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Şimdi De Milyonluk Ve Tarihi ( Bugünün Meselelerinden · 

Bir Levha ·ortada Yok! Lima~. Şirketi Mü~ürü 
J 

kehlal Cemil Beyden istikbal için 
Çok Şeyler Bekliyebiliriz 

l<emaı Cemll Beyin ç•llfl•I• Pastör enaUIUeUnde 
bir m•••l aahnesl 

Par~ 14 (H ll'ltll\l k uıusl) - Akdeniz buluumasuıda kendiıi kadar bay· 
da,, M e ~tleriniu doktorları tarafın- tar Kemal Cemil Beyin de biz
lıa k arsılyada fnydalı bir hıfzıssıh· meli ve fenni çalışma11 geçtiğini 

hilh on~resi toplandı. Bu kongrenin bildirdi ve ilave etti. 
Şu .1ad~ska· biıi alakadar eden tarafı " - :;>iıncU. müştereken, ayni 

1 1 b" 1' ko ır ürk fen adamı, bu esas i\r.erinde yürüyerek verem 
11 &rede .. • 

ınett· b" • gogUs kabartacak kıy- içm bir serom arıyoruz. .Mesai• 
ı ır ·ı . Bu esera e ıspatı vücut etti mizin şimdiden yarısına geldiğini 

~e d2:at, Paristeki Pastör kudu~ rnüjdeliyebilirim. Bugün teessür-
oktorl - · f lllal .. uga aıt eııni araştır- le haber aldım ki tecrübe ve 

ar muc .• 
Prof .. saesesınm mlidürJerinden tctebbiilerini bir sene daha de· 

esor Le<- , ü . 
tar 1( .,,ru n n asıstanı Bay· 
L.. tına Cenıil Beydi. Profesör 
h gru, koııor d • l 

:tyvanl d t<> .e e ııa ıat verirken 
lcb ar akı ruam hastalığile 
~roa:.a bkİrtı son derce teıirli bir 

u unduğunu. bu •cromun 

vam ettirmesi fen noktasından 

IU7.ıınılu bulunan bu genç v çok 
kıymetli fen adamı, Türkiyeye 
dönmesi için emir almışbr. Diğ'er 
arkadaılarına n&sbetle çok 

( Denen 10 uncu .. yfacla , 

C•eft'e 15, (A.A) - Millet· 
a.r Cemiyeti 13 ftcacli bOyllk 
meclili, TDrkiyeyi Çin· Japon iht~ 

llfaaı takibe memur 19'lar komi· 
teei aulajaa• intihap etmiştir. 

(Bu komite, meşhur Layton 
komitelİ tarafından Mançuride 
yapılan tahlobta ait raporu tet· 
kik •• mlukere edecektir.) 

Arnavutlukta 
Tiran, 15 (A.A) - Kral, ıui

kut QnriDe 618m cazuı alad 
7 lcltiain bu cezasını değiftirmı,
tır. Banlar, llftnciye kadar ha· 

Hamdı B. Cevap Verıyor: 
"Yazıyı Ben Yazmadım. Bunun Kim 
Olduğunu Yakında Anlıyacaksınız !,, . 

Fabrikatörler Merak Ediyorlar : Ac.ba Kimdir? 

'" A. H. ,, merkell m•k•l•.r• göre, fall~lk•ları himaye 
etmek dolru dejllmlt ı 

Liman Şirketinin •• Koope-
ratif ,, iıimli mec111uaamda çıkan 
maliim makalenin muharriri el' an 
merak ve heyecan ile araıtıtılı· 

yor, f"kat bulunamıyor. Fab
;,ribt;rJere hucum eden u.o 
brlarla cWa ot.a bu ......_.. 
alhnda pr'i "A. H." mHb11 
vardar ve Liman $irketi MUdGr6-
d0n de ismi " Mmet Hamdi" dir. 
Fak•t Hamdi B. bu yazuun ken• 
diıi tarafından yaıılmadıj1· 
nı, " A. H. ,, markaıımn da 
kendi isminin ilk harfleri olma· 
dığmı 96ylemek hususunda ısrar 
g&9teriyor. Bir mubarririmiı 
bu makalede ileri ıürlllen fikir· 
ler etrafında bazı fabrikatörleri· 
mizin fikirlerini sormak istemiı, 

Hereke F abrikaaı MOdlirll Mehmet 
Ali Bey muharririmiıe şunları 

söylemiştir: · 

.. - A. H. Bey, makaleıio· 
den anlqalıyor ki, aatbt ve aırf 

naıariyeci bir iktıaatçı imiş. s_. 
nayicilerin kendi menfaatlerini 
memleket menfaati diye göster 
miş olduklarını iddia etmek ne 
demektir?. Hlikümctin, sama}·iin 
terakkilinf memleket menfaati 
adclettijiae fDpbe mi Yardır? Sa
nayiciler menfaatlerim •enıleket 
menfaati diye g6atermifler deiil, 
muamellt itibarile iptidai mad· 
delerin kontenjana tlbi tutulma· 
sınan sanayi iılerini pek ziyad~ 
güçlettirdiğini s6yJemitler ve itr 
tidai maddelerin aerbeat bırakıl· 
matmı temenni etmişlerdir. 

Fazla para kauınmak mesele
sine gelince; " A H. " Bey sel'
mayeamın acaba kaçta birini 
demirc- bağlamııtır. lıliyen vaı,i. 
yette kilosu hazan birkaç lirayı 
tecariz eden bir maJe tasfiye 
halinde kilosu altlDlf paralık hur
da demirden ibarettir. Sanayici

(Denmı il inci sayfada) piıte kalacaklardir. 

~--ı..-.s~·o._..;,~y-.......e~i~g~. F~· u~"i~b~ol~~~u~Ici"~r~ı lllİMlll!Ş~e~b~ri--m~iz ...... d-...ııe .......... 

Sovyıt Ruıya nıuhtellt futbol takımı oyuncularıaın, bizim m"htelitle bir maç yapmak ü:ıere .fehrimize <'"

leceklerlai yazmııtık. Mluflr aporcu1.ı dGa Abala tehrimlae pl•ittir, B• reaim miaafirlere yapılan ;, tilcbıl . - -

l'a•l•inl •l•teriyor. TafallAt iç u1famıadacllr. 
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[Halkın .!__esi' 
.. 
Tütünlerimizin 
Hepsini Sahyoruz 

Muhtelif memleketlere mensup 
bir grup tütünlerimizin heplinl 
eatm almıya talip olmuıtor. Bu 
seviç.li haber karıı!ında. halkı· 
mız eliyor ki : 

Nurettin Dey ( Kutucular llallaç 
IOkak 3S) 

- BitG• tütünlerimiı:e mGfterl 
bulunmuı. Bunu okudu;um zaman 
o kadar ae'rinclim lıri: aanki diin7alar 
benim oldu. Çilnkü iki aenedeabul 
tQtüncülerlmlz çok 11kınhya düımilf 

idi. Hatta aeçen .ene lzmlrde bir 
tiitGncQ tiltüne teklif edilen fiati 
ıspanak fiatinden aıağı buldu da 
teenüre kapatarak balyalarıua bile 
ateş verdi, yak tı. Memlcketimi:ıiu 

iktı&aden yükaelmesi ancık ibracab 
artırmakla mümkün olacaktır. 

llikm t llcy ( Di an~ olu Klodlarcr 
~ddcsi ) 

-ti 
- Tlltünlerlmiz dDnyanın en iyi 

tütiJnildür. Meb:ıul tGtün yeüştirea 

Amerika bile kendi mahnı aatar}l:en 
içine Türk tü~nü karıthrır. Bizim 
tütünlerimizdeki güıel koku ve renk 
dunyanın hiçbir tfitününde yoktur. 
Buna rağmen her nedense birkaç 
aenedenberi tütün mahsulJerimixe 
alıcı çıkmıyordu. Şimdi ( 41 ) milyon 
ki o tütün alacak müşteriler çıkmıw. 
Koy ümm yüzünQ gilldürecek olan 
bu ı ten dolayı aevinmemek kabil 
midir? 

* il h e li Bey ( (':ı.km ktılar 

) ok ı '.1 !17 ) 
- İktıaadi iılerimizin yavaş yavaı 

yoluna girer g .bi olduğunu görüyo
ruz. Bütün tütünlerimİH müfteri 
çıkmı1. B:r de tiftik, yün Ye fındık

larımıza böyle toptan müfteri bulur 
isek klSylü ve müstabıillerimiı.in aı

kın lııı geçmi ve memlekette normal 
h-ıl avdet etınit olur. Esaaen bu 
mahsullerimiz dünyanın en iyi mah
•ulüdür. 

• Ah nlt Kud i Bey ( e ulb na.hm 
Al nıd r 34 ) 

- Amerikd, İaveç, Leh ve Macar: 
tütün şirketlerin ln "e gruplarının 

mümeuillcri bütfin tiltünlerimfzi 
almak için müracaatlar yapmıflardu. 
Bunlann alacatı tütiin (40} mllyon 
kilodan fazla imi4. Bu takdirde 
yeni mahıulOınüzle beraber geçen 
aeneden kalan malin da elden çıb· 
cak demektir. Bu haber çok boıuma 
ıitti. fnşullah bundan sonra diğer 
ma11anmııa hayırlı müfteriler çıkar 
da köylümüz.ün biraz yüxü giiler. 

* Nezihi B. (ll }azıt ..:andalcı o. 171) 
-- Tütllnler imiı:e mGıteri çakmaw. 

bu çok rGzel ve inaana ferah verir 
blr babt-rdtr. Y alnı• müıteri ~tkan 
ıtruplaran bir ıöz. birliti yaparak 
nıallanmızı elimizden ucuzca alma• 
larına meydan vermemeliyb. Her 
aedenıe timd iye kadar miltterjleri
mizl kaçarınıftık. 

Bir Af Talebi 
Elyevm bapiıhanede bulunan 

Yarın gazetesinin mes'ul müdUrU 
Slileyman Tevfik Beyin daimi 
hastabiı yllzftnden mahk6miyetinin 
affedilmesi baklanda bir rapor 
verilmiıtir. MOddeiumwnilik bu 
rapor tberine bir lauauai af maz
batası yaptırarak Adliye Velclle
tine g6ndermiştir •• 

.. SON POSTA 

BABIRLER 
... ~ ....... llU'...-,~ ................ ~ .......................................... ... 

Bir Hırsız Çetesi Tutuldu 
Çete Efradı Asmaalhnda Birçok 
Dükkan Ve Mağaza Soymuştur 

latanbul polisi, Zındankape •e Asmaalb civanuda neticesinde çete Ye çetenin bDttin efradı teker tew 
aDnJerdeaberi birçok hırsızlık hadiseleri yapan, ker yakalan1D1fbr.1Bunlar l1ç azalı aabtkahd11. Birinin 
birçok diıkklnlan soyan bir hırsız şebekesini niha- iMJi kambur Yorgi veya Teodos, diğerininki l.mail, 
yet meydana çıkarmış, çetenin şerir mensuplarını üçüncD ,eririn ismi Mehmettir. Aynca bu çeteye 
tamamen yakalamıştır. Bu cİ'nrda son zamanlarda yataklık etmekle maznun lranlı Veli isminde birisi 
hırsızlık hidiselerinin ~oğalmaaa ve hele bu bAdise-- de yakalanmıştır. HAdise bir dlrm6 mqhut ile tea-
leria hep biribirine benzemesi polisin nazan dikka.. bit edildiği için polisin elindeki delil çok kat'ı ve 
tini celbetmiş, fakat şerirleri yakalamak mUmkün keskindir. Bunların on günlerde soydukları mağa .. 
olamamışbr. Bunun üzerine Polis Mlldürlüğll bu zalardan çalman eşyalar para itibarile beı bin 
civarda ciddi tertibat alarak esaslı şekilde bir ta.. liradan fazla tahmin edilmektedir. Çalman eıyala-
kip hareketine geçmiştir. İtte bu takip hareketi rın bir kısım bulunmuıtur. 

Ucuz Lokanta 
Daimi Encümen Eşya 
Aldırmıya Karar Verdi 

Belediyenin memurlar için bir 
lokanta açmıya karar verdiğini 
yazmıştık. Lokantanın yeri henüz 
kat'i surette tespit edilememiştir. 

Yalnız alınacak demirbaş eşya 
için daimi encümene müracaat 
edilmiştir. Encümen dUnkU top
lantıaında bu eşyanın alınmasına 

milsaade etmiştir. Yanndan itiba
ren eşya alınacak ve kunetli bir 
ihtimale göre, lokanta düyunu 
umumiye binasının alt kısm:nda 
açıJacakbr. 

Haliçte 
Geç Vakte Kadar Vapur 

Seferleri Yapılacak 
Haliç Şirketi saat dokuzu beş 

geçeden sonra gece seferler.ni 
tatil etmektedir. Halk bu vazi

yetten şikayet etmiştir. Haliç 

Şirketi oe:ıdinde hOlcômet komi
seri olan Mahmut B. bu ıikiyeti 
naıarı dikkate almış ve Haliçte 

gece postaları yapılması için te
şebbüslerde bulunmutlur. 

Yakmda Haliçte geç vakte 
kadar gece seferleri tesis edile
cektir. 

14 Yaşında 
Bir Kaçakçı 

Adliyedeki sekiz numaralı 

İhbHs Mahkemesinde. on dokuz 
davaya bakılmtŞhr. Bunlardan 
altısı tütüQ, ikisi iskambil Ye 

birisi de ispirto kaçakçılığı da
vasıdır. Dünkü muhakemelerde 
yalnız lzmitli ( 14 ) yaıında Mu
taf a isminde bir çocupn tütün 
kaçakçıbiı yapbjı sabit olduğu 
için ~ ay hapse mahkUm ecliJ.. 
miş. diier da•alar da başka 
günlere btrak1lmıştı r. 

Mahkumların 
Listesi 
Daha Gelmedi 

Mahkumiyetlerinin kanunda 
muayyen olan müddetlerini dol· 
duran mahkumların çalışt ırılması 
hakkındaki karar Ü2:erine teşek
kül eden komisyon umumi hapis
hanede (52) mahkumun bu şe

kilde çalışabileceklerini tespit 
etmiş ve Adliye Vekaletinin tas-
vibine göndermişti. Vekalet he
nüz bu hususta cevap vermemi .. 
tir. Haber aldığmıı:a göre Veki.o 
let bu çeşit mahkumların çalışbr-
ma şekillerini tayin eden bir de 
talimatname hazırlamktadır. 

Bir Facia 
Küçük Bir Çocuk 
Ölümden Kurtuldu 

Enelsi gün akşam üzeri Fa· 
tihte bir tramvay kaıası olmuş
tur. 823 numaralı vatman Sabri 
Ef. nin idare ettiği (30) numaralı 
tranı\fay arabası Fatih parkmtn 
karşısından inerken birdenbire 
sokakta oynıj• an altı yaşlarıada 
bir çocuk hemen tr.amvaym önü· 
ne gelmiş ve vatınanm derhal 
fren yapmasana rağmen çocuk 
tramvayın altında kalmtt ~e hiraı 
ıürüldenerek tam tekerleklerin 
arasına girerken tram.ay dur
muştur. Etraftan yetişen halk ve 
polis memurları çocuğu tramvayın 
altmdan almışlardar. Çocuğun yal-

nı:ı bap, sol eli, bacağı •e ayakları 
yaralanmıştu. Çocuk muhakkak 
bir ölümden kurtarılmış ve ci
vardaki bir ccxahanede iptidai 
te-davisi yapıldıktan sonra Cer· 
rabpnşa baatahant.sine lraldırıl
mıştır. Gariptir ki çoepk '1asta
han••ye gönderildiği halde kendi· 
sini ne anyaa ne de scwan el
muştur. 

