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• 
ihtiyar Kadını 

• 
Par" için 

Paramparça Ettiler 
~~~~~~~~~~---~~~~~~~~~~ 

Fakat Haydutlar. Ortada Yok, Cina-
yetin Bütün izleri Meçhuldür 

lıtanbw Po· Katiller Madamı 
llai çok eararen• mutfakta yemek 
a-h:, bUtUo izleri pftirirken bubr-
vc delilleri kap- autlar Ye ora• 
karanlık bir cina• cıkta boimutlar-
yet kartııında dar. l 

kaldı: Beyoğlu'n· Ciaayetn• ... 
da Rumeli ham· bi a~alar ge-
nın 51 numaralı çirmift", katiller 
dairesinde otu- kimdil! ihtiyar 
ran Madam An- kadın saat kaçta 
tuvanet Adaman· 6ldürUlmllflOr? 
dides vahfi eller · i)~bal a&yli-
tarafından pa• yelt-..J !.d bu ıual· 
t'amparça edildi. !e:in cevaplarını 
Cesedin manza• bulmak çok mtıf 
rası çok fecidir: ldıldllr. Herşey 
Kadının burnu kar..aı~ -.~ çapra-
•zilmiı, kafası par-- ııktır. ihtiyar ma-
~laomıı, ağzı- dıunun tabutu evden çı karıhrken damı ıalı gUntl 
ııa bez tıkanmııtır. Poiiıin ilk EvYelkl gece itlenilea bu kan- akıamı saat yediden ıonra kimte 
hamlede anladığı hakikat ıadur: h facianın kurbanı 60 yaıında görmemiştir. Tam saat yedide 
Cinayeti yap..ıular tabanca veya dul bir kadındır. Oturduğu daire madam Antuvanet han kap111n-
bıçak kuJlaomamıılar, Madam dört odalıdır. ihtiyar kadın bu dan girmiş, kendi daire.ine geç· 
Antuvaneti elektrik tellle boğ- odalardan birini bundan bir ay mit. bir daha dııan çıkmamııtar. 
aıuılardır. evveline kadar kiraya veriyordu. ( Devamı 10 un,.. u ada ) 

"Allo, Allo, Burası Londra ! " 

Size, Muazzam Maçın 
T afsilitıııı Söyliyeceğim 

Son Posta, Bütün Spor Alemini Aldlcadar Ede• At111stıırıa -
İngilter• M,1çııeın T•/silatını Telsiz Telefon il• Dinledi 
Avu turyahlar, A'fusturya \ e ' 

İngiltere milli futbol takımları a· 
ra ında Londra'd.,: yapılan maçı 
dakikası dakikasına m~mlekctle~i· 
ne hilirmek jçu l ·ri:ibat almışlar 
ve ahamn l.kk 1.11 lı: r noktasına 
bir por muhnrrirı i~ ı..ı.tn" etmişler 
VP. spor ınuh ... ırir.:ri-ıı olinc de bir 
telefon makinesi vendşlerdi. Bu 
telefon mnkincsi telsiz telefon is
ta~} onuna ınerbuttu ve bu . ayede 
ınuhnrririn ağzından çıkan her 
kelime ayni suniyedc bütün A vus· 
tury nda işitiliyordu. 

E' velki gün maç yapıhrken 
hiltü n spor alemini alakadar eden 
hu çarpışmanın tafsilattnı biz de 
bu sayede dinledik ve karilerimi
ze de dinletmek istedik. ' Aşttğıda 
oku) ncağınız satırlar aynen A vus· 
turyalı gazetecinin telsiz telefonla 
•öyJediği cümlelerdir. 

1ngiliz'lerin "Futbol Derbi•i ., 

\ 
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lngtnz taklmtı11n .... .....,. 
oyuncularından Jak 

dedikleri, Almaalana " F utbollln 
lıkajarak'ı" iımini Yerdikleri Lon

( Devamı 1 1 inet 1ayfada , 

J Maarif Erkanl 
Ve Tebeddül 
Haberleri 

Ankara, 9 - (Huıuai) - Son 
günlerde Maarif Vekileti erkhi 
arasında bazı tebeddtıllt yaprJa
cağı hakkıada teyit edilir mahi· 

yette haberler alınmaktadır. Ve· 
riles malumata göre, Maarif Mn1-
teprl Salih Zeki Beyin, baıka 
bir yazifeye tayin edilmeai ıure· 

tile bu makamda bir değiıikllk 
iddia11 ku•vetle muhtemeldir. Bu 
takdirde Maarif Mnıteşarlığma. 
ilk Tedrisat Umum Mlldllrn Ra
gıp Nurettin Beyin getirileceği 
haber alınmaktadır. 

ilk tedriaat umum mUdllrlU-
pne de ıube mlldtırlerinden 
o.man .. yahut •ekllet 
Defl'iyat mlldDrO Faik Reıit 
Beylerden biri tayla oluna· 
caktır. Bunlardan baıka mllbim 
Yiliyet !llerkezlerindeki maarif 
mOdDrleri ara11nda da eaaılı tebecl
dlllat yapılacatı kuvvetli ıayialar 
halinde ileri ıOrOJOyor. 

jDiplomatlaraHükmeden GizliKuvvetle' 

Hindistan'ın Oodyepore 
Prensliğinde Bir Facia 

-14-
Bu Abrlarıa yuıldıta 11rada 

lngiltere • Hindistan mllcadeleal, 
geçlrditi aafhalara ratm•n blltlln 
tlddetile deYam ediyor t.Ilkld 
edilmek icap eder. Bu mllcadele 
1927 ıeneıioin bet niaanında 
Delhi' deki Hint Parlamentoıunda 
atılan bomba ile bqlamıı de
iildir. Eauen bu bomba, ne pat
lamıı, ne de bir ldm1eyl yarat .. 
mıwtır. Hlatlilerin kendilerini ida
re eden efendilere karıı yaptık
ları nllmayiş, bu ıuretle, ateı 
almamıt oldu. Bombanın ahlma· 
ıına ıebep, Hindiıtana verilecek 
idare şeklini yerinde tetkik 
etmek için gelen Sir Con Simon 
( bugllnkft hariciye nazırı ) heye
tinin vaktinden evvel lıinl bitir• 
mesi ve o gtin, Sir Simon'un ka· 
patma nutkunu okumasıdır. Hint
liler, Hindiıtan için diğer lngiliı 
Dominyomlarına benzer Ye 

kıımi hllriyet Yerecek bir 
idare ıeklf iıtedikleri içlo 
komisyonun vardığı neticeyi be
nimseyemezlerdi, çOnkn bu ne
tice onlarda, •n •fak bir nmit 
bırakmıyordu. 

ilk hldlH Slr Simon heyeti
nin Hlndiıtana ayak ba1maalle 

Yazan: . Berndorf 

Ooaeypore Mnwaceal 

bat göstermiıti. Bqlarında rew 
lerl Pandi Motilal Nehrü bulu
nan milliyetpernrler komiıyonla 
teıriki mesai etmemeye karar 
verdiler· Bu yUıden, memleketin 
muhtelif kı11mlannda kan bile 
aktı. Komisyona muz&heret g6a
terenler, bir kısım Hintli mUt
lllmanlardı. Onlarla beraber in-

( Devamı 1 J iaci Hyf ada ) 

Gençler Ne Düşünüyor ? 

Bugün Yaşayanlar 
Gibi Değil ... 

Yirminci Asır Hayatı Yaşamak İstiyorum 
işte Riza HaUi 

Beyin cevabı : 
1 - lnkıllp 

hakkındald dU-

lannı o kllltU-
rlln umumt heyft
canlarından almıt 

zllmredlr ki 
milletin kendi ıi-

ıllncelorin teba· ncıinden ç.ıkmıt 
rilz ettirilebilmul Te kendi huıo-
içln •••eli inlu- alyetlerinln renk 
llbı yapanlar ile we mabiyetile or-
kabul edenlerin taya atılmıtlardır. 

mlltekabil Yazlyet ınkıllbı kabul 
ve huıuıiyıtlerini edenler iu: 
tetkik etmek il- umumi duygu 
zımdır. •• heyecanlan 

Bu iki zOmre daha nurlu •• 
araımdald ... ıumu bir halde 
mimiyet Ye kll- du1an •• bwala-

ttır iıtirald niıbe- Rıza Halll B. nn mibanikl te-
linde, dOfllnceler de kıymet alır. ı •irlerile mulwTlk bir halde blttla 

lnkıllpçılar; bunlar mllb idil· milleti harekete ptirealertn iz 
tOr içinde bOyOmllı ve heyecan- ( Deamınca 9 •c• Hffada , 

ittihat Ve Terakki Nasıl Doğdu, Nasıl Yaşadı, Nasıl Öldü? 

Birkaç rün• kadar Soa Poata'cla tefftka edilecektir. iç yüzünü ıörecek.iaia 
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Halkın Sesi J -
Esnaf Cemiyetleri 

Birleştiriliyor 
B' ribirile ınünasebetl olan esnaf 
ccııılyeUeri tevhit edilecek ve 
bu suretle 20 bin lira tasarruf 
edilecektir. Bu huausta halkımız 

diyor k i : 
Jsmail Hakkı Efendi ( llırkaiıerif 

Akseki mahallesi f4 ) 
- Eanaf cemiyetlerinin tevhidine 

karar nrilm · ş. Bu suretle her ay 
on bin lira kadar bir para taurruf 
ed lecckmi,. Bu t tebbih beni mem~ 
nun etU. Hakikaten cemiyetlerin 
adedi pek faz'adır. Her cem .yctln 
yrı ayrı idare hey :tler, reia:eri, 

kitibiumumilcri ve aaireleri vardı. 
Eıas en v .ıridatları da az olan bu 
cemiyetler ancak ltendi memurları• 
nan maatl rını verebiliyorlar, aza
larına yarJı ın edemiyorlardı. Şimdi 

her ay 10 b
0

n liralık bir para 
iıçiye ve unaf a .. rfedi:ecek de-

' . mex .ır. .. 
Muhsin Hey ( Nuruosma ı iye llalk 

ap rtıın..ı ııı ) 
- Esnaf bu cemiyetler vaaıtasi l e 

menfaatlarının koruoduğu:au ve bey• 
nelmi el mGn aebetlerl, inkitaflan 
yakından takip edilerek kendilerinin 
t cnv r edHditini görmek bterler. 
Cemiyetlerin gelirleri az olduğu lç· n 
~imdiye kadar bu yapılamıyor ve 
eanafta cem'yetlerine seve eve 
kaydedilmiyo 1 rdı. Ba:ıı cemiyetlerin 
bir leştirilmeal bütç lerini mJu.t bir 
balr. ol<acaktır. 

* lıımail Hakk ı B. ( Beyazıt Vezne-
ciler 34 ) 

8 ribir:ne münasebeti olan 
bc;ı, a •tı cemiyet bir le; tiril erek ka· 
tıbi umumi ikleri lagvedilecekmiş. Hu 
tedbiri çok beğe,dim. Esasen azası 

a:ı olan cemiyc.t.erin Yaridatıda bun· 
ların maaşlarına bi .e kifayet etmi
yordu. Bu suret!e ayda 10 bin lira 
rtlın acakmış. 

* Ali B. (Çarv ıkapı Fırın eoknğı S) 
- Cemiyetler es .ıafın birf'r mür• 

tidi ve rcılıberidirler. Fııkat şimdiye 
kadar haki i bir cemiyet teşekkul 
cdemed". Varidat'arı, maa;raflar•nı 

kaşılamıyordu. Onun için azıuı d , 
b ' 2e ne hayırları oluyor ki kaydedile
linı d yorlardi. Şimdi cemiyctl er bir
leştirilince para nr tacak. Buninria 
bir yardım sandığı yapılar ak fakir 
Ye ha1ta düfen eanafa yardım edilc
bılir. 

Türk Malları 
Yapılan Tetkikat için 

Rapor Hazırlanıyor 
Türk ihracat mallarının mali

yet fiatlerini düşürerek beynel
milel piyasada ıUrüm kabiliyet· 
)erini arttırmak için yapılan tet· 
kikat bir rapor halinde İktısat 
VekA!etine gönderilecektir. 

Polis Me~<tebinde 
Polis mektebinin 44 Oncn dev· 

resi imtihanlarına paz:artesi gUnU 
başlanacaktır. 

• 

SON POSTA SavF=t 2 

Günün Tarilıi 

' _____ _. _______________ __.J SekizMilyonFrank~ 

Yepyeni Bir Hırsızlık· ıs;:~a~:!:n~~c:;~. 
Dört Arkadaş Koskoca Bir Duvan 

Çalarken Yakalandı 
lstanbul polisi, bugDne kadar bir benzeri daha 

görülmiyen çok garip bir hıraızhk meydana çıkar
mış, hırsızları da yakalamıştır. Bu yen hAdiae ıudur: 

Fahrettio, Balıkçı Snleyman, Hasan ve ıeriki 
Hidayet iıminde dört kafadar evvelsi aktam bir 
araba tedarik etmiıler ve hep birlikte arabaya 
binerek Yedikule haricine çıkmıflardıl'.. D6rt kaf • 
dar ortalık iyice kararıncıya kadar kuytu bir yerde 
kalmışlar, ıonra arabayı Rum hastanesine doğru 
ıOrmüflerdir. Bu ıırada ortalıkta kimao bulunma-

1 
dığı için ahbap çavupar arabadan inmifler ve has• 
tanenin duYarıoı yavaı ya•at yıkmıya başlamışlar, 
molozlar arasından topladıklan tuğlaları da arabaya 
doldurmuılardır. Araba, yıkık duvarnn tuğlalarile 
adamakıllı dolduktan ıonra kurnaz hırsızlar geri 
·dönmiye davranmıılardır. Fakat tam bu ıırada 
hastane bekçileri işin farkına varmıı ve hAdiaeden 
polis memurları da haberdar edildiği için takip 
hareketine girişilmiıtir. Bu takip neticesinde dört 
b rsız arkadaı yakayı ele vermiştir. 

Fabrikalar 
-------

Ş~hrimizde İki Fabrika 
Daha Açılıyor 

Bu sene zarfında 1stanbulda 
mühim olarak lastik, pamuk ço
rap, ve galvanize aç olmak fize
re üç büyük fabrika açılmıştır. 
Bunlardan b.-şka bir düğme ve 
bir de yağlı boya fabrikası açıl

mışsa da bunlar okadar büyük 
değildir. Galvanize saç fabrikası 
idaresi, muvakkat kabul madde· 
ıine ithal edildiği takdirde ihra
cat ta yapacağım bildirmiştir. Bu 
fabrikalardan b.1şka Ramis'te bir 
ip ve balat, şişlide bir pamuklu 
mensucat, Ayvansaray'dtı bir de
mir tel fabrikası açılmak Uzer~ 
dir. Halat fabrikası martta men
suçat fabrikası da kAnunusani 
içinde faaliyete başlayacaktır. 

Yerli Malı 
Tasarruf Haftasında Talebe 

Tezahürat Yapacak 

Maarif VekAleti tarafından 
verilen bir emir üzerine İstanbu• 
lun ilk tedrisat müfettişleri diln 
bir toplantı yapmıılardır. Bu 

toplantıda Milli lktıaat ve Tasar
ruf haftasında mekteplerde ya
pılacak tezahürat hakkında gö· 

rüşUlmllştUr. Bu hafta zarfında 
talebeye yerli malı kullanmak 
}Uzumu bildirilecek, mektep tale
beleri şehir dahilinde tezahürat 
yapacaklardır. 

Dayak Atmış 
Burhaneddin Bey isminde biri 

evvelki gece sarhcş olarak Lü· 
lecihond~ktcki aparbmanma gel-

miş, kapıyı geç açan kapıcı ile 
sebzeci Tabiri ağır surette döv
mUştnr. 

Köylülere 
Orman 
Veriliyor 

Milli ormanlarJmızdaki yabani 
ağaçlara aşılayanlara bu crman• 
lann temlik edileceği hakkında 

bir kanun vardır. Viliyet Ziraat 
Müdürlüğü lstanbuldaki bu gibi 
ormanların istifade kabi;iyetiui 
tetkika lüzum görmüş, ziraat 
müdüril geçen gUn bu maksatla 
Beykoz ve Şilede bir teftiş yap
mıştı. Şile ormanlerında pek çok 
aşılamaya müsait yabani fındık 

ve kestane fidanı bulunduğu teı· 
bit edilmiştir. Ziraat Müdürlüğü 
Martta buraya aşı memurları 
göndererek bu fidnnlnrı aşılata
cak, bu suretle halkı aşıya teşvik 
edecektir. 

Bu ormanlardaki fidanlardan 
yarısını veyahut dörtte birini 
aşılayanlara aşıladıkları kısımlar 
meccanen verileceldir. 

Bir Kadm Kaçırllmış 
Ali efendi lımindo birisinin 

Hayriye Hanım isminde bir ka-

dını kaçırdığı ihbar edilmiı, tah
kikat icrasına başlanmıştır. 

Dilsizler Mektebi 
Dilsiı.ler Cemiyetinde bugUn 

bir içtima yapılarak yeni açıla
cak dilsizler mektebinin proğramı 

hazırlanacaktır. Mektep şimdilik 
Hayriye Lisesinde açılaca~tır. 

Çubuk Dağıtılacak 
Çubuk mevsimi olduğu için 

vilAyet bahçelerinde yetişen cinı 
çubukların dağılması için hazır
lıklar başlamıştır. Şimdiden vilA
yet Ziraat MildilrlOğOne birçok 
mllracaatlar yapılmıştır. 

l Geçen Sene •• 
Yılbaşı ikramiyesi Yü

zünden Çıkan Dava 

Geçen ıcne yılbqı tayyare 
piyangosunda Ortakay tiltcln de
posunda ustabaşılık eden Mearup 
Efendiye ıoa bin lirahk ikramiye 
çıkmıştı. Mesrup Efendi bu bileti 
18 ameleden topladığı para ile 
almıştı. Bu ameleler mahkemeye 
müracaat ederek, Mesrup Efen• 
dinin ikramiyeyi verdikleri para 
nispetinde takıim etmediğini, pa• 
ralan alarek Samsunda muazzam 
bir tütün depoıu kurduğunu iddia 
etmektedirler. 

l 7 amelenin Mesrup Efendi 
aleyhinde nçtıklan davaya yakında 
üçüncü ceza muhakemesinde bq
lanacaktır. 

Dini Resimler 
Ecnebi Mekteplerin Tefti
şine Ehemmiyet Veri iyor 

Beyoğlundaki Sen Mişel ve Sen 
Elizabet Fransız mektepleri tara
fından yapılan bazı yolsuzluklar 
lizerine alınan kararlar ~cnebi 

mektepler üzerinde tesirler 
yapmışbr. Maarif müfettişle-

rinin tetkikabna g6re ecnebi 
mektepleri, ilk tahsilini bitirme
mi olan Türk talebeleri arbk 
kabul etmemektedir. Diğer ta· 
raftan mnfcttişler tarafından bu 
mekteplerde ziyaretçilerin göre· 
bileceği yerlerde ve muallimlerin 
Uzerlerindo dini reıimler bulun· 
mamasına fevkalAde dikkat edil· 
mektedir. 

Bir Sabıkalı Yakalandı 
Arap Kadri ismindeki aabı

kalı evvelki akşam Y enişehirde 
bir kahvede Eroin içerken ya• 
kalanmıtbr. 

rimizin Paralarını Vermiyor 
l.panya bGl<ü:netire bQkumetimlı 

aruında bir ticaret mukavelesi ya• 
pıldıtına yazmışbk. ispanya hilkO• 
meti, mukavele 2 te~rio.aanide )'&• 

pıldıA"ı için 3 teşrinisaniden sonra 

lapanyaya ithal edilen Türk ııuıllıı• 
rınııa döviderinl kaytsiz ve şartııı 
nnulye b şlamıştır. Fakat meeel• 
bnnunta bitmemi:1tir. ispanya hüktl• 
meli, mukavele hükümlerini 3 teşri• 

aiaaniden enelki mallar hakkında 

tatbik etmed. ğinden Türk banl'a v• 
taclrleriniıa lapanya bankalar nda 
faiuiı olarak durmakta olan 7 - 8 
milyon fıranklık alacaklar& öylece 
durmaktadır. Tacirler bpanyay 
l'Öndermit olduklan m llar için 
bankalardan aldıklara annalara yllz• 
de on iki kader faiz verdikleri için 
ndyettcn şikayet etmekte, mü tacel 

tedbirler alıomaaını ialemekted ırl r. 
lktıaat Veka et nio bu işi de her 

halde halledeceği ha.<kında piya ada 
kuvvetli bir kanaat •ardır. 

Borç Tahvilleri 
Dnn borsada düyunu muvabbide 

54 kuru• üzer inden muamel gar 
mO§tilr. 

rı . Zarhi Şshrimizde 
Ankarada bulunan Ruı sinema 

mGtehassısı Mösyö Zarhi bugün f .. 
tanbula gelmektedir. Mlltehaııına 
çenilecek film hakkında ls tanbu da 
bir müddet meşgul olacakhr. 

BelediyJnin Ya~dımı 
Beledh e 932 bütçesinden V liyet 

Ziraat Odesına (100 ) liralık bir 

yardım yapmıya karar vermiştir. 

Para dün Belediye t r fmdan O d:?y a 
nrilmittir. 

Belediye Kooperatifi 
Belediye kooper.atifi idare heyeti 

aah i'ünil Hamit Beyin r iya ef ndo 
toplanarak bazı kararlar ittihaz 
edecektir. 

Adana'hlarm Bayramı 
5 kAnunusani Adananın kur

tulut glinüdür. Bu münasebetle 
lıtanbulda bulunan Adanal lar 
tarafından Halk Evinde merasim 
yapılacak ve bir balo verilecektir. 

Pirinç Fırladı 
Hindiye pirinçlerinin fiati 28 

kuruştan 35 kuru1a çıkmıştır. 

Kahve 
Bollaştı 

lktıaat Vekileti ile Modyano ti• 
carethanui araa.nda evvelce y ıpılan 
bir muku·e'eye göre plyaaa)'a yeni 
kahH çıkmaya baolamıftır. 

Fiat tran&it olnr .. k J.11 kuru,tur. 
Şimdiye kadar gümrükten (01 bio 
çuval kahve çıkmııt r. 

Son Postanın Resimli Hikage si: Pazar Ola Hasan Beg Digor Ki: 

1 - Son gilnlerde rak ı içen
ler çoialdı galiba Hasau Bey •. 

. • . Geçenlerde bir mccliıe 

dneUi idim. Daha kapıdan içeri 
ıılrer girmeL .•• · 

•.. Bir çıliniir ufrası ite kar
ıılaştım .. 

.•. Bundan beş altı gün evvel 
bir işim için boğaz içine gidecek
tim. Rakı afiflerinden vapurlara 
aöremedim .•• 

- Tev~keli değil dostu 1, su 
yerine rakı içenler çoğ ı . da 
ttrkos k 1 ı anyau ikide b.r ı.ı· 
lan kesıy"r. 
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r ,, 
Gençlik Cereyanını 
Ne ile 
Tanırız? ..... _________ ,.. 

Gençlik arasında açtığımız 
•nkot, bize birçok kıymetli genç• 
ler tanıttı. Bu tamşma gençlik ha· 
kkında şimdiye kadar kafamızda 
nıevcut kılişe fikirleri çözdU. Biıi 
realite ile karıı karııya koydu. 
Bizim hareketıi:ı, cansız ıandığı· 
!illa: gençlik içinde heyecanlı, 
hırslı, mef kiireJi gençler de bulun
duğu meydana çakh. 

Bu gençlerden biri geçen glln 
heyecanla anlatıyordu. 

- Sia bize ne verdiniz ki, 
bfa:den ne bekliyoraunuz. Siz bi
lim neıemlzi, dudaklarımızdaki 
tebeuUmO, ruhumuzdaki gUlme 
lcabiliyetini çaldınız. Bize gUlme
)i öğretmediniz. Belki aç kaldık, 
rıdasız kaldık, himayeaiz kaldık, 
fakat bizim buglln biıaettiğimiz 
•n bllyllk mahrumiyet bu neşe 
•çlığıdır. 

Bu sözleri söyleyen genç, 
f ençlik meselesi etrafında bir 
eaer yazıyor. Bize mukadde· 
lttesini gösterdi. Bu mukadde
hleden de şu satırları nakledf
Yoruz. 

" Türkiye' de bugün de dün• 
kUnden mühim bir gençlik meıe
leai vardır. Birçok muharrirler 
fençlik lşine şimdiye kadar 
dokundular. Gazeteler, profesör· 
ler, meb•uslar da sıra \le fırsat 
düştükçe bunu konuttular Te 

kutcaladılar. 
'' Faka Türkiye'de yine bugün 

de ., halledilmomiı bir gençlik 
lbe 'elesi., vardır. Bu sahada 
henüz yapılmıyan ve iJk defa 
Yapılmaaı lazım olan İf, gençlik 
İti ve gençliği telekki tarıımızın 
değ itmesidir. 

" DUnktı reıikArm mesnedi 
ŞeyblllislAm ve medreae idi. 

" Bugllnkü iı başmın dayan
l•cı genç ve kıpırdayan kafalar
dır. 

ıı Bunun için saltanat genç· 
liktea Urker, fakat Cümhuriyet 
r~nçUği aever. 

"Saltanat gençlikten yalnız bir 
lbutavaat iıterdi. 

"Cümhuriyet fae ondan bir 
düıiye iş bekliyor ve bu it için 
Onu seviyor. F•kat aevilen şey 
dernek, bilinen ve beklenilen şey 
demektir. Öyle ise gençliği ev· 
'tela bilmek ve tammak JAzımdır. 

"Tl\rkiyede bir cinı tavukçu
luk cereyanı vardır. Bunu mil· 
••ıeseleriJe, (sergisi, neıriyatJı... 
ltıüteha1111 ve asri kllmesleri ile'j 
t•nırız. 

"Bir de gençJik ve gençlik 
Cereyana vardır. 

Bunu ne ile tanırız?,, 
Gencin bu sualine cevap ve· 

t'ebitir miyiz? 

Ne Yapıyorlar? 
Kt. ntanjan usulUndeu kurtul· 

lbak maksadile baZl açık gözlerin 
•on zamanlarda birer kiloluk 
~osta paketlerile mal getirttikleri 
'-lllaıılmıttır. - -

Tllrlciye - Lehıstan 
Ankara, 9 ( Hususi ) - MHlet 

~cdiıioiıı dünkü içtimamda Tur~ 
•ye - Lehistan ticaret mukavele

~İtı~n Hariciye ve lktısat Vekil
k'rınin hu:ıurlarile müzakeresine 

lltar verilmiştir. 

Muhtelit-~ 
Mübadelede 

Muhtelit Miibadele Komiıyo
ll~nda itlerin bitirilmesi için uğ· 
~llfılmaktadır. Elyevm halledilmesi 
lıırngelen 24 mesele vardır. Bu 
~tbeple bir umumt içtima yapı
•caktır. Garbi Tr:ıkya Türklerin~ 

1>-r • le vziah bitirilmif tir. 

' 

SON POSTA 

fSon Postanın Resimli MakalesiaHis ue Sinir Meseiesiiiiil 

1...-------....--. 
' 

1 - Hayatta bütün cehti gayre• 
tirafzl ıinirlerimi:ıe hakim olmağa 

verir ve ainlrle değil, fikirle har•· 
ket etmft adamları bej'enfrls. 

2 - Ad1tm otlu bir demet ıi• 
nlrden ibarettir. lnıl7akla hareket 

3 - Fakat ileri hamleler yapan· 
lar, sinirlerinin feYeramna arada ••· 
rada imJ,An verenlerdir. Sinirler i 
feveran kabiliyetini kaybetmlt adam, 
ölmOı addedilebilir. 

edenler, tamamen !:Jılerinln Hİrl 
olarak f&farlar. Ve ıonradan plt
man oldukları birçok hareketler 
yaparlu. 

o 

SON~ TELGRAF. HABERLERI 
•s<sw+y H ·MUe ;; 1 M_. 

Hakikati Gizlemeyiniz! 
--c"----

M ısır Sefiri, . Türk Hükômetinden 
Daima Dost Muame esi Görmüştür 

Anlc:ara, 9 ( Huıuıi ) - Buradaki Mısır Sefiri 
Abdülmetik Hamza Beyin fesinden çıkan meaele 
karııamdaki asabiyet ve harar etbordovamdır. Hilkfı· 
metin, Mısır hUkftmetine vereceği cevabi nota 
dünkü poıta ile Kahire olçimizo gönderilmiştir. 
Türk notasının çok kuvvetli delil ve esaalara 
istinat ettiği, Mısır hükft.nıetinin nobımızı 
okuduktan aonra aradaki suitefehhUmlln tamamen 
zail olacağı temin olunmaktadır. Öğrenildiğine 
g6re, Mısır ıefiri Ankaradaki :ziyafet esnas ı. a 
reımi üniforma ve merasimden tecerrüt et:n . 

Kar Yağdı 
• 

arzuıuou izhar etmiştir. 
Buna rağmen Mısır hükumetinin aykırı bir 

vaziyet alarak nota vermlye kadar gitmeai hayret 
ve asabiyeti mucip olmu:ıtur. 

Mısır'an en bUyUk gazeteıi olan Elehram gazetesinde 
Mahmut EbUlfatin imıaaile çıkan bir mektup, ta
mamen bize hak veren bir mahiyettedir. Bu mek
tupta bilhassa deniliyor ki: "Gazi Hz. nin ve hU· 
kfımetinin ıefir Abdülmelik Hamza Beye ecnebi 
devlet ıunmesaili değil, fakat hakiki bir doıt mua
melesi ettiklerini bizzat mUıahede ettim.,, 

Buruda en i:ı-i lahnanın okkuı 40 para, pıraunın 1 Halbuki perake-nde olarak lahnanın okkası 12,5 
kkuı 40-50 paraya Hblmaktadır. paraaan~n okkaıu 15-20 kuru,tur. . . ~ .. 0 

. • • , • Yaaı Borsada çıkan blr eebz:eyı bır multalıaalın 
Sehrimizdekı ıebu hahnde ıyı cıns lahna 4 ku· Httıtı fi.tin tam yirf!lİ miali f atin• yiroruı. Arl1k 

ruıa, p1rasa 5 kuru•• verilınektedir. bu itt• ihtikir bulurtmadığma, 

ISTf.~ l r1 .4 N. /<':TER !NAN,!41 

Okumak 
İnsanı 
Cıvıfmaz ! 

Sayfa 3 

.._ ________ M. N • 

.. l 

Henüz Gelmediler 
Güstav Frölih ve Gitta Alpar 

isminde Alman ainema yıldızlar• 

şehrimize dUn de gelmemişlerdir. 

fi i tat Meclisinde 
Ankara 9 - Yeni Meclis bi

na•• yapılıncaya kadar ~ç t i nat~r.a 
Halk E-.inde devam edılecektir. 



4 Sayfa 

Memleket Manzaraları 

• 
lzmir'de 
Tramvay-Otobüs 
Rekabeti 

lzmir (Hususi)- Konak iske
lesi ile Reşadiye arasında İfliyen 
elektrikli tramvay llcretleri pahalı 
g&rUlmektedir. Dört, beş kilomet
relik bir mesafe iç!n halkın ver
diği on kuruş on para ilcret, 
bütiln teıebbüılere rağmen indi
rilmemiştir. Ayni mesafe dahilin· 
de işliyen vapurlar beı kuruıa 
bir ki~iyi taşımaktadır. 

Bir otobüs ıirketi, bir aydaD"
beri Konak ile Reşadiye arasmda 
otohtiı lşletmiye teşebbllı etmiş, 
biç ümit edilmedik derecede rağ• 
bet görmilştür. Bu yüzden elek
trikli tramvay ıirketinin yevmi 
haşılltı 400 • 500 lira azalmıştır. 

El~ktrikli tramvay firketi bu 
otobüslerin rekabetini ·ortadan 
kaldırmak için ayni mesafe da• 
bilinde otobtıs iş1et~iye karar 
yermiş, fstanbtJlda Harbiye • Be· 
tiktaş araamda işliyen otobüsler
den 15 adet getirtrr.iye karar 
Yermiştir. 

Tramvay tirketi, otoblls şir· 
keti ve otoblls sahiplerini Konak 
Reşadiye arasında otoblls i:let• 
mekten vazgeçirinciye kadar re
kabet edecek, icar ederse ziya· 
nıoa, yani 100 paraya ı:dam ta· 
şıyacaktır. Rekabet ortadan kalk· 
tıklan sonra şirket otobüs faali• 
yetini durduracaktır. 

Diğer taraftan belediye, şeh• 
rin her semtine otobüs işletmek 
için otobüs sahiplerile temasa 
geçmiştir. Belediyedin yaptığı te
ıebbüıUn ıehir namına birçok 
kolaylıklar temin edeceği muhak· 
kak görülmektedir. - Adnan 

Adana' da 
Çok Esrarengiz Bir 

Hastalık Çıkh 

Adana (Hususi) - lynapla 
Höyllğil köyünde anlaşılamıyan 
bir hastalık zuhur etmiş Ye iki 
kişi ölmUştUr. 

Bu yUzden 7 kiıi de ağır su· 
rette hasta bulunmaktadır. Şehri
miz Sıbbıyye müdüriyeti, bu hu
ıusta tetkikat yapmak üzere meı• 
kur köye bir heyet göndermiştir. 

idam MahkOmunun Talebl 

Bir mUddet evvel ağır ceza 
mahkemesi tarafından idama 
mahkt\m edilen ve elyevm hapi-
1anede bulunan Ayşe, Müddeiu
mumiliğe müracaat ederek mah· 
kemesinin tekrar yapılmasını İs• 
tem iştir. 

Adana Mualllm Mektebi 
Karantlne Albnda 

Erkek muallim mektebinde 
difteri (kuşpalazı) hastalığı görül· 
dllğli için mektep karantina altı
na alınmışbr. 

Gemlik Muallimlerinin Maaşı 
Gemlik (Hususi) - Maarif 

Vekaletinden buraya gelen bir 
tezkerede Buna vilAyeti dahilin· 
de muallimler maaşlarının kami
len verildiğinin bildirildiği ygzıl· 

maktadır. Gemlik hususi muhase· 
besi muallimlerin aylıklarını mun• 
tazamea ödemek hususunda faa
liyete girişmiştir. ----

Denizliye Kar· Yagıyor 
Derıizli (Huc;usi) - Burada 

bir haftndanberi mütemadiyen 
kar yağmaktadır. Civardaki bü· 

<laglar karla örtülüdU. So· 
r çok ıiddetJidir. 

Eliziz'de Maarif Hayatı 
~~~~~~~~~~----~~~~~~~~~~-

