 
aarhoıtuğu ile unutan paşalar bir 
ıokak çapkuaa tibl ftıtilme abl
dılar. 

llayata kar.. b• ka~~Ua~!!ll,._md:__L __ ~-~Uiı___..lılialataL.llaclAlllL.Iı~l&._L..aauYAIAl.....alıiMJıdtillllULbADL.Jl&M.t.-1....ib.timld...J~llU&ll.&lllla...U:Dıllıı........JL:M:ılk!~~~~~~-----1.~At~~~ .. ~~··!!!.L~~~ 
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ur şuna izilen 
Bir Çinli 

atanperver 
Japon askerleri Şangb yda 

Kora'lı Bom· ÇinlilerJ muba· 
b S rebe etlikten ıon• 
acı:ıın on r nihayet bir 

1 Sö:t.leri mütareke yapmı· 
ya mecbur edildiler. iki taraf 

kcrlerl oteş keseli pek az bir 
zaman olmuştu. Japonyanın Şang• 
baydaki ErkAnı, Sefiri, Baıku• 
mandan Jenernl Şirakava, Amiral 
Nomura ve daha birçok kimıol r 
Japon lmperatorunun doğum mo• 
rasiminl tes'it cdiyorterdı. Bir• 
denbıre aralarına Kora'lı bir 
Çinli girdi ve bir bomba patlattı. 
Jeneral Şirakava ağır uretto 
yaralandı ve az sonra 6ld0, Aml• 
ral Nomura'mn göıU ç.kb, Japon 
Sefil'inin bir bacnğt koptu " 
dnba birtakım kimseler öldO ve 
yaralandı. Bombayı atan K<>ra'lı 
Jin Holdşi kaç·p kurtulamamıştı, 
yakaladılar ve Divanı harbe ver
diler, idama mahkfün oldu. Fakat 
Çinde idam edilmedi. Şangbay
d n çekilen Japon askerlcrile 
beraber japonyaya götUrlildU, 
türlU işkence yapıldı ve nihayet 
kurfuna dizildi. Bu Kora'h v tan• 
perııerin kurşuna dizilirken bağı• 
rnrak söylediği on ıöı şu ol• 
muştur: 

.. - Şimdi kuvvetlisiniz, lft. 
Fakat yarın sizden hesap ıora· 
cağız. Fakat bu hesap çok acı 
ve çok ağır olacaktır.,, 

Amerika kongresinde, ıon 
defa mevzubahı 

Jç~ı Yasağı olan içki yasağı 
Mucadelesl meselesinin aki· 

beti malümdur. BugUnkU kongr 
zası, bu yasağm kalkmasına 

taraftarlık gösteremedi. Onlarm 
gençliği kurtarmak ve gençliği 
içkiye alaştarmamak için verdik· 
leri kararda inat ve ısrar ettik· 
lerinl gören .:siyasi hasımları, 
ortaya öyle rakamlar ko)du· 
lnr ki havsala almaz. Bun• 
lardan bazıların göre içki ya· 
ağ.nın başladığı günden bu 

güne kadı:ır geçen op iki ene 
urfmda bu yasağı devam ettire 
bilmek için 25 milyar dolar mas
raf edildiğini söylemişlerdir. Bu 
rakam, bUtiln dünya harbi için 
arfedilen paradan 8 milyar do· 

lar fazladır. Ayn ıamanda ecne
bi memleketlerin harpte borçlan· 
dık!nrı paranın iki buçuk misil· 
dir. Maamafib Cümhuriyetçf Ayan 
zası, gençliğin içkiye ahımamaaı 

için lliıumunda bir 25 milyar 
d hn s rfından çekiomiyecek· 
lerini öylem k uretile bu yaıa· 
ğa verdikleri kıymeti ve ehemmi· 
y ti •göitermişlerdir. 

i' 
Almanlar bir mllddettenberl 

--.Y-ıl_d_ı_rı_n-,-. BerJin ile Ham• 
burg araıtında son 
-derece sUratU bir Trenleri ..__ ____ _ 

trenin işlt.me haz.ırlıklarını yap
m kt idiler. Bu baz.ırlıkJar ıon 
umand bitmiş ve ıon derece 
ıllratli olan ilk tren ilk seferini 
yapmıştır. Bu trenin sUrati aa tte 
tam 120 kilometredir. Bundan 
dolayı i mine Yıldırım Tren de· 
nilmektedir. Bu tren. iki Diıel 
motörll ile hareket etmekte olup 
b nzin yakmaktadır. Aıaml ıOr-

aU 150 kilometreyi de bulabili· 
yor. Trenin lokomotifi, bir nevi 
m deni uzun tayyare şeklinde 

· olup bu uzunluk 42 metreyi bul· 
maktadır. Trenin bir birinci mev· 
ki yolcu vagonu vardır ve 102 
işi almaktadır. Yeni sistem tre

nin kUşat resmi 1933 te yapıl -
caktar. F kat o tarihten evvel, 
Ud defa daha işleme tccrllbeal 
icra edilecektir. Bu &retle Berlin· 
Hamburg arasındaki mefiaf 2 
.aat 21 dakikaya indirilmiştir. 
Bu mesafenin uıunluau 286 kilo· 
..-tredit. 

•• A 

u ar 

1831, 32, 33 seneleri Osmaoh ı 
tarihinin karalamaya döndUğU, 
ka~·maknrışık bir şekil aldığa 
yıllardır. O ıralarda bfitüo kuv· 
vet bOnkdrın, ikinci Mabmuduo 
elinde bulunuyordu. O da aka· 
lını nedimlerinin, bir ild milşavi· 
tinin eline vermiıti. Ne orduya 
bakılıyordu, ne maliye ile uğra• 

ılıyordu. Yalnız asıp kesiliyor
du. Nnpoleondan sonraki Avru· 
pa, derlenip toplanmak ve Os· 
manlı lmperatorluğuna yüklen· 
nıek llzre idi. Mehmet Ali, Pa • 
ban oğlu, Kara Y orgi Mısırın, 
Bulgaristanao ve S rbiotnnın yeni 
yeni bir hayata kavuşacaklarını 
müjdeleyen 8ncüler halinde bu· 
lunduklara yerlerde kundaklıır 
haıarlıyorlordı. 

Fakat bUnkiirla adamları bU· 
tUn bunlardan bihaber, bir '1ten
kil" politikası takip ediyorlardı. 

HergUn birkaç kelle ke iyorlar 
ve kestiriyorlardı. Bu politika, 
Rumeli ve Anadoluda birer u· 
retle ıivrilmit ve tanınmış adam• 
ları ku kulandırdığı için; onlar da 
can korku ile tahuffuzi tedbirler 
hyorlar, hükümet içinde hUkfi. 

met kurmıya avaşıyorlardı, 

Hezargratb• gAvur H san, Di· 
metokada Kıllı oğlu, Piyns ve 
Karbeya~ taraflarında Adanalı 
Mehmet Bey, Kilçük Ali oğlu 
dede, Serezde Drama Nazı· 
rı Mahmut, daha ötede fımail 
Bey oğlu Y muf Bey, T rabıond 
Salih oğullan, yanı b şlarmd 
Of efeleri, Sllrmenedo Su içmez 
oğlu, B zı oğlu, Rizede Tuzcu 
oğlu kuvvetli mevziler almışlardı, 
ferman dinlemeyip ferman din• 
letmiye yelteniyorlardı. 

ikinci Mahmut. bu derebcyle· 
rinin topuna birden harp illan 
etmiıli. Ukin hepsine de gliler
yllz göstererek ıamao ltmdan 
su yllrUtUyordu, birini diğerinin 
llzerine aldırmck plAnile hede· 
fine ermiy çalıoıyordu. Bu uğ· 
raımalar esna11ında tuh f tuhaf 
yanfıtlıklar da yapılıyor, ~Bn§'dat'a 

e 
Hoslanmı t, 

gidecek bir kAğıt Erzurum'a ı 
yollanarak sarayan entrikaları bu 
yüzden ortaya çıkarılıyordu. Me· 
sel kuvvctU. dere y erden Kn· 
rahisar voyvadası lbrahim ağanın 
idnma fermanı Konyal Vali:ıine 
gönderilecek yerde Bur a Vali· 
sine yollanmış ve •lbrahim ağa da 
bu yanlışlak sayesinde kellesini 
l·urtarmıştı. 

işte bu can yakma ve ocak 
yıkma devrinde bir gUn Hünkaran 
babalık zevki tazelendi, yeni bir 
erkek çocuğu dünyaya geldi, 
adı Süleyman kondu. Babıaliye 
"Hat,, g6ndcrilerek donanma ya• 
pılması emrolundu. Şimdi, dört 
tarafta kanın gövdeler götilrdUğU 
unutulmuştu, mali buhran unu• 
tutmuştu, balkın ekmek derdile 
inim inim inlediği unutulmuştu. 

Padişahı, babalık zevkine bir 
kere daha ermesinden istifade 
edilerek eğlendirmek ciheti dU· 
şUnUlfiyordu. 

BJ bUyUk vazifeyi yapmak 
için büyük bir faaliyet gösterili
yordu, hararetli müzakereler ya• 
pıhyordu. Nihayet bir program 
çizildi: Sarayda, Babalide-, Ağa· 
kapısında, Tersanede hayal per• 
deleri kurulup karag8z oyn tıl
mnıma, köçekler getirilerek ra· 
kısl r yaptırılma ına, sazlar çal
dmlma ına ve evketlQ hOnkAnn 
bir hafta müddetle her gece bir 
yere götOrlllcrek bu eğlencede 
bulundurulmasına karar verildi. 

Hllnklr da memnundu, kara
göz görecek Ye k8çek ıeyrede
cekti. Sarayda bunların liyUlAli· 
!nnı yaptır gelmekle beraber 
Babalide veya tersanede hayal 
perde i kurulduğunu, köçeklerin 
ıçradığını görmekte bir nevi 

yenilik buluyor Ye neı' eleniyordu. 
Oyunlar gllzeldi, yahut hUn• 

kira gllzel geliyordu. Babalido 
gece yarısma kadar kalarak mil· 
temadiyen glllmUt ve mllteuıa· 
diyen ihaan. dağıtmııtı. Se.drazam 
olan zat, nlinimetini teşyi eder
ken bir .Orprlı yaptı, ıhmn 

ayağı ucuna otuz dlSrt tane kelle 
1<0ydu, bunlar, Halep taraflarında 
serkeşlik eden "Amo oğlu Battal,. 
ile arkadaşlarının b şları idi. 
HOnlciir, bilhassa bu zarafeti tak· 
dir etti. Sadrazama yilzOnil çevi• 
rerck teşekkUrfinll mırıldadı: 

- " Huettiml •• 
Tcrıancde de ayni neş'o be

lirdi, ayni ihsanlar saç:ldı vo 
ayni sOrpriz yapıldı. S draz mdan 
a~ağı knlmamal' lstiyen Kaptan 
Pı. do, bir gemi He getirilmiş 
olan iki mühim kelleyi Hünkllrın 
ayakları ltma tb. Bunlar, abık 
Bağdat Valisi Sait P • ile onun 
başmilşaviri ve maşuku ( Hndi ) 
ni.ı kafaları olup yeni Vali Davut 
Pş. tarafından takdim diliyordu. 
HUnktir bu cemileye de alakaoım 
gösterdi, mutat olnn cümleyi 
Kaptan Paşaya fısıldadı : 

- "' Hazcttiml 
Sıra şimdi Ağak pı ınd ki eğ

lencelere gelmişti. Yeniçeri ağa&ı 
hayal perdesini Sııdrazamınkin• 
den de,· Kaptan paşanınkinden de 
mükemmel ve müzeyyen kurdur
muştu. Köçekleri de paytabtın 
en luvraklarındao ıeçip getirt• 
mişti. Yaloız bir eksiği v rdı: 
Kelle 1.. HUnk rın ata binecğl 
sırada önUn ıık bir küfeden 
ili ltmıı tamlmıff baı atamamak 

onun gUcUne gidiyordu, bu ıe
beple Adeta neı'eıb:lenmlşti, k6tU 
kötO dllşllnUyordu. 