Düyunu luıahllide 
06n Borsada Diyaau mu•ah

hidc ( 57 ) kuıuş iaeriaden •u
mele 2önna.tür. 

~~~~~~~~ 

Ticaret Ofisi 
Beynelmilel Ticari Va
ziy~timizi Tetkik Ediyor 

Oğrendiğimize göre İkbsat 
V ekileti muhtelif devletlerle olan 
Ticari vaziyetimiz hakkında Tica
ret ofisi ile Ticaret Müdüriyetine 
geniş tetkikler yaptırmaktadır. 
Bu hususta mukayeseli istatistik
le:r hazırlanmaktadır. Bunlar ya
kmda VekAlete gönderilecektir. 

lktısat Vekiletinin haric1 tica
retimizi inkişaf ettirmek ıçm 

ehemmiyetli bir şekilde çalıımak· 
ta olduğ'1 anlaşılmaktadır. 

Evkafın Davaları 
Borcunu Ôdemiyen Kira
cıiar Mahkemeye Verildi 

ETkaf idaresinin lstanbulda 
( 1500) kadar akarı vardır. Bunların 
içinde Dördüne.Ü ve Birinci Vakıf 
ha11lar gibi mühim müesseaeler 
de bulunuyor. Evkaf idaresi her 
sene akarlanndaıı nsati ( 300 ) 
bin lira kadar bir para almakta-
dır. Fakat bu ıene akar kirala
rında yUzde ( 40 ) a kadar bir 
düşiildük vardır. Birçok kiracalar 
da kirala11m vaktinde 6diyeme
dikleri için Evkaf idare.inin mu
hakeme. işleri pek çoplllllfhr. 

Ticaret 
Muvazenemiz 

GilmrükJer latatietik MDdlrll
ğil Eylul •y·ndaki itbalAt ve 

ihracat miktanm tespit etwiftir. 
Hazırlanan iatatistij'e gire eylil
deki ithalAhauz 8,915,a97 ibra
cah•ız l l, 134, 7 ~ liradır. Bu ıc-

ueoin ilk doku aylak ithdAt 
64.720,496 v• üaracatı 63,565.9-12 
liradar. Geçen M•z;.. ilk, doku 
ay•ndaki ithalibnua ıoı. 165.079, 
ihracatımız 82.630, 118 liracLi'~ 

----.. ---..-

Teırinienel 

~n Tarihi 

Gazi Hz . 
Rei.icGmbar Hz. dlın mot 

Botaı:ifinde bir teneıxOh 
buyurmuılardır. 

lotDrsUz Tayyare 
Galatauray fizik muallimi 

Baryen tarafından yapılan mot,, 
süz tayyare cuma ahi y eşi!k6r 
de tecrübe edilmif, fakat tayy 
on metre yilk.eJdiktea sonra dt 
ıcrck ezilmiştir. 

M. Ponso Geliyor 
Franaanın Suriye fe k lldf 

komiseri Suriyeye gitmek üıerf 
yarın Paristen ıehrim:ze gell' 
cektir. 

Beynermilel Tasarrur 
Milli ve iktısat cemiyeti be 

nelmilel tasarruf haftaaına iştir 
edecek ve halka tasarruf halt 
kında öğütler verecektir. 

Galatasaray ı ar Cemiyeti 
Galatasaray Ticaret kıı.., 

mezunlan cemiyeti Beyoglun 
yeni bir bina} a taşınmıştır. Y
tesis edilen Galatasaraylı) el' 

miyetinin de bu ayın sonuudl 
ayni binaya yerleşeceği söylell"' 
mcktedir. 

Sovyet Futbolcular 
Şehrimizde 

Darülfünun takımı ile maçlaf 
yapacak olan Ros takımı di:b ub_. 
Çiçerin vapurile tehriaılze geJ 14tlt• 
Rua ıporculaıı Halkev', kulüpler. fıt.., 
ve Matbuat mümeHİleri tarafıad .. 
bir motörle Botuda kartılanlDlfr 
iıtikbalciler vı.pura çıkınca aamiıJd 
teıahürat yapılmıştır. Hamm i tık• 
balcilerimiz misafirlerin gllğüslerin• 
routler takmııbr. buketler Yermir 
lerdir. 

Vapur rılatıma 1ana1htı zam.,. 
misafirler rıhtımda vlll)e l Y• 
tebir namına Belediye nıekttar 

çHu Halük INibat, FD'ka •• _.
na Rükneddin, Halk EYi namın• 

Fethi Tahaia Beylerle aair birçok gil• 
:ıide zevat tarafından kartılanınışlır 
dır. Rıhtımda ıehir bandoıu Ral 
milli mar.-nı ve iatildal mar ... 
plm•f, ber iki mal'f hlrmetle dl 
lumiıtlr. • 

R.aalar!a ilk maç bu euaa 
köy atadında Japılacaktır. 

Bir lflls 
Mahkemece ifllaana karaf 

~erilen Kuımpqada bakkal Jblt 
mi efendinin kanani muameietl 
bitirilmit ve 11ra defteri yapsl
mlfbr. 

Gazi Mükafatı 
Veriliyor 

Darülfünunun ihdaa ettiri c;..ı 
mülılfahmn Türk Taribl Tdkik c.
..ı,etiain haı.arJadıfl ltlyillr tari .... 
tlördünel cildine •erilctifini l unut"' 
bk. ( 1500» hradan ibaret olan •-' 
•ikifat 29 teıriai.nel COmhuri,.. 
ltayranuntla merasimle Tetkik Cc..ı-
1eti cmriae nrilecektir. 

Son Postanın Resimli Hikige si: Pazar Ola Hasan Bey lJ i·.,.o ·Ki'.· -

3 - Bir füks otomobil ..• 

1 

2 - Evveli ıöyle iÜzel bir 1 
apartımaıı: ••• 

1 - füsan Bey, çok detil. 
Şöyle 30 bin lira kadar param 
o•ıa ..• 

------------~ 

/ 

--
--

4 - Bir de şöyle ~n sekiz, 
on dokuz yatfarıoda bir kız 
alırchm. 

5 : Hasan Bey - Şimdi hul-
yayı bırak... JO k\ll'\lfUD oJta 
ne J•parsm onu slylel 



• rgun 
icatımıztn çokl~
dercedilememiş- ı 

. .... ..... ... .. ,... .. __ 

~; . diştabipleri tarafm. 
~ci Milli Dit taba· 
nıresi iımlle bir içtima 
edilmittir· Kongre ikinci 

birinci glbıll saat 14 te 
ll1I koDferaa salonunda 

açdacaktır. Meralime 
Darllflaan maderris •• 

· clavetliclirler., Koa....
plebilir. Bmıun için 

umumi kltibinden bir 
""8k kilidir. 

iberalizm · 
t Esat Bey Makale· 
e Devam Ediyor 
( Haaull ) - ESkl Adli· 

M••••l Eut Be1 
tuetelİllcle liberalizm 

makalelerine deYam 

__________________ .._., ___ _ 
MtllWOi Bozukluk a 1 . Sözün Kısası 

·----------------------------------------·---------__;. __________ _ 

1 - Bir makinede bo:ıulduk 
aaı-&adltl zamaa, allinUmln em
rettitl t•J o ltozulaa ,.r1n tamiri 
•• maldaealn lfletilmulcllr. 

2 - Vlc••amuda Wr ama ol-
•• ........ Dk akla ..... ,., 
Wr doktora ıt•P ........... .. --- ......... ,.... ....... ... 
tinleldlr. 

3 - Fakat maneTI ltlr bo:ıakluk 
dard .... u ..... Wyle bir ta
aln llatlfaı W...tme1la " laiçblr 
tamir ~ •iraeaal •• .,.. 

Fakat ua .. ••• maa•Yl1etlahi yok
la,..... n •oaulrlaldarı tamir edlnk. 

t·soN j TELGRAF HABERLERİ 

Antepte Çifte Cinayet 1 
Bir Odacı Kıskançlık Yüzünden iki 

Kadını Tabanca ile Öldürdü 
Gaziantep ( Husuai ) - Şebrimisde mltbif bir fel'Ü' adam bir rece yanll Sabibaa•D ••• gitmit. 

cinayet iflendl ve iki kac:lua bu cinayete karbaa duvardan athyaralc içeriye girmit •• k,........ 
gitti. Ba kanla bidiıeyl İflİJ• adam, Ttlttla lnııi- çakan Sabihayı tabanca lle derhal lldlrmllftlr. 
sar idarul odacıa1 Nebi otlu Memik atadır. Me- llemik Ata kaçacap 11rada Sabibama ukaclap 
mik Ağa bir mDddettenberi SaWlaa iamiade bir Gllllye tuadlf etmlt •• tabaacuanda kalan aoa 
belana bqa al&ka duym111t fakat bir arahk bera-1 karfunlan ela bu kaclma abmfbr. Ap surette 
ber bal•cliaklan bu kadm 110D slalerde Memik- 1aralanan Glllltl baataneye kalclanlmt. fakat 
t• J8* f*•ihnittir. Bu •azİJeti ı.a.eclemlyen bira IOlll'& il•"*· Katli herif yakal•911fbr· 

Atinada · Yapdan Miisabaka
larda Yine Kazanamadık 
Atina. ıs (D.) - Bugibl ele de•am eden Bal-1 &çladl olmuParchr. 

kan atletizm mllabakalarım, glnln it sini ol...- Disk atmada Gaaçel (Balıar) ltiriaci, SU.. (Ya-
aana ratmea. blab.ıık bir halk kitleli takip etmiftlr. · nm) ildad, Kleat (Sarp) Bçlattl ....-. 

I08 ... .._t .._Mka11nda Frankuliı 8-.ikan bayrak JU'lll • Y•• •~ blrüicUiti, 
( YuaaniltM ) 22 9-10 ile birinci, Loveaheld Romanya ikinciliji, Sarblma tlçlBCllqD, T11rki,. 
(Romanya) .... 5-ih (llkkiye) Bçlacli p)mit dlnllbıc&llğtl almaflardır. 
lercllr.400 metre ..._hda Hacirigoriu (Yanan) Umuad •etice: YanaeietuSO. Slrbiatan 47,Romu. 
58, 1·5 ile biriad. Kaçit (Yunan) ikinci, Vergi ya 44, Bulpriatau 15, Tlrldye t4 payan abaıılar4it. 

~~~~--~~~--~~~------ ----~~---~~~___;,~~~_:_--:.._;._ 

Muğlada 

/STER 

Suriye 
Meclisinde 

Halep (HUIUli) - Surire Meh' 
uan meellil a7ın sekizinde tek· 
rar ictimalnaa bath1caldar. Mec
lilia, ba içti_. dewe.iade lliyaal 
mehkGmlana affi meseletinl p 
,..._.. .-.nklclir .. 

le ize le 
Din ~- Ve Çankın 

Maarifte 
-----

Dün Vekilette Bürük Bir 
içtima Yapıldı 

Aakara, ıs - Butftn ......., 
VekUlain riyuetind• nkalet er
klmom iftirakile bl,ak Wt top
lutı yapdmat. il Tl&k dili ipa 
girifil~cek Wtel etrafıQcla ı•· 
rftll•4" ayr,ca ı-. bakalOrya
larıada hir ._...den d&aealeria 
vadyetleri de tetkik e.lhaiftir. 

Mısır Tabviii 
~. l~~)-YW.~ 

,. ft ......... .,.. lrırMI 

,...,. talaftlletWa ı& t ........ 
"' 1arib6 keple ... : 

11118 --.ı tah .. rioclen 
54. t36 ••ara JQ0.000 fraa1c, 
f9M w.nesi tab.ftllerindeat 828.Slt 
•• ..,... 100.000 fraak, 1911 .. 

neli tamlleriadea 5&980:nu ..... 
50.000 fr&nlc kazumıttar. 

=== -

/NAN- iSTER İNANMA! 
Bandırma •uhabirim"ıdea dla f4I lnu mektuba 1 mifteri ba\am•mıkta we tanesi 1 kuru.. veya 20 

aldık: paray: aatılmaktadır. 
•Bandırma, (Huauaf) - Bur...aa •Oll rtalerde 111iit· Beledi b . · 

bit Wr pa1a mat bolhttJI waı'thr. HerrOn 25 • ali bin ye, abkÇ1ları buna~• mabadile ber,aA 
çift palaaıut ~karılctiJ! halde bu balıklar .,ır tDrlG dört bln- palamut alarak deaıs• cllkaaeld4dlr •• 

Jsı~ER '/llAN, '/&Tıaı V/A'f/JIAJ 

Va-Nü Beye 
Açık 
Mektup ·-------N. s. Aziz Beyim, 

Elime bir " Adsız • mecmua 
geçti. Adı olmıyan değil, adı 

• Adaız" olan bir mecmua •.• 
Sayfalan kanşbnrken giz-

lerim isminize tesadOf etti: 
Haai pzeteler ilim haberle

rinin etrafma 8İJÜ bir JU çerçevesi 

çizerler. ô,le bir ~·· içinde 
bir 1ml 

Aynen naldediyonm: 
Vlll Nuredtlln BeJ.._ Bir .... 

VAii Nureddin ~; _ 
Sb Yaktile cllllmbde ~ 

da düa fUla tlrkçlllk Pf11-
mı•aa mahaliftia&. Hatta dalla 
ppa ,.ı diH•ize Wrbc 1..ı 
tlrkçe .. ....... tecrllMilae 
bl'fl • cllB•lll taw.aldat ...... 
, ... diye .... .. .., 4k 
mabbele ebDlttflda. 
ile Dil Kanlta,a ..., ... 
yuchtuam , ....... ~te 
bizi reçtiaür. ı.... bu ,...ıaruma 
bakarak IİZi anadm clejma Ta
ranca sanacak. Fikirler · .... te 
l&Jaktırler. derler. F-1Eat bu b
dar çabuk fikir deilftirmlye de 
"d6neklik., denir. Vlll Nurettia 
Bey, arbk -- Bibi tlrktll'il le 
~ .... ,........ . .. 
Belli ki haw clellttitW _. 
diniz. Sili ba .. ~ drlldi
J•D Hbebl bme .pirlr•la~lda 
anlabr mamuzl. • ., 

* itte Vl-Nt Be1, m-.11• .... 
am buan t.a,le feaaJddan nr
cbr. SiS tamnmamıı bir .... .. 
tlllde JUi ......... bir aclam 
olaa91 oluydmıs, • ~ mlf.. 
rit aleyhtarlıtmm. • ._.... 
taraftarhjımz; •• de eradakl 
.... .. clheldik • ... ... 
...,. ......... •b{ip o._ aa 
t..at anan clildEatiml celbet· 
macll. Bea me ..ı IOl"U H. Ni
hal BeJia yudaluam •rlecliil 
.. Dl&•• tataraldar blrlyor .. 
fÖllDdeld JU•m J• okw-.. 
tam, ya unataaaftam. sa de ..... 
halde bugtln il.keli ~ YUat 
kuvvette bafın w allbmcla te
llkki edip: 

- .. Bir aeae enelkl ya11ma 
uautmuşlardw,. d ....... idi
Dil. 

Fakat ı•ik ya•ın, zeki 
...................... ctoeta .. 
Şakap laiç ...-, .... Acl.- • 
.... -- ., .. aıld ....... 
lan ..,la: 

- " .... kim oWuiua• 
...._ •utmacWr. eler pi ma
amm aparbmanm•a koca k.,.... 
na auarlık ajbı ilittiri•eriJorlar ••• 

ltte mi..W Sizin bir ._. ewı
•el U..pı blrİdQğllaclen b......_ 

tltiaiı • •erclut ~· 
tataraldaf'ı koca bir K-... 
hy lfetmiye tala..,.. ~bah
ror. Ve k_. 'bir a.a. bma 
İl\İJP.1'. hektiıor~ .._, ~ al
lapyor. Sit a. lii .aaı• 
minide --- tilllMi•iııL 
t=~-.. · 
~T'~eilw4· '~ııt..;La ... u. 

ithama bil; .. __ ",.., · 
, ...... ceMP ............ () ..... ~....... .. .. ,.... 
~eyima·---~ 111r 
~ '-•M• eoara: 

- •Acaba yarın bastaki 
flbinia aksini mi midafaa edecek? 
diflhaeeaile okumaktan koa · 
ala•yacajım. HaJdi 
Vi-Nü Bey, kol&,rı 
kaleme, kijıda sv.lın 
lfia fllllanda llİ%İn waziye • 
- 1'ap edia de 
~ ve ....... ..-~;~ 



Memleket Manzaraları 
1 

Somada 
Yeni Mektepler 

Soma (Husuai) - Soma kör 
UUeri yol ve mektep inşa11na çok 
ehemmiyet Yermektedirler. Birkaç 

tene evvel hayvanla bile geçilmesi 
imkan11z olan köy yolları munta· 
zam 4oselere tahvil edilmiştir. 
Şimdi bu yollar üzerinde otomo
bille hiç uraılmadan gezmek 
kabildir, 

Mektep inşaabna gelince he-
men her köyde ınektep binalan 
yapılmaktadır. Akçesulu, Karaca 
kaı, Avadan, Kızılhiıar, Yağmurlu, 
Yerce, Turğut Alp köylerinin 
mektep binalan ikmal edilmiştir. 

Somada ıayam dikkat bir 
hayat ucuzluğu vardır. Sığır eti 
20-25 kurDfa, koyon eli de 35 
kuruta aahlmaktadır. Yalnız, etler 
kasap dnkkAıılarmda açıkta satıl
maktadır. Belediye bunluı tel 
dolaplara koyduna eok iubetU 
INr hareket yapllllf olacakbr. 

Em ette 
lrf an Faaliyeti Gün G~ç

tikçe Ziyadeleşiyor 
Emet ( Huımi) - Kasabamız 

dnıman tarafından tahrip edilmiş 
olmasına rağmen bugUn bim. 
itibarile vilayete merbut kazalar 
içerisinde birinciliği kazanmakta
dır. Elhetin çalışkan halkı pek 
kısa bir zaman zarfında Emeli 
yeniden İllf& etmiılerdir. Bilhassa 
Gazi Kemal Ye Kaynarca ilk 
mektep binalan birer ıah e.erdir. 

Bu iki mektep Emetin beıyUz 
çocuğuna irfan nuru vermekte, 
her aene ilk mekteplerden bekle
nen her tirin vallflarla mtıcehhes 
olarak Ye benliğini öğrenmit bu
lunarak ( 50 - eo } yaYrU tahsilini 
bitirip çıkmaktadır. 

Emette bu iki mckteptea 
başka I~ tane de köy mektebi 
vardır. 

Bir Orman 
Meselesi 

Çanlan (Hususi) - Bu civar
da ki ormanlarda miltiş bir kaçak· 
çılık vardır. Bilbusa hüviyeti 
malum olan bir adamın T oaya ve 
Kara Kaya 11emtlerinde ormanlar
d a kay,iyyat yaptırdığı haber ve• 
r ilmektedir. Bu" adamın ormana 
gidenlere: "Ben bu ormanı satın 
aldım. Araba baıma bir lira 
verirseniz istediğiniz yerden kese
b ilirsiniz." dediği de söylenmekte
dir. Orman idaresinin tahkikat 
yaparak hakikat. meydana çıkar· 
maaını bekliyoruz. - K. K. 

Ceyhan da 
Tütün Satışlarında Bariz 

Bir Hararet Vardır 
Ceyhan (Huıusl) - Yeni sene 

tütün mahsulilnftn ambarlanmasına 
başlanılrr.ışhr. Geçen 11ene eylülde 
500 kilo tülün ıabldığı halde bu 
sene 2 bin kilo sablmııtır. Satı~ 
ların daha ziyade artacağı tahmin 
edilmektedir. 

Ceyhan Tütün inhisar idaresi 
muhasebeciliğine Tevfik, e!cisper
liğine Ali Ulvi, ambar memurlu-
ğmıa Ekrem, satış memurluğuna 
M mtaz, tahrir kontorolluğuna 

A ı Rn:a Beyler t ayin edilmişler 
ve v ... feleri ıe başlamış!ard r. 

Zi ~a~t Tefüsleri 
' Zo ıgulcfak (l losusi) - Ziraat 

Ve 1 t: Baş Miıfeltişi Nakiddin 
Be bu lıavalide teftitler ya mak· 
tauır. 

tf 1 .. 
.._ ... t P 4tz rY?O r 



[S;~-a-~et Alemi 

,~zrp Devleti 
Niçin Buhran 
Geçiriyor? 
dev~rİnı~ ile müttefiki olan küçük 
gi et erın arasına bir •otukluk 
tud~r R.lbi oluyor. Bunun Hbebl 
te d kı, bu devletler Fransayı, her
bı!ı "h eYvel kendi menfaatine batla 
fatlYor ve yardım istedikleri uman 
lju, a ;:azı~ davrandıtını görüyorl~r. 
Fak elkı do,trudur, belki değildır. 
)a .~t eon zamanda Lchiıtanın Ruı
ünı~t~ anlaırnaaı, Le!:iatandan büyük 
ka 1 

er bekliyen Romanyanın Rusya 
ol~şıstnda tek başına kalır gibi 
tet i.'~~ sotukluj'a meydan veren 
Yu • urierden biridir. Şimdi 11ra, 

•tlg~ılav~anındır. Beynelmilel hidi
Y er takıp edenler bilirler ld bugün 

,,~fk'sle.vy!' ile İtalya arasında Adri
ol denııl hakimiyeti menubabı 
UelllFıa, eıki Sarp deYletinia varisi 

ransıuuo :aıdteri ittifakı çoktan 
•1.1ya clll4crdi. 

