
Ankara, 19 ( Husus1) - Ôğ· i kametin tUrkçe okunması için 
re~il~~~n~ göre, Diyanet işleri hazırlıklar ,yapılması maktadile 
~eıslıgı, hır müddet evvel lstanbul bütlln Müftülüklere birer tamim 

llftüli\ğüne mühim bir tezkere g6nderilecektir. 
göndermiştir. Bu tezkerede eı:anın . Bundan baıka Diyanet işleri 
".~ ~~metin tllrkçe okunaca~ı. Reisliği tarafından esbak Antalya 
tUrkçe ezan ve kametin milte· M.ob'usu Koçuk Hamdi Efen.diye 
&ıisııslaı taraf.andan bestelenerek tercllme ettirilen iilrkçe Kuranı 
ifnderilmesi ildirilmiştir. Kerim iJe tefsirin · basılmasma 
t .Sunun Uzeriao fetanbul Müftil· karar verilmi~ ve bu işe n p "-nret 
Uiü tilrkço ezan ve kametin dmek tlzere İstanbula bir heyet 
bestelenmesi için lıtanbul Kon-. gönderitmiştir. Buraya gelen ha .. 
•ervatuvarma mll:racaat etmiıtir. berlere göre, bu Kurana Kerim 
k tercümesi if e tefsirin ilk forma· onsenratuvardaki mUtehassıslar 

Şehrimize gelen Fr•nnnın Suriye F•vkallde Kaml•erl M. Pon•• din Oazl HL taraflndalt kabul 
edlımı,ur. Bu re .. mde M. Panaoyu aa,vakll ismet ,. •• il• D•hlllye Vaklll ve dlllll' hUkOmet erkim 
er asında DtirDyorsunuz. M. Ponaay• ve TUrk. Fran•ız mUz•kerahna dair 3 Unca ••Jfamız ... 
tafsllat vardır. is\ ·ı b - · ları İstanbul Devlet Matbaasında enl en esteleri ha7.Lrlaınışlar 

baaılmıya başlanmışbr. Mntehas· e 
'tt bunlar lstanbul Müftlilüğil sı~lar bu tercümenin çok gllzel A 1 B • ş • Ik• K 
tarafından buraya gönderilmiftir. ofduğunu söylüyorlar. Babanzade zı 1 ır erır 1 arısını 

Haber verildiğine göre Raıııa- Naim Bey de hadis tercOmele-
landa btitün camilerde ezan ve rine devam etmektedir. •• • 

t-ap Saçı Gibi Karın·;.: Ve Kayınpederini Oldürdü 
kanşık Ve Garip Bir İhtilaf 
Rüstemiye Vapurunun Karaya Otur
ınası Çapraşık Hadiselere Sebep Oldu 

B•fından hayll macer• geqen RO•lemlye v•puru 
. Birkaç ay evvel baıından gibi karmakanıık bir ihtilAfa aebep 

bıribiri arkasına birçok bıldlaeler f olmutlur. Çllnkn vapurun men
ge,,Çen RUstemiyej Yapurunuo ma- ıup olduğu acente, sefer eınaıında 
Ceraııoı zannederiı: ki habrhya· Yapurun ka:ıanlarandan birisi yan• 
caksınız: Rüstemiye vapuru birkaç dıiı ıçın hamuleyi kurtarmak 
'~ evvel limanımızdan Batuma maksadile mahsus karaya otur• 
a'.•trniş, oradan mUhim miktarda tulduğunu ileri ıUrerek sigorta 
2'1\z yliklemiı, fakat tekrar lima• ıirketinden para istemiıtir. Hal· 
~ıınııa döndligv ü zaman vapurun buki acentenin bu iddiaıına kar• 
1 • 
. ~ınde kaçak havyar bulunduğu ıılık olarak tayfalardun haııları 
ınbar edilmişti. Bu ihbar üzerine bUsblltiln başka bir iddiada bu· 
~apurun ııranrna51 lazımgelmiş, hmmuşlardır. Bunlar, vapurun 
fakat daha evvel gazların boıal- bir hısadi\f eseri olarak karaya 
trıası içil' RUstemiye vapuru oturduğunu ve kazanın ıonradan 
•uemurlarm nezareti altında Mer· yandığmı söylemişlerdir. Jşte bu 
sine gitmişti. çapratık iddialar Uzerine vapur ida· 

Nihayet ı b lt ld resile sigorta .şirketi arasında derin 
ttnek ı gaz ar ohşa 1 1

' bir ibtilM çıkmıştır. Diğer taraftan 
e er ve qapurun er ta- . _. . 

taf
1 

. • söylenchgıne göre vapurun gaz 
b arandı, fakat netıcede ıh- bamulesiııe sahip olan Neft Sin-

ar tahakkuk etmedi. Ancak dikat Şirketi de hamuleniıı m • 
Vapur r d M . . a cl ımammız an ersme gı- halline vaktinde yetiştirilemediğini 

erken Kuşadası önlerinde ka- ileri sürerek RUstemiye İdaresin-
~aya oturdu. Daba içinde kaçak den tazminat istemiştir. HuJAsa 
'R.. a.vyar araştırması yapılmadan eski maceranm bir sonu olarak 
h lis~emiyenin karaya oturması bugünkü çapraşık va:r:iyct hAsıl 
.•Yiı. esrareugiz görüldü. Fakat olmuıtur. Rüstenıiye vapuru şimdi 

Ş•ırıdı haber alıyoruz ki bu ka- tamir edHmek üzere Halice çe-
l'•y~ oturma meıeleıi, araptaçı kilmlştir. 

-zavallı Kadın; Çocuğunu Emziriyordu 
Zong&ıldak, · 18 ( Hususi) - ı 

Birkaç gOn evvel, Zonguldağa 30 
kilo . tre uzakhkta, Beycuma na• 
hiyeslnde, insanın aldma durgun· 
luk veren mllthit bir cinayet 
işlendi. Recep isminde bir ıerir 
iki karııım ve kayanpeder.inl 
canavarca parçaladı ve kaçmak 
isterken takip ınUfreıelerimiz ta• 
rafından yakalandı, ceıaamı çek· 
mek U:ıere adaletin pençesine 

çok ıinirlenmiş, fal<at bu emri
vaki karıısında kadere r.za k .. 
bitinden :ıahirt bir ıtılcünet g&a-

teslim edildi. 
TOyler ürperten bu cinayetin 

tafsilAtmı bildiriyorum: 
Recep, evli ve çoluk, çocuk 

ıabibl bir adamdır. Fakat bundan 
bir mllddet evvel Muratll köyün
den Mustafa Ağaıun kızı Azi· 
meye göntil vermiştir. Lakin kü
çllk Azime bu, evli, barkh Aşı· 
kın iltifatlarına aldnmadığından 
Recep , ıevdiği kızı babasmın 
evinden kaçırmayı ta11arlamış ve 

Suriyeliler 
Türkiyeyi 
Alkışlıyor 
Adana, 19 (Husuıl)- Beruttaa 

bildirildiğiııe göre Irak HDkOme
tlnin Akvam Cemiyetine girmesi 
mllnaıebctile Hariciye Vekili 
Tevfik ROttU Beyin Cenevrede 
ıöylediğİ nutuk Suriye cfklrı 
umumiycıinde çok derin bir 
memnuniyet teıiri hl11l etmiştir. 
Suriye gazeteleri ve bilhasu 
Vatani partisine mensup gazete
ler dostane makaleler netrederek 
Tevfik ROttl\ Beyi ve Türkiyeyi 

alkı,lıyorlar. -----
Celal B. Geldi 
lktısat VekiH CelaJ Bey bu 

sabah Ankaradan şehrimize g el· 

nıiı~ir. Vekil 8ey iki giln s onra 
Ankanya dönecektir. 

iki karıeını birden llldUren 
••rlr Recep 

bir akıam bu emeline muvaffak 
olmuştur. 

Kıım bal>ası hAdiaeye evYelA 

termiıtir. 
Recep , yeni karısilo bir 

mllddct beraber yaıamış, fakat 
gllnnn birinde tarladan evine dlSn
dllğU zaman kUçUk Aıimeyl bu
lamamııbr. 

Eski kar11mdan Azimenin, ba
basının evine kaçtığım öğrenen 
Recep, derhal ağzından d<llma 
t8fenğini omuılarmş ve kaympe
derinin evine koşoıuıtur. Evin 
önUnde kaympederile aralarında 
müthiş bir kavga başlamış, şerir 
herif bir aralık tüfeğini kaym· 
pederinin göğsüne boşaltmış, bi
çare ihtiyarı kanlar içinde ölü 
olarak yere sermiıtir. 

Mel'un herif, Azim enin 
..Ense.. köyOndeki teyzesinin 

( Devamı 10 uncu eaYfada ) 

Sarhoş Cevabı 

Hiıt... Gece yarısı burada ne anyorsun 1 
- Ben mi ?.. Galiba kendinıi arıyorum. 



2 Sayfa 

Halkın Sesi] 

İkbsat Kurllltayı 
Toplanmalı Mı? 

Bau tnccarla.r iktısadl T&Ü· 
retlerin tetkiki için bir iktw.t 
kurultap toplanmasını teklif 
ediyorlar. 

Aıımot Kudal B. ( Sultnnahmet 
Oçler Kahallesl ) 

- Mılli •im lıba •uü topla 
hlr ye mlstaldl ılJir fttaa teaia 
ettJ. Şimdi l:ııis. dl.ya l>alaranı••aa 

muufferen ~akabilmek l9a ikb.aadi 
bir miaak lhımdır. Ba aUaUIQ -a 
hatlannı da llaracab arttırmak '" 
dahilde yerli :malım tercih etmek 
teıkll eder. Bir tarla, Wr dil lmrDI· 
taytndan •onra bir ele lkbıat koa
ıretlnc lüzum •ardar. 

• Ferit B. ( Aba.ray Yenlkapı e&d-
clesi 1) 

u ilmut konJTedne hatta f.y:
lrallde bir !kongreye ihtiyacımı& yar
dır. Bu huu•taki tepbbiiıled mem
nuniyetle kupbyonım. 

Bu kongrede ,ainız amelt Ye ceut 
tedbirler ahnmah, nazariyat yer bul· 
mamalıdır. Her vatandat yerli mab 
kullanmaya ant içtiAi ·uman ihraca• 
tımız artar ve ithalatımız azalır. 

Binaenaleyh bizde do bir iktıındl 

refah hasıl olur. 
..... 

1 rahim IB. (K dırga meydanı S) 
- Bu - -t D diDyada İktisadi 

lir buhran vardır. Her devlet bu 
il ılır3Da karşı tedbirler ahy • Biz.de 
dt• bunlar .&camen alın11uıtır. Fakat 
muıhur i tuatp!anm111n fildrleriai 
toplamak için 'bir iktısat kongresin• 
der de her halde bilyük faydalar 
beMenebilir. 

* f hsan Bey ~ :::ohzadeb:ı~ ~:ıff pa~a 
aputımauı ) 

- lstanbuldald ban tllccartarıo 
bir fkbsat Kurultayı te'k.lifl~ini .oku
dum. Bize lbir iktıaadi plan lizımdır. 
Bu p lan içinde ziraat, aanayiimix'in 
naaıl ve ıne tekilde inkiıaf e.de.eeği 

te•bit edilir ,.... bıi pWıa :ai)re yüril
nüne Türkiyeııln bu •alaalarıd. daha 
çok inici§ f edeceği muhakkektır. 

Millf Tasarruf 
Mili İktıut ve Taurruf Cenıiy•• 

tinin İs1:anbul şubesi ayın '22 ainde 
Halkevindc biT toplantı yapacaktır. 
Bu toplutıda 29 tep'inieYveı Bey
ndmikl Tas rruf 2ünü içi yapıla
cak propa.{(anda ve faaliyet şekilleri 
konu~ufacakt r. Cemiyet 29 teırini
eyvelde herkc•in Ban'knları;t bir 
tıiktar para yahrmasım tavai)e 
edc:cekt"r. 

Likör fabrikası 
Baz.ı gaz.eteler İnhisar İdaresinin 

likör fabi.ikasınm kapandığım yaz• 
mııta. Din idarede yapbjunız tahki
kata fÖre bu haberin aslı JOktur. 
Bilikia likör fa'brihsmın teTSti Ye 
faLrika yanında yeni ambarlar yapıl
ruası için bazı tasavvurlar val'dır. 

Türkiyeden ko fU ıaıemleketlere 
likör ve far ap ihrac ~dılm~lrted"r. 

Bir Handa Kaçakçtlık 
Gümrük Malaafau M&cliriyeti me• 

mur1arı dün şarap iekelcıiiade lS 
n11aaaralı Kutu iaamacla odaNfl 
Hr:Utonun dolabında kaçak tütün " 

·~-- 7akalamıılardar. 
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• 
Evkaf idaresi Tarihi 
Eşyaları Araşbrıyor 

Bir .a1ıarrlrimu we\ıarimize ~dmif o1an Evkaf 
U..11111 lladlt I Riltl Beyle ..atetif emf qteri 
lıa'k\ıDda ı lr'ifmtiftlr. Rlftl Bey IDllbarıiri.iiia 
eftaf matehaaı• il (Leman ) m ~diji rapor 
.e Evkaf Bakası teflr.ili eh'afmdaki tasanurlar 
laakkmdald ilk naJiDe f8 c:ıevabı :vermiştir: 

1 
- Konyadan ~st;nbula gönderilirken kaybolan 

ftJÜut ~n Muhidclml Arabinin tarihi harka
•rJe kıymetli seccade ve diğer kaybolan tarih 
yactiglrlarile meıgul Gluyor musunuz? 

- Bu malini&e pdı1ik cevap veremiyeceğim. 
Çilnkn V elôller Heyeti muhtelif projeleri nuan 
itibara alarak bir e.bf ka unu liyihuı laaudamif 
Ye meclise vermiflir. lledisia r.timizdeki içtima
uKla bu iliyı1ıa kabul .mldikten 90Dl'•dır iki banka 

- Bu tarihi ~ya hakkında ehemmiyetle tet• 
kikat yaphnyaTum. Bu tarihi eserler Konya Evkaf 
llücllrD Cemal Beyin zamanmda kaybolmuıtur. 

O nkitki dosyaları çıkarttınyorum. Bunlann çalm
tbğma ve kaybolduğuna pek ihtimal vermiyorum. 

\ 

Ye diğer evk&f İflerİ hakkı.oda fenİ bir nziyet 
hhıl olacaktır. 

Belki bir bqka yere verilmi,tir. Maamafı1ı hakikat 
tetkikabmız neticesinde meydana çıkacaktır. 

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

İlk Yağmur 
Havanın Yağmurlu Vazi

yeti Devamsız Olacak 
Gerek \stanbu\ mınta'kasınc1a, 

gerekse memleketin birçok yer
lerinde aylardan eri devam ed 
yağmursuz bir ziyet ınraa. 
Bu yüzden çiftçiler çok müt
klil bir vaziyette kalmış· 
ıa,., bazı yederde taıialana wii-
rülmesi mlmldhı Olamanutt.ır. f'.a
kat dün öğle üzeri ~ağmıy.a 

başlıyan yağmur herkeste bir 
ümit uyandırmıştır. DUııkii rağ· 
mur öğlede &ıqama kadar de•am 
etmiş, aylardanberi kupkuru du
ran tarlatan bir az ıslatmııtu. 
Fuat Yqilköy rasat merke
zmden yapt-iımtz tahkikata &Ö
,re ilıavanm bu y.ağmvrlu l\'aiiy.cti 
naaaiesef de a ız o ca\dır. Çün-
ldi ruat kezi, ya,ğmunm ancak 
24 saat kadar süreceğini, bugiin 
öğleden sonra havama açacağlDI 
söylemiftir. Bwıaılla beraber bu 
yapıurmz n.ı:iyetin uzun stir
!miyeceği, ibirkaç giiD aOlll'a kıı 
gibıleriae girileceii 11aaber veril· 
mektedir. 

Heroin 
Aynanın Ar.kasına 
Heroin Saklaınışlar 
Beyoğlunda Tarlaba§ı cadde-

. sinde Ali ve Ömerin idaresinde· 
ki knhvede yapılan taharriyat ne
ticesinde duvar aynası arkasında 

~klı bir kibrit kubıau iç.üıde 

.ı pak.et heroin 'butunınuştur. 

Bacağ1 Karlldl 
Oamanbeyde otaraa Ynda 

isminde biri şqli - T6ne1 hattında 
işliyeıa ve vatman Abdurrahman 
Efendiain idare.sinde bulunan 
&amvaydan düşerek sağ bacağı 

lcırılmlf br. 

JTütün 
Vergileri 
Kalkacak 

lııııisar İdaresinde TUtün Ka· 
nunu ıprojesini hazırbyan komis· 
yon SOD bir toplantı daha yap
tıktan sonra hazırladığı projeyi 
bitirecektir. Öğrendiğimize göre 
pr.ojede mühim tiitüu mmtakala
nııda t um ıslah merkeileri 
aç 1ması,, tütün iskelelerinde 
alınan yüksek vergilerin kaldı· 
rılması teklif edilmiştir. 

İki Ma~nun -
Biı:i Mahkum Oldu, 

Biri Beraet Etti 
Dün lbhsaı; mahkemesinde Ka• 

ramüreelde kahvecilik eden Et· 
hem pehlivanın muhakemesine 
devam edilmiştir. Ethem pehli
vanın kahvesinde ka~ iskam
l>il ,bulunduğu anlaflld ğı ip. 
altı ay hapıs ve (25) l~a para 
cezasına mahküm olmuıtur~ 

Kontenjan harici eşya sev.ket· 
liği için lbtısas mahkemesine 
verilen Bartiu Günırfik Merkez 
Memuru Salim Beye isnat cdi· 
•en su' sabit olamadığından be
raetiae karar verilmiştir. 

Afyon Ve Tiftik 
Piyasada afyon \'e fftik ilzcrlne 

Cl\Zİp m11a me1eler olf!laktadır. 

ff.Ubaşira Hakaret Mi ? 
Adliyede işi olanlardaıı İsmail 

Hakkı B. isminde birili hakkında 
bir mübaşire halrnret lddiasile 
ıabıt varakası tutı lı»Uflur7 

Vefa - Kumkapı 
V cfa - Kumkap1 idman k'lftbO 

yen"dea tam.Ü' ıettirıiln;iştir. Ayr..ca 
kliıbe bau jimıtastik taluaal.n da 
al maqtır. 

1 Bir Şikayet 
Kadıköyünde Bir Kısım · 
flalkın Rahab Kaçb 
Haber aldığımıza göre Kadı· 

:köyünde Yogurtçu deresi sahi
linde oturanlar, son günlerde fe
~i bir vaziyet karşısında kalmıt· 
!ardır. Yapılan bir 11kayete g&e 
dere tamamen dolduğu için ıe .... 
lerden dereye akaa liğımlar ~r
talığa çok kerih bir koku saç· 

makta, bu yüzden 'ccuklann 
hastalandıgı, evlerde oturulaaaz 

olduğu söylenmektedir. Bu hususta 
belediyeye de m~acaat edilmit
:tir. Belediyenin bu deT"eyi bir an 
evvd temizlettirmeai beklewek-
ltedir. ' 

Türklüğü Tahkir DavaS1 
Dün Birinci Ceza mallkeme

fıindc Türld'*6 tahkir etmektea 
Buçlu Koçonun mUhakemesine 
baflandL Tahkikatın genişletilaae91 
için muhakeme bqka bir aa.a. 
bırakıldı. 

Esrar! 
Beykozda Bir Kahvede 

Esrar Bulundu 
Beykozda iıkele civanaclalö 

Mustafa çavU§un kah•esiade ya
pılan taharriyat neticeaiade ıbir 
miktar esrar bulunarak müsade
re edilmiş, Mustafa çavuş yaka-
tarım ştır. 

V ıpurcu luk tatrisan 
Hususi vapur kumpanyaları hQ;. 

kum~'te fıen~z. cynt1name Vttmemit· 
lerdir~ VapurcuJar be1anname mttd
detiain uzatılmnıını istanek'tedirler. 
Fakat bu ınaiddet 28 gün ısoar• Wt.e
cektir. Bu anüddd bitükten somra 
huauıi vapur kumpaaralan I'-irk 
ı~larrnda poıtaalı1' yapamıyacak

lardar. 

