
Köylüleri Soyan Açıkgözler 

azı Tacirler Feci Bir 
Sa tekirlık Yapmışlar 
lktısat Vekaleti Bunlar Hakkında 
Şiddetli Kararlar ittihaz Edecek 
1ı:mir 30 ( Huıuıl ) - Mevsuk 

bir membadan öğrendiğime göre 
iktisat VekAletine mühim bir 

lstanbul ile diğer yerlerde afyon 
fiatleri dUşmUştUr. Bu dilılik Ya
ziyet afyon çıkaran köylOlerl 
mllbim zarara uğratmııtır. Afyon 
fiabmn dOştllğilnU gören bir kııım 
tacirler derhal faaliyete geçmiıler, 
piyasayı yükseltmiyecek tekilde 
ucuz afyon toplamaya başlamıılar
dır. Ucuz olarak toplanan bu af· 
yonlarm Uç yUz bin lira kadar 
olduğu tespit edilmiştir. 

!Vali Bey 
Ankara'dan 
Döndü 

Terkosun Belediyeye deni 
itile uğraımak ilzere Ankara'ya 
gitmiı olan Vali ve Belediye 
Reisi Muhiddin Bey dnn ıebrimi· 
ze dönmllştnr. Muhiddin Beyle 
birlikte bulunan Belediye Fen 
itleri Mndurn Ziya Bey de gel· 
miştlr. Vali Bey dnn trenden in-
dikten ıonra latanbul'a ıeçmit 
ve doğru evlne gitmiıtir. Ziya 
Bey Belediyeye uğramıı, bir müd
det meıgul olmuı, aonra iıtirahat 
etmek Uıere evine gitmiftir. 

Terkos artık tamamen Bele
diyeye geçtiği için timdi yalnıı 
devriteslim işlerile uğrllfllacaktır. 

Hapisten Kaçtılar 

DUn MllR T•l•b• Blrlljl l•r•flndan Teaarruf Haftaaı mUna
••b•llle bir yerllmalı mitingi tertip edlldl. yUzlerce Darlllfll 
nun va yUka•k mektep talebeal lezahUral yaptllar. Miting ev-
vela D•rUllUnun Konferana Selonundilll bafledı, nutuklar •llJI• 
nlldl, •onra lelabelar •llerlnde propag•nd• bayrakları aldulu 
halde Taka1ma kadar glltll•r• Takalm Ablb••I llnUnd• da nuluk
l•r Irat adlldl. 

DiplomatlaraHükmeden GizliKuvvetler 

ihbar yapılmış ve meselenin 
ehemmiyeti üzerinde hükiimetin 
nazarı dikkati celbedilmiıtir. 

ihbar .edilen hidise ıudur: lıtan• 
bul ve lzmir' deki afyon tacirle
rinden baıılan bir mliddet evvel 
piyasadan topladıkları afyomann 
birkısmını ucuz bir fiatla Avru• 
pa piyasasında ıatmışlardır. 

Bu ucuz satıı derhaW Türki
ye' de tesirini göstermiş, lzmir ve 

Toplanau bu Uç yüz bin liralık 
afyon Japon mallarile takas 

( Devamı 9 uncu tayfada ) 

Tekirdağ, 29 ( Huıual ) 
Birçok hırsızlıklar yaptıkları için 
llç sene hapis cezaıma mabküm 
olan Arif ve Mustafa iaminde J ı p t f 
iki kiti ba~iı.ten k~çmıılardır. Ya- enera fO ogero 

kalanmaları ıçın tertibat alınmııtar. •• 
Bir 
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da uk ••k hadiseler çıkarmakta
dir. FranH bükQmetl, Sırbi.tamil 

Yeni.den Beş Mektep Kapandı müttefiki olmak itibarile bu ko-mitenin reiıleriodeo Jeneral Pro• 
togerofa gizli bir memur glSnde-

Millct Meclisi evvelki ıene ı rerek bu b&diulere nihayet nril-
anun kabul etmişti. Türki- ~ meainl istemektedir. Aksi takdir-
lik tabı ia mutlak surette 1 do, beynelmilel 1aba da Bulgarlı-

Tü. k mekteplerinde yapılmasını tanm 111ilı' eı-. ut ablacafını 
emreden bu kanun o zamandan• beyan etmi,tir. Jeneraı, vaı yeti 

tetkik ettikten sonra liıımgelen 
beri tatbik mevkiine girmiı bu- nitte bulunmuıtur. Fakat komi• 
Junmakta, fak at kuvvetli tesiri tenin reisi yalnız P.rotogerof de• 
şimdi meydana çıkmaktadır. AIA• •, tildir. lvan Mlkaylof He Krl•tof 
kadar makamın yaptığı ıon tet• ta rel•ler arasındadırlar. 
kiklere göre memlekette irfan Jeneral Protogerof 1adeco 
hareketlerinin Türk Maarifi eline rlltbesinin unvanını taşıyan bir 
geçmesi neticesi olarak bir kısım aıker değildi. Ayni zamanda ce• 
ecnebi mektepler, kapılarını ka· sur bir adamdı da, ertesi sabah 
patmıya mecbur kalmıılardır. Makedonya komitesini kendiıile 
Son tetkikatın vermiı olduğu beraber idare eden lvan Mikay• 

netice şudur: 

Y eşilköyde, Kadıköyllnde iki 
İtalyan ilkmektebi ile Beyoğlunda 
bir Fransız mektebi tamamen 
kapanmıştır. Gedikpaşa' daki ve 
Üsküdar' daki Amerikan mektep
lerinin ilk kı11mları, talebe rağbet
aiı.liği yiizUnden ilga edilmiş, bu 
mekteplerin yalnız beşinci ıınıf-
ları kalmıştır. · 

ilk losmı IAlv•dllen O•dlkpafa Amerikan mekt•bl 

membadan aldığımıı maldmata yan mektebidir. 
göre, Beyoğlunda 'H lıtanbul'un AIAkadar bıakamm •erdiği 
diğer semtlerinde bulunan ecnebi teminata göre, bu netice Uzerin· 
mekteplerinden birkaçı daha ıu de Türk llkmekteplerinin birkaç 
yakınlarda kapanmak Uzeredlr. ıenedenberi gasterdiğl tekAmlll 

Bu mekteplere devam eden ve inkişafın büytık bir tesiri 
talebeler tamamen Türk mektep- vardır. Bu ıebepledir ki birçok 
lerine geçmiılerdir. KapanmHı Ermeni, Rum ve Musevi aileleri 
beklenen bu mekteplerden bir kendi çocuklarını ecnebi mektep-

lofla iÖrllştUğU zaman noktal 
nazarını arkadaıına izah etil. 
Resmi 1&hada, Bulgar • Sırp 
mUnasebatına sUkQnetli bir man
zara vermek için elinden geldiği 
kadar çalııacağını beyan etti. 

Bu izahat, iki eski komiteci 
araaında gayet acı ve tlddetli bir 
mllnakaşanın açılmasına sebep 
oldu. Sonra, Jeneral Protogerof 

iven Mlhallof 

Sofyadan ayrıldı, noktai nazannı 
komitenin vilAyet tubeleri reiı ve 
azalarına iı:ah etmek Oıere bar .. 
ket etti. 

Bazı yerlerde fikirlerini kabul 
ettiremedL Diğer bir kısım ıqır 
takalarda iae, bilAkit, nıuval•ia-; 
cevapları aldL Maamafih bu t~ 

ı 
( Dnam1 8 inci ••Yfada ) 

kıımı Franınza, bir k.ıamı da ltal· (Devamı 9 uncu 1ayfada) 

• 
lzmir Musevileri Ve Türkçe 

Diğer taraftan menuk bir 

.. ' 
Odemişte 

Galatasaray İ~cileri Atina'da 

lı:mir, 28 (Huıuıl) - lzmir Musevileri tUrkçe konuımak huau
suode geniı mikyasta harekete geçmitlerdir. Şimdi vapur ve 

tramvaylarda birçok Museviler ttlrkçe konuşuyorlar. Bu itle ağ· 
raşan Musevi heyeti ıon içtimaında, evleri dolqarak tllrkçe pro
pagandası yapılmaıına karar Yermiıtir. Heyetin bir resmini 
ıönderiyorum. 

Giimüş Afadeni 
Keşfedildi 

İzmir, (Hususi) Ödemlıin 
Gölcuk Y:l/lasında zengin bir 
gllmUş ...ıad.Jni meydana çıkarıl· 
mıştır. Alakadarlar tarafından 
yapalan tetklkatta bu madenin 
çok zengin olduğu anlaşılmıttır. 

Made.n mUdürlüğU bu keşfe 
bllyük hır ehGmmiy~t vermiı, bir 
kaç p~rça maden Ôdemiıe geti· 
rilmiştır. Madenler tahlil edilmek 
Uzere bu gUnlerde Ankaraya gön
derilecektir. 

Sabık Hidiv 
Halep, 29 ( Husuıl ) - Sabık 

Hidiv Abbaı Hilmi P~a Anu
padan buıuıt yatile lıkendero
na, oradan da buraya gelmlıtir. 
Sabık Hidiv burada iki banka 
açacakbr. Kendiaine bam TOrk 
tacirleri de refakat etmektedir. 

Galatasaray t:ıcilerlndon mOrekkep elll kitllik bir genç kafilesi. 

yalbaıı tatili mDna1ebetlle dlln Atinaya ıitmiılerdir. izciler Ya
nanlatanda kııa bir tetkik ıeyahatı yapacaklar, hafta ıonunda 

tekrar l.atnbula dlSneceklerdir. 
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Nasıl Selam 
Vermeliyiz? 

l:z.ınir'de eeUlmlaımak için sağ ol 
Jı ull:ın ı lıyormu~. Maalcı:ıef bizin 
benOz teııpit edilmiı muayyen 
bir self\m kelimemiz yoktur Bu 
hususta halkımız diyor ki: 

Faik B. (Sirkecj Sancaktar so ~) 

lsmtrde E11elimll aleykfim, 1abah 
ıerifler hayırlı olsun, merhaba, Alla· 
ha 11marladık srlbi ıelimlatmalar yc
rlntı (ut ol) cümleal taammilm etml· 
Je baş'amış. Ben bu haberi okuyun· 
ca kendi kendime dOtilndllm. Bizim 
henGz resmi bir ıelamımıa bile yok. 
Memleketin her tarafında ıelimlao· 
ma tckill('rl başka baıkadır Artık 

bizim de bir muayyen ıelimımıı 

olmall .,.. her Türk onu kullanma· 
Jrdır. 

ııı .. :ı.ıı Be) (al ıckait Kurııkapı Ka· 
drı::ı n )danını.la ~4) 

- Bir um1tnlar arapça aelim 
J<-rİne türkçe (günaydın) (tünaydın) 

cümleleri orfaya ahldı. Mcktep!er• 
deki gc!1çlerimlz bir müddet böyle 
ıela'lllaştılar fakat nedense bu halk 
tarafından benimsenmedi ve nihayet 
yaşamadı. Bir.de sclimla.şma ıçın 
kullanıl an kelime ve cümlelerin 
adedi her halde iki düzüne den fazla• 
dır. Selimlaşmak muaşeret uıullerl

nin başında gelen bir medeni lhti· 
yaçbr. Bu ihtiyacı tatmin edece!: 
her halde türkçe bir selamımız. ol-
malad1r. 

1f. 
ı-:..~ ıil Bly ( Boyaı.ıl Dıbcklicamı 

l!!Okak 7 
- B'z'm blrib'rimiz.i aelAmlarken 

kullarıdığımız cüm'elerde ben b:rçok 
eski şeyler aezerim rncıelA ( Esse!a• 
mü alcykOm ) de softalık (Eyvallah ta 
dervi11lk kokusu var. Güna}dın, Tün· 
aydın çok güzel Türkçe birer acltm
dar. Öğleye kadar günaydın öğleden 
aoora Tünaydın diyebiliriz. Maamafih 
bunlara biz Dil Tetkik Cemiyetinden 
bekliyoruz. Lügatamız tedvin edilir· 
birçok arapca Ye accmce kelimeler 
ıibl imlimır.ın da Türkçesi tespit 
edilccektiı. Sallhiyctli bir ilim heyeti 
tarafınian bu it yapılıncııa kadar 
•elam teklllerimizdeki kartatalık 
flewam edecektir. 

Belediyede Tekaütlük 
Belediye memurlarının tekaU· 

diye talimatnamesini yapmakla 
meşğul olan komisyon son gün· 
lerde geceleri de çalışmıya baı· 
lamıştır. Yarın Belediye reis mu· 
avinleri Nuri ve Hamit Beylerin 
de bulunacakları bir toplantıda 

talimatnameye son şekil verilerek 
Dahiliye Vekaletine gönderile· 
cektir. 

~brikacılar Toplandı 
\•''nbul aanayicileri Dün Ticaret 

tnda b1r top'antı yapmışlardır. 
O~oplanbda T'-"şvikl San11yi kanu• 
.fnun maafiyctler kıamının tekrar 

ladcA banka, muamele ~ergial ve 
gürnrOk tarife kanunlarının tadili 
me\'zubal.s olmuştur. 

!---------------------------------Ali Dayı'Dın Yumurtaları 
.~----~~----~~~ 

Zavallı Bir Köylü Ticaret Yapayım 
- Derken Felikete Uğradı 

Enelki gOn çok usta bir dolandırıcı Bakırkö
yUnde bir köylllyU dolambaçlı bir ıekilde kandırmış 
ye zavallının yumurtalarını dalandırmııtır. HAdiıe 
hakkıoda aldığımız tafıilltı yazıyoruz: 

Silivri civarındaki köylerden birinde oturan AH 
dayı iıminda ıaf bir köylü, köyden 360 tane yu· 
murta toplamış, ıatmak üzere evvelki gUn Bakırk~ 
yüne getirmiştir. Bu ıırada Ali dayının karşısına 
bir adan çıkmış, yumurtaları almak iıtediğini söy· 
lemi~ Ye derhal pazarlığına yaparak uyuşmuştur. Bu 
meçhul müşteri Ali dayıya, yumurtaları Aksarayda 
bakkal Necmettm Efendiye götürmesini kendisini 
kahvede beklemesini, alişam Ozeri geJip parasını 
vereceğini ıöylemiştir. Ali dayı me.çhul mUşterinin 

dediğini yapmıı. 360 yumurta11oı bakkal Necmi 
Efendi ye teslim etmi$ ve müşteriyi beklemek için 
o civarda bir kahveye oturmuıtur. Akşama kadar 
burada bekliyen Ali dayı meçhul mUşterinin gel
mediğini görünce tekrar bakkala gitmiş, fakat 
aldığı cevap Ali dayıyı şaşırtmıştır. ÇUn\ı..li bakkal 
Necmi Efendi, biraı evvel gelen bir adamın yu· 
murtaları ahp gittiğini söylemiştir. Ali dayı dolan· 
dır.ldığmı anlaymca poliıe haber vermiş, biraı. 

sonra Hasan iıminde bir hamal, Ali dayının yumur· 
tnlarmı Gedik paşada bakkal Y orgiye aatarken ya• 
kalanmıştır. Fakat asıl dolandmcı henUı buluna· 
mamıştır. ----

Sun2_ İpek \Ticaret Borsasın- 1 

Şehrimiıde Yeni Bir Fab- da Masraflar 
rika Tesi~~dilecek Azaltıldı 
Y nlundn lstanbulda bir Tnrk

F ransız sermayedar grup tara· 
fından bir ıun'I ipek fabrikası 

aç lacaktır. Bu maksatla İldısat 
Vekiiletine bir müracaat yapıl· 
mışbr. Şirketin sermayesi 500 bin 
lira olacaktır. Fabrika Bolu ve 
Kastamonu ormanlarından tedarik 
etttiği agaçları hamur hali~e 
getirecek, bu hamuru pUskUrerel< 
sun'i ipek yapacaktır. 

- Senede harice sun 'f ipek 
yllzünden 7 milyon lira çıktığt 

tahmin edildiği için şirket hem 
kazanacağım, hem de memleketi 
kazandıracağını Umit etmektedir 

İki Kadın 
Sokak Ortasında Biribir

lerine Dayak Attılar 
Diln Sarıyerde iki kadın ara· 

aında oiddetli bir kavga çıkın ş, 
kadınlar biribirlerini fena halde 
dövmüşlerdir. Aldığımız malOma• 
ta g3re hadise şöyle olmuştur: 
Sarıyerde maden semtinde otu· 
ran Ayşe Hanım isminde bir 
kadın ile komşusu Zehra Hanım 
bir baı soğan yüzünden ağız 
kavgasma ba~lamışlardır. Bir ara· 
lık ağız kavgası çok bUylimUş 
ve hidiıe yumruk kavgası ıek
line inkılip etmiştir. iki kadın 
tam yaram 1aat kadctr sokak or· 
tasında 1açsaça, başbaşa kavya 
etmişler, ikisi de biribirlerine 
adamakıllı dayak atmışlardır . 
Biraz ıonra gelen polisler bu 
kavgacı kadınları ayırmıı ve ta· 
kibat yapmıya baılamıştır. 

Zahire Borsasmda muamele 
gören ~şyanm bu seneki fiatleri 
geçen seneki fiatlere nazaran 
düşük olduğundan Borsa varidatı 
oldukça azalmıştır. Borsanın açığı 
kapatılmak için Ticaret Odasın· 
dan devamlı şekilde borç alın· 
maktadır. Ticaret Odasınm yeni 
bütçesi mevzuubahs olurl<en Borsa 
masraflarında mümkün olan her 
tasarrufu yapmak cihetine gidil· 
miş ve maaşından başka ayrıca 
senede 1635 lira tahsisatı olan 
Borsa Kimyageri Nurettin Münşi 
Beyin bu tahsisatı kesilmiştir. 

Buna rağmen Borsa Uboratua
rın daki işler aksamıy~caktar. Nu· 
rettin Münşi Beyin Borsa Kim· 
yagerliğinden istifa edeceği 
saylenmektedir. -----

idman Birliğinde 
Federasyona dahil olmıyan 

kulüplerin teşkil ettiği İıtanbul 
idman Birliğinin yeni sene lik 
maçlarına ait fikstürüoU tanzim 
için birliğe dahil kulüplerin ıald· 
biyetli murahhasları yarm Halk 
Evinde toplanacaklardir. 

Boş Evde Yangm 
Üsküdar' da lcadiye' de mez.· 

bnha bckçiai Hüseyin Efendiye 
ait ve boş bulunan. evden yangın 
çıkmıı ise de görlilerek söndilrlll
mliştnr. Bo~ evden yangının çık
nıası ~üpheli görlUdllğünden tah· 
kikata başlanmıştır. , 

Kapıcıyı Soymuş 
Sabıkalı Niko Tepebaşıoda 

Pap.tdoplo apartmanı kapıcııı 

Yakup ağanın odasına girerek 

öteberi çalarken yakalaumışhr. 

