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-Eski Borçlar için 8 Milyon 
Altın Ödeyeceğiz 

Gümrükler Niçin Karşılık Gösterildi? 
8-U... 19 (Huıuıl) - Frank· 

~er Çaytunı gazetui fU mali
~•eriyor: 1930 ıenui ilk ba• 
la ela harrten enelld TDrk :;.ç blmilterinin mllmeuillerile 

kara 'bl]dlmeti aruaada Jalad 
olan an.lapmamazhk nihayete 
•eceie benziyor. Malüm olduju 
~e l'lrkiye hBkümeti, bu ta
nlıte 1928 itilihıamesini tanımı
~arak ıenelik takıitlerin ancak 
'b çte birini tesviye etti ve •onra 
d~ teıviyeden de iıtinkAf göster-
'· ÇOnkn, bu parayı veremiye

c::~ Vaziyette olduğunu beyan 
~ •rordu. Nihat tasvibi bekliyen 
Uaftnktı itilifnamede ise, Anka· 

f1t bUkiimetinin arz'11arı yüzde 
-fQz niabetinde yerine getirilmiştir. 

Bundan böyle Ankara hük6-
1"tti ıenede 700 bin altın lira 
~ · • lbın edecek Ye bu miktar yUk-
~lyecektir. Halbuki 1927 iti

ameıinde t 936 senesine kadar 

~•de iki milyon alb~ tediyesi 
....,., arı.,tll'ilmlfb ve bu miktar 

m 

a ı irCin 

. 
Parlllte ••ki Oamanlı borçlarını mUzakere eden S.ra~oııu ŞUkrU 

B_ayle Fransız MUmeaslll M. Dilkolozye ve lnglllz Mümeaalll M. Yayt 
tedricen yiikıelerek senede ı paratorluğunun borcu 84,580,000 
3,400,000 altına baliğ olacakb. TOrk lira11 idi. lmperatorluğun 
Şurasını da kaydetmek IAzımdır muhtelif parçaları arasında tak-
ki bu rakamlar vaktile bu ıim edildikten sonra bu borçtan 
suretle tespit edilmlpo, o TOrkiyetıin hissesine yilzde «12,25 
zaman, Tilrk hükumeti bund~ isabet etti ki lngiliz lirası olarak 
daha fada tediyede bulunabile- bu miktar 52 milyondur. Bu mik· 
ceğini beyan etmiıti. tar, aldıinnız maUimata sı&re, 

Harpten evvelki Osmanh im· ( Devamı IJ OncO .ııarfada) .. 
:; ' m 

e e iten 
Bugün 

16 B·r Dil Kavgası. 
Bir Delikanlı, Hiçten -Bir Mesele için 

Küçük ·Kardeşini Öldürdü 
tİ _l<arıehir 18 (Hususi) - Şeh
itl::de çok feci bir cinayet 
İ'li llllf, üç kardeıteu en bilyl\· 
at kGçak kardeşini kama ile 
diirnıo,. karısını da atır ıurette 

:•la11111br. Hidiıe 'öyle olmuj
a..ıİ Şeluimizcle Dinekbağı m_. 
Fa ~de Gari_p oiullanndan 
İsi bri. Şeyh Omer ve Enver 

11at.rinde Oç kardeş vardır. 
:--... aaıelelikle :ıreçinmektedir. 
c{i.•rdqterindea &..v~r. b~balarm• 
~ kalma. bir bajda bir kiraz 
b~ keıiyormu" ~ilyftk kardeıi 
ıa~ na fena halde kızarak Envere 
•rkaç tokat vurmu~tW'. 
~ Buau baliw alan diier kardet 
b b Ömer bftyllk kardetinin 
. • " harek.,tioe kıznuft Eoverin 
'11tlka-.... almak üzere F abrinln 

~-...... aitnaif .,. orada bir dil 
••ıaa. bqiaaa.ft&r. Bu dil kav· 

:•sa ıittikçe azıpuf ve iki kar
d~' YUınruk yumruja ııelmişler
~r. O Birada komıular arayere 