1 Fakr.t ınenfaat batlannın hudut
ı~' -.arak biribirine kenetledili bu 
ill enıl!let araaında, iddia edilebilir 
llll ık~ ••nıimlyet kalaıamııhı'. Bu
trıGn llluhiın bir aebebi, Yuıoala•taıua 
ilıt teınadi •urelte deYam eden pua 
M ~acıdır. Bu devlet, harp •onunda 
11: cdonyanın büyGk bir kt1mı ile 
) •na • Heraeği, Karadağı, Dalmaç-
lt,\ı Hı.rYat, Sloven v• Banat mem
c~t erıni ilhak etti. Bu arazinin 
Yet 

1 Sırbistanla birleımesi, mubtari
lıy caıuına iatinat edecek • zannedi-
auy~rdu. Halbukl iktidar mevkUnde 
rto ~ Sırbiıtan fikrini tahakkuk etti· 
Ytt • ıı~ Ç vardı. Onun dar ınerkezi
teş,~lıtı yeni Yu .. oılaYJa devletini 
lıiı ıl eden unsurların arasını müt· 
t t"'5 1.trctt açb. Netıce, aıkeri dik· 
~\ı~rlük"c dayandı. Bu diktatörlülc. 
Ad ~~adiyen para ihtiyacında id:. 
f•ka 1 ".cçhile Fransaya el uzattı. 

t-t l Fransız sermayedarları, ha-
1-kl bcrhanai bir ihtilal hareketine 

lbckı ~8rürıen bu idareye para vcr
l>ıt l ııt medi. Her şeyden evvel 
•inrd ıtın~nlcr hayata avdet tav•iye• 

0 bulundu. . 
lı tHın içindir ki Yugoslav Kıra
lekn lc~ebbüslle kapanan Meciiı 
t "•r açıldı. Fakat aiyaat fırkalar 
ı~I'=kun litndHdikleri için bun· 
•la •n hiçbiri meb'uı aeçimine dahil 
ÇtJc lrıa:lılar. Bil yük bir kısım batkın 
ll,bırıgen durınası karşısında inti· 
landt yapıldı, bittabi hüküıuet ka
•ltı ~ Bu hldise, muhtelif isimler 
Yet~ a çah~an ve vaktile merkezi· 
lrlııt~ 0~an eaki Sırp fırkalannı da 
'llaıı arıyetçl yaptı. Bu Mecliain açılllll\l:· DarülfOnun deralerinin ba,ıa-
8n ~ :tarııanına teaadGf ediyordu. 
~:1uk bir kısmı Liberal fikirlerle 
... k ~tıtn talebe nnmayi,lere batladı. Bt ha .. eketleri kaıı lçiodo botuldu. 
lltın i' .hal diktatörlüte girmenin bu
"oı çıuden çıkmaktan nekadar daha 
l.u İ! 0 ldutun• iıpat ediyordu. İıtc 
dtı. ·;r~~etler, Sırp faıiaiminl doğur· 
lerin tnı teıekldll, muhtariyet fl kir
tarı~~ tııuarb oldutu kadar dikta-
1'arıİı t~aa •Jnlmaya da istemiyordu. 
8.. "1Y•ıi auikaatler devri baoladı. .. •a . 
itti ik~yet chıGnde Yugoslavya dev· 
de b 1 şıktan birini tercih mnkiin-

1 ulunyor: 

t•)' . - Ya Allah tarafından Sırbın 
rı r ·11 ti . oldu~ nu e eri ıdareye memur 

ll1tfer~7da llrar göstererek slyaai IDD
titırıck· eri arbraral< bir karıafilhj'a 

4 ' 
k,buı Yahut mubtariyet eauını 
'-'•le. eaerek memlekte nefcı aldır-

fştcn ı 
~•ltu an ıyanlar, Yugoslavya için 
ııı..Q :ı, reeiluaekte oldntunu söy-

" r ar: "1n · - vurttyya 

SON !OSTA 
~- . 
BABİC:I TELGRAFLAR 

Alman yanın Silihları 
Fransız Murahhası,Almanyanın Polisle
rini Çoğaltarak Silihlandığını Söylüyor 

Cenevre 15 - Tahdidi Tesli· 
hat konferansında Fransız mu
rahhaıı ve Cemiyeti Akvam 

Katibi Umumi Muavini M. Marıigli, 
Ordu mevcutları komiteıinde, 
Alman zabıta11 hakkında izahat 
vermiıtir. M. Marıigli, Alman 
zabıtasının her millet zabıtaaın

dan daha ziyade aıkeri mahi
yette olduğunu, Alman zabıta
sının Versay muahedesine mu
halif olarak 80 binden 150 
bine çıkanldıiftu ıöylemiı 
ve demiıtir ki; piyade bölükleri 
yapılmaıı, bunlann ordu silahla
rına benzer sillb ve malzeme ile 
techiz edilmesi, Alınan zabitlerini 
bir ordu haline sokmuıtur. Mit
ralyozlar, gaz maskeleri ile ya
pılan sahra manevraları Alman 
polisinin mahiyetini göstermek· 
tedir. 

Berlin 15 - Ba"Zı ecnebi ga
zcter Almanyanın gizli ve mev• 
bum aillblanma11 etrafında ya· 
pılacak ifşaabn mukaddimesini 
M. Masiglinin yaphğmı yaz· 
makta, bu suretle tahdidi teslihat 
işini kanşık bir vaziyete sok· 
maktadırlar. 

Bunlara nazaran Almı.nya 

Versay Muahedenamesi ahkamını 
kat'iyyen kale almıyarak, 100 bin 
kişinin ordusundan başka, talim 
glırmemiş ve bUtOn teslihata 
malik takriben 140,000 kişilik 
bir ordu vücuda getirmi~. Ancak 
şu cihetler unutuluyor ;Ba 140,000 
kişiden 35,000 i belediyeler zab1-
ta11dır, baki kalan miktarın Uçtc 
biri idart hizmetlerde ve kalem
lerde istihdam olunmaktadır • 

Geriye kalan Oçte iki kuvve
tin ekserisi kışlalarda sakin de
ğildir, yalnız herbiri va~ti ola
rak altmıı ili 100 neferden mD
rekkep olan 350 takım Alman
yanın her tarafına dağıblmııtır. 

Bu iddialara rağmen polis 
ıerv111 veya teıkillh ite ordu 
arasmda hiçbir m&natebet yok· 
tur. 

Bu gayeler ordunun gayelc· 

rinden oderece farklıdır ki hatta 

gayet iyi talim görmüf olan polis 

efradının orduya ithali ve onla
rın harjci düımanlara karıı 
kullanılması teknik noktayı naza· 
rında kat'iyyen mümkün değildir. 

İrlanda bir ziraat memleketi olması hasebllo son iki aene zarfında 
oldukça mühim bir buhran geçirmektedir. M. dö Yalcra 1, ba9ına gelince 
herkes ilmido dü9t.li, ondan çar<> l.ı kledl. Fakat M. dö Yalera bu gilne knd~r 
hiçbir fay yapamadı. lrlandıı. milleti IJlr dorccoye kadar inkisarı hayale 
uğradı denilebilir. Tşto lm hofnutsuzluk unayi memleketi olan Belfaeta 
hlltiin tiddettlo tezahür etti. ltslzler htlk\ıınet ıarayı önUnde bir nOmayif 
yapmalı: istediler, fakat polis buna mılni olmak istedi. 8okaklarda kanlı 
Jındisolor oldu. Birkaç kiti öldO, yOzuen fıııla da yaralı hastanelere kaldırıl
dı. J\adtnlar iıstzlere mua' enet ederek sokaklara öteberi yığdılar. Barikatlar 
) aptılar, polisleri taşladılar. 'Pala mahallesinde ndota bir muharebe oldu. 

H~smimfz llolf ı:ıta, Fnls mahalle inde i9sir.JorJ polisler ile döl Ot ürken 
göstermektedir. 

Kibrit Kıralının Kardeşi 
T orsten Kröger De Dalavereli işinden 

Dolayı Tev~f Edildi 
Stokholm, 15 - Müntehir 

Kibrit Kıralı lvar Krögerin ifllı 
itinin tasfiyesi aylardaoberi ya•aı 
JBY&f ilerlemektedir. Bllylik sa
nayi erbabından olan ve birkaç 
gazetenin ubibi bulunan Kr~ge· 
rin kardeıi Tortsen Kröicr za· 
abıta tarafından tevkif edilmiştir. 
Krögerin kardeşinin bu dalave
reli itlerle allkadar olduğu anla· 
ıılmtftır. 
Tevkifin Uyandırdıjı Heyecan 

Stokholm, 15- Torsten Kröge· 
rin metôtlan tamamile İ•ar Kra
gcrinkileri andlfmaktadır. Bu 
tevkif mevkufun pek mühim olan 
meYkii dolayısilc heyecan uyan
dırmıflır. Kendisi 1~veçin Lebis-

tanda ceneral konıoloıu idi 
ve tevkifinden evYel iıtifaaaoı 
vermif bulunuyordu. 

Torsten Kögorin birçok mües-] 
se aelerde menfaatleri vardır. Ser
mayesi ıao milyon kuron bulu
nuyordu. Bu mUe.ueseler arasında 
bir banka, 10 kadar unayi tir-
keti, 3 ıeyrisefain kumpanyUI, 2 
gazete, birçok gHyrimenkul emllk 
ye ormanlar vardır. 

Bu mUesseselerin ekaeriıi bir
takım tebliğler neırederek Tora
ten Kr&ger aleyhine açılan dava· 
nan kendilerini allkadar etmekte 
olduğunu ilin etmittir. 
t917 de Bafhyan Sahte11Arhk 

Stokholm 15 - Son tahkika· 

l' EF R 1 KAN UMARA S l : 9t99E:::::;=:=::======= yordu. 
Mağmum kiı günü yavaı ya· 

vaf, yorgun geçiyor, eve Wkim 
olan bava &ittikçe tulaob ve he
yecan veriyordu. Öğleden sonra 
geç vakit tekrar bir polm geldi. 
Bu kırmazı saçh şişman bir 
adamdı. Hemen u; uyacakmıı 
gibi mutfatın peykesine uzanda 
Nenem ona: .. Nasıl bulup çıkar
mıılar?" diye sordu. Hayayı, 
b·umunu hırlatarak içini çektikten 
sonra batını yukarı kaldırdı ve 
uzun bir zaman sonra cevap 
verdi: 

l<i buzlarm üstüne yapıfhrarak 
çıkarmaya uğraşıyordum. 