Bankalar 
Tacirler r ankalardan Şi
kayet Etmeğe Başladılar 

Mevcut nizamname ve tali· 
matnnmelere göre bankalar Ht· 
dıklnrı kambiyodan ancak binde 
iki komsiyon alacaklardır. Hal
buki tacirlerin verdikleri malü
mata göre, lstanbulda mevcut 
bankalardan birçoğunun piyasaya 
sattıkları kambiyonun borsa fiab 
üzerinden yüzde iki hesabile biıı· 
de yirmi kadar ve hatta daha 
fazla lrnmsiyon aldıkları s6ylen· 
mektedir. Bu mesele için tacir
lerden bu.ılarmıo lktıaat VekA· 
Jetine mUracaat edecekleri söy· 
lenmektedir. 

Bir İhtilaf 
Fazla Fabrikanın Zararı 

Yar Mıdır? 

Haber aldığımıza göre, yerli 
fabrikalardan bazilerinin sahip
lerile yeniden fabrika açmak is-
teyen bir kısım mnteşebbisler 
arasmda mUhim bir lbtilAf çık· 
mıştır. Mesel~nin esası şudur: 

Bazı mUteıebbisler ıehrimiıde 
çorap, trikotaj ve ipek mensu-

cat fabrika11 açmak iılemekte
dirler. Halbuki memlekette ço

rap e trikotaj 11anayiinin kAfi 
derecede inkişaf ettiği, yeni fab-

rika açmaom memleket ikbaa
diyatı için zararlı olacağı ileri 

aOrülmektedir. Mnteşebbisler ise 
ticaretin ıerbeıt olduğunu say-

leyerek teşebbüslerine mildahale 
edilmemesini iste mektedirler. 

Kanunuevvl 30 

Günün Tarihi 

Tren Bir Köylüyü 
Parçaladı 

Ankara treni dün Gebze ile Tuıla 
aruından geçerken müthit bir facia 
olmuf, bir köylO vagonlar altında 
parçalanarak ölmüştür. Huan jıı uin· 
deki bu köylü 1abanını kartıdıın 
katflY& aeçiriıken aab:mlD demiri 
bir aralık raylara takılmıı, adamcağı• 
demiri kurtarayım derken o ıırada 
Ankara treni ırelmif, Ha1an bu ıırada 
muvazenesini kaybett ği lçln ngon• 
ların altına girmiştir. Zavallı adam 
parçalanarak ölmüttür. HAdiıc çolı 
ani olduı}"u için önOne geçilememiştir. 

Denizli Vahsi 
Dcnh:ll Valiıi Fuat Bey şehrimize 

retmiş \'e diin akıam Ankara'ya 
ırltmittir. Fuat Bey Ankara'da bir 
hafta kadar kalarak Vi.Ayete alt bnxı 
itler hwııuıunda temaslarda buluna
cakhr. 

Belediye Muhasebeciliği 
Geçenlerde vefat eden Hcıap 

fşlcri MüdürlfığOnc Muavin Kemal · 
Bey inha cıdilmiştl. Dahiliye Veka· 
leti Kemal Beyin Hesap hlcrJ Mü· 
dürlüğüne csaleten tayin:nı tasdik 
etmlftir. Muhiddin Bey Kemal Beyin 
tayin emrini dün b zzat gctirer k 
kendisine tebliğ ctnıiotir. 

Karaağaç'ta 
Elektrik 

Karaağaç (Hususi) - Birkaç ay· 
danberi ynpilmaaına devam edilen 
elektrik teıi1atı bitmek Ozeredir. 
yakında kasabamız tenlenmiş ola
cakbr. 

Musiki Kongresinde 
Halk Musiki Cemiyeti senelik 

kongresini gelecek cuma g ünU 

Şehıadebaşmda Letafet apartı· 
mamnda yapacaktır. 

Bugünkü 
Maçlar 

Çok alAka uyandmcı bir ıafhaya 
a-irmit olan futbol lik maçlarına bu
~ün de de\'am cdilecektır. Bugün 
Tak•im ıtadyomunda saat 11,30 da 
hakem Emin Bey idaresinde Bey
koz • Süleymaniye B takımları: Saat 
13,15 le yine Emin Bey idaresinde 
ikinci kümeye menıup Kuımpaşa -
Eyip takımları; aaat 15 te Salilıad• 
din Bey idaresinde Beykoz • Süley• 
maniye b:rincl takımları karşılaşa· 
caklardır. 

Kadık6yde Fenerb.shfe .tadında 

he; 1aat 1 ı.30 da hakem Mehmet 
Rcıat Bey idarealn :le latanbulspor 
Galataaaray B takımları, uat 13, 15 
te hakem Kemal Rifat Bey idare· 
alnde ikinci kümeye menıup Topka
pı • Hilal takımları n ıaat 15 te 
bak•m Nuri Bey idareaindc latan· 
bulapor • Galatasaray takımları kar
tılatacaklardır. 

Bunlardan baıka Fencrbabçc .ta
dında Hat dokuzda ZcSki Rıu Bey 
hnkcmliğile V~fa Kumkapı • Sule7· 
maniye, ıant onda Kemal Rlfat Be· 
:ıln bakemliğile f.tanbulıpor • a •• 
tiktaf gençl~ri oyniyacaklardır. 

Bu oyunlar içinde en mObinıl 

ıüpbeabld Galata1aray • lıtanbul• 
spor birinci takımları araıında oyna· 
nacak oyundur. 

~=====================~;.:::::;:=:;;;~======~~~~=::;:::::::~::::::~;.:.=:~~~~~~~~~~~~~~-=-

] Son Postanın Resimli Hikige si: Pazar Ola Hasan Beg Digor Ki: 

Artık terko!tao kurtulu
)'orux Huan Bey 

••• Yıl baımoan ıtabaren .• ... Çok tUkUr belediyeye ... Artık bundan sonra bol 
bol •uya kavuşacaa'll .• 

Haaan Bey - Fakat bu fıt'" ga• 
ıetecller yine yandı. Artık rusam· geçıyor ... 
lar terkoı kulkatUrO yapamayacak, 

muharrirler de t.,koH ~atm•ktaa 

mahrum kai"caklar. 
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"\ 
Hergün 

114iindericaiımızın çoklu
ğundan deı cedil0memiş

tir. 
-. ... ...... .. . , ·-

Recep Bey 
Mühim Bir Nutuk 
İrat Etti 

Ankara, 30 (Hu u 1) - Cllın· 
buriyet Halk Fırkası Umumi Ka
tibi Recep Bey fırkanın Anlcara 
Vil yeti kongresi azalarına dtin 
verilen bir zıyafett t zun bir nu· 
tuk öylcmiı ve çok mühim nok
talar temas etmiştir. Recep Bey 
nutl'una başlamadan evvel azayı 
ael rulamış ve şöyle devom et
miştir: 

"Aziz arkadaşlarıın, buglin An
kara Halk Evi salonunda toplan
mıt olan Halk Fırka11, rengi, 
ı idi ve çalııma mnhiytıti itibarile 
bizi bilip anlamıyanlar tarsıfından 
ııörülmiye değer bir hususiyet 
arzediyordu. (Yaşa sesleri) 

Kongre salonunda çiftçi, İ§çl, 
ttıccar, esnaf, avukat, doktor, 
ıair, bUtnn azanın bir turada, 
biribirlerile, hiçbir sımf ve mevki 
f rkı göstermek izin memleketin 
Müşterek iılerini, aynı alaka ile 
mUnakav eden, aym suretle 
duyan ve nihayet ınUsbet karar
lara götüren bir kabiliyet ve 

hmmiyet gösteriyor, canlı bir 
milli birlik manzara&l an.ediyor.,, 

Aziı arkadaılcırım, C. H. 
Fır t sının belli başlı vasıflarından 
b iri olan memlekette sımf tanıma
m k mefhumu iyi anlaşılma rdır. 
Bır. b ütün iş ve meslek erbabını 
hu us1 menfaat güderek biribir
lerile mütemadiyen sUrtUnen biri· 
birlerinin kuvvetlerini ifna eden 
zıt kuvvetler olarak tanımıyoruz. 

Biz bilakis bu unıurlar ara
aında derin sevgiyi ve karş laklı 
anlaşmayı eıas tutarak vatanın 
ancak bu müşterek çalışma saye
sinde yükseleceğine inanıyoruz. 
Biz bir sınıfın tchakkilmll 
ile bertaraf edilecek tezatlar 
~abimesi ile değil, te < mili! ga
yeye ermek için bUtUn milli 
unsurları biribirini tamamlayacak 
asil ve yüksek kuvvet membaları 
eayıyoruz. ( Şiddetli alkışlar ve 
bt'avo sesleri. ) 

Arkadaşlar, kongrede bilhas
•• dikkatimi celbeden bir nok· 
tayı söyliyeyim: Mlirne11iller fi
kirlerini söylerken ve mUnakaıa
lar cereyan ederken bir taraftan 
istekler ve dilekler ortaya konu
yor, hatipler diğer taraftan da 
kendi hükümetinin fırka hUkfımeti
nin doğruluğunu, iyiliğini v<.. mu
vaffakiyetlerini takdir etmek ol
duğunu gösteriyorlardı. Filhakika 
blltlln memleket iılerininin daha 
iyi, en iyi görülmesi hepimizin 
mUşterek arzusudur. Fakat hepi· 
mizin hergün hissettiğimiz eksik
lerin bir anda tamamlanması 
lmkAnsızhğına müıterek bir bilgi 
ile inanmak ta lbımdır. 

Rec p Bey, birçok yerlerinde 
ılddetli ve sUrekli alkışlarla ke
ailen nutkunda fırkanın vazifele
rini, şimdiye kadar vücuda geti
rilen işlerde devlet vo hükümet 
otoritesinin rolünü anlatmış, me
auliyet mes' eleıiııe temas etmiı 
Ye nutkunu ıu cümlelerle bitir
miştir:" Genç, yaılı nice iyi hiıli 

memleket evlAtlara tanırım ki 
aldıkları takdirleri hazmedeme· 
mlıler, muhitlerini istihfaf ederek 
yllz _ misli ıukut etmişlerdir. 

Alim, ıair, sanatkir, işçi, çifçi 
hep beraber her birimİ7. diğeri
mizin eksiklerini tamamlıyarak ve 
fakat hepimiz bir kütle olarak 
biribirirnizi severek biribirimize 
dayanarak biribirimiıe inanarak 
lıtil·bale gideceğiz. ( Şiddetli al
kıılar) . 

lzmirds Bir Macar Takımı 
lznıir, 29 (A. A.) - Göztepe 

lrnlübUnün davet ettiği Ma
car ııemzeti taktmı Uç maç yap
mak Hı.ere bugün şehrimize gel
miştir. 

r Son Postanın Resimli Makalesi a Kaybolan Günler a l 

1 - Güzel, :r:evk veren, heyecan 
telkin eden birş•y göremedltlnlz, 
itidf'mcdiğln iz, öğrenemediğiniz, rD· 
nilııü:ı lSlmOı d•ınektir. 

2 -- Geçen bir ıünQnu:ıü yaşa
dığınızı hluettiren ve akçam srOnün 

Yıl, güulı,rden mürekkeptir. 
ıenesini arkada bırakırken k.ıç 

a-ün yatadığtnızı hesap edebi.irmi 
ıiniz? ya,amalt demek, yemek içmek 
uyumak demek değildir. 

pllAnçoıunu yaphğmı:ı umam ru• 
hunuzda iyi bir i~ yapmanın heye
canını vermlyen ıün hayabnı:ıda 
iıı: bırakmadan geçm:ştir. 

• SON TELGRAF HABE 

Terkostan Nasıl Kurtulduk? 
İstanbul Be ediyesi Şirkete Her 
S e 1 8 Bin Lira Ödeyecek 

Ankara, 30 ( Hususi ) - Terkoı Şirketinin 
fstanbul Belediye ine devredilmesi hakkmdaki uı.
Jaşma hakkında aldığım son ve yeni malumat 
ıudur: İstanbul Belediye i imtiyaz müddetinin 
hitamına kadar şirkete her sen o 108 bin lira 
verecektir. 

Bu para şirket sermayesinin faizidir. Buna mu
kabil bütün imtiyaz hakları, terkos tesisatı, şir
ketin her tUrlii eşyası Belediyeye geçecektir. 

Şirket bel diyeye şebekenin ıslahı için bir defa
da 67 bin lira verecektir. Yeni senenin ilk a-Unlin
den itibaren terkoı belediyenin malıdır. ** Dün Ankaradan şehrimize gelen Vali 
Muhiddin Bey de bu hususta beyanatta bulunarak 

muhabirimizin tafsilatını teyit etmiı ye şunları 
söylemiştir: 

" Şirketin kadrolarına gelince; başta müdür M. 
Kastelno olmak l\zere bizimle çalaşmak isti
yen ve müracaat edecek olan biitUn me
murları itleri başında tulmayı belediye bir şef

kat ve kadirşinaslık eseri ayarak bir vazife bile
ceğinden bu münasebetle şunu bir kere daha 
yazmanıza rica ederim : Terkos idaresinden hiç 
kimse çıkmayacağı için yerlerine hariçten kimse 
alıomıyacaktır. 

Binaenaleyh vatandaıların Terkoıta it aramak 
için beyhude mu ~caatta bulunmamalarını faydalı 
tellkkl ederim." --

lzmir Zabıtası Esrarengiz Bir Ölüm 
Hidisesini Tahkik Ediyor 

fzmir30{ Hus JSİ )- Bura zabıta11 bir milddetten· 
beri mlibhem bir ölllm hldiıeıinin tabkikile mcş
guldnr. Hadisenin mahiyeti ıudur: Mart ayında 
Osman ve lsmail nRmınde iki nrkadaı Oımanın 
kayığına binerek incir altından meçhul bir semte 
doğru balık avlamak Uzere açılmıılardır. Bu kay -
ğın incir altından hareketini müteakip iki kayıkta 

bunları takıp etmiştir. 
Bu kayıklar bir aralık Tuı.la semtinde görlil

müşler, ondan sonra büsbntnn ortadan kaybol muş~ 
(ardır. HAdiseden iki gl\n sora Osmanın cesedı 
Tuzla açıklarında g örtilmUı, kayıkçılar tarafından 
sahile çıkarılmıştır. 

Ceset bulunduktan bir mtiddet sonra Oımaum 
kayığı da boı olarak ele geçmiıtir. Kay,kta 
bulunan lımailden bundan sonra hiçbir haber 
alınamamıştır. lımail Reıadiye'de Halim Ağa 
tarlaıındaa oturan Hammşah isminde bir kadının 
biricik oğludur. Zabıta tahkikat yapmıı, lsmaill 
araın ş, bu kayığı takiben hareket eden diğer iki 
kayığm ıahibini de tcsbit etmek istemiştir. 

Fakat o vakitten beri ne bu kayıklar, ne de 
İsmail ortada yoktur. lsmcilin annesi Müddeiumu
miliğe istida ile müracaat ederek oğlunun bulun
masını rica etmi,tir. Hfidi enin bir cinayet mi, yok
ıa kaza mı olduğu heniiz anlaıılamamışhr. Adnan 

Bir Cinayet M. Meclisinde Çanakkale'de 
İlk İhtiyar Eir Köylü Kom- Kış Tat fi Türkçe Ezan 

şusunu Öldürdü Ankara, 30 (Hususi) - Mil- Okundu 
lzmir, 30 (Hususi) - Manisa- let Meclisı dünkU toplamşmdn Çanakkale, 30 (Hususi) 

nın Muradiye köyünde Çullu çift· su ışlerinin t dvirine 500 bin li- Çanakkale Evkafmın kararile ge-

r-
S özün Kısası 

Yakışık Almayan 
Tozlu Bir Ses: 
Davul! 

1---1
------ M. N. 

Hir kaç glin, İstanbul'un muh
telif semtleri davul gürültilsUnden 
"gUm, gUml,, inledi. 

E ki bir ata s6zü. D VJlun 
gi\rültüsünü uıaktan hoş gelen 
bir s<-s olarak tasvir de etse, ne 
yalan söyleyeyim, bu aeste ben, 
ne yakından, ne uzaktan hoş ge
lecek bir tnraf bulamıyorum. 

Birhaç glin evvel, gergin de
riye inen tokmak, vatanda~lan 
muhtar ve ihtiyar heyeti ıeç-

meye çagırıyordu. 
Şehrin bir ucundan öteki ucu

na kadar uzayan elektrik telleri
nin içinde medeniyetin kam deve-
ran ediyor. Yeni binaların ıekil
leri, yepyeni çizgilerle çizilmezse 
beğenmiyoruz. Biribirimize kan
dilli tenıenı ahlarla değil, şapka
mızı çıkararak ve eğilerek selA.n 
veriyoruz. 

Fakat hAIA davul gUmbUrtUsU 
denilen tozlu sesi, en medeni 
vazifelerimizde kendimize rehber 
gibi kullanmaktan var. g çemi-
yoruz. 

G ce tuvaleti giymiş kndmla 
fraklı erkeği baloya götüren oto
mobilin korna öttürdüğü bir 
cadde Uı.erinde gergin derinin 
habire tokmaklanına11 kadar ga
rip bir manzar t avvur etmek, 
hayali epe) ce geniş lllanlarm bile 
kiin değildir. 

Bekçiler, kısa bir zaman ıçın-
de semtlerin bütün evlerini dola
şabilirler. Halkımız, tamnmile 
okuyup yazma öğrendi. Şehirde 
duvar afişleri yapacak re sam, 
basacak mDtbaa, yapıştıracak 
ajans vardır. Gazete aUtunlıırı bu 
iş için pek aykırı yerler değildir. 
BUtün medeni alemde kullanılan 
bu vasıtalar durup dururken 
gUmbUr giımblir davul çalarak 
ıehrin sokaklarına bir an için bir 
kabile yurdu manzara11 vermekte 
hali, ne diye ısrar ederiz bilmem. 

Davul ve na'ra, koca kavukla, 
bol şalvarla bağdaşabiJirdi. Şap
kalı, veatonlu, otomobilli, elek· 
trikli iıtanbul, artık bu iptidai 
ilin vasıtasile glllllnç bir bale 
konulmamalıdır. 

intihap, medeni bir ittir; de
mokrat bir cumhuriyet •atandaıı 
bu medeni iıe eski &&mandan 
kalma tozlu bir ıesle çağırmak 
yakıtık almıyor. 

Düzce'deki HAdise 
Nasıl Olmuştu? 

