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• 
Türk ihracat Malları Türk 

Sevk edilecek 
• 

Vapurları ile 
~~~4(~~)-n~ı-&_2_a_z_k_u_e_n_fil_e_r_e_M_il_i_d_e_:_T_e_hl_&_·_e_O_l_m_a_~-h--~-l-u-ı-~-ı

limanlan ile Avrupa limanlan 
arasında iılemekte olan ecnebi 
Vapur kumpanyalarınan bir tr&ıt 
teşkil ederek yl\k fiatlerinl baıı 
noktalarda yftzde seksen ı:iyade-

leıtirmeleri, meaell evvelce Mar
ıiıyaya bir ton eşyadan ( 7 ) lira 
licret alınırken bu miktarı ( 12 ) 
liraya çıkarmıt olmalara ıicidetle 
nuarıdikkati celbetmit ve Tllrk 
ihracabnı baltalayacak mahiyette 
görlllmflt, birçok muhitlerde 
de derhal mukabil tedbir ittlbaa 

Zaruri g&rnlmllftO!'. Hatıra relen 
ilk dllşUncelerdeo bir taneli 
TUrk ihracat mallarının Tark 
vapurlan ile ıevki lmklnlarının 

teminidir. Bu makaatla Seyriae
f ainio ve mutuavver Vapurcular 
Şirketinin yeni ıekillerinde bu

•uıl tertibat alınması, batta 
navlon llcreti ıeyrDsefer masrafını 
korumadığı takdirde açığan prim 
llsulll ile kapablma11 d• mub· 
temeldir. · 

Bu mesele 6nllmtb:dekl haf
talar sarfında tetkik edilecek 

.itlerin 6n plinına geçecektir. 
ç 

Oç gtlD eyy~ 8oguke1en caddesinin bir luımmda mDhim bir 
ç6kllot0 18r8ldap için caddeden otomobillerin 1ve arabalar111 ıeç· 
meıi mennedilmiftl. O civar halkı arasında bu çlkthıtllnlln bir 
heyelAn ıukaddemeai olmuı dllflhıceaile endiıe bqlamıftı. 
Fakat BelediyQnİn Beyoğlu ıubesı Bqmilhendlsi Kamil Beyin yap
tığı t~tkikatta bunun bir lağım g8çllntllaü oldutu neticeıioe van· 
nnıtır. Yukandaki Mısır aparbmamnm 6n0nden qlıyarak denize 
kadar caddeyi takip eden bu geoit mecra geçen aene ıiddetll 
yağmurlar teairile tramvay yolu cıvarında patlamıt ve tamir edil
~İftir. Şimdi ~aha yukarıda!I. göçmüıttır. Belediye fen heyeti kef" 
fmi yaptığı lçın bugllnden ıtıbaren latamın tamirine batlanacaktır. 
Belediye Reiı Muavini Hlmlt Bey bu huıuıta tunları ı6ylemiftir: 
Bogazkesende hiçbir tehlike yoktur. Alellde bir ç&ldlntllden 
ibarettir. Keıfini yapbrdık, hemen yarın tamirine bqL;ôruı. 

ttihat ve T erekki 

Nasıl 

Doğdu? ·· 

Nasıl 

Yaşadı? 

·NAS 1 L ÖLDÜ? 
yakın tarihimizin en esrarlı günlerinin iç yüzü r 

Dün De Musa Süreyya Beyi Kaybettik 

lstanblll'da Kalp Sekte-
sinden Ölüm Ziyadeleşti 

. Bu son hafta zarfında dört j ~ 
kışi kalp durmasından &ldU: Dr. ç;--~ 
Abdullah Cevdet, Mubasebei Hu-
İuıiye MUdnrn Cemal, Belediye ~ 
~tatat Mlidüriyeti Memurlarmdan f--::;:: 
A asan Beylerle, ıebze halinde l ~ 

rnavut Şnkrn Efendi. ~- ' 

1• ~meti IL6y ilkmektep mual- ' " C\ JJJ )J. 
Mrnlerınden Mustafa Bey, Ditçi Jı 
lı ektebi MiidUrO Cemil Sait Bey 

1 •hrıınıza gelen bir k111m iıim
erd' 1 ır. Bunlara ilAveten dlln de 
ıİt~nbuı Kız Lisesi musiki mual
t./f rtu ve sabık Darlllelhan Mlldtlrll 
t•k~d Süreyya Beyi de ayni 

1 e kaybettik. 
Cl>eYaau 1 IHI Ayafda ) mn Olen MuR •• .,,. 8. 

TepeDqında rerapaıaa oteli
nin tam kartı11Da i1abet eden 
ve Mecmuatllddevair adını taıa
yan btlyDk binanın inhidama 
mail olduğu hakkında belediyece 
bir ihbar yapılm11tar. Belediye 
ilk muayenede ani bir tehlike 
g6rmemiıtir· Maamafib tetkikat. 
tamik edecektir. 

Garip Şekilde Bir 
Cinayet işlendi 

Çerkeı ( Huıuıl ) - Ovacık 
nahiyesi jandarma karakolu ku-
mandam lbrahim efendi 61dlrtll
mD1Hlr. Ôjrenildiğine 1Bre lb
rahim efendi karakolda otu1'11fe 
ken yanlarında bir de fahiıe bu
lunan bir gurup karakolun 6nll
ne gelmiı ve iıtimadada bqla• 
mıtlardır. lbrahim efendi istimdat 
seslerine koımuı bu ıahıalann te
cavllzllne uğramıtbr. 

Mntecavizler lbrabim efendiyi 
biçakla muhtelif yerlerinden ya· 
rabyarak 6ldllrmllfler, ıonra da 
cinayetlerini gizlemek için ceıe
dioi kucaklıyarak karakola aok· 
mqlar ve yatağına yatırmıılar, 
ve kaçmıılardır. Failler yakalan· 
-. n Adliyeye ..nlmitlerdir. 

DiplomatlaraHükmeden GizliKuvvetler 
• 
lngiliz Casusu Reily'yi 

Öldürten Adam •.• 
-9-

Kısa Bir Mukaddeme 
lariltue, SoYret Ruıyaya Ylabaıı 
Reily iaminde kıymetli bir ça1u• 
ıwau aandermt., fakat R•ı Çe
ka11 ilk sBnGndea ltJlııaren ba 
adamı aldatmıft ona •Okemmel 
bir tuaak kurmuı H J•kallyarak 
kurıuna dizdlrmiftlr. lnrllter .. 
bu muvaffaldyetıialltln lntlkamına 
..... ,.. luwar vermlıtlr. Ruyada• . 
firar eden Andrey lımlnde fÖp• 
laell bir Ruela temua reçllaif, 
Entellicenı Senlıin rlkuk bir 
rllknl, Stenly mlıtear llmile 
Berllne ••lmiıtlr. Bvlln hay.anat 
babpaiade, bunların ara11ada 
.. ruenfia bir randeYU rapıla· 
eakhr. 
Andrey, Mi.ter Stenly'nia 

keııdiıile ıBrtıımek iıteditlne 
dair yaptırdığı teklifi naı etmek• 
alzin kabul etti. Fakat buna 
mukabil ıu prtlan kotuyordu: 

1 - Bu mftlAkat, Berlin hay• 
vanat bahçesinin en tenha zama-

Y-.n:. Berndorf 

MlaleP ..... lef 

aı oJaa ıeceliyin ba bahcede 
cereyan edecektir. 

( Devamı 8 inoi sayfada ) 

Abdülhamidin Torunu Bir 
Ermeni İle Evlendi 

Geçen ,an AYr11pa matltuataaclan bazıları, 18kıt Oımaab hane• 
damnm kadın azuını evlendirmek için Suriyeli- lsıet Pap isminde 
birinin haremi tarafından bir talam tepb"bOaler yapıldıfmı bDcllrclL 
Son Poata'nın iktibas ettiif bu haberden ıonra yeni relen bazı 
malOmat. bu huıusta yapılan teıebbüslerin mahiyetini aydınlata
cak bir vaziyettedir. Yeni malumatı veren, Amisterdam'da mDntefir 
Telegraf gazetesidir. Ba gazetenin neşriyabna göre, sakıt hvıedanın 
on sekiz kız azasını evlendirmek için bir nevi evlendirme ıeyabatJne 
çıkan kadın, Suriye'li Prenses izzet Paşadır. Fakat bu gaı:ete, bu 
Prenıesin (!) hllviyyeti hakkında hiçbir malümat vermemektedir. 
Onun teıebbtısli ıayeaindedir ki DllrrUşebvar Hanımla diğer birin
den ıonra AbdUlhamidin kızlarindan bir tanesi de Hintli Ali Han 
ile oiıanlanmııtar. Bu adam Hint mUessesan meclisinde aza bulun
maktadır. 

~~-----------···----------~~-
Yeni Neslin Düşünceleri Nedir? 

lnkılibı Beslemek Ve 
Körüklemek Lizım ! 

Hayattan Korkm;k Bir insanın Sev
gilisinden Korkması Demektir 

SUat HUanU 8. 

Almğımız Cevaplar 
Tıp Fakillteıl talebeılnden Suat 

HClınG Bey 1 diyor ld: 
- " Tark laıalibı en geriden 

en ileriye bir atlayııtar. Biı, onun 
Ok al.tYMile doğduk, hamurile 

1 JelualWt, oaaala elele flcliıo 

r 

Sorduğumuz Sualler: 
1 - Türk inkılAbı hakkında ne 

dü,iinüyorsuııuz, ve bu 1nkıl4bı 
nasıl anlarsınız ? 

2 - Cemiyetin geçirdiği buhrana 
karıı kendinizi kuvvetli biseediyor 
musunuz? 

S - Dindar mısınız ? 
4 - Aile h&kkındaki tolflkkiniı 

nedir? 
5 - Hıı)att&n korkuyor mu-

sunuz? 
6 - N11.2ıl bir hayat istersiniz 

ve nasıl yqamak istersiniz ? 

Genç karilerimiz bu ıuallere 

doğrudan doğruya matbaamıza gön
dermek suretile cevap verebilirler. 

yoruz ve rideceğiı. Festen ıap
kaya kolayca atlayan kafalanmız 
ıarktan garbe de sabmetaizce 
reçti. dedeelerimidn Zıllallablan 

t 0-man• 9 aca ..,ıa• > 
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Cemiyetler Neden ,.,:;, - BelediyeMemurJarı 
Rağbet Görmüyor? Sokakta Uç Çocuk Bulundu Hastalanacak o:ur iseler .• 

Bizde te9ekkül eden cemiyet· Belediye, memuriarını:ı çalışına 
for Hlyık oldukları rağlıetl ve devam tarzlan için yeni bir taJi• 
göremiyorlar. Halkımız bu matname haZJrlamıya b"f amııt..ır. Ba 

hususta diyorkf: 8 ç ki A M h 1 A v talimatnameye göre basta olduğu 
Salih Bey ( Beynzlt Ticarethane U ocu arın ynı• eç u na e için 't'a:ıifesi başma relmiyen memur• 

mahallesi 25 ) ~:~ıır:!ha;:;.:~;m~~~;!P~::ıt m:ç~::; 
- Esnaf cemiyetleri çok lüzumlu B b M h ı •• o ld '°" A ı 1 olduklar1 ıubeyl haberdar edecek• 

birer tetekküldür. Fa.<at cemi- a anın a SU U ugu n aş or 
yet <le .ince yalnaz hüviyet cüz• , } JY te:ı~~ ,~r::ı, .;;~~n:ua~:~:{' :•. 
danı veren bir m üeHeae hatıra i'el• " 
memelidir. Bizde maalesef e.kiden DUnkO nUıhamızda ıehrimiıin muhtelif yerlerine 1 çocuğa da •• Hüseyin Abdullah 11 iıml verilmiştir. mfidürler taraf1ndan verilecek izin 
beri ceıniyetin manası böyle anlatıl· bırakılmıı Uç "Otuk bulundugv unu yazm !lbk. Bu Bu çocukların baba isimlerinin ayni olması, müddetleri do ta:imalnamedo teapit 
mıftır. Onun içinde esnaf cemiyete T ır edilecektir. 
kaydolmayı fuzuli bir yorğun ıuk çocukların hepsinin baba isimleri.ıin ayni olması llzerlerinde pusulalarJn ayni yazı ile yazılmıı olması, M kk t H 1 p • · 
aayıyor. Meaeli otuzar binden faz la ve hepsinin biribirlerine benzemeleri zabitada bir çocuklaran biribirlerine benzemeleri, çocuklann UVa a a rOJBSI 
azası olan kunduracılar, berberler şüphe uvandırmışbr. h d O .rTtl lük I Z b d b l Belediyenin fen heyeti Keresteci• 
n tı.itün itçileri cemiyetine kaydolan · ~ epsinin e 15-2 ~ .. n ° uşu a ıla a un ann lerde yapılacak olan muvakkat halin 
larm adedi mevcutla.rımn yirmide Galata'da Kapuiçi mevkiinde bulunan çocuğun hepsinin bir ana tarafından doğurulduğu ye hepsine projelerini bazırlamıya başlamışhr. 
birisini bilo bulmuyor. Cemiyetler UstUnde u Kaya Abdullah ., isimli bir pusula bulun- ayni sne,.hul babanın isminin verildiği hissini uyan- Bir Hamalba~ı Azledildi 
eanafın İf .uile, dertlerile, ihtiyaçla4 T T 
rile yalundan alakadar olmahdırlar. muştur, ayni saatte Senjorj hastanesi önünde bu'unan dırmıştır. Çocuklann hepsi sağdır. Metr9k çocuklar Çiçekpazarı hamalbaım az.Jedil~ 

'f.. çocuğun üstündeki pusulada da " Aliye Abdullah., Darüllcezeye kaldırılmışbr. Zabita bu meçhul ana ye rek y..ırine bir baş.,ası tayin edil-
Zekl Bey ( ÜSk adar Açıktllrbe l9 ) ismi yazılıdır. Sonra Arap camii civarında bulunan babayı aramaktadır. mittir. 

- Batka memleketlerde eanaf, • Belediye Kooperatifi 
•emiyetJerine aeve •eve srirerler, her Darülfünun' da c:ehir ıçinde Dört Kafadar 
cemiyetin b:rer mecmuası vardır. V 1 

Eınaf meşgul olduğu için meslekle• Ah E 
rine ait dünya cereyanlar•n•, keımeri Fakir Talebeye Kolaylık şap v 
tekamülleri yakmdan takip edemeı4 G•• t • • 
)er. Hükumet ve halkla olan müııa1e4 OS erı.ıyor Vapzlabz•tz•r '/lll•? 
bet şekillerini Ayrı ayrı tesbit ede· Darülfünun Emaneti fakir ta· ~ 4 lVI. 1 

mezler. Esnafın hukukunu led.,licap lebeler için yeni bir karar a!4 Şehir hududu dahilinde ahşap 
müdafaa yolunu b.lemezler. Bunu!\ m ıtır. Bu karara göre taksitlerini b" k kb F k t b 
iç"n birer cemiyet tetkil etmiılerdır. ına yapma yasa r. a a ıı 

ödiyemediklerinden dolayı Darül4 
• t v B v • • 'b" Esnafın bu cem:yetleri yaşatmaları memnuıye e ragman ogazıçı gı ı 

kendi hesapları .,.e menfaatleri için fünuna borçlanmış olan fakir ta- bazı yerlerde etrafı boşluk olan 
çok Jizımdır. !ebelerin getirecekleri fakrühAl bağ içlerinde ahşap binaya mli4 

'f.. mazbataları eski bcrçlar için de saade edilmektedir. Bu cümleden 
Ihsan Bey (Beyazıt Bozdoğan ke- muteber addedilecektir. Diğer k ş· l B 

taraftan Darülfünun Divanı bugün olara ır ceti Hayriyenin ogaz-
mtıri 14) toplanarak bir dersten imtihan içinde ahşaptan ha:ıı yeni iskele· 

- Ben tütüncüler cemiyetinde· 1 d h t 'l 
1im. Cemıyet leşekkül edeli üç ay veremiyen talebelerin sınıfta kal- er yapmas na a ru sa verı 4 

oıduğu halde azaaınm miktarı (1500) a maması için alınan kararı tasdik miştir. Fakat bir müsaade, diğe-
l'eçmedi. Fakat cemiyet doktorları edecektir. rini takip eder derler. Şimdi 
vasıtasile amelenin meaai saatlerini sahilde yeniden ev yaphtmak 
n çahşbkları yerlerdeki ııhhi vazi- lngiliz Lirası Tekrar ou~'Jyor istiyeıı haz\ Bogaziçi halkı Bele-
yetlerl ye't'miyelerinin miktarını ya- Y d k Ş k 
kindan tetkik ettirmiye başlayınca Evvelki gün 684, 10 kuruşta diyeye nıüracaat e erere ir eti 
azanın cemiyete karşı olan teveccil· kapana~ fngiliz lirasının dünkil Hayriyeye müsaade edildiği gibi 
hü bir tehacüm şeklini aldı. Hergün telgrafı bir frank noksan geldi4 kendilerininde deniz. kenarında 
yüzlerce an kaydine başladık. Biz. ğinden dün İngiliz 676,5 den mu· ahşap bina yapmalarına müsaade 
de ,çı ve esnaf kendilerile yakandan amele görmUt ve bu suretle tek- ed\lmesini isteınitlerdir. Belediye 
alakadar o:an cemiyetleri tutarlar k'k k d rar dUtmİy"' batlamı .. hr. bu müracaatı tet ı etme te ir. ve ıeverler. "' -ı-

• 

Bir Kahvenin Camını 
Çerçevesini İndirdiler 
Sanyerde oturan balıkçı çamur 

Rahmi, Sami, lsmail, Mehmet 
isminde dört kafadar dlln akşam 
bir otomobil sefaaı yapmışlar, 
iyiden iyiye içtikten ıonra Ulu· 
köye gitmişlerdir. Burada Halil 
isminde biri.sinin kahvesine gir
mişler ve yanlannda getirdikleri 
içkiyi burada içmek istemişlerdir. 
Kahveci mini olmak istemit, 
fakat kafadarlar kızmışlar, kaJı. 
venin camıoı çerçeveıini iodir
m işlerdir. Hepsi de Polis tarafın
dan yakalanmıştır. 

Piyasada Ecnebi Dövizi Var 
Piyasada ecnebi döviz bolluğu 

devam etmektedir. ihtiyaçtan ar
tan dövizleri Devlet Bankaıı 
satan almaktadır. 

* E~ro! Bey ( Tramvay kampanyası 
mt. t oahh i tl erindeıı) 

- Bizde birçok cemiyetler lif 
ohun diye teıekkül ediyor. Birkaç 
kitinin idare mecliaine geçmesi bir 
iş imiş gibi telakki edil.yor. Sonra 
cem yet merkezleri birer kahvehane 
gibi i.şsiz "ere melce oluyor. Cemiyet
ler in manası· bu d~ğildir. Onun için 

Istanbul'da Bütün Mesire Ve 
Geçecek 

aza adetleri artmıyor. 

Galatasaray Lisesinde 
Maarif Vekileti Umumi Mü

fettişlerinden Bedri ve Refik B. 
ler Galatasaray lisesinde tetkikat 
yapmaktadırlar. -----14 Uncu Mektep Matbaamızda 

Sarıyer 14 üncü llk mektep 
5 inci ıımf A şubesi talebesi mu
aliimlerl Halil Fehmi Bey ile dün 
matbaamızı ziyaret etmiş ve bir 
gazetenin nasıl tertip ve tab 
edildiği hakkında malümat ve· 
rilmiştir. 

ilmi ıstılahlar Tespit Ediliyor 
İlmi ıstılahların teabiti için 

Darülfünunda ihzarr knmisyonlar 
teşkil edilmiş ve komisyonlar 
çalışmıya başlamışlardır. T esbit 
edilen kelimeler Türk Dili Tetkik 
Cemiyetine bildirilecektir. 

Mer' alar Belediyeye 
Yeni Belediye Kanununun, fstanbulda Belediye 

hudutları dahilindeki mesire, çayır, mer'a ve umuml 
yerlerin Belediyeye ait olduğunu ıöyliyen maddesi 
belediye ile Hazine, Evkaf, Dcft~rdarlık ve bazı 
hususi şah,slar arasında mühim ihtilaflar çıkmasına 
sebep olmuştur. Yeni belediye kanununun (159~uncu 
maddesi diyor ki: 

" Belediye smırı içinde ıahipsiz arazi mahiye· 
tindeki aeyraogah, harman yeri, çayır, mt:r

7a, 
kuruluk ve bataklıkların ve Belediye ınarifetile 
deniz, nehir ve gölden doldurulmut olan yerlerin 
vo yıkılmıt kale ve kulelerin metruk arsalar ve 
enkazının tasarruf, idare ve ne~areti kafei hukuk ve 
vecaibi ve varidata ile beraber Belediyl!lere devrolu· 

our.,,Belediye, kanununun bu sarahah karşısında Dil, 
Fenerbahçe, Çırpıcı, Kağıthane, Beykoz çayır ve 
mesirelerile Kuşdili ve Bakırköyünde Kartaltepe 
mer' alanna ve Ok meydanına Beylerbeyindeki 
lıtavroz yerine vaziyet etmek istemiştir. Fakat 
Adadaki Dil mesiresine Takohi isminde bir zatın 
varisleri tesahup etmek istedikleri için mahkemeye 
gidilmiıtir. Beykoz çayın ise milli emlakten olduğu 
için EmlAk Bankasına devredilmiş ve banka autılığa 

çıkarmıştlr. Belediye bu hususta Maliye VekAletine 
müracaat etmiş V ekA!et te bankaya burasan n 
aabimaması emrini vermişti. Fakat Maliye VekAletl 
bunwDm tapuaunu Belediyeye devretmek istemediği 
için ikinci bir ihtilaf çıkmaşhr. Maliye Vekaleti 
itiraz nda borasm n tapusunu aldığı takdirde bele
diyenin başkalarana satabileceğiııi ileri silrmliştOr. 
Belediye bu itiraza şu şekilde cevap vermiştir: 

" Vaktile umuma ait olan Bebek bahçesini de 
banka satılığa çıkarmış ve Belediye müzayedeye 
iştirak ederek (81) bin liraya almıı ve birçok da 
masraf ettiği halde bunu satmıyarak umuma açmış· 
tır.,. Eski kayıtlar Kuıdilini de Kadıköyünün bir 
mesiresi olarak göstermektedir. Halbuki burasının 
bir kısmı her nasılsa husu 1 ellere geç.miştir. Belediye 
bu hususta da mahkemeye mfiracaat etmiştir. 