Teşrinienel 1 

Günün Tarih 
··-----
GümrükMüdü 

Cevap V eriyo 
•Kabahat Bizde Deği 

l.tanbul Gilmrük Baımüdür 
;;. Rıhbm Şirketi araaındaki i 

devam etmektedir. Baımüdü 
1edl milyon lirayı tirketten i&teı 
tedir. Dnn · tirketin Yerdiği ce 
yaJmlfbk. Bana mukabil Başm 

Seyfi Bey dün kendiainl gören 
mubanirimbe ıunlan s8ylemiıtir 

"'- Mevcut nizamname mucibi 
tlrket antrepolardan kaybolan e 
ıdan mtı•takfllen nıeı•utdilr. Bi 
mea•aliyetiml:r: mevzubabı ola 
Şirket, bu hususta gümrük ve şir 

memurları tarafından mnıterc 
tetkikat yapılmasına teklif etti. 

teklifi tetldk ediyoruz. icap ede 
bu iı milştcreken tetkik edile 
Ur. Eski istediğimi& par.a ile tim 
bt~timiz para, aiz.ba yudıtı 
gibi yedi milyon liradır.,. 

Belediyenin Bir Davası 
DardüncO Vakıf Hanının yan 

daki kule! zemin arsuına inşa e 
len Hacı Bekir hanının yıkılm 
veya arsa bıedeli olarak 3 bin r 
verilmesi için belediye Hacı Be 
vereseai aleyhine bir dava açmıştı 

Bir Mecmua Hakkında 
İatanbu1 Liman Şirketinden: 
Son günlerde matbuattaki mün 

kaşalar doJayisile .. Kooperatif" mc 
muaııınan Liman Şirketi tarafınd 

neşrolunduğu veya şirketle alakad 
old.p haJ .. danda gazetelerde ba 
yazalar görülmektedir. Ne meı. 

mecmuanın ne de şirket memurla 
tarafından teıkil edilmit bir tirk 
olan Liman Kooperatifinin tirketim 
ile bir güna alakası olm•dajının ta 
lüı... ne,riai Meclisi idaremiz kar 
ile rica eyleriı efendim. 

Yeni Müşteriler 
Amerikalılar lik3r, italyanlat' yul 

•• kepek, Almanlar da •iter b 
etJ• &lmak için Harici Ticaret Ofl 
9ine •Üracaat etmitlcrdir. 

Maarif Tayinreri 
Silifke Maarif Müdürl Nazif, Sam 

sua lllfettiılerindea S1m Beyi 
İataaW lak Tedri•at lllfettiflitfa 
tap eClilmitlerdlr. Viyaaada taha 
2örea l.taabw Miif ettiıleriaden Raa 
Bey keadiaiaden bu mıntakada da 
uti&de edilmek üzere bmire nakle
tlilmiftir. 

Gripten 
Sakınınız! 

Son günlerde fstanbulda grip 
Hk'alatıoa tesadüf edilmektedir. Bu 
huausta keadiaile görllıen bir mu
laarririmi.ıe Sıllhat 'Müdürü Ali Rıu 
Bey ıunlan ıöylemiştir: •sabahları 
n aqam!an ha\•alar ıerinleşmckte
dir. Banan için lıatlun ttı&memiye 
çok •ikkat etmesi lbundır. Hafif 
bir :aopk .al~nhtı bi .. edealer ken· 
dilerioe iyi bakıaalıdırl.r. Grip iJt.. 
ban •ecburi haıtalıklardan olmadı,tt 
i'i" Mdieeler bi&e bilctirH .. me~ 
clir ... 

[ __ • _o_n_P_·_o_st_a_n_ın __ R_e_s_im_lı_· _Hı_Yc_a._Ag_e_sı_· : _______ ,_-:a_z_a_r_U_ı_·a_H_.a_~a_n_B_t!_:J_L!_İ}__o_Kı_i_.· __ J 

1: Komşu - Havalar bir- f 
denbire 90ğudu. 1 

2 - Ne ~alto var ne lisbl,. 3 - Odun kömür de hak 1 4 - Bu gidişle bu kış kı· 
getire. kudayıp ıideceii& Hasan Bey .. 

5: Hasan Bey - Korkma 
komşu.. ,Biz parasızhğ~, hele 
karakııa muafiyet kuancbk. 
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...... r -· ~. "'."' .. -. -------
Gazi .. H~.' . M. ·p~~~ 
soyu Kabul Ettiler 

liirk F - - M .. k . - ransız uza eresı 

1 
Müsait Saf ha dadır 

4 it-stanbul, 18 ( A. A. ) - R .. 
ttı:trrıbur Hazretlerine tazimlerini 
lnııl· mek ve devlet adamları
titn. a görüşmek için memlek .. 
Pe:ke I aelen Fransamn Suriye 
F' a ide Komiseri M. Ponıo, 
~:ıı~ B6ynkclçiıi Kont dö Şam· 
blr ~ e beraber Gazi Hazretleri 
~tk~l odan kabul edilmiı ve Bq
Şük'r.ı Paşa ile Hariciye Vekili 

lı Kaya Beyle görllşmüıtiir. 
l'(l k~ konuşmalar eanaıında 
iyi" 'Y• ile Suriye arasındaki 
111h kh.nııuluk münasebetleri meY
tat ~ ıs .olarak bunların ber iki 
~tra. ıçin en iyi neticeler 
,,

1 
Cc:ek şekilde inkişaf ettirilmesi 

k() Usu izhar edilmiı n bütün 
İçi tıdUJnıalar çok mlisait bir hava 

rı e geçmiştir. 

M. Ponso Gidiyor 
ter ~· Ponso diln sabah İstanbul 
u.,_,a _ında bir gezinti yapmış, öğle 
'lti~•. Fransız Sefirinin keşide 

gı ~iyafette bulunmuştur. 
J>a Bu ziyafette Başvekil İsmet 
'-tuh, Şükrü Kaya, Hariciye 
l()rdteşarı Numan Beylerle Ko· 
Pa u Kumandana Şükrll Naili 
ı\t Şpda hazır bulunmuşlardır. 
s11 • 0 nso bu sabah şehrimizden 

'
1Yeye hareket edecektir. 

&;,. Define 
&ıılundu 
~fe V ~f~ bozacısı Hacı İbrahim 
~ t"dının yeni aldığı arsada te
ı.:d kaularken amele İ•mail tara
'lt ao 21 gümllş µara ile 10 tane 
ktı ·~·k 16 tane mecidiye, bet tane 
t,!u altın, yllzilk ve sair mD-
1'«) berat huluomuştur. Paralar 

sene evveline aitdir. 

8 
Apaartman Yasak! 

~k elediye dar sokaklarda ynk
lllliy apartıman inşaatını mcnet

e karar vermiştir. 

SelAnik Muhteliti 
teı!~l~nik muhteliti şehrimize 
tunı ••tır. ilk maçını önlimllzdeki 
'-b a gUnü KaragUmrDk spor 
)'p a uıda Karaglimriik takımile 

acaktır l' . 
ıcaret Borsasında Sıkmll 

fllt;icaret borsasında yeniden 
l'ica •ıkıntısı başlamıştır. Borsa 
bir .ret Odasından beş bin 1 "ralık 

ISfk 1 raz aktetmektedir. 

c~ana B. Şehrimizde 
~illa llrnrük ve inhisarlar Vekili 
lttlcik Bey d6n şehrimize gelmiş, kt Yapmaya başlamıştır. 

I< lbns Mekteplerinde 
"ıl ~~brı, Türk Mektepleri Uınu
diiQ ufettişi lbrahim Hakkı Bey 
lt...~a.'."eıunen ıebrimiıc gelmiştir. 
llıa,ltt '"' Hakkı Bey Kıbrıs TOrk 
h epfetiaade Türkiye dera 
'6:1fft•.mların111 tatbik edildiğini 

., t!fl\ıtffr. 

----~---- __....._~·--- - "I 

~ a Ehemmiyet D 1 _ ' ____ _ 

l ~ Bau İn•anJar " ehemmiyet • ı 2 - Bunlar mOblm fe7leri bir 1 3 Hayatta muvaffakıyetin bat-
deailen 'eyi CSlçemeıler tarafa atar, ildnct derecede kalan bca ıartıarından biri dt ebemmlyeti 

.. ylerle utraıarlar takdir etmektir. 

:SONjTELGRAF HABERLERİ 

Köylünün Yüzü Güldü 
Tütün Piyasası Yükseldi, 18 Milyon 

Kilo Tütüne Müşteri Çıkh 
Jzmir 19 ( Hususi ) - DUndenberi tütün piya

sası son senelerde hiç görülmiyen bir hararet 
içindedir. Bir ecnebi 9irket Hamburga gönder
mek üzere vapura 250.000 kilo tütün yüklemiştir. 

1 
kilo tDtnn üzerinden anlaşılmıştır. 

Piyasada mevcut on sekiz milyon kilo atok 
tütünün- bu ay içerisinde kAmilen sablacağl tahmin 
edilmektedir. 

Bir Amerikan ıirketi Akbisardan 931 senesi 
mahsulü olmak üzere bir milyon kilo tütün aldığı 
gibi Romanya Rejisi de yüz bin kilo almıştır. 

Diğer taraftan Avusturya rejisi ile de iki milyon 

Yeni sene tütün piyasasınm yarın Ödemişte 
170 kuruıtan açılacağı tahmin edilmektedir. Ban
kalar tiltllncülere borç para vermek teklifinde 
bulunmaktadırlar. - Adnan 

---- · -

Bir Hapishanede ihtilat 
-- - ~- -

1000 Kadar Mahkôni Gardiyanların 
•o 
Uzerine Hücum Ettiler 

Kingaton US - t A.A ) - ( Ontario ~ içinde 
1000 kadar mevkuf bYlunan Lortsmouth bapisba
neainde bir ibtilll çıkmııtar. Gardiyanlar mevkufların 
tarafından tepelenmesinden korkulduğu için gece 
geç vakit imdat kunetleri çağırmak llzımgelmiştir. 
isyana sebep mevkuflardan birinin beyhude bir 

firar tCfebbliıll llzerine diğer bilcUmle mabpuslann 

birer hllcreye kapatılmalanna karar verilmiıtir. 

lzmirde 
Bir Meyva Kooperatifi 

Teşekkül Etti 
lzmir, 18 f A. A. ) - Meyva 

Ye ıebze mllstahsilleri tarafından 
şehrimizde btıyük bir satıı ko~ 
paratifi teşkil olunmuş ve niz.am· 
nameai vekiletçe tasdik edilmiş· 

tir. 
Kooperatif, önümüzdeki hafta 

ite başlıyacaktır. ----Ruslar incir Ahyor 
İımir 19 (Hususi) - Rusla· 

rın piyasam zdan incir alacakları 
haber verilmektedir. Bu haber 
piyaaada iyi bir te•İr yapmış. 
incir f.iatleri bir -kuruş yüksel-

iftir. 

Mevkuflar, bu emre itaattan imtina ederek bir-

takım maniler ve haillcrle bir siper vücuda sre
tirmiılerdir. - ---

r 
Gazi Hz. nin 

Avdetleri -· Reiıicümhur Hı. nin hafta •onun• 
da Ankarayı teşrif buyuracakları, 
Batnkil Paıanın da kendi· 
lerine rebkat edeceği haber 

' 1 Bir Cinayet 
Katil, Öldürdüğü Gencin 

Ce-sedini Parçalamış 
Edirne 18 (Husust) - Şehri

mizde çok feci bir cinayet olmq, 
Cafer isminde bir talebe parça 

Katil yakalanmııtır. 1 
parça edilerek öldnrnlmilftnr. 

L-.--------------'' Haber verildiği.ıe göre şerir he-
rif, zavallı genci öldllrdükten 

verilmektedir. 

Çankırı 
Ormanlarında 
Bir Yangın 

Çankın, 18 ( Husasl) Çerkeı 
ormanlarında hizar ameleleri yan
gın çıkarmaşlardır. Y angan llç 
gftn sUrdOkten sonra s&ndftrlil· 
mntmr. Kadri 

sonra cesedini parçalamıf, clir
münü örtmek için ceset par
çalarım birer tarafa gizlemif tir. 
Bu kanlı hAdiae bllyllk bir nefret 
uyandırmııtır. 

Yugoslavya Sefiri 

Bir Mahkllmiyet 
lzmir 19 ( 1-tuıu.ı) - Jnıüiz M J,.ı Vazı.yet 

tebaa11odan Rifar isminde biri a 

Ankara, 19 (Hususi) - Yu
goslavyanan Ankara Sefirliğine 
tayin edilen doktor M. Miroslav 
Yankoviç bu sabah · 9ebrimize 
gelmiştir. 

Tlifk milletini tahkir cürmünden ,, Ankaradan bildirildiğine gike 
doleyt bir sene hapse mahküm umumi mali vaziyet mütevasııl bir 

1 

- -
Bir 
Cevaptan 
Sonra .. 

ısası 

---------· N. S. 
VA - Nu Bey 

Cevabınızı okumaya bqlar 
başlamaz daha ilk sabrmızda ha
f12:anı:un zayıflığma hükmetmek 
mecburiyetinde kaldım. Bir parça 
dlltünseydiniı "Adsıı" mecmuanın 
söyJediğiniı gibi mevcudiyetini 
yeni işitmemif olduğunuzu hahr
lıyacaktmız. ÇOnkO "Ad111,, ın 
size sorulan suali havi nftsbasınan 
elinize mutlaka geçtiğini ben, 
aayet iyi biliyorum. 

VAii Bey; mllcrim olduk.lan 
kunetli deliller •e müteaddit 
ıabitlerle kat'iyet peyda etmiı 
kimıeler varclır. Mahkemede ha
kim onlara ldet yerini bulsun 
diye, cevaplan karara temr etmi· 
yecek sualler .orar. Benim 8iıe 
sorduğum sual de o kabildendi. 
Cevabınıza gelince: 

Sizin yazınızda benim suali· 
me cevap teşkil eden bir harf 
bile yok. Bilikiı yanlıı noktalar 
var. 

l - EvveJA: "Dilimizi tatar
cıklar bllrilyor" diye yazdığını• 
yazı "mizahi,, değildir. Sonra, 
memleketimize gelmiş dil bilmez 
T atarlardao bahsediyorsunuz. Ve: 
11 Kazan tatarcasile yuğrul
muş bir ırkdaş, U\rkçeyi iyi bile
mez.,, Şeklinde pırıl pınl bir 
covber yumurtluyorsunuz. 

VA • Nô Bey; slzin bu iddi
anız her nokt-adan yanlıştır. ÇOn
kn sizin o babiı buyurduğunuz 
ırktan bize gelenlerden ilimde "' 
lisanda ilerlemiş olanlar vardır. 
Kurultayın derneklerinde aza ol
muşlar Yardır. ihtimal talebeliği
nizde size tllrkçe deni vermiş 
olanlar, tbrkçeyi pilrOzsllı g3rii
ıenler vardır. 

2 - Hatice Süre1ya Hanım; 
uzun seneler .Oren seyahatleriniz, 
tetebbüleriniz neticesinde fU fikri 
edinmiısiniz ki bizim dil ailemiz
den; birinin merkezi lstanbul, 3bO
rUnün Kazan olmık üzere iki 
a)rı lisan meydana gelmif, miş .•• 
Dllnyada - biliiıtiına - hiçbir 
ilim "TOrk lisanları" tabirini kul
lanmamıt "Ttlrk lehçeleri" demİf"' 
tir. Hatta daha geçen sene lıt
tanbula gelmif ve darlllfnnunda 
iki konf eram •ermiı olan Profe
ı&r "MeilJet" bile Türk lehçele
rinin hAIA "tek liaan" olduğunu 
söylemişti. Şu halde, riyazi kat'i
yet kazaomıı bir hakikat vardır: 
" Tllrk liaanlan .. yoktur. " Türk 
lisanı,, vardır. 

Cengiz devletinin kurulu-
ıundan, yani ta on üçlincü aıır
danberi yalnız Oç türk lehçesi 
vardar. Türkistan ve Altın ordu 
(yani Kazan ve havalisi ki buna 
" Çağatayca .. diyoruz) ikincisi 
Azeri. üçüncüsü de Anadolu 
lehçesidir. 

3 - Tabirleril halktan atalım, 
diyorsunuz. Ben siıin s6z0nllzden 
çakmamak nezaketini '-latereyim, 
ve tabirleri halktan alayım. Fa
kat, ue yazık ki biaim halkımızın ~ Konferans 

•ikan Murahhasları 
A. Yarın Gidiyorlar 

edilmiftir. waziyettedir ... Ne bOyOk bir nikbin· 
lik ne de acı bir betbinlik" cl\nı
lesile ifade edilml·ktedir. 

kullandığı tabirlere bakaraak za
- rarh çıkarız. Çftnkll Tnrkiye Türk· ,,..---:--.;..... ______ .;..... ___ """"':'.'"'__________________________ leri. Türkiye dlf Tilrklerine toptaı 

tot>ı Yın 23 üncü günü Bftkreıte 
t'tı,,•rıacl\k olan Balkan Konfe
l ına • 1· k 

İS TER J NA N 
1 

] STER İN A N M A / vekun Tatar derler. Ke~a Kınm-
İılar da kendilerine Tatar tesmiye 

.,._!!il :ş ıra edecek murah· Be.tvc kil İunct .Pata bu defa Şark vilayetfc,.iııi muaUlm mektebinden çıkan yeni rnuallimlerir\ tayin 
•ea "':•:uı~ yarın »aat onda Prc~ dolaGarkcn ha~kın ondan müşterek "~ mü•tacel t ir emirleri hili gelmemi1tir. Ucra~ere başlana!. bir ay-
td~c !k'1 arya vapurile hareket tuzCl:a ydpılnııuını istediji 'ey m-=kteptır. Bütün gez· dan fazla oldu. Hiçbir yere tayin edilmiycn bu genç-

!.) ~ lerdir. diği yerlerde ayıu teıneuııi ile kartılatım,tın Biu ler çok aıkı bir vaziyette kalmıtlardır. Birkaç telgraf-
t;>Ugij mektep yapıntı:, muallim göndf'rin ·L la Vekil~te müracaat ieltıkl.:ri halde henüz b:r cevap 

bit . . n nnırahhaslarımız umunıt lb ı · d - k- t ı d • B ı ı .1 IÇhrna k d . t1a u:u un ı ııa:ıc e er e oluyoruz:: u ıene a •mamı' ar.;ııır. 

"'" a tc eceklerdır ... Yu- • fS TBR rıN u 1'*119 J rltlf 
*-bri ltl~rahw heyeti de bupn 1 ' Anı ~ ., 4D d NM At 

•ntıe gelmektedir. !-------------------------------------------' 

ederler. Halbuki bahis buyurdu
ğunuz " Kaıan " abalisiuin 
köylü kısmı kendilerine .. lalim. 
yahut .. Türk,. derler. Tatarcalığa 
gelince. bu, münevver Kazanlılar 
arasmda, o da son •nelerde çak
auı bir cereyandan ibarettir. 

4 - "Bir R\ltun bir Bnlgan. 
• 0 C" v ' • ı . . '' 



4 S•yfa 

1 
~Memleket Manzaraları 

Gece Gündüz 
Ağlıgan Kadın 

Adana (Husust) - lzmir be
lediyesi tarafından Ceybana tin· 
derilen (50) yaşında Gilllbar H. 
isminde bir .kadından bahsedece
ğim. Mütemadiyen ağlıyan, g5z• 
Jerinin yaşı dinmiyen bu kadın 
herkesin hayretini celbetmekte, 
temizliği, düzgUn sözlülliğO. ve 
ağlayışı onun hüviyeti hakkında 
esrarlı dedikodulara sebep ol· 
makta idi. 

Dilenen bu kadın evvelki gUn 
kulübesinde öldU. Fakat ölüm 
dedikodulardaki esrarı meydana 
çıkardı. 

Gülüzar Hanımın kulübesine 
girenler onu namaz .eccadesinin 
üzerinde, iki resme bakar bir va
ziyette ölmüş olarak buldular. Bu 
vaziyet eSl'arlı bir şekilde de•am 
eden dedikodulara hak Yerdir
mişti. Kadının ötesi berisi arandı. 
Kulübenin tanzimindeki zarafet, 
temizlik, çamaşırların inceliği 

nazarı dikkati celbediyordu. 
Yapılan tetkikat neticesinde 

bu kadının hmirde oldukça iyi 
b ir mevki sahibi bulunduğu, ayda 
150 lira maaş alan bir adamın 
ı:evcesi olduğu, biri ikinci komi
ser, diğeri polis iki oğlu bulun
duğu, seccadenin üzerindeki re
ıimlerin bu oğullarının resimleri 
olduğu anlaşılmıştır. 

