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• • Abdullah Cevdet Beyin Cenaze Namazında Bir Hadise Çıktı lstaL 'bul Meb'usunun inti-
habına Bu Sabah Başlandı' Namazının Kılınmamasını 

• 
intihap Dörde Kadar ~evam Edecek, Dinde vukuf ••hibi oıan hoca )steyenler 

Beşte Reyler Tasnıf Olunacak efendilere sorduk, aldığımız 
cevap şudur: Bir hıristiyanın 'ICJI-· .. ,.l··,··-n-ı bile namazını kılabiliriz, son ~ 
dakikada bizim clinimize iltihak 
etmiş olmadığı TI P. malum? 

BugUnkO intihapta mUntehlbl sanllarden Hamit Naci B. 
ilk reyi atarken 

Merhuır üstat Ahmel Rasim 1 yegAne namzedi Halk Fırkasını 
Beyden inhilil edeı:. lstanbul temsil eden Birinci Umumi Mll-
llleb 'usluğu için b1 sabahtan iti- fettiı İbrahim Tali Beydir. Bu 
haren yeni meb 'usur. intihabına aabab intihaba ba~landığı daki-
baılanmıştar. Tarihi reJ sandığa kay~ .k~dar mDst~kil olarak nam-
ıabah ıaat sekizde Helediyeden zetlıgını koyan kımı~ çıkmamı.-
alın mıı ve meı•asimlt DarUlfllnun tar. R~yler ~mumıretle fırk.a 
konferanı Salonuna götürül- namzedı lbrahım Talı Beye verı· 
lllUtUir. liyordu. Saat yarıma kadar bine 

Bu sırada Vali ve Belediye yakın mil~tebibisani rey atmııtar. 
Reisi Muhiddin Be Şehir Mec~ Reylerın atılmasına .buglln ıaat 
liai v, dörde kadar deYam edilecek, mG-

azaları, Ha!k F1rkaıı arklnı teakıben atılan reyler tamif oluna-
dı ıalona gelmış bulunuyorlardu rak intihabın neticesi tesbit edile-
!:m. saa~ ~okuzdo rey san~ığı cektir. Buglin en son olarak 

ulü daıresmde maayene edil~ Sarıyer Beykoz ve Üsküdar ka• 
rek mühürlendi ve müteakıben zaları ~nntehibisanileri reylerini 
reylerin atılmasma baılanıldL lık otacaklardır. 
reyi müntehibi sanilerden Hamit VilAyetimiz dahilinde mOnte• 
Naci Bey attı, bunu semt bibisani adedi, 1334 O Belediye 
sıraıile diğer müntehibisaniler hududu dahilinde olmak llzete 
takip etti. Bugünkü intihaban 1558 kişidir. 

Beşiktaş Cinayetinin iç 

Dün Abdullah Cevdet Beyin 
cen:ızesi kaldırılıp ta namazı kı· 
lmmak Uzere camiye götürüldüğU 
:ı;aman tarihte belki görülmemiş 
bir h4dise çıktı. Mnteveffanın 
dostlarından bir zat ortaya atıldı: 

- Abdullah Cevdet Bey ha· 
yatında dine alaka göstermezdi, 
namazının kıhnması doğru değil
dir, dedi. 

Sonra bu itiraza bqka bir 
1es te iltihak etti: 

- Tamamen doğrudur, ken• 
disinl doğruca kabre glitnrerek 
defnetmeliyiz, cümleıile ayni fikir 
Ozerinde durdu ve bu mllnakaıa 
dDşiinceyi doğru bulanlann ilti· 
hakile bDyildUkçe bDyDdO. 

Merasimde mektep hocaların
dan, mektep talebelerinden gaze
tecilerden ve muhanirlerden mO
teşekkil epeyce kalabalık bir 

Yüzü Çok Karanlıkhr K•hr•;::.!•ç:::;-m•"' 
İsmail B. Dif or Ki: "Zeki, Tamam Dört Sabri Çetesi 

Defa Nişanlanıp Ayrılmışbr.,, Bir Müsademede 
Zabıt• ile Adliye don Betik- Tenkil Edildi 

taş cinayetinin ıon safhasını bir 
defa daha tetkik ettiler. 

Zabıta ve Adliye tahkikata 
hitmek üzeredir. Esasen bizzat 
alakadar olan aildeler de bu 
fikirde bulunmaktadırlar. Filha· 
kika ölen Cahid~ Hanımın erk•k 
kardeti Cahit Bey dlln Gğleden 
80nra katilin yarım nikAhlı zev· 
c~si Nazmiye hanımı g6rmiye 
r•trniş: 

- Meselenin artık bu nokta• 
d~ kalması lllzumunu s6yle-
nu~tir. .. 
nı · 

Biz bu noktada hAdfıeyl bit
k 14 telekki ederken ölen genç 
ızın babası tarafından bir defa 

daha izl:ıar edilmi'> h~r teessüre 
'ahit ld k B k d O U • U • u '4ZI ar a• 
b ~şiarımız da hadisenin yanlış 
d ırv şekilde yazılmış olmasından 
li°Krnaktadır. Bu itibarla Cahide 
h·anıının babası lsmail efendi 
•ıe had· . . . . b. d f el ısenm mazısını ır e a 

k •ba anlattı. Dinledik ve bu bi
lyede karileriaıizin bilmedikleri 

.. 
Cahid• Hanımın karda,ı 

Cahlt B. 
yeni birçok tafsilat gördük. Fil
hakika İsmail Bey dedi ki: 

ıemall Bey Anlatıyor: 
Ben tramvayda kontrol mc· 

muru iken yine tramvayda bilet• 
çi Is mail, makasçı Eşref, biletçi 
Halim iıminde Uç arkadaıım 

( Devamı 8 inoi sayfoada ) 

Mardin, 29 ( Huıuıl ) - Bir 
mtıddettenberi bu havalide birçok 
haydutluk ve cinayet hAdiseleri 
yapan bir çete son gllnlerde ya• 
pılan tiddetli takip hareketlerile 
tamamen tenkil ve imha edilmir 
tir. "Sabri çetesi" ismi verilen 
bu haydut sllrilsünU, jandarmala
nmız buraya iki saat mesafede 
bulunan Zinnarın Maşuk mevkiin
de ııkışbrmışlardır. 

Haydutlar jandarmalarımıııı ciddi 
ihtarlarına rağmen teslim olmak 
istememişler, bu vaziyet karşı• 
ıında jandarmalarımız mllsademe 
mecburiyetinde kalmışlar ve yarım 
1aat devam eden kızgın bir ateş
ten ıonra çete reisi Sabri ilo 
çete efradından Ahdllrrabman, 
Halil oğlu ıeyh Musa ismindeki 
ıerirler ölil olarak ele geçiril
mişlerdir. Mllsademe esnasında 
haydutlardan Mişkinli Halil kaç
mıya muvaffak olmuştur. Jan• 
darma mUfrizemizk Sbleyman 
çavuf kumandan ediyordu. · 

Cemal 

kDtle vardı ve bu kütlenin bir 
kısmı ileri ıilrnlen fikrin lehinde 
diğer kısmı da aleyhindeydi. 

Fakat münakqapın ortasında 
bir imam efendi ihtllifı hallede
cek tarzı buldu: 

- Abdullah CeYdet Beyin 

ruhu, namına namaz kılınmasın
dan mllteessir olmaz, zira ma
demki ruh yoktur, diyorsunu1, 
o halde ortada teessilr duyacak 
bir mevcudiyet olmadığını da 
kabul edersiniz, dedL 

( Devamı 9 uncu sayfada) 

f DiplomatlaraHükmeden GizliKuvvetler 

Salonda Birdenbire Bir 
Teliş Eseri Göründü 

Yüzbaşım Haydi, Dediler, Polis Şüp
heye Düşmüş, Buraya Gelecekmiş 

- 7 - Yazan: . Berndorf 
Birdenbire şiddetle bir karı kaçıyorlardı. Bu boşalış o der~ce 

açıldı, dııarıdan heyecanlı bir ses çabuk olmuştu ki içeride Şat-
duyuldu ve arkuından ıalona kovski ile Yllzbaşı Reily' den 

başka kimse kalmamıştı. O da 
Şatkovıki girdi. Rusça ıöylediğl heyecan içinde idi. Ytızbatının 
birkaç cUmle, salonun altını Ilı· yanına koşarak : 
tüne getirdi. Herkes birt•Y ıöy· - Çabuk, ylb:başım, dedi. 
lllyor, birtakım kapılar açıbp, Vakit yok. 
kapanıyor, tarifi mlltkDl bir kar- lngiliz, ıoğukkaolılıkla ceYap 
gaıalık hiikllm allrüyordu. Ayni yerdi : 
zamanda demin kendiıile konuıan - Bir t•J yok.. Fakat ufak 
adamlar ıllratle odadan dııarı ( Deamıncu 10 ucu aayf ada ) 

Yeni Neslin Düşünceleri Nedir? 

Müdahalesiz Bir Y :ışayış, 
Dolgun Bir Hayat isterim 
Aldığımız Ce- Manhkf ailsi-

vaplar t ~ le dahilinde her
gDn biraııı daha 

Gençler ve- genişliyen Tnrk 
bilhassa okuyan inkılAbı cihanın 
gençler arasında 
açtığımız anket 
ciddi bir alika 
ile karşılandı. 
Gençlik klltlesJ.. 
nln bu alAkasa 
nmitlerimizi kuv-

vetlendirecek ma• 
hiyettedir. Darül
fünun Hukuk Fa• 
kültesi talebesin-

den Hüseyia Siret 
B. anketimize ge
oit manalı ce
yaplar vermektedir. 
di1or kir 

çetin ve ı.orla 

inkılAplarmın ea 
parlak bir , .. 
heseridir. Tnrk 
lnkılAbı TDrk 
dehasının ıanlı 
bir ifadesidir. 
Bqta Ulu Gazi 

Tnrknn has oğul-
lan Sivas kon
greaile atılan te
meli, dOımamn 

HUaeyln 81yret a. çelik namlularına• 
Siret Bey J atet ve 618m p&ıaklren horultu

(Dffamı 9 ın• .. ,. .... , 

' 
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Halkın 

Kağızman' da Altın 

Madeni Bulunmuş? Tefeciler Ve Murabahacılar 
E~ot, Kağızmanda altın made-
ni blllunmu9, vakıa gidip -------------

::~~·:drf ~'i;:~~i:~:;~~r~ Viliyet Tarafından 15 Tefeci 
.. !':ı'ı~::~r~>" ofya Tı aretbane Hakkında Takibata Girişildi 

- Zaten bilirim. Toprakl.rımı~n 
latG gibi alb da aenfindir. Muhtelif 
madenlerimiz vardır. Katızman Ye 
Araa Yadiainde 75 mllyon altla lira 
nre•ilecek albn madealerl halua.
mUft lktuat Veklletl de buna İf)et
mek için tabaiaat ldemlye . karar 
wermiftlr. llaYaff aldyet Dİ büttln kal
bimi• t.-.lp ett'm. Madenlerimiz 
lf 1 etllmelidir. 

• 
'NIWat B. B yoflu C dd ike ·r 

181) 
- Bizde amele lcreti ~ok 1ICar 

dur. it• der"miz ço hlr. M,S. altı-, 
köıa• YeAİn slbl madealerlmb 
ltletiBrae hem me•leket bt"fade 
eder, ite• de amelembe it balanm. 
Krw , bak'r, r6mlt. ldSmllr, ciYa 
madenlerimiz pek çoktur. Hatta b... 
)ar nktlle iflet lmiftir blle. lktıaat 
Vekl eti albn madenlerimizi ltlete
celunİfo B1111a me nuo oldum. 

• Sallhattin Be' B yazıt Kıtha p p 
nıahaUeıf 9 

- Katızman ve ArH altın ma· 
deaJerimb itletilecelrmif. Ben bun
d.,, memnun oldum. hıtıudi r~fah 
ıp. laaJle topral.. albadaL.i huiae
le•d" ialifad.. etmemiz lizımdı•. 

* Ali B. (Fatih \'artamba catldeai 41} 
- Bialm madenlerimfı rfl>I or

•aalar1111ı& ela un .. ndir Ormanlar~ 

mıa da d&n,.111n hiç"ir ormanında 
lta~anmayan faydah •taçlar vardır. 
Maaleaef Orman Kanunum•:& Metru
t yet Mectiandenberl bir tilrlü çık
madı. B ze bir de maderı siyaseti 
Jızımchr. Hem baz' ne ıen ginleş:r 

hem it• z1erimiz iı lnaJur hem de 
bizdede maden sanayii tesia etmiı 
o uruz. 

1 ral im 8. (. ı a ııman·y H k 
IJl rtuıanı) 

- Bizde ucu. maledilecek ve 
beynelmilel piyHada rekabet ede
bi ecek pek çok madenler Yardır. 
Dua ardan iat fade elmemia 90phesz 
iyidir Ye llzundır. -----
Erıllrum Lisesi MOdUriJ Gitti 

Erzurum lisesi mOdfrrlfiğilnc 

tayin edilen lstaubul ve l!tiklil 
liaeleri fizik muatlimi /,rif Şükrü 
Bey dün T rabı.oı , hareket el· 
mişhr. Arif B. İstanbul ve l.tik-
111 liseleri ta~ebeleri taraf ndan 
teşyi ec.ülmi:. ve lstanbul lisesinde 
ıerefine bir müsamere verilmiştir. 

Arif B. mesleğinde muvaffak 
olmuş ve keadWtıi talebesine 
me•dirmiı genç bir muallimdir. 
Eızuum lisesi mlidürllij-ünde de 
mavaff akiyetinin dcnaaum dileris. 

Relüa lzeriae borç para veren mllesseıelerl mu
rakabeye memur komiserlik murababacıların hem 
mllsaadesiz, hem de fazla faizle iş yapbldarıaı 
haber allDlfbr. Bunun nzerine Kadıköyde 5, Fa
tihte 4, Oılrtıdarda 3, tefeci hakkında vilA
yete mliracaat edilmiştir. Bu on bet kişiden 
başka Aluaray ve Beşiktaşta ylizde otuz 
bq faizle borç para veren birkaç kifi hakkında 
ihbarlar yapılmııhr. Bu ihbarlar Ozerine bunlar 
halr.kmda tahkikata girişilmiıtir. AlAkadar maka-

1 
mıD bize temİll ettiğine g6re, marabahactlıfın ve 
tefeciliğin muhakkak öniine geçilecektir. Aynca 
dlln mal mildilrliiklerine birer tamim gönderile
rek ellerinde vesikası olmayan Lüxil.e lllUI 

Bilet Hırsızı 
Bir Çocuk Büyükada Gi
şesinden Bilet Aşırmış 

BBytlkadada Seyrisefain bilet 
gİfUİDden 10D zamanlarda bilet 
atanlcbğı anlatılllllft fakat meçhİıl 
luraızm izi bir türll me1dana 
pbnlama11Ufbr. Fakat d&n k6p
rlden Adaya gelen yolcular ara
sında bulunan Roıta isminde bir 
çocuğun memurlara verdiği bile
tin Adadan KlSprfiye gitmiye mah
lut olduğu lıayretle görülmlittiir. 
Bunun llzerine çocuğun üzeri a
ranmıı ve ceplerinde Bllyiikada 
gifeaiae ait bir deste bilet bulun
motlur. Çocuk polia tealim edil
miftir. 

57 Numara Bazu'du 
Şirketi Hayriyenin 57 oamvalı 

~apuru dün Boğaziçi selerini ya
parken makinası sakatlanın f, yol
cular, o mnda Boi•zdan dinen 
74 numarala vapura ar nmııtar. 
Aktarma y"lpwncıya kadar geç.en 
müddet ema•nda yolcular bayilk 
bir korku geçirmişin, fakat hiç
bir zaraı lıüıl olmamıştır. Sakat
lanan vapur bir mot6r tarafından 
akşam heri köprüye getirilmiftir. 

Yeni Bir Fabrika 
Bir ltalyan grupu Şi l'de kuk 

te:ırlhh bir menauca. fahrikHı aç
malr ıflll te~ebbüıe l'İrişmiıtir. Fab
rika yakmda açılacakbr. 

cüzdanı llzerinden para verümemal elaemmiyetle 
bildirilmiştir 

Diğer taraftan ban tefecileria, llkmbda b
lan uf kadnuann ellerinden e'fleriai alclıldan, 
bana mukabil gayet az para ile IMiy8k dala'tWeler 
çevirdikleri sCSylenmektedir. 

Haliç Şirketi 
Belini 
Doğrultuyor 

Haliç Şırketi gece geç vakit
lere kadar seferler tesis etmiştir. 
Son gfinlerde yapdan bir hesap 
llzerine, Haliç Şirketinin arlık 
zarar etmediği aeticesine nnl· 
mı ıtır. 

Bununla beraber firlr.etin Be
lediyeye olan bormauıa bir MDe 

daha temdit edilmem ~ tqıeb
bliate bulaoulacakbr. 

Bir Faciaıın Sana 
Üç pa ewvel Ballllta bir oto

btts f acia11 olmuş, meçlaal ltttYi
yetli bir adam otobla altında 
ezilip can ... itti. e ........ 
Rizeli O. .. -..mde bir adam
cağıı olduğa aalaşdmqtır. Otoba
snn tofiril Awam mahkemeye 
verilmiftir. 

Temiz Süt 
Evkaf idaresi Pastor"ze 

Süt Alı1or 

Evkaf idare.ti SlhJaire •ekl
letinin Mil llaran veçhile idare 
ettiği lautanelere putorize edil
miş ant almaya karar ftnllİflİr. 

hk parti olarak G.nlNI ita .. 
tanesi için 12 bin kila pa&toriza 
ant alınacaktır. 

Bir Müsademe 
-------

Kamyon Parçalandı Şofö
rün Kemikleri Kınldı 

Dan Topkapadaa Sirkeciye 
gelmdde olan 59 aamarala tram
vay arabam Akwaya y•k'"fbiı 
zamaa Yaaafpap cinrmcla adde 
fizerinde dwaa 18'l6 namaralı et 
kamyomma prpllllf, mlsademe 
neticesinde kamyon parçalanmlf, 
tofar Saim efndinin de kab11rp 
kemikleri kırılmlfbr. Tramvayın 
fireni bozuk olduju iddia edildiği 
için bu aoktadaa tMkikat ,apd
maktadır. 

Zabire Borsasallla 
Dan zahire bor .... na 29 Ya

gon ve 476 çuval btağday gelmi.
tir. Un piyasa• 5,50 kunı,la 7 
kur~ arumda cereyan etmiftir. 
Piyaa ge,,,ektir. 44 balya Anlı .. 
ra .ah tiftik g el•iı we 43 ktmlf'" 
tan muamele &lrm8ştilr. 7 1 balya 
Yozgat malı yapağı .U kun11tan 
muamele aörmiftlr. R• alılıakn 
çekidijimd• pİJaa ı•wteldir. 

Bir Cadde Çöktü 
Düa gece Boiazkaen cadde

sinin •ir kısm1 binleahire çlk
müftilr. Bu sabah Belediye Fen 
Heyeti bu çöldiatl Ukllı.da tel• 
kikat ya,.. ... ır. 

Meyhaneler Kapanını ya Başladı 
latanbWda 2500 tane meyhane we rakı sataa 

lokanta varchr. Fakat bwılardan bir kısmı i"eria 
azalması dofayısile son zamanlarda kapan'lltya '-'" 
lamı,tır. MeaelA daha birlcaç gün evvel Sirkecide 
birkaç birahane Ye meyhaoe kapandığl gibi 
evvelce rakı satan lokantalar da 'iındi rakı sat
maz olmuşlar. Kendisile görliftO;ümliz me,taa.M 
aahip'eri waziyeti .. auretLe izah ediyorlar: 

l •Eakisi aibi Aaadoludaa lstaabuıa fazla iuaa 
ge mfyor. lstihlfk resminin +Lil we koMywa 
yüzde 7-8 kesilmesi do'aJlllİle ~ ..
fiyat ml•lfbr. Müfteriler ~ .... klan 
nkılan evlerinde Yeya yolda ip,.ı. .• 

s...fayat azlıii yüzde Z0..30 bd.nl.r. e.dsn 
delaya Y ediblede, Sirkecide, S.mill)ada itam 
me,laaaeler bJMtnmıfl r. 

Günün Tarilıi 
....... 

Bu Sene ihracat 
Daha Çoktur 

ihracat Offai ıe~• aene ile ba 
•••in A doku ays ara-da Wr 
maka1e1e yapmı,br. 8u mukayeae1e 
ı5re ıeçeo .... 427,790,57..! kilo 
mal •aç edlJd ti .. de ba Mneala 
lllr .toku a:Jlnda 489, 129,550 ldlo 
mal Har~ edllmltlir. Lehteki fark 
41,3.18.978 kUoclu. luacata•ıma IDJ
met itibarile azalman fM e11a fiat
lannıa dlfllklüjiiadea Heri ••••is
tedir. 

luallimler Arasnnla 
Soa samaalarda lataaı..Makl Ull

mekteplerde maalllm •• talebel• 
anaaad. birçok tqeldriill• rinde 
ptirilmiftU. 11-mmler bHi ara
lan.da meaai bülilderi. ,.._ 7-' 
Anfbr .. we 'sti•al fa•li,etleri ._. 
sim laeyetleri detade ptlrdild-' 
siW talebeler aruıada .. Jardim, 
koop.atif tefekktilleri J8palm•fbr• 
llütelif •mtakalarda Ulnaektep 
•..Ui..._lae ilmi •• terw,..s lıae
,_...._ ""'••ktedir. 

Yerli ilah blç!ar 
l.taabal mıatalrası Etibha odaa 

lı•pul a.. •1111 ot.zanda top1aaa
eakbr. Koapecle LlsJar• dalla 
•cua ubl ..... Ye yerll mala il•~ 
nn .UrGm6 için doklorlanD hararetle 
ı•hflllan hakkında mGzakenler ce• 
re7an edecektir. Odanm dlmktl 
idare heyeti fçtfmamcla Yek.ek Seh
hat Ş.uana ittiralr edea Doktor 
Marat Bey tarafıadaa cloktwlana 
"~ .... ,.. • .,. !:-r ........_ 
hakluada ........... .. ....... 
haklaatla •a:6mat nrU..lfllr. 

TGrk Halılarına Kartı 
Alaau haberlere ılre ÇekMlo

nkJa Hllc6 .. t1 Tlrlr ......... 
ıtımrlk resmini arttı,...lfbr. Ka,...rl 
Tıc:uet Odua b. Yuiyetten tfkA1et 
ebaiftir. lıluele ehemmiyetle tetlıik 
edilmektedir. 