Fakat gazetelerin yazdığı gibi kanun ıarih 
olduğu için Belediye bu hususta Devlet Şurasına 
müracaat etmemİftir. Belediye buralan alarak daha 
iyi bir ha e soktuktan sonra halkın gezintisine 
açacaktır. Yalnı% Kağıthane mesireai Bt-lediye 
hududu haricinde kaldığı ıçın şimdilik burayı 
istemekten sarfınazar etmiştir. 

Belediyenin kooperntifi bugüa 
Belediye Reiıinin riyas~tiode topla .. 
narak idare heyt.tıni seçecektir. 
E..ki Maar:f Nezareti b .nasmda aç:• 
lacak olan Belec!lye Jokant.uının 
tamirine bugün başlanacakbr. 

MUnhal Hamall•klar .. 
Şehirin muhtelif lıkelelerinde 

(100) tane kadar hama llık inlıllil 
etmittir. Bu ( 100 ) münhale tama111 
(700) tane tal p vardır. Tayinlere; 
bugün başlanacaktır. 

HUriyeti Ebediyenin Ağaçları .• 
Hürriyeti Ebediye tepeainİ:l etra.• 

fındaki yetitmiş agaçlardan baıılannı 
keaerken bir bahçıvan cürmümeşhut • 
halinde yakalanmııhr. Po ia babçıvaDJ 
baltaaile beraber tutmuş ve Müddei• 
umumiliğe nrmitlir. 

Vakıfhamn Asansörü 
4 ftncücil Vakıf handa oturanlarla, 

hana ııelip gidenler dört aaanaörden 
ikiıinin ve beJilardan bir kıamınıa 
bozuk olmasından tikiyet etmekt~ 
dirler. Asansör ve belilann bozuk• 
l · p on günden beri denm ettiği 

• halde bili tamir edilmemişlerdir. 

lbrahim Tali Bayin Mazbatası 
Münhal bulunan İstanbul Meb'ua• 

lutuna intihap edilen lbrahim Tali 
Beyin meb'ua!uk mazbatası dün ha• 
ı.arlanarak Dahiliye Vekaletine ır<Jn• 
derilmiştir. 

Cumhuriyet Vapuru Gecikerek 
Geldi 

Evnlce Karadenizde devam edeıa 
fırbnalardan dolaya Seyriaefain İda• 
resinin Cümhuriyet vapuru iki gön 
teebbürle Pazarteıi poil latanbula 
gelecektir. 

Maariften Tamim Geldi 
Maarif Vekaletinden Maarif 

Mildllriyetlerine bir tamim gön• 
derilmiıtir. VekAlet bu tamimindd 
taaarruf ve yerli malı baftasmda 
nznm, incir yenilmesini ve çocuk
lara tasarruf hakkında esaılt 

malt\mat verilmeıini bildirmekte
tedir. 

Mısıra Sebze Göndermeyiniz 
M11ıra kuru ve taze bamya 

ithali memnu olduğu gibi ithali 
memnu eşyanın ambalAjlannın 
ithali de memnudur. Bu kere Mı• 
&11' hl\ki'ımeti kurtlu vo hastalıklı 
sebze ve meyvalann ithalini me
netmiştir. 

J·on Postanın Resimli Hikage si: Pazar Ola Ha$an Beg Digor Ki: 

1 - Ben çok talihli bir ada· ı 
mım Haaan Bt:. 

• • • Her ay tayyare piyaosıo
ıundan mutlaka para alırım •• 

. • • • Bu iktisadi buhranda 
millet top atta, ElhamdlllilJah Bi
zim itler yolunda pti. 

. . . • V elhaııl elimi 
uzataam boı çakmadı •• 

nereye S Hasan Bey: - ayle lıe br 
na on lira borç ver, taliio val""' 
.. aderim.-
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Gençlik 
Arasındakı.._ 
Anketimiz ___________ ,. 

Son Poetanın harp çocuk1an 
arasında açtığı meraklı anketi 
okuyor musunuz, bilmem. Ben bu 
ankete, hayata girmek liıere bu
hınan gençlerin verdikleri cevap
ları çok dikkat ve merakla oku
Yorum. ÇünkU bu yazılarda iı
tildıali ellerine alacak olan neslin 
ruhunu heyecanını ve meylini 
•ulamak mümkün oluyor. 

Şimdiye kadar gelen cevaplar
dan anhyoruı ki, harp çocuk
larını iki kısma ayırmak lazımdır: 
Bi.ri harp içinde dahi ııkmtı çek
hlıyen refah içinde büyüyen ço-
cuJclar; ötekiler mahrumiyet ve 
•af ıtlet içinde yetiten gençler. 
. Birinciler hayati, içtimai ve 
•khsadi nıtieşscseleri tabii görü
Yor, her şeyi olduğu gibi kabul 
ediyorlar. Onların kafaları kalp 
fikırleri ölmü~tUr. Genç cılmAla
rına rıığm ın önlerinde yeni bir 
Ufu yoktur. İnkılibı anlamamış 
•e kavramam şiardır Bunlar ken· 
~i erini inktlipçı zannediyor, fa-
at bunu ağızdan söylüyor, ruh

larından duymuyorlar. 
ikinci gençler, ıtsi gençlerdir. 

~si ile ihtilalcı veya inkılipçı 
hıribirine karıştırılmamak Jizım .. 
~~r. İnkılapçı veya ihtililcı bugUn-

u nizamı beğenmeyip yerine 
Y~ni bir nizam kurmak iıtcyen
dır. Asi ise sadece beğenmiyen. 
•cadece her ıeyi fena gören, 
~ohu dağınık, his ve fikirleri 
•rıaicamıız adamdır. lıte ikinci 
•ıraı f gençler bu sınıfa dahil gö
tünl\yorlar. Yani no ibtilllci ve 
ne de ink1IApçıd1rlar aadece asi
dir!er. lnkılAbı yanlış görUyorlar. 
Dindar değildirler. Aileyi yıknııt" taraftardırlar. Hatta biriıi 
b endiı:ni MUılnman yapbtı için 

kabaıı aleyhine dava açacak 
adar aaidir. 

1 
Yine verilen cevaplardan an-

ıyoruz ki, bu ğençleria ek~riai 
hayattan korkuyorlar. Kendilerin
de gençliğin yılmaz asim ve ce
İ," reti görünmiyor. Mukadderata 

el bağlamıf bulunuyorlar. 
Bu iki manzara da, bize bot 

ib~rlınmiyor. Biz iıtikbalimizi ne 
irinci, ne de ikinci ellere vere

llıcyiz. 

. Demek ki gençliği iıtedij'imiz 
~~bi yetiştirmiı değiliz. Kusurun 

1rnde ve nerde olduğunu aramı· 
h lüzum görmiyorum. Fak•t bu 
h~kikat karşısında biraz dnınn
lnıye ve Yazifemizi hazarlamıya 
lltc~bur oldu~umu:ıı:u kaydetmeyi 
\'ıtııfe biliyorum. 
le Bize ne durgun, cansız, hare
... ~tşiı ve ne de asi ırençlik def' •. yapıcı bir gençlik llzım. 
Ji1kı1Apçı bir gençlik istiyoruz. 
t u~u yapmak bugUnkti noalin 
aııfesidir. 

1 
Altın Madeni 

ırnir' de Ve Çanakkale' de 
Tetkıkat Yapılıyor 

V lırnir, 4 (Husuıi) - lktısat 
'\'ek ileti tarafından lzmirdekj 
·~~llıanlar dağında ve Çanakka .. 
Ilı e Kartal dağlarındaki altın 
t,~denlerinde tetkikat Y.•pılmak· 
\' ır. ilk tetkikatta lzmirdekl 
d:rrıanlar dağındaki madenin oı.. 

kça zengin olduğu anlatılmııtar. 

I<ahire Elçiliği 
ltl' Ankara, 4 (Huıuıi) - Muh
l ·'t mübadele komisyonunda 
lcillrk m.urahhaa heyeti reiıl Şev· 
'dil 8ey~n Kahire elçiliiine tayin 

?neıı muhtemeldir. 

Takas İşi 
tııe~ııkara, 4 (Huıuı1) - Takaı 
ll·rı 1 

e meıgul olacak komİIJO
killer ç:ılııma talimatnamelİ Ve-

.-ıeyetinc': taıdik edilftlittir. 

SON POSTA .. • azı z 

[Son Postanın Resim/~ Makalesi 

1 -- İnıan hayata bir defa gelir. 
Bu kısa hayatımızı azami randman 
verecek ıurclte kullanmak hepimi· 
zln en büyük emelidir. 

ı ııııımı 

~ 

f 

2 - Halbuki vuati 60 aenelik ha· 
yatimızın yar111 uyku ile, d8rtte 
biri lüzumıus iar•f ile, litüıü· 
saf ile, dedi kodu ile reçer. 

• 

a israf 
-, 
•ı 

3 - Zamanın iıliyen .e llerUyeD 
lcolunu feri döndı.iHmeyiz. KaJbet• 

tiğimiıt umanı tekrar kazanama11z. 
Paradan ziyade zaman iuafından 
konu uz. 

SON TELGRAF HABERLERİ 

Fırka Gurupu Müzakereleri 
Maarif Vekili lzahab Esnasında Ehem

miyetli Noktaları Teşrih Etti 
Ankara, 4 ( Husuıi) - Fırka Grupunun dünkü 

içtimaında evvela Adliye Vekili Yusuf Kemal Bey 
izahat vermiştir. Yeni icra teşkilatı yapılacağını, 
ihtisas Mahkemelerinin faaliyet tarzlarının memnu· 
niyeti mucip olduğunu söylemiştir. 

memur olarak iaşesi, ibateısi köyden temin edilmek 
şartile çalışhrılmalarma kanuni bir şekil dllıUnmek· 
tedir. 

Reşit galip Bey Darülfünun hakkında profes6r 
Malşin tanzim ettiği raporu iki defa Tnrkçeainden 
iki defa da Fransızcasından okuyarak profeı&rlln 
bizimkiler kadar Darülfünunu yakandan görmilf 
olduğunu ı6ylemiş, ıslah tatbikatıw da profealrlln 
yapma11m istiyerek mukavele aktetmek {bere ko
nuıtuklarıoı bildirmiıtir. 

Bundan sonra Maarif Vekili 1&at yedi buçuğa 
kadar beyanatta bulunmuştur. Vekil B. vaziyeti 
iıtatistikle ortaya koymuı, halk mekteplerinden 2 
milyon 400 bin mezun olduğunu, okutulacak çocuk
ların yal~ıı yllzde 15 nin olrntulabildiğinl söylemiştir. 

Muallnn kadromuz her köye şamil olacak kifa· 
yette olmadığından Reıit Galip Bey Ortamektep 
mezunlarından muan·en kurstan çıkanlarına bir 
ehliyetname vererek bunların kdylerde hem 
muallim olarak hem de köylerin umumi hizmetlerine 

Maarif Vekili kitap pahalılığının tetkiki için 
bir komiayon teşkil ettiğini, köylüleri seyyar ıine
malarla tenvir etmeyi dlltündUğUnll ve asarı ltika11 
zengin bir memlekette olduğumuz için mOzelere 
ehemmiyet verileceğini de beyan etmiftir. 

Hitler "Dört Ay Sonra Hükômeti 
Alacağız.,, Diyor 

~rlin. (Hususi)- Bu defa BqvekAlete ırelemlyen ve kuvvetle hükumeti devirmiyc teıebbOı etmek te 
•e bar Hmdenburg kabineıi teıkil edemiyen Hitler ıöker dava değildir. SilAh ve zor Ruıya'ya 
"DBrt aya kadar ikbdar meYkii bizim elimiıe yaraıır, fakat Almanyada gitmeı. 
ıeçecektir .. ,, diyor. Fakat buna mukabil bu kış itlizlik artacak, 

Ga~etecıler~ bu yolda beyanatta bulunan naıyonal böytık grevler, içtimai rahatsızlıklar olacakbr. En 
ıoıyah~tler hderi,. bu tahminin istinat ettiği se- mühimmi, hükumet mülhit bir mali ve ikbaadl ifllıla 
ber.Ie~ı fU suretl.e ızab etmiftir: kaıplaıacak ve bunun altından kalknmıyacakbr. 

Bı~ memlekctı, h.al.kınm yüzde doksanının arzuıu Bunun önüne geçmek mümkün olamıyacakbr. Bu 
hlllfınaıdare edemcısımz. Bu, ne başka bir memlekette, da uzak değildir. Azamt dört ay içinde iktidar 
ne de Almanyada mllmkUndür. Burada silngll ile mevkii bizimdir ... 

Samih Rif at B. 
Dün Akşam Ankarada 

Vefat Etti 
Ankara, 4 (Husuai) - Türk 

Dili Tetkik Cemiyeti Reisi Samih 
Rif at Bey dlln akşam vefat et
miştir. Bu çok kıymetli ilimin 
6Uimll Ankarada çok derin bir 
acı bırakmııhr. Reiıicllmhur Hz. 
Baıyaverlerini merhumun ailesine 
g6ndererek duygularını bildirmi~ 
lerdir. Baıvekil Hz. alom haberini 
rahatsız olan merhumu ziyaret 
için evlerine gittikleri zaman duy· 
matlar ve çok müteessir olmut
lardır. Samih Rifat Beyin ceoazeıl 
bu,On bllyllk bir ibtifalle kaldm .. 
lacakhr. Bu ölüm ilim ve irfan 
hayatımızda derin bir botluk 
bırakmııtır. 

Gazi Hz. 
Şark Seyahatine 
Çıkıyorlar 

Ankara, 4 C Huauıi ) - Reiıi 
cDmhur Gazi Hazretlerinin pek 
yakında Anadoluda Şarlc ve Cenup 
vlliyetlerimisde bir tetkik •?yaba· 

tine Ç'lkacakları, bu seyahat eanaaında 
TDrkiye hudutlan dahilinde karar· 
ıa,tmlacak bir mahalde lran Şahı 
Rııa Hanı Pehlevi ile mGlikat icra 
buyurmcakları söylenmektedir. 

Reiıicümhur Hauetlerlnia bu 
aeyahatleri esnuında iıtanbulu ı•
reflendirmeleri ihtimali çok kuvvet• 
lidlr. 

/STER iNAN, /STER 

Devlet Bankası 
Hisse Senetlerini Sabn 

Almıya Baıl:ıyor 
Ankara,4 ( HU1ual ) - Cum

huriyet Merkez Bankuı villyet .. 
letlerden hazine namına h111e 

aenetlerini aatın aJmıya ba9lıya
cakbr. Maliye bunun için bir 
tamim hazırlamııtar. 

Mnbayaa aall maqları Jirml 
liraya, ücretleri aJtmlf liraya ka
dar olan memurların aenetlerin
den baıbyacaktar. 

Yeni Vatandaşlar 
Ankara, 4 ( HUIUll ) - Bul

ıariıtao, Sırbıya ve Romanya 
muhacir ve mOltecilerinden 828 
kiti Heyeti Vekile kararile TUrk 
tabiiyetine alınmıılardır. 

iNANMA/ 
so"a zamanlarda Terkoı Şirketi ıık aık ıu 1arı ke· ı ·~D bu iı, bugDn medeni ve urt VHltalara malik 

•İyor. Haftanın iki 1rece1i ewinizde .c ı varu, üç gDn o~mam•za ratmen buriln temin olunamıyor. l.taDbul 
bulunmuyor. rıbl rned.ai we büyOk bir tehrin haftanın iki iç .Un 

Geçen glin evinin ıuyu ke•ilditindeo ,ıkiyet eden ı •usuz kalması ayıphr. 
bir doktor doıtumuı: 

-Vaktile, dedi, Mimar Sinan baılı b.a~ına n kendi Mimar Slaanın yapbtı ile Terkoı Şirketinin elde 
wasıtalırımızla bentler YOcude 1retirmi1e kemerler ettitl nfotliceyi mukayHe ederek bu vaziyet. talaam• 
lnıa etmi9, h•r eve ıu retlrmİf. Aaırlarca evvel yapı- mGI edilebilecetine, arhkJ 
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Sayfa 1 

Münderecatımızın çoklu
ıundan dercedilememiı-
tir. 

Suriye /le 
lktısadi 
Müzakereler 

Ankara 4 (Husuli) Suriye bO
kürnetinin Türk mallarından bir 
kıımının Gtimrlik reımini art
tırması ihracatınuzı mtıteeuir et
tiğinden İktıaat Veklleti bu iti• 
yakından meşgul olmıya baılamııbr 

Esgari gllmrilk tarifesi e .. aana 
göre bir anlaıma temini için 
Surye hükumeti ile hllkGmetfmiz 
araımda ticari mftzakereler 
yapdmaktadır. Müzakerelerin hlla
nil suretle neticeleneceği ve iki 
memleketin anlaıacatı tahmin 
edilmektedir. 

Milletler Cemiyeti 
Tütün Ticaretini Himaye 

Edecek 
Cemiyeti Akvam tlltnn ticare

tinin bimayesile yakından meıgul 
olmıya karar verrniı ve bu itle 
umumi kAtipliji tetkikata bat
lamııtır. 

Ticaret Odası bu mUnuebet
le tl\tlln ticaretimiz hakkında bir 
rapor haznhyacakbr. 

Ankara'nın 
Bayramı 

Ankara, 4 ( Huıusl ) - 27 
kAnunuev•el Gazi'nin Ankara'ya 
geldiji giintin yıldlallmlldllr. 

Biltüo Ankaralılar bu bllyDk 
günll kakikt bir bayram içinde 
pçirmiye karar ftl'dilderiodea 
ıimdiden tea'it bazırlıldar11aa ba,
lamnııtır. 

Bir Tefsir Talebi 
Ankara, 4 (Huaual) - Bat•e

kllet, MecliH 16nderdiii bir tes
kerede Mecllı reislerine tekaDdiye 
yerilmelİne dair olan fıkanıa 
COmburiyetin illnındu enelld 
mecliı reislerine de tqmil edilip 
edilmiyeceji hakkında teflİr ia
temiıtir. 

Evkafa Tahsisat 
Ankara, 4 (Huıull) - Hllkü

met E~kafa (20) bin lira munzam 
tahıiaat verilmesi için MecliM 
mDracaat etmiftir. 

Bu ıeae EYkaf zeytinllklerioia 
mahsulü pek bereketli olduiu 
için bunlıarın emaneten toplat-
tmlmua Ye taıiri takarrllr et· 
mittir. Bu para bu it için vDcu
da getirilecek teaiuta aarfecH
lecektir. 

Bir Motör Battı 
Şirketi Hayriyenia 68 numa

ralı Yaparu klprll gizinden ça
kan Mehmet reiıin Denlt iılmli 
motlrllne çarpmlf, babnnıfbr. 

Yobazın Marifeti 
Malatya ( Huıuıi) - Muska-

calık ye liftlrllkçnlnk yapmakta 
olan şeyh bacı Osman isminde 
Bağdatlı bir yobaz cami kapısma 
eıki harflerle yazılmıı bir yafta 
yapatbrmııbr. 

Şeyh Hacı Osman derhal 
te•kif edil mit. fak at çok abllluaz 
bir adam olduğu için diğer me .. 
kulları ifıat edeceği dllşllnülerek 
umumi hapiıbaoeye değil, içinde 
yetmlt mevkuf bulunan bir m ... 
cide Mvkolunmuttur • 



lktısadi Sütun 

Buhran 
Dört 
Yaşında 

' 

Geçende dünya buhranının 
bitmek üzere oldula hakkında 
ihracat Ofisinin bir fıkrası intiıar 
etmişti. Frauada 0jounıal La 
Commerce11 mecmuasında .,Buh
raa dkt yaflnda,. başı.im ma
kale bize ba hasUlta vazıh bir 
fikir verebilir. Ba makaleain 
baza parçalarını naklediyoruz: 

BUHRAN 4 YAŞINDA 
Diiaya timdi pddetli bubranı

nm dördiincü yıhm slirllJor. 
Dün7a, çok hastadır. Hem, ne 
tarafa bakaanız. gerek maddeten 
ıerekse rışin daha mllhim tarafı) 
manen iyiliğe doğru atılmıt bir 
adUD göremiyorsunuz. Zaten 
hareket kabiliyetini kaybetmiı 
olan makine hergOn bir 1eni 
firene almıyor. Henllz iflemekte 
olan birkaç damar da peyderpey 
kıakıwrak bağlanıyor. Ve b6ylece, 
iktisadi uzviyeti, soğuk ve kadav
ra kabhfı her ıh daha fazla 
iatill ediyor. 

Ne tarafa bakaamı, yeni ver
giler, kontenjanlar, yasaklar, Ti
caret mukavelelerini fesheden e
dene. Diloya bir gftmrtlk hubi
DİD meydanına danmiiş. Müb .. 
dele kısılıyor, sermaye haraketl•.ri 
duruyor; ea son menfezler bka
myor. Fakat bir taraftan da za
ten mal61 olan bir takım para 
sistemleri bilsbiUün genişletiliyor. 
Herkes vergi kıymetleri ıbdasında 
biribiriyle 1arııa girmİf. ICredile
rin donma11 hareketi ilerliyor. 
Dtıne kadar ancak ıofumUf ta
llldd edilen krediler bugtbı don-
ma dew..me ıirmlf bulunuyor. 
Artık hiç bir borçlunun 6demeai
ne imkln yoktur. Alacaklllar ile 
borçlalar karp karpya geliyorlar 
ve alacakhlar, borçlulan bUsbiitOn 
lflll halin6 getirmek için yeni 
aYaalar yennek 1antiyle daha 
aiır borçların altına ıokmata k .. 
nr veriyorlar. 

Dnletler, zehir dolaplannm 
kapılarını artlarına kadar açıyor
lar. Bol bol hulne tahvilleri. ob-
llguyonlar ima •• uzun ••de& 
istikra MDetleri çıkar yorlar. 

Bltçeler, be memlekette ,.Jo. 
hyor. O ıae•• eakum parça•m bir kenara alarak "munzam 
bütçe. 1abut "f evkalAde biltçe. 
ismi alt oda yeni bir yapı kur
duklarını iddia ediyorlar. Artık 
bunun ne gibi bir netice vere
bi:ecğini ıiz taıanur ediniz. 

Bitiln maddelere ait ıtoldar 
ltmımwıdan fadad1r. Dünyada. 
lüzumundan fazla buğday, lüzu
mundan fazla pamuk, lilzumun-
dan fazla bakır, ıeker ve kauçuk 
Yar. Her ıey, ltizumundan fazla. 
Bu fazla ıeyleri ortadan kaldır
mak ipn ne yapılıyor dersiniz? 
birtakım te,ekkü,ler var ki bun
lar n ela İfleri aüçleri, bu stok• 
lara bu noktadan kald np ,u 
noktaya nakletmekten ibarettir. 
Ve emtiaya mahal ve sahip de
ğiıtirdiler mi, clalaiJane bir it 
g6rdüklerini zannediyorlar. Mu}. 
eıef bütün bu marifetler 11etice
ainde, ne bir buğday taneai ne 
de bir atom bakır azalmıt oluyor. 