Kocası son zamanlarda başka 
bir kadım severek Gülüzar Ha
<!ı mt ihmal etmiye· başlaymca ka· 
dmcağız kocasından ayrılmış ve 
oğullarının yanına gitmiştir. Fa
kat bu ayrılık kadmcağızın zih
nine de dokunmuş olduğu için 
oğullan kendisine bakmamışlar, 

o da eşyalarını toplıyarak Cey• 
hana gelmiştir. 

Her namazdan sonra oğulla· 
rrıın resimlerini karşısına alıp 
ağlayan bu kadıncağızın temiz 
hayatına ait bir de hatıra defteri 
bulunmuştur. Evde 3·4 yüz lira 
kıymetinde çok temiz. ve nefis 
ipekli eşya ve çamaşır bulunmuş, 
bunlar .belediye tarafından alın· 
mıştır. 

Gülüzar Hanımm dilendiği pa
ra ile kendin'3en başka fakir bir 
kadını da beslediği ve ona bak
tığı anlaşılmıştır. 

Balıkesirde 
Bir Adam Sarhoş Edici 

Şıra Satıyormuş 
Balıkesir, (Hususi) - Sarhoş 

edici şualar satmakla maznun 
olan Bekir isminde bir ş racı 
yakalanmaştır. Bekirin 70 kilo 
tırasa ve 80 kilo cibresi müsa· 
dere edilmiştir. Bekirin şıraları 
tahlil edilecektir. 

Diyarıbekirde 
Posta işleri Çok 

Mükemmeldir 
Diyarbekir, (Hususi) - Şeh

rimiz posta işleri ,ok mükemmel
dir. Haftada dört defa muntaza
man posta gelip &İtmekte ve 
her biri sahiplerine bir iki saat 
gibi kısa bir zaman zarfında 
derha! tevzi edilmektedir. 

Po!>tabanede ge~eleri de çalı
şılmakta. saat 24 e kadar taah
hüt iı ve adi mektup kabul oluo
ma!!tadır. İ.stanbuJ gazeteleri 
burada intişarmın üçüncü günü 
o r.. nMaktnd r l i bu ;ostafor
rn ı tıki sürate cleliilet eder. 

SON POStA 

• 
Çanakkale imar Ediliyor 
Burası Yakın Zamanda Asri Ve Çok 

Güzel Bir Şehir Olacakhr 
Çanakkale (Hu- da hissedilmek• 

ıusi ) - Çanak· tedJr. Maamafib 
kalede hararelii ....._ henUz ıiklyet 
bir inıaat faali· • edilecek bir hal 
liyeti vardır. Dört almamışbr. Çift· 
beş ay evvel çiler yeni sene 
başlanan ioıaat• 
tan mühim bir faaliyetine başla-
kı smı ikmal edil- mak için bereketli 
miıtir. Yeni bi- · yağmurlar bek-
nalar kasabamn lemektedirler. 
umumi manzara• Bu ıene Ça-
aını bir kat daha 
güzelleştirmiştir. nakkalede meyva 
Tesiı edilmekte mahsulü pek be-
olan Müze git- reketlidir. Bağ 
tikçe zenginleş· 
mektedir. Müze Giz•• Çanakkalede Maydoa l•k•l•al 

bozumu mevsimi 
yaklaşmıı ol· 

masına rağmen en nefis lizümler 
burada ( 5 • 6 ) kuruşa satılmak· 
tadır. Balık fiatleri de çok ucuz· 
dur. lstanbuldan hergOn vapurlar 
ile getirilmekte olan palamutlann 
çifti on kuruşa satılmaktadır. 
Çanakkalede yetişen barbunya 
balıklan da lstanbula nakledile
mediği için çok ucuz fiat ile 
satılmaktadır. 

ye bir ay zarfında muhtelif yer· 
lerden 30 - 40 parça gayet kıy· 
metli eserler gelmiştir. Burası 
çok yakan :zamanda en xengin 
müzelerimizden birisi olacaktır. 

Kasabadaki sinema binaSJ 
asri ve zaı:if bir şekilde tadil 

' edilmekte, sesli filim tertibatı 
vücuda getirilmektedir. 

Balıkesir • Çanakkale şosesi 

ikmal edilmek üzeredir. Yeni 
yolun kasaba ile birleştiği kısımda 
iki kilometrelik saha parke ile 
döşenmektedir. Bu şosede mfite
addit beton köpr61er bulunmak· 
tadır. Su mecraları ve bekçi 
kulübeleri gayet sağlam ve zarif 
bir şekilde inşa edilmiştir. 

Memleketin her tarafında d~ 
vam eden şiddetli sıcaklar burada 

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

• 
lzmirdeki 
Cinayet 

Bir Serseri Enişte
sini Tabanca İle 

Öldürdü 
1zmir, ( Huiusl ) - Cuma 

gecesi Turnovada çalgılı kahve· 
de mülhit bir cinayet olmuştur. 
Kahvehanenin sahibi Arif Aga· 
dan, kayın biraderi Şevki uzun 
mUddettenberi para istemekte 
ve kendisini tehdit etmektedir. 

Sabıkalı bir şahıs olan Şevki 
bir müddet evvel bir cerh vak· 
asından dolayı hapse girmiş ve 
hapishaneden ç ktıktan sonra, 
işsiz gliçsüz gezmeye başlamıştı. 

Eniştesinden mütemadiyen para 
çekmekte idi. Eniştesi, onun bir 
İf görebilmesi için kendisine 
iki de eşek almıştır. 

Şevki bir müddet evvel bu 
eşekleri satarak içkiye dalmrı, 
ve tekrar eniştesinden para 
çekmiye başlamıştır.. Yine bir 
gece Arif Ağadan para iste· 
yince, Ap artık nremiyeceğini 
söylemiı ve Şevkide bu ıuretle 
kendisine fevkalide kızmıştır: 

- Sea g&iirliln 1 diye teh
dit savuran ŞeYki, e•e gidip 
bir haylı içtikten sonra kahveye 
gelmiş, oturmuştur. Bu ıırada 
kendiaine nuilıat etmek isteyen
leri kovınllf, ve eaifteıine de 
küfürler aavurmuıtur. 

Şevkiyi yataıtırmıya gelen 
Arif yanında otururken, ŞeYki 
tabancasını çekmif Ye Arif 
Ağayı karnından yaralıyarak 
öldürmüştür. ----

Edirne Statyomu 
Edirne, ( Hwrusi ) - Edime 

stadının tamirine ve ıporcular 

için stada yeni binalar ilivesine 
başlanılmıştır. Stadın mUmkOn 
mertebe asri şeraiti haiz olma
ıına çalaşmaktadır. 

Çankırı Panayırı Durgun Geçti _ 

Çankırı ( Hususi ) - Çankın panaym diğer ıenelere nisbetle 
bu sene çok durğun geçmiştir. Buğdaylar,· at, inek, &knz, koyun 
ve saire güneş altında fena bir vaziyette kaldığı için yarı fia•ına 
satılmıştır. Öküzler, inekler ~ 10 lira, keçi koyun bir liraya git
miştir. Panayıra ait iki intiba gönderiyormu. 

~------------~ .......... ,,_,, ____ ~-~ 
Merzifonda 

Muallimler Birliği 
idare heyeti 

Merzifon. ( l.._ıl ) - Mual
limler birliji 1-' den aneal 
mllaasebetile llE ba,lk toplaab
amı yapauf " ,.n idare hey .. 
tini aeçmittir. idare heyeliDe 
Vehbi Cem, Eaftl' Naha, Sabri, 
Vedat Be,ter .pmiflerdir. 

ilk Ye orta mektep muallim-
leri geçen akşam da kollej mu
allimleri tarafından daYet edil
mitler ve bi)yGk bir misafirper
verlikle karıılanmıflarcLr. Kol
lejde davetlilere bir çay ziya
feti verilmiş, fenni, alaliki ve 
terbiyeYi filimıe, gösterilmif, 
eğlenceli ve musahabeli bir 
gece geçirilmiftir. 

MaJatyada 
Kıymetli Asanatika 

Çda1or 
Malat,a ( Huaual ) - Burada, 

çok eaki deftrl.e ait mlbim 
uarı atika me1dua cakanlmlflu". 
Eıki bir saray ile bir ton ata-
lıtında bir -- heykeli Ye 
Pazar ola H... Beyin kafa .... 
dan blytık Wr kafata11 bulun
muftur. Hafriyata devam edil
mektedir. 

S6ylendiğine gire, Aslantepe 
denilen bir tepede meydana 
çıkarılan bu saray, Hint Hititle
rine aittir. Ve bu tepe, bu eaki 
kawmin merkezi hllkQmeti olan 
bir ıehirclir. Yeni Jeni kıymetli 
eserlerin meyaana çıkacağı Omit 
edilmektedir. 

Atlünakaşa 

Bizde 
San' at 
Hayatı 

Nurullu.lı A~ 

Geçenlerderde çıkacağand" 
bahsettiğim "Yeni Kültür" gaı•• 
teli birtakım tanınmamıt imı' 
)arla çıkmaya başladı. Bu "tanıO
mamıı imzalar,, sözünde bir ir 
tihfaf bulunduğu zannedilmesi" 
bilAkis, yazı hayatına yeni gird 
gençlerin kendilerine eskiler' 
den bir kaıemen aramam..,. 
onun isminden istifade etmemC
ğe kalkmaması kadar güzel blı 
şey olur mu? lştd birkaç gellf 
"Biz bayleyiz! ••. Bakalım ne 1" 
pabileceğiz? " diye ortaya çıkl' 
yorlar. Hemen başımızı çevirnıİ' 
yelim Ye ne yapabilecekleriııl 
beldi yelim. 

Ne yaptıkları daha belli dr 
ğil, M. T.N. imzala bir şiiri bo
tuma gitti: 

Çocukken. 
Muzıka kutumun UatUnde, 
Daha yava, yavaf dönen, 
KUçUk bebeklorJ 
Andırdılı lç1n, 
Gazinoda dansed n 
BUyUk bebeklere 
Bakm-ını seveı•5m, 

Bu manzumeyi yazanda, Jr 
poo hai - kai şairlerini andıraO 
bir bil var. Niçin imzasını atmır' 
m11? Bu küçük manzumesi ban' 
" Yeni kültür " ü sevdirdi. 

" Yeni kültür l• de daha ilk 
nüshasında bir anket açmıft 
bazı tanınmış muharrirlere: "Me~ 
leketimizde bir san'at hayab 
yar mıdır, yok mudur? GenÇ 
nesilden ltmitvar mısınız? " 
diye soruyor. Maru• bir şairimi' 
buna: "Tabii yok... Tabii yok. 
Var mıya?,, diye sinirlenerek er 
vap veriyor. 

O ıairin daha birçc1
( kanr 

atleri gibi buna da iılirak ede
miyorum. Pek .. vardır,, da diyr 
miyorum amma hiç olmazsa dünkU 
kadar var olduğundan ş6pheıll 
yoktur. Dtınkn gibi buglln de 
birçok gençler bir şeyler yazmıy• 
çahııyor, yazdıkları kendi yaşlarıır' 
dakiler ve kendilerinden küçüklet 
tarafından okunuyor. Yazanlar dit 
okuyanlar da az; hepisi bir araya 
geldikleri zaman bir mecmuayı 

bile yaıatacak bir kalabalık ter 
kil edemiyorlar. Fakat şüp
hesiz ki çoğunda bir san'at 
muhabbeti var; inaomazsanıS 
hergtin çakan uf acık şiir v• 
nesir kitaplarana bakın: O genç• 
Jer bu kitapları kendi paraları 
ile, ekserisi sıkmhya katlanarak 
çıkarıyorlar. O halde bir ıey, bit 
bayat var. 

.. San'at bayata " ndan mak"' 
sat berkeain aan'ate itibar etmeti 
İle bu filpbeıiz yok; fakat bll 
ıde hiçbiT aaman olmadı. lnki-

na da hiçbir aaman çahşılnır 
dı. Belki .. Seneti • FUnua " cll"' 
lar mOatema, bizde her nesli 
edebiyatı, saa'ati bir ıey öğret• 
mefe, 1&n'at harici bir gayey• 
alet etti. Öyle iri kitap okunırrf 
ta bir parça alışanlar bUe 11 

okumak zevki içia değil; iıtifad~ 
etmek, için okudular. Halbuki 
aan'at ihtiyacı faydalı bir ıeY 
&ğrenmek için değil, başkalanlllll 
bize benzemiyen, b!ze f aydall 
olmıyan ruhi haletlerini l. if rn~k 
armsile okumakla baılar. San at 
ihtiyacı hasbi tecessilalln nıab
ıul&dür. Bizde bu nevi tecessJıOOI 
üakif&fma çalatılmadı ve bunı.Jll 
için aan'at ha7ata hiçbir sa111aJI 
olmadı. 



~" T.-r.neı 
r L s·.,aset Aıu __ 

M. Huver 
Kaybedeceğe 
Benziyor 

Şi,.ali Aıauika•m mtHteiik hiA
k&a111ett r • b•güalıü Cürubur Reisi 
~ Hu,. . . b .. l • eruı yerme ır yen sın ·~-
tnek iizerea1rler. Amerikan intiha
bata, •on katı seçme ırftniinden ev
-.e b r takım lıazırlıklarla INtflar. 
Meınlekette mevc•I hrkal.r. Cim· 
bur Reiıliğıne s.eçecekler i namzedi 
t.!abit ederler. Bunun için, kendi 

~: a ~::::tı:,:D~•r:f :a:~;,~:;ah!:ı:~: 
Ç••••ak halk arumda propesarttla 
b'6t11klan aöylerler. Unl\11!1\i efk1r1t 

" suretle la-.zarladar. 
811ıu11, Amerlk:ıda, vaıiyet yu· 

k•rtd• •rtlattıtums ıekiltledir. Falrat 
her zanıRnki intJhaplardan biraz da• 
·~ hararetli bulunuyor. Bunun .ebe· 
~ı, nıernlekette kuvvetii Nr ekaeriye
te ...,.. .. Clmh.n,et~ fwlramn ite 
ekıeriyeti kaybnecek s1'i ...... 
~incte. il.t .. ,.... ç .. w Ame· 
rıt..tla teuibe ecW•itMr ı Zamaaıa• 
da b·, bQ' ran aeçen reiaicambur 
•ter tekrar namzetDğini koyarsa 
~hemehal kaybedu. Huverin :r.:ı:na· 
"

111da Amerika bOyiik bir buhran 
l•frmlftır. B"ndan dolayıdır U ka· 
1•nnıaa, ilatlmallerr az.afmııtır. En· 
•en bir mee.mu., ltallc arasıacla I• 
lllilyon i• •ap •anbu clafıbalft 
••anıetlerden H9ftrlo demokrııt 
lloa..,~1tt~n .._..ini .. rcih ettijini 
••ika ıorıuuıtur. Gelen cevaplar iki 
'-'l1on kaciaNtr n b17Dlıı bir elue• 
tiyet Roıvelte rey Hrmlıtlr. Bu bal, 
A111"rikan cllmburiJ&t partiafnln çok 
••ıik günler yaşad1tını ıröst"riyor. 

Sftrf'):; 11 
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Dörtler Konferansı 
Almanya Tekrar Davet Edildi. Mak 
Donat Almanlara Teessüf Ediyor 

Berlia 18 - Ganteler .... ı 
gib mulaJaatıtlwmn Hwid)9 
Nazın F&a ıarata .t,.ret eUilW 
ve AlmmYllJI lebu ......_ 
konferaMU1a elam ettiiW ,.. 
maktaclldar. 8-iciJe .... .. 
h-.ta eıYelce ce•ap ••411111 
ve Almaayum içtima ...,_. 
oı.ak Cenevreyi bhal edaliye
cetmi .a,lemitlir. 

llakDoa .. T•••·~ 
Lonra. 18 - S.,u Hl iL 

Mak Donalt beyuatbl .....,.. 

demİftİr ki: 
• - Ab•s• talih-"-., 

m6savi .. lı taleWwde l.rilte~ 
itir::ız ve muhalefet etmiyeceğini 

pekilA i»Haıektedir.,, 
M. Mak Do...ıt. 4 diru. 

konferanumn içtimaml temin içİlt 
yaplljı çahpnal•a devam etJHk.. 
t ve bu işin tahakkuk-o.. 
ümihar olmaktad&r. 

M. Mak Donald devamla de-
miftir ki: 

.,. - Almanyanm konferanaa 
i~tirak etmiye Amade olduj'uou 
MSyfemelde beraber mahiyeti ben
ce meçhul bazı sebeplerle Ce
neweye gitmekten çekinmesine 
.100 derece müteesaifim. 

Bizim siyasetimizin temel taşı, 

Avrupa matbu&t n bllllaaa Alman ıasetelerl Almanyanın teaUbat hakkın• 
daki mllloat iddialariJe del•clm· BUtUn dbya h• me ele He ıae9guldar. Fakat 
geçen lb. Soeyaı cte .. kıat tanuının naıirl elUn olan •Forvent11 pzelesi, 

1914 de Pdet mi edlyens Hdevbaeı alanda bir makaJc yazdı. Bunda pek 
yakında Pnaıya, BaYy~ Virtemberg Te Sabony1lda tekrar kırallıfln llln 
edllecetfaj bir takııa delillerle ilpat etti. Gaıte, ~ aymar kanunu ... iaine 
yemin edeıı .lbnıtal Foa llhMleabıırgun yeaWılne u.dık bul11n&c:ığmdaa filphe 
etmektedir. Clıalnrrfyete çok udık olan bu Alman gaıeteafne göre, ihtiyar 
Mantal istifa ettikten HNU& ubık. eliaht l\icbik-Giyom, Almanya lmperator
Juğılndan Na"bi ealta at Yaıifeaioe g~ccek n d•ter iiç 1nemlekelle de Kırallık 
iH\n ed ~ tir. 

Rf'Slaunb a da B:n-,; r 
göatcrıııc~tedir. • 

V~fabttı Uitprelt \'e sa~ kardetı Prens Fr&ntzı 

Ro an ya Kabinesi -----

Gönül işleri 

Kocaın 
Eve 
Döndü Amma! 

"15 •ne enel 14 Yaflacla 
ikea 38 1qmda birile eYlendim. 
D&t btıt ... içiade ~ ~ocup. 
111111 alda. Gençliğimi evime 

TSdim. Fakat -- nefret etti
recek dm;re YuaD kı~ 
lıja. ailuinia cledikodulan beai 

, e'fimclea •• çoceklanmdan bile 
UUDdırch. Artık Hvemi~ordum. 
Blltün ricalarına rajmeo gönlQ. 
mi veremiyordum. Muztariptim. 
Sonra bir bafkaıile beni kıskan· 
cfırmıya teıebbtla ettL Bu hal 
beni bGtua bllUln ondan uzakla,. 
brda ve bir bqka erke;i çıl~ınca 
aevdim. 

Bir mDddet çok mea'ut bir 
hayal yqadak. Nihayet ba aaa
detl bize çok prenler onu alıp 
aefahet bayabna allfbrdılar. 
Hayatım •e paraaanı içki ma• 
aalannda, kadın kucaklannda 
arfetti, kendiaiai iku etmek 
istedim, 7alYardım, ajlaclım, eve 
d&ndllremedim. Fakat her ıeyba 
bir IODU olduju fibi, ba bayabD 
da •onu seldi, iflla etti, borca 
girdi, ve pou laaliade eve d&ıda. 
Şimdi bana uc:lakat yemini edi
yar, piıman olduğunu aöylDyor. 
Fakat ben kırjm ve kllajln bir 
haldeyim, affedemiyorum, iııa· 
namıyonım, llbrap içindeyim. " 

Ka4111&1Jı Se.ra 
Beac:e erkelin iDualacak n

muu bu umandar. Glnaemif, 
tecrtibeaiz bir KUS me sadakat 
yemini ederse in•nmaymız. Fakat 

Fransa 
ispanya 
41ünasebatı 
Lı ... loaclra ıs - F raouz Bqve
~ il Heriyo, 1akmda Madrid.e 

yeaiden silihlaıunak deği.l tesli
habn azaltılmassdır. Biı tesübabn 
sulbün teai. ve takririne naiiusi.r 
surette hadim tekle sokacak 
ıekildd azalt &maamı istiyarm. 
Ben. bir iülif bumlüai.i imkiDA& 
bir telde sokacak bir vaziyet 
buaulilDB tesri ehaktea iae "sullı 
yapıcı. diye yadeöılmeyi lercib 
ederi•. 

