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! Sayfa 

0· allc:zn " Sesi ! 
Bir Türk Genci-

nin Keşfi 
Kemal Cemil Bey isminde b'r 
Thrk genci Vlba ha talıE;'lna 
.rnrşı bir serum ke~ etti. llu 
T ilrk gl'nci ıe Avrupa ilim 
Alemi bir ni9an verdi. Bu hu· 
susta halkımız diyor ki: 

!febmot B. (Divanyolu Amerikan 
kfltilphnııc>si memurlarından) 

- Geçenlerdtt" Marailyada Akde
nb: memleketlerinin doktorları bir 
bıfz ssıhba kongreıi yapmıı'ar. Pa· 
riste tahsilde bulunan bir genç te 
bu kongreye İftİrak etmiı, Kemal 
Cemil ismindeki bu Türk genci Pas
t8r müene1esincie çahııyormuıı, Şefi 
hayvanlardaki veba ,.e (Ruam) basta• 
hğma karşı bir ıerum bulduklarını 

ve bunu da Baytar Kemal Cemil 
Beyle beraber keşfettiklerini ıöyle
miş ve bu Türk gencinin mesaiıini 

takdirle kongreye bildirmiı ve niha• 
yet Yugoılavya hükumeti Kemal 
Cemil Beye ve arkadaıtarana nişan

lar vermittir. Bu haber bir Türk 
olmak basebile beni çok sel'İn• 
dirdi. Tahsi!e giden bütün 2ençleri
m ::zden böyle muvaffakıyetli haber
ler bekleriz. .. 

Fuat B· (Kunıkapı Sandalcı sokak) 
Pariste b'r gencimize nitan ver· 

mişler. Paris sribi yükıek bir ilim 
ve ihtiıas memleketinde bir Türk 
gencinin nişan alması beynelmilel 
mühim bir hadisedir. Orada öyle 
değme ilimler bile niıan almakta 
güçlGk çekerler. Türkün rrki kabili
yet ye :ıckıis oı temıil eden b\I gen· 
ci tebrik ederim. .. 

:O:ubri Bcıy ( Boyaııt ~litbatpa.111 

mahallesi 1 ) · 
- Tür:der çok zeki ve kitif bir 

kavimdir. Tarihe tevdi ettikleri insa.= 
ni hizmetler ve ketifier payanıızdır, 
Y alnn ıon asırlarda aaltanalıa gü
rültilcil n botucu haYuı içind~ bu 
zekllar inkipf imklaını bulamama, .. 
lardı. Burün meydan açıktır. Genç· 
Jeriruiz iıtifade etmelidirler. · 

• r-:ad
1

ık Bey ( Çongelköy i kele e~uı-
Jesi} 

- Geçeftlerde Avrupada tahsil . ' ~ 
ırören bir renclmiı motöründen bat· 
ka bOtün malzemesi · yerli olan bir 
tayyare yapmıt- Şimdi de Kemal Ce· 
mil iıminde bir baytanmız Pariale 
bir k~fi pıUqasebetile nitan almış. 
Bunlar bizim göğ>sümüzü kabartacak 
hidiae1erdir. Garp medeniyetini ta
mamile memleketimize l'etirebilmek 
için bayle çahtmamız lizımd11. Tilrk 
gençleri çok zeki ve kabiliyetlidir. 
Elverirki çahtıınlar. 

* •• c!ik Bey ( 'irkeci Meserret oteli ) 
- Paria ıibi bir ulema ve hüke

ma diyarında adama kolay kolay 
niıan v~r me:ı!~r. Aferin fU baytarı-

~ 

unıa. 

Maznun MahkOmlar 
Bir müddet evvel Üıkildar 

hapishanesinde katil mahkümla
rmdan Arnavut Rlistem ile Recp 
bir olarak, ıofiSr Recebin Uzerine 
hllcum etmişlerdi. Ôlüm kaıtile 
Recebi cerh etmekle maznun 
olan Rüstem ve Recebin mahke
mesine dün Aimr cezada devam 
edilmiıtir. 

1 - Beo çok tuhaf ruhlu 
ir adamım Haıan Bey. 

SON POSTA 
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Beş Esrarkeş Yakalandı 
Bunlar Galatada Bir Madamın Evinde 

Esrar Kabağı Çekiştiriyo~lardı 
Polis memurları Galatada bir es·rarhane mey· 

dana çıkarmış ve birkaç esrarkeşi cürmü meşhut 

halinde yakalamışlardır. Polisler Galatada oturan 
Karama isminde bir Madamın bir müddettenberl 

Bunlar İhsan, Hasan, diğer Hasan, Recep ve 
Koço isminde beş delikanlıdır. Madam Karama 
daha evvel hazırladığı esrar kabağını bunlarm 
önllne getirmiı ve bir esrar samimiyeti başlamışbr. 
Tam bu sırada eve polisler gelerek kabak çekiş· evinde birtakım delikanlılatı toplayarak onlara para 

mukabilinde esrar kabağı çektirdiğini haber almışlar tirenleri cUrmü meşhut halinde yakalamışlardır. 
Yapılan tahkikat neticesinde bunların bu eve sık 
sık devam ettikleri anlaşılmıştır. Bunlardan bir 
kısmı cürümlerini inkAr etmek istemişler, fakat 
bariz bir cürmü meşhut karşısında bu cUr'etlerinl 
ileri götürememişlerdir. 

ve derhal tahkikata başlamışlardır. Yapılan tahkikat 
müsbet netice vermiş ve bunun üzerine de takip 

hareketine girişilmiştir. Madam Karama evvelki 
akşam evine yine bazı ~ençleıi davet etmiştir. 

iki Ölüm 
Bir Amele ile Bir Hamal 
Ansızın Düşüp Öldüler 

. Ortaköyde tütün deposunda 
amelelik yapan Dadaylı Bekir 
Efendi dün öğle lizeri lokantada 
yemek yarken ansızın düşüp öl
müştür. Muayene neticesinde bu 
ölümün mide kanserinden ileri 
geldiği anlqılmıştır. 

Yine dün KUçükpazarda Ha-
cıkadın caddesinde yük taııyan 
bir hamal kalp sekleıinden anzı· 
sm düşüp ölmüıtOr. Bu adamca
ğızın isminin İzzet old"iu anla

'ıloıııtar. 

Rekab"" -
Bu Yüzden Çok Kanh 

Bir Cinayet işlendi 

Perşembe aktamı Çarşıkapıda 

Sepetçi hanında kanlı bir cinayet 
işlenmiıtir: Mercan hanında tallta 
ayakkabı ökçesi yaRan Artaki Ef. 
isminde bir usta vardır. 

iddiaya göre bunun piyasada 
iki rakibi vardır ve Artaki 
uıtaoın muvaffakıyetini çekemi· 
yen bu adamlar rakiplerini orta
dan kaldırmak için birçok do
lambaçlı ve gizli_ yollara aapmıı

lar ~e nihayet Artaki Efendiyi 
perıembe gilnü ıaat yedide (8) 

yerinden ağır aurette saldırma

larla yaralamıılardır. 
• 

Artaki Efendi butiloeye kal-
dınlmıtbr. Polis tahkikat yap
maktadır. 

Danteli Fabrikası 
Bau Türk müteşebbisler mem

lekette ilk dafa olarak bir dan· 
teli fabrikası açmak için teşeb
büslerde bu!unmıya başlamıt· 

lardır. 

2 - Herıeyin aüael 
nı iıterim .• 

olma11· j 

Rıhtım Şirketi 
·Milyonları 
Verecek Mi? 

lstanbul Gümrük BatmildUri· 
yeti Rıhtım Şırketi antrepoların
da bulunmıyan birçok eşyanın 
tazminini şirketten istemektedir. 
Bu m{inasebetle Başmüdllr Seyfi 
Bey bir muharririmize ıunları 
söylemi~tir: 

" - Rıhtım Şirketinin antre
polarında birçok eşya yok ol
muştur. Bunları biz ~ayıtlar üze· 
rinde tespit ettik. Şirketten altı 

milyon lira kadar bir tazminat 
istiyoruz. Şirket bu talebimize 
cevap verecektir. Cevapları .,!Da· 
kul ve meşru giSriUürse mahke
meye gitmek icap etmiY.ecektir. 

- Bu mallar kaç aeneden
i}eri kayıptır? 

On beş ıenedenberi. 

- Bu hususta ilk önce ya
pılmış bir tahkikat vardı. Rıhtım 
Şirketinden ( 400 ) bin lira isti
yordunuz. 

- O mesele ayrıdır ve mah
kemeye intikal etmiştir. 

Ucuzluk 
Toptan Eşya Ve Ev Fiat
leri Bir Miktar Ucuzladı 

Öğrendiğimize göre, ıon za
manlarda toptan eşya fiatlerile, 
ev; aparhman ve dükkan kiraları 
bir miktar dütmiiştür. Ucuzlama 
miktarı Uzerinden tetkikat yap
pılmaktadır. 

Diğer taraftan haber aldığı
mıza göre muhtelif etyaların 
haftalık vasaU fiatları tespit edi
lerek iktisat Vekaletine gönderi· 
lecektir. Vekilet bu listeler 6z.
rinde tetkikat yapacaktır. 

3 - Fakat aksi ıibi ıüz.eJe 
niabeten çirkin pek çok. 

ı 
1 

Ağır Cezada 
Yakında iki Maznun 

Muhakeme Edilecek 

1 
Halkalı köyünde zevcesi Mli· 

kerremi bir kıskançlık yüzünden 
I kesmekle maznun Salih oğlu Be
J1 kirin tahkikat evrakı Ağır Ceza 

Mahkemesine verilmiştir. Mahke
meye yakında başlanacakbr. 

Ayni z.amanda, geçenlerde 
Tahtakalede Osman oğlu Mehme· 
di ödürmekle maznun lzz.et oğlu 
Eminin mahkemesine de yakında 
başlanacaktır. -----

· Kont Bellen Geliyor 
Sabık Macar Bqvekili kont 

Betten istirahat maksadile şehri· 
mize gelecektir. 

İki Gemici 
.Beyoğlunda Bir Eve Te

cavüz Etmek istediler 

Limandaki vapurlarda ahçılık 
vapan Halit ve arkadatı gemici 
İbrahim dün gece Beyoğluoda 
Y ~il ıokakta çaycı namile anı• 
lan Heticenin evine gitmitler, 
zorla içeriye girmek iıtemişlerdir. 
Biraz sonra poliıler gelerek bun· 
ları yakalamak istemiı, fakat 
Halit polislere tecavüze yelten
miıtir. Sonra ikisi de yakalana
rak karakola götllrtllmllflerdir. 

Evkaf MUdUrU 
Evkaf Umum MüdilrD Rüştü 

Bey Ankaradan ıehrimize gel
mittir. 

Zahire Borsasında 
Dün Zahire boraaıına 40 Ya

~on buiday gelmiıtir. Yumupk 
buğdıy Uı~rioe bet buçukla yedi 
kuruı arasında aatıı yapılmııbr. 
25 balya Karahiıar Ye Bolvadin 
tiftiği gelmit 55-50 kuruı arasın
da aablmiştır. Zile ve Tokat af
yonları 10 buçuk liraya ıatdmıı
tır. 350 balya yapatı gelmit 
40-43 kurup satılmıfbr. 

4 - Bunu anlayamadım aitti.. 

Günün Tarihi 

Fransa ile Yeni 
Muahede 

Fransa ile aramızda muallik 
selelerin halli ıçın cereyan 
milzakerat prenıip noktaaınd .. / 
lafla neticelenmiıtir. Şimdi 1' ~ 
makta olan temaslar mukavelele 
yazılı~ tarzına ait bazı noktai 11•"" 
lar teatisinden ibarettir. ; d• 

Suriye Fevkalide Komileri . u 
Ponao bu 1abah ekıpereale tehrİ~ 
ze gelmiştir. Bugün Dahiliye Ve JJ b 
Şükrü Kaya Bey tarafından, yarın 11 

Reiıicümhur Hz, tarafından Dol 1': 
bahçe sarayında misafir edilecektir• &> 

1
1 

M. Ponso hükümetimizin mit lil 
olarak Perapala1 otelinde ika I' l"~ 
edecektir. p' 

Karaya Oturan Vapur "'iU 
Birkaç gfin evvel Boıcaada cifi' de 

rında karayıı oturan Ranormiti• il' llllf 
mindeki Yunan vapuru dün yüıdt' ille 
rDJmfiştür. \tiı 

Bir Yangm Makinesi 
Belediye, bir Alman mühen ' 

tarafından icat edilen ve yan~ 
söndürmekte kullamla.ı bir ne-' Yen 
kapnk makinesini almıya kar' bii 
vermiştir. kal 

Taklit Paralar 
Yoguslavyada bin dinar~ 

kAğıt paralar taklit edilmiş~· 
Taklit paraların şehrimizde df 
ıllrllldüğU analşılmııtır. 

Tapu TeşkilAlt 
Kara, Artvin, Trabzon Sadi" 

sun ve İımirde tapu ve kadastıf 
idarelerlerioi teftiı etmiı 01" 
Tapu Umum MüdllrU Cemal & 
ıehrimize gelmiıtir. Akıama it' 
karaya gidecektir. Cemal 8'1 
lzmirde tapu sicil muhafızlığı t~ 
kilAh vücuda getirldiğini, merkeP 
Aokarada olmak üzere Çankı~ 
Yozgat, Kır§ebir ve Çorumda 
bu teşkilAtm yapılacağıaı alylt' 
mittir. 

Kazalara Karşı Sigorta 
Otomobil kazalarına k&rfl ti' 

gorta için Ticaret Oduı tetkikı' 
yapmaktadır. Sigorta primleriaill 
u olması için otomobillerde kJ' 
nlmaz cam kullanılmasının meC' 
buri tutulması llizumlu görOl
mü.ftür. 

Bir Zelzle Daha 
Şehrimizde dlln sabah ıaal 

7,30 da bir zelzele daha olm~ 
biuedilemiyecek kadar hafi' 
ıeçmiıtir . 

Yeni Bir Mukavele 
İktısat Veklleti her nevJ yer• 

malı ihracı mukabilinde kab-' 
ithali için yeni bir muka•ele bir' 
zalamıttır. 

Balkan 
Konferansı 

Balkan Konferanaı için had' 
lıklara deYam edilmektedir. Dil' 
Galatasarayda Haaan Beyin riJ,
aetinde bir içtima yapalmıı ., 
koaferanıta menubaha edile~ 
tezler etrafında g6rllflllmllttlr• 

1 
S : Hasan Bey - Bunu aall~~ 

mıyacalı: ne var komıucutum, tab;ı. 
çirkini ıüzelln kıymeti WI 

1 diye çok yaratmı'1.-
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lıı~ 
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Hergün 1 
~liin · - ı dencatımızın çoklu-
ğund d . . . 
ı;~: un ercedıle111e1111ş- ı 

-. . .. .. . 

rofesör Y ansen 
tanbul un Planın
dan Bahsediyor 
( a., tarafı 1 inci •ayf<lda ) 

IOrulan suale Profesör Y anıen 
~vabı vermiştir: 
b Benim bildiğime •öre 

y ~t. tespit edilmit · bir 
YO&tur. Maaaaaflb latanbul 

eain1n bir ıehir pllnı ya
k İçin biltçesine :IO bin 

da lcltiiunu biliyorum. Anka· 
~ :Len bu buıusta Başvekil 

..... Dahiliye ve Nafıa Ve-
V-ı~• ılrDfecej'im. Bupn 

... Muhiddin Beyle 1'0-
Kat'i birtey 16yleme-

beraber l.tanbul pllnının 
:~mr...L.u bGyGk paraya mGte-

olacakbr. Tatbiki çok 
• Çinko latanbul, çok za

~ ... el, niıbeteiz bir surette 
l~ :ııannıuw bir tebirdir. Ona 
~ ._ asri bir ıekil vermek, 
~ilde Paralar sarfetmeden, fevw -.-.d llltltküldür. Halbuki bizim 
dt, •nıız mümkftn olduğu ka
~~ larfetmektir. 86yle bir 
~el t.tbik etmek için, icraata 
~lllta olabilecek bütün binaları 

lb...~ yıkmak icap edecektir. 
'-t, ~e bir hal, azim masraf
'-P e Yo! açar. Bundan içti· 
na_ baiye mccburuı. Geçen 
U~ liie üzeri Eminöniioden 
~ .,_~,D~ aiden caddeyi göz· 
\' ~ lb-çırdım. Ne yol yarabbi ! sar tehir yaparken bu gibi 
~ 11\uıır ve dar mahalleleri 
~ ... ortadan kaldırmamak miim· 
~ lldlclllr? Halbuki yakıcıhia 

•claa •vvel yapteıllk yap
~ "5r ki icreat ile beraber S •lannda yükselme hiaıl 
iri;, il •e mal sahipleri ihti-

~taa11nlar. 
'-k... ---• tabakat ve hendese 
tİaa "~elan anal•ın ve semtle
~-~Yeti bakkıada tetkikat 
~ latı lazı•dır. Bu itle ciddt 
it~ lWhk iater ve aceleye 
birer l. "1aamifib bütün bunlar 
~tri~~Gteleadar ve ortada kararı /i 1

1 hi~bir tey yoktur." 

O
"-lkan 
l• 

&iJ"'-Pig atı 
;!' Atletler Ancak 18 

t\ Uvan Alabildiler 
"''-'~~ 16 (Hususi) - Balkan 
~t'tafc •lartmn son pnü pek 
ile t.~•Qf ve bilyilk bir .allka (s P edilmittir. Bugünkü 
~ 

111 
~bakalarm birinciıi 

'\'"'-• ~t~ ıdi. Bu müaaabakada 
2.:; u:" !~kı~tnd•n Nemes 51, 
~()11 p .b~n~cı, Yumanhlardiln 
('t ı-:• ikinci gelmişlerdir. 
~il) -trede Yeorgapulos 

Ç-.1c_. 4 ~akika 13saoiye birin.:i 
110 °' •klaci ohnutlur. Cir't 
~b•k.t. 8'etr~ • ~~niah mü
lı~da k da hırmcıhk yine Yunan-

~•ltnıttar. 
~l lcta ton kofuauoo ReR,anyala 
)~ ıc:~"_••t, Mar~tondan atari· 
ct.~~d ~ ola.o ~ 3 Hat aı() 

.\u • •l1nıtbr. 
11," at~lllalarcfa birincilikleri ){ u
)•rl"nd tlTri ka-ı.nmı,lar, bayrak 
~"•t • ürkiye takımı üçuncft U Ur. 
l•ıt :ıunıı tasoıf, Yunanistan· b_""- ~ .. ,,. • 
"'Qlı• . ııtan: 7 3, Romanya: 88, 

nıt•n 26, Türkive: 18. 

I)._ ~partıma~lar . 
)lı~ı}le Veki!eti Beledi-
ii :.~ Malumat istedi 

~ed~ ılıye Vekaleti 1"tanb1t1I 
&.ı,_ t'Yesindeıı Mon 'aparlıman 
~"•na t• • ~ediı ._ ~~~a ı ne"adar para 
~•re dııım snrmuttur. 929 dan "'ct.r " Japslan aparhmanlar« ne· 
'di'-e1c••r:ı aarfedildiii tetkik 

tedu. 

1 - Mutlak, mflpbem flldrler, 
dimat• teınbellitinin bir tesahGrildGr. 
Dimatda vuzuh yoksa, fikirlerde de 
•uıuh olamaz. 

SON POSTA 

.._. -
il Daıü111t1esini Bilini~ 

2 - Flldrlerl•lsl .a,ıwn. lıae-1 3 - Dlflalrkea .e cllflaclltl-
,.caaa kapıhp dlfladllderl•lzl lfatl• mld ıöylerken ıotak lcaalalıflmızı 
eclımlyorNk, dlmatf terblremlz ta• muhafa&a etmHini ltil•ek lbımdır. 
•etli demektir. B• slbUıre dlflal· Fakat kafaai iyice dolu ol111ıyaa blr 
yorlar den•••L ada• dltD••••s. 