Yani fU malum hiklye: Ağn
lannın dineceiini zannederek 
yataj'ua n içinde sağdan sola ve 
90ldan aağa dinen basta. 

Piyaı Jarı para ile tutarak, 
istihsal takviye ve teıci edilınek· 
tedir. Tabiatile bunun arkasın
dan borsa fiatlan dBtmektedir. 

Dlfmekte olan seoedab satın 
alarak tutmak İltemek pabah bir 
iştir. Sabn alan mileueaeler ardı
ııra iflh ettikçe feliket, elbette 
ki artacaktır. 

Eğer milli iktısatlarla beynel
. ' ikbsad D bu (İbİ çarelerele 

ı racağı dilfÜDülmllyona 
akıbetlerle kaJ'f latmak 

j • 

BE l~ERI 1 
Şark Haberleri 

.... -------------------Asir ile Hicaz 
Hava Ş h•tle ı· Ahı.desi Arasında e I r Harp Başladı 

Ağndağı Harekibnda Ölen Aziz Türk 
Çocuklan Bu Abidede Metfundur 

Karakase ( Hu- Zllmrtltou an 
...ı ) - Kua- fabrik.. Kan-
baaus Şark Yill- kilede mlhim 
yetlerimizi Alıile bir Jokluğu gi-
bağlıyan J o 1 un dermiıtir. Bu 
liatiinde bir uğrak fabrika weaaiti 
yeridir. femi7e He mi-

Van, Hak ı r 1 aehhezdir. 
ve cinn b a 1 k ı Ea mllbim dert 
latanbula seyya- lerimizden birilİ 
hat etmek iate- kat yollann ka-
dikleri zaman- panlDUI ve yedi 
larda Karak6se- ..ım •J ftlAİti 
den gelip ıeçer- .u&Jed• ..ıa-
ler.. Mühim bir rum kalmamcbr. 
g llz er g i h olan Bazı ıeneler bu 

Karak6se bu ve- brakl•• Aln .__ ,, ... _.. ......_1 ~~en teh?t·mizke 
sile ile de gloden a~P fi me 
güne terakki etmekte ve oldukça ve merasimle açıllmfbr. lmkba kalmas. Postalar bile bu 
büyümektedir. KarkiSae'de her- Bu abide yalnm Karak&e'nia yllzden intbammı kaybeder ve 
gün yeni imar faaliytleri kendi· değil b&tOn TBrk elinin b&ttın gilnlerce gelemez bazı 6yle u-
aini g6stermektedir. Muntazam Türk çocoklanmn ebedi bir manlar olurld yoUarda hayvan, 
ve klrgir binalar inşa edilmekte- hat.rasıdır. kızak bile iflemiyerek postalar 
dir. Evvelce yazmıı olduğum Abidenin altında yurt uğrunda iman urtlarmda ıelip gider. 
haYa ıehitleri abidesi memleke- fedayı can eden 9atanımızın aziz KarkGıeain baYUa iyidir. Sayu-
timizin ebedi ve bllyilk bir çocukları metfundarlar. muı: iyi fakat bol değildir. Kara-
hatıraa olmakla beraber yordu- Şehrimizde yapılaa ,.m lnpa- k6ıe her cihetle umrana terakkiye 
muzu tezyin eden yeglne eıerdir. bn en mtibim lıı11111111 • fahri- çok miluit bir kuabadır. 
Abide tamamen ikmal edilmif kaıı tetkil etmektedir. Şark Vamık Faik 

Antalya' da MU(iLADA 

Fakir Çocuklar Menfaatine Güzel Bir 
Bir Müsamere Verildi Müsamere - -

Antalya (Husasl) - Damlap1-
nar mektebinde fakir çocuklara 
muavenet maksadile bir müu· 
m~re tertip edilmiıtir. Mnsamere 
çok muvaffak olmUf, Cblltllnhayır 
ıahipleri mllaamereye iftirak et
mişlerdir. Müsamerede milli ra
kıalar yapılmıt. monologlar 16y
lenmiş, konferanslar Yerilmiıtir. 

Mtbamere •onunda mektebin yeni 
idare heyeti intihabı yapılmıf, 
a\•ukat lsınail Hakkı, lııbsas Mils
tantiği f\ecati, doktor Vasfi, 
Liman Reisi Osman Ye Levazam 
Müdürü Ziya Beyler heyeti ida
reye seçilmişlerdir. 

Sıvas'ta 
Yo- Y osuz ·fek Bir 
Kişi Ka!mamışbr 

Sıvaa (Hususi) - Enelki gtla 
iki kadın ile bir erkek bir mil
yondan fazla ligara kliJdı kaçı
nrken yakalanm ıJar ve lhtisaı 
mahkemes:ne sevltedilmiılerdir. 

Y o-Y o ulgını burada da bq. 
lamq ve halkta Y o-Y o' auz kimıe 
kalmamıtbr. S.vaaa Yo-Yo'yu ki
tapp Kamil B. getirmiıtir. 

Sııas'ta Kar Yağdı 
lkı stindenberi fiddetli •• de

nmlı kar yağmaktadır. Bllttl ıe
bir karlıı 6rtllm&f bir laaldedir. 

ihtimalı •arclır. Sahte para. uhte 
klymet n piyanko bileti nev'in
dcn klğıtlar yaratmakla dlnya 
ifllsına doğru kotmaktadır. Buna 
.. buhranm sonu" ismin Yerecek isek 
blltlln &mitlerini beynelmilel ikb
aa t konferanıma bağlıyanlar bak
hdarlar. Çünkll bu takdirde haki· 
kate11 .. buhranın ıonu ,. na yak• 
lapDlf balanO)'Ol'U. elemektir. 

Verildi 

Ml1Hmerede ntllell •Jn•t• .... .,..r 
Mujla ( Huaul) - Spor kula. 

bllmllz bir 1Dllumere tertip etti. 
Mllaamerede • dojan Şeref ,. 
iıimli aç perdelik milli bir eserle 
.. Bir facia.ilİIDli bir komecR tem.O 
edilmiftir.Rakı.ı.r 1apaldı, Zeybek 
oynanıldı. ballı mGumerttd• 
çok memnun kaldı •• Muila 
güzel bir gfin J8f8dL 

Malkara' da 
Şap Hastalığı Çıkh Has
talıkla Mücadele Ediliyor 

Malkara (H-1) - Malkar .. 
nın Sahin nabiyeaiae tabi bir 
çok kaylerde .. p haatabğı çık
mıtbr. Hutalıja tutulan hayvan
ları tedavi etmek için villyet 
baytarlan klyleri seziyorlar. Ha .. 
talak olan ka,lerhi .. yYanlail 
kordon albna alınarak hutaLİm 
ıirayetiae ..- oh ulllrtadılr. 

Aliiye'de 
Devriilem Seyahatine Çı

kan Üç Senab Ge!di --
Alliye ( 11....t ) - Buaya 

ılçtık bir unclalla seyahat el'
melde olan bir Alman ve iki 
tt.a,a.dan mllrekep Bç ıeyyah 
ıelmiftir. Bu ıeyyablar kBçilcllk 
lallClallan ile dewialem aeyahati 
JaPlllaktaclırlar. s-dallan ADtaJ. 
,. c:harmcla ı&rlamiyen hir ka
yaya çarparak deliamipir. Banda 
tamir eltikt• 10Dra yollarma 
devam edeceklerdir. 

Bunlardan başka kaoçY.Jk bir 
uadalla clewlalem MJahatine 
pkmıı olan Verner Kıriman im
minde bir erkek Alman'la kanıı 
da pldiler. Balar 1eyabatleri 
neticeainde muazzam bir eur 
yazacaklannı ı6ylemektedirler. 

Bursa'da 
Fınnlar Hamunannı Maki

ne ile Yuğuracaklar 

Bana ( Huual ) - Belediye 
btltln fınalarda bamarlarm ma
kine ile ,opnı ...... karar ._. 
mİf n fınnlarm laamar makineli 

teclan1' etmeleri içia altı a,tık 
bir mllhlet ko1mUflur. Şehrimizde 
yerli Umar makineleri ,.pdaaak. 
tadar. F d'IDCliar yerli makine kul
lanmı,. kar8' Ytll'lllİflerdir. Alb 
ay aonra makine almamıı olan 
&,.olar ekmek cakaramıyacak

lardır. 

Bursa'da mütekaitler Cemiyeti 
C. H. F. ocak kongreleri d• 

wam etmektedir. Şehrimizdeki 
ukerl miltekaitler de Halkeftncle 
umumi bir içtima Japarak Buna 
Aakeri Mitekaitier Cemiyeti .... 
kil etmiflerdir. Eski Tul6 gazi
DOIU lstladeld ha1ul daire ce_,. ....,. ,.,. ....... 

• 

Kalaire ( Huıml ) - Yem• 
Ye Hicazdan ıelen son telpflar 
Amfde m6him bir İsJaD pati• 
clıpı haber Yeriyorlar. Habı-
larclachrki lbnllsıuut Hicazda 
vaziyetini kanetlendirdikten •011111 
Alire el atm11 Ye oramı da 
Hicaz toprağma Uhaka karar ftlf 
mİflİr· Bunaa için de geçen .... 
A.ir Emfrile bir muahede Y•P" 
Dllf Ye her aene muanen bil' 
verııi wennesini ye orada akerl 
bir kuvvetin bulunmaaım temia 
etmişti. Benim 8ğrendijime g6re 
İ9yan pek geniştir. Hicaz h6k6-
meti pçen hafta ( 50 ) otomo
bille Alire aıker sevketmif, Hl-
diwiye nparlanndan birisini de 
Amr 1abillerine a•ker aaldi içill 
kiralamıftır. l.,.n eden kabileler 
aramada maa mlddet Oc..,anh 
deYletinl iz'aç eden kuvvetıı ka
bl.a.. de yarcLr. Ba isyanda 
imam Yah,.am m&him rol O"r 
nachğl 16yleaiyer. Çlaktl Yem• 
imamı Aairi kendi ntamndaa 
bir dlz uymakta ve ilhak etmek 
ta.nuruna betlcmektadir. Bunan 
için de Aairde mllbim bir yekGa 
tutan ayni aıkeri bulunduruyordu. 
Hicaz bük6meti vaziyet hakkında 
blytlk bir ketumiyet muhafaza 
•diyor. Maamafih İlyan ıahua 
çok geniı we ehemmiyetlidir. 
Mlltemmim haberler vaziyeti 
aydmlatacaktar. 

Irak Cemiyeti Akvama 
Aza Tayin Etti 

Baidat ( H...S) - Irak 
hlktmeti Nml Sait Par ... kae 
bİDelillde Mildafaa V ekilliji ,.. 
pan Cafer Alileri Paşayı Londra 
ıefirlijiae ye Cenevrecleki Cv-
mi1eti Abam Mec:lisl aezdinde 
Irak hlldlmetlal tem.Ue mem• 
etmiftir. Sabık Maliye Veziri 
Rnatem Ha1clar 'Be,m de Kual 
F eyaalm Kalemi Mabm lltldlr
llljlae tayin edileceti bvwetlv 
~yor. ~ki MOdlr Retit 
.A.ii Keyla.i B. b.fk• mlbim blı 
uzifeye tayin edilecektir. 

Şerif Hüaeyinin Kabrine 
Kabe Örtüsü Ôrtülmüı? 

Kudlla gazeteleri Kıral F .,. 
..ım babua Şerif Hüseyinin m,. ... 
kadi herine bOyü~ lbtiı 
klbenin örtnlerinden bir parça 
6rtlldlli6oll yazıyorlardı. Hicazda 
çakan ( Sa.tnlhica& ) gueteai b• 
ihtifal alnuehetile yud i• bir 
yuacla 6rtllea lrtOnftn kAbe 6rw 
ttıatl olduğunu tekzip ederek 
ıunlan s6yl0yor: 

•Biz id«Ü ediyoruz ki eene
lerdenberi Hicazdan klbenin arw 
ttısllnden bir kabri lıtecek kr 
dar değil, afac k bir parça bil• 
harice çakmamaıbr. Sonra Şerif 
~Jıeyinin kabrine ıterilen &tthl .. 
/"8 olduğu yazıl yor. Herkd 
bilir ki Peyıamberin artDınnlO 
reasl yetil değil wiyah ipek~· 
Soara bizim g6rdliğilmllz fotor 
raflar bunun bir kibe lrt&aü oJ. 
maclıianı ı&steriyor. Tuibe .e 
hakikate lıiamet etmİf olmak 
içİD bunlan yazm•J• mecbul 

olduk." 

Tokattaki Tavukların Sokakta 
Dolaşması Me:ıedi di 

Tokat ( Hususi ) - BelediJ• 
ka1&ba dahilinde tavukların so
kaklarda dolqmalanm yuak et
mifllr. Sokakta dolafUI ta~ 
llclMlmektedir. Ba Jbdea tav.-
•,...... fiatlan , ........... 
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Siyaset Alemi 
,.... __________________________ ~ 1~.--------~ 
BABİCI TILGBArLAB Gönül l~leri 

Amerika Alaca- Karımla 
ğından Niçin Şlayşer Alman Başvekili Oldu "fjçin Ed. 

7 Va~geçemigor? n..avga ıgorum 
Dünya ıiyuetinin mihvera, hugUn, H. 1 ·ı B r? b. . p k s d·kı . ti B b. 11 r b. d 

~~;~~~n k:~~;. bo~ç~:i'e~~:i~';;t: d.: ıt ercı er u 1~a ıneyı e ev 1 erı- yme·tmv.eurm;:ekmt.~Krfekavs:aeb;mı~:yeanl e.h~g:rııatmm~li-f 
kıı:nı biribir ne ve bunlar ayrı ayn 

~~::·~;;!:~:~:~;~::.~~~=P·~~ ni Çünki Çabuk Düşeceg" ini Söylüyorlar :~~::~~::. Ja~~~ktic:.m ~~~d!~ 
beın de Amerikaya borç~udur. Avru• • • teferrUal Uzerinde duran, temizliil 
pa dnletle rine borcu. harpte harap • Berlan, 3 - Kabın~ • buhranı titizlik ve hastalık dereccıioı 
olan memleketlerin ihyası i,.in tami· nıbayet bulmUJ ve Reısıcnmhur, d b. k d 8 n d 

y • • • F • var aran ır a ın. u y z en 
1'at namile tarh(dılen haraçtan, Amee kabıneyı teılule on Şlayıerı me- cninllmilz gecemiz kavga içinde 
tikaya olan borcu ise, harp~en ıon•a mur etmiıtir. Fon Şlayter'io ildi- o- · B' · l • k.a-
Japılınıt olan huıusl iıtıkraziardan d k.. l . • gcçıyor. azım an aımamıza ım 1111 
lllilteve litlir asu borçlar rakama 'YU• ar mev ııne ge mesı memnunı- yokmu? 
tulduldan zaman ıu netice çıkıyor ı yctle karıılanmıştır. Şlaner bUyDk • 

Her Almanı kadın. erkek. çocuk aallhiyetlere aahip olacak. Harw 
Nail 

b dahil olmak üzere adam ba1ıoa biye Nazırlığı ile Pruıya komiser-
Amerikaya takriben 120 11,. borç• 
ludur. liii vazifeılerinl kendisi yapacakbr. 

Bunun bir diA-er ifade tekli de Sabık Baıvekil Fon Papen, 
tu olabilin Her bir Amorikalanın Rayiştağın kendisine karıı olan 
Almanyaya y•tardıtı para miktan dil 1 .. ·ı · n k k b• 
takriben 60 liradır. Anupaya verd tl ıcan ıgını ı erı • rere a tne-
borç in bunu biraz geçer. Bunun yi teşkil etmekten çekinmiştir. 
haricinde kadın, erkek, çocuk ta Bu y".lzden Hindenborı Fon Pa-
dabU o:maıc: üzere Her bir Amerika• • f · · 
bnın kendi hO <Ometl vaaıtaaile Hbık pen e t"!essü etmıştır. 
hıOttefıklerine yerditi borç para mik· Fon Şl•~••r Kimdir 7 
tarı takriben 180 liradır, Bundıı I~ Yeni Baıvekil 51 yqındad'I'. 
lira11 tahminen harp için, yine tak• Harp f'.!nasıuda umumi erklnı 
l'ibt olarak 54 lirasi da tamirat iti 
için tevdi olunmuştur. Bu muuzam harbiye e-ırinde çalışmıştır. 1919 
paranın tekrar ~eri allnmaaının da Kasscl askeri kumandam aıfa• 
hlümkiln olamıyacatını akh eren tile milfritlerin iıyanuıı bas~ırmır 
Atntrıka'ılar peki'.a biliyorlar. Fa· tar. O zamandanberi Milli mUda-
lıat bu para, Yaldile Vilıon bOkOme• 
Unin nlhayetaız sa",biyetlere iıtinat faa ordusunda çalışmıştır. 

•derek yap ıtı ikraz'ara kurban oldutu Hltlercller Kabinenin ou,maalnJ 
için kesenin bira:ıı heaapaız açılmıı BekJlyorlar 
olduğurıu ı8y emek yanlıı kaçmaz. ·Fon Şlayşer artık Hitlercilerle 

D ğer taraftan bu para)1 cebinden • • k l '-
Ctkarıp veren Amerikan köyJü ve ftmıtsız müza ere er yapmıyacaK· 
Ciftç sidır. Şimdi hangi babayiğit, br. Hitlcrin fjkirJerini neşreden 
bilmem hangi Amerikan eyalet"ntn Der Angrif gazetesi, bu kabineyi 
bir l öşeainde yaoıyan Arnerilcan Hitlercilerin pek sevdiklerini, çün-
a!les'ne gidecek te bu ailede den kü pek çabuk düşeceg .. ini yaz• 

Almanyada kabine buhranı halledildi. Bindenburg Jeneral fon Şlanerl A&· 

bfneyi tetkfle memur etti. Kab"nenin azalan kat't ıurette benilz ma lllo olma· 
makla beraber, llnrlciye nazırı Fon Nörat, dahiliye nazırı 'Ye Prusya komiseri 
Brabt olacağına tGph 1 yoktur. 

Resmimiz sağdan Baric ye caıırı Fon ~örat, ortada Jeneral Fon Ştaner ve 
ıoldıı. dıı.hlllye n .. z rı Brabtı göstonnektedlr. 

Harp Borçlaı·ı 
Amerika ŞimdiJik Fikrini Değiştirmiyor 

• 

Alacacağını istiyor 

Bu titiz kadınlar hastadırlar, 
onun için kocadan, çocuktan her 
ıeyden evvel temizlik mevzubalıt-
t r. Bir eUerinde alipDrğe, bir 
ellerinde bez bntno glln evüa 
tozunu alırlar. Kirletirler korku
sile çocukları eve sokmaz, koca
larını kapıda kundura çıkarmıya 
mecbur ~derler. 

Temizlik iyi ıeydir, fakat 
hastalık derecesine vardığı zaman 
muıır olur. Kadını bu butal,ktan 
kurtarmak liı.m. 

Fak at ıızdede kabahat yok 
değil. Hiç bir kadın derbeder bir 
adama tahammül etmez. Onun 
içiu sizde kendinize biraz itina 
ediniz. Üstünüze başınıza-ehemmi
yet veriniz. EYİ lüzumsuz yere 
kirletaıimeye gayret ediniz. 

lf 

parn ı ı feda etmeaıni iıtiyecek? 

Görülüyor ki bu borç nr. doğru· maktadır. Vaşington, 3 - Amerika nıü· Bu sözler, İngiliz ve Fransız 
dan dok uya Amerika hukO:netinde,n Fon ŞJnyşer'ln Slya ti messili mecliste demokrat fırkası cev bi notalara hakkında kongre 

"65 yaşındayım. 5 sene evvel 
ben yaşta bir gençle evlendim. 
Birkaç sene beraber yaşadık, son• 
ra geçinemedik ayrıldık, birde 
çocuğumuz var. Bir buçuk sene
dir ayrı yaşıyoruz. değ 1, AnıerikAn mılletinin b yıiK b r 

kal b l ğına it rşı yap im ıştır. Bu Fon Şlayşer, Fon Papenclen daha reisi bulunan M. Rene beyanatta aza 11.nı fikirlerine tercüman 
itıb r i e bu l allcın borç verdiği enerjik bir siyaset takip edecektir. bulunar k, harp borç1 arının tedi· olm. ktad r. O bu müddet zarfında bir 

başkasiie evlendi. Fakat onunla 
da geçinemedi, ayrıldı, şimdi 
benimle barışmak i..tiyor. Fakat 
ben ona güvenemiyorum· 

Parayı istemesi kadar tab.i bir şey Fon Papcn bu-yu··k devletler v... · ü .. l 15 1 ~ 1 ;. l' · d k t f k .... yesı g nu o an rnnunuevve 1-\ynn mec ısı emo ra ır ası o nm z, folr.at bu parayı v rmek te 
llın fdeten mümk..ın olamıyac ğ na büyük cemiyetlerle ihtilaf çı~ar- tarihini oncak m"1messiller mec i· reisi M. Valsoo da şunları söyle• 
iöre, mesele, er geç, lir borç arın maktan çekinmekte idi. Fon Nö- sinin tehir edebileceğini, halbuki mişlir: fng liz notası ayan azasın• 
Ilga ı k rarına dnyanacabrl :tat'm Hariciye Naz rlığ nda bıra· kongrenin de buna mütemayil dan k"mseuin fikrini değişlirme-

Fnkat Amerikalılar, böyle h r ne- k iması hu"k.n.metı"n harı"ci sı·yase• d ö 1 · • 
t" b k · · u olma ı~mı s y emıştır. mi tir. ıceyi bir türlü ita ul etme ıs emı· fnin deo;iş"Diyecegvini göstermek• --=---------·--------- Kıı,ltoprakı Phkbu o 

Ayrılmanız erl<eğin kabahab 
değil. erken evlenmenin nef ce
sidir. 1kinci bir tecrübeden sonra 
onun tekrar sana dönüşü, haki· 
katı anladığına alAmetlir. Ken
disinden hırçanlık etmiyeciğ ne, 
geçimsizlik yapmayacagına da
ir teminat alarak barışınız. 

çocuğunun saadeti ve istikbali 
için bir annenin katlanamıyacağl 
fedakarlık yoktur. 