CUKLUGUM 
~ ftıe,hur Rus EdUtl M•ksim Gorklnl11 haya? ro:fti1'11 

~~~========= 
-
0 

Bu kadar korkacak ne var? 
edim. 

- Sus canıml 
~iye Y•va,ça mukabele etti. 

iley 'Vde blltGn lfUn korkunç bir 
bl\y~k hllktim sürdü. Ninemle 
te•t~ ed~abara çekingen bakıtlar 
ı'lll ıyorlar, yavaı, kısa, an· 
lar<L tnaz kelimelerle konuıuyor· 
"-ad 8' ftİll gayritabii hava
JGk .:..ha •& ... ir lahyordu. Bü-

a... lblrerek emretti
- Aiae resimlerinin &dinde-

'I iirkçcye Çeviren: Muvaffak 
ki bötiln IAmbaları yak valdef. 

Öğle yemeği hiçbirimize leı· 
zet •ermemişti. BilyDk babam 
ağzınan uçları ~erilmiş, bitkin 
bir halde oturuyordu. Sanki 
birisini bekliyormuı gibi idi. 
Hafifçe öğürüyor ve homurda

myordu: 
- insanların Uzerinde şeyta· 

nın kuYveti ııe azim! dindar bir 
adam, kilisenin gayretli bir mü
daYimi we birdenbire.. Nasıl? .. 

Ninem 7ahu.r "İDİ çeki-

- Merak etme, biz berşeyi 
meydana çıkartaraz!.. 

Ben tam pencerenin 6nünde 
oturuyor, apmd& ı11tbğım eski 
bir para0tu OstOndeki cana•ar 
aYClll Jorj• nemini, pencerede-

Bu aralık kapı sahanlığında 
bir gürftltüdür koptu ve mutfak 
kapısı nihayetin~ kadar şiddetle 
11çıldı.. Kapı eıiğindc komıumuz 
Petrovna görünmüştü. Avazı çık
tığı kadar bağırdı : 

- Çabuk bahçenin nihaye
tine koşunuz.. Bakınız orada ne 
var l .. 

Poliıi göriince geriye doğru 
çekildi. Polis onu yakaS1ndan 
tuttu ve bajırdı : 

- Dur hele.. Sen kimsin? .• 
Orada g8recek ne ya,r?. 

Petrovna eşiğin letlnde •~n
deliyerek dizllstl yıkıldı. Keli
meleri yarı yutarak, hıçkırarak 
anlatmaya koyuldu: 

- inekleri.. sağmak.. 1ajmak 
için.. ahıra fidiyordum.. Bir de 
baktım ki Kaıirinlerin bahçosia-
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lj,--Gönül işleri j 

Dansa 
Sinemaya 
Düşkün Kızla1 

" Bir kızı fazlaca seviyorum. 
O da bana kar~ı lakayt değiL 
Evlenmemize 'hiçbir mani yok. 
Yalnız d&şUndDğiim bazı noktalar 
naııl olu başımızdan geçecek 
olan böyle bir vak'ai muessifi 
uzatmama sebep oluyor. 

Dansı pek sevmesi, fada 
serbestliği, sinema merakı, sivri 
brnakları, boyaya hevesi biç te 
arzu etmediğim ıcyler.. Bir gOn 
ailelerimizle birlikte ufak bir ge
zintiye gitmiye hazırlanırken yine 
fa.ılaca boyandığını gördllm. Ma
kası aldım, yanıma oturttum. 
Tırnaklarım kestim . .Mükemmelen 
yilzllnD yıkadım. Tuvalet masa· 
11na koftu. Bittin boya takımla
rını toplıyarak ufak bir 1epete 
koydu w dl..,. cakarch. Ara· 
omda hiçbir bai olmacLi' halde 
bu ıekilde hareket etmesi beni 
cidden ıeYindirdL Ahllkınm dll· 
rDstlnjilne fi1phe etmediğim için 
ıerbestliğinf hoı g3receğim amma 
kııkanmaAm. 

" Danstan n ıinemadan kor
tulamıyacağa muhakkak. Mezhebi 
llkaydiye ıalik olsa idim bunlara 
aib yumarclam, fakat ne çare. 

"Bu yazdıtun aabrlar beni 
onu ve nud birer genç oldujıı-
muzu da anlabyor. inkisara uğra
mamak için biraz dfitünerek 
cevap vermenizi.... " 

M. Vedat 

OfJum, kıım dans, sinema, 
boya ve tuvalet merakı, buaıUniin 
bir ifadesi olmaktan bafka bir 
ıey deiildir. Dans ve sinema, 
kıza boyab ve tuvaletli yapmayı 
6jTetir Ye emreder. Fakat bugtın 
dans modası geçti. Sinemayı da 
makul bir hadde indirmek mnm
kOndBr. Muhit dejitince, senin de 
boyadan hotlanmadığım anlayın• 
ca, derhal onan da deİİfmemelİD• 
imkAn yoktur. Buglinkü hareket• 
lerini çocukluğwıa ve toyluiona 
ver. Onu terbiye etmek ıenin 
elindedir. 

HANll\fTEYZE 

Rusya Ve 
Litton Raporu 

Moskova, 15 - lıvestiya a .. 
zetesinin ba,muharriri M. Radek 
Çin • Japon lhtillfı hakkında 
milletler cemiyeti tarafından ha
zırlanan Utton raporu halduada 
bir mlltalea yUIDlfbr. M. Radek 
bu işle alikadar olmasına ratmen 
hu raporun Ruıyadan bahsetme
diiini yazmakta •e bu raporu 
tamamen emperyalist devletlerin 
menfaatlerini ilıeten bir rapor 
mahiyetinde bulmaktadar. ................................................. " ........ .. 
ta nazaran Kibrit Kıralı Krager'
in ubteklrlıklanna ta 1917 se
nesinde bafladıjı ve o vakitten
beri "Vaziyetini harice karfl 
ıataf ath gösterdiği teıpit edil
miştir. 

de bir ş~y duruyor.. Bir 'izme 
veya baıka bir teY·· 

Büyük babam : .. Yalan söy· 
leme budala kaz f " diye çılnıtı. 
" Bizim bahçeyi g&remezsin .•• 
Tahta perde yDkıektir. Arahk 
ve budak deliii falan yoktur. 
Nasıl g&ebilirıin ? Biİim bahçe
de birıey yok.. Anladın ını ? " 

Petrovna: "Doğru efendi .. Fa
kat,, diye haykırarak bir elini 
oaa d<>iru uzattı diler elile ba· 
pm tutuyordu. "Hakkm var •. 
Mesele zaten böyle değildi. 
Gördüm ki sizin tahta perdeye 
doğru kar üzerinde bir ayak izi 
gidiyor. Bir yerde de kar epeyce 
kan,mısb. lıte oradan, tahta 
perdenin Ustlioden bakbm, oau 
ltoylu boyuna serilmif a&-cllaa. • 

- Kimi? 
(Arkaaı .._) 
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Maruf Fransız gazetecilerin
den Jeo London, birkaç gün 
evvel sokaktan geçmekte olan 
bir taksiyi durdurarak kendisini 
Sante hapishanesine götürmesini 
aöylemiştir. Pek saf bir adam 
olan ıof6r hapishane ismini 
işitince suratını ekşitmiş, fa
kat lbir fey alSylemeden 
gazeteci Jeo Londonu otomo
biline almış ve hapishane yolunu 
tuttnuıtur. Otomobil Sante hapiı
banes\ önline geldiği vakit Jeo 
London otomobilden inmiş ve 
ıof6re kendisini beklemeıini ı8y
liyerek hapfaane kapııına doğr\1 
Derler-ittir. 

Şof6r biru dt\fllndtıkten ıon
ra hapiaane llapııından içeri gir
mek llzero bulunan mtıf teriıine: 
.. Mösyö, MösyCS, affedersiniz 
amma, siz orada çok mu kala
caksınız ? ,. diye sormuştur. 

Jeo London hiç lıtifioi bozma
dan: "Eh.. iki sene kadar bekli
yeceksin. ,, diyerek hapishane 
kapııandan içeri girmiıtir. Bir 
miiddet hapishane mUdUrü ile 
görüttükten ıonra dişarı çıkan 
Jeo London otomobilin kendisini 
beklemiyerek gitmiş olduğunu 

görmüttilr. 

Dünyamn En K\ymetli Ati 
Londra (Huıuıi)- lngilterenin, 

batta dftnyarun en iyi yarıı atı 

otan "Solarlo" mezada çıkarılarak 
49,350 1nğıliz lirasına ıatılmışlır. 
.. Solario,, şimdi tam on yaşında
dır. Bir yaşında iken Lort petford 
tarafından satın alınmış ve Lord 
daha o sene yarıılarda 20,000 
İngiliz lirasından fazla para ka
unmışbr. 

Geçen on ıene zarfmda gerek 
.. Solario,, gere~se onun (Çoçuk
ları ve torunlar) hesapıız yarışlar 
kazanmış ve Lord Petford hu 
sayede bir hayli para toplamıştır. 
Yarış meraklıları "Solario,, ya 
.ahip olmak için birçok çarelere 
baş vurmuşlar, fakat muvaffak 
olamamışlardır. ••Solario,, Lord 
Petford tarafından mezadn çıka· 
rıhnca talipler çogalmış, fakat 
başınc:!a Ağa Han, Lord Glenli 
ve Lort Rozberri gibi maruf 
z.evat bulunan lngiliz. at ıslah 
aindikuı "SolarİQ., yu ngihereden 
harice çıkarmamıya karar vererek 
mezada gitmişlerdir. Mezatta aaıl 

miicadeJe .. Sclario,, yu elde etmek . 
istiyen Amerikalılar ile .. Solario,.
yu ingiltereden harice çıkarmamı· 
ya karar veren ıindika ara111nda 
haşlamışbr. Fakat " Solario ,, 
( 49.350 ) İngiliz liras na tçık nca 
Aınerik!-hlar ortadan çekilmişler 
.,e böylelikle meşhur yanş ah 
yine lngiJtcrede kalmıştır. 

Otomobil Hırsızıığı 
Amerikada ŞikaJıtO şehrinde 

geçen eylul ayi zarfında muhtelif 
garajlardan haydutlar ve hınızlar 
larafmdan tamam 3,375 otomobil 
.;alrnmıştır. ·Ayni ay zarfında Şi
kago piyasa.smda satılan otomo
billerin mtktan ise 2,255dir. 

Almanyada ... 
Berlin ı.abıtası bir hırsız çete· 

sint yakalaııııya ımıvaffak olmu~

tur. Bu çete uzun zamandanberi 
ynlmz otomobil hırsılığı ile meş
gul oluyor, fak at bir türlü yaka
lanmıyordu. Zabıtanın son defa 
aldığı tedbir sayesinde çetenin 
bütün efradı yakalanmışlardır. 
Çele 1930 senesinde teşkil 

edilmiş ve iki ıene zarfmda 2,000 

w J•m 

İKRAMİYELİ SOKAK SATICILARI 
- - -

Paketin İçinden Çıka Çıka Parniak 
Kalınlığında Bir Bebek Çıktı! 

Yağma Be ... Yüz Paraya Bisiklet, Beş Kuruşa Gramofon! .• 

- Ne yapalım ağabey... Bu 
dlidük bu kadar öter iıte.. 

- Ben iıtemen.. Ötse de iste
men... OUdüğU nideceğtlm .. 

Sen bağa içinden dlldilh çıha- . 
cah desendi ya ... 

- Hif.. ~ana bak... Seı!, 
timdi bu düdilğii aldm mı, alma
dın mı? 

- Almadım lilenl.. Di hedi 
yap yapacağını ..• 

Horoılanmaktan birfcy çık

mıyacağmı anlamıştı. Derhal ya· 
Jınımı alçaltb. 

- Zati ziyana alıştık... Zarar 
yok, dUdük bizde kalsın? •. 

Ağ.zında uzun uzun ötüı-dük· 

ten sQnra etrafında toplanan k1t
labal_ıja döndü· 

Beğenmediği düdüğe ba
kın... Düdük aeiil1 can kurla- • 
ran... Hurada i>ltilr, Aks;ray pa
ıarında djnle... Tabaucay.. ne 
" iktiza "· cf.eıı<Ji? Ge.:c karşma 
hırs•z çık~ı diye korKma .... Çal 
di.dltğ{i, yetmiş iki mahalle, 
ayağa kalksın ... 

Beı l<uruşluk ikrJlıııiyeli (!) bir 
bislruvı için bu ka<.lar • görültü 
yapııdığma şaıfllaymıL Eğ'.er, bir 
cumil ~liu'ü, Jıe.rbaqst' ~r nieyClan· 
dan geçerıeAİz, buaa l>cnzer ne· 
ler duyarsın.z. 

Son günlerde dikkat ediyo
rum: y~şı on beşten aşağı neka
dar mektep kaçkını varsa, hepsi
nin koltuğu altmda bir İfporta, 

avaz avaz haykınyor: 
- Boş yok! boşuna para yok!. 
Kapalı kutu, insanda daima 

merak uyandırır: 
- Acaba içinden ne çıkacak? 
İçindem ç kan şeyleri ben 

den fazla otomobil afırınıştır. 

Çetenin mükl;!mmel bir imalat· 
hanesi de meydana çıkarılmışhr. 

H.r ız.lar ça 1 dıklnrı otomobilleri 
btı ıınaliıthaneye sokarak birkaç 
saat ıctrfmda bovanıak ve bazı 
tadilat yap mal< sut et ile tan:nmı· 

~·acak bir hale j.!etirclikt en sonra 
gene çete)'e dahil o laıı simsarlar 
vasıtasile satına k lalarmış. 

Yap.lan tahkikat neticesinde 
hır,-.ızlar ç:ıldıkları otomobillerin 
miihiın bir kısmını Hamburg, 
Layipıi~, Magdeburg ve havale
sine aevkederek o civarcla sattık
lari anlaş ·lnıış ve bunlardan bir 
kısmı meydana çıkarılmıştır. 

sır sokak nıyetçlslnln önUnde ••• 

ıize söyliyeyim: Üç yaşmda bir 
çocuğun parmağına zor giren 
minimini halkalar, kullanmak kıs
met olmadan eliniıde iki parçaya 
ayrılan yaka düğmeleri, ucunda 
mavi boncuğu ıallanan çıtkırıl
dım bilezikler, nadiren bir kUçilk 
lastik, ötmiyen bir düdük, bir 
masura iplik, tenekeden bir 
yilkıOk ve hep buna benzer ıvır 
zıvır şeyler: .. 

Di\n, baktım ~çık gözün biri 
Y cnieamiden Sultanhamamına 
giden yolun ağzıııı tutmuş saçh 
ıakallı adamları kafese koymakla 
meşguldü: 

- Yalan yok, hi:r. yok... Bcı 
kuruşa bir gramofon.. Yüz pa- • 
raya bir bisiklet satıyoruz... AIRu 
kazanıyor ... 

Mascuun üatünde " Rabbin 
bana bir nimeti varsa o da sen
sin!,, ıarkıs1nı çalan bir s.;ramofon. 
Ayaklan havaya dikilmiş bir 
bisıklet, altın kaplama kol saatl
leri, el kalınhğmda paket paket 
çii<.olata •.. 

Hu hediyeler, aylardanberi 
ayni yerde görülür. Hikmeti 
huda içlerinden bir tanesi eksil· 
mcz. Fak at göz boyamak lan ya· 
na, üstlerin~ uyar olmaz. Sarı 
sakallı bir adaın elinde bit bis
küvi kutusu, uzaklaıpu ken kala
balık araaından biri atıldı :1 

- Efendi, aç bakalım ıunu .. 
Kutu, büyük bir heyecan 

içinde ya\'aş yavaf açıldı. Herkes, 
biribirinin omuzundan bakıyor. 

Derken, çıl<a ç ka ne çıksa be
scenir.siniz? Parmak kalınhğmda 

bir bebek ... 
Sarı sakallı .tdam, utancından 

birkaç renge girdi. Çaktırmadan 

birisi alay ediyor : 
- Bey baba... Yine ta1iiıı 

varmış. Çocuğuna verirsin oynar!. 
Çarpık omm.lu bir delikanlı ağ· 
zınrlaki sakm çatlarak lafa l<a
rışlı : 

- Ben hcp$inden kaı lıyun ... 
Yarım saattir Allah bereket ver
sin, ağzım boş durmuyor.. Ne 
~·ıktı sana ... 

Ağz.ım açıp gösterdi : 
- Sakız! Görmiiyor musun 

deıııindenberi çiğniyorum.~ 

Yumşak mı. sert nıi ? 
Kayış gibi ... 
Bir .kutu daha al, bu sefer 

de içinden belki balmumu çıkar. 
ikramiyeli bisküvi utan çocuk 

her yolcunun haline mUouip bir 
'ey bulup söylüyor; yaşlı bir adam 
geçerken: 

- Gel, bey baba... Mübarek 
cuma günll yavrucutu ıevindir ... 

Bir çocuk görtınce : 
- Küçük Bey... Sinemaya 

yayan gitme, gel sana bir biıiklet 
vereyim 1 

Kalabalığa uıaktan hayran 
hayran bakan uzun f eıli bir 
Mıınrhya: 

- Sababukum bilbayr efen
dina.. Hediye Kıtir.. Taal ya 
seydi 1.. Taal.. 

Bakkal çırağı kıyafetli birine: 
- Uıtanun dlikkAnında çok .. 

Deme! Bu mal ,başka mal.. Bet 
kuruşa hem biıklivi ye, hem 
taliini dene .. 

Y ahudiye, Ermeni ye, Ruma, 
ayrı ayrı kendi dillerinden sözler 
söylüyor. Kalabalık, biraz aralan
dığı zaman, sesini perde perde 
ylikselterek: 

- Yaima be.. Yağma aidi
yor be.. Yaıtkb, yahu.. Birkaç 
kuta da bana bırakın! diye hay
kırıyor. 

Bir aralık bisıklet üzerinde 
geçen çocuğu yoJundan çevirdi: 
Kulağı na bir ıeylcr fıııldad1ktan 
sonra, çocuk matanın Oıtüne 
çıktı. 

Arhk, gırtlağını yırt.arcasına 

hağmyor: 
- lıtc ıöyleain... Bisikleti 

kimden :ddığını anlatsmf .. 
Çocuk kalabalıktan sılularak 

pençe pençe k12.ard1kça çığırtkan 
sesini bir kat daha yükseltiyor: 

- Susma!.. Söyle.. Yalanım 
varsa yüzlime vur... liisikleti ne· 
reden kazandın"? .. 

Biraz. daha sıkıştırılsa çocuk, 
galiba işin doğrusunu apaçık 
~ıöyliyecekti. l3u tehlike)İ ç ğırl
kan da sezmiş olacak ki onu ma
sanın iistilnde daha fazla tut-
madı. 

Uzun buruniu bir herif, elini 
kutuların arasında dolaştırıyor: 

- Düşünme çek bir tane ... 
- l faydi kader, kısmet. .. 
- Şuradaki pek kabarıvor. 
- Hen olsam, başındakini 

alırdım •. 
Nihayet bir tane seçti. Tam 

içini açarken, birdenbire l>aiara-
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incir/erimiz 
İçin 
Temenniler 

Germencik incir müstahsillerin
den Zincirli zade Nuri, M. Kemal. 
Hacı Ömer zade Refik, Mehmet, 
Kırpıkbıyık zade HOseyin, Says:nci 
Mehmet Efendiler gönderdikleri 
bir mektupta incirlerimiz bir kaç 
ıenedir ıablmadığı i~in çok ııkır 
bda olduklarını ve Aydın valiıl 
Fevzi Beyin bu ııkınbya medar 
olmak için her memura bir lira
lık incir aldırdıfım yaımaktadırlat• 

incir mUataballleri mektupJr 
randa bu uıultın blU&n hnktmet 
memurlarina teımilinl ye halkd 
da en lyiıi on kw:uta ıabla• 
nefiı lncirlerlmize njbet etme) .. 
rlnl rica elmekte, akil takdlrdt 
incir iıtihtal ye imallbmızan tr 
rihe kanşmak maLkOmiyetlnd• 
oldnjunu bildirmektedirler. 

Halkımızın hem ıibh1 faidelr 
leri bulunan, hem de memleket 
mahıulU olan incirlenmize rar · 
beti pek mllhim olan bir tica
retimizi mahvolmaktan kurta
racaktır. 

Çirkinova 
BahkHir Orman Fen Memur

larından Antalyalı Şinasi Bey 
yazıyor: 

- Gazetenizde Çirkioovay• 
ait bir mektup g3rd0m. Bu k&
yUn aııl ismi Çirkin o badır. Be
heri yirmi beı okka gelen .,. 
Bamya otlu karpuzu denilen kar· 
puzları ile nıeıhur olan bu k&! 
ylln iklimi, havası, ıuyu gayet 
güzel olduğu için ıenede d&rt 
defa mahsul verir. Ziraatçilik çok 
rnütekimil ve balkı çok mede
nidir. Buna rafnıen kCSyfin çirkio 
isminin neden değiıtirilmediğini 
bir tUrlü anltyamıyorum. Bu ismi 
deiiıtirmek ll:ıımdir. 

• 
rak kutuyu elinden fırlattı: 

- Vay ana•ım be 1.. 

Parmağından damla daml kaD 
sııayordu. Meğerae, laliine ( J ) 