~e.ırelc kaYaayı yatııtırmak Jate-
lflfllr, fakat · muvaffak olama· 

._.,._d". Bir aralık Fahri odas ... ... . 
k llrerek eline kocaman bir 
fı •,rn• almtt ve hiddetle dttarıya 
' •11uıtır. 

k Ömer bu Taziyet karşıeinda 
"orltnıq ve kaçmak istemiı, fa
k •t Fahri arkaaından yetiterek 
it llıqaaını kaldarmıt ve olanca 
..:;etile zavallı Ômerin arka•ın• 

aaittlr. Kama Ômerha ıırbn-

Kllrde .. nl lll~Uren Fahri 

da ıı • irerek 6al1nden çıkmıı •• 
ciğerlerini parçalamııtar. Ömer 
derhal yere yuvarlamp ölmUftOr. 
Kocaımın kanlar içinde yere ae-
rildi;ini pren şeyh Ömerfn ka
nii terir kardetin llzeriııe abla
rak onu yakalamak lstcmif, fakat 
muvaffak olamamı~tır. Bunu• 
İl%erine şerir kardeş kamaıuu 

tekrar kaldırarak zavallı kadnı-

cağızın iiıerine indirmit, onu da 
atır surette yar11laınışbr. Kardq 

katili Fahri yakalanarak adliyeye 
:tealim 9Clilmif til'. 

Sayfa 

Çok Mahirane 
Bir Kaçakçılık/ 
GtımrDk Muhafaza BatmOdU

riyeti memurları ıllreldi takipler 
aeticeaiade mahir bir ipek ka
çakçahjl meydana ÇIUrmıt· 
lvdır. BD1Uk koınisiyonculardan 
l(ritikopulOI Efendi ile, SirkecJ 
l.tuıyonu B.aıaj Memuru Kerim 
Efendi Sivilioırat'tau bagaj va• 
ıonlanna elli yedi kilo sikletinde 
ipekli kumq koymuılar ve vaıoaı
luı açbrarak Uz~öprüde ipekli 
lcumqlan çakarmıılar, yerlerine 
uld yorıan parçalan Ye mııar 
taneleri yerlqtil'miflerdir. Bu 
ipekli kumafların yalnı2 gllmrük 
nımi binlerce lira tutmaktadır. 
Fakat blcliM derhal babe, alına• 
rak meydana çıkartlaıııtar. 

rÖz Türkçe 
Ve Mühim 
Bir Keşif 

l 
- ~ 

Konya meb'usu Naim H6zım 
.. , Dil tetkikatı J•parken 
çok mUhlm bir netice elde 
etml•llr. Yarından IUbaren eU
tunlaMmızn okuyacllketnıa •. 

! 

Fiatl 1 kunq 

lY eni Mukaveleler Memle~ 
kete Neler Temin Edecek: 
İktısat Vekili Celil Bey " Son Posta " 

Muharririne Etraflı Malumat Verdi 
lktı•t Veklleti ile Modyuo 

iamlndeki ticarethane m•cla 
kahve Uzeriae Wr makanle ı .. 
zalandıiını birkaç p enel 
Ankara tel,.rafa olarak yu•ıtblc. 
MukaYele mucibince Modyaao 
mlleaueal TDrkiyeye kalı•• ithal 
edecek, fakat buna mukabil mem
leketimizden bazı iıtihsal :mad
delerimizi laarice ı&aderecek-
tit. V niyet böyle olmakla 
beraber piyasadaki kahve tacir
lerinden bazılan lkbut v .. 
kAletl ile BaşvekAlete telgraflarla 
mllracaat ederek mukaveleye 
ihraç için ıabı kabiliyeti u olan 

1 maddelerimizin konulması lhım
geldiğini, yumurta ve incir aibi 
maddelerimizin ihraç kabiliyetleri
nin ziyade olduğunu bildirmiıler
dir. Fakat bize verilen malümata 
göre, iktisat Vekaleti mukaveleyi 
hazırlarken k~hve tacirlerinin ileri 
silrdilkleri eaasları göz önünde 
bulundurmuştur.! 