1 Kabine 
zevklerin hepsine doymu.ı bir 

. stifa Etti. Hükumeti M. Man- adamın muhtaç oıdu;u ıe+- ıef
katıi bir kucak. aıcak bir ••dlr. 

Teşkil Etmesi Muhtemeldir Banu da ancak erinde bulabUe-

aiclecek •• l.paa7a ReitıcDmlnını 
l\llc.ı. Zom.rap L.jİJOB demir 
•itanının b&ylk .-Wai yel'eftk. 
tir. 

M. Heriyo, F nua ile lapanr-. acle FMta dejiit aJDi u.· 
~nda Çwwede de laalcikl lair 
itlllf dairesinde hareket etmelf.· 
rilai le.ine ı•l• .. caktar. Bu itillf 
F._ .. ._ Akdeaizcl.ki emiyetine 
•ittir. 

Car' etklrıns Bir Teşebbos 
Lizbon 18 - Bir Kano ile 

.\Uaı OkyaDUSUAU yalnız başıD& 
leÇaafye tqebblla eden Norveçli 
llıtinzevi aeyyah Nanacn ~anarya 
~alarına mtıteveccihen hareket 
•taaiıtir. 

Balkan KonferanS1 
Atiaa 18 - Balkaa konfe.. 
~· İfwak edecek meh'ullann 
111t1lcr~ pleWa.eleri içilt .,_,.. 
laınentooun içtimaı bir hafta 
~ bıralulmışbr. 

Alm•nra K ... aranda Salalı 
Berfin, ns - D&ller Konfe· 

rauı lıakk.nda lanldbaele ytmi 
tebr11at yapıl•11ıtır. Cenevreden 
aelen haberlere giSte Dört&er 
Konferanımın içtimaı teıriniıani
ye tehir edildiii takdirde bu 
vaziyet Almanyada heyecan 
uyandırmıyacakbr. Hiçbir hiiltü
met Alnıanyaıun hukuk müsavab 
etrafındaki talebinde başka batb 
hareket takip etmemektedir. Hu· 
kukla müea••t meselesinin mü· 
nakapya taham111llü yoktur. 

Gaodiye lüzll la }ledi 
Bombay 18 - Gadiye aaz.I 

isabet ettifi bakbıdalıi laab rter 
tekzip edilmektedir. 
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ÇOCU LUiV• 
w...,..,. Rua l!'6tll •t1•lm Gorklnln hayat ro"l'la:U 

~ l'ürkceya Çevirea: M-JJalt 
clly Annem : "A. itte burada 1,. loQllW hir elhiM -..; fticadiall 
~ bai•rdLI "Aman allahım ı~ 7e ratbat bir ki1\il ppkeni 
t._. d r da blJGmOt !11 Ne, beni aibi kap&tyordu. Elbi.e mtı..ıu 
t ra~dın m? Fakat ba lis- ta kenar ıeridiae- kad.r ~ 
~ekı partallar da ne ? A... aiyab dlığmclerle ilikleomİıJÖ. Bea 
ha bu.. Kwlakhn 4a bembeyaz ıimdiye kadar biyle bir elbise 
~ lif 1 Anne çabek bana biraz hiç g6rmemiftiln. Yilzi bua eski-
li Y•ğı getir!." aincleo daha klçlk ve beyaz. Od.... ortuanda boa efil- göıleri daha bl1ilk ve deria. 

.... oldutu halele duruyor, elbi- .. çları daha parlak airlhldii. :-'-'iDi çıkararak beni bir top Oatonıclea pbrdığı elbileJeri 
~·~ atMmcla nadan oraya kapı etijiae faılatb. DuclMlen 

· ---.uıu,ordu. Su-ak, yumupk. tibiniyonnlf KM la~-

yunu 
Biikreş 18 - M. Vayda Voy• 

vod kabineai istifa etmiftir. Bar 
•ekil cwaa aktaaı yapbiı imtifa 
t.ldiliai telmlr .._. w illllfw 
kani ..... kaW edD .... 1 

ftlll ., ..... 
Balırq. 1 - .. Çiftp F.

k•, il. Vayda ile iıllifa ..._ 
"-iciJe Na.. .. T111111b 
an-dairi ilatillfm k• ! ., 5 
alakadar e-..,eceji Mkkada 
bir k•ar _... bW ebÜftir. 

Çiftp nbm Reimi " ahsk 
Bapelôl il .._,_ 1elli b-

biaeJi tq'. --- edileceli 
•ÖJI • 

PGlilt& H.iiciye Hum 
M. nmae.ko ile e.,...mı il 
Vayda Voyvod arasında, Ruslar• 
la müzakeresi yapıPıuı ademi te
cavuz mink• etrafntda bu aek· 
tai nazar iWiWt çalnaapı, IMı ilt
tilif istifaya sebep olmUflur. 

Ayni zamanda Vayda Voywod 

Ve buolara yaparken iri seai ku
manda eder- ıibi yllkseliyordu: 

- Efa, niçin SUSUJOr•un ba· 
kalam? Sarada olduğumdan dola· 
yı sevinmiyor musun? Tuuu .• 
Amma da kirli gamfeğin var r 

Seera blaHarıan kaz yala 
ile efufltWCta. Bu bana ıshrap 
•eriJercfU· Fakat ondan ytlraeletı 
latif Wr koku b• 191traht tat.lif 
ediy•A Ona sanhh111, rözlftine 
baki.._ Heyeandaa lıiçW.. keli
me a..ıa•,.duıa. O söylet"kea 
aiaemin de laafifp 8efzenİşkir 
aesi ifitliiJ'ord. 

- Lpt ..... z bir oiia• oldu, 
ele anca ......,_, blyük Mba
•ıodaa laUe brklDlyorl 

All - ,., YU ,. L. 
- Pelı ti& wecifim •••• 

lll,la •rla•=ak W• \Wiırm? 

ba,t. bir vaziyette kırah, bqve
kil iatilaalaaü. wbest barakmak 
içia istifa et.ip.. 

Va•etVallllndlr 

Blluet. 18 - Vayda VGJYocl 
kahiaesi te,.ıdı.11 ettip ••aa 
kll'lll yemi ........ bu k.w.enia 
pulimealo,a unun welecek ,. 
ıı.e bbiae oldajua llJle
mipL 

Şimdi hlekldil edecek kabi
ne. ya Wr ikinci V a,da V OJYod 
kaWlleli, ya bir llaJ111....._ 
cm. iL Titllsı&- bW.. tq. 
kil etmesinP imkAn •erilmi)'GI'. 
Zira çiftçi fırkau ona mlizalair 
davranmayacaktır. 

Rôınaayada siyHi vaziy.t va· 
bimdir. 

fngiftaredeki işsizler 
Londra, 18 - Reaa:ü iatatia

tiklere ıöre 2,353,000 işsiz vardır. 

Etrafta herıey a&111emle IDU

kayese oJuaunca o kadar knçGk. 
o kadar feci bir surette eski idi· 
ki.. kendimi hile ninem kadar 
lbtiyarlamıt buiuyordwn. Kuvvetli 
dizleri ne beni kendine yaplfbrda. 
ağır, sacak efi ile uçlanmı düz· 
ledi ve dedi ki: 

- Saçlar keulmeli, ayni za· 
manda mektebe gitm~ıa. Okuma
ya haveıin var mı? 

- Ben herşeyi okudum, bi
tinliml 

GlldU, latife ederek: .. ......._ 
de daha biraz ,ey 6ğrene ... lint 
aen amma da bOıyü..at kanetl.
mipin. tlodi. 

Onun derin, ahenkli kahkalıua 
b- mc:alrht rirfJorck 

..,, • ._bam bela•11111 ldcl-
tlet:i 1lsleri De içeri tirdi. Art-

• eeti için, oaun tekrar aefabet 
hayahna da..me.i ilıtlmall azchr. 
lnannm ve fınattan latifade 
ederek aadeti.bi iadeye pl1-

* Kı~lt&prakta Haun N•el Beye: 
Bir ~ lada ı. bel• llpk 

alay edilema. EYleamek lmhl 
Yadikt .. ao81'& bir lmı ,.,yefda 
bırakmak aDublarm u bl- . 
ytıpdir. 

HANlMTEYZE - ,, .. ____________ _ 
=TAKViM= 

ÇAlltAMBA 
ıı Ga.. t 9· tel TEŞRiN 93 J tı111ır iM 

Aratır 

17 • Ceın.e ahar· lJ}l 6 - lci Tetrla - llU - -
V•kt YUat 

Ula •• 12 58 &. 15 A"ı.a.a 1 .. -
.." •••••• V•k• E"' ::m 

•1. 25 
u;. 6. 34 1. 55 Y•• l ~ı ~ 51 
lk al 9 36 ıj eti muı 11 ııa 4 31 

~ 
--

nem beni bir el harekeli ile 
yana itti Ye ylbek aale ona 
aordu · 

.....-tPeki bab.. fİlllcli ae cli
yona1M11, t.knr sid.,m mi?. 

o _.,........ yı ... clara-
yor, blMia ile camdaki bm 
par~alanat kaayertla. U.. 
mildclel aut~ Herb. lae;recucla 
idi. 

86yle iidlntlllü anlarda laaa 
16deıim ve kulaldanm blJIJor
mut sibi ~. Glpam, iPacfe 
bir feryat tazyik edip salmak 
iatiyormUf sibi ımiflerdi. 

Btl7Dk babam liopk bir 
aeale : .. Alebi. clapn pld., cleclL 
Anaem: • Nect. 1,. dl,. ..
Ye beai tekrar bacllaa clotni 
pldl. 



ı ___ _ 
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Amerika da 
Ha11dutluk 
Vak'a/arı 

Nevyorktan yazılıyor: KleY
land ıehri, geçen gün nadir il~ 
rnınr bir hadiseye sahne olmut
tur. Ellerinde tabancalar bulunan 
iki haydut ıebrin göbeğinde bir 
mücevherat mağazasına tecavUz 
ederek dnkkinı soymıya teşeb
bü:; etmişlerdir. Fakat bu sırada 
polis bAdiseden haberdar edllmit 
ve vak'a mahalline gelmiştir. lıin 
sarpa sardığına g6ren haydutlar, 
o sırada ıokaldan geçen ve bir 
kadın tarafından idare olunan 
bir otomobile atlamış, tabanca 
tehdidi altında kad1111, kendileri· 
ni kaçırmıya mecbur etmişlerdir. 
Avlarının ellerinden kaçbğını 

g Sren polis memurlara da başka 
bir araba, a atlamlş.lar ve 9ebir 
ıı<: k .ıklarında müthiş bir takip 
baslamıştır. Bu s·rada, polis me
pıurları, mütemadiyen ateş edi
yorlard . Atılan kurşunlardan beş 
}'Olcu yaralanmış, h;ıydutları ka
ç•rao oto.mobilin şof~rü kadın 
da ağır bir yara almıştar. Bunun 
neticesi olarak otonıobil devril
ıni ş, haydutlarrn her ikisi de 
mecruh düşmüşlerdir. Bir tanesi 
hastahaneye nakledilirken ald ğı 
yaraların tesirile ölmilştür. 

Cellatların Şı kayetleri 
lngiltercnin meşhur celladı 

Con Ellis geçenlerde, Londradaki 
e vinde ölü bulundu. Bu ölümün 
esrar perdesi .de hAla yırtılmış 

değildir. l 901 den 1924 senec;İne 
kadar lngilterenin l>aş celladı 
hizmetini gören bu adam, harp 
içinde casuslukla ittihanı edilen 
Misis Tomson isminde bir kad nı 
da asmıştı . Vak'a göı;ü öni.ine 
geldikçe ihtiyar celladın uykusu 
kaçar, gözüne hayaletler görü
nürdü. Con Ellisin vazifesini 
terketmesinin mühim bir sebebi 
de hiç kimsenin kendisile konuş· 
mak istememesidir. Başma gelen 
faciadan evvel, tamdıklarına şu 
yolda şiıcayette bulunurdu : 

"- Bir kahveye girsem, beni 
.tanıyanlar derhal dışarı çıkıyorlar. 
Birisine takdim edilsem, kimse 
bana e]ini vermek istemiyor. Hal
buki insanlar düşünrniyorlar: Ben 
ulmasem da cinayet işlenecek ve 
bir başkası, kanun n11mına bu 
cinayetlerin cezasım yerine geti
recek. Benden niçin nefret edili
yor. bir tUrlü anlamıyorum • ., 

Maamafih vazifesinin içtimai 
bayatta şahsına celbcttiği istikrah 
ve nefretten şikiyet eden yalnız 
Con Ellis değildir. Bu işi yapan 
hemen bütün resmi cellatlar da, 
aynı suretle vaziyetlerinden utÜ· 

teessirJirler. Bu münasebetle bir 
Alman gaıetesi fU tuhafça fıkra
yı anlatıyor: 

Alnıan hükumetinin rtsml 
celladı Kraoç, bir gün, muaYin
lerindcn birinin hakaretin~ ufra
DUfh. Kranç bu muavinini öl
dürdü. Mahkemeye verildi ve 
beraet etti. Bcraet cababı muci• 
besinde şu fıkra nazarı dikkati 
cclbeder: 

"'Cellat denilen adamın insan 
hayatına kart& dijerleri gib1 hDr
nıet duygusu beslemesi pek bek
lenemez. Kanun namma adam 
6ldüren bu adam, bu alıtkanlığın 
tesirile işlediği cinayetten dolayı 
n1ahküm edilirse, hakıızhk olur. 
Onun içindir ki beraeti doj• 
rudur." 

SUN POSTA 

Dünyada Olup Bitenler 
- ---- . -

Hindistandaki 60 Milyonluk Parya 
Kütlesi Sefaletten Kurtuluyor Mu? 

Gandiyi Kızdıran Hadisenin İçyüzü Anlaşıldı 

Hlndl•t•nd• P•ryaıarın lalr l•y•n hareketi 
Hinl milliyetperverlerinin Lideri 

Gamli, Hindistana verilen yeni 
Kanunu Esasi mllnasebetile bet 
gfüı süren bir açhk grevinden 
sonra bu grevden feragat etti. 

Bir müddet evvel hAdiseyi 
mevzubahs ederken lngili:ı Bat· 
vekili M. Mak Donalt mlldabale 
etliği t akdirde Ganpinin kararı~ 
dan dönebHeceğini, aksi takdirde 
onun için ölüm\i tabii ve mu· 
kadder bir akıbet olarak şimdi
den l<abulletmek lhnngeldiğini 
im •dcttik. Dediğimiz çıktı. Hin
clıstanın Puna şehrinde bazı mü
zakereler yapıldı, bu müzakere· 
lere bizzat Ba~vckil de karışh 
ve Gandi, esasen kat'ı olmıyan 

aç ölmek kararından vazgeçti. 
Yine birkaç gün evvel bu sütun
larda l aydetmiştik ki mesele, 
Parya yahut cnlufabl denilen ve 
miktarı 60 milyonu bulan sefil, 

· fakat geniş bir halk tabaka11na 
verilmek istenen siyasi haklar 
meselesinden doğuyor. Bu sınıf 
halk, şimd,ye kadar Hint milli 
cereyanlarına karıştmlmamııb. 
lngiliz Hükümeti, müstakbel Hint 
Meclisinde bunlardan mUmcsıtl 

bulundurulmaması ihtimalini dtı
şünerek Paryalar için ayrı bir 
intihap esası kabul etti ve ayra 
bir meclis toplamalarına karar 
verdi. 

Gandi, ilin ettiği açlık gre•i 
ile bu karara protesto etmek 
istedi. Paryalarla ıair Hintliler 
ansmdaki farkı daha iyi anlamak 
için Hiodiıtanıo dini ve içtimai 
teşekktUünU bir parça gözden 
geçirmek icap eder: 

Brahmamn Değişmez Kararı 
Bundan binlerce sene evvel 

olduğ"u gibi buaOn de Ganj nehri 
kenarlarında yaşayan halk küt
ı~si, dint esaslara a6re te,kil 
ve taksim edilmiıtir. Cemiyetin 
ayrıldığı ıllmre ve aınıflar dini 
birer kol teıkil ederler. Bu kol· 
ların herbiri, içtimai bi" smıf 
vücuda aetirdikleri gibi ayni 
mealete mensup ioıanlar ıilm
reıidir. 

Bu ayrılıt Brahmanm karar. ile 
olmu9tur. Ayrılışlar ıöyle tasav
vur edilir: 

1 - Din adamları: Srabma· 
nın başından )'aratılmıılard1r. 

2 - Harp adamları: Brab-
mamo vücudunda yaratalmıt-

•ndl 

.. ary• ttpıerı 

3 - Ticaret adamlar: Kal 
çaımdan yarahlmaılardar. 

4 - Köy adamları: Tabanla
rından yaratılmıılardar. 

Bu esaslar, hiçbir suretle 
değitmeı. O suretle ki hiç "imse 
mensup olduğu ırnıfm haricine 

çıkamaz ve Hindistanda içtimai 
teklmül bu noktadan mümkUn 

detildir. Bu taksim, Hint takvi
mine göre bundan 3000 sene. 
evvel yapılmıtbr. Fakat bu tak-

almin haricinde de birtakım 
kimseler kalmıthr ki bunlar belki 
de ıı kan apğı telAkki edilen 

lnıanlardı. Sonra meıguliyetleri 
hakir görülen kimıel~r de tıelip 
bu ıımfıo saflarını geniıletti. Da
ha sonra bir zlimre içinde çalııır
ken fena hareketinden dolayı 

dııar• ahlanlar da bunlara iltihak 
etti. Bunlara Parya denildi. Halk 
nazaranda, bu muanam 60 mil-

yoktur. bir Parayı 6ldörmek, 
dlSvmek, yaralamak cUrOm sayı
lamaz. Praryanm e•İ bir domuı 
ahırına veya bir böcek yuvasına 
benıctilir. 

Mezarlıkları yoktur, çakallar 
tarafından parçalanmaya mah
kumdurlar. Du-a edemezler. 
Çünkü hiç kimse onları mabede 
sokmaz, mukaddes kitapları 
okumak, Brahmanın isimini ağız
larına almak, Paryalar için en 
btiyUk cürümdür. 

Temasları değil, manzaraları 
bile diğer Hintliler ıçın göz 
kirleten bir hadisedir. Veda 

mezhebi, Paryaların diğer insan· 
1ara yüz adımdan fazla yaklaşa· 
mıyacaklarmı emreder. Bu kadar 
yaklqtıkları takdirde bile ytizle
rini örtmiye mecburdurlar. Oku
mak istiyen bir Parya, mektebin 
dııında durmaya ve yere otura· 
rak hocanın sesini uzaktan dinle
miye mecburdur. Su almak iste
dikleri zaman köy ÇCJnıesine 
yaklapmazlar. Testilerini ırmak
tan ve ırmağın ayak kısmından 
doldurmaya mecburdurlar. Biı 
Parya kadm, hasta çocuğunu 
muayene ettirmek için bir hasta .. 
ne •eya diıpanıcrc götürse, 
oradaki diğer insanlar derhal 
dııart kaçar, içeride durmak 
istemezler. 

Hatta kendi çocukları bakını
ıızhktan ölüm tehlikesine maruz 
bulunsa bile. lıte bu biçare insan· 
lara bir parçacık olsun hak \•e
rebilmek için yapılan ve esası 
ıaten uydurma olan bir kanun, 
yine en şiddetli muhalefeti kcn· 
dilerinin ark&daşlarmdan ve bu 
ırkdatların:n batında bulunan 
Gandi gibi insanlıktan hak-
tan dem vuran bir adamdan ıö
rU.yor. lnıiltcr• Paryaları tu
tuyor. 

Çünkü 60 milyon insanm reyi, 
diğer taraftarlarile beraber Hint 
Milliyetperverlerinin her hAreke.
tini akamete utratacaktar. Gan
diyi kızdırıyor: ÇUnkU İngiltere
nin manevraaını sexmiş, tehlikeyi 
görmüştür. 

Fakat ne hazin bir vakıadır 

ki Gandi, fngiltereden kendi 
hakkını isterken ve bu uğurda 

mücadele ederken ilk iş olarak 
başkasının hakkı lbcrine otur
mak istiyor. Böyle bir hak 
isteyene herıey verilebilir. Fa-

Ter İnevel 1 

l Kari Al/ektuplarr 
1 

Mis Sokağı Mı, 
Pis Sokağı Mı ? 

Kuşdilinde Mis sokağı 
aylardanberi çöpçü ve çöp ara 
geçmiyor. Sokak kokudan g 
mez bir hale geldi. Buraya 
sokağı denileceği yerde { 
ıpkak ) denilse daha d 
olacak. K;vhko R. 