Geçenlerde Düzce'nin Sermi 
köyUnde vuku bulan bir hAdise
den bahsetmiştik. Fakat haber . 
ald ğımıza göre, hAdisede ismi 
geçen Niyazi bundan altı ay 
kadar evvel Rifat isminde bırisile 
kavga etmiş ve Rifatı yaralamıı
tır. Ancak ıikAyet yapılmadığı 
için mahkeme cereyan etmediği 
gibi Niyazi teYkif de edilmemiş
tir. BAdisenin vukuuna gelince; 
cinayet bir kadın yUxOnden çık
mıı ve cinayeti meçhül bir tahıa 
işlemiştir. Niya~i tevkif ve kefa
letle tahliye edilmit değildir. 

• . p· l" ralık bono ihracına müsaade ve· çen cumadan itibaren Kalenin 
l·Lg-i Merası mlistecirı ızren ı h d y ı ı.ı t b · ı · 

rıJmişlir. MU en is Meıktebinin a ı ve "Jas ane ayırı camı erın- C A T b• 
koyuncu Necip ağa bir cinayet 932 btitçesi e 930 liral ık tahsisat de tbrkçc eıan okunmasına baı- j DSI er 1ye 
işlemiş, komşusu İbrahim oğlu konmuitur. Mecli»in gelecek haf- lanmıştır. 1 

--
Salibi tabanca ile öldUrmUştür. ta k·ı tatili kararı vermesi muh- tik tUrkçe eıaııı Yah camilnde Ten as l şinden Çocuklara 

Katil 60 yaşlar ndn bir ihti- temeldir. Hafız Etem Ef. okumuştur. Bu- Bahsedilmeli Mi ? 
yard r. Hadise bir mera ihtilafın- rada, havalar fevkalAde iyi git- Akıl Hıfııssıhhaıı Cemiyeti 
dan çıkmıştır. Katil hAdiseyi mU- ma Kumandanı Ekrem Bey tara- mekte vo adeta ilkbaharı andır· dün Halk Evinde toplanarak 

f · f t t J d 1 fo1dan yakalanmı~tır. - Adnan maktad r. teakıp irnr etmı~, a ca an ar· cinsi terbiye ve tenasUI me-
~~i;._~~:::__:.::~~:,::::....:;~::;=~::..::.=~_;;~;..,:;,;;;,~~~==;:;;:,.;;::::.:::=:~~;.:~~~===::;;;;;;;::;:=:=;.:;:~ selelerini çocul<lara öğretilip 

JSTER 1. NA /y, j STER j NA N MA / öğretilmemeıi etrafmda iÖrD-
şlilmüştür. 

Belediye geçen ıene ,ebir iç:nde iş'iyen otomo
billerrn ayııı re.ıge boyanmıuına karar verınİflİ, O.o
mobilcilere gadir olmasın diye bu kararın tatb.I İ 
için de bu yıl başına kadar müsaade edılın ~ti. 

Yılba,ı gddl, Fakat olomol>iller aynı renğo bo-

yanmadı, timdi de belediyan"n bu kararın tatbik"ni 
bir •ene daha te'hir edeceğini ıöylüyorlar. 

l.Ju buhran ~evrınde olomobiicileri bCJyle 1uıunııus 
bir masrafa ıokrnak demek ol~n ve tecrübe ile de 
ırüç üğü an'a,ı:an bu knfarı.1 htbik kıbili1 etıai haz 
o.duğuna, artık 

JSTER iNAN. /STER /NANA1A' 

Aı.adan bir kısmı sıhhi vazi· 
yetle mütenasip olarak çocuklara 
cinsi terbiyenin anneler taraf n
dan verilmesini ileri ı ırmlitler, 
bu hususta ilmi mUnakaşalar ya· 
pılmıft r. Neticede, gençlere bir 
büluğ hıfı asıhbaaı okutulmua 
hususunda ittifak o dilmiştir. 
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Memleket Manzaraları 
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Edirne Muvaffakiget 
Tılsımı 

Sokakta, gözleri &nünde ge• 
çcn sahn yi merak Ye alAka ile 
meyretmek için toplanan halk ara
•ından bir ddikanla biçare bir 
ihtiyarın kendisinden daha kuv• 
vetli bir adam taraf mdan dövül· 
mesine dayanamadı, kalabalık 

arasından ayrıl ıp bu yaşlı adamı 
kurtardı. 

lzmit Gittikçe Güzel eşiyor San' allar Mektebi 
__ _ ____ . Çalışıyor 

ihtiyar; kendisini kurtarana 
karşı minnet ve memnuniyetini 
izah etmek için güçlük çekiyor
du. Onun koluna girdi. Mutlaka 
evine gelmesini. bir kahveiini 
içmesini niyaı ediyordu. Kolkola 
ve e3ki iki ahbap gibi konuşarak 
yllrildüler. ihtiyar Yahudi idi, 
Ostü baş. temizdi. Naaılsa kendi
,· e çatmıılardı. Haksız ve inaaf
•n. ıurette uğradığı bu tecavüz
den çok korkmuştu. Ancak eve 
vardıkları zaman tıUkun bulabildi. 
Bu iyi kalpli gencin kim oldu
ğl!nu, ne iş yaptığını •ordu ve 
aldığa cevaptan memnun göıllk
medi. 

Bu çocuk muayyen bir iıc 
aabip değildi. Müter•ddit ve kor• 
kak, tesadüfe terki oefsetmi.J, 
taliinin lutuf ye keremini bekli
yordu. ihtiyar ise antika tüccarı 
idi. Evinin her k6ıesinde eski 
eserler, bedii eşya ve nafis mll
&eyyenat vardı. Gence büyük 
antika salonunu gezdirdi. Ve bir 
kaşede Usta tozlanm•ı koçuk bir 
toprak bibloyu göstererek : 

işte servetimin ıırrı ... 
dedi, bayatta bllUln kazancımı 
buna medyunum. Bu heykelimin 
hikiyeai uzundur. Vesikalar ile 
ıabiltir ki bu... timdiyc kadar 
ıem ahip değiştirmiştir. Bu 
heykel imin yanında bulunduy&a 
tabibi mutlaka zengin olmuştur. 

Bana yaptığın bu bUyUk iyili
je kllçllk ~ir mukabele olmak 
llzere ıaııa bu blsımı hediye et· 
mek iatiyorum. Buna aahip oldnk· 
ta ıonra tuttuğun h.er it aenl 
servete götOrecektir. Y alnaz ıuna 
dikkat ebneliıin: 

Tılsım sana yardım edecekıcı 
bunun delili olmak Qıcre cebin· 
de hiç ummadığan kUçUk bir 
para bulacakım. Ondan ıonraıı 
yaptığın işte azami ve muılrrane 
aebattır. 

lhtiyarm misafiri hayret ve 
t accüp içinde. Şaşkm ve karnr· 
ıızdı. Gördnkleri olmasaydı duy

. duklarınm biç birisine lhanmıya· 
taktı. Ertesi gOn hayreti Uç 
mi.ti· artlı. 

Cebin do hakik ten k UçUk bir 
ıı1keJ paı a vard.. Artık t bphe 
yok tıhum ona yardım cdecektl 

Bu tesadUfün üzerinden on 
ıe • geçti, on sene içinde baki· 
katen genf adam talll yeomif, 
senete kavuşmuı ve bayatta mu· 
vaffak olmuılarıo suaaına glrmııtl. 
Muhitinde büyll~ bir tacir, oOfuılu 
bir şahsiyet, itibarlı bir ı.ongin 

olarak taornwor Ju. 
Bir fO bat rladıtı için ıbtiyar 

Yahudiyi sıidip ., ·rmeyi dilş0ııdl1. 
AntikKCltlJD Dlll İne airdigi vakf t 
ev lit.ıhibi mfo firl tanunamıfh. 
G~nç ıair: 

- B i aaaıJ tanır.ıauıcuı ? 
Diy rdu. Siı bena bir blıtm 

•.ormeralt coi idimz? Siı. bana ıer
•eUerin ı nını bediyo etmemiş 
m1 id"ntı? 

lbtiy r : 
- Hay-et... diyordu. Hayret .• 

Bn•O!l r. ran doğruluğtma in,. n· 
~ le ~ i ndl ibtiy r ınçı ık 111· 

f01 • 

- Sani tılaım rtiye ttcı.rdiOfrn 

Yalnız Elektrik er Sık S k önmese, 
Yollar Çamurlu Olmasa .•. 

lzmit(Huıusi)
Bir senedcnberi 
şehrimizde mOtc
madi bir l:nar 
faaliyeti göze 
çarp ma kt ad ır . 
İzmit körfez.inin 
bu yeşil ıehri ba· 
kımsı.z halini ya· 
vaı yavaş gider· 
mekte, yeni. yeni 
binalarla glln 
geçtikçe bir ma
mureye benze· 
mektedir. lzmitte • 
yapılan binaltrın 

ekserisi kArgir •e 
betondur. Bu se-
ne yapı.lan binaların içinde Ulu 

Gazi llkmektebi ile Adliye dairesi 

ve lskelo yolunda, Dcmlryolu 

caddesinde yapılaa evler nazarı 

Manisa' da 
Bir idam Mahkumunun 
Aşçı Mehmet lsmile 
Yaşadığı Anlaşıldı 

1 efenni ( Hususi ) - Bunda 
Uç sene evvel Burdur ve Tefenni 
lıavaliainde eşkıyahk ederek bir
kaç köylU il~ bir jandarmamızı 

öldüren Ahmet Bey oğlu Ali Bey 
o ı:anıan gıyaben idama mabkO.m 
olmuı, fak at bu mahkumiyeti 
mUtcakıp izini ve namfi niıan. nı 

ortadan kaybehnİJt.İ. Tefenni'li 
Ali B. ln ne olduğu bilinmiyordu. 

Geçenlerde Manisa'da bir 
cinayet lılenmi~, bir adamcağıı 
katil kasdile Aıçı Mehmet iımin· 
de biriai tarafındau ağır ıurelte 
yaraJanmışb. Aşçı Mehmet cere· 
yan eden muhakeme neticesinde 
bu cllrmUndeo dolayt beş sene 
bapae ınahknm olmuş ve Manisa 
hapishanesine konulmuştur. 

Aradan bir nıilddet geç.tikten 
ıonra öldürmek kasdilo adam 
yaralamaktan mahkQm olan bu 
aşçı Mehmcdin evvelce yıyaben 
idama mabkOm olan eşkıya T e· 
fenni'li Ahmet Bey oğlu Ali Bey 
olduğu hakkmda hUkumeto bir 
ihbar yapılmtJ, yapılan bu tet· 
kikat neticesinde de ihbarın 
doğru olduğu :tahakkuk etmiştir. 
Bu idam mahkQnıuoua yeniden 
mubakemeıi yapalmaaı · muht~
meldir. 

tey, çamurdan adi bir heykeldi. 
O e:ınada ıenin genç olduğunu 

görOyordum. Önüne çıkacak mA· 
nileri yenmek için yalnız deria 
Lir itimadı nefse ihtiyacın .ardı. 
M11ddi kuvvetine manevl kuvvetini 
ıammetmek 14zımgeliyordu. De· 
mek ki iyi tethiı etmiıim, yaml· 

1 
maru.,ım, neticeden memnunum. 

Bu i~DS adamın öğrendiği 

l llakiketl biz de bilelim.. A11l tıl
ıım bizim ruhumuzdadır. 

1 
Bir ıeyi ister, yapmıya ıızme· 

deı ve bilhassa nefsimize itimat 
1 ıoeı l1 muv f f k olmak için gi· 

dilecek yolJnrdan yOrfimiye U~en• 
m :uc:k neticeye mutlaka lrişiriı. 
Nnaıl 1 teınek IAzımgeldiğini, he· 
de.fi t yin e.lmenin usilllerinf fC 
ııc'ilecc.k '"il rın istik metlerini 

•rabet tOreceğls. 

;-• 

biraı. daha Ueri
lemektedi r. 

lı.mit yolları 
bozuk ve esaslı 
yspı1mıya muh
taç bir haldedir. 
Yazın bir toz 
dumanı halini 
alon yollar, so
kakalar kıım ça• 
mordan geçile
miyecek derecede 
fenalaşmaktadır. 
Sık uk arızalar 

ytl ~tın den bir 
tDrln yanmayan 
Elektrik bu ıon 

lzmltln umumı manzaraaı gllnlerde bUsbO-
dikkati celbetmekte vo herkes tUn şiklycti mucip olmaktadır. 
tarafından beğenilmektedir. Bu haller, olmasa biç fllphe 

t Jok ki, İzmit gUnden güne daha 
zmite getirilmiye ba0 •anan "' gli.zel ve cana yakı bir şehir 

Paşa suyu boru ferşiyatı hergtın olacaktır. - Gevdet Yakup ---------
[( rşehir' de Maarif Ha

yatı Çok Canlıdır 
Kırıehir, (Hu

ıusı ) - Ş hri
mizde muhtelit 
bir ortamektep 
ve altı ille.mektep 

vardır. Bu m k
tepler ıehriu d;ğı. 
nıklığı ve taleb~ 
nin çokluğu 00. 
layısile ihtiyaca 
kifi gelmemek· 
tedir. Bunun için 
huıuıl muhasebe 
bütçesine Yenice 

mahalleye yeni bir 
mektep daha in
tası için tahsisat 
ayrılmıştır. Bu 
bina yakında ya• 
pılacaktar. 

Bu sene yeni 
Maarif mOdUrU
m tiz LUtfullab 
Bey melcteplerl 
ııkı bir kontrola 

ta b 1 bulundur• 
makta ve mun• 
lazam bir diaipliıı 
altında tedrisat yaptırmaktadır. 
Yalnız talebenin tahsifi ile değil 
temizliği, intizama tel'biyeıf, ba
yata ile de çok 1akından aflkadar 
olunmaktadır. 

Puartesf gthıleıt •er muallim 
ııra ile kendi mektebiade içtimai, 

ilmi, terbiyevi, ahlAkr konf eraoa
lar Yermektedir. Bu konferan• 

hem muallimler, laem de çocuk· 
lar için bUyOk faldeler temin 
etmektedir. 

Yukarıdaki reılm, Y eşlfyurt 
mektebi talebelerini mualrımlerl 
Naime Hanımla bir arada gatter
mcktedir. 

Alttald resim, merkez mual
limlerini 'bir konf eranatan cıkar
kcn g6 termektedir. 

~--------------··· .... -----------~-
Dörtyol'da 

Portakal Fiatleri 
Gidiyor 

iyi 

Dörtyol, (Huaull) - Portakal 
almalc için hariçten gelen tUc· 
carlar bu eene çok ieç kalmıf• 

lardır. Fakat alıcı geçen ıeneye 
nuarııo daha çoktur. Ffatle.r 
oldukça lyidir. Ffatlerln vaziyeti 
değl ınediğl takdirde hem tDccar 
hem de balıçe aahiplerinin yUzU 
~UlmUş olacaktır. 

Kastamonu' da 
--------

Lise izci T eşkilih 
Yapıldı 

Çankırı, (Huıud) - Kastamo
nu liıesi gençleri araamda kuv· 
vetli bir izci teşkilAtı yapılmııtır. 
Mektebin skıeri talebeai izci 
olarak yanlmı,tır. Tqkilit ta 
gi.inden gllne takviye edilmekte• 
dir. Bu teşkilatın ilk ekıeraizi 
olmak Uxere geçen baft hlltün 
izciler yaya olarak birkaç aaatlık 
mcıafede bulunan ''Koçoğlu,,oa 
kcd r yUrOvUş yapmı !ardır. 

Edirne ( Huıust ) - Mınlaka 
San'at Mektebi tedrisat atelyel~ 
ri asri bir şekilde tadil edilmek
tedir. Atelyelerin inşaatı biter 
bitmez mevcut makineler ve 
aletler buraya getirilecek, ycnl 
techizat ta i14ve olunacakbr. AY. 
rupaya sipariş edilen )'eni ma.ld
nelu gelmiştir. Bu makineler 
atelyelerin inıasıoa kadar tedri
ıatın geri kalmamasa mak adile 
bahçeye kurulmuş ve iıletilmiye 
başlanılmıi!ır. Makina.ların işletil• 
meıi için elektrik fabrikumdan 

yfiksek tevettürlil cereyan al mrşhft 
Mektebin talebe kadrosu Diy n
bekir San'at Mektebinden göndeıı 
rilen talebe ile 140 ı tecavlll 
etmiştir. Mektep MüdürO Ahmet 
Ferit Bey bu ean•at yuvasuwa 
inkipfı iç.in geceli gUndlblll 
çaJqmaktadır. Mektebin bir de 
spor ocağı vardır. Antrenmanı ... 
nna muntazaman de am eden 
bu spor teşekkUIO Edimenin en 
kuvvetli takımını çıkarmıya nam-
zettir. Mektebin el:i kişilik bUytik 
bir izci teşkila ı da ardır. Mek• 
tep talebeleri köy inşaatmd 
tatbikat yapmakta e modern 
köy evleri ıekilleri cude etiro 
mektedirler. 

Malatya' da 

Basıldığını Zanneden 
Kaçakçı Bir Zavallıyı 

Öldürdü 

Malatya (Hususi} - Ad!y&
man kazasının Hocaömer mahal• 
lelinden Mustafa oğlu Şeyho it1t 
Eakiaaray mahalle inden Mehmet 
oilu Yusuf, Yenipcıar mahalle
ıinden Hüaeyio oğlu Mustafa, 
Sıratut mahallesinden Ali oğla 
Mühtedi Mehmet yer altında blw 
haYm kazarak kaçak rakı imal 
etmlye baılamıelardır. Havuxun 
kazıldığı arazinin sahibi Hamdi 
oradan geç.erken bu adamlar 
baıaldıklarını sanm şlar Ye kaç,• 
maya bqlamqlar. içlerinden Şey
ho da tabanca ile zayalh adamı 
~ldürmUıUlT. Kaçakçılar yakaJaDıt 
mı,lar ve lhtiaa Mahkemesin 
Yerllmişlerdir. 

)(.. PetOrkenin Sinan nahiyeai 
Mildlirtı Feyzi Beye kaçakçıları 
himaye için :rU~vct aldığı tarzında 
iftira eden Nohutlu klSyünde• 
Mehmet, Pirq köyllndea Mustafm, 
annesi Elif. kır bef<~si Ali, Oa
man, Mehmet ihtisas mahlceme
ıine tevdi edif mişicrdir. 

Fırka 

İzmit'te 
Viliyet Kongresi 
Yapıldı 

luıit, (Husoıi) - Ctımlıuriyet 
Halk FırkasıDlll vilayet kongrul 
kualardan gelen 55 mwabhaııa 
lttirakile yapılm1ttır. Kongreye 
meb'uılanmızdan u1Abattin Bey 
riyaaet etmİJ "Ye diğer meb'uı)au 
rımııdan Ali, Ragıp, İbrahim, 
SOreyya Beyler de hazu bulun
muılardır. 