Hununla beraber hediye ha· 
ıırlamamıı değildi, ihtiyatta bir
k ç bohça nefis kuma11 bir gll· 
mil iniye yığıla e edl altınlar, 
çeıit çeşit hançerler, yataganlar 
v rdı, bunları · HllnkAr takdim 

decekti. lakin P dişah, altından 
e cim stan Eİynda derebeyi k .. 

f ıından, vezir kelleıinden hoş• 

lamyordu. O gec i bunlardan 
birkaç taneaini ted rik etmek 
mllmkUnsUzdU. 

Ağa böylo iç ıukıntısı geçi· 
rlrlccn gece d yanyı bulmu tu. 
Eğlenceden memnun kal hUn-
klr, )'••at yavq Araya clıs le 

K nunucnel 21 
_::j 
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Kari Mektupları 

Hiç imsege 
Hakaret 
Edilemez 

Birkaç gUn evvel bur da • 
rakola çağmldım ve karakolda 
1928 tarihinde IAkamı kestiği 
Azim fabrika ı ahibi eski orta-
ğım Kadı oğlu Cemal Efendiy 
ait bir borç olduğunu •e bu yb 
den tevkif edildiğimi nladım. 
Bu borcun b na it olm dığım 
öyliyerek taahihini iıtedim.. F 

kat orad tah il memuru tarufıaı-ı 
dan tabamınOI edilemiyecek bir 
hakarete maruz kaldım. icap ede 
mak mat mllr caat ettim. Şeref 
ve haysiyetimi kesreden bu tcce
vuza karoı Cilmburiyet kanuni 
nnan mllaamaba etmiyeceğin 
kat'iyven eminim .• 

Orduı Eyup 04111 ŞCl&aO 

1 slak Kibritler 
Memleketimize gelen yilzpara• 

lık kibritler bozuk çıkmaktadıra 
Bunları!} bozulmasına sebep t 
yolda kar ve yağmurdan ıılao
mnsı ihtimalidir. Bu yllzdcn şe~ 
rimiz halkı sıkınb çekmektedir. 

Erclf~ • H 

( Cevaplarımız ) 
Nilüfer imzasHe mtıktup y zan 

kariim1ze: 

- TekaUt kanunundaki tadı. 
labn heyeti mahsusa kararlarm 
şumulll yoktur. Bu hususta istid 
ile alAkadar makamlara mUraca t 
etmek lazımdır. 

Erzurumlu Ahmet oğlu 03mıı.ıı 
Efendiye: 

- Mektubunuzda yazd kln 
rmızda haklısnbz, f kat biz o mek· 
tubu neşredemeyiz. Aynı mektubu 
Belediye şirketler komiserine ya-r 
Eınız. tesiri görnIOr. 

Sultaniye kazasının Ortamahall 
sinden mektup yazau karl.mıze: 

- Bize yazdığınızı viiAyet 
ve mnlkiye mUfett~liğino biJdJ. 
riniı, derhal tahkikat yaparlar. 

temayllllerl gösteriyordu, uykuıa 
gelmişti, yahut eğlenceyi aar.ıyd 
tamamlamak istiyordu. 

işte bu ıırad ağanın kulalı-
na bir haber erildi, Cezayirde 
bir ulak geldiği bildirildi. Ağ 
bu ulağm mUbim bir kağıt geti~ 
diğinl sezinsedi, hemen dı an 
fırladı vo getirilen kiiğdı hUnldir 
taktim etmek Uıere aldı. Gf'rl 
dönerken ikinci mnbmud d ayağa 
kalkmı~b, atlanmak Uzero aşağl 
inlyol'du. Ağa, hiç birşey s<Syl 
meden hDnkArı binek taşına ka
dar getirdi ve onun ata biom 
sine 1ardım ettikten onr Ağd 
uzatb: 

- CeıayJrden geliyor d eti, 
inşallah bayırdır! 

P diıah, bllyilk bir f nus 
ışığı altında mektubu okudu, aO. 
künetle cebine koydu ve ağaya 
yine mutat olan ıekild memnll"' 
nlycıtinl bildirdi: 

- Hazettim! 
Bo k4ğıt, lngilterenin BahrJ 

fit filosu kumandam Amiral Lort 
Edvar Ekımotun Ceıayiri top 
tuttuğunu, ter neyi, filoyu, mah
zenleri, sahildeki evleri ~yaktığım 
ve Cezayir Y lisinin Amiralo bo-
yun eğip her istediği şeyi kabul 
ettiğini bildiriyordu. 

Eh; karagaz cyredip öço 
oynatan, keıik kelleleri hediye 
olarak kabul eden Padiş hl r, 
bu gibi haberlerden d hazıedeı
ıe çok değilL. 

M. J' 
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Yeni Senede Neler Olacak 
Söyliyene değil söyletene bak •• 

dOo gece rllyamda kendimi bD
ytık bir babç~do gördllm. Aman 
efendim aman o ne ihtişam one 
ihtişam •• çiçekler, kuılar, havuz:• 
lar, fııkıyalar.. derken birdenbire 
ıök gllrlUtilıllnO andmr bir ıes 
duyuldu. Çiçekler, ağ•çlar, havuzlar 
fdkıyalar, havuzlar korkularından 
yere kapandılar bendeniz: bu kor
kaklan birer birer enselerinden 
1akalayıp tekrar eski hallerine 
ıetirdim. Ayni gtırültU bir daha 
duyuldu. Biraz ıonra da bir du
dağı yerde bir dudağı gökte bir 
arapmı dememi istiyorsunuz?. Ha· 
7ır ıizin batırınız için rüyamda 
kendimi korkutamam •• 

Dünyada bir misline daha te
•adüf adilmiyecek derecede gli
ıel bir kadın çıktı. Bu sefer ben 
yere kapandım. Giızel kadın ca
ketimin kuyruğundan yakalayup 
ayağa kaldırdı. 

Güzel gözlerini ınzo ıUıo 
pnlan söyledi. 

- Hasan Bey, bana ne ıo
rarsan ıana cevap vereceğim. 

Derhal aklıma geldi: 
- Yeni ıeoede neler olacak. 

Diye ıordum. 
O birer birer söylemiye, ben 

de koca kafamın içine yazmıya 
başladım.. Evvela bizim gazete
lerden bahsetti : 

Vakit gazetesi BabUr Şahının 
hatıratım neşredecek, 886 renkli 
olarak 998 sayfa basılacak. 

Ethem İzzet Bey, Elif Naci 
Beyle bir şirket aktedip on alta 
köşeli bir gazete çıkaracaklar .• 

Yeni çıkacak bir gazetede 
çirkinlik müsabakası açılacak ve 
Cümburiyette resimleri çıkanların 
ekserisi bu müsabakaya ~tirak 
edecekler. . 

Şair lmıet Dç yllz altmtf beı 
kere Aş k olacak ve mafukala· 
rına ithafla üç bin altı yilz elli 
tane tiir yaıacak •• 

Peyami Safa Bey konıervatu
•ara ut muallimi tayin edilecek .• 

* Ey g~ıleri kadar ı&:derl de 
gUıel kadın dedim, bırak şu ga· 
ıeteleri do biraz dilnyadao haber 
•er .• 

- Sen ıor ben aöyliycyim 
Dedi. Aklıma ıunlar geldi 

aordum: 
- Borçlar meselesi ne olacak. 
- O kadar bilmem fakat 

borçluların beniıleri sararacak 
ye dünyada benizl ıararma'llıf 
ne memleket ne de insan kalacak 

- Peki bizim lstanbulda ne
ler olacak .. 

Güzel kadın mini mini elile 
bulutlan göıterdi baktım.. Bir 
adam eline bir kova ıu almıı 
kaçıyordu. Adamı Terkoı Şirketi 
MOdllrOne benzettim. 

- Ya ınt meaeleaL. 
- Böyle bir mesele 1ok.. 
- Naaıl olur?. 
- Şu it halledilince o da 

haUedilmittir demek.. 
- Neden.. 
- ÇnnkO a6t demek au 

demek.. 
Aklına bir ıe1 daha ıelmif 

sibi bir aniye durdu: 
- Daro.lbedayi, dedi, tlçgtln 

diye bir operet baçarhyacak ve 
bOtOn ıene ayni oyunu oynayacak. 

Güzel kadın dönmnı gidiyor
du. Peıinden koıup bağırdım. 

- Ya ben, bana ne olacak .• 
Ey okuyuculanm.. En iyi en 

hoıa gidecek f eyi benim için 
.öyledL 

- Sana da tayyare piyaa
ıoıundan Yılbaıının birinci ikra
miyeai iaabet edecek. 

Pa ... Ol• 

asan ey Ve Karagöz 

- Hasan Bey iki gUn •onrn ramazan gellyor. Ac ba ban de gelsem mi? 
- SaKın ha Karagöz Efendi •• Otur oturdu§un yerde. Burada hanımlar eenl görUrleree mo-

daya uymayor diye eaırıerda kaim k ra g6zlerJnl maviye y hut y boyamaya kalkarlar •• 

Elektrikler 
Sönünce 

- Hasan Dey 
sene başı gecesi, 
tam gece yarısında 
elektrikler sOndO
ğO uman kiminle 
berabor bulunmak 
lsterain .. 

- Karımla .. 
- Demek ka.· 

rını çok seviyor· 
llUn •• 

- SeAdfğlın için 
df!ğil canım, l'lek· 
trıkler tekr" y -
nıncıya kadar yü· 
zil ı ü görmekten 
kurtulmuı olııru ın!. 

YENi SENE GELMEDEN 
Biı tükettik sıfırı, 

Yeni aene gelmeden .. 

Kalmadı arhk hayın; 

Yeni sene gelmeden •• 

Dediler yıl gecul, 

Çok bottur etl•ncesl, 

Cepten çıktı akçesi; 

Yeni •ene i'elmeden.. 

Çotaldı maarafa bak, 

Mahdum beye bir frak; 

Ne büyük dert, ne firak, 

Yeni sene llelmeden 

Parladı birdenbire 

Basamaz çıplak yere 

Şoson İ•ter hemıire 

Yeni sene gelmeden 

- Ne o Haa•n B•J Httlerl ne Japtyoraun •• 
- Ne yapacaıım, llaht•r• kork'9luk dlJ• diki· 

,..um. Meml•ll• UiHI• de •Jnt lfl .... mlyor mu7 

- Re•mlml mefhur bir r••••ma yaptırdım; 
bunun için benden yUz Ura •idi •• 

- Çok da§ll Hanımefendi, her halde o da 
aldr6ının yarıaim modellne vermlfllr. 

Duramaz blıim •alde 

Gidecektir her halde 

~ylenir bu meilde 

Yeni Hne l'elmeden 

Kerimeye tunlet, 
Kanm da İ•ter elbet; 

itte aitti bereket, 
Yeni Hae felmeden .. 