Buğday Piyasası 

DOa Aaadol•dea l.teabala • 
Y•IOll ft -.J pwal ......., pfmlt 
•• l1i mallar Jedl kwut ilet pu .. 
d- ntıl•afh•· Din b r puU N.1-
lıbaa tift ti 00 k•llflan -•mele 
ıir•lftlr· 

Ecnebi Dövizi 
Çoğaldı 

Sl,le.dipe gire ply ... da 
bol ecnebi d6vizi vardır. Bu da
viz bolup ilımc.t111mm ithalA
bmıza nazara• fazla olqundan 
ileri gelmektetlir. l.p.ap Nazır
lar heyeti ..ı. ıllnktı toplanb~ada 
TOrk-fapallJ8 ticaret mukavelesini 
tasdik etmif ve TOrk bankaJa
rile, Tllrk tacirlerinin ispanyadan 
alacaldı olduldan 5 • 6 milyon 
franp tasviyeaioi d6viz ADfr .. 
boa bildirmiştir. Bu p11ra geldiif 
takdirde dlSm boDuiu laira& 
dalıa kabaracakt r. 
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•• ergun 

Mündericat;;,ızın çoklu
tundan dercedilememiş
tir. 

Boğaziçi Postası 

57 No. ~ınD'fimeni Kınldı 
Halk Heyecan Düıtü 

Şirketihayriye'nin 57 numaralı 
~•puru dllo saat 1,30 da Rumeli· 
hi,arı önünden geçerken büyük 
bir tehlike atlatma,, vapurun 
Pervanesi kırılmış, makineler 
boşuna i,lemiye ba,lamıttır. 
Dümenin kırılıfı ve makinenin 
ıaatle çalııması üzerine vapur 
olduğu yerde sarsılmıya ve" cam· 
1-r kmlmıya baılamışt.r. Halk 
evveli dümen kmld ğını 
bitmediği ıçın vapurda deh· 
t~tli bir panik olmuş, yoicular 
Qaütkülatla teskin edilebilmiştir. 
Dilmen kırılan vapur akıntının 
t~sirile Anadoluhisarma doğru 
•llrUklenirken imdat bayrağı çek· 
t.niı ve imdat dildUkleri ('almıya 
başlamış. bu istim dada ( 7 4 ) nu· 
lllaralı vapur yetişerek (57) nu
tnaranan yolcularmı almış, (57) 
rıunıarayı da yedeğine bağl.yarak 
Bebek iskelesine götlirlip bırak
ın ı,hr. 

Üsküdar Tramvayı 
Göztepe'ye Temdidi 

Tekarrür Etti 

Üıküdar tramvayınan Kadıkö
JUne uzatılmaaı takarrür e tmittir. 
~irket bu it için belediyenin 
~efaleti ile lı Bankaıandao bir 
lbilyon lira istikra% yapacak ve 
derhal rey tefri,at na bqlıya• 
C.ktar. 

Tramvay İbrahim ağa çayırın· 
dald tren köprUsil altandan ge
Çecek, Kadı köyune, Modaya, 
oradanda Göıtepede selAmi çeı-

--~sine gidecektir. Hat yapıldıktan 
~ra ıebeke ilk senelerde (200) 
Qan lira kir edecektir. 

l ayyareye Yardım 
ı. Tayyare kogresinde Bilecik 
trı~b'usu Salih B. bir takrir ver
ltliş ve bu takrir ittifakla kabul 
blunmuştu. Salih B. bu takririnde 
rar, meyhane, çalğılı kahve, 
1Yatro ve sinemaya giden-

;trle muhtelif kulüplere giren-
hıerdeu tayyare ianesi olarak 
d duhuliye alınmasanı,düğUn, balo 
'"etiyelerile açık tebrik kartla· 

tına, telgzaflara onar parahk 
t'YYare pulu yapışt rılmaaım, takıi 
1>tornobillerine binenlerden fazla 
olarak birer kuruı ahnmasına 
teklif etmişti. 

Millet Meclisinde 
J.t ~nkara, 2 (Hususi) - Millet 
t tc ısinin dUnkll içtimaında tam 
k'telc kolin elli nahiye teıkili hak-
•ndaki kanunun iki Hne tehiri-· 

b. •t 1 "h aı ayı ayı kabul elmittir. 

~evolver • 

inhisarı 
Ankara 2 (Hususi) - Rcvol

~ctf h" 
b n ısar1 layJ bası hazırlanmıthr. 
ou I' 'h d a} ı aya nazaran şimdiye ka· 
h~r rnuhtelif şahıslar ve müteab· 
i '~et tarafmdan idare edilen bu 
)fl •sar badema doğrudan doğru
t "k devlet tarafından idare edile· i; • revolver getirmek ve salmak 

ilre tarafından yapılacaktır. 

SOK POSl'A 
:s • x S:J === 

) 

- Bir Lehli, ıeçende fen H 

ilim adamla rı karııaında yapılan 
bir tecrübede, bir tahta ih:erine 16 
gödö bir cehel içiH yazılAn rak
kandara bır aaniye baktıktan aonra 
arkuını dönmüf Ye bu rakkamlara 
sağdan aola, soldan aata ezbere 
okumu,, ccm vo tarh etmlttir. 

'J ı, 

" ,.. 

2 - Hulka addedilebilecek olaa 
bu mütblt ameliyeyi beynin yalnız bir 
kö~H · yapıyor. Bu ldSfenh• büyilk· 
UltGnde bir topla itn• haıından 
bOyilk detlldir. fnuaın dlmafının 
ne birlkalar yaratabllditlne, bu 
bir mislidir 

a insan dimağı a l 

3 - Bundan birka~ ylz aeae 
eonra dlmaj'ın her kıamıaıa ayni 
derecede inkitlf ve teklmll ettlti· 
nl dGıGnllaiiL O nkit inHnlar ha• 
ldkaten harika addedilecek mah
lilklar ara8lna rtrecektir. 

• 
SON TELGRAF HABERLER/ 

Mühim Bir Kararname 
ihracat Mukabilinde Alınacak D .. o-
viz Türkiye Piyasasında Sablacaktır 

Ankara, 2 ( Hususi) - Heyeti Vekile ıon içti· Kararname altı maddeden ibarettir. Esaıı 
maında çok mühim bir ,karar vermiıtir. Buna glSre birinci maddede bu dövizlerin kontroluna tlbi 
timdiye kadar ıerbest olan ihracat tacirlerinin oldu~ ıeklinde bulisa edil~ektedir. . . . 
dövizleri kontrola tibi tutulacaktır. Dıger maddelere gCSre ıhracat tacırlen ıhraç 

lh t t · ı · · "h tfkl i alları dö- ettikleri malların dövizlerini ya Devlet Banka-
. .r~ca acır .eı:mm 1 r.aç e 1 er m • ? aına tevdi edecekler ve yahut memleket dahilinde 

wıılerı~ı~ memala.kı .ec.nebıyede kalmaması ıçan bu piyasaya ıatacaklardar. Kararnama derhal mevkii 
karar ıttıhaz edılmııhr. _ mer'iycte konulacaktır. 

Başvekil Paşa DüÖGece_y_i E-s-k-iş-eh-ir-
liler .\rasında Geçirdiler 

Eskitehir, 1 (Hususi muhabi- Eskifehir, 2 (Hususi) - Ba,. lerle muhtelif tepkkDllere men· 
rimizden) - Baınkil ismet Paşa vekil Paşayı getiren tayyare sup zavat kar§lladılar. fsmtJSt 
bugün saat (14)U (20) geçe ta}· filomuz Eıkifebir ufuklarmda üç Paıa hepsinin ayrı ayrı ellerini 
yareci Vtb.batı Zeki Beyin idare- tayyare tarafından havada iatık- aakta ve havanan Eakiphir nmta-
ıi albnda bulunan bir tayyare bal edildi. Başvekil Pqa tayya- ka11nda birdenbire ıopduğunu 
ile Ankaradan ıehrimize geldi. reden indiği zaman kendilerini IÖylcdi. 
Refakatanda Mildafaayi Milliye Temyiz Mahkemeli Birinci Reiıi bu seyahat iki saat silrmüştür. 
Vekili Zekli Bey de vardı. Baş· lhaan, Başmllddeiumuml Nihat, Misafirlerimiz geceyi ıehrimixde 
vekil Paıanın bindiği tayyareyi Vali Hakkı, Fırka Reisi Oıman, geçirdiler ve akıam Belediyenin 
bet tayyare daha takip ediyordu. Belediye Reiı Vekili Kimil Bey• verdiği ziyafette hazır bulundular. 

A 

Bir Ayini Ruhani 
Gonarisin Mezarında Hü

kümet Bir Ayin Yaph 
Atina (Husuıi) - lhtilAI hU· 

kümeli tarafından Anadolu bezi· 
metinden mes'ul addedilerek kur· 
ıuna dizilen ~sbak Başvekil M. Go
nar:ia ile beı arkadatının meıarmda 
iatirahat ruhlrırı için hökümet ta· 
rafından bir Ayini ruhani tertip 
edilmiş, ve Gonarisin mezarına 
M. Çaldaris taraf ndan fırka namı· 
bir çelenk koulnıuşl ... 

Fırka Grubu 
Ankara ( H • ) - Fırka 

grubu cHhı d • l \tı.na etmit. lkta· 
ut vekaletine ait işlerin mDza
kere ve ml\ ıaka aımt bitirmittir. 
Grup cumar l esi gUui\ içtlmaına 
devam edecek ve Maarif vekAletl 
itlerinin mli:ıa l .. eresine batlaya• 
caktar. 

Kar akış 
Bastırdı 

Kayıeri, 1 ( A. A. ) - Bu 
aababtanberi ıtırekli kar yağ· 
maktadır. 

Ama1ya, 1 ( A. A. ) - Bu 
gece ıehrimize kar yağmlftır. 

Yunanistan' da 
Ha va Nezareti Lağvedildi 

Atina, (Husuıi) - HükCıme· 
tin tasarruf makaadile hava ne
zaretini ilga etmesine M. Veni· 
zeloı ıiddetl• muhalefet et· 
mekte ve b~v~, harbiye, 
bahriye oezaretlerının MUdafaal 
Milliye namı altanda birleştirilme· 
ıi teklifiade ısrar eylemektedir. 

Uzun Mehmet 
Ankara, 2 (Hususi) - Zon

guldakta kömllrft ilk bulan Uzun 
Mekmedin resimleri vo tercilmei 
hali tarih ve kıraat kitaplarına 
konulacaktır. 

iNAN, /STER 

Milletler Cemiyeti 
Türk Müzaharet Cemiyeti 

Teşkil Edildi 
Ankara, 2 ( Hususi ) - Mil

letler Cemiyestine Türk mUza
baret cemiyeti unvanile yeni bir 
cemiyet letkil edilmiftir. Cemi
yetin teıekkOl meraıimi Hukuk 
FakOltesinde yapılmıt. Denizli 
meb'usu Necip Ali B. bir nutuk 
söylemiş, latanbul meb'uıu Halil 
8. de reiıliğe, Beaim Ômer P1-
reiı vekilliğine, Çanakkale meb' 
uıu ŞDkril 8. umuml kltiplii• 
seçilmişlerdir. -----

Söz Derleme 
Ankara 2 (Hususi) - Derle

me talimatname, klawz ve def
terleri Devlet Matbaa11na tab' a 
gönderildi. Her birinden 25 bi· 
eer adet basılacaktır. Billhara 
TUrk dili derleme seferberliğine 
başlanacaktır. 

iNANMA! 
Milderı is Nureddin Mün'i Bey eskiden Cemiyeti 

Belediye a ı.aaı idi. Hatta o vakıt süt Ye ekmek men• 
leleri lak ındaki tenkitleri hayli nazarı dikkati 
cel b~tmişti. 

MOatl S.1 meeli• hakkmdald intibalarını aoraa 
b ir gazeteciye: 

Müderrıa Nurctt n Münti Bey bu defaki Umumi 
Meclis intihabatında yedek azahta aeçilmittL Son 
samanda b ir anlık botaldı. Nureltin Münti Bey 
' imdi asli aza aıfatile müzakerelere lttirak 
etmiye başlndı. 

~TFR. NAN. l~TF 

" Eaki hamam, es !ı l tas, demit- Oldutu yerde 
1ayıyor. Bet aen• evvel neyi konuıurdiHk, bugOn de 
onu konuıuyorlar. O vakit Mezbahanın pialitlnden 
tiklyct ediyorduk, bugun de ayni şikireti yapıyorlar. 
O Yakit te ekmek ve süt meae1Hi -.arda, bul((ln de 
Yar ••. • demit-

iN" ,._, 1-1' Al 

~---------------------------------·-------------------------------o..J 

Kıs ı 

Doktor Abdullah 
Cevdetln Ölüınü 
Karşısında ... 

,-------- M. N. 
içtihat Evinin ölmez edipler 

ve canla kitaplar ririp çıkan 
kapııında evvelki gün bir tabut 
çıktı: Bu tabut, Türkiyenin ilim 
ve edep ülkesinde, yarım ura 
yakın bir ıöhretle yaşamıı olan 
doktor Abdullah Cevdeti mezara 
götUrllyordu. 

Yıllarca evvel cehlin ve taa.,. 
subun kapatamadığı Molla Fen-
narideki içtihat Kapısını, 1932 
yılınan sonbaharı · kıfa ulaı:rkeo, 
ecel kapattı. Abdullah Cevdetin 
ölümüne acıdığımız kadar içtiha
dın kapanmasın da esef duyu
yoruz. Bundan birkaç yıl en el kay• 
bettiğimiz bir baıka Diyarıbekir 
çocuğu gibi rahm6tli Abdullah 
Cewdet te saçları ağarıncaya ve 
yüzünde uzun çalaıma yıllannm 
çizgileri yer edinceye kadar daie 
ma hararetli kalmııh. 

Rahmetli Abdullah Cevdetia 
ölüm&nli duyunca yüreği sızlayan-

lar bUyllk bir )'.ekin tutar. Bu
nunla beraber içtihat sahibi, ha
yatta iken etrafına topladığı doat 
halkasını, ıevgi halesini uzun za• 
man muhafaza edebilmlı bahti· 
yarlardan) değildL 

Şair Eşrefle biate ve fikirde 
müşterektiler; ikiai de Mısırdan 
Kızıl Sultanın zulmlloe linet yağ· 
dmyorlardı. Bununla beraber 
ihtiyar şair en kunetli Ye ea 
dokunaklı hicviyelerini Abdullah 
Cevdet için harcamıthr. 

Kendisile Diyrbekirden hem· 
ıeri olan ve uzun zamanlar ayni 
slltunlarda kalem ytlrlUen S&ler
man Nazif, onun aleyhinde en 
kıyak Ye en keskin mazmunlarını 
s6ylemekten geri durmazdı. 

lctibat mecmuaaında çıkan bir 
besmeleli makalede Abdullah 
Cevdet Bey, "Babai,. mc~hebinin 
bütün milletler için bir din oldu
ğundan bahsediyordu. Buna rağ
men o sıralarda Şair Halil Niba· 
dın neırettiği bir naatte f6yle 
bir beyit göze çarpıyordu: 
Oörılp ynri cefakA.rın elind ıı ç k ti

ğım cevri 
Geli r ıııı ı a Abdullah C\ det y ar€r 

uhıll lhf 

Saçları ağarıncaya ve fani 
gözlerini İstanbul simasına kartı 
kapayancıya kadar kalbinde sin
mez bir ateş taııyan Abdullah 
Cevdetin bu talisizliğini, doktor
luktan, ilimlikten. filozofluktan 
ve hattl mUtercimlikten çok 
daha ziyade tair oluıunda ve 
hattaıç kararsız bir tair oluıun
da aramalıyız. 

Onun için merhum, ileri atıl
manın değeri kalmamanın ıama• 
nanı tayin etmekte iubet gös
termemiı, sllbjektif ile objektifi 
sak aık biribirine karııtarmııb. 

Blltlln bir memleket, eald 
yazıyı ve eski rakamlara kulla
nırken (içtihat) ı Avrupa rakam
larile rakamlayan Abdullah CeY• 
det B., yeni yazı çıkmca imlA 
kaidelerine riayctıiılik etmekte 
mahzur görmiyor ve hatta adım 
A. Djevdet şeklinde yaZJyordu. 

Bazılaranın ltalyadan ayin aza
sı çaiırmıya kalkıımalarmdaa bir
ka, yal ıonra, rahmetliye Maca
siılapdan damızlık getirtmek 
teklifini yaptıran, muhakkak ki 
içtimai hadiseleri kvarsm bir 
ıair kafasile 6lçen taııınlığı olmut
tu. Siyaıl Abdullah Cevdet, aene
lerden beri yaııyormidi, yaıam.
yormidi, bilmiyoruz. Bundan yı .. 
larca evvel: 

Vat.-ı na ha rcdip talı. 'l> timi, 
< öındflm 1 '1 rcı) e f &l at etimı . 

Diyen ve: 
il ıınar.m ı.loli göıılüın gibi c t u olsa 

1 rinde tutu9ur ı .1irei ıaıı Is ..• 
Diye feryat eden şair •e he

yecanlı Abdullah Cevdet. evvelki 
gUn aramızdan ayrıldı. içimizde 
sızısa var ve bu s zıya yftreğimiıde 
her zaman saklamayı bir ıanat ft 
edebiyat ibadeti uyacajıL 
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Mürefte 
Şarapları 
Ve Amerika 

------------------------------------------~lçKuvveti u 

Izmir'de Feci Bir Cinayet 
Kan 

A . 

Dökmek Adeti Yüzünden Bir 
Mürefte (Husus1) - Bir mUd• 

det evvel lstanbulu ziyaret eden 
Amerika Erkam Harbiye Reisi 
Jeneral Mak Artörlln, Türk ıa
r~plarını fevkalade beyenmesi, 
kasabamız halkını oldukça sevin· 
dirmiştir. Müteakıben içki lehtarı 
olan yeni Amerika Cümhur Reisi 
Ruzvelt'in intihabı da, memleke· 
timiz ıarapiarmın bu sene küHi
yetli miktarda ihraç edileceği 
Umidiııi vermiştir. Burada deve
ran eden şayialara nazaran, Ame
rikalılarla içki inlıisarımız ara
ınnda müzakereler cereyan et• 
mektedir. Bu mesele oldukça 
mühim görünmektedir. B.ı seneki 
prap iıtihsalab geçen se.neye 
nispetle daha fazla olduğundan 
Amerikaya istediği kadar şarap 
Yermek mtımknn olacaktır. 

•• 
Zavallıyı Canavarcasına Oldürdüler 

lzmir (Husustr · Katiller ctlribn· 
Kuşadasının Sel· lerinl gizlemiş 
çuk nahiyesinde, olmak 

1
,.

1
n yine 

eski kan dava• • 

Ba aene toptan piyasa çok 
Clllşllktllr. Burada şarapçılar ara
larında bir birlik yaparak, ffat .. 
leri (25) kuruştan aşağı düşUrme .. 
miye karar vermişlerdir. 

Halbuki toptan (20) kuruştan 
ıatılan şarapları şarap imlabane
leri 16 - 17 kuruşa almak iste .. 
mektedirler. Diğer taraftan bir 
kilodan (5) kuruş inhisar resmi 
ve (6) kuruş ta nakliye ve sair 
ücretler alınmaktadır. Bu suretle 
ıara hm maliyet fiab ancak 17 • 
18 kuruşa gelmektedir. 

GUn geçtikçe dllıen şarap fı .. 
atleri Mürefte bAğcı ve şarap 

amillerini müşkUl bir vaziyete 
sürüklemektedir. 

Alakadarların tahminlerine 
göre, piyasa bu ıekilde devam 
ettiği takdirde, gelecek sene şerap 
daha ziyade düşecektir. 

Eğer Amerikahlar Tiirkiyederı 
külliyetli miktarda ıarap alacak 
olursa, memleketin birçok yerleri 
bu yüzden zengin olacaktır. 

Nitekim 20 sene evvel, Fransız 
bağlarma arız olan filokesra b. -
talığı yüzünden, Fransa bükôweti 
tarap istihsal edemez olmuı ve 
bu ihtiyacını meinleketimizden 
tatmin etmi,tir. 

Harici Ticaret Ofisi, v~ alA· 
kadar makamlar, Amerikaı larla 
utlaşmış olurlarsa,!Mürefte gibi bir· 
çok şarap istihsal eden şehirleri
miz milyonlarla kazanç temin et
miş olacaklardır. 

farını andıran 
feci bir cinayet 
olmuş, Hayrettin 
oğlu İbrahim na· 
mmda bir köylQ 
Sadrettin ve Ali 
tarafından ta-
banca kurşunu 
ile öldürlllmnş-
tür. Yapılan tah
kikata nazaran hAdUe 
reyan etmiıtir: 

ıöyle ce-

Suçlulardan Alinin kardeıi 
Şevki, maktul lbrabimin ka,. 
deşi Nuri tarafından bir müddet 
evvel öldürülmüştür. 

Aradan seneler geçmesine rağ· 
men bu eski kini unutmıyan Ali 
kardeşinio intikamını almak için 
eski kan davalarında oldugu gibi 
fırsat beklemiş, nihayet bir plan 
hazırlamıştır, 

Tütün 
Ege Mıntakasında~;,SMilyon 
Kilo Tütün istihsal Edildi 

lı:mir ( Husust ) - 1932 sene
sinde Eğe mıntakasında t 50,000 

dönüm tütün ekilmiş 8,677,000 
kilo tütün istihsal edilmiştir. En 

ziyade islihsalit Akhisar, Çeşme, 
Söke • Kuşadası, Tire, Ödemiı, 
Soma, Seydik~y, MilAs, Manisa, 
Adagi ve Kırkağaç.fadır. Yeni sene 

maaulü tütünlerin piyasası 24 teı· 
rinievvelde Çeşme, Alaçay, Sey• 

diköyde açılmıf br. 20 1.' eşrinisani
ye kadar yeni mahsulden Uç mil· 
yon kiloya yakm tlltOn 1ablraıt· 

tır. Kumpanyalar 70 • 110, inhi· 
aar idaresi iyi cins olmak nıere 

120 kur aştan tütün almıştır. lstih· 
sal edilen ilitUnlerin kAmilen sa· 

tılacağı muhakkaktır. 

Kırkağaç Fırka Kongresi Yapıldı 
Adiyaman Dağlarına Kar Yağdı Kırkağaç (Hususi) - C. H. 