İki gfin devam eden kongre
de umumi heyete arzedileo eli) k· 
ler tesbit edilmiş ve inlibabat 
yapılmıştır. Neticede vilayet 
idare azalıklarma Rifnt, Zih· 
ni, H aydıu Medih, Belediye 
Reiıi KemnJ, Raif Salih BcJlor 
ıeçilmişlerdir. - Cevdet Ynkup 
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(Siyaset !lemi l 
ltalga Ve 
Yugoslavya 
Gerginliği 

BARİC:I TILO 

Bulgar Komitecileri 
it lya ile Yugoslavya arasında 

uten erıin olan mon .. ebat, harp• 
ten onra Yugo•lavyaya intikal eden 
Trojir ıebrlndeki eıkl Venedik hey• 
keltratı eaerlerinin bazı ••rretket 
(renç Yugoalavyahlar tarafından tah• 
rip edilmul ile bO.biltOn gerildL 
Her nckadar bu lilzumıuz tahribatı 

yapan bet genç Sırp meydana çıkıp 
bu zar r verici nOmayifl kendlleriniD 
yaptık! ranı a8ylediler ve beter i'Un 
hapao mabkQm oldularaa da, fikir-
1 r yine ıukun bulmadı. Bir kmm 
ltalyan gazeteleri, Yugoılaorya aley• 

Protegerof Taraftarları, Mihailof 
Taraftarlarından intikam Aldılar 

inde hail tlddetll netriyat yapıyor• 
1 r. Bunlard n bir taneal, M. Muı~ 
linlnin oğlu Vittoryo Muıollnlnlo ka• 
1 mioden çıkm' tır. Ll.an itibarile 
çok ıerttlr ve ltalya llo Yuıoılnya 
ra1ıoda meYcut dllzelmoai milmkila 
örülemiyeo geçimalallaı cok canla 

bir 5urette if ad.. ediyor. 
Bu yazının bilhasaa bir fıkroıını 

ftalyanan buıu•İ ve reamt f kirlerini 
ifade etrueal itibarile oayanıdltckat 

ular k alıyorum. Bu fıkra t;udur ı 

" Fena bir •urette Jc .. rıtmıv vo 
muvaff k olunmamıt ark YO mlJlet 
alitaıına ihtar etmlye mecburuz ki 

baıkalanna meydan okumaya l :olkıo-

madan evvel aralannd:ı a'llaçmnh
darlar. Çünkl tabiahizce yapılan bazı 

takalar fena neticeler verebilirler. 
Mnam fih izam etmlye değer bir vey 
yoktur. Sıldn olalım. Biz kendi he· 
Hbımıza •oğukkanlıhğımızı kaybet· 

miyeceğlz ve Duç•'ntn biıe edecek· 
lerinl yapaea~ıı.. 

it lya'da, Başvokfl M. Muıolini'nio 
otlu komtu Yuaıoslavya devlet ore 

mllletl hakkmda ftl• b6ylo •eyler 
yu:ıyor. - Süreyy ~ 

Amerika da 
Grip Salgını 

Nevyork, 29, - lngilterede 
olduğu gibi Amerikada da grip 
aalgmı hükllm sllrmektedir. 

Sıhhiye idaresi 35 bllkümet 

dahilinde 43997 vak'a çakmıı 
olduğunu bildirmiştir. Bu rakam, 

hakiki rakamın ancak ıekizde 

biri radde.sindedir. 

Yalnız Nevyork'ta 10,000 vak'a 
kaydedilmiıtir 

Sofya, 29 - Dun Kıralın n• 
rayı GnOnde hakiki bir muharebe 
olmuştur. 

Sobranya reisi M. Mallnof 
kırahn yananda iken ve halk k ... 
bine buhranı hakkında malQmat 
beklerken, Mihailof ve Va11iliyef 
iıminde Protegerof taraftarların• 
dan i'd ıahıs, av tllfeklerile Miha· 
ilof taraftarlarından Ettimof'un 
Ozerine ateı etmiılerdir. Ettimof 
çok ağır surette yaralanmı~tır. 
Polis mütecavizleri takip etmi~tir. 
Bunlar, tllfekleri ile ateı ederek 
vo hatta bir de bomba atarak 
kaçmıılardır. Neticede, bir mak· 
tul 5 yarala vardır. Y oralılardan 
biri pencereden geçen bir kur• 
~unla yaralanmışlar. Bu ıuikast, 
evvelki glln Stanişef'in katli ile 
neticelenen cinayetin bir mukabe
leaidir. Komitecilerin daha birçok 
mukabil suikastlar yapacakları 
tahmin edilmektetir. 

Tayyarede Balayı Seyahati 
Yapan Kadın Oldu 

Madrit, - Lerifaya gitmekte 
olan bir poıta tayyaresi kapak· 
lanmıt ve ateı almıştır. iki kiti 
ölmüftür. 

Ölen yolculardan birisi balayı 
ıeyahatına çıkan bir kadmd r. 
Kadının kocaaı da ağır auretto 
yaralnnuştır. 

Yeni Mançuri Devleti 
Roma 29 f"ançurl meseleain· 

den bahcden Ruto del Karlino ga· 
uıteıl diyor kh 

Mançuri aOratle sağlamlaşan ve 
te4ekkül eden mlbtakbel bir hOYi
yettir. 

Mançuri, ocnebUerin hukukuna 
rlay..tkir, komünizın tesirlerine kn fi 
kapah ve kendı başına yafıyabilecek 
b ' r deYlcttir. 

Milletler cemiyeti, bu deYlctl fn· 
hedeblıir, fakat Çin ile Japonya ara• 
atnda ıulhun teeuüıünO teın n ed .. 
me-z. 
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C:EPBE G ısı 

" M 1 L L I R O M A N ,, 
Muharriri : Burhan Calıit 

Anneıi yandaki odadan ce· 
Yap verdi: 

- Babalar kıymetlidir kızım. 
Çocuğun zahmetini ana çeker, 
babalara yalnız evmek düşer. 

Fakat Faruk Bey de lıtanbula gel· 
diği halde yine eve geç gelıy<;r. 

Bu vapurda çıkmadı. Belki oto· 
mobille gelecek. 

Narin Cengizi ıusturduk tan 
•onra annesinin yanma gitti: 

- Biliyornıusun anne, onun 
bu Almanya seyahatları beni 

ne kadar Uzllyor. Bari geldiği za· 
msnlar birkaç gün yüzünü gönek. 

Anneıi onu teskin etmiye ça· 

lııtıl 

- Bu onun elindcml 
Asker adam, emir kulu .• 
ki cephede değil.. bak 
beylerin damadın .. Uç 

k ı.ım. 
şü uet· 
Selami 
yıldır 

hasretint çekiyor!ar.. adanıc ğız 

gitti, hAlô o gidiş.. Bayramda 
bir hafta o!sun izinli gelmesi için 
kayıuveden N ... zır Paıaya yalvar· 

ıuış. Şimdi çoluk çocuk bayramı 
bek!eşiyorlar. 

Narin itira:ı etti : 
- Hay r anne, vaııfcyi, cep· 

heyi hep kabul ederim, fıılcat 
lstanbulıı geldikten sonra da in
san cvıni ihmal eder mi? 

- ihmal değil ki y vrum, bi
liyorsun ki Faruk Bey doğrudan 
doğruya paşa ile temas ediyor. 
onun emrindeki adanı öyle ser· 
bestçe meş ul olabilir mi. Faruk 
B kalem cf endisi değil ki her 
akşam saatinde çıkıp evine gel
sin .. Bak l,_eçen gün Yaver Be
yin hanımı da söyliyordu, Harbi· 
ye Neıaretinde ~ece sabahlara 
kadar ç 1 şı) orlarmış. 

Narin ustu. 
Akşam oluyordu. Kar Boğa· 

ıın kıvr ntıh sahillerini döven 
rilzgArla bulutlaoa bulutlana ya· 
ğıyor, deniz kur4unt bir tül altın
da hayal gibi görllnliyordu. 

Narin pencerenin önUode bo-

Irak Kıralı Fay· 

eal Hazretleri, bl· 

radorl olan sabık 

Kıral Aliyi Bağdata 

davet etmlttlr. Bu 

ziyarete hueuat ve 
aileort bir mahiyet 
verilmektedir. Ira-
nın yOksek siya ı 
mahafill dyaretln 

aiyaat mahf yette 
olduğunu "V6 lngıl· 

tere·lran lb tı IAfı 
ile alAka ı oldug-u. 

nu s6yl ınektedlr· 
ler. 

Resmimiz Kır ı 

ile biraderi sabık 

Kırat Ali'yi göate· 
rfyor. Kıral Faysal ve Kıral All 

AlmanyanınHukukMüsa
vahndan Maksadı Nedir? 

BerJio 23 - Alman Hariciye Na• 
ıı.ırı Fon Nörat Almanyanm ailih· 
!anmakta müsavat talebi hakkında 
yazdıj'ı makalede diyor ld: 

Maksat ve niyetlerimb dUnya 
efk4rı umt uıiyeai karfiısında yanlıt 
b r ınan vermek, bizi yenicle n il fı h· 
lanmaj' bev alen·p kal utmakla 'ttl 
l.am etmek için mulıtelif tar flardan 
birçok te1ebbuılerde bu nnu du. 

Bu iddialarda a11l meseleden, y ni 
başka! rına n ıbet e ha a daha kuv• 
vetli •urette müsellah bulunan mi .• 
letlerin ai ablar.nı Rzaltmak mesele· 
•indcın dikkat nazarlarını çevır p 
batlta bir yola döndürnıek gibi fİ· 
kir bir maksat taK p edilmektedir. 

SılAhları azaltma vo bıraltma 
h•klnndaki her türlü tedbirler' , hat

ta ceırt olanları bile • bu tedbirler 
bütün devletler hakkında mÜ•avi 
ıure te lt tb k edi ecek olursa· kabul 
edeceğimizi Ccnevrede h~r vakit 
tekra edip du·du c. 

'ğaz.an bu tipı ı kış manzarasını bir 
zaman seyrettikten sonra anne· 
ıine dOndU: 

- Geldiği zaman hat.rint 
anne, Farulc'tan bir telefon ısti· 
yeceğim, bize muhakkak bir te· 
le fon tAzım. Hiç olmazsa gc\· kal
dığı umanlar bize haber ver'r. 

Tecrubeli lrndm sakin ve yıı· 
muş.ık ccva ) verdi: 

- Üzüime Narin, o dn olur. 
Hayırlııile şu muharebe bir lJitae 
de hukea evini, barkmı bilse! 

Genç kadın annesinin, bir 

kordiyal ~ ibi ıinir buhranlarını 
teskin eden bu tefkatini ve l<D· 

çilk Cent iz'in ona başka <lü~Un· 
celere fıraal vermeyen meşğalesi 
ile okadar avuniyordu ki, koca· 
s nın hayatındaki bu değişiklik
ten fÜphe edemuyordu. Onun geç 

kalwşları, eve geldiği ınmanlar 

eski hararetli varlığ nı gösterme
yişi gözünden kaçmıyor değildi. 
Fal.at k"1lbi ıiıı bövle her bulut
lnnışında ya anne~İni ı pek ma-
kul bir mllr!nhalesi ve yahut 
Ccngiı'in hergün 'eğişen ve 
artan sevgısı imdad.ı yetişi· 

yor ve bu end şe şiiphe halıne 
gelmeden riy~p gidiyordu. 

Kocastnm t endi varl ğ ndan 
böyle yavaı yavaş çekili i belki 

Ya lnıı diğer milletlerden daha 
fazla müıelllb olan devletler, bllh11· 
H Franaa, ıilAhlarJ azaltma mukave. 
ininde tayin edilecek anaddcı ore 
hükümlerin tahakkuku imklmnm 
meı'uliyetinl deruhte etmiı bulunu• 
yorlar. 

Bu meselenin ıüratle halli hu u• 
•undaki hlebiıniz ıırf mevcut mua• 
bedele in değil, ayni zamanda mem• 
leketimlzin ıelimetl dQşünceainin oJe 
lcabettirditi bir iıt' r. 

lngiJiz - lran ihtilafı 
Tahran, 29 - lngiltere ile 

lran ara mda zuhur eden ihtilAf 
hakkında mlizakeratta bulunm~k 
U:ı:rc Cenereye gidecek olan lran 
heyeti 31 kAnunuevelde hareket 
edecektir. 

Heyet meyanında Nasrullah 
H n bulunmatkdır. 

dah.ı çabuk ve daha çetin oln· 
caktı. Fakat her evin erkeğini 
)'U\ as odan uzaklaştıran harp ve 
onun kendi köşe ini dolc"u an 
çocuğu bu çekilişi hissettirmiyor, 
onu tatla bir gaile olan bu ev 
hareketleri ve evlAd sevgisi içinde 
oyalı) ordu. 

O gece Binbaşı Faruk gelmedi 
Sabah lSğlt>ye doğru gelen bir 

asker c.ndan bir mektup getirdi. 
Genç crkAnı harp bu iki ıatırlık 
pusulaya benzer mektupta geceyi 
kumand11n paşanın yalısında ge· 
çirdiği ıl, mllhim işler görllıllldU· 
ğ'll için gelemediğini söylüyordu. 

N rin, bu mazereti haklı buldu. 
Falrnt mektubunda bu ak§am 
ge ecegıne dair de bir işaret 
yoktu. Yalmz bir sıhhat haberine 
beuziyen mektupta hattA teessllr 
ifade eden bir satır bile yoktu. 

Genç kadın askere mektubu 
nereden aldığ nı sordu. Bu malul 
Mehmetçik mektubu Erkan har
bi e Dairesinden yolladıklar nı 
fakat Bin baş yı r. tirmediğini ıöy• 
ledi. 

Yalnız bu cevap Narin'i dü· 
undürdU. 'J ekrar sordu: 

Binbaş.yı görmedin mi? 
linyır efendim. 
Mektubu sana kim •erdi ? 

Sayfa 5 

Gönül iŞieri 

Karımla 
Geçinemiyorum 
Ne Yapa .. qım? 

28 yaşındılyım, asrın en 
ıerefli bir me leğile iıtigal 
etmekteyim, alta senedir e liyım, 
bu müddet zarfında 2 çocuğum 
dünyaya geldt Birisi vefat etti, 
halihazırda 2 yaşında bir çocu• 
ğum vardır. Evlilik mUddetince 
bir rahat görmedim, bu sebepten 
maddi ve manevi zararım namO
tenahidir. Refikamın ailesi efra· 
dile ben Ye kendi ailem efradı 
uzun zamandanbeti görüşmemek• 
teyiz. ilk gllnlerden itibaren vaki 
mllnazaaların haddi heınbı yok
tur. Bir erkeğin yapması müm
kün olan bntnn fedaklrhklan 
yaptığım halde refikama \'e ailesi 
efradına makbule geçmedıği gibi 
hep fenalıkla itham edildim. 
Bu vaziyetlere karşı evlilik, 
hayabnda imtizacın kabil olması 
iç:n muhtelif tarzlara te eb-
bilı ettim. Her ıeklin de 
de bir müddet ıonra yine e ki 
vaziyete rl.icu ettiğini g6rdllm. 
Şimdi ne tarzda baroket edo
ceğimı ıaşırdım vo bu sebepler
den Asabım da bozuldu. Kendi 1 
do gayrikabili ıılab bir vaziyet 
keıbetmiıtir. Bunun için ıoo 
mfioazaadan sonra kendaıini an
nesine göndermiye mecbur ol· 
dum. Badehu artık bu ıekilde 
imtizacın kabil olamıyacağ na vo 
gllzellikle ayrılmamızı tahriren 
bildirdim. Çonki : ibdaı etmlı 
oldugu imtizaçaızlaklardan ne 
kendisinin ve ne de çocuğumun 
yllzilnn görmek istemiyorum. 
Herıeyden soğudum. Fakat yaz
dığı cevapta ben ne yaptım, 
diyor ve barışmamı:r:ı i tiyor. 
Eğer bu arzuıunu kabul etsem 
yine müz'iç ve mtişkUI vaziyete 
düşeceğim gibi gitgide bir derece 
daha tiddetlenen bu mUnazanlaran 
neticesinin vahametini dlltünüyo-

rum. Kuzum Han mteyıeciği , beni 
bu azaptan kurtarmak için bir 
yol g6ıteriniz. 

f:1111lrde: A. H. 

Araya bu kadar soğukluk 
girdikten sonra geçinmek güç 
olur. Bir milddet ayrı yaşay nız. 
Bu tecrllbeden sonr da barışa-
mazsanız mahkemeye mfirncaat 
eder, resmen ayrıhrsınız. Sizin 
kababatinizin derecesini bilmj. 
yorum. Fakat bazı kadmlann 
kocalarıuı idare etmeyi bilme
dikleri muhakkaktır. 

HA. l ..t f&YZ: 

Erklnıharbiyede Ynzbaıı 
N at Bey verdi. 

- Ne dedi? 
- Mektubu Hisar'da Binbaşı 

f aruk Beyin evine götnr, d-1. 
Asker baıka bir ıey l:l~t. 

yordu. 

Genç kadm ankünetini kqr 
betmemek ıçın çalıştığı halde 

dudaklarının titrediğini, yanakla
rın:n aeyirir gibi oynadığını his

sediyordu. Elindeki iki ahrlık 
kAğıdı tekrar tekrar okudu. Ko

casının söylediği mazerete karşı 
birçok sualler buldu. 

Mllhim meseleleri glSrl\ştOkten 
aonra da bir otomobile atlayıp 
evine ielebilirdi. Kumandnn 
Paşanın bu kadar hususiyetine 
giren bir adamın o Kumandan 
Paşanın otomobillerinden birine 
binmekte elbette hakkı ola· 
bilirdl. 

Sonra gece görüşUlen rul\him 
meseleler sabah tamı deYam edi
yordu. Evini seven, karısı için 
çıldıran, oğlunu görmezse muzta· 
rip olan binbaşı Faruk lstanbu da 
olduğu halde iki saat için olsun 
bu sevdiklerini iÖrmiye gele 
miydi? 

( Arkaaı var 

J 
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Vetemli 
İnekleri Nasıl 
Anlamalı? 

Bizo ziraat bususuudaki 
milşkilllerinizi sorunuz. 

Son Poata'nan 
cÇift~i> si ıizi gUçlUkten 
kurtaracaktır. 

S - Geçenlerde çiftliğimizi 
il)areto gelenlerden birisi verem• 
den bahsederek inekleri muayene 
ettirmemizi söyledi. İneklerdeki 
Terem hakkında beni tenvir et• 
menizi ve veremli inekleri tanı• 
manın usulünü yazmanızı rica 
ederim.,, - 1. H. 

C - Avrupanın kalabalık ı~ 
birlerindeki ıilt hayvanlarında pek 
,ok görülen bu hastalığa, bizde 
bilhassa Kırım ineklerinde ve 
daima ah rlarda beslenen hayvan· 
larda tesadüf olunmaktadır. Ana
dolunun mer'alarda vakit geçiren 
ıığırlarmda verem görlllmemiştir. 