Orta Ve llkmekteplerde Bu Sene 
2000 Talebe T absil Görmektedir 

E11ızlz mualllmler heyeti. X lfareUI zat Mearlf MUdUrUdU,. 

EIAziı ( Hususi ) - Burada kadar talebe tahsil görmektedir. Yeni gelen Maarif Mildürll 
maarife çok ehemmiyet verilmek· Merkeze civar kaza ve nahiye-
t d. V'IJl tt b. b" Rahmi Bey devamla bir gayretle 
e ır. ı aye e ır orta ır !erden de birçok talebe gelmek· 
Şehiryatı, alb ilkmektep vardır. tedir. Orta mektepte açılan çalışmakta ve mektepleri aıkı 
Dörtyü:ıü ortamektebinde olmak pansiyonun senelik Dcreti 200 bir nezaret altında bulundurmak· 
lizerc bUtiln mekteplerde 2000 lirad1r. tadır .. 

Zonguldak'ta 
Mil i Bir Banka Tesis 

Ediliyor 

Zonguldak (Huıusi) - Tilc
carlarımızdan Şefik Kimil Bey, 
ıehrimizde " Yardım. Bankası ,, 
namile bir banka tesisine karar 
vermiıtir. Şimdilik bankanın ser
mayesi 250 bin liradır vo bir 
limited tirketi halindedir. Bu ayın 
on b6şindo küşat edilecek olan 
bankama Müdürliiğtlne, Osmanlı 
Bankası Müdürü M. Brojiyoti 
tayin edilmiıtir. -----

Konya 
Yerli MalJar Haftasına 

Hazırlanıyor 

Konya, 6 - Şehrimizde yerli 
malları haftası için büyük bir 
çalışma yardır. Tasarruf haftasın
da bUyUk bir geçit resmi yap la
cak, halkan toı: a bir bayram 
ıekliude tes'it edilecektir. Muh· 
taç köyllilere t<;humluk buğday 
tevzi edilmektedir. Şimdiye kadar 
200 bin kiloyu mütecaviz tohum• 
luk dağıtılmıştır. 

Çanakkale'de 
Şap Hasta!ığına Karşı 

Tedbir Alındı 
Çanakkale (Hususi) - Edirne 

ve T ekirdağı viliyetleri sığırla .. 
rında çıkan ıap hastalığındao 
dolayı vilayet Sağlık Zabıta Ko
misyona bu vilayetlerden gelen 
hayvanab bakariyenin Çanakka
leye sokulmamasına karar ver· 
miştir. 

Osmaniyo'de 8jr Spor l<ulllbU 
Oamaniye (Hususi) - Burada 

Gürlek isimli yeni bir spor klü
bü teşekkül etmiş ve hAmi reis
liğini Vali Ziya Bey dor'ubde 
etmiştir. 

jEIQziz' de Cumalarj Balıkesir' de 
Nasıl Geçer Bütün Bir ıvıektebi Soyan 

El:izl;ı'da Hacı izzet Pe,a 
caddesi 

El.Aziz ( Hususi / - urada 
halk hafta tatili kaounundan 
istifade etmektedirler. Baıka 
yerlerde olduğu gibi cuma gün· 
leri dtikkAnlarmı kapayıp içeride 
çalışanlar burada yoktur. Hava· 
ların müsait olduğu gl\nlerde 
esnaflar toplanır ve eğlentiler 
yaparlar. Fakat şimdi havalar 
soğuk olduğu için halk kahve· 
lere doluyor. -----
Akşehir' de Buğ
day Mübagaası 

Akıehir ( Hususi )- Şehrimiz 
Ziraat Banka· 
aının mllstab- ' 
ıillerden şim· 

diye kadar 
mübaya ettiği 
buğday bir 

milyon altıyilz 
bin okkaya • 
baliğ ol m u ş
tur. Mübayaata 

devam olun• 
maktadır. Ge
çen güo lstan-
bula elli dort AH Rıza e. 
vagon buğday sevkedilmiştir. 

Ziraat Bankaıı buiday m~ 

Bir Talebe Yakalandı 

Balıkesir, \huıusi) - E'velki 
geceı ıehrimizin Hacı Bey mek• 
tflbinde bir hırsızlık vak'ası olmuı 
mektebin hntlin kumbaraları kır.· 
larak paraları çalınmııbr. 

Poliain yapbğı tahkikatla, 
ayni mektepte okuyan Armutlu 
köyünden Süleyman oğlu Fuat 
isminde 16 yaılarında bir çocuk 
yakalanmıt ve paralar musadere 
edilmiştir. 

Mersin' de 
Mükemnıeı bir Rakı İma .. 

lathanesi Yakalandı 

Mersin (Hususi) - Namronda 
Topal Ali isminde bir adamın 
evinde evvelki akşam bir arat· 
tarıoa yapılmış ve mükemmel ter• 
tibatlı bir kaçak rakı imalAtha• 
nesi meydana çıkarılmışhr. 

•Topal Alinin uıuo müddetten
beri elde ettiği 300 kilo rakı ve 
klllliyetli miktarda cibre alınmıı 
ve kendisi tevkif edilmiştir. 

Kadirli'de 
Meçhul Haydutlar Bir 
Ağayı Öldürdüler 

Kadirli (Hususi) - Kazamıza 
tabi Sofular köyünde feci ve tüy• 
ler örpertici bir cinayet olmuş, 
~öy ahalisinden Mustafa oğlu 
Ömer Aia gece yarısı, tnfekle 
yatağında feci bir ıekilde öldü· 
rnlmfiştUr. Katil aranmakta<Lr. 

Orhangazide Menenjit 
Orhangazi (Huaus1) - Burada 

Mehmet Efendi isminde birinin 
çocuklarında menenjit hastalığı 
teşhis edilmiştir. 

bayaa memuru Ali Riza Bey 
mübayaa ettiği buğdayları cinı 
ve nevine göre ayrı ayrı dopo• 
Jara yerleıtirmiıtir. 

Gençler için 

• 
Gençliği 
Yakından 
Tanıyalım 

Yazan: Süleyman Sami 
( DarillfUnun ve yüksek tahsil gea 
llğiaden büyük ,eyler bekliyo 
lnkıllbı onlara emanet etmek i• 
yonız. Fa!ıat bu ıençlltl yalnnııb 
tanımıyoruz. lia:ıeleD'idn açb 
ank<!ıt bize _. ... aç lğf a bir cepheı• 
ı?>ı\ : 'Dlttlr. Bfr defa da g ... nçleri 
ara .. ı .. a &"i mek, oıılarm hlılerl 
fikirlerini, dü9llııU1lerial, yqaYlfla 
rını yakından tetkik etmek IAzımdı 
Hukuk Fakülte~lnden Sükylll 
iımind e blr g':nç yaıadıği muhl 
kuvvetli .. lr tetkik ve tahlilini ya 
mııtır. Bu tahlili birkaç ır.akale ha 
linde bu ıütunda uqredec:eğlL 

yaıulan okuduk' aa .onra gençU 
daha yakından tanımaya mUTaffa 
olacağımızı aamyorn&. ) 

Türkiye sarp bir ilerilerue c:' t'I" 

Yql içindedir. 
Bu ilerilemeyi içimizt 41j -

miyenler, dışımızda çelcemi) enler 
yardır. İçimizdekinin içine sindi.rw 
meyi, dışımızdakinin otalayıcı di
fİnİ ıökiip koparmak •• itte bugü
nün büyük işil 

Bu; engin ve yuca kavgamızıO 
savaşçısı kim olabilir? 

lf. 
TUrkiyede iki tllrlll imıall 

vardır. 
l Eaki = ihtiyat insan, 
n yeni = genç adam. 
Eski, yani, ihtiyar insan; i~ 

gücft tükenmiş ve kafası yıpran1 
maş insandır. Bu, yeni yUrtiyüşcs 
kablamaz yerinde katılaşırı, kalit 
ve yine bu; yeniyi ne kabul 
eder, ne de hazmedebilir. 

Genç; eskiye bağlanmıyao, 
yeniyi benimsiyendir. Yoksa, in
kılApta gençlik nüfus kağ1dilo 
6lçiilmezJ 

Gençlik; öyle bir kafa ve fc 
davramtıdır ki, bu, alirekli bil 
saldırış ve savaş gücüne ve ken
diaini biltiln 13ld.rışlarında başr 
r1cı yapan kültüre sahip olanları• 
üzençli bir nasibidir. 

Şimdi, Türkiyede, 
Eski, gittikçe, nizamından ol-

duğu gibi, mevcudundan da kar 
bedecektir. Yeninin kadrosu i,. 
hergün biraz daha kabaracaktır. 

• >1--
Bizim için, " yeni ., yl yap•d• 

kullanılacak materyalı tanımak, 
bn yolda yapılacak ilk iştir. Ba 
materyah, bir bakıma göre, tlç 
ayn parçaya bölebiliriz. 

1 Hiç tahsil g8rmiyenler, 
il Azıcık tahsil görenler. 
IIl Tam tahsil görenler. 
Cemiyetimizo kuruluşu iktizası, 

ilk iki grup, çokluk, IOD grupu 
tesiri altındadır. 

Biz burada ancak ıon grupla 
uğraşabileceğiz_, Zira: 

A: memleket mikyaamda bit 
gençlik tetkiki yapabilmek sall
hiyetinde değiliz. 

B: böyle esash bir tetkik, 
vuata nokıanhgındao, henUz yr 
yapılamadığı için yardımcımız da 
yoktur. 

Bunun için şimdi biz, yalııU 
" yliksek tahsil gençliği ,, ni el• 
a1ıyoruz. 