bir deste dikit ipcıi çıkmıf. 

Canı pek tatlı olduiu an1aıı
lan uıun burunJu durup durup 
aöyleniyordu: 

- Efendim, 
et ıneli bunlan ...• 
aldatıyorlar. 

bUküruet yat•k 
Alemi. gôı .,ar• 

Etraftan aeıler: 
- Vallahi içinden an çıkb 

sandım... Ne bağTafta o... Çığırt
kan, bu hadise ile meHul de;il, 
kalabalığı dağıtmamak için y~ni 
)'eni çareler buluyor: 

- Biı.den s8ylemeai.. aiulen 
inanma11... Ylb paraya bir gra· 
mofon.. Be, kurufa bir bisiklet .. 

O ıarada geçen bir bocaya: 
- Hocafendi .. Senin abdutiD 

vardır. gel şuradan besmeleyi• 
bir tanecik! 

Hoca, başını sallayarak, arka
aına bakmadari uzaklaftı. 

Kalabalık arhk iyiden İ) iye 
aralanmıştı. Çikolata ve biskii"İ 
kağıtlarının Adeta kocaman bir 
yığın halinde yolu kapla<lığsn• 
bakılırsa. çığırtkaııın botuna nefet 
tiil<etınediğine hükmedebitiriı. 
Sor. gümOt ise ıük6t alttndır, 
derler. Sermayesi palavradan 
ibuet olan bu ayak aahcılarıoı 
gördükten sonra, gelin de bll 
meselenin doğruluj'una inanın .. 

** 



Eu /:.agfa Dünya Matbuahnda Bu Sayfada 
Haftada Bir Defa I~eşto-
lt,nur Ve E .. t. D" u ~·n u ya 
Mat~uatını Size Getirir. GÖRD0KLERİMİZ 

Dünya Matbuat ndl. Çıkan 
Merakh Hikaye, Yazı Ve 
Makale~eri Bu1aca 1~s1nız. 

Rusvada Kadınlar için 
Elbise 
Modası 
Ruslar, Hem 

Ucuz Hem Sade, 
Hem Güzel Yeni 

Bir Moda 
Cık ardılar 

t...;."';--kova rü1.all Tol\Y• Ritu, So·net Ruayarwa y-i yapts*1 kaduı elbl- m•d••n• 
tlı.t )• ıae,..urdur. 80 ,11 .. ı kız c:-lı 111anke• halinde t•hlr .. hir, •c:mlc:ket •••lelı:e:t 

.._•inadı. 

~ R~~d" kadınlar iukdlptan-
. ..llllaıt ve iptidai bir tarzda 
r~Orlardı. Üzerlerinde ba9İt 
~- biae vardı. Hemen de hepsi 
tef~ elbiee1i giyiyor gibiydiler. 
it " kalmam•th Avropa moda11 
ctı..'i:)• airemiJordu. Bitin ka
ct. çalıfbiJ iç~ içkrincle mo-

"F takip edecek kimse yoktu. 
~at IOu senelerde k.acbnlar 

-.:::.da flk ıriyinealer, Avrupa 
"-da. ını taklide yeltenenler gö-

~J:ltlctımet bu cereyana beyen
'-h ~ Avrupada kadm tuvaletleri 
b' tıkalırın bir hiyleain~n baıka 
d: t' değildir. Rus kadmlarım 
clo"' u hiyte. e kurban vermek 
ae:ı" olamazdL Fakat kadmın 
l,tQı.e lfiyinmmek ibtiyacıDJ da 
'14te1111 etnıek lazımda. Eneli ga· 
~erde Avrupa modasının aley· 
.\'ru lletriyat yaptılar. Ka.&ıcıluı 
d~ p, fabrikalanaın telkialeria. 
s..;,'lltk bulwıdurnnya f.ahtt !ar. 
~Atekı •. a~rek kadınlar, ••rek 
elti&_. R ıçjn yeni bir ~oda icat 
l.t)~~ Uaların icat ettiii kacLa 
~ iade, Jt'illtik. arif ve 
it._ · Bu modayı yapmak için 
8' k lizellwinden iltifade ettiler. 
dif'diJ: afetleri bu ıüzellef~ t iy· 
~•y t ve bu suretle modayı 

reımini 16rdtlgüniiz Rua 2üzeli 
bunlardan biridir. 

Yeni Çıkan ipek Modası 
Yalnız Ruayada değil, Avru

pa ve Amerikada da fabrika-
t6rler buhrandan kurtulmak için 
modadan yardım dilendiler. 

Amerıkada (Sert krep) ismin
de yeni bir krep yapblar ve 
~unu senenin moda 'kumatı ola
ı ak illn ettiler. Nasıl bir sene 
tafta, diier bir sene emprime 
kumatla' moda oldise, bu sene 
de Amerika ve A vrupada sert 
krep kumqlu moda olmaya 
baıladı. Bu kumqlan, ipek ku
ma9ların yarı fiatine satıyorlar. 
Bu &a)'ede yalnız Amerikada 10 
milyon kadının ipekten elbise 
ıiymesini temin ettiler. Bu mllhim 
sarfiyat kaffıımda derhal ipek 
mensucat fabrikalan faaliyete 
-ıe~tUer ve buhrandan kurtul
dular. Şimdi ayni modayı lngili2 ve 
'Alman f•brikatörleri de memle-
ketleri içiade yapmaya ve bu 
uyede fabrikalar• kınuldatmıya 
~ahtı~orlar. lnfmz fabrikatörleri 
enelce 50 hraya çıkan ipek 
elbiaeleri bu defa 20 liraya yaip
tarmak aıOmklia -oldupaa ilin edi· 
yorlar.Bu yeai hareket. bir ay için· 
de lnşili& ipek mensucat l•bri· 
karıoı harekete ı;etirmiftir. r"':a bqJadılar. -işte burada 

INGILIZ KARiKATÜRÜ 
.......... ;::::~--------------~~~ 

hızauz., h' · · · UKuıucta if&Werin ~Ç&fİni ha1retie aerre4iJ•• 

1. 
Alman Matbuatında Gördüklerimiz j --------

kıt için lpizlere elbiıe, ç•ma11r. kundura, v• ı 

Amerika da 
Evlenme 
Değirmeni 

Amerikada zabıta, evlenmesi 
kanunen caiı ol:oıyan kimaeleri 
cv;endirmek üzere kurulap itle
tilen bir evlenme değirmeni ke,
fetmittir. 

P.u evlenme değirmeni üç türlü 
evlenme itleri üzerinde çalıt· 
maktadır: 

1 - Erkekle kız, bilerek bir 
hafta yaşamak isterlerse. 

2 - Bir genç. bqka tlirlü 
kaudıramıdığı bir kıza elde etmek 
isterse, bu takdirde kız · itin iç
yiizünü bilmck•izin tuıaia düş
mektedir. 

3 - Baza kanuni noksa.,lar 
dolayısile, meseli ya91n müsaade
siıliği haaebilc, meşru ıekilde 
evlenmiye muktedir olamıyanlar, 
birleşınek ieterlerse. 

Bu üç şekilden birile evlen· 
mek iıtiyenler bu izdivaç değir
meoleri tarafından 5 - 100 liraya 
ev)endirilmekledirler. 

Bu değirmenin takiç ettiği 

usul ıudur: 
Bunhtrın evlenme dıt;relerinde 

dolatan m~ınurlan vardır. Evlen
me şartlarını havi olmadıkları 
için meyu• dönen çiftlerin yanuıa 
yaklqarak onlara ml\teessir ol-
mamalannı, ieterltrse kendilerini 
evlendirecek bafka bir nikah 
dairesiae s; 6tiiPebile~._.jİftİ .&ylü
yor. Çft derhal i11•01yor. 8W 
ot"1obi!& ath1arak ,ehir hari· 
cinde kiiçök bir evt. ıidiyorlar. 
Bur .ıda papa:ı "~ ftİk6h memQr
ları baıırclır. Derhal orada bir 
nikAh kıyılar ve ç;ftlere vesika 
verilir. 

Fakat bu memurlar evlenme 
değir~ninin meırıurlandır ve 
veri'ep vrsiKa sahtedir . 

Bu suretle evle·ımiş 1500 çift 

= 

Bir Amerikah teıbiı için ye· 
ni bir makine icat etmiştir. Bu 
makine ricuda konu11ca muhtelif 
sesler çıkanyor. Çıkan MM a&e 
hastalık anla9dıyor. 

-. . . . ..... .. .. ~· ..... ..._.--. ~·----

Otomatik postahane: Londra
c!a şehrin bir tarafından bir 
tarafı.ıa Gtoıwatik tiplerle mek· 
tur ve telıraf nakleden postaha· 
ne. Burada JOOO mellllll' çalttır 
ve güad 50 bin mektup nak
leder. 

Poteadamda yapalaaı tayya.ıe 
manenalanncla polialer zehirli gaz 
mukelerile nzife görüyorlar. 

Amerika da 
Boşanmalar 
Artıgor 

Buhranın aile bailaotwnda 
yapbjı tahriltab anlamak için, 
Amerikada bopamnın çoialmaaı 
niıbetioe bakmak kifidir. 

Amerika zaten be>fUmanın 
en çok olcluiu yerdir. Amerikada 
aile artık ac.a bağlantılannı da 
kaybetmektedir. Buhran bu ç6-
datlyl artbnlllfbr. 

Y apalan iatatiatildere ı&e son 
iki aene zarfında b0tanm• yzzcie 
elliyi buhnUflur. Yani her evli 
çiftin ikide biri bopnmaktadar. 
ETleaenler de aacak iki sMe 
beraber 1•yabilmektedir. iki 
aene enti ..,.._alerin beraber 
y ... dakları m&ddet vaNti beı 
eene idi. 

Amerikada ~nmaların art· 
ma11ncla tecrilte evlenmelerinin 
de teliri o&m.ebw. Son senelerde 
Aaıerikada bu şekil evlenme 
Adeta moda biline aıelmiftir. 
Tanıtan iki poç birdenbire ni
klh olup biriliirlerine ba;tanmıya 
yanaımıyorlar. Ya ileride geçi
nemeılene, beyhude yere bir 
çocuk yapıp ta hem kendilerini, 
bem çocuju bedbaht etmekte 
ne m6na var. En iyiai, timc:!ilik 
bjr veya iki aene için muvakkat 
Ye teerlbe ıulaiyetir.i ~ bir 
e•lehme ya_,.,& Bu mlddet 
zarfında beraber y~ar, biribiri
mizi anlamıya çalqanz. .Eğer be
raber J ... Jabllec:eiiaai:r.e hOkme
deraek o vakit nİ\lhlaıup evle· 
nir. Olmana aynlaveririz. 

Bu tekil eYlenme, b•nma 
miktannı artbmlfbr. Ç&nk6 iki 
sene beraber yaşadıktan ıoora 
evienmeyi uzatmak iıtiyen fifte 
hemen de hiç rut gelinmiyor. 
Hepsi yeni tecrilbeler yapmak ist 
yoriar.IŞte Amerikada botanmaluı 
arttıran, aileyi ltozan bu teal
beler olmuftur. 

j ~111rda, Nil babre•ın eylenmesi. Yerliler, Nil 
taııp her tarafı k'8 •811ket1e su ba11nca, b6yle 
Wr ftilllik YllP• Nil ..... nlcadirir1er. \ 

Groenlad' d• timal kutbunu kepe sidu yeai 
~atifleri yerli Eskimolar kufalıyorlar. 



SON POSTA 

R .,. ••• 
Paşalardan ·Mürekkep 

Fua,t Paşayı isticvap 
Bir Heyet 
Ediyordu 

Başka Kimse Kalmadı Mı? Sen Mi İsticvap Edececeksin? 
14alıarrirl 1f. 

Her Hakkı Mahfuzdur 
-159-

Lakin, her ne olursa olsan, 
ıekinetle harekete ve ancak bu 
suretle düflllanlannm tecziyesini 
talep etmiye karar verdiği için 
olduğu yerde durdu, teblii edi· 
lecek ( iradei •enlye, ye mun· 
taur oldu. luet Paşa, Fuat Pa· 
fanın bu hAlini, vak'adan kork· 
tuğuna hamlederek, yUz buldu. 
Zaten odaya girerken kapının 
önünde tüfekçilerden ve bade· 
melerden bir emniyet tertibatı 

e:dığı için celadetkir bir \'az.İyet · 
alarak Paşaya sordu : 

- Bugünkü vak'ayı şcvket

meap efendimize bir mazrufla 
arzetmiyerek, açık telgrafla bi1-
c!irmeıı iıin esbabını tahkike me· 
murum. Aynizamanda çektiğini z 

t , lgrafta vak'anın şevketmeap 

dendimi:ıe atfedilmesi gibi bir 
ı!lana da bis110Junuyor. Bu hususlar 
hakkında izahat verilmesi, !radei 
ıeniyc iktızasındandır. 

Der demez, artık Fuat Pş.nın 

iradesi e lden gitti. 
- Sana mı izahat vereceğim .. 

Efendimiz beni isticvap için sen· 

clt·n bnşka adam bulamadı mı ? .. 
Bc ı buraya, bizzat kendilerine 
m.ıruzatta b~lunmak için geldim. 
G it.. Böylece kendilerine a rzct .. 

Cevabını ve?'di... izzet Paşa, 
koşa koşa huzura gitti. Fuat Pş. 

nın verdiği cevabı söyledi. Bu 
esnada Abdülhamit, bliyük l.ıir 
can sıkıntısı içinde idi. Belki de 
daha hala kararını vermemişti. 

Fuat Paşanın huzura çıkmak 

hususundaki ııran. onu daha 
ziyade sinirlcştirdi. Elindeki ba -
tonu öfke ile yere vurarak: 

- Görüyorsunuz ya.. Hep 
sizin idaresizliğiniz yüzilnden ne 
haller vukua geliyor? Dışarala 
vukubulan rczalt:tler az g eliyor
muş gibi bir d e bizi, evimizde 
vak'a çıkartacak haltere maruz 
bırakıyorsunuz. Bu adamın ha!i 
malüm. Şimdi, yine dikkafalıl ık 
ederse, ne olacak? •• 

Diyor; ve bu sözlerile henii1. 
son kararını vermediğini gösteri
yordu.. Abdftlhamidin bu tereci· 
dudü bir müddet devam ettikten 
sonra, nihayet, irade etti : 

- Toplanan P•Mlar, bir he
ye t halinde gitsinler, kendi~ini 
isticvap etsinler. Heyete Rauf 
Paşa riyaset etsio. 

Dedi. .. Bu iradeyi tebelluğ eden 
Paşalar, derhal ıualleri tespit 
ederek hep beraber izıet Paşa· 
nın dairesine gittiler. Fuat Paıa· 
nın bulunduğu odaya girdiler. 
Fuat Paşa, bu Paşalar kafilesini 
görür görmez, biraz cam sıkıhr 

gibi oldu ise de bunlarm arasm· 
da Rauf Paşanın bulunması, bir 
anda hatırına gelen fena fikri 
silmiye kafi gcJdi. ÇUnkü vaktile 
Rauf Paşaya bllyük bir iyilik 
etmiş, Adülbamidin i•zabına uğrı-

yan bu MOıiri, biuat alıp ıelamlık 
resmine getirerek ve Abdnlhami· 
din rikkat ve merhametini celp 
edecek bir surette hareket ede
rek onu feliketten kurtarmışb. 
Buna binaen, Fuat Paıa içeri 
giren pqaları, giller yllzle kar-
ııladı. iki taraf ta, askerce ve 
bUrmetle biribirlerini aellmladık· 
tan sonra, Rauf Paşa söze baş· 
ladı: 

- Müessif bir hAdise olmuf 
efendim.. Zatııahane, bundan . 
dolayı fevkalade sıkılmışlar. Mü
teessir bir haldedirler. Hakikatin 

tezahllrll için bizi gönderdiler. 
Mllıaade buyuruluraa, uıulden 
oldiu nzere resmen bir iki ıual 
ıorulıun. .• 

Dedi. Fuat Paşa, derhal ce
vap verdi: 

- Hay hay.. Benim de mak· 
sadım, hakikatin tezahDrUdllr. 

Heyet azası, Fuat Paşayı bu 
kadar yumuıak bulmaktan müte
vellit bir memnuniyetle, derhal 
birer kanepe işgal ettiler. Kiğıt 
kalem hazırlandı. Fuat Paıamn 
da isticvabı başladı. 

( Arkuı var) 

ı ; ........................................... ..................... 
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lıtanbul - 1200 metre) (Tmııirnt 
(lolay ısilc tatilclir). 

Bilkr~ - 3~ 1 motre) 2) r. ıl~ o lJa· 
rOI fıııunu, 2 •,40 graıııofon, !.l keıııaıı 

korı~· ri, ~1 ,3J G:nnbriııiıs lok . ı t -
~ındaı nakıl, 

Bc igrat • • (·Hl\.l melra) !.U.'3 ı ( l <ı 

kon eri, 21, 10 ınu.ntıcbr, 21,"0 kiliı;l'I 

ş ırkıla.rı , 2~ gilııfln h •\ nrlı d, <ıllı 

kon C'r. 

Romıı - ( 4 il n~ tra '.! t h:. l t r, 
ı:r ı•ıwfon, 21, l:> 
i ın"tı<lckİ OJ>l'rl i. 

Pur"ııi'ı.in (M ııııu 

PrAt - ( ·HB ınetrıı ) ~O il( ş ı 'i· 
r<'ı ş ırltıla r, ::!1 BrOııo'daıı ı :ı, 1, • :! 
Ot il ı piyı ~intl ııı seç ı lın i~ p. rı ı r. 

Viyana - Ot T ıııetr> :.!1 (il -< 1 r ı. 

2rı, 1;j da 111 lı a' '"' ' ı rı. 

Peş e · · :-, ı) ınclr.ı ' ~ll;'ll p r 
h. berleri s t.tılıyo toııı illrri, ı •tf'\ ir 
i& ı iıı d Lir p. yı·s, ~..:,::li ı ı • ıı. 

Ult ıo ı- r, J lıa k 
l,t ıa ori , 2tl d:~·• ıı havai Ht. 

Be:-lin - ' rn ı • ıı r, l • •• l'f, 

!.O, ·ı ı B<>r i 11 pr.ı ı Hlmı ıı lkl ıı, h.n .ı· 
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' lstaobı.1- (l ~O J nıctre J 18 orkePtr.ı, 

1 fl,j lıirin<'i k sıın sm:. 21 grnmofoıı, 
~:! ork,...,tnı. 

Bükreş '191 metro) 21) Hadyo 
Darrıl iı ıu·ııı, 20, 10 gr:ırıı fon, 21 sa
l(ln ork .. -.•rı ı. 

~elgr ı. - ~3'.> ınetre ) ~O .\ıoancıı 
d r~, :. .. o, m ~rımoron, 21 op-.ı J:ı.rı n:ı.tdl. 

Homa 4 il nuıtreı .!1 ıı.,ı,t.'r 'c ~ra· 
ıııofoıı, ... ı , 'it) kit:ıplnr '< ı ı ı harirlrr, 
~I, f.), lınfil koll'iCI'. 

Prak 1 S rn6 r • ı, -, lı giliı.ı:.o 
dt:ır , O.• O k " tar.ı koıl!H tı. :.'1 lı lk 
J,,oıı eri, ~ı, ı) gr· rr oTou ilo d , s ha· 
'alnn , 21. •· 1 Knv ılİPr :ı ı:. rı ~ ı oprn· 
tinıll•n ı arçal:ır. 

'viyAna 5l1 mntr., :..O koı ı fr,uı~ 
' 5:1 ıeufo i. ~:!, 13 ı lnnı... 

Pa4tc .ı.)) ıncıtre !!O 11ı 11P.ahı"'lıe, 
:?t ,4:; or .. cs'ra. 

Var .fOY .t - 1 l l l ınfltr ~1 , lü •.'OIJ•'ıı 
kl•n ori. 

c crlin -( JG35 mı•trı ) :!0.10 Köııi· 

)rlt·r "••ı·ıı ıı:ıl:il 21 Vh :ın~ l:ııı ıı:ıklı•n 

" ıfo d. 

-- ŞA ı R ARTİST -
Matmazel 

liı· r : a r r. o rC'li. _ -- ı 

Nete· 1:c,·k ve gii:ıeH ik açdn 

MARY DUGAN 
A~ı 'u u~ı-gın hnnlıe r RlCE'i kat

letmekle . t tilıanı c·di 'erek aleyhine 

ikam~ e"i en d .ı v.ty önııın tizdt·1<i 
CHEVAL!ER 

ve 

JEANETIE M ı\C- DONALD 
1 p crşcm l;c ak ~amı 

·---.-• batlal1'yo•. ___ .. 

lli'il!-...• DÜN AKŞAM --• 
A~Rİ SiNEMADA 
Meşhur rt>jisör CEC L B. DE 

MiLLE'in 

ŞEYTAN MASKELi 
KADIN , I Mükemmel opereti parlak mu· 

L.. vaffakıyet kaznqmışhr. 

1· 
SENiNLE B İ R SAAT 

fılwılndc • A~K R • ıl Geçidi ,, nin bil .. 
fevkin ded'r" er. 

1 Metro • Coldwy n • Mayer fllıal _ _. 

ETU .A.L SINEMASI 
Bugün mati ı clerctL ' tibaren yeni p ro1rram: 

ı- MARY GLORY - ALBERT PREJEAN -ı 
- en g ü7.c l te msilleri 

SEVDA MACERALARI 
" Küçük Daktilo " dan sonra MARY GLORY'nin en fen 

v.- şuh tems ıli 

Burün rörmenbi laik f il m 

ARİANE Genç Rus Kızı 
Homen M A J 1 K sinemasma ıidiniz. 

ilaveten: DUnya haberJeri. R K. O. 

- ---- -

T qrinieYvcl 

Mühim Bir istihsal Mın
takamızın Vaziyeti 

Zonguldak Havzasını Ve Orada~ 
Amelenin Vaziyetini Gezden GeçirelifJJ 

-t -
Zonguldak mu habirimiz Ahmet f 

Bey, mühim bir istih a.l merkezimiz l 
olan Zonguldağm çalı 9ma ıartln.rını ' 
geçonlerde bir sileilo batindo < Son 
Posta ,. karilerlne izah otmi ıti . Ahmet 
Bey, bu defa da havz:ının 't'O havzada 
pahıan amelenin b:ı.tlıcr. birkaç mü
him meselesine temM otmittir. Derin 
bir tetkik mahsulü olan bu ınoeelolefi 
birkaç gOn devam etmek üzere bir 