Diğer taraftan bir muharriri· 
mi:ı, dlln şenrimize gelen lktııat 
VekiJi Mahmut Celal Beyi g6rm0ş, 
gerek kahve mukavelesi, ıerekae 
.di;w meaeleler hakkında Vekil 
Beyden şu i.ahatı afmJfbr: 

" - Yeni yapılan kah•e _.. 
kaYdesi tamamen memleketin 
lehinedir. beride bu hUIUlta daha 
eaaıla tedbirler alacağımı:ı için 
mukav6leyi muvakkat bir zaman 
için yaptık. Bundan bazı tacirler 
phseu mllteesair olabilirler. Fa· 
kat biz tabii bunları değil, ~em-

Y•ni mukueleler haklwada malllmat ,,,.r, 
iktisat Veklll C.IAI BeJ 

leketi dllıllnmek mecburiyetiade- l 
yiı. Yapılan mukavelenin mahi
yetini bilmeden endişe etmek 
dofru değildir. l 

Bu muvakkat ınukaYelede mem
leketten ihracını münaaip prdO-
;tım&z maddeler, uzun tetkik· 
lerden aonra tesbit edilmiftir. 
Meseli: Y U1ll1irta, iacir •e saire... 
Riliyonunuı .iri incirlerimls pek 
a sabltyor. İtalya ytllllurta ,a .. 
rttiihHi arthrllllf, Franaa ile 
l.panye da yumurtalafımw milte
enlr eden but tedbirler alm11br. 

Bu malları vaktinde Almak 
mecburiyeti vardır. Btmlan vak· 
tinde atmauak çok zuar girlrOz. 
Şimdiye kadar memlekete airen 

( DHamı 13 üucO ıayfa4a ) 

Bi~Şeri;-C~~Y~t lşl~mek 
• 
için Hapisten Kaçmış_ · '· 

Düzce (Hususi)- Bıçkı atik k6yüoden •evdiii bir kula evJeuece
fini haber aldıj'ı için Recep iamiadeki ddikanlıyı öldürmek makuclile 
yarabyan ve 8 aeoe hapaa mahküm olan Rauf eYYelki gtln ınahk6m
larnı bahçede teneffils etmelerinden istifade ederek kaçmııbr. Raufua 
Recebi öldürmek makaadile kaçtajı anlatılımtbr. Jandarmalar Recebi 
muhafaza aihna almışlar, Raufu da aramaya koyu1muşfardır.Şerir herif 
yakalanmak llzeredir. Cinayete meydan vetihuiyecektir. Recep sevdifi 
kızla evlenmek üzeredir. 

I ~~kür! J 
--~------------...ı 

o o 

- Uu ıu: h.e , a :t-e. ik j c• h u... ı,u " li"• -.ıy .ı.ı . . \ zc ı Hile t oıdtiter ... 

- Atdtrma camın... Her tlU"af suıuzluktan kavruluyor. Bu 
,..da. bun• da boldut-a "fllrretl ••• 

ı 



2 Sayfa 

. .-.----=um.------------~= 
~alkın Sesi 

Türk - Fransız 
Münasebeti 

Düyunu Umumiye nrllınkoratırıın 
iyi bir eafh:ıda cereyan et iği 
hakkmda. haberler geliyor. Suri· 
yo fevkalu.<lo konıisori Türkiyeyi 
z yarnt etti, Fransız aefirıle ara· 
mı~d& mtızaker:ıt coreyau ediyor. 
du hususta halkımız dıyor ki: 

~urat Boy ( Boyacıköy sinema 
karşısı 24) 

- Franıız bOkCimetl ve Suriye 
Ulilletile aramızda samimiyeti göste-
ren neşriyat beni memnun etmiştir. 
M. Ponsonun Gazi Hazretlerini z.iya· 
ıcti ve Baovekılin Franux aefir.nin 
z yaf etini kabul etmcai hep em ki iki 
dost millet arasmdakl rnbıtalaran 
y~nilenmiye başladı2'ın• srösterir ha-
yır ı haberlerdir. 