Veremli inekler, ittihasız yük• 
ıek hararetli ve zayıf olurlar. 
Ağız ve burunlarından salya gelir. 
Fakat bu hal ilerlemit bir ver~ 
min arazı olup henüz ilerlememiş 
bir veremde haricen bir şey g&
rülmez. Hcılbuki önll sonu ilerli
yen bir verem et ve sütlerle di
ğer bayvaa ve insanlara geçebil
diğinden bir sürüdeki hasta inek
lerin tan·nması çok lüzumlu bir 
keyfiyettir. 

Verem basilleri 6 dakika 75 
derecei hararetteki bir suda kal
makla ölmedikleri gibi nakıs 8 
derecede de 120 gün yaşayabılir• 
ler. Bu itibarla veremin sirayeti 
Ler türli1 vasıta ile olur. ileri 
vereme mUplela inekler yemlik
lere akan salyalarile, tıksır :iıkları 
esnada havaya karışan tükürük
lerile arkadaılarına hem yemek 
hem nefes yollarile hastalığı aşıl
larlar. Memeleri veremli ineklerin 
be sütleri hastalığın sirayetinde 
mühim bir amildir. Böyle inekle
rin aUtlerile beslenen buzağılar 
veremleneceği gibi bu ıütleri çiğ 
içen insanlara da verem geçebilir. 
Kaynadılmış sütlerde her neka
dar verem mikropları mahvolursa 
da vita-minlerde kaybolacağmdan 
ıUtUo kıymeti gıdaiyesi azalır. 

Hulasa, yavruları ıun'I suret• 
te temiz ıUtle beslemek, hastalı· 
tın ahırda sirayetintt mani ol
mak ve nihay~t sütn daima 
pastörize ederek satmak müşkil 
olduğundan keyfiyetin ıelimeti 
"amma bir silrUdeki v~remli 
ineklerin teşhisi pek lazımdır. 

Veremli inekleri anlamak için 
ıon :ıamanhrda tatbik edilen 
en kolay usul hayvanların derisi 
altına .. Tüberkülin,. nammdaki 
UAçtan ıiringa etmektir. Bunun 
için yapdacak iş berveçhiatidir: 

A - ineğin deliğine sabah 
ve akşam ( iki gUn ) bir termo-
metre sokarak derecei hararetini 
alır: Te bunun vasatisini bit ke
nara yazarsınız. 

B - Tilberkiilin denilen ilA· 
cın ( beher ineğe ) 2,5 santimet· 
re mikAbini derisinin altına şırın• 
ga ederek 9 saat bırakırsınız. 

C - 9 saat sonra hayvan·n 
her Uç saatte bir hararetini 
alarak bu işe iki gün devam 
edersiniz. Ve bararet]eri bir 
kenara yazarsınız. 

D - İlaçtan sonraki hararet• 
lerin en yüksek edrecesi, 'ilaçtan 
evvelki hararetlerin vasatisinden 
bir buçuk derece yükgek olursa 
hayvanın veremli olduğu anla· 
tılır. 

H - Hararetlerde bir fark 
görülmezse inek veremli değildir. 

inekleri veremden korumak 
için onlan daima temiz hava 
teneffeils ettirmiye1 ve merada 
ıık 11k gezdirmiye dikkat etme
lidir. - Çiftçi 

SON POSTA 

Dünyada Olup Bitenler 
Londrada Esrarengiz Bir Cinayet Oldu 

• 
iki Dilber Ve Güzel Kız 

Maznun Mevkiinde 
Kızlar Ümitler Hilafına Beraet Ettiler 

Bir hafta kadar var ki Lon
drada, aonderece esrarengiz bir 
hadise oldu vo genç bir adam, 
biribirinden glizel iki kızkardeşin 
evinde öldUrUldU. Fakat bu adamı 
öldürenler, bu kJzlar mıdır, yoksa 
başkaları mıdır? Bir türlü anla· 
şılamıyor. Umumi ıeklile ~ak'a 
şöyle başlıyor : 

Londrada genç bir kasap 
vardır. Mesleğinin biraz kirlice 
olmasana rağmen bu adam çok 
tendürüıttllr. Gayet iyi giyinir. 
Adeta bir centilmendir. Adı 
W atsondur. M. W atson, birinin 
larni Marcori, diğerininki Mey 
olan çok gUzel iki kız kardeşle 
alıbabtır. Arasıra evlerine gider. 

Geçen hafta, Adeti veçhile 
yine bunların evlerine gitmiştir. 
Kendisine kapıyı açan kllçük 
kızdır. Delikanlı içeri girdikten 
beş dakika sonra evin içinde bir 
kıyamet kopmuştur. Arkasından 

kiiçük kız sokağa fırlamış ve : 
.. - Adam öldilrüyorlarl ·diye 

feryat etmiye başlamıştır. 
Fakat vakit epeyce geçtir ve 

sokakta kimse yoktur. Az sonra 
onun feryadına bllyük kız karde
şinin feryadı da ilave olmuş, o da 
"adam öldllrüyorlarl,, Diye bağır• 
mıya başlamışt r. Bu aırada so
kaktan geçen bir adam, kadınla· 
nn seslerini işiterek yanlarına 
gitmiş, beraberce eve girmişler 
ve içeri girer girmez karşıya 
çıkan sofanın duvarına dayalı bir 
adam görmilıtnr. Yolcu, derhal 
bu adaman yanına kOfJDUŞ, ko
lundan tutmuş, olup biteni ıordu· 
ğu zaman şu cevabı almııtır. 

- Vallahi ben bir ıey yap• 
madım!,. 

Kızlann yardımile bu adam 
kucaklanmak suretile sokağa 
çıkarı1mış isede aokaktaiki 
adım ataratmaz dUşlıp ölmilştür. 
Başka hiçbir fey ıöyleme 
miştir. Zabıta doktoru tara-

1 l ' 

Matmezel Mey ile Marcorl 

için bOyük bir kalabalık mahke
me salonunu doldurmuştu. Kadın
lar, muhakkak bir mabkümiyet 
kaşısında bulunacaklarını düşU
nerek ağlaşıyorlardı. Mahkeme 
yapılıp bitti. Kızlar, hadiseye 
dair yeni hiçbir şey · söylemiyor
lar, adamın evden içeri girer 
girmez duvara yapışbğım ve o 
halde kaldığını tekrar ediyorlar· 
dı. Hakim, yaln zdı. İçeri girdi, 
yarım saat kadar içerde kaldı 
ve kararını bildirdi. 

Kadınlar beraet etmiştir. Çün-

kil, adamın ensesine vurulan dar
be hiçbir kadın kuvvetinin kafi 
gelemiyeceği kadar kuvvetlidir. 

Maznunlar bile bu kararı hay
retle dinlemiş, ıaşkm, ıaşkın 
bakıyorlardı. Hlk beklemediği bu 
neticeyi ıslıklarla karşılamıştı. iki 
polis memuru kadınların koluna 
girerek bir otomobile bindirdiler 
ve homurdanan halkın araıından 
uzaklaştırdılu. Fakat onlar evlerin
de de rahat edemediler. Bu defa 

pencerelerini komıuları taşlamaya 
başladı. Arka kapıdan dar 
kaçtılar. 

Bu garip hAdiıe Te ayni d~ 
recede garip karar, şiddetli bir 
matbuat milnakaşası doğurmllf'" 

tur. Gazeteler suruyorlar: 
Bu hAkimio elinde nasıl bir 

alet vardır ki kadın kuvvetinin 
azami derecesini ölçebiliyor vo 

ıon vak'anın kurbanına indirilen 
darbeyi hesap edebilmiıtir? 

Matbuat münkaşa ede dursun 
genç kızlar ilk vapurla Amerika· 
ya yollanmışlardır. 

Eski İmparatora Suikast 

KayzerinŞatosundaGarip 

Bir Adam Yakalandı 
Sabık Alman imparatoru, Al· 

manyayı terkettiği gUndenberl 
F elemenkte oturur. Doorn isimli 

kasabada muhteşem bir ıatoıu 
vardır. Adeta bir saray gibidir. 
Esasen bu ıatoya girebilmek, ay• 

nen saray merasimine tAbi ol• 
makta mümkündür. Geçen gUn 
garip tavırlı, fakat iyi giyinmlı 

bir Alman ıatonun kapıcısına 
mllracaat ederek sabık Kayseri 
görmek istediğini ı&ylemiı iıe de 
ret cevabı almııtır. Bu adam, 
AJman fırka reisi Bitlerden ıabık 

imparatora nıektup getirdiğini iddia 
etmiı, fakat kimseye aözllnft diıı
letememiştir. Bunun ftzerine ber
keıin meşgul bulunduğu bir za• 

Dost Efganistanda 

Sanayi, 
Ziraat Ve 
Elektrik işleri 

Nadir Hanın Efgan Kıralhğını 
deruhte ettiği gündenberi timdi· 
ye kadar muhtelif ıabalarda ya• 
pılan işlere dair ticaret veziri 
Mirza Mehmet Han, Kabilde ç .. 
kan Islah gazetesine bir takım 

malumat vermiştir. Bu malümata 
g8re memlekette bir sabun f ab
rikasının tesis ve iıletilmesine 

teıebbOs olunmuştur. Bu fabri
kadan istihıal edilecek sabunlar 
memleketin dört bir tarafına ıevk 
ve balkın rağbet göıtermesl için 
lAzımgelen propagandalar yapıl-: 
maktadır. 

Bir makine tamiri, sun'l yal 
ve konserve fabrikaları tesisi için 
lizımgelen projeler hazırlanmıtbr. .. 

Teıisindenberi birçok ıaru 
g6ren ve ıon zamanda bareketsb 
bir halde bulunan çimento fabri
kasının tekrar faaliyete getiriJ. 
mHi kararlathrılmııhr. Bu mllna· 
aebetle tecrübeleri yapılmak Uze• 
re Krop fabrikasına Efganistanda 
çıkan bir takım maden kömDrD 
ntlmunelerl gönderilmiştir. Ayrıca 
Almanyadan bu fabrika için bir 
mütehassıs davet olunmuştur. Bu• 
nun haricinde ip1ik, kumaş ve 
pamuk fabrikası için aynca bir 
Alman mütehassısı getirilmiştir. 

Bunun haridnde Kandeharda 
açılan fabrika için de bir başka 
metehassıı davet edilmiştir. Ayrıca 
memleket dahilinde ihtiyaca kafi 
gelebilecek tekilde ıoğuk hava 
depoları tesisi için bir Fransıı 
oirketile mllıakereyc başlanmııbr. 

* Merkezde ve CebelOsıirak'ta 
mevcut kumaş fabrikası büyUk 
bir faaliyetle çahşmaktadırlaı. 
Harbiye Yezirliği hesabına 142100 
metre haki su geçmez kumaı 
yapmıştır. Bunlardan birincinin 
metresi 31 kuruf, ıu geçmez ku
maıın metresi ise 34 kuruşa mal 
edilmiıtir. 

Elektrik işleri 
Efganlstanın elektrik lılerl, 

denilebilir ki hemen umumiyetle 
Efganlı mtihendia1erin eline geç
miştir. Memleket ihtiyacına kAft 
gelmediği için Gülbağ tarafların
da yeni bir elektrik fabrikasının 
tesisi karargir olmuştur. Ayna 
zamanda camilerin elektrilde ve 
htık6met hesabına tenviri de te
min olunmuştur. 

Ziraat Vaziyeti 

fından ceset muayene edildiği 

zaman arkasında derin bir biçak 
yarası görülmUttUr. Bu yarayı 

yapmak ıçm kullanılan biçak 
oderece şiddetle vuru]muştur ki 
ağzı kmlmııtır ve kızların ıofa· 
sında bulunmuıtur. Sap ise ölll· 
nün cebinde idi. Ayni zaman.da 
delilcanlı kaı1abın ensesine ağır 
bir cisimle gayet tiddetli bir 
ıurette vurulmuştu. 

manda oatonun parmaklıklarından 
atlıyarak içeri girmiı ve odalar• 
dan birine girerek ıaklanmıya 

Bu seneden itibaren Şarki 

Siraç nehrinden arazinin ıulan
maaına teşebbüs edilmiştir. Neh
rin ıuyunu çoğaltmak ve kanal-

Sabık Alman lmparat" b 
_!Mil!!!l!!!!ll!!!!!mil!l!!!!l!l!!ôl!!!l_.~!!!i!!!!!~--- • )ar açmak için ecnebi bir mü en• 

Bütün delillP-r kızlaran aley· 
binde lduoğa için zabıta derhal 
bunları tevkif etmiştir. Tevkif 
edildikleri zaman kadınların ken· 
dilerini tev~if eden po1is memur• 
lar;na sr rduklarJ sual şu olmuştur: 

- Şimdi bizi asarlar mı? 
Polis memuru, böyle bir sual 

karşısında lrnlabileceğioi aklına 
getirmediği için evvela ıaş ırmış 
sonra şu cevabı vermiştir: 

''- ihtimal.. Fakat kadın 
olduğunuz için müebbet hapse 
mahkum edilmeniz muhtemeldir. 
Çünkü lngilterede kadınları idam 
etmezler. Bir müddet ıonra 

vak'a mahkemeye aksetmiıtir. 
HAdiıenin yapılış ıekli halk Ozo
rlnde pek fena bir tesi&- bırakblt 

muvaffak olmuştur. Bu adamı, 
saklandığı köşede bir hizmetçi 

görmUş, derhal şato muhafızla• 
rına haber vererek yakalatmıştır. 
Bu adamın Dzeri arandığı zaman 

bir tabanca ile bir kama ve bir 
bayii kur,un bulunmuştur. Adam, 

yakalandıktan ıonra Hitlerden 
ikinci Vilhelme mektup getirdi· 
ğini iddia etmekte ısrar etmiş 
ise de bu mektubu göstereme• 
miştir. Esasen kendisi son derece 
müteheyyiç bulunduğu için hudut 
haricine çıkar1lmıştır. ismi Zükir 
olan bu adamın ıabık Kaysere 
ıuikast yapmak nzere geldiği 
kanaati hasıl olmuştur. Fakat bu 
hareketinde yalnız mı, yoksa bir 
teıvik ile mi hareket ettiti anla· 
tılauıaauıtır. 

Geçen Bilmecemizi 
Doğru Halledenler 
( Baıtarafa 6 ıncı ıayfada ) 

tep UçU n cu sımf 203 Fethi, Alaıehir 
ilkrnektep U~llncU s ı hıf talebes inden 
50 Kadriye, Manisa Gazi llkmektebi 
dürdtlnctl sınıftan 27~ Nezihe Ram iı. 
İstanbul Süleyma.niye yedinci llkmek· 
tep beiiııci sınıf Ali Riu, Unkapanı 

oıı dokuzuncu m<.>ktep 3L 9 lffet, An· 
kara Dumlupm:ır ilkmektebi dördön cU 
sınıftan 89 ~febmet, I\abataı erkek 
lisesi 1073 Cihat, Adana 23 ni!lan mek· 
tebl talebesin den 450 Soncer Nihat, 
Balıkesı r E'r >\ elt ortamektebi ikinci ın· 
nıfta ı 11 M ıı1:1 t&fa, İstanbul 44 tlncU 
ilkmektcp tal ebe~in en 381 TacUnisa, 
Ank r.. Gazi mektebi tıç U ncll sınıftan 
487 ReCPp, Zonguld. k ortamoktebi 
fiçUucii sınıftan ı~ Fuat, Gazi O!man 
pata ortam ek tebinden Osına n Halil, 
Kıı.ys ·r i Ctı ınhuriyet ilkme ,tehi beşinci 
ıııııfıa.ıı 35 Burhan, Adana, erkok Jiae· 
ıt ikinci sını [tan 514 Fethi, lstanbul 
yedinci llkıııektE-p be9incl 11nıf tale· 
besinden 6 3 Vebbl Bı y n hanımlar. 

dia daYet edilmiştir. Kandehar 
civarından geçen Patab nehri 
üzerinde bir set inşasına ve ne
hirden elektrik istihsaline kuar 
verilmiştir. Ayrıca Çekmeni neh· 
rinden de bir kanal aç )arak 3600 
metre murabbaı arazinin ıulan• 
maıı için bütçeye kafi tahsisat 
konmuştur. 

Bu vadide, birçok teşebbilı· 
lere başlanmış, bir kısmı başarJl· 
mış, bir kumı da tahakkuk etti• 
rilmek Uzere bulunulmuştur. Tiir
kistan mmtakasında çekirğe 
mücadele teşkilatının gen· şletil
mesi, kümes hayvanatanın çoğal· 
tılmaaı için sun'i üretme usulleri
nin tatbiki karargir olmuştur. 
Bunun haricinde birçok batakhk
ların kurutulması için lAzımgelen 
tedbirler alınmqtır. 



İTTIBAT VE TIBAKKI 
DiplomatlaraHükmeden Gizli Kuvvetler 

Jeneral ProtogerOf Bir 
Her lıakkı mahfuzdur. - Naşıl tlolda ? .. 

Gece Nasıl Öldürüldü? ................................ Nasıl Yaşadı ? .. 

T e.frika No. 20 Nasıl Öldü? •• 

Sultan Hamit Beni Ve Evlitlarımı 
Mahvedecek Bizi Himaye Ediniz 

( Ba9tarafı l inci sayfada ) 

hareketinin kendiai için pahalaya 
malolabileceğini için için hisse
diyor, bn yüzden gideceği yeri 
ve oralarda bulunacağı saati ga· 
yet gizli tutuyordu. Ayni -ıaman• 
da, araları bir daha düzelmemek 
ıuretile açılan arkadaıı Mikaylof' 
un harekltını da emin dostları 
vaııtasile scayet ııkı bir surette 
tarauut ettiriyordu. Bu aırada 
Mikaylofun Sofyadan ayrılarak 
Petriçe gittiğini haber aldı Ye 
derhal Sofyaya kotlu. Maksadı, 
Makedonya komitesinin Sofya 

ve hükmettiler ki bu ıeai çıkaran 
Ceneraldir. içlerinden biri derhal 
dııan koıtu. Kapıya dokunulur 
dokunulmaz açacaktı. Diğer ar
kadqı pencere anDnden ayrılma
mış, ıokafı tarassut etmekte 
devam ediyordu. Bu sırada soka
fa bakmak için 6nlnde bekle
diği pencerenin alt.ndan ani bir 
ziya huzmesi fııkırdı. 