silsile halinde Ahmet Beyin IiBanlle 
nakl edeceğiz: 

Zonguldak ( Husuıt ) - Ge· 
çenlerde, yin~ bu ıUtunlarda 
kömilr havzamızın ilk nizamna· 
mesl, daha doğru bir tabirle, 
Osmanlı hUkümetinin iş Kanunu 
olan; Dillver Paıanın meşhur yüz 
maddelik nizamnamesini "Son 
Posta,, karilerine tanıtırken haY· 
:ıanın ve maden amelesinin en 
mühim birkaç meselesine temu 
etmiştim. 

Herbirl baflıbqana birer 
m~vzu teşkil eden bu meaeleleri 
o zaman bir iki cümle il~ çerçe
velemiı ye Dillver Paşa bahai 
içinde kUçOk birer ıeçit halinde 
yazılıp geçilmiyecek kadar bayati 
olan bu meselelerden ileride et• 
raflıca bahsedeceğimi söylemif
tim. Bu satırları buıün, o zaman 
bırakbğım mühim bir noksanı 
tamamlamak için yazıyorum. 

Memleketin umumi menfaat· 
)erine, ihtiyaçlanna ve dertlerine 
sayfalarını memnuniyetle açan 
"Son Posta,,nm slituularında 
ne~rettiğim diğer yazılanın gibi 
bunlar dn tamamen tetkik ve 
mUıabedelerimin muhassalasıdır. 

Bir HAklmln izahı 
Bahsimizin esasını teşkiJ eden 

amele mevzularına ait birçok 
noktaların ileride tamanıile anla· 
şılabilmesini temin için, burada 
maden amelesinin hususiyetini ve 
havzada hangi sınıf say erbabına 
"amele,, dendiğini kısaca tarif 
etmek zaruridir. 

Bir hakimimiz, ''Zonguldak,, 
maden kömür mmtakası amele· 
sinde mabsuı (Amele hukuku) 
isimli eserinde, ameleyi şöyle 
tarif ediyor. 

"Her mcml~kt·ti11 , lı ı tta her 
muhitin kPndi l ıuı-u~ıyctiıw güre 
amele i var<lı r. ( \ mele) özüniin 
mana ı her ıııı·mlek ı ttı' az çok 
8)1 • nnlaıs d11. 

Böyle olııırık1u hern!Jı•r: 
(Amele ), :;cruuıyednr ya:uıııda 

\ lİOtıl kU\'\.'Ctİle lll lla))'Cll ili ):lp:l· 

rak hayatını kazan.mak . ı lll'cburi
r·tindc hulurınıı k ım edır. Bun· 
b r i t İlı <::alin en l ... un·('tJi hulunan 
(~fi~ ) uıı ~uru1111 te~kil . cdC'~lc r. 

San'ıı t ,,._. maden 1 ı> l rrı lıulun
ıııı):.ıtı ' O) n u7. olmı ) "r l0r•le am~-
lf' \.:ı.rlığı ) Ol tur. . 

.\m le partisi ıı ı ıı \;oğa lrmı ı , 
hclirmesi; ınenıl<·kc t ~n n'ati nin \f' 

mude ıı işlerinin ~oğa lınnQına hağ
lı<lıı. San'at yiik t>ldikçe, ınad"'n 
i lcri coğa1dıkç,ı anwlu ~ r>kfınu da 
Çogcılır: amele nH' \ 1·11diyeti de 
o 11isbettı~ faı lala. ı r. 

Amele: hilgi iıı in ttz v~ ı rf 

~- Yazan : Ahmet N•lrfl 

dı' 
Hav.ı.anıızın çek ••ki ·ııe emektar bir ıı>j61• batçuqu elaa Huan Ber.ı Z•ı" 

aııeb'uel•k naasethff fçia uad fb. _. 
ark• 1uarken 

bnkmolunmasın. Havza amelesioi' 
haaulİyetine gire bu tarife s•i" 
ve ıığmıyan taraflanm muka)'~ 
aeli bir ıekilde göstermek i9: 
bu bahsi aynen nakletmeyi 1 
zumlu buldum. 

10 eylw 337 tarihinde yaf"' 
lan. k&mllr havzası amelelİJI' 
mahıuı 15 maddelik kanun'!' 
"amele,. mefhumu ve bu iııoi' 
kimlere verildiği anlablmad!~ 
dan mana ve şümullı takoır-; 
kalmıştır. Bilahare, .iO kanunu~ 
340 tarihinde; Amele Kanunun~ 
kullandığı amele sözü tefsir edil' 
miş, ancak ve bu suretle kanıd' 
hükümlerinin kimlere şllmulü o~ 
duğu anlaştlmıştır. . 

Bu tefsire göre kanundalıi 
amele sözii : . 

"Amele çavuşu, amele kAt1~ 
başçavuş, sürveyanlar da daJJP 
olduğu halde maden ocağıJll11 

içinde, dış:ııda ve bllttin kıs~Ot 
nakil, yıkama, işletme, fabrık!: 
liman, iskele, harman hulha b• 
tün kömür hareketlerinde çal•t" 
kimselere şümulü \'ardır. 

Mühendis ve muavinleri, yaJI' 
hanelerde bulunnn kitip ve ki' 
mür işlerile mcurul olmıyan dii" 
müstahdemler amele mefhumuol 
ıirememektedir. 

0 "Amele,, tarifini bitirdikte 
sonra bahsimize geçebiliriz. 

iki Kısım Amel• 
Zonguldak madenlerinde ayP 

vasati olarak ( 7500 • 8000) •'°"i 
le çal •tır. Bu yekunun hemell 
te ikisi "Muvakkat" , dij'er kd"' 
.. Daim1n ameledir. Yalnız ha~ 
amelesine has olan bu ınuvakkl, 
ye daimt tabirlerini izah ede~~ 

Kömür havzasındaki madıı; 
kuyularının siy unsurunu to, 
eden b'!llibaşh iki mmtaka var~ 
Bunlardan birincisi, Zonıald,.. 
ve havalisi, Devrek, . Çaycu~~ 
Yenice ve bunlara tAbı köyler~• 

ikincisi: Trabzon havahlilt 
Vakfıkebir, Tonya, Şarli "' 
mülhakatı.. ,. 

bir j ~(·ı lmlunıtııt' ı ha eh ile " Cl'· 

nıny~ .. ..... alıipleriuc kurşı k~dret .. i~
dir. Pntroııfara karş t geçıp te ı~ 
mukavelesini )Upamaz: zaten i§i 
muan en ' kısn ıamıınlardn ola
cağı için erl~st nrnka' ele cl ı~ yu· 
pamaz. Bu sebepten am('le ) ekfınu 
çoğalıp Lelirclik!:(' (birlik) 'ücuda 
w~tirerck yuni lıir ('Pplıc A ~l~fLl l'llk 
haklarını müdııfnaya 'e a} mm e· 
ıucre8ını serıncı } Pdara knptırnıa· 

Bu iki başlıca amele rnı"t 
kas·nm haricinde göze ç.arP" 
bir amele rnubiti de Terca" 
Manıahatuo havalisidir ki, bot~ 
dan gelen amele hemen ek.it-" 
yetle k61cU, varageleci, ate il" 
gibi ocağın dışarı işlerinde~ 
11rlar. Bu tasnife girmiyen ti• 
k111m amele de yine ckseriJ• 

• kaYaslık, kapıcıhk, inşaat alll~ 
liği gibi munhuınn dııan 
metlerde istihdam olunur~·__. 

Zonguldak havaliıi, ~ 
Çaycom.. Yenice ve ~ 
maden havzasına mücaYİr b' 
amele nuntakası oldujunda~.Jtıt 
haYaliden havzaya gelen ·~• 
DiliYer Patanın meıhur ~ 
maddelilc kömGr havzua ;f,1 
nameıine tamam ( 65 ) yıl •. ~ 
lroıc:hatu eaau pre ça~r-., 
Y ui ayan on bq glloüntl ~ 

ııı ı) a çalışır. .. 
Hükumet te. ııwınJekct mı

fu unun hir kütle~i ni tcı; ki l ettiği 
hnldc sArmayndarlarn knrşı zayıf 
kalmak mecburiyet inde knlun amc· 
)Puin haklarını, memleketin ve 
auııneııiıı inzıLat \'e hukukunu 
sayarak amele için kanunlar koyar." 

( .A .. ıe hukuk~) Zeasuldu mahkem• ... 
mUlblnal: Te.flk. it. Mulfet mat'bafllı 1930 

Kitaptan aldığım bu satırlan 
buraya aynen geçirmekle bir mi
tearifeyi tekrarlamak iıtediiim• 

lmplannda, diier on bet~~ .... ~ 
de k&ylncle. tulH1a~a 
ile ıeçirirler. 



TıİMURLENK 
a4a 3 ?S L _rii *'&& ~ 

-116- Muharrir: )Jft. * 
Timur, Ülemayı Huzu-

runda T onladı 
~il~kü, }'İne tarihi dütünmüştü, 
ol ebı alııımn da bir gün tenkit 

111lnıaaı ihtimalini gaz önfine 
feffrerek kendini istikbale karı• 
:lldafaa etmeyi tasarhyordo. 
la onun için de binncfis Halep 
ocalarının fetvasını almıya lü· 

~:rn_ ~erdı. Eğer onlar, dillerile 

ı IŞı lahsin ederlerse ve kalem
e ile 
kr de \abıinlerini teyit etmek-
ı Q Ç~iııme~erse tarih, elbette 
.. end'l'v. 1 ıgınden ters hükümler vo-
·~ıqL 

d. .işte l'iınur, tarihe karşı ken
ınt ın~d f 

t u a aa etmek ve yurtlarını 
lı>letrv · · t.t... ıgı adamlan Jehibe şahit 

• ac. fikrile, ayağının tozile 
l •llltri •erdi, blltlhı hocaları 
ş.~• getirtti. Meıhur lbai 
b "-. bu tehlikeli karfdqma)'I, 
,:Lı tar~t konutmayı aynen -'yle 
~dıyor: 
~ ._Tiauır, akıama doğru ilim
bir' kadıları iıtedi, rittik. Bizi 
~ lllüddet ayakta durdurdu. 
~ oturmaldığımıza emretti. 
dte anında bulunan hoca te kımım 
"9.ı letirtti, karşımıza oturttu. 
te arın reisi Semerkantli büyük 
~meşhur hoca Numanettinin 
~ 

1
. Abd6ccebbar idi. Timur, 
~1 laman sessiz ve hareketsiz 
it ': Bizi birer birer ailzdüiQntl 
,:• kendine de dti§ilndüğüoli 
-. Yorduk. Biz de di.a üıtü otur
t.~~ baılarımızı g6ğ9ümüze 
lihr~bk. Hılec•n içinde bek-

Lu; kinria huzurunda iclilr, ltuna 
-~duk. Oraya niçin ıetiril
"-a harbunu bilmiyorduk. Timu-

'""' (Ahından her yere 101 
idi. ~ OIGın de, hayat ta orada 
d, "d· t te, uadet le yiDe ora
~Bunu takdir ettiiimiz içia 
Allatı İçiade bW..yorcluk, 

,..• •iamyorchak. 
ı_ •111ur. _ .... __ S 
••tttt· • •~ •onra, emer-

1 Abdtıccebbara dandtl: 

~en- Bu adamlara söyle, dedi, 
'e erkantte, Buharada, Heratta 

it~ bGttı.a fethettiğim •emleket
•ır:ı._ tanlfbta ilimlere IOl'Up tam 

lq " • b Ilı e rnandmcı ıekilde cen-
k,lldü al~ınadığlm bir meseleyi 
e> feh· ~'tile soracağım. Bunlar da 
•çak, ır er uleması gibi olmasınlar, 
lar, ~:=:idi . Ye temiz dilli olaun
l'a •- klermi çekinmeden riya-

l(•Pdın d ' 
de lıe . a ~n sBylesinler. Hem 
b;dıae r· brrden ağızluım .açıp 
lliııı •rıtrnaaınlar. içlerinde en 
"te,.:_e eu f lı.al kim ise o cewap 

licıai11a ~e ~yl~ijiai dd bilain. 
'•rc1&r nıa ile ıhtilAbm IJfetim tqU...: 6tedenberi ·ilim Ü. meıe 
~ ..... Ceffelkalem alz iatem .. , 

li 
-~ ...__ Wemaya buı mütkll 
lld.,_;,r alater.-ek keaclileıiai 
İti~ Yelileler h........._ 
--~ • Biıe de •yal OJUllU oy
"tİle la lo llteditini anlacLlr, ıh 
"-k. ~~lr, tludaklar1111111 ._.. 
ıakap ta izden hangi babayijlt 
"h1etiıai ona cevap vermek mea'
~b· • tlıeriae al•rakb. Hepimis 
leti1~• o Jlki ,akletmek 
'"-h.aı Fakat m11pak .. .,. 

lıfeyi •derae etaba. Wr .._ 
Ae~ Tim.,. lmclırcht- Wde 
eellu. a.. ._,... teldik.,. ~ 
·~· .. ·· ......... , ~J.t;~ ......... .. _.. aae,ı. ._.. _,_ .... 

Ka~. Şerefeddinül' ensarl beni 
ı:österdi: 

- Bu, deJi, bizim şeyhimiz
dir. Bu beldelerin de ınüdenisi 
ve uıüftüsüdür. Ondan sorunuz, 
cevap verir. 

Kadıya kızdım, lakin, fena 
bir akıbet mukadder iae ona 
lu~ndi hareketimle istihkak ku
bedeceğimi clüşünerek hiddetimi 
yendim. Allaha tevekkOI edip 
belrledim. Abdillccbbar, Timurla 
kulaktan kulağa konuftuktan 
sonra bann teveccOh etti: 

- Sultanım z soruyor: Halep 
lSnünde harp yaptık, sİ%İD aske· 
rioizi bozduk. Ukin sizden ol· 
auiu Fhi bizden de ötenler var. 
Bunıar,o hangileri tchittir ? Si
ziakiler mi, bizimkiler mi ? 

Herkeı auauyordu ve benim 
ne diyeceğimi bekliyordu. Kendi 
kendime: .. Biai aldatmak, rafil 
avla11p yanlat bir ıey s6yletmek 
iatiyorlar" dedim. Aklımı başıma 
toplamaya ıavaştım. Sual mtiJıim
dL Cevabının da manbğa uygun 
olması IAzımdı. Allah imdat ve 
ilham etti, hemen şu sözleri 
söyledim: 

- Bu bir meseledir ki vaktile 
Peygambere de sorulmuştu. Ben 
onun cevabını tekrar edeceğim. 

Hidiseden sonra bir g6n Kadı 
Şerefettin dedi ki " Vallalıillzim, 
seo o cevabı verince ben şaşır
dım. lbnişşeyhe çıldırdı dedim ,, • 
Zaten o dakikada arkadatlan
mın yüzllnde ayni zahabı ıöril
yonua. Hepsi korkmUflard1, be
nim alı::hmı kaybettifim• hikmet-
mitlerdi. Yalnız Timur dikkat 
kesilmiıti, ı&zlerini ytizllme di
kip 16zlerimi dinlemiye koyul
mUflu. Bea o iki '8Jler llJ
lemu yiae Abd&lcebbara da.dl, 
Emir YWdi: 

- Anlabm, bekliyorum. 
izaha zirmittim. 
- Bir giJD, dedim, Pe1ıam

berin yanına bir bedeYI aeldi: 
"Kimimiz hamiyet, kimimiz fee&9 
at, kimimiz f6bret içiq harbecle
riz. Hantimi& bak yoluacla11z?,, 
Di1e sordu. Peygamber: Doiru:Ja 
iltizam içiD alen ıehittir, dedi. 

Timur ıöyle bir doğruldu: 
"Hup, hup1" diye mmldandı. Ab
dillcebbar da .. ne gtlzel a&ylediD,, 
diye iltifat etti. Bunun llzerİDe 
ülfet kapısı açıldı, IObpete ıiri
fildi. Timur: .. Ben 1anm bir ada
mım. Dlhlyanm yarımm uptettim. 

( Arkası va) 

,-~ 
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Amerika Mulıabirimizin Mektubu 

ŞmCling İle Mikey Valker Arasındaki 
Boks Maçı Nasıl Oldu? 

--- --- - --
Musaraayı 60 Bin Kisi, Heyecaııla Seyretti 

-• 
Selıı'ainci rawuntb · 
yed'ti Ht yumruj'un & 

teairi • Valken tak
lak ahyor. 

Valkerin ilk ra.unlar· 
dald hücumlarından 

Nev-Y ork, biraz geç.ikmiftir, 
( Hususi Muhabirimizden ) -
Amerika boks şampiyonu Makı 
Şmelingin dünya pmpiyonluğu 
için Amerikalı Şarkeyle IOD yap
tığı ihtillflı maçın akialeri benh 
hatırlardan çıkmamış olsa gerek· 
tir. Seyircilerden birçoğunun 
Şime&m.i maji6p addeden ha
kem karanna tiddetle itiru 
etmeleri, Şarkey • Şmeling ioti· 
kam maçına huıuıl bir ehemmJ. 
yet vririyor. 

Radyo ile maç tafaillbm Mi
ka dakikası dakikulDI ilan ede
rek reklAm yapmak UIUJO yasak 
olduğu için 60 bin kiflllk bir 
1eyirci kitleli, dalua erkenden 
atadyomu . doldurmuftu_ Ringin 
her iki tarafına gazetecilerle foto 
muhabirleri ve hakemler için 
kllnl 19kliDde buıual mevkiler 
yapdmıftr. Gazetelerin her saaiye 
vaziyetten haberdar obnalan ipa 
ring keaanna kadar telll'af 
telleri uzablaufb. 

BDyllk mO.abakadan enel bir
takım bokı maçları daha yapıldı. 
Fakat halk, bunlann hiçbirisine 
ehemmiyet Y.-,or, ma,terek 
balıWerdea doğan kaYga Ye ıt
rWtDlerle akit •~ordu. Nl
bayet Şmeliaı • Valker mllaa
bmkHın•n Yaldi seldi. 

Ortaya, t• olarak Valker, 
IOlll"ll Şmelial' çtkb Ye fidcletli bir 
allat tufana ortalafa l&hb. V alker 
Deteli, Alma bolr611 Şmellnı 
dddt slrllalyorlarcL. Ç&aktl ba 
mapa bthedilmal, Şalelinl' için 
INlka hayatına Yeda etmek, Şar
kefle bir daha kup karpya 
plememek demekti. ilk çan 
wmar nrmaz ha-•nıa lzerlne 
ablan Valker oldu. Şmelial' 
llatiptlı daYf&Dlyor Ye ~ 
mmı tetkik ecllyorda. Ba
tla nazik noktalarmı kapa· 
t111fb. Oaaa içindir ki Valkerin 
bl,nk bir fihret bzaaan aol 
.yumraia ricadana indiği zaman, 
laer tarafı kapah bir kalenin 
dunrlarile kartılqb. 

ŞmellDı bı.,... .uperkut de
..._ alU... ~ koca ,... 

........ ~ t ••••• 

Valker ip!er 
üzerinde 

ıiddet ve kuvveti herkeaçe ma
lü:n sağ yumruğunu, mtınaaip bir 
zamana saklıyor gibi idi. Bu 
aırada Valker mltemadiyen hll
cum ediyor, sol ,........Ue Şme
Jing'in Ylcadunu ye ylldntt mfi. 
temadiyen çekiçliyordu. Bu sıra
da fırHt pldl. Şmeliag'in ,.az. 
lerce kiloluk aai yumruğu, bir 
yıldırım aliratile V alker'in çene
ıine indi. V alker derhal yere 
dlftll. Hakem, •JDUY• bqladı. 
Oç1ncu sa111• relince Amerikalı 
bobar dizleri tlzeriae gelmifti. 
Sayı clokıau bulunca gGlerek 
ayal• kalktı Ye birind ravundun 
IODUDU ilAn eden dene de bu 
suretle bitti. 

ikinci devre · bqladıiı zaman 
deminki yere d&f618n V alkeri 
zedelememif oludufu 1'3rlHOyor
du. V alker mltemadiyen hUcam
da idi Ye •aldkati llBylemek için 
demeliyim ki elmiaci deneye 
kadar bu blcumlan devam etti. 
Maça ıahit olan guetecilerin fik
rine göre aekiz denelik maçın 
muhakkak ki d6rt devrelİni V al· 
ker kazanm11tı. Fakat Şmeliog 
in ku.ur1uz mlldafaası, sağ yum
rujunun tkldetf, hleum tanı 
V alkerin d6dflnl iD1dtaf ettir
miyordu. Sol yumruğile hamının 
hDcumlanna mW olarkm 1at 
kroplerile de Valkeria yGzllnO 
mtıtemadi1e lurpahyordu. Betinci 
de~ Builr bir saRaa oldu. 
Valkelja •• JU_.... birde"bi
re Şmelinsia miduine indi. Al· 
man bolulirl iki bUldnm olmuıtu. 
Halk heyacanla ayağa kalkm11, 
neticenin ıelip gelmediğini bG
ytlk bir aabırsuzlak bekliyordu. 
Bu ıirada da ringin iplerine ••· 
katan ve hareketsiz duran Şme
liag, haamımn yumruk fırbna11na 
tutulmuı bulunuyordu. Fakat bu 
bal çok devam etmedi. Şmeling 
tekrar vncudunwı nazik aoktala
rmı kapamaya muvaffak oldu ve 
kasırgayı atlatb. 

Diğer taraftan Şmelingin yum• 
raklannm teairi de kendini gös
termlye b .. l•mlfb. Valkerin du
deklan 7anl~ burnu aedelen• 
mit. rlbBDlhı MI tarafa titmif. 

fki 16aü de kapanmıft 
dadaklan tifmit H 

kendiaiai yere Hren 
ut 1umraklaran teairlle 
kendlaini ka7betmit O

lan Velkerin cesareti 
lurahnamııta. Bu ceaa• 
ret karıı11nda Sme
ling hayretten keıı~=
•iai alamıyor. 

Son yere ditme. 
Valkerin atın ka
nıyor ve etrafına 

•armiyor. 

bir gözü de bllab&tln lrapanmıtb. 
Sekizinci devre. işte bu şart

lar alhnda bafladı. Devre bqlar 
bqlamaz Şmelintr mltlıİf bir •I 
yumruk iaclirdi. Valker bu yum