SON TELGRAF HABERLERİ 

Yeni Bir Karar Verildi 
- -- --·---

Mekteplerdeki Ecnebi Talebeler .Türk 
Tarih Ve Coğrafyası O kuyacaklar 
Ankara, 17 (Huıusi) - Öğrendiğime göre Ma· talebeler de devam edeceklerdir. Bu mecburiyet 

arif Vekaleti ecnebi ve ekalliyet mekteplerini alA- derhal tatbik edilecektir. 
kadar eden çok ehemmiyetli bir karar ittihaz etmiş- Maarif müfettitleri bu hususta Sika teftipt 
tir. Derbal alakadarlara tebliğ olunan bu yeni yaparak verilen kararan tatbik tarzını kontrol 

k edeceklerdir. arara ıöre ecnebi ve ekalliyet mekteplerinde 
Diğer taraftan Maarif VekiJeti, dil iokal•bı do-

okutulan Tiirk tarihi ve coğrafyası ile Yurt bilgisi layısile giri,ilek genİf mesai için şimdiden haıır-
derslerine bu gibi mekteplerde okuyan ecnebi lıklar yapmaktadır. - . . 

Rusya Ve Romanya 
Uz~n Müzakerelere Ragroen Aradaki 

lhtilif Bir Türlü HaUedilemiyor 
Moakova, 15 ( A. A.) - Haridye KomİMrİ M. Birkaç hafta içinde Riııada hemen hemen •İlakı• 

Litvinof, Sovyet - Romanya ademi tecavüz misakı hlittin maddeleri üzerinde anlatma elde ~clilebllcli. 
hakkında demijtir ki : V 

.. Romauya ile bu muahede üzerindeki konüf· . e bu maddeler iki memleketin tnurahhuları ara-
malarımız banclan on ay evvel RiS?ada ba,lamı,tır. llnda İmzalandı. 
Romanya hükümeti daha evvel Romanya ile Sovyet ihtilaf tek bir nokta Uzeriade kalmıtbr. Ve Ce-
Rqıya arastnda ibtillflı bulun<1n meselelerin bir ke· nevre konu,:nalarandan sonra So.yet Raayanın bu 
nara bırakılmasına, Lehistan bükümeti vasatasile tek- nokta hakkındaki dütüPceai de aalatılmlflar. Ro-
lif etmişti. Üunlaran başlacası Besarabya meseJesi idi. aıanµ bu nokt• hakkında kat'i ceYabını vermelidir. 

Azılı Katil 
Jandarmaya Da Tecavüz 

Etmek lştedi, Fakat .•. 
Kemalpap, (Husuıi) - iki 

kadın katili olan aabıkala Rizeli 
Mebmet bir mftdde-t evvel Denizli 
hapishanesinden kaçruıya muvaf· 
fak olmuftu. Armutlu Jan 1 arma 
Kumandanı Keınal Ef ., Mehme
'in borada karde1i mar:ıngoz 
Zi)'llDID yanında bulnnduiunu ha
ber alınış ve doğru maranıoz 
dükkAnlDa l(İtmiıtir. Yakalanaca· 
ğmı anbyan . Mehmet bıçaitnı 
çekmiş iıe ile Jandarma kuman
danmm tabancaaı kar,ısanda suı· 
mUflur. Fakat Ziya kardeıimi 
yakalatmam diye gllriiltli Ye pa
tırtı Y4Prn't ise de, Ke ... l Ef. 
her ikisini deyaklamışbr. 

Y i iskan Kanunı 
A•kara, 16 - Dahiliye Ve

kildi yeni bir lakin Kuunu ha· 
,ırlamaktadır. Kanuada, pdiye 
kadar halleclilmemit i.U. me.e
leleri kat'ı bir tekle bailan .. 
cakbr. 

-
!Birincilik 
1 Müsabakaları 

lstanbulspor lzmirde 
Galip Geldi 

lzmir 17 (Husuıtf) - Futbol 
birincilik müsabakalarına dlln de· 
vam edi)t'rek lstanbulsuor •e 
Eskişehir tayyare takımlan kar-
ıılattılar. ~m lzmirden Fehmi 
Beydi. T •lu•lar fiyle tetkiJ edil· 
eliler. 

lstanbalspor : Kemal, Ali, 
Samih. Asız, Ha•n, Fahri, Rept 
Nihat, Sallhacldin, SalAh .. ddin 
Ye Teftik. 

Eakiphir: Ki•il, Cafer, frlan, 
Rahmi, Hlleyin, <Ahit, Kemal, 
Orhan, Necati, E11ÜD, S.im. 

Oyun• erteli Eskifehirliler 
batladdar. Umumiyet itibarlle 
z~~li ıeçen bir oyundan 10Dra 
l.tanbal.por 1- 2 plip ıeJenk 
finale kaldı. Curaa pD lslllİI' 
Altmerdu ile lstanbulspor ... 
ıaaçı ~apacaldardır. 

JSTER İNA N, /STER 

Feci Kaza 
Konyada Bir Çoban Kur
ıunla Vurularak Ôldü 

Konya ( Huıuai ) - KuılYl
ran nahiyesinin Bulamaı klyln• 
den Mustafa ailu Rıza Aladai 
eteklerinde llü olarak ~ 
tur. Rıza çobaalık yapmakta iA 
Sftrllerini tlajda etlamaya lmak-
mı9, kiye ekmelı aı .. ,a aicler
ken omuzaadaki tlfeii bir p-

. h1• talul• t.. ykcle• atet 
alan tlfektea Çlkan klll'fG• _. 
nllı ~oltaaı ild8rmlftür. 

oygu.ııc lar 
Kilis Y oıuadaki Şerirlerden 

ikisi Y abtaDdı 
Alatep, 15 ( ....... ) -- Bir kaç 

tin evvel Kilia ıoJ... yoleu 
kamyoalarıaı Ye yolcular aruında 
bulu•• meb'U1Umuz Şahin Beyi 
1ayaa prirlerden ikisi fiddetli 
takibat neticesinde yakalanm1tbr. 
Tahkikat de•am etmektedir. 

iNANMA! 
Koo eratif mecmuuı'ld.t çıkan bir makale birkaç \ BiEce kooperatif mecmuasını çıkaran Uman Şirketi 

1 d pbütün f.tZet leri me•sul ed;y.>r. S.nayici1u n oldutuna. Uman Şırleti Müdürüaiia iami Alt••t 
1 n ur " • H · b 1 ..1.... b -~:ı himaye ine ıt raz edea bu makale aahibinm hü•iyetı am.11 u ••-.•na ve mecmunın q J'll•ı•m •..-
mese e o:du. Makıl• altında A.. H. ru•u u •ar. Bu edea ba ••kaleni• altıntl'a da A. H. n1Baslan ._....._ 
h•rf.er, k:rpi 1 ııaıini ihd• etmektedir? ifte ıa:ıetıleri dufuM rlr• artlk b. i .. &anın Hamdi Be alt 
diifundüıea aua.J tud•r. oimadıjıtıa, 

'/NAN, 

4\ ır 
Sözün_K_ısası 1 

En Ziyade 1 
Neye J 
Sinirlenirsiniz? 
'----N.S. 

Son zamanlarda gazetel~rden 
birinde "tehir dahilinde nelere 
sinirleniyoraunur.?., diye bir an
ket açıldı. Bir arkadqıma: 

- Bu sual sana tevcih oluo
muı olsaydı ne derdin? di7e 
sordum! 

- Ben, dedi, ber te1dea 
e•vel bu auale ainirJondijimi 
ılylerdim. 

- Neden? Çareleri baluaacak
mıı ıibi aoralmaıına •? .. 

- Hayır!.. 
- Bu aorgu kar1&11ncla ka-

lanlara; damarlanna buaa .. ,teri 
toptan habdatbll •• onlan bot 
y .... ıiairleadirdiii için mı"?. 

- ~ birader, deiiL-· 
- Ya nedir, ba mal ...a 

neden linirleadiriyor ? .. 
- Bu ıaal mana b••lan 

çok mlfkll ftli1ete Mlıcaıor ela 
ona Iİnirleniyora•. 

-111 
- Gazünin 6nlne 611m ela.. 

feiinde yatan ytb dertle mal6l 
bir basta ıetir. Bqınclan bqb
yalım. Gizlerinde trabama Yarda 
Kulaldanaın zarlan iltihap yape 

mıflır. Dif)eri eklik, olanlarda çlrllıt-
ttır. Burnu nededen akar, boj'a
zı hutadar. Oieri delik d~ 
kalbi zivaaadan pkm.,br. a.;. 
rekleri rahatau, bacaklan r~a
thmabdar. V&cuclunua sabhafte 
olan hiçbir unu yoktur. Doktor 
ıelir. Hutada cevap Yermiye 
bile mecal yoktur. Hutanıa ba
tıada bir adam varclir. 

0.ktor ou IOl'ar: 
- Hasta aeresiad• •uta

riptir? .. 
.... 1 ••• 
- Cevap Yenelliu?I. 
- L.kla yokt. 
- Sebep?! 
- Sul yaaitt w ten ....... 

clu da oaclu? 
- Niçi•?. 
- ffaata D ............. 

auadar diye ..r.catdaaa. 
- I? •. 
_.Evet. &in lti'ıwm.a .._ 

taca uzuwlarıadn mntarip n 
mal6ld&r! 

. •? ~ .... 
* O gazetenin o ..d IJicllr, 

hQftm, am.. terlİne t0ruba .. tar. 
Zira ..Wr dalailinde Iİllire clob
naa te,&er uyalabilecek ka
dar az deiildir. Saydabilmelwi 
imlcla11zdır. Sual: .. Şelair clahilia
de ne hotwnıza aidiyor?" yahat 
.. Ş•lair claWHw laotauaa plea 
feJ war mıdır?,. tekW. ol ... 
~yıcl, insan dtltllllr, '•11111r, 
bir ceYap ver•iye •irafll'• ft .... 

~ am•a pk dlt&nmek 
f8rtlle kim bilir helki de muTaffak 
olabiUrdi. " • Bir adamıa mlhim bir ute 
yaaacak dertleri YU••f. Dert ka
r19'k, dert uzua. Derdin en ima 
yoldan anlatilabilmelİ bile ua-. 
Adam aiialerce uir&f•lf, -. 
beldemif, nihayet huva ıirebll
~İf. Beriki 1ert halnflarile ....._ 
caatçıyı yukardaa .......... 
müş, MHll'a: 

- Çabuk de=if. çala.il aal.tf 
sana iki daki'5a .. _.,. 

Beriki....... ut· 
- Ne 1U1l• a•tlaliaf el .. 

ıni,. O: 
- Efeadi9 ..... d.rcli• 

lyle ..a.bl111o111 ki dakikada Wte
cek '4t1a.ra 01ii1da hea ena t...
daa bile •~ aiadee •Net 
ummak i9a ~erce kapmcla _.. 
beklemesalm. iki dakikada hiçbir 
t•Y aidata .. mald ... sa bftt&n bit
tin U•'Y• tercih ederim. 

* 5.özUn kısası: O anketin .JU-

aline ben de naaru& kalmıt olsar
chm, SU9ardı~. Zira lstanbulda 
sidirlendiğimiz tevler iki sütuna 
sağacak b ydan dekildir. ç.a...p 
ta, kırkta birini s idıcmıya mu
yaffak olanıamak\aMll _.malc.-
laayubd.r. 
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Manzaraları 1 
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Saf ranboluda 
Hafta Tatili 

Safranbolu ( Husuıt ) 
.. Kanari " Safranboluya iki saat 
mesafede ve " Yörük " köyünün 
yarım saat ötesinde " 200 " evli 
büyücek bir köydür... Son sene· 
lerde köyliiler arasında okumıya 

ve çocuklarını okutmıya çok 
biiyük bir heves uyanmışbr. Zira· 
atlc iştigal eden birçok babalar 
evlatlarını lstanbul ve Kastamonu 
liselerine ve Muallim mekteple· 
rine göndermişlerdir. Maarife 
karşı gösterilen bu inhimak şim· 
diden tesirini göstermiye başla
mıştır.. Tatil devrelerini köyle
rinde geçiren bu gençler hemşe-
rileri üzerinde mühim tesirler 
yapmakmtadırlar .•. 

Köylln şimalinde ve aşağı 

kısmından EflAni suyu akar. Bu 
auyun Uıerinde eski medeniyet
lerin yıkılmaz birer abidesi olan 
Taık&prtl, Değirmendere ve Çev
rik isimleri verilen llç köprll 
vardır. Bilhasaa " Y au " köy 

1 bağlarile Değirmendere köprüsü 
arasında " Ceneviıler " devrine 
ait çok eski fakat hAIA bozul
mamış bir şose vardır. 

Bu köyün en büyllk hususiyeti 
köylülerin kadınlı erkekli çalışa
rak büyük bir refah içinde ge
çimlerini temin etmeleriJir. Köy· 
lünün çalışma tabası yalnız bah
çelerdir. Köyliller sebıe ve mey
valarını Kastamonu, Ger~de, 
Çerkeş ve Eflani pazarlarına 

getirip satarlar... Bu bahçeler 
mahsulleri her sene 150,000 lira 
temin eder. Köylülerin çalıımaları 
niıpetinde içtimai zevkleri de 
yerindedir. Meseli: Cuma günleri 
" Yazı camii " önllndc ( Konari 
ve Yörük ) ahaliıi toplanır.. O 
gUn için camiin önllndeki kahve 
meydanı bir paı:ar yeridir. Her 
satıcının &ıtl mahıer gibi kala
balıktır. Koyu gölgeli çinar ağaç
larının altında yüzlerce köylii 
kahve Ye nugileleriai höpürdetir· 
ken.. Bir yandan kllme kllme 
toplanan gençler tatlı konuıma• 
larla vakit g~çlrirler... Bu mu
habbetlere 6ileden sonra herkeı 
bahçelerine aynlarak nihayet 
verilir... O glln aileler çoluk ço
cuklarile yemek, içmek, gülmek 
ve oynamakla •akit geçirirler •.. 
Bilyllk şehirlerde cuma tatili 
kanunl mecburiyeti ibdaı edil
dikten ıonra tatbik edildiği hllde 
ne kadar şayanı hayrettir cumayı 
istirahat günO ittihaz etmek bu 
köyltUer arasında aıırlardanberi 
an'aneYI bir şekilde devam etmek
tedir ... 

Köy kanununuıı tatbiki köyde 
noksan kalan birçok işlerin gö
rülmeıine vesile olmuttur ..• 

lelımet Enver 

Bartın da 
Liman Harap Bir Hale 

Gelmiştir 
Amasra limanı son senelerde 

harap bir bale gelmiştir. Milli 
Müdafaa sıralarında batan Şahin 
Ye geçen sene batan Rize va-
purları ankazı hili çıkanlmamıı· 
tar. Bu ylizden ıu tamamile çe• 
kilmiş, iskelenin bir tarafı kuru
muştur. 

Gedizde Hafriyat Yapıhyor 
Salihli ( Hususi ) - Nafıa 

Müsteşarı Burhanettin Bey bura
ya gelmiş, Gedi:ı çayında yapılan 
büyük kanal hafriyatını gözden 
geçirmiştir. 

6//lj ................................................................................. mmıll\-+--------~-----

• 

• • 
Trabzona Vapur Geldiği Zaman iskele 

Bir Bayram Yerine Döner! 
Trabzon ( Hususi ) - Bütün 

fark vilayetlerinin iskelesi olan 
vilayetimiz Anadolunun en me· 
deni ve en temiz şehirlerinden bi
ridir. Belediyenin faaliyeti burada 
elle tutulacak ıekilde görülebiliyor. 
Muntazam elektrikler sayesinde 
geceleri her taraf pırıl pml yan· 
maktadır. Şehir ortasındaki Be
lediye parkı, evlerine yorgun 
dönen halkan, çocukların, genç
lerin can attıkları bir yerdir, 
sesli sözlü filimler getirten sine-

Gönende 
Halk Bol Bol 
Balık Yiyiyor 

Gönen ( Hususi ) - Son gUn
lerde hemen bergün ıehrimi:ıe 
kamyonlar dolusu balık gelmek
tedir. Balıkların çifti beş kuruşa 
satılmaktadır. Fakir halk bu va• 
ziyetten memnundur. Fakat balık 
o kadar çoktur ki bunların bir 
kısmı satılamıyor ve bayatlıyor. 

Belediye halkın ııhbatini koru• 
mak için bu balıkları çaya dök
mektedir. 

İzmir de 
Bir Macar Takımı 

Davet Edildi 
lzmir ( Huıuıt ) - Kartı)aka 

ıpor klllbli teıriniaaninin 11 ve 13 
nnde birer maç yapmak llzere 

Macariıtanın profeıyonel Boçkay 
takımmı lzmire davet etmiştir. 

Bu teıebbüı ıpor meraklılarını 
ıevindirmiştir. 

ma da halkın bu medeni ihtiya· 
cını tatmin etmektir. 

Bilhassa iskeleye vapur gel
diği zaman Trabzon hakikaten 
görülecek bir manzara arzeder. 
Halk o gün bir bayram yapıyor
muş gibi neş'elidir, iskele kala
balıktır, bu kalabalık yolcuları 
istikbal ederek ve geleni gideni 
ıeyrederek eğlenir. 

Şehrimiz sade deniz yolundan 
değil, kara yolundan da mühim 
bir uğrak yeridir. Vandan baş· 

İncir Satışı 
Çok Dorgun Gittiğinden 

Tedbir Alınıyor 
lımir ( Hususi ) - Bu sene 

incir satışmın ve fiatların· düşük-
lüğU dolayısile, Ticaret Müdür
lüğüne birçok ıikayetler vaki 
olmaktadır. 

Bu ıikiyetlcri nazarı dikkate 
alan Ticaret Müdürlüğü tetkikata 
girişmiıtir. Piyasadaki incir fiat• 
lannın sağlamlaştırılması için ala
kadar makamlarda birçok tedbir
ler düşUnillmektedir. Ticaret Mn
duriyeti, tanzim edeceği raporu 
vekAlete bildirecektir. 

Balık esirde 
Bir Gelin Kaynana 

Kavgası 
Balıkesir ( Hususi ) - Burada 

çok şayanı dikkat bir gelin kay
naua kavgası olmuş, kaynana 
Fatma H. başından ağır surette 
yaralanmııtır. 

Kavgaya sebep aralannda 
ğeçen bir münakaşadır. 

lıynrak Karaköse, Kars, Erzurum, 
Gllmüşane vilayetlerinin bUtün 
halkınm gelip geçtiği yer bu is
keledir. Trabzondan bu vilayet
lere uzanaıı bir şose varsa da 
bu yol haraptır. Şimdi tehrimiz
den Karköseye hatta lran hu
duduna kadar uzanacak esaslı ve 
çok muntazam bir şose yapıl

maktadır. Bu şosenin tesviyei 
tUrabiyesi bitirilmiştir. Yolun bir 
an evvel ikmali için geceli gün
düzlü çalışılmaktadır. 

Vamık :Faik 

Zonguldakta 
Bir Petrol Membaı 

Bulundu 
Zonguldak ( Husust ) - Bar

tın köylerinden birinde petrol 
membaı bulunmuştur. Membadan 
alınan mayi tahlil edilerek rapor 
Vekalete gönderildiği halde be-
nüz hiçbir cevap alınamamışbr. 
Halk membaın üstünde biriken 
mayii toplayarak kullanmaktadır. 
Bu mayi hiç is yapmadan mü
kemmel surette limba ve hatta 
löküslerde kullanılmaktadır. 