.... 
Sal'lı B<'} (Beyazıt Mit:ıtpa~a so· 

ka0-ı 28 ) 
- f ranaa ile Düyunu Umumiye 

işlerinin balledi.mek üzere olduğunu 
okudum. Bu haberden sonra da Su
riye fevkallde Komıaeri M. Ponao 
Re.sicümbur Hauctlerini ziyaret etti· 
ler. Bugünkü gaııtete.erde Başvekil 
Paşr. ıle M. Ponso arasındaki konuş
malar arasında Türkıyc He Surıyc 
arasındaki iyi komşu uk münı:ısebet· 
Jeri mevzuu bahsolduğunu görilnce 
Fransa ile aramızda samimi bir ha• 
va cımiye başladığına hükmettim. 
Turkiye, istiklaline Ye menfaatine 
dokunmamak şart.ile daima sulhper• 
Y~r bir millctt.r. Bütün komşularile 
iyi geç'nmek ister. Dünya da ynaş 
yavaş bunu ani. mı ya başlamış.ır. 

• 
ı:thom Boy (Fatih Atpaz.arı ) 
- Tevfik Rüttu Beyin, Irak HQ· 

kümetinin iıtikli.i münasebetile Ak· 
vam Gemiyctinde irat etti~i nutuk 
çok mühimdir. Hele bu nutkun Su-
riye iıtikllline temaa eden temenni
leri srayet kuvvetlidir. Bu muzaffer 

nutuktan sonra M. Ponsonun İııtanbulu 
aiy•uetJ bize birçok hayırla fCyler 
tepfir edecek mahiyettedir. C~nup 
budutlarımıs bir :samanlar Ermeni 
kaçakçılarla dolmu~tu. Artık bu hu· 
dut itlerinin mütekabil bir dostluk 
eaa1ına göre halledileceği ıaman 
ıelmiıtir, temaslardan bunlara anlı· 
yarak memnun oluyorum. 

* Salabattin Boy ( ~irkeol &~ııcaktar 
eokıık 5 ) 

- Süriya hududunda 1reçen H

neler içinde pek çok kaçakçılık ya
pıldıtını, hududumuz yakininde Er· 
aıenilerin zengin köyler kurduklarını 
okurduk. ~racoğlu Şükrü Beyin 
Düyunu Umumiye meıelelerini hal· 
lederken Suriye Fevkalade Komise
rinin fstanbulu ziyareti pek mani· 
dardır. Siyasete pek aklım ermez 
amma, bu temuların iyi neticeler 
nreceğini tahmin ediyorum. 

Bartındaki 
Gaz Kuyusu 

Geçenlerde haber vermıştık: 
Bartmda bir kuyuda petrol bu· 
lunmuş, yapılan ilk tecrübeler 
miispet netice vermişti. Bartın 
Ticaret Odası şehrimizdeki ala
kadar makamlara mUracaat ederek 
bu membaan işletilmesinf bildir
miştir. Bu busuata tetkikat yapa-

tacaktır. 

SON POSTA. 

____ D~A~B~!_L_i_B ___ A_B_B_R~L-B_B_j 
Sokak Ortasında Tecavüz 
Kalaycı Çırakları, Karısile Beraber 

Giden Bir Adamı Yaraladılar 
Dün sabah Beyazıtta Bakırcılarda garip 

bir teca'ftız hldisesi cereyan etmiş, bir kadın 
kocasile yolda giderken tecavüz karpsmda 
kalmıştır. Yaptığımız tahkikata göre hlidise 
şöyle olmuştur: 

bu tecavllzil yapanlara mukabele etmek iste
miş, böyle şeylerin doğru olmadığını söylemiş· 
tir. Faka çıraklar buna rağmen işi ıwtmıılar 
ve müna:;ebetsiz hareketlerinde devam etmek 
istemişl~rdir. Bunun üzerine arayerde bir 
kavga çıkmış. çıraklar Mehmet çavuşun llzerine 
yürümüşler, ellerindeki çekiçlerle adamcağızı 
muhtelif yerlerioden yaralamışlardır. Busırada