Abdlllbamit, gerek bu llç ll
Jiba ve gerek bu layihanın u• 
bipleri hakkand• Yereceji hl\kmG 
tayin ile mtıgul iken, l3'zet Bey 
tarafından ilşinci bir llyiba tak• 
mın edildL Buna, iater (llyiba). 
itter (jurnal) denilsin; bu arizenia 
waubteviyab, bir anda Abdlllha
midin bllttın nazari dikkatini 
lzzet Beyin l\zerinde temerktlz 
ettirdi O esnada, devletin en 
mftmtaz ricali mabeyinde toplanı
yor, ( moratoryom ) mesele.ile 
meıgol oluyordu. Meaele, mft.. 
himdi. Adeta devletin iatiklAline 
tema• eder bir vaziyette idL 
Bundan dolayı da o sıralarda 
AbdOlhamit çok muztaripti. izzet 
Bey, takdim ettiği bu ikinci il· 
yiba da, gilnlerdenberi mabeyin
de cereyan eden mtızakeratın 
ald ğa ıekli fiddetle tenkit edi
yor. Bu meaelenin halli için çok 
makul ıebepler ı&ıteriyordu. Ab
dDlhamit, en bunaldıj'ı bir za
manda Hızır gibi lmdadina yeti
feD izzet Beye derhal haber g6n· 
derdi. Mabeyne celbetti. Kendi
mle glrDttG. Derhal maiyetine 
alda. O maliye komlayonunda 
mhakerata iftiraki için emir 
YerdL 

Şimdi ortada iki IAyiba ve 
iki pbıı kaim ftı, AbdGlbamit, 
baalardaa l.mail Kemal Beyi de 
çağırtb. Uyihamn, bilhassa 
Trabluaprp maddeli hakkında 
iulaat alda. Bu lzahab faydalı 
buldu: 

Sizi Trablusgarba Yali 
raptam. Gidiniz, prt1jenizl bizzat 
tatbik ediniz. Muvaffak olduğu
nuz takdirde, çok bUylik mDkl-
fatım g&receğioiJ muhakkakbr. 

Dedi. Ve derhal bol miktarda 
JOl parut Yerilmeaini de irade 
etti... lımaD Kemal Bey, uzun 
umandan beri açıkta kaldığı için 
birdenbire bqına konan bu deY
let lrntundan memnun Ye mearur 
oldu, bazırlanmıya batlada. Fakat 
Abdolbamit. kılıkırk yaran, her 
ıeJİ inceden inciye hesaplıyan 
bir hftkllmdar olduğu için, b&yle 
bDytık bir sallhiyetle gGnderdiği 

lvaliainin Trabluıgarp aibi mo
tauıp ~rubla bir muhite, ecnebi 
wapurlarile ıibDelİae rua olmadı; 
Bet on sGa HDra oraya bazı 
lenamab aakeriye ıitnrecek 
olu ( ldarei Mabtua ) n1a (Şark) 
Yapunm• beklemesi için lamail 
Kemal Beye haber yollada. Ba 
t..ber. birdenbire lamail Ke...ı 
Beyi ewhualaadırdc 

- Hlbakir, benf deaiae ile 
Trablusgarba ııısnderiyor. Vapura 
glrw g irmea b.ni tevkif ettirecek. 
Trablm fup zıadaalanna g6n
dererek orada beni çllrtltece k. 

DedL Hllkimetten aldıjı yol 
par&a1nı cebine sıkı sıkı yerle,_ 
melikten aonra hemen illi otlu
·- ellerinden tuttu ı bir aandala 
atladı ; Sahpazan 6nllnde (1enge· 
rendaı:) olan Fransa bDk6meUnio 
(iataayoner) ine kaçtL Sefire de: 

- SuJ\anhamide. .. tabat için 
bir llyıha verdim. Hiddet.İDİ mu
cip oldu. Beni ve ••1'tlarum 
mahYedecok. Bizi himaye edidiz. 
Awupaya s&nderiaa. 

1 ' 

Mizancı Murat B. 

Diye bir istirhamname 
yollada. 

Ortada. kala 1'ala bir Murat 
Bey kalmıttı. lımail Kemalin 
firarından aonra, Abdülhamit, 
Murat Beyle kozunu naaıl pay
lqacağıru düşüne dursun ; Murat 
Bey de gllnlln birinde ortadan 
kayboluverdt 

Ve birkaç glln sonra da (Mı· 
ıır) a kaçtığı haber verildi. •• la
mail Kemal Beyin ıabsına pek 
okadar ehhemmiyet vermiyen 
AbdlUhamit, onu bir tarafa bı-

rakb; Murat Beyle meığul o1ma· 
ya bqladı. Çftnkll Murat Bey, 
dalma mabeyne girftp çıkan, dev
letin baıı esrarına vukufu olan 
ve bilhassa (Mizan) gazetesinin 
ıabip ve muharriri olmak llzere 
tanınan oldukça mllbim bir ıah
siyetti. Halbuki: Bunlardan baş
ka Murat Beyin diğer bir cephesi 
daha vardı ki bunu o zamana 
kadar Abdnlhamit bilmiyor ve 
ancak sonradan &ğreniyordu. O 
da Murat Beyin (Oımanla ittihat 
ve Tarakld Cemiyeti) mftesaisle
rindeo olması idi. 

Murat B. Mııır'a kaçtıktan 
ıonra yalnıı (Mizan) gazetesini 
netretmekle kalmamıı, ag:r;ından 
baklayı da çakarmııtı. Neıriyatı 
araaında (Osmanlı devleti) nln 
mahw inkıraza doğru yürlldDğftnll 
söylerken devleti bu tehlikeden 
kurtaracak yeglne kuvvetin (ce
miyet) '>lduğunu da zikrediyor, 
gerek dost ve gerek düıman na
zarlanna bu gizli kuvvet llzerine 
celbeyliyordu. 

Saray, latanbulda teıekknl 
eden bu kuvveti meydana çıkara• 
bilmek için var kunetile çal ıs· 
dursun, Murat Bey de onavatanın 
haricinde bulunan Yatandaılan 
bir araya toplamak. hepsini da 

HALK ·ısrı·voeı bu nam altında cemiyete bafla-·-F ı 'W-;aıııı. mayı doıtınftyordo •• Paris'tekilerin 

Yalnız dün telefo: larla' 
bizzat yüzlerce 
müracaat oldu. 

Sinem1, halkm istediğini 
yaparak 

BiR MiLLET 
UYANIYOR 

Filmini bir kaç gün da· 
ha gösterecektir. Artık 
eserin son günl~ridirl 

Cuma: 12 dan it.baran 
2-4-6-8, 15-10 

ALEMDAR 
SinemHsı 

Lika bayat, qk ve kadmlann 
mahbubu 

JEAN MURAT 
istiklal caddesi No. 77 

cie 

fikri de, qağı yukarı bu mer-
1&.ezde idi. Ahmet Rıza Dey, 
arbk kendisine eıldukça mllhim 
bir mevki temin etmiıti. 

( Arkası var ı 

Ertuirul aadeH.n 
T. A. T. 

Bu gece: Kadıköy Kuşdili liyatrosunda 
CANAVAR 

ı•acla 8 perdo. Yazan: Faruk Nafiz 
Komedi l perde. Yakında: NERDN 

akşam saat 
21,30 da 

Kadın 

ErkJkleşince 
Yazan: 

Hüaoyiıa Rahmi Bey 
Piyeeı 3 perde 3tablo 

Umuma 

!stıınbul BeltdiıJtsl 

ıehil'Tı.yzaİl'DSU 

ıııııımıııııı 

llLlll 
111111111 

Dün akıam 
"' A S R 1 Sinemada 

HARRY UEDKE ve 
NORA GREGOR 

PRENSiN GECELERi 
a6zl6 n farkıh fılmınde parlak 

muy4ffaluyet kazanmı~lardar. 
lll..etea ı Hw akpm ye Cama, Cumuteal 
'"' Paau 4 112 ve (1 i /2 mantlnelerindr _ı 
~ ye• Yaryete programı ~ P 

MORG SOKAGI CiNAYETi 
FRANKENSTEIN' den daha mllthit, daha tUyler Orpertici- kadınla 

m•J mundan nesil almak latiyorlar. Fen namına cinayetler. 
Ş nıdıye kadar şı:örUlmonılt heyecanlı lıır flm ııeyr tmt•k storıeııiz mutlaka 

o p ER A Sine rtastna 

merkez teşkiJAtma memur azalara 
vaziyeti izah etmek Ye onları ka· 
zanmakb. j ener al Protogcrofun 
Sofyaya gelişi gayet gizli oldu. 

En tenha ıokaklardan geçerek 
ıehir haricinde, ktıçnk bir evde 
kendisini bekliyen iki adama 
mll14ki olmak istiyordu. 

Bunlar, memleketlerinin siyasi 
hayatlarında doğrudan doğruya rol 
oynamıı kimseler değillerdi. 
Jeneral Protogorof' a muhbirlik 
vazifesi görllyor ve hizmetinde 
bulunuyorlardı. isimleri Poçef ve 
Pervof'tu. Cenerali beklemek için 
eYin alt katına inmiılerdL Bu 
suretle kapı çalındığı zaman da• 
ha çabuk açabilmek vaziyetinde 
bulunacaklardı. Maamafih llmba 
yakmamıılardı. ÇnnkU Mikaylofun 
kendilerine de bir oyun oynama• 
sıodan endiıe ediyorlardı. Biraz 
ıonra Ceneral eyin önllne geldi. 
Beraberinde, yanından biç ayır
madıta de't' c8aeli muhafızı Ata-
na& Sekof vardı. Bu adam korku 

nedir bilmezdi. Tabancua da 
elinde duruyordu. Pencerede bek• 
liıeoler bir ayak seli duydular 

Sokağı tara11ut eden Bulgar, 
ziyanın karanlığa ahşan gözlerini 

kamaıbrmuından dolayı ıuunuı 
bir hareketle geri çekildi Ye bir 
sillh patladL Bunu bir daha, bir 
daha Ye birbirini takip eden ta
banca aeslerl takip ettL O auret• 
le ki gecenin silküneti içinde, 
sokak bir meydan mubarebed 
haline ıelmiftL Korkmuına raj
mea tekrar pençereye yaklqaa 
Bulıar, prmediği bir hedef Uz .. 
rine &ç tabancanın aJDI zamanda 
ateş ettiğini çıkan aealenlen aa-
ladı. As sonra bazı sealer duyul
du, bir takım ayak ıllrtlltlllerinln 
uzaklqbğı ifitildi. ye enelld 
sükünet tekrar avdet etmiıti. 

Uzun zaman bekledikten Ye 
biç bir yeni tehlikenin kendile
rinini tehdit etmediğini anladıktD 
sonra Poçef ile Pe"of sokata 
çıkmak cesaretini bula bUdilderl 

zaman iki adamın sokak ort01a
da uzanıp yatm11 olduklarım 
gördll. Bunlar Jeneral Prtogrof 
ile hizmetçisi Atana• Sekof ta. 

Mubafıı 6lmuıtD, Ceneral ise 
can çekiıiyorda. Bu ııracla ukerl 
bir karakolun kate baımdan U.. 
rilediği g&rüldD. Poıef ile Penof 
aleJAcele tekrar eve d6nllp ka,. 
boldular. 

(Arkası nr) 

50 A R T iS T 30 N UMARA 
Berlln. Viyana, Pqte'den mahsus nrette getirilmiftir. 

VERTLAY CAMBAZ HEYETi 
LEFTveRIG 

iki malCil mfttekait zabit 
tarafından harikalar 

MU!~R!~i"!~!IM 
BALET 

Heyetleri 
ve bir çok tali numaralan 
Bugon, bu r.kşam ve 
Ramazanda her akşam 

FERAH Sinemada 

Bu sene Ramazana .. rif mDna
ıebetile sinemamız aevgiD mlf
terilerine Anupada nadir te1a
dilf edilir fevkallde bir program 
haaırlam11tır. Program her hafta 
değiıecektir. Bu haftanın iki 
mühim numeroıu ( Vertlay uçan 
canbaı heyetile ( Jeft Ye Riıt) 
namındaki maldl mOtekait iki 
Alman zabitidir. Bu iki zat bi
rer bacaklarını kaybettikleri hal
de meyus olmıyarak harikalar ya
ratmıılardır. Numerolar Viyana
da Ronahar, Peıte'de Orfeyom 
tiyatrolarından celbedilmiftir. 
Mukaveleler caınekAnımızda ıöıte
rilmcktedlr. 

EL HAMRA Sinemasında 
/VAN MOSJOUKINE 

Mevsimin en bllytık filmlerinden olan 

MIÇBUL ÇAVUŞ 
Harikalar filminde herkesi teshir atınektedir. 

Oiifer mlime11iller: JEAN ANJELO .. SUZY VERNON 

~:::::::::::::=ı·=·di=niz=. ::::::::::::::======== Muayenehane nakli 
l/f/lıl-------------• Bugün göreceğiniz film: ._ _____________ , 

M A J 1 K'te : S O N T A Y Y A R E C 1 L E R 
Operatör Burhaneddin Ber 

Muayenehaneıini Taksim'• alfa+ 
yum k&rf&smda latiklAl apaftlUt 
nında bir numaralı daireye n.ı.. 
letmiı Ye hastalarım orada kabule 
bqlamıtbr. 

Gıdinis. .. GörilnOz.. Hayrette kalacakaanız... dehtetten titrlyecek luan kudretinin ye debaaının nelere kadir 
oldupna eiz de taadik edeceka:ni1. Ho:i•ut. btltGn gizli kapılUlnı ardına kadar bGtla clOayaya açıyor. Size bGtiin 

han kahramanlarını bir filmde takdim ediyor. 

~----------.. Builin saat tt de tenzilith fiatla matine••••-------·~ 
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HAZRETİ TUSUr 
•• 

HAZRETİ MUSA 
Yazan : Ömer Rııa 

-29-

Mısır'da Ev Halkı İçin Buğday Öğütmek 
Ev İşlerinin En Adisi Sayılırdı 

Bunlarm biri gUneıtL Biri kame,. 
di ... Ran bwılarıo birim gtındll· 
sOn, Gtekinl geceleyin aç.ardı. 
Fakat Tevrabo muvahhit muhar• 
riri glaefe, Ranm g özll diye
mezdi. ÇllokD g6oeı illba Raya, 
JahUt gUn~fİD ODUD gözlerinden 
biri olduğuna inanmıyordu. 

Fakat muharrir, çekirge lati
U..mn gGnq yllztlnl 6rttnğ0nll 

anlatmak için, Ranın g6zllo0 
kapadı demiyerek, yerin g~ 
dııD lıapadığuu liiylemlf we ayni 
manayı ifade etmlftir. Çekirgele
rin yeryUzUnl değil, fakat gtlneı 

ı&ztınl kapladıklarım anlatmak 
latJyen muharrir, bundan ıonra 
ela .. yer lıarardı,. diyor ve bu 
auretle çekirge iıtilasınan bir 
bulut gibi güneş ııığma hail 
olduğunu anlatıyor. 

Ayni hadise 1916 •enesinde 
Filistinde 1931 senesi 23 tem• 
muzunda Angola'da vukubuldu 
we o zamanki gaıeteler, çekirg~ 
lerin saatlerce ortalığı kararttı• 

tım yazdılar. 

Huruç kıısasındakl diğer 
noktalar, nazarı dikkati fazlaca 
celbedecek mahiyette olmamakla 
berabu. lbranilerin Mıaır Adet· 
lerini temsil ettiklerini ve M sır 
hayatının b6tnn inceliklerine 
Yakıf olduklanoı gösteriyor. 

Meseli kitabfilhuruçta (12- 2) 
larailin lcu:u yemeleri emrolunu
Jorken, onlann"belleri kuşanmıı, 
•yakkapları ayakta, a1alar eller
de, acele,, yemeleri iıteniyor. 

FiraYunun lsraili M1S1rda.1 
sDratle kovmaıı beklendiğinden 
onlar da bu ıuretle her dakika 
harekete müheyya bir halde bu
lunacak lardı. 

Bunıı yazan muharrirr baıı 
m&ukkitlerle Mıarıyyat ilimleri 
tarafından iddia olunduğu vechile 
huruç hadisesinden birkaç asır 

ıonra, lsraıl diyarmda yaşayan 
bir adam olsaydı lsrailin, belleri 
kuşanmıf, a yakkaplar ayakta, 

Ecnebi Mel<tepleri 
Rağbetsizlik Yü
zünden Kapanıyor 

l Da9tarah 1 inci sayf&da l 

lerinden almıflar ve ilkmektep• 
lerimize r6ndermiye bqlamışlar
dU'. 

Diter taraftan öğrendiğimize 
ılrc, Maarif Vekili Reıit Galip 
Bey, memlekette ilk tahsil faa· 
liyetini bOyOk bir ehemmiyetle 
takip etmektedir. Vekil Boyin, 
ilkmekteplerin tekAmnlü için 
yeni tedbirler tasavvur ettiği 
bildirilmektedir. 

Bundan bqka Latanbul Maarif 
MtıdllrllğO latanbul maarif hare• 
lıetine ait olmak Uzere 1, 2, 3, 
numaralar alhnda Oç büyük 
istatistik cetveli hazırlamaktadır. 
Bu cetvellerde talebe, muallim, 
mektep adedi muvzubahsolduğu 

gibi mnallimlerin men şeleri aldıklar 
maaşlar, mekteplere devam eden 
talebelerin adedi, mektep bina· 
lannm asri olup olmadığı da 
teapit edilmektedir. Cetveller 
Maarif VekAletine gönderilecek, 

aaa1ar ellerde olduğu halde ku
zuları acele yemelerini değil, 
aarıklar veya serpuılar baıta, 
abalar (simla)lar omuzda olduğu 
halde yemelerini ıöylerdi, çllnkll 
Museviler, kendi memleketlerin• 
de bulundukları zaman ancak bu 
ıekilde hareket ederler. Bir Mı· 
sırla ise evinden çıkacağı zaman 
beline bir kuıak sarar, ayakkap
larmı giyer we asasını eline alırdı. 

Bunda da görftlUyorkl hur ıcun 
muharriri Mıaırda idi YO Mısır 
muhiti içinde ldi. 

KitabOlhuruçta (5: 1 1 ) denili-
7orki: H Mıaır diyannda doğanla
nn bepıi, taht lizeriııde oturan 
Firavunun ilk doganından değir

menin ardında olan cariyenin il· 
kine kadar, ve hayvanların ilk 
doğanlarınm hepsi ölecektir.,, 

Bu ayetde değirmenin ardın· 
da olan cariyeden bahsolunuyor, 
Firavundan ona kadar denildiği· 
ne ve Firavun Mıs rda en yllksek 
insan olduğuna göre bu cariyenin 
en geri ınnıf sayılmaaı icabeder. 

Eski Mısııda ev halkı için 
buğday tiğütmek, ev itlerinin en 
adial a.ıyı!ırdı. Bunu ya fakir ka· 
dıolar, ya hizmetçiler, yahut kil· 
reğe mahkum olan mahbuslar 
yaparlardı. 

Muharrir in bunu bilmesi, onuu 
Mıurdaki bütlln ı mfları tawdığı· 
nr gösteriyor. 