Malatya (iHususi) - Bu sene F. kongresi yapılmış, mahalU vo 
Mnlatyada soğuklar pek erken umumt ihtiyaçlar üzerinde mU· 

başlamıştır. Maamafih kuraklık ıakereler cereyan etmiş, müna· 
henüz zail olmuş değildir. Şehre kaşalar yapılmış ve en rnllhimleri 
Ye mUlhakata henüz yağmur tesbit edilmişlir. Bundan sonra 
düşmemi§, yalnız Adıyaman dağ· yeni idare heyeti intihabı yapıl· 
lar1 ile Bey dağına ve- civar mış ve Do1mancı zade Rıza, Be-
dağ)ara kar yağmıştl1'. Soğuklar lediye Reisi Celil, Yakup Bey 
•ebı.elerio kavrulmasına sebep zade Zühtü, Dede zade Remzi, 

olmuştur. Bakırh Hüseyin, Ttkcardan Üs• 

Düzcede 
Hamiyetli Bir Zat Bir 

Mektep Yaptırdı 
Düzce ( tlususi ) - Burada 

Oç llkmetep, bu liç lıkmektebin .. 
de binden fazla talebesi vardır. 
Cevat Bey is:ninde hamiyetli bir 
zat ta bir mektep inşa ederek 
maarife hediye etmiştir. Şimdi 
Düzcede bir Ortamektebe ihtiyaç 
vardır ve halk bu ihtiyacı şiddetle 
hissetmektedir. Maarif Ortamelctep 
tesisine miisaade ettiği tahdirde 
halk muallimlerin maaıını vermeyi 
~er~hde edecektir. 

man, Manifaturacı Hulusi Beyler 
idare heyetine seçilmiilerdir. 

Elaziz Polis MUdUrlllgU 
ElAziz ( Hususi) - Viliyeti• 

miz Emniyet MüdürlüğUne tayin 
edilen Dörtyol Kaymakamı Nuri 
Bey gelmiş, yeni vazifesine baş· 
lamıştır. 

Eiaziz'de Yağmur Yağdı 
Elaziz ( Hususi ) - uıun za

ma:ıdanberi devam eden kuraklık 
nihayet bulmuş ve bereketli yağ
murlar yağmıya başlamış, çift· 
çinin yllzü gtilmllc:tiir. 

f Ali bu kanlı maka.•dmı 7erine 
getirmek ıçın akrabalanndan 
Sadrettin namında birini de kan• 
dırmıı ve kardeıinio. intikamını 
almıya davet etmiştir. 

Nihayet cinayet sabahı, mak
tul Hayrettin oğlu lbrahim, Sel· 
çuk'tan kalkarak eşeğile birlikte 
Menderes kenarına kargı almıya 
kitmiş ve bu iki fena maksatlı 
ıahsın taar.ruzuna uğramış, aldığı 
kurşun yarasile derhal ölmüştür. 

Selçuk'a gelerek 

Sadrettinin oğlu· 
nun kahvesinde 

camları silmiye 

başlamışlardır. 

Hidise köyde 

taYI olunca ıa· 

bıta ve adliye 

derhal faaliyete 

r geçmif, maktuıOD ailul esasen 
böyle bir !hAdiaeye muntazır ol• 
doklarından tllphelerini adliyeye 
bildirmişlerdir. Yapılan tahkikat 
neticesinde katiller tevkif edil
miştir. 

Kuşadaı1 Milddeiumumiliğl , 
katiJleri muhakeme edilmek üzere 
İzmir Ağır Ceza Mahkemesine 
sevketmiştir. Katillerin cürümleri 
idan cezasına tevafuk etmektedir. 

Adnan 

Sıvas Lisesile Muallim Mektebi Takım
ları Heyecanlı Bir Maç Yaptılar 

fi 

S.vn ll•••I takımı 
SiYas ( Hususi ) - Lise ve Muallim Mektebi arasında bir ma~ 

1apılmıştır. Li.te takımı töyJe teıekknl etmiıti: Süreyya, z,.ki, 
Burhan, Cemal, Selim, Tevfik, Oıman, Rifat, Hakkı, İbrahim, ismet. 