Bu Bina Neden Yıkt1rıld 
Aksarnyda Muraı Paı ıı. ·ın . h il 

den lsmnll Boy l · ııyor: 

- Aksaraydaki Murat 
medresei ankazı 600 liraya a 
mak suretile yıktırılmııtır.Bu 
senede (960) lira kira g 
riyordu. Acaba neye yıktmld 

L __ . ____ c_ev~a_p_ıa~r,_n_uz ____ ~ 
Jbrnhim l'guı Boyc: 

- Maarif Vekllm leyli 
meccani mektepleri çoğalt 
için icap eden haıarlıktarı y 
maktadır. 

Ankarndn kul u nıcu }.fabmut B 
- TeıekkOrler ilAn tarifea 

tlbiclir. Bunun için mektubu 
dercedilcmemiştir efendim. 

* Harbıye Yı l ı.l ı:ı l!oı.ak~ l,lıf 

Alp HP)e: 
- Halk Evinde lisan kursl 

başlamıştır. 

'f 
1 . Hıd' .111 Beye: 
- iş Kanunu Meclisin bu d 

resinde müzakere edilecektir, 
kayeniz güzeldir. 

* I.is ı talolı lorindoıı Orlı. ı Be 
Tramvay Şirketi tenzilitt 

istifade edecek talebelere p 
verir. Biletçiye hüviyet va raka 
m değil, bu pasoyu gösterm 
lazımdır. Mektepten paso alm 
için de muayyen bir yafı geç 
bulunmamak lazımdır. 

* Ahıııt l ı,ulıılay Boyo: 
- Şikayet ettiğiniz vaıiy 

Maarif VekAletioe bildiriniz. 

* t:rı n ıı Lle Hustoııı ıııah,ıllı· ıııd 

met, Jl:ı.nıdi , Ali, lbsaıı, llalıl 

ıı·u rc n~ylero: 

- Şiklyetiniıden gaıete s 
tununda bahsetmek imkAoı } o 
tur. Biltün makamlara şikayetim 
bildirebilirsiniz. Bize yazdığı 
mektubu aynen Villyete ve D 
hiliye vekaletine gönderiniz. 

* Aıık.Lr.Ld a ~amaııp. ı:trınrla ~ 1 ı 
ııınıı R ) o: 

Mektubunuzda bahıcttigio 
meıcle hakkında .I6kadarlar 
nazara dikkati celbedilmiştir. 

• \I. Kı•m:ıl Hu) e: 
- Bayrağımız hakkmdal i t 

hasaüsatımz takdire ıayand r . Mü 
derecatımıım çokluğu hasebi 
~leıef mektubunuzu ne~red 
miyeceğiz. 

* ns ıı ı :mbtı) ılu Ha nıı tıı ı v ıı i' .. t \t J 

Eserinizi gtizel bulduk. Şio 
dilik iazctemizde ne,retmck 
kanı yoktur efendim. 

* Af) onda \.. ?i: urı ti in Bı • : 
- Hllkümet afyon mesele 

ile yakmr'an alakadar olmakt 
dır. Sizin temenilerir.izin de ha 
ledileceği fi\pheaidir. 

* 1 <lt r ııııtto, < i ı :\r I~ l• 1 aı ~ol .ı .. ırı 
fı 2 nu ınarad:ı ~l. ZilhtU ı;ı • ı l ' : 

- 1 ayyar~ makinial meldej 
bine girmek içm Ortdmekter 
mezunu olmak ve a o dcret.cd• 
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ııdam Breton 
hminde bir Fnın· 
aıı nıuh:ırrir ve ı 
tabiidl • 152 kitabı .. t'; 
vardır. Hu ldtıp· /t: 
lanıs hepalni yu· •/ 
madan doğrudan 

doğruya kendisi 
m:ıtbııada dıııt-rek 

bHmıştır. 

Venedikte bir fırıncının 

,.. " ni11de }anall fU ka11dil 425 ae• 
Dedenbeıi ııönmemlıtir. 1507 ta
rihinde Ta.kal l•R'llnde biri, 

......,._, • yapmadı§'ı bir ciirlim lçln idam 
edilmi9ti. Sonra muuoıiyeti an· 

' latdJaca, onu mahkQaı eden 
heyet ev,•de ruhuna hiç aönmi· 
yen bir llmbıı yaktırılnııaaına 
karar vermlıtir. 

Bu çocuk lkl bu• 
çuk yı11ndadır. 
Caı aletlerinden hcı· 
hanrf blrl•lni •uvaffr 
klyetlc ~alabilir. 

Amerikada Raylı Otobüsler 
Aın8rikada, hem-

~osede, hem de raylar 
h~trinde giden yeni 
dıt otoblis yapmışlar-

ıt, Bunun için otobn
•ü 11 altında l{Uçük d~ 
tn' 
d ıt tekerlekler var-
ır R b" .. . · aya mecegı :r.a-

tnan şoför yanmda 

.. 

bulunan bir manivelaya basarak IAstik 
tekerlekleri yukarı kaldınr ve bu kU
çilk tekerlekleri aşaiı indirir. Bu sa
yede otobüs raylara yerleşmiş bulu· 
nur. Bu otobüsler hem yolcu, hem 
nakliye kamyonları olabilir. Şehirle~ 
uasında yolcu nakli için ucuz ve ıerı 
bir nakliye vasıtası teıkil etmektedir. 

Şu Garip Dünga 
Satılık Kızlar - Amerikada Milyonerler 

Azalmış - Garip Vak'alar 

au Japonyada kız ticareti pnden 
b lle vUs'at keapetmektedir. Bil
~:~• Prinç ıaraRtile me~gul olan 
lal t iller kızlarım 100 liraya ut-

• tadıılar. 

* Ve, . . 
11· · 1 Meçhul 

ll" j1A• Yllras 

l'ı Atnerikada Ditrovit şehrinde 
•dıo ııaa Sheeham isminde bir · 
" 8;1 6lrnü1 ve vasiyetnamesinde 
~ lty ,, me diye 2000 dolar 
''•k d' ıntşter. Fakat bu Betty kim-o 
•r k' . il ' ırnuı nesidir. Malüm değil. 
Unun .• . 

"~riJ . uzerme ııazetelere ilAu 
tt .nııı, lam 67 kadın müracaat 
, 1:;•· Bunlar 15 le 57 yaı ora
Sh a kadınlardır \le lıayatlannda 
İdd~charnla alakaları olduiunu 

•a etmişlerdir. 

* t~ooo liraya 
,,. Çocuk 

il\ Esther Ralston ismindeki sane-
• ilrtiıt · b' k y, e . •. ır ız çocuğu dünya-

-. g hrnuştir. Fakat bu çocuk 
..... ~b' 

ın 1iray• malohn"§lur. 

Amerikada 
Hırsızlara Karşı 

Nevyork ıebrinin bjr semt 
halkı, belediye ve :r.abıtaom bar· 
sızJara karşı gösterdiği zlftan 
bıkarak, mü.dafaa itini kendi 
Dzerlerioe almaya karar vermit. 
Bir gün toplamp bir cemiyet yap
mışlar. Her ev için bir tabanca 
ısmarlamaya, eYleri biribirine elek· 
trik ıili ile bağlaouya karar ver· 
mitler. Bir eve hıraız ;irerae, o 
evde zile basmak suretile altmıı 
komtuyu birden haberdar etmek 
mümkü olacakbr. 

Anıerika 

ı\1ilyonerleri 

* 
Amerikada buhran yiizünden 

milyonerlerin adedi azalmıftar. 

Üç sene evvel 513 milyoner var
dı, buııün 241 ·nıiJyoner vardır. 
Üç aeoe enci Rokfellerin serveti 
6 milyar lira idi. BuıUn 300 
milyon lira tahmin edilmekte
dir. Amcrikanm en zengin adamı 
hAll F ordtur ve senelik Yari da ta 
on milyon liradar, 

ÇüokU bu yliıderJ sahneden çe
kilmiye ve kaaancı · bırakınıya 
mecbur olmuıtur. 

İnanılmıyacak 
Şevler 

2000 Ayak Yüksekliğinde 
Bir Kule 

Bu kuleye bakıp ta EyfeJ ku· 
lesi ... mayuus. Ha,.,. Şikaıoda 
gelecek aeae aç1lacak olan bey
nelmilel paaayırda yapılmaktadır. 
Yilsekliii 2000 ayak olacak ve 
çelikle aleminyumdan yapılacak
tır. Yedi ay içinde inpası blte
cı ktir. Eyfel kulesinin tam iki 
n .sli yOktek olacaktır. 

Y abnıı zehirli gazlara kartı 
değil, suda buğulmamak için de 
maake yapmlflar. Burada deRiz• 
girmek lizere bulunu bir ad_. 

V8RI 
kadınlar ataç lie
rlftdt.ki luılelerio4e 
yaşamıyı mecbur-

durlar. 

Raylar Üzerinde 

Yukarıdaki reelm bU 
yUk bir vapurun r•r· 
ı.r Uzerlnde naeıl 

yUrUrec•llnl gl• -
termek .. dlr 

Okyanuı ile Akdeniıi biribl
rin• kanallarla ballamak müm
ktın değildir. Fakat Okyanus u
hülerinden gemileri raylara bin· 
dirip Akdeniz• indirmek mftmkftn 
detil midir? 

itte F raaıaz mübendialerinden 
biri ortaya b6yJe bir proje at
mıfbr. Bugiln Franııa Ahillerin
dcn birinden diğerine gidebilmek 
için "apurlann ta ispanyayı do
laıarak Cebelüttarıktan geçme
leri lhımgelmektedir. Bu sebeple 
Fransa ötedenberi Okyanuıu Ak-

deniıe batbyan bir kanal açmak 
hulya11na dilfmOıtü. Fakat bu 
hayali bir Fransız mlibeodiıi ha
kikat haline getirmek mümkün 
=- -

Dünyanın en köçük 
memleketi : Vatikan 

, 
.!. :.. • 

Yürüyen Vapur 

olduiunu iddia etmektedir. 
Bu adamın projesi ıudur: Alta 

düz ve tekerlekli bOyük haYuz-
ları, vapurları tqayan birer araba 
haline getirmek mUmklindilr. 
Gemiler sahilde bu havuzlara 
ıirecek, havuzun içinde vapuru 
muvazenede tutacak kadar ıu 

bulunacakbr. Bu ıuretle gemıyi 
alan havuz yükselip demiryoJu 
hizasına çıkacak ve oradan elek
trik cereyanile harekete gelecek· 
tir. Tren diğer sahile geldiği 
zaman havuz tekrar denize ine· 
cek ve içindeki vapuru suya bı· 
rakacaktır. 

Bu yol Verdön limanı ile Ak· 
denizde Gro dö Vandr arasında 
yapalacaktar. . ---

Bilir Misiniz? 
Bir istiridye ıründe 20 saat 1 

çalııır. · 

* Bütün insanlan yanm mil 
kutrunda bir kutu içine sığdır-

mak rnümkündOr. 

• Amerika ıebirlerinden birinde 
ıokak IAmbaları. halka vakti bil· 

mın 'ıaa maıkelerden birini tak
mak Uzer• oldujuau lf ÖriiyoruL 

dirınek içit~ gue yan ' 
tekrar yanar ve aAbaha 
yan k kalır. 

* 

söner, 
kadar 

İnsanın yiizü ile 5eciyesi ara· 
sıncla hiçbir alaka ve münaubet 
yoktur. 

Hiç kimse imzasmı il<i defa 
tamamen ayni ,ekilde atamaz. 

Bu maske ile ağz•na S.l. kaçn1a
Jına imktn kalmamakta<!ır • 
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Kömür Ocaklarımızın 
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( Memleketin en zegln lsUh:.al mıntakası olan Zonguldak ~ 
mUr havzasmd• blnlerce amele çall,ıyor ve ya,ıyor. f•P' 
memlekelln her tarafından bu letlheal Ulkaslne akın eden ·~! 
lenln hay•t ve çall•m• ••rlları dlkkaUe gözden geçlrH.....
IAzımdır. Bu tetkiki yapan Zonguldak muhabirimizin blrlelf 
gUndenberl neşrettlölmlz ,u yazlları, Uzarlnde ehemmlY.., 
durulacak mevzuları canlandırıyor.) 

Fakat Sefirlerin İçtimaı Hiçbir Semere Vermedi 
l 

Muharriri )fa 

Her Hakkı Mahfuzdur 
-162-

(Burada bir luhıa duruyorum 
Ye karilerime karıı kOçilk bir 
Jslitrnt yapıyorum: 

Bahsimizin esası, F ebim Paşa· 
ya ait olduğu için, arbk bundan 
ıon r:ı sı tamamen Fua~ Paşaya .ait 
olan sözü, burada kesme~ icap 
ederdi. Fakat, bu hidisenin en 
intrikalı ve en heyecanı, safhası 

buradan itibaren devam ettiği 
cihetle - ve mahza muhterem 
karilerimi memnun etmek maksa
clile - Fuat Paşa bahsinin netice
s ini hulasaten arzediyorum. ) .. 

Yıldız yokufUDU ıüratle inen 
Fuat Paşanın arabası, otuz nefer· 
den mfirekkep olan bir mızraklı 
f>ilvari müfrezeaile ihata edilmişti. 
Bunları da iki araba takip edi
yordu. Arabanm birinde zaptiye 
nazırı Şefik l'aşa ile merkez ku
mandanı Sadettin Paşa, diğerin

de de Çerkez Mehmet Paşa ile 
iki yaver bulunuyordu. Yıldız 
sara)mdan itibaren Beıiklaşa 
lrndar caddeye sık sık asker ve 
polis noktaları dizilmiş, Beşiktaş 
caddesinde yot iki taraftan kesil

n işti. Hu fevkalAde tedbirleri al
maktan maksat, Fuat Paşa taraf
t. rlann n bir hareketine meydan 
v~rmemekti... Arabalar, doğruca 
Heşiktaştaki ( Hayrettin isk~le· 
ıi ) n... gelerek orada tevakkuf 
eth İskelede bir istimbot duru
yor, iki istimbot ta, biraz. "\'ıkta 
dolaşıyordu. Fuat paşa, arabudıın 
indirildi; iıtimbota bindirildi. 
Ha 110 Paşa, Fuat Paşadan özur 
diledı ve mliteesss·r bir hıtlde 

oradan bir kayığa binip İzzet
tin vdpuruııu gideceksiniz. Fuat 
Pa~amn vapurda ne halde Lulun
duğuuu, nerede oturduğunu göz
lerinizle görüp •. Yine hiç kimse 
ile ihtilat el•edeo buraya gelecek 
Ve buoa haber vc.receksiniz. 

Dedi. Bu iki paşa, irade 
mucibince derhal Beşiktaşa incli-

Jer. lskeledeo bir l<ayığ.ı bindiler. 
Vapura gittiler. Fakat vapura 

yaklaşıt yaklaşmaz, karanhklar 
içinde bir se, yükseldi: 

- Hey, sandal.. Parola. 

Şakir Paşa, Şevket Paşnnm 
kolunu dürterftk mmldandı: 

- İşittiniz mi ? .. ( Parola ) 
diyor. Halbuki Efendimiz, bize 
paroladan bahsetmedi. 

Şevket Paşa, s • kmtılı bir sesle 
aordu: 

- Ne )apaağız şimdi?. 
- Kendimi'Zİ kaptana tanıtalım. 
- Miına.scbet al:r mı? 
- Almaı. mı ? .. 
Bu nazik vaziyet llzerinde bir 

bayii münaka~adan sonra vapurun 
ıüvarısuu küpeşteye çağırttılar. 
Kendilerinin kim olduklarmı ve 
mühim bir \•aıife ile vapura 
çıkmak mecburiyetinde bulunduk
iarao.ı anlattılar. Fakat ıftvari: 

- Aldığım emir, kat~idir. 
Affınızı istirham ederim. 

Dedi Ye bu iki müşiri, vapura 
takarrüp ettirmedi. 

Paıalar derhal mabeyine dfin· 
diller ve vaziyeti Abdillhamide 
söylediler. Abdnlhamit birdenbire 
bu (parola) meselesini kauaya
madı. lbtimalki de Fuat Paıanın 
firar ettiğine veyahut vapur mti
rettebabnıu Fuat Pata taraftar· 
larma iltihak ettiğine dair verilen 
gizli bir jurna)a inandı. Büyfik 
bir telAş ile Başkitip Tahsin 
Paıayı çağırtb. Meseleyi anlattı.. 
Tahsin Patanın paroladan haberi 
vardı. Vapuro kömür tedariki 
için giden Mehmet Pqo avdet 
ederken • her ihtimale kUfı -
parolayı Gaşkatibe söylemişti. 

-- YARIN AK~AM -
G L 0 R YA' DA 

MARY DUGAN'IN 
DAVASI 

Filminin lık iraeıi 
Zamanınu:rm en bUyUk Ye lııırikuHde 
eseri olup asri bir alcftenin hayatını 

bili pena lfıa cdıldlğtni musavver fran-
•ı.u:a •Öılü f'ilm. 

:IUGUET r._ Dur LOS ve CHARLl::.S BOYE 
tarafından 

Yerlerinizl evvelden t e min ediniz. 
, .. _ Mero - Go!d•ln - "ıııyer fl1ıui -

tiRİGIT E HELM 

ZAFER 
Filminde 

ANDRE LUGUET 

1 •EAN ,.GABiN 
~ 1 e beraber _ __ .. 

Tahsin Paıa p arolasız vapora 
girmek imkanı olmadığını söy
liyerek Abdülhamide sükunet 
verdi. Paşalar parolayı öğrenerek 
tekrar vapura gönderildi. 

Bu esnada, artık mukadderatın 
hUkmüne tabi olmaktan baıka 
birşey yapamıyan Fuat Paıa, 
geniş bir kanapede ayak ayak 
tızerine atmıı, sigarasını derin 
nefeslerle çekiyor, ağımdan 
havaya savurduğu dumanların, 
belezonlarmı seyrediyordu... Şev· 
ket PaşCi ile Şakir Paşa, sliratle 
mabeyine nvdet ettiler. Gördük· 
)erini Abdülhamide söylediler. 

( Arkas ı Yar ) 

AR sA:rrsMT İ Ki 
SiNEMASINDA 

M Ö S Y Ö, M A O A M 
ve 

8 İ B İ 

ZonguldaKm baba •lızlartndan kllmUr qıkaranlar 

K •• •• A } • • eden bir ifçldir. Dolu araball'9 
omur me esının yoJdan yola geçirmek için '"' 

Vazifeleri teıbi,. edilmi~ btr •aç ptlklol' 

Zonguldak, (Hususi) - Her 
ayın ba~\angıcında maden koyula· 
rma tertip olunan amele, şu tas
nife göre iıe başlarlar: 

Kömllr istihaalatı, nakliyat, 
tamirat, tesviye, hazırhk ameliye
leri, aydınlatma itleri, nir biz· 
metler. 

Harid amelenin tertip ııraıı 
şu şekildedir.: 

Kurma Ye nakliye, ayıklama 
yükleme, mUhtelif ifler. 

Bundan baoka her ay değit-
miyen, makinelere bakma, ça•uı
lar ve nezaret kısmı gibi işler 
gelir. 

Yukarıdaki tasnif sırasına gö-
re iş alan ameleye verilen iıim!er 
ve tabirler de ıunlardır: 

nıtllnde kol ile manena yap~ 
Jarındao bunlua "1aççı" derl
Köstekçiler i1e meylli olan ytl' 
lerde ıfiratlerini azaltmak I~ 
arabaların tekerleklerine çok bl' 
yllk bir meharet i.itycn hareke&" 
lerle demir k&stek atarak fren 1' 
pan ifçilerdir. Meremetçi, kömoP 
alınan kısımların tavanlarının yr 
kılmamasını temin için buralar' 
sağlam direklerle bağ vuttl 
mntebassıı ameledir. 

Tavancılar, taramacılar: Ocl' 
ğın tavanlarını yararak geniıleteıt 
Ye kümür çıkaran iıçilerdir. 

Barutçu ve Jiğamcılar: Madel 
ocağında kömUr damarını bulıD~ 
için dinamitle açılan tq galetr 
lerdc çalışan ameledir ki, made' 
ocaklarının en çok kazanç tt.oi' 
eden amelesidir. 

KömUr l s11haaJAhnd•·· 
Ka&macılar ve yedekleri, 

ramaalar. 