ruğun telirile iplere kadu ile
rilemiıti. ikinci bir aai direk, 
Amerikan boblrlall yere serdi. 
Hakem yine •ymıya başladL 
Bu dafaki •Y• albyı buldu ve 
Valker kalkb. Fak at korkunç bir 
Yaıiyette icH. Ytlzü tllmit ve kan 
içinde leli. 

ŞmelİDf bir kaplan ribi atıldı, 
1ağ yumruia tekrar Valkerin 
aurabm buldu. Biçare boks8r 
baıı üzerinde takla atarak yine 
yuvarlandı. Halk heyecan içinde 
bağınyor, Şmeling davnp niha
yet verip Yermemek hususunda 
ipretJe hakemden cevap istiyor• 
du. Hakem, reddetti, Şmeliug te 
tekrar haaımmn &zerine ytlrüdtı. 
Fakat devre sonunu ilıo eden 
çan sesi, bu mukateleye nihayet 
verdi. Şimdi herkes ayağa kalk
mıf, dokuzuncu devrede cereyan 
edecek faciayı bekliyordu. 
Fakat Valkerin meneceri or-
taya çıkarak boks8rilnlin dövil
fe devam eclemiyeceğini bildirdi. 

.Mn~aba~ devam etseydi, 
nelıcenın bw nakavut olacaj'ı 
belli idi. 

• Maçı mOtealap bir hicl .,. 
çaktı. Şmeling maruf ltaıyan b ok
aörü ve insan umanı denilen Ka· 
rnera ile enelce darifmeyi ka
bul etmif. 80IU'ta iter aeden se bu 
kartaJatma olmamqtı. Karnera 
mahkemeye mlracat etmifti. Dava 
bir aeneclenberi ıürüklenip 
gidiyordu. Fırsattan bilistifade 
Kamera, maç neticesinde Şıne
lingin lıiUCIİne düşen 52 bin 
dolara haciz koydurmı' b-
blls etmişti. Fakat son , da 
ihtilif halledildi ve ge.c.. şu-
batta Karnera il~ maç yapı mak 
llzere ihtilaf faslo!undu Onu 
milteakıp haziran ayında da Şme· 
ling, elinden dünya şampiy nluk 
unvanını alan Şarkeyle ayni un· 
van İçin tekrar karıılaıaca ktır. 
Şmeling timdi memleketi olan 
Almanyaya hueket etmiftir. 

Turu Adz 
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- 131 - Yazan: Ceneral Ogland~r 

Düşmanın Miktarı T ah-
min Edilemiyordu 

Hedefler sahih olarak tayin edil
.. bile donanma ile kara arasın
daki irtibat ve muhabere veaaiti 
okadar gaynmunlazam idi ki, 
bundan lıtifade etmek kabil 
olamıyordu. 

Denizden hedefi tayin etmek 
çok mDfknl oldujundan donan
nıa r11t gele atq ediyor ve ba· 
un da kendi kunetlerini imha 
etmek korkuıiyle ate,i keamek 
mecburiyetinde kahyordu. Her 
•aldt tayyare bulunamıyor ve bu
lundutu zaman da ekeeriya bun
ların telaiz muhaberui buzuk 
çıkıyordu. Ha•al fitenlderle ya
pılan fpret tecrilbeleri de iyi bir 
netice vermemiıti, bazan tayya
relerin tespit ettiği bir hedefin 
hesabatmı tashih etmek için 
Tenedos adasındaki tayyare mey
daıundan bir torpitonun gelme· 
ılne mecburiyet hasıl oluyordu iri 
hu da birçok tehiri ve karışıklığı 
mucip oluyordu. 

Yeni taarruzu haz rlarken, 
:·"'pılacak ilk iş, lr. c. ilız kuvvet
lerini yeni baştan teşkil etmekti. 
Çünkü Mısırdan gelecek olan 
125 inci livanın ve Anzaktan 
celbedilecek olan iki piyade 
livasınm vürudu üzerine Helles 
kararglhmda benU:ı. cephesi ve 
mlireltebatı tayin eıdilmemiı. dört 
piyade livası bulunacllktı. 29uncu 
fırkanın verdiği ağır zayiat do
layısiie 86mca liva zaten dağıtıl-
~ -~=============== 

mıı ve efradı 87 ve 88 inci liva
lar arasında takıim edilmişti. 

Binaenaleyh Mısırdan gelecek 
olan 125 inci Jiya ile Hindistan 
livasının 29 uncu fırkaya tahli
sine bu suretle fırkanın muharip 
kunetlerinin d6rt piyade livasına 
iblAğına karar verildi. Bundan 
maada An:ıaktan gelecek olan 
Avuaturalya ve Yeni Zellnda 
liYalarile Jeneral Pariain kumao
dasanda kalan bahriye fırkuının 
iki taburluk llvumı birlqtirerek, 
yine Jeneral Pariain kumanda· 
aında muhtelit bir farka teşkiline 
karar verildi. 

Anzaktan gelecek olan beı 
takviye bataryasıda dahil olmak 
üzere bUtlln topçu kuvvetleri 
29 uncu fırkanın topçu kuman-
dananın emrine verilecek ve 
bunlar iki grupa ayrılarak her 
ikisi de kendi ateş sahalarile 
lngiliz hücum cephesini takviye 
edeceklerdi. Müttefiklerin bütun 
hücum kuvveti 25,000 süngliye 
baliğ olmakta idi. 

Dü,manm kuvvetini tahmin 
etmek kolay değildi. Çünkü 
Türkler normal teşkilatı nazarı 
itibara almaksızın mütemadiyen 
Çanakkaleye takviye kıtaatı gön· 
dermekte idiler. Maamafih ingiliz 
karargahı 5 mayıs günü Abiba· 
banın cenubundaki Türk kuvvet
lerini yirmi bin piyade olarak 
hesaplamıştı. · 

Bir Fen Adamımıza 
Pariste Nişan Verildi 

( Baıı&rafı l iuc.i s:ıyfad:~ ) 
ı bir ]>ara alarak gün-

de 16 •aat Jiboratuarlarm 
mermerleri üzerinde çalışan bu 
verimli genç içiıa, bu karar, mes
leğini yarıda bırakmıya muadil 
bir şeydir. 

Diğer arkadafiarı ayda 4000 
frank alırken o 900 frankla 
:kanaat ediyor. Bu bil bile me· 
aaisine olan bağan kuvvetini ispat 
etmiye kifidir. 

Bu Türk gencinin mesaisini ya
rıda bıraktırmıyarak tahsilini ta
manılamsma müıaade edilmc~ini, 
bilhassa bir Türk vatandaşı sıfa· 
tile rica etmek iıterim. Naçiz ıe
aimin duyulabilmiı olduğunu gö
rürsem, dolayııile memleketime 
bir hiunet ifa ettiğimi görecek 

ve memnun olacağım. 
Bu münasebetle şunu da il.i· 

ve edeyim ki Yugoslav, lıükü· 
meli Pastör milessese5İ erkanına, 
Paris sefiri Spalaykoviç veda· 
atile birtakım nişanlar vermiştir. 
Bu arada Baytar Kemal Cemil 
Bey de Sen Sava niıanınm ofi· 
siye salibini almıştır. 

Nişan alan müessese müdiir
leri ıunlardır: Müdür v~ Profesör 
Ru - beyaz kartal nişanı. Labo
ratuvar tefi profesör Emil Legrn
Sen Sava nişanının biiyiik kordo
mı, klinik şefi Salimbeni - Sen 
Sava nişanının büyük saliLi. Asi!!
bn Kemal Cemil - Sen Sa\'fl ni· 
tanınan ofiıiye salibi. 

Namık 

Şimdi De Milyonluk Ve Tarihi Bir 
Levha Ortada Yok ! 

( B.ııthırafı l iuci sayf:ul t ı 

ce h.:tyretler içinde kaJmışhr. Ca
miin imam ve _ kayyumu levhanın 
bir sene evvel talebelere göste
rilmek l'ızere bir mektebe götürül· 
dUğlini, fakat getirilirken yolda 
kaybolduiunu s6ylemiıtir. Ken
disine milracaat ettiğimiz lstanbul 
Evkaf Mildürü Niyaıi B. şunlara 
ıöylemişlir: 

''- Hadiseyi haber alınca 
ehemmiyetle tahkikat yapt·rmıya 
başladık. Teberrükit defterini tet· 
kik ediyoruz. Levhayı mutlaka 
meydana ç :kartm ya uğraşaca· 

ğız.,. 
Bu levhanın kıymet ve ehem-

miyeti hakkmda okuyucu! rınıızı 
tenvir etmek için biraz malumat 
verelim ve evveli şunu söyliye
lim ki bu levha Türk kadın hat
tatlardan birisi tar fıncfao yazıl-

-
m ştır. Hu meıbur kad nm İsmi 

•'Esma ibret,. Han•mdır. Bu ·a· 
dm hattatm kocaıı da ken4isi 
gibi meşhur bir hatt&thr ~e esa
sen bu kadm, güzel yazı yazmayı 
kocasmdan öğrenmi, ve g•intin 
birinde kocasını bile ~eçmi,tir. 

Kocası da Dagıstanh Mahmut 
Celilettin Efendidir. Bu Han mırı 
1 ıı2 tarihinde yazdığı diğer bir 
levha cin vaktile t1ifmidiye türbe
sinde iislat hattatların levhaları 

arasına a ıhmşhr. 
Beynelmilel bir şöhret taşıyan 

ve bugün kaybolan lcıymetli eseri 
şehrimize gelen ecnebiler daima 
Çengelköyüne kadar gidip takdir 
\'e hayretler içinde seyreder· 
!erdi. Evkaf idaremizin tahkikatı 
her halde wUspet bir netice vere
cektir. 

: 

iri anda 
Grevcilerinin 
Nümayişi 

Belfast, 15 - Bir ihtilll m ... 
biyeti alan greY hareketi tahkl-
katana devam edilmektedir. DUn
denberi yeni bir hadise olma
mışlar. Yalnız emirnameye mu
halif hareket eden bazı şahıslar 
tevkif edilmiştir. İngiliz Komil
niıtlerinden mll{ekkep bir grupun 
ameleyi umumi bir greve teıvik 
etmek üzere buraya geldiii a6y
leoiyor. Hafta tatili mDnasebetile 
yapdacak nllmayişler menedile
cektir. 

Son kıyamlarda aldllrlllen 
Bakaterin cenaıo meruimi 100 
bin kiıilik bir kalabahjın İf
tirakile yapılmııbr. Alaya 2 bin 
ipiz de iftirak etmiftlr. 
Cenaıe merasiminde huır bu
lunmak iıtiyen Komllnat Reiıi 
Komoni tevkif edilmiıtir. 

Cemiyeti Akvam 
Umumi Katipliği 

Cenevre ı 5 - Sir Erik Dru
mondun istifasından · sonra Cemi
yeti Akvam KAtibi Umumiliği 

ortaya büyük bir mesele çıkar

mıştır. Katibi Umunıiliğe Fransı~ 
Murahhası M. Avenol tayin edi-

lecek olursa buna Almanya mu· 
halefot edecektir. Almanya iki 

katibi umumilik makamından 
birini elde edeceğini zannetmekte 

idi. Almanya, Fransızlarla ltal
yanların bu işte el birliği yap-

tıkl dl" -, daıı şüphe etmektedir. 
Alm.:ı.n va. M. Avenolun Katibi 

Unıumiliğe intihabına itiraz ede· 
bilecek bir mevkidedir. Çilnkü 

Umumi KAtibin annın ittifakile 
intihabt Jizımdır. 

Atinada intihabat 
Atina, 15 - Halk Fırkaaımn 

hükümete iştirakten çekinmesi 
llzeriue ekseriyet esası üzerine 
yeniden intihabat yapılacağı söy
lenmektedir • 

Yunanistanda ZelzeJeler 
Atiırn, •5 - Halkidikyada 

zelzeleler devanı etmektedir. Se
,linikte de sarsıntılar hisse dil
mektedir. 

Siyasi Bir Suikasi 
Berlin 15 - Burada siyasi 

suikast yapılıuışhr. Vaktile Hitler 
hücum kıtaatında bulunan bir 
Hitlerci 5 kurşun yarasile feci 
bir ıekitde öldiiriilmiiştür. 

Elektrik 
Türkiyede ilk Işık Tar

susta Vannnştır 
Yap lan tetkikata JıÖre Tl\r· 

kiycdc ilk elektrik tesisat ve 
tenviratı bı1ndan JO sene evvel 
T :r u~ta yap im şltr. Elyevm Tiir
ki ycdc 48 ~lektrik fabrikHı var· 
dır. 
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BiBAYE 
Bu Sütunda Her~ün 

Nakili : Naci Sadullala 

HACiZ 
Sllreyyanın Hakkı Beye yllz 

lira borcu vardı. Amma bu, çok 
eski bir hikAyedir. Ta harplerden 
evveline ait bir hiklye. Fakat 
ıize ıöylemekliğim llzımdır ki 
Süreyya ile Hakkı B. çocukluk 
arkadqıdırlar. Mektepte de be-
raberdiler. İlk çapkınlık gllnlerinl 
beraber ıeçirdiler. Mektebi bi,. 
ilkte bitirdiler ve askerliklerini 
ayni alayın ayni taburunun batta 
ayni bGlllğllnde, hatta ayni man
gada beraber yapblar. Yalnm 
talileri Ye tabiatleri ayn idi. 
Süreyya bahbzdı, Hakla 8. talili 
idi. Süreyya tembeldi, çekingendi, 
hesabını bilmez bir adamda. 
Hakkı B. çalııkandı. Zeki •• 
girgiııdL Heabl idL Hakkı B. 
bir senet sahibi oldu. Sllreyya 
metelik tutamadı. Sllreyya bir 
glln Hakkı Beye geldi Ye insanı 
ayakta uyutacak tataız bir bikAy• 
anlattı: 

- Öteberi almak için pazara 
gitmiıtim. Cebimden yüz liramı 
çarptılar. Elime geçen paralardan 
dişimden tırnağımdan arttırarak 
biriktirdiğim yüz liramı. Ondan 
başka da beş param yok. Evde 
ailem aç ve muhtaç: benim akşam 
ellerim ve cebim boş döndüğllmil 
gördükleri zaman ne yapacaklar. 
Çıldırmak ölmek işten değil. Ne 
yapacağımı şaşırdım. Dedi. Hakkı 
B. çıkardı, ona yüz lira verdi : 

- Al, dedi, sana ödünç yllz 
lira ... Paran olduğu zaman ödersin. 

Ve bunun üzerinden, yukarıda 
söylediğim gibi tam yirmi sene 
geçti. Süreyya daha bu borcu 
ödiyemedi. Kabahat, parasını 
istemiyor, onu sıkboğaz etmiyor 
diye Hakkı Beyde değildi. Zira 
Süreyyanın her sefer meşru bir 
mazereti oluyordu. KAh yağmur, 
kah fırtına, kah bora, kih tipi 
kAh sıcak, kAh soğuk, rUzgAr, 
gllneı onun mahsullerini berbat 
ediyordu. Sonra karısı bqma bü
yük bir hastalık derdi açtı. Dok· 
tor, ilaç bunlar hep para ile olu
yordu. Nihayet cenaze masrafları
nın borçlarından, ağlamaktan 
gayri bir şeye yaramayacak iki 
gözden; ishraptan ve ezadan 
başka bir şey bırakmadan öldn 
gitti. Fakat Hakkı Bey bir tllrlil 
yüz liracığına kavuıamadı. Snrey
yaya borcunu kendisine çalıtarak 
ödemesini teklif etti. O buna da 
yanaşmadı. Nihayet Hakkı Bey 
kazdı: 

- Artık bu hikAye canıma 
yetti, dedi, seni icraya verece-
-· gım .... 

Bu söz Süreyyayı gftldlirdü. 
O, inanmıyordu Hakkt Beyin 
bunu yapacağaoa 11. 

Eski çocukluk, askerlik, çap
kmhk, mektep arkadaıı bunu 
yapabilir mi idi hiç! Hem de yt\z 
kötü lira için .... 

Fakat bir akıam bir haciz 
memuru gelip te keyfiyeti res
men teblii ve ihber ettiği uman 
kan beynioe sıçradı. O, bunu 
hiç, amma hiç ummam&Jtı. Al
çllk!.. Bir çocukluk arkacı.ş.nıo 
mahna haciz koydurmak, onu 
tahtaya oturtma!<, ve blitOo bun
ları yüz ıcfil kiğıt parçası için 
reva görmek... Süreyya, o anda 
bir tekine bile malik bulunma
dığı bu yüz liraya nereden bula
caktı'/ Biitlln eşyası yok bahasına 
satılacak, yatacak bir karyolası 
bile kalmayacaktı. 

Bir serseri gibi artık tahta• 
larda yerlerde mi yatacaktı'~ .. 
Bu olabilir mi ;di? Blitün kinine 
gayzine rağmen cesaretini topla· 
dı ve gitti Hakkı .Heye: 

- Hakkı, dedi, seQ.. Bir ço· 
cuklult arkadaşı b<ın .ı bunu da 
ya~acak mı idin 1 

Hakk1 Bey ba,ını salladı: 
- Siireyya, dedi, benimle 

uzun zaman eğlendin durdun. 

J Bak, düşün ki geçen yirmi fOft' 
ayda çok değil ç. d6rt kufllf 
vermiı olsa1dın aylarca etttl 
borcunu temizlemlı olacakbnl-
Hayır, artık bu hikiye bitmeJil.. 

- Ah... Sen kalpılzmlpial-
- Dinle doıtum, bu bir prd" 

ıip meselesidir. Fakat 1enin 61 .. 
mthıD, fada ıefıletinl iıteını.., 
Haciz memurile g&ilfeceib' 
una pek elzem olanlarlle kı)" 
metli aile hatıralara olan b,. 
qyalannı bıraktıracalam. 

- Oh, ohalde bu iyL S..
l8fekkDr ederim doatum. 

~ 
Hacia memunaı 
- E,y&lan sabhfa çıkar_. 

dan evvel bana, ıbe pek )Qzuaa• 
olanlarile kıymetli aile babr ..... 
olan eıyalarınızı g&tterinizl dedir 
Ve illve etti: 

- Tabii, evveli yatatın1" 
ıilteniz, yorganmız ehem. Sis• 
fazla olarak iki sandalye, bit 
masa, mutfak takımlarından 8' 
icap edenlerini, çatallannızı, kr 
şıklarmızı bırakacağım .•• Fakat ... 
meseli şu hamur tekneai .•.. 

- Aman o hamur teknesiJll 
iliımeyin... Öyle bir hatıra ki br 
na babamdan kaldıktan baŞk• 
ona da ceddioden kalmı1- .• , 

- Peki ona ilişmiyelim.. Y• 
bu siirme? 

- Ah o sürmeyi ellemeyin. O 
benim zavallı karımın yadigirıdır• 
O, onun içine cumalık elbiseleri
ni koyardı .. 

- Peki sürmeyi de zavalb 
karmıım hatırası olarak bırakıyO"' 
rum. Fakat meseli pek lftzuml• 
olmıyan şu ufak masacığı .. 

- Aman ona dokunmayı.o 1 
O da bana büyllklerimden yadi-
gardır. Diğer biitün eşyalaraaa 
götürebilirsiniz. Fakat onu elle" 
meyin. Onun bence o kadar 
bllylik kıymeti Yardır. 

- Haydi peki maaacığıoı., 
da satmıyalım. Aıuma, ya .fd 
koltuğa ne buyuracaksınız.. 

- O koltukta büyük babacr 
i•m öldü idi 1 .. 

- Ya şu işlemeli sigar• 
masası? .. 

- Ah o sigara maeaaı •• Oau. 
beni çok seven babaannem baa• 
vaıiyetle bırakmıştı. Onun eli~ 
den çıktığını görmek benim için 
ölmekle birdir. 

- Peki ona da el aUrmiyeliıo
Yu bu duvar saati ? .. 

- Ah memur efendiciiiDI·•: 
Bfttiha dedelerimin son dem1eriDI 
çalmlf, okumuı olan ba emektar 
saat bence blitnn eşyalarımd .. 
kıymetlidir ... 

* Erteıi cuma gllnü Stieyya11•• 
baczolunm~ enalannın aataldıi' 
meydanda tekerlekleri kırık bo"' 
zuk bir lltarna ile bir •o'ba ••r" 
dı. Kc•tane kızartmıya ID ....... 

delikli bir teneke soba ki kullr 
nıla kullamla ite Jatauuya~ 
bir bale ıetirilmiıti. Haciz .... 
muru SDreyyanın tıklım tıkhlll 
eıya ile dolu evinde ona şiddeti• 
ilzam olmıyao veya -aile bab.r~ 
butuumıyan bu iki par~ayı DU

muştu... Bu -iki nıalı... ,,. 
Sata$ 160 kuruş getirdi. Hak•· 

Beye gelince: haciz masrafı ol.., 
rak tistüne de para verdi. 

* Süreyya o günden sonra Hak-
kı deye sCllqı vermedi. Arkasllf" 

· dan a&ima: . bil 
- Kalpsiz, a~k... Benı, 

çcrutduk a~ada,,tUl haciz °:1eıoll; 
larnft'n eherınde kepaıe etl~; ~lr 