Susığırlıkta 
Bir Ticaret Derneği 

Teşekkül Etti 
Susığırlık ( Husnst ) - Bu

rada kasabamızın yegAne çiftçi 
kltibü olarak bir " Ziraat Der· 
neği " teşekkül etmiştir. Çiftçiliği 
fenni esaslarla ilerletmek gaye
sinde bulunan bu dernek yakında 
faaliyete geçecektir. 

Asyanın en bUyUk köprüsü olan ve Malatya ile Ellziz ara11Dda lnıa edilen meıhur Kömllrban 
köprüsünün resmi küşadı Başvekil ismet Paşa Hz. taraflndaa yapıldı. Resmimizde Batvekil Pqanın 
Malatyayı &iyaretlcrine ait intibalar ıörlinmektedir. 

Fen Bahsi 

Zelzeleleri 
Daha Evvelden 
Öğrenemez Mii 

So ı Yunanis tan f 
mün asebctile 

Hentiz birkaç gUn oldu: 
l finiğin yanıbaşındaki Ka Si 

yan m adası, şiddetli bir Y 
hareketile berbat oldu, efl 

yıkıldı, yüzlerce insan 
yur tsuz kaldı. 

Zelzelenin, ara sıra tekrar! 
dığ m haber veren teJgrafl 
ardı da hen Uz l~esilmedi. F e 
bu derece terakki ettiği 
asırda, birçok günahsiz insan 
felikete uğramaları, doğr 

pekte gönlün knbul edebile.alo 
şeylerden değildir. Bizim bil"' 
ğimiz çok hassas birtakım ale 
zelzeleleri vaktinden evvel 
verebilirler. Acaba bu defa 
olmadı mı? 

Bu suale cevap verebil 
için birtakım ilimlerin zelıel 
hakkında söylediklerini gCSı 
geçirmek lizımdır: 

Eski Geolojya ilmine g&rf 
kürenin içi, alevle dolu nihayet,il 
bir boşluktan ibarettir. BugüO ,t' 
ilim, bu basit tarifle kanaat ı, 
miyor ve tecrübe ile ispat C" 

yor ki toprağın içine inildi~ 
sıcaklık derecesi artmaktadır. S-
tecrübcyi, derin ev mahzenlet.i~ 
girmek suretile herkes yapab•~ 
Maden kuyularında ise her JO· 
metrede bir derece sıcaklık f~ 
hasıl olduğu malum bir baki~ 
tir. Şimdiye kadar ancak 2. ; 
metre derinliğe kadar iıkandi11, 
yapılabildiği düşUniilürse kUre~ 
kabuk kısmından pek mahdut L~ 
saha hakkmda malumat S8JJP' 

olduğumuz anlaşılır. Maamafib il' 
2000 metre derinliğe kadar f 
pılan iskandil tecrllbeleri g~ 
termiştir ki ar.ıın derinliğİll , 
mevcut hararet, tanıyıp bildi~ 
miz bOtün maddeleri eritecek "" 

konettedir. Meseli: toprak içiod' 
90 kilemetrelik bir derinlikte ~ 
raretio 2000 derece aantit• 
geçmesi lazımdır. 

Milyonlarca asırlık hayat ,t 
bibi olarak kabul edilen kn~ 
merkezi, vaktile d1t kabuk il 
gibi yavaş, yavaş soğuyor. B6t.
bir ıoğuyuşuo mllhim bazı • 
tesirler yapmamaıı mlimkün cı: 
ğildir. Soğumak demek, ta~ Ja 

buz demektir. Kürenin içıll6'· 

mayi bilinde bulunan kıı~ 
takabbuz etmesi, ıoğuk kab1P" 
kıımında kınşıklar vücuda geri" 
mesi demektir. işte bu kırlfJll' 
ani olursa, bildiğimiz zeJıel' 
hisıl oluyor. Siamograf ismi ~ 
rilen zelzele haber verme aletlı 
ucunda ağır bir cisim bulu..,
uıun ve madeni bir dalda ib" 
rettir. Bu iğne, toprağın bDtd' 
hareketlerini takip edebileC~ 
vaziyettedir. Takip ettiği top~ 
tın bueket aeyrini, otomatik . ...ı 
ıurette devreden bir klğat bobll" 
&zerine kaydeder. Bny&k zel•" 
leler daha evvel birtakım ,,,r 
ımtılardan ıonra vukubuluY°'' 
Fakat asıl zelzele ile haber ff' 
rici mahiyette bulunan bu ,.r 
sınblar arasında çok zaman b~ 
lunmaz. Demek oluyor ki bD1 bit 
zelzele felaketlerinin geniş ııt" 
saba dahilinde tahribat yap~ 
larmın önünü daha evveldeu O' 
betli bir surette almak millllk "1 
değildir. Bundan anlaşılabilir il' 
fennin bugünk~ ~erakkis.i,. bOtt,_ 
tabiat kuvvetlerını k!ndısnıe ,& 
mamile ram edecek bir k~:it• 
dereceıine henüz varmıı d;:il * 
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l!iyaset Atemi B A BiCI ,.. T B LG BAPLA B 1 Gönül işleri 
1937 den Evvel 
1837 
Gelmişti 7500 Kişi Öldü • 

B· -k tan uyu harpten ıonra bilyOk ka• 
b·ı çlar temin eden ve ileriyi göre• 
tik~". ban milletler iılerln fena git• 
tnetnı anladılar. Dünyanın bir nOfuz, 
bir nfa~~ ve bunun neticesi olarak ta 
l!ıec sıl~hl~nma yarışına girişmek 
Vazıburı~c~ınde kaldığmı g8rdiller. 

Hindistanda Veba Salgını Ve Kıtlık 

1 
Yet ıki noktadan tehlikeli idi: 

raı· - Her yarış gibi neticenin bir tir: kve bir mağlubu m~ydana g~ 

Yüzünden Binlerce Kişi Ölüyor 
2 
~ zaruretinde bulunması. 

llıaz d Bu yarıt masrafının dayanıl· 
li erecede ağır olması. 

'Yn. er tarafta, denilebilir ki, hemen 
bıeyh zaınanda duyulan endişe, buglln • 
1111.ı 1.ıde uA"raımalarına ıa!:it olduğu· 
d"""z Tdahdldi Tesllhat Konferansını 
-•ur u, 
le~ •kat rarlf bir tecellidir ki bu 
l1t braııı naaı bir ilhamın mev)Qdu 
lftlı Undan tam bir aıır evvel, yanl 
llııı de de bunun gibi, yine dGnya• 
lcttrturrııtttı ı11Ahlanma yanıından 
tlptı lllalr için bByle bir toplanb 
\'i lı •BrOlmDıttlr. Ba Tak'a, 1815 

"()'• •uabıdealala bir aıtice1iydL 
lnr z-..aau lnrupa harltaaı. ıun'I 
tı11 llltrıfaat taksimine utramııtı. 
~ le ~•çtfkçe, bu muahedenin yaıa· 
l='taıı •~illyetl olmadıtı görillllyordu. 
tı •aı elçisinin Viyana lıClkfımetinı 
.._ıtıtı bir teklif ile bet devletten 
•ııı 't k kep bir konferanıın toplanma· 
~~I •rar verildi. Bo dıvleletler 
•ı tere, Almanya ve Pruıya, Fran• 
lıat:•uaturya ye Rusyadan ibaretti. 
ı11u,: bu devletler, pnnıip itibarile 
tttil 11 nıuhafazası Hbumunu kabul 

tr. 
)etP~hlli itlere bir müdahale mahi· 
lcır rı e olmamak Uzere konferanıın 
d~cl~larını kabul edeceklerini bil· 
ıib· er. Çünkil o zaman da, buI(in 
b ~ ı, harp bütçeleri, devletler için 
devıl'•kıın sebebi oluyordu. Fakat 
dtln etlerin muhtelif menfaatleri, 
~!il Ya~a itgal ettikleri yaziyetler9 

tir·~tnı bir formül altında birleı· 
)'U~Qllledi ve Anupa kendi hatası 
•e.n rı_dcn ittifaklar ve kuvvet muva• 
)•tj tıı ıiılemine meyletmek mecburi
~~n l~de kaldı. Bunun neticesi ise 

umdur. -Sflr{'yyn 

Gcırip 
IJi,. Facia 
lto Madrit, l6 - işçiler birliği 
\' 

0 &reai murahbaslanndan M. 
d;~~ Garsiya gece oteline dan
ta g laman odasının kapısını 
lcn'• tınıı ve başka bir odanın 
BuPısını omuzlayarak a,mışhr. 
hy 0~~nan içindeki adam Garsı· 
t~tt' 111raıı zannederek •i'lr ıu-
4je Yaralamlfbr. 

t ·. Titülesko 
Slifa Etti 
v~Btıkre, 16 - Bq•ekil Vayda
ba~od. harici ıiyasetindeki hattı· 
'1 l~ttıni deği9tirmediğinden ve 
k~h~til_l-:skonun hariciye vekiletini 
buı •çın ileri sürdDğti tatları ka
hl\~~lbediğinden birkaç gün evvel 
litlU ıye ne.ıaretine getirilen M. 
ltsJr talCo istifa etmiıtir, M. Titu· 
~fir~:i~lki vazifesi olan Londra 

1 ıne dönecektir. 

idam Cezasının Affı p . 
'I 'darıı, 16 - ArnaTutluk kırah 

Dombay 16 - Valii Umumi, 
yakında Londrada toplanacak 
olan Yuvarlak Masa Konferansı 
hakkınde Hint reisleri ile görllş
mek tlzere Pona'ya gelmiştir. 
Valil Umuminin Gandi ile görllr 
mesl muhtemeldir. lngiliz Bqve
kili M. Mak Donald tarafından 
verilmit olan intihap hakkı, 
MUslümanlarin hakimiyetini kabul 
etmek istemiyen Pencap Sikb 
arasında galeyan uyandırmııtır. 
Milslnmanlarla Sikh'ler arasında 
kanlı müsademeler olmut 14 kiti 
ölmllıtlir. Galeyan civardaki hı· 
valiyede ılrayet etmiftir. 

Hlndlatand• Kıtlık Ve Veba 
Bom bay ı 6 - Allababat mın· 

takasında kıtlık bqlamııbr. Ge
çen hafta içinde burada vebadan 
7500 kiti ~lmftfttlr. 

Japonya Asla 
Siyasetini 
Değiştiremez 

Tokyo 16 - Siyukay fırkası 
senelik kongresini aktetmiştir. 
Bu fırka, japonyamn en mhim 
fırkalanndandır. Şimdiki kabine
de birçok mUmessilleri vardır. 

Kongre, bir karar sureti ka· 
bul etmiştir. Bu karar suretinde 
yeni Mançuri devletinin tanın· 
ması dolayısile çıkan vaziyete 
l<arşı koymak ve iki memleket 
arasındaki iktısadl mfinasebetleri 
kolaylaşbrmak :ıçın tamamen 
Asyat bir siyaset taldbi tavsiye 
olunmaktadır. 

Fırka reisi doktor Kisabure 
Suzuki, Litton raporunu tenkit 
etmiş Ye birçok yanbşlıklurJa 
dolu olduğunu söylmiı ve : 

"Bu rapor, bu kadar mühim 
bir meselenin hallini temin ede
mez.,. demiıtir. 

M. Suzuki, fU tözleri illve 
etmiıtir: 

"Milletler Cemiyetinin Litton 
raporuna istinat edecek bir bal 
sureti aramıyacağuıı zannederim. 
Esasen Milletler Cemiyetinin Ja· 
ponya'ya karşı hatta hareketi ne 
oluna olsun Japonya, kendi si
yasetini değiştirmiyecektir. 

Musolini 
Torinoda 

Torino, 16 - Musolinioin ge
leceii haberinden dolayı şehir 
acviuç içindedir. Şehir sokalJan 
talebelerle doludur. Belediye 
reisi bir telgrafla şehrin sevinç 
ve sadakatini bildirmiıtir. 

1'ıli~bh"' nıabkümunun cezaaanı 
~apse tahvil etmiıtir. 
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ÇOC:Ull'LVÖUM 
~ ~~ Rua Edllll M8k9l111 Gorklntn hayal Pe:n•:te 

~~================= 1 ,- Türkçeye Çevire11: M1111af /alt 
b, ~tun mUddet ba sual bu kirpiklerimin arasındaa yanında 
'b/ . rık mutfakta aksetti. Sonra onun çok iyi tamd.ğım ayakka-
k~' deli gibi, biribirlerini itip btcı bıçatanı Te takallila etmiı 
ç~ rak mutfaktan çıktdar, batı. sağ elini priıyordum. Sol eli 
Ilı Ye ;oıtulır. Burada ince, yg. yana siirGklenmif gibi kann içi•e 
k lafa. kar dolmuı çukurun ar- a6m1Umuttft. ÔIOnün alttodaki 
b a..nı Yanıuış direklere dayamiş, kar tabakası erimişti yumuıak 
'fi lal;:. -ht ... ~.•une aarkmıt Peter amca yaprakların içine aömlllmOf olan 

k •Yordu. Sağ kulağıma alhncf a kOçl\k vDcudu hayattakinden 
•trıuıı bir • "b· d · b" d h · · · ·· d M h )•ralc _ . a,ıız gı ı enn ır a a minımmı görDnuyor u. a -

le ıorüoUyordu. Y arıiın brtıl cup bir eda ile öne eğilmit olan 
1( etl~rlan dif lere benziyordu. batı çenesi ile ftatönde bir pirinç 

C)f udan 2&zlerimi kapadua Ye aalip bulunaa kub ılğsüne 

Romaoynnııı Cemiyeti Akvnm murahhası olan M. TitOleıko birkaç. gtiD 
evvel Romanya Hnriciye Ncz:ı.rotine getirildi. 

M. Titillesko on aenedenberi Comiyetl ~amda oynadığı büyük rollerle 
Avrupa siyaset Alcrnludo bUyUk bir 9öhr<!t kaıanmı;tır. M. Tilfilo ko Hariciye 
Nezaretini kabulden sonra Paris'te M. Horiyo ile mfihim bir mülKkat yaptı. 
Bu mOll\katta Romanya - Husyn ndonıl tecavüz miea'kı ctrıı.fmda g6rOıtıldU Te M. 
Heriyo, hiç bir veçhilo Romaııynyı tek batına bırakmıyacağmı vadetti. 

Dün gelrn tolgmflar M. Titalrsko'nun siyasi bir noktai nazar ihWAfı 
yuzOnden i tifa cttigini bildirıncktedır. Ht mimiıdo M. 'fitüte·ko'nnn ,.e Fransız 
Başvekili f. Heriyo 'nuıı biror karikatörli glirOlmektedir. 

Beşler Konferansı Neden 
Akamete Uğradı? 

AlmanlarMes'uliyeti Fransaya Yüklüyor. 
İtalyanlar Da Almanyayı Tenkit Ediyor! 

Berlin 16 - Gazeteler, Al
manyanm Londrada toplanacak 

olan beşler konferan.:mıa ittirak 
etmemesi sebebini ve könferansın 

akam~te uğraması mes'uJiyetini 
Fransaya yüklemektedirler. Fran-

sız murahhası M. Maıı.igll'nin Al
man po\is teıkillh aleyhinde ıöy-
lediji sözler, Almanyanın, bu 
konferanaa i~tirak ettiği takdirde 

diiJeceği feci vaziyeti gÖ!ternıel<· 
tedir. 

ltalyanlı r. Almanyayı Şiddeti• 
Tenkil Edlyortar 

Roma 16 - İtalyan efkarı 
umumiyesi, Ceoevrede toplanacak 
dörtler veya beşler konferansına 

Atmanyamn iştirak etmemesini 
şiddetle tenkit etmektedir. Tri-
büna gazetesi diyor ki : Realizm 
ı.ihoiyeti ve gurur Almanyayı an-

lamamazlığa mı gütürecektir. Bu 
hal Almanyaya neye mal olacak
tır? Eğ"er gaye Avrupada bir 
itiliif vücuda getirmek ise, Awu· 
payı idare eden devletlerle, diğer 
Avrupa devletlerini ve Almanyayı 
aybi mUaari hakka sahip addet· 
mek mftmküo değildir. Bu hiçbir 
zaman harbin silindiği manasını 
ifade etmeı •• ....................................... ____ _ 
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dayanıyordu. Bir sürü sesin gü- yuvarlanıyorlardı. BüyDk babam 
rültUsU ile başım dönüyordu. ne yapacağını Pfirauş bir halde: 
Petrovna hiç durmadan haykırı- "fakat $evgili kom,ulanm bu 
yor. Büyük babam ve polis te nedir ettiğiaiz? Bfttün frenküzü-
bütün kuvvetile hAykmyorlardı: mü fidanlarımı ~ıiycwaunu:ı.l.,, 

_ 1zleri bozmayınız!. Diye bağırıncıya kadar herkes 
Büyük babam birdenbire kaş- sessizce olduğu yerde kaldı. 

lannı çattı, yüksek sesle, kaıti Ninem beni elimden tuttu ve 
olarak dedi ki: hıçkırarak eve ıötlirdl\. Nineme 

_ Polis Ef. böğürme öyle! "0 ne yapmıt?" Diye aordum. 
Allah burada hükmibıU icra et· Ninem; "Görmliyor muson!" 
mİJ, sen de bir sürll insanla bu- Diye cevap Yereli. 
raya velmit duruyorsun! Ah sizler!. Bltün ıece geç vakte kadar 

Herkes birdenbire austu göz· mutfak ve yamadaki oda mlte-
lerini ölene çevirerek ve iç çeke- mıdiJen batıran imanlarla dol-
rek haç çıkardı. du bopldı. 

Zaman geçtikçe avludan hah- Polis her taraha emirler "Ye-
çcye doğru bir sllrft .insan i'eli- riyor Ye zangoca beoziyen bir 
yordu. Bazıları da Petrovnamn adam bir ,eyler yazı1ordu. Nine· 

parmaklığı üstüne tırmanıyorlar ve min &erkeae çay ikram etmek 
oradan kızıp homurdanarak kara için İJİ baımdan aguaclı. Masa· 

Karilerin 
Suallerine 
Cevaplarım 

"25 ynşındayım. Şimdiye ka
dar evlenmedim. Şimdi 20 yaşında 
dul bir kadın seviyorum. Hayli 
yanlış yollarda yoruldu. Nihayet 
gittiği yolların yanlı§lığını anladı. 
Şimdi namuslu bir kadına benzi
yor. Bununla evlenmek istiyorum. 
Bilmem mes'ut bir yuva kurabilir 
miyim?,, 

Buru Sallb 

Kadın şimdiden~ aonra uslu 
oturup seni mes'ut edebilir. Fa• 
kat aen ikide bir ona maziSinl 
hsbrlatarak azap verecekten. 
kavga etmeniz ihtimali çoktur. 
Bu kadınla mes'ut olmak daha 
ziyade senin elindedir. Y apbfına 
pışman olmuı bir kadın, tecrtl• 
hesiz bir kadından daha iyi aile 
kadını olabilir. 

* "19 yqında bir kızım. Sekil 
ay evvel niıanlandım. Niıanhmla 

aevişiyoruzda. ~akat nlıanlımın 
çok sevdiği bir arkadaşı var. 
Son gUnlerde bana musallat 
oldu, beni baıtan çıkarmıya ça· 
hfıyor. Bu adama nasal muka· 
bele edeyim. 

lstanbul : M. D. 

Gayet basit, evveli bu 
adama bir tokat atlU', sonra 
niıanlına yaptığı hareketi ba· 
ber verirsin. Bu suretle mes~ 
leyi kökünden halletmiş olur
sun. Yoksa tereddütlü hare-
ketlerle hem nışanlım elden 
kaçırır, hem de bu adamın kuca· 
ğıoa düşebilirsin. .. 