Bu umumi tasnife dahil oll' 
ta· ..,. 

işlerden ve muhtelif .. teıebb., 

Nakliyatta: Potkobaçplar, ara-
bacılar, vinççiler, saççılar, seyis
ler, köstekçile.r, kapıcılar. 

Tamirat Sahasında 
Muemetçiler, tavancı1ar. 
Tesviye kıımmda: toprakP.lar. 

leri altında kUmeieııen ,, 1Amb•Cll 
tulumbacı, borucu, kapıcı ıibl 
itçilikler de vardu. 

Kızll Muhariplerin Faaliyeti 

K LIT ALTIND Mwı"Ki•i: ~au1 Al>rahıı..nı'an IIer ak.fanı; İhurl ameliyat sahasında: LA· 

Berlio 18 - Bir binada Y~ 
pılan taharriyat neticesinde •' 
nelerce evvel faaliyetten mell~ 
ttilen Kızıl muharipler komiteP 

Mautro Pollanalı7' oln idaruinde •n bir ğımcılar, barutçular, tenvirat bah-
kitillk Ol'kuıra, l.apany•I daa.ar. ... sinde: Limbacılar. Demir Kapı filminin 

taklidi 
Ş1nHMi U:y'niP ittiraldle lcrayl 

• •••• .. __ eıirccktlr. --- Muhtelif işlerde: Borucular, 
kuyucular. 

dahil olan 

Hu ak ,am 

\ l' 

.11; \~Ll'l' L M. (-D ı. ALO 

SENiNLE BiR 
SAAT 

Şalıeı· rinde 

MELEK ve 

EL HAMRA 
Sinemaları ·,da 

Yarın akşam M A J K. sinemasında 
GALA MÜSAMERESi OLARAK 

JOHANN STRAU SS 
ve 

A Ş K 1 
Viyana operasından MICHAEL BOHNEN, LEE PARRV H 

GRETI.. TEHEIMER tarafaadan 

- tulumbacılar, sucular, 
Bu umumi tasnife 

ameleden, kaı.macı taramaa, pot
kobaççı, vinççi, meremetçi, ii
ğıma, borucular; yaphkları işler 
ahkama taatlük eden meıgaleler 
olduğundan maden ocakluınm 
müteba11ıı ameleleri addedilir. 

Bu saydığım maden işçilikleri 

içinde mahalli bazı tabirler ve 

11hlablarm, bavıa, hatta maden 
itlerile yakın alikaları bulunma
yan kan1erimce meçhul olduğunu 
dlltllnerek burada hulisa halinde 
bazı izahat vermeyi zarurt bu
luyorum. 

v Hususi Tabirler 
Ocak galerilerinde kömürU 

kazan ameledir. Potkobaççılar: 
Mahalli ıshlabmca: "potkobaç., 

denilen k&mür kazama makine· 
aile klSmilr çıkaran işçilere verilen 
isimdir. Bu makineye Franaızca 
•Haveuse,. diyorlar. 

Nakliyat kısmında: Arabacı, 

ViyH• l'ÜHUiti • Viyaaa •ete•İ - vı,... maUld.L Me••imin .. .aıe1 
filmi olacaktır. llh.,.nı Loı Anıetoa'ta 19.12 olimpiyatları. 

, .. _________ Telefoa: 4«MllO ---------•1 

vinççi, seyisler, kelimelerin ifade 
ettiği manalardan da kolayca 
anlatılacağı gibi ocak içinde kö
mtir arabaları sDren, vinç maki
nelerinde ve bay•an kofumunda 
çaltıan amelelerdir. Saççı, ocak· 
landa kömlr bacalarına unaao 
demiryollarmıa makuçası " dola 
ve bot araba hareketlerim idare 

cemiyetinin gizli surette faaliy~,~ 
bulunduğu anlaşılmış ve 18 lıİr 
tevkif edilmiıtir. 

Tayyare ile Devrialem 
L& Buye, 18 - Yalnız ba.f" 

na lngiltere, Fransa, ltalya, 1f' 
nus, Trabluıgarp, Mısır, Fliıtltlı 
Hindistan, Avuıtralyadao geçi' 
cek bir devrialem seyahatine çf' 
kan Kanadalı tayyareci Marsil1,
dan hareket etmiştir. 
c===============ıc===~ 

Sirkecide -
lstasiyon Lokantası 

····-······ 
20 ı O 932 den itibaren 

Alıdurka - alafranga en nefi• 
yemekler ve en temiz servi• 

ile işe batlıyacaktar. 

ilf·ler için hu uc;i saloolur 
8 - 10,30 a lcadar kalıvall• 

itinalı mezelsrla bii.Je 
Düğıin yemekleri 
H.ısust ziga /etler 

Kabul ol•nur. 

Fiatlerdeki ucuzluğu, 
yemeklerdeki nefaseti, 
hizmetlerdeki surat, 
suhulet ve nezaketi bir 
defa tecrUbe ediniz. 
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T!~ur Suikastçileri 
Oldürttü. Fakat ... 

Tlnaur, llzl Gazalenin ylf.. 
1. .. _~ 1llml 1IZtlll cllflnd&, ona 
L::'fl derin bir kapıLı, bir tutu
_, •zl)wdao Yeni İ>qtalı Atık 
... tiaıoıdu? BmnJ umıaamakla 
Wa ber içinde bir feyler, blr
-...ıt • ezllitler lbuhindujmuı ap-

'! ~ llrllyorclu. 
iliiı,.;,;.:_~a)'et maelahab babitacfı, 
~ ..... ftTdl: 

- Şu 4tilerl ... ~ 
... - dakika ..... Mtm-&s....... ,... çaplak aefirteri 

Q___. -e retirJliyorlarch. 
......ae ._ uaktm onlan 
.... ........ .... çekirp tibi 
llçtadı, •ayvanın iki t..
fua" dizili mllıellah aclamlann 
11.wJeai aplap kap•••ueaya kadar 
:.:· yanı•a Yardı, içlerindea 

JakaSllidan tutta: 
...__ - Ya lbnllsakar 1 Diye ba
..... Ômrln elimdedir. 

Tinıur, belecaa içinde onwı 
"P'a1'tuu, saçlı bir DQ&' kümesi 
lilai UÇUfUDu, delikaalınıa yaka• 
'1ı)daıı tutuşumı aeyrediyordu. 
hep birlikte JBIUDa ıeldilderi 
~t kıza ipret etti, tercüman 
~ de anlatb: 

- T el&t etaac, otur bak, 
'ilen 1 
L_ Kız, ne o işareti g6rdü, ne 
~- .~mri dinledi. kendi dilile 
~ yüreğini 16yletiyordu, •ev· 
~ azarlayıp dmuyordu. 
,~ biri ağır bir hakare\ ifade 
~en kelimeler, onan gUzel ağzın
._ laaki manalarım değiştiriJor, 

~~ iken pker oluyorlar ve 
~"-1.,.i n.ıe-4iriJorlaıdı. 
·-- bile maauraya Ülln:QiJor-

Sarubmıaa aj&rbjına rai
~- 18 kızıa badi yakaamd.m 
,.,. t,ay1e tutmuuaı, yliziiae .,.. Ç,te bayk&ımasım Lıti7or gi· 

Ç&inldl bu bal, baı ıaldsnt 
~ ı6ylenitt sevu bir kalbin. 
"°ttnaıına •sil edi.yora 

Aksak eihaafir, bir miidclet 
:"'- llJlenmeMıi ditledİt mü· 
~k.... terceiilldı .... _.. 

tiddJ bir tebliğde bulundu: 
Şimdi ai& emiri kebiri,t. 

c.;...., lltfaa -•• Ye 
.... llı.&ı... 

ömrW •de tat.ak 
. MiJlecliii ~ ... 
alcb, k•diti !I"'__... 
uaaada- ft.Sd•t kurda. 
~ ......... 

~ııh•'fb. 

Korkunç bir tebeasilm, hlkillll 
samanlarında daima olduğu aibi 
Timurun tunç çe&reaiaden par
layıp a&ıdtl ve dudaklar. beklea
miyen hlkmG verdi : 

- llçiyi kendi laançerile ıtatı
rfln, ıu kara baridi delikanLnın 
da bumunu, kulatım ke~ beri
kine ilifmeyin. Onu bwm GOi 
gillüne bai'lflay~m. (l) 

Dervif kıhldi Laşelçi liemea 
aldilrDldD, mahldim delikan&d• 
feci bir çirkinliie ujrabl~ İb\\o 
rlino ilitilmecfi. Gazale, '--1•1• 
lmrıa kayıtazda. Ne keuea& a
lan Jl5vdeye, ile burnu ve blaği 
eline verilen gence bakıyordu. 
Sevgiliaini yakalamııh, devesine 
doğru göttlrilyordu. 

nmur, allaba.1smarladıkf bile 
demiyen vahşi Ahuya alıkoy
durdu: 

- Gazale Hanım, dedi, acele 
etme. Seninle konuşacak ıeyler 
var. 

Kız. ıaşalar gibi olmıca hl
kümdar, halvet iıareti verdi, 
etrafında aırafananlan uzaklaş
brdı, yahıız tercftmanı huzurunda 
bırakb, delikanhyı şlyle bir 
tarafa glnderttirerek Gazaleyi 
çağırdı; titreyen bir sesle ıorda: 

- Benim yanımda kalır 
mısın? 

Kız, derin bir hayretle Tunu
ru s11%d6, süzdü \t hayretini tek 
bir kelimedo tophyarak. h11klm
dara sundu: 

- Niçin? 
- Çtlnki hoşuma gittin. Seni 

çölden kurtarmak, saraylara 10k• 
mak, albnlar ve elmaslar içinde 
yaşatmak istiyorum. 

Kız, bir kahkaha koparcL : 
- Anladım, anıaaım • dedi • 

g&ılfln LQfhı, doldu. Ukin ey 
Emir, ben sana lşıli ol, deme
dim, idil of, ~edim.~ (2) Sen ada• 
letip yanma qkı da toyuyoraun. 
Ba, benim işime gelmez. 

~nr) 

-·c-r)hB_u_e-.ç-0iJ .... :";,,..i'n.._, 1\a----.tu:t ı m ıları, ceza-

lan<lmlm.aları Şeref euia tMiW~ ...... 
.ueıı JUtlıdır~ 8111 • as lit 

(!) Guale; bu '*il• ....... 
be)'ıo Mld iyen 
k...,.ı PI• ~ea •QW; 
Tekdl ...... ~ !'!JP••• f~tl 
~i .... «Oıau11 ......._ 

IN>f, ... ...,. Mr Jtlnl ~ 
gOl'IMS «At*. - wo ytnt ...... •. . ........... 

YeYml, ~ı,...r, Han.U." Halk ........ .;~ 

ldan;: =:.. ~-=~· 
T.Waı ı.t .. &MM ııı Ml•U 
Post:. , ....... ~ - .741 
Telgralı latan bul 8ôrtPOM'A 

ABONE FlATI 
TOR KIR ECHtlf 
MOO..._ ... 7- .• ,., 
400 .. a .. 
160 • t ., 

27HKr 
'400. 
800 • 
aoo • 

Gelen evrak .. rl ........ 
llAnlardan mes'uliyet a.lınmu. 

eevay ıoin ıııektupl ara (6) kuruflat 
dul i'A.v~ Jisundır. 

Adrea deiit i,uhnea (2a) .kıır ...... 

GaM •ın - •ka•. Nlllla. - ,.,..... 
~l~ l)akI:m Jt•~'I DAi~• 

~. 

Fra ~ıır 1RBUi ~men lla'dadanu Geçerlcen ... 

Alman Gen ·~ y ~Açıp 
Nüma~ Yaptılar .. 

..... r• ... v•IMM KeınU k• ... (8alda1d nehir Rendir.) 

Fruwzlar, Almaap ile Fran- ı •em Kem&r kanalına pderek ı bir ba71'aja ahile germişlerdir. 
sayı uırlardanberi •Jlftll tarihi elektrik merkeziain 'ktpt r..- Ba bayr.pı keaannda, Hitlerin 
Ren nehrinia Jakuuada, Kembr mini yaptı. Kaaala p.ek ip.. lpreti elan Iİyab ..Ubia resmi 
ilmi verilea noktada ba,ak bir romorklrlerle aehir l&eriade YHcla. 
fen abidesi clı1diler. Bu, bir birkaç ldlomerelik bir Jo1- Genç• ayai u..,.aa " Al-
benttir. Ren kanalın• muvazi • culuk yapmak lblmcLr. 8a aaDJa, Almaap. 181 herteyiD 
ona bir nazire. Yukan Alzuin raaime, bu mlnaebetle, aiyul tllıtlDduin • ıarlaamı okumaya 
blltDıi elektrik llıtiyarma auıka- bir hldiaeye ıebep olmaıtur. b.tl•m•flvcLr. Fl'8Dlll memur-
bele edecek. Bu bentte bet tar- Reiaic\lmbur Ye maiyetini, htlkt- lan. hldiaeden ıon derece mti-
bin makineli ~cahr. Fakat met azalanm hlmil olu romor- teeair ..._..., n reiaidlmburua 
banlardait Jalld lkilfaial teaill k8rler bna•n Ahun t..... maiyeti. ba abaaJlt• •Yquın 
ta..-11111911 w ltlemtıe başla- dahilinde kalan ..ııtlem..ten Fraw, 1..-a c6mllllrl7et,. nl-
1111.......... Dlid lfl dalıa IODl'll ıeçerken ıenç Alma..IUclan dalarile m++ele e ..... dir. 
tamaml·nw ...... B.adm iki batta mlrekkep bir pap, eneldea Hacr... pdilik ba ufb-
lradar enel, Frwız Clluı•• lıuırladı...,. kolkocaman kanm11 dallar. 

=RADYO= 
J 9 TtfrillİIVVal Ç .... 
lıtanbal (1200 metre) - 18 
Blkret - (89' metre) tq ltadyb 

Darüliflounu, 20,,0 gramofow, et pr
kı konaeri, 21,ı4& plyaao aolo, 22,16 
keman aolo. 

~•)pat - (48Jt --.) 20,6 Dokto
ru ıı tSisfyeleri, il lloneer. 11,60 aeı 
tonaert. 

-Roma - ~) 21 .,..amofon, 
21 ,15 Doli>rdll~'filyeıert, 11,45 Kan
to ınapWı 

~ liıtrt) !O 'Gazete ha
beri.-, ır,ol bııJ6r. y.,_. - ( itl 11tltn) tı Jr.ouer, 
2t,t:O ..... v., •• prkıla.r. 
p~ _ (Gı!MJ anetra) 20,"5 kon1er, 

22, t 6 VagnerdeD parçalar. 
V Uf OYA -~4t l ..er.) !O,IO Ro

man, n,.~ eeranat, 13 -1ıabe. 
8•'11• - ( j&M metre) :?l Viyana-

4an n-1e• toiı/Mr, 11,40 ~gan. 

,aa_.181 r..p.-

Renkten Renge Giren 
Garip ~ir Hayvan 

ı,i Fıatle Sablmas1 
Bekleni.yor 

lamir (Hususi) - Son günldt 
ele ıehriaıiz tiicc r arıam elindea 
"611iyetli incir isto oar& yı ı lftlf" 
t!I". f ncir~in ç_o .ı amta. a da 
durma ~t.ldır. 

-
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·r:gilt-0ro HUkumeU tJtr •• fından Gaıl 
lh:. no l.ıediye edilen Nmrlrı tereilmeıt 

ÇANAKKALE 
- 134 - Yazan: Ce11eral Oılander 

Tayyarelerle Mücehhez 
Ağamemnun Zırhlısı 

Eo m6bim cihet, bütün muha
rebe mllddetince Fransız sol 
cenabı ile lnailiz uğ cenabı 
arasındaki irtibab muhafaza et
meldi. Bunun için de 88 inci li•a
om bir taburunun Fransız lut'a
tma muvazi olarak Kani.dere 
boyunca Derlemesi ve Jeneral 
D' Ameden kumandasında b~ 
Junan bahriye Jiva11mn da, her .. 
hangi mu1'abil bir taarruz kar
ıısında Fraoıız •ol ceoahırun 
rical etmesi ihtimaline binaen 
bu cenahm arkaıında kademe 
l<adcme meni alması emredildi. 
Kirle mahmuzunun pek açık ol· 
ması hasebile 29 uncu fırka, cep
hesinin bu kısminda ileri kare
ketine geçmiyecekti. 29 uucu 
fırkanın ilk hücumunun sağ ta
ra fanı Kirte deresi teşkil ede
cekti. Bu suretle hasıl olacak 
nçığı kapatmak için de Kirtc 
nıahmuzunuu iizerinde bulunan 
lngiliz ileri siper hattı Jeneral 
Parisin lrnmandasındaki fırkamo 
muhtdit livası tarafmdan işgal 
edilecektL Bu farkanın mütebaki 
1 ılaatı da ihtiyah teşkil edecekti. 
Mnamfih hiicumdan evvel verilen 
ikinci bir emirle, jeneral Hunter
Westn'un ihtiyaç basıl olduğu 
takdirde bu ihtiyat kuvvetini 
karargalu umumiye sormadan 
kullanmas:na müsaade edildi. 

Hiicumun müteaddit safahata 
için karargAhı umumi tarafından 
bir miiddet tayin edilmediyse de 
6 mayıs gUnU akıama doğru 
Ahi babayı zaptetmek ümit edi
liyordu. 

Orduyu himayo ct:nek İçin 
donanmaya da 5 mayas günU icap 
eden talimat verildi. Harekete 
İşi irak edecek olan gemiler 
.. bombardıman gemileri,. ve ce
nah gemileri., diye iki kısma ay
rıldı. Bombardıman gemileri 
Swiftsurc, Cornwallis, lmplacable, 
Lord Nelson zıhhl&rmdan ibaretti 
~e bunlar vaziyetin icabatına gö
re 1 J8 rakımlı tepeden verilecek 
işaret mucibince hareket edecek
lerdi. Hedefi tayin etmek için 
tayyare ile mücehhez olan Ağa
nıeuun zıhl sı da Anadolu sahi
lindeki diişman bataryalarının 
atc.şine mıini olacakh. "Cenah 
gemileri,. birisi Boğazların met
halinde mevki ahp F ransızlarm 
• g cenahmı himaye et.uek ve 
dördii de tibibcezirenin Adalar 
deniıi sahilinde bulunmak üzere 
beş gemiden ibaretti. Bunlardan 
Dublin kruvazörü 472 rakımlı 

Resim lalıllli. Kuponu. -- - ----
'J »Malini&t 'tlğrenmec lttıyors~ ııs 

nı; wiflil'.i 5 ade' kupoı .ı. lıır· 

l.li.tv &fıııdecıfıi-. l!osıııiıı1z ıır..1• 

ıill.iıli; n ıaıı. ~ıııou' 

f{t-Sİtıı•~ tlfı@Jt 30 KUCUf•Ll.C 

I'ıd mu .. at.iltnda gOoderu", , · 

tepenin cenup yamaçlarını ve bu 
civardaki bataryaları bombardJ. 
man edecek Ye bi1Abare ıimale 
hareket ederek Ahlbabamn P. 
mali garbi yamaçlarındaki dllf
man bataryalarını d6vecekti. 
Spphire kruvazörü söl cenaba 
yakın bir yerde mevki tutup 4 
pusluk toplarile sol cenahtaki 
liYanıo ileri hareketine yardım 
edecekti. Talbot ve Minervıa kru
vazörleri de Saratep~nin şimaJig. 
de durup Ahibabanın şimal ye 
timali garbi yamaçlarmı \'e açık 
olan araziden Abibaba ıartlarma 
gidecek herhangi dUşman kıtaat 
veya toplarmı bombardıman ede
cekti. 

Jeneral D'amade kendi kıtaa· 
hna verilecek talimatı muhtevi 
olan emirnamesini 5 mayıs günil 
akşam saat 8 de neşretti. Bu 
emirnamede karargahı umuminin 
kendisine tahsisis ettiği vezaifin
ancak birinci safhasından bahse
dilmekte ve bilhassa artak Türk
lerin işgal etmekte oldukları an· 
laşılan Kereviz mahmuzu üzerin
deki mihver noktasının zapt 
ve muhafazasına büyiik ehemmi
yet ver:Jmekte idi. Tlirklerin de
renin üst taraflarında çok kuv
v~tli bulundukları tahmin e:dil
diğinden kabil olduğu kadar 
derenin ağzına yakın bir mahal
linde dereyi katetmek lüzumu da 
tasrih edilmekte idi. 