Bu materyal; Türl<iyenin het 
tarafından 11kalbur Ustü,, kafalaf"' 
dan, toplanm :ı bir de "biril inti,, 
dir. 

Materyaliınizin mahiyetini ken ... 
di bidiselerile anlamak ve anlat .. 
mak doğru olur. 

Pozantiye Kar Yağıyor 
Pozanti (Hususi) - Birkaç 

giindenheri devam eden silrekli 
yağmurları müteakıp Toroslara 
kar yağmıoa başlamıştır. Der 
ıetli fırtınalar olmautadır. Mar 
rukat fiyatlar1 ucuzdur. Bir me,. 
kep yiikil odun 15, kömilriln alb 
okkası ~O kuruştur. 
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[Siyaset Alemi 
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İntrika Mahsulü 

Mesele 
Bir İn~iliı telgrcf ajanıinın emaata 

111uhayyel blr wak'aJa iatlnat eden 
t•lllf'afı, bazı Mmr gazetelerine hlll 
qıllrekkep aarfettirmekto devam edi
yor. M111r hGkümetinin Hariciye Ve
klletimlzc verd ti nota ise, bu n• 
ıiye tin tam b:r te'evvücü oldu. Hl.· 
di• .! )'i bu ılltunl:ırda birkaç gUn ev• 
nl teşrih dmekl.j'imlze raj'men bu• 
gün. bir nelıze daha e1a1ına temaa 
•tıneyi1 do~ruıu, fayda ... & bulmuyoruz: 

Cümhuriyet bayr•mı mOnaubeli• 
l• verilen r~11mi baloda, protokol 
icabı, kıJiafet intihabında aerbeat 
Lu!t1nan aefirlcrd~a Mıaır elçiai Ham• 
sa Beye Reriaicümhur HL resmi 
.afhanm hitam buldutunu Hm·mt 
bir aurıstte hatırlatıyor n fealerl:ti 
~ıkarabileceklerinl ısöylüyorlar. Bu 
bahrlatma, bir hidlH addediliyor. 
Halbuki daha n.-el Mıaır hil
lllmet'nln Türk ihracat mallarına 
kartı takınd1tı ta•ru hareketten 
çıkarılabilecek çok manalu .ardı. 
Ve burün, eıı:a•ta mevcut olmıyan 
bir 't'ak'ayı t ı •er• bu suretle iati.
•ar etmek iatiyenlerln tanı hareketi 
lise göıtordi ld, Türk • l'l.11ır mil• 
let:erinln do•t mGnaaebet halinde 
ka 'malar1 arzu edil mi yor. Halbu ki 
'Tllrk n:Ulett, Mıam daima aevmiı, 
Mııır mllletini, dalma kardeı b:r 
•illet olarak teUkki etmiıtir. B:l
makabe'e Tlll'knn en büyQk ewlidına 
kartı da reaıri, buauai Mı•ırla d :Jler• 
den yilkaelecek •~• Ye •Bdln daima 
ta.zim\.lr, daima hilrmetkir olmHını 
it• milletin beldcmeal H iatemeal 
ea büyük bakkıdar. Bu mGnaaebet1e, 
daha birkaç hafb evvel geçmlt bir 
bilmOnuebe hatarlatma11 vak'11yı 

1Gzumauı addetmiyorum: 
Franaız Baıvek ıl' M. Heriyo İa· 

paııyayı .ziraret ettitl •ırada komu· 
olat •• anarşist anaaır, m .aafır 
bGkOmet reisine kartı aleyhtar bir 
eOmaylş tertip etmişlerJi. Son cere
ranların müfrt tarafhrlıuı, doğru, 
panlıı, zannediyorlardı !Li F. Jnsu 
Baıvekili, f.panJ•Yı. Fr•naı.z le ... elic
flae hizmet ettirecek bir mukave.e 
Ue baklamak uı.iyor. Bu vadide o 
4erece ileri ritmişlerdl ki M. ı : ~ri· 
ro'nua otomobiline Ye dirloln üıe• 
rlneı 

- Burada l4ln n•? SuaHni ibtiva 
•clH yarakalar koymuşlardı. 

M. Heriro. b·· meteleyi ~ale bile 
al•ayı dilşilamedi. 

Şimdi bir o hldiaeyl dn1G11fıyo
nm, bir de Mı•r Sefirine yep1ld tı 
idd"a olunan ye yapılmadı§"ını müt• 

BABİC:I TBLGBArLAB 

Amerika Cevabını Verdi 
Amerika, Parayı Verin, Borçlar Mese

lesini Sonra Tetkik Ederiz Diyor 
Vaıington, 8 - Amerika 

borçlar meselesi hakkındaki ce
yabl notasını lngiliz ıefirino •er
miştir. Nevyork Taymiain verdiil 
D'alümata nazarao bu notada, 
15 kAnunuevYelde tediyat yapıl
dığı takdirde, borçlar meselesinin 
yeniden tetkiki ümidinin mevcut 
olduğu hissettirilmektedir. Nev
york Taymiain muhabiri, yakında 
çekilecek olan bir btikftmetin. 
gelecek hnkflmet namına naad 
vaitte buiunacaf ını izah edeme
mektedir. Nota, kambiyo mDıkn
lAtına ait yeni bir teklifte bu
lunmaktadır. 

Fran•• Tedl~•Y• Aleyhdardır 

Paril 8 - ParlAmento kulW. 
lerinde hararetli milnakqalar 
olmaktadır. BaşYekil M. Heriyo, 
borçların tediyesi lllzumundaa 
bahsedecek olurıa 500 kişilik 
bir ekseriyet kendisinide vere
cektir. Parlimento tediyeye ta· 
mamttn aJeyhdardır. 

Müthiş Bir infilak 
Nnyork, 8 - Yeni Mekaika c(. 

nnnda bir kömür madeninde Yukua 
gelen bir ınfi ak 10 amelenin ölü· 
müne ıeb ep olmuştur. 

c 
tef .kaa •Öyleditf m"s muhayyel •nk'
ayı 16z önWı• getiriyorum. Vardı
tım netice şudur: 

B~yoe' mtlel milnasebet ve haya, 

daima böyle bulandı~ı .• .ıelm:4~r •• 
milletler, yok yere, bırıbırıne duşman 
yapılmak iste:ıildikleri zaman, mey
dana hep böyle uydurma bld eeler 

1 

atılmıJtar. Fa .et Mıaırın selim hlsll 
halkı, mahiye\tc bir int"rika kokuau 
HZ len bu tuaata elbette ki dü1mt• 
yecektir. "Yok, JOk,. diye bağırJyo- I 
rur, .avar .. , diye baykmyorlar. 01· 
ua:yan bir şey için çok defa N<Jyle 'ı 
iıe nr!,. dedirilmesi hep bu nevl 
laatbrın mabsu:U ola .. elmittir. 

1 

Acaba, nlbayet biz 'en böyle bir 
ıey aöylememiıi ml h .. t yorlar? 

Stir vya 

\ u,.!'osllvya bir budat lhtlllfı Oserine Bıılgar baklmetine tiddetli bir "" 
vordi.Bulgar tebeasının tepn!tlarını •krnek aı.ere bııdudu geçmebrlne müsaade 
etmiyeceğloi bildirdi. Re:ıminıizde, Bulgaristanın cevabi notaırnı haı.ırlıyacak 
oları Bulgar Batvekili M. Mu9anof ve Sofya tehrl görünmektedir. -

Kanlı Bir Arbede 
Rayiştağda Komünistler, Kahrolsun 

Hindenburg! Diye Bağırdılar 
Bertin, 8 - Rayiftağda bir mQ. 

ukere yfıı.Unden büyük bir .rbeıle 
çıkmııtır. KomGnist meb'uılar Re:
ıieümbar Hindenburg iç n •1 darbei 
hüküınet reia ·,, demiıler ve·" kahrol-
a un Hindenburır,, dive bn~ır mışlar· 

Atina Gerevcilerini:l Bir Teklifi 
A ina, 8 - Gr~u el er, hiç .kimseye 

yol verl mediti takdırde ite batlaya• 
caklarını bildirm tlerdlr. 

iki Tayyareci Kadın 
Dijon,8 - T~k aatihh bir tayyare 

ile Londradan fngilis Sudanına git• 
melde o an iki kadın tayyareci bu
raya aelaniıtlr. 

Troçki lstanbula Dönllyor 
To l ıo, 8 - Troçld, MaraUyadan 

buraya ıelmitrir. Troç1d MiJanoyu 
ziyaret etmek iated iğiai aöylewittir. 
Troçkl Ceneney• dot u yoluna de
••m edecektir. * CeDnre, 8 - Troçkl buraya 
J•'mittir. Venedlkten Yapura biaHek 
lstanbula dönec ktir. 

dır. KOrslld• Hitlercilerle KomOnlıt
ler ua11nda bir mllcadele çıkmıt Ye 

50 meb'u• b"r:birine gi.rmi" birçok 
meb'usla.r yaralanmıştı.r. CelH tatil 
edilmişt r. Rayiftağın muvakkaten 
tatili etrafand:ı bir cereyan vardır. 

Beşler Konferansmın Vardığı 
Netice 

Cenene, 9 Beşler konferana-
nın aoa mil:ıakereler:nde fngUtere, 
ltalya, Amerika, ve Fr~n•a murah· 
hulara fU neticede mutabık kal
mıılardır: Tahdidi Teslibat Koferap
•tnın ba41ıca gayelerinden biri, Al
manya Ye ıillblan tecrit edilen dit r 
milletlerin, bütila milleti ere miiuvi 
emeoG aelimet temin eden bey
nelmilel bir r~j1m dahilinde tHlihat 
Hhasında hukuk müaavatı temin 
etmektir. 

Amerikayı Gelen Altmlar 
Nnynrk, 8- DO.n fngi tere, Fran· 

•• Ye Hind.atandan buraya 6 mil7oa 
S50 bin dolar kıymetinde altın ıet
mi~tir. 

TEFRiKA NUMARASI: 16 
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hakikatler, vak'alar anlath ki 
binbaşı Faruk inanmıya nıechur 

Ye kıı girerken Adanın en gftzel 
günleri olduğu halde bu ilk ve 
•on menimlerde zenginler Ada
dan uzaklaşırlar. 

• • 
CBPBE GERiSi 

'' M l l l f ROMAN,, 
Muharriri : B1.1.rha11 Cahit 

- Niçin Faruk Bey Ad;ıya 
bdaı gelmişken sizi yeme!t ye· 
•eden aatvermek olur mu? Hem 

timdi bulamusmaz. Saat tam on 
iki.. Eğer lfttfen kabuJ eder.:oeniz 
yemegi birlikte yeyelim. iki va

Plll'ile dönersiniz. 
Bu çok aaoılml ve nazikane 

teklifi reddetmek d, ğru olmı;a· 
ıcaktı. Binb8fl F .aruk hnrmetl~ 
t:. .. uu eydL 

Genç erklnı harp atedeuberi 
l\da hayatın" 7eni zenglıılerin 
6lemleriai ifitir Ye apğıdllD ge
len bu dedikoduların cercyanma 
kapılarak herkeı gibi b"' kahra· 
tQanlara karşı kin duyardı. 

Fakat Bedia. seyahatinden 
d6nüşU bu Ada ziyareti, bu soh
bet ona hiç fevkalade g6rllomedi. 

Etraf.nda, rahat. ferah bir 
ba1at görüyordu. Ve bu genç 
"• gtb:el kadıa ne gilzel konUfQ
'°"· Ne ıtael kokuyor , .. lneam 
.. tatlt o,.ı.,orda. 

Sofra baııncla yaln 'Zd.lar. 
Dilrüba H. anlahyordu: 
- Bu sene sonhnhnr iyi uza· 

dı. Ben de Adnyt bırakmad•m. 
Maamafib birkaç gün sonra 
Nişantatın• in .. ..:eğiz. 

Ve t enç zabitin kadehine 
ıarap botaltırkea iliYe etti: 

- Ümit ederim ki aputıruana 
da gelirsiniz Faruk Beydfendi. 

- Teşekkür ederim han1me

fendi. Rahatı ı ederim efendim. 

Ve fündan bundaa konuştulaı. 
Binbaıı Faruk genç kadınm 

sohbetini okadar lezzetli bulmuştu 
ki öğleden sonra ki iki vaparunu 
kaçırdı. 

Uzun bir d~ıiikoduva da1mıJ
lardL 

Dilrllba H. ~rkAndım birinin 
maceruım an!atiyordu. lfüıba,ı 

Faruk bllrınet ettiği bu Amirin 
bir kadın için bu kadar ıarip 
YUİyetlere dO,Dceğini t.bmin et
mifordt&. _G., kadın OD• a,ı • 

oldu: · 
_ Pek tuhııf, diyordu. Ne 

kadar ciydl g&ün6r. Hele vaxif'* 

başında. 
Genç kad n mUstehzi bir te

be .. ümie cevap verdi : 
- Kadı11 hazan Yazifeyi de 

geri b rakır. 
itte bu ce.-ap genç erklın-

harbı tutufturdu. Yarun Baat 
m&aakqa etti.er. 

Binbqa f eruk ( •azif• ) yi 
ihmal ettirecek h1çbir ıey olma· 
C:.ğında esraf ediyor. inat ecli

rordu. 
Genç kadıo onu·n bu heye-

calUDI aDk6oetle kart hyorJu. 
Ve nihRyet ona bak vermiı 

g&rDndn. 
Milnakaşa biter ~iba oldu. 

fşte bu aralık iki wapurunun 

Heybeliye doğru uuklaşbğım 
gördiller. 

Genç kadm nnsafirini ağ rla· 
nıak, ikı &aat sonraki yapur 
zamanına kadar oyalamak için 
ona bir tur teklif etti. 

Ber,ak bir .soubah 1r hau:ııı 

idi. 
Ada tenhalaııın'fb. 
V • ıa;tiptİı' bahar baflarkea. 

Arabaya binerken Di•rUba 
Hanım bundan bahsediyordu: 

- Hakkı Bey burada olsaydı 
ıimdiye kadar latanbuJa inmiftik. 
O Adayı temmuz ayında seTer. 

Hava o kadar berrakb ki 
teneff liı edilmeae imanuı cildin
deo İflİyecek hi~ıi veriyordu. 

Gtlzel, iki beyaz bey,V ko
tulu araba nizamdan çamlara 
do;ru hareket ettL •• 

Qeuç kadın anlabyordu: 
~ Bu yaz Hakkı Bey hemea 

hemen bir ay lstanbul' da kaldı. 
Geldiği ~amand11 pqadan vakit 
butamadıkiJ 

_: Hangi pa~adanf 
~ LeYaıım Reisi Paıadan, 

çok doılturlar. 
Binbatı Faruk ya•at yavaı 

ur.iyeli anlıyordu. Berlin 'de, 
Viyana' da oturuµ bftyük mikyaata 
ticaret işlerini çeviren Şeker zade 
Hakkı Bey demek pek yDksek 
makamlarla dost idi. 

Demek kendi hareketini adım 
adam takip eden Şeker sade 
Hakkı Bey blyle reaınl vuıtalarla 
onwa bareketleriai koatrol •dl-

Karilerin 
Suallerine 
Cevaplarım 

.,Beı alb aydanberi bir kızla 
ıevifiyorum. Bir gün ona arkada
ıımla bir mektup gönderdim. 
Mektubu alırken arkadaşıma "Ben 
zengin bir çocukla tanışmak 
ve evlenmek iıterdim.,. Demit-
Bunun llzerine bir mtıddet ken
disine kartı likayt kalmaya ça
lqtım. Fakat o beni buldu, vo 
ıevdiğini, hatta niıanJanmıya bi
le hazır olduğunu ıöyledi. Söyl• 
eliğine laanayım mı?" 

Kadıköy Y. Ş. K. 

Anlatılan sevdiğiniz kız daha 
pek çocuk bir ıey olacak. Ar
kadaıınıza ıöylediği ıözlerini de 
çocukluğuna bağışlayın. 

• "20 yaıında bir kızım. 25 
yaşında bir gençle sevişiyo
rum. Evlenmemizi teklif ediyor. 
Fakat bir defa evlenip karııım 
boıadığı için cesaret edemiyo
rum. Beni mes'ut edeceği hak· 
kandaki ı6ılerine inanayım mı? 
Siz ne dersiniz? 

Adua N. R. 

Kııım, bu adamın birinci ka
rısını bırakması, hiçbir kadınla 
geçinemiyeceğfne delalet etmes. 
Birinci karısını niçin bırakmıt
Bunu tahkik ediniz. Eğer hırçın. 
hovarda, geçimaiz bir erkekse 
ve kansı ile bundan dolayı ge~ 
nememişse o vakit emniyet et
memekte haklısın. Fakat biru 
da kadın kabahatli ise, o vakit 
erkeğe blltlln kabahati yllklemek 
ıllnab olur. 

Onun için •aziyeti tetkik edi
niz, ona göre karar veriniz. 

• 174• örümcek Beye: 

Hiklyeniz her vakit, her yer
de te1adüf ediJeıı vak'alardan 
biridir. Bir eyde bir scenç kızla 
bir genç erkek yanyaaa otu
rabilir mi ? Y aptığ nıı belki 
doğru değil, fakat insanı llmit
ıiıliğe ılirllkliyecek kadar da 
vahim değildir. Kız bedbahtmıı 
ki llç erkekli bir eve d01m01o 
Onu haline bırakınız. Kader onun 
kısmetini versin. Siz de se•iyor 
zannediyorsunuz. Fakat alikam
zın itmi ıevda değildir. Bunlar
dan kurtulmak için siz de ağa
beyleriniz gibi evleniniz ve evden 
ayrılınız. 

HA'll ır~Yl~ 

yordu. Bunlan döıUollrkea genç 
zabit kendi kendine bu meıbur 
tüccarın fikirlerine alet olmad.
ğına teıekkDr ediyor, ıerefial 
kirletecek bir harekette bulu~ 
madığı için kendi kendini tebrik 
ediyordu. 

Genç kadın, dn~nncelerin• 
zarif bir ıualle nihayet verdi: 

- Berlin'de iyi eğlendiniz mt 
Faruk Bey! 

- Ancak iki gece kaldım 
Hanımefendi. BUtlln günlerim ka
rarglhta geçti. 

- imparatoru g6rd0nlb mt\I 
- iki kere sofrasında bulun-

dum. 
- Büyük muvaffakiyJL 
- Niçin Hanımefendi. 
- Biıim paıayı lwparator 

ancak birkere yemğe davet etmit
- Olabilir. Bu feref şaha. 

değil. Vazif emedir. 
- Çok mlUevazısımz1 
Araba ma<len yo)una girmiftl 

Genç kadın! 
- Faruk Bey, dedi. Zannederim 

ki bugün •izi Adaya geldiğinize 
piıman ettirmedim, Yapuru kaçır
manaza acbep olduğum içi :ı bana 
danlmadınıa deiil mi? 

Genç zabit kızararalu 
( Arkuı .ar) 



Dü.nga Hadiseleri .. 

Biribirini 
Tanımayan 

iki Devlet 
Dnne k d r Çin devletinin bir 

Çin Ve Eski parçası iken şlm?i 
. Japonyanın teşvı· 

lvfançarı kile ve Manşuko 
ismi altında istiklAlini ilAn eden 
ski Mnnçuri memleketi, hemhu

dut bulunduğu Çiole kat'i ıurette 
alakasını kesmiş bulunuyor. O 
derce ki bu memleketin pasaportu 
He hiç kimse Çine giremediği 
gibi Çin pasaportu ile de bir 
Çinli Mançuriye gelemiyor. İşin 
asıl garibi, bu iki memleket ara-
mda posta muamelesinin dahi 

garip bir şekle girmiş olma11dır. 
Çinliler, Manşuko devletinin posta 
pullarım da tanımıyorlar. Japonya 
vasıtaaile Çine gelen ve Üzerle-
rinde Manşuko posta pıalları bulu
nan zarflar1, fizerlerind pul yok-
muş gibi Taksa muamelesine tabi 
tutuyorlar. Çin blikt\motinin bu 
b roket tarzlna Manşuko devleti 
de Çin pullarına yni muameleyi 
yapmakl mukabele ediyor. O 
ıur tlc ki bn iki memleket çok 
g rip bir vaziyete dilşmUşlerdir. 
Çin - Japon ihtil fma, bir de bu 
meıelenin ıammolma ı ihtimali 
ço kuvvetlidir. 

lf 
Roma - Metroviçn hapltbane-

JSırbistan' da sinde bulunan yfiz 
eksen m bkfım 

Açlık Grevi müştereken çlık 
grevi ilAn etmişlerdir. Bu mah· 
kiimların yllz altmış tanesi siyasi 
mUcrimdfir. ÇUnkü hapishane 
idaresi, bu m hkümlara ne kitap, 
ne gazete hatta ne de çamaıır ve 
elbise getirilmesine mUsande et
memektedir. içlerinde Hırvat ve 
Sloven milletlerinin çok mUnevver 
çocukları vardır. Grev neticesinde 

sasen ıbhatlerl bozulmuş olan 
m hkümlardan kırk tane f bitkin 
bir hale gelmi )erdir. 

Fran ız COmhur rei i M. Du

Gorgalof'un 
Anasının 
idamı 

meri 6ldüren Ye 
sonra bu cinaye
tinden dolayı idam 
olunan meohur 

beyaz Rus Gorgulof alleıiue n 
tüne fe!Aket kuşunun kanat ger· 
diği anlaşılıyor. Gorgulof'un naıı 
d , bundan birkaç. gUn evvel 
Sovyet Rusyoda kurşuna dirilmek 
urelilc idam edilmiştir. Çünkü 

bu k dın, Sovyet bUkiimelin alt 
buğday çuvollarınd n hınızlık 
yapmakla ittibam ediliyordu. Sov
y t hükumeti, on neşrettiği bir 

anun ilo iıtibsal neticesi d vJet 
i ı ıi olar k yrıl n gıd mad

d lerlle nakil • aıtalanndan erzak 
çalanlar hakkında en ağır ceıanm 
t tblk edileceğine d ir bir kanun 
ne retmişti. Gorgulofun anasının 
idamı, bu yeni kanunun bir icabı 
olmqtur. Bu kadın d •lete alt 
bğday çalarken tutulmuf, mahke· 
me i görülerek uçu s hl t ol mu 
v id m edilmi fir. ... 