Karınca karar• nca, 

Bu it bana Yarınu •• 

Pençe liıım pabuca; 

Yeni Mile aelmeden.. 

Yapıldı her ıey kat kat, 

Sonunda bitti fakati 

Hem para hem de takat, 

Yeni HD• ıelmeden 

~. O. H. 11!1,, 

Oruç 
Duan Beye ıor

dular •• 
- lki gün ııon• 

Ta ramazan geli· 
yor.. Ne hazırlık 

yaptın'i'. 

- Haıırlık yap· 
mama lOz.um yok, 
benim icln buton 
ııone ramaıan g bl 
geçiyor .• 

- BOUin sene 
oruç mu tutuyor
ııun ? .. 

- Bayır, '! iyo-

'--------------~ raro 1 •• 
• 

1 
~an Beyin Fıkraları 

1 
Zavalh Filorinah 

Haıan Bey Tevfik Fikret Ilı· 
tifalinden çakarken iki ellerini 
baıına wrarak hllnzOr bllngtır 
afhyordu. 

Nazan dikkatimi celbtti yana
na gittim •. 

- Ne ağlıyonun Hasan B., 
Fikret için mil. 

Hıçkıra hıçkıra cevap Yerdi: 
- Hayır uıtat. hayır Fikret• 

ne diye ağlıyayı.m.. daha acına
cak halde olan bıriıi için •i
byoıum. Fikret ihtilalini de Gaf• 
taaarayhlar yapblu, Filorinab 
NAzım hiç olmana aenede bir 
defa bu yllzden herkese tiirlerial 
dinletebiliyordu. Za•albmn elin
den o fırsat ta gitti. 

Terkos Şerefine 
Hasan Beyin evine gittim tel"" 

kos muıluğunun baıına bir ter
mometre asmııtı, merak edip 
ıordum. 

- Bu termometreyi buraya 
niye ast n? .• 

- Bir kAnunuıanide bakmak 
için •• 

- Niye? .• 
- Gazetelerde okumadın mı? 

Terkosun belediyeye devri şere
fine merasim yapılacak, nutuklar 
ıöylenecekmiı. O gün suda biı 
hararet farkı vukua gelecek mi 
diye bakaca-ğım.I 

usabaka 
Bir meclııte güzellik mtlsaba

kaaından bebsediliyordu. Her .. 
kes bir ıey ıöyledL Hanımlar 
ekseriyetle müsabakaya iştirak 
edenleri gUzel bulmadıklarım 

iddia ettiler •• 
Hasan Bey de ı6ıe karııbı 
- Durun, gftzellik mUsaba

kaıına iıtirak ıeraitini bana aöy
ler misiniz? 

Hanımlardan biri koıtu bir 
gazete getirdi okudu •• 

Tilrk tebaaaı olacakl 
Evli olmıyacak.. 
On alta yaı ile yirmi beı 

araaında bulunacak ••• 
Hasan Bey anlamıı a-ibl baıını 

iki tarafa salladı. 
- Doğru ••• 'Çirktnler de i§tirak 

edebilir. Şartlar arasında gllz~' 
olacak diye bir kayıt yok kil •. 

Otomobil Aıtinda 
Haaan Beye anlattım: 
- Haaan Bey dün mDthlt 

l:ir ıey g6rdllm. Ben caddede 
ynrnyordum bir otomobil kar ... 
dan hızlı hızla gelirken bir kadını 
çarptı ve ezdi. 

- Kllçilk bir otomoblldl 
deiil mi? •. 

- Sen de 16rdOnmtl Derede• 
biliyorsun? 

- G6rmlye IOzam Tar ma.. 
tek bir kadını ezmek bl1llk 
bir otomobil için ıereflialik 
olmaz: mı? .. 

Ne Çarpıyorsun? 
Sokakta Haaan Beyle beraher 

yDrOyorduk. Karııdan o duvu 
ıenin, bu du•ar benim diye iki 
tarafına yalpa wrarak bır urboş 
geliyordu. Y anamızdan geçerkea 
ıiddetlice bana çarpb. Huan B. 
kolumdan çekti: 

- Ne çarpıyonun dolblm. 
dedi, yere dltDrmek için çarp. 
mana hacet yok.. O keadl keD
diH de do ..... 



- SON POSTA 

tTTIBAT VE TBRAKllİ 
Her hakkı mahfuzdur. - Na•ıl tlolda ? .. 

·---········· ... --······- Nasıl Yaıadı ? •• 

Nasıl Ôltlü ? .. Tt.frika No. 17 

Türk Tıbbiyelilerine Ebedi Bir Şeref 
Bahşeden Dört Genç .. 

Eğer taaımadıksa, derhal dağıla
ltm.. Bazde, ( birdirbir ) oynıyan 

arkadaşlarım zın arasına karıtalım. 

Benim makıadım, yakalanmadım 
iş görmek ve gördUğümllı iıl 
devam ettirmek .. 

ishak, elile onun omuzunu 
dürterek, sözünü kesti: 

- Dur Reşit.. Akİıma bir 
fikir gcJdi. Bu gazeteleri camilere, 
halk n kalabalık olduğu yerlere 
bıraka!ırn. Kim bulursa alsın .• 
Aldı tan sonrada, ne yaparsa 
yapsın. 

- Bu, fena bir fıkır değil .. 
- Gazetelerin köşesine (Alla· 

hını seven, bu gazeteyi okuduk· 
tan sonra, başkalarına da okutsun) 
diye bir cllmlede yazanı. 

- Huna hacet yok canım .• 
Meşhur kelAmdır, Bir ağızdan 

çıkan bin ağza yayılır. 

- KabulruO .. 
- Kabul •• 
- Bu işi kim yapacak?. 
ishak, elite göğslloe vurdu; 

arkadaılarma karşı: 
- Ben. •• 
Derken, ba,ı, bftyOk bir gu· 

rurJa doğruldu. Birkaç saniye, 
yine derin bir sükut hasıl oldu. 
Bu sefer de Temonun sesi 
duyuldu: 

- Olmaz bu it bir kişile .• 
o1malı her hangi birkaç arkadaı 
daha... Sen yazarım (Mıur) L. 

g6ndersinler, beı on gazete da
ha fazla •• 

O zamawa kadar söze kant-
mıyan Arapkirli Abdullah fU 
teklifte bulunde: 

- Bunun içia bir teşkilit 
yapmalıyız. Öyle bir teşkilit ki, 
bizim nezaretimiz altında, fakat 
bizden hariç... Yalnız bir arkadaı 
bu tcıkilib idare etmeli. Şayet 
it meydana çıkarsa, yalnız bir 
kifi ele geçmeli.. Diğer arkada.
tar, yine baıka bir tefkillt yapa• 
rak İfe devam etmelidir. 

- Çok iyL. 
- Derhal kabul •.• 
- T qkillb kim yapacak. •• 
labak SlkOtl, yine ı6ğsllne 

•urdu. Yine arkadatlıanna kartı: 

- Ben... 
Derken, batı bir defa daha 

fU"W' ile doğruldu. 

* Bir hafta zarfında teıkiJlt 
7apılm1f, ( F edat ) ler ayrılmıştı.. 
(Tnrk Tıbbiyelileri) ne ebedi bir 
.-ef bahfeden dört genç, hayat 
" istikballerini iatibkar ederek 
bu İf e atıJm şlardı. Bunlann en 
bat nda Diyarıbekirli l.hak Sn-

TARZAN 
F.a tahaf ,,. ea f&yaaı hayret •er• 
ınae,t romanlarandaa biri olup 
ÖnUmUzdekl Pertembe •kfamı 

GLORYA Sinemasrnda 
1'6ıterilecektir. Mümeulll ı 

JONNY WEISSMUEI...LER 
( F ran81zca aözlft bir film dır.) 

iLAN: Yarıllkl Çarfamba gQnü 
e&bah eaat t 1 de OLORY A s:w.:ma· 
11nda vor lecek hususi bir matinede 

TARZAN 
fll•l 1r5eterilecektir. Biliimu.. mat• 
buat mOmeaılllerl, aloema mOdOrlerl 
•• aerbett dDbuliye kutlu blmllle· 
" cain teırifleri rica oluaııar. 

E•ld .. Mektebi Tıbbiye ., bin••• 
ktlti vardı. Sekizinci aanıftan l vaktine kadar bir kaşede 
( ~eylerbeyli Saffet ), ('Ayasofyalı Iİnerek bekliyorlar. Namaı vak· 
Rıfat ) .,..e ( M. S) f 1 J Efendiler de, ti takarrOp edince, kandilleri 
ishak Snkutiye muavin olmaılardL yakmaya gelen cami kayyumla· 

Mısıra ve Avrupaya mektup- nnın aralık bıraktıkları kapıdan 
lar yazdmııtı. Galatadakl Fransız bir gölge gibi caminin içine ıll-
poıtahaneıine getirilen ,.. bir zDlerek, koyunlannda sakladıkları 
kavas ~asıtasile ele geçirilen kn- gazeteleri, mihraba, mnezzin 
çUcük gazeteler, bu dört arkadaı hfil" k k ı 
arasında taksim ediliyordu ... Bun· ~· k ınej pap;çı ona~ ye~ ere 
Jar, (yat borusu) çalınıp ta, mek· ırakt ıybor ar. l eek<rar . oşa bil oUıka 

d 
. . _ me e e ge er , yıne y 

tep eran bır uyukuya daldıgı bir tehlike içinde, pencereye 
zaman usullacak yataklarından tırmanıyorlar, yataklarına iİrip 
çıkıyorlar. Yatak çarıaflarını bil- tıyorlardı 
kerek bit ibirine bağlıyorlar. Şi- • ( Arkaaa Hr ı 
mendifer yoluna nazır pencere• ll!IJ-.:!"1ml:mamıummrmm~mı~ 
den aşağı sarkıtıyorlar. Aşağı 
düşerek vücutlarm·n hurdahaş 
olııcağmı piç dDşilnmeden timen
difer yoluna iniyorlar. Sirkeciye 
kadar beraber geldikten aonra, 
oradan dağılıyorlar. Fatih, Beya
zıt. Ayasofya, Sultanabmet cami-
lerine gidiyorlar. Sabah namazı 

(1) R ıgOn bır köyde ı clcdiyo t:ı• 

bibi ol:ııı bu ut, jsmindon kat'ıyen 
bahscdi'ınemesini istiyor. Fakat biı, 
bOyOk bir fokt'Abın ilk fedayisi olan 
ba dört kahramandan bahsederken, onu 
bOsbtJtiln ihmal etmeyi bir nankörlük 
tel&kld ediyoruz ve isıııfııfo iki haf" 
fını olaun yazmayı bir tımıf addey
li} oruz. 

En oefiı şari ılarla ·En gözel mu· 
•iki ile Şen ve şuh mevzuu ile 
AŞK RESi\ İ ÇEÇiDl'oe RAKiP 

YEGANE film 

KADIN ASKER OLUNCA 
M6messil:eri: 

GUSTAV FROHLICH 
DOLLY HAAS 

Varan •k••m 

MELEK Sinamas.nda 
bGtüa nyirciled mestedecektir. 
Hilfltlf'riı ı z i r.vvflldon alrlırınız. 

bü un aeanalarda. 
yalnız matl.,elerde. 

MATA - HARI 

Yarın 

Yarın akşam: O P E R A Sineması 

POE'nun faheMrİ, seyırcıleri titretecek 
•e tlrpertecek bir film olan 

MORG SOKAGI CiNA YETi 
Genç ,.. güzelkadınlarnı katilleri Doktor Miracle "Siyab 
Adam " tabir edilen hismetçlslain eararenıiz •• mflhi~ 
alawal •e harekAtıaı ma .. •••r eabneler lnaana ciddu 
tıtretecektir. 