29 uncu farkanrn emirnamesi 
bittabi daha uzun ve daha mu
fassaldı ve livalara dağıdıhnak 
liıere ancak muharebe günü 
ıabaha karşı saat 4 te ikmal 
edilebildi. O saatte hiicuma iş
tirak edecek olan kıtaalın va· 
ı.iyetleri şöyle idi: Sol cenahta, 
Zıgmdere mahmuzuııun üzerinde 
Lancashire Fusilliers taburu ate-1 
hattındaki siperleri henüz teselllim 
etmişleri : 125 inci livanm diğer 
liç taburu da Zığındere ağzında 
kendi!erıne tahsis edilen konak 
yerine gitmekte idiler. 

Çam ağacı mahınuzuııun 
ii:ı"'rİndeki siperleri 87 inci liva
nuı lıç taburu işgal etmekte ve 

müteLaki iki tabunı da bunları hima
ye etmek üzere arkalarmda mevzi 
tutmakta idiler. Kirle mahmuzu 
tizerindo 88 inci livanın iiç tabu
ru ilef'İ hatla ve iiç taburu bun
tarın arka~mda bulunmakta idi. 
Hintli taburu ise Zığınderenin 
ağzının bir mil cenubu şarkisin
de ihtiyatta bulunmakta idi. 

( Arkuı v~r ) 

Muğla da 
Büyük Güreş Müsaba

kaları Yapıldı 
Muğla ( Hususi ) - Hayır ce

miyetleri menfaatine biiyiik peh
livan gilreşleri binlerce seyircinin 
huzurunda yapıldı. Başa çıkan 
Dramalı Hasan ve Davaslı Mus
tafa pehlivanlar bir netice ala
madan güreşi bıraktılar. Ala
franga güreşlerde Din.ırlı Meh
met pehlivan, Yugoslavyalı Hug
danofu Be~ dakikada fendi. 
Y usul pebliYaola Amerikalı Hanri 
bera~re kaldılar. 

SON POS rn. 

Binicilik 
Hiinerleri 

Geçooıerdo Amcrikada bini
cilik mDıabakaları yapdmıı, mll-
sabakalara eo meşhur biniciler 
İftirak ·ederek şayanı hayret 
marifetler göıtermiılerdir. Bura
da gördOğiinllz meıhur binici de 
baılarına şemıiye tutmUJ d6rt 
kişinin üzerinden beygirini maha· 
retle sıçralıyor. 

Azılı Bir Şerir İki 
Karısını Ve Kayın
pederini Öldürdü 

( Baştarafı 1 inci sayfada ) 

evinde olduğunu anladığından 
derhal kendi evine dönmüş ve o 
sırada beşikteki çocuğunu emzi-

ren biriııci karısının lizerine atıl· 
mış, kadmcagızı bıçakla delik, 

deşik ederek öldürmütür. Hun
har herif bu iki kanh cinayeti 

iıledikten sonra bir solukta En
se köyüne gitmiş ve köye yak-

laştığı sırada teyzesinin evinden 
dönen Azime ile karşılaımıştır. 

Katil, derhal Azimenin bileğinden 
yakalamış, ormanın kuytu bir 

kö7esine kadar sürükledikten son
ra kızcağızı bıçağile parça parça 
etmiştir. 

Muhitte derin bir nefret ve 
istikrahla knrşılanan katilin mu
hakemesine yakında başlanacak
ttr. - Ahmet 

Adana da 
Yangın Maznunu 

Mahkum Oldu 
Adana ( Hususi ) - Bir müd

det evvel burada bir yangın 
çıkmıştır, yangınlar alakadar olan 
maznunların muhakemesi netice• 
lendi ve maznunlardan Sayıs Ali 
bir sene altı ay hapiso mahkam 
olmuştur. 

Yeni N'!şrigal 

HoJivut 
ller h.,rın ruıuıııli ol.unk lm artist • 

rtı-'l'ııi hedı) l' ctJt•ı:ok ol:tıı llolh•ut'ıııı 
·u irıt.i Kl\'l!ll iotitıı.c otmi1ti .. , 

••n çocuk - .:-o ı Ç(lt'llb"Uıı tll)· 1 

uııcu M. ıı11 f.'• .ııııttır. i.:lrıdo dün~ a 
~~(l~llk odehh :ı:ının {·11 ~uı.ul parçnlarile 

ı.;ıiz61 ınuat 'u lıikavoJcr, tiirler kari· 
luı.ttlrler. ı\ılıi lıilgilf'r 'o tıairn vımlı r. 

8" be•lk ve •kku• - Jshuı· 
lnıl Konl!tır~Jıtııv:ırı Hıdürti \ e Halk 
t.ılğisı dttrneği ıııiuı.03 ·m Yusuf Ziya 
Hc•y bu rı.ırıı ile lıir ldı:ıp cıkarmıtt~r. 
Yn uf Zı~·:ı H. lııı tısorı iöylatorirı, 

~ orulclorl ıı :ır.ıı:;ı ıııtıı ou L!tıncdcıı l•MI 
..,cıurak t-01.ı ıdı~'1 ''f'I ikıılııra istiruuJen 
... ,. ııırkce ilı· ya1.ırıtiftır. 

Veni kUHUr - S1'ıt'ııt '11 ilinı 
~:n:~tcsi, l mci ·o. ~ı ('1kt1. 

Yen{ s ,uı 'ııtl:fırlnr yeni tiirl~r, ta· 
uıııUHf wuh:,rrırluriıı tilfrrtıri, Wj!İllı 

V6 heykelde y ıııi .t:m .. aru ı:.tılJli. a 
kı.r tf. 

Tctriaienei 11 ~ 

BfKAYB 
Bu Sütunda Hergün 

Nakili : Naci Sadullah 

-ÇOCUK-
ihtiyar zengin bugün çok asa

bi idi. Köşesindeki geniş koltu
ğunda ıhlayup ohlıyordu ki hiz
metçi girdi: 

- Beyefendi. dedi, doktor B. 
yemete kalacak mı?.. Kalacaksa 
•ofraya iıkemle koyacağım da? ..• 

- Ne bileyim ben... Arlık 
doktoruo sofradaki yeri ile '1e 
ben mi meıgul olacağım? ... 

Necmi Suat 8. bu sakin say
fiyesine bu sene bir parça din
lemek, aıude bir hayat içinde 
lnbına, ruhuna, vllcuduna muhtaç 
olduğu istirahati, sükftneti bula
bilmek Omitlerile gelmiıti. Hal
buki işte en hoıuna gitmiyeo şey 
bqına gelmişti... O hastalıktan, 
ameliyattan, doktordan, ilaçtan, 
sıhhatsizliği veya tehlikeyi hatır
latan her şeyden nefret eder, 
kaçardı. Bugün kızının fena halde 
rığrısı, sancıs• tutmuştu. 

cemi Suat B. karısmın do
yuruşundn bile başında bulunmak 
istememiş ve bulunmamıştı da ... 
Öyle olduğu halde işte buğun 
rahatsızlığı buradan uzaklaşama
masına, sevmediği bu şeylere ta· 
hammlll etmek mecburiyetinde 
kalmasına sebep olmuştu. Odada 
damadından ve Fahirdeo başka 
kimse yoktu. Fahir Necmi Beyin 
kardeşinin çocuğudur. 

Fethi Suat Bey - Necmi Beyin 
bUyllk kardeşi - yirmi sens evvel 
•eremden ölmUştli. Knçncuk ya
şında eline kalmış ohm Fabiri 
Necmi Bey çocuklarile beraber 
büyütmüı, ona babaıızhğmı bis
ıettirmemiş, ökıüzlilğDn ıstırap
larını duyurtmamııtı. Onu evJidı 
kadarda severdi. Doktor İçeride 
lohusanın yanında idi. 

Hepsinin perişan yllzleri eodi
ıeli, mütemadiyen kapıya bakan 
gözleri karanlıktı. Nihayet dok
tor Ragıp Bey beyaz gömleğini, 
kolları dirseklerine kadar sıvalı, 

1 
yorgun yüzü ter içinde, ellerilll 
alkolle uğuıturarak salonun kr 
pasında görOodii ; 

- Ne haber doktor? •.• 
Doktor limitsiz dudaldan., 

bUktn. omuzlarını k'8lt : 
- Çok fena 1 dedi. .. 
Ve ailenin söz söylemek ..ıa

hiyetine en fazla sahip olmall 
itibarile Necmi Suat Beye d&ldll 

- Heyefeodi dedi, vazife& 
çok tehlikeli... ikisini bircldl 
kurtarmak imklm maaluef yok.. 
Ancak mucize llzim. Ç~ 
kurtarmak anayı 6ldDrmek, aaaJI 
kurtarmak çocuj'u g6ıden çakar 
mak demektir. 

__. ı .... 
- Vaziyet tehlikeli oldai" 

nispette de naziktir. Kabul edi
yorum ki çok milşklll vaziyette
siniz. Fakat... Birisinden birisiol 
tercih hususund& tereddUdünllzDll 
uıun sürmesi ikisini birden kar 
betmiye mal olabilir. Çabuk c:ll)-
9Unlln ve çabuk karar verin. HaD"' 
gisini kurtaralım? f 

Necmi Suat Bey bu çok mü
him ve hayati mesele hakkında 
karar vermek bak ve salihiye
tinin kendisinden ziyade dama
dında olduğunu ihsas etti, dok· 
tora: 

- Ona sorun 1 dedi ... 
Doktor bu sefer ona döodll ı 
- Tekrara lüzum görmOyO"' 

rum, karar vermekte acele edi-
niz ... 

Damat mermer gibi hareket.o 
siz, heykel gibi dim dik dunr 
yordu. Dilşllodll, dütlindll •• 
tereddlltteo, ıstıraptan, mllfkel 
vaziyette kalmıı insanların ptk•• 
baklflarından ziyade kinle hid
detle, intikam hırsile dolu gor 
)erini ibtiyann kardeıinin çoctr 
ğuoa , karı11am amcazadelin• 
çevirdi. Doktora : ' 

- Ona aorunl... dedi. 

Sovyet Misafirlerimiz 

Şehrimizde butuoaa Sovyet muhtelit takımını tefkil eden apOl'Ctt' 
Jar d6rt memleketin oyuncularından seçilerek pderilmiftir. KJi
le7e bir reiıten baıka bir doktor, bir muajcı, ••bir de Jaake• refakat 
etmektedir. Oyunculatm on biri Mo•kovadan, dardl Le.İaFattall. 
Oçll Harkoftaa ve biri de Kiyeften seçilmiıtir. 

Bunların içinde en ılhretli oyuncular tunlarclar: 
Famin (aol müdafi), Pavlof (10l iç), Nikolay Stue•tia ( .. a açaW. 

Yelieiyef (ui iç), Selin (merkez muaYİll) Ye Butuaof fmerkel 
muhacim). ÔnlmOzdeki cuma yapılacak maç içia büyilk radyo terti

batı hazırlanmaktadır. Reıimde bu fotbulculardao &çüpli 16rilyorsun .... 

Viyanadaki Arbedeler 
Viyana 18 - Sinımering te 

Nazilerle sosyalistler ;ırasındaki 
arbedelerde dört kişi ölüm dote
cesinde yaralanmıştır. Başvekilin 

bu gibi vak'alara mini olnıak 
ıçao httklimete bası tedbirlw 
tekrtf edee~ii .&ylonınektedir. 

?' 

BUIOcistan Yazısı 

Moskova, 16 - Tnrkistand• 

oturan Kürt ve Bülüciler için So_.. 
yet ittihadı yeni bir alfabe hasır

lamıthr. Bu milletlerde J,uea.-
kadar vazı aamma bir fl't 
yuktu. 

) 

t 
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Bir Hırsızın Başından Geçen 

SON POSTA 

Vak'alar: 
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Bt Defa Ok Yaydan Çıkmıştı - Lüsiyi Paristen Uzak~aştırmıya Karar Verdim -
n T,ropezin Tevkif Edildiğini Söyledim - Yeni Bir Aşık Daha Ortaya Çıkb 

Mlinakaşayı bu derece ileriye ı 
J~t;ırmek doğru değildi. zira 
b~ at boı, aptal o hareketsiz 

dır adanı olmadığı için teybim
e çalıQ bT d" b T ,.a 1 ır ı, bana zarar vere-
\~rdi, fakat bir defa ok y yda 

Çhunıştr. 

S Maanıafib bir iki gUn sonra 
en-Tro · • etr... pezın zıyaretini kabul 

B •gıoı zaman sıkıntım geçti. 
ub zat Madam Savari ile müna .. 
e r . 

hıü ~~nı son derece ileriye götür-
d ş u. Hatta ar farında evlenme .. 

en bahis b 0 1 • • f k teşebbusı • • ı e geçmışh, a a~ 
l .. ennın abık metreıı us· 
·h . 1 tarafından haber alınması 
ı lırnar d ın en korkuyordu. 
d" - Bu takdirde mahvolurum, 

1Yordu. 

I Evet, bu doğru idi: Bin ena .. 
eyb t·· . . 

ille usı ıle biraz yakından 
fek~~ul olnıak lazımdı. Fakat ne 

1 
de ? Hatırıma bh- pldn geldi: 

ko k Lüsiyi şu veya bu şekilde 
.,. r utarak bir müddet için Pa .. 
•sten uzaklaştıramaz mıdım ? D .... 

lll k uşune düşüne bu plana ada .. l: . 1Uı aklım yattı ve ertesi gün 
Usıye giderek : 

di~ i'"':' Sen tropez'in tevkif edil
g nı söyledim ! 

Derbıll Sen Tropezi çağırdım 
ve ondan öğrendim ki herif Lu .. 
ıinin ikinci bir işıkı olduğundan 
haberdardı, fakat rahatım boz· 
mıımak için bilmez giirünüyordu. 
Maamafih vaziyet bu şekli aldıktan 
sonre Lüsiden aynlmak için ortaya 
bir kıskançlık sokmak mnmldindü. 

- Salı günfi kadım ihtiyar 
dostunun kucağında iken neden 
yakalamayalım? Bundan daha iyi 
bir ayrılık stöbebi olur mu? 

Kararı verdik. 
....... 

c Edgar Pipin hatıra doftcri bura
da bitryordu.Anladıın iti tahmi ıi mil m
kün olnnyaıı bir hn.disc kondısini de
vanı ctmokten mcmetmiştir. Hapisanc
yc gidorok ü t tarufını kısaca. ağzın

dan di 1 lim. 
Sen-Tropez metresini cürmü 

meşhut halinde yakaladı, ayrıldı· 
lar. Artık ndamm kadından hiç
bir korkusu kalmamıştı. Binaen· 
aley yem metresini serbestce 

... O<ı 

oz 

Bir 
Cevaptan 
Sonra.~ 

görmiye devam ediyordu. İzdivaç. 
muhakk3k gibiydi. f stikba! bana 
giilmiye başlamıştı. 

Fakat tam bu sırada bir gün 
yazıhaneme Langulv isminde 
bir mü~teri geldi, kırk yaşların· 
da. mütebessim si Wı, ~rta halli 
bir adam benziyordu. Karşıma 
geçerek oturdu. Ben de bu yeni 
müşterinin rullatacağı hikayeyi 
dinlemeye hazırlandım. Fa at o: 

- Mister Edgar Pip işleriniz 
nasıl? diye söze başlamaz ı? 

Soğukkaıllıhğz ı kaybetmi
yerek: 

- Benim ismim Edga, Pip 
değil, Con Rooddur, cevabını 
verdim. 

- O halde çok garip J dedi. 
Con Rood Efendi ( Edgar Pip ) e 
ııe kadar da benziyor 1 

- Mümkündür. Fakat lüıfen 
maksadınızı söyler misiniz? 

- Edgar Pip ile konuşmak 
istiyorum! 

- Efendi, y.ıpbğmız latife 
ise fazla sürmektedir. 

- Sizin hesabınıza maalesef 
diyeyim, yaptığım latife değildir J 
Sizin Edgar Pip olduğunuzu bili· 
yorum. Ve buraya da, bunun 
için gehniş buluııuyoruml Cılık Masıl, yine bir dolandı~ 

n11 yaptı 1 diye sordu. ıı....--------- N. S. - Müsyü Pip siz hakikaten zeki 
ve kurnaz bir adamsınız. Muhi· 
tinizi aldahrsmız, polisleri atla· 
brsmız. Fakat beni aldatamazsı .. 
nız, atlatamazsın .z 1 

be -
1 

Hayır, dedim. Başka se
P e? 
- Hangi sebeple? 
- Bilmiyor musunı? 

,.~ hıiUteveffa Kontun evde ka· 
~y .. 
)o d Ugrayaralc ölmesini ima edi

r uoı. 

}.'llkl<adın biraz heyccann düştü. 
at kendini çabuk toplıyarak: 
._ İspat edemezler ki.. dedi. 
V Aldanıyorsunuz. 

'1~ e bir sürli vesikalardan, 
)eiali ~ahitlerden bahsettim, niba· 
lcıırıı~dlıyede Llisi isminin de söy· 
lııti •ye başladığmı anlattım. 
~ ~aten kısa bir müddet için 
«ttıst ttr en nzaklnşmasmı tavsiye 

ıııı ! 

ta\' ~ctdın kumaz bir şeymiş, bu 
sıyenıden derhal şüphelendi: 

"1 .._ Ya... dedi, olabilir. fak at 
'd s~eyi bir defa da ben tahkik 

tyırn! 

iil Ve ay ğa kalkarak bnna 
ttlj 4katu1 hitam bulduğunu işrap 
~ t. Çaresiz dışarıya çıktım. Fa

ta ik~e~di 'enlerden indikten on· 
tatak ncı katın sahanlığında dura· 
l~tını bundan sonra ne yapmak 
l'nııı geleceğini düşünmiye daldım. 
l>ısı bu iırada yukarı katın ka· 

açıldı, bir kadın sesi işittim: 
~u - Evet alı günül diyordu. 
"t lesi bir buse sesi takibetti 
iy~i'aya ihtiyar bir adam fo. 

qaştadı. 

~ah .\nlaıılan Lüsinin bir işığı 
~t ~·varmış! F:akat acaba bo 
lUlll 1~di. Derhal arkasına düş .. 
lla}' 

1 tevın~ kadar gittim. Orada ci
l'U ~ lnahkcmesi azasından MOs· 
)İttı nı~loyel olduğunu öğrcnmiye· 
btrn ı F.ena halde camın aakıldı. 
•ldı t kı Lüıinin tehdaıerime 
~e~ş etmek istemeyişi haksız 
l'or rnii, zira bu zate güveni· 
(!a llıUşl Dedim ya fena hiiide 

llırn sıkıldı. 
ş·oıd· 

t~\ıkif 1 
• kadın Sen Tropeıin 

t~11 edılnıediğini kolayca öğ· 
ecek 

~lllltn k . ve kendisine oyun oy-N: ıstendiğini anlıyacakb. 
Yapmalı? 

( 13.'l~t rafı 3 lı u <'fi ı-ayf:.ıoa ) 

bir İtalyanın bir İspanyolu anla· 
ması, türkçe konuşan bir ada· 
mın tatarca konuşan bir adamı 
anlamasından daha kolaydır,. bu· 
yurmuşsunuı. 

Misal olarak Fransayı ele 
alalım. 

Mahalli lehçelerile konuştuk· 
ları zaman bir Parisli ile bir 
Nonnandiyalı, bir Romah ile bir 
Sicilyalı kat'iyen biribirlerini an-
lıyamadar. Bize gelince; bir !stan· 
bullu bir Azeriyi ve " Ôzbelc11 i 
sıkıntısızca, "Kazan" ı ve ''Kır· 
gız 11 ı belki biraz milşküta la, 
fakat mutlaka anhyabilir. Eğer 
bu anlamadaki zorluk lstanbuilu 
ile KırglZı iki 3.}'rı millet saymıya 
kafi ise, biribirlerini anlıyabilme-
leri kolay olmayan " Rireli ,, 
ile "Aydınlı,, yı dı. hatta Istan-
bulJu ile Kemahlıyı, lzmirli ile 
Diyar.bekirliyi de ayrı iki millet 
saymak farz olur. 