Moallim Mektebi takımı da ıöyle idi: Ali, Selçuk, Hasan, 
Mustafa, Halit, İbrahim, Yusuf, Hayri, Aziz, Kemal, Reşat. Maç 
çok heyecanlı olmuş, neticede her iki takım 2 • 2 berabere 
kalmışlardır. 

~~~--------................ ______ ~~~ 
Petürke'de 

Meçhul Şahıslar Bir 
Adamı Öldürdüler 

Petürke ( Husnsl ) - Aduş 
köyünden odun kesmek tlzere 
ormana gitmiş olan Ömer oğlu 
Ahmedin, aradan on gün geçmiş 
olmasıoii rağmen avdet etmemesi 
merak ve endişeyi mucip olmuş, 
köylüler Ahmedi aramıya ormana 
gitmiılerdir. Bu aram~v ?eticesin· 
de Ersele köyll meşehgmde Ah· 
medin cesedi bulunmu§tur. Ci· 
nayetiıı faili meçhuldür. Sebebini 
de tahmin etmek mDmktın ola· 
mamıştır. 

PetUrke'de Bir Müsamere 
Petürke (Hususi~ - Burada 

Himayeietfal Cemiyeti menfaatine 
mektepli gençler tarafından bir 
müsamere tertip edilmiş, rnüsa• 
merede KobilAy'ın ıehadeti tem• 
sil olunmuıtur. Müsamerede ka
dın erkek binden fazla halk 
bulunmuş ve Tayyare Cemiyeti 
menfaatine de müzayede ynpll· 

Malatya' da 
Tedaviden Kaçan Bir Ada
mın Sebep Olduğu Dava 

Malatya ( Hususi ) - Carmuz 
mahallesinde oturan Ramazan 
oğlu Ali mecburi tedaviye tabi 
eıbastandır. Ali tedaviye deTam 
etmek için -muhtarlarla işi uydur
muş •e "' Ali ölmüştür ,, diye bir 
ilmühaber almıya muvaffak ol-
muştur. Hilifı hakikat ilmühaber 
Yerdiği için muhtar mahkemece 
3 ay hapise, Uz ay memurluktan 
mahrumiyet mahkum edilmiştir. 

Malatya1da Hapse MahkQm 
Edilenler 

Malatya ( Huınsi ) - Sarboı 
olduğu halde polis komiserini 
tahkir eden tüccardan Akkaı 
efendi iki ay hapse, 50 lira 
para cezasma, izinsiz fişenk sa
tarken yakalanan Hasan oğlu 
Bektaş 15 gUn hapise 20 lira 
para cezasına, eTli bir kadım 
baştan çıkaran Abdiirrahman bir 
ay hapse, baştan çıkardığı kadın 
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Ve 
Dış Kuvveti 

Hayvanların kuvvetleri dııtı, 
insanların kuvveti içtedir. 

Beden kuvveti noktasından 
insan hayvanların pençelerile, 
di~crile, adalelerile yaptığını ya• 
pamaz. Karada kaplan insanların 
frişemiyeceği derecede çevik, fil, 
insanm aklına bile gelemiyecek 
derecede kuvvetlidir. Suda balık 
çevikliği, köpek balığı kuvveti 
ile insandan UstündUr. 

Ormanlarda, t"Jabşi yerlerde 
yaşıyan hayvanlar, kı!skin dişler, 

ve kuyvetli pençelerile insanları 
her Yakit ezel:.ilecek kuvvettedir 
ler. Fakat hayvanın bu faikiyetl 
dı§ faikiyetidir. , 

lnsamn kuvveti içindedir. 
ÇD.nki Jnsan, dimağ nın inkişafı 
ile kuvvetlenir. Asıl kuvvetimi• 
dimağımızdadır. içi kuvvetli adalll 
kovvetli sayıhr. 

İki pehlivan gtlreşirken yalnı• 
adale kuvvetine güvenen daim• 
mağlftp olmıya mahkii:mdur. Kl}ıı 

çnk bir Japon pehlivanı, kendi• 
sinden birkaç defa kuvvetli bir 
çok pehlivanlan rahat rahat 
yere serebilir. 

insanın kuvveti fikirdedir. 
insan fikir sayesinde tabiatin 
kuvvetlerini yine tabiati yenmek 
için kullanmıştır. 

lnaan fikir kuvveti sayesind6 
dış kuvveti kendisinden üstUo 
olanları daima yenmiye muvaffak 
olmuştur. 

iç kuvveti daima dıı kuvv~ 
tinin inkişafına yardım edebilir. 

Fa.kat dış kuvveti İç kuvveti• 
ain inkişafına hizmet edemez. 

Şu halde sizin iç kuvvetinizi 
arttırmanız, dış kuvvetinizi arttıf'" 
manızdan daha mühimdir. 

Herkesin en büyük emeli zlh• 
Dl inkişafı temin olmalıdır. Zihni 
inlcifaf, beden inkişafı ile bara• 
ber yfirOrse daha iyi olur, şOP"' 
he 7ok. Onun için vucudunu%\I 
da ihmal etmeyiniz. Fakat daim• 
1111 hedefi gözden kaçırmayınız. 

Adaleleri kuvvetleodirmekted 
ziyade dimağı kuvvetlendirmek 
uıl gayemiz olmalıdır. 

Adale ve et ucuzder. Beyid 
daima daha pahalıdır. Okuduğu" 
nuz 'f'C yapbğıoıı şeyler, sizde iki 
tesir vllcude getirir: Ya sizi bel14" 
liğinizden dışan ç karar, ya ben-" 
liğinize gömer. insan çok <lefa 
kendini unutmak, dertlerinded 
uzak yaşamak ister. O vakit şePı 
neıeli, tatlı bir hikaye vey• 
roman sizi nasıl başka bir alenıO 
ıllrükler. 

Fakat &İze kendinizi unr.ttu"' 
ran değiJ,I sizi düşünmiye Se\•ke"' 

den, dimağınıza idman yaptırad 
kitaplar, eglenceli kitaplardarJ 
daha faydalıdır. . 

Hayabnızda iç kuvvetiniııO 
inkişafına ehemmiyet veriniz. 

ı ,ıki 

. , 
lzmir de 
-----

Vali Kazım Paşa Ankara'Y9 

Gidecek 
lı:mir ( Hususi ) - Vali t<a

zım Paşa, Dahiliye Vekaleti ta .. 
rafından Ankaraya davet edil; 
mittir. Kiz.ım Paşa önümUzdek 
hafta içinde Ankaraya gidecek'" 
tir. Bu davetin hangi meselelerle 

~il
alakadar olduğu malüm deg' 
dir. Tahmin edildiğine göre bıl 
davet vilayetin yol inşaatı, Eıo
IAk ve Eytam Bankası meseJe
l,.. .. ;,,. pl!llr:ırt<n•rllr. 
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Siyaset Alemi 

f'ransa 

Ve Bazı 
Mij.ttefikleri 

Bundan b"r mOddet nnl bu 
ılHun l rda, F ranoa ile F rnnsanın 
etraf na toplan n bazı müt cf klcrİ 
ar sın Ja bir münasebet gevşe iği 

du} ulmıya b:ış'a 1ığ nı kaydetmiştim • 
Bugün, bu çözu ÜŞ\IR daha çok bar "z 
tezah rlcrinc şahit oluyoruz. Mesela 
Lehistan - l~omanya, Lehistan - Franııa 
•raaanda aon geçen bazı l adiaeler, 
bu T dide ileri aürüle\Jilecek de
liller dir. 

Geçenlerde Lehiıtanla Ruıya ara
•ında bir ademitecııvüz misakı mü• 

.1.•kere edil yordu. O a "• Romanya da 
Rusya ile ayni mahiyette müzakere
lerde bulunuyordu. R:>manya iatedl 
ki, kendi müukereleri netieelenme
d•n Leh hükümetl bu misakı imza• 
lamasın. Romanya ile arasında bir 
tedafüi askeri ittifokname bulunan 
Lehistan, bu müracıı:ıte cevap olmak 
Gzere SoTyctlcrle yaptıtı m sala 
lmzalnmak fÖylc duraun, uıule'l Mıl.et 
Meclis ndcn geçirilmek ve o ıurelle 
tnsdık edilmek lizır. gelen muahedeyi 
Cümhurreiaine tasdik ettirmek ıure
tile b r emrıvaki yaptı Ye bu e:nri
•aki ile mGtt4fikioi iatiakal etmi• 
oldu. 

Diğer emmareler de tonlardır: Leh 
lnilleti, bir müddettenberi Franaa n 
Franaızlardan tiki)·etçidir. Lehiıtana 
relerek it yapan Fran•ızlnrın, orada 
ldeta bir mQatemleke de bu!unuyor
rnıı r"bi tavar takınmalarını hazme
dememektcd ılcr. Sonra Fransız aer• 
lllayedan Lehlilero kartı hem ıayrı 

insani hareket etmekte, hem de bir 
tefeci ıı"bi menfaat ıızdırmaktadır. 
Ayni zamada kazandığı paranın 
•elev bir parçasını olauo mem.ek~t• 
bırak mama"tadır. 

Lehliter, Afrika zencileri m:ailld 
kendilerine muamele yapıldıtı lçin, 
artık Fransız'ığa kartı duydukları 

hissi açığa l'urmaktan çekinmemek
tedirler. Geçenlerde, bir Leh ameJe
tıin kurşu'l le bir Fr~n•n: fabrika11 
.. nJurünün öldürlılmu·, bu münau• 
~etle çok acı ft.yıerin aöylenmeaine 
•• yazı maaına sebep oldu. 

Dostluk bile milaant e.aaına ri• 
•yet etmezse, ne derece menfaat 
r•tirici oluna olıun insanlar kadar 
lıl"lletleri de sıkıyor. Fakat Fransa 
lalli bu tabii h·lcti ruh'yeyl bir 
tGrlü anlamak ıstemlyor. - Süreyya 

Yunan Bahriyesi 
Atina, 1 - Yunan hUkümeti 

ilam ve hesab na yapılan 2 tor
dido muhribi Atinaya gelmiştir. 

A içi T LG A A 
a f 1 7AWMC 

er ey a uyor! 
. n Teklifleri Hakaretle Redded a yor! 

. İktidar Mevkiiııe Gelebilecek ai? 
Berlio, 1 - Hitlcrcilerin hnp 

meclisi, Fon Ş1ayşer'in iktidar 
mevkiine gelmesine itiraz etmiştir. 
Halbuki Fon Şlayşer, Hitlere Al
manya Dahiliye Nazırlığını ve 
Prusya komjıcrliğini teklif etmişti. 

Hitlerin blltün bu teklifleri 
hakaretle reddetmesi, iktidar mev-
kiini tan amile ele geçirmek husu
sundaki çal şmnlara devam ede-
ceğini göstermektedir. 

Fon .Pzpen Tercin Eilillyor 

Berlin, 1 - Milli Müdafaa 
Naz·rı Fon Şlayşer'in muvaffaki
yetsizliği Ozerine Hindcrburgun 
kabineyi teşkilde Fon Par:en'i 
tercih edeceği anlaşılmaktadır. 
Bu vaziyette Hinderburg, Otori· 
ter kabine teşkil etmek kararına 
sadık kalacaktır. 

Bcrlin, 1 - Hitlerle Fon Şlay• 
şer arasındaki mlilAkatın buiıllo 
yapılmasa muhtemeldir. 
• 

lngiliz - Rus 
Münasebatı 

Londra, J - fngiltere11in takr
taki ve bilhassa Hindiatandaki 
müstemHkelerioin vaziyeti ile 
lngiliz-Sovyet mOnasebatı, hava 
tesliLatı meseleıi ve boğucu gaz
lara karşı müdafaa meselesi dlin 
Avam kamarası müzakeratınm 
mevzuunu teşkil etmiştir. 

HUkumet namına idarei ke
IAm eden zat taraf odan, Sovyet 
Rusyanın bazı telsiz istasyon• 
laramn muntazaman İngiltere 
aleyhinde neşriyat yapmakta ol· 
duğu beyan edilmiştir. Bunlar
dan baz lan, tifreli ve Büyuk 
Britanyada mukim olan Ruı pro
pagandacnların:ı aittir. 

Sir Jon Simon, istizahatla bu
lunan bir meb•usa cevaben bu 
meselenin kendisini endişeye dn
ti!rm~kte olduğunu ve fakat 
hahhazırda bir müdahalenin fai
desiz olacağını söylemiştir. 

Fransız matbuatı Alman kabine buhrnnınnı komediden başka bir 
Ş<'Y olınndı~ı iddiasındadır. Paris'te çıkan bir gazete yukarıda gördü· 

ğünüz karikati.irü ) apımş altına da ~unu yazmıştır: 

Hindeııhurg - Papen biraz çık §U soytarı ne istiyor bakalımt. 
Karikatürde. Hindenburgun huzuruna çıkan soytarı" Şarlo,, kıy• 

fetinde olan Hitlcrdir. 

Amerika'nın Alacaklı!arı 
İngiltere Ve Fransa,Amerika Notasına 

Bugün Cevap Verdiler 
Londra - Amerikanın, Avru

padaki alacaklar nı istemesi üze
rine borçlu hüku:wetler çok endi
şeli ve heyecanlı dakikalar geçir
diler. Bugün endi~e son haddine 
varm:ş ve muhtelif bükümetler 
Amerika notasına verecekleri ce· 
vapları hazırlamışlardır. 

Londra 1 - İngiltere borçlar 
meselesi hakkındaki notasını bu
gün Amerikaya veraccktir. Nota• 
da, Amerika borcunu istemekte 
ısrar ederse lngilterenin nas J 
bir batta hareket takip edeceği 

tasrih edilmemiştir. Bu Yesikada 
borcun Yerilmesinio Lozan itilA
fmda ve mutasaner olan cihan 
iktasat konferansında nası) bir 
tesir yapacağı da izah edilmek• 
tedir. 

Pariı 1 - Fransız cevabi no
tası bugtlıı gönderilecektir. 

Sahte Pasaport imalathanesi! 
BerJio l - Burada uhte pau

port imal eden büyük bir ıebeke 
yakalanmıfbr. Sahteklrlarda bütG• 
sefaretlerin damgaları bulunmaktadır. 

TEFRiKA NUMARASI: o hayretle dmhyordu: 
. 1 nereye v~r~cağını anlamadan olacak feyleri hazırlarım. Ohalde 

Iİzi bekliyeceğim. 

C:EPBE GERİSİ 
•MILLf ROMAN,, 

Muharriri: Bıırlıan Calıil 

G ... nç Erkim harp pek mühim 
'teaaik dosyalar m müttefikler 
Erkam harbiye riyasetine ver
-.ıek \'C mukabil dosyalan getir-
-ek vazifesile Almanya'ya gön-

zırlattak, bu (paspor diploma
tik).. Şu fi,i de vezneye veriniz. 
Paranız hazardır. 

Genç ErklDJ harp bu iltifat· 
lardan aıkdmıya baılamışb. 

Kalkıyordu. 

Bnylik rOtbeli mndnr devam 
etti: 

- Binaenaleyh bu fırsattan 
istifade etmemek manasızdır. Yani 
demek isterim ki eğer büyOk bir 
iş yapmak için sermayeye ihtiya• 
cınız varsa derhal takdim ede
yim. Ortak oluruz. Genç Erkanı 
Harp ne zamandanberi resmi va• 
zifeleri olan bazı arkadaşlaranın 
gerek levazım iş!crinde gerek 
böyle Avrupa ıeyahati sıralar.oda 
epey ticaret yaptıklarım işitiyor 
ve bunu pek çirkin buluyordu. 

deriJiyordu. O daha gelmezden 
•vvel pasaportu ve yol parası 
llazırlan mı~ta: 

MOdllr oda 
bakarak yavq 

Şimdi kendisine aç"'ça böyle 
kapısına doğru bir teklif yapıldıiını görUnce 

Husust kalem odasmdan ge
~erken ilk defa tan ıtığı müdür 

C.ndan ve eski bir arkadaı gibi 
koluna girdi. 

- Azizim, dedi. Tebrik ede· 
ri11ı. Doğrusu pnslı adamsın. 
Su vazifeyi almak için bilsen ;•ç kişi haftalardanberi koştular. 
aşa Hazretlerinin sana büyilk 

tevecciilıü varmış. 
Ve onu maroken koltuğa o

turtarak ili ve etti: 

- Dün emir buyurmu~lardı 
...._Portuııuzıa barcirahuıw ha-

ıokuldu: 
yavq yanına biltllo bu ıasylenen ıeylerin ha· 

- Siz fDphesiz ki zeki bir 
arkadaşsınız. Bu muhakkak. Elbet 
bu ıeyahattan her IUretle istifa· 
de etmek isleyecek.siniz. Ôyleya. · 
Hazır etinizde bir paspor dip
lomatik var. 

Müdür daha samimi gCSriln· 
mek ister gibi altın tabakasından 
bir sigara uzatarak devam etti: 

- Bu şekilde ıeyabat eden
ler için gümrllk ve hudut mese
lesi yoktur. Binaenaley. 

Gen~ Erl.Wu Harp IAkaıcLıwı 

kikat olduğudu anlamıt oldu. 
Mildllr ondan cevap bekler gibi 
paraıına ve mevkiioo güvenen 
insanlara mahsus bir liübalilikle 
koltuğa yaılanmışta. Genç Erkana 
harp vaziyeti kurtarmak işin 
içinden daha rahat ııyrılmak için 
nazikAne cevap verdi: 

- Gitmezden evvel gelip za• 
taalinizle görüşürüm, dedi. 

Müdür, neticeden emin ve 
memnun: 

- Hay hay, hay bay, dedi •• 
Çok ınzeJ... Boa dı liu lAzım 

- Emredersiniz. 
Genç Erkana harp odadan 

çıkıyordu ki müdlU yavaşca ko
lunu çekti: 

- lstanbul'da iki hatta sonra 
hiç ipekli kalmayacak. Eğer bu 
zamana kadar bir vagon ipekli 
getirsek, hesap ettim her ikimize 
otuı. beıer bin lira dilşecek. 

Genç Erkim harp aCI acı 
gllldil. Müdür bir kahkaha atarak 
.üııi ainai ilave etti: 

- Amma kimaeye bahaetme
)'İD hal 

* O akşam binbaıı Gniformasa 
ile eve dönen genç Erklnı harp 
yeni vazifesini (Narin) e haber 
verdiii uman genç kadın hiç 
aevinmedL Avrupa ıeyahah ona 
nedense çöl ve cephe yolculuğun
dan daha fena görfinmllştll. BO
tnn dllşllncesini Cengizio başana 
koyan genç kadın bu Alman'ya 
seyahatinin parlaklığı kartııında 
küçük yuvaıanın pek ıl>nllklqti
ğini zanneder gibi oldu. 

Yeni binbaşı onun knçtık ba· 
tını iki elile tutup kendine çeker
ken derhı derin aözleriııiD içine 
bakbı 

Swfa 5 

Gönül işleri 

/arif erimin 
Suallerine 
Ceı,1aplarım 

15 yaşıadayım. Bir mfihendis1e 
sevişiyorum. Sevgi.imin Lir at<ra• 
basa var, o da beni seviyor. Bi
zim aramın bozmak istiyor. Çok 
düşünüyorum, acaba bu çocuk 
bize rahat verir mi vermez mi ? 
Ne yapayım bi mem o da beni 
ben de onu ciddi olarak seviyoruz. 
Bu vaziyete aiz ne dersiniz Ha
nımteyıe? 

F. N. 
insan sevdiği dururken bi. 

başkasına gider mi ? Ma~cmki 
sevişiyorsunuz, o halde öteki ada· 
ma derhal sert ~uameleye bat
layın, yüz vermeyin, başınızı iste
miyerek bir felakete aokmaym. 

* .. Üç ay evvel 19 yaşanda bir 
gençle tan şhm. On sekiz yaıın
bir kızım. Bu g6ncİ ilk gördügüm 
gOndenberi seviyorum Fakat o ben
den ziyade 11 yaşında ki kardeşimle 
alakadar oluyor. Kardeşım de 
onun iltifatlanna aldanarak evin
den ve yazıhanesinden diıara çık· 
mıyor, hatta mektebe gidemiyor. 
Bu sebeple kardeıimi kı•kanmıya 
başladım. Ba genç beni ıeviyor 
mu 1 K~ndimi sevdirmek için ne 
yapayım 1 

S. F. No. il 
Kızım, evvell kardeıioi ara

dan çıkarmıya çalaş. 11 yaşında 
bir kız sevilmez. Fakat ablik811 
bir erkeğin elinde her türlü leh• 
likeye maruz kalabilir. Bunun için 
de annenin, babanın nazan dik
katini celbet ve onları ikaz et. 
Bu suretle kardeşin aradan ç k
tı ktan sonra erkeğin hareketlerini 
takip Ye tetkik edersin. Tabiatın 
aana g&stereceği fırsatlardan i .. 
tif ade edersin. 

* Kartalda A. B. Boye: 
Sevdiğiniz kızın mektubunda 

kendisini sizo layık ~6rmediği.U 
yazması, sizin fikrinizi anlamak 
içindir. 'Siz hakikaten zengin bir 
klzla evlenmek niyetinde iseniz 
o vakit onu ıevmediğiniıe hük• 
medecek. Sevildiiine kanaat ge
tirdikten sonra onun için artık 
naz etmiye imkln kalmaz. 

Senden izinsiz gitmesine ge
lince, evlenmedikçe bir kız se.
diğine hesap vermiye mecbur 
değildir. Senin de ona bayle §eyler 
teklifine aali!ıiyetin yo <tur. 

H ~I Ji f .!Y!l 

- Bu vazife devam edec ,k 
Narin, dedi. lkinci defasanda 
beraber gideceğiz. Hem Cengiz de 
yolda aana ııkınb vermiyacek bir 
hale gelir. 

Genç kadın ilk defa yuvası 
için tehlike görmOı bir kuı gibi 
kalbinin çarpbi.m duydu. 

- Korkuyorum Faruk, bilmem 
niçini 

Genç zabitin gözleri dolmuştu: 
- Niçin Narin, dedi. (Şam) a 

gittiğim zaman hiç lizülmedio. 
Almanya'ya harp etmiye &itmiyo
rum kil 

Bu fizllntunnn ıebebinl ( Na
rin ) de bilmiyordu. Y alo z koc .. 
aanın böyle n.ühim vazifeler alma-
11 onu ürkütüyordu. 

O gece ilk defa evin lakırdı 
me•zuu Cengiz' den fazla ba 
ıeyahat tafıiJAtına bağlı kaldı. 

Zeynep Hanımla genç kan 
koca ıeç vakte kadar konuştular. 

lf-
Binba11 Faruk ertesi ~ün en 

y6kıek makamla bir kere daha 
temaa etti ve aon talimat ile dor 
yalarını aldı. Kendisinden İş içiD 
haber beldiyen ... buausi kalem mD
dUrüne görünmeden daireden 
çıktı. Bl!yük kapıdan benDz bet 
on adım uzaklaımamııta. Tanıma
cLiı bir au ititli. 

( Arkası nr) 



6 Sayfa _.___,. __ ı-
Dünya Hadiseleri 

Romanga'da 
Garip Bir 
Vak'a 

BDkreı'ten bildiriliyor. Transil· 

Bir Kadın 
Mı:zarda 
Dirildi 

vanya Jimanmın 
Trentea kasaba· 
sında çok garip 
bir hadise ol· 

muıtur. Bu suretle de bu kasa· 
bada, yeni gömfilmfiş öHileri soy
makla meşgul bir çetenin meY· 
cut bulunduğu anlaş ılmııt azaları 
yakalanarak hapse takılmıştır. 
Bu çete beı kişiden mtirekkep· 
tir. Beş gUn evvel 511lp mezarlığa 
gömllleo bir kadanm altın takma 
dişleri tama'larına uyandırdığı için 
geceleyin ölünün mezarım açmıı 
Ye kadını soymaya teşebbüs et· 
tikleri 11rada ölnnün yattığı yer· 
den dirilerek ayağa kalktığını 
dehşetle görmllşlerdir. 

Ôlll aoyuculardan birinet bu man-
aaranm verdiği dehşetle derhal 
inme inmiştir. Diğerleri feryat 
ederek kaçışmaya baılamışlar ve 
zabıta tarafından yakalanmışlar
Keodilerini kaybetmiş bir halde 
vakayı polise haber verince bir 
müddet polis de gıezarın civa· 
rına sokulamamış, nihayet kefini 
ile yOrümiye başlayan ölüt fakat 
sonra dirilen kadın derdini güç· 
lükle anlatarak evine nakledil
meyi temin etmiştir. Meğer ka
dın, ölüm zannedilen derin uyku
ya yakalanmıı, doktorlar öldn 
aannederek gömülmesine müsa
ade etmişlerdir. Kadının uykusu 
geçince mezar.oda tekrar diril
miftir. 

Aç erkek n kadınlardan son• 
Aç ra s{ia timdi aç 

Ç ki çocuklara geldi. 
ocıı. a~ Amerika hükümet 

Kafılesı merkezi üzerine 

yllrUyen kafileler. polis- ve asker 
kuvvetile yerlerine iade edilmiş
lerdi. Bu gün, haber Yeriliyor ki 
4000 aç çocuk Vaşington üzerine 
&itmektedirler. Bunlardan ayrılan 
bin kişi, kafilenin öncllsllnü teı. 
kil etmektedirler. ilk kafile, ~nll
müzdeki ayJD beşinde, yani Ame
rika kongresinin açıldığı gUo ıeh
re dahil olacaklardır. Bu çocuk
lar, kendi hesaplarına değil' feci 
bir vaziyette bulunan ana ve ba
baları namına hükumet erklnlle 
temas etmek istemektedirler. 
8Dyllk arzularmdan biri det Rei
ıicümhur M. Hoover'e dertlerini 
anlatmaktır. 

M. Hoover'in bayat mağduru 
olan bu gençleri kabul ederek 
keadilerine cesaret verici bazı 
aözler ıöylemeai muhtemel görtı
lllyor. Maamafib herhangi bir 