Sabık F şist fırk ı umumi 

Faşist kAtibi M. OgUıt 
Türetti , Fırk 

Partisinde Umumi KAtibi M. 

Staras'm bir kararile e gayri 
muayyen bir mUddet için fırk -
dan çıkarılmıştır. Bu muv kkat 
ihraç c ıasının sebebi M. 
TUratti'yc isnat edilen bazı 
yolsuzluklar arasında tarihe 
mal olacak resmi evrakta ter-
biye vo ahlAkın kabul ede-
miyecegi tabirler kullanması, 

yni zamanda fırkanın en mühim 
mevkilerinde bulunmuı bir zat 
hakkında d kOfUr dolu m ktup-
1 r yazmasıdır. 

.... . ao ff>S'IA 

T ARIHİ MUSAHABE 

Hünkir, Sadrazam Arıyor! 
"Kur'a he iş Başına Gelen Kurşun 
ÜçUncU Se

lim, müıknl bir 
v ziyetto idi. 
Ruslar ve Avus
turyalılarla Oı

manh devleti ra• 
ıındaki muh • 
rebe, acıklı af· 
balar geçiriyordu 
ve devlet, yar 

İle Dünyadan Göçer,, bolabllmek için 
timdi bu usule 
mUr c t ediyor-

OstUne yara alı

yordu. HUnkAr, 
ilkin Sadrazam 

Yu uf Paş yı 
azlilo mUşkUJlere 
bir çare bulmak 

istedi. Rusçul<takl 
ordu, koca bir kıt 

çlıkla pençele ir
ken ı drazamıo 
konağına yan gelip c riyelerle 
oynaımasmı vesile aydı, Yueuf 
Paşayı azletti, yerine K bya Ha
san Pa ayı getirdi. 

Fakat bu tedbir, aıkort hare• 
ketler üzerinde h yırh bir te ir 
yapamadı. Ru l r, Fokıchani 
mevkiinde büyük bir galebe ka• 
zandılar, arkasından da yeni ad
razamı Bozeo mevkiinde yakala• 
dılar. Fok chandakinden daha 
ağır bir bozgunluğa uğrattılar. 
KAhya Hasan Paşa ağlıya ağlıya 
kaçtı, çok gerilerde göz yaşını 
dindirebildi, ve barındı. 

Beri tarafta Avusturyalılar da 
Belgrat, Semendere, FetbOlislRm 

kalelerini birer birer almışlardı, 

Vidin e Niş istikametlerinde yU· 
rUyorlardı. BUtün Rum li ve hatta 
payitaht tehdit ltında idi. 

Üzlincü Selim, ne yapabile
ceğini tayin etmekt mlltereddit 
idi. Kime elini uzatsa bo çıkı· 

' 

OçnncO Selim, puıulalara g6z 
gezdirdikten ve bu adamlann 
kat'ı bir teveccühte bulunmaktan 
çekindiklerini gördükten onra 
yOıUnn şeyhuliıl ma çevirdi; 

- Efendi 1 • Dedi • lıtlşar 
den bir ey çıkmadı. Bir de 
fıtih re edil e? 

lıtihare, mal6m oldutu Uzer , 
bir t ebbü sOn bayırla çıkıp çık• 
41uyacağmı olamak için apte 
alarak, dua okuyarak uykuya 
dalmak ve rllya beklemektir. 
ÜçüncO Selim, iyi bir ıadrazam 

lt•-•n••s•aaae•-••H•.a••-•..-.a•••••eea .... ..-.. .......... . 

Şaşmaz 
Bir tıcı Kız 

Bu Sene De Bir Amerikalı 
Kız Birinci Geldi 

\ 
' 

du. Şeyhllli 1 m 
Hamidi zade Mus• 

taf a Efendi, p -
dişahın bu fikri· 
ni hemen t vlp 
etti Ye • tihareyi 
bizzat y pmak 
için izin istedi. 
Fakat llç gece 
Uıte Oste ptes
ler alıp, namazlar 
kılıp uyuduğu 
bnlde rtıy ında 

bir iıaret glJremedf, ıadr ıamlığa 
IAyık bir adam hakkında manevi 
bir mir alamadı ve 11kıl aıkıla 
p diphdan 6zGr diledL 

Artık dert baı k lmııb, 
ba kalanndan yardım YO derman 
ummaktan lalde yoktu. Oçllncll 
Selim, bu kanaatle bizzat iıtiba· 
rede bulunmayı kararlaıtırdı, 

yüreğini l temiz tutarak • uıullı 
dair ıinde • hazırlandı, namazını 

kılıp duaaını okudu ye yat ğuıa 

firip uyudu. 

F oauphanall b ŞeyhDllslAma 
nasip olmıyan manevi ilham, 

ÜçUncll Selime rllyasında el ver

mişti, meçhul bir köıeden ken• 

disine k ıakallı, aılan yapılı 

bir adam a6sterilmiştl. 

Padişah, sevine sevine uyandı, 

lAkin kim eyo bir ey söylemedi. 
ikinci gece de, ıkUıevk ile istih • 

reye v rdı. Üçllncil gece bu rUya 

tekerrür tmekl beraber ful 
olar le &nUne 16yle bir levha da 
konulmu&tu: Cezairli Ha n P 1, 

Filhakika Hasan Paıa, o dev
rin en liyakatli birveıirl idi. Ce-
sur, tecrübeli e dehb ı ldL 
Etrafını man ız icraatile yıldır-

mışb. F kat ıakaya gelir bir 
adam olmadığı ıçın hiçkimae 

tarafından padişaha tavsiye olun-

yordu, kime itim t göster e 
aldanıyordu. F okıan ve Bozeo 
mağlubiyetleri Oıerine KAhya 
Hasan Paşayı da azletmişti. 
Sadrazam kaymakamına ya:r:• 
dığı hatta : " Gece gOndUz 
ağlayıp diyorum ki Yarap 1 Beni 
cihana rllsv etmeden, böyle pe• 
rlş nlıklar içinde inletmeden be .. 
ilk vo ci mimi b k eyle ! " gibi 
cümleler kullan rak fOturuou 
gösteriyordu. 

' muyordu, bahri ttınlmıyordu. 

F kat bir adr ı.am IAzımdı. 
Devletin en blly k makamı, o 
karııılt günlerde bo bırakılamaz
dı. HünkAr iı kimıeye mührünü 
teıJim edemiyordu. Nihayet bir 
iıtişare meclisi topl mıya karar 
yerdi. Şeyhuliılimı, k ymakamı, 
yeniçeri ğasını çağırdı, .. gerek 
cenk eri, gerek post veziri,, ol
mak iizore her birinin bir pu ula
ya beşer isim yazmalarını ıö_yle
di. Cenk eri malum. Kumandan
lığa IAyık adam demekti. Post 
vezirinden maksat ta fikrinden 
istifade olunabilecek idare ada· 
mı idi. 

Mecliste toplan nlar padifa• 
hm emrini yerine getirdiler, be-

Amerik da ~932 ıoneıl için 
t ,banca il yapılan teı lita• 
bakaaını reçen ene olduğu gibi 
bu sene de bir kıı k ıanmııbr. 
Bu ate~ mu abakası, toplu bir 
tab nca ile 20 metreden eni, 
boyu on b şer santim tutan bir 
hedefe ateı etmekten ibaretti Ye 

100 kurıun atmak lAzımdı. Mis 
Arlayn Bro n atbğı 100 mermi
nin yftzllnU de hedefe i abet 
ettirerek birinci gelmiştir. 

=====-=========== 
• SON POSTANIN 

~N FIATLERI • .., 

§er isim yazılı bir r puıula ver
dilerdiler. Lakin ağız birliğile de 
yapılacak intihaptan m s'uliyet 
kabul edemiyeceklerini söylediler. 
Hakları da vardı. Öyle bir za
manda her hangi bir adamı pa
dişaha tavsiye etmekten tehlike 
çıkabilirdi. ÇOnkll v ziyet, değ- İ 
me zeka ve değme iktidar il 
dO:ıe1mek ca~ını uecmiıti. 

t-lla.nın tok sütun t satırı gazotcınin 
metin yazı ile vasati 4 kelimedir. 

2-Aynt yazının 2 satırı t santinıdir. 
3-Daha kalın ve daha lnoo yazılar 

sııntiın ile hesap edilir. 
4- ıı.yfasrna göro ilA.nlar aoıı.ğıduk 

fı tl~rc tlibidir: 

nvfn -' 2 
inci 

• 
3 c 

4-5 c 

Dığer enyfalarda 
bon ea) r da 

Santlnıt 

400 Kr. 
250 • 
200 • 
100 ~ 

50 
25 

Rilyı, ihmal edilmek latenilen 
1Ukıek bir ehliyeti meydan 
koydu ve Ha11n Pa a ı drazam 
tayin edlldL 

Nekadar yaıık ki Ha n Pap, 
ç.ok y f m dı, mUsbet bir lı 

görmeden 6ld0. Bu sefer, ÜçDn
cll Selim, ·iıtlhareye )'anaımadı, 
eYvelce mazhar oldufu isabetli 
ilhamın tekerrllr etmemui ihti-

malini dütilnerek başka bir yol 
tuttu, kur'aya müracaat etti, bD-

tUn vezirlerin lılmlerini ayrı ayrı 
birer klğıda yazdırarak bu kA-
ğıtları hırka odasına ıerpiıtirdl 
ye kendiıl o odaya girip gelişi 

gllzol klgıtlardan birini eline 

aldı. Bu k ğıdın Ozerinde "Ruı

çuklu Şerif Hasan Paıa.. fıml 
yazılı idi. Sadaret emri ve hUo-

kArın mUhrU hemen kendieine 
gönderildi. 

Bir ıene onr (ŞOmnO) de 
uyurken, 1 tanbuldan gönderilmiş 
olan, imrahor Hüseyin Ağanın 
attığı kurşuni 6ldUrUlen adr -

zam Ha an Pa,a, iıte bu 
adamdır. 

Kur'a ile i b oına gel nlerin, 

kurounl dllny dan göçUrUlmeleri 
çok görGlmem fl k. - M. T. 

Kiounueyvl i» 

1 
Bilmecemiz 

Geçen Bilmece
mizi Doğru 
Halledenler 

( OQnkO nüshadan mabat ) 
Birer Adet Knrfun Kal mi 

Alac klar. 
Kadıköy Sen - Jozef mektebi tale

besinden Semih :Naci, lstanbul tm: 
ortamektebl Oçllnca sınıftan 540 Su• 
zan, Gaziosmanpafn ortamoktebi ta• 
lebeslnden 207 Ali Ziya, Davutpaoa 
ortamektebl talebesinden 186 Sami, 
KaragUmrOk 27 inci mektep talebe
sinden 593 Salııbııttın. Gelenbevi or• 
tamektebi talebesinden 500 İsmail 
Sıtkı, Istanbtıl 49 uncu mektep tale-
besinden 58 Azmi, lstanlml 12 lnol 
ilkmektep beşiuci sınıf taloboeinden 
208 Naci, Çapa 31 inci mektep tal .. 
besinden 242 Muhiddin, lstnnbul 
49 uncu mektep be9inci sınıftan 169 
Mihrünntsa Hanım ve Boyler. 

Bir r AlbUm Alacaklar. 
lstan bul kız ortamektebi talebe-

sinden 544 Atıfet, Jzıı.it, Yetiloteldı 
Nahit, llaskOy camlsoka numara 1 '1 
Zebra Neıat, letan bul kız orta mektebi 
talebesinden 49 Necdet, Yedlkalo Ka
yulııbakkal sokak. numar 89 Mustafa, 
Oobanbey fetaslyonu hudut takım ku• 
mandanı Bahri Bey kızı MeH\hat, Ha• 
li9 Kılburnu numara 25 Mahmure, 
Konya kıı ortamektebi OçUncU ııınıfo 
tan fahrilnnisa Ratit, Ankara Işıklar 
caddeei Necatibey mektebi dördUnc11 
ıınıftan 159 Ali, Ankara kız llseıl 
dörd!JncU sınıftan 6t6 Tayyibe Hanı 
ve Beyler. 

Birer hlk ya kitabı a-
caklar. 

lstaubul erkek lfseel biri ıı el sını
fından 610 Fikret, Ietanbul B D rdlrek 
numar 6 FAtma Fevziye, lstaıılıul 

kız ortamektobl talebesinden 573 &• 
llde, IlaskOy Keçecipiri mahallesi Bek• 
çi sokak numara 1 Mefharet1 Balıkesir 
erkek ortamektelıi birinci sınıfından~ 

matuk, Gönan kız mf•ktebi birinci 81'" 
nıf tnlebeeinden Nazmiye, .lstıı.nbul 
Ennat mektebi talebesinden 131 Ruhi, 
Salihli Altınordu ilkmektebl bcşlnol 
eııııfından 417 Cemil, Uıunköprn ml• 
mıı.r Bnyrettinbey mektebi botincl ıı• 
nıfından 28 Fetiye, Jstanlıul kız or 
mektebi talebesinden ~68 Nimet, An• 
kara Millet Meclisi polis memuru Hay• 
dar bey kızı 1ılevhilıe, !dtırefte llkmek• 
tep talebesinden Kaya Fuat, !I. Ko
malpaşa kazasında. yağcı SOleymım 
efendi kızı Neriman, ~ivas askerlik 
dairesi mOlhakı kaymak m Fazıl Bey 
kızı Cahide, Adnnıı. lnönU mektobl 
boıinci sınıfından 112 Makbule, Anka• 
ra kız orta mektebi UçOncO sınıfından 
69 Muall!ı, Adana inkılAp mektebi 
tıçUnctl sınıf talebesinden 49 Zafer, 
Balıkesir Gaztmektebi OçtıncU sınıf 
talebeıinden 410 Fuat, Samsuıı latik
llJ mek tebl dördüne O sınıf talebesin• 
den 271 lemot, Edirne tehir yatı mek
tebi ikinci aınıfınd n 20 Nadide H.ı.nım 
ve Beyler. 

Birer muhtar defteri ıa
caklar. 

Unkapanı 12 lncl mektep be9inol 
sınıfından iffet, Davutpap ortamckte
bl birinci sınıfından 201 ZekAi, Po~ 
tevn iyal Lisesi ikinci smıfından 
SSS Mehmet, Sivas Kız ortamcktebl 
birinci sınıfından 70 Nezahet, An• 
kara Cumhuriyet mektebi betlncl 
ınıfmdan 506 Ali Mustafa, Ada• 

n .. Abdullş.b efendi mektobi tale
besinden Melahat Osm n, latnnbul S4 
üncü mıktcp talebesinden 2?61 Hamdi, 

Adana Tica.rot mektebi tıçOncU sı-

nıf talQbolerlnden 80.! Cemil, 1 tanbul 
44 cU mektepten 802 Kemal, lstaobul 
Alman Ticaret mektebi tıılebcsindon 
Bezaı.yan, Ankar orta ticaret mektebi 
birinci sınıf talobeslnden 33 Unlre 
Mehmat1Hanım ve Beyler. 

Birer k art kazenanl r. 
lstanbul kız orta mektebi talebe-

sinden 811 Maltı.hat. Kadıköy kız or• 
ta mektebi yedinci sınıfından Muazzez, 
Adann in,uln.p mektebi Uç On eti srnıf 
talebesinden 881 Suphf, ErenkOy TeJli 
kavak numar 20 Naime Tevfik, Kırk· 
larcli Tedik Fikret mektebi dördüucll 
sınıfından 220 Hah1k, Adana Ticaret 
mektebi ikinci ımıfından 836 Hikmet, 
Beyoğlu Tarsl Yarldu mektobi talebe
eındon Aleksandır Aslan, letanbul 
kız Ortn mektebi tnlebesindon 266 
Makbule Tahir, Balıkesir erkek ortft 
mektebi ikinci sınıfından 11 lu tnfa, 
Kadıköy erkek lisesi biıincl ını-

fıııdan Turhan. Ankara kız litıcı 1 dör· 
dOncıı sınıfından ıoı Fatma, O k !dar 
Toygarbamza eokağınd numara 6 
Sa.niye, İstanbul 44 OncU ınoktep 9 
nei ını{ından 9 Z<ık"ye, letaııb ıl kız 
orta mektebi talebesinden 220 J t thi· 
ye, Biga llkmektebl taJebesind a~ 

dullah oğlu L(ltfi Boy vo Hlint Jar. 

( Al a ı 'ar) 



Ziraat Bilgisi 

Bb.o ziraat bueu undaki 
nıfişkillleriniz.i aorouuz. 

&on Poeta'nın 

4Çiftçi> ııi ıizi gaç.llJkten 
kurtaracaktır. 

Buğday 
Kurdu 
Ve Çaresi 

Değirmenci Zekl Beye: 

Nümune ini gönderdiğiniz: 'fe 
anbarlarıuızdaki buğdayları y~ 

diklerini söylediğiniz böceklere 

Türkçede "buğday kurdu., ve 
f n lisanında da "Kalandr Gr • 
llarya,, derler. Haşerntın kınlı 

kanat mıfmdan olan bu muzır 
böcek iyah renkte 3 • 4 mili· 
ınetre uzunluğundadır. Uzun bir 

hortumu ve bu hortumu üzerinde 
de iki boynuzu olm ıile pek ko· 
lay tanınır. 

Buiday kurtları ambar, değir-
en ve f brikalard ki buğday

lar anı: oldukları zaman pek 

çabuk Ureyerek bllyllk zar rl r 
y p rlar, kAhil böcekler buğday· 
lann çizjllleri llzerlne yumurta 

bırakırlar. Bu yumurtalardan 
çıkan iy h ba lı, beyaz vücutlu 
knç.Ucek kurtlar t nelerin içini 

yeyip kabuktan ba ka birşey 
bırakmazlar. Buğday kurdunun 
İatilAsın uğrıyan buğdaylar bir· 

denbire boşalır, kurtlar kırk 
gUn zarfında i tihalelerinl ikmal 
edip çıkan kAhiller tekrar yu· 
murtlamıy başlar ve böylece 
ıenede tam beş ne il yaparlar. 
En onuncu kAhiller rtık yu• 

nıurtlanıayıp ambarın pencere ve 
kapı ralıklarınd uyuşuk ir 

halde kışı geçirirler. Ni n ge
lince yine c nlamp ı: rarlarma 
b larlar. 

Buğday biti memleketimizin 
b r tarafında ardır. Temiz b • 
kılmıyan ambarlard ço ç tesa· 
dnf olunur. Bu haşereye kar~ı o 
ıon mllcadele u ull rl ıunlardır: 

l - Ambarları daim t mlı 
•e aerin lutmak. Buğdayları t rar 
IDıkinelerinde çalk l m k. 

2 - Ambarlartn pencere Ye 
il pılarım kapayıp koknrt tOt· 
•Uıll yapmak. 

3 - Otuz bao aanm ğı iyice 
•zlp üzerine aıcak ıu dökmek •• 
)'arım ı at onra bu ıuyu ıOıe
rık du ar, t van ve pencerelere 
PUıkOrmek. 

( Pencere Ye kapıların kapaıt
ln ı l6zımdır) 

4 - " Tetra Klorür dö Kar-
bon " mayiini yıgınlar zerine 
d6kmek. 

Bu madde katranlı bir tabaka 
h ıl ettiğinden intişar eden bo
iucu buharı altındaki böcekleri, 
kurtl rı bir haft ~ rfında öldü· 
rOr. Ynı: kilo buğday için beı 
i1' m ilAç kAfidir. 

5 - " Paradi Kloro benzin ,, 
ismlndek kristal maddeyi yığın· 
lara karııtarmak. Bu maddenin on 
gramı yllz kilo buğdayı ilAçlamıya 
Y ter. Buğdayl r bir fıçı içinde 

zar zar muam le edilirse ilicın 

te&irl daha ziyade artar. Böcek· 
lere yıldırım gibi tesir eder. 

Bu iliiçlar lstanbuldaki eza 
d polnrmda bulunabilir. Dördlln
cn UnUu 250 il' mı 60 kuru tur. 

Çiftçi 

Dünyada Olup Bitenler 
- ~- ~~--~----- - ~-

Zeki Ve Cesaret 
asını Kazanan 

1 - Birinci mükafatı kazanan kö• 
pek: Reke, bu bHyUk bir Alman köp& 
ğldir. Sahibi olıı.ıı çocukla birlikte 
deııizo giderler. Köpok sahilde bekler, 
çocuk denize girer. Bir müddet :eonra 
Reks çocuğun imdat diye bağırdığını 
ltitir, derhal denize atılır. Fakat çocu· 
ğun can hnvlllo kendisini de batıra· 

bileceği ni dflttinOr. Suya. dalar. Ço· 
cuğu otcğintlen yakalar. Sonra başını 
sudan çıknrarnk çocuğu sahile çeker 
ve l.urtarır. 

Kan adanın T oranto ehrlnde 
her sene milli sergi mUnasebetilo 
en değerli vatandaşlar mükfi· 
fatlar verilir. Burada en bUyUk 

edip, air, ressam, Alim vo ıpor
culnr eçilir ve her birine yrı 
yrı hediyeler verilir. 

Bu sene sergiye garip bir 
mil abakn daha UAve etmiiler: 
Köpekler. Onl r da vatanda 
değil mi? Niye onları bundan 

mahrum etmeli. Sergi heyeti Kn· 
nad dahilinde zeka ve ceaaretile 
in am ölümdeo kurtarmış köpek• 

leri bulmaya k rar vermiş. Gaıe
zetelere il u vermi • Zeki nokta• 
ımd ısrar edilmiş. Kurtarıı fıin• 

de köpeğin mutlak zekAsım d 
kullanmıv olm aı ıart ko ulmuf. 