)'or ue me.se'l Fransayı. "lü ta bir • 'd 1 k' y .., i • ' 
Olo'llob'le binerek iflasını ilin eden tedir. Ameı 1 <a a ç ,ı sagı ıs 'IÇı e de 1 omUnist ~ emurlar 
karnı tok zeng·n,. e benzetiyor ar Veni Kabinede Klmler Var? Ka.krmyacak IY.ı ? işten Çıkarıldı 
ki, mü'ikilat ta işte bu tel.&kkiden Kabinenin şu şekilde teşekkül 
doğuyor. Vaşın1,.tlon, 3 - İçki memnu· 

Sonra Amerikanın din taassubu, etmeıi muhtemeldir: Hariciye Na· d Bern, 3 - Kabine. komünist 
fırlrnsına mensup bulunan ve hü· 
kümet hizmetinde çalışan bütün 
memur ve mstahdimleri ve ame
leyi servisten çıkaran bir karar 
almıştır. 

b k , iyetinin ilgnsına air < larak orç vermemenin manas nı d" pe zırlağ na Fon Nörat, Dahiliyeye 
•nlamıyor. Çünkü bu ıuretlo dünya M. Braht. Maliyeye M. Krosik, 1 M. Garner tarafından te\fdi olu· 
)Üzü itimadmın za 1 olacağını, dün· J k N 'ı nan takriri, mll:nessiller meclisi 
)ada itimat zail olunba da aln, şsizli c1zırlığına M. Gereke, 
•eriş lınklnı kalmıyac:ığını dilşünü- Adliyeye M. Gurtner, lktısada, reddetmiştir. Meclis reisi olan M. 
rorJar. M. Varmbold1 laşeye Fon FJe- Garner, Ş kanunuevvelde yeni l>ir 

B~rçlar meselesinin çıkmaza 1rlr· • u • M B h t takriri mecliste reye koyacag .. mı 
trıit görünme1ı' iıte bilhassa bundan mmg, ınesaıye · ra n, pos aya Bu karar hemen meriyet meY
tlerl geliyor. - t-Ureyya Fon Rubenah gelecektir. söylemiştir. 
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TEFRiKA NUMARASI: 11 . t:t -•• . 

CEPHE GERİSİ 
"MiLLi ROMAN,, 

Muharriri : Bıırltan Calıit 

Fakat gözlerini bllrüyen ka· 1 
lanç hırsa ne cephede kuru pek
einıetle göğsünü düıman allngüsUne 
~viren Mebme"çikler, ne de cep~~ 
'"kasuıda ekmeğini topraktan 
~ılcarmak için kavrulan Ayşecik· 
ler görUnmiyordu. 

Bunların körolası gözleri oka· 
dar bulanmıştı ki vazife için ileri 
'talan zabitlerin askerlik ıerefle· 
tini bile böyle hasis ticaret oyun· 
larile kirletmiye cüret ediyorlardı. 

Genç erkanıharp Beyazıt 
'Zltydanmı yalayıp geçen şimal 
~llzgarma karşı paltosunun kürk· 
Q Yat a~mı kaldırmışh. 

TraDvay beklerken gördü: 
~ksaraya, veznecilere dokru 
1ılerinden evlerine <llJnen kadın 
:: erkek kafileleri adeta ıDrll-

r gibi, biribirine tutunur gibi 
"-i• dofna akı1orlarda. Soluk 

yllzlerinde Omitsizliğin acılıkltın 
ne kadar bcTydi, gözleri oo ka
dar cansızdı. 

Belli ki aylarca ve yıllarca 
ıUren bir yoksuzluk ve gıdasızlak 
bütUn bu kenar mahallelere sıkı· 
şan asil Türk balkanı ıalgın bir 
hastalık gibi kemirmişti. 

ince bacaklar üstünde sallanan 
yavrular belliydi ki ıilt ve şeker 
yüzü g5rmeden yaşamıya çalııı· 
yorlardı. 

Genç crkAnıharp biltlln bu 
gördüklerile karşılaşhkl vak' alar 
içinde sinirleniyor, hırslanıyordu. 

Biobap Faruk Almanya seya
hatine bu biribirine aykın hiıler 
ve fikirler içinde bqladı. 

• .,A•lon,. otellnha blytllc alo-
aaaa iaea blnbap Faruk keadi
abal bekliyea Almaa erkAıubup 

zabitini nraşt rırken Metr Dotel Mil! onlarca insanın kaynaştığı kasup kavuran muharebenin as 1 
ona bir kartdövizit uzattı. bu geni~ payitahtta yabancı merkezi ıayılan (Berlin) i bu ha'· 

ince parşümen kağıtta ıu bir adnm çok ııkıntı çekerdi. de göreceğini llmit etmiyordu. 
iki aat r varda. Binbaşı Faruk lstanbul kibar Cephelerine her gün binlerce 

Şeker Zade Hakka aleminde dillere destan olan asker gönderen ve geri hizmttle-
Toccar (Berlin) i görmek için 1abırsız· rinde milyonlarca insan çalıştıran 

°Karhn arkasında fU yaZt- lamyordu. bir memlekette harp koku unun 
ları okudu· Al şaına vakit •ardı. Derhal bu kadar az duyulmasına hayret 

"Buglln geldiğinizi haber ver- caddeye çıktı. Harp zamanı her ediyordu. 
diler. Sizinle mllhim bir mesele yerde olduğu gibi zabitlere karıı Aras ra kolu bağlı bir nefer, 
görl1şeceğim. Bu akşam uKayzer bilhassa kadınlar tarafından de- kolluk değnegile giden bir zabit 
hof,. ta aaat 8 de ıizi yemiye rin bir sevgi gösteriiiyordu. göze çarpıyordu. Fakat gözlerde 
bekliyorum... Bilhassa (Berlin)de ecnebi. yorgunluk yoktu Ye çebre er 

Binbaıı Faruk aldığa emir hele 1 ürk zabitlerine karşı bu kanh idi. 
Binbaıı Faruk otelde hazırla-mucibince geceyi Bcrlinde geçi- sevgi belli idi ki genç binbaşı 

dığı t l~rafı çekmek için bir rip sabah erken umuml karargi· her adımda güzel •e kumral bir d 
ha hareket edecekti. Ve aalonda kadm başının kendisine çevrildi- posla merkezıne uğra ı. 

( Berlin ) e geldiğini (Narin ) • 
kendisini bekliyen Alman erkAna ğini görUyordu. haber verdi. 
harbiyeıine mensup zabıtada onu Daima gülen Ye yaşayan in- Ber linin bu zengin mağazala-
Karargiba vötürmiye memur sanlar. rmda gördüğü güzel şeylerden 
edilmişti. Temiz ve sıhhatlı kadınlar. ipek çora )ardan, zarif eldiven· 

ilk defa ayak bastığı bir Giizel ve canlı genç kızlar. )erden. eşarplardan ve her kadım 
ecnebi tebrinde ne olsa v•tao- Şık zabitler. hele harp ıamamnda aevinçteo 
da1lar ndan birile bir sofrada Ve şişman, göbekli binlerce çı dırtacak binbir llirlll eşyadan 
bulunmak fena olmıyacaktı. Ve ve binlerce adamlar. al.p (Narin)e götürmek ne iyi ola-
Şeker ıade Hakkı Bey zaten lstanbulda bu çehreler ne ka- caktı. Hele bUyUk bir knrk m~ 
memleketin ta.11 nmıı bir ada- dar az gör-lüyordu. ğazas oın camekinmda gördUğt 
mıydL (Firederih Ştrase) nin tık ve güzel bir "ermin., herhalde gene 

Ertesi günkü seyahat proğu· babalı ~un do!u camekAnlan kadının pek hoıuna sıidecekti. 
mııu bet on dakikada çizdiler. pml, pırıl y • ıyor. Fakat ıenç zabit keadi para-
Almaa zabiti, demirden yapılm11 Otomobil ve otobtla akını. aanınl bu kadarJ lOkı eıyaya yet-
bir makine iman fibi meılıkda- ı&rllltD ve haYada kömllr koku- aalyeceiilal pek çabuk batırlada. 
flDI aellmlayarak ııttL _ au. Biubqa Faruk memle•eti C Arkaaa waı) 
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' DE.inya Hadiseleri 

Avrupa'nın 

Nüfııs Vaziyeti 
Ne Merkezde? 

1932 sensiuin ilk ilç ayına 
Bir dair Avrupa nü· 

fosu etrafında ya· 
İstatistik p:lan istatistik, 

mevcut buhran ile nilfos me-
ıelesinin çok yakından alA· 
kadar olduğunu bir kere 
d:ıha isp.ıt etmiştir. Buhranın 
artması, bilhassa büyUk Avrupa 
mem!cketlerinde doğumun azal· 
ın"lsıa:ı eeb<'p olmuştur. Bir sene 
e\iveline c :naran Almanyanm va
z."yeli yiiz le 5,7, İtalyanınki 5,9, 
in iltere'ninld 4,2 ııisbetinde bir 
~:ı.alma kaydetmektedir. Doğum 

oisbeti HluO kişide 16 ya inen 
Almanya, lng:ltere, Avusturya, 
İsviçre, fs,•cç, Norveç ile beraber 
buhrandan en fazla müteessir 
olan memlek~tlerdendir. Mama
fih ölüm nisbetinin azlıgı, Alman• 
yada, yine nüfus artmasını yllzdo 
4,4 olarak göstermektedir. lngil· 
terenin doğum vazizeti iıe 1000 
de 15, 7 dir ki art mı yan ve ek· 
eilmiyen bir nisbettir. Fransa ile 
Avusturyanın nüfus vaziyeUeri 
azalmaktadır. Lehistan, Romanya 
Yugoslavya iae 1000 de 30 • 35 
oisbetinde doğum kaydetmekte
dirler. Rusya bu arada, nüfusu 
en fazla artan memleket vaıiye· 
tini muhafaıR etmektedir. 

Demokrat fırka Amerikada 
iktidar mevkiine heoilz filen gel
meden, bu hrkanın morker; ko· 

Nevgork mitasile Nevyork 

B l d
. . b a n g e rle ri nin e e ıgesı 1 arası nç mıya 

Sıkıntıda baıladı. Çünkü 

komitanın aldığı kararlar karşı· 
ıında bu bangerier, tebrin iste· 
diği borç parayı vermiyccelderini 
aöylemiye başJaını,Jardır. Çünkü, 
banger, Nevyok şehir bütçesinin 
pek masraflı bir ıurette tanzim 
edildiğini ·iddia etmekte, bütçe· 
den tasarruf yapllma~nm istemek
tedirler. Her ne kadar merkeı 
komitası icabeden tasarrufun ya
pıldığmı bildirmiş ise, bsa bir 
tetkik, bu tasarrufun sözde ka
br cinsinden olduğunu görmüş
lerdir. Bunun iizerine fırka mer
kez bore&unun vaziyeti son dere
ce ~.kışmış, Nevyork belediye 
bntçesini ıslAh çarelerini aramıya 
başlamışlardır. Eğer bu iş tabak· 
kuk edecek olursa on kadar bU· 
yük müdürlUğUn kaldmlınaaı icap 
etmektedir. 

Berlin Hukuk Mahkemeıl, bir 

Garip Bir kadm•n kocası 
boşanma aleyhine açhğı tu-
Dauası haf bir davayı 

.__ ____ _. görmel<le ıneşgul-

dur. Fakat işin içinde çıkamamış· 
tır. Kadının iddiası şudur: Beni 
kocam istediği zaman dip'pmath, 
kedisine varırken ileride bir 
ufir karıs1 olacağımı zannediyor
dum. Evlendikten sonra mesle
ğinden aynldı ve muharrirliğe 
başladı. Fakat yazdığı bütiin re• 
manlar fena, ben, mDstakbel bir 
aefir karısl olmak için bu adamla 
evlenmiştim. Y okıa muvaffak ol· 
mıyan bir romun muharriri karıaı 
olmak için değil. 

Hikim, bir erkeğin hayatta 
muvaffak olması lÇm bilha1sı1 
karısının muıaheret ve teşvikine 

Dmhtaç bulunduğun eöyliyerek ka
dmı inadmdan vazgeçirmek iıte
nıişae de muvaffak olamamııbr. 
Kendiai de bir karar veremediii 
itin iti batından atmıtlır. 

Haaayt! Yaman Geİir, Yaman Gider Aksaraylılar ... 
Kari Mektupları 

Eski Tulum bacı Reislerinden Osman . 
H ı Musevıler 

Reisin Meraklı Ve Heyecanlı atıra arı Türkçe 

Sandık Nasıl Kalkar, Nasıl Dua Edilir, Tepelik Nasıl Kapılır Konuşmalıdırlar 
Dümen Neferi, Fen erci, Hortumcu, Borucu Kimlere Denirdi? 

Bu totoOrafta ell kamçılı ve arkasında Unlfo .. ma gördUIUnUz zat O•man Beydir. 
ikinci •andalyede oturan tulumba alasıdır 

lslaobulun en eski tulumbacı 
reislerinden Galata gümrüğü 

bamalbaşısı Osman .fcis, sigara· 
sından üstüste birkaç nefes çek
tikten aonra anlatmıya başladı: 

- Tulumbacılık, bir zamanlar 
büyilk ocaktı. Sonraları bozuldu. 
Eskiden ne mUmkUndti ocağa 
kolayca girmek?.. Rastgelen tu· 
lum bacı olmaya kalkışınca işin 

rengi değişti. Bizim reislik etti
ğimiz devirde tulumbacılık baba
yiğitlerin harcı idi. Tulumbacı 
güçlü kuvvetli, gözü yılmaz, lut~ 
tuğunu koparır adam demekti. 
Birisi, tulumbacıhk yapmak iste· 
yince ilkönce reise çıkar, admı, 

lckabını verır, " beni koğuşa 
dümen neferliğile yazdmo r ,. 
diye istida ederdi. Rds, arka· 
daşlarile bir araya gelip bu 
müracaah tetkik eder, tulumba
cılığa yarar bir adamsa koğuşa 
almmaslna mü~aade edcrdı. 

Dümen Neferi Kimdi ? 
Koğuşa en sonra gelenin adı 

dümen neferi idi. 
Dümen nefer, kendinden bir 

gün evvel gelenlere bile hizmet 
ehniye mecburdu. Koğuşa baş· 
kaaı gelince dümen neferliği 
ö"-ekine geçerdi. 

"Tar!am mısınız?,, 
Yangm.L çı!ooamız da yaman 

olurdu ha... Köşklii, clioi kula· 
ğına koyup : " Filc\nca yerde 
yangın varl ,, diye bağırdığı gibi 
bepbirden koğuşlardan f rlardık. 
Ayağımızda <lizHkler, sırtımızda 
yaz kış ince ten fanilası.. Yal.
na yak, başka açlk, sıraya dizilir· 
dik. Herkes, c!örder dörder takım 
olur, tulumbasm başına geçerdi. 
Reis, takımlarına şöyle bir göz 
atar: 

- Tamam mısın z diye so
rardı. Bunun da ıtebeui. takımın 
içinde iU iktiza eden lulumb.tcı 
olup olmadığını anlamak içindi. 
ÇünkU, gusül aptestini almad:ıı1 
yangına gidilmezdi. Takını tamam 
ise reis tulumbanın başma geçip 
pirde destur alarak duasını 
okurdu. Bu duanın hatmmdu 
kalabilen yerleri şudur : 

- '
1 Ya Allah.. ya bismillah .. 

ya Davut gerçek.. sen bize lrnv
vet ver.. Elhamdülitlih ..... 

1 
Dua bittikten sonra. takım 

var hızile yola dfizülilrdü. 

Fenerci. Borucu, 
Hortumcu •.. 

Takım, şu tertiple giderdi: 
Önde fenerci, fener çekerek tu• 
lumbaya yol açar, arkadan bo
rucu elinde boru Ue koşar, en 
sonra da a rtıoda hortumu ile 

hortumcu gelirdi. Sandık denil~n 
tu)umbamn yeti ortaJa idi. Yan
gına gelindi~ gibi hortumcu 
koşup hortumu sandığa takar, 
borucu, hortuınun ucuna boruyu 
yerleştirirdi. Bir tulumba takımı, 
yangına giderken, yolunun üs· 
tünde başka bir sandığa rastladı 
mı mutlaka onu geçmiye çalı
şırdı, mesela: 

- H·~eey... Yaman gelir, ya
man gider tersaneliler.. diye ba· 
ğırarak giderken hir de baka
rız ki önümüze bir sandık di
kilir. Artık, ö)mek var, dönmek 
yok.. Öadeki sandığı ne yapıp 
yapıp geçecegız... Geçeceğiz 
amma, öadeki bizden atik dav· 
ranmazsa... işte sandık kovala
ması buna derlerdi. 

Bu kovalama eeoasmda agır 
yaralannolar, batta öienler olurdu. 
Bir sandığın tepeliğiııi ( sandığın 
ortas ndaki madeni parçaya 
tepelik derlerdi ) öteki sandığın 
başındakilere lcaphrınak tulumba· 
c•lar için pe!c büyük bir rezalet 
sayılırdı. Te~>eliğini kaptıran aan
dığm mahalleli cırnsında i!ci parn
J.k iliban lrnJmaıdı. Tulumbac.
lık hayat:mda görüp geçirdiğim 
şeyleri size birblr anlat<lcal< 
olsam koca bir kitap yazarsını2. 
Hiçbir yangın o!mazd·ki, biz ora· 
da.o ycırı kavrulnnı' çıkm:yafım. 

Eski Yangınlara Ait 
Hatıralar .•• 

Hiç unutmam: 40 sene kadar 
oluyor. Üsküdarda, Y ~ııiına~al
lede bir yangın çıkmıştı. Ha bir..: 

koştuk. Hir vatıS{ın lci medel Allah ... 
Yarını aaat geçıuede11 her tara
fımız kav gibi tutuştü. Alevler 
ortasında kala kaldı!<. Bulundu~ 
ğumuı: yer bereket versin bir 
kilise avlusu idi. Tamam 16 saat 
bu avlunun ortasmda, çıpJak vü
cudumuzu ateşte kızarthk, dur· 
duk. Siıin on altı saat yemeden 
içmeden bir kUlhan içinrie kal· 
dığmız var mı"? Yin• bir gec~ 
R,,1,:-ırl:(>"~.. H- ' - · • 'a:! d~ <1-

yorduk. Ka§IU haber verdiı 
" Hasköyde yangın var! ,, nefes 
almadan tekrar yola çıkhk. Kar 
bir taraftan lapa)apa yağar. 
Sandığı omuzumuza vurduğumuz 
gibi çıktık yola.. arkadaşların 
ayakları, taşlara sürte snrte ya
lama oldu. F atibten, doğru Ba
lata indik. Oradan Hasköye geç-
mek için kayık ararken birde 
bakalım ki deniz kerpiç kesilmiş. 
Buz üsttindt'ln şarkı s8yliye aöyliye 
Hasköye bir geçişimiz var bizim ••• 

Yine pir glin Galata da Hen· 
dek taraflarında bir yangm ol· 
muştu. Su işlerken (Su 11karken) 
içine girdiğmiiz ev, birdenbire 
çöktü. Allah rahmet eylesin 
Çeşmemeydanh Ahmet Ağa ile 
ikimiz çöküntünün altmda kaldık, 
o bana bakar güler. Ben ona 
bakar gülerım. Neden ıonra ak· 
lımız başımıza geldi: 

- Diri diri yanacağız yalıuf 
Su işleyin diye bağırdıkta iki 
saal sonra yolu açıp bizi kurtar· 
dılar. Aksarayda, CellAtçeşme yan-
s.;ınmda İnce Arap, Hidayet, ben 
UçUmüz yine böyle bir yangın 
duvarı altında kaldık. fnce arapla 
Hidayet ezilip öldüler. Bana bir 
şey olmadı. Daha buna benzer ne 
kazalalar ~eldi geçti başımızdan .• 

" Demirdesek ,, Neye 
Derlerdi'? 

Tulum bacı koğuşlarında ilk 
:ıama.1lar, çok inzibat vardı. Tu
lumbacı birine ufak bir sarkıntı· 
Irk }'apsa, yahut yaugm yerinde 
çar ulculuğa kalksa hemen cezaya 
çaq ıhrd·. Racona karşı gelene 
amım yoktu. Kabahatlı tu1umbacı 
sab;,hleyin yatağmdan kalkar 
kalkmaz yanı başında bir zencir 
bu!ursa vay haline... Bu zencir, 
tulumbacmın ilk cezası idi. Yata· 
ğınm yanına zincir bırakılan 

tulumbacı, artık bir yere kamıl
dan:ımazdı. Zincir kaldır.Jmcıya 

kt.ı.dar koğuitan dı9arı çıkmak 
yasaktı. Şayet r"inlem,.yip işe git-
mek islcge fenerd hemen öni,ne 
di!cilir: 

- Nereye r .. lan.. Hll d~mir-

desinl Derdi. 

Tulombacı Sopası 
,, Demirde ,, olan luiunı-

hllctn n kababah daha bllytikse 
( : \. c l \ .. ": ... t 

- 600 sene evvel İspanyadan 
kovulduğumuz zaman Tfirlderin 
fefkat ve merhametine iltica et
mit ve hüsnü kabul giSrmüştUk. 
Bu civanmertlik karşısında hAlA 
İspanyol dilinin kullamlmasmın 
çok ayıp olduğunu yaşadığım şu 
gUne kadar milJettaşlarım arasın• 
da söyler dururdum. lzmirdekl 
millettaşlarımın lspanyolcayı ter
ketmek hususunda ittihaz ettik
leri karar beni çok sevindirdi. 
Museviler arasında Türkçeni· 
ıliratle inkişafı için Haham 
ler havralarda mütemadi nas· 
ve vaazler yapmalıdırlar. Mac. 
ki bu vatanda Türklerden istisna 
edilmeden yaşıyoruz. Mademki 
Türklerle Museviler arasında 
hiçbir fark yoktur, lisan farkı da 
olmamahd,r. 

R<'zöyiik: Sarraf Albert 

( Cevaplarımız J 
Pozantı da. bayi lustafa Heb~et 

Beye: 

- TUrk Maarif Cemiyeti pi· 
yangosunda bUyük ikramiye ka
ıaıianlar gazetede yazıldı. KUçllk 
ikramiye listelerini Maarif Cemi
yeti bastırmı~br. isteyiniz gön
derirler. 

Bir Durülfüuunlu imı.asihı uıoktup 

yazan zata: 

- Mektubunuzda imzanız ve 
aarih adresiniz yoktur. Bunun 
için dercedemeyiı. 

* 
Toknt okuyucula.nmızdan D. A Bo.veı 

- Fiat, mtııterek kararla art
tırılıp ekailtilebileceği için şimdi
lik bir ıey yapmak mUmktın 
değildir. 

• 
E. H. H. lmııısile mektup yazao 

zata : 

- Lisan rekiketi tedavi edlllr. 
Bir uabiye mutahassasına, yani 
ainir hekimine müracaat ediniz. 

* Diııımfo Yukarı Apa Muallimi Avni 
Beye: 

- Mektubunuzda haklıa1nıı.. 
Fakat neıri imkAm yokfur. Bu 
havadis ancak mahkeme kararını 
verdikten ıonra yazılabilir. 