hldise vukua gelmemek için za
bıta llzımgelen tedbirleri almııtır. 

-tt 
Londra ceza mahkemelerio-

Malıkeme den biri geçen 
Huzarıı11da gftn bi~ ~ırsızlık 
. H 1 Jc meaeleımı muba
ır ırsız 1 keme etmekte 

SON POSTA 

TARiHi MUSAHAB·E 
---------~------

"Kalk Bire Avrat, Hizmet Gör, 
Kürkümü Çıkar, Çizmemi Ç~k!,, 

Damat Seyit Ahmet Paşa, Derin Bir Tehevvür İçinde 
Gürledi, Fakat Damatlığına Kavuşamadı 

Her bnknm
dar ailesinde ol
duğu gibi Os
manlı hanedanıo· 
da da şebzade
lerb, sultanların 
ilk öğrendikleri 

şey, .şu hayasız

ca yalandı: Mil
let, köler.ıizdirl 

Filhaki~a o 
hanedanın doku
zuncu asırdan 

sonra görüp ta
nıttığı, konuıup 

görüştnğil kadın· 

larm ve erkekle-
rin hemen yllzde 
sekseni köle idi. Şu kadar ki bu 
köleler ve halayıklar Türk değildi, 
dünyanın cört tarafından devşi
rilmiş, s:ıhn alınmış biçarelerdi. 

İçlerinde S.rp vardı, Rus vardı, 
Gürcü vardıt Çerkes vardı. Ulah 
vardı, Yalnaz Türk yoktu. 

Fakat şehzadelere, sultanlara 
söylenilen ninni, onların kulağm· 

dan ölilnciye kadar çıkmıyordu, 
milleti köle sayıyorlardı ve o 
telakkiye göre muamele yapmıya 
yelteniyorlardı. MeselA, Uç yaşın
da bir şehzadenin mutlaka ayağı 

öpUlilrdü, aynı yaşta bir sultanın 
huzuruna ıecde edilerek girilirdi. 

Bu boş ve iğrenç zihniyetin 
doğurduğu nıilşküllerden biri de 
e9lenme meselesi idi. Osmanlılı· 
ğın ilk teessUsünde hanedan kız· 

ları baza komşu hilkfımdar zade· 

lere, şöhretli vezirlere ve beylere 

veriliyordu. Şehzadeler do yine 

hükümdar kızları alıyorlardı. Hat-

ti birinci Beyazıt, kız kardeşini 
feyh Bubariye vermişti. 

Zaman ilerleyip aile gururu 
çoğaldıkça bu izdivaçların ı~kli
ni değiştirmek ihtiyacı duyuldu. 
Çnnkü: Şehzadeler, kendi seviye
lerinde kadınlarla anlaşamıyorlardı. 
Zaten Osmanlı ülkesinin etrafın· 
da kendilerile s:hriyet tesis edi
lecek hükiimdar aileleri do kal
mamıştı. Yalnız İran' da taht 
vardı ve taht ile Oımanlı tacı 
arasında da mezhep ayrılığının 
doğurduğu bir gerginlik mevcut
tu. Hiodistan'dao veya Fastan'da 
kız getirilemezdi. 

Bununla beraber ıehxadelerin 
evlenmesine çare bulmak güç 
değildi, halayıklardan istifade 

edilebilirdi, nitekim padişah oğul· 
ları henüz yazı yazamazken atk 
kitabına haşiyeler dizecek kadar 
açıkgözlUlük te gösteriyorlardı. 
işin güç tarafı Eultanları baş göz 
etmekte idi. Onlar da, erkek 
kardeşleri gibi kölelerle düşüp 
kalkamaılardı. Bu, çirkin bir şey 
olurdu ve sarayı deha iğrenç bir 
mevkie düşürürdo. 

Bu sebeple dtişUnüldilt taşı• 
naldı, sultanlar içi.ıı hariçten veya 
asil ailelerden koca aramaktansa 
onları saraya sadakatleri görünen 
adamlara vermek ve devltt me• 
ratibi arasında bir de damatlak 
mertebesi icat ederek sadık kö· 
leleri onunla da mükafatlandır· 

mak ciheti tercih edildi. 

Fakat ıark Adetinde erkek 
kadından yüksel< sayılıyor, hiç 
olmazsa ikisi biribirine mi.!savi 

tutulmak IAzımgeliyordu. Halbuki 
sultanlar, padişah kanı taı yor· 
lardı, damatlar - ek:.eriyetle -
Abdullah ve Abdurrahman oğul· 
Jarmdan seçiliyordu [ 1 ]. Onları 
bir seviyede bulundurmak caiz 
olamazdı. 

Bunun için do günlerce dtı
fllnUldO, bazı kaideler ittihaz 
olundu. Meseli damatlar, sultanlar 
tarafından davet vukubulmadıkça 
bareme &ireruiyeceklerdi. Böyle 
bir iltifata nail olduktan zaman 
da paditab huzuruna çıkar gibi 

muayyen mer&.sioıe .riayet ede
ceklerdi. eıik apece.kJerdi. ayak 
öpeceklerdi, ayakta durup emir 
bekliyeceklerdi. 

Bunlar, bu kaideler hep efendi 
ile köleyi biribirinden ayrı tut· 
mak ve ayrı göstermek için ko· 
nuluvordu. 

* 

dL Bu mOIAha· 
Ea ilo damatlığa 
llyık görüldU~ 
lıkin niıan diye 
birkaç yllz kese 
akçesi alındı, 
ıonra dllğiln mas• 
rafı olarak ken
disine bir o ka· 
dar para daha 
harceltirildi ve 
nihayet zifafa 

" konuldu. 
Seyit Ahmet 

/aıa, tam Ana
dollu bir adam
dı. Horozun ta• 
nidan Orkmesini 
havsalası almaz

dı ve tavukların hornz gibi ötme· 
)erine ise asla tahammül ede
mezdi. Velilik ettiği vilayetlerde 
resmi dairesinin kapısına da dai
ma ıu mealdeki arapça IAvhayı 
astmrdı : .. Erkekler kadınların 

hakimidir l .. " 
Şimdi zifafa da ayni zihniyetle 

giriyordu. O livha boynunda 
asılı değilse de ruhunda yazılı 
idi. Padişah kızı ve padişah ye
ğeni olan nikiblııile tam bir er
kek gibi görüşmek istiyordu. 

Fakat on ut bütün şehametine 
rağmen bir mllddet saraym dış 

kapısında, aonra harem dairesi 
önllndet daha ıonra sofada •e 
gerdeğin eşiğinde beklettiler. 
Nihayet, bir haremağası ağıile 
içeriye çağırdılar. 

Pnşa, gelin hanımı ayakta bo
lacağ1nat duvağını açacağını, bir
likte konufup anlaşacağanı umu
yordu. Halbuki Sultan, yatağına 
girmi,ti, perdeleri i~dirmiıti, yal
nız bir ayağını dışarıda bırakmlfb. 

Yengelik vazifesi g6ren harem 
ağasıt beyaz ditlerinl parlatarak 
damat paşaya o ayağı gösterdi: 

- Öpllnüz ve ıonra ıoyunup 
yalanız! 

Seyit Ahmet Paşanın btHDn 
cinleri başına ütmilştll. erkeklik 
damarları kırılacakmıı gibi geril· 
mişti. Tehevvür içinde hemen 
döndü, harem ağasının ince boy· 
nuodan yakalayıp atırUkledi, kapı 
dııarı itti •e sonra yatağa yanaıtı, 
perdeleri çekli, uyur gibi g&rtl
nen genç Sultanın kolonu tuttu, 
g6rledi: 

- Kalk bire avrat, hiımet gör, 
kürkümü çıkar, çizmemi çek. 

• 
Ertesi gün Seyit Ahmet Pata, 

idi. lhtiyarca bir adam pbit 
mfatile çağırdmıı, hınızlık isnat 
edilen adam hakkında bildiklerini ,...------------, 
ı6ylemiye da Yet edilmittir. Fakat 11 lahal' 'eler . Birinci Abdülhamit, Joğenle

rinden HaHc;e Sultanm on üç 
yaşına girdiğini görünce bir dü· 
ğOn yapmak istedi, nedirJ"l1crile 

memleketine a6riilüyordu ye Ha
tice Sultan, bir daha koca adı 
anmamıya yemin ediyordu. 

M. T. 
claba evvel de doğru a6yliyece- ıv~ j tı 
tine dair tahlif edilmiş, hikim 
kDrsüstınUo bir kenarında duran 
incile el baıtırıımıştı. Şahidin ifa
desi maznunun lehinde çıktığı için 
hırsız serbest bırakılmıı ve ikinci 
dava görüleceği zaman çağırılao 
ıahitleri tahlif etmek için el bas• 
tmlacak İncil kitabı bulunama• 
mışbr. Çünkn evvelki davada, 
hırsız lehinde tebadet eden adam 
locil kitabını cebine sokup aşır· 
mışh. Bu vak'a karıııanda mah
keme reisi başım sağa, sola sal
ladıktan sonra hem mahkeme 
için yeni bir indi kitabı alınma· 
aına, hem de eaki incili çalan 
tahidin yakalanma11 için müddei
umumiliğe müracaat edilmeaine 
karar vermqtir. 

Arasında 
Bir muharrlrlmtz latanbul, 
Helh; ve BojazlçlnJn en t•· 
nınmı, ••mt ve mahalle:erlnl 
dol•fll, bunların husualyel
lerlnlw tarihte bıraktıkları iz· 
lerl, bugUnkU dert ve ihtiyaç· 

larını tespH etti. 

Mahalleler Arasında 
Yedi daA üstüne kurulan 
ıüzei lst11nbulıın sadık 6lr 

aynası olacuktır. 

MAHALLELER ARASINDA 
Lezzetle takip edecejlnlze 
fUphamlz olmıyan bu tetkik 
yazllarını birkaç gUna kadar 

ne,redeceıız . 

--...----------------~~-~ 

• istişareye ~irip kerli, ferh bir 
damat aramıya koyuldu. O sırada 
Sivaılı Süleyman Paşanın oğlu 
Seyyit Ahmet Pata 1atnnbulda 
bulunuyordu. Gerçi o, Abdullah 

ve Abdühnennan oğullarından 

değildi. Tanınmış bir aileye men
suptu. LAkin zengindi, dUğUn 
münaaebetile bir iyi aııdmlabilir-

{l) Babası meçhul olan veya dinini 
değittiren adamlara c Abdullah oğlu, 
AbdUlmcnnan oğlu, Abdüssettar oğlu» 
gibi ktlnyeler verilirdi ve bu suretle 

ular, Allah kullaruıdan birinin çocu· 
,) , gu eıfatıoı takınmıe olurlarriı 

~:===============-========-:1• 
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1 
Bilmecemiz I= 

Geçen Haftaki 
Bilmecemizi Doğ
ru Hal/edenle 

( DUnkQ nüshadan mabat ) 

Birer muhtıra defferl alacak· 
tar: 

İstanbul Kız ortamektebl talebesin· 
den 256 Makbule, Kuleli Askeri liseıt 
talebesinden 1067 Bekir, İstanbul lisesi 
talebesinden 652 Hayri, Çapa Kız mu• 
allim mektebi talebesinde 55 Sabiha, 
Beyoğlu 38 Jnci mektep beıinci sınıf
tan 46 Nimet lamail, İstanbul Birinci 
ilkmektep talebesinden 272 Muzaffer, 
Adana Ticaret mektebi OçOnca ııınıftan 
281 llılkat, Uzunköpra Mimar Hayred• 
din mektebi be9inci sınıftan 62 Melih .. 
İstanbul Kız ortamektebi talebesinden 
88 Mübeccel, Ankara Ticaret lisesi 
ikinci sınıftan 792 Ali Ferruh Bey ve 
llanımlar. 

Birer hlklye kltebı alacaKlar: 
lıtanbul 2ö inci mektep talebcsia• 

den l 18 Şermin Tahsin, Oen berlitaf 
Orta mektebi birinci sınıftan 125 Ser-
met, Davutpa9& Ortamektcbi talebesin• 
den 37·1 Ahmet Alustaf&, lstanbul Kıı 
ortamektebi uleb~slnden 147 Halide, 
Utak Cao oğlu Kadir lıey oğlu Tahsin, 
Vefa Ortamektebi yedinci sınıftım G08 
Sabahaddint latanbul Kız ortamektebl 
talebesinden 458 Nezabett Eyüp 86 ıncu 
mektep talebesinden ısa Sami, İzmir 
Halil Rifat paşa caddesı Hadi Bey so
kak numara 6 M. Sabrit İstanbul erkek 
lisesi birinci sınıftan 510 Fikret, An• 
kara San,at mektebi talebesinden 186 
Raınazant lstanbul Kız orta.mektebi ta
lebcsınden 589 Fehamet, Ankara ziraat 
bankası tasfiye 9ubesinde Agl Bey 
kızı Nazmiye, lstaııbul Kız ortamcktebt 
287 Zübeyde Riza, Kuleli askeri lisesi 
talebesinde 309 Kadir, Niı:ıntaıı Kıı 

ortamektebi altıncı sınıftan Semahat 
Hanım ve Beyler. 

Birer adet kart alacaklar: 
lstanbul 10 uncu tlkmektop taleb .. 

ılndcn Cel!l Tahsin, Davtpaıa orta• 
mektebi talebesinden 273 ltırahlm Alua• 
tafn, lstanbol Erkek anuallım tatbibt 
mektebi talebesinden 24 Nusrett Gazi· 
osmanpaşa ortamektebl talebesinden 
O maıı Halil, Eytıp Eskiyeni numara 5 
Bedriye, Salihli Altıııordu mektebi 
dördüncü sınıftan 697 MelAhat, Dört· 
yol Hacı Mıetık oğlu Ukkı\f Nihat, Ça• 
pa tatbikat mektebı dördüııcU eınıftao 
SO Az.iz, Adana Erkok lisesi be9lnol 
ııoıftan S8li yUkri, latan bul Avaturya 
·s. Jorj llaeal talebesinden 17 Selçuk 
Zeklt Menemen Muhasehel bususly• 
dairesinde Mustafa Kemal, İstanbul 
Petevniyal lıaesl talebealnden 16 Halil, 
Konya avukat Lfttfl Bey oğlu .Muvalfk. 
Salihli Altınordu ilkmektebi be9incl 
eınıftan 419 Hamdi, Adaoa ortamek• 
tebl OçUn~U smıftan 86 & M. Enver, 
lstanbul Erkek liaesi talebesinden 819 
M. Pagıp, Salihli Altmordu llkmektebt 
beıln el sınıftan 418 Cemil, Sultanah
met ten.ilik mektebi taleb ıinden 18'7 
Mustafat Beyaz.it Kız mektebi talebe
ılnden 69 Nurfilniea, Adana muhteli& 
ortamektebl talebesinden 8UI K. Nihat, 
Trabzon Erkek muallim mektebi birin• 
ci sınıftan 1 Sabri, Adana ttttOn iobf. 
sarı i>at mttdUrfiyetinde ıltajyer Enver, 
Zunguldak ortamektebt ikinci sınıftan 
11 Naci, Adana Erkek llıeel birinol 
sınıftan 283 Sabrit Salihli avukat Hayri 
Bey kızı Saadet, Ankara Jlacıhalil 
m•blesl kl\.ıtepe ıokak numara 26 ll. 
Cevat, Eyüp Ro(adiye ilkmektebi ikin· 
el sınıftan Necati llOaeyln, Adana Er
kek lisesi onuncu sınıftan 865 Hasan 
Baarl, Ankara Kız liıesl talebesindeD 
310 Edibe, Kayseri telgraf memur11 
Yekta Bey kızı Gllngör, Konya Erkek 
liıoel sekizinci sınıftan l 11 Mocit Ce
mal, Anka.ra Erkek liseıi ikincı sınıf

tan 44 Muammer, Mersin tarla nuktebl 
dördUnen 11oıftan Vahdet, lzmir Kaf"' 
91yaka Kız muallim mektebi talebeıin• 
den 59 BulbQm, Fatih 18 inci mektep 
bctinci eınıftan 78 Ayte, Ankara san· 
atlar mektebi talebesiııden 141 Rahmi, 
lıo.ir Karataı orta mektebi ikinci eı· 
nıftan 283 Nurit Adana lnkilAp mok· 
tehi Qçünca ıınıftan 49 Zafer, Adan• 
ticaret mektebi ikincı sınıftan 291 
... alAhaddln, Tekirdağ! ertamektebl 
ikinci ıınıftan 858 AbdiJrrabman, Ar 
dın ıan'at mektebi UçilocQ ıunift&• 
125 Kenan, Edirne Erkek Ueesı altınoı 
eııııftan 46 Albert, Adana lnkıll.p mek· 
tobi uçunca sınıftan 62 Mehmet Ziya, 
lzoıit Yeni Turan mektebi talebe fp• 

den 28 Fadıl, Eyüp orta nektebı tıirln· 
ei eınıftan S28 8amıye Hanıw .. 
Efendiler. 



Ziraat Bilgisi 

inek 
'leslemek 

Bize ziraat huıuıuiıdat:i 
mtitkülleriniı.i ıorunuz. 

&on Po•la'nın 
•Çiftçi• ai ıizi gOçlOkten 
kurtaracaktır. 

Luleburgaz'da K. O. V. Beye: 

1 - ineklerden fazla ve yafh 
a&t istihsali .Jıcrşeyden enel iri 
balom mesele:.idir. Bir tecrilbede 
Od Jerli inekten ienl surette ba
ltalanı 180 günde 980 kilo, diieri 
lae 200 gllnde 860 kilo ıtlt \'U

llliıtir. Bu ineklerin slltlerindeki 
1•i nisbeti de tanınmıı 1rklann
kindeo çok farklı idi. Senevi 5-6 
IUa kilo allt veren yabancı inek
ler bir tUrlQ cemleketl:nizin ~ 
llline, yemlerioe, baatahldarına 
....... amqlarchr-. Balya, Pileme 
Ye ahı yetli ırklar her. •oçhile 
daha iyi neticeler vermektedir. 
Ma.a&h Avrapa ırklarile tesalllp 
laeticeainde elde edilen karmalar
da matlup aıeziyetlerin hepai top
lanmaktadır. Binaeaaleıb 20-ao 
hıeldik bir ıtırll tetkilinde bu 
ciheti dllfllnmelisiniz. "Karacabey 
laarau,, na mlracaat ederıeniz 
lııymetli melaler tedarikiniz 
llllmldlndtlr. 

2- Yemlerin, slltlln yap llze-
l'lndeki tesin pek kat'i detildir. 
Baz.ıanmn dlifündtlil gibi yağlı 
lrllapelerin yaih ılıt verclireceji 
Janlifbr. Susam kUspeli siW laaır 
il Jemler dl miktanm ~ 
l.n halde yal nispetini ualbrlar. 
SUtt1n yafma en çok teair eden 
amil ıengin mer'a otlandır. inek· 
lere Yerilecek yem miktaııpa ge
laceı Bu cihet hayvanın ağlrbjl 
9e Yerclili lllt miktarile heAp 
..Wir. aoo kilo atırhjmda .. 
YeYmİJe 7 litre ıtıt veren bir in .. 
le a kilo l&IDaD 2 kilo kepek, 
a kilo kanı ot ft 4 kilo pllllcar 
Uftdir. Yemlerin daima deiiftirilm.... karma, ulama, tuzlama 
llbl terbiyelerin yapdmau, IJI 
tlaaar Ye 11cak bir abana temia~ 
dal.a abk IU içirllmesi, memenin 
-10n demlaya lmdar aağılma11 al
tla Jaima tesir eden amillerden
.tir. 

3 - Bir inek -ahın ne L~dar 
.. ,..,, ıenit •• temiı oluna 
~ ~ kadar SThhatli ve bil
..._..,. •-.Ui o1Jr. Fomıt bir 

·~nl.\-bol .&ı• p.-;, tabam 
.,,.,."~ ......... ~ 

biırr halde olm.ııdir. laelder 
wı- ile a;rüma " her 

fit)._. ye~cek .feda .ş9İtıfli 
la'J ~ 1,90 CIU app 
._.aaalidır. En nilraJet jemlik .. 
~ ~ wya tatladan olması 
~ o;• ......... 0,50 

s.c..:, ........ ~r::'· "ınuua lbmdl;. 
4 - Satma llialdneleıi_ lltl 

~... amtmah YO tcmn alt 
.-.ar içia dttHtkk ma

....... • ,rt'*"1iltenle taammla 
~~-..ıı.ur..,:J.Ban!liint•uua .a-ıo inek ~· 

f'fi;.;!~--.... ild.a .. dofiWir. 
~-~ Tank WeruJ111 yapa 
. ~ &r nekadar Ulunei dem 
~rmdu isede btmua- iaek• 
~.:..:._-:'"':.- neYi l;qka old•taadaa 
.~k iaeldere rçmez.- Çlfl9I 

tMd{ T eslillat Ko11feraoıı 
Ve Amerika 

Dünyada Olup Bitenler 
Bu ... \dam lradesile Su Kaynabyor, 

Zil Çalıyor, Tren Yürütüyor 

lktuadi Sütun 1 

Dünga 
iktısat 
Haberleri 

lnıilfz bltçaiDcle ha Haeki 
1n•llu açılı kapatacak 

• tedbirleri tesbit 
Blltp•l etmek tlzere bir 

komiayoa tqkil ecWmiıU. Bu 
komlayoa YUifesial bitirdi " 
raporunu verdL 

Komİl)'oaua, bltp apjma 
kapatmak için ta'fllJ• ettiii ted
birler pnlardır: 

ilk ve ortamekteplerin bir 
lasmuu kapayuuz. 

8500 maallime pi ftriDiL 
DeYI~ a· 11• ppıla iapab 

darclanmu. ~ aa. 
Yergileri arttma& HMta ..... 

•u adam, tslr lnehlz oakWUaur. Poldorun kullandlll Elektrlk İfsiılere yarduöı ker.aiL Gece 
••• tlddalt iki ttd H79alnde elaklrlll ...... ...._. deralerini kaldım. lugiltere bu 

1•nınt _....,_., we ..._ ıır11111,.r, eu •• ,.....,_ tedbirler• •••~ta mecbur 

Bu adam bir Hint fakiri, bir 8111'etle elektrik zilinin çaldıiJ, rum. Elektrik ceryı••aın lile p kaim artık dlflalalb. 
holrkabaz, veyahut bir prlatan bir elekms •obuı llzerine konaa den inamı aplıyor, zil çah1or. * 
deiildir. Maruf bir lngiiiz dokto- tencere içindeki ıuya kaynadı- Yahut elektrik aobuam mı yak-
rudar. Senelerdenberi bu aaha• fi, elektrikle işliyen bir çocuk mak iatİJOl'lllil. Bllttla dtltlnceml lnrtHa lir• ba hafta t:ek-
dald tecr&belerile tanınmııbr. oyoncak treninin itlediii g6rllllr. orada tophyorulb. Ba defa ceryan ~ :kat. mlld=m bir 
ismi Major Raymond Filip tir. Çok tuhaf değil mi? Halbuki o tarafa gidiyor ve ıoba lllttıade- ~ tar. Bu a 

Ba sat insan dimağından bakınız doktor banu nuıt izah ki tencerede aa kaynıyor. ıtın lebebl Amerik.aDID borçlarım 
çıkan elektrik aayelinde kenchile ediyor· "Bunlar basit pyler fabt bun- tehir teklifini kabul etmemesidir. 
doğrudan dojraya temasta olm.. " Bu g6rdöğtıniz pylerin tlan daha iyisi tudur ki: fnailt•• 15 Klnanaenelde 
yan eşyaya elektrik nakletmek 'fUkuunda fevkalide· -hirteY yok. Şimdi liboratuanmda kullan- Ameribya 78 milyon taama 
mllmldbı olduğunu iddia etmekte Liboratuarımda bulunan elektrik dıjım elekbik cebazına ihtiyaç Jirua Belemek mecbariJetincledir. 
ve bau tec:rtlbe ile de ispata cih•zının cereyanı ka.,_Jıder. Vil- kalmadan ve mevcut bir elektrik Bu taksit ıp. .. ..ıkclarda clo-
ç.ııtmaktadar. cudumdan çıkan elektrikle ba ce11amaa latfamalka iktifa etmi- lar ..... ••eli..-. PiJUiac1a 

But bkelderiD başlanndat cereyan açılıyor. Vftcuttan çaba yerek cloinıct.D dojnl)a ftidlttaa dolar ôlmadılt 1cf1it tagllb Jira. 
WU.usa llmlkln hacetin batanda ebktrikle cereyaum açıbnaıı çıkan elektrikle bltla baaluı _. Jıaı,alita olarak bankada 
uzun antenler vardır. Doktor iıe hiç le tqılacak bir ı•Y yapabileceğimi zannediyorum. Şim- balunaa altualann birkıılllım ver-
Major da başına bu böcek anten· delgildi. Yalnız elektrik cerya• di bunun tecrllbeıiJe meııultlm.. metl lbımgelmekteclr. e.ı tldlmaJ 
lerine benzer iki anten takıyor Dile neyi iıletmek itf.iyoraam di· Şairin dediği gibi: derhal Londra ve Nevyork bor-
aonra ellerilo itiriaiai maa,.._ mapaaı oDUD: &erhltie tpplUJOl!UID. Olur a, olmaz mı, aalarnad'a lıigiılz lirUIDID d ..... 
eder tibi biqe1ler yapa,.,. a.. lh84 • p.J~ lltlpa- Ol•'• a mı? _... • ....., .. ..,. , .... 
c:==============~=,:=;==:ı=..ıı' -=--~ .... ~-·t•ı~f~~~"9M--==•ı-=-=======------.... ~··~·· ---ı-......-·--·ı n • Fakat bu dllflllla manlrkat 

ansan Şeklinde Yaradılmışlki Canavar :aı.ı.rııilt~~~~ 
Evveli Sonra Da Küçük 

Öldürdüler ... 
GOD geçmiyorki ap

satlam bir -.. tiW 
cemiyetin içinde ,...,... 
bir delinin, bir mavue
neai bozuk eana'far ruhla 
kimsenin iflediii alal at
mas hda7i lğteami,.lim. 

8a kanlı seri, be..,an. 
1eid vak'alUla u•JOI'. 
ve ., d._, bmia btr ,..... .... .,,,. .............. 
malti,eti~...,... 

ele ........_ d.ei• '• 
eaatt~ ~ IHr 
Uııtiyu taaan. .._.ki 
imi v-Jat• .. ld• ~ 
•il*· SOa ~ , .. 
hat bir suren. ;eçlrmlJ• 
Ürat Y6rPIİf, Pari9 6 

v.maa wr "'1cllP yer-