:ıta\nbul'da 70,000 Türk talebesi 

ORTA MEKTEPTEN EMil VE ARKADA LARl'm 
bekliyor ! .... 

-
K .DIKÖYLÜLER HAZIRLANINIZ ! 

Yarın dünyanın en büyük rejisörü ER N S T 
LUEITCH'in layemut eserini göreceksiniz. 

MAURICE CHEVALIER - JEANETTE MAC DONALD LILY 
DA•'ITA g"bi ç büy~I< ve cih1nşomul san'atkAr oy.1uyor. 

SENiNLI Bi SAAT 
Kadıköy Eski H A L E Sinemasında 

Y anndu i~baren baıhyor. 

DiplomatlaraHükmeden GizliKuvvetler 

r<aranlıklarda Çalışan 
Bir Casusun Akıbeti 

( Battarafı 1 ırıci sayfada ) 
edilmiştir. Bu lşl ) apmıya muvnf· 
fal' o'anlar Oora a· mı ı bir ka· 
dınla Tomaa iı m'i bir erkektir, 
her ikisi de Oaaki 'nln e nr'ndedir· 
ler. Daktilo Betty ve niıanlıs ı, 
bir gün nezaret kasalarından 

birini kırmaya memur ed.lmlşler• 

dir. Bunun için 2S bin dolar 
peıin almışlardır. Evrakları ve· 
rlnce geri kal an kıamı da alıp 
kaçacaklardır. Fakat randevu sa· 
ati gehnlı, likin kaçtı ları anla
fllmııtar. 
T oma1, Betty _ile sevgiliıinin 

25 bin doları ceplerine indirdik· 
ten sonra kendisine bu fena 
oyunu oynayıp kaçmıf olmalart 
karşısında deliye döndil. So~uk 
soğuk ter dökilyordu. Ayn. :ıa· 

manda gerek kendisi, ge. c!c 
Dora Ye Osaki'yl ele v ... r
meleri ihtimali de yok değildi. 

Bu dUıünce, onu bllsbütOn 
çileden çıkardı. AldnlıJmış olmak 
·~ yakın bir tehlikeye maruz 
kalmamn verdiği mantıksız cllr' et· 
le son kararını verdi: 

Bahriye Nezaretine gitmek Ye 
yaziyeti bizzat orada gözden ge
çirmek. •• 

Betty kendiıinl aatmıı mı, yok· 
aa yakalanmıı mı idi? Bu suretle 
bir an evvel hakikat. anlıyacaktı. 
Bunun için do ıöyle bir pilin 
kurdu: 

Betty'ye, anasının bir otomo
bil kazasına uğradığım ve ölUm 
halinde bulundu$i-unu haber ver
mek ..• 

Karanna derhal tatbik etti. 
Nezaretin umumi kAtiplik bUro
ıuna kadar çıkb. umumi katiplik 
kapısı üzerine açılan koridora 
saptı. Bu mada Umumi kitip elin
de birçok evrak ile odasından 
çıkmıı, diğer bir kapıdan içeri 
giriyordu. Dnınnmeden, ne yaptı
ğını hesap bile etmiye IUzum 
g~rmeden umumi kAtibin çıktığı 
odaya daldı. Bir bakııta odama 
bot olduğunu gördü. Sllratle 
ortadaki masaya ilerilecli. Betty 
birçok defa kendiıioe tarif ettiği 
" içinde mabut liste bulunu 
çekmece de orada idi. Cebinden 
derhal bir maymuncuk Ye bir kı .. 
kaç çıkudı. Kilidi kırdı, içeride 
bulduğu bntun klğıtlan alıp kar
makarıpk bir ıurette cebine yer
leştirdi ye etrafa kulak Terdi. 

yerde dondurdu: 
Tam kapının dibinde birkaç 

kişi fiskoı ediyor Ye aralarında 
64 herifio çıkmasına beklemek ll
ı:ımgeldiğini ,. aöyleıiyor!ardı. 

Bu suretle Betty'nin kendisini 
ele vermiı olması füpheleri bO.
butün kuvvet buluyordu. Maam.
fih bu itham bir.ıllphe hududunu 
geçmese bile onun odaya girdiği 
görillmllştU. Demek partiyi kay
betmiş idi. Maamafib kendisini 
ye'se kar tırmadı. Gerilen sinirle
rini sakinleştirmek için bDyllk bir 
kuvvet aarfelli ve işin içinden 
sıyrılma çarelerini aramıya başladı. 
Ve geri döndil. Maaamn baş na 
geldi. Bir kenarda büyük bir zarf 
duruyordu. Üzerine Osald'nin 
adresini yazdL 

Gerek Betty, gerek Dora bu 
adresi bilmedikleri için herhangi 
bir mahzur yoktu. Cebine tak• 
tığı kağıtları bu zarfın içine 
yerleştirdi, ağzını kapadı ve 
umumi kilibin maaası Gıerinde 
postaya verilmek llzere hazır
laamıt duran mektup yığınının 
içine koydu. Sonra tabancasına 
yan cebine koydu, emniyet te
tiğini kaldırdı ve birdenbire ka-.. 
pıyı açtı. Koridorda dört kiti 
vardı Ye ikisinin tabancau da 
T omaaa çevrilmiı bir bAlde idi. 
ilk kurşun Tomasıa ıillhındaa 
çıktı ve adamlardan birinin eline 
iaabet etti. Sonra bOyllk bir 
sllratle aralarına daldı, ıaıkmlak· 
lanudaa iatifade ederek lolae 
gerdikleri siperi •tb, merdlTea-
lere doğru koımıya koyuldu. 
Fakat arkadan gelen bir kurt un. 
onu, merdivenlerden qatı yu
Yarladı, dftıerken tabancu. at .. 
almıtb. Gelen kurşun ise tam 
arkama isabet eylemiıtL Kota
rak gelen memurlu merdiye~ 
lerin nihayetinde Gzerine eğilip 
te hllini muayeneye koyulduldarı 
zaman casuı T omaa birkaç unlye 
enel ölmnı bulunuyordu. 

akpm saat 
2t,30 da 

Kadın 
Erk ekleşince 

(Arkası nt j 

Yazan: 
Koridordan bazı tesler ıell- Hilseyla Rahmi 

yordu. Bir kedi çewikliğile kapıya PIJ ... 3 ,. .. 3 t&W. 

kadar aitti. Anahtar deliğine ıl- Muallim ve 
dnl uyclararak dqan bakb gi
rip lfittiği teY •deta onu olduja 

Talebe ••ce•i 

Madenciler Toplandı 

Madenciler birliğine menıup madenciler diba blrll;in merkezi olu 
dGrdDDcl Vakıf baaıadaki dairede umumi bir içtima halinde t..,ıaa
dalar, kendllerial Ye .. dencilil'i..W allkact. eden muhterıf moeleler 
etrafmda ı6rlftlller. Re .. iaaia lçti .. da balunaaları 16ıtermekteclir. 



Ea S- Keıiflere 

BAZBBTi YUSUF 
ve 

BAZBBTi MUSA 
Yazan: Ômer RIZll 
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Bir Zelzele Oldu Ve Semada Kan Gibi 
Kırmızı Bir Ay Doğdu 

Pnu Seti geceli gtlndüzlü ı 
.... m eden bir rolculuktan aonra 
orduya 1etifti Ye ukadqlarile 1 
latifare etti: 

ediyorum. Lal dinlemeznnlı 
helik olacak11n z. BIUtln ordu 
mahvolacu J 

- Ne ppacatız? 
Aaa Prenıin Firavun'la g&ilf

... e taraftardı. Fakat Firavua 
111 dinlemezae •• yap.lacaktı? 

Seti Fıravua a6z dinlemediii 
takdird~ kumandanlarla göıllşecek, 
onlan da rerl çevirmiye çalııa
ak, onlara dı 16z dinletemediği 
takdirde geri dlnecektL 

Karar verildikten aonra kllçlllr 
'kafile Firavun'un bulunduğu yere 

hareket ettL 
Ve FıraYUn'an karargAhma 

kadar Derledi. Firavun, kuman
danlarile, müıavirlerile, klhinle
rile libirbazlarile birlikte akşam 
ıe~ejini yiyordu. Seti, Firavun
un çadırına yaklaşarak kendini 
tamttı, içeri al ndı ve maksa
dım anlatt : 

- lllbi Firawnl aize birkaç 
.az arzetmek için geldim. Milsa- · 
ade eder misiniz? 

- 5ayleyınizl 
- Şüphesiz Firavun; baba-

aıın beni niçin hal' ettiğini ha-
tarlarlar. Ben, lbraailerin bu 
memleketten çıkıp gıtmelerine 
taraftardılb. Fakat aiı aleyhdar
dınız. O zamaodım bu zamana 
kadar birçok hldiaeler wkubul
do. Feflketler birbirini '9kip 
ettL Nihayet ılı lbranilerin. ~ı
lop gitmelerine mUıaade elünız. 

... 1 o ••• a-.. "~· • ··• 
çıktınız. Makıadımz. lbranileri 
.. bYelmektir. Ben ise yine ka
aaatimde lsrar ediyorum. Ve 
onun içla batla orduaazla be
•en pmdl aYdet etmenizi di-
li1orum. 

- Niçin? 
- Bana mensup olan bir 

kadmm a6rdntn bir rllya, 
lll8lr mclu.sanm akibetini 161-
terdL 

- Biz bu 
aa11I bir 1 lan 
Mıaın DUll 

kadının kim Ye 
oldl\ğunu, onun 

zehirleclijini bili· 
JOnll. 

- Firavun emredene rllyayı 
anederim. 

..;. l.temiyorum. Bu rtlya, 
.. b8ylcl milleti kurtarmak için 
111chuulmUfhır. 

- lı lizin dediğiaiz gibi ol
•1dı, benim buraya kadar ıel
meme hacet 1oktu. Fakat ihtar 

• =•= ... 
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Firavunun maiyetinde oturan
lar titremiılerdi. Firavun yerinden 
ııçrıyarak emretti: 

- Bu adamlan buradan de
fedioizJ 

Fakat bir klmae Seti ye do
kunmadı. Muhahzlar ileri feri 
bakıyor, fakat biri de yerindea 
kımaldannyordu. 

Seti çadarclaa çakarak ark .. 
daılarile birlikte ordunun içine 
daldı Ye en kalabalık yerde bir 
nutuk irat ederek ordunun hare
keti aleyhinde olduğna, ordu 
hareket edene mahYolacağlm 
llyl-"i. 

Aıkerlerin bir kısmı bu ı6z· 
leri dinJediktea aonra ordudan 
kaçtılar. Seti ile arkadaıları o 
gece karargihta kaldılar. Gece 
yar aana doğru fark rtizglrı bü
tün fiddetile esiyordu. Bunu 
milteakıp bir zelzele oldu ve 
memada kan gibi kırmızı bir ay 
doğdu. 

Sabahleyin ordu hareket -et
mişti. Şark rtızgirı ile zelzele 
Sazlardenizini, ( Ti sah göl nO 
ikiye balmilş gibi idi. Iarail ogul· 
ları bu yol içinden gidiyor ve 
Fravnun ordaau ylrllyordu. Yal• 
aa kaç.anlar manzarayı seyret
mekte ediler. F ravn ordusu deniz 
yoluna firdikteo sonra ikinci bir ..... . 
mamarUI bfrdeabire delifti. Oat 
gibi bir dalea aoıızın koparak 
M 11r orduıuna çarpmq ve koca 
orduyu .,opaufta. 