Yani Kitabilhuruçta ( 9: 23, 
29, 33, 34 ) gök giirültllaünden 
babıoJunurken lbrnide " Seıler ,, 
•• Koloth ,, , ( 9: 28 ) kunetll 
raitler mukabilinde " Allah1n ses• 

leri ., tabirleri kullanılıyor. ibra• 
niler arasında raidin mukabili 
bunlar değildir. Fakat Mıaırlılara 

g&re rait Allahm aesi idi ve oııa 
Meru • n • nieter, yahut aemanın 
sesi, yahut .. Amon'nun ıesi ,~ 
derlerdi ki Kitabilhuruçtaki ( 9: 
38 ) Koloth e!ohim•in tam mu· 
kabilidir. 

(Arkası var) 

!(öylüleri Soyan 
Açıkgözler 

( Battarafı 1 inci sayfada ) 

edilmek iıtenmiş ve lktııat Ve
klletine milracaat edilmiştir. lk
tıaat Vekileti takaa müsaadesi 
vereceği vakit lıin lçyUxünn bu 
suretle haber almıtbr. Afyonlar 
ucuza sabo alındığı için köylü· 

n Ye mDıtabailin bu takaatan 
llatefit olamayacağı hakkında 

i eri allrillen noktai nazar •• af· 
yon fiatlarını düşürmek için mil· 
racaat edilen yol nazarı dikab 
celbetmiştir. Söylendiğine g6re 
İkbsat Vekili Cel41 B. bu hldi
.eyi şiddet ve ehemmiyetle na
zan dikkata almıttır. HAdi•eye 
ismi karııan tacirler hakkında 
bazı kararlar verileceği söylen. 
mektedir. - Adnan 

YekAlet diğer vilayetlerden de 
gönderilecek cetvelleri eaas luta· 
rak Türkiye maarifi hakkında 
umumi bir italistik cetveli ha· 
zırlayacaktır. Alınacak bazı ka
rarlarda bu cetvellerdeki malümat 
ııöz önü11de bulundurulacaktır. 

SON POSTA 

SON POSTA 
letanbul 

BORSASI 
29- 12 .. 1932 

-----------------------...;.-J Pa .. aıa .. (aabı) 

kuru• 

1 faterlla 
1 dolar 

20 fr. Fraaauı 
20 llret 
20 fr. Belçika 
20 drahmi 
20 fr. ln:tçre 
20 lna 

1 florin 

712,- . 20 kuro• 
213,- l ılHn ATUı. 
J70,- ) peHt& 
2t9,- 1 Mark 
111,- J t.loU 

2:.i,- l Peog8 
B:lD,- 20 ley 
26,- m dlau 
85,- 1 Çenoa9' 

Çekler 

ku~ 
122,-
27,-
17,
llO,OO 
24,00 
91,-
23,-
M,--,-

Londra '10'1,00 Prar 15,8290 
4,0542 
5,7573 
J,9708 
4,1952 

Ney • 7ork 0,4702 Vlyaaa 
Parlı 12,03 lladrlt 
Mllano 9,1668 Berllıa 
BrOkHI s,3798 Varfo•• 
Atlna 87,43 Pe9te 1,4543 

79,1740 
Sf,6193 

Cenevre 2,4389 BUkre' 
Sofya M,7!>2!i Belgrat 
Amıterdam 1,17125 lıloıkOYa 

Hisse aenatlaPI 
Ltra Ltra 

it Banlr.(Nama) 10,00 Aaadolu1' tOOV. 37,50 
• (HAmlle) 10,~ Şuk o. Y. • 41,45 
• (Mllesala) tb,- 1at. TramYa.r eo,oo 

Oımanh Bank. 35,-
Se 'Anlk • !S,95 Oak&dar llU J 1,00 
Şirketi Ha7rl7• 11,~ Terkoı 32,40 
Haliç 0,9G Har.ırat 'D.-
Anadolu 9'60V. 924,~ Telefon J~-

• 'fttiO P. 22,15 Bom.entl 23,85 

Esham ve Tahvlllt 
Vra Llra 

fıtıkruı Dahllt ~ . Rejl 4,20 
D&yuhU llu. 59.75 Tramvay 4,97 
GUmrUk 6,00 Rıhhru 18,60 
Saydl mahl G,60 Oöldar au 170,-
Bağdat tertl 1 1 8,75 Terkoa 41,50 

" " 
il 5.~ Elektrik • - ,-

BORSA HARiCI 
T •hvUat .. Me•kOkal 

Lira Lira 

TUrk Altını 9,23 ( Re.,a t ) 47,50 
lng. ,. 10,47 (Vahit ) 46,25 
Fr. ,, 8,25 Jnee betlblrllk altııa 
Rua ,. 10,83 
Mecld17e 34,00 (Cümhuriyet) 45,-
Banknot (Oı. B.) 243 (Hamit) armalı 50,00 

(Re tat ) ,, 47 ,00 
Kalın be7lbirlik altm ( Vahit) • 48,00 

( GümhurJyet} .W,25 M111r Kr.Fo. 1886 156,00 
( Aslz ) 46,25 ., ,, ,. 1903 ll8,50 
(Hamit) 44i,25 • " • 1911 &t>,00 

~--

Ocretsiz Doğum Mütehassısı 
lıtaubul Halk Evi rebliğ. nden: 

Doğum Ye kadın hastalıkl arı müte· 
ba11111 doktor Nadire H. Halk Evi 
tarafından glinderilecek fakir hatla· 
ları Nuruoımaniye caddeainde 14 
numarah eydekl muayenehanesinde 

pazartesi çarşamba gOnferl saat 13 
ten 18 • kadar meccanen muayene 
n tedavi edecektir. Vesika almak 
için İdare Memuruluğuoa milracaat 
edilmesi. 

c --
== TAKViM --CUMA 

3JGll• .30- 1 c1 KANUN 93.J Ka11m52 

Ara.bl Rıı nr 
2 • R amaun 1351 17 lcl Kb11n . lJ l , --

s ı ·1 va 'a 1 
=- = 

'wlİll -f A - t . .. 'l - " <9 
v, r·' .... 

t•• 7. 2.7 12. 16 Y .. u , ı . 9 ıJ 27 

"' •• ı 9 47 •• !16 . .... 1 12 49 j !16 
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SON POSTA 
Y nml, ~lyaıl, Hnadia •• Halk 

ıazetul 

idare: lıtanbuı • Eald Zaptiye, 
Çatalçeıme ıota#J 211· 

Telefon• lıtanbul - 20203 
Poıt& kutU11uı htanbul - 741 
Telgrafı lıtanbul 8PNP08TA 

ABONE FlATl 
TOR Ki YE ECNEBi 
1400 K.r. 
7&0 • 
400 • 
t&O " 

t Bene 
a AJ 

3 " 
1 " 

2 iC.~ ICr 
1400 • 
800 • 
300 .. 

Gelen evrak geri verilmez 
1Unlardarı meı'ullyet altnm&1 

cenp için mektuplara (6) kunıılut 
dul 119.nal llz1mdır. 

Adres değI9tlrllmeal (20) kmuıtur. 
Gaıı:etemlade çıkan realm " ruaJarq 
MltUa laaklan •ahfıu " ıuet•m.llıe 

aittir. 

s..,ı./ı 

Gençler Ne Düşünüyor? 
----

Bugünkü Buhran Mutlaka 
Zail Olacaktır 

Etem Sedat va Niyazi BeJl•r 
BllyUk hir alaka ile kartılanan ı milletin tuayvur etmedifl Yt 

gençlik anketimiz için her glln edemiyeceğl btlyftlı bir lokıl&p 
birçok cevaplar gelmektedir. Bu yarattı. Bu lnkılAp tarihe tanlı 
cevaplardan bugün de birkaçını bir sayfa açb. Ve az bir zaman• 
dercediyoroz : da Şarktan Garba geçti. 

Ortaköyde Ethem Sedat Bey Btz lnkılAbın yaratbğı bir mil-
diyor ki : Jetin gençleriyiz.. cemiyetin g~ 

" - TUrk inkıllbı hakkında çirdiği bu buhrandan korkmn· 
ne kadar eser yazılsa yine azdır. malıyız,. bizim azmimiz değil bu 
Bu inkılibın an:ısı da Fransız buhranı, kim bilir daha ne gibi 
inkılabıdır. Fakat öyle :uonedi· ıeyleri boğabilir. 
yorum ki, bizim inkılabımız Fran- Bir takım makul fikirleri bir 
sız inkılibından daha kuvvetli ye 
daha ön saftadır. 

Cemiyetin geçirdiği bugUnkD 
buhran çalıınla sayesinde yann 
zail olacakhr. Buhran medeniye· 
tin yanlış bir yolda yilrümesl de
mektir. Çinde 40 milyon aç çır
pınırken, Brezilyada bugday!ar 
c.lenixe dökülliyor. 

Din insanlar için bir ihtiyaç• 
tır. Yalmz dini dlinya ile ayırt 
etmak lAzımdır. 

İnsanlar için aile en IUzumlu 
bir şeydir. Tarihte de gördftğtl· 

mOz gibi, hllkfımetler, ancak aile 
kuvvetlerile ylikselmi,Jlerdir. 

Türk geoçHğl için hayattan 
korkmak yoktur. Hayab elimizde 
bir oyuncak yapmalıyız. 

Zengin ve temiz bir hayat, 
memleket ve millletime faydalı 
bir insan olmak iıterim: " 

Edirnede hatip zade M. Niya
yazı Bey diyor ki: 

.. _ Türk ink ı lAbı TllrkOn 
kalbinden, coıan hürriyet, istik· 
IAI, ilim, fen ve san'at aıkınm 
eseridir. 

Dünyada buhran yoktur, işsiz· 
lik vardar. lşıizlıği de doğuran 
makim~ kuvvetleridir. 

Hele Türkiyede buhran de· 
nilen nesne mevcut değildir. 

ÇUnkll Türkiye honliz işlenme· 

mittir. 
Din bence vesaitsiz bir yer· 

de cahil inaanlan idare eden hiç 
olan bir kuvvettir. Benim mille· 
tim vardır. 

Milletin membaı 
Aileler bir milletin 
veUeridir. 

ailelerdir. 
tabii kuv· 

Hayattan korkmak tembel 
insanların kirıdar. Çalışan bir 
genç ıçın hayatta zarar bile 
&evinç ve heyecan bahşeden bir 
harekettir. Zengin bir hayat 
istemem. Sade bir hayat, sade 
olduğu kadar devlete vatana, 
insaniyete faideli olabilecek bir 
şekilde yaşamak isterim. 

Ankara mmtaka mektebinden 
Ciha t Nuri B. diyor ki: 

" - Ezelden beri inkılapcı 

bir millet olan türkler, hiç bir 

-

araya toplayarak incil we tevrat 
gibi ıeyler dfinyaya geldL Ben 
bunlara inanmam. Fakat gllı.I 
fıkirleri olduğu için ıeverim. ·Çnn
kO din bir kanundur. 

Aile vatanın temel taşıdır. 

On•uı vatan, vatansız da o o).,. 
maı. 

Hayattan korkanlar 
inaanlardır. 

Hakkile kazanıJmıı 
hayat isterim.,, 

ömitais 

ldeAI bir 

RADYO-
30 KAnunuevvel Cuma 

lataobul - ( J200 metre ) ı s Ke
mlll Niyazı B\jy ve ukada9lan, 19 
Orkestra. 20 Helkıs Hanım, 20,$0 Ha· 
nımlar saz lıe} eti, 21,00 Orkestra, 
ajans \"6 bor><a haberi, saat a)nrı, 

22,80 Ala turk Eaz lR.ımazan gUnle· 
r inel mahını~) 

Varşon - (1411 metre) 13,Hi 
Gramofon, 16,55 Gramofon ıs,o., Ot· 
kest ra ı g,05 kabveb, ne kotıs r i 20 
ınuhteli 21,:?0 seufoı ik koı.sor ( \ e· 
ber, T:;rha ko"sky, Fitclberg, Fall.l ), 
21 105 Kalo • kt:ıns Eır . 

Peıte {~5') metre) 17,05 Om rıo· 

fon, 19,0"> hafıf mu siki 21 ,05 T iyat ro 
tom•d li nıiııea kıbı:ın Sigan muaiklı;ı . 

Viyana (5 ı 7 nıetrt 17 ,;;o K unrlet 
kons r ı 1!}, 15 mil a ha beler. 20, • 5 
c Bajader~ .. (Bayadere) ı srnindeki Em· 
morıclı l{alm:ı.nn'i ç perdelik ope
reti 23,20 B l do ınuzıka (Londradan 

naklc•ı). 
Mi ino • T orino - Cenon 1 16 

Gra mofon 20,05 .Karı 91k konser 21, 4~ 

Soııfoııik koı.R~r. 

Prat - 487 ınetrt) 17, U hafif 
mu!dkı 18, 10 ll o llaııda ve DelçiKAlı 
bı•steh:ırl.ırın parçalarından konı;or. 

:w.:m "'al on c ııı. 21, l J Noel ıarkı lrırı 
2t , a:-ı ~ek 1 laroıon ık konseri, 29,20 

~lnte•ır>' vt parı:alar . 
Roma 411 m etre) - 20,50 . n• 

fouık kon er 
Bükreş - 394 metre ) 1' ,05 

g'taıııof n 14 &e:t.n 1 51 askori r sı

k i ı J, O koı Pri" de'~• ı 20'4. "rn· 
ıııof n :.1,3:i r, d o or cstrası 2J,05 
hCZA. 

B r eslau (3 - nıotrc) 17,15 
h. fi mu i k ı, ııı usa hıı hel(l r 20,35 B n
a o m zi a ~:ı. · 5 ,\ k rt ıousikı Lon· 

dr cl Lrı l. 
Hayleberj ( 7tl mefr ) • ı,05 

l>Mı-ı ıuusik s :..9 , Opera ork trıuı 

( 1' g ıllUİ i tt.ra\:..ıltıJ . 



SON OP STA 

Patlayan Bomba, MuaJlim Manas Ef. 
Tarafından Mı Ablmıştı ! 

Sarılı Ve Buruşuk .Muşambanın İçinde Ne Vardı? 
Malıarrirl .. 

Her Hakkı Mah/uzdw 
-233-

Bu jurnallardan birini. Nafıa Ne
uretiMllıtepra Necip Melbame P•, 
dlterinl de (Abd8lhamide yirmi 
bet bin jurnal Yerdiğini 16yle
mekle iftihar eden) (il S.) Bey 
llmlnde bir Ş6rayı Devlet ua• 
vermiıtl. Her iki•ide, adliye be
Jetİ tarafandan. yapılan tabkikab 
Abdiilbamide karp tOpbell gh
teriyor; bu vazifenin kendilerine 
te'fdii halinde hakiki failleri der• 
bal meydana çıkaracaklannı iddia 
ediyorlardı. 

AbdOlbamit irade etti. Her 
ildal de • adeta, mllşavir aıfatile • 
tahkikat komisyonuna ithal edil
dL O g&no kadar, bllttın medeni 
d&nyanın en uki adliye memur· 
lannı bile gıpta ettirecek bir 
mu•affakiyetle cereyan etmit 
olu tahkikat, tabii meCl'Ulnı 
takip edip giderken. bu Ud adam 
komls1onun bqına beli oldu. 
Adliye heyetini, bir taraftaa bu 
tahkikatın kanuni bir tekilde Ye 
tam adalet daireainde cereyanına 
temine, diğer taraftan da bu iki 
mubteriı hafiye ile utrqa dar
•n. (kıılarağası) tarahndu Ab
tlllhamide bir jurnal daha verildi. 

(Harbiye mektebi klHlpbane 
•emuru bhabqa .•. M) lmauıaa 
tqıyan ve (maruf bir Amiral)l
mıun vuıtuile kazlar apıuaa 
takdim olunan bu jurnal. Abdll
laamldia blltlln e9ham damarlaruu 
ayakluclaracak derecede ml
llimdL Jurnal aahibinl derbat 
mabeyae celbettircli Kendi ılre 
bileceji bir yere ı•tlrttL O ada
... 1Gzlha6n lnDnde apteıt aJ. 
darda. (Kuranıkerim) in lurine el 
bubrdı. Yemin ile temin etti
nrek temamea doiru tayliyece
tin• e•vıll ıaz aldı. Oadan 
10Gra da bu jurnalca fU auretle 
ifade vermeye baıladı : 

- Efendim .• Bizim mektebha 
(dlrüd baytariye) mualllml. Er
meni milletinden Miralay Muu 
Bey i1mlade bir adam •ardır. 
Sellmlık defferi mucibince, re.mi 
lllye iıtirakimiz n6bet) i aeldlji 
uman dalma Manaı Bey Ue mGf
terek bir araba tutar: Yıldıza 
beraber ge!iriı yine beraberi 
awdet ederi~. Geçen Cama 
pi, Jlne HIAmhk n6beti bize 
ıelmitti. 

Manu Boy bir araba tutmut 
eldutu halde ıeldi, beni aldı •• 
Arabaya bindik, aellmlıj'a ıeJdik. 
Gelirken arabanm kar11mıza te
aadllf eden kOçük aandalye
Ude iç içe bOklUmOt olarak 
Maaı Beyin muıambUI duru
yor•u. Bea bunu tabii rlrdatım. 
lçia o zaman ehemmiyet Yerme
cllm.. Sel&mlık mahalline ıeldik. 
Bblere tayin olanan mahalde 
(zati phaneye borçlu oldufumuz 
yazifei ihtiramı ) ifa eyledik. 
tam, (avdeti ıahane) e1na11ncla 
bombıı1 patladL O zaman Ma ... 
• ., .. ele IHr tellt baflada. H.., 
kee Sibl avdet İÇİ• arabHUI 

bıraktığımız yere geldik. Halbuki 
arabayı g6remedik. Manaı Bey, 
mlltemadiyen telAt ıöıteriyor: 

- Betiktaıa kadar yayan gi
dıelim de, oradan batka bir ara
ba buluruz. 

Ojyor Ye bAdise mahallinden 
bir an t:vvel uıaklaımıya çala
ııyordu. 

- PekAlA amma Manu Bey .•• 
Arabada sizin mUfamDanız Yarda. 