5 - Asıl mesele: Siz; "dili
mizi tatarcıklar bürüyor., ferya
dını, Sadri Maksudioin Türk 
dili hakkmdaH kit.:ıbı ile Hamit 
Zübeyrin "dokuz ödgünç,. li ~ık
tığı zam n basmış! ınız.. Halbuki 
son cşelemcde "ödgünç,. keli· 
mesinin sade T tarlarea lcullaml
madığı, Cenubi Auadoluda da 
ya adığı meyd na çıkt . O z rnan, 
bundan bir sene ~vvd, telMfuzile, 
kulağa kaba gclışile, tuvalet iz
liğile (1) eğlendiğiniz, tatarc k tc
l!kki ettiğiniı mesela: .. Ödgünç,. 
kelimesini bug\in tekrar dilinize 
kaleminize dolıy:ual< nıçın yine 
alay etmiyorsunuz? Ben bunu 
ıormuşlum. 

Söxüo kısası : E ki yazılarınız 
ile şimdikiler arasında le.zat 
vardır. Ben buldum. Bulana ada· 
dığınız " Peırdon ., u lütfen esir
gemeyiniz. HiirıneHer tabii haki· 
dir cf endim. 

Vakıa ismim AJlen Dikson 
veya Şerlok Holmes değildir, 
sadece Langulvadır, kaba, basit 
bir isimdir. Fakat atlamıyan ve 
aldanm.yan bir adamm ismidir ! 

- ikinci defa olarak nca 
ediycrum: Latife kafidir! 

1 Ark:ı'i \ar ) 

iSE 
isviçr~ Umumi Sigo•ta Kumpanyası 

HARI "iSMi 
Galata'da Ünyon Hanının 

57-58·59 Ne. 111 na nakletmiştir. 
~~z:ı Posta k ,stusu: 1048 .... :w 

RÜYA TABI 
J inci vt" ı ine cildi tamAmlandı. 

Fiah 50 kuruştur 
Teni mcrkeıi: lstanLul ıNümune 

Mntbnas. 

Su tanchmet B ıincl Sulh 
Hu uk Mahkemesinden: 

.!\ltulılı \ ı ıı t J.., ıı ı, 11 M ıı<lılca 
~ılt•\lı fı;t ıılJ ıl la("~ ı ııı \:• :ınl 97 Nu· 
ıııa~nlı 'r " 1 h ı ıc1· ııukim ha
mal cttn hnd:ı ı l\hıı t l~fı ıtH 1. mıııc
ıiude ııı.ıılıılııı olan (-0 1 r.111111 t:ıheili 
ch\\ :ı ı tıııl.kıııda cari ıııul :ı l..: ı•ıııode Müd· 
deaı41ey m111tıııa cıı\;ıir ~ in7tl lmın:m 
t•olpııaınc z~ tırına ıııuın iloylıiıı scıuti 
m '\'lıulo gltü;;' lı •• J..imuJn. uıatıano hey
eti ihtipriycsi f.ıt.tfı ıd. ıı \erilou m ıj· 

rub:ıtı miih.,~ir t:ır:ı"ıııd. ı tattik J.1-
m, iırn lıiııa t•ıı ) • 'rıııl ıııulı:ıkQlııo ola· 

rak tıı.)hı otun:vı ::?t-n-!H~ t:trihiııtlo 
uat ı:ı tı> ııı:ılık~moye ;!<'lını•digi tak
dırde W):ıhl'ıı mu. 1ne.t' y.ıpılaeng-ı 

i · ıoıı tAlıli~ oh nur. 
----~~- -~~~~~~~~~~~~~~~~~-

İnhisarlar Umum Müdürl;· ğünden: 
Müskirat kısmı için müba;aa o!unJcak (150) ton yıkanmış 

maden kömürünün mübayası şartname i mucib;nce ve kapalı zarf 
usulile ınünakaliaya konulmuştur. Talplerin şar1Ut meyi görnıek üzere 
her güıı ve münakasaya i~tirak etme!< i~in °o 7 J 2 teminat akçc
lerile birlikte zarflarını nihayet 24 10 932 pazartesi gHnü Hat 15 e 
kadar Galatada Mübay.ıa Komisyonuna vermeleri. 

11 

EMLAl ve EY BA .. ~ I ı A. I 

Trabzon İcra emurluğundan: 
İstanbul Emt ·k ve Eytam Bankasına 22060 lira ve ayrıca faiz 

masraf itasına borçlu Tralzonda Hacı Ali Hafı:uade ehmet Salih 
ve lbrabim F'. bri Beyler ; bu borÇlarmdan dolayı E ak ve Eytam 
Bnnka ma merhun Laluna Kircçbanc karyesinde ve t"'pu idaresinin 
190 No. 'e 327 teşrinievv daimi tarilıiııde ve 70 ira uhaınmin 
fuymetli dört dönum iki evJelr tarla ve yine ayni karyede ta~unun 
192 No. 327 teşrinievvel dnirui tarihli ve 50 lira m ıhammen kıy· 
metli iki e lek tarla e yine ayni karyede tapunu 145 No. 327 
teşrinie vel tarihli ve ı75 lira muhammen kıymetli sekiz dönüm tarla 
ve yine Sooksu karycsinin karlık mevkiinde tapunun ()6 No. ve 929 
nisan tarihli ve sem lira muhammen llaymetli zemin k..-tında bodrum 
ve hamam e çaaıaş rl k ve çeşme ve ilci oda ve ikinci katta salon 
mutfak, kiler ve dört oda ve etrafı camekanla muhat balkon ve 
pencereleri kümilen pancurlu ve demir kapaklı ve üçüncü katta 
dört oda bir salon k tarafında ball on ve saireyi müştemil bir 
bap ma z.emin hane e yine Kemerkaya sıra mağazalar mevkiiode 
kain ve tapunun 67 No. ve 929 nisan tarihinde muk~yyet ve 5500 
lira muhammen ıymetli bir bap kargir nıaa zemin mağaza ve yine 
Ayvas 1 mab Ues:nde 'e tapa idare inin 237 No. ve 929 eylôl 
tarihli ve 6 O lira muhammen kıymetli bir bap lcargir ma~ ~emin 
mağaza. . 

İşbu merhun alb parça gayri menkul Emlak e Eytaın Ban~a .. 
sının 84 No.lu kanununun 15 inci maddesine tcvfik n 30 gün m'ir1 

.. 

detle çık arattırma suretile e bir defa olmak üzere en çol.. art .. 
tıranın üzerinde bırak lacağı ve ikinci bir arttırma olmıyacağı ve 
müddetin hitamı olan 28 11 932 tarihine ınüsadif pazartesi gUniinde 
saat 14 te Trabzond Adliye binası dahilinde İcra Dairesinde bii
müorayede ve peşin para ile satılacaktır. Talip olanlar yüı:dc 7,5 
pey .. kçesi peşinen tediye etmeleri ve bu hususla bir hak iddia 
edenler evrakı ınrsbitelerile 20 gün %arfında İcra Dairesine m:ira-

caatlan aksi takdirde paylaşmadan hariç kalacakları ve resmi de} .. 
laliye ve tapu mesarifi müşteriye ve resmi tahsil borçluya ait olduğu 
ve fazla tafsilat nlmnk arzusunda bulunanlar 932 525 dosya No.sile 
memurjyetimize müracaatları ve tarihi ilandan itibaren satış gününe 
kadar ~artnamcsi görülp pey sllrülebileceği ve satış muamelesi iki 
saat devam edeceği ilan olunur. 

nh·sarlar Umum Miidürl .. ğ .. ndeı1: 
İdaremiz için snhn alınacak (500) ton maden kömürünün şartna

mesi mucibince ve kapalı zarf usulile miinak2saya konulmuştur. 

Tati o\anlarm şartnameyi görmek üzere hergfin ve mllnakasaya 
iştira etmek için % 7,5 teminat akçelerile birlikte z rflarım 
niha el 5-11-932 cumartesi günü saat (15) e kadar Galatada MU
bayaat komisyonuna vermeleri. 

• 
Ziraa bul Ban·-s 

s an: 
Semti taballesi Sok ğı Emlak No. Nev'i 

Bcyeğlu Kamcrhatun Papas köprü 7 Dükkan 

" " Çakmak 15 Hane 

il Kurtuluş Değirmen 13 il 

" il Şahin 28 
" 

" .. Marsık .. 5 
" Galata Emekyemez Şişhane 2J " 

Beyoğlu Kamer hatun Kiraz 21 
" 

" 
Feri köy Kasım paşa 78 

" 
" " .. 80 Dükkan 

" " " 
82 

" ,, • 84 
" " 

" n 86 Fmn 
" Sarı liitfil jurnal 15 Hane 
" 

Yu1<arıda y ı.al: emlak kiraya "'erilmek lizere şartnamesine tev-
fikan açık rttırnıaya koaulmuştur. isti yenlerin gün ve aati ihale 
olan 24· 10-932 pazartesi günU saat ikide yüzde on pey akçelerile 
Banka~, ::'l ı .ürnca,ıtlnrı ilan olunur. 

lı..AN 
17.;ı; 11ıııı1.ır.s1~ln tescil vo .. 'icilll 

ti!':l!' t t :...ız{'tPsiııicı 13·10·932 farih \'O 

ı7 t!) 111111 .ıralı 11 usiın ıyl:ı ilan t•dilı.:11 
ınukn' 11•,,ıı.ııııc 11111(·.biııcc hali tasfiye
) f' , ,,,.,cd lıııı (l\(ılıj :ı Zndc Nobil , iJ 

lr.ık\i 1)iuı1tciy:tdi '"e .., . Ttırk f, \'Uk· 

rulıığu kouıwıoit tirlQti) nden alacaklı 
n• ıııt·ı.ku" ,irkelı horı:lu olnnlarm ahı
cakl.trıııı 'e horc·l:mnı kayt eltir)nel.: 
üıcro eHttk '1' '~ i i l:hım lerini 
mii ta b bcu l taııbulda B:ı.h'kpu.~m ,_ 
da Pe\ uird 1501\a •nı.ia 8 numaralı 

ıuaı;u d1a t~ fil•' mcınurL.uı Obanue 
A ı.ırnı. um '•' 1r idi Di uaitriy:ıdi Efe12-
Ji11 Ti' il:1 ı t:ır:hiııdiJıı itikırım 15 t.~ri
tı.!<i.ıni 1 n . r 1 iııı• k:ıd:ır \}{'rgilıı 

l'!nıt 1!1 tt·ı li) l..ıl:r mıırıC"ı.ıt 

t•ıııı\·ll'ri \'O 1.a.} t n nnıdt" ine h·ı t:ı
T ltt<' ıı ilı,l\ •'( '• r q,,r-i ve bu t;lr ht ı ıı 

nura a aı: 1..1 .ı tıı '.ı ,j o1 eak ııııır11. 
t'.ı.ıı rwı ı ı •• ıwr • lı:.ımır:ıc.'l~ı Hı 
lnırı• a ı ı "tll' ı \ e 11 lyuıılıtt h.ık-
lı . tlıı tla k.w ı ı ı , l ar icr sma 111 c 
lıuı İ\ ı•t ha 1 ulat .ı.ı.;t .ı .l adararıın UM 

lıı ıılnr. , l•ıı.ı\ .z · t' ıla • luuur. 
Haıl t ıfiyedc (K .. hya Z.ıdc Neun ve Irak-

Sultan hm t 5 inci Sulh Hu. 
kuk HAklmUğinden: 

.Mıııldci f><ıyl,01. Yalıkö) ıı Kuyu 
!hık ' 10 • 'o. da tıı•ıkinı ,.cfia Hanım 
tarafıntlırn l>oc.a"ı ~:ılih Ağn alı) hine 
!l32·a3:-i No. 1ı clo l n ile ik :ııne olunan 
Hulrnl U ulCl Muhnk meleri J\.ıııuııu• 

ııun :)oo ııncü ma lıle i delAletiıo Ka
ııuııu lt'<l ı.i'nin lGL ve 1G2 iııC"i ınad· 
doleri abk:ı nıu ıcdikarı ıuuavenet 
knbilirıdc ı ıınfak& takdiri da\ a ından 
ılola~ t müddC'ıı.alc.} n:ıruımı giinflerilen 
nrzuhııl ik. oı tgihıuın meçhuliyı•1i ha· 
~<ılıile i>il. tt bHg inde odilmiş 'o rnüd· 
deinin talcbilı• B. 1 • lf. 1\. rıu•ı 141 
iıı ı·i madıl i ıııucıbinl'o HA.nen tulıligat 
irr~ rn lrnmr vrri erek muhakeme 
-ı 1-n:t • t:ırihine 11.ıı Kdif ı;al gflnü 
:uıt 10 a hılil, J,ıfsıımıştır. 

Mt 1.l.iır g lıı VC' ~atte roüddr:ıt h•yhi 
nıunıa lı•vh ın:ılıl..t ıııP c gclmt z \Cya 
blr 't l,il ~oııılnııı !.; h:ıkktııd:ı kaııu· 
nu 11w1. iıruıı :lu in<·i ınadde<=i lıülı:
qıtinü t L"lttıiı. cdirı •'••ğ'ı ilin olunur. 

-=-- ---
li Dirnltrlyoıdl "" Şııı. Türk tavukçuluiu 
komandit ~lr~eti) ııln ta...fiycı memurları:. 

Ohannu Aahrun~ ıın ve 1raktl Dlm tri7 adla 



1! Sayfa 
J:•• f •w 

Taşıması daha kolay 

ve temizdir. 

?WA'.)3i p 

ihtiyaç halinde yenl paketlerden 

isteyiniz! 
Bu yeni ambalaj sizl kıymeti ol· 

mayan başka mamulat almaktan 
korur. 

ASPiRiN 
20 ve 2 tabletlik amballjlar içinde 

her ~erde bulunur 

---------------
_,. Karllcljer. mide, barsak. ta,.kum haslahkların• 

TUZLA İÇMELERi 
Sabahlan k&prüden 6,30, 8,20 10, l 1,40 da Haydarpaşaya 

hareket eden vapurJurın trenleri ve cuma sabahları ilaveten 
(7) vapurunun treni membalara kadar giderler. 

,, 
SON POSTA 

•apuru Pe şembe 
OTef. evvel r 
gOnO akşamı Sirkeci' den hare

ketle (Z.onguldak, lnebolu, s.~ 
sun, Ordu, Giresun, T rabıon, 
Rize ve Hopeyc azimet •e 

a•det edecektir. 

Fazla tafsilat için Sirkeci 
Y e1kencl Hanındaki acentalığr 
na mllracaat. Tel: 21515 

TAVlL ZADE VAPURLARI 
AYVALIK Postası 

~!~~A!~! 
saat 17 de Sirkeciden hareketle 
Gelibolu, Çanakkale ve Körfez 
tarikile Ayvalağa aıimet ve av
det edecektir. 

Dikkat ı Cumıı ıünU Edremit 101· 
cu\annı trentı yetlıtirir v• A7nlt1c 101• 
culanm ayni gUn aktaını Ayvalıfa 
çıkarır. 

Yolcu bileti \·apurda da verilir. 
Adres: Yemişte Tavil zade Mua· 
tafa biraderler. T.elefon: 2. 221 O 

------··ç·m-e.••.r•d•a•"-••o•"-~•e•"-~.s ••• s.s-~.d.•9~-----~·-SanlıkHane-• 
NEHARi - Nişaııtaşmda -

Mabeyincilık ve Halil Rifat Paşa konaklıırmda 

ŞİŞLi TERAKKİ LİSESİ 
Tesis tarihi: 53 sene evve. 187u tarihinde Selfinikte 

Ana, ilk, Orta, Lıse sımflan Fransızca, h1gilizce Kurları 
rn}ıt. ınuanıolosi: licrgilll lU daıı 17yc l.nd, r y pıllr. \~ rı :ıuı biıı:ılardıı 

il. V(l Crkck taleucyo JOUb8U8 Jt~yJI te~kİI tJ lllOVCUttıır f,ılınu tll[l Ut' g'Öll für. 

KIZ - Telefon: 42517 - ERKEK 

Bnkırköylinde Cevizlik mahal
lesinin Husreviye caddesinde 
istasiyona iki dakikalık nıesa• 

fede üçer odalı, kuyu, mutfak, 
ve bahçeyi havi iki bap hane 
a)·rı ayrı \'eya birden ehven 
fiyatla satılı\chr. Taliplerin Is· 
tasiyon caddesinde numara 32 

de Lütfi Bey nıliracatları 

• 1 ' = 

.. 

Aynı :ıanrnndu ~~ritı ıı~e ~ti ter:.. 
fakat btrCifüızın lıerl.§~y,dcnı~et~büVUIO .. lTıeJ ............ ~ 

ızı) eti .1' f: C"E;KUN K E rf.rn:ınulatmdın('ölinasıd\V 

Çiinku T E L E f.' U N fC1rN tnarka~ını tıiŞiyım 

lı P r ahi ze)·adyo .... aJ e ın ı n i ıt' h'i ri~ 1 IDi:f dlrf 
"Oporlöm O) tu~ malıjlı:.a. ıçmdç t C ro n} rl ,f,[liif 

' 'del~funkcn .3W aluzdını'.erirıızde.ıccrübc!c,.l~ız 

TELEFUNKEN 
Satış . malıali. 

BOURLA BİRADERLER ve şı. 
S A T 1 E s 1;: v o G L.: u - e E _v_A Z.!,.T.L-_K~_o lJ<.Ö 9 

MAGAZALARI 

Halis Limon H K ı N • kolonya T •ı At yapılmışht 
çiç~~lerinden asan 0 onyası ile esrın losyo~ıl~.rından enzı a Hasan ecı• 

mustahzar buyuk deposu 

İnhisarlar İdaresinden İlan 
Nev'i Muhammen Eşyanın bJ]unduğu 

miktara mahal 

Köhne kaneviçe 32000 hilo 

" 
kınnap parçalara 1550 " 

Azapkapı tfül\n de-

" 
çul " 3300 " 

posunda 

'" 
ip " 11550 

" 
Şişe muhafazasma mahsus 
boş sandık 
K&bne tlitlin sandıklarına 

4000-8000 Paşabahçe fabrikasında 

mahıuı muşamba 1?.00 adet Cibalide tütl\n farikasmda 
Kola fıçısı büyük boy 20 " .. ,, ,, 

13-10-932 tarihinde satılacağı ilan olunan balAde yazılı efya ıçin 
elde edilen fiatlar haddi llyık görülmediğiDden 20· 10·932 tarihine 
mesadif perşembe gfinil saat 14 te yeniden puarhğı icra kılına· 
caktar. Taliplerin teminatı muvakkate akçelerilc Cibalideki lnhi-
urlar Levazım şubesindeki satış komisyonuna müracaatları 
ilin olunur. 

( ıhlı 

-=-=- -- :: 

r Dahlh ve çocuk hekimi 

Celalettin B. 

1
1 td••ı afiyctlo kcımıfıs,tdJtL; hHilıt<· 

Kıımrıılum11sçitt-0 Bo n,ı - llers<'k 
ııp trtnnanındır.kl ruuuyeut'lıııneıtiıı · 
tle lı;,st:danoı .fcatul 'o teı.ı:n i e) ll'r. 

NAiM VAPUR lDAREst-m 
lzmir surat Postası 

( 2() Hat) 
Lüks 

ADNAN 
vapuru 

h~n: Perşembe rtı;:~~~~.~~ı:t• 
~ut lıtıR 17 de hareketle dogru 

1 Z M l R 'e 
we Pazar glinleri lzmir' den saat 
14 1ı2 da hareketle tstanbul'a 
avdet eder. Tafsilat için GaJata, 
GUmrük karşısmda Site Fran-
sez Han No. 12 yazıhanesine 
-nıllracaat. Tel. B. O. 1041111111 .. 

----· 
Kiralık Muayenehane 

\ e. ııecıler Jı:uıı:ııııı J,arşı~ıııda kö· 
9elı~9ıoılf1ki ;; ııınıı.ır.ılı tf'~\·İ ateh e l 
k iruhkt:&r Dok hır 't •fiı: ııı ll:l) e ı~lw· 
nesi \'t' .ıire it.iıı l~lip ·ohwfnrııı Jtin

daki rc•rükıir Jükl.:.ıııı i(tis ıh ıd& J>.ı· 
rııttalloıi rııtuıild m:ıt!"ıı11.·1K111a ıııilrııcut 
•v1e1mılori ilaıı oluııur. 

-Tecrübeler 
gösterdi. gösteriyor 

ve gösterecektır ki : 

-yerli-

KURT CiMENIDSU 
ÇOK YÜKSEK-
ve her işte, her noktadan 

EN ELVERİŞLİDiR. 

• cG Valııf Hın 4 cil l<ııt Tel 2·1768 

İSTANŞUL 

t:m1ıııııı ııa lıilıtrd 1 r. J alını :r.:ı!ı 

tdcr. Uıııınl d(,z .. ltır. .Mıdı• \C 
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