Seti bu mltbit manzara11 
g&dilktea ıonra hemen arabuı
na atladı ve arkad8flarile birlikte 
geri d6ndD. · 

Firavn ile ordusu helik olmut. 
Muaa ile kaYml helb bulnnqtu. ,,. 

Seti'nia Meafiı ıebrlae muva
aallt odan enel, kara haber ,.&. 
re varmaıb. Bir ailn alqam lata 
Seti Menf°&M vardığl zaman plt
rin kapalanoı kapalı buldu Ye 
mubaf za emre.iti: 

- AçJ 
(Arkuı Yar) 

a·r Suikastçı lttrğr 8Jmba 
ile Olda 

Belgrat, 26 - 25 klaunaey. 
Yel ~·celi GöaDUD - Skmoviça 
hatb &zerincle bir bomba infilAk 
etmittir. Yol hafif aaırette huara 
ujraaupa da prçabuk tamir 
ec:lilmlftir. 

Bomba11 kOJ111111 olan ft yol 
bek · tar.,.... a&illen acl.m, 
ka4;m1J• ulunmıya muyaffak 
olama-. •• koydup bombama 
tuirile telef olmllflur. 

Ba adam Bulıar komltecili 
laiform•na tafayordu. 

Na'ıın 7uında Aat tertlbatam 
haYi kurulmut bir bomba balaa
muıtu, bomba infillk •laemiftir. 

Sabile Nof us Mamuru OldUrOldo 
Malatya. ( Husuli ) - Aclı

yamamn SamAt aahiyninia Abık 
nufua ..... ..,. Ebu.ıer Ef. l<ap. 
lamı malıallelİDde oturan Omer 
oğla izzet taraf odan bı~lda 
yaralanarak ald&rlllmlftllr. Katil 
cıııayeti mlltealnp yakalan ... 
•• A.W,.;. •erllmiftir. 

naabul 
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Çekler 
Lonclra • 709,00 ..... 
N ... JOrlc 0,4702 V~a .. 
Parle 12.0J il~ 
llllaae 9,lti80 8.Ua 
Brike el 3,o9 V•to•• 
Atlna ll,M50 Pett• 
C.Hwe • 2,44 Bllla .. 
Sofya 15,5725 Belrrat 
Amlterdam l,Hl80 ll•kon 

Hl••• a....aerı 
L rl\ Llfa 

it Ban (Nama) 10,00 Aaaclol• ıoov. 31$ 
., HlmU ) 10 ~ Şark D. Y. • 41,'5 
., (Mleu •) 15,- ı.t. TwaawQ !IO,GO 

o ... .ı. 8aalc. as,- Oeldclu eu ı ı,oe 
felal • 5,95 ·~ •-Ş.rlretl ~ IJ,3D • ~ 
Ha~ O,tt 8-ıtpd 
A-dolu 80V. :M,115 T.W.. 

• .... P. 2°l,15 eo.-eatt 
Eatt.m ve T•hvllat 

fetfkraa Dahlh 15,00 Reji 
Dl)'llbU Mu. 59,z Tra ... , 
Glln rtlk 6,00 R1 h a 
Say 1 ll'lefıl 6,90 Oakldar n 
Bat at tertip 1 8,75 Terkee 

• • il 5.2!) Elektrik 

BORSA HARCI 
Tahvdlt. MeakO.ıcaı 

71.-

Lir" 
4,21 
4,'11 

18,80 
170,-
41,50 . -,-

Tllrk Altaaa 9,23 
...... .. 10,47 

(Reşat) 47,50 

fr. • 8,25 
R ı • 10, ; 
Mecidiye 34,00 
Baak ot (O .. 8.) ~2 

Kalan e lblr ık a ten 

( Glimh rıyet ı 46, ~ 
( Asi• ' 46,25 
(Hamit ) 4E,2) 

( V alılt 41.25 
ince befiblrHll altaa 

( CGmburiyet ) 45,
( Haıntt) armab 50,JO 
( Retat) • 47,00 
( Vahit) - • 48,00 

1811' Kr.Fo. ·-156.00 
.. - tı8,50 1111 ...,. 

------

SALI 
Cla .27. tel KA '4UN QJJ Kaam48 

Arul 
216 • Şabaa 13SI 

ffq ., 

12 ld K&11ua UIJ 

RADYO --ııııı-
21 KAnunuevvel Salı 

l.tw.I ( t20o metre) 18 uz 
(Ka b ıle Ha ım), 18,45 orkeatra, 19,80 
1',ran ızca deu (Küı>tedi'ere maheaı), 
19,'5 Orkeıtra, O UatUdyo aas hey .. 
tt, 20,4!> SerHt banıın, 21,20 Alafrarr 
ga teğ,nnl (N met V h t H., .,, g a
raoton, aja • ve borıa haberi, ıaat 
ayarı. 

Varto•• - (14t 1 metrı) tS,15 
gramofon, J 6,.,5 keza. 18,0l senfonik 
konaer. 19,05 kahvehane konseri. 20,0l 
rnah&elif, 81,05 popo er konaer. f!, tO 
devamı. 28,20 ••ryete netriyata (Lem· 
tıe g'den). • 4,05 kahve mııaı .. ı ı. 

P•tt• - (650 ınetre) 18,8:> Maa• 
dit• takımının saz ve ballf uıuıitlaf. 
20,20 eandor Vıdak takımı. 11,GO 
opera ork•truı, 23,_s rr.ıimofon •••• 

Vira .. (617 ınetn 18 Kari Baup' 
t:ıkımının kantık JNWOalan. ~0,81) 
Pıaccfol'nln eterlerinden c Toeka • 
operaa. 18,10 ınahtelll 18,10 danı 
m..udlL 

111 &a• • Torlao • C..OYa I0,05 
kant k konser. l?0,85 ıramofoa. 21.35 
c ıtııel Belana • laiınll Offeabaoh'ıu 
opereti. 

Prat - ( 487 •etre) 19,81 ma
ılkl Almanca netrfyat !0.26: 600 ıe
ne sarfında yapı an manUhap eHrJe
rin toplanmıı bir aerial. 12,05 Ruı 
kGJll m•ıikill. 18,20 danı malik af. 

Roma (441 metre) - Bl,20 pa
aıofoo, 21,50 k&nflk koaav. 11,83 
cEmi a • iamlndeid piyes. 

Bilkref - ( 895 metre ) 18,05 
gramofon, 14 05 k za, k nı k kon 
19,30 Mabadi. ro 45 gramofon !• o 
Noel prlulan. 11,26 aenfoaıik koa er 
22,0lS dnamı, 

Btealaa - (3 5 metre) 16 40 
Noel ıarkılan. t 8,&a ecnebi Noel ı r
kılan. 17 M batıl musiki, JHaabatıe
ler. I0,40 radyo orkeetraıa. 21,83 
Berlindeu: llüteoevvt ••,fri1-. 18-66 
Beıliadtn: Cubhd. 

Gençlik Ne Duşunügor ? 

Hayab Daima Pervasızca 
Karşılamıya Mecburuz 

Yu....._ ....._. M. .................. ~ '*9r, Palk, Dal• 
,,. Ol'tad• Saib Karl&ut ..... .. 

Geaçlij'e __ lalaltp, ha,at ft - lnlritafmdan bsi Wilı .. ,. 
Wlkbal laaldanda IOl'daia•m falarıntla MÇllm;1ea T6rk ..ua.-
1Uallere ıelea ceYaplardu ba- tlaia mazili, ak uçh tuihtea çok 
ıDn de birkaçını dercediyoruz: daha •kidir. Milli kaynaklarla 

Faik Ôzdemir Beyin cevabı: ka1ıaıyan b6yle bir millet e bette 
.. _ Saltanat devrinin canla kendiıae bir devir, bır cihan y .. 

kukllaan aaraylarda icrayı ahenk ratacakb. Bitin bu karanlık Ye 
etmekle m~tgul b.ula~~ldan bir korkW1ç bulut tabakalan arasanda 
ı ı da Olkemız ve milletimaz uaret d İ b ka n e Tilrkln 
bayunduruğu altında Garp mede- 0 an u rpe 1 a 1 
niyeti zulm0n6n bin bir ıabrabı en blyllk lalallbıdır. 
içinde kıvranıyordu. Memleketia Bu gGnq. renç •e azımklr 
kara •• yaali günlerinde Anado- omuzlarına mukaddes Terk mil-
luya geçen asil bir Yatan eYl•dı Jetini 1Bldiyerek jlhilyor •• 
orada yoktan varetmek kudretini Cihanın buhran m ben, poli-
g6atermek auretile mucizeler tika etlencetl olarak ayrediyo-
yara0ttilı. d 1 Akde . • rum. iman nefsinden fedaklrlık oman or u an DIZlll 

sul r na g 6müldD. Tftrk milleti yapana, buhran doğmaıa ıer.ek-
bu suretle Uk Ye eıhanpmul tir. Bende buhran, yaf mam ıçba 
merhaleyi aşarak 'arlıtını don- tabU ibtiyaçlarımın 7ok olduju 
ya devl~lerine taıdik ettirdL fllndllr Tıpla Tllrk k6yltllll glbL. 
Bundan sonra btıynk reiıinin işa· Din.dar olmaya nefse itimat •e 
ret Ye irt•tlarile içtimai iolol&p- "d L __ , Memleket 
Jar 7ı Jd. Tlrk inluJtbı lyle HYI~ .e • uuıUJOl'Um. • 
bir ,!teeerdlr ki yalllll Terk Mvgısmın hatlan -~~ aile laa-
tarihind defil, dOnya tarihinde yatile kaim alacala ıçua en mu-
emaaline teaıdüf edilemeL kaddea av,Ueri ben orada bulu-

Cemiyetin geçirdiği buhrana rum.. Aile, cemiyet ha1atıma 
aran1lacak bql ca uu tekmil ufak bir nllmaaeaidir. 
meaıleket~erde .aulb Ye .ak6Da Hayatla kıJmet 9e kemmi1eti 
idame ettirmektir. • laril k • ..J!-

Dia meaeleaiade bir Mlllln- cemıyet unanr • aım~. 
man olmalrhf m dolayısile balika Hayabn her ttlrlll aeı e Ye 
olan borcumu her zaman tam ıabrabma tadarak yqamak anu-
bir imu Ye itikat ile Yicdammcla 1Undayım. ,. 
leke•a. olarak eda ediyorum.Aile- Galata'da M. Muammer B. in 
ler millet Ye devlet tefkillta11111 .ab 
e~ k~vyetli bi!~' bea!•ii oldaiu ce .. ~.:. lnkılabımı1, memleket 
gabi maanlar ıçın de ıçUmal ha- ~.m • • 
yata ıabip olmak zaruri ve halla açıa bl,ek bır denr de-
kat'I bir ihtiyaçtır. Meı'ut bir litmeaidir. 8aglbatln çocap olaa 
yu.amn tenlik tapa duarlan hen, inlallbımala iftihar ederim. 
içinde aadet " refu dolu bir D6aya lzeriade en mukaclcleı 
hayab kim iatemez? din, ullm diai oldutu lçia bea 

Havattan kork~k mı? Hayat b 
1 

iftihar ederim. 
lyle bir mllcadeJedir ki onu bili- unun a bahran-
pcrva kalfıla1an insanlar her Buhrandan en~I Ye • 
saman on~ bali11ada yer bu- dan daha çok t1ddetli 'bırçok 
labilirler. ıeylerle mlaidele ettim. Bu 