~· Hayatı IUt ........ ..-.:11111ce1-.._.., .... 
ve sakindir, Mı lll1hldet MD- Mr 'Oda8la Hai,fwm 8-iıae,.,. 

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

<>r..•rcla ,...,.. •taç 
ra Uitirann .abnetlöi k... '°'' 'fUl'UJ°'• timuyor ... 
kan11111 gibi, yanıaa ima ile Şimdi o, sadece 
a.mam geliyor. Bulana bir- ır.L bir ,.,_ haline plmlftlr. 
de 1Mf 1•nda Emilyen adb, Cani, iN nliyet ......... 
IOD derece ıeki kız çocaldarl kaçllllJ& bikapyor, fakat kan. 
nrdll'. ihtiyarla da11U1dı-.m ve btraluiaa7or. 
kııan mllJlerek bayatlan eneli Geceyi, iaUyea yuah lhtlyann 
iyi Ptifor, aonra geçimsizlik bat- 1anında .. orlar. Fakat • 
h1or. Bir ljie llzeri ilatiyar 1ata- bahleJla ba lnBtiler lrelilmitl(r. 
ğana U1A11.m•t. dinlenmek istiyor. Çlakl ildlJ• llm8ıttlr. 
Fakat kWle damadı rahat .bırak· Km, koCa ,..mye ık111or
anyorlar " bir aj'lı kavıaııdar, t.r .. Faliat 7olcla, k\lçlk Elllİlye-
~yor. G-.ç ad.m, .Wdchetea niD hali oıalan kor.btayor. Ka-
W dil t1i' ini t4s ukldir, Va; ._..., 

lall' I• ıabaai otlarla ıeçlalj.,.... ••t klyde bırakbld'an 
.....w caet, iti ............ 
..,or, jandarmalar · ,..teriadea 
kopp yakahJOl" n ll1ll1or
lar: 

- Yalma ilıtirara lldlrmeclii--. 
ayna 1a111aada laamıa claL.. 

H•kea. timdi, ba ld eu&'fll' 

~ u,reı claıımaktacm. 
Deli midirler, toka blpm mi? 

H .. keadik..._ IOl'cla
F bu ıualia ce..ı.m. aacak 
«Wst-- ... ~. 

vermemi1e karar Yel"IDİfllr· Bu 
borean lcleamİJ•cetl tıbakkkuk 
edene, lngiliz lra•ma tekrar 
ytıbelmeai mahtemeldir. 

* Almaıayada Papen hlktmeti 
pi•l•r it•Hk meaeleaüu 
., halletmek için 
AGlllpl memleketin •• 

teUf la11mlanacla dPmer kampı) 
iami 'fenlen birtalmi bmplar 
lhdu etmipi. tpla ıeacler ıl-
Dalll -Olarak harap --~~ .. 
barada tekk. ~ ~1U
_., :KampJ..W· ~ ...... im-...,...., t ,..... ~1 

... ....... kalkar, bir 
lld ........ barelret yaptıkta 
.......... oı..ar ... bW 
......,..,. Oçtea ....... b.p 
.......... ıu1 ... . 



••• 

Palavracı Operatör Hadiseyi Görünce Bayıldı 
IAalıanirl Jf. B enp enoe am diğer bazı akrabalarım memm e,-

1 
Ba c llz • Ali Ş il 

• hemen. aakat ayagım bir bot lemifti.. Halbuki, P1- nın vefabm 
Her Hakkı Mahfuzdur aandalyenm tlstllne koyda. Ki- dirtgözle bekli yen ve onun serve-

-205-

Ali Şamil B. ( Gazi Osman 
Paıa ) nın maiyetine verilmiştL 
Bu büyük kumandanla ( Plevne 
muhasarası) nda bulundu. Feda· 
klrane barbetti. Birçok yerinden 
yaralandı. Ve nihayet büttın 
Plevne kahramanları meyanında 
o da Ruslara eair oldu. 

Esaretten avdeti müteakip, 
harpte yararlıklan görliaen bir
çok zabitler aras oda Ali Şamil 
Beyin de rtıtpesi terfi edildi ve 
(Urfa) ya gönderildi. Fakat bu 
pkilde terfi, Ali Şamil Beyi 
memnun etmedL Esasea pek ha
fİD tabiatli idi. Kumandanile ıe• 
'inemedi. Hakk oda viki olan 
ıikiyet f.\zerine (Şam) a nakledil
dL. Şamın meşhur olan ezvak 
Ye huzuzab ona bot geldi. Bura
da, az zaman zarf.nda, (Cebeli
lliboan) ın ahi gözlil dilberleri 
aruında bir miiaıtaziyet kesbettL 
Ali Şamil B. genç, yakışıklı, gllr
bliz, kevvetll bir zahitti. Vefat 
eden f ederinden mevrua serveti 
de her türlü zevk ve eğlencesine 
klfi gelecek derecede idi. Bütün 
bunlar, Şam gibi bir beldede 
bayatını tatlı geçirmek istiyen 
bir adama kiff gel ebilirdL Ukin 
Ali Şamil Beyin canım aıkan bir 
fey vardı. O da ( Plevne harbi ) 
nden yadigir kalan aksakbktı. 

Ali Şamil Bey, ba harpta 
yficudunun lmuhtelif yerlerinden 
birçok yaralar almış; fakat bun• 
lar, ,büyük bir anza bırakma· 
mıftı. Y alo z sağ bacağına gelen 
bir kurıun, { azmı kasaba ) yı 
parçalamış, her ne kadar tedavi 
edilmijlede, o bacağını biraz eğri 
bırakm ştı. YOrilrken daima o 
tarafa doğra aksıyor: bu da, bu 
eenç ve yaluş.kh adamın canım 
• kıyordu. • 

Bir gftn Ali Şamil Bey ahbap 
" arkadaşlarile bir gazinoda 
oturuyordu. O s rada henOz bin
baıı olmuştu. O mecliste, (Askeri 
hastahane ) nin operatoru da bu· 
lunuyordu. Şundan bundan babı· 
olunurken ıöz, harbe, harpte 
mecruhiyete, tedavi usullerine, 
fen• tedavilerin riuıtta bıraktığı 
arızalara intikal etti, Operator, 
bunlu hakkında azua uzadıya 
mlttalea beya ı ettikten Hnra Ali 
Şamil Beye hitaba: 

- N tekim, işte sizin ayap. 
011 da bu kabildendir. Gğer iyi 
bir tedavi gCSrmliş oJsaydın.z, 
her halde bCSyle sakat kalmaz
cLaız. 

Bu a6z Ozerioe Ali Şamil 8. 
bir lahzede düşündll. Evveli, ıa• 
kat bacağ na, sonra Ga opera· 
t6riln yftzline baktı: 

- Eğer bacağım kıraldığı 
saman siz olsaydın.z, bunu daha 
mı iyi yapardınız?. 

Diye aordu... Operat8r, bUA
tereddüt cevap verdi: 

- Şilphesiz daha iyi yarar
cl11n.. ayağ nazda, hiç bir anza 
b1rakmazdam. 

çilk aandalyelerdan birini kana- tinden kAmilen istifade etmek iati· 
dL til Hava( ya kkaldırbcb. ~n ~.- yen adamlar da Yarda. Banlar,rteliı 
v~ e • az~ı asa a) nm lizenne ettiler. V asiyetnamenia hllkm&nil 
ııd~etli bır darbe yapqbrdı. Ve iptal ettiru 'c ve parayı klmilen 
aynı zamanda: ele geçirmek için Abdülb ·d 

• - Haydi.. gel bakalım" fimdl, bir jurnal verdiler. ( Bedirh:::e:. 
bır de sen yap... evveli Kort •f• • ·h n· .. maarı ım ı ya ve 

ıye bagırdı. aonr l da fst'kJ.:•ı . • ., .. _ d 
O 

• • ı u ermr ıuw e e-
anda, Ala Şamıl Beyın pan- cekler) dediler. 

taloounun paçasından kanlar sız· Abdü1hamıt bu jıımaldan 
mıya başlacb. Operatör derhal kutkullanclı. Al" ş ·ı Be • 
dnıuı, bayıldı. Y amndakiler de, derhal • •

1 amı • yı~ 
bu harikulade cilr'et ve muka- tedifi ıle kuvvetJı hır 
vemet kartısmda pprmif, kal- mu~afaz~ .•~uda lstaubula gön-
mlflarcL.. Ali Şamil Beyi kaldır- ~er~:~esı ı~m beşinci ordu mB• 
dılar. Hastaneye naklederek te- fll'lıgı ne litreli bir telgraf :yol-
davi albna aldılar. Tafraftlıuf lad • Ayni zamanda. aile efra· 
operatör birhayli zaman uğraştı. dandan Emin, Murat, Hasan, 
Fakat kırılan bacajı, eakisinden Kimil Beyler de teYkif olundu. 
daha fena yapb. lstanbula seUrtilcli. ( Tatkışla) da 

Şu misal ile de anlafıhyor ki, hapsedildi. latanbul müdd · 
Ali Şamil Bey emsaline nadir m.iai tarafmdau haklano~.: 
teıadlif olunan yarabhfta bir ithamname t · ohm k d d anzım ara 
8 am ı. (cinayet mahkemesi1 ne verildi. 

Bu Li.diaen! IUerinden bir Muhakeme giinü tekarrftr etti. 
ıene kadar bir zaman geçmif tL Maznunlar, kUYYedi bir muhafaza 
Ali Şamil Beyin amcw Mustafa altında mahkemeye getirildi. Ve-
Pqa vefat etti ft Pfo nm mUhim kil tattaldan ( aYUkat, Kont Os-
bir serveti vardı. Vefatından evvel torrof ) ta beraberdi. Mahkeme 
bir vasiyetname yazmış, serveti- ! salonu hmcahmç dolmaştu. Heyet 
nin mlihim bir kısmım kürt köy• salona çıkıp ta muhakemeye baş· 
lerinde mektep açmıya tahsis l lıyacağı zaman, reise derhal bir 
etmiş; bu vasiyetnamenia bük· emir tebliğ olundlL Ba emir &u
m&nll tatbike de Ali Şamil Beyle I rine muhakeme durdu. Heyet 
____________ ._I mllzakere odasına çekildi. Maz· 

1 
HARP MUHABiRi 
Temaşakiram fevkallde melD'" 
nun edecek muhteşem bir film. 

FRANSIZ 
Tiyatrosunda 

Bu ak~am ıaat 2t,30 da 

SÜREYYA OPERETi 
tarafından 

LEBLEBiCi HORHOR 
Bugiin aaat 15,30 da talebeye 

tenzili fiatla E M 1 R 

Neler çektik? 
Nasıl ağladık? 
Nasal sattılar bizi? 
Nasıl döğaıtDk? 
Nasd- kurtardı bizi1)1P? 
Nasıl kurtulduk? 

Bütüıı m'llf kurtuluıumazun destanı! 

BiR MiLLET 
UYANIYOR 

filminde 
ipek· film ıtüdyolannda lstan
bulda yapılan ilk seali, aBzlli film. 

Rejisör: ERTU~RUL MUHSiN 
Senaryo: Nizamettin Nazif 

Pek yakında 

ELHAMRA ve MELEK 

' nunlar da olc:luklan yerde netice
yi bekliyorlardı. 

( Arkası nr ) 

Doktor 

KADRi RAŞiT PAŞA 
ha•taluuıı, Dinnpla•ada Şehrema
neti ciYarında Faat Pata Türhrainde 
Dr. AbcHilkadlr BeJ aparbmamadald 
maaJ••~hane•iade kaba!e baliamııv. 

Ba akşam -t 
21,30da 

Oç Saat 
Openlı3 perde %1 laWe 
Yazan: Ekrt'm ftetit 

Be8teliyen : 
CPmal ftetit 

Umuma 
Puaıtc.ı o.rua ,..._.. 

ll&tfuler yalam 
c.... ......... 

MAJIK'te 

MEKTEPLi KIZLAR 

1 
Dlhl akpm Hanımlan Beylerl, 
gençleri, ihtiyarlan, herkeai 
hayran etti Bugün 8İI de yalnız 
MAJIK' e gidecek ve ba ha
rika yı alkıflıyacaksız. 

~-~ Sinemeaanda 4111-•,#r ~---------•rıl 

. Beşiktaş Cinayetinin iç 
Yüzü Çok Karanlıktır 
(Baıtaarfa 1 iaci sayfada ) 

Yardı. Billhare hepimiz tramvay 
kumpanyasındaki vazifelerimiz· 
den ayrıldık. lsmail ve Halim, 
iki arkadaJ. Ayaspaşadn ağabey• 
lerinin lizerindeki kahveyi tuttu• 
lar. Ben tramvaydan sonra Zon
guldakta çalışıyordum, oradan 
döndüğüm zaman beş ay kadar 
işsiz kaldım. lamail bana: 

- Şimdi boştasın gel bana 
yardım et, aana günde Jetmiş 
beş kmUf 7önıiye vereyim! de
di. Kabul ettim, bir mllddet bu 
aeretle çalışbm. Soma yeni me
muri yetime tayin olundum. Bu 
vesile ile onlarla aramızdaki eakl 
doatluk canlao!Dlfb. 

H•:rll"ll Bir ........... V•I 

Bundan sonra birrlla Halim 
ile Eşref bana, daireye ıelclileı. 
Eşref bara: 

- Sana dia gelecektim. ba
yırlı bir haberim var. DedL 

- Nedir? dedim. 
Kerimemi mektebe gider-

ken g6rllp beğenmiı olan Zeki 
isminde bir mühendisin iıtedip 
s6ylecli. Ben yaşının kGçllkli\pnil 
ileri slird6m, oular: 

- Zaten daha ukerliği var
dır, o zamana kadar im da bö
ylr, biz timdilik n· şan yapaltm 1 
dediler- Ankaradaki kainbira
derimin fikrini ıormam lizmıgel· 
diğinden bir müddet beldemeleoo 
rini söyledim. Aradan bir mild
det daha geçti. Birgiln teklifle
rini tekrarladılar. 

biraz E.ttbn 

Ayni mahzuru ilerl dtt1Dm. 
bir hafta sonra iki kardeı evime 
geldiler. Israrla rica ettiler. Bir
gün de aileme ve bana Ayaspa
şada kahvede Zekiyi gösterdiler. 
DfifündOk tqmdık muvafakat• 
karar verdik. Ve tahkikata hq
ladak. 

l1ldlr ......... 

Şirketten ıorduk, amirleri 
lehinde idarei kelim ettiler. 
inandık. Kendisiııe kimaesl olup 
olmadığım aorduk: 

- Benim kimsem 1oktar, 
1alnız Oskndarda bir atlt teyzem 
Ankarada bir ait dayım. bir de 
Bal kesirde AlaJ Kumandanı 
As:m Beı isminde bir akrabam 
Yardır, dedi. 

Oaklldardaki teyzesini bulduk. 
O da Zekinin ·lehinde söyledi. 
Bunun nzerine nışan kat'iyetlo 
takarrur etmiı gibi idL 

ilk Def• a:rı1t:rıerlnl glrdller 

BirgDu Zeki. Halim, Eşref 
hep beraber evime geldil•. l,te 
kızımla Zekinin biribirlerini ilk 
girmeleri ogiln olmuttur. Zeki'ye 
k·zıman tahsiline mini olmıyaca
ğuıa, ve yalnıa ğezmelerıne mll
ıaade edomiyeceğime dair ıart• 
hr aOrdllm. Kabul etti. Bundan 
aonra daha nııaıı olmadan 
bize gelip gitmiye bqlad1. Bir
glba Cahide ile J•hm çıkmak 
iatedi, mini oldum. 

ilk Kavgal 
Bu ythden ilk aynhk vuka

buldu. Bir mtıt!det mutavauıtla• 
nn yeniden deliletile barııtık. 

O aralık Zeki asker olarak 
Tekirdağtna gittL Birkaç ay 

içinde de birf. ün ans zın geldi: 
- Gözlerimden çürüğe çıka

r•ldım! dedi. 
Bundan on bq glln sonra 

nışan oldu. 
Nışanı müteakip lsmail efen

di o delaıetile kendisinin bizimle 
oturması kara,.Ja~b. 13 takdirde 
masraf artacaktı. B yuk bir eve 
taşındık. Zeki umuml ınasrafa 
haftada aekiz lira vererek iftirak 
etmeyi taahhüt etti. 

Bize yerleşti. hk iç hafta ta
ahhlidünü ifa eUL Soma tam 
dört ay on para vermeden bizde 
yedi içti, yattı-

111 .. ru Tekrar Bozduld 

Ba aral.k, fena muameleleri 
ft yalanlan yU:ıondea aralan .. 
çaldı. Nipnı bozduk. ytızülderl 
iade ettik. Çıkh gitti. 

Üç ay sonra bir gtln doğru
dan doğruya eve geldi, davete 
lilzam prmedea içeri gireli. Yal
Yardi, ,akarda. Badema dl.ro.t 
alacaflm vadetti. 

KıZJm da ba nde ı••--ek 
razı oldu, nipnı tecdit ettik. 

Yllzlllclerl 8elnut 
Fakat birkaç gln aonra dD

flrd11j8nl 16yledifi yllzllkleri aat
hğanı anladık. Bu ytızden çıkan 
miiaakqada lmımı divmeye kalkb 
Oitam ara7a girdi. Biçak hiçap 
ıeldiler. 

AraJa girdik DİpD tabii yine 
bozulda. Yine bir gilD Bepktap 
geldi. ayni şekı1de eve girdi, yal
vardı, :yakarda, vaitler etti, arbk 
kat'iyen doğra hareket edeceğin• 
möa werdL K.mm ela yine ba vait
lere aldandı. Nipm bir defa daha 
yeniledik. 

O •racla ben evimi yapbnyoı
dum, eYimde iç gia kadar bilfiil 
çalqtrjı doğrudur. Mülıencliso de 
fikren yardımlarda bulunda. 

Zeki Para &ander!JW 

Sonra vazife alarak Boyabada 
gitti, oradan llk •J kırk lira, 
ikinci ay kırk lira, n~ncD ay elU 
lira gGnderdL Bu paranıa mfthim 
bir kıamile keodiüia buradaki 
borçlarını ldedik, mUtebakisiniD 
bir parçaslle de yine kendiaiaae 
lteberi yolladık. 

NazmlJ• Hanım M••el•I 
Bcyabattau gelditi zaman ela 

Nazmiye Hamm meselni me1daaa 
Çtkh. Uzm1 tabkikattaa IODl'8 

Zekinin Nazmiye Hammla macr 

ralannrn gazetenizde yazdığmızla 
harfiyen mutabık olduğunu anla
chk. Nazmiye Hanun bize: 

- Zeki alçak bir ada'lldır. 
BlltOn bunlan ben •İze sayledik
ten sonra yine siz bilirsiniz, _. 
terseniz kızınızı ona vermekte 
aerbestsiniz, dedL 

&on Dala Nlt•nı Bozduk 
Tabii aipnı katı olarak .,_.. 

dak. Zeki qyalarlDI n imama 
verdiği hediyelerin hepsini aldı. 
ç ktı lamire aitti, oradan luzıma 
bir taahbütlil mektup g6aderdl. 
Kwm mektuba bua vereli& 

- Baba, bea b6yle alpk. 
riyakar bir adamla eYlenemeın. 
cledL Annesi, ben, lazttn o•• 
kat'ı bir rd mektubu ganderdik
Sonra da geldi, facia, yine gazr 
tenizin yazdığı pln1de bittL 

A._.nlann .. BERLlN'iD BÜLBOLO., ismini •erdikleri 
GITTA ALPAR 

~ 4lleplm• .... ,. ••••••ee LCKS ,,. fnkallde 111m1 oı.. 

K A O 1 N S E V E R S E •.• 
de alsl teahlr ,,. meetedeeelltlr. 
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BAZBBTI YUSUF 
ve 

BAZBITI MUSA 
Yazan : Ömer Rıza 

-2-

Kadınlar O Güzel Delikanlıyı, Yusufu 
Görünce Şaşırdılar Kaldılar 

DUnkU Kısmın Hulasası 
Bazreli Yakubun oğlu olan Yusufa 

dlğ r kardeolerl kıskanırlardı. Kar
dctlori Yusufu bu ~ Ozdeo bir kuyuya 
attılar. Sonra. onu oradan g çmekto 
olan bir kervan 'a sattılar. Yusuf kor· 
vanla birlikte ?ılısıra gitti. Kardeşleri 

Yusuf'un gömleğini kana boyadılar 
'Te Yakuba sevgili oğlunun canavarlar 
tarafından parçalandığını söylediler. 
Ya.cup çok mOteesslrdl. 

Yusuf'u Mısıra götürenler onu Fir· 
a"nm en ileri gelen ad:ı.mlarında!l o· 
lan Potifara sattılar. Yusuf'un zeki 
J'e dirayetine yüzündeki erkek goz,l· 
liği baıka bır revnak veriyorda. Yusuf 
Pottrar'm konağında her emrini yerine 
getiriyordu. Yusuf konakta kahra 
oldu ve konağa hlkim oldu. Yusuf 
evin bammının emirlerini te!Akkt edi· 
yor ve onu yerine g tiriyordu. P ıtt• 

fara'nı. karısı Yusuf'euz duramaz oldu 
Kadın, Yusuf ın atkile kıuanıyordu. 
l\adıu Yusufu se"\iyor ve ond ıı mu· 
kabelo bekliyordu. 

Genç Yusufun bir aralık göz· 
leri dumanlandı, gençliği ge
leyan etti. Onun bütün mü
kavemeti, erimiş gibi idi. Fakat 
kad mn tam muvaffak olacağı 
•ırada, Yusuf kendini birdenbire 
çekti. Onun en son kuvveti olan 
dini imana bu hale isyan etmiş, 
içinde parbyan iman ışığ , irtikAp 
etmek üzere olduğu hiyaneti, bil· 
tlln çirkinliği ile gözünün önüne 
getirmiş, o da gerilemiı, buton 
ihtirasım, gençliğinin blltün gale-
yanını yenmiş ve onu iğfal için 
hail uğraşan kadını, bir alev gibi 
yanan, bir volkan gibi aşk ile, 
ihtiras ile fıkırdıyan kadını bu 
maceradan vazgeçirmek için uğ
.'1şmıştı. 

Kadın bAIA onu davet ed~ 
)'ordu: 

Yusuf gel 1 Beni dinle J 
Yapamam! 
Neden? 
Çok gllnah r •• 

Yusuf bu büyilk gUnahm, 
herşeyden evel ğünalı olduğunu, 
dininin, imanının bu günaha 
ltarşı isyan ettiği için ir tikip 
etmek istemiyordu. 

Fakat Potifar'ın kansı da, 
bunun glinah olduğunu biimiyor 
değildi. Eski Mısırlılar nazarında 
bu hiyanet te büyllk bir gllnahtı. 
F alrat bu çeşit günahlar kibar 
konaklarının çoğunda pervasızca 
irHkAp olunuyordu. Saray ve bü
yük konak hanımları, birer aşık 
edinip, muharebelerde veya uzak 
larda vakit geçiren kocalarının 
Yerine, pervasız ve hayasızca 
onlarla vakit ğeçiriyorlard • 

Her konak ve her sarayda, 
ıenç ve güzel · uşaklar, g~nç ve 
Yakışıklı köleler etrafında türlll 
tOrlü dedikodular döniiyor, türlü 
tilrlil entrikalar rezaletler çev· 
riliyordu. 

Onun için Y usufun günahtan 
bahsetmesi, Potifarm karısı üze
rinde zerre kadar tesir etmedi. 
Yusuf kendini başka bir cephe
den müdafaaya mecbur oldu: 

- Düşünün ki, dedi, bu ev· 
de ne varsa, benden başka bir 
Lilen yok! Efendi, blilün malla· 
'1nı bana teslilm etti. Onun evin· 
de benden daha itibarlı bir kim· 
~e bulunmıyor. Sen, bana bu 
S adar emniyet adaman karısısın. 

ana dokunamam. Sana dokun
IDak büyOk bir günahbr. 

O gDn Yusuf, bu a6zlerle 
kendini kurtarabildi r 

Fakat ceven, ve mutlaka mu
vaffak olmak istiyen bir kadının 
elinden kurtulmak kolay mı? 

Potifarm karısı, Yusufun toy• 
luktnn dolayı kendisine ram olmak 
istemediğini anlamış ve onu her 
halde ele geçirmiye karar ver• 
mişti. 

Onun Yusufa kartı duyduğu 
aevgi, konağın içinde binbir dedi
kodunun mevzuu idi. Evdeki keh· 
ya kadinlar, hizmetçiler, hanımın 
halini gözden kaçırmam·şlardı. 
Bunlar evin işlerini bitirerek odala· 
rma çekildikten sonra bu dedikodu 
ile meşgul oluyor, bu macraoın 
her adımım, hanımla Yusuf ara· 
sandaki aşkm her inkişafını, ikisinin 
her mülakatını derin bir merakla 
takip ediyorlardı. 

iş bu kadarla da kalmamışb. 
Hanımın, yine Mısır büyüklerinin 
karıları olan arkadaşları da bu 
maceradan bahsediyorlardı. Onlar 
da işi haber almışlar ve dediko
dulara dalmışlardı. Onlar da bu 
maceraya göz kulak oluyor, Yu· 
ıufun ne zamana kadar mukave• 
met edeceğine, ne zamana kadar 
hanımın fettan, şuh taarruzlarına 
karşı geleceğine dikkat ediyor· 
lerdı. Onların içinde de baılann
dan buna benzer macera geçen
ler vardı. B!lhassa bunlar, bu işle, 
herl<ea~en farla alakadar olmakta 
idiler. 

Öte taraftanaPotifor'un karısı, 
Yuıuf'un peşini bırakmamakta, 
her fırsattan istifade ederek onu 
iğfale çalışmakta idi. Hanımın işi 

gUcll bundan ibaret gibi idi. 
Dııandaki dedikodular onun 

kulağ na gİ"mİ, yordu bile. Bu dedi· 
kodu yapaların kim olduklarım 
onların başlarından neler geçtiği· 
ni o da biliyordu. Yusuf onlar.n 
evinde bulunıaydı, onların yapa
cakları, l{endi yapt ğ ndan farksız 
olacaktı. Nitekim hanım bu ka
dınları tecrübe etmekte tereddüt 
etmedi. Ve birgün onları davet 
etti. Onlara bir ziyafet verdi. 
Kibar hanımlar, hep geldiler, otur
dular, sofra başına geçtiler Önlara 
hazırlanan yemek b çaklarla ke
silip yenilcek bir yemekti. Tam 