talara pturtl.u. oc9a lllC# • 

1 ti, diyordu. • 
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SON POSTA 

Vak'a/ar: 

p •••arrlrf! A ......... ,.,. .... ---
l<adinın lzdivaça Kadar Gitmiyerek Metreslikle iktifa Etmesi 

Vardı, Bu Takdirde Projelerimiz Tehlikeye Düşecekti 
bıtimalı 

·--- --- ---------:< w..-:- ~akat Madam Savari, yeni ğunu görerek ayağa kalkb. - Hayrolal .a,. _..... 
)~ lfıkı ile evlenecek lf. Çalııma ocle .... ,.... blclı-
I er~ 'basit bir metres bayati Ertesi sabah Edith nzerine ğımız zaman kına .. 1111 .. 
~ek oluna.. aldığı komediyi oynamak tizere cevap olarak .... Mr kahkaha 

Se - 8-a habrına bile getinllel •okaia ~kb. Bu --.ebede kopardı ve : 
l ia-Tropez kAfi derecede kurnaz giyinip kuşanmıştı. Bir içim su - Hakikatım ıllkı:; Wr 191 
~ ...... ~e~i bir ada~dır. Kadını kadar g&zeldi. Doğrula brım oldu, diye saze ••"8& 
..... ii .noktaya getirmenin ye· ıokağa çıkarken kalben ~ rahat - Anlat ........ Pirlat'ı 
'1lıu IDubakkak bulacaktır r değildim. Pirlant haydudun biri gördün mü ? * idi. Kadın ile yalnız bulunma• - Hayır ! 
. 2ditlı Dilıayet teklifimi kabul mndan istifade ederek. klstablığa - O halde 1 
~ keadisine laıunıelen tali· kalkabilirdi. Maamafih Eclithiu - Fakat g&mlf oı.aycl11a ... 
I atı verdikten sonra masama istediği zaman kendisini müdafaa tice başka türlll olacak dcğQdi. 
~ek Madam Savariye bir mek· edebileceğini pek iyi bifdiğim fçiıt Anlalay.m da bale Adamın kapı• 

Y•tdtm: endişemi uyutnnya ça!ışbm ve smı çalmak lzere idim ki beni 
.. Madam, ha makaatla da koıtağa )erleştim. arkamdan taldp etmiş olan bir 
Sahte Baron Pirlat'ın Iİ~e ne Bumutat derhal uyuyu.vermişiml kadın elimi tatta ve lizinle 16-

aadık olduğunu öğrenmek Beni hu uykddao öğleden az rüşmek istiyorum, •fı iaelim 
it t birde dedi. indik orada L-na ıcC!'ı-·10 ' yann saa on sonra kap nm 6oünde daran bir B p· ı ' iNi ~ ~rtınan.na gidiniz. Karşınızda aron ır at m metresisiniz değil 

•vrec ~ · otomobil sesi uyandırdı. mi? diye sordu. Derhal anladım. :ı egıniz manzara sıtın ıçın 
llQret d k Editb geri gelmişti. K11pıdan Bu kadın Madam Savari idi. .1_d' e eğer bir le"Tha olaca tır.,, 
..., ını b k b l d içeri gırer girmez : ( Arkası var ) 
8• • Ve u me tu un a tma a _ 

.: ... "••n bir dost İm•a•ın• Bereket Tavuk Çıf tliği---~ 
_. O gün mektubu postaya gön· Damızlık: Yumurt - Piliç, besli, yağlı, semiz ta\-uk, piliç - tavuk 

f Bugünün Meselelerinden j 
Liman Şirketi Müdürü 
HamdiB.Cevap Veriyor: 

• ......,.,. llulaaJfadat 
nin ..... ..,.., .... ba kadar 
tebffW ife hail-._ mukabil 
hı ..... ,... ........ taci-
ria klrile .w.t edile•iJecek 
kadar ucl.r. Bir ... ltltOla is
toldmnı ,.... om; ..a.,.ı )'iz
de OD hef IİJD • d.l.al tu
fiye edeb•. Bir falariba ise 
kiJOIU iç liraya ... elaa ~ 
neaiai bir ta&,e wlaacla _. 
eak .ıtauf ,...,. ataWlir. ,. 

llulaairiaillia Ali 
Beyden _.. JJIMiıl Şirketi MO. 
diri He.el Be1e .-- t>nıuıla 
da konuşm..-.. lblel.clur ki 

1 bazı kimaels •mlenin Hamdi 
Bey tarafından ,..ıdığını ileri 
lllrlyorlar. Hamel Bey bu yuı· 
mn kendine alt olmadığ.m her 
•llnaaebet dlfllkp söylemişti. 
Bunu bize ele ....... ederek 
diyor ki: 

- O makalerl yazan ben 
değilim. Y uıyı yuan zat şimdi
lik k:endİldllİ tanıtmak istemiyor. 
Fakat ba zatin kim olduğu bir 
mOddet aonra anlaplacaklır. ,, 

Saaa1idt« ve diğer alaka
darlar bu evarengiı. zatin kim 
olduğunu heyecanla araştırıyor
lar. 

lstanbul Türk Anonim 
Elektrik Şirketinden: 

T&rk Anonim Elektrik Şirketi Kadık&y ıubeıinin qağıdaki adre11 
naklettiğini muhterem müşterilerine arzeyler: 

Caferağa Muvakkithane caddeli, 83 numara telefon 60066 Han 
1razı ve Elektrik muameleleri ve malumat almak ve faturalarını ad .. 
mek için herkes mezk6r adrese müracaat edebilir • .. etd'k hastalıkları cmaları öğleye kadar meccanen teşhis edilir. 

-. 
1 

ten sonra mutat işlerimle Erenköy l{azaskar camii karşısı. Tel. Erenköy,· 21 O 
lla ttıuı oldum. Uğurlu bir gün-

, .. iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii~ı-~-=~=-:-:~=-~-
Alemdar Z. Mehmet _ _..BONO ...... C "'. bılişteriler adeta akın etti. 

le e~rdikleri iıler pek basit şey• 
l.erdı, kimisi zevcesini, kimisi de 
tı lciııi takip etirmek istiyordu. q,.,.. 
laiQ •nden de mutadım veçhile 

tr frank aldım. · 
~am sat 6 da Sen· Tropez 
~ çok neteli idi. Kırk yılhk 

doıt gibi elimi 1ıkhktan 

~-. ffler ademakıllı yolunda, 
llze baıladı. Ümit ederim 

a...L l>Gı&n Jana kadın ile müna
~tti . tir auz en ıamiml ıafhasına 
..... ~ektir. Dlin kendisini kapalı 
'0tonıobil ile Polonya orma· 

Kere1clOer, mlde, barsak, ıa,,kum haatahlcla .. ına 

TUZLA iÇMELERi 
Sabahları köprüden 6,30, 8,20 10, 11,40 da HaydarpapJa 
hareket eden vapurlar n trenleri ve cuma ıabalılan iUwetea 

( 7) vapurunun treni membalara kadar giderler. 
lçme2erden eon tren 15,55 tedlr. 

Ehli hayva~ sergisi 
Dolmabaçede eski Has ahırlarda 

30 TEŞRiNiEVVEL PAZAR GONO AÇILACAK 
Kaydü kabul: 22 Teırinicvvel cumartesi gUnilnden 26 çarıamba 

gilnft akf8111ına l adar sergi mahaUiade 

Vapuru 

BOLENT 
VAPURU SALI 

18 Tepinienel 
rGnil Zonıuldalr, lnebolu, Samaua, 
Ordu, GirHun, Trabaon H Rizeye 
azimet n aydette ayni iakeleler
le SGrmene, Vakfıkebir, Gkele •• 
Onyeye upa7uak ••Mt edecektir. 
Adrea: Acent•i: Aeeltiye No. 1 

Tel. 2lo.l7 

Her tnrll bonolarla mazbata 
•4L y.d-ı~ cr.,m ilmühaberi 

lzeriae iter .. kile itler yapar. 
Bahlcpuar, lla"-1e Han No.35 

-~u1ar1u Zacle M. Derviş ... _ 

Dr. A. IWTIEL 

.. _____ ... ___ • __ .., SATIUC HAlll! ~-· 

TAViL ZADE VAPURLARI 

iZ MIR POS ASI IJt iGtOrdUm. Eminim ki eter 
~)dim dudaklarını uzata· 
11._ F' akat sonuna kadar cen-

tn kalmak istedim. 
"'-" iyi yaptınız. Fakat emin 
" \iz yarın o sizin kollannızın 

f c2.h!... h::~u~ ~~:;~: ::a.-~:ıı·a:~;~.:t.} ~S !!~e~ T 

Yeclikulede fmrahor tlyas Bey 
mahallesinde Hacı Manol s~ 
kağanda 134ı13CI No. " ucuz 
fiatla ablıkbr. lata.bul Telefon 

Şirketinde Kerim Beye 
---~ Milracaat. _.. __ .. 

HASEKl ISMAIL AGA VAK
Fi MÜTEVELULl(;lNDEN: 

111
'- at.lacaktır. 

' - Vallahi böyle bir halin 
t_. uacı.n tikAyet edecek değilim. 
'e' Y,ına rağmen el'aa gQzel 
.... ~p bir kadındır! Kendisinin 
-._ . Yaşında olduğu alla tU
'-cl edilemez. Bir genç kız vl1 • 
~ maliktir. 
~aıerek: 

"-..... Yani b8yle tahmin ediyo,.. 
'-1i dedim. 

'k Evet, dedim, mllteha•11m, 
t.n anlarım! 

'-ele"? Hullaa memnunsunuz de-

L. •• - Elbette! Fakat bakalım İfİ 
~·l•c:. 
'-iJit? kadar 16tllrebilecek 

~ ... k.Ne~en g~türmlyelim? Ma· 
.._, 1 Pırlat ıle evlenmeyi ak· 
lti;İQ. koymuıtu. Ondan daha 
'tli 1 

bulunca neden tereddlt --k· Fa~~t ne çıkar, fenecle
~ 1 •ızın aadece metreaini.ı 
.-.,.d~la iktifa edecektir, bu tak· 

ne yaparız, dtışOnelim! 
' b Birinci derecede ikimiz 
''- ~ Yere pala sallamıı oluruz, 
~ti derecede para kazanmak 
,,.....! b8fka bir fırsatı kollamak -•Yer •ne dütmüş oluruz! 
~d: ~n bu fikirde değilimi 
~ . . sadece metrelİniz olsa 

..:;,.~!.arasız bırakmaz! 
lllil m, fakat her hal-

1oalaranı ıetirip elime t~ 
~.aı 

..... Yereyi •lteakap $ıia.. 
...... ıecilnaekte .a-. 

liye ile eczayı bbbiye pazarlıkla alınacaktır. Talip olanlar tafsillt Pazartesi 17de Sirkeciden ha 
almak içia hergün Leva&ım Müdllrlltnae pazarlığa girmek için de reketle Gelibolu, Çauklrale YfJ 

1374,5 liralık teminat makbuz veya mektubu ile 17, 10 932 pazartesi lzmire azimet ve Çanakkaleye 
gilnü saat on beşe kadar Daimi Encümene ml\racaat etmelidirler. 

- uinyarak aYdet edecektir. Yol-

İnhisarlar Umum Müdürlüğünden: ~~.,::::.!:d:;! 
(la 10 932 cumartesi ginü icra oluııacağı evvelce ilin olunan 

klğıt ve karton münakasaıı • bir ve iki tarafı cililı kahve rengi 
ambalaj kiğıdı yenl nümuneleı:inin viirudu hasebile • (;9110 932) 
çarpmba ıtlnil Mat ( 15) e talik olunmuştur. Talipluin yeoj nllmu-
neleri dmak üzere k\.mbyonumuza müracaat etmeleri IAzımdır. 

~---------------------------------------------------..... 
lstanb1 l 

Mahalle ve mevkii 
Babçekapıda 4-ul 
Valufbaunı 

.. " 
" .. 
" .. 

Galatada Mehmet 
Aiipata H. 
Y euibahçede 

""l • 1 I 

Sokağı 
birinci katında 

lüaci kat 
iç kaamında 

No. • 
il 

36 
1-8 

34 
1-40 

Cinai 
oda 

" 

.. t1 
Mildeti ican 

933 mayıaga· 
yesine kadar 

.. 
penceniz oda 

Oda " .. .. 
Yazıhane 

" 
" .. 

Arpaemini Cadde 36·38 Han ve kahvane ,. " 
Beşiktaş Sinan Pş. Vapur iskelesinde 33·35 Arsa " ,. 
Yusufpaşa Topkapı 115 Arsa ve baraka 934 ga-
Hac&bayram yesine kadar 
Kabatat Ômeravni Dolmabahçe 209 Dtıkkan " " 
Kumkapı Kazganisadi Patrikane 15 Arsa " " 
Kabataı Ômerawni Tramvay C. ai 193 Karakol mahalli 935 
Beşiktaı Sinanpap Vapur iakelesi YI Baraka " " 
Çartıda Çohac&hanı Alt katında 41 Oda ,. " 

Balida mevkileri!e cinsleri yaıılı olan vakıf emllk hizalarındaki 
mnddetlerle kiraya yerilmek &zere mOzayedeye konmapur. ihaleleri 
tqriniuninin bqinci cumartesi paii aut oo bette yapdacakbr. 
Taliplerin yevmi aaati mezk6re kadar EYkaf M8diri7etillde Abrat 
kalemİD• mlracaatlara. 

tafa biraderler. Telefoa: 2.2'll0 

Sultanahmet Birinci Sulh 
Mahkem••lllHll: 
Kadıköyündc Osmanağa mahalleahı
de Ul111)11lıık sokağında atik 108 
(eetlit) 34 numaralı hanede mukim 

Ali Ziya B. 
Aleyhine EınlAk ve Eytam Baııka. ı 

tarahıu_la n ikame edil mit olan ecri 
misil da,a.sındao dolayı taatir kılınan 
da,· oıi} ede ınuddel aleyh mabuli meı
kfıru lıırakıp aemti meçhule gitınlt 
oldugn lıe) etı ihtiyariye tarafından 
ıahrı ('P.lpnaırıe) e verilen mcıruhattan 
an a,1111119 olmak'a mAbkeme günü 
tayin krhııa.n 30 T· sanl 932 tarihine 
mfisadif çarıamba günü aaat 13 te 
ın~bkcme) e gel mcdiği takdirde gıya· 
ben muamele rJhrnacağı illneıı t<'blit 
oluııur. 

ttanllul Beflncl lcr• Memurlu· 
tundan: Mahcuz ve furubtu mukarrc•r 
biıf P, ka.ırn)l''. ıııaca, ~iui 11oba, dolap 
vesair ı•,ya 25 10 !H:! tarlhlne mns:ıdif 
ııalı ~un I "'at H •hm it"baren Klı(>hk 
p·ıııgallıth :-: ı '') ınaıı Nuif t1okHğrıula 
ill Xo.lu 1.n 111 derunumb satılarağ.n

d:rn talip olanlanıı mah .. llinde haıır 
lııılll' uı ıtarı iUrı olunur . - ~ 
c=.iet•nbul Yedinci icra Dair• 
a111den: Bir hor~t-ın dolayı ıııı\tıl'uz 

t..! k:ı. euı han" f'fyaaı ifbu Teıtriaılev· 
ye.in :?O iuei pereemhe gla 1 ııut 13 t.ea 
ltibare • &rnJ;&l bedes•entnde bılmflu· 

Semti: Sirkeei Yahkatkd c·addeııi, 
Sokalı: Traıava1 tenkk.sf mahalli, 
No: 81 Cinai: Ardi7e. 

Haseki famail Ağa vakfıııJan hail
de nlafı 7..W e.ı&k tıir sene müd
detle k.fray .~ verileeelfndeaı J 7-l'eıriol· 
evvel-98! paıarteel stlaladen itibr.ren 
yirmi gtlo mldd tle mOıayede) e ~ıka
rıluııtt&r. Talip olanlar bcrgiiıı Evkaf 
Müdflriyetinde mOlbaka kalı:ımine ve 
yevmi ihale olan 7-Te,riniuııi-931 
paıa.rtesi gilnO sa:1.t (15) fC kadar da 
Evkaf Müdilriyetiude •Ulefekkll ._.. 
mt!n6 ıuüracutıarı • 

latanbul lklllcl icra Memur
lutuntlam Bir bor~tan dolayı ıııah• 
cuz \6 paraya çevril•e81 mukarrer 
teni hanelere mU.u aoetıara, ('ame· 
kanlar. prderop dosya clolabl, yaaaba
ne, ayna bank.o 10ba yeaafre 18-J0-931 
tarihine mOsadif sah gGnfl sut 1 1 den 
ıtibaren Beyofhrnda htlkl&l caddesin· 
de 340 Notu,.,_..... .. ikinci llat.aMa 
açık arUıııaa ile eatıla .... ndao talip 
olauların yevmil mesktrda u:J:?-2118 
doaya aomara.11111 llamlleıı mahallinde 
laazır bulunacak memura munu·aatlau 
Jiiz ıımu ilin olu nır. 

....... ut e ınct ..... Memur
ıutundan: :R r horı;tan d L"~ ı mab
cııı ve paTay.t. cevrilraesi ınıı arrer 
u p:ırl,'ı&lık ka 1 ı>e takımı 2 >-10·932 
tarihiı.e ıniis~dif eumarteıt gihııl saat. 
12-14 de :o;am:uyad• Sulu Motı aııtırda 

Kader ıoka~ında S No. lu ha ıed~ aatı
lar:ıgınd:ın talip olanlana mablLlllad• 
bulu ııacak ıııeruuruna mGrAeaatları il&a 
olunur. 

yed o para va çenılecefladen tı&lt r.r~ı· 

ıaia nteslulr malaall• .araea.&lan illa 
ofunu. 

~~J__~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~_._~~~~~~~~~~~~~~~--------~~~~~~~ 
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ŞAYANI HAYRET BiR SEDA AHENCIN~ 

VE TEFRiK HASSASİYETİNE MALIKTlR. 

Zamanımızın en yüksek Ahizesidir. •htizazat 

ve seda ahenkiöini en ince farklarına kadar 

bukadar sedaketle iade eden ve yeniliklerle 

mücehhez otan hiç bir Radyo ahizesi yoktur. 

MemleKetlmlztn yegane bUyUk we hakiki talebe yurdu 
Miikenımel mefruı yatak odaları; miltalea salonu; gazino; radyo: 

hamam ; "tabldot nefis yemek; mükemmel kooför ..• Fakat Yurda 
yalnız talebe olanlar kabul edilir. 

.__ .... Dat-Uffflnunlular Yurdu,, $arRçhurıel•n' ı Kııtll,uı dadı,.. _... ..... 

-NlZAM-

SAÇ DÖKÜLMESi VE KEPEKLERiN 
en müessir ilacıdır. Saçları uzatır, 

kuvvetlendirir. 

ERKEK 
kundura lan 

COCUK 
kunduraları 

MEKTEP 
Çan talan 

re~rinienel 

Muhterem halkımızın nazarı dikkatine 
lpekiş Müdürlüğünden: 
IPEKIŞ kumaşlannın kazandığı büyük muvaffr 

kıy et ve rağbetten istifade etmek isti yen bir ktsaf 
mağazaların bazı ipekli kumaıları IPEKIŞ mamuli• 
olarak satmakta ve muhterem halkımızı itfal ,. 
mekte oldukları haber ahnmışhr. 

Bu itibarla huıusab atiyeyi muhterem halkımı-' 
bir kere daha nazarı dikkatine vazederiz: 
· 1 - IPEKIŞ kumqlarının kenarında saflı 
ve güzellik garantisi olan albn yaldızlı iP 
markası vardır • 

2 - IPEKIŞ kumaıları yalnız lpekif mağazala,_- ' 
da sahlmaktadır. 

4,70 
2,50 
2,50 

den başlar 
den başlar 
den başlar 

Fc-t.a n e 'l. e parrCimerl m :ıı?a:ı:a larınd ı. rl arayınıı 

• MUH 'l'EREM. 

ÇEL T KÇL ERE ve PiRi NÇÇiL 4 .RE 

Her çeşit ve fiatta kadın iskarpinleri, terlikleri 
bavulları, evrak ve el çantaları 

F ennin ıen •on terakkiyatını her an t a kip eden 

İSTANBUL ÇELTiK FABRiKASI 
pek rnllult ,ar;ı.ltle faaliyete batlanııştır v• be>tcr okkıt çeltik 45 p araya teml7.lt>ıılr 

ardi1e licrt>tl alıqnıaz 

atillç ı Fener ndılt>Ji; Apti Sub-ı't Nn. =l0'.!·3S'I ı cl :-0406 4 

41~ 

S O~ fa~/i'//,~ 
--~~ı· 

r0~:1ı~~!~~d~ ~:~k · ı 
11 L talıl, lorı ıııutohas;11~ ı 

Sirkeci: Mur, d ive cııddul No. 33 

r 0c·;iiı:;;i~·s:· 

l 
luılt·ı .ıı \ ı ı le 1 ı ııın ı •.ıl '" 1 :ı i lıt<' 
ı, ıııırıılıını.-. ı Ilı• ı:o ı.ı • Jler,Pk 

ı ırtırı. • ııln!,. 111111~ ı, t•h u c iıı -
lı ı t:ı .ırıııı ılı ıl 'ı• tı• :ı\ j ,., lı·r. -- . 

~ A 8 U K ve S 1 H H 1 
Ml!IU'l.. Sıı l11111 ırz, fı rç l"lı 

TIR A ş oııı •• ıı.. 
:ı;ter misiniı. 

RAZViTE 
1 n·ıııiııi kull:ırıııııı.. 

MiKROP oloı ıı fm:al:mlaıı , yll7.!I· 
11117.lııı cild i ıı i lııı ruştııran pot:ıs'ı 

1-.n·ııı vı• "<ılıı:ııl.ırd:uı kıırtıılıınm· 

ı ı n;. ı, i ~· ıt. ' o lıii) ı lk t iıpler 
.;ı.rrlı r. llı•r \ Pr<lo satılı r. llı•prı u: 
Yt•ı:ılt!irek, ~n .ıc.·ı\ arı ilan• \o. Hı 

- • 1' 1. 'ıı·ıı ..-ı;m .. 

Son Pos\.ı Matoa~ sı 
~ 

Sah ibi ; A i E kre m 

Ncşrı yat Müd :ırü: Ha lil Lütfi 

. . :~}- . . . - ~ 