Diinyada yekaeaald k içinde aebeple buhran benim için ~ 
b r hayat ruhumu •kar. Vata- bir mevzu tqkil etmu.. Y qa
nmıda •• laa~at mda ye~kl~ el+• mlcldetçe ea bl,8k ...-
g6rmek,. hlirr,yebne aabıp bar • d -1: e 
vatan eYlldı olarak yuvanun lim. dln~a lzerm e •-P 1 P9 
nete ft ptareti içinde yaşamak bAcliMlen; pek Jakından takip 
üterim." etmek.tir. " 

Adaaadaa Batumla oflu Re- Salih Korkut Beyin cenbıı 
jıp Şakir Beyin c•••bıı - Tarıh iapaJ;ediXPr ki m_ll-

.. _ Tarihte benzeri olmıyaa letler 7a1ama ıartlar n D detif-
inkillbım z çok ı mullldar. Rua tiiiai anladıkça, bailı oldukla ı 
lnkillbı Çarlık Ruaya11nı ~lıevik rejimi değittirmek • ıtemiıler, bu 
Rusyaıı yapta, bununla bır mey. auretle önlerine çakan enıellerı 
cudiyeti baıka ıekle koymaı bertaraf etmek ıçın kanet Ar-
oldu. Fakat TBrk lnkıllbı ealr f a-• medeniyet camiamda 

dil · -!1.aL_ al t euulf ff 
e IDJt. 111U1111 D~lfe va anı k bUiyetleriae gire 111temler 
vaöm ya nöram ı bar klltledea 8 d' T k ~• 
~h-. b' ilJ-6~ b' Cü b YOeuda getirmıtler ır. lr mu-
.lir ır m. e..,. genç ır m .. u- leti de kendi 1eeiye ve Yaıuflan 

rıyet Tnrkıyeaa yarattı.. ~a dogan it' barile diğer milletlerden mim-
taze kunet, lnüne dıkılen en- 1 • 

5 elleri devirdi. Bır ltllmcek ağı t z. we uısaular 0 fl•r na lttll 
gibi kendıaini aaran tufeyli mev- olarak bqerıyet mu ceh e 
cudiyetleri .akta, att • -içtimai, muazzam b · r cidald n aonra en 
ikt aadi, aiyaal sabada l ufenmia b y~k. inkı ibı et r-
bOyilktOr. latikbal ipa dllfline- tirmqtJr. T rk ya 
ceiamiz ea bOyOk ıey bu vaziye- tarihi e Türk,!ln ' e alnıif 
tin idame ve inki,afıd r... eıaız bir armaga d r . b. 

Konyada M. Dotaa BtJ dle Diipya lluhr 1 ~ ı ır te,. 
.a.: ( 0.••1J1• 10 u cu • yf da ) yor~: 
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gruya ifat Paşa 
a ı •• uz 

Abdülhamit O Kadar Sinirlenmişti Ki ... 
Muharriri Jf. 

Her Hakkı Mahfuzdur 
-230-

Put gibi durarnki selAmladı. Halil 
Rif t Paıa, kumandamn önUnde 
dur arak kulağına eğildi. Hafif 
bir ele: 

- Aptest sıkıştırdı evladım .. 
Kadcmhaneniz nerede? .. 

Diye sordu. Kum ndan, yol 
gö t~rmek için koıtu. F kat, 
S dr zam oraya girinciye kadar, 
olan olmuştu. 

Bu halde BabıAliyo gitmek 
lnıkAnı olmadığı için Paıa sıkı
larak karakold n çıktı. Arabaya 
bindi: 

- Konağa ... 
Emrini verdi... LAkln o and 

da, Mabeyne haber gitmi§: 
[ S ndrazam Paşa Hazretleri 

timdi, Aziziye karalrnluna gide
rek bir müddet aram eyledikten 
sonrot konaklarına avdet buyur
dukları maruzdur ferman ... ] 

Diye mlistacel jurnali r ve
rilmişti. 

Bu jurnali rden fena h ld 
kuıkullanan Abdülhamit, 

Derh 1 emir verdi. 

- Konağma girmeden dok· 
ruca bur ya g isin. 

Deye irade etti. Ah çatlat • 
rak giden y ver, tam konak ka .. 
pısından girerken ıadaraz m ye• 
tişti. ( lradei seniye \ yi bildirdi. 
Sııdarazamı önllne katarak sara
y g tirdi. 

Halil Rıfat Pa§a, doğruca 

huzura girdi... Abdülhamit, oka
dar sinirleşmişti ki: Sadarazamı 

yakta bekliyordu. O, içeri gi· 
rer girmez •ordu: 

- Babıaliye giderken, Azizi
ye karnkoluna uğramışsınız? 

Halil Rıfat Paşa, bliyllk bir 
kabahat iılemiı gibi önUne ba· 
l;arak cevap verdi: 

- Doğrudur efendimiz. 
- Sonr da konağmıza dön-

m üşslinU.Z. 

O da doğrudur efendi-
mız ... 

Sebep? ... 

Sadarazam, buna cevap ver· 
nıedi. Redingotunun uzun etek
lerini açarak s ı rsıklam olan pan
talonunuıı önlinü göstermekle ik
tifa etti. 

lf 
Aleyhinde en çok jurnal ve-

ril n zevattan biri do ( aera1ker 
Riza Paşa idi. 

Rıza Paşanın refikası, Çerkesti. 
Bu mesele, bir zaıııanlar jurnal· 
cılar epice sermaye teşkil etmiıti. 

Bir 1o; Un Abdtilhamide bir 
jurnal verildi. Bu jurnalda: 

[ Seras1<er R za Paşa hazret
lerinin hemşireleri Veliaht Reşat 

efendinin sarayındadır. Bu vasıt 
ile aralarında muhabere vuku
bulmald adı r.] 

Den:ldi. r'\bdiilhnmit bu jur
nal iizeri ıe epice telaş •etti. 
Derh:ıl tahkikata tiri,ti. Fakat 
neticede l>u ihbarın yalan olduğu 

1 anlatıldı. Rıza Paşa da oldukça 
mühim bir tehlike atlattı. 

Bir z~ nlar, Direkler araaında 
( Mes'adet apartmanı ) denilen 
bUyUcek bir bin vardı. Bu bina 
eıkidenbcri Serasker Rıza Paıanm 
malı idi. Pata, Serasker olduktan 
bir haylı :zaman sonra bu Linadan 
istif d etmek iıtedi. Binan n 

altına yeni tarzda dUkkanJar, 
UıtUne daireler yaptırdı. Ort s:na 
da pasaj açtırdı. En üst katta 
tamamen köıcye gelen noktada 
bUyUk ( şahniş ) li bir 1alon inşa 
edilmiıU. Kaudlllerde, ramazan
larda Seraskerin ailesi buraya 
gelecek ve o zaman moda olan 
( Şehz debaıı draba piyasası ) nı 
&eyredcceklerdi. 

O devri idrak edenler batır
larlarki, kandil ve Ramazanlarda, 
Şebzadebaşın ( Direkler arası ) 
pek kalabalık olurdu. ikindi na .. 
mazını mUteakip araba piyasası 
başlardı. ( Zeynep Hanımın ko
nağı ) önünden, Direkler ara ının 
münteha noktası olan ( Osman 
babn ) tUrbeaine kadar bir araba 
zinciri husule gelir. Akşam eza .. 
nına bir çeyrek, on dakik ka
lıncıya kadnr bu zincir agır ağır 

( Baş tara f1 1 inci eayfada ) 
Jet İnhisarmın açacağı fabrika 
ile ihracat için aenede 3500-4000 
sandık afyona ihtiyaç vardır. ih
racat en ziyade Amerika, Alm n .. 
y ve Fran aya y'pılmakt dır.,, 

~iraat Müderrislerinden ·Salih 
Zeki Bey de bu mesele hakkın .. 
da bize şu mUhiın ıözleri söyledi: 

- Uyuşturucu maddelerin 
tahdit ve yasak dilme 1 ışı, 

şüphe iz ki çok yUkaek ve insa· 
nl bir gayeyi hedef aldığı için 
takdir edilmek IAıımdır. 

Ancak bizôe afyon r.irnati 
memleket için mlihim bir ıervet 
meınbaıdır. Hu ıebepledir ki afyon 
ziraati tahdit edilirken çok dik
katli ve iıabetli dav: anmak IA
zımdır. Drogist denilen ve tıbbt 

ecza çıkarılan nfyonlar dUnya 
t\zerinde yalnız Türkiye ile Yu
goılavyada iıtih al edilir. Memlc· 
ketimiıde evvelce afyon ziraati 
mahdut idi. Fakat bUytik harpten 
ıonra afyon fiatı 40 liraya kadar 
yl\kselniği için Garbi ve Orta 
Andolu vilôyetlcride afyon ziraa
tine basladılar. Fakat fiatlcr iki 
ıeneden beri düştüğü için bazı 
vililyetler ahnliai afyon z:iraatinden 
vazgeçmişler, bu suretle ziraat 
kcndiliğind n tahdide uğramıştır. 
Ev .. elce m mleıketimizd afyon 
istihsalAtı senede 4000 veya 6000 
nndık arasında idi. 

Bir andık 70 kilodur. Şimdi 
i e istihsal t dörtte bir derecesi
ne inmiştir. Memleketimiz Af
yonlarınm morfin derecesi yüzde 
14 den 17ye kadardır. Afyon ih .. 
racntınm bir elden idaaresi çok 
f. yd .lı olacak v bu Hyed fiat-

ve mütemadiyen devrederdi. 
Burnsi adeta lıtanbul kibar hal .. 
kının bir telakigAhı idi. Devrin 
taassup ve meıuriyetine rağmen, 
muhteşem konak arabalarmın 
perdeleri indirilmit pençerelerl 
arkasmdan zinet ve haşmet saçan 
elmaslar, bu elmaslardan daha 
kıymettar olan pembe ve olğun 
&ineler ve omuzlar görünUrdü. 
P rlak koşumlarının altından be
yaz köpükler açılan Macar 
ve Rua ketanalarma koıulmuı 
kupa ve faytonlarda, arabanın 
köşesine azametle kurulmuı olan 
(Mahdum beyler) , ( Damat paşa .. 
lar ) görUnUrlerdl. Bunlar cadde· 
nin iki tarafım hıncahınç dolduran 
balkı, mağrur naznrlarla süzerek 
anatlerce burada gezerler; aşinA 
kadm rab tarının hizasına g~ 
lince zarif ane hnreketlerle iıaret 

ederlerdi. Bazen, küçUk bir kAğıt 
parçasının arabad n arabay uç
tuğu görülür, bazen de bu tan .. 
tanalı hayata hasret çeken bağn 
yanıkların, kadın arabalarına karıı 
ellerini açarak : 

A benim ruhi revanım .• 
Seven öl Un nıU ı;ıeni ? .. 