"Çalıştığım yerin karşısında 
bulunan bir evde bir kııla uzak· 
tan uzağa teklifsiz olduk. HergUn 
sabahları pencerenin önüne çıkıp 
mahzun mahzun bakıyor. Ben 
kvmemek içia cehtediyorum. 
ÇünkU nitanlı olduğunu biliyorum. 
Fakat o pencereye çakmakta 
ısrar ediyor.,, 

M. M. 

Başkasının malına dokunul
maz. Kıı hafif meşrep olabilir. 
Fakat bafl bağlı kızdan bayar 
ırelmeL GönlflnOıe hlkim olun 
Ye kıza ylb ve.-meyin. 

• •3 eene en-el Adapau.nncla 
bir imle e-.leamiye karar Yel'clik. 
Oç ylz lira bel. .....,.., ettim. 
Sonra ba aile Karamünele tqan
cla. Oradan da lmlarmı bir 1.
tanbuBaya nifanlaıruf1ar. Kızdan 
nz ı:eçtim. Fakat 000 liramı 
nuıl alayım? 

M. A. 
Kanunu medenide nifan m ... 

raflannan aeri ~erileceğine dair 
bir madde vardır. Bu maddeden 
iatifade edebilininiı:. 

HA ~l \4 rEVZE 

= 
da toparlak yiidO, çiW, uzun 
bıyıklı bir adam oturuyor, sQr 
bir se5le banl"r banp bağua· 

rak anı.atıl-ordu:"• 
- Aaıl ismiain ne olduğunu 

kimıe bilmiıor. yalaıE Yelatima•ı 
olduğu anl•tt• ... Dit.ize gelince, 
biç te dilad de;ilmif. O laeqeyf 
itiraf etmif. Üçlncll de meeeleye 
dahilmit o da itiraf etmit- Sen .. 
lerdenberi kiliseleri aoyuyarlar-

alf. Bu onları• belli bqla -··ti 
imif. P.trovna: .. Aman Allaluml. 
dlJ• içini çekti. Kı pkırmm idi " 
ter dikiyordu. Ben oc:1a .. maa
uadır ... da pbyor •e apla ba
kıyordum. Atatıdaki bitin bu 
insanlar bana öyle kısa bacaklı, 
badift tiıman Te korkunç ıeliyor-
du ki .. 

c Arkaıw ... .,. ) 



•So1t Post•,. Holivutta husuı· muhal-ir 

~alaaan yel'iH Türk wazeteıklir. Ho

Hvut ••hahirimis, her hafa biı:e mek~ 

alaclerlr •• aine•a Alemini• inüzü1t ı1 
anlatır. 

Kör Ve Sağır 
Böyle Bir Adam Sinema 

Y ıldııı Oldu 
K6r ve uitr bir adam film

de rol alabilir mi? Hem kir 
••• de ujlr bir adam ~ilmlerde 
rol al1yor: n birkaç eene e••el 
bir kilo ekmek parua bul,. - ·yal'\. 
1"ı adam fimdi •..W bir y.ı...av-
9': metbur bir ı.entin olmUfltlr. 
Bu at Billi Bravn isminde l.ir 
Kalifofnifah•. 

Bili Bnft .,._ attı .. t(e ev-
wel bla m8fk0Wla. yaya olaca~ 
l(alifonaiyadan Holivuta ıelmiftir. 
fabt ı•valh adam hem kir 
hem • •tır ohlup i~a Holi
~.-tta ... ~ .,....... Yf aiha--
pel Wç ~ 1PaN aktaek ., ... -
IWlll kauamak .. bedile ~aı~ 
te müvezziliii yapmı,a ....._IJUt"' 
tar. Semleri Xtif Ye atik~ 'dijer 
111zde •&•eızilerile rekabet ede
mediii lçia Billi Ubahtan aktama 
kadar lokantalardan birinia kapı• 
lnftnde durarak ancak birkaç 
tane ıazete uta"hilıyor ve "bu 
para· ile ancak kuru bir ekmek 
alabiliyor, ıeceleri de parklar
daki tahta kanepelerin tiz.erinde 
yatayordu. Nihayet ftlm kumpaa
yalanodan biri "Hilıriyete doğru 
)•ol " isminde bir film çevirmiye 
karar veriyor ve bu film için 
hem kar, hem de sağır bir adam 
ilzam oluyor. Rejısörlerin akhaa, 
lokanta kapı11ada durarak Razete 
ulan k6r ve sağır müvezzi ıe
liyor ve Bitli derhal tecrübe için 
at6dyoya davet ediliyor. Kendi
aine tarif edilen rolleri Bitli Bravn 
mükemmel ır tt~ ifa ediyor. 
Tabii itte< ' ı adama bu kadar 
kolaylıkla b ıldukları için rjiaör-
ler de, kumpanya direkt&-& de 
IOll derece memaua oluyorlar. 

• 
1 

.. Son Pcıs•a" hf ad~ "ki defa sinema 

ıayfuı yapar. Bu ıayfalarda dünyanı• 

eh yeni aine•• haberleri, artistlerin 

hayata Ye sİJlttma 'lemfndelci 1an'at 

cereyanlarından bahaedilir. 

Bu mretle fakir adam da lnu 
ltir •lhlclet ıaıf..Ma met~ur ve 
..... olayor. 

Butaa truua at1Wye1arta•a \;-P• yaldaalana ea rlnl •..U.İ laic fiphe etmlJ8li• ki llo• cu,u.r. 
YlzG ""Wlad• A ... ı S'M ..... oiaa m.u tiri• n .Otber ,.Wıa ıeçen rG• reji.an hitlclethll•l1t .... ,..... 
çılup fltmit,, fakat biab·r ria lzerİlle tür-.. atltlyoya 4iıulllt~lr, 

i Bir Yıldız Daha Anita Pajı 
Tehdit Ediyorlar 

Holi•ud• en ıOsel JlldaJla· 
rındu oı. Anita Paj çok ıuip 1 
ve ıimdiye kadar ifitilmemif te
kilde bir tehdit mektubu almıı· 
br. Mektupta imza ve aclrel 
yoktur • Sade smel yıldw kal
binden vuracak derece tehdit 
eden birkaç ubr vardar. Mek
tup.ta ct..uı, .. kiı -Oç aeaeclea-
beri ... ...... • ..... D bir 
l..ıdepm. F,Wt ... .a ıtael 
Yeçok...,.... ..... ,.... .. 
• ,. ............ l;W~ 
Sniah MllamR iltiyorum. .. 
teklifi-.i kuul etmiy• \.•d»•· 
1an. Çlllldl abi takdir 1eal 
kaçarma,. IJarar .erdi.. ka
ran• yakmcla tatbik ecleoeila 
Mliflllıli. :hlial edip etme411W 
pntelen Din yen.ek ....... 
....... ,,.,,, Gkel Allita .... 
••tutna -.. olmmn ... , 
ha,1ı.u. aoara ~ mlh-acaat 
ederek bu ~en k.unl· 

Ş:O T::C· po1w bir w~ 
hu meçlaal mütup aalaltdbi ara
mdta, •ter ta1'ftu • al1el 
ya1c1m 1nutarma •et• tedbir aa. 
IDlf buJ•mald:aclll'. Fabt araclaa 
,.. ... :"feellti ..... ·~ 
.«1 .. -. ....... bir .. ÇI ... 

cLjı tilti 'eılulltlei et. ,...- ı~ 
ti ............. A-. 
.. 8'lala biriacle ...... bir .Je-
llket ".eli ildimaliaclea kor
kup tltiemekteclir. Fakat ~ 
--- baı.~ bumek· 

~~~== bir pk8.dQ ilfa eld,.P.!-a 
ıallWtli ~-

Telına od 
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Afacanın Resimli Hikayesi 

o• 

Bir gece öyle korkunç bir Ve bizimle beraber suya dal- Çırpmıp duruyorduk,.. Bir- Balıklar liütilo süratlerile uç- Yllzlerce metre ytUmekliie 
raya ı&rdüm ki, hlli unutama- dı.. Aman yarabbi.. etrafta denbir.e önümüıde iki tayyare mağa baıladılar ve birdenbire çıkmııtak. Deniz albmııda °'a-
!:ruın bakın, size anlatayım .. Bir balıklar yü&üyor, iri iri yengeç- balığı peyda oldu Ciog6ı: bir· suyun yftzüne ÇJlcblar biz kur- rum fibi görtınUyordu.. Biz ha-
·~n Cingöıle deniz kenarma ler gezioiyordu, ben Cingözün denbire buiılaran kuyruklarından tulduğumuzu unnediyorduk. Fa- valandtkça martiler nıerimize 
lltnıiş, bir kayanın üstüne çık- .ayaklarından ya kal amı~t1m. yakalı yarak bağırdı: kat balaklar bizimle beraber hDcum ediyor, 6teınizi berimiıl 
!."'•1z. • Bu sır"'da kaya bı"rdenbı"re Aman Afacan benı· ıukı h 1 1 d gagalıyorlardı.. Birdenbire nasıl 
0 

t " ava anıyor ar 1·• oldu bilmem ellerim ıevşiyiYer-
a ınag~ a başlamış,. tut• d 0 b k · ı ve ilyü bir ıllratle apğaya 

~~=::=:::==:=::::::=::==:=:=::=:::::=:::==::=:=::=:;::::==:=:~~~============:::=======-s:======~=====:;~=============--======u=ça~r~k~e~n=y~a;ta~kt;;;;an~fı~r~la~d~ım;;.. 
[ AFACANIN KÜÇÜK HtKA YESI j ' " AFACANIN HOŞ FIKRALARI l 

Filler Kaçarsa... Afacanın Jimnastiği 
tah <? gün İslanbula bir hayvanatı 1 lanları, filleri gezmiye başladılar .. 

Ştye kumpanyası, gelmiş Kadirga Afacan o sarada ayakları zirıcir· 
~~Ydanm~a ç.al.'şmıya başlamıştı. 1~.rle .. bağlı fillere bakarak dü-
la kaç gun ıçınde bu mt-raklı şundu: 
11~'adis ağız.dan ağıza uzayarak, Zavallılar, böyle mahpus, kim-

~ ~Yel Afacanın da kulağına bilir ne kadar canları sıkılıyor!.. 
R1 ttı. Afacan elindeki cevizlerden 
k Afacanın annesi biraz titiz birini göstererek Cingöze döndü: 
h~dındır. Böyle sirkler mirkler - Şu cevizi b öslerseın, aca-

tç hoşuna gitme:ı. . Afacan 0 ba bu kalın zincirlerden kurtulup 
:erşc.nıbe Cingözle birlik oldular kaçamazlar mı, dersin? 
\' e sırke gittiler.. Onar kuruş Zavnltı bilmiyordu ki, fill er 
ererek içer j girdiler.. kaçacak olurlarşa evvela kendi-

Evvelii vahşi aslanları, kap- sini hamur gibi çiğniyeceklerdi .. 

Ne Dem ak?!.. 
Mektepte muallim haylaz bir 

'r 1 Afacanın Vecizeleri 

Efendi amca, bu otomobl in 
mar~af' n e d • ? 

Afacanı son günlerde bir me
rak sarmıştı. Durmadan dinlen• 
meden jimnastik yapıyor, kum 
torbalarını savurarak, koca sofada 
bUtün hııi)e koşarak evi a)tiiıt 

ediyordu .. 
Artık Ha an Beye de bu spor 

işi t ak demişti.. Bir gUn Afacam 
yakaladı. 

Nedir bu sendeki delilik, 
dedi.. Kafamız ıişiyor, evi altüst 

r 
Afacanın Vecizeleri 

ediyorsun. 
- Ne yapayım baba kuv\·et 

topluyorum .. 

- Bak ben ıenin gibi J•m· 

naatik yapmadığım halde yine 
kavvetliyjm ... 

- Öyle amma baba, annem
den boyuna tokat yiyorsun.. Ben 
bu dayaklara göğUs germek için 
jnimastik yapıyorum ... 

= 
ouşunce 

Afacan elindeki bir kOllh 
l()cukt 'k - d' d an ş1 ayet e ıyor u. Her şeyden korkunuz, fakat Jlk dayak, dayaklarm en kız· ,ekeri boyuna abthrJyor, kıtır, kıtı 
t.t - Sen haylaz talebesin... dayaktan daha ~·ok!.. gını, son dayak ise en temiz yiyordu. Birdenbire odaya anneai 

• 
clktebc. bir gün oelirsin, iki gün * ,_ u şap ay. neredeo a .o .. uz ve lu.,lust1dur. girdi ve onun acele ,e~e ıeker 

t e. Hanımleyze, yemı,çıden mi ?.. .. d'V • • •• u kı d 
Oltz.ın ... Bu ne demek böyle?.. Ağlamak, çocuğa yaptırdığı ı " ••• ~ .. .. .. . ... ~ · •••••• • • w. . . . . . * ye ıgını gor nce & ı: 
Afacan parmağmı kaldırdı. kabahatler için bıiyiik hir ma- Al Cevabı... - Tuh utanmaz. Koca külahı 

N Bir külAh şeker içi . ağlamak 
- c var Afacan? zerettir.. Misafı"r, alçak tavanlı ot'ısafı'r k Ç k yeyip bitirdin.. Sen hiç kardeşini delili tir.. ün ü içinde üç dört 

l't .- Ne demek olduğunu ızın * odas.nda etraf na bakarak: şeker vardır.. Fakat bir kufu düıünmez misin? 
tıraeuiı, ben söyliyeyim... Bizi tokntlamıyan eller en - Hu oda ne kadar kaıwetli. çikolata için asla1.. Afacan son akideyi de ağzına 
- Söyle balcnhm... ihtiyar baba ve anne elleridir.. Tıpkı hastanevc benzi or .. Baban attıktan ıonra cevap verdi: 

•• - Efendim, benim anladığım: * bu evi na ıl tuttu afacan'/ * 
1ttckt b Afacan başını kaırıynrak ce- B b' I b d - Nası-1 düşünmem anneci-

''

... e e hiç gelmezse arkada- Çocuğun hiçhir zaman agv - Y • oğaz ır tat ı orusu ur. G I d -.ııı vap verdi : k ğim.. e ip görme en bitireyim 
i...· ın evde canı sıkılacak, onun laması bitmez.. Çiinkii daima - Babam odalar.11 bap'ısa- Fazla atış yapınca e ıeriya diye bilsen ne zahmet çektim •. 
'"\-10 iki .. 

1 
b · t umacı!ı rüyalarla tıkanır .. 

l~liy0r t gun ge mi yor, ir g-liı1 ı ıs er... neye benzediğini nereden bilsin.. Dişlerim bu sıkmtile öyle acı-

~~· =======-=======================::::::::::::::::::::;-=_J====O~~s;iz~.iı~ı=~~i~b~i•h~a~p===:e;;g~ir~m;;e;ın~İş~k;i~!~:ım:==-=========================~y~o~r~k;i·~··==================~ 
Parkın içinde meydan ~ıbi hır 1 Memurun şaşkınlığı hala geç- lıma Cingöz geldi.. Derhal öteki 

AFACANJN 
DEVRiALEM ÇSEYAHAJ'/ 

ltt Afacanın Tefrikası: 27 ....... 
·- c lll,!ıl1.lı hl•r.ıl ıt'r d ı• \ ı i. ı· 

lı • m ""'\ ılı.ıı i ı• ı k,ı •ı \l,ıı• u ı 
IUı•ı ı k .ı (.ı H' ll~ İI uhl\ ı\ f , 

fJ<i l' ı I" * 1 ;.: h li•rı) Jı L\ J ıill 
~ 1-cu·ıı ıp. 1ı:pı..ı••li

0

\ oı lar. 
uz 11. \lı ııttt ısınmdc hir 

'J'ı k ır lı.ıydurl tra C' lli biıı ılo• 
lıır günd rı\ or. ll a \ dııtla.r 
ı\f.ı c. nl .ırk.ıd.1~1111 °serlw;ıt 

O lıırnkı) or •. r J 
~ gUn akşama kadar Cingöz
tcı!r~nıofon çalıp eğlendik. Ge· 
eli! Yın geç vakit haydutlar gel-

~r. Ç-t . . b· "" e reısı yeniden bize 
ır tenbih geçti. 

iıra- Sakın sokağa çıkınca ba-
t. Yun falan d · lllllin· f cmeyın... Sonra 

12 
ena olur. Haydi bakalım H d ... 

tok ~ay utlar bizi alıp karanlıkta 
•t aga indirdiler. Kapıda bir 

onıobil b ki' .ıa11 t e ıyordJJ, Kollarınuı-
utunca biııi otomobile ab· 

verdiler. Otomobil son sliratle 
. koşın•y.t ba ladı. 

Birçok ~ <ırip sokakltırdan 

~e\·tik. Yolda çel~ rfjsi dedi ki: 
- O heriflere sayle, bizi na

file aran11ya kalkışmasınlar. Çün
kii bulanıazlar. Biz iıimiıi kay
betme.sini çok iyi biliriz. 

Otomobil dönüp dolaştıktan 
sonra biiyiik bir parka girdi. 
Parkın içinde de bir müddet 
dolaştı. Nihayet tenha bir yolda 
durdu. Haydutlar<f an biri kapıyı 
açıp bizi dışarı itti: 

Haydi uğmlar o'sun ! 
Otomobil ku~ gibi uçup gitti. 
- Haydi Ciogöz, dedim. Ba

şımızın çaresine bakalım. 

Uzakta elektrik lambaları ya
nıyordu. Arhk serbeıbk. Cingöz· 
le eleJe verip kotmıya baılaclık. 

yere geldik. Orada bir poliı me· meınişti . Neden sonra bizi cad- odadan onu da çıkardık .. 
muru duru~ ordu. Adam bizi deye çıkarıp bir otomobile bin- Cingözün anne i, babam Ame-
göriince: dirdi. Bir çeyrek sonra bizim rikaya gelirken sağ salim döne-

- Siı bu saatta burada ne otelin önünde durduk. bilsin diye bir muska da gön-
arıyor unuz, ) umurcaklar! dedi. Otelin kapıcısı biıi görür dermişli.. Cingöı bu muskayı 

Yoksa hl'lbanız mı lrnybettiniz.? g ö ·ınez bir çığhk koparıp benim öpe öpe boynuna! astı.. Ve hep 
- Polis Ef~ndi., Dedim. B~n boynuma sarıldı! beraber 50 katil binan çıktık •. 

Şikago haydutları tarafıııdaıı ka- Açılan kapınm önünde kim derbçl vapura bindik ... 
çır.lan meşhur Tiırk sinema yıldı- vardı, bilir misiniz?. Babam!.. Meğerse Tuzsuz Ahmet 50 
zı afacanım... Bu Cla arkadatıın Benim babam!. Pazarola Hasan bin lirayı mahut yere koyarak 
Cingöz!... Bey... ve arkasında Pötikareli herifl~riıı izlerini elde etmiş. .. 

P l·s mtıru Af.. ·· - ü çarcafı, rastıklı kaşlarile anııem İ b 1 ~ f o ı m~ •• can sozun T stan u göriinmüştu.. nce 
· · ı· k 1 ki · ve tuzsuz Ahmet .. ışıc ınce u a arma. ınanaırnyor uzun minareleri, birer tas gibi 

dd Bir anda biribirimizin kuca-gib'i bir mli et sersem sen.em yusyuvarlak kubbelerilc ne camm 
.. .. b kt S b · gw ına atıld ı k.. Öpüşmeler, sarıl-yuzunıe a · ı. onra enı omuz- memleketti bu ... 

d ınala'r içinde, babam kocaman 
ları ında ) akla ı. Uzun bir devrialem sırasında 

f ı Af h f Ş kafa mı sall.yarak ağlıvordu: - A acan... acan a ... u E l d ben mernleketimi unutmuş oibi - ,, a ım, seni kaybedeli b 

on gündenberi biithn New- York "d' F k t d' b w d bak ne l<adl\r zayıfladım ... Ka- ı ıın... a a şım ı ogaı an 
zabıtasını u ıukusıız bırnkan Türk fam bile kiiçüldi.i.. içeri \: irerlcen göğsüm kabardı. 
çocağıı ... Nas:l olur?.. Annem de burınınn çeke Gözlerim ) aşland ... 

- Ha işte... O 1 ürk çocu- çeke hıçkırryor, bir torba gibi Hu b3sret bende hır lav gibi 
ğu... Sen lakırdıyı kısa kc.s te göğsü üstünde beni sıkarak mı- ancak şı01 Ji patlak vermişti ... 
biran evvel bizi Statlcr oteline rıldanıyordu: Düşündüm ki : İkinci defa \ ıka· 
götür. On gündenberi su yiizü - Ah benim Afacanım!.. cağını bir seyahatte l~tanbulu 
görmedik. Biran e"·vel banyo AJlah seni göıiimden eksik etme- ve hcrşcyi büyiik bir tabassürle 
yapnııya, çamaşır dejiştirmiye ıin... Biz böyle sarmaş dolaş yadedeceiim ... 
ihtiyacımız var... aaatlcrce ıevişlik... Nihayet ak- SON 



SON POSTA 

Paşa, Geceyi İzzettin· Vapurunda Geçirecekti •. 
Maharrirl lf. 

Her Hakkı Mahfuzdur 
-160-

Rauf Paşa, bu resmi lıticvap· 
larda usul den olan ilk 8uali ıordu. 

- Kimsiniz? .• 
Fuat Paıa, bu basit suale, 

kııa bir cevap vermek iıtemedL 
Her kelimenin llzerinde ayrı ay
rı durarak, haklı bir ıurur ve 
azametle cevap verdi: 

- Su1tanhamide (Gazi) unva
nını kaı.andıran we.. tarihte 
( Elena 'kahramanı ) unvanile ya• 
dolunan, Fual .. 

Heyet azaaı, sapaarı keailmiı

lertii. Oturdukları yerde hafif 
hafif kımıldıyorlar, eUerini ağızla· 
r ına kapayarak, kısa kısa ~ksUrll
) orlardı. Birkaç saniye, derin 
bir siikün ile geçti. Kağıdın üze· 
rinde kayan kamış kal2min çızır· 
~ısı bile işitiliyordu. Rauf Paıa 
hir iki defa öksfirüp, biraz kuv
\'d aldıktan sonra; 

- Efendim.. Şahsı hümayuna 
1 arşı isyan ettiğiniz ve saltanatı 
scniyeyi haleldar edecek bir ta· 
lrnn ef'ale içtisar eylediğiııi.z haber 
'eriliyor. Bu bapta izahat itası 
:ratlubu alidir. Ne buyuruluyor 
efendim?. 

Fuat paşa, gevrek gevrek 
gülerek : 

- Onu söyliyenler, halt ct
et mişler .. Bunların hepsi hezeyaıı
d r. Bana bu sualleri soracağın za 
va~dile yaz.ıp ta efendimize tak· 
dim ettiğim arizeleri, bir de en 
son çektiğim telgrafı okuyunuz .. 
Acaba efendimiz bunlan unuttu 
mu?. T ee"süf ederim ki, benim 
gibi sadık bir askerini. birtakım 
ite, köpeğe feda ediyor. 

Diye söze başladı. F ebim Pa
,a ile izzet Pata bakkmda söy
Jemedik söz bırakmadı. Fuat pa
ta bu söıleri söylerken Rauf 
paıa sab1rs1z1amyor, lafı kısa 

kesmek istiyordu, Çtinkü ald.ğı 

talimat, bu merkezde idi. Buna 
Linaen pa aya teselli verdi: 

- Biç merak buyurmayıoız 

efcııdim. Zati şahanenin h~r hu
t;usla adaleti terviç buyurdukları 
maliı:nu devletınizdir. Herhalde 
bu hususla da.. ( Etrafındakilere 
ba\ .. arak ) öy1e değil mi efendim. 
Buyurunuz paşalar •.• 

Oiytrek, ötekilere işaret etti. 
Pek kısa süren isticvap varaka
sııu Fuat Paşaya imza ettirmıye 

bile lüzum görı•ıedea heyet çekil· 
di, gitti. Fuat Paşa da bu mua
meleyi, adi bir usulpercstlik 
addetmişti... Heyet Çit köşkD· 
ne gelin~c karşılarına izzet Paşa 
çıkh. Ellerindeki istic\•ap varaka
aım alarak gözden geçirdi. Mün· 
derecatı ona kafi gel mitti. Der· 
hal ( küçük mabeyn ) de bekliyen 
Abdül hamide gitti. lki sayfa bile 
teşkil etnıİJ' en ba ( tahkikat ev· 
rakı ) nı hilnkaıa takdim etti. 

- Fuat Paşa kulunuz. tevilen 
bütiin cürmlinü itirAf ediyor. 
Artık hakkında yapılacak mua
meleye hiçbir mlDi kalmadı. 

1 

Sözlerini de ilive eyledi... Esa· 
sen, attık Abdülhamit te kararım 

J 

vermişti. Fuat Peş.ayı (Şama) nefi 
edecekti. Ancak, şimdi dllşilnU· 
lecek şey, bir hadiseye meydan 
vermeden paşayı kolayca vapura 
bindirmektJ. ( Rükübu şahane) ye 
mahsus olan yandan ç.arkh (iz .. 
zettin) vapurunun, derhal hazır
lanması için (Bahriye nezareti) ne 
(irade) gönderilmiıti. Pqayı (Şa· 
ma) kadar (Zülüflü lsmail ve Le
vazım reisi Ahmet ,l\fif) paıaJar 

götUrecekti. Fak\lt hernedense, 
biraz sonra Abdülhamit fikrini 
t~bdil etti. Bu vazifeyi, (Diragon 
Faik Paşa) ile zabtiye nezareti 
mektupçusu Ragıp Beyin mahdumu 
olan (yaveran hazreti şehriyariden 
binbası Raif Bey) e verdi ... Bütün 
bunlar, kolay işlerdi. Asıl düşil· 
nülcn cihet, (bir vukuat çıkar
madan) Fuat Paşayı (saraydan 

çıkarmak) meselesi idi. Nihayet, 
izzet Paşa tarafından bunun için· 
de bir plan tertip edildi. Bu plAn 
mucibince, {Çerkez Mehmet Paşa) 
Fuat Paşanın bulunduğu odaya 
gitti. 

Bu esnada uzunca mlıddet 

yalnız kalan Fuat Paıa, can
sıkınbsmdan asabi bir halde 
idL Mehmet Paşa, odaya girer
girmez, Fuat Paşa lfke ile sordu: 

- Canım, daha bekleyecek 
miyiz... (Huzura) ne zaman ka .. 
but olunacağız?. 

Esasen Mehmet Pqa da, bu 
suali beklediği için cevabını da 
hazırlamıştı. Ellerini utu,turarakı 

- Hakla aeyJetiniz var, Pa
ta Hazretleri .• Fakat, (zab pha
ne) gDndUz biraz fulaca ib:lll· 
dilkleri için erkenden (haremi 
humayuna) teşrif buyurdular. 
Buna binaen (huzur)a kabu1ünUz 
nıllmkOn olmıyacak .•• Buyurunuz .. 
Beraberce çıkalım. 

Dedi. Fuat Paşa. artık bura· 
da yapılacak birfey kalmadığını 
anladığı için ayağa kalktı. Ma· 
sanm Ustünde duran fesini aldı. 
Kapıdan ·çıkarak yavaş yavaı 
bahçenin kumlu yotundaıı kapıya 
doğru yürümiyc başladı. Eğer 
bu esnada paşa dikkat etseydi, 
bahçenin taflanlı tarhları arasına 

ve karanlık köşelere saklanmış 
olan tüfekçileri görebilirdi. 

Art::n .. ı -. ar ) 

1 Bugünün Meselelerinden 1 

Hiç Merak Etmeyiniz, Bu 
Yazıyı Ben Yazdım ! 
( Bnştıırafı 1 inci aayfada ) 

büyük ç.orap fabrika\armdan bi
rinın sahibi olan Mehmet Kudsi 
Bey A.H. mar'kah yaııya covap 
vererek şunları söylemektedir: 

"- İptidai maddelerin kon
renjaııa alınması tamamen sana-

yiiu aleyhine oluyor, sebebi ıu· 
dur: 

Sanayi muhta\: olduğu iptidai 
maddeleri t..&m vaktinde gıimrük
lcn çekememek gibi bir vaziyet 

karşısında kaldığından işler du-
ruyor. 

lbtidai maddeirrin serbest gir
mesi takdirinde bu mahzur orta
dan kalkmaktadır. Şimdi, mamul 
eşyanın kontenjana tabi tutuldu-

ğu halde ibtidal maddelerin hı
tulma:nası gariptir, iddiasına ge
le1im. Mamul eşyanın tahdidine 

mukabil iptidai maddelerin ser• 
besi girnıesi, bu gibi maddeler 
dahilde imalata yaradığından 
döviz ta arrufunu mucip oluyur. 

Ayni zamanda memlekette 
binlerce amele Sf bularak 
geçiniyor. Bu va:ıiyetiu di-
ğer bir faydası da mfihim 

bir •~rmayeoin, bu tahditten 
istifade ederek memlekette sana· 

yıe yatırlmasıdır. Hatta bu sa
had1t memlekete ecnebi serma-

yesi de girmektedir. Temin ed~ 
rim ki, pek azı müıttesna olmak 

Uzre fabrikacıların kazancı zan· 
nedildiği gibi çok değildir. 

Me ela: Çorap, trikotaj. fanila 
san.ayiindc fazla iokişaf vardır. 
Bu inkiıaf şiddetli bir rekabet 
doğurmuıtur. Bu rekabet kazanç 
miktarını çok düşürmUıtür.,, 

- --

MARY GLORY ve FLORELLE 

MÖSY Ö, MAD AM ve BiB i 
Filminde 

Sizi iki nat, uraf~t., haki\Ci bir rıevk ve ne~'e havaaı içinde 

·----------• yaşatacaklardır-----------· HütOn dünya tarafından taaınuıı~, taaantıı ve dans edlhni• 

JOHANN STRAUSS ve AŞKI 
.Pek yakında M A J IK sinemasında 

Lüyük bir ztyafeti musikiye ol.cakbr. 
---- Vl1aaa eperHt•daa Mkh••l llehnen Ye LU~ PARRY tarafıatia• ----

• 
Mühim Bir istihsal Mın-

takamızın Vaziyeti 
Büyük Bir Kütle Teşkil Eden Kömür 

Amelemiz Nasıl Yaşıyor? 
-2- Yazan : Ahmet N .. "1 

. 
Bir maden ocaınun alzı (ki buraya baca derler.) 

Kömfir havzamız hakkında OV\ ol· 
co mnhiın baıı tetkikler yapan mu-
habirimiz Alımot Boy, bu defa da, 
orada çalışan ktitlo hakkında bir yazı 
silsilesi 'ücudo gotirnıiştir. Dün, bu· 
nnn birin cislni noşrottlk. Bugün de 
ikincisini dcrcediyoruı : 

Zonguldak, (Hususi) - Dün· 
kü ya"ıımda muvakkat amelenin 
mesai tarzından bahsederken; 
"Dilaver Paşanın nizamnamesine 
65 yıl evvel koyduğu esasa göre 
çalışırlar" gibi çok yerinde bir 
cümle kullandım. Dilaver Paşanın 
nizamnamesini bu sütunlarda ta• 
kip eden karilerim hatırlarlar Jd 
paşa, nizamnamesınm 24 üncil 
maddesinde şu esası koymuştur : 

•· '\ irmi birinci madde de be· 
pn olunan sumıfu ela e amele· 
den, ocağın içinclt n dışarıya arka· 
sil" kömür ilırnc eden \e mnha1· 
lince amclo tabir olunan gcirnlnı 
küfoci)andnn bir kar)ed 0 rımcihi 
deftn ne miktar kiifoci hııluııur 
ic:c hun1.ff iki kı nıa tefrik oluna· 
rak t'"rtip oldnkJarı ocağa kı~mı 
r.\' \ t'l gelip oıı iki~er giin !:alı:. tık· 
taıı ~oııra kısmı nher gelerek kth· 
mı C\'\ el Lın e)erirıt' ın·detle umuru , 
he) ıiydcrim· \P ziraatlel'iııı-> !.aka· 
cak !ardır.,, 

Dilaver Paşanın ''65,, sene 
evvel ortaya attığı bu esasa bu 
havalideki köylti amele, adeta 
bir çalışma an "an esi halinde sa
dık kalmııiardır. 

işte, 011 beş gDn madende, 
on beş gün tarlada çalıştıkları 

için bu sınıf maden amelesine 
.,m11vakkat am~le,, ismi Yeril· 
nıi~tir ki, buıılarm mesai sabası 

civarmda ilrnmetlerinih temini 
için yapılan birçok teşebbl\a ne
ticesiz kalmıştır. 

Kömür ocaklarmda daiml 
ııırette çalışanlar bir nevi "mü
tehassıs amele"dir ki, bu ımıf 

nıaden işcisini, ikinci mıntaka yani, 
Trabzon, v~kfı kebir Tonya, Şarla 
ve köyleri gönderir. 

K<Smür madenlerimizin itle· 
tilmesinin baılanğıcında maden 
işçilifcini, muvakkat amele smıfı 

teşkil ediyordu. Çünkü Diliver Pt
biraz ehcl kajdetliğim maddede, 
"Kııııı e\'H·I gelip on iki .. er gün 
çalıstıklan soııra kısmı alıcr gele-
ırek kı ını e\ \f~l kan·clerim· a\'· 
defi · uıuııru bP) ti) e ~·e zirantlerine 
hukacnklıardır.,, Diyerek bu usulil 
ihdas etmekle kalmamış ayni :ıa· 

manda: " lad ·ıı i nwzkfır locakla· 
rmdu iı;tihdanıı liizı ın gelen sunufu 
amclcd,·11 kaz rııac iyau 'e küfeci) an 
ve kiraı·i)aıı Erğli sancağı dahi· 
lindc kain oıı Jiirt kura 
ahali ine rnüıılıasır olup .•• ,, 
Maddesile de maden ameleliğini, 
mesai sahasındaki halka daha 
doğrusu muvakkat amele sınıfına 
inhisar ettirmiştir. 

DilAwer patanın hiç ıöpheıiz 
ltilyllk bir höınftni1etle koydutu 

bu maddelerin hilkmil, 1882 ti" 
rihine kadar de•am etmiıtir. 

Amele Akınının 8aflangıcı 
Havzaya, Karadeniz aahilJr 

rinden, Erzurum havalisindeo. 
amele akınının ne vakit baııadıjı 
kat'ı surette malüm değildir. f r 
kat, Havzada bu akınlarla bera
ber belirmiye baılayan " daiaıl 
amele ,, sınıfmın, tam manasil• 
teessüsünü 1882 den sonra ar•" 
mak lazımdır. 

Bundan evvelki yazılanmı U"' 
kip eden karilerce malnm oldu
ğu üzere, Dilaver Paşa nizadr 
namesindeki bir madde, havzanın 
istihsal olunan kömürlln, "Tersr 
nei Amire" den başka bir yer• 
satılmasını sureti kat'iyyede me
nediyordu. Bahsin layıkile anla .. 
şılabilmesi için bu maddeyi bu
rada tekrarlamak zaruretinde
yim. DilavPr Paşa diyor ki: 

"l\1acl<'ui hünıuyuu, zatı lı·•aeti 
şalınnonin mülkii ' malı oldu· 
ğuncbıı ocaklardan ihraç ohı
nan l ... ümürii hiç hir madenci ca· 
nip idareden maada bir ruahale fit· 
nıht edemiyeceği gibi fiatı mu· 
karrere inden zam 'e) n tenzili 
drılıi eınrü irade-i nezaretpenahiye 
miitf'\ akkıftır.,, 

Mahdut Bir Fa.Uyet 
Maden kiSmürU ticaretini; fiatı 

muayyen ve satışı mahdut bit 
ııevi kömür mnteahhitliği yaziye
tine dftşOren bu memnuiyet kar-
şısmda bittabi, madenciler miti 
idaresinin ihtiyacına takablil ede
cek kadar istihsal yapıyorlarda. 
Miri idarenin ihtiyacını karıJaya: 
cak kadar olan iıtihaalltın temin• 
için iıe, Diliver Pa.nın. madenlerd• 
çalışmak için tticlıau hakkı ver-
diği, "Ereğli livasına tibi on dlirt 
kura ahalisi ,. faılatıile ILlfi ıeli
yordu. 

Fakat 1882 tarihinde, kömir 
lerinıizi, tersanei Amireden bqk• 
bir yere satılması hakkındaki 
memnuiyet kaldırıldığından ha~ 

zada, iı ve işçilik hayatı bu t• .. 
ribten sonra baılamııhr. Kömllr
lerimizin dahili ve harici pazar
lara Ç4karılmaaına müsaade oluır 
duktan sonra talepler çoğalmlfr 
bunun üzerine havzaya, ayni il' 
manda sermaye ve İKİ akanı bar 
göıtermiıtir. İfte. Karadeniz .... 
hillerinden, Erzurum haYaliainciel' 
başlıyan bu amele yürl)·llıl il• 
daimi amelelij'in kökleşmeaiai bll 
tarihlerden sonra aramak dotr" 
olur. 

Baflıca Bir MeHle 
Havzanın. belli batlı mosa&.ar 

rinden biri ve belki de bqlac ... 
olan daimi ve muvakkat ....... 
bahaa etrafında eaki malaat•~ 
kaydettin:. Yaran da hınad~ 
amele 11ndlartnnı bap1dl TSP 
retindea balı•decetlm. 
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Uzuiı Saçlı Billôr 
Sesli Bir Ceylan 

- - --· ----
O mrUm vefa ederse öbUr 

Yarısını da alacagv ım dedi. 
MB " . u nimetin şükrll olmak 
Uzere a dil ol, kimseyi öldürme,, 
tevabını verdim. "Vallahi ben 
kimseyi kasten öldürmem. Ancak 
lnlicrime ceza veriri::n, elindeki 
•i.IAbı bana çevireni öldürürüm.,, 
dıye haykırdı. Sonra benim yaşt· 
~ı ıordu. "7 49 da doğdum, 
t•rndi elli dört yaşındayım,, 
dedim. Kadı Ş~refettine de so• 
rup benden bir yaş büyük 
oldğu cevabmı alınca gülümsedi, 
.. siz benim evlidımın yaşlarında
ıınız, ben sizden büyüğüm,, de
di. Namaz vakti de gelmişti Ezan 
okunuyordu. Abdülcebbar imam 
hıevkine geçti, Temur da benim 
Yanımda yer aldı, namaz kıldık. 
Sonra bana ve kadı Şerefettine 
kendi sof· asından yemek gönder
di, bizim istediğimiz yere gitmek· 
te ıerbest olduğumuzu tebliğ 
etti,,. 

Timur, işte bu münakaşalarla 
ve orduya hüı-metsizlik göste
ren adamları cezalandırmakla 
ıne~gul olarak Halepte 
b;r hafta kadar oyalandı, oradan 
Şama doğru yollandı. Mısır Sul
tanı Fereç te Şam .. gelmişti. 
Cihangiri kıl ı çla karşılanı ıya ha
tırlanmışQ. O, ilkin derviş kı· 
)'afetinde bir elçi gönderdi. Bu 
elçinin yanında iki delikanlı 
"tardı. 

Onlar, limur ordusuna varıp 
ta elçi olduklarmı, Mısır suli:am
lıın baxı sözlerini • bizzat kendi· 
sine • tebliğe memur olduklarını 
•öyledikleri vakit herkeste bir 
hayret belirdi. O güne kadar 
böyle kılıksız elçi görülmemişti. 
~ısır su!tam gibi kuvvetli bir hü· 
Ünıdardan Timurun bargShma 

gönderilecek sefirin muhteşem bir 
hıb aiyeti, atları, tahtırevanları ve 

atta muzikası bulunmak lazım· 
gelirdi. Yine o elçinin, iki tarafın 
~anına layık, hediyeler getirmesi 
ıcap ederdi. Halbuki " Eıçiyim ,, 
diyen adam çulsuzun biri idi, ya• 
tık•ndaki delikanlılar da alelade 
işilerdi. 

Bizzat 'fimur, keyfiyetteki ga· 
~abete kc..yıtsız kalamadı, kendi-
:.rini alelacele yanma getirtmedi, 
5oılerini dinlemiye yanaşmadı, bir 
Çadır tahsis ederek orada göz 
~sine alaı. Gerçi bu Uç Kılıksız 
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adama elçi muamelesi yapmak 
elinden gelmiyordu. Fakat ken· 
dilerini geri göndermeyi de mu· 
vafık bulmuyordu, teenni göst~ 
riyordu. Bununla beraber ordu 
Şama doğru yürüyordu. 

Oraya üç konak kala tuhaf 
bir hadise oldu, deveye binmiş 
bir bedevi kızının hayvanı orduya 
doğru sürdüğü ve arapça bir şey• 
ler haykırdığı görüldü. Timur da 
at listünden, onu görmüştü ve 
eliJe işaret ederek yanına geti· 
rilmesini emretmişti. Asker, saf
larıni açarak deveyi ve binicisini 
aralarından geçirdiler, Timurun 
yanına kadar yol açtılar. Kız, 
cihangirin huzuruna gelir gelmez 
deveden atladı, elinde tuttuğu 
kısa bir deyneği toprağa gömdü, 
arapça bağırdı: 

- Ya emir, bu çukur meza· 
rım olsun, şu deynek te benim 
ölüm olsun : Doğru söylüyorum. 

Sana felaket müjdeliyorum. Azrail 
kapmdadır r 

Timur, arapça bilmezdi, lakin 
bu arao kızmın çok mühim şey· 
ler haber vt rmek istediğini sez· 
mişti ayni zamanda onun güzel
liğine hayran olup kalmıştı. Kız 

hakiki bir ceylandı. Uzun saçlı 

ve billur sesli bir ceylan! Gözle
rinde kızgın çöllerin güneşi yanı .. 
yordu. Dudaklarında eşsiz bir 
şarabın kızıllığı titriyordu. Ren· 
ginde göz alıcı bir hususiyet 
vardı. Endamında kaleme sığmaz 
bir kıvraklık görülüyordu. Tevek
knl kadar giizel değildi, fakat 
onun kadar cazibeli idi. Aksak 
cihangir, bir anda ve bir lahzada 
bu çöl kızının, yine o çölde sı
caklık gibi, damarlarına girdiğini 
görüyordu. 

Şimdi bütün ordu durmuştu, 
askerlerin gözleri hep birden 
hükümdarm bulunduğu noktaya 
çevrilmişti. Süvariler, özengiler 
üzerinde yükselerek çöl liızıoı 
tarassut ediyorlardı. On binlerce 
göz, onun üzerinde birleşmişti ve 
o tılısımlı bir miknatıs gibi koca 
kalabalığı cezbedivermişti. 

Timur, belki on dakika yarı 
vahşi güzel mahlüku gözden ge
çirdi, sonra bir tercüman çağırdı: 

- Bak, dedi, bu toy geyik 
ne istiyor? Yem mi, yuva mı, 
belleme mi? 

Tercüman sordu ve aldığı 
cevabı Tiirkçeye çevirdi: 

- Bir fenalıktan bahsediyor, 
bir tehlikenin size yaklc1ştığın1 
söylüyor, bir sürü de andiçiyor! 

- Anlatsın bakalım: Tehlike 
neymiş, kendisi ~Fredeq- anlamış? 

Kız, şehinşaLm sorgularmı 
kendi dilile dinledi, derio bir ah 
çekti: 

-S6ylemem, birdenbire ı3yle-
mem. ilkin Emir bana söz versin 
dilediklerimi yapacağına yemin 
etsin, bana inan gelsin, o Yakit 
bildiklerimi söylerim. 

Mühim bir hizmet mukabilin• 
do olmasa da Timur, bu nefis 
mahlukun her dileğini yerine 
getirecekti. ÇUnkil onu beğen
miıti. Mojoliıtanda kambur tacir 
kılağı içinde TevekknJU gördüğü 
dakikadaki iç buhranlanna ben-
~r-haletler ıeçiriyordu. 

( Arkau nr ) 
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Yunanistanda Siyasi Vaziyet Karışıktır 

Yeni Bir Kabine Teşkil Etmek Bugün 
İçin lmkinsız Görülüyor 

Meb'us İntihabatını Y enileştirmekten Başka Çare Yoktur 
Atina 14 (Hu

susi) - Meb'u· 
san intihabatı 

biteli yirmi beş 
gün oluyor. A· 
rada bu kadar 
bir müddet geç
miş olmasına 
rağmen kabine 
meselesi henüz 
hal 1 edil me m iş, 
yani intihabat 
neticelerine müs• 
tenit yeni bir 
kabine teşekkü· 
IU henüz müm
kün olamamıştır. 
Sebebi, geçen 
mektubumda da 
izah ettiğim gi· 

fırkanın tekbaşı• 

na iktidar mevki· 
ine geçirilmesi 
biraz ihbyatsız 

bir hareket telak· 
ki edilmektedir. 

Kaldı ki Çal
daris f arkasının 
devamh bir kabi· 
ne teşkil edebil
mesi birkaç fırka• 
ııın mtizaheretiııe 

muhtaçtır. Ve bu 
müzahereti de 
mln edebilmesi 
de hayli milşkUl 
ve hatta lmkAn-

11z görülmektedir. 
Yakında yeni bir intihap mUcadelealne aahne olacaıı Şu Pıalde M. 

anlafılan .Atlnadan bir manzara (Çaldaris)in böyle 
bi, intihabatta reylerin hrkalar 
arasında fazla iokısama uğrama· 
sıdır. Vaziyetin yeni bir intihaba 
doğru istikamet aldığına dair 
geçen mektubumda dermiyan 
ettiğim tahmin gün geçtikçe ta· 
hakkuk edecek bir yol üzerinde 
yürümektedir. 

Reisicümhur M. Zaimisin, 
memleketi yeni bir intihap sar· 
sıntısına maruz bırakmamak için 
fırkalar arasında bir anlaşma 

temin ederek bir kabine teşkili 
hususunda fırka liderleri arasında 
yaptığı teşebbüsler müspet bir 

safhaya girememektedir. Bunun 
sebebi fırkalar arasında mevcut 
olan mali ve dahili fikir mUba· 

yenetleridir. Climhur reisinin, bil· 
tün fırkaların yardım ve iştirakile 

bir (Milli Birlik) kabinesi teşki· 
line dair fırka liderlerine yaptağı 
tavsiyelere, baıta Venizelos ol· 

mak üzere fırkaların çoğu mlls· 
pet cevap vermişlerse de intiha
batta 9) meb'us çıkaran Çaldaris 

. fırkası buna muvafakat etmemek· 
tedir. 

M. Çaldariı şu noktai nazarı 
ileri sürnyor: 

" - lntibabatta Venizelos, 
yani hükumet fırkası akalliyette 
kalmıştır. Gerçi her f11kadan 
fazla (102) meb'us kazanmıştar. 
Fakat ona muhalefet eden diğer 
fırkaların kazandıkları meb'us 
a~dine nazaran akalliyettedir , 
ve şu halde kabinenin istifası 
lAzımdır. Kabine iıtifa edince 
sıra, adet itibarile ikinci dere-
cede meb'us çıkaran fırkaya, 
yani bana geliyor. Şu halde 
parlamentarizmin taamüllerine gö· 
re benim iktidar mevkiine davet 

edilmekliğim lhımdır. Ben iktidar 
mevkiine geldikten ıonra eski 
kabineye muhalif partilerle uyuş--

'&romura\ 

a\trsantı 

·Kno\l• 

sinirleriniıe 

tııkim 

o\ursunuı. 

• 

mak gayreti bana dllştıyor. Uyu- J tutunamıyacağım bildiği iktidar 
şabilirsem iktidar mevkimde movkiine sert bir benlik iddiasile 
kalırım, uyuşamazsam ben de gelmek istemesindeki ıebep ne--
düşerim. O zaman yeni bir vazi· dir 7 
yet hadis olur ve ancak bu vaZİ• M. Çaldaris iktidar mevkiine 
yet dahilinde yeni kombinezonlar geldikten sonra başka fırkaları 
dilşünlllebilir • ., hafif tavizlerile ikna ederek yar· 

Bu noktai naıar bir zaviyeden dnnlarım elde edebilmesine inti-
bakıbrsa belki de doğrudur. Fa· zar edebilir. 
kat Çaldaris fırkasının cUmhuri· Hulasa, va"ıiyet ne olacak? 
yet reıımını kabul ve tasdik Bir hrka tek başına kabine yapa• 
etmesi henüz dünkü bir mesele- mıyor. Müşterek bir kabine de 
dir. ŞifahJ ve tahriri teminatına yapılamıyor. Bu vaziyetin varaca· 
rağmen bu fırkanın işbaşındaki ğı netice, ya hemen timdi ve 
siyaseti henllz tecrübe edilm~ yahut bir müddet aonra yeni bir 
miştir. Bu vaziyet karşısında bu intihap icrasından ibarettir. lf.lf. 

Yakalanan Hırsızlar 
-
~ 
l 

Dünkü nilshamızda Asmaalbnda birçok hırsızlıklar yapan bir 
çetenin bütün efradının yakalandığım yazmışbk. Yakalanan bu maz· 
nunlar Adliyeye verilmi~lerdir. Birarada resimlerini burada 
glSriiyorıunuz. 

ı ı 
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ST .. iP t• : 17 eşrımevve azar esı 1 18 Teşrinievvel Safı 
İıtanbul - (1200 metre) 18 Mtı9erref fıtanbul- (1200 metre) 18 orkestra, 

Hanımın ittir~ile alaturka ~az, 19,5 1 Kemal :Niyazi B. ile urkaılatları t rıı-
orkest,.a, 21 Ilıkmet Rıza H. ıle arka~ fınıfan alaturka sa.z S"nHıa Hanımın 
d:ı.tları tarafıııdan konser, 22 gramofon . ittirnkile, 21 taı;-a.nni. 

bükref - (394 metre) !:u Radyo BGkret - (3!H metro) ~O radyo Da-
Darül.li ııunu , 20,40 gramofon, 21 sn- rUlfilnunu, 20,40 Giardan'in nıc9 lıu r 
loıı orkcstraı.ı. Anureıı ~enicr oproti. 

.Relıırat - ( 430 metre ) 20 Amanca lielgr~t - (430 ınetrs) 20 Franı;ı zca 
uere, 20,30 gramofon, 21 opraılan nakil. derıı, :.? 1 gramofoo, 21,30 Zagroptan nakil 

Roına-(4.41 metre) 21 haber vo gra- Roma - ( 44l metre ) ~t lıabor Yo 
mofon, 23 .:SO kitap lar vo mu barirler, ~ramo~on , 2 1 ı45 karıtık konser, 2:?,30 
21,4;;, hafif k onser. komodı, ~3 ıen gece. 

Pra;t - (488 metre) 20,05 İngilizce PrııR.-,~ ( 48-1 .melr.e ) :.o gazo~e 
derıı. :..0,20 kitara konseti, 21 halk lıahorlerı, ;;;0,30 1ılı lli t yatroda n nal-ı l, 
konı;eri, 21, 15 gramofon ile d&.ıs ha- 23,:.0 ncıf'e veroıı ,ark ılar. 
vaları ~ı.:~O K.av.,.lior a. la roso opre- Viyana - ~H 1 ınetr:ı 11, 10 k oııfe· 
tiııtlcı~ par~ala,r. rans, :?l halk ~l onseri, ~2 O;,ki Vi) ana 

Viyana - ( lH 7 nıetra) rn koufrans, tarkıları, ~g, 1:.> da:ıs ha,·aları. 
21 ı;e ıı foııi, ::?2, 15 d:ııı ~. . Pe, ,o - ~:; J •ııetr l ·o_/~ nz (•toci· 

f't.,ş te . fiJll metr&) 20 mua:ı.hebe, hk hakkında bır konfn.rn-., -O, ~ uıı ra 
:.! ... , or"' sıra. <lan nal.il. :!3.11 gllniiıı lıaberlor ııı de n 

Varşova - (1411 wetn) !?1,15 Şopon sonra ca1.lnı t. 

1 .. uııııri . • 
tJerll , ı<i:l:i ını:ıtre) :::o,15. Kuni-

' 1:1rı;\hı ı .ı.ıl, ıı , 2ı Viya.nadan n~klun 
" ufo ııi. 

v .. riova - < 141 l ıııeln ı !?1 ha lk 
k uuscri, ~..: , :30 ııı uhtı!li, ş tr , ılar. 

lie rlin - • ı; i; •ıı · ·, ~n koııfr:ı.118,. 
:!1 iki pe. <.l elık hır ko ııı c<l , :.8 Lir k11ııs r" 
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ÇANAKKALE 
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Jeneral 
Fikrinden 

Yazan: Ceneral Oılander 

Hamil ton 
Vazgeçti 

Çanakkalede mayıs 19U5 te V sahlllnln manzarası 

Tayyarelerin azlığı ve tecrü
beli askert rasatların bulunmamaaı 
dola_>ıaile Türk mevzilerini hava
dan tespit etmek gayet müşkül 
oluyordu. Türk ileri postaları ile 
keşif kolleı.rmm faaliyetine mani 
olmakta id:. Düşmanın asıl hattı 

müdafaasmm değil mevkii ne ci
•arda bulunduj'u bile tahminattan 
ibaretti. 5 mayıs sabahına kadar 
verilen hava istikşaf raporlarında, 
Kirte köyü önünde dapık birkaç 
ıiperle Kirtf': yolundan bir nok
tadan b.ıthyarak l<öyüo yarım mil 
ccnubuna doğru uzanan bir siper 
hattı bulunduğunu bildirmekte idi. 
Fakat gerek karargahı umumi, 
ıerek 29 uncu fırkanm karargi
tunda. bunlarm ancak ileri siper· 

lcırden ibaret olup asıl müdafaa 
\ıattınm daha geride ve Ahibaba 
ıırhnın önle :nde olduğu tahmin 
edilmekte · idi. Fakat Abibaba 
11rhnın tam zirvesindeki dairevi 
ıiperlerden mada o civarda baı
ka snevıiler tespit cdilememiıti. 

Gerek kara gerek deniz top
lar auın gittikçe azalmakta olan 
cephanesi çok endişe vermekte 
lai. Bahusus 4 mayıs günü 150 
.andık 18 librelik lop cephanesini 
hamil bttlunan bir mavnanın bir 
kaza ncticui olarak batması 
bu endişeyi bir kat daha art
tarmıfb. 1915 ıenesınm ilk 
zamanlarında henüz. baraj usulü 
top ateşi fikri t•kemmül ctme
mifti. Fakat Çauakkalede verilen 
zayıat buradaki orduya da, F rau
ıadaki ordunun aldığı dersi ör 
retmi~ti. Yani gündiiz. vakti, gizli 
mitralyozlar karşı:ıt:nda ileri ha
reketi yapabilmek için gayet bol 
top cephanesi ve bilhasu yiik
aek infilAk kudretini haiz ıner
ıuilc.rc ihtiyaç vardır. Halbuki 
müttefikin topçusu, cephanesinin 
~ıasfmdan fazlasını sarf ctmitti. 
Elde bulunan miktar da ileri ha
reketine batlamı.dan evvel ya
pılacak iptidai bombardımanın 

ancak sathi olabilmesine imkan . 
bırakmakta idi. Diğer taraftan 
lngiliz ve Avustralya kıtaatının 
18 librelik toplarının mermısı 
yalrux şarapnelden · ibaretti. Bu 
terait tahtında, Jeneral Hamilton 
hücuma, gün doğmadan bir saat 
evvel başlamak i tiyordu. Fokat 
Jeneral Huııter - Weston, böliik 
kumandanları arasınd~ld fazl.ı za
yiat dolayısile 29 uncu fırkanın 
karanlıkta ileri hareketine geç

doğru olanııyacağmı ileri 
fcneral Hamiltono btı 

nıe inin 
.Urere" 

fikrinden vazgeçirdi ve hücumun 
aydınlıkta yapılmasına karar ve
rildi. 

( Arkuı ur ) 
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C DIŞ TABIBLERI 
Fagdalı .Adresl11r Jı 

Cemal Zlva KUprUbaıı, EmlnöııU 
' Han 2cl kat No. 4 

Ö OK TOR l AR Haı;talarınt her gün {) J/2 Hl a !,adar 

MİMARLAR ________________ R...,_, 

Nihat Vedat Dip!. Müh. 
Mimar 

Hetoıı - lrmt'. • tı uınrı \ c Taahlıüt. 
projc~C'd 10 bıiıııdt tl'sliıu odilir \'{I roec
cantclir. Oalııtıı, Niş: taeıyıın h:ın 10·11 

Dr. Sabri Osman 
( Operatör ) 

Sirkeci 
-.'ahlnpa,a oteli kartmnda - Dervişler 
sok. No. 2. Öğloclen akl}n.m:ı kadar 
bilömnm harici ve kadın hastnlıklım. 

Dr Hayri Ömer Frengi, Bel.oiuk-
• luj'u ve dit 

hastalık! acı mtıtch:ıs ısı. Almaııya 

emrazı cildiye ve ziihroviye ~eıni) eti 
azuınd:ın. Beyogtu, J tlkla.I caddesi 
Ağacamil kartıaıııd:ı. No. ı sn Horgün 
Oğleileıı soıı ra. 'l'<'I. Beyoğlu 485~\.. 

O Alı 8cvlire miltchas· 
r. Mehmet ••••, Sirkecideki 

muayenolıaııosinı füııiııöııiı hanına 
tı..abık K:ua.k:ış• nakletmiştir. k:ıhul: 
lıPrglln liğlodeıı onra. - --~-----

Emrazı 
Dr. M. Nat abetyan dahiliye 

zhhrt-Vi) o \o kadı ıı lınstahk ları tcd,\· 
'itunıesi. RC'voglu, 'akız \ı::ır; No fı. 
1\ııLul 11:ı.tti. fl 1~ \t' 11-~ı. 

Bevliye 
Dr. Reflt Kadri mütehaası•ı 

, irkeci. 'fr:ılI'\ .ı~ dur:ı.ı.:ı, No. S. lfor 
glııı ı-:nLahlı\11 .tkşaııı ı k:u.l:ır. 

Dr. Sabih RUftu 
.lıı:t\'em•haucsi : lkılıı,ı·l,apı, 1 >r. 
~ au ·uaıı, l\o. ::- ı. cuııuıılıııı 
lı 1 "1111 !I • 1 ~ (' 

0 
l,,1t(,1r. 

\ rtar· 
ııı.ta rl .ı 

Dr. Kenan Hasan Röııtken v., 
Rıtdiuın 

ıııiıtulıaıı,..hı. A' rnpacl,llı ·" tll'llo ~ ı·ni 
ı;etirdigi .ılcılnlo lıa ı nl:ırııu yı•ııi ıı:ıı~

lottigi ı llM~ a ı-iııı ınası fc•, kiı.deki ımı 
• n cnı•lıaıı(' iıı ıl e lııor g-1111 k:ılıul cclı•r. 

ll~ıst.d.ır.l ı.m iil -.ıihıılı•t t::ii<.:termcl,frılir. 

Or. E. Orfanidıs 

~alıık a~i~taııl;ırıuıl.111. 
t•aıldı•"i ·o. ~;;ı. · ı <·I. 

Parİ\ .S"ıı l.ui 
ha•tanc•I 

Hı•\ tıglıı bti k :ti 
Hı•> 01! l ıı a7;: 1. 

-·-. --
Röntken 

miitehauısı lamall Süleyman 

(':ı·•11.lcı••ltı , ~:,lı:ı Loy .ıp:ırtrııı:ıuı 17 - .?l 
Ye7ıi g~·tlrıl ıgı 011 ı;iQtl'ııı 411akiııu~ilc 
tın gii11 s;ılıalıt:ı ıı ak11:ııııa k:ı ıl ar \ı;ı~
tal:ırını tc·ua' i c<ler. 

B~şikta"I Tramvay 
Or. Merdlnyan caddes. No. 4 

ll:rnl",i : (ırtalıalıt.;l' ('ati. ~l•. 14. llcr 
g1iıı •ıth.ılıtan ak~.1111,t kad.ır. ---

Dahili YI' (O<'uk 
Dr. Nazif lbrahlm lıaııtahkları teda-

vihanu i 

111 11:1\ • 'lll'lı:ıııt·:siııi F.ttıh l' r .ım n~ tas
' cıııı'ı ııd.t ~ırrı t•:n' N (•('Z!\ ('~· lıiti1ig-in
clt• .!;, ~o. lı .. zıırı • .ıpıırlı ın:ıııııtırı 
ı 11r111t'İ ı.. ıllll l ıı.ıl,lotrı i1tir • llı>r~iııı 
l :: t .. ıı :.! J ·' u kadar . 

' 

~u11yenchaneıini 
Dr. Ahmet Vicdan Veınecil .. rde 

LPt.ıf• ı ıq arıııı.uııı 111 :! i11 1·i k.ıı ~inci 
11,,·ru,.iııt' ıı:ıkletmi,ı•r. < 11111.ıll:rn ıw. 

:ı.ıl.t lın~ıııı 8 1 1 'ı· 14·'::11 t kıtı!. r. 
J• .. ırıı·... :.:ııııl"r • • ı ı· \ııtılır. 

H .... rkı lı.utanr- •I •ulak 
Or. Ziya Naki iıogaz, burun miilahHsHı 
M 1 :" {•ııt•lı:ı ııt· : ' l' fırl t. l':ıl• :ılı ı·:ı,lıle•i. 

l':ı-:a 

- ' 1 ı·' ' . 

Or. Bahattin Şevki 
C,;ııt \i a zü 11~,ı 

:uı ıtalıkla, 

\1 t• 1:1 ...... ı-ı. . ı 1 :ırıt c·.ıı1. ~il' ı·r rı·ı 
(t 1 k:ırtı"ııd•. \vııilıı\ J11:ı.rtıı1111, 
:_-;,., l.!."ı llı !!111 • •'l•ıı•:ı kal:ır. 

lh•an Arif <: rralıv"''"' lı ı~toı rı t!ll idrar 
ı J Oll;ırı ha•ta ıkltırı mlite-
:ı , ...... !! ••ı•••r.ıturıı :\f ıı:ı,: ı e ı .uıı: <. ·ı~al 
o•rluıı dı& ı t'l.:tl :Pıt•\ ı l.iıit :x.ıı. :,(1. ·:-(; 

r-
'·' .. :ı.ıl.ır h ı .• ,ı.ur ·dı•r lı .!l•ıl I 

All M har . .. ., •ııı .. ıı ""' r-yc ,,,, . 
Ur. az dar l ak•ınıde Altı· 
p:trıı .ıl, ıı. g- ıza. ıı t ıı.t!P 1 irıd f.:,ıtı ı 
fi.- eclon '!toıır.ı: 1 aı t(', 'l l'.11t1a) i t:ı"· 
~ .~1 uıııl.ıld ııııı:t\ frıl'lı:ıııl'-11 dı. l'eJ.~_::ıi!ı 

o çı rut l'u.. Klinı~lcrindt;n IUt!• 
r • P :ı.un. Orahıaım 'e f raıısız 

i .. ı .. ı.ıııı• r ' •·ı t, "•'' lr('tı;!ı 'e lıı•,,;o· 
;_ ı"l ıı.:-•ı ı ı ı· ... ınır 111 ıtolı:ı ...... ". l:ı•· 
~ og ı, \~•ıı.L ı .\lı ~·· '· \ti ~ Hrııı. J ,. 
~;; ·~.-. :!. -----

Dahili va çocuk 
Dr. G•llp Hakkı huta'ıkl""· S•'b:ılı 
ak:pım evinde ( 'I opkııpı Tram. C:ııd . 11 ) 

t 'ııııı:ı. p:ı.ı ır.J.uı ~ n r ..! (, ı ı • ı• 

lı •ı> ııll11 { \,ıtırı\, 1 '•· n l'ar•tt\ ,, 
z., · İ IH , <& ıwı.ıı.ı.. ) 

kabul vo tıtdavi e<lor. 

Nurhayat Hanım Beyoklu, 
Tevtonya 

J ar~ıınnda No. 17~. ("umıı<Jan uıaada 
her gliıı 10 -19 a k:ıdar hastnlıırını 
kalın 1 w· te<laYi f"dl'r. 

PUzant c.amhvan B•roılu latildll 
V # Cad. Mulen Ruj 

3 anında.ki 28 No. lı apartımamıı 1 et 
katına naklohınup bor glln ha t:ılarım 
J,atıul edür. 

Te .. tlk Rıza Karakö1 tramvay du
" rak mahalli No. 3. 

Hergiııı eumıı.tlan maada 8 don 20,30 a 
kııdar hnstalımnı k:tbul eder. --------

Çeaberlltaı 
Kema• Enver Tur•• apartımaw 

1 io ci kat. Her glm saat ft- 20 ~o ka· 
dar hastalamıı ı·abul ve tcda\·i <'eler. 
----~---~---------------

Fahri Bahç•kapı, Kazmlrcl Ali Rlu 
mUeHeseıinln liıtGnde, 

lr.zrt Bel H:ııı. Ilor giin l\3al 10 ılan 
rn a. ka<lnr. 
------~~--------~----

Bünyamin l•tepan C11ğaloilunda
kl sabık Şark 

E.ı·zaıı<' i l'lahilıi. Ge:likpaıa, .Mü ellim 
sok:ı.k Nn 20 Hor gnıı, r.ııınıı.d~rn ınırnd:ı 

:ı •• ıı·:?O ve k:ul:ı r. 

Beşiktaı 
Muzaffer Sami ·r~amuy cad. 

l;tlıt ııı fü·~ :ıpıırtırıııuı • ~o. 1 t. llerg-llıı 
.:nh:ılııaıı ıık11ııırııt ı,acfar. 

Karabet Semerclb•••yan 
~irl,<'c·i 1 >ört~ ol a;.:-zı, .M ııradiyc ··~d. 
No. ~ ~ :! iıı<·i kat. f'umadaıı ın:ıad 
h ergıı ıı ı-:ıat !ı-t n :ı. kıulıı.r hastahrnı ı 
kıılıul edı:r. 

1. Şevket l•ta11;::: A~~9" c•ff. 

lstarı lıut 'c ]'Mi:.t Fak flltclrrinde11 
ınezuıı. ller giltı ~ • ti y:ı. kadllr 
ha!-.t:dnrıııı halıııl cdn. 

B.edrl Hakkı Kad,köy 
Alta1ol 

<'ııwıt 't paz.nrdaıı nı:t:ula lı~r gilıı 

s:ııı.t 11 dan ~O ~ e lmılllr. 

-----
Panraltı -

Robenson Aynac•:ran Harbiye -
l'ntilı Tr:ltfl\ a~· i tJu!yoııu l.;arıısıııdıı. 

lr\11. (i7. 1\dıul s .. :ıtlcri: ıı,·r :;iııı !l-1~ 
H' 1 1-~2. ('ııına ' ,. pa7.M ii:;lf'~ (' kufar. 

Falih, Tramhy 
Mu•mmer Hayri Jataıyonu 

.'ırrı 1:11\ N ı·:('7.:we1i tıilişi{.:'indt•. 
('uın:ıtlRıı ııııı.da hor ~ilıı ögl"den 
ı:ıoıır,ı k:ılıul •·tin. 

Sirked Dörtyolajıı 
Ahmet Hikmet e~1ır Kemal Ec2a11e1l 

1 :ırtıı.nHl:l :\11. 4. IJnr gliıı fill.1\1. fi - ~ 
~·· k:1d:ır iı.ıııt:ılıırıııı l,1ılı11t oıler. 

Mutahhar Muiimmer Slrlcact 

~iıncıı ıl ıfn ista"\ 01111 k:ırtıınnıla NPnıli 
;,:ıdc· ll ıuı, N(•. Jı. . • 

Hu U M .laf. Akuray, Ordu cad• 
sn U deti, Pasar mahalll, 

ilahi l·c~ aıı:ırtm:ııı ~ iıı •i ı~at. 1Ia3ta· 
fn rııı ı lıN~il il l,alıu 1 ''f' tcdıtvl eder. 

Adfl Toplı•n~, B•iat.lrHu 
caddHI No, 89 

.Jlt'::,;llıı tıal !! dıuı 18 e k:ı.cl.tr baıia· 
lınıı ı k.ıt. ııJ H' fto<f,..\İ eder. 

Karakly "fGn•I 
Cahlt Kimli kart11ıoda No. 21 

Hır µıı:ı R:ı lı.dı ıu ıı ııuf ıuı 

l!ı 1111.ı k:ıdar lı·•"'·•hrı ıı 

lt'tl1\ tdPr. 

• kı:ırmrı 
1 Ntıııl ve 

Obeyt Şamil Kadıköv Puray•lu 
Na. 83 

ı tıtı a. •ı all.ı lıt•r ~1111 8 lııu:u,tııı 
ııı ,ı( ır 1,t~t.d ırı ı .ıhıil roılı r. 

,,.-- .,. 
Şa_qanı Tausige Müesseseler J 

LOKANTA ve BiRAHANELER -1 L Sirkecl tren 
•t••yon ekantaaı Htası,onu 

Muntazam öğle vo ak9am yameklerİ· 
Bira 'e rakı bulunur. Ncflı roezf'let 
vardır. fiatlarda a1.:ımt uc111.lnk. 

TERZi ve TUc. TERZiLER 
Sultaa HaıaaN Mee'ad.S Avedyen Hanı 37 _ 39 

Kumııtlurra nefaseti ve dikitinin zara· 
foti sayesinde en ıniiık illpcsont mfitto" 
rilerini memnun eder. 

------------~------~--~ 
HalH Yeni Postane karııaında 

Fındık zad• Ha11 Ne. 1 
Cu son uıoda, gayot itina ile dikil mıt 
elbise girme! istersenız mıiracaat 
Pdcbilereğiniz ycgflıu miıe8"0 odir. 

~-~------....... -----·----------
yu.uf ZI 

lat. Ankara cad. Vflly•t 
Y• konaiı karşı•ında No. 31 

Kışlık ko Uım 'o paltolar, aoıı moda ve 
ehven fi atla \ apılır. Tak itlo muamele 
vardır. 

Sevim TerdhııneaL Hasan Muhittin . 
lıtanbul Ankara Cad. No. SS 

Şıl, 'e 011 rıwdıL~-~ muvRhk f'lbi eler 
U.} gun fiatlf'rlt'. l\an:ıaı g ıtirmek iı:io 
lıir zh IHPt l,!lfidir, 

-------------------
KÜRK M AGAZALARI 

Beyoğlu, lıtiklAI Cad. 287. 
Doyko Mataıannı xeoglıı kolek114yonu 

Litmoclorı 1..Urklerinizi slınırit odicı. 
Kilrk hoyaması için lıususi daire • 

Hristo Relll Heyotlu Jıtiklll Cacl. 
Puayla 90~. 14 

Klırl.. manto lıa'lır, ı•nıarlama ve 
tamirat. Oarnitnr icin her "o,it butırnut 

J T ıhı Moıkof kiirkçl ve 
• urç n kadm Tenlhanesl 

H<ıyoglu, istiklal ı addcsl, o. 3~1. 
\'ı lıl1 1. llnrı, iic;ıırıc·iı kat No. 6. Fote 
• 'ııor ilstuııdo. 

GOMLEK İMALATANELERI 

10 000 G:ı.r. I k lmalltan••l ~; 
• um • kadı• çaaqırlan 

'Blft1.lıır, cihaı tat.ıırıları, ~·a11ttklar ve 
sair<·. Cn son ınodoller. ffeyoğlu, 
'l'ol.atln uıı k:ır91~11ıd ı 811 ıornT.İ'4İ sok. 
nıırııacı tıaşı ı ı 

KIRTASIYE 
lloltert S.1oihlu ı.tı ~ ıaı cad. 297 Lor 

dra blrahan .. i kaTfıaallda 

her ııevi mel.teı• ' le,azı ııatı, mat· 
lıu ve mUcollit i 'lcri :Ptl'tlır. 

FOTOÖRAFHANELER 
Foto Alm•n latiklil Cad. N.. 1 l ı 

l•laabulun •• ı .. ı. 
V(l Uf'll:t. foto{.:'r:ıfhauesidir. l\grandi11· 
111ntıhır. renkt i rf'11İ.ıılor "" amatör 
1•1eri y~pılır. 

ELEKTRiK Hnal'ar:i, .Rad)oo 
(tetıiHt, malıem.. echiu) 

Rokoko Abajur majaıaeı, t:lhaınr• 
paıaaja, !N.. 15 

Yen• ıoodel alı"'Jtırltır H' ~ ıdııız tellorı 
( l;:ırlrn" t:<•I, ııc•u;t, fi:ıtJ:ı ':ipi ır. 

CIÇEKÇ LER 
Yani Ko•t•zO• 8eyofhı, 3etildll Cad. 

N•. 178 Galata••· 
rav \.14r1nıııtl11.. 'tel. ıo:.~7 'fabiı \ .. 

1 
ıa~c. ~:i~·eır.-ter, fıılırnlar, ~epPtler. Hf'r 
tllrl 11 1ı1eraıtlrıı l<:iıı huketı er. 

----------------- t --- ·---- - -----Süleyman Faik Toklu Oğıu 

(!.ıı,P ... :.qı. C.:ıiaııf't 11:111. lıııe ıa! 

· o. :! '•' ı :ı., < t 11ı9 :1r. llttr~l11ı ' ' •1:.tıı 
,ı , 'l.ı ıı ı :ıtl. · t :bfıc' .. nııı l.:nl.ıııl ı-- ılt'r. 

...: M. SAIT Y rıı !"''tane c:ıddre.e t 
Vlc.ra Han No. 11 

l'ı'r!•' ı ı.ı vı• ı· ı ı .• ır•(' r <il. ıı:.ı.ıı1;;. 

lıf'f,; ı:, ııı •l:\u l~ ı- "ıt' .ı: !ı:uı w. ır • .ı 
·:ıhı' \1 dlınt Nlı·ı. 

KİMYAGERLER 
ldr.ır, kıro 

Dr. HUsamettln bzurat, 

tııl\.ul lı µıtl,ı'\ •. lİl.ırot 'ı• arı.tyı ·~ 
ltl.ııı ~ ı-tJırlır. llalı~el.ıifıl Lııı.aı.. \ u 
ı.,, ı ı ıı B ıok•ı;oı k·ır91~mrla lu(;t l:I. llu. • 

MUHTELiF 
•.üatahdiıaln 

M•dam Edtt idarflhaaHI 
Cı•'r ugl u, lü rnıı ril .. of: l ıı ınl 

l' •. :-ı ·ı ol. 11 l~(ı. l.\·lntı :.1•: • 
lııııı tı tı•ıl"rı. ı·lıınnr ·- -- -- --

] 1 
Satılık 

Emlak 

H•n• 
Betlktaot:ıo 

Papmatıal· 

ı ,. :ı•lı. 1•11 l \ )\ ('.ııi.i!'~ ııdı '~ il ıııı:a 

r ıl: ı ' r.r h9 v p:.1.a !ık 
i rı .. ,, :.& & ' -
SA Ttl.IK ARSA '•• • çlı a r.ebiı1t ı11d•,t,.. ... 

,., &•dth,\ıı• 

----------------! v • hıı.tt,ıl,, ,,,r ı ılllt "'' ıne•.ııt .. ı1• 
t 1 Et Dlv r.ıolu l Or. brah m em li•ki Ş.d• kıvı ı tıtlı t.,r ır~ ~. f'iıvft, ~•·• ık.'• 1 • 

~ı..uırıı'. l el· .,!!lH8. llıvalı, ın~. 't\ıttıııı l a 1 ı ı ullil ıuıı u ar ~ acd• 
~ıtl .. 1 , ı1 ı ıı ıuı tahlılut. M11ci ır ·ıo nıı~r.•caıt 
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F ort kumpanyası bir sene zarfında Türkiyede 115 otomobil sat

llıış ve bu otomobilleri sabo alanlar arasında bir kur'a tertip etmiştir. 
~ Dün çekilen kur'ada Remzi Ef. isminde birisi ikramiye olarak 

onulan bir Ford otomobilini kazanmıştır. Resmimiz kur'a keşi· 
desinden bir intibadır. 

• 
inhisarlar Umum Mü-

dürlüğünden: 
. ( 65 ) Glikoz derecesi esas olmak aşağı yukarı dereceler için 

fiata zam ve tenzil edilmek fakat vasati ( 58 ) dereceden aşağısı 
lcabul edilmemek üzere Gazi ayintap fabrikasana teslim pazarlıkla 
•c fartnamesi mucibince ( 312,000) eski okka kuru üzüm mubayaa 
edilecektir. Taliplerin yüzde 7,5 teminat akçelerini hamilen 
2" 11 - 932 çarşamba f ünil saat 14 te Galatada Mübayaa Komia
)anuna müracaatları. 

Kadıköy Dairesinden: Belediye kanununun 15 inci maddesinin 
a &nctı fıkrası mucibince habve, lokanta, mahallebici, sucu, tekerci, 
Paatacı, meyhane, gazino, bar, danıiğ, berber, hamam, han, otel, 
~nıiyon, tiyatro, ıinema ve emsali gibi gibi umumu'n yiyip içme
line, yıkamp taranmasına, temizlenmesine. yatıp kalkmasana ve 
-llcnmeaine mabıus mahaller için bir defaya mahsus olmak iizere 
tulıaatie almaları mecburi bulunduğundan bu kabil mahalleri işle
teaJerin 5 tepinisani 932 tarihine kadar daireye müracaatla ruh· 
~atiye almaları ye 5 teşrinisani 932 tarihinden sonra .yapılacak 

0 ntrolda ruhsatsız gürülenler hakkmda belediye kanununun 113 
tincü madddesi ahkAmı tatbik olunacaiı ilan olunur. 

IJ Beyoğlu Belediye Şubesinden: Bir dişi koyun ile bir diti merkep 
ulunmuştur. s~kiz gün içinde sahibi mürac.ıat etmezse sahlacaktar. 

İnhisarlar Umum Müdürlüğündeıı: 
l lduemiz için şartnamesi mucibince pazarlıkla (125) sandık çivi 

' 111•c:aktır. Taliplerin % 7,5 teminatlarını hamilen 20- 10-932 per
!~110Le tlnll .. at 15 te Ga!atada Milbayaa komisyonuna müraca

ata. .............._ _______________________________ _;.. ________ __ 

İstanbul Gümrük Muhafaza Baş
tnüdürlüğünden: 

( 29 kalem lizime mubayaasına aitiir. ) 

11 
1 - Bqmildüriyetimiz emrinde bulunan 1 1 Merakip için alı-

•cak lhime pazarlıkla açık kırdırmaya konulmuıtur. 

1 
. 2 - K.rdırma ıartlars kiğıdmm tasdikli ıuretleri Başmüdüri

tliJnizder. alınacaktır. 
illi 3 - Kırdırma Ba~mtldlr'ydtmiıcie kurularak alım salım ko

'Yonu tarafından yapılacaktır. 
( 

1 
4 - Kırd1rma 18 - 10 - 932 tarihine rasthyan sah giinü saat 

5 ) tedir. 

6g k 5 - Her istekli, biçilmiş bedelin yüde 7,5 ğu olan ~m lira 
~el uru!luk muvakkat güvenme .. teminat,, larile belli saatten ev

kuınısyona gelmeleri. 

b·ı· 6 - Örnek: Baımüdüriyetimi :ıdedir. İs teklil er orada c öıe-
ı ırler. b 

...____----~--~--~-

İnhisarlar Umum Müdü;lüğünden: 
(200) kilo (Nitrate de Soude): 

fı l Saf olmamak yani ( Technique) olmak ve ellişer kiloluk ağaç 
çı arda amb t l" 1 . td arımııa es ım o unmak üzere ıuübayaası kararlaıt. 
•n mezkur e k · · ı · laarnil \:Zayı verme ıshyen erın yüzde 7,5 teminatları.u 

lcOtraiaen (20/ 10 932) pe11embe gilnll 1aat ( 15) te Gala tada Mübayaat 
Yonuaa müracaatlara. 

SoN POSTA 

İrlanda 
Müzakereleri 
Netice Vermedi 

Londra 16 - İrlanda muhta
riyet Reisi M. dö V alera ile 
İngiltere arasında yapılan tarife 
müzakereierinin akamete uğra· 
ması sebebini, M. dö Valeranın 
yakınlarından bir zat şöyle an
Jatmaktadır: 

İngiliz nazırları bizim delille
rimizi reddetmekle iktifa ettiler. 
Müspet bir teklifte bulunmadılar 

ve müzakerenin inkıtama sebep 
oldular. Bu vazivet hepimizi 
hayrete düşürdii. istikbalde daha 
geniş bir tarife mücadelesi ya-
pacağız. Eski tarife resimleri 
ıimdilik ipka olunacaktır. 

M. Heriyo ispanyaya Gidiyor 
Paris, 16 - Fransu Başve

kili M. Heriyo bu ayın aonunda 
ispanyaya gidecektir. Heriyo ıe
refine ispanya hllkumeti tara-
f j ndan resmi bir ziyafet verile
cektir. 

y;mlııııııııza haıırdır. K abı:r.ı "zale 
Pdc r. ll az.ıni dilıeltir. Miıle \'O 

1 :ır a k f arı :ı~rı s ız teııı z ler. 

BASIJ.(U KÖKÜNDEN Kt::SER 

\l aı 11 bıııiııc ıl t, k :ı.t ,e 
ı "r ıra MAZON ı stt•yiıı•z.. 

Mr>rıı ı ıın ' • rıı fi<1 t efi ıılıııı) aııların 

il· nı"ı ı.tde edilir. 
Bin tık şiş• ... j J s • ııııl>uld.ı 1 h) 1, nru1 
Dt>po~ ı : B:ı ıık :ısı :.rkas ı ı d ı 

1:? No. 
M AZ ON , .e B O T T C N 

. CZA DEPOSU 

Kiralık N.uayeneh3ne 
\ e ıırc• lor lıaıııaııı ı kar t tııd:l kö-

9eh ıf ı ıtl ı ki j ııı. ıııaralı d tı: i atel)t'~İ 

ı,ir ıl ı kıı r Dııld 1>r \ ti ıliş ıııırn~ı111 r>ha· 

ne i , •. -.~i ri' iı: ' n tnlip olıuıl:ırııı altın · 
.tak i JI• r ıık:ır d (lk ldl.nı il ti ııi nclc na
ru t•. 1 ıı ı i tııı ".ki n :·~ · za sırıa ıınir :ıı • ıı:ıı 

• y l ı ıı ı• I ri • l , ı ı o! ll'ı ıır 

Dr Celal Tevfik 
Ziihre\'i V• idrar yolu 

1I :ı t a 1 ı k 1 a r ı m ı ı ıı lı :ı s e ı ı 
~lrkec : Murndiye cıı dde•" No. 35 

fs.anbul OçUncU icra Memur
luOundan: :'ıl:ılw ız rııur f ·r ılıtu 11111· 

ı arrt r ı ı l ııı lı·nı>ıı ld.iy ın l Kr l \ • 

ı ağ' 111 ' ıı (' • • l. t'" <·n d cJ I' i ıı il•' 1 Hi ı u 
ııı .ıral ı J, ıı•P ıl • ıııud ı \ ' er ı n ... ı. ; } .::ı . 

'ı• a r ;ı:p cı İl •• lı •) ı \ •• '•\'•ık Oo· 
ıııu z • a\' 1111'1 ııı :.3 10 !) , ı ari h i ııC' 

ııı ıis ıul f p:ıınr giitı ıi sa.lt oıı lıi rd• n o ıı 

Jk ı) c ı .. ııl ı r sııtıl :ı l' .ıg ıııdaıı ı. lip ola ı· 
farın ınnhallin<to memuruna ııı ur.ıc ıııt 

eyl e ıııtı ı•ri ılı oltıııur. · 

Sayfa 11 
= 

Terkibinde kühiyetli miktarda iyot tanen 

ve fosfat mevcut olup ensicei uzviyeye sür'· 

ati temessülü sayesinde, kansızlığa, vereme 

istidadı olanlara ve bilhassa emrazı asabiye 

ve zafiyeti umumiyeye tesiratı şifaiyesi vardı r. 

Genç kızlarla, çocuklarda t'!siratı nafiası 

pek seri olup renksiz, hasta! klı, zay ıf, 

sıraca veya kemik hashhklarına. müptela 

çocuklar az zaman zarfında diş çıkarırlar. 

Çabuk yüriirler. Tombul tombul olurlar. 

Sui itiyatla sabavetini ve gençliğini sui 

istinrnl eyleyeplere, ademi iktidara pek 
müessirdir. Kanı tezyit ve tasfiye, hazmı 

teshil, renge tazelik ve veçhe taravet bah-

şeder. Bez, evranı , cedir, çocukların yi.iz 

ve başlarındaki çıbanlar, ergenlik ve ekze

mada pek müessirdir. 

Hasan kuvvet şurubu Aurupa'da birin

ciliği ihraz eylediği gibi bütün alemi taba

bette takdir tevlit eylemiş, ecnebi ve mem· 

leketimizin ehbbasmm raporlarını kazan-

nıışhr. Şişesi 60, büyük 100 kuruştur. Depo

su: Hasan ecza deposudur. Eczacılar ve 

toptancılara büyük tenzilat. 
~-~ :::..=======:::;;:::=============:ı:==ı::cr:::==== 

~ E~L~"°i<:e EY f AM BANK ASI iLANA Ti ~ 
İstanbul Dördüncü icra Memurluğundan: 

Saraçhane başında Şekerci sokağında 18 No. hanede sakin iken 
elyevm ikametgahı meçhul Ahmet Fevzi Beye 

Emlak ve Eytam Bankasından 23 11 930 tarihinde istikraz 
eylediğiniz 2250 liraya mukabil birinci derecede ipotek irae eyle· 
diğiniz Fatihte Turşucu sokağında kAin 5 yeni numaralı arsa Uze
rinde cierdesti inşa apartımanımzm işbu ipotek bedelinin tutarı 
2498 lira 53 kuruıun 30.6.932 tarihinden itibaren yüzde dokuz 
faiz, yUzde dört komisyon ve yüzde beş vekalet llcretlerile birlikte 
tahsili zımmında mezkur gayri menkulünüzün paraya çevrilmesi 
talebile ikametglhmıza gönderilen ödeme emrine verilen muaaddak 
meşrubatla ikametglhınızın meçhuliyeti bildirilmiş olmasına binaen 
ve mezkQr Bank~ntn 844 numaralı hususi kanununun 15 inci mad-. . 
desine tevfikan ilin tarihinden itibaren 30 gün içinde işbu borcu-
nuzu işbu talep daireainde Ödemeniz, akıi takdirde iıbu borçtan 
dolayı mezkur gayri menkulünüzün satılacağına dair olan ödeme 
emri ihbarı ·.e senet sureti 932 1309 doıya nnumarasile tarafmıza 
ilanen tebliğ olunur. 

* 
lstan bul Dördüncü icra Memurluğundan: 

Şeh~adebaıında Vemecilerde Doktor Fevıi paşa konağında •akin 
iken elyevm ikametgahı meçhul olan Selihaddin Beye 

Emlak ve Eytam Bankasından 15 7 930 tarihinde istikraz. eyle
diğiniz 2800 liraya mukabil birinci derecede ipotek irae ettiğiniz 
Süleymaniyede eski Samanvirani yeni Dayahatun mahallesinde D&k
mecile ve Fuat paşa sokağında kiin eski 12 12 mükerrer yeni 
107,22 numaralı diikkanı mfişlemil hanenin işbu ipotek bedelinden 
bakiye '2020 Jiranan 30.6.932 tarihinden itiharen yüzde dokuz faiz 
yüzde dört komisyon ve yüzde beı YekAlet Ucrctlerile birlikte tah
sili zımmmda mezkur gayri menkulUnüzOn paraya çevrilmui talebile 
ikametgAbınıza gönderilen ödeme emrine verilen musaddak mefl"U" 

hatta ikametgAbınızm meçbuliyeti bildirilmit olmHına binaen ve mezkOr 
844 No, hususi kanunun 15 inci maddesine tevfikan ilan tarihinden 
itibaren 30 gün içine iıbu borcunuzu talep daireainde ödemeniz, 
aksi takdirde iıbu borçtan dolayı meıkCir gayri menkulünllziin ıa• 
tılacağma dair olan ödeme emri ihbara ve senet ıureti 932;988 
dasya numaraaile tarafınıza illnen tebliğ olunur. 

• 
Kat'i ihale 

ihale günü 

Cihangir'de apartman 17 111932 perşembe 
Teşviki1e'de Kitane cad· 
desinde oda ve dükkim 

f cra dairesi 

.f Uncü 932 1138 

müştemil bahçe. 31 10 93'l pazar 4 üncü icra 931 1131 
işbu binalar hakkında tafıillt arzu edenler Bankamıza ve 

gerekse hizalarında numaraJar!a Dördüncü icra Dairesine milracaat 
edebilirler. ihale uhtesindo katanlar şeraiti mevıua dairesinde Ban
kadan istikraz yapabilirler. 

* 
Kat'i İhale 

Bcyoğlunda ( Caddeikebir ) istiklal cadde.inde 243 245 247 Ye 
247 mükerrer cedit 255,257.259 numaralar tahtında Banka Komer
çiyala h a lyananm rnüsteciri bulunduğu Banka Şubesile Bonmarıa 
mağazasını müştemil 

İstanbul palas namı diğer Klariç oteli 
ismile yadedilen kargir bina 

lstanbul icra D ireıioce IO 11 732 perıembe günü kafi ihaleai 
yapılacaktır. İzahat ve tafsilat istıyeoler Bankamıza ve icra Da
iresine 931 860 ounıara ile müracaat edebilirler. 



12 Sayfa SON POSTA 

Talili bir FORD nıüsterisi 
• 

Dün FORD 
Tophanedeki salonlarımızda 

meccani ikramiyesinin. 

• 

HAMİT BEY .. 
( Beıedıy• Aciş Muitvlni t 

hlmayeleri altında keşidesi yapılmış ve 
ikramiyeyi 

0

00EMİŞTE SAİTOGLU REMZİ BEYİN 

sehip olduğu bilet kazanmıştır. 
SAİToGLU REMZt BEYE bu bilet izmjrde 

C harı es P. B a ı ı a d ur ve Şsı. 

acentemizden· · satın aldığı bir FORD 

kamyon şası mukabilinde verilmiş idi. 

;Talili müşterimiz şimdi va aynen ve mecca 
nen bir k~myon şası alacak ve va arzu 

ettiği taktirde bunun bedelini nakten 
alacaktır. 

Saitoğlu Remzi Beyi samimiyetle tebrik 
ederiz. 

i:1NCOlN 

AfR C J?AFT 

Y AGSIZ NECİP BEY KREMİ 
. 

e= = 

h BESLER 

TqrinıeneJ 

BESLER 
HAKİKATEN BESLER ..• 

Çünkü Gıda İçin Ne Lazımsa Hepsini 

BESLER 
Çikolata ve Bisküilerinde Bulabilirsiniz. 

BESLENMEK iÇiN 
Mutlaka B E S L E R yımeli! 
Toplan f iatine her f'ÜD taze taze fabrilcuıddan alahili.niıaix. 
Bahçekapıda Topkapı - Yedikule tramvayları duralı yeriıtde 

MEKTEP KOOPERATiFLERiNE TENZiLAT 

BESLER BESLER 
_:ok ııfıs:ı;t ll•'raitlrı p~k mtikı nımf•I. 'f'nlı:ıt ) at:ıııı:ıl, i ti.ven t:ıle.bclere rııühim fırsft 

<< Oarülfünunlular Yurdu>> 
MemleKetlmlzln yegAn• bUyUk ve h•klkl t•1te yurdu 

Mükemmel mefr~ yatak odaları; rniitalea salonu; auino; :radyo; 
hamam tabldot nefiı yemek; mükemmel koof6r •.. Fakat Yurda 

yalnız talebe olanlar kabul edilir. 
--~ "D•r-UlfUnunlular Yurdu,. Snr:ır:haııcbaıı Kızt.atutdadır • ..---

SATİE 
ON İki Ay Vadeyi Değiştirmiyerek 

Elektrik Tesisatı fiatından 

O/ O 20 indirmiştir. 
PEŞİN TEDİY AT İÇiN 

HUSUSi ŞARTLAR VARDIR. 

HORHORONi 

h:ıı;tularıuı 

en yüksek ailelerin rağ
betini kazanmış yegane 
cilt kremidir. Tüpler, 20 

vazolar 35 kuruştur. 

İNGiıJZ PAZARI 
L. LASTNICK 

İ!ltanbul Eminönllnde Köprü meydaıunda 13 

Zafıycti umum iye, i• lihuı:ılık ve kuvvehid ik halltıııd.ı büyiılr 
faied •• teıir l rörillen : 

Mağazamız. 

içi11 
aram lan 
isim 

l:ulundu 

numarada 1 inci katta 

MUŞ .AMBALAR 
İngiliı kumaılarından ayni zamanda hem pardcsü, 
hem muşamba vazifesini gören janr Angle kauçuk 
gayet tık parclesü gabardin empermeabiliıe her 
renkten bulunur. HaZJr ve ısmarlama. Deri jaketler 

de bulunur. Her çetit ve renklerde: 

O NIFORMA, ASKERi. MEKTEPLi 
v e ıırnir,. , kadıu ve crkok, ~ocııl.lnr:ı ıııah~nı toptan \ 'O per:.ıl.orıdc 

. . f A B R i t' A F i A T 1 N A ~ A T 1 Ş 

Paralar Müdiirlüğüne Borçlu Oıan 
Zevatın Nazarı Dikkatine 

Vakıf Paralar Müdürlüğünden : 
idaremiz namına merhun huluruan aay ri menkul em val ye nı 

icra •• iflAs kanununa tevfikan 4 eylül 932 tarihinden itibaren 
icra daireleri tarafından aahlacaiı Ye badema vadeleri sonunda 
borçlulara ıciaremızden öç aylık ihbarname tebliğ edilmiyeceği ve 
kAffei muilnh!lat ve takibatın mezkür dairelerce ifa edileceği 
alakadaranca malüm ola rak borçlarmı vadeleri .ıouunda ödemeleri 
weya usulii dafreıinde yenilemeleri lüzumu ilan olunur. 

İnhisarlar Umum Müdürlüğünden: 
Müskirat kıımma lüzumu olan (45000) çuval kapalı zarf usulile 

münakasaya konulmuştur. Münakasaya ittirak edeceklerin farlna
meyi görmek ve almak liıere hcr1ıün ve münakasaya iştirak etmek 
üzere yüzde 7 buçuk teminat akçcleriJe birlikte zarflarını nih4yet 
26 - 10 - 932 çarpnıba günü saat 15 • kadar Galatada mübayaa 
komiıyonuna vcrmelerı. 

FOSFATLI 

ŞARK MALT 
,.. 

Hulasası 
Kullanınız.. Her eczanede 

"MUHTEREM~ 

ÇEL T KÇILERE ve PIRINÇÇİLERE 
Fennin en ıon l~rilkldyabnı her an takip eden 

İSTANBUL ÇEL TIK F ABRtKASI 
p ek mllult ' eraille fu liyete batlamışlır v• beher okka çe ltik 45 paraya t cmiıle11lr 

ardiye ncreti ah•m•:t 
alili,·: hmer cadde-al, Apti Subatı No. 302·388 f e l ~ 

Alemdar Z. Mehmet 
Vapuru 

BÜLENT 
VAPURU s AL 1 

l 8 T eşrinicvvcl 
ııünii Zonııuldak, İnebolu, Samsun, 
Ordu, Gireıun , Tnbı:on ve Rizeye 
azimet ve avddt~ aynı i ıkclel.r· 

le Sürmene, Vakfıkebir, Görele \0 e 
Ün yeye uwrayarak a vdet e decektir. 

• Adres: Acentesi : Aceli iy• No. 1 
Tel. 210-17 

NAiM VAPUR 1DARESI 
lzmir surat Postası 

' 20 •aaf ~ 
Lüks 

ADNAN 
vapuru 

li•r p b rlnlerl Galata 
hafta erşeın e rıhtımında.. 

~aat tam 17 de lıareketle doir11 

1 Z M / R 'e 
ve Pazar günleri İzmir' den saat 
14 1 2 da hareketle lstanbul'a 
aYdet eder. Tafsillt için Galata, 
Glimrük kartısmda Site Fran
ıcz Han No. 12 yazıhanesine 

müracaat. Tel. B. O. 1041--Z•yl .t J4!l ~ iı·•l ıııırııırnılı ~oforı•hli

~ N11.uıı11 ıo i 1.ıı~i &ttirn. ".enir.ini alıH·:ı 
ğı •ıı 1:111 ·~kıı.iiııi ıı hiikıııfı olmııılı ğ"ı ilim 

OksUrenlere: KATRAN HAKKI EKREM l 1tl uııur. 
Son Post .. Ma:naa ~ ı 

.s.nibi: Atı Ekr•• 

... İJ•.t Mi.ıir'1 : u.ttt LıH« 

dir. 

YÜN-İPEK 
Mağaı.aaı Bahçekapı'da Meydan
oık'ta Sabık Mu•tafa Şaınh mıe ... 

aeaatı yanında ~ numaradu. 

YÜN - İPEK 
Mataıamıxın •çılacajl l'lln ayrıca 

ilin edilecektir. YÜN - iPEK ken• 

diıine iılm buJmak zahmetini ihti· 

yar eden ntilfterilerİ•• tetekli:ür· 

Jer:nı takdim eder. 

Her türlü bonolarla mazbata 
ve vesikalar, deyin ilmühaberi 

üzerine her şekile işler yapar. 
Balıkpaıar, Makıudiye Han No.35 

--..Uğurlu Zade M. Dervit 

- Satıhk Hane.-. 
Bakırköytinde Cevizlik mahal
lesinin Huıreviye caddesinde 
istasiyona iki dakikalık mesa
fede üçer odalı, kuyu, mutfak, 
ve bahçeyi ha•İ iki bap hane 
ayrı ayrı veya birden ehven 
fiyatla sahlıkhr. T•liplerin lı· 
tasiyon caddesinde numara 32 

de L1tfi Beye mllracatlan 