Dedim. Manaı Bey buna da: 

- Ne yapalam canım.. Bu 
kargatalıkta mllf8mbaya baka
lar mı? •• 

CeYabmı verdl Onun bu ce
vabı tızerine arabayı da, m~pm
bayı da aramaktan vaz r,eçtik. 
Avdet ettik ... O zaman •ak'anıa 
dehtetinden zihnim ve fikrim 
aersem olduğu için, bu iıte bir 
(bit yeniği) olduğunu diltilnecek 
halde değildim. Şimdi hali ıllkii
nete avdet eder etmez her ciheti 
inceden inceye dnıtınllyor ve b• 
(hidiael cinaiye) nin yeglne faili, 
Manas Bey olduğuna hDkmedlyo
rum. Çftnkll; eğer arabada, kar
ıı mızdakf kUçDk sandalyede bu
lunan Manaı Beyin muf&mbaaınıa 
lçiade, ( bomba ) dal •iu Wr 
ciılm bulunmaıaydı; yolda, birçok 
yokuılar çıktığımız Ye inifler iıa
ditimiz zaman bu mupmbanıa 

.. rbeat realm deralerl 
llalkevl Güzel San'atlar Reılm fU• 

besinden : Umumn urbeıt rHim der1-
lert verileceğinden kaydolmak tatlyen• 
lerln hergiln eaat: t 7 den ıonra Gül· 
bane bahç61i methallnde Alay ltötkün• 
deki müdüriyete mOracaat1ar1. 

* Mecc•nl mu•ı•n•l•r 
İ· taıı bul Halkni H.eielittnden: Cildi 
ve- Zllhre' t haetıı.hkhr mOteba111111 Dr. 
R fat Bey 'esikamııla gidecek fakir 
baetalarm Cuma rtttai, Çarıamba trOne 
lerl eaat 15 t~n 18 e kadar meccanen 
mua1ene ve tedavillertnl \:ab11l etmlt· 
tir. idare memurlu,·una mttracaat. --

yere dnımelİ icap ederdi. 
Sonra.. Manaı Bey muıambuına 
lat'arak oraya kadar ıetir
diii bombanın ittial ettitinden 
emilldf. Eter b6yle olmuaydı, 
okadar telif glltermeı Ye mu
t•mbH:nı bıraktatı arabayı bul
madan da avdet etmezdi. itte, 
ıu •azah deliller de ılıterlyor ki, 
bu mel'unane -cinayetin bir tek 
faili vardır ve o da Mana B. dir ••• 

Ba ifade Dzerine blltOD aku 
ıular durdu. Derhal komiıyoaa 
irade tebliı edildi: 

- Efendim~ ferman buyuru• 
yorlar.. Devam eden tahkikat, 
olduğu yerde duracak.. Hemen 
bu ifade veçbile yeniden tabkl· 
kata baılanacak. 

Denildi. 
Adliye Heyeti ıqırda. •• Çnnkl 

bombamn patlamasından bir saat 
ıonra baılıyan ve hidise mahal· 
tinde toplanan deliille, resmi 
kuyudatla, mevkuf bulunan qba
aın ikrar ve itirafilarilo bir hayli 
ilerlemiı olaa tahkikat tabii mec:
raaında devam ediyor; ve meHle, 
hiçbir ıuretle ıek ve ıDphe ı&
t6remlyecek derecede teapit edi
liyordu. Hal b6yle iken, teblii 
eclUen ba "11\h, ı.,onun hl-
tlla mllabet meaaiaine de ajır 
bir darbe indiriyordu. 

( Arkuı nr ) 

latanllul Dartlllnc• lwa 111• 
111urıuıundan : Oueteaıldn 23 K. 
eYvel 933 tarlb ve 868 numaralı nb
haeının 11 inci aabifealnin ton ıGtu• 

n11ndakl Jl&ııda yaııh maa bottan ha
ıaenln n111f hi11e1l 28 K. aanl 933 ta-

rihine mUsadif ouml'rteıl gllııU açık 

arttırma suretile aatılacatı illn edilmlt 
ise de yevmi mnktr bayrama teaadat 
ettltlnden mezktr gayri menkul bt .. 
aenln açık arttırması 81 K. ıanl 

933 tarihine mOıadif Sah gflnU yapı· 
lacağı tashih ve tanlhaa Uln edllme
tıi mercudur efendim. 

1 tc 1 ;.tanbul Belediyesi tianıarı r * 4 
_en.... r:ıe.r" a.llrar.>4ın.. 4 lira 25 .uru!I Kıymet ~onu!an Akaa• 

ray 1•nKın yerinde Koıkada ÇobançaYUf maballuinde 141, 12 
metro murabaı belediye mab ana aablmak nıere kapab zarfla 
mllzayedeye konulmuttur. Talip olanlar ıartname almak llzere hor 
gllo levazım mildiirlOğtln• mUracaat etmeli, mDıayedeye girmek 
için de 45 liralık teminat makbuz veya mektubu ile teklif 
mektuplar.na 2-1·933 pazarteal ,Onl saat on bete kadar Daimi 
Encümene wermelidirler. 

·-------------------------------------------------------
Şirketi Hayriyeden: 
Ramazanın OçDncl pllodea nihayetine kadar Klprldoa 15,20 

de bir vapur hareketle dotru R. Hilat'I ve onclan yukarı RumeU 
iskelelerine uğrayarak Kavklara gideceği ye Ramazan ıarfanda ge
celed yap Jacak ıeferlere ait tarifenin de iıkele Ye vapurlara talik 
edildiği ilin olunur. 

Bosnevi Akhisan Ahmetağa Vakfı 
Kaymakamlığından: 

Beyoğlunda Aamala Meadt Galewaaa aokatıncla 11 numarah 
otel ve tahtında buzcu dOkklnı t•liml tarihinden 31 mayıı 934 

ıayeaine kadar mOddetle •• pazarlık ..... tile icara nrllecetindea 
tallp olaıalar;n 31·12-832 cumarteai tini aaat 15 • kadar EYbf 

lladlrllljlade .alNk akıflar kalemiae mlracaatlan Ula olun•. 

r LONDRA BiRAHANESİNDE 
YILBAŞI GECESi MONASEBETILE 

1 Deniz kızı IPT AL YA Hanım 
SADi. Kemani Bey 

ve muhteşem saz 
zengin program ile 

heyeti 
ahenk edeceld•clir. 

INGiıJZ PAZARI 
L LASTNICK 

lstanbul Emla6nllnde Klprl meydanında 13 
numanda t inci katta 

MUŞAMBALAR 
lnıilil kumaılanndaa •JDI zamanda hem pardesl, 
hem muıamba vuifelİllİ siren jpr Aaile kaapak 
rayot tık pardeall 'abarClia .•• ., ..... bili.. bw 
renkten bulunur. Hazar ve ıamarlama. D..ı jaketler 

de bulunur. Her çqit ,.. renkle.de: 

ONtFORMA, ASKER~ MEKTEPLi 
, •• ıalre, kadın Ye erkek, ıo~uk.Iara maliau 1ı0ptaa "• perak.ad 

FABRiKA FiATINA SATIŞ 

·ı~ihHızhk n kuvetıizllk 
faide Ye tHil'I f5rilleıaı 

FOSFATLI 

ŞARK MALT 
Hulasası 

Etıbba Odası Riyasetinden 
Oda heyeti umumiyeal 6 klnunuıani 1933 cuma stlnl aabala 

aaat 10 da Cağaloğlunda Halk Evinde içtima edeceilndea .. ,. 
....._ t ... lfteri rtca ...... - -letanbul 4UncU icra Memur· 

ıutu• ... • ı Tamamı bin Hkia yb 
Ura lapaetl •uha•menell Hardu
p•da Hasanp•l8 mallallulnde 
Kubaialtdve 7 ol hal•• Alametra• 
almber sokatıncla eıkl 3 reni 82 
No. h karcl•n tenli latlkalU mukad
dema araa elJ•Y• ltlr bap .... ha• 
lea maa ltalap bir bapllaa•ln ta• 
•••• apk artbrma1• konmq oJap 
f&rtllameslnfn 7 • 1 • 933 tarihinden 
itibar• dalrembcle herk• tarafa .. 
elan ılrlleblleeetl ribl 12 .. bat BM 
tarlhla• mlıadif paur ,anı aaat 
14 ten 171• kadar dauemlacle apk 
artbrma ile ıablacakbr. Artbrma 
bedeli muhammen laymetlal• ,Oscle 
J•tmlt betini bulmadıta takdirde 
en son artbranın taahlalcll baki 
kalmak lzere 27 eubat 911 tarihin• 
mlucllf paaartHI .Onl Jl•• ıaat 
14 tea 17 J• kadar dalremlade J•P"" 
lac•k olan artbrmaıında pJrlmen
kul en çok artbrana ihale edllece· 
tfndea taliplerin muha•••• kıyın .. 
tin Jlscl• yecll buçuta nlıbetlncle 
,., aıs1 .. ıaı .e1a mili bir •anama 
teminat mektubunu hlmll bulunma
ları lbımdır. MGterakim .,..,,u.,ıe 
nkıf lcarHİ H belediyeye alt ten• 
•irat •• tanzifat rilıumlan mlıterl1e 
aittir. 2004 numarala icra •• iflh 
kanuanun 126 ıneı maddHlnln 4 ncl 
fakra•••• terilkan bu rayrlmeakal 
azerlncl• ipotekli alacakhlar lle dl· 
t•r allkadaranın H irtifak laaldu 
ıalalplerinln bu haklarını H buıuıile 
fala •e mHar.fe dair olan iddialarını 
illa tarihinden itibaren 1lrmi rla 
lçi•d• eYrakı mlıbitelerile bildirme
leri Ye alul halde hakları tapa 
ıicillerile Hblt olmadıkça aatıı 
ebdelinin paylatmuından bari~ ka• 
lauldan cihet e a lkadaranı n ltbu 
macldeala mezkGr hkrHına r8te 
hareket etmeleri Y• daha f az'a ma• 
IG•at almak iıte1ealerin 932 - 1778 
do11a numaraıile mtiracaatları illn 
o!un•r. --------------

l.._llnl 8eflncl lcr• Memur
lulundan: Mabcaa ol•p par•J• 
çevrllmeal mukunr dlkkla etya• 
3-1-W sah rlal Mat ( 12 t clea ltı
buea Be1otlu Kal1oneukulluk cad
deıl 4112 aumar:la dOkl&Aa ininde 
wn.rı artlar na yapılaeafln4en talip
lerla ...... • ..... tlMl ll&a ...... 

r lıtanbul 4 lincl cra 11 .. arlafu .... 
Tamanu 83 lfra kıymeti ...... menell 
,...,.._.. F.t~ •ahaU..lllCle im " 
.._, ... ..Uldana ......... IOil2 ,... 
12-.nla klıp .............. ... 
..... taauu ... ~ .. taauu Mel klJ8ell • 
muh .... aell a,.t malaal n .... lda " IMa 
.... lttlaallade .-ı 8 • 1 ,_. 1110 _.. 
ralula -aldı.. kaJd• ......... ... 
rWekl ...... aınca .. metlaall .... .. 

oclalara .......... •kktıt•...._a. 
Jiae tam .. ı llM lira 1a,..t1 aahe••r 
..... ,.. ...... " •ekalıta .....,. ...... " 
IMa ... dlkkla lttl..U... " a,.t ...., 
altıada .ı., ..ad 4 • 1 , ... M • maler• 
la aaralduı• Wlade ... lan bal-- k• 
..... •kk• ......... ,.. ........ 
H'IO lira 1a,..et1 muham••ell aJlll ,.. 

n JUkardakl saJl'I meakallw lttlaallade 
lır " lnetpat• eokaklanada klla altmcla 
4 aamarah dlalrhı ha.r eeld 74 ,... !il 
aumuab klrpr baneala tama .. U. Jla• 
tamamı 730 lira kıymeti mabemmneU epl 

mahalde H bu hu• lttlaallade ••Kır M• 

kalda lıılla •ld mllkell'er 12 mlkerrer 12 
ı..ı 61113 aum~la ...ıdıaa bir llll'a 
anumatama....ı- ................ 
he1•tl umumlJ••I btr eracla buluaaa it• ilet 
parça sayrl meakalla tamaalan aın aJft 
ıartnamelerle qak arttarmaıa ............ 
olup 4-l-9S3 tarihimden ltlbana prtaame
lerlala daire_... herkeı tarafuldaa .... 

lebllecell " 1 pbat 913 tarihi• ••etili 
paurteel shl 1Ut 14 tea 17 ı• kaUr da 
tlelre•lsd• aıcak arttuma ile aetaleeekbr. 
Arttarmalare lftlrek ...._ tallplerta kır 
••ti ............. i.,...... ,. .......... 
awbetlllde ,., ek....,_. ..,a H miktar 
laeria._ •'in Wr .. .-.... tMalaat llela
tubuau h•.al buluamalan ilamdır. 

Mlterakl• nrıllerle ... ..,.,. elt 
teh•lrat Y• taulfat re.ı..ı_. w _.., lea· 
releri •Bıterller• aittir. 1411 ....... icra 
ve lflla kana••- 111 ........ e teYllkaa 
halıdan tap• ......... aeblt oı.,. w 
lpot ekli alaeeldaler ile dlier ellh' •ını -
v• irtifak haklu uhlplerhda ... uldanm 
,,. hue111Ue fala •• maeerlfe dair .... hldl-
alaranı ilin tarlhlnd .. itibar• ıo t"- lfla
de verakı •hbltalerlle blltllraelert ...... 
du. Akal halde haldan .. ,. ılclll_.. M

blt olmı1aalar ut•t bedeliabı parla .. 
da• hariç kalutar. 

Allkadarlarua ltM IWldal ..._.,,.. 
alaka-•• ... .._•ket etmeleri ft .... 

fala meltaat ihaek 181~ ... ..._ 

delJa •••erul\e ... ....,,,. '• 
c.t ....... illa .a.-. 



UNI 

Bir Elektrik Cihazı 
Faydab va hoş bir hadiyedir. 

S A T 1 E 
• 6 ili 12 ay vade ile • 

lnlıisarın • 
KONTROLU VE R~SM) IOHORO- ALTıNDl 
lıçılarfa uzan müddet dinlend:rilmit 

fevkalade 

.KJ\ RAXISI 

Yllklnda p!ya• ,. .-.ror. 

malaclut oltla;uadan 1afnız bl18k bakkaliye ve mlbkirat 
matazalannda •e maruf birahanelerde bulunur. 

S"nagii Külige Limitfld ıl,.k•ti; 
Oal&t... Er eni kilisesi aoka'fl No• 3t4S T 1 fon 42772 

Fat11J8ulhlcr• llalrMlnllaa& 
Jtr deynden dolayı tllatl haca a'ınan 
btr' eçhl ati listede kıymet ve einıl 
y&ztlı (Be) parça efYA ( lfri-988) tarl-
blade pazarteal gflnl eaat (U) te çar
pü Sand&l BedeltfaJJl4e 'bllmOuye-
1• eatdacağındP tal plerin mahalli 
mezkdrcta memurlıdne mracutl&rı 

H& ı olıınur. 
Lira Adet 
40 ı BI~ Waaa semini kır-

mıaı ye maı çiçekli mGı· 
tamel 11.ıl• 

IO 1 lspMta aeeeade H ... ı., ıe· 
mini tırmm •e beyaz ~i
tWli ....... e-ıı 

10 1 Uff&k Bal ıı çi'9kH ma .. 
ta mel 

IO ,ı Kaptıl 11ccadeel (beheri 
onar Un) 

I l oıtı.U.j.el 'H IOhık Uttalı: 
eeecadeti 

15 ı Utplı: aa11taınel Jll11k Hah 
15 8 Uff&İt merdiven Halı1ı 
2!0 8 Uf k H..aı 
5 t Orta oıaısuı 

16 1 Mor t&rnakh ayna 
15 'I Kc ltak kanepe kObne 
ı ' Sigara eeJıpaaı Haaır 
& 5 l r m perde tiltleri 

MJ\K 

ALI 

En mükemmel ve en müntehap Pfİtli 

BAKER 
Mağazaları 

Halihazarda heı yerden ucuz ve yalan 
iyi mal satan müessese lir. 

Beyoğlunun En Muhte,em 

OYUNCA! ERGi 

Zabitan ve memurine müjde; 
Portatif Sandalyeler 

Yı başına kadar reklam fiatı 

360 kuruşa 
Yalnız mağazam zda aat lmaktadır. 

lstanbu Riz~paşa yokuıulda 86 

Asri Mobilya Meş11ltlllI~ 



12 Sayfa 

Bir tek düğme ile 
s;·tün Avrupa dinleniyor 

SON POSTA 

61111• 3t -12-932 gecesi ·~-. 

YILBAŞI ŞEREFiNE 

MULEN RUJ'da 
BUyUk 1an'atkAr 

1 SAFiYE HANIM 
18 kişilik kıymetli HZ heyeti 

Cazband - Dekorasyon -
koliyon - sürprizler -
Sabaha kadar dans. 

Yerlerin evvelden temini 
rica olunur. 

~-...Telefon: 40335 ,.__, 

KAPBiS 
LOKANTA ve BiRAHANESi 
Yılbaşı reveyonu 
mllnuebetile 3t K&ounueYwel 

· Cumartesi akıamı 

PHILIPS 830 A 
Hususi tezyinat -Koliyonlar -
mUtenev~i mezeler -taze bira

aileJerin kibar mecmaı 

t 

~arassubat brakmaz 
Vakıt 9ectikçe renkler 
~oyulaşır_kalem ucunu 
u:zun mUddet muhafaza 
~der.du . ••':i nyan.n en eyı 
R!.Urekkebi ile mukayese 
t;.~- ·edebilir siniz. 
• rt'.I: . . 

lçii üzerine 
Fenni 

Kasık Bağlan 
~t1de1 barsak, Lobrek 

dü9kUrılOğUne 

Fenni 
Korsal ar 

lstiyenlere ölçU 
tarıfosi gtıuderilır. 

Eminönü: 
fzmir sokağı 
Tel. 20219 
ZAHARYA 
Oredoluos 

~· Or. ZUhtu Tevfil< ~~ 
Heybeliada Sanatoryomu 

VER[M ve Dahil~ hastalıklar 
L Mutelıasaıaı 

1-1-933 tarihinden itibaren Yere
batan Neş'o part man No. 2. haa-
a1annı nLule başlıyaco.ıktır • 

'mmmı& Tel. 20449 .._ı-.,, 

Suhio. : Alı Ekrc n 
f'tt;ışr Jt ııJd ırii: 'hl 1 L i.iı 

Kumbara, bütün bir istikbal' dir ! 

lktısat ve tasarruf 
yalnız nazariyat 
ile değil ..• 

... bir kumbara alarak 
para biriktirmekle 
öğrenilir ... 

- Hal o.. Halo... Halo... Camm 1 
- Sesinden tamdım, ne oluyorsun bu talasın nedir "f 
- Ne yapiyorsun diye merak etmiştim 1 
- Bizim için sabahJeyin kalkmca yapılacak ne olur? 

yeni aldığım Radyolin ile difl&rimi temizliyordum. 

•• •• 
t 

1 
1 

lstanbul ve 1zmir' de yeni 
satış mağazaları açıyor 

<J.~ .JRinci A"inun. 

7 
14 
21 
28 
r.,, 

5 6 
12 1.3 

8 19 20 
25 26 27 

de lZMİR'de 

. de SULT A_NHAMAMl'ında 

açılıyor 