(Arkuı 
-=--"'=-

Jar yUkaeJecektir.,, 
Kaçakçılık me.elesine gelince; 

dün bu huıustad tahkikat yap .. 
hk. Gerek fıtanbul GUmrllklerl 
Muhafaza BaımUdlriyeti, ıerekse 
Polia MUdir:yetl Hrar ve afyon
dan istihsal edilen eroin k çak
çılığmı :kat'ı şekilde tenkil etmiye 
karar v rmlılerdir. Muhafaz Bn~
müdiriyeti memurları k çakçılık 
dUğUmlcrinl çöımliıler, birçok 
kaçakçıları kanun pençesine tea .. 
lim ettikleri gibi birçoklarını d 
kaçakçılıktan vaıgeçmlye mecbur 
etmişlerdir. Muhafaza memurları 
birkaç y içinde iki yUz kiloya 
yakın esrar yakaladıkları a-ibl iki 
eroin imalAthanesi meydana çı
karmıılar ve perakende roin 
satan birçok kaçakçıları d ayrı· 
ca ele geçirmişlerdir. 

Gençlik Ne Dü
şünüyor? 

( Baıtarafı 9 uncu nyfada ) 
dir. Buhriıtnlar evvelce de beteri
yete mu allat olmuştur. Mücade
le etmesini bilenler böyle eyler· 
den korkmazlar. Kendimde buh· 
ran karşısınde bir korku hi ıet
miyorum. 

Din m ele ine ı;elince; bu 
i~te berkesin aı çok manevi bir 
kana tı vardır. Ben bir saniin 
mevcudiyetine kaniim. Bu aebep· 
lcdir ki ialAmiyetio yUlcsek esas• 
larını kabul hususunda terddU
dllm yoktur. 

insanlar cemiyet hayatında 
yaı mıya mecbur olduklnrma gö· 
re ile hayah eıashr. 

Hay t mUcadele demektir ve 
ben bu mücadeleden kork cak 
ıeclycde d ğitinı. 

Gümüş stoklar ndan a
s l lst · f ade dilecek ? 

-
( Baıtaarfı l inci sayfada) ı 

paraların miktarı ıunlard.ır: 
( f 4396 ) altın (45952) gümüş ve 
(12953) bakır. 

Müzede bu parnlardan baıka 
kıymet itibarile çok yüksek, 
Avrupa Ye Amerik ıııUıelerinde 
eıleri bulunmıyan ( 33764 ) adet 
g yrı lslAmi meskükAt daha 
v rdır. Bunlardan (2585) i altın, 
(11666)sı gUmUı, (15294) il bakır 
ve ( 1850) si kurşundur. 

Altınlar lçlnd de büyük kıy .. 
metl haiz ol n (250) adet kadim 
Yunan altını vardır. 

MUze idar sinin tasnif edil n 
bu paralardan ba9ka tasniften 
hariç tutulmuı ( IO) torb kadar 
lılıim parası vardır. ( 40 ) sene 
evyel t pit edilen bu, tamamen 
bozuk gllmUt paralerm miktarı 
(20) okkayı geçmlıtir. 

Yarım asırdanberi mUıeye 
verilen mükerrer ve boıuk par -
tarın miktarı bir ,bukadar daha 
tutar. Y ni bugUn mUzede asarı 
atikadan sayalmıyacak şekilde 50 
okk kadar gUmUı p r vardır. 
Ayrıca kolek iyondan rtmıı 306 
mükerrer la\Am parası, 8527 Oı .. 
manlı altını Y 8 Oımanla madal
yasil 247 43 lılAm, t 1168 Osm nh 

gOmUt parası ve 78 glimUa m -
dalya vardır. Ayrıca da 1516 
mükerrer gayrı iılAmt !tın 32245 
gUmUş para ile tamamen bozuk 
ve istifade edilemiyecek gayrı iı
lamt gllmilt meskulc t vardır. 

MUz deki p ralar tasnif ediJ .. 
dikten sonra beynelmilel ~ahreti 
haiı mühim defin ler de bulun .. 
mu~tur. 1313 te Erg ni'do m den 
knsabasında 1799 altın, 1078 gü
m Uş para, 1315 to B §"dat'ta 
1135 kıymetli mogol p rası ve 

yine ayni aen do Bağdat'ta ve 
Dicle kenarında 12400 adet altını 

ihtiva eden z ngin bir define 
bulundu. 1317 senesinde B ğd t'ın 
lcarı;ı ınd ki(Tekiye).denilen y rd 
de milhlm bir define keıfedildl. 

iki sene evvel BUyllk d d 'da 
220 kadar çok kıymetli kadim 

Yunan altını vo geçen sen KA· 
ğıthane dvarınd mlihim bir d 
fine ile daha birçok p ral r 
bulunarak mUzeye nakledilmfttlr. 

Maliy VekAleti, mUzede ılm
diyo k dar toplan n v torbalar 
içinde muhafaza edil n bozuk ve 
mükerrer olmaıu itibarile tarihi 

hiçbir kıymeti olmayan bu gllmllı· 
lerden de pekalA istifade edebilir. , 

~--------------·-·~--------~--~-
Mühendis Ve Dişçi Mekteplerinin 

İlgasını istiyorlar 
(Battarafı 1 inci aylada ) 

derslerin Mühendis mektebi tale
be ine de DarlllfUnund okutul
ması IAzımgeldiğini bildirmiştir. 
Mühendis m ktebi lıe VekAlet 
verdiği cevapta, bu huauata muh .. 
telif rnemlek ti rde tatbik edilen 
usull ri a yımş ve k rar verilme
sini VekAleto bırakmııtır. 

Biı bu hususta tahkikat ya· 
parken Darlilfllnun riyaziye ve 
t biiy zümreleri mllderriılerllo 
konuıtuk. Bu müdcrriıler MU· 
hendiı mektebinin tamam n llga' 
edilerek bu vazifenin darDlfllnuna 
devredilm ıl fikrini ileri sUrUyor
lar. Bu mesele h kkanda Fen 
FakUlteıl riyaziye milderrislerin· 
don HUınU Hamit Bey diyor ki : 

"- Bizde Mllhendiı mektebi 
altı ı nedir. DDnyamn hiçbir ye· 
rinde lise tahsilinden ıonra alta 
senelik bir yUk1ek tahıil yoktur. 
Biı.im Mllhondiı mektebinde tah· 
ıil devresi çok uıundur. Bundan 
baoka bu mektebin d rUlfUnun· 
dan yrı bir teşekkül olarak y • 
pmaaı da doğru d ğildir. MU
hendisleri darUlfUnunun fon fa .. 
kUltesi yetiotirmelidir. Mühendiı 
mektebinin ilga ve darOlfUnuna 
ilhak ıuretilo bir hayli ta1arruf 
ta yapılmış olacaktır. " 

Mesele hakkında fen fakül· 
tesi reisi nıUderris Mustafa Hakkı 
Bey de şunları söylemektedir : 

- Miihendis mektebinde oku· 
nan fizik, kimya, tabiiye ve rf .. 
yaziyo ereslerinin darUlfUnunda 
okunan ayni derslerle birleıtiri

lerek Mühendis mektebi talebe· 
sinin bu dersi 'rl darülfünunda 
takip et'lıeleri hakkında bütçe 
encümeni tarafmdan ileri 11UrUlen 
nokt i nazar hakkındn Maarif 
VekAleti fikrimizi ıordu. EncU
menin noktai nazarına ittirak 
ettik. Mllhendlı mektebinin do
rUlfilnuna ilhnkı hakkındaki fik· 
riml soruyoraunu:ı ? MUhendiı 
mektebi dnrUlfUnuna ilhalc edil .. 
melidir. Bizim teknik tubeleri· 
mlzdo pekalA milhendi ) "ti 
bilir. Eı sea y tiıtirdiiimiz lek-

trik vo m kine mühendisleri mll'" 

vaffak oluyorlar. Profe 6r M it 
raporund tıp f külte inden ayrı 
bir diıçi mektebine lüzum gör
memişti. Bunun gibi darUlfllnun
d n ayrı bir mUhendlı mekte
bin de lUıu.:n olmadığı kınaa .. 
tindeyim. Diı t biplerinl bp fa
kültesi pokalA yetiıtlrebilir. " 

İçki Yasağı 
Amerika için 100 Milyon 
Şişe Şarap Hazırlandı 

Amerlkaa• kaçak içki mUc d• 
lealn• alt temelll bir re•lm 

Amerikada yapılan ıon fnti· 
hap neticesinde içkl yatağman 

y kında kıamen, ileride tamamen 
kalkm1111 çok kuvvetli olmakla 
beraber yasağın tatbikine memur 
teıkillt, blitün tiddetile vazifeaiof 
yapmakta devam ediyor. Tutulan 
iatatistiklere gör , bu yüzden 
mahkemelerin aycl hOkmettiklerl 
hapis cezaıı yeldtnu 1500 ıeneyl 
bulmaktadır. Yi:ıe bu iılatlgtik .. 
(erin tahmini olurcık verdiği ra .. 
kamlara göre ayda bUtUn Anıt.• 

rikaya gidi olarak giren allı.oUU 
içkilerin miktarı 2 milyon litreyi 
geçmektedir. Amerikaya cıvar 
memleketlerde ise, içki yaHlt 
k lk r k lkmıu: memlekote gir· 
mek için b zır tutulan 100 mil1oa 
tlt• ıarap bekl•mektedir. 

' 
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Hukuk Mezunlarına Verilen Çay Ziyafeti 

EvYelki akşam bu ıcneki hukuk mezunlarına Tokatbyanda bir ziyaret •erilmiıti. Bu mUn•ıebetle 
fotoğraf muhabirimizin aldığı bir resmi dercediyoruı. Burada ıiyafett bulunan hukukçularla mUder· 
riıleri bir rad görüyorsunuz. 

Ankara M. M. V. Satınalma Ko
misyonundan: 

Askeri Lise v~ Orta Mekteplerde aşağıda gösterilen derslerin 
muallimlikleri açıktır. Verilecek Ucretler hizalarına yazılmıştır. Ted· 
ris için Resmi &alahiyeti haiz olan ve baık'l yerlerde alAkaları ol
mıyan muallimlerden arzu edenlerin 10 gtln ıarfında hıtida ve fo. 
toğraf m musaddak fişlerile Ankarad11 Askeri Liseler müfettişliğine 
mUr caat. 
Mektebin ismi: 

Kuleli Lisesi 
Bursa 
Bursa 
Bura 
Konya As. 
Erzincan 
Erzincan 

O. Mp. 

" " 
" " 

Muallimliğin nevı 

Fizik muallimlit 

" " Kimya .. 

Tabiat " 
lngilizce " 
Almanca ,, 
Tnrkçe 

Ücreti: 

Ücreti 98. L 

" 
" 
" 
" 
" 
" 

108. L. 
108. L. 
108. L. 
108. L. 
108. L. 
108. L. 

Voleybol Maçları 
Voleybol, baıketbol •e tenis 

heyetinden: 
Bu cuma gUnU Galata1aray 

lokalinde yapılacak maçlar ıun· 
lardır: 

Fenerbahçe - Vefa - Kumkapı, 
Beşiktaş • Süleymaniye. 

Vaktinen 15 dakika geç kalan 
takımlar mağlup addedilecektir. 

ÖzUr Dileriz 
M ıııdericutımız.ın çokluğundan 

, Çanakkale > tofriknmızı noırodo· 

modı öt.Ur dileriz. 

L----------------~·-

Arttırmak Bir eziyettir· 

Her Fırsattan 
PARA 

. 

BİQ KUMBAM 
ALiNi Z. 

istifade Ederek 
Arttırınız ! 

. . : . , . ., ı · - . 1 • •• ... • ...'. ' • ... , • 

NEDEN 
Mütehassıs diş tabipleri yalnız 

RADYOLIN 
Diş macununu tavsiye ediyorlar? 