kadınlar bıçakları ellerine alıp 
yemeği kecıecek'eri zaman Yusuf 
göründü. Hanım, onun tam bu-
sıra içeri girmesini peşinden ka· 
rarlaştırmış, ona göre tetbir al· 
mıştı. Yusufun içeri girmesile 
kadınlarm hepsi de taşırdılar. 
Bu kadar güzel bir delikanlı, bu 
kadar gönül alıcı, ay parçası bir 
bir f enç görmemi~) erdi. 

Kadınların bazıları okadar şa-
şırın ş!ardı ki ellerindeki bıçaklarla 
ellerini yaralamışlar ve kanatmış 

lardı. Hepsi de bu kadar güzel, bu 
kadar yakış:kh bir insanın, insan 
olacağına kail olmamışlar, içlerin
den kimi ona Allah! Kimi Melek 
demiılerdi. 

Yusuf çekildikten sonra ka-
dıolar konuştular. Hane sahibi 
muzaffer olmuş, kadınlar.o hepsi 
de ona hak vermişlerdi. Bu 
kadar g Dzel bir köleyi insan sev
mez de ne yapardı. Bu sevgiyi 
dedikodu mevzuu yapmak, bıç 

le doiru deiildi. 
( ArkU& var) 
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1 lıterlla 685,- 20 kuroıa 124.-
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20 fr. Belçika 118,- 1 zloti 24,-
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Çekler 
Loadra 884 Prar 16,0865 
Nev • york 0,4717 Viyana 4,1333 
Parla 12,05 Madrlt 5,7806 
Mllano 9,2850 Berlln 1,936) 
BrUkıel 3.,41>:5 Varıova -4,2540 
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• 0..60 P. 22,ı~ BomootJ ~ 

E•ham ve Tahvlllt 
Vra 

lıtlkraıı Dahllt.;gg::-
' Reji 

Tramva1 
Rıhtı'll 

OıkUdar •• 
Terkoe 
Elektrik 

Lira 
• 4t20 

DUyur.u Mu. * 57.25 4,97 
20,25 
J70,-
41,50 

GUmrUk • 6,00 
Saydl maht 6,60 
Bağdat tertip 1 8,75 

• • il 5.20 

BORSA HARİCi 
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Lira 

-.-

Lira -Türk Altını 9,21 
Jnr. • J0,42 

(Reşat) 

(Vahit) 
46,75 
46,20 

Fr. • 8,22 
R ıı • 10,7~ 
Mecidiye 35,00 
Banknot (Oı. B.) 239 

ince beşibirlik altın 

( Cümhuriyet ) 45,
( Hamit ) armalı 50,00 

Kalın be~lbtrlik nltın 
(Reşat) • 47,00 
( Vahit ) • 48,CO 

( Gllmhuriyet) 46,20 Mmr Kr.Fo.1886158 50 
( Aziz ) 46,00 • " • • 903 SG,50 
( Hamit ) 46,00 " " • 1911 84ı50 
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Evlenme 

Gazeteci arkadaşlarımızdan 
Remzi Beyle, Ticaret Odası aza• 
sından, mühendis ve muallim Sır
rı Beyin yeğeni ve Azmi B. kap
tanın kerimesi Mihriye Hanımın 

akitleri Beyoğlu Belediyesinde 
icra edilmiştir. Tarafeyne saadet 

dileriz. 

SON POSTA 
Yevmi, ~lyaai, Handia •• Halk 

ga:ıreteai 

idare: 111ta.nlıul • Eski Zaptiye' 
Çatalçeşme sokağı 25-

Telefon ı lstanbul • 20203 
Posta kutusuı lstanbul • 74t 
Telgrafı Is tan bul SON POSTA 

ABONE FIATI 
TÜRKiYE ECNEBi ----t400 Kr. t Sene 

750 " e AJ 
400 • 3 " 
ıao • • " 

~i(.Ql(r 

1400 • 
800 • 
300 • 

Gelen evrak geri nrtlmez 
lllnla.rdan meı'ullyet alıolll&I 

cevap için mektupl ara (6) klll"Ufluk 
dul UAvasl llzımdır. 

Adreı değiıtlrflmoıl (20) turuıtıu. 

Guetemlade plı.an reelm " yaalarq 
batb bak.lan mahfus ,,. ı ... t•miae 

aittir. 

i 

--~ 

Yeni Neslin Düşün
celeri Nedir ? 

f Baıtarafı 6 ıncı sayfada ) 

larına, tabiatin damak kurutan, 
kan donduran tezahltrlerioe ve 
her tiirlD mahrumiyet ve mnı· 
killita aldırmıyarak bu sarsılma· 
yan temeli 29 Tetrinienel 1923te 
azim vo imanla perçinlediler. 

Fransız inkılAbı garbe nasal 
istibdat rejimine mukabil taze 
bir rejim yarattıysa, Türk inkılabı 
da ıarka Milli hAkimiyeti ve ma
arif, din, hukuk, lkbaat ve daha 
birçok inkılaplar kollek11iyonile 
nllmune oluyor. 

Bugün bütün dOnya cemiyet• 
lerinin geçirdiği buhran bakika• 
ten Uzücil ve çok yorucudur. Her 
taraftan tezahü.r eden buhran 
ferdin yaşayıı tarzım çok titiz· 
leştirmiştir. Gerçi milli hazineler 
fakirleşti. fakat fert, ihtiyacım 
muayyen bır miyar ve mikyasa 
tibi tutmak ıuretile ruhi bir 
kaoiliyet kazanmı~tır. 

Din hakkındaki telekkim pek 
aatbr olmakla beraber, telekkile
rimin yadırgamadığı dini kaide
lere temiz bir imanım yardır. Ta• 
rihto bu din telekki ve benimse• 
yişinin nekadar derin ve koyu 
olduğunu ulu abideler ıekJinde 
görllyoruz. Bugnnkft lAyik Tür· 
kiye, bunlarla boy ölçüşecek 
zaman telekki ve benimseyişle· 
rinin eserlerini, bnynk medeniyet 
abideleri ibda edecek. 

Ana- baba ocağı bu ocağın 
iefik kucağı çok muhteremdir. 
Muhabbet ve samimiyet esasları 
üzerine istinat eden bu gUnkn 
Tilrk ailesi ana Ye babanın mu
kabil saygı ve kıymetlerle bağ
landığı aşikardır. Bugünkü Türk 
ailesinin mühim bir kısmı ( ki 
başta köy aileleri gelir) bir is-

Sorduğumuz Sualler: 
1 - Türk inkıllbı hakkında ne 

dUtUuUyorsaPuz, 'e bu lnkılA.bı 
nasıl anlarsınız ? 

2 - Cemiyetin geçirdiği buhrana 
kartı kendinizi kuvvetli hlasodiyor 
musunuz? 

8 - Dindar mısınız ? 
4 - Aile hakkmdaki telAk iniı 

nedir? 
5 - Hayattan korkuyor mu-

sunuz? 
6 - Nasıl bir bayat iıtersıntz 

ve nasıl yaf'lmak istersiniz ? 
Genç karilerimiz bu ıun Icre 

doğrudan doğruya matbaamıın gön
dermek surctile cevap vcrcbiUrlor. 

tihsal birliği teşkil ediyorlar. Her 
gün biraz daha medenileşen bll
yük ıehirlerimiz do bu birlik he
men hemen yok gibidir. Buna 
mukabil ana ve babanın meslek 
aynlığı iıtihsalde değil lstihlikte 
birliği vDcude getiriyor. Bugllnkll 

Tnrk ailesi bltıl din tellkkile

rinden uzak, mllaener bir tetek• 
kili olmıya çalışıyor. 

Yaranı büyük nmit Ye malze
melerle karıılamıya ha11rlanan in
sanlar, yapmak heyecanının bilen, 
o zevki benimsiyen insanlardır. 

Hayat korkusu, istikbal endişesi 
ve yarmın limitaizliğinden doğar. 
Ben ümitlerimin aydınlattığı mef• 
küreme kavuşmak için hayattan 
korkmak değil, çok yaşamak 
istiyorum. Tok kannh bir haya
tın yaratbğl azim ve irade ile 
mficeasem ve olgun inkıliplar 
bekçisi olacağım. Maddi ve mane-
vi ihtiyaçları temin edilmiı bir 
hayat, müdahalesiz bir yaıayıı 
isterim. 

Abdullah Cevdet Beyin Cenaze 
Namazında Bir Hadise Çıkh 

( na, tarafı 1 inci sayfada ) 

Sonra fikrin aleyhinde olanları 
da başka bir cümle ile tatmin 
etti: 

- Bizce Abdullah Cevdet B. 
müsllimandır, müslilman adını ta• 
ıımaktadır, bu itibarla kendisine 
müslüman merasimi yapılacaktır. 

Namazdan Sopra 
Bu şerait altında haz r bulu

nanlardan bir kıammın iltibakilo 
bir kısmının da müstenkif kalma• 
sile namaz kılındı. Oradan oto• 
mobillerle kabristana gidildi. Bu· 
rada kabir hazırlanmıştı ve mutat 
merasimle tabut toprağa indirildi. 
Fakat yine hafif bir iki itiraz 
sesi işidildi: 

- Duaya llizum yoktur, de· 
niliyordu. Maamafib dua da ya• 
pıldı Ye Abdullah Cevdet Bey 
arkasında b raktığı münakaşalara 
lakayt, toprağa indi, gömüldü. 

Dinli midi, dinsiz midi? Bize 
ait değil, fakat kabir başında 
münakaşayı doğru bulmad ğım zı 
kaydettikten sonra: 

- ~o ölüleri hayır ile ya
detmeyi amirdir, Allah rahmet 
eyliye deriz. 

Hocafendilerin Fikirleri 
Hadiseyi müteakip dinde vu

kuf sahibi olnn bazı hocafendi
lere müracaat ettik. fikirlerini 
ıorduk, aldığımız cevap ıudur: 

- Biz, değil dine llkayt 
kalan bir müslümanm, hatta bir 
gayrimüslimin nbmazını bile kıla· 
rız. Zira son dakikasında Cena• 
bıhakkın müteveffayı bize ilhak 
etmiı olmasını muhtemel buluruz. 
Bu itibarla bizce mahzur varit 
değildir. 

Namazın kıhnmamaunı isti
yen!ere gelince, bunlar kendileri 
iştirak etmemekte aerbesttirler, 

esasen rubun mevcut olmadığım 
kabul ettiklerine göre bu hare
kette mnteveffanın muazzep ola
cağmı ıöylemelerinde mantık 

göremem. 

Tahir Efendi Diyor Ki 
Dini bilgi!eri Ye vukufile 

methur olan Ayasofya camii 
ikinci imamı Kast.amonulu Tabir 
Efendi de bu hususta ıunlan 
ıöyledi: 

- Bir adamın cenaze nama
zını kılmamak için o adamın şer'• 
an küfrü teıpit edilmiş olmak 
IAıımgelir. lslamiyet müsamahalı 
bir dindir. Müslüman ismini taşı
yan bir adama kolay kolay dinsis 
ve kafir denemez. Hatta bir 
adamın ef' al ve harekitınao yüz• 
de (99) u küfrüne, biri de islamJ. 
yetine delalet ederse o adam 
yüzde bir delille Müatlümandır ve 
namazı da kılınır. F asik ve gO
nahkirların bile namazlarını kıl
mıya mecburuz. Peygamber za
manında Übey ibni Selül isminde 
bir münafıkbaıı vardı. Bunun 
oğlu Abdullah ta mükemmel bir 
Müslümandı. B!ır gün Obey a,do. 
Oğlu Peygambere gelerek ''ha· 
bam öldü, Yaresulillah kamisi sa
adetinizi veriniz de teyemmllnea 
babamı tecbiz edeyim" dedL 
Peygamber derhal sırtından göm
leğini çıkararak veriyorken Ha..., 
reli Ömer Peygamberin eteğin
den hafifçe çekerek: .. Peygam-
berim, bu adam mllnafıklarıa 
başı idi. Namazını kılacak mıyız" 
dedi. Peygamber .. evet" cevabını 
verdi ve bizzat nama%anı kıldırdL 
Abdullah Cevdet Bey ıer'an Müs
lümandır. Küfrii tess:it edilmemi,. 
tir. NKmaazı kılacağ z Ye kıldık. 
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Adalardenizine · Alman 
T ahtelbahiri Gönderildi 

Tewımız orlalarma doğru 
Fransızlar SeddOlbahirde aahil 
müdafaa bataryaları teaia edin· 
ccye ~o lngiltereden ağır toplar 
ile mücehhez monitörler gelinceye 
kadar Türklerin bu topçu ateşine 
mlni olmak kabil olmadı. Hatta 
•eferin nihayetine kadar bu ha· 
taryalar tamamen iskAt edilemedi. 

ileri hatlarda ise, gemilerin 
himayesinden mahrum kalmak 
okadar btiyük bir tesir yapma• 
mıstı. Bir müddet ıonra ahvali 
adiyede, mesela Anıac cenahla· 
rmı himaye hu usunda 4 puıluk 

toplarla mücehhez olan torpito 
mubriplerinin ateşi btıyiik gemi· 
lerin ateşi kadar ınüeasir olu· 
yordu. Maamnfih ağır bombardı· 

mana ihtiyaç olduğu zaman bü
yük harp gemilerile krovazörler 
tehlike ne ,olursa olsun eskisi 
gibi limandan çıkıp geliyor ve 
vazifeleri biter bitmez tekrar ya 
lmroıa veyahut ta Mondrosa d(). 
oüyorlardı. 

Müttefikin donanmasının aldı
ğı tedbirler sayesinde Alman 
tahtelbabirleri bir haylı mllddet 
yeni muvaffaluyctler kaydedeme· 
diler ve hiçbir zaman Çanakkale 
aeferl üzerinde kat'i bir surette 
müe ir olamadılar. Maamafib, 
idare noktai nazarından bunların 
o civarda bulunmaları çok bUyUk 
mUşldilat ihdas etmekte idi. 

Monclrosla, Gelibolu şibihce

ıireıi arasındaki münakalAta tah· 
dit mecburiyeti karargahı umumi 
levaum ve nakliye ıubesioi gayet 
nazik ve gittikçe karışık bir va
:r.iyette bırakmıştı. 

Adalar denizinde bulunan 
tahtelbahirlerin üç taneden iba
ret olduğu söyleniyordu ve bu da 
filhakika doğru idi. Cebeliltta
rıktan geçerken görülen ve Tri
umpb ile Majestik zıhlılarını ba
tıran bü} lik U 21 tahtelbahirin· 
den maada U B 7 ve U B 8 
tahte!bahirleri de Pula limanından 
trenle \'e parça parça halinde 
gönderilerek mayıs sonlarma doğ
ru Çanakkaleye va ıl olmuşlardı. 

U 21 ın suvarisi kaptan 
Hersing Almnnyadan 25 ni
aanda hnreket elmiş ve olduk
çn macernh bir se} ahatten ve 
Dalmaçya sahillerinde bulunan 
Cattars şehrinde biraz tamir gör· 
dükten sonra 25 mayıs sabahı 
boğazlarm önüne vasıl olmuştu. 
Triumph ve Majcstic zırhlıJarmı 
batırdıktan sonra lstanbula gitmiş 
ve Türkler tarafmdan pek parlak 
bir surette istikbal edilmiştir. Bir 
ay soııra tekrar Adalard.enizine 
çıkarak bir Frans z nakliye ge
misini batırdıysa da. bu onun •on 
muvaffakiyeti olmuştu. 

Bir müddet sonra üç Alman 
tahtelbahri daha Polaya vasıl 
olarak evvelkiler gibi fstanbula 
sevkolundular. Bunlardan bir 
kısmı Türkiyede istihsal edile
mıyen bazı hususi mevaddı har
hiye nakliyatında kullanıldı. Fakat 
bir tanesi 13 ağustosta 1400 ka
dar efradı hamil bulunan ve la
kenderiyeden Mondrosa gitmekte 
otan Kuiğ Edward lngiliz nakliye 
gemisini batırmıya muvaffak oldu. 
Bu efradın ancak üçte biri ge· 
miye refakat eden muhripler 
tarafından kurtarılabildi. 

Daha aonraları deni:z: tarikile 
Adalardeniıine birkaç bUyUk Al
man tahtelbahri daha gJnderildi. 
Ve adaların ~raıında dolaınn bu 
gemiler oralarda seyretmekte olan 
ıefaine hayli zarar iras ettiler. 

EylQI ayı içinde Almanların 
elde bulunan 43 tane tahtelbahir
lerinden 14 tanesi Akdenizdo ve• 
ya f stanbulda faaliyette bulu~ 
makta idi. Almanların mecmu 
tahtelbahir kuvvetlerinin oldukça 
mUbim bir kısmının 9arkı karipte 
bulunması, Almanların Boğazların 
muhafazasına ne kadar ehemmi· 
yet vermekte olduğunu pek açık 
Ye bari:z bir ıurette gösternıek
tedrr. Tahtelbahirlerin bu suretle 
tevziatı hakkında ınUtaleasmı ya
ı:an bir Alman bahriye muharriri 
bu tahtelbabirlerin asıl vazifeleri 
olan tahtelbahir muharebesini 
yapmadıklarını, yani ithalatı ke
serek İngiltereyi sulhn icbar 
maksndile çalışmadıklarmı itiraf 
ediyoı· ve diyor ki: 

''Maamafih boğazlardaki bo· 
ğuşma o ı:aman en lıayatt mesele 
idi. Müttefikler boğazları geçli· 
ği takdirde Almanya muharebeyi 
kaybetmiı olacaktı.,, 

ÜçUncU Klrte Muharebesi 

Mayıs nihayetinde 1-Jelles'teki 
İngiliz ve F rnnsız hatları, hücuma 
kalkacak derecede en yakın 
turlc siperlerine 2'aklaştırtlmıştı. 

Yeni hiikümetin Çanakknle 
seferi hakkındaki fikir ve niyeti 
hakkında henliz bir malumat 
yoktu. Fakat ileri gidilmesi mal· 
lup ise istila ordularını atıl bu
lundurmak, adeta intihar etmek 
demekti. ÇUnki gün geçtikçe 
Türk mevzileri gittikçe tahkim 
edilmekte ve şibihcezireye hergiin 
Tlirk takviye kıtaatı gelmekte 
idi. 

jeneral Hanıilton, İnııiltereden 
daha fazla efrat ve cephane ge
linceye kadar yeni taarruzu tehir 
etmeyi tercih ediyordu. Fakat 
Heli es' teki lngiliz ve Fransız 
kolordu kumandaııları, elinde 
bulunan kuvvetler ile Ahibaha 
sırtlarını zaptcdeceklerinden enıin 
bulunuyor ve bir an evvel bu 
teşebbüse başlamak istiyorlardı. 
Lort Kitcheııer dahi 19 mayıs 
tarihli telgrafında ileri gidilmesini 
tacil ediyordu. Türklerin ahiren 
Anzac'taki mağlubiyeti de ce· 
nuptan muvaffakıyetli bir hareket 
yapmak zamanı geldiği kanaatini 
uyandırmakta idi. 

Bu şerait altında Jeneral Ha
milton, Heli es ınmtakasmda 
umumi bir taarruza gcçmiyeı ka
rar verdi. Fakat bu defa Ahf
bnba sırtlarını bir gOnde ıaptet· 
miye kalkışmıyacakh. Efradrn 
vazifebİ Y ~rım adadaki TUrk 
ileri hatlarını baştanbaşa zaı tet
mekten ibaret olacaktı. 31 mayıs 
günü lrnrargahı umumide aktedi
len bir İçtimada Jeneral Hunter 
Weslon ile Jcneral Gouraud 
hazırladıkları ıon harp plinım 
teklif ettiler ve bu plAn olduğu 
gibi kabul edildi. 

İki gün sonra karargAhı umu
mi, taarruza 3 haziran sabahı 

ba.,lanacağını muhtelif k taata 
teblii etti. 

( Arka.ı var> 

SO N P OS TA 

RADYO-
2 Kanunuevvel Cuma 

lıta•b'l (t 200 metre - 17 u:ı 
(Müt rret H.) 17,4') gramofon, l!I or· 

keatra, J9 Keııml .l·iya-zi B. Ye arka
dııtları, IO Belkiıı H. :?0,80 Hanımlnr 
saz heyeti, ~l,80 ork11trn, Ajan~ ,.. 
Borsa haberleri, s:ı.%\t ayarı. 

Bükret 304 metre) - 20: felsefe 
Ye din hakkında bir koııfer:uıl!, :H 
aenfonf. 

Belgrat ( 31 metro ) 20. Gramo
fon, 20, 16, Konfer:uııı, ~1 Viyana'dan 
naklJeıı {Ma keli balo) iımiodeki opera. 

Roma ( 441, metro ) - 20,15. 
haber 'e grnmofoıı, 21145 muhtelit 

konser, !!2 iki kt,ilik ıarktlar. 

Prat - (488 ınelra) 20,20. Kora 
kon serf, 21 ,30 Betlıoven 'den parça tar. 

vı,an• - ( 51 ' uıtlrı ) 21 Bir 
ınAeke:i balo isııılıı<lt>ld opera, 2:1,40 
<lnns hııs ıl:m. 

Peıt• (ôöO ıuetre) :!0,5 (Vnıli)· 
ııiıı Jtlıcllo ieıni ıdeki opcra .. ~ı. 

Varton - (14l1 metr•) ~1 Koıı
M, :?1,tü ee:ıfoııı. 

Berlin - (Hi'J5 ıııotre) 20,~-t5 eski Ye 

ycırıi tlan"I' r. 

3 KAnunuevvel Cumartesi 
fatanbul 1 00 metru 18 don 

itibaren. 1 ,4:> DurUttaliın, 1 ,4j-19,20 

ürke tra. ı !), •O - ı !J, 1:; rransızça clcrs 
( MOptcdilero 111.ılıırna ) lfl,43 - 20 Or· 
ko tr ı, .!O, 21 •. m Dartıtt .. lim. 21 ,BO 
22,30 Orkf:-sırn. 

BOkreı - ( 394 ınetr• ) ~0,45 gra.· 

mofoo 1?1 H.:ulyo orkeı:ıtr ı ı, ~1.45 
şarkı konseri. 

'~•lgr.a t - ı:u ınetr•) ~u J' o mcıdi 
!.'.O,!>:t J\u\·nrtot, ~ı,~.j: .. ıı gl'C6 :..8.25: 
Gilııllıı lı:\b rleriııdon soııra .ıişıım 
koıı mi. 

Ro na - -<4 l metre ) 21 h:ı.uer ve 
gnı ıııofon, 21, lj pıılııt orkestr.ı~ı. ırıf'Ş· 
hıır opernl,Lrd. ı parr;alnr. Konser fa
ıla ı ı 1111 ıııda konferan ve haber. 

Pnl i ıo .. tre) ~2,ö konırnr 
.. ~. tfı ııı('rk<'r. tiy:ıtrosıınılaıı n:ıkil. 

Viyana (ilS ııı•trel ':!0,2ü ,.ırkı 
koır.:•ri 'l,1:1 kiı~·fıl, lıir koınodi 28,15 
akısın 1 ~·ıı:;l'ri. 

Peıte :i u 1111·trc ::!J, 1.i l.lcar 
ıou ikiıiıı .1 ları cı•rni) ~tinlıı mil aırıe

rr .. ı. 2.: lı:ılı •r 'v c,:ı~tıı. 

Varıo·n JU' ıııetu !.>() 

ınuht1lif, :! ı,~; rndyo gazetesi. 21: 
hafif k ıı~ı r ' ı ı 1 aıı::; h:ı,alnrı. 

Bl'rl n 1 ti.l.i metre !:1: K:ıicı,er-
da ıı ııl\lcıı 11.t'dırn an'at ı;cce i. 

Mav:Ude Davet 

Harı Hiisev n paşa zade Nuri beyin 
ııı:ıhduıııu ve Topırne feriklerinden 
Zihni paş.ının damadı mHhum Adil 
beyin ruhuna ithaf edilmek üııere 
bugün uat 13 te Haliçte Ayvanaaray• 
da Ceh'lr h •. zrctleri namil• ınaruf 
camide mevlut okunacağından nıer
humuu ailesi tarnfından arzu buyuran 
zevatın h~'riflcri rica olunmaktadır. 

--------------
ZA YI - n ıı J ıaııt:ul uıerkuz po • 

t ıL.ı •<1İ dı nnl 1 ı buçukta cleruııun
da l ı) ı ıot iz ıı lm ıırıclıl..lor ha' ı ufak 
b r ı:.uı ta 1-n~ l •I muşt ttr. 

Hulnıı z,lt ı ı uıCıl .. ıfat ıı.ul,·ılıiliııdo 

Tok tlıyarı ol •liıı ıı 85 nuııı,ır. ıııa 
tosllmi r <·.ı olunur. ------

Sultıınahmet Sulh lktncl Hu. 

kuk Mahkemaalndenı 

Sıdıl .L h.uııın ılu lust:ıfa w• Mah
nıut \),ti 'o .Melımot Kaıııil efoııdılor 
H' Bolhİ!I vo Muz lfcr hanımların •a· 
~i.uı ·c nıll~torcknu ın,ıt sarrıf olduk
İurı llocapaşa ın:ılı:ıllesindo Hacı rcr
hat sol,:ıgırıda \ 'O llncı Ft'rlıat sok:wi
lc ıı ıdnHnıligfır cndıh slııde ' '6 1 üşo 
Lın,ıııda '0 otrafı kfırgir ve taYanı ,ıh· 

ft.1' \e :ıonıiııi ı;iıııento ı.iü~ meli \ 'O 

ynglı l oyalı ntik 11 ve coılit ~ Xo. lı 
lıir bap dl kkfrnın İ7.alei 9uyıı11 1.1111· 

ı ıudn fılruhtu tnl,arrur ederek '' ra 
kılınan ı irinci .~\'ık arttırma HC'tıce

eindc l üOO lirny. talibi zuhur <'lmit· 
de ktJ ııwtiııi bulıııadıgıııllnn ıkınci 

arttırıuarıın ıaaııma k:ırar \ er.lıuiş vo 
17 U.nunus.uıı 933 t.ırilıino mUsadil 
anlı E;ÜD U eııat 15 te icr:ı. ı m ukarror 
buhınmu9 oldu~ ıııclan t ilip olanl.mn 
y ''iti ve aati ıue1.k(ıcda l.ı) motl mu
lı.ınııııouesı o ıuı ' OJ lir.mın yfü:do 10 
ııi~lıt'tiııda poy ah\' C' ini lıaıııilon Dul
tanuhrııC'l Snlh İkinci Hnluık .Malıl,o· 
ıôl' ine fl~ı::-:11 

llln olunur. 
No. lle m ilrac.ı tl.Lr 

KaaunueY•el 2 .... 

DiplomatlaraHükmeden GizliKuvvetler 