Bu mü.ah kaya 30 kadar 
köpek ittir k ettirilmiş. Heyet 

bunl rın içinden yalnız ltısını 
mnk fata layık gör Ut- Bunlar· 

dan dördUnlln yaptıkları kahra
manlık ve gfüıterdikleri zekA ile 
abiplerini nasıl ölilmd n kurtar· 

.. - lldnci ınUklfatı kazanan k0pl}k: 

Kutfo. Bir poliıı köpeğidir. O da ı;, ı, 

bini boğulmaktan kurt~rınııtır. Sahıbi 

göldo yıkanırken o &a hilde beklemek• 

tedir. Birdenbire sahibinin imdat iste

yen eeEini iıitir. Sahibinin ayağına 

kıra.mp gelmittir. Sa üstünde duracak 

halde değildi . Köpek yetiıinciye ka· 

dar ortadan kaybolmuştur. Köpek 

biran dOoüu Ur. Derhal den:zin dibine 
dalar. Sahibini elbiee inden yakalayup 

su Uı; tılrıe \'ı lı: tnır vo ahile sflrllkler. 

doktor yerindo alkıp katmıya ve 
kurtulmaya mu affak olur. 

4 - DördUncU mükMatı kazanan 
köpek: Pingo, bu köbek birglio sn.bibi 
olan ihtiyar bir kadınla gezmeğe çık· 
mııtır. Buz tutmu9 gol üzerinde gezer
ken birdenbire buz kırılır, İkisi de 
suya dflterlor. Kopek kendiılnl kurtn· 
rır, fakat kadın suyun içiııdo kı~lır. 
Kadını kurtaramıyacağ101 anlayınca 
ıalıile kotar geçen bi rislnl eleğinden 
tutup zorla kadtııın yanın ıt tlrir. Onu 
da kurtarır. 

dıkJarı, resimlerinin lt.mda ya· 
ıılmışhr. Diğer ikisinin hikAye i 
de şudur: 

Müsaba
Köpekler 

8 - Uçanco mfJk tatı kar.anıı.n kO
pe : Tavıer, Buda bir polh köpeği

dir. Sahibini Olllmden kurtarmı9tır. 

Sahihi bir doktordur birgün çiftlikte 

gezerken bir OküzUn taarruzuna. uğrar. 

Tavser bunu görür gOrmez k<'ıar. 

ÜkUzün yüzüne at.ılır ve buroonu ya• 

kahı.r. Oküı onu yero atmak için hayli 

uğr.ııır. Falıat bu müddet zarfında 

Bunlard n birinin fımi King· 
dir. Bir çoban köpeğidir. Bir gUo 

köpek 1ahildo duruyor, sahibi d 
nehirde yıkanıyormuş. Bird obir 

köpek s hibinin bağırdığını itit· 
miş. Derh 1 o hre ahlmı . Fak at 
sahibi ortadan kaybolmu . Kö
pek dUşUnmOş, taşınmıf. Üç defa 
denizin dibine dalmış, ç.ıkmı§. 

Nihayet dördUncQ de sahibini 

bulmut, suyun ü lllne çıkarmış 
ve çeker k ahil götUrmOıtUr. 

Altıncı köpeğin ismi Spor'dur. 

Bir v köpeğidir. Ev sahibinin 

iki yaiındakl çocuğunun bekçi i· 
~ir. Çocuk ev önüode oynarken 

o da yanınd n ayrılmaz. Bir glln 
iki btıyUk kartal ıelmiş, çocuğu 

k ldırmıya çalışmıılar, Köpek 
kart Harın Uıerioe ablarak on· 

larla y rım ı at kadar çarpıımış. 

Bu mOddet zarfında çocuğun 
anneai y tişer-ek y rusuou kuı

tarmış, köpek te ağır ıurettc 

y ralanmışhr. 

Annesinin Yem·n·ne Bir Türlü 
inanmayan Bir Genç Kız 

Ordu, ( Huaust ) - Burada 
son günlerde çıkan g rip bir 
ıayia hemen herkesi telAıa dü
ıilrdll. Zabıt idare i derh 1 tah .. 
kikata girişti ve hAdi eyi fU ıe· 

lstanbuldaki akıl haıtalıkları 
kilde tesbit etti: ! 
hastanesinden on zamanlarda , ' 
çıkan Eli i minde bir Ermeni 
kızı buraya gelmiş ve sakin bir 
bay t geçirmiye başlamıwtıl'. Eliı 
iki glin evvel k rakola giderek, 
aokakta gezerken bir delikanlı 
tarafından kendisine ıöz atıldığını 
söylemiş, delikanlının mahkeme· 
ye erilmesini i temiştir. 

Polis, bu şikAyeti n zarı dik
kate Imakl beraber genç kadın 
llpheye dilşmU ve uzun bir 

mektup yazarak ik4yeüni dinle
temediği için ortadan kaybolmaya 
karar verdiğini bildirmi ve fil· 
bakikn kararını da tatbik etmiıtir. 

TegayyUp bidlseıinden hab r• 

Metmaz ı Ells 

dar edilen polisler derhal hare
k te geçmişler ve genç kadını 
aramıya ba lamıılardır. Bu raı· 

hrma neticesinde Elis aaklandıtı 
yerde bulunmuştur. Fakat evvelce 
ıade bir entari ile gezen k dmm 
bu ıcfcr siy h bir çarşafa bUrUn
dilğD, ba ını da &ınısılu örltUğU 
bayr tle görUlmUştür. G nç ka· 
dının 1 ticvabı da haylı mer klı 
ve esrarengiz bir netice vermiş· 
tir. Eliı bu hareketinin ebebini 
soranlara demiştir ki: 

"- Ben zaten çarınf giymek 
ve böyle gezmek ·1 tiyordum. 
Çok Ukllr buna muvaffak 
oldum.,, 

1 ticvap bittikten sonra genç 
kadın annesine te lim edilmek 
1 tenmiş, fakat buna iddetle 
muhalefet eden Elis unları 
öylemiıtir: 

"- Ann m beni tekrar timar· 
haneye gönderecek. Böyle y p
mıy cağına yemin eder e onun 
evin giderim. Yok ur dan 

l . 
İ lktısadi Sütun 
f--+--- - --+-
Dünya 

İktısat 
Haberleri 

Amerikada Vaşington lb. rin 

, Amerika' dal 
, Nümayişler 

yUrümek için 
hazırlanan Uç 
grup i~ izler 

vardır. 

Birinciler, iıstz: işçilerdir. Ge
lce k ay Vaşingtona yürümek 
il.zer bazırlıkl r başlamışlardır, 
ba larmda komünistler vardır. 

ikinci grup, geçen ene V .. 
oiogtona yUrUyen eski harp m • 
lülleri, çıkt kalmış memur ve 
mllt k illerdir. Bunlar tahaiıatl • 
rıoın kesilmeme i için yürU~ U 
hazırlığı yapmaktadırlar. 

ÜçUncU gurup, çiftçilerdir. 
Şimdiye kadar muhafazakArlığı 
ve harekehizliği ile tanınan köy .. 
inler bile bu defa h rek te va 
nümayişe geçmek ihtiyacına duy
mu lardır. Bu köylüler memle • 
tin her tarafından kafil kafile 
Vaıingtooa y0r6yecek •e orada 
toplan caklardır. Bu yllrllyll 
blltDn çiftçiler lftirak edeceldir. 
Bu makaatl her çiftçi 1 lira v 
recek ve toplanan para Va ing• 
tona yllrfiyecek kafileye ı rfolu· 
n caktır. 

* Rom oyanın mab v ıiyetinl 

Romanya' da tetkik eden ecne-
• bi mOteha ı 1 r 

Vazıyet garip ıeyler mey-

dana çık rmı lardır. 
Romany filen ifl halinde

dir. H zinenin kasaları tam1.ı.u t:u 
boştur. Memurl:ıra devletin veril• 
miyen maa;lardan biriken borca 
8 milyar leyi bulmuştur. Ayrıca 
hllkümetin mllteahhitlere 10 mil· 
yar l y borcu vardır. Bntçe çığı 
da 12 milyan bulm ktadır. 1 t • 
tistikler sahte, rakamlar uydur
madır. Her tarafta rD vet, uifı· 
tim l ve fır f göze çnrpmakt dır. 
Hesap ve rakam olmadığı için 
Rom oya bUkômetinin hakiki borç 
miktarım tahmin mllmkno değil• 
dir. Yalnız muhakkak olan ey 
udur ki Romanya büküm ti v~ 

rid tından fazla para aarfetm k· 
te ve mütemadiyen millil ı rvetl 
yeyip gitmektedir. 

B nkalarda mevcut • n • 
yic yatırılmıı olan ermayenirı 
mikt rı 52 milyar Leydir. Tef • ı 
cilerle küçük tasarruf ıabiplerinin 
mnter kim paralan da 40 milyar ı 
ley k dar bir ıey tutar. Halbuki , 
dahili borçlar 180 • 190 milyon \ 
leyi, yani mevcudiln iki mislini 
buluyor, dllnya ıimdiye k dar 
böyle garip bir mali hAdi e il 
k rşl şmamışbr. Bu yllzden b o-o 
kalann kaıalan bo tur. S rma• 
yelerl halk orann yayılmış! r. 
Fakat bunları tahsil imkanı yok• 
tur. Çtinkn k6yl0onn borcu r- • 
mayesinden faıJadır. 

Bankalarda p ra bulunmam sı { 
sanayi ve ticaretin de kıredl 
bulamamasını intaç ediyor. Hatt 
nezaretler bilo kırtasiye ve maıı. 
rukat için sarfedec k para bul .. 
marn ktadırlar. 

Birçok anayidc istihsal yUzd 
yetmiş nisb~tinde z lmıştır. B 
nisbetc bakarak İşsizlerin mikt 
rı nı tahmin cdebilirainiz. . .... 
şuray bir dım atmam.,, 

Anneai Vartuhi kadın 
bir ey yapmıyacağınn ye 
etmiş, fakat Elis bu f yemine d9 
inanmamış, kendisine israr ede 
ler de şu cevabı vermiştir: 

"- Ben gavurun yemmıa 
inamr mıyım hiç ? Mutlaka be 
ldat p tekrar Mazluır O m 

Beye gönderecek!., 
Buounl beraber poli lAzı , 

gelen tedbiri almakta gcçikm .. l 
mi tir. - Ş. 
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Mektupçu Korkusundan Koltuğun Altına Girdi 
Şamil 8. elindeki !rubacı sallıya

M•lıarrl,I • 

Her Hakkı Malıfu:zdur 
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DDtOndOm, bqkuam g&n
ders m, belki bir iş çıkarır. St:ııi 
mtlnasip gördüm, g6nderdim. Hem 
bizim baı m z, heın de herifin 
bafı belAdan kurtuldu. 

Dedi. 

* Ali Şamil Pqanıa gGnden gi-
ne parJamasını çckemiyenler, onu 
devirmek istiyorlar, fakat buna 
muvaffak olamıyorlardı. ÇilnkB 
onun Üsktıdar ve ha•alisinde tam 
bir diktatar gibi tesis ettiği inzi. 
bat, Abdnlbamitin hoşuna gidi-
yor, Artık A li · Şamil Paıayı ora· 
dan ayırmak istemiyordu. 

Fakat.. birgftn Abdülhamit'e 
bır resim takdim edildi ve hünkar 
bir baylı tellşa diifürüldü. Bu 
resim, Ali Şamil Paşanın (Malisor) 
kıyafetinde aldmlmıı bir resmi 
idL Bu resmi takdim edenler; 

- Bakınız, efendimiz... Bir 
( Kürt ) nn ( A navut ) elbisesi 
giyerek reaim aldırması ne büyük 
mana ifade eder... Bedirhan Bey 
ıadeler. memleketin her tarafıD'" 
da avam ve cühelanın boşuna 
gidecek feyler yaparak onlann 
gazOne girmek •e bu suretle 
dOıDnceıiz halkı elde ederek bir 
iıyao çıkarmak ve efendimizi 
is "at etmek fikrindedirler. Delili 
de işte bu reaimdir ediler. 

Bir Knrdlln Arna'tutlukta is
yao çıkarması tamamen muhal 
hır ~ e) fi yet olduğu halde, her 
terde ihtiyatı elden bırakmıyao 
Abdnlhnmit, bu hususta da tah
kikıtt icra ettirdi. Ve nihayet, şu 
netice elde edildi. 

Alı Şamil Paş • Ebnllıncla 
Eft"ndıye attığı dayaktan dolayı 
( Şam ) nefyedildikten sonra 
orada da rahat durmam ş, Suriye 
etrafı ı c:'an , Meclisi idare aznı n
dan ve bilhassa ( Arap lz:ı.et 
Pata } oın a ' rabasmdan izzet Bey 
ısnıin 1e bir adam. çarşının cırta

am a ç vire çevire dövmllşt i\. 
l:r.zet 1 e ·, hu hakareti baı.me ' e
medi. M beyne. te!gr .. f llz.uiue 
telgraf çekerek: 

{ Bu adam burada oldukça, 
ben hayatımdan emin değilim. 
Hana müsaade ediniı, Anupaya 
ııdeyinı. ) dedi. 

Suriye eşraf odan ve alelhusus 
lız et Pnşanan akrabasından biri
nin Avrupaya gitmesine Abdül
hamit, nasıl tahammnl edebilirdi. 
Bun a binaen: 

- Ali Şamili l,kodraya nak· 
lediuiz. 

Diye irade etti. 
O :ıaman benüı binbntı olan 

Alı Ş.ımil Bey Iıkodraya gönde
rildi. Bir müddet, •ükünetle geç
li. Fakat gUnün birinde, bütün 
1,kodrayı velveleye veren bir ha
dise oldu. Vali, büllüm•t dahe
aindeki odaa nda oturarak Def
terdar we Mektupçu ile konUfu,.. 
k•u biıdeabin kapa açıldı. AH 

rak odadan içeri girdi: 
- Vali Bey.. Vali Bey.. Ba 

(eytam Ye .eramiJ) in maqları niçin 
verilmiyor. Bunlar herglln Maliye 
vezne.inin öuilnde allr&ndlrüliyor. 
Allabtan korkmaz, peygamberden 
utanma masanız?. 

Diye bağ rmıya bqladL Def
terdar ataklık etti. 

- Siz, menfi bir acl.maımz. 
( Umuru hllk6met ) e ne .afatla 
mDdahale ediyonunuz. 

Dedi. Fakat sözQnfi ikmal 
eden edi. Keskin bir kırbaç 
darbeai omuzuna indi. Bu dar
beyi, diğer darbeler takip etti. 
Vali, imdat talebi için mfttema· 
diyen zile basarken, mektupçu 
kanapenin alhna girdi. AJi Şamil 
Bey, bu suretle 6fkesini aldıktan 
sonra, kırbacım ulhya t1alhya 
çıkıp gitti. 

Tabitdirld m esele derhal 
mabeyne aksetti. Ali Şamil Beyin 
menfası, bu defa Manastıra teb
dH edildi. LAkin onu bu vak'ası, 
esasen defterdardan mü~teki 
olanlarla avam ımıf na mensup 
olan halk ara91nda pek ho,a 

iki Şüpheli 
Adam Yakalandı 

lımir (Hususi) - Dün zabıta
ca Reşadiye deniz sahillerinde 
iki şUpbeli adam y11kalanmı~, 
Adliyeye Yerilmiştir. Bunlar Ruı 
tebaasından IYan ile ltalyan teba· 
su odan Albert'tir. 

Bu iki ,ahıs bir kayıkla Re-
9adiye' den memnu m ntaka dahi-. 
likdeki tayyare bang rına doğru 
açılmaflar, gezinti ya ar ~ ibi 
kendilerine bir ails verruiş!erdı. 

Bir aralık tayyare'erimızden 

biti faaliyete geçmiş; o esnada 
bu iki şahı• f cıa li) e t ha\inde 
bulunan bu tayy<kre ile la_n a re 
hangarımı7.ın fotoğraf nı çek
mişlerdir. 

Zabıta, bunların b r ııı a k at 
t ahtmda bu işi yapt klar udan 
şüphelenerek kendilerini yakaı .. 
mı ,, Adliyeye •ernıi~tir. Maınun
l 1r ifadele. inde: 

- Gezdiğim ı yerlerin rı cın .. 
nu m ntaka dahili ııde oldu~unu 
oilmiyorduk. F otografım çektiği
miz mahallin nlanıarası hoşumuza 

gitti. Ba'}ka makcad m ı y kt<.:r. 
Demişler .ir. Haklarında tah

kikata devam e itiyor. 

gitti. Billıaua bUk6metteo para 
almak buıuıunda büyllk mllfk&o 
}Atlara maruz kalan (Maliaor) lar 
aru oda Ali Şamil Beye bllyllk 
bir ıöhret tesis etti. 

Ali Şamil Bey, Manastıra gel
dikten ıonra orada da rahat 
durmadı. Kumandanla bDynk bir 
kavı• çıkardL Bu defa da Man ... 
fırdan Sellniğe glSnderildi. MG
şiri Hüseyin F eni Paıanm maiye
tine verildi. Fevzi Pqa, bir hayli 
zaman Ali Şamil Beyi idare etti. 
Bir aızılbya meydan vermedi. 

Fakat, FeuJ Paşanın Se11· 
niktea iofiklki Oıerine ansızın 
1.tanbaJa hareket etti. Sirkeci 
istuyonunda trenden iner inmez 
bir arabaya atladı. Doğruca mer
kez kumandanlığına giderek: 

- Sellmünaleyküm •• fıte ben 
geldim. EYe gidiyorum. Lbım 
olunam orada ararsınız. 

Dedi. 

Merkez kumandanhğmdakiler, 
bu cürete f&l8kalm11lardı. Rume
llden Anadoluya, hatta Çatalca-
dan lzmite tayin olunanJann bile 
İstanbula uğramadan memuriyet 
mahallerine gitmeleri mnkerreren 
ve mllekkeden ( şerefudır olan 
iradei aeniyei cenabı padipht ) 
ikt zaa ndan olduğu halde, Ali 
Şamil Bey gibi güni fua bAdisata 

- l,te, ben sreldim. 
Diyebilirdi? 

Ar ını var) 

fluallim!er lç.n 
Gemlik (Husu 1) - Burada 

köyıordeo gelen muallimlerin 
barınmalarını temin için bir mi-
1afir odaaı teaiı edilmislir. 

BugDnı<U Kenser 
Bugun Beyoğlun rla Bursa ao

kag nda M ısi ki San'a lkarları Ce
miyeti t arafından bir konser 
verı ecektir. Konser ş r 'c ve garp 
mıı i . il•·rini ihtiva etme ktedir. 

Bugün ma tine 13,30 

ak,anı saat htJnbul Bdrdiynl 
21•30 da Şehir1i·yatrosu 
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MEKTEPLi KIZLAR 
Rubu okşayan binlerce güzellik.. Ya1oıı kadanlar . .. 
Bir erkeğin gölge. i bile yoktur ... Dig~r fi irn 'cr 'e l~at'iy) en 

kıyas edilemez. .• 1-Jiç bir Hn'al arhsti yoktur ••• 

100 GENÇ KIZ - 100 TALEBE 
MEKTEPLİ KIZLAR 

Emsalsiz b1r muvaffakıyetle 

il A I İ K 'te devam ediyor. 

Bu.,an her halde aidip g3recetiniz miat.,.. bir fillmdlr. 

KOOPERATİF 

Senelik Bilinçoyu Nasıl 
Hazırlamalısınız? 

Fazla Mallar - Açılmamıı Sandıklar - Sayım Muamelesi
Çalışma Tarzı - Hakiki Maliyet Fiati - Satış Fiati 

-ı-

Yılbqa ıeliyor. Kooperatifle
rimiz tabüdir ki menelilc Billnço
lannı yapacaklardır. Billnçolarm 
doğru olmuı envanterlerin mun
tazam vo a.bbatlı yapılma11na 
bağlıdır. Bunun için timdidea 
bir hazırlık nota takdim etmceii 
faydalı gOrdDm. Menuuma en 
blyilk kooperatiflerimizden biri
ni esas alarak başlıyorum: 

1 - Klna.ouenelin on be
fiadea itibaren toptan mubayaat 
keailir. 

2 - En.iden verilmit üp .. 
rifler bu ayın aon haftuma kadar 
gelmif balaamabclar. Abi tak
dirde aevkettirmemeli; 

3 - Birinci kAnunun 20sinde 
tadat heyetleri intihap edilerek 
vazifeleri Ye ite baılıyacaklara 
saatler tubit edilmeli, tadat 
unaamda kullanılacak liateler 
çizdirilerek hazırlanmalı. 

4 - Ayın 30 anca gftııü satıı 
maiazalannda fazla emtaa açılma· 
mıt uodıklı, çuvallı mallar ve
ya boı mevzuat varsa tirketin 
depolarına iade edilerek tadadı 
kolayJaştıracak r~aziyetler almalı. 

5 - 31 birinci klnun akıamı 
saat 8 de aahş mağazalan ka-
panmalı her reyyon için bir tadat 
gurupu ite baılamalı. 

Her gurup reyyoa ıefile bir
likte biri kltiplik, diğeri murakip-
lik edecek iki zattan mOrekkep 
o!ur. Her nçüniln dikkatla nazarı 
albnda bütlin emtia birer birer 
vezin Yeya tadat edilir, cins, mar
kası Ye eb'ada ııösterilmek prtile 
listelere kaydolunur. Tadat rey· 

yon milıtahdemininin eline birakd
mamala, onunla beraber yapılmalı. 
Tadat o ııece aababa kadar da 
ıUrmnı olıa behemehal bitirilmit 
olmalı, erteai gine kalmamalı. 

Bu esnada ıu tedbirler düşD
nlllebilirr 

A - Tadat yapılırken sigara. 
kahve, sair meırubat içilemez. 

B - Her aaat başında, hep 
birden onar dakiks mola Yerilir. 
Bu arada ancak kahve, ıigara Ye 
ıa içilebilir. 

C - Gruplar yekdiferile te
mu ve ihtillt etmemelL 

D - Her sayılan yeya veda 
edilen raflarla g&zler, kutular, 
çuvallar tebeşirle iıaretleamelL 

E - Tadat reyyoa ıofle
rinl ikna edecek Mırette yapal
mah, tarafcyinden biri her banal 
bir noktada küçlik bir tereddllt 
g3ıterecek olarsa o kııım tekrar 
uyılmahdar ki ileride meı'al 

yazif edarın hakkı itirazı kal
ması11. 