Fransa da 
Bir 
Casusluk 

Paris -- Brötanya ıahillerlnde 
ateş manevraları yapan Frans.ı 
ikinci donanma fırkasmm harr 
katını takip eden iki casus yak•"' 
lanm ştır. Bunların biri kırk yar 
larmda ve Ad.ı1m isimli sabık bir 
Fraos!ı miilazimidir. Diğeri ise 
Malnu isminde bir delikanlıdır· 
Cuuslar, Franmz donanmasınııı 
önUndo manevra yapacakları 
sahile bir telsi& telgraf aleti 
lrnyup gayet hassas donanro• 
dUrbinleri ile harekib takip 
ederlerken yakalanmıılardır. 0-
ıerlerindc iki tabanca, bir takı111 
şifreli notlar, bÜtUo ..ahili gö•'" 
teren 50 bin mıkyaıında erkin• 
harp haritaları ve ıaire... Bıı 
caau&lulc hldiseıine son deroc• 
•h•mmiyet verilroektedlr. 
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Dünya Matbuabnda 
Haftadr.ı Bir Defa Neşro· 
ı ._,nur Ve Biitün Diirıya 
M::ıibuatı·~ı ~ize Getirir. GÖRDÜKLERİMİZ 

Bu Sayfada 
Dünya Matbuabnda Çıkan 
Meraklı Hikaye, Yazı Ve 
Makaleleri Bulacaksınız. 

ı= DÜNYANIN EN BÜYÜK GEMiSi j 1 Amerika' da Hırsız
lar A-rtistleri 

Tehdit Ediyorlar 
. ~ir müddettenberi sesleri iıi
tılmıyen Amerika hırsızları tekrar 
faaliyete geçtiler ve bu defa 

Dünyanın en bOyUk gemlıi Moretanyal seyyar havuz üzerinde. 
Bu gemi timdi ye kadar Atlas Okyanusunu 400 defa geç mittir. 
Son senelerde yapılan gemiler istisna edilirse uıun mOddet diinyanın 
en büyllk ve en seri gemisi olarak çalıımııtır. Seyyar havuz 
üzerindeki manzarası herhalde çok haımetli değil mi ? 

Saatte 3000 Kilometre 
Sür'at 

Gizli Atelyelerde Çalışan Alimlerin 
Daha Fazla Sür'at Temin İçin 

Yaptıkları İşler 
Saatte 3 bin kilometre. Lif 

değil dakikada 80 kilometre 
demektir. 

Seı havada dakikada 20 kilo
metre ıüratle gider. Demek ki 
yakında insanlar sesten daha 
•Uratle gidecek nakil va1ntalar1 
yapmağa hazırlanıyorlar. 

Amerika ve Almanyada bii
ytık tayyare fabrikalarında genç 
•e ihtiyar birçok mühendisler bu 
ihtimal ilzerinde çalışıyorlar. 

Bir kısmı geçende Profea6r 
Plkann çıkmayı tecrübe ettiği 
hava tabakasmın fevkindeki 
iıtrateafer eabada uçacak tay
)ıreler hazırlıyorlar. Bu baıırlığı 
)'apuılar Amerikalılard:r. 

Almanlar kurıun sisteminde 
'•)'yareler yapmak için çalıtıyor· 
lır. Bu ıuretle saatte 3000 kilo· 
tıetre mesafe katedeceklerini 
ınuyorlar. Bir vakit Atlas Okya· 
'11UDU 17 giinöe geçiyorlardı. 

hadi gemilerle dört buçuk gün-
de katediyorlar. Bu tayyareler 
Yapılana AvrJpadan Amerikaya 
bir saat içinde gitmek mOmkiln 
0 1acakbr. 

Bu tetkikata yazan muharrjr 
geçende bu nevi tayyareleri ha
ıırlayan bir fabrikayı ziy .. ret et
IQİf. Gördüklerini f6yle anlatıyor: 

.. Bir dostum beni bir Alman 
lıtyyare fabrikasının sinema dai
re • •ıne soktu, Etrafımızda beyaz 
~çlı ilimler, genç mühendiıler 
olqıyordu. Biraz ıoora ışıklar 

~ill~B •. •e perde Uz:erinde Marlen 
h. trıb ın resmi görUndO. Artiıt 
.~r kabarede dans ediyor ve şarkı 

0 Ylliyordu. 

lilı ... ~akat ne oluyordu? ... Y1ınht 
&Orliyordum. Marlea Ditrilı:in 

,. 

güzel bacakları tersine danı edi
yordu. O vakit anladım ki filmi 
tersine gösteriyorlar. Nihayet 
ıııklar yandı. Esmer uzun boylu 
bir adam kaikb : 

- Efendiler, dedi, fU g6rd0-
ğünüz film, yakın bir iatikbaldo 
tayyarelerde görülecek şey hak
kında size bir fikir verebilir. 

Bugün tayyareler dakikada 
10 kilometre sür'atle giderler. 
Ses, dakikada 20 kilometre kate
der. Birkaç ıeneye kadar ıeaten 
daha sür'atle ~iden tayyareler 
yapılacaktır. O vakit bu tayya
rede bulunanlar, konuıtukları 
zaman sesleri böyle teraioe ipte• 
ceklerdir. Yani evvela aon keli
meyi, .sonra diğer kelimeleri an
lıyacaklardır • ., 

Bakalım daha neler göreceğiz. 

Çifte Facia 
Pariı - Geçen ıene. Paria 

iıtaayonunda müthit bir facia 
oldu. Eski bir Ruı as1lzadeaile 
evli olan Kontes Şanze İlimli 
Amerikalı kadın, lngiliı aıille
rinden ve maruf kaşif Raymon 
dö T ra l forun üzerine llç el kur
şun attı. Adamcağız feci ıurette 
yaralandı, . fakat kadını itham 
etmedi. l ıte bir yanlıthk oldu· 
ğunu beyan etti. Bunun ilzerine 
mahkeme de kadına, tecilli hafif 
bir ceza verdi. 

Cinayetin aebebi fU idi: 
M. Traffurdu seven kadın, onun 

kendisinden ayrılmasına rıza g8ı
termiyerek bu cinayeti itlemifti. 
Adamcaiıı iyi olduktan ıonra 

keates Şanze kocaıından aytıldı ı 
q ewlendiler. Fakat madam Şan-

sinema artistlerini tehdide baş
ladılar. 

HoJivuda döndüğü gilndenberi 
Marlen Ditricb korkulu gllnler 
geçir.?Jektedir. Çünki Hergün 
çocugunu kaçırılacağı hakkında 
tehdit mektupları almaktadır. 
Marlen evinin blltnn pencerelerine 
demir parmaklıklar yaptırmııtır. 
Günde 300 lira ıarfederek evinin 
etrafında polislere nöbet beklet
mektedir. Çocuğu gözlerinin 
önünden bir dakika ayırmamak
tadır. 

Amerika hırsızlarının· tekrar 
faaliyete. baılamaları içki yaaağı
nın kalkmak Ozere bulunmasile 
allkadar görUnmoktedir. Çnnki 
arbk kaçakçılıkla para kazana
mıyao hırsızlar, timdi kolay 
kazancı çocuk kaldırmakta bul
mıya b•ılam ı .triar. 

··-s:::=:===~ 

Japonyada 10kaklarda otomo
billere ifaret Yeren itaret kulele
rini kızlar idare eder. 

Tütün Kıra/içesi 
Paris - Tütnn tiryakileri. 

ılgaranın icat edilmesinin yüzüncü 
devri aeaeviıi mftnasebetile top
lanarak bir tütfio güzellik kıra
liçeıi aeçmişlerdir. Bu arada, 
uzun pipo ile tiUOn içen kadınlar 
arasmda, pipo içerken aldıkları 
hral ve tavra göre kibarlık mü
ıabakası yaptlmışhr. Bu miiıaba· 
kanın birindliğini Madam Perrat 
isminde 35 yaşmda bir kadın 
kazanmııtır. 

ıc mabkkaıeye rlıüracaat ederek 
geçen sene evlendiği ve öldür
mek iatiyocek kadar sevdiği adam-
dan aynlmak talebinde bulun· 
mutlur. ÇGnkO... Çünkli madam 
Şanı.e bir bqkaıuıı aeviyormUf. 

BugOn, bir kıaım insanlarda. 
ahtlk itl• bu şekl• 2irtniştir. 

DÜNYANIN EN BÜYÜK SERGi si 

Şikago Pazar 
Yerinden 
Bir 
Sahne 

1 haziran 933 tarihinde Şlkagoda, dOnyanın fimdiye kadar 
ml.Uai g8rmediği bllyllk bir panayır açılacaktır. Ba panayırda •Bir 
asırlık terakkiler,, i g6ıteren herıey bulunacakbr. Son bir asırda 
inıanla.rm fen, ilim, teknik, makine •enir Nhalarda yaptıkları 
terakkıler burada huıuıl meşberler halinde te1pit edilec$ktir. 

Sergiyi gezenler, basit Ye kolay bir tanda bir asır içindeki 
lhtiralan, kqifleri ve onların aanayle tatbiki tarzlarına g6rDp 
6ğrenebileceklerdir. 

Panayır 150 glln devam edecektir. Dört aenedenberl 
hazırlanılmaktadır. Hiçbir fedakArlıktan çekinilmemektedir. Panayınn 
etrahna muhteşem ve yeni mimari tarzlarının tatbikatım g6ıterir 
binalar yapılmışbr. 

Yukarıdaki resimler, panayırın elektrik işlerine tahsiı edilen 
blnalan g6atermektedir. Soldaki resim, fen bina11dır. Sağdaki 
radyoya tahsis edilmittir. Merkezdelri bina te_lgraf ve telefonun 
lnkiıafı gösterilecektir. 

Seba Melikesi Belkısın 
Hazinelerini Buldular 

Halılarla Ve İncilerle Süslü Bir Mezar -
içinde Pırlanta, Ruhi Ve PJatinden 

Kıymetli Mücevherler 

Seba Melikesi Belkıaın timdi
J• kadar gizli kalmıı olan meıa
nnı bulmak &zere dört İngiliz 
Afrikaya yola çıkmışlardır. 

Bu dart kişilik heyet Habe
tifıtana gideceklerdir. Orada 
Yabtl ormanların ilerisinde Seba 
Melikesi Belkısın mezarım araya
caklardır. Vasi ormanlar. •ahti 
hayvaolar •• vabti k,.bilelerle 
artnın olan bu siyah kıt'ada 
dllnyanan en zengin hazinesi ıiı
lidir. Bu hazine, Seba Melikesi 
Belkıaın müzeyyen mezarıdır. 

Bu mezaran l u: mduğu mata
ralan geçen aene vahıi baynn 
a•cularmdan biri ketfetmiştir. 
Bu adam Seba Melikeain Rlj'ail 
iımi yerilen çifte tepeye çıkmıt. 
mağaralara bulmuf, fakat açlığa 
mukavemet edemiyerek geri dön
müştOr. Beraberinde ftç mllcev
ber retirmiftir. Bunlar da biri 
pırlanta. biri pilitin, biri de 
altındı. Niyeti tekrar bu ölilm 
ormanlarma dönmek Ye hazineyi 
ketfetmekti. Fak at para bula 
madığı için bu tehlikeli ıeyalute 
çıl\:nak imk&nım bulamamıfh. Bu 
lngiliı, bu mağaralarda kıymeti 
tahmin edilmiyecek bir hazine 
bulunduğuna kanidi. 

Derken bu lngilizio getirdiği 
mllcevberlerden birini Cenubi Af· 
rika zenginlerfoden biri satın 
aldı ve bu tetel>bllsön faydala 
olaeağn~ immdı. Bu ut geçende 

lngiltereye gelmiıt. Bu fırsattan 
istifade ederek İngiliz dostunu 
ziyaret etti ve ona bu aeyabatı 
yapmak için IAzım olan parayı 
vermeyi vadetti. 

lngiliz derhal harekete ıeçtl 
Bu tehlikeyi g6ze almıya razı 
olan üç lngiliz daha boldu ve bu 
dört arkadaş ba balta yola çıktı. 

Bunlar şimdi Habeşistamn 
paytahtı olan Adisobaba şehrine 
gidiyorlar. Buradan 12 bin ayak 
ytlkaekliğinde bir dağa çıkacak
lardır. Fakat yclda binbir tehli
ke vardır. Aslanlarla meakfın 
••hti ormanlardan geçecek, 6111m 
ormanım yaracaklard1r. Bu 818aı 
ormamnda ağaçlar bile aimaiyab
tır. Vahıi kabilelerle çarpııma
ları ihtimaline binaen yaolarana 
ıilih ta almışlardır. Buradaki 
yerliler zehirli ·oklarla harp eder
ler ve dünyanın en vahşi inaan
lan addedilirler. 

Mağaralara kadar gittiğini 
iddia eden lngilizin rivayetine 
göre bu mağaraların zeminleri, 
duvarları ve tavanlan mticevberle 
kaplıdır. Ayaklaranın dibinde 
dOnyanın en bftyOk serveti ya
yılmıt dururken, içerden bir ıu 
sesi iıitmit ve korkup kaçmıftır. 
Bu sebeple mağaranın ilerisine 
gidememiştir. 

Hullıa bu aeyahat çok tehli
keli. fakat tehlikeli oklutu ka
dar da ittiha v.ericiclir. 

1 



1 Sarla IOH rostA 
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DielomatlaraHükmeden GizliKuvvetler 

lngiliz Casusu Rei y'yi 
•• 

Oldürten Ad m ... 
( Başt rafı 1 inci aayf ada ) 

2 - Eğer randevuya gelecek 
fngiliz memurunun yanında başka 
biri i bulunursa, Andrey meyda· 
na çıkmıyacaktır. 

terdi. Çünki, Ruıya baklanda 
malflmat almak için Jngiltere'nio 
biitün hudut memleketlerdeki 
te~kilib, bu teşkilatın faaliyeti 
Ruslarca malum bulunuyordu. 

Ve Seni Hain Fellah Seni! Diye Dövmiye Başl~dı 

Mister Stenly, fOpheli Rus'un 
randevuya gelmek için ileri sür
düğü şartlar• pek hoş görmemekle 
beraber korlcu tanır adamlardan 
olmadığı için bu şartları derhal 
kabu! etti. Ertesi akıam, gündüz 
den tespit ettiği bir ağaç dibin• 
deki küçük kanepelerden birine 
doğru ilerledi, bir kenarına 
ilişti Ye beklemiye başladı. Bir 
mllddet bu aureUe bckledL Bir 
ara, bir yaprak hışırtısı lıittL 
Döndü, kendisine doğru bir ada· 
mın ilerlediğini gördü. Bu, An
drey idi ve İngiliz evvel gelerek 
onun bil Te bareklboı tarauut 
etmif olduğu anlaıılıyordu. 

Hatta kendisine bu izahatı 

veren adam, o bavalide çalışan 
bütün lngiliz memurlannm iıiın 
ve hüviyetlerini de biliyordu. ln
giliz, bir fİmşek gibi düşUndD 
ve karşısındakı adamı tecrübe 
etmiye karar verdi. PIAnı basittir 
Bir müddet evYlel Yüzbaşı Rei!y'ou 
Ruıya'daki akibetini Almanya'da 
lngilizlere ihbar eden Çeka me
murunun kim olduğunu biliyordu. 
1,te bu meseleyi ele aldı ve sordu. 

Muharriri ,,.. 

Her Hakkı Mahfuzdur 
-207-

Ali Şamil Bey, uıaklara mU. 
IAyim davrandı: 

- Mfibarek eniştemiıle vedaa 
ıeldim. Elini öpllp, duasını ala· 
cağım. 

Diye uıaklan 'kandırdı. Bira· 
dcr'erile beraber selAmlık direBine 
daldı. 

Bu eınada EblilhDda Efendi, 
dtıım anlarından kurtulduğuna 
memnun bir halde aalonun orta• 
sına ipek tilteleri yaydırm·ı, kar
ftaına da ( Mısırlı Mehmet Bey ) 
isminde bir zatı almı~, müsteri
hane şatranç oynuyordu... Salo
auo kapdan b~denbke a~lıp ~ 
içeriye Ali Şamil Beyle diğerle
rinin girdiğini J; örünce, Ebülhüda 
Efendi şaşırdı. Fakat bu zeki 
adam, derhal lrnndini toplıyarak 
yerinden fırladı : 

- Tafaddal.. Tafaddal.. Ehlen 
•c SPI len ••• 

Diye güler yüıle gelenleri 
k rcı t. ı. Yald zh kanepeleri 

ö l ererek mübaliiğah bir iltifatla 
ikram ba ladı. F .akat ofk~den 
gözl r dönmüş o an Ali Şamil 
Bey, Lütün bu ikram ve iltifat· 
lora r v men birdenbire Ebiilhüda 
Efendinin yn1.as ndan yakaladı: 

- Seni hain fellah seni .. 
Başımıza örmedik çarap b rak· 
madm da, bir de hemşiremizin 
Ustune evlendin ha ••. 

Diye bağırdı.. Kardeşlerine de: 
- Çevirin f U hain herifi •.• 
C erken. Mıs rlı Mehmet Beyin 

orada duran nltın saplı bastonunu 
kavrnd. 

Ötekiler, EbnlhUda Efendiyi 
derhal kavradılar. iki bfiklüm 
yap .. r&k arkasının kaba etlerini 
meyd na çıkardılar. ( Mukaddes 
aayyaul hanedanı ) nan bu ( MuJı. 
terem hafidi ) ve Abdülbamidin 
eo sevgili mukarribi: 

- HaşA.. Sümme bA~A.. Yalan •. 
Vallahi yalan.. BilJahl yalan.. 
Tallahi yalan. •• Ceddimin rerefine 
olsun ki yalan.. Aman yapmayın.. 
Padişah baıı için bırakın.. İmdat.. 
Ôlilyorum imdat. •• 

Diye hayk rıyor, Ali Şamil 
Beyin lcuvveUi ellerile kaba etle· 
rinc indirilen baston darbelerinin 
ııtırabından kıvrım kıvrım kıvra• 
oıyordu. Efendinin bu acıklı fer
yadı, her taraftan duyuldu. Sc
iAmlıktaki uşaklar, aşçılar, ara· 
bacıl r, bahçevanlardan mada, 
barem dairesinden de kadınlnr 
oşuştu. Bir an içinde aalon her 

çe~itlen adamlarla doldu. 
Bedirbaniler, esasen EbillhOda 

Efendiyi sadece tezlil etmek ve 
bilyük bir hAdiseye meydan ver-
me ek isti}·orlardı. Sekiz on bas
ton Lt:rbesinden sonra Ebülhüda 
Efendiıi bıraktılar. GöğsUne bir 
yumruk daha vurarak ipek ıilte
nin u nne yuvarladılar. Ne yapa· 
cakl r m faşırmış olan hademe
lere: 

- Açılın ... 
Diye bağırdılar. Keadilerial 

tutmak iltiyenlere karp teh-

ditkir bir vaziyet alarak 
evveli salondan ve ıonra konak· 
lan Çlktılar. 

Ali Şamil Bey, Beşiktaşa gel:r 
gelmez bir arabaya atladı: 

- ( Babı ıeraskeri ) ye çek ••• 
Diye bağırdı. 
O, araba ile yavaş yavaı 

gide duraun; dayak meselesi 
mabeyine aksetmiş. ortalık biri· 
birine girmişti. Bir taraf tan 
vapura, diğer taraftan Zıptiye 

nezarelile Merkez kumandanlığma 
yaverler koşturuluyor. 

- Ati Şamil Bey, vapurdan 
nasıl firar etti? ..• 

Diye sorduruluyordu... Gerek 
bu firarm ve gerek Eblllhüda 
Efendiye atılan dayağ n, pek 
o kadar ehemmiyeti yoktu. Lakin 
Abdülbamidi telaşa dilşiirenler: 

- Bu adam, pek cür' ctkAr· 
dır. Meyu!lİyet saikasi!e daha 
büyllk ef'ale ictisar edebil:r diyor• 
far vo bu suretle hünkar-an veh· 

> 
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filminde temr.şakiram 

~:::milll~ eğlendiriyorlar. L:::.~d' 

~mm.:> Pek yak nda ~~!:!!Q:ı. 

RICHARD T f. 
BiR AŞK 

NAGfVIESİ 
filminde 

mini arttır yorlardı. 
Bir anda, nekadar polis ve 

( kanun ) varsa seferber haline 
kon:.ılmuştu. Her tarafta, harıl 
harıl Ali Şamil Bey aranıyordu ..• 
Bu e nada, Ali Şamil Beyin 
arabas·, yavaı yavaş Mercan 
yokuşunu çıkh. ( Babı seraskeri ) 
nin ( Mercan kapısı ) andan girdi. 
Sağa döndü. ( Hassa dairesi ) oin 
kapısı önünde durdu. 

Ali Şamil Bey, bnynk bir 
ı:.ikunet ve itidali demle arabadan 
indi. Ôuünde çifte nöbetçi ile 
borazan çavuşu duran kap·dan 
girdi. Sol tarafa saptı. Merkez 
kumandanlığına giden koridoru 
ieçti. Tam kumandanlık kapısına 
gelirken, yaver, Çerkeı İsmail 
Beyle lcarşılaşh. 

( Arkası var ) 
F"'L- r 

Suriye Ve Filistinde Zeytin 
rrahsulU Az 

Şam, (Hususi) - Neşredilen 
bir istatistika ıiÖre Suriye ve fj. 
listinde bu sene zeylin mahsulil 
yüzde altmış noksandır. Bu sene 
Yunani tanda m hsul (11) milyon 
kental r ld geçen senekinden 
J, J 50,000 kental fazlnd r. İtalya· 
da da ıo~hsul geçen seneye nis
betle y-zdc yirmi ziyadesile 2 
milyon 199 hin kcntale baliğ ol-
muştur. Tür iye zeytinlerinde 
yüzde yirmi beş f~z'alık vardır. 
Bu sene Suriye Türkiyeden zey• 
tin ithal edecektir. 

Bu akşam saat 
21,30 da 

Oç Saat 
Operetı 3perdo Z1 t•blo 

Yazan: I~krE'm Ro~it 
Bes eliyen: 

Crmal Re~it 
Umuma --

Paıı:mrl~l oyun yoktur. 
(..uına günleri 

l'rı.ıtlnc 15,30 

lst.Jnbul Bel~di~ul 
~ehir11°yatrosu 
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A R T İS T i K' te 
RENE CLAIR'in meşhur eseri 

HüRRiYETE CAN FEDA 
filmini görmüş olanldr, bütün halkı memnun eden hu muhte~em 

..._ filmin yiiksck kıyhwtini tasdik edrbilirler. 
~-· llAveten: En son FOX halih % T dünya ha-.adisleri. 