ç ii K 'İİ= 
RADYOLiN 

RADYOLiN 
RADYOLiN 

dişlerin çurümesine mani olur. 
Agız ko~ularım izale eder. 

dişleri inci gibi beyazlatır. 
Diş etlerini kuvvetlendirir. 

ağızdnki mikropları öldürür. 
Ağıza latif bir koku verır. 

• 
RADYOLIN 

Muhtelli ıergllerden 18 diploma ve 

42 altın madalya kazanmıştır. 

Bursa vilAyetinin Orhaneli 
kazası dahilinde bulunan kara 
bel deYlet ormanından her ıene 
690 gayrı mamul metre miklp 
heıabile 15 ıenede 10350 gayrı 
mamul metre miklp çam eşca· 
rmın beher metre mikftbı 434 
kuruş muhammen bedel Uzerin· 
den talibine ihale edilmek üze
re müzayedeye konulmuştur. 
Müzayede kapalı zarf usulile 
ve 661 ve 799 No. lı kanunların 
ahkamı umumiyesi veçhile 14-
12-932 tarihind-an 14-1-933 ta• 
tarihine l\Bdar 30 gün müddetle 
de m edecek ve J 4· 1·933 ta· 
rihine mUsadif cumartesi gUnU 

eaat 15 te Buraa vılti} etinde 
müteşekkil orman sahı komis· 
yonu huzurunda ihalesi Ziraat 

Vel<~letinden badelistizan icr 
edileceginden talip olanlar n 
20000 lira iktidarı maliyeleri 
bulunduğunu gösterir ticaret 
oda ı vesikası ile ticaret oda· 
sında mukayyet olduğuna dair 
bir vesikayı ve muhammen be
delden aşağı olmamak şarştile 

v receği bir senelik bedel 
miktnrın n ) ih:de elli nisbc
tindeki teminatı muvakkate• 
sini muhtevi teklifnamelerini 
ihale kanununun onuncu mııd· 
desi sarahatı dahilinde mez· 
kQr &aatc kadar komisyo
na tevdi eylemeleri ve daha 
fazla malumat almak için tart· 
name ve muk-velcnanıe sureti 
musaddakalarının An karada 
orman işleri umum mildUrlUğU 
ile Buraa ve lstanbul orman 
müdüriyetlcrinden ahoabileceii 
ilcin olunur. 

J!lll ............... llliil .. ~ 

DEUTSCHE ORIENTBANK 
Teala Tarihi 1906 

Merkezi: Berli n 

Türkiye Şubeleri : 

lstanbul, lzmir 

Galata 1 el: B. O. 247-2 8 9 4 

lstnnbul ,, 

Deposu ., 

24410 

232.!7 

Her nevı 
banka muame 1atı 

KARADENiZ POSTASI 

ERZURUM 
Yapuru p b 

29k nunuev'\iel erşem 
gllnU akşamı Sirkecı'den har-=· 
ketle ( Zonguldak 1nebolu 
Ayancık, Samsun, Ordu, Gire
sun, Trabı:on, Sürmene ve Rize· 
ye zimet ve avdet edecektir. 

F aı.la tafsilat için Sirkec 
Yelkenci Hanındaki ace tal • 

: 21515 

SPERCO 

K yo do 
Hermea apur 1 h. ı ı~ o do ~u 

Compegnle Royale Nee•rl ndalsa 

K tonc • 
bu ' rlar 

Hercules vapuru K. ev' e 
doğru 

Herme• vapuru 11 K e niye do ru 
Am t rdaından beklenen vapurlar: 
H•rculea vapuru 28 K. 'veto do ru 
Herm••' puru 11 .K. e:ıniye doğru 

Am terdamdan hareket ,.d cek vapur r 
Herm•• vapuru 21 K. 'vele do ru 
Cere• 'apuru 4 R ıy do~ru. 

Nf PPON VUSEN KAISHA 

i\ r 
To;ıooka 

C\ l 

a. 

Dakar Maru ' ı r ı ı K. 

w 

e 

rl 

47~--l 
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ISTIMf\LI EN J<Olf\Y 
Radyo TELEFUNJ<EN f\hizesidir 

Bilhassa Super heterodin Telefunken 
ahizesinin kullanışı tasavvur edilmez 
derecede basittir. Tek bir düymenin ted
virile bütün avrupanın musiki neşriya
tını temiz ve tabii olarak dinlemek, ve 
istasyon isimlerini taşıyan ışıklı Otoma
tik İskala üzerinde istediğiniz istasyonu 
bulabilmek yalnız TELEFUNKEN 650 
ile mümkündür. 

:-;- ııı 1) tı ku far lıeg ııılıgfoıı. 

ıııOrekkeplorııı fevkiııılodir, 

ve ecnebi mlırekkeplorıııdezı 

0/o 40 

SON POSTA 

Deha ucuz 

lliıl 0111•' h'rP!Prlrırl PERÇiN "Jifr kk"lıl kııflanı1ma~1111 lrnh ıl Pfnıi~I 

- --, ........................................................................................................................ 1 ~'!'·----~~-----.. ........................ ······· .................................................................. ·········-·········· l! .. 

ı .. . . 11 Oyuncaklar i TURKIYE ZrRAA T BANKASI il Hediyeler 
:: :: 
~i Taşınmak dolayı alla 29 klnunuevval PERŞEMBE i~ ''O S K A kundu-
:: gUnU kepah butunacaihm vo 31 Klnunuevvel ~~ J J raları 
•• I •• H CUMARTESi gUnUnden itibaren yeni binasında EE Her seıae olduğu gibi bu sene n faaliyete ba,lıyacajiını muhterem mUtterllerlne E~ dahi ~n z~n.gin ve en müntahap 
g Uln eder. EE çeııtlerını en ucuz fiatJarla 

~~ ~~ OS. FERRUH - :: 
..__ ••••••••••···=::··~···•••••••••••••••••••••••••• .. ••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ••••••••••••••• •••••••••••••••• A .. . ........ .. . . .................. . ............................................................. .,-

._ ıatant:>u( belediyesi ılirııark 

Akar ~ahipıeriıae 
Evini, dükkAn nı, apartımanını kiraya verenlerin kiracılarile 

kunturat teati etmesi ve belediye resmini tediye etmek suretile 
kunluratlarını Notere tasdik ettirmesi liizımdır. Yakında her semtte 
kunturatL:ırrn yoklamas nıı başlanacak ve kiracısile kunhırat taati 
etmiyen veya kunturatı notere tasdik ettirmiyen akar sahiplerin-
den ceza ahnacaktır. . 

ve 

SANAi KAZMfRCI 
(Sabık Ştein) 

mağazalarında bulacajiınızı 
unutmayınız. 

1 t k 

Dersleri 

BiRADERLER ve &•• ve 8ATJE •AOA&ALARI 

HAYDEN 
1s4q - 19-;2 

85 senelik mevcudiyete malik müessesedir. 
Şöhretini kazanmış ve bilyOk babalarınızla babalarınıZJa 
ibtiyacatını temin etmiş bulunan HA YDEN mlleueaeıi 
sattığı mallarının mükemmel cinsini takdir etmesini bilen 
muhterem 1ıtanbul halkına daha uıun mGddet mlfit 
olmak ümidindedir. 

HA YDEN müeasesesl müdüriyeti; herkesin istifade edebilmeli 
emelile ve teessilstinlln 85 inci ıenei devriyeal mluuebetlle 

FIATLAR iNi mUhim bir surette TENZiLE 
karar •ermiştir. Her vakit böyle mUtteıtaa fanatlara 
tesadüf edilmediği cihetle 

HEPİNİZ iSTiFADEYE KO UNUZ 

Zabitan ve memurine müjde; 

Portatif Sandalyeler 
Yılbaşına. kadar reklAm fiatl 

360 kuruşa 
Yalnız mağazamızda satılmaktadır. 

lstanbul Rizapaşa yokuşunda 66 No. 

> lstanbul Birinci iflas 
Be) oglu'nda Te~eb şında Perap llaa k 

Beşiktaş Dikiş Yurdu Müdürü 
ve Biçki Muallimi ~UkrU Beyin 

eseridir. Biçkiyi kolaylıkJn öğ.. ------------ ------------~--.. 
retir. Her hanıma liizımdır. Fi- 1 Emniyet Sandl§ı MUdUrJU- 1 D A. eUTtcL 

Asri Mobilya Meşheri 

T Sf iYE S TIŞI 
Cuıı lc1' gününden itibaren tekrar baş ıyacaktır. 

• tı, hergun s<ıbah s ıt o m on i i buçuğa kadardır. 31 Kanunucvve 
1 g ııil Beyoğ u'nda Tepebaşında Amerika sefarethanea1 

karş111nda vaki Paod zapolos Hanının bir No. lu dairesine depo edilmiş 
olan eski ve yeni mobilyalar satılacal,tır. 2 Kanunusani 1933 Pazar
tesi gu iindcn it baren rerapalas karşışındald makazada antika eşya 
ve halı veııaire utııı devam edecektir. Satıt pe4in, dellaliye roanıi 
müşteriye aittir. lfJAs Jdaro Aza ı lflAs Jdare A7.l\~I 

Avukat lımail Agilı Avukat M. Adato 
lıııı Birinci lflaı Daireai 

atı: 2 liradır. Yalnız j '*Undan: ~l.'i:! seııcı:ı Eylül ı~rıııti ı · r. .a ı:. 
BEŞ KTAŞ Dikiş Yurdunda olen Mt ruro hııııım ven. esi koc sı Hli-ı' 

ı · beyin efendi ilo kızı Muall!l hanım mCıte- ____ '"""':" _______ .;..... __ 

~Uilı;;'i•BE••••m•aiiı-I veffıyo tnrafında 9 9 19:30 tarihinde gan- Knc.ıköy Su h 1 ra Daıre1i11denı 

Dr. HORHORUNJ .,..Etııı.. 
111okt p > : ~ıııı:ta i mııayonelı!-i ıC'· 
ıııl ııp.ıı ıı~tır. H ırgıln ab ılı ta 1 
ıko~nı ı k ıd ır 1 a~t.ılarırıı EınfnöııO 
\ ılıdtt ıraatlı,rne"ı ya•ı•ndaki rııua-
' f'U lı 1 il iıı lo b zz ıt tedavi edıır. 
--.. Tel. 2.413t ...----

Son Poata Mili 1aa~ı 

Saaıbi. Alı Ekr..: .ı 

1 ~iJı.& Miciir~ HWt u.-

d ın ıııızıı. hırıı.kılan pıra için 'erilen 
l~ 701 ııuııı.ıralı lıo ıo) u kayb tfklcri-
11 s•ıvloııı şıordir yeniı;i '<eri oco • ıı-
tl n skisinın hUkmll olınıyar ı •ı ıl rn 
< au r. 

Zdyi - Fatih Askerlik Şubesin
den al hğım terhiı teı.kereır.i kaybet
tim. Yeniıini alacağımdan hükmQ 
yoktur. 

Akaaray Oavutpaşa iıkeleai 
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Cafer otlu Kemal 

B r borcun ödenmesinin temiai içia 
mahcuz olup satılarak paraya çenil-

muine karar verilmlt bua.nu IOOçeld 
odunun 8 1 933 tarihinde pazar rflal 
uat 14 ten 16 1a kadar Erenkl1Gaıle 
Erenl<öy hamamında açık artbrma 
ile .atılacağından tellau,. •• pal 
paraları mütterlıiae alt olmak ı._.. 
taliplerin mezk6r fb •• ...... ..-
hallinde buluueak ....... ··-~ 
atluı illa ol_.,.. 