6 - Mağazalarda teabit edi
lecek emtia miktan biri hakiki 
maliyet fiatı, diğer ıatıı fiab 
Ozerinden guruşlandmlır. Hakiki 
maliyet fiati Ozerindea çıkarılan 
envanter bilançonun tanzimin~ 

eaaı olur, aatıı fiab Ozerind 
tanzim edilen aOıhHife rey 
hesaplan kontrol edilir. 

( Mağaza envanterlerinin ıatıı 
fiatı tııerindeo çıkarılarak ıonra 
maliyete irca için tahmini bir 
miktarın yekGnundan tenzil edil
mesi hiçbir vakit doğru netice 
veremez. J - Ahmet Ekrem 

[ Arkası yarın ) 

YALNIZ BiR HAFrA 
Bu fevkalade programın muddali biliyor 

iki muauam film birden : 

SOKOT: YAŞASIN HAKiKAT 
.___s_c_i:,_~-~m-e_ÖR_i~~O~K~~:ı 1 MEG M~EMôi:N.ER 1 

A L B M D A B Sinemasmda 
Cuma matine: 2- 4 • e gece 9,30 

memleketimizde yaoı an ilk muazzam TÜRKÇE •ÖzlO 

BiR Mill[T UYANIYOR 
Rejisör: ERTUCRUL MUHSiN- Yazan: NIZAWiETTIN NAZiF 

ELHAMRA ve MELEK sinemaıarmda 
Temsil edenler : Komik NAŞlT B. (Tilki rolOnde) E. BEHZA T, 

FERDi, EMiN BELi~ - ATIF SAlT • MAHMUT Beylerle 
EMEL RIZA ve KEVSER Hanımlar 

Dikkat: H r ~cans ııhayetiode 11lon tahliye odilecoğindon seans hatlarında 
~ft li nmesi ve tO - t2 • t4 aeanıl:ın 'l ı n tere h l ricıı olu ıur. 
M&tioeler: ELHAMRA'da 10-12-14·16-18·20 

MELEK'te to, ı 5-12, 15-14, 15-18, 15-18, t 5-20, ta 
Maunelerde bavadıs t'a~etesl yoktu r-l:5 r est. kartlar b fıluı ıı;ııı u.u.ober deın d r . 

Biltiln ltttaubul halkı yalo.z bir ıeyden bahsediyor. 

TRADER HORN 
"T0CCAR HORN,, 

He rkea yalnaı bu filmi görmek için 

MiLLİ SİNEMAYA 
KOŞUYOR 

BULün kullar Yo b Qk Q.metler rClea:ııı tarafından gGrUldOtfJaden b• film ı 

filimler krala 
Krallar filmi 

laml Yerilmiftir. 
-...a.ı 12·2.i0·4-aD·UI -... 1.30 da 
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Firavun'un lsraile Saman Verme
mesinden Maksadı Nedir? 

Hazreti Yuıufun ıamanmda 
vaziyet bu merkezde değildi. O 
ıaman larail oğulları, hürmet ve 
ttibar gôrUyorlat dı.F ak~t sonraları 
lsrail oğulları, mlihim ve. nafiz 
bir unsur, kuvvetli bir cemaat 
olmuşlar, bilhassa eziyet ve mih· 
net devrinden evvel cemaatleri 
bir haylı büyUmUştil. 

lsrail oğulları Mısırda ikamet· 
leri esnasında, Mısır hars•mn, 
Mıı:ıır bayatmın nüfuz ve tesirin· 
den azade kalamadılar, bilAkiı, 
bunlar ayr1 bir vahdet teşkil 
etmelerine rağmen Munrın şera• 

itine, Mısırlıların telakldlerine, 
Adetlerine, boyun eğmişlerdi. 
Tevratm bu vadide verdiği ma· 
liimat, tasvir ettiği bütün muhit, 
tamamile Mısıra aittir ve Mısar-

dadır. Bu malumatın taallük etti
ği işler, tedbirler, mliessesefer, 
resmi vaziyetler, tamamile ML· 
ıırlıdır. 

Sonra bu h!diseleri anlatan 
lisan ve kelimeler üzerinde Mısır
can o te'ıiri besbellidir. Kelhh-... 
)erin çoğu doğrudan doğruya Mı-
8 rcadan afmm·şbr. Okadar ki ke· 
limeleri ve tabirleri anlayabilmek 
için onların mısırca aslam bilmek 
laz,md1r. 

Bunu bir mlıal ile tavzih ede· 
biliriz: Kitabilhuruçta deniliyor ki 
Mısırda Yusufu tanımıyan y~ni bir 
hükômdar zuhur P • İsraile 
eziyet etmiye kcıı .r vermişti. 

Çlinkil İsrail Ç"V ış, ve kuvvet
lenmişti. Bunlar~ .Giyet etmenin 
ıehebi şudur: "İsrailler muharebe 
~kuunda dUımanlarımız ile bir
leşerek bi.zim ile muharebe eder
ler ve diyara çıkarlar.,, 

lsrailin bir muharebe vukuun· 
da dllşmanlarla birleşmeleri ihtl· 
mali ıon derece makuidilr. Fakat 
.. diyara ç.karlar ,, tabirinden 
makaat nedir? Bu tabir defeat 
ile tercüme edilmiı, tashih 
elunmuı sonra tekrar tercüme 
edilmiı, fakat anlaşılabilecek 
bir hale gelmemişti. Münekkitler, 
bu cümlenin tamamile manasız 
olduğunu söy!iyorlardı. Halbuki 
bu tabirin büyük bir tarihi ehem· 
miyetl vardı. ÇUnkU bu tabirin 
eski Mısırcada kendine mahsus 
manası bulunuyor: Eski Mısırcada 
.. diyara ç.kmak,, Ken'ana gitmek 
demektir. Buradaki çıkmaktan 
maksat brmanmak, yükselmek, 
dağlık memlekete çıkmak~ır. 
Ken'an, dağlık bir memleket 
olduğu için Mııırlı lar o memlekete 
çıkarlar, brmenırlar, yükselirlerdi. 
Net.skim Ken•andan Mısıra geldik
leri ıaman, oradan inerlerdi. 

Vaziyeti ve lsrailin Mısır'da 
niçin tnrlU tUrlU tazyik Ye itisaf· 
lara w·,.adıklarını anlamak ıçın 
Hikso nn milattan evvel 1580 de 
Mısır'dan kovulmalarile Mısır'da 
teeısils eden yeni saltanatı ve bu 
ıaltanatın birinci Ye UçOncU 
T utm ve devirlerindeki halini 
bilmek icnbeder. Huruç kitabında 
btitUn bunlar görülüyor. lsrailin 
Çoğalma11 ve kuvvetlenmesi, 
harici bir düşmanla birleşmesi, 
vaziyetinin böyle birleşmiye miisait 
olması, bu tehlikeli unsuru 
ezmek lüzumunu ortaya çıkarı• 
Yordu. Bunun neticesi olarak 
lsraile iziyet etmek için onların 
l!zerine angarya memurları nasip 
•dildi ve bunlar Pitom ve Ram-• . 

aea nammdaki anbar ıehirlerini 
inşa için kerpiç yapmağa baş· 
lad.lar. 

Mısırda yapılan hafriyat Na· 
ville,in 1883 te Pitom şehrini 
keşfetmesile neticelendi. Yalnız 
Ramses şehrinin neresi olduğu 
henüz belH değildir. Pitom'un 
keşfi ile ona ait eski naki!lerin 
teeyylit ettiği anlaşıldı. 

Bu keşif hirl3k!m mlifritlerin 
Pitom'da elde edilen birtakım 

samansı z kerpiç!erin İsrail tara
fından yapılan keq,iç er olduk· 
!arına söylemeğe sevketti. Çünkü 
Huruç kitabında, İsraile kerpiç 
yapmak için saman verilmediği 
söyleniyor. 

Diğer taraftan eski Mıs.r 
mütehassıslar.odan biri keşfolunan 
bu kerpiçlerin lsrail taraf ndan 
yapdmadığını, eski Mısırda bu 
çeşit kerpiç yapmanın adet ol
madığını iddia etmiştir. 

Halbuki hakikat bu rr ıette 

değildir. Çiinki Firavun'un İsraile 
samaıı vermemesinden maksadı, 
kerpici samansız yapmak değil, 
Tevratta gayet sarih bir surette 
söylendiği gibi, samanı da onlara 
tedarik ettirmekti. Kitabülhuruçta 

deniliyor ki : " Evvelki günler 
gibi kerpiç yapmak için artık 
saman vermeyiniz, dediler. Ken· 
dilui gidip kendileri için saman 
toplasınlar ! ,, Demek ki İsrail 
oğulları samanı.z kerpiç yap· 
mad.lar. 

Angaryaci lsraililerin başıııda 
iki çeıit gözdi bu!unuyordu. · 
Bunların birine '' nogesim ,, yani 
işçibaş, ve "şoterim,, yani zabit 
deniliyordu. 

Eski Mısır'f;larm bıraktıkları 
resiı• 'en an3aryacıların baıın• 
da bulunan bu memurların asıl 
memuriyetlerini anlamak mllm-
kündür. Birincilerin yani nego
simlerin manası sUrUcüler, zalim
Jerdir. Bunun eski Mıs·rca da 
mukabili "ruc,, kelimesi idi ki ma· 
nası 11müf ettişler,, dir. Bunlar iş· 
çileri teftiş eder, onları kırbaçlı· 

yarak çalıştır:rlardı. Şoterimin 
manasma zabitler dedik. Fakat 
bu kelime"şatar,, yazmak aslından 
gelir, manası da yazı yazmaktır. 
Şoterim de kAtipler, manasında 
olur. Bunun Mısırda mukabili 
''aeşu,, dur ki "yazıcı,, demektir. 
Angaryeye slirUklenenlerin biltün 
mukadderatı, bütün ışı, bütün 
gıdası bunların elinde idi. 

luait oğullan, saman da bu· 
lup lf erpiç yapmıya mecbur tu
tuldukları halde hergUn ya· 
pat:akları kerpiçlerin aayısı in· 
dirilmemiıti.! Y azıbıların vazifeıi, 
hergün yapılan kerbiçlerin mik
tarını saymak ve bunları kay· 
detmek ti. 

Eski Mısırlıların kabirlerin· 
den birinde kerçjçlerin naı, ya· 
pılciıgmı ~österen bir resim var~ 
dır. Bu resimde bir adamın 

henüz kurumıyan kerpiçler karşı• 
sanda durarak onları ölçtüğü ve 
bu suretle istenilen miktarın ya
pılıp yapılmadığını tayin ederek 
esir edilen adamları çalıştırdığı 
görülür. Bu resmin köşesinde 
görülen bir katip yapılan l{erpiç· 
lorin sayısını kaydile meşguldür. 
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Gençler Ne Düşünüyoı·? 
( Baıt.arafı l inci ıayfada ) 

anası yani Tlirk milletidir. 
Binaenaley, muharrik ye mü

teharrik her ikl malzeme de 
hugl1nkU aüratle mOtenasip ma• 
hiyet, mukavemt:t ve hususiyetler 
ile doludur. Sonra bu iokıllbın 
en büyilk muvaffakıyetini muhar· 
rik Ye müteharrik diye ikiye 
ayırdığımız bu zümrelerden bi
rincinin hareket ihtiyacı derece• 
sinde. diğerinin de hareket ka· 
biliyeti mevcut iken bu iki kuv· 
vetin aralarına giren maddi ve 
manevi hail ve menfilikleri ani 
ve mütekabil bir tasfiye ile atıp 

ortadan kaldırmasında ve bu 
suretle Türklük cevherinin ka· 
zandığı kıymet ve yükseli,te 
uamak liz mdır. 

HulAsa; Türk milleti bir bulut, 
inkdAp ta onun bünyesinden 
çıkmış bir timşektir, ki o; hızını 
milletin imamndan; nurunu onun 
vicdanından almıştır. Türkil ta• 
mmak ye inkılAbı anlamak için 
onu bu yolda diiıUnmek ve tahlil 
etmek lazımdır. 

2 - Evvela buhran geçiren 
bir cemiyet değil, blitlln bir 
dilnyadır. Yalnız bu buhranın, 
şimdiye kadar görü~ea buhran• 
lardan bariz bir ayrılığı varsa 
o da bugüne kadar görlllenleri 
anilmerkez iken bugünkü ile • 
merkezdir. Yani bidayette ~buhran· 
lar fertlerden cemiyete geçerken 
bugünkü, cemiyetten fertlere 
intikal etmektedir. Mutazarrır 

olan, fertlerden ziyade cemiyet• 
lerin küllüdür. Bu alemtümul 
ıarsantıdan ftlphesiz ki bizim 
milli cemiyetimize de isabet eden 
bir hisse vardır. Yalmz, cemiye
timize muhitten sirayet eden bu 
umumi sarsıntı içinde bütiln 
miHet efradının kuvvetli hulun· 
ması, o ıarsıntlya mukavemet 
noktai nazarından lüzumludur. 
Şahsan inkılap içinde büyümüş 
ve buhran içinde yetişmiş bir 
genç olduğum için ona olan 
ünsiyetimden olsa ifrek, buhran 
karşısında ne fazla bir kuvvet 
ve ne de bir zafiyet duyma• 
maktayım. 

3 Dini daha ziyade 
şuur ve vicdan hlkimiyetine 
cevaz vermiyen muhit ve devir· 
lerde efradın selamet Ye müte· 
.abil vaziyetlerindeki ahengi 
"mine hldim ve korku ile 
ar şık bir ahlak mecmuası te· 

~ekki eylediğime göre, onun bu· 
günkü hayat ve ahlak telekkileri 
ile vicdan hükümlerine rabıtası 

·nisbetinde dindar bir adamım. 

4 - Aile hakkındaki telAk· 
k\lerime gelince : Aile bugün· 
kü hayatm olduğu gibi ya• 
rınnki cemiyetin de ilzerinde du· 
racağı bir mefhumdur. Bugüne 
kadar aile mefhumunun e1asında 
değil teferrüatında ufak, tefek 
bazı istihaleler olmuştur. Bence 
yarının istikametini alan bugfinkü 
hayatta bile bir nokta fazlasile 
bir gaile htikmUndedir. 

Bugünden büsbütUo başka bir 
rejim altında inkişaf etmiye nam· 
zet bulunan müstakil cemiyette 
bilmemki aile denen ıaltanatın 
yeri olacak mı? •• 

5 - Hayat; beşeri faaliyetin 
hedefidir. İnsanlığı buf. üne ulaş· 
hran ve ona bugünlin barikala· 
rmı yaratmak kudretini veren 
şey insanın hayata olan merbu· 
tiye ti ve duyulan sevb isidir. Ha .. 
yat mUcadeledir, derler. Hayır! 

hayat mücadele değil mUcadele· 
oin mtıessiridir. Asıl olan bayat; 
mücadele iae ona vuaul için yıp· 

Sorduğumuz Sualler: 
l - Tilrk iıı kı li\bı bak kında ne 

dii,ilı,Oyorsuruz, vo bu inkıl1bı 
naıoıl anlarqınız? 

2 - Cenılyotin ıı-eçird:ği bııhrana 
kartı kı:ındiniı.i k uvvtıtli hiısodiyor , 
mu::;unuz? 

8 - Diııdıı.r mısınız ? 
4 - Aile h~kkıııdaki telfLkkiniz 

nııtlir? 

5 - Hayattan korkuyor mu· 
sunuz? 

6 - !'-'a,ıl bir bava.t ister><iniz 
'"fi nasıl y:ış.ımak fsterslniz? 

Genç karilcrimiz bu eua !Ne 
doğrudan doğruyl\ mathallmızı.ı gtln· 
dermek ıuretile cevap -.erebilirler. ____________________________ ...J 

ratıcı bir vasıtadır. Binaenaleyh 
uğrunda benliğimizi yıpratdığımız 
o şeye korku değil meftuniyet 
duyarım. 

6 - Nasıl bir hayat iıtersi· 
niz suali yerine nasıl bir hayat 
içindesiniz diye bir şey sorsa 
idiniz belki cevap verebilirdim. 
Dediğinizi düşünmek hayalperest• 
liği yerine, yaşadığımı kabul 
etmek hakikatperver!iğini tercih 
ederim. Fazla hayal hodgamlığın 
mUveUididir. Hakikati halin teva· 
zula kabulü ıelimetin en emin 
rehberidir. 

Ya~ıyanlar gibi değil yaşa• 
masını bilenler gibi yaşamak 
isterim. 

==RADYO 
9 Kanunuevvel Cuma 

latanbul (1200 m<ıtre) 17 den 
itibaren Saı (Milşrrrf H.), 17,45 gra• 
mofon, 18 Kemal Niy.H.i B. vo arka.
datları, 19 ork stra, 20 Bolkia H., 
20,30 Haıııınlar eaı beyett, 21,SO Ol'" 

kestra, Ajana ve Horsa haberi, sa&t 
ayarı. 

Bükret (3!l4 met.re) - 20 konfe-
rans 20,40 Gramon, :!1 senfoni, 22 
konferans, 22,15 orke~tra. • 

Bclgrat (431 metr ) - 20 gramofon, 
20,05 konferans, 21 orkeı.tra. 

Roma ( 411 metre ) 21,45 
bir operet. 'l'emsi!iui müteakip hafif 
muı;ikl. 

Prat - (488 metre) 20,05 kont ... 
rans, 21,30 konser, 22 bet kişilik or-• kestra, 22,20 piyano konseri. 

Viyana - ( 518 ıııeLr11 20,15 
Spor haberleri, 20,35 orkeetrn, ~3, 15 
daııs haval~rı. 

Petto - (650 metre) 20,30 Hoin
gald isminde bir piyes. 

Var fon - (11t2 mstr') 20,30 
musı.lıabe, 20,45 Radyo gaıete!!i, - ',US 
1tnfoni. 

Berlln - (1635 metre) ~ l \ {ng4 

ton' daıı nakil, 2:!,lô BuıııLur~ 'dan 
nakil. 

ı O l<Anunuevvql Cumartesi 
!etanbul - ( 1~00 metre ) H> den 

itibaren DarUtıalim ht:yeti, 18, 1) or
kestra, ı 0,20 l"rııns ç., ders (ııı pte• 
dilere mahsus), 19:4'.> ıırkeetra, 
riltt&li ın, ~ 1.30 orkestra, Ajaıı tj , o 
borsa h&berleri saat ayarı. 

BGkrıııt - ( 394 •1111trtl 20,40 graı
nıofoo, 21 radyo orkestrası. 

Belrrat (431 rn .. ır~) 20 rad~ o or .. 
kestrası, 20,50 korueui, 21,30 Yugos· 
la vya. k oıı seri. 

Roma - ( <441 m"tn ) 20, 10 spor 
ve haber, 2l graınofon, 21,3.) ko•ı'ier. 

Prat- (<lF8 metr~\ 20 03 konferans, 
31,30 Belgrat'daıı nakil, Avrupa kon4 

t:.Cri. 
Viyana - (518 ınotr8) 19 koııser, 

20,40 grn.ıııofon, ::?1, 15 bestek!l.r Josal· 
far'ın 10) ilııcil yıl döııilıııü uırınase• 

betile b.ışlıca es1•rler ndıın p:ırçnlar. 

Pıfte - m·>O mc-tre) :.o ~tuuyo 

orkestrası, 21,45 1 üb.sek musiki mok· 
tebinden nakil. 

Varvova - ( 1 41~ "'Q'•") !?O ınııhte· 

lif, 20,4:-i Ra.lyo g ızotrsi, ~ 1 hafif 
I; o· sn, ~3,05 Ş pen kumıeri, ~4 dnns 
havaları. 

Berlin - (1635 m"t~ >) 0 0 Fr. sızra 

der~, 20~4 ı Alııı,uıya. tı.ıafıııda m ısiki 
ile bir sc ~ atıa.t. 
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CANAKKALE 
-178-

lngilizlerde 
larda Takat 

Alcşam saat 5, J 5 de Jeneral 
Hunter-Veston kazanılan uazinin 
tahkim edilmesini emretti. Eu 
Eamana kadar 42 inci fırka 
Ce)hesinden gelen sarih rapor 
ve haberler endişe verici bir 
ır.ahi}ette değildi. Fırkanın vermi' 
oldı ğu zayiatın ağır olduğu 
malüm olmakla beraber fırkanın 
lfgal etliği mevzilerde tutunabile
ceğine şüphe edilmemekte idi. 

Diğer taraftan Türk cepbe
ıinde, batta hasıl olan yarığı ta-
111ir etmek için alelAcele takviye 
kı•aatı ıevkedilmekte idi. Her 
ılı; erden istifade ederek ileriliyen 
ilk Türk takviye kıtaatı öğleden 
ıonra saat 4 te muharebeye ittirak 
ettiler. Saat ( 5, 15) ten biraz 
ıonra 127 inci livanan fena bir 
vaziyete dlişttığll haberi ıeldi ve 
bundan sonra vaziyet gittikçe fena 
bir ıekil almıya baıladı. Saat 
6 da 127 inci liYa Uç taraftan da 
htıcuma maruz kaldı Ye Jeneral 
Hunter • Veston'un da muvafa
katile fırka kumandanu ileri 
hattaki efradfn aerl çekilmeıini 
emretti. 

Cephenin kısmı azamında bu 
rUcat muntazam bir ıurette ya-
pıldı ve birinci hedefi tak.-iye 
etmek için &ndeki batdan 
ıeçen bir hat ftgal edildi. Fakat 
alqama cloiru verilen zayiat çok 
ağırdı. Akıam oldutu •aldt 
42 inci fırkanın kazanmıı olduğu 
aradain kıımı azamı kaybedilmif 
ve elde edilen arasi bir millik 
bir cephede 250 • 500 yarda1a 
tenezztıl ebnİfti. Bu ebemmiyew 
Deticeyi 8 inci kolordu, harbe 
ittirak eden 16000 efrattaa 
4500 Dnll kaybetmek ıuretile 
iatib1al edebilmifti. F ranıızların 

• ubabld fayda111 taarruzu i1e 
2000 kifiye mal olmuıtu. 