Yanndan M J L L J'" 
itibaren SİNEMADA 

Mevsimin 2 inci fdvkalide gala müsameresi olacak 

TRADER HORN 
"TÜCCAR HORN,, 

Bu film hakikaten Afrık nın 25,000 kilometre içeriaınde balta 
g"rmemi• Tab,i ormanlarda çevrılmle yegl e muazzam film. 

7 Bir~nci Kfmun Çaryamba 

Andrey, mllzakere meyzuu 
hakkında lngilizlerin uzun boylu 
mı:kaddemesini yapmasına zaman 
bırakmad[m aldığı muhafaza ted
birlerinden dolayı itizar etti. 
Çeka memurlarının gözlerinden 
kaçmak iç.in bu yolda harekete 
mecbur olduğunu anlattı. Hatta 
daha ileri gitti: İngiliz polis erki· 
n.ndan birinin bile Rus Çekasına 
aatılm ·ş olduğunu söyledi. 

İngiliz, böyle bir iddia karşı· 
sında adeta nefesinin tutulduğunu 
hisseder gibi oldu, fakat çabuk 
toplanch ve büyük bir nezaketle 
bu memurun ismini sordu. Fakat 
Rus güldü, dedi ki: 

- Bu ismi söylemek için 1003 
doliir isterim. 

Fakat bu talebe İngiliz der• 
hal it;raz etti. iş bitirmek için 
bu usulün dcğru olmadığın , 
dostluğu çuvalla, fakat alışverişi 
ölçmek lazımgeldiğini söyledi ve 
sordu: 

- Bana vereceğiniz esrarın 

kıymeti hakkında esaslı bir fikir 
edinmek için nasıl bir vesika 
gösterebilirsiniz? 

Ru , bu defa gülOmsedi. 
lngilize, yenlarında duran kane• 
peye oturmasını rica ettikten 
sonra Enteticenı servisin Ruı 
ş .. si hakkında uıunboylu tafsi
lata girişti. Karşısındaki adam 
bunları anlatırken lngilizin tekrar 
nefesi kesilmek tehlikesi başgös· 

Avrupanın 

En Muazzam 
Seti 

Vaymar, 3 - Avrupanıo en 

bliyllk seddioin ldlşat resmi dnn 
Turnig dö Sal vadisinde yapılmıştır. 

Bu set, Elbe doğru aevkedile

cek ~an 215 milyon metre mik· 

abı suyu alacak snn'i bir g5l 

olmııktadır. 

lnıaat 2 sene devam etmiştir. 
Kuvvei muharrike 100 bio volta 

çakacaktır. 

ELHAMRAveMELEK 
Siııcm:ı.lrrında ayı ı zamanda 

lstanbul'da lpekfilm ılitudyosunda yapılan ilk Türkçe ı6zlil muaısam film 

BiR MİLLET UYANIYOR 
Rejisör: ER1UGRUL MUHSiN .. filmi yaıan : NlZAMETTlN NAZiF 

Bat rollerde : 
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Bu film için bntao aetbeıt dUhuli1• kartlara muteber detiJdir. 

Anlahn bakalım fU Reily me~ 
elesini, dedi! Neticeden bizi hangi 
Çeka memuru haberdar etti? Ba· 
kalım ismini biliyor musunuz? Arr 
drey derhal pa)toıunun döğmele-
rini çazdll, elinde tuttuğu cep 

limbaıını yakh ve lngilize bir 
kiğ.t uzath. Bu kiğıtta ıu cilm
leler yazılıydı: 

Çeka Harekat Şubesi Amirli~ -Hapor: l.! Mart 

&. 1. 1. 28 A. 28 

15 teşrinievvel 1927 tarihinde 
yllzbaşı Rcily nin Çeka meınurlan 
hrafından kurşuna dizildiğinc dair 
Beyaz Rud muhacir gazetelerinde 
bir haber intişar etmiştir. Teşkilill 
reislerinden Jeneral Riba ;of un 
verdiği malumat.a göre bu haberi 
işaa eden Opperput isminde bir 
Rustur. Ayrıca yaphğ mız tah :tlknt 
f;Östermiştirki fngiliz istihb reıh 
bu malumatı, ILeşbur tr"stüo 
berlindeki 26 numaralı memuru 
vasıtasile elde etmiştir. Sonradan 

Hclsingfors yolule daha fazla 
malrırnat temin olunmuştur. Kur
şunQ dizime vak'ası etrafında 

alınmış olan tafsilatıda yine 26 
numaralı memur vermiştir. 

* lngitiz bir saniyo dUşilndn ve 
hükmettiki bu vesıka sahte 
olamaz. ÇünkU, yüzbaşı Reily nin 
Akibetini haber veren Rus memu· 
runun numarası hakikaten 26 dır. 

Bu hakikate vardıktan sonra 
kalbi çarpmıya başladı. ÇüııkD 
takip ettiği hedefe varması yak
laşmı~ demekti. 

( Arkası vat) 

Yunanistan' da 
Grevler 
Devam Ediyor 

Atina, 3 - OtobOs amelesi 
grevi hitam bulmuıtur. Tramvay 
ve gaz amele ve milstahdiminl 
grevi ise devam etmektedir. 

Mütehassıs askerler, tramvay 
servisinin kısmen işlemesini te
min etmelttedir. 

Grevciler, rayların llzerine ta, 
yığınları koymak veyahut yollar 
üzerine yatmak ıuretile tra01var 
ların çı\cmalarana mani olmak 
teşebbüsünde bulunmuşlardir. 

Bir iki arbede olmuş a da 
ebemmiyetsizdir. 

Diğer korporasyonlar aras od• 
bir parça galeyan görUlmUştür. 

Almanya'da lflAslarm Miktan 
Bertin, 3 - Wotf Ajansında• 

Teıriniaani ayında ifllslann mik
tar' 449 dur. T Cfl'inienetde d 
idL Konkordato talebinde bulr 
nan m&eaeselerin mlktan da 
262 ,. kll'fl ?Si dir. 



la Soa Ketlfl•r• V• Tetklldere Göre 

BAZBBTI 'l'USUr 
ı ... 

BAZBBTI MUSA 
Yazan : Ôıner Rız• 

-4-

Yusuf Firavun'un Hapsettiği Sakinin 
Rüyasını Tahir Etti 

Kapılan 11mmkı kapadı ve Yuaufa 
• Haydi 1 Gel 1 • dedi. Yusuf : 
• Allaha 11jımnm 1 dedi, ıenin 
locan benim efendimdir. Bana 
iyi bakmlfbr. Hıyanetlik ederek 
Defialerine zulmedenler felAh bul
mazlar. Kadın Y umfun herine 
atddL Yuauf ta Taan11mn btırba
aııu, yani hıyanetin pek kiti bir 
fey oldajunu glrmemif olaaydr, 
kadman lzerine ablacakb.. bml 
de kapıya koıuıtular. ( Kaclm 
Vanfu yakalamak, Ya1Uf ka9" 
mak istiyordu. ) Kaclm onm 
rlmlejini arkumdan boylubo
JQnca yırttı. KapıDID ya~nda 
kadmm koeasım rutladdar. Ka
dın chcli ki : Sema ailene faa 
&izle bakıp kltollk yapmak ... 
tiyenia cezuı zindana ablmak, 
Jabut acıklı bir cezaya uğramak 
değil midir ? 

Yusuf bu iftirayı reddetti ve 
• O beni kendine rametmek is-
tedi, dedL Kadının ailesinden 
hiri de ıebadet ederek dedi ki : 
Yuaufun gömleği annnden yırtıl
mıpa kadın doğru s6ylilyor, 
y 111af yalancıdır. Şayet s&nleği 
arkuından 11rtılmıpa kadın ya· 
lancıdar ve Yuuf ta dofru ıöy• 
liyeolerdendır. 

Kadının kocası g&mleğin ar• 
baınclaa yırbldıjını gartlnce ı Bu 
Iİ&İn ddaisenizdir, sizin deslseleri
aia ne bllytlktlr 1 dedikten sonra 
ilave etti : Y uauf 1 Bu iti kapa, 
..._,. açma.. Sen de kadın 1 
Glaahından ta.be et 1 Çı.nkll 
len suçhuun I" 

Kur'an hAdiseyl bu ıekllde 
tanir ettikten sonra dedikodunun 
tebr• yaydcbğını anlabr, ekibir 
bclualanmn konağa Lavet olun-
daklarmı " ondan sonra Yusu
fua hapıolunduiunu ı6yler. 

* Kur'anın hadiliieyl bu ıekilde 
laıvir etmesinden çıkan netice 
ıolc mObimdir. Demek ki Yusuf, 
Potifar tarafı:ıdan itham edilvek 
laapaedilmemiş, bilakis dedikodu
larl butumak için bepaolunmuı 
idi. Yoksa Potifar da onun ma• 
lamiyetiae kani idi. 

Kitabı mukaddeı ile Kur' an 
araamdaki bu mühim farka işaret 
ederek bu macerayı tavzih ettik· 
ten sonra bütOn maceraya tenkidi 
bir auar atfedebiliriz : 

* Yuıufuıİ geçirdiii bu macera 
ıon derece dikkate değer. ÇOnkl 
ha macera, eıki 'Mısırın kibar 
konaklarında cereyan eden hidi
leleri, muqakaları gaz önüne 
Jetiriyor, o zamanki aoayete 
laayabnm iç ytbOnll gaateriyor. 

Bu lmumn asla olup olma
dıiuu, en eski Mısır edebiyabma 
\ir hiklyıi meydana çıkardı. 
8a hiklye Yuaufua geçirdiği 
lbacerayı, hemeo aynı denecek 
kkilde tasvir ediyor. Bu Mısır 
~kiyeıinde, Yuıuf ln88Ulnıa 
uut1a esasla vak'alarım, namuslu 
~ir ğencin kendiaine itimat 
•c!ea adama hiyanet etmemek 
~~ g8aterdiği metaneti, Nihayet 
~ının, gördllğO namua Ye 
iffetten intikam almak için 
Cevirdiğl entrikayı ve elde 
•ttiği muvaffakıyeti g6r0yoruz. 
~ .... fun maceraaa ile bu eski 
..._ bikAy..mi karf1'-ttır.dıillDUl 

zaman ardaki farksızlık karp11nda 
hayret etmemek mOmkftn değil
dir. Demek kı Yuıufun macerasını 
yazan eski muharrir, M.sır baya• . 
bna, Mısır'ın kibar konaklennda 
geçe4 maceralara, bu konaklar
daki btıyllk hammların gizli mua• 
ıakalarına tamamile vakıftı ve 
onun için bize eaki Maaır kibar-
lanmn eYiade daima tekerrilr 
edegelen bir hldiıeyi dikkat ye 
itina ile taavir etmiştir. 

Bu eıki Mısır hiklyeı Jenepo 
Ye Bata hiklyesidir ki onun aaye
ıinde Yuauf klaasmın doıdoinı 
teıbit ediJdiğini öğreniyoruz. Bu 
vaziyet kartısında Yusufun bu 
maceruım asılsiZ, eaaub tellk· 
kl7e imkln kalmamıtt•r. 

* Yusufun zindana girmesinden 
sonra M.11r Fıravnı'nın ıaldsi ile 
bqekmekçisi de ayni zindana 
ablıyorlar. İkisi de efendilerine 
karıı bir takım kusurlar itlemif
ler, Fıramı de aakiaine ve bqek· 
mekçiaine pdap etmif, oalann 
hapaini emretmiftL .. 

Mııır Fıravınları'nm sarayla
nnda bu iki ,azifayi ifa eden iki 
adam bulundujuna ıa.terea mll
teaddit reaim-
ler vardır. Hafı. 
riyat netice
ainde (ıekil 1) 
çıkan bu re
simlerin biri, 
bir aaldyi, bD
yGk kadınlar
dan birinin e
linde tuttuğu Plrevunun Aklal 

kadehe nasıl içici doldurdaiunu 
gCSsteriyor. Bir hizmetçi kız 
tarahndan tuvaleti yapılmakta 
olan bu kadının arada soğuk bir 
içki içmek iıtediğinden saray 
sakisini çağırtarak ona kadehini 
doldurtmuıtu. 

Diğer bir reıimde Fırav n'nın 
adı da malim olan baısakisi 
Waah hesabım alırken g6rlll0yor. 

Firavnun ekmekcilerini cö .. 
teren resimler pek çoktur. 
Ekmekcilerin vazifesi, yalnız 
ekmek yapmak değildi. Bunlar 
saraya ilzam olan ekmek· 
ten baıka çlSrek, pasta gibi her 
ıeyi yaparlardı. Bunlara ait eski 
Mım resimlerinden biri bir e~ 
mekhaneyi tam bir faaliyet içinde 
göstermektedir. (Şekil: 2) Bura
da çalııanlar ıebetleri eklillflkle 

OçUncU R•m•••ln aareıın• 
alt akmaklerın yepıldılı ı•r 

ve çUreklerle doldurup götilrtı
yorlar. Baı ekmekcinin vazifesi, 
sarayın bntnn bu çeşit ihtiyaçla· 
rını •aktinde temin ve bunlarm 
temiz ve iyi yapılma11na aezaret 
etmekti. 

Jıtanbul 

BORSASI 
3. 12· 1932 

Pare:er ( ıatıı) 
kurut Jrnrıtt 

... terlla 171,- 21 kuro• 122,-
1 dolar 2!3,- 1 tUla AW8. 'ZI,-

20 fr. Fr•n•• 171,- 1 peseta 17,-
20 Uret 218,- 1 llark !IO,-
2IO fr. IW9llra 117,- 1 slotl it,-
20 drahmi 25,- 1 Penp S2,-
20 fr, lavlçre 820,- 20 ley 23,-
20 len %1,- 2D dinar 58,-
1 florla 85,- 1 tenGMf -.-

Çekler 
Londra 672,50 Pr ... 15,9267 
Nev • york 8,4717 Viyana 4,0416 
Parlı 12,08 lladrlt 5,7827 
llllano 9,31 Bertin 1,9316 
Brlbel 3,4)31 v ...... 4,2150 
Atlaa 85,8611 Peıte 

. 3,SS16 
Cenene 2,45 Btllaet 8,081 
Sofya 85,7675 Belgnt 35,1983 
Amaterdam ı,ım lloakova 

Hl•••_ ...... , 
Lira 

it Baak.(Nama) ıo.~ 
• ( Hlmlle) • 10,65 
• ( llleHİI) a.,

O•maab Bank. 35,
Se llnlk • 5,95 
Şirketi ffaJ'l'l1• 14.00 

Lira 
Aa•clolu" ıoov. 37.50 
Ş...k D. Y. * 41,45 
ı.t. Tnm1111J 50,00 
Oaldlda-.. 11,00 
Terlııu 32,75 

Haliç 6,9G Ha,,ııgul 
AnadoJ11~80V. *2.\10 Telefon 

27.-
15,-

• - P. 22, 15 Bemoatl • 23,!IO 

Eaham we Tahvlllt 
L'Ta 

ı.tlkruı D•hllrii:=" 
DG:r-u lh. :Ri.00 
Gllmrlk 6,00 
Saydl maht 8,80 
Bağdat tertip 1 8, 75 

• • D 5.20 

Reji 
Tr••••J 
Rahb il 
OakUdar n 
Terkos 
Elektrik 

Lfra 
• 4,20 

4./11 
2>,25 
170,-
41,!IO 
-,-

BORSA HARtd 
Tehvllat. MeskOkat 

Lira J,ira 
Tlrlc Altı.. 9,21 
..... • J0,42 
Fr. • 8,22 
Rua • 10,75 
Mecidiye 35,00 
Banknot (OL 8.) 239 
Kalın be~lblr'ik altın 

( Gümhuriyet) 46,20 
(Asta) 46,00 
(Hamit ) 46,00 

( Re .. t ) 48, 75 
( V.ıalt) 46,20 
ince beşibirlik alba 

( Ctlmbarfyet ) "'\
( Hamit ) armalı 50,00 
( Ret• ) • 47,80 
( v .ıalt ) • 48,00 
İlıau Kr.Fo. J8 158,~ 
• • • to3 87,50 
• • • 1911 85,0 o 

<ı lluamele 1ap1haamafbr. 

= TAKViM = 
PAZAR 

JOGla. 4 • t cı KA,"UN 83J Kaa .... 

Aıaı.I Rıa:aC 
5. Şabu 1351 21 ·Jel T .... UU 

V~k't: ..... , ,, ••• 1 v •\s'• F.~, , f ,, .... - = 
~Jf J • 7. " ,.,.4 ... 2 - ·' 41 
"i • '1. D 12. 04 'i.atıı 1 •• IJ 19 
.k.aJ. ıH7 .. 28 •llHA' 12 41 5 21 

----===========a-======== 
RADYO= 

4 Kanunuevvel Pazar 
lataabal (1200 metre) - 18 den 

18,45 e kadar (Nihal Hanım) 18,4i· 
SO orkestra, 20 • 21,80 Bcdayü musi
kiye heyeti, !1,S<r22 teganni (madam 
Riçi), !2 f!,30 Gramofon ajans ve 
borsa haberleri ıaat ay.ırı. 

Bükreı (894 metre) - 20: Balk 
konferansı B0,40: Gramoo, 21 opera 
rece si. 

BeJırat ( 491 metre ) 20. Halk 
kon1eri, 20,40 gramofon, 21: R.4dyo 
mOaahabeai, 21,00: Sea konaeri, ~!: 
Akpm koD1eri. 

Roma ( 441, metre ) - 20.85. 
Spor haberleri, 21.30 İtalyan ıebek~ 
sinin moıterek konseri. 

Praf - (488 metre) 20 kon11r, 
21: Brflnadan nakil, 22: R. J. or· 
kestraaı. 

Viyana - ( 618, metre ) 21,5 
alp takaları, 2~5U Vfyana n tarap 
tıminde kOçUk bır operet. 

Peıte - (650 metre) Zeyp iımin· 
de bir op r t. 

Var,u•• - (1412 aetrt) .20,26: 
ıtflçOk bir komedi. 21: Balk konseri, 
22,0 , : Salon orkestrası. 

Berlin - (1635 metre) 20,85: Kon· 
ıer, 21: Frankforttan Dakll. 

5 Kanunuevvel Pazartesi 
latanbal - ( U.00 metre ) 18 den 

itibaren. 
BtlkHt - ( 894 metre) 21: Salon 

orkeatraeı, 2l,3J: Ko•1er, 12,15. Sa· 
loo- orkeatraı. 

S.lit'al (431 •ettt) 19. llaıild 

Dün De Musa Süreyya 
Beyi Kaybettik 

( Ba9tarafı 1 incl saybd& ) 

Bir bllfta İfine mklfan bu lllm 
Yak' alan acaba neden ileri geldL 
Bunların hakiki 1ebepleri neler
dir? Bu ıekilde llllm vak'alanmn 
6nüne geçmek için halka 1apa
lacak tavsiyelCV" var mıdır? Fileo 
rimizi kurcalıyan bu ıorguların 
cevabını almak için diln bir mo
harririmizi doktorlarla görtıımiye 
memur ettik. Aldığ1mız cevaplar 
ıunlardır: 

Mazhar Osman Pey 
- • Birdenbire 6lllme biı 

umumi bir iaim olarak "Kalp 
sektesi., dir diyoruz. Halbuki bu 
tekildeki 616mlerin hakiki sebep• 
lerioi bu &lülerl muayene eden 

doktorlar bilirler. Kalp durma• 
ımdan öUimiln muhtelif sebeple· 

ri vardır. MeıelA: Beyninde bir 
damar patlar ve bu patlaylf 
birdenbire CSIDmD intaç eder. Bo
zulan bir ainir yine bir damara 
tesir ederek &IOmll doğurabil~ 
Bu tekildeki &lnm •ak'alan &ze
rinde fazla teualr fazla aeTin-
cin bOyilk tesirleri vardır. Fazla 
aeYinç fazla kalp çarpmbsı yapar. 
Geçinme prtlarının ağırlqmasl 
hayat mllcadeleainl arttıl'll\lfbr. 

Bu mücadele sinirleri yorar. 
Avrupadaki binbir e:ğlencenin 

ıebebl nedir? Hep •lnlr yorgun
luklarına, tesirlere mani olmak 
için detil mi? Sinir yorpnlukla
rau teYlit eden ıeyler ara111ıda 
eroini de zikretmek isterim. G .. 
çen aeneye nazaran eroin iptl-
1111 yllzde ftç yiiz artmııbr. E ... 
velce kurulmuı olan eroin fabe 
rikalarr kapabldığı halde timdi 
hemen her evae eroin yapılıyor. 
Bunun 3ntlne geçmek için cezaya 
teıdit etmelidir ... 

Doktor Ali Paşa 
Hililiabmer cemiyeti latanbul 

merkezi reisi doktor Ali pqa 
diyor ki: 

- ., Kalp sektesinden 3111• 
miln birkaç mebebi yardır. Unl 
bir bozulduk hasıl olur. Bu bo
zukluk haıtayı yatağa dlfllrllr. 
Bazan bozuk kalple damarlu 
arasında bir kompanıuyon olar 
ye hasta iyileşir. 

Bu kompansasyon esaıı boı• 
lur bozulma 6lüm kendini glP 
terir. Bazan da irsi frengisi ola 
bir kimse kalp bozuklupna ar 
rayarak birdenbire llllr. Diier 
bir aebep te kalp fazla teeutlt 
ve fazla hiddetin tesirile birden
bire durur. Binaenaleyh fazla 
teenlr Ye fazla hiddetten daima 
aakmmah ve bu avunmanın yolue 
nu bulmalıdır.,. 

Yeni Neslin Düşün
celeri Nedir? 

(Baştaarh 1 inci ıayfada ) 

gttl8nç birer hayal, babalarımız 
ctlmleai e•ki bir mual sibL. EJj. 
mizcle kalan ecif blc:llf yaıılara 
ktçtlk kardeflerimis istihfafla 
bakıyorlar... Biz de. • 

TOrk lnkıllbı bugtıntl yapb. 
Yarını daha kuvvetle yapmıya 

azmettL Pek eski ulalarımıı Kı• 
zılelmayı bir mab•t yapllllflardL 
Bir devrin fedaklrlan "hlriyeti,. 
din bellemiflerdi ve.. Ulu Gazi 
TClrk inkıllbım ruhunda nr11l
maz bir • iman ,. yapb •• 

Bugiin Tnrk gençliği hangi 
mabuda tapıyor?! Gazi bize bunu 
g6ıteriyor. Fakat ba inkılip 
destanını ıehirlerden k6ylere, 
büytiklerden kftçftklere kadar •• 
her kafaya sokmah ve bnuın 
ruhtan aynı ateşla doldurmalıyız 
daha inkdlp edebiyatın n bir ıah 
erseri yazılmadı. lnkı!Abımız.n 
ruhumuzdan kopan bir martı 
doğmada. Zafer destanlarımız, 
kahramanbk menkıbelerimiı ağız
dan ağıza dolaıan bayab masal
lar gibi.. Tllrk inkılAbınm dlinya 
regime ve inkıllplan aramdaki 
mevkii nedW? Ve ne olmalıdır. 