Salonda Birdenbire Bir 
T eliş Eseri Göründü 
( Rıı,l:ırah 1 inci sayhı.dıı ) 

bir akaakhk oldu. Çeka memur· 
ları fUpheye dUıtUler. On dakika 
ıonra burayı basacaklar. Onun 
için muvakkaten buradan ve 
9ehirden çıkmak icap ediyor. 

Reily, kendi kendine dUşUndü: 
- Deınek, endişeye dll§mekto 

hakkım varmış. Bir şeyler dönli· 
yor amma bakalım neler? 

Şimdi Reily önde, Şatkovski 
arkada koıarak bahçeden geçi· 
yorlardı. Parmaklığın önünde 
duran küçük bir otomobile atla· 
dılar. Şatkovski yine dreksiyona 
geçti Ye araba bir hamlede ileri 
fırladı. 

Ylizbaıı Rt:ily : 
- Nereye gidiyoruz ? diye 

bağırdığı zaman ancak fU cevabı 
alabildi : 

- ilk yakın istasiyona 1 
Otomobil, geniş bir cadde 

üzerinde Adeta uçuyordu. Bir 
dehşet veren seyahat te yarım 
saat kadar sUrdU ve yine tenha 
bir evin önilnde durdu. Bu evin 
manznrasmda, garip bir metruki
yet okunuyordu. Bahçesi karma· 
karışık otlarla dolu idi. Şatkovski 
sür'atle yerinden indi, YU:ıbaşı 
Reily'yi de kolundan tutarak in· 
dirdi : 

lngiliz. bUyllk bir endişe ile 
sordu: 

- Deli mi oldun yahu 1 Burası 
iıtasiyon d~ğil ki !. 

Mongol çehreli Ruı, ilk defa 
doğruyu söyledi : 

- Evet istasiyon değil amma 
Çeka! 

lngilir. derhal bir adım geri 
fırladı ve elini arka cebine gö· 
tllrdli. Fakat yarım saniye sonra 
ayni el, bl\yllk bir aciz içinde 
girdiği ye.-den boı çakıyordu, 
Çünkli Reily'nin tabancası Şat• 
kovski'nin elinde parıldıyordu. 
Maamafih lngilizin cesareti kml· 
maroıştL Büton cesaretini topladı 
va karşısında göğsüne çevrilen 
tabanca namlusuna rağmen Ruıun 
üzerine atlamak üzere iken göıO 
evin parmaklığı gerisinde, bir 
sıra Uzerine dizilmiı ve ellerinde
ki uzun tabancaları kendisine 
çevirmiş duran neferleri gördü. 

lngiliz Ylizba,111, bOyllk bir 
mehararetle: 

- İşlen hayır yok 1 diye 
mırıldandı. 

Sonra; Şatkovıki ile geçen 
kısa mücadelenin tahribatını tan· 
:ıim etti. 

Kravatını düzeltti, kemerini 
yerine getirdi ve sonra bili ta· 
bancasmı kendisine çevrili tutan 
Rusa dönerek, kısaca: 

- Domuz! dedi. 

* Yüzbaşı Reily'nia akibeti, in· 
giliz istihbarat teşkilatınca, şim· 
di, blitiin teferruatına kadar ma• 
lftmdur. Bu malümah \'eren, Rcily
nin ölümüne sebep olan Tröstün 
müdUrlerinden Opperput' dur. Üp· 
perput bu sırrı niçin ifşa etmiş· 
tir? Bunu söylemi ye lüıum olma· 
dığı ,öyle dursun, söylememek 
için sebep vardır. Ayni zamanda 
bugl\n öldürülmüş olması çok 
muhakkak olan yine ayni adam, 
Tröst denilen meıhur tuzağın 
tarihçe11i de alikadarlarca nıalüm 
bulunuyor. 

Bu teşkilat, artık buıtUn ınev· 
cut değildir. Onu yarata Çeka, 
işe yaramadığıoa gördüğü gün 
lağvetmiştir. işin iç yüzU şudur: 

Beyaz Rus mahacirleri, gittik· 
lcri memleketlerde Sovyet Rusya 
aleyhinde teşkili! yapıyor ve 
rahat durmayorlardı. ilk fikri or· 

senin dedikodusu, tröstün emni· 
yet fÖhretini bir anda teslı etmiı 
bulundu. 

Pariıte oturan, fakat biricik 
kızı Rusyada kaldığı için hayatı 
aıap içinde geçen eıki Rus Je· 
neraUarından biri, bu adamlarla 
müzakereye girişti. Anlaıhlar; 
bir müddet sonra genç kız Rus
yadan çıkarıldı YO Paristc bulu· 
nan babasına teslim edildi. T röı
tUn bugünden yarına şöhretini 
kuran işte bu hAdise oldu. On
dnn St'nra bu tröst, Rus çekası· 
om elinde mükemmel bir tuzak 
vazifesini gördü ve yUzbaıı Reily 
de aynı yoldan Rusyaya girerek 
) akayı ele verdi. 

* Yüzba~ı Reily yakalanır yaka· 
!anmaz öldilrUlmedi. tlapse atıldı. 
İngilterede, onun akıbeti hakkın· 
da kimse bir şey bilmiyordu. ilk 
haber, Sovyetlerin Berlinde bu
lunan bir adamlannm eline geçti. 
O kanal ~asıtasile, diğer bir ca
sus meseleyi öğrendi ve Berlin 
fngiliz Sefaretine koıtu. Bu adam 
heyecan içinde idi. Sefiri g6rmek 
istiyordu. Fakat bulunmadığı ce
vabı verildi. Nihayet bir kitiple 
kartılaşdı. Her ikisi de biribirine 
karşı son derece ihtiyatlı davra· 
myordu. 

Casus dedj ki: 
- İngiltere için bilyllk ehem· 

miyeti haiz bir haberim Yar. Fa· 
kat İngiliz bir buı parçası gibi 
soğuk duruyor vo allkadar gö
rünmüyordu. Cuus, nihayet bU· 
tün bildiğini anlatmıya mecbur 
oldu. Reilyin uğradığı akıbeti 
anlattı ve mlihim bir lngiliz iatih· 
barat memurunun Sovyet hapis· 
hanelerinde bulunduğunu bildirdi. 
lngilizin aoğuk tgYrı bUabUUin 
buz kesilm~tL Bu ıöı üzerine 
derhal ayağa kalktı Ye caıusu 
baıtan aıağı ıUzdll: 

- Azizim efendim; İngiltere 
hUkümetinin hiçbir yerde iıtihba
rat memuru yoktur. Bu itibar ile 
malümatmız yaıılııtır. Gut Mor
ming Fakat casua gider gitmeı 
fngilizin tavra da değiıti. Şifreli 
telgraflar Londraya doğru uçmı· 
ya başladılar. 

Yi\zbaşı Reilyin akıbetine ge-
lince; bir gece yarısı, çeka me
murları onu höcresinden çıkarmış, 
ellerini :•rkasma bağlamışlardı. 
BindirdikLri otomobil, iki tarafı 
dümdüı ve bomboş bir geniş 
yol Uı:erinde hareket ediyordu. 
Az sonra Reily otomobilden in· 
dirildi ve gecenin karanlığında 
bir ateş parladı ve bir ailAh sesi 
duyuldu. Bu silahla, Reily'nin kalbi 
delinmiş ve bilahare Opperputun 
ifıa ettiğine göre bu tabancayı 
İbrahim isminde bir çeka memuru 

atmııtır. Ogün, bugün, Pepita artık 
Piccadelly tiyatroıunda görllnme
anektedir. Bitik ve nevraatenik 
bir insan haline gelmiı, ölUmU 
dört gözle beklemiye ba~lamışlır. 

* Bir müddet sonra Ruı gaze-
telerinde şöyle bir haber intişar 
etmiştir: 

.. Sovyet hudut muhafızları, 

geceleyin hududu geçmek istiyen 
bir takım kaçakçılar Uıerine ateş 
elmiye mecbur kalmıt ve bun· 
lardan biri öldürlllmil~tUr. Üzerin· 
de bulunan kağıtlar, bu adamın 
sabık Jngiliı yüzbaşılarından Reily 
olduğunu kaydetmekte idi. ,, 

SON 
taya ntan adamın kim olduğu 
meçhul ise de, gilnUn birinde r 
Yakuşef ile Opperput Garbi 

Kroşko 
Avrupa şehirlerinde sık, sık 
görUnnıiye başladılar ve tröst 
denilen teşkilAtm propagandasını 
yaptılar. İlk zamanlar, herkes bu 
işten şUphe ediyoı du. Fakat mu· 
bacır Alemine yayılan bir bAdi-

YUzbatı Reily'yi Öldürten 
Adam 

Yazan; Berndorf 
Yarın 

L~~----------------



2 KAnunue•vel SON POSTA 

. '\ . •• . . 
1 . o u E • . . • . . 

J ~I 

EMLAK ve EY f AM BANKt\SI 1LAl\JA ı 

Kira ık • 
mesıre 

şu VeFetta • rl • 
ın 

tu şla ak al o y ra 

Bo~aziçinde Beylerbeyinde Be}lerbeyi mesiresi üç sene müd
detle kiraya verilmek üzere müzayedeye vazcdinniş olduğundan 

taliplerin yevmi ihaleye milsadif 10. 12, 932 cumartesi gUnü s t 
on altıda şubemize müracaatları. 

Siyah Takkeli Rahipler Dua ar Mırıldanıyorlardı İnhisar ar Umum ·· dürı·· ğün e • • 
Samsun fabrikası için şartnamesi • muc:bince ve pazarhkln 

"310,. met~e mik'abı kereste sat n alınacaktır. Taliplerin şartnam 
yi gördükten sonra pazarlığa iştirak etmek ilzere ''% 7,5,, temi
natlarım hamilen '12 1293.! 11 pazartesi günü saat "1511 te Gal ta

da Mübayaa lrnmisyoııun:ı müracaatları. 
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Ve meselA ( bakireler iyi· 
nl ), (kısır kadınlara şifa duası) 
gibi mUhim ibadetlere iştirak 
edPrim.. Bizim ruhani kisvemiz, 
tepeden hrnağa kadar ımsıkı 
kapalıdır. Buna bin en sizi bir 
kimsenin görüp tanıması imkanı 
Yoktur. Ayni zamanda (sükuti 
rahipler ) aras nda bulacağınız 
İçin (ilahi) söylemeniz de lu:::um-
uzdur.. Şu halde bütün fedakiir

Jığmız, yalnız bir rahip l isvesi 
giymekten ibaret kalacak. 

- Fakat dostum, orada kn· 
ıık gibi dikilip duracak değilim 
Ya.. Her ayinin icap ettirdiği bir 
seramoni vardır. Hele şark iba
detlerinin nekadar uzun, nekadar 
ince ve teferruatlı olduğunu kaç 
ltişiden işittim. 

- Hayır, zclbit efendi, hayır .. 
Siz, sadece benim yanımda bulu
nacak.. Ve ben ne yap rsam, ıiz 
de aynen benim gibi yapacak· 
Buıız. 

Kılavuzumun teklifi bana ca
lip gelmişti O, bana elbise te
darik etmek için gittikten onra, 
kuş tüytı şilte Ozerine uzanmış 
düşllnUyor, bu esrarengiz hayatın 
heyecanlar nı bütün inceliklerile 
his ediyordum. 

Ortalık karardıktan SO"lra 
llz:un ve kenarları işlemeli rahip 
eloiselerini giymi~, başlarımıza da 
işlnıeli takkeler geçirmiş olduğu
ltıuz halde ( Kandah - Sivani } 
tn b .. dine gitmiye başlamıştık. 
'l olda rehberim mUtemadiyen, 
( Bre hm en } dininin felsefesinden, 
te.,azu ve tcvekkülan insanı tc· 
kernmUI derecesine isal edeceğin
den bahsederken, ben de mabet
te tesadüf edeceğim kadınların, 
ılık ve yumşak Nadaya benz"yip 
benzemediklerini tahayyül edi· 
l'ordum. Mabede yaklaştıkça he
Yecanım artıyordu. Rüzgar, ma· 
bedin avlusunda yanan meşalele
tin çam ve servi kokulannı etrafa 
Yayıyor; kızıl levler, mabedin 
tlstü te yığılı balkon ve revalcla
tına çarpıyordu.. Yollar, epeyce 
kalabalıktı. Sazan elele tutuşmuş 
'ulı ve fettan Hint dilberleri, 
Çıplnk ayaklarındaki takunyeleri 
~rtrip bir ahenkle taşlarda takır
t.ata bkırdata yürüyerek yanı
ltıızdan geçiyor, bazan da beyaz 
b~biseli, siyah takkeli rahipler 
dır.. dua. m_ınldanar:ık mabede 
~ ~gru ılerhyorlardı... Mabedin 
l a.pısı. bir panayir yeri gibi Ka

a.balaktı. Rehberim, ihtar etti: 
Muhterem Zabit Ffendil.. Ka

~~Ya yaklaştık. Tıpkı ( sUküll ra-

ııpler ) gibi yüzünüıi.l örtseniz iyi 
O Ur. 

. DedL. T kk min n ... tnndeki 

~~: İpek örlüyl\ çelttim, bir peçt= 
h" ı yüzümü aetrettiuı. Şu halde, 
bıçbir tehlikeye m ruz kalmadan 
l en de yerliler arasına karışabi· 
~ektim. 

tn Y ava, yavaş geniş mermer 
h trdivenleri çıki k. Basamaklar, 
\jtr Çeşit dilencilerlo dolu idi. 
iD~lul~ac k rehberimin kulağına 
&l dırn: 

le - Bunlara birer fey vernıek 
lp eder mi? 

ttil ~edim. Rehberim lculağ ma 
dı eh • t b"I · · emmıye ı • vermeyınız. 

Cevabını verdi ... Ancak, büylik 
kapmm önüne gelince, kolum· 
dan çekti. ( Kapıcı rahip ) in 
önilnde tevakkuf etti. Yine ku
l ğımn iğildi. 

- Kapıcı rohibe dolgunc 
bir bahşiş verseniz iyi olur mah
terem zrıbit efendi. Çünkü benim 
h lamın, kocasınm, lrninbirnde
ridir. 

Artık vluya girmiştik. Bura· 
daki halk, muhtelif yerlerde kil
nıelenmişlerdi. 

Rehberim yavnşça sordu: 
Fakirleri görmek ister 

misiniz? 
- Bunlar, kadın mı yoksa 

geuç kızlar mıdtr ? ... 
- Maalesef, hepsi de erkek

tirler zaLit efendi... Liikin, sizin 

gibi herşeye meraklı bir zabit 
efendinin bunları da görmesi 
lazımd.r. 

Sakm (Ayin) e geç kalmı· 
yalım. 

Müsterih olunuz daha bir 
1 

hayli vakti niz var. 

- Eh.. Şu halci~ görebiliriz, 
k lavuz efendi. 

Hay Allah müstahak m ver in, 
keşki görmez olaydık ... Gördüğ'i
müz şeyler, ne iğr~nç, ne mdn· 

bk z şeylerdi yarabbiL. Etrafını 

büyüklll kflçüklü, kadınlı erkel.li 
bir sürü insan ihata etmiş olan 

bir kümenin ortasında, büyük bir 

tekerlek tahtanın üstünde çıplak 
bir adam yat yor. 

( Arka ı v:ı.rı 

m M .. ··r üğ .. nden: 
Samsun fabrikası için şartnamf'!si mucibince ve pazarlıkla "3 IO., 

metre mik'abı kereste satın alınacakbr. Taliplerin fart amcyi gör
dükten onra pazarlığa iştirak et nek üzere " 0o 7,5,, teni 1atl rını 
hamilen "12 12 932 11 pazartesi günü saat "15" t Galatada Müba
yaa komisyonuua müracaatlurı. -,~~~~~~~~----~-----------------

z yl: Tor ::ı ckı,,p. us ı ı:ltı cüzda· Zayi: lı.taı bul itııal.i.t giluırııguııdı n 
aldı?t ın 50G!)J~ No. lu makbuzu kny· 
bott m. Yttnisini alacağımdan oskisınin 
hUl,ınU l oktur. 
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MEY VA 
TUZU 

yardımııııı.a hazırdır. Kabızı 'zalo 
cdor. H:ı~mi düzeltir. .Mide ve 

l nrsakları ağrısı-z tem "der. 

BASURU KÖKÜNDEN KESER 
Mazon isın"ııo d kknt ve 

ı rarln MAZON isteyiniz. 
llemnu ı ve ınilstofi. olmıyo.nların 

ı :ıra ı iadJ edilir. 
Büyük şi9csi lstaubuJd .. 1J:> kuruş 
Deı vsu: lş Bnnk ısı a.rkası ıd, 

12 ! ~o. 

M A Z ON ve BOT TON 
ECZA DEP05U 

vapuru p 
kanunuevvel 

günil akşamı Sir'ceci' den hare· 

ketle ( Zonguldak, lnebolu, 

Samsun, Ordu, Giresun, Trab· 
zon, Sürmene ve Rizeye azimet 

ve avdet edecektir. 

Fazla bıfsiltit için Sirkeci 
Yelle enci Hanındaki aceııtahğı
na milrncaat. Tt·I: 21515 

l\a m Vcıpur idnresi 

ADANA 
Vapuru BKtlnu ıcvvol u.nıırto i 

~ünil saat 17 de irkeci rılıtınııııclan 
hareketle do,..ru ı;b•ı.ık .al , lzırıir 
ı, uşadıu,ı Aııt:ı' ya, ~fer in, 'o p y .. ~ 
için yolcu 'c eşya.) ı tic:ıriro ala
rak ıu:imct vo a\ det cdo~cktir. 

Tafalllll için: Galata, Güınrilk karşı· 
sında Site Franl!eı: Hıın No. 12 yaz.ıha· 
"leslrı .. mÜ1"acn1Jt. 1 e'. 4. 1041 

nımı 'e Fatih Atık •rliK vuı ra nllcn 
aldıgım tccıl 'oı1 k lll'll kaybctt ın. 

Yenisini alacağımdan , sk inin bf kınO 
yoktur. T p FakiPto i tıılobcısiııtlen 

rahri Veli 

stanb J Gü 
aşm .. d .. r .. ğ .. 

•• ru 
e 

• 
erı 

• • 

u af aza 

ı - Kanunuevvelin muayyen günlerinde atm alac ğımızı flfin 
etfği niz 3 kalem 2100 metre astarlık bez 1035 metre kışlık elbi
se ik ve 310 metre yeleklik ve 970 metre kaputluk kumaşlarla 471 
adet yün battnniyenin pazarlık için İst3nbul Gümrük Muhafaza Baş
mü "ür üğündc satın alma komsiyonu tarafı d n Kanunnevvelin 
3 üne rastlıyan cumartesi günü ant 9 dan a t 16 ya kadar }'apı
lacakhr. 

2 - istekli yerli fabrikalar mümessil eya vekili olduğunu 
isbat eden vesika ve teminatı lazime i!e ogün mezkur abn alma 
komisyonuna miiracaetları. 

3 - Nümune ve şartname ve ev af kAğ,tları bergün me:r:kur 
Başmüdlirlükte görülebilir. 

Ytın ve pamuk ipHği ve akmişe ve saire imaline mahsus 
Türk A 1onim şiilcetindan: 

/ t d kı husu atı ınfiı.akcro atınek fizere ıirkl'liıııiz his darlar u ı n'Tll 
heyNı 19 Un muo' vcl 19J2 tarihine milsadH pazartesi günü ı;a.-ıt 9- 4:; do 
~irk~ fn ilarc merkezi olan lstaubulda Yeni po tahaue arkasmd .. 1 mal us 
dn rede 12 inci der, o' rak ureti f vkıılil.<lede iı;tiınu davet o1unur. 

MÜZAKERE RUZNAMESi 
1 - iptidai hie110 senctlt-riııi tt.bdıleo hi.,so scnotlori çıkanlması. 
2 - Mflo ~i>ı b s clerinin 'irkotçc ınflbıı.) a ı. 

Bu tophnmada asaleten veya ve,aıcton hazır bulunmak :iatlyen hi "«r 
darların hnnı"l oldukları hi e senctlori:ıi içtima gfintıoo t kaddOm ed n 10 
guıı T.:ıdıııda idare ınerkez.iıniz.e veyahut 1 tanbulclakı bantalardan hcrb ngi 
birine t •vdi otmc'.eri mccuuridir. 

BİQ KUMBAAA 
ALiNiZ. 

Zayi: )la t tatlıık ıııCibOrOmQ ka.). 
b• ttim. Yenisini çıkar.tc.ı~md:ın es .. i
ıl ıı in hı kınfi } oktur. 

Her Fırsattan istifade Ederek 
P A R A Arttırınız! 

Kaaııııp:ı9.&.da T:dıtaköpriıJe 
}.o: 19 Ü .ııııuu . , .' .. . . ... .. '. ~ 
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MUHAYYER HASAN ŞEVKi Yağsız kremleri, kolonya ve losyonları 
gibi emsaline faiktir. Her yerde araymız · 

Deposu : Galata Kilrekçiler No. 47 
Telefon: 43679 

REKLAM DEGiL 
UNUTMAYINIZ : UNUTMAYINIZ : UNUTMAYINIZ : 

En makbul u İ't u R G • Ş E S • N O E N tedarik yılbaşı hediyesi \.J 1 1 edeceğiniz 
1.000.000 - 500.000 - 200.000 - 100.000 

50.000 - 30.000 - 20.000 - 15.000 
Tilrk lirası laıal::et edecek biletler olduğunu unutmayınız. Ve hatırlaJınu:; ki g-eçen ıene umum 

bOyQk ikramiyeleri yalnaa bu ııfşe nr mit tir. , 

İstanbul ı Cağaloğlu'nda U Q U R G 1 Ş E S 1 sahibi Ömer Rıfkı. 
Hiç bir yerde şubesi yoktur. Biletler bitmektedir. acele ediniz. 

.,. 
· Bu Bahtiyar çocuk sekiz yaşındadır! 

Ilı· 
~t~ 

(,.~ 
)/,' 
~./: 

~ 

S k. d. k h tt v ı f-.~·7 e ız sene ır um arasına a ıgı para arın aızı, onun 
bütün üstbaş ve mektep masraflarına kafi geliyor 

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

Siz de Hemen iş Bankasına giderek 
çocuğunuza bir kumbara alınız! 

,.: ' .: : ~ "'-. ' .. • ; ,, :,• ~ . . j . r .. ~ ) • , ..::: • '( . ~. : • - ~. lr 

.>Ey Genç! Hayatın~e a!ı:~~~ın~vl4dını Zehirleme!•, 
Profil aks İn huıunsun. Cebinde 

bir tüp · 

Seni daima F'rengi ve Belsoğukluğu afetinden kat'i bir surette koruyacak 
bundaıı emin hiç bir çare yoktur. Her eczane ve ecza deposunda 

• bulunur. Fıalı 75 kuruştur. • 

.. Çok ucuz K U Ş T Ü Y Ü Çok ucuz Olllll 
1ıtanbul'da Çakmakçılar'da Bali Zade KuştUyU fabrikasmda ı 

yastık yorgan, ıilte ve kuştüyU fiatlarında yüzde yirmi tenzilat 
.. vardır. Yalbaıma kadar kuıtllytl kumaılara da bulunur. Tel. 23027C• 

Sahibi c Ali Ebem 

Neoriyat Mildllrw Ha1ll L'1tff 

Terki Ticaret dolayısile ~ 
Beyoğlu, lstiklAl caddesi 356 No. 

T• MUBiADiS 
kundura mağazasının 

UMUMİ T ASFIYESI 
Büyük Tenzilatla Satış 

•e Avrupa, erkek, kadın ve çocuk kunduraları· terlik, 
ıoson, jimnastik ve tenis kunduraları vesaire. 

• istifade ediniz. 4 

INGILİZ PAZARI 
L. LASTNICK 

lıtanbul Eminönllnde Köprll meydanında 13 
numarada 1 inci katta 

MUŞAMBALAR 
fngiliz kumaşlarından ayni zamanda hem pardesO, 
hem muşamba vazifesini gören janr Angle kauçuk 
gayet tık parc\esil gabardin empermeabilize her 
renkten bulunur. Haz1r ve ısmarlama. Deri jaketler 

de bulunur. Her çeşit ve renklerde: 

0 N 1 F O R M A, AS K E R 1, M E K T E P L 1 
1 ve ealre, kadın ve erkek, çocuklara mahsus toptan ve pera.kande 

fABRiKA FiATINA SATIŞ 

1 

L O N D B A BiRAHANESi 
Mevsim dolayısile muhteşem saz heyeti her akıam saat 

tam 18 de icrayı ahenge başlayacaktır. 

Muhterem müşterilerimiz bugünden itibaren 

Deniz Kızı 

ve kemani 

E F T AL Y A Hanımı 
SADi Beyi 

tam saat 20 1/2 ve 23 te dinleyeceklerdir. 

S. BATiMc-
" İflas Tasfiye Satışı,, 

Birinci iflas Dairesinden : 
Beyoğlu Tepebatı'nda Perapalu otell kar4ııında vaki H mQfllı 

Sabıtay Hayim Efendiye ait Şark Müzeal namile maruf mağaudakl hah 
•• antika eşya ve sairenln satışma ba4lanm14tır. Satlt Cuma ye 
Pazar gftnleıi dahil o'duğu halde hergfin .abah saat dokuz buçuktan 
on iki buçuğa kadardır. 

Sahı açık artbrma il• olup taliplerin vakti muayycnde müracaat• 
ları UAn olunur. . l 

ifllı idare azası lflll dare aza11 

Avukat fsmail Aglh Avukat M. Adato 
... Birinci İflia memuru 

Bahçekapı' da 

EBTUGBUL 
Mağazaıında kazara vaki olan yangında 

ISLANMIŞ OLAN MALLARIN yok babasına 

KAT'İ SATIŞI 
On beş günde ikmali icap eden bu aon fırsattan istifade etmelerini 
~--- muhterem mllşterilerlmlze tavaiye ederiz. ----

Oksurenıere: KATRAN HAKKI EKREM 

Kahvecilerin ve Gazinocuların nazarı dikkatine 

-~ 
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İ~RAMİYE VERiL.fR 
(ı:ı.l l t.l l\ı ııınııı\1'1 ııı, lı.ı 1 ,: 
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