Tok tebliği reamilerin• naza
ran dllımanın zayiata da oldukça 
aiırdı. Hatta bir rivayete aua· 
ran bu zayiatın 10.000 kiti ye 
baliğ olduğu söylenmekte idi. Bu 
muharebelere dtııman tarafından 
ıahit olan bir zalm if adeaine na• 
aaran 4 haziran ak9amı Türklerin 
yaziyetl ıon derece tehlikeli imif. 
Yine bu zabit, yazdığı bir notta: 

•lngilizler ferdası glin ayni ıiddetle 
ıpuharebeye devam etmiı olsa· 
lardı, her ıey kaybolmuı olacak
tı. ., diyor. Bu noktai nazara 
jeneral Konnenyieuen pqa da 
lttirak ediyordu. 9 uucu Türk 
fırka1ında bulunan bu zat ta 
yazdıiı bir muhtırada: .. lnailiz
ler tarafından aynı tiddetle ikin
çi bir hücum yar ı'sitydı, netice 
ıayet feci olacaktı. ,, demek• 
tedir. 

Fakat ogllnlerde tekrar bir 
taarruz yapabilmek için ne lnıi· 
Uzlerde ne de Fransızlarda takat 
k•lmışb. Bundan iıtifade eden 
Tlirkler mevzilerini tekrar tahkim 
ye slah etmiye muvaffak oldular. 

8 inci kolordu 4 - 5 haziran 
ıecesini, harp meydanını tathir 
etmek Ye yeni kazanılan meni
ieri kabili mlldafaa bir tekle 
koymakla geçirdi. Bilhaua adedi 
binlere baliğ olan yaraltlan aabile 
indirmek ıayet mlltklll bir •azife 
idi ye bunun itin de 11bbiye 

Yazan: Cenertıl Oılanıler 

Ve Fransız-
Kalmamıştı 

efradiJe doktorlar geceli glindi.izlll 
çal.şarak vazifelerini bihakkin 
ve şayanı takdir bir ıurette ifa 
ettiler. 

leride, ateş hattında düıman 
mukabil taarruzlarda bulundu
ğundan bidayette siperlerin önl\nde 
yatan } Uzlerce ölUyU defnetmek 
için vakit bulunamadı. Halta 
İ11koç kıtaatınsn işgal etmekte 
olduğu cephede bu ölült!r top
lanarak yolun kenarına yığıldı 
ve gayet korkunç ve feci bir 
manzara hasıl eyledi. İtin 
asıl feci ciheti; bu ölüleri 
defnetmek vazifesi Gelibolu 
yarımadasına henf\z gelen efrada 
teveccüh etti ki bu da onlar için 
Her halde pek hoşa gidecek bir 
batlangıç değildi ve maneviyatları 
ilzerinde fena bir tesir yaptı. 

5 haziran gilnU Türkler müte· 
addit noktalardan birkaç defa 
mukabil taarruza kalktılarşa da 
bunlar kolaylıkla ddedilebildi. 
Bu meyanda takviye kıtaatı alan 
Tnrlder 6 haziran sabahı lngiliz 

mevzilerine umumi ve ıiddetli 
bir taarruz yaptalar. 42 inci fırka· 
nın cepheainde bazı noktalarda 
bu taarruz neticesi olarak Türkler 
bir miktar arazi kazandıkları gibi 
88 inci livanın cepheainde bulu
nan 12 H. ıi perini de istirdat 
ettiler. Kirte derenin ikiye ayrıl
dıtı noktada birkaç saat harp 
edildL Fakat bir mllddet sonra 
o civarda yeni bir lngiliz hatta 
teaiı edildi. Ttırkler müteaddit 

defa hllcum ettilerse de bu hii· 
cumları akim kaldL Bu hareklt 
hakkında yazdıiı raporunda 
Jeneral Hunter - Weatoo, acemi 
Territorial efradının bu mevzileri 

muhafaza edebilmesi, bunlara 
zaptetmelerinden d.ha ziyade 
takdir ediyordu. 

6 haziran ak~amı Jeneral 
Hamilton, Lord Kitchener'in 
evvelce zikredilen ve takviye 
kıtaat& gönderildiği takdirde mu
zafferiyetin elde edilip edilemi
yeceği hakkındaki telgrafına 
atideki cevabı verdi: 

" Son harekittan ıonra elde 
bulunan kuvvetlerle ilerlemenin 
gayet bati olacağına eminim. 
Fakat vaziyette mlihim bir te
beddül olmadıkça, mesel! Tür• 
kiye ile Bulgaristan arasında bir 

anlaıma olmadıkça 17 mayıs 
tarihli telgrafımda istediğim tak· 
viye kıtaab ile Kilidülbabir•i 
saptedip aeferi kafi bir neticeye 
raptedebileceiime kaniim. 

( Arkaın ur ) ,. 

Tahlili Kupona 

1 ablatiniaf ığren mek iıtiyornıı:s 

1 reaminbi 5 adet kupo:ı il~ bir· 

likw ıonderiniı. Resıniuir. aır ... , ... j 

H~imiıı lı.liıe.s. 30 kurıtfLll4 

ı u .. u .. a&tiüud• cöıul•r~.41...1 ••. :. 
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ION PO.SfA 

Sutçüler Cemiyetinde Bir 
içtima 

- T ,ua vvur ediniz efendiler, al!tün 
okka1ını 30 kuruta aatmıt olmakla 
mu.ahu• ediliyoruz. Biraa inaaf 
etmelidirler, ara sıra elli lira para 
cezası 1•eren unaf ıiltil otuz kuru• 
•• satarsa çok mudur? 

,. ---·-..:======~ 

Yemen İşleri 
Asir isyanı Genişliyor 

Aden ( Hususi ) - Asirden 
alınan ıon haberlere göre isyan 
günden gUne dairesini geniılet
m elrtedir. isyan dağlık mıntakada 
bulunan ve Asirin en kuvvetli 
kabileleri olan Zehran, Gamd ve 
Benielml kabilelerine de sirayet 
etmiıtir. Eğer Hicaz Kıralı hu
duttaki kuvvetlerile isyanı bashr· 
mıya muvaffak olamazsa Necit
ten de asker celbine mecbur ola
caktır. isyanı Asir Emiri Hasan 
ldrisinin akrabasından AbdOlvah
bap ldrisi idare etmektedir. 

Ravanduz - Rızaiye 
Yolu Açıldı 

. Tahran ( Husuıl) - Şimali 
lrakı lraaa bajlıyan Ravanduz Ye 
Rızaiye yolunun küşat resmi çok 

r.arlak bir ıurette yapılmııtar. 
rak •e f ran btıkümetleri bu yola 

bllyDk bir ehemmiyet atfetmek· 
tedirler. Filhakika bu yol say~ 
sinde lran toprağı Tllrkiye, Su· 
riye, Filistin, Mııır ve lrak gibi 
yakan ıark memleketlerile Hint 
ve orta Asya aras nda bir tranıit 
merkezi halini almıf{ır. 

ltalya Kıralı Mısırı 
Riyaret Ediyor 

Kahire, (Hususi) - ltalya Kı
rAhnm yakında Mısırı ziyaret 
edeceği söylenmekte ve bu riva
yet burada çok müsait telkinler 
yapmaktadır. Kıral bu ziyaretile 
İtalyanın Afrikanın ıimali şarki· 
ıinde ıiyast ve iktısadi bir faali
yete geçeceğini göstermek arzu-
ıundadar. Tahmin edildiğine 
gi>re bu arzunun izharına 
aon zamanlarda Franıanın 
Afrikada genitltımek kararını 
vermesi ve ite de bilfiil baılamıı 
olması sebebiyet vermiştir. Gaze
teler baş makalelerini bu ziyare· 
tin siyaat ve ikbaadt manaıını 
tahlile hasretmitlerdir. 

-==========================-
Ka1lveye Ait Tebliğde Bir 

Yanh,hk 
lhr•c•t Oflalnden : 
TUrkiyeye ithal t'di!ıtcek kahveler 

hakkında Jktısat Vekaleti t.arafrnda.rı 
bugiinkil H~kimiyeti Milliyo gazetesine 
v<·rilttn ilf.n varakasında bir y:rnlıtlık 
oltlnğu lıeyanile tasbi hi lktuıat Veka· 
lr.tinden telefonla bildirilmİftir. 

Yanlıtlık 12 ncl madılededir. 
Muzk(ır ıuaddede (taliplerin teklif· 

lurlne raptedecekleri teminat mektu· 
bunun teklifin yapıldığı '7.&mırn 25.000 
doladık ve ıııukı.vele imzalanırken 

l00,000 dolarlık '>lacagı ) miirıderiı; ·i r. 

Bu fıkradaki rakamlar yıuı lıtt ır. 
U\ (:."TUU •tıdur: 
(Teklif yapıldığı sırada !i0,000 

'l'· rk lirıuu mııkavf?le im_ııılanırken 
tlh•,WO 'l'iirl.. lira:St ) ulac.ktır. 

ihtiyar Kadını Para için 
Paramparça Ettiler 

~ 

·~ 

Kadımn iç.inde bulunduiu ev fU jördUUnOz binanın •H katıdır 

(Baıtaarfl 1 iaei •ayfada ) 

Fakat gece yar11ı tam ıaat 12 de 
madamın kap11ının açık oldutu 
görlllmnıtnr. Bunu gören, ayni 
dairenin kartısındaki kısımda 
oturan bir ailenin kızıdır. Genç 
kız, kapıqın açık olduğunu gö
rllnce ilerlemiı ve kapıyı çalmıştır. 
Fakat içeriden aes veren yoktur. 
Bu sırada genç kızan anneai 
seslenmiş: 

- Kapıyı fazla çalma... Bel· 
ki kadmcağız uyumuıtur. Kapat 
buraya gell Genç r kız annesinin 
dediğini yapmış, Madamın kapı· 
ıım kapamıı, kendi daireaine 

gidip yatmııtar. Sabah olmuı, 
saatlar geçmiı, fakat alqama 
kadar Madam Antuvanet'in •~ 
kağa çıkmadığı hayretle aörll
mftttllr. ÇDnkil Madam AntuYa· 
net daima dışarıda gezer, gUniin 
her ıaatinde lıanın diter daire
lerine utrar, ufak tefek işler 
g6rllr Ye akıam olunca tek .. 
rar evine diner. Bunu bi
len komıular, ihtiyar kadının 

0 sıtın ortada g6zükmemeıinden 
fllphelenmitler, akıllarına fena 
ihtimaller gelmiıtir. Komıular bu 
ihtimallerin de yanılmamıılardır. 
Çünkfl biraz ıonra poliıe haber 
verilince kanlı hakikat, komıu
ların korkunç ıtıpbelerlnl teyit 
etmit ve Madam Antuvanet 
mutfakta kan pıbtalarıl aras nda 

bulunmuıtur. 

Cinayeti yapanlar meçhuldür, 
demiftik. Fakat niçin yap aldığı 
meçhul değildir. Uzun ve etraflı 
tahkikattan ıonra anlaşdmııtır ki 
Madam Antuvanet yanında daima 

para taıır. Bu paranın miktarı 
oldukça fazladır. Şunu da s6y· 
leyelim ki cinayeti itleyenler, 
Madamı öldürdlikten sonra evin 

her tarafını aramıılar, taram•tlar, 
tilteleri bile parçalayarak didik
didik etmişlerdir. Demek ki baraız 
veya hır1ızlar Madamı para için 

öldllrmlltlerdir. Fakat acaba ev
de para bulabilmişler midir? İfte, 
karanlık bir perde arkaıında 
kalan noktalardan biri de budur. 

Cinayetin meçhul olan cihet
leri pek çoktur. Katil veya katil· 
ler madamın evine nasıl ve ne-

reden girmişlerdir? Bu suale de 
cevap Yerilemiy"r. Katiller ma· 
damın bnttın hareketlerini ince
den inceye tetkik etmiş olabilir
ler. Hergtln sabahtan akıama ka· 
dar dlfarda dolapn, evinde de 
kendisinden baıka kimse buluo-
mıyan ihtiyar kadmın fU vazi
yeti meçhul haydutlara muhtelif 
kararlar "rdirebilir Şu halde 
ıerir heriflerin, madam eYde 

yokk6n içeriye girip saklanmıt 
olmaları da kuvvetle muhtemeldir. 

Acaba bu cinayetle uzaktan 
veya yakından alAk&11 olan kim
seler yok mudur? Polia bu ihti
malleri göz 6n0ne getirerek bası 
kimseleri zan allına almııbr. 
Cinayetin bu ilk maznunları 11kı 
bir ıekilde iaticvap edilmektedir. 
Poliı, blltlln bu meçhullere rağ· 
men katillerin yakında ele geçi
rileceğini ümit ediyor. 

Bu tafıilat araıında karanlığa 
kanıan bir nokta daha var: 
Yukarıda, Madamın d6rt odadan 
birini kiraya verdiğini 16ylemiftik. 
Maktul Madamın ıon klracı11 
Münire Hanım isminde bir ka· 
dandır. Bu kadın ile kocaıı bun· 
dan bir ay evveline kadar Mada· 
ma kiracılık etmifler, fakat IODn 
hiçbir ıebep ı&ıtermeden çıkıp 
&İtmişlerdir. Bunden llç &lin ev
Yel iki polia memuru Madam 
Antuvanete gelmftler, Mllnire Ha· 
nımı aramıılar. 

Madam polislere ıu ceYabı 
vermiı: 

- Çıkb, fitti. Fakat yeni 
adreıini bilmiyorum. Giderken 
sordum. S6ylemedi. 

Madam Antuvanet bayatta 
yaloıa değildir. Bir im kardql 
ve bir de oğlu vardır. Kaz kar
deıi 65 yqında Evantiya ilminde 
ihtiyar bir kadındır. Bir buçuk 
senedeberi kardeşile dargındar. 

Bu sebeple ayrı bir evde otur
maktadır. Maktul aıadmın oğlu da 
34 yaşında ve Konıtantin iımia
dedir. Telefon ıirketinde memur
dur. Kooatantin Efendi iki aene 
evveline kadar anneaiain yamnda 
oturuyormuf. Fakat fakir hir lıı ... 
la evlendiği için annelİDİ ınc .... 
dirmif, bunun üzerine de ayrı bir 
eve çıkmqtar. O samandanberl 
anoeaanı g6rmiyen Konıtantin 
Efendi bu ıabab Madam Antu
vanetin cesttdile karfllqınca bar
gınlı k buhranları geçirmiftir. 

izleri ve delilleri tamamea 
ka•>karanlık olan bu ciaayet 
karııımda poliı memurları de
vamlı bir tahkik ifil• meıpl 
oluyorlar. Şu dakikada meçhul 
ıerirlere ait bazı aydınlık izler 
elde edilmit olması çok muhte
meldir. 

Ye1ipazara Mektep Açılacak 
Yenipazar (Hususi) - Bozdo

ğan kazaaı kaymakamı Mustafa 
Naci 8. nahiye ve k6ylerl teftit 
etmektedir. Kaymak•m 8. bu 
teftit esna11nda nahiyemizede 
uğramıf, ve k6ylll ile hubuhalde 
bulunmuıtur. Kaymakam beı kay. 
lülere k6ylerinde yeni mektepler 
aç•lmasana çalı11lacajm& vadet• 
IDİftlr. 
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Allo, Allo, Burası Londra! Ruminizi Bize Gönderiniz DiplomatlaraHükmeden GizliKuvv-tleı 
( Ba9tarafı 1 inci Nyf ada ) 

dra'daki bUyUk maçı Avuaturya 
takımı muvaffakıyetle başardı. 

,. ... ,. ... k -.ıı.. Ale,.himize kor- Size Tabia~inizi*.sögligetim Hindistan'ın Oodyepore 
ner çekiyorlar. Bu İngilizler de Resminizi kupon ile ,Onderiniz. p 
::1r:·;~~:r:;t1mi aantimine ... _, __ x_apo_n_d_tter_ .. _.,,_ .. _ •• _dadı_r._..... rensliğinde Bir Facia 

On bir tane lııgilia llstadına 
3 -4 ıibi ufak bir farkla mağ~ôp 
olmak ,erefli bir neticedir. 

Bmaclan da kurtulduk. 8 M. DolM B. Güler yüilü ve in-
01unun Jİrmi betinci dald- tizamperverdir. 

ı.: .. adayız. larwleria tazyiki fiili mücadele- C Bqtuaft 1 inci aayfada , 

rlliilerl takYiyıe edenler, Hindi.
tanın ufak, bGy6k, kadın, erkek 
muhtelif mihrace Ye prensleri idi. 
Onların bu muzahenta ber han
gi bir manevi duıgu neticesi 
değil, aadece lagiliz himayesi 
olmadan aaray ve kişa
neleriain birinde kalamıyaujl 
korkun idi. Çünki din bağının 
k~vvetine rapeo Hint kiltleleri 
araıında s; enİf aosyalm fikirleri
nin adamakıllı yer etnıiye baıla
dığmı inklr etmek mümkün de
lildir. Bunun başhca sebebi, 
Hindi.tanda ak'ın alamryacağı 
zenginliklerin yananda yine hav .. 
aala kabul etmez bir aef aletin 
hüküm aıilrmesidir. 

Ajaoalarm kısa telıraflarla 
bildirdikleri bu mllhim maç lstan
buldaki meraldılan da pek yakın
dan alakadar etmiftir. 

Dün muhtelif aemtlerdeki Rad
yoların başına toplanan futbolctt
ler Londra maçını yakından g6r-
1Dllf gibi heyecanla taliip etmit
lerdir. 

Saha kenar.oda yapılan terti
batla Londra Viyanaya raptedil
mit ve A•usturyab bir söyleyici 
tarafından maçan bütno tafa1ilab 
saniyem aaniyeıine Avrupalı me
raklılara s3yleomittir. 

Maç n heyecanı öyle bir dere
ceyi · bulmuştur ki, telefon mikro
fonuna ı~yleyen Avuılurya'lı bir 
an için mevkiini diğer bir Viya
nal. 'ya tcrkederek baygınlığını 
aeçirmiye mecbur kalmışbr. 

Bu müthiş maçın tafsilitım 
radyoda işittiğimiz gibi aynen 
naklediyoruz: 

AlloJ Allol 
Burası Londra ••• 
Tarihi muazzam maç şimdi 

başlıyor ..• 
Sizlere oyunu ıö1 liyeceğim .• 
Tribünler kara bulut gibi 

ahali ile çepçevre olmuş. •• 
ifte bizim Avusturya takımı 

çakıyor •• 
Bakın! Şu ifittiğiniz oğullu 

bizim milli takım m za İngiliz 
halkının yaptığı btıyDk alkışbr. 

fngi izler de sahada diziliyor-
lar.. Hakem hepinizin bildiği 
lielçikalı.. 

Doğrusu lngiliz merkez ınua
Yio" Hart gözüme pek dehşetli 
görünUyor. Heybetli bir oyuncu.. 

Meşhur Jak ta itini bilen bir 
adam gibi bizimkileri ıüzüyor. 
Bir Avusluryalıyım. Heyf'can 
içindeyim. Bizimkiler kendi saba
lannda gibi rah3t görünüyorlar. 

Hava berrak, yaz günlerinden 
birindeyiz zannını veriyor. Halkın 
çok ıamimt kabulll takımımızın 
haleti rubiycsi Gatnnde hüsnii 
tesir bıraktığı belli .•• 

işte dildlik çalındı. Oyun yıJ.. 
dırım sDratilc batfadı. 

Top Zindelar'da İngiliz kale
ıine doğru ak yor.. Ah f bu ingi
liı. merkez muavini Harl.. Şim
tek gibi karflladı. 

Bakın 1 Bakın 1 lngiliz aağ ce
aahı nasıl yılan gibi kayıyor. 

Ehali 1 Tehlikedeyiz. Hagton 
fena ilerliyor. içeri atmaya b.,
ladı. Eyvah 1 Golü yedik.. 

Beıinci dakikadayız •• 
Bizim takımın maneviyata bu 

Rolden aonra pek bozulmadı, 
Yerden kısa paslarla mukabeleye 
ba1ı1adık. Pek fen.t gitmiyoruz. 

lngilider pek ozon paslarla 
oynadıktan için bir anda kendi 
kaleleri önftndea bizim kale anu
... birikiYeriyorlar. 

itte bizimkiler topu kaplılar. 

deyam ediyor. Y alma ba W,ık ye gftrültü ve 
deYamh olmadıjl için fuılah n- kaYgaya ge]e-
hat nef• alabiliyoruz. ÇDaldl mez, zarar Ye 
uzun pulada bir saniyede ini· t 

0 
hı i k eden, 

yorlar. Bo'llba gibi ıtitleri ya ela· mes'uliyet ten 
t•n gidiyor, yahut bizim kale- çekinir, kadın, 
cinin elinde kahyor. O,..a ye- his ve hayal 
Diden batlayıacaya kadar ra-
hatlıyoruz. ııi e v z ula rına 

Top yine Hart'ın ayapda, k.aroı heyecanı 
fngiliz muhacimleri ok l'ibi fır- ve zafı vardır. Şıklığa, tarzı teleb-
lad 1 G .d. ı hüse ehemmiyet verı·r, bu husus· ı ar.. ı ıyor ar ••• 

Avrupada hiç g3rmediğimiz ta kendisiyle fazla meşgul olur. 
bir kafa kombinezonile bizim ... Geçim hususunda uysal davranır. 
hayı tar~yorlar •• 

Top ıağ aç•ktan ıol açığa 
geçti.. Sol açık merkeze Yerdi. 

Ah! ikinci golll de yapblar •• 
fngiliz halle ı yine bizimkileri 

alkııhyor... Şimdiye kadar gaze-
telerde, kitaplarda gördilğilmftz 
ıporcu terbiyesinin ıu ul.t tecel
lisini burada gözlerim ve kulak· 
lar.mla takip ediyorum. Bir ıpor 
tcmaıasmm bu kadar ulvi aza
metini başka hiçbir yerde gör-
mek nasip olur mu? .. 

Birinci devre bitti.. Vaziyet 
0-2 aleyhimizde .. Oyunun şeklin
den ikinci devre için Umit pekaz. 

( ikinci dene ) 
iyi baıladık.. Bak. Ziodelar 

) ine düştü. Kombinezonlarmız 
tutmıya baıladı. Muhacimlermiz 
ceylAnlar gibi oynuyorlar. 

Alkışlara bakın! Kıyamet ko
parıyorlar. Bizim oyunu lngilizler 
de çok beyeniy or1ar. 

Sıra ile bur... Şimdi biz ağır 
ba11yoruz. Cıva gibi akıyoruz. 
Top Zindelar'dan Zişek'e geçti. 

Zmkf... 
lştel iık golUmü:ıUn alkışları ••• 

Artık açıldılar.. Bizimkiler de 
nasıl futbol oynandığını anlatı
yorlar. 

Ümitlermiz tamamlandı .. 
Bak ı l1 fena ta1ie yine kötO

ledi k. Üçüncü gollerini de yaptı
lar. 

Artık oyunu takip edemiyo
ruın. Sür'at o kadar bilyDdü, he
lecan o hale geldi ki, gözlerim 
göremiyor gibi... Sahayı bulanık 
görüyorum, top ortada mekik 
dokuyor. ~ 

Yine b:s mkiler kaptılar. Yine 
Zişek aldı. 

Aslanlar gibi gol yaptı. 
Yüzümüz gtıldiL. 
İngi1iz1er biraz haşin oynamaya 

baılacLlar, bereket baştaoberi 
böyle oynamıyorlardı. Dayanıl
m<.ı tekilde oynıyorlar. 

Yme bir gol daha yaptılar. 
Artık makine gibi işlemiye 

başladık, hücum hncum llıtDne •• 
Avuaturya Milli takımı fimdi en 
iyi oyunlanndan birini oynayor. 
Harikalar yaratıyorlar. 

Çılgmca alkışlanıyorlar. 
İşte bir gol daha çıkardık. 

• S H•aan Tahaın" Hassastır. 

.a \atında, tar-
J 

· zı mesaisinde 
intizama ehem
miyet VP.rir. 
Muamelesinde, 
tıiddet ve müş
kül p esent lik 
yoktur. Muhj. 
tine kendi .. ini 

sevdir me sini 
bilir. İşlerini 

daha ziyade anlaşarak ve hü, nü 
muamele ile intaç etmek ister· 
Başkalarına kolaylıkla bağlanmaz, 
az itimat gösterir. 

• 80 N. 6allp B. (Fotoğraf mm der· 
cini istemiyor.) Ağar başlı ve tok 
sözlüdür. Bir §eyi beyenmekte 
mü~külpe:ıeııt davranır, nadiren 
güler ve n«>ı'elenir. Muhatabına, 
daima kusur gören tenkit yapan 
insan hi>ısiııi 'erir tavru hareket· 
leri kapalı ve manalıdır. 

Tarsus'ta 
- ---

Maskeli Haydutlar iki 
Kişiyi Y ara!addar --

Tarsus (Husuat) - Evvelki 
gece, burada. bataklıklarda yapı
lan kanal bafriyab nıahallinde 
bir cinayet olmuı, meçhul iki 
ıahıa tarafından iki kişi ağır su
rette yaralanmışt r. 

Gece yarısı, makinist muavini 
Durmuf ye ame!e Muaanın üzeri
ne ylzleri maskeli iki tah.a bl). 
cum etmİf, paralarını gasbettik .. 
ten sonra her ikisini ağırca ya• 
ralmışlarcLr. Katiller henüz tutu
lamamııt.r. Tahkikat yapılmakta
dır. 

Muğ:ada TUIUn Piyasası 
OUşkOn 

Muğla (Hususi) - Tntan ı~ 
hiaarı tarafından ( 120) kuruttan 
açılan tiıtiln piyaaası (60) kurup 
kadar dtışmOftilr. MaamaEih mO-

Meşhur Gandi'nin bir hesabına 
göre, Hint halkmm günlük vasati 
kazancı 00 puad1r ve Hiut 
milJiyetperverlerinin bugünkb tid
detli milcıtdeleıi, elle tutulan bu 
sefalete hilA bir çare bulunmak 
istenmek istememesidir. 

* Oodeypore mihracesi Hin-
distan 'm en büyük prens
lerinden biridir. Yaşlıdır. Di
nine sadıkbr ve büyük bir 
hükümdardır. Geniı memleke
tini idare ettiği merkez, ayni 
ismi taşıyan bir ıebirdir. Otur
duğu &arayındao, sıkı aurette y•
pılm ı geniı ve güzel bir gölün 
iç çeken manzarası görllnilr. Ha
rem dairesi, yüzlerce kadından 
mlltepkkil ade' a küçuk bir k•sa
bayı andırır. Ba daire sarayın 
merkezindedir Ye etrafında g6z 
kamqhraa nefis binalar •ardır. 

Bu sarayın bir memleket ka
dar genİf bahçelerinde mukaddes 
filler dolq:r, 11rtüat6 yatarak 
istirahat eden ual Hintlilerin 
bellerinde, pnnalerine ithaf 
olunmuı eğri Ye keskin kı!mçları 
Yardır. Bayram günlerinde halk 
bu sarayın duvarları etrafına top
lanır ve oolcr. bu halkın naza
rında dini ve ilahi bir mahiyeti 
haizdirler. 

AIDa M güzel, ne artiıtçe gidt. 
Yorlar. Bakın f lngilizlerin bizim 
oyunu na11l a!kışlad kl:ırmı dinle
)İn. Bu kıyamet kopuy"r gibi 
ifittiğiniz gfirültü alkışlar, bra•o
lardar •• 

Bakın! Bizim hDcum battı bllyOk 
dalgalar aibi yuvarlanarak ıeli
yorlar. 

bayaa durmQf olduğu için fiyat
ların dnıtüğü tahmin edilmekte 
ve yeniden. mObay~a açılanca pi
yHanaa yıae eakı yüksekliğini 
bulacajı limit olunmaktadu. 

Bir mftddettenberi Oodyepore 
mibraceıinin, ba büyik ve kud
retli hüldlmdarın sarayı tistlloe 
elemli bir baya ç~kmUıtftr. Erkek
lik çağana gelen hükümdar zade
nm maluliyeti anlaıılmışhr. Hal
buki o, hllkümdarın aynı zamanda 
veiiahtadar dL. Bacak ve ayakları 
asıl şekillerini kaybetmiflerdir. 
Çehresi, bakılamayacak kadar 
iğrençlik hhıl etmiıtir. Bu ada
mm iki karııı ve A•rupalı bir 
mOrebbiye tarafından terbiye edi
len iki çocuğu •ardır. Bu mllreb
biye bir lngilizdir, adı Mis Eait 
Şolvcr'dir Ye saray duvarlan hari· 
cinde, kOçiik bir evde oturur. On
dan bafka ba çocuklarla .Jlkadar 

olan kimse yoktur. Onlar, denilebilir 
ki kendi kendilerine bllyümekte, 
lngilizce 6ğrenmekte ve garpla 
bir mDrebbiyenin verebileceği 
kadar maUimat tahsil etm··kte· 
diri er. 

lzmirde Şu lngilizlerin cana•ar gibi 
olan iki bekine dayanmak kabil 
illi? Yine. te a ) nznne çevrildik.. 

logiJizler, Jak ile Hugton ateş 
•~ç3rak gf'.İyorlar. Yüreğim 
•g:ı mda.. Bu adamlar kafalarile 
•}akları kadar şiddetli şütler 
Çe • yorlar. 

Adam akıllı ııka.ştırıyoruz. fn
giliz mOdafileri toplu taca ata
rak tehlikeleri HVUfluruyorlar •• 

.tiakemin dUdüğünU itidiyor 
musunuz? 

lzmir (Huaull) - Mevsim fb
tidaaından ikinci te~rioin yirmi 
yediıine kadar lzmir boraaaında 
41,916,088 kilo üz6m aablmıthr. 
Son hafta zarfında lzmirden ec:
aebl limanlarına aevkedilen ilzUm 

Mürebbiyenin oturduğu ev 
saray duvarlarından ve saraym 
içindeki kadınlar daireıinden ne 
derece uzak bulunursa bulunsun, 
onun kulağına kadar yine birta
kım dedikodular gelebilmektedir. 
Bu malümatı ona getirenler, 
sarayla hariç arasında birçok 
haber, mektup, name alıp veren 
kimselerdir. Bundan da anlatıla
bilir ki Oodyepore aarayında 

J •kl Jak! bizim kaleci ile kar
i 1.nrşıya .•• Sekiz metrede .• 

Muhakkak gol yiyoruz. .• 
lr Otıf.. Çektiği bomba ~ibi tllt 

•leciniu elinden direklerimizi 

Maç bitti. Bizimkileri alkıflı
yorlar. Avuıturya Milli takımı ... 
hadan galiplere yakıı1r bir ıekilde 
çıkarılıyor. 

Yenildik... Netice 3 • 4 
insan bu sonu ~6rdilkten sonra: 
- Kazana bilirdik diyor. 
Ne ya; aha, Viyana'daki inti

kam maçında belki kazanırız. 

ise 1,741, 192 kilodur. İhracat da
ha ziyade Almanya, lııgiltere, 
ltalya ve Franaayadır. 

Menim lbtidaaından ikinci 
teşrinin yirmİIİDe "adar ihracat 
42. 702,387 kilodur. 

J•fıyan 7nz.lerce bclm adedi 
kadar ba aaray<U ylblerce intri
ka döaer. 

iki kaç.ilk Yeliaht zadenin 
derin bir uykuya daldıkları bir 
akpmda. Mürebbiyeala oturduju 
kliçülc evin alçak tarap.ı önünde 
bir motosiklet durdu, bu moto
ıikletle gelen mtiatemlekelerde 
kullan fan hafif elbise giyin
mit genç h · r lngilizdi. Mo
tosikletin fenerini lladtlrdBkten 
sonra içerden bakan mOrebbiyeye 
işaret etti ve kadın, traçanm par
maklağına koştu. Gelen fngiliz 
bu e•in yabaocııı değildi. Eaaaen 
haftada bir mürebbiyeye uğrar 
Ye konuşurlardı. lngiliz işgal or
dusu zabitlerindendi ve istihbarat 
iflerinde çalış. yordu. Mis Edit 
Şolver onun tavassutu ile Oodye
pore sarayana alınmıştı. Görüşme

lerinin uyandırabileceği şUpheJeri 
gidermek için akraba olduklarım 
drafa yaymaşlardı. Mis Edit 
Şol•er'in o gftnkfi haber dağar
<:ığl bir hayli tifldndi. 

İngiliz zabitine bu haberleri 
•ermek için hangi taraftan bat• 
lıyacağrnı bilemiyordu. Bunların 
içinde hele bir tane vardı ki 
genç ln~iJia kadınm1 pek ziyade 
mftteessir etmifti. lki, &ç gOn ev• 
vel Veliaht Hz. llçilncll defa 
eYlenmişti. Aldığı kız, tam kendi 
kefvi ve bir prens kıa. idi. Genç, 
güzel, şirin Ye kibar bir kı:ıcağız •• 

lki gün evvel Prenı, İngilizle
rin Babji dedikleri şekilde zifafa 
girmipi. Pre.Wn lopallıyarak 
odu Da girdiğini giren gelin, 
kendini tatam yarak mllthiş bir 
feryat koyYermişti. Sarayda, hiç 
kimse olup bitienden haberdar 
değildi. Yahı z muWız askerlerin 
bir ara 6teye, beriye koşuştuk• 
lan görülmliştiL 

Domğlı ve kadın hutalıkJan 
mütehassı ıı 

DOKTOR 
Hüseyin Naşit 

Hastalar.na Türbe karşısında 
eski HilAliahmer binasındaki 
muayenelıansinde her gün ögleden 
sonra kabul oetmektedir. 

T elefoa lstanlNI 22622 

iLAN 
Haliç orman memurları ta· 

rafından hazine aamma muıa
dere olunup mahfuz bulunan 
1000 adet kestane çubuğu 9 
çeki kestane odunu 935 adet 
tarak ve deatere sapbğı J 4 çe
ki kestane çubuğu 400 adet 
kız.ılc.k sapı 5 çeki meıe 5 çe
ki \ca) m odunu 291 kilo meşe 
kamnr· 166 adet kızılcı k ve 
fındık ıaplığı 15 kilo ada çayı 
22, 12 932 pe11embe pil saat 
Oçte ve yine 1 1 demet kesta
ne femberi 20 çeki lıaJID odu
nu 70 adet kayın kereateıi 22 
kayın kireldik 124 kayık ejTi
riai t adet .Jllrgeo umurga 25 
adet kızıl ağaç kiitöjiJ 2 adet 
k6k nargander 37 adet dişbu
dak 4!1 adet karaağaç Ye 11 
adet köknar kere~teei 25ı 12 932 
Pazar gtınü saat 3 te ihale e
dilmek üzere milzayedeye ko
nulmuştur. izahat almak isti
yenlerin Haliç orman idare ıne 
ve ihale günlerinde de uat iki
de lstanbul orman m6d0riyyet 
kalemine mlnaat eyleme eri 
rica olunur efeodU.. 
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.. Ey Genç! Hayatı:~ ~=~:U111 Zehirleme! 

Cebinde p R o F j LAK S j N bulunsun. 

Karamürsel Fabrikası 

BATTANİYELERİ 
yündendir, ucuzdur, sağlam ve zariftir. 
deposu: Sultanhamam. ikinci Vakıf Han altmda 

Tepebaımda: Bey oğlundan gelen tramvay durak mahallinde 

ŞIN TiiBB Gazinosu 
Her aksam saat 5 ten itibaren geee yarısma kadar 

•• 
TUrkiyenJn yerine HAFIZ BURHAN Beyin 

okuyucuıu iştir akile 
Kemençe : Anastas Efendi Hanende : Ağyazar Efendi 
Keman : Hakkı Bey Muganniye : Bereli Kız 
Keman : Maksut Efendi " : Behice Hanım 
Ut Ye ctlnbtlf : Mııırh lbrablm B. " : Suzan " 

,, : Edip Bey " : N"cmiyo ,, 
: Feyzi Bey ,, : Rahime " 
: Bahri Der ,, : Muzaffer •• 

Bey •e Hanımlardan mllrekkep MUHTELEM SAZ HEYETi 
icrayı ahenk edecektir. Mubteıem ıalon • Milkemmel ve temiz 

1enla • Flatlar her yerden ucuz. 

Oksurenıere: KATRAN HAKKI EKREM 

Elbiselik Kumaşları ... , 1 Ç A BU K ve S I H H 1 
ıuas, ııbunau, fır~ıs 

T 1 R A Ş 1.:1:~!1011+ En bl ln2iliz kumaıtarından f arks1% 

Onlardan yan yarıya ucuzdur RAZViTE 
Yerli Mallar Pazarında Bir Görünüz. 

kremini kullanınıL 

MiKROP olan fırça.lardau, yQzil. 

nilıün cildini burutturan potaslı 

krem ve sabunlardan kurtulursu:
nuz. Küçük ve bttyllk tüpler 
vardır. Rer yerde eatılır. Deposu: 

Ankara'da i lstanbul' da 1 Samsun'da 
Beyoğlunda 1etik1Al cadealnde Bankalar caddesinde 

Yeşlldirek, Sıva.cıyan Hanı No. 10 
Tel. 20131 

MUHAYYER HASAN ŞEVKİ 
Sinir kolonya ve losyonları her zaman yeni çıkan çiçeklerden aldığı tabii ve hakiki 
kokularla umumun teveccllhllntı kazanmıı ve 25 ıenedenberi emsallerine faikiyetlni 
muhafaza etmiştir. Her yerde bulunur. Tercih menfaatiniz iktizasıdır. 

NORA RADYO 

W5 
Kat'iyen 

PARASiT 
almaz. 

Pek çok 

HASSAS TIR. 

• ALMANYANIN 
R•dyo musabakalarında 1 lnclllOI kaz.nmıftır. 

ÇIKIYOB 
En gUzide muharrirlerimizin i'tirak ettikleri kıymetli eser 

Muhtıralı Hayat Takvimi 
Y akuıda çıkıyor 

Muhtıralı HAYAT TAK V I MI' ne iştirak 
eden muharrirler: 

Takvtım kUma; muvakkit Abdülmula Yeni kanunlar: Nuif 

Sıhhi • : Doktor Muhaln lamall Spor kıamı ; Muallim SaMf 

fçtiınalyat. : Feleefe muallimi Hilmi Ziya Ziraat ,, : Hamdi 

Eıleblyal • : Edip Peyami S ıfa ltuaiyat~ : Haaan NaMık Baylar. 

Mükemmel MUHTIRA ve bir HARITA'yı havi olan bu 

eserin fiah yalnız 25. ciltlisi 35 kuruştur. 
Merkezi: latan bul Maarif kiltllpbanesidir. 

İstanbul Gümrük Muhafaza Baş
müdürlüğünden: 

Üç onlu, dokuz betli sabra santralı pazarlıkla ıatın ahnacaktır. 
1 - Üç onlu dokuz betli ıabra santralı pazarhkla kırdırmaya 

konulmUftur. 
2 - Kırdırma şartları kAğıd.nın taatikJi ıuretleri 1atanbul Gtl. 

Muhafaza Baımtıdnrlüğü 1atmalma komiıyonundan almac1ıktir. 
3 - Kırdırma Ankarada Gftmrllk Muhafaza Umum Kuman· 

danlığında kurulacak al•m aatım komisyonu tarafından yapılacakbr. 
4 - Kırdırma 18· 12-932 tarihine raslıyan pazar ırftnU saat 14 

( On Dört ) dedir. 
5 - Her iıtekli, biçilmit bedfllin yllzde 7,5 ğu olan ( 243 ) lira 

muvakkat ınvenme " TemiDat • larile belU saatteıa evvel komiıyo-
DA aelmelori;. 

Ounr takYimi ( ı.arlf tıbloılle) 20 Kr. 
Cep " ( mufaual ) 5 ., 
Kliçük muhtıra ( takrinıll ) 15 ,, 
Bilyllk • ( ,. > 25 ~ 

H ,. (karton ciltli > 35 ,. 
• H ( beıı: lf ) 5() 11 

,, ., (maroken • ) 100 ,, 

Toptan ıiparişlere poıta 

parası ahnmaz. BilyUk tenziJAt 1 
yapılır. 

Milli lktıaat ve tasarruf 
Ve Himayeietfal cemiyetlerinin mllıtereken tertip ettikleri 

Yerli Malı Piyangosu 
1 Kanunusani 1933 de çekiliyor. 

200,000 biletten 150, 786 bil ate isabet. 
ikramiyelerin kıymeti 25,000 lira 

ikramiyelerde otomobil, oda takımları. halılar, ipek kumqlar, 
yün kostümler vesaire vesaire... Satıı mahalleri: Tayyare piyan· 
gosu merkez giıeleri, bankalar, Melek ve Elhamra riıeleri, Yerli 

Mallar pazar., Bursa paıarı ve Hasan Pertev mağazası. 

Bahçekapı'da • 

ERTUGRUL 

~ ............... ~ .... ~ ı 

PEK.TEV ı, 

MÜST AHZARATI 
FABRIKASI 

iLK 11lRK MEV ADDI TIBBIYE 
VE ITRIY AT F ABR1KASJ 

BAJLIC" lılOsrAJIZARAT'I.• • 
ııc... ,..... o..ı.ıı ~ 

8riy..ılıo ,_ ""'--T...ı.t P..tr.ı.rı &....ı. V &. V. S..., 
Et:'IVhi /..farkalniiUan Çok Dalıa Ucu ,.Ne/~ 

Pd OalıÔ J,tiilt~rneldir. 

BARZILA Y ve BENJAMEN 
Gemi Mücebizlerl 

Galata Merkez Rıhtım Han No. 5 • 9 
Telefon: No. 40989 

Mabı halin 5 inci paaarteei l'ilnll 
Meraın•den hareket eden *NECAT,, 
W"apuru bu a}'ID onuncu cumarteıi 
1ıünQ limanımıza viirut ve bamulHi
nt tahliy•J• bathyacaktir. 

MeskQr vapurda malları olan .ı:e· 

vat vaktil Hmanlle ordlnolara almak 
ıızere :raııbanemize mGracaat eyle-
meleri rica ve mezkur •npur bu a71n 
on ikinci pazarteti a-Onü Zona-uldata 
mGtevecclhen hareket edecegi ilin 
olunur. 

- Poata Mmtll••• 

Sahibi : Ali Ekrem 

Netriyat Mldlriic Ham Ltdl 

Mağa.ı:aııoda kazara vaki olan yangında 
ISLANMIŞ OLAN MALLARIN yok bahasana 

Kat'i Satışı 
on beş günde ikmali icap eden bu son fırsattan istifade 

liJıetmelerini muhterem mütterilerimize tavsiye ederiz. 

Heybeliada Ortamektebi 
10-12~932 Cumartesi gUnU deralere batlamyor. 

İnhisarlar Umum Müdürlüğünden: 
idaremiz için nUmune•İ veçbile " 40 ,. adet kısa lbtlk çizme 

Ue 11 51 " adet tahta ayakkabı satın alınacaktır. Taliplerin pa
zarlığa ittirak etmek Uzere " yüzde 7 .5 ,, teminatlarmı hamilen 
" 17· 12·932 ,. cumartesi gl\nU saat '1 15 ,, te Galatada Mtıbayaa 
komisyonuna mllracaatları. 

Dr. A. KUTİEL 
K.arakltr Börektl fırııu ıırAaında 3.ı 

latanbul 5 inci icra Memur
ıuıundan ı Sat l111aı1ınıı. karar vorihın 
eandalya, kanepe, koltuk ve sairanin 
15·12·932 tarihine tesadüf eden ııer· 

,em lıe gUnil s:ıbah saa.t 10 da 'l'nkl'li m· 
de 'l'ıılimlıane ıneydanmda Haydar 

tbrahim B. apartımanı !Snflnde açık 
arttırma He satılaeağınlfan talip olaıı· 
ların muayyen giln ve s&.ııtta mahallinde 
haur buhtnm:lları ili.o @lu-r. 

Dr. Hafız Cemal 
Dahiliye mütehassısı 
Cumadan maada bcrgtlo (2,30-

5) lstanbul Divanyolunda No. t 18 
Tel: 22395 

l..İ\t ve dihreYf haıtıaludar Mllte ıauı81 

DOKTOR 
Ömer Abdurrahman 
lıtanbul emrau :albreYiy• 

diapan.eri Sertabibi 

Ankara caddesi ikdam Yurdll 
k.qaaacla No. 7 t 