Hatiplerimis. yaz cılar•mız. bil
huıa inkılip mllnevverleri bun
lan her kaf•ya göre anlatmalı· 
dır. Milli bayramlarda milletten 
beklediğimiz heyecanı alamıyor
sak kabahat kimdedir? Türkün 
rubu beklenen heyecanlardan da· 
ha büyük heyecanlann tutuştuğu 
bir ilemdir. Onu bealemek. kl
rüklemek lbamdır. lnkillp mD
nevverlerinin iıl bu olmalıdır. 

konseri, 2ll ,5 Gramofon. 21, Milli ope· 
rada•ı nakil 

Roma - ( .441 metr• ) 21. Gramo· 
fon, 21,20 Kitap ve muharrir 21,•ö 
konser. 

Prat - (US metre) 20,5. BrQ· 
nadan nakil, !0,20. Musikili musaba· 
bei 21 :.Uelye tiyatroaundan naklen 
~ UJat;) !italade t>iı komedi • 

lnkilAp düıturlarını kafalara ıok
mak 1 O vakit her ağazdaa ayal 
... ve ber rahtaa a1ai alet .... 
laracakbr. 

2 - .. Cemiyet baıtm Jalms 
lkbaadi bir buhran içinde İlle 
onun zamanla kendiliğinden , .. 
çeeeği fllphemdir. .Bundan kOflıl 
kacak birıey yok. F alrat cemiyet 
ayni samanda bir fikir " mDYa
ıene buhranı geçiriyor. 

Umumi harbin sarshfı kafa
lar, ıarıldag1 her dlisturan boşa 
çıktığını g6rdükçe daha aarsıldı. 
Kafalardaki mOvazeneıizlik nda
lara ve cemiyete yayıldL Cemi
yeti bu fikir anarşisinden kart .. 
racak aağlam ve silim prensip-
ler vermiye çalıımalı.. Kendimb
de bu kuneti hazırlamak ihtiy .. 
CIDI du,mahyız. 

3 - Dindar olmak iyi fey •• 
Dinin mefldire, mabudun irade. 
ibadetin me•gİ olmak ıartile.. 
Mamafih hakiki diodarlan ayıp
lamam .• 

4 - Cemiyetlerde din Ye 
iman bağlar1 ç6ztildükçe ruhlarda 
derin boşluklar hasıl oluyor. on
ları yeni bir mefküre ile dolda
nıncuya kadar düşeceği uçurum
dan kurtarmak için aile en ku.
vetli bir bağ olabilir. izdivaçta 
medeni kanunun gösterdiği şek
lin en emin ve medeni yol oldu• 
ğuna kaoiim. 

5 - Hayattan korkmak.. in
ıan sevdiğinden korkar mı? 

6 - Kafamın çizdiii gibL. 
kudretimin kifayeti nisbetindel. 

Viyana - (51& motreJ ~1,05. Şarkı 
konseri. 

Peıt• - (050 metre) "1, küçük bir 
hikaye, 21,5. Sesli fıiımlerden bau 
parçalar. 

Var,on - ( 141:? m•tre H. 
Don Paskal iıminde lı r operet. 

Berlia (1~ m.,ırtt) 21: S&!o• 
orleatrui. 



l 
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iı giltue Htik6meti tardın dan Gnl 
ll?.. ne lıediye edilen eserin teren me, i 

ANAKK·ALE 
-175-

Emirnameye Siper ro
kileri R pted.ldi 

Bu taarruzda, bahriye ııeza
reti tarafından bahriye fırkasile 
birlikte gönderdiği bazı zırhla 
otomobilleri kullanmıya da te
febbüs edildi. B:1hriye bava 
kuvvetlerine mensup kıtaat tara
fmdan idor edilen bu zıhlı oto
mobil kıta'sı zırhlı F ord otomo
billeı i, kamyon, yan sepetli mo
tosiklet ve çeşit çeşit makineli 
tüfekten mürekkepti. Bu makineli 
tüfeklerden birçoğu ilk karaya 
çıkıldığı zaman River Clyde ge
misinin üzerine kurulmuş ve ol
dukça hizmet görmüşlerdi. Bu 
:ıırhlı otomobiller için henüz bir 
:vazife bulunamamıştı. Fakat bu 
kıt'a} a mensup efradın kendi 
rzubrı Uzeriue bu otomobiller

den sekizinin gelecek taarruzda 
talilerini tecrübe etmelerine mU

•aacle edildi. Bunun için arkadan 
ileri hatta doğru giden üç yol 
ile müteaddit geçitlere evvelce 
köprüler yapılacak ve bu otomo
billerin geçeceği yerdeki lngiliz 
ıiperlerinin Uzerleri yerle beraber 
düzeltilecekti. 

Taarruzun teferruatı Helleste
kl kolordu kumandanları tarafm· 
dan tesbit edilmiş olduğundan 2 
haziranda karargahı umumınm 
ncırettiği emirname umumi bir 
tftlinıatnameden ibaretti. Fransız 

kolordusu 450 - 600 yarda ka· 
dar lleriliyerek Kereviz dereye 

kim ol n sırtları zaptcdip de
renin ol ahilinde hiç olmoıs 
iki noktada tutunabilecek birer 
mevki te i edecelderdi. İngiliz 
cephe inde bahriye fırkasile 42 
inci fırkaya tereltüp eden vaıife 
dUımanın ileri hattını zaptemek
ten ibaret olacak ve fakat bu 
muvaffakıyetten istifade etmek 
için hiçbir fıroat kaçırılmıyacaktı, 
Sol cenahtaki 29 uncu fırka

ya daha büylik bir vazife 
tayin edilmişti. Bu fırka eoo ili 
800 yarda kadar ilerileyip üç 
ıipcr hnttı zaptedecekti. 

Harekat esnas nda karargahı 
umumi karada teessüs edecekti. 
Fakat bir defa daha, baş kuman· 
danın vaziyeti bir eyncı vazi
yetinden farksız olacaktı. Çünkü 
harekatın başlamasından itibaren 
elde bulunan kuvvetleri hepsi 
dcğrudan doğruya mensup bu
luııduldarı kolordu ku11ıandanla
rmın emrinde bulunacaktı. 

Filhakika 48 saat evvel neş
redilen talimatnamenin bir hulA
aası olan 8 inci kolordu ernirna
ıuesi 3 haziranda tebliğ edildi. 
Bu emirnameye istihsal edilmesi 
icabedeo hedefleri gösterir siper 
krokileri de merbuttu. 

Kolordu talimatnamesile ka
rargahı umumi emirnamesi ara
ımda da hafif bir fark vardı. 
Kolordu talimatnamesinde 42 
inci fırka He bahriye fırkasının 
ıol cenahının dlişmanın ikinci 
siper hatlarına kadar Uerlemesi 
emredilmekteyyi. Kolorduya bir 
ihtiyat kuvveti teşkil etmek üze
re 87 inci liva, bahriye livası ve 
birinci bahriye livasile iki piyade 
bölüğü, 29 uncu fırkanın bisiklet 
bölüğü merbut bulundukları fır
kalardan olanarak 83 üncU liva 
kumandanı Jeneral Waraball',in 
emrine verildi. Bundan maada 

birinci Royal Wun ter kıtaatı ilo 
lıenUz gelmiı olan Hintli Gurka 
kıtaatından da iki tabur tefrik 
edilerek ihtiyata ayrıldı ve bu 
suretle ihtiyat kuvvetleri on llç 
fabura baliğ oldu. 

Yarımadanın cenubunda mah
fuz mevkiler bulunmadığından bu 
taburları öteye beriye aahıtmak 
mecburiyeti hasıl oldu. Fakat 
hepsine de muharebede ittirak et
meleri muhtemel bulunan hare
k t izah edildi. 

Keza, 3 temmuzda tebliğ edi
len Jenral Gouraud'nun emirname
sinde, birinci Fransız· fırkasının 
sağ cenahtan ve 2 inci F ransıı 
fırkasının da sol cenahtan taar
ruz etmesi emrediliyordu. 

Muharebenin ıeyri müsaade 
etliği tnkdirde bu fırkaların her 
ikisi de Kereviz derenin sol ya .. 
mncmda yerleşeceklerdi. Her iki 
fırkadan ayrılan birer alay da 
ihtiyat teşkil edecekti. 

Dört grupa ayrılan ve 78 top 
ve Howitzer topundan mürekkep 
olan fngiliz topçusu hücumdan 
evvel bir hazırlık bombardımanı 
yapacaldı. Bu bombardımanın 
programı da 29 uncu fırka topçu 
erkanı tarafından bUtlin tafsilA
tile hazırlaıımııtı. Fransız cephe
sindeki topların adedi, lngiliz 
cevhesinde bulunan toplnrdan 
cephe uzunluğu itibarile daha 
fazla olduğundan JeocraJ Gonraud 
75:milimetrelik toplardan altı ba
tsryayı lngiliz sağ ve sağ mer
kez cenahlarmın iletilemesini hi
maye etmek için tahsis etmiıti. 
1000 yardalık bir cephe Uzerin
den yapılacak olan Fransız hu
cumunu F ransızlarm miitebaki 
topçusu, yani 9 sahra topu ba
taryası, iki cebel topu bataryası 
ve birkaç ta orta ve ağır toplar 
takviye edecekti. 

f ngiliz ccphuinin sol cena
hındn sahile yakın bir mevki tu
tacak olan W o!verine ve Scor

pion muhriplcri bu cenahın ileri 
hareketini himaye edecekti. Al
man tahtelbahirlerinin mi.idahale 

e:tmesi ihtimaline binaen bu ta
arruzda büyüle harp gemilerinin 
ağır toplarından himaye beklen-

mekte idi. Swiftsurc ve Exmoutb 
zırhlıları W sahili açıklarında ma
nevra yapacak ve sahilden tel
sizle tayin edilecek hedeflere 
ateş edeceklerdi. Fakat yine tah
telbahir korkusundan, bu gemi .. 

ler mütemadiyen saatte 12 fersah 
bir suratle hareket edecek ve 

her ondnkikada seyirlerini 16 
derece nisbctinde değiştirecek
lerdi. Talbot kruvazörü de Kum .. 
tepe açıklarında bulunup düşma

nın takviye kltaatı alıp almadı4 
ğına nezaret edecek fakat bu 
gemi de mütemadiyen saatte 12 
fersah sürntile harekette bulu
nacaktı. 

Boğdzlarde ve Kereviz Dere
nin ağrında küçllk F rnnsız kru
vazörü Latouche - Trevillo ile 
iki torpido muhribi ve mitral .. 
yozlarla mücehhez iki torpil 
tarama gemisi Fransızların ileri 
hareketine muavenet edecekti. 

( Arkaaı ur > 
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H~aayt!Yama? Ge- Spor Semasında Kuvvetle 
lır, Yaman Gıder • 
Aksaraylılar... Parlayan Bır Yıldız 
( s.,tarafı 6 ıncı .ayfada ) 

koğuıta reiıin emriJe " Soba ,, 
kurulurdu. Soba tuluınbacıların 
mahkemcıi idi. 

Cezayi o keserdi. Kabahatliye 
bazen yüze kadar ıopa vurulduğu 
olurdu. 

- Bu akıam kuğuıta yine 
sobo var•uıı, denildi mi, kimsenin 
korkudan ağımı bıçak açmazdı. 

Reislik Kolay Değil !.. 
Reis olmak kolay değildi. Reis, 

cesur, kavğacı, atak kumanda 
edebil~cek ulumbacılar ara ından 
yeti~irdi. Zaptiye kapısındaki ko
ğuşla Babı Ali' de Şeyhülislamkapı· 
ıında, Fatih karakolunda, Eyüp'te 
Kumbarhane'de, Tersanede, Har· 
biyedc, Topçular kışlasında, Ga .. 
latasaray'dn Topbane'de ve Gu-

nılltsuyun'daki koğuşlar, İstanbul'
un en bUyUk tulumbacı koğuşları 
idi. Bunlardaı~ başka, belediye 
dairelerinin de ayrı ayrı tulumba 
takımları ve tulumbacılara mah
sus koğuşları vardı. Beylik tulum .. 
balar da çalışanlar Zaptiye Neza
retinin emrinde idiler. Znptiyc
kapısı, lceııdi tulumbacılarına se
nede elbise, kaput verirdi, Bun
ların hergUn birer çift tayınları 
da vardı. Mahalle aralarındaki 
tulumbacılara mahalleli araların· 
da para toplayıp bakardı. 

Yanğınlarda yararhğı görUlcn 
sandığa siğorhılar, arasıra beşer 
onar lira ikramiye verirlerdi. Evi 
kurtulan ev sahiplerinin kurban 
kesip koğuşlara dağıtıkları olur
du. Cuma gilnleri, talim günleri 
idi. Ogün, biitün tulumbacılar, 
sokalc sokak dola ıp yanğın m4'
nevralar1 yaparlardı. 

Eski tulumbacılar, çalışkan 
adamlardı. Yanğına kitmediklerl 
~ün tcmbeJlik edip koğuşlarda 
yan gelmez, kendilerine birer iş 
bulup çalışırlard•. Kinıi hamallık, 
kimi manavlık, kimi silriicüllik, 
kimi arabacılık yapar hasdı kim
seye muhtaç olmadan geçinirlerdi. 

Tulumba Başında Maraza, 
Dışarda Ahbaplık ... 
Tulurnbacılıkta bir kaide var .. 

dı: Tulumba başında maraza ko
parmak, çmğar çıkarmak, kanlı 
bıçaklı olmak vazife icabı idi. 
Fakat sandıktan ayrıldıktan sonra, 
düşmanlık kalmazdı. Çarçabuk 
barış görilş olunur, geçenler unu
tulurdu. 

Sayılı Tulumbacılar •. 
Tt.Jlumbacılar arasında ayağına 

çok çevik kimseler vardı. Tersa
neli Şemsi reis, T ophancli İnce 
Ali, T opçıılarda Arap Mehmet 
reis, Harbiye'de Mehmet reis sa
yılı koşuculardandı. 

Sabahleyin aç karama Rumeli
fenerine gidüp yanğını söndür
dükten aonra gece yansı tabana 
kuvvet Edirnekapıya dönenler 
çoktu. 

Nara Atışları .• 
Geçit yerlerinde nara atışımız 

da hoştu: Ağıılarınuz iki karış 

açıhr, boyun damarlarımız ok 
gibi şişer, var lrnvveti gırtlağa 
vererek bağırırdık: 

- Dnnyayı fetheden Fatih 
ıaptiyelileri geliyor hey!... 

- Karada aslan, denizde 
ka:l tan, diivele duman attıran 
lersaneliler ... 

Herkes kendi mahaHesinin tu
lumbasuıı, öteki mahalleden iistün 
görmek istediği için arada daimi 
bir rekabet vardı. 

Tulumbacı ıandıklnrı yerli 

Spor aema· 
aında yoni bir 
yıldııın parla .. 
maıı ıöı ka· 
maştırmıya baı
lamıştır. Bu yd
dıı Almandır vo 
Ham burg'lu 
Hans Sivert'dir. 
1,90 metre u
zunluğunda olan 
bu atletin kuv• 
vct, ç viklik ve 
aUrati hemen 
hemen ayni de· 
recededir. He
nüz 21 yaıında

dır. Bundan Uç 
sene evvel, bn
yUk bir beynel
milel mUsabaka
da gayet kuv• 
vet': bir diık 

H•mburglu Slvert 
dUnyamn en mO. 

k•mmel tıett 
oldu 

atıcısı 

meydana 
mıştır. 

olarak 
çık-

At le tiz m io 
her sahasmda 
m u va ff a ki y e t 
gösteren bir 

atletin ala -
bileceği azamt puvan mik-
tarı 8000 dür. Sivert, ıon mü
sabakalarda bu puvana çok yak
laşmıştır. Halbuki bUtUn dOoya
da ıimdiye kadar 8000 puvanı 
doldurmuş iki veya Uç atlet gö
rlllebilmiştir. 

Son olimpiyat mllıabakalarm
da yaralı olduğu için kabiliyetini 
kafi derccode göıterememiştl. 
Fakat ogün, bugün son derece 
terakki eıcri göstermiıtir. Son 
günlerde disk atııım 48,22 met
reye çıkardığı gibi aiırlık ataşın .. 
da da dtinya rekoru olan 16,20 
metreyi aşarak bunu 16,48 met
reye çıkarmıştır. Onun şimdiye 
kadar muhtelif atletiıim faaliyet
lerinde aldığı neticeler ıunlardır: 

100 metre: 11,2-5 saniye; 400 
metre: 53, 1-5 saniye; 1500 metre: 
5 dakika, 3,2-5 ~aniye; 110 metre, 

malı idi. Fincancılar yokuşunda 
Scıai Beyle, yine o yokuşla Gab· 
riyel isminde biri bu sandıkların 
çok süsll\lerini yaparlardı. 

Bir tulumbacı sandığı, işçili .. 
ğinc göre altın para 10 liradan 
20-25 liraya kadar satıhrdı. 

Osman reis, birazda kendin
den bahsetti: 

- Tulumbacılığa girişim sene
lerden 303... Demekki tamam 48 
senelik tulumbacıyım... Eski Yu· 
nan harbine, Balkan muharebe
sine gonüllU gittim. ilk tulumba
cılığım Fatihteki tulumbacı koğu
ıundadır. Buraya dümen nefori 
girdim, tulumbacı ağası olarak 
çıktım.,, 

Sonra bir aralık côşarak: 
- Heygidi günler hey .. onlar

da bir günmüı .. diye anlattı. San~ 
dığı umuzumuıa alınca dünya 
bizim olmuş &anırdık. Alimallah, 
ıöylc yılan gibi sUıülüp giderdik. 
Acaba arkamızdan sapan taşı 
atsan yetişir mi idi.?,, 

Hiç göstermediği halde yet· 
mişini geçkin bir yaşta olan Os· 
man reitıe sordum: 

- Nasıl, şimdi de koşa bilir 
ıin? 

Bıyıklarım şöyle bir sıvazla .. 
ynrak: 

- Evvel allahın iznile ... Dedi, 
hanği genç isterse, yarı~a hazı
rım ..• 

mania: t 6 saniye; yüksek atlamaz 
1,80 metre; uzun atlama: 7, 16 
metre; sırıkla atlama: 3,30 metre; 
ağırlık atına: 16,48 metre; diak: 
48,22 metr~; cirit: 16,05 metre. .......................................................... _ ... 
Tekaüt Kanunu 

Tadil Ve ilaveleri 
Neşrediyoruz 

Ankara ı( Huauıi) - Askeri •e 
mülkt tekaüt kanununun tadiline ait 
olan kanun Resmi Gazete ile illa 
edilıniıtir. K•nunun 53 üncil maddesi 
fU şekilde tadil edilmiştir: 

(Alelıtlak ağır hapla cez:aaile .., .. 
yahut hırsızlık, cn~niyeti aGiiati•al, 
uhtel<arlık, dolandırıcılık, yalan ren 
t•hadet, yalan yere yemin, cilrl• 
tasnii, iftira, irt;kap, irtifa ve ihtilu 
suçlarının birinden dolayı alh ay 
veya d:ıha ziyade lıapiı cez:asile veya· 
hut alelıtlak beş ııcneden ziyade 
hapis ceza.ile nya Hgari haddi 
bir ıeneden aşağı olmamak ilzere 
ı!10k~rrer hapis cezalarını ınilateJzim 
suçlarla mahkum ol n memur veya 
milteka itlerin tekaüt lıak vo ma•,.. 
ları .akıt olur. 

Bunlardan on be' seneden fazla 
hizmeti olan memurun bu kanun 
mucibiccc isabet edecek maaıına •• 
m(Hekaitlerin muhassas maatlanaa 
nazaran yetimlerine cezalarının icra• 
müddetince maaf verilir. Ceularının 
hitamında bu maaşlar kesilip vefat• 
larındn yine yetimler ne tahıia oluaur. 

Türk vatandaş!ığım terkede• 
veyn vatandatlıktnn iskat olunan• 
hmn keı:nlik tekaütlük hakları H'kıt 
olur ve bunlar mUtcıkalt iuler m.
atları kesilir. Anc.ık bunların Tür• 
kiyede kalan ve Türk vatnndaıhtaaı 
muhafaza eden maaşa müstahak ye• 
timlerinden nafakaya muhtaç olduk· 
lnrı aablt bulunanlar haklunda yuk•• 
rıki hükümler tatbik olunur.J 

Kanuna ilave edilen ••kiain9' 
muvakkat madde şudurı 

( Divanı ili veya iatildll ınalakr 
melcri tarafından bu kanunun me,,.. 
yeti t.rihine1 kadar vicahen vep 
gıyaben herhangi b·r suçtan dolaf' 
mahkum olanlann, mahkQmiyet haCI• 
terine bakılmaksızın tekaüt ve yeti .. 
maaşları hakları bu maddenin mer'i-
ycti tarihinden itibaren iade edil
miştir. Ancak 16 nisan 1340 tarih ~ 
487 numaralı kanunun 3 üncG mad
dcainde işaret edilenler bu hükil•ded 
i tifade edemczlr r.) 

TEŞEKKÜR 
Sevgili valdcmiıin ufulü ebcdlai ..... 

•cbetllt• blııat cenaze mcrHimlne ltttral' 
dml, veya mektup ve telgrafla .,., ... 

taı.iyct IQtfund a bu\unmuı olan bile ..... 

:ı.evatı muhteremeye ayrı ayrı tetekklr• .... 
euürUmü:r. mi\nl olduğundan teıelddiral ~ 
hl1&iyatı tr1lnnettarancm!al lblAfa mullt_.

ga:r.etcniıl tavslt eylerlı. efendim. 

Hacı Bek r zade Ali ......... 
ve hemıır•leri 
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ôLOM KULESİ 
Havuzun Bütün Kenarı Güzel Rekkas 

Ve Rekkaselerle Dolmuştu 
Derhal Ruvelverimi Çıkardım Ve •.. 

- 31 
Mabede girenler, ellerini bu 

ha~zdaki su ile ıslatıyor; ıslak 
•ilerini, yüzlerine gözlerine ıll· 
rüyorlardı... Havuzun kenarına 
ııralanmış olan yfik:;ek ve bakır 
buhurdanlardan kıvnfala kıvrıla 
dumanlar taşıyor; keskin bir bu
hur kokusu, hiı ve asap Uzerinde 
heyecan ve intibah yaratıyordu. 

Kapınan karşısındaki yüksek 
bir mafıalde, otuz kırk rahip 
ilahi okuyor, kilçük davullar da 
bunlara tempo tutuyordu.. Ma· 
hedi dolduran baJk, geniş bir 
tııurabba şeklinde havuzu ihata 
ttrnişlerdi. Bu murabbın müte
kabil dılılarından ikisini erkelder, 
ikisini de kadın ve kızlar teşkil 
tdiyordu. Dıl'ın birini teşkil edeu 
erkekler, kamilen rahiplerden 
ibaretti. Bunların bir kısmı da 
bizim ylizleri örtülO • ve şüphesiz 
bizim gibi • (sttkiiti rahipler ) den 
ll:ıUreltkepti. 

lıabi, bir mliddet devam et
tikten sonra birdenbire susttık. 
Bir dakika kadar slikiit hnküm· 
ferma olduktan aonra Mabedi 
dolduran halk hep bir ağızdan 
Yeni bir ilAhi tutturduk. İlk fa
aılları, ağ r ve uhrevi nağmelerle 
başlıyan bu ilA!ıi gittikçe hızla
bıyor ve hızlandıkça bir raks ha· 
\r'!sını andırıyordu. O zaman karşı 
karşıya olan kadm ıaflarından 
Yüzü örtülü genç kızlar ortaya 
llbldı. Muttarlt ve ahenkdar 
•dımlarla raksetmiye başladı ... 
lier kızın ortaya çıkmasına mu· 
kabil, ( Siva ) nın aziz hidimle· 
rinden bir rahip te meydana 
ltılıyor, onlar da kızlarla beraber 
raksa iştirak ediyordu. Raks, 
'Peyce uzun ıürdil. Havuzun 
kenarı, rakkaa ve rakkaselerle 
dolmuştu. 

Tavanda aaılı olan kandiller 
~İrcr birer sönüyor, her tarafa 
hliınengiz bir karanlık, çökü
)ordu... Birdenbire bir giirültn 
Oldu. Hep bir ağızdan bağıran 
kadın ve erkekler, elele tutuftu. 
lienı ilahi ıöylilyor, hem dönil· 
)arlardı. O zaman, bizim kıl~vuz 
tfendi kulağıma eğildi : 

- Dikkat ediniz zabit t:fendi. 
Şimdi, biz do Ayioo iştirak ede
teğiz. 

Dedi. 
f Fakat.. O anda acıklı bir 
eryat kulağıma çarpb. Fasih 
ltıgilizce ile bir genç . kız sesi : 
I - Bırak beni.. lıtemiy orum .. 
tııdat.. imdat. •• 

t"· Diye haykırdı... Bu . sesi, işit· 
n'ihn zaman, birdenbire tüylerim 
t tpcrdi. Hemen, yüıtlmdeki ör
t llyi} çektim, açhm. Ses gelen 
lltafa haklim. YU2ti kapalı bir 

kabip, yerli kiyafette bir kızı 
• 0Uarmdın çekiyor, raksetmiye 
•~bar ediyordu. Dineklerimle 
~anırndakileri ittim. lıeri atılarak 
l lllhndckileri devirdim. Bir ham
kde o kOstah rahibin yanma 
• 
0şatak kafasına bir yumruk 

ltıd· 
ırnim. Ku:ı lroHarıınm arnama 

~eku"b. Derhal revclverimi çı
ardam. Ve: 

b Açılın •• 
tttirirn. 

Yoksa hepinizi ge-

lcit ~iye hayk1rarak, elraf.mda
crı tehdit ettim. 

Bunlar, .. çıldılar. Geniş bir lüzum görmedim. Km, bira• 
daire resmederek evveJA hay· daha kolumun arasına çektim. 
retle bize bakıştılar. TehditkAr Tekrar. 
bir vaziyet aldılar. Uzun sakallı - Açılın .•• 
bir rahip, ortaya atıldı. Hiddet Diye bağ rarak ilerledim. 
ve gazeple bize baktı. Sonra Ben ilerledilcçe önümdekiler 
arkasına dönerek kendi Iisanile geriliyor; biribirlerine sıkışarak 

ı acı acı emirler vermiye başladı. bize dar bir yol veriyorlardı .•• 
O söyled.ikçe etrafımızdaki· Belli idi ki mabet dahilinde kan 

lerin gayiz ve hiddeti artıyor, dökmek istemiyorlardı. Çünkii, 
üzerimize .saldıracak gibi bir hal istemiş olsalardı, bir anda üzeri-
ahyorlardı. bunlara meram onla• mize çullanarak biıi bir hamlede 
tiıbiJm~k . .için başımı çevirdim. ayakların n altında e.ıiverecekleri 

muhakkaktı. 
Gözlerimle bizim kılavuz efendiyi Artık kapıya yaklaımıştık. 
aradım. Fakat, bulamadım. Hiç Mabedin kapısını örten meşin 
şUpbesiz ki o, bir yabancıyı perde, birdenbire kallftı. Kapının 
mabede sokmak suretile irtikAp dışında birçok meş'aleler parladı. 
ettiği cinayetin cezasından kork- O zaman anladım ki, bizi ma-
muş; halkın arasına karışarak bedin kapısı önfinde parçalamak 
ortadan kaybolmuştu. Buna bi· için tertibat almışlardı. 
naen onu daha fazla aramaya ( Arkası var ) 

FRATELLI SPERCO 
Erırico Spcreo ve ınahdunıl.m halefleri 
Galata 6 ıncı Vakıf tıaıı (!"nhık Arapyıı.n 
ilan) 1 inci kat 1·10 Tol. B. O. 47!>~-1 

CIE HOYAT..E J\EimLıHWA!~B 
vapııı· şirketi • Aıusteru .rn 

A nvers Roterd:ıuı,Aıns crdam ve II.rniourg 
i~iıı yakında lıarcket 1.:decek vapurlar: 

Ganymedoa ,·,ıpuru 6 K. e\'' ole 
doğru. 

Ulysaes ,·a.puru 9 K. evv.·le doğru 
Oreates vapuru !L kftııunuevvele 

drğ·u. 

Compagnle Royale Neesrlandalse 
vapur ı;irketi vaıııtasi!e va bilu •rıum 
Necrlaııd:.dsc::ı v~tpur n c:ın talan ıırasın -
d:ıki muhaLcrat eayl'sindo DUXYAI'\IN 
BGTüN LDlA):LAm içiı. eınti.ı k:ıbııl 
enilir ve DOC:RU KO~Ş!ME!\TO vert
leo lir. 
Yakııı<la Burgaz, Varna VI.' Klistenceye 

harı•ket ed<·cek v:ı.pnrlar 
Oreaıeo vapuru l..; K. evvolo doğru. 
H"rcules vıı.ruru ~8 R. e,·vole 

dogru. 
Hermes vapuru 1 K. saniye dog-ru 
Amsterıhıııdaı, boklaneı, vapurlar: 
Orestes '':&Jııırl: ı 3 K. cıv, .. tü doğru· 
Hercules "apııru !?8 K cn·ete do1'..rru 

t:> 
Herme ,·apurıı 11 K. l'a,ıiyo t1ogru 

Amstortlarııtlıuı lwrokot ı <.locck vapıırlar 
Hercuıea vapuru 7 J\. O\'velo doğru. 
Hermes vapuru 21 K. evYı>la doğru 

NIPPON YUSEN KAISHA 
(J:..pon ,·.ıpur kumpaııysı) 

Yokohaına, Kolıe, Dairen, 'I'singtao, 
Slıa.ng)ıai, Ilonku11g, .Singapor, Colombo, 

Su ez, Porı Sait, lımir, lstaıı bul, P.re, 
Çoııevre, v .. Joııcia Liverpol ve Gla~g >W 

lı.nauları ara;:ıııda doğru po:;ta. 
( Akt rm ıaız vo dok':ru) 

To)'ooka Maru vapuru 20 K. 
evvele dııg-ru. 

Dakar Maru vaııııru 10 K. sa •ıi 
dı,ğrıı. 

'l'a silftt il,'in Ga1ata'da Altıncı vakı~ 

Af ıt» AA 

·~ 
KARADENiZ POST ASI 

VATAN 
4 k;:~:::vvel p AZAR 
gUnfl akşamı Sirkeci' den hare· 

ketle ( Zonguldak, İnebolu, 
Samsun, Ordu. Giresun, Trab
zon, Sürmene ve Rizeye azimet 
ve avdet edecektir. 

Fazla tafsilat için Sirkeci 
Yelkenci Hanındaki acentalığ&· 
na müracaat. Tel: 21515 

TAVİL ZADE VAPURLARI 

IZMIR POSTASI 

SAADET 
vapuru her 

Pazartes· 17de Sirkeciden ha
reketle Gelibolu, Çanakkale VP. 

İzmire azimet ve Çanakkaleye 

uf'rıyarak avdet edecektir. Yol
en bileti vapurda da verilir. 

Adres: Yemişte Tavilzade Mus
tafa biraderler. Telefon: 2.2210 

llanı "lla FRATGLLI SPEHf'O, ENRICO, 
SPEHCO ve M.Al.TUMLAIU haleflorl 
':ı.ııur ıı.ceııtalıÇpııa ırıfiracaat. 

Tel. 4 · 4792 • 1 

Ziraat Vekaletinden: 
Ankara' da Yüksek Ziraat ve Baytar mektepleri civannda ioıa 

edilecek olan teşrih ve teşrihi marazi ve zootekni enstitüleri bina
larmın inşası 2 l gün müddetle kapalı zarf usulil ile mllnakasaya 
yazolunmuştur. MeıkO.r inıaahn münakasa ıartna:nesi, mukavelena· 
mesi, umumi ıartname, umumi şartname lihika11, vahidi fiat liı
tesi ve r )anları "l 00,, lira mukabilinde baytar iıleri umum mO
dürlüğllnden alınacaktır. 

Her talip münakasa şartnameıinde zikredildiği •eçhile ehliyeti 
fenniye, kudreti maliyesini ve ıimdiye kadar Devlet, 'rilAyet, bele
diye ve amme müesseseleri ve şirketlere ait 300 bin lira kıymetin· 
de bir tek binayı matlüba muvafık surette ikmaJ ettiğini tevsik 
eden vesikaları komisyona ibraz etmeğe mecburdur. 

300 bin lira kıymeiinde bir tek bina inıa etmemiş olanlar mü
nakasaya iştirak edemezler. 

Taliplerin, kendi teklif edecekleri bedelin °o 7,5 ğu nisbetin
de teminatı mnvakkateleri He birlikte ihale gllnO olan 22/J2 19J2 
tarihine müudif perıembo gllntl sa ıt 15 te V ek1let inşaat komiı· 
yonuna müracaatları ilin olunur. 

Sayfa 1 l 

Resmini g6rd0ğ0nllz çocuk Takaim civarindaki aparbmanlar1 
gezmekte, açık kapı buldumu içeri dalıp yilkte hafif, bahada ağır 
ne bulursa alıp kaçmaktadır. Bu açıkgözün Taksim civannda ziya· 
ret etmediği apartıman kalmamışbr. Fakat dil.o yine böyle bir 
ziyaretten çıkarken kendisini kollayan polisler tarafından yak<.."ın· 
mıştır. Resim o esnada Taksimde geçen fotoğraf muhabirimiz 
tarafından ala ~şbr. 

Merhum Abdullah Cevdet~- ] 
Ailesinin Teşekkuru 

Doktor Abdullah Cevdet Beyin 
cenazesine ıelerelc, bizi tela-raflar la 
veya bir.zat t ziy' ile derin derdimize 
iştirak eden zevata, cemiyet ve 
mdesseselerc ayrı ayrı teşekkOr 

etmiye imkan bulamıyoruz. Muhte
rem raıetenizin delii ldini rica ederiz. 

Abdullah Cevdet ilesi 

( lçhhat ) m Son Nushası 
28 aenedenberi çıkan fçtihat'ın 

ıon nüahaaı merhum AbduHah Cev
detin defnedildiği perf'lmbe günü 
için bazırlanmı~tı. Bütün gazeteyi 
tuhih eden merhum ba11lması için 
tuhih provaJartnı imııalamııtı. Fakat 
lSlilm, intişarına mani oldu. 

Bu 28 senelik fikir gazctearnfn 
sahibi elinden çıkan ıon nüsha11 bu 
aym on beşinde çı1'acak. o nushaya 
merhumun hayatı, enırleri, fikirleri, 
birçok güzide ruuha•rlrlerin merl: um 
Abdullah Cevdet hakkındaki yazılarJ 
ilave edilecektir. 

Yeni Nr.şr(1Jat ~ 

Çelik Ka .ıat - İkinci ~3JHll ne 
r enkli giiıel bir kap:ık va yirm;ye ya
kın kıyın etli yaza, otuz beş nefis resim 
He in ti ~ar etmiştir. Bu sayıda tayya· 
reci Vecihi Ileyo verilen c.e' ap ,ayanı 
dikkattir. (Çel'k J\a ıal) bugun okuyu· 
eularına pnra.sız lıir tayyı1.re gezintisi 
yapmak imlı;'lnını da veriyor. 

Muhhralı c p t kvlml - rnss 
senesine ınalııııu Necmi istiklıal cep tak
-çimi \il, mı~tır. ez·rn i \'O vaısati saat-

1 LAN 
Haliç orman memurları ta

rafından hazine namma mPsa
dere olunup mahfuz bulunan 
1000 adet kestane çubuğu 9 
çeki kestane odunu 935 adet 
tarak ve destere saphğı 14 çe
ki kestane çubuğu 400 adet 
kızılcık ıapı 5 çeki meşe 5 çe· 
ki kayan odunu 29 J kilo meşe 
kömilrü 166 adet kızılcık ve 
fındık saphğı 15 kilo ada çayı 
22 12 932 perşembe günü saat 
llçte ve yine t 1 demet kesta· 
ne çemberi 20 çeki kayan odu
nu 70 adet kayın kerestesi 22 
kayan kilreklik 124 kayık eğri· 
risi 1 adet gürgen umurga 25 
adet kızıl ağaç kütüğQ 2 adet 
kök nargönder 37 adet dişbu· 
dak 40 adet karaağaç ve 11 
adet köknar kerestesi 25f I 2 932 
Pazar gilnü saat 3 to ihale e· 
dilmek üzere müzayedeye ko· 
nulmuştur. hmhat almak isti· 
yenlerin Haliç orman idaresine 
ve ihale gilnlerinde de saat iki
de İstanbul orman mtidüriyyet 
kalemine müracaat eylemeleri 
rica olunur efendim. 

lerlL• namaz \0akitlarını, tren, 'apur, 

rosta "o yol 1:1.rif lcr'lc ~.içok ve ınoy• 

v:ı lıab~ lori hakkınJu. malftınat ve 

c'l ılıa 1 irı; I; ist fa.Jeli l.mhi'llorlJ hn>iJlr. 

Ci tli i 15 'e ciltsizi 10 kuruşhr. 

İNGİL ·z PAZARI 
L.LASTNİCK 

İstanbul Eminönllnde Köprü meydanında 13 
numar"'da 1 inci katta 

MUŞAMBALAR 
İngiliz kumaşlarınd:tn ayni zamanda hem pardesü, 
hem muşamba vazifesini gören janr Angle kauçuk 
g""yet şık parc\esü gabardi ı empermeabilize her 
renkten bulunur. Hazır ve ı~marlama. Deri jaketler 

de bulunur. Her çeşit ve renklerde: 

O N l F O R M A, A S K E R f, 1 ı E K T E P L i 
•e saire, kadın •o erkek, ~oPııkl:ı.ra m.ıhsus topL"\n ve perakmıde 

~- .. ~ f AB R i K A Fi J)_ T 1 N A S AT l Ş 

İıtanbul Belediy-!sİ Ha.ıları -'J t:ı- Dırnaneıer memut lan ıçin yapLır tacak 39 tak ru eioıs~ ve 
ıerpoş kapah zarfla milnakasaya konulmuştur. Talip olanlar şarl· 
name almak Uzere her gün Levanm Müdürliiğüne müracaat etmeli 
mUnakaya ıirmek için de 47 liralık teminat mabuz veya mekh .. bu 
ile teklif meptuplarım 12!12 932 pazartesi iünü ıaat on beıo küdar 
Daimi Encümene müracaat etmelidirler. 

• Beyoğlu Belediye Şubeıi Müdiriyetinden: 1 - Ayaspap Gllmli9· 
ıuyu caddesinde jandarma k.ısrakolu kar~ sıı. Ja bedeli keşfi 832 lira 
37 kuruştan ibaret olan karo veya kaldırımı kapa\ı zarf u9uiile 
münakasaya konulmu~tur. Talip olanlar 31 kAnunuevvcl 932 cumarte&i 
gUnü saat on beşte Daire Enctlmenine müracaat etm~Hdirler. Keşif
name ve şartnameıini görmek Uzere ihale günü ve saatinden e\.vel 
Daire Encümenine müracaat edilerek yil.ıde yedi buçuk niıbetiııde 
teminat akteainin muha1ebeden alınacak irsaliye ile bankayı tes im 
olunması veya banka teminat mektubu getirmesi. 2 - Meıkür ına· 
halle sarf edilecek karosiman Daireden verileceğinden keıifnamedo 
muharrer miktardan karo oamanınuı tenzil edileceii ilin olunur. 
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12 Sayfa SON PO-STA Klnun• ....... 

PARA PARAYI F.KER 

• 
BiR KUMBARA 

istikbalinizi Emniyetle 
Karamürsel Fabrikası 

BA TT ANIYELERİ 
yündendir, ucuzdur, sağlam ve zariftir. 
deposu: Sultanhamam iki11ci Vakıf Han altında 

~ya;~,~ .. ~~ 
/''/ı l; ELLERiNiZi ve YÜZUNUZO 

1, ı /; N IV~1;:; JQ~EMI 
I NIVEA• KREMi 

z ) / etLDE 'TAMAMILI NUFUZ EDEllEK HiÇ BiR PARLAICLlll 

~~ ..... ~ı ., .. ,.KMNOtNVEAu;'KiiEMLf ıLı~ 
DElllYE TATLI BiR llENK VElllll, ONU TAZI! VI 

SIHHATLI TUTAll 

Dönüp dolaşıp geleceğiniz ger: 
Sattığı ekıer biletlerine ikramiye iaabetile maruf 

t<ADER GİŞELERİ 
Bllyllk ikramiyeal 500,000 lira olan 

YILBAŞI PiYANGOSU iÇiN 
Bilet :.ılınak isti~t·rı rııtııterilerle dolup botalmaktadır. ÇUnkü Kaderin 
cih csiııe mazhar '• müfterileri Din emniyet ve itimadırıa nail olan 

KADER GiŞELERi 
muhtorom halkın em'rleriııe amade bulundurmakta olduğu biletlerle bir 
~ok aileleri mes'ut ~e l.ıahtJyar edecektir .• iz de biletınizi K A D E R 

g şell'rindon alınız. İstanbul: EıninönU \·aıde Haııı itt~. 4 __. 
• Bl'yoğhı lstikli t•acldeai o. 109 4_.,-

GRIPE TUTULMA YINIZ 
Hsabaher bir kaşe • 

NEOKALMINA 
Aldığınızda 

Vücudunuza gripe kartı en kuvvetli silAbı Yermiı olursunuz. 
Mideyi ve kalbi kat'iy en yormaz. Her ecıanede satahr. 

.. --1" Hazminiz gOç i e ••-• 

y.lrdımı111za hazırdır. Kabızı izalo 
eder. Haımi dilzeltir. Mide ve 

bınsakları ağrısız temizler. 

BASURU KÖKÜNDEN KESER 

?ıtazon ismine dfkkat ve 
1srarla MAZON isteyiniz. 

Memnun .. e ıoiletefit olmıyanların 
parası iade edilir. 

BO)·Uk titcsl lstarı bul da lıJO kurut 
Deposu; lt Bankası arkasırıdı 

12 No. 
MAZON ... BOTTON 

ECZA DEPOSU 

Son Poat• Matbaa• .... 
Sahibi ı Ali Ekrem 

NepiJat Mldlrik Halil Lttft 

ALiNiZ 

Hazırlarsınız! 
•Zümrezade A. Şakir4 

TUrk Sanayii Harbiye ve madeniye fabrikası 
lıtanbal • Haliç Karaağaç - Tel. 43214 - Telg: ZOmre 

Her cinı maden k6mnrn ve odun yakan : 

ZONGULDAK 
Yerli sobaları 

Piyasaya çıkarıldı 
11, tisat, metanet, zarafet ve 
uzun milddet sıcakl ğı ıııu· 
hn nzn, batlıca meziyetle· 
rindedir. 

Tecrübe kafidir. 

EMLAK ve EYTAM BANKASI iLANA Ti 

İstanbul Dördüncü İcra Memurluğundan: 
Emilk vo Eytam Bankaıma ipotekli olup tamamına 21500 lira 

kıymet takdir olunan Beyoilunda eski Teşvikiyo yeni Metrutiyet 
mahallesinde Hacı Mensur yeni Kodaman sokağında eski a6 yeni 93 
numaralı Halaı apartımanının tamamı aç ık arttırmaya vaıedilmlı olup 
17 12 932 tarihinde tartnameıi divanhaneye talik edilerek 1411 !933 
tarihine mUaadif cumartesi gllnU saat 14 ten 17 ye kadar dairemizde 
açık artbrma ile satılacaktır. Arttırma mezkur bankanın huıuıt 844 
numarala kanununun 15· inci maddesine tevfikan bir defa olup ell 
çok arttıranın llstnnde bırakılacakttr. Arthrmaya iştirak için kıymeti 
muhamminenin yüzde yedi buçuğu nisbetinde pey akçesi veyahut 
bu miktar üzerinden Milli bir bankanın taminat mektubu alınat· 
Müterakim vergiler ile belediye resimleri ve vakıf icareıi mDtteriy• 
aittir. 1424 numaralı icra ve iflAs kanununun 119 uncu maddesin• 
tevfikan hakları tapu ıicillerile sabit olmıyan ipotekli alacaklalat 
ile diğer alAkadaranm ve irtifak hakkı sahiplerinin bu haklarına •• 
hususile faiz ve mesarife dair olan iddialarını ilin tarihinden itibarea 
20 gUn içinde evrakı mUsbitelerile bildirmeleri llzımdır. Aksi bald• 

hakları tapu sicillerile 1&bit olmayanlar satış bedelinin paylqma11r 
dan hariç kalırlar. Alakadarların işbu maddei kanuniye bOkmllD• 
göre tevfiki hareket etmeleri ve· daha fazla malümat almak iıtiJer 
lerin 932/1133 dosya DWDaruile miracaatlan ilb olu•ar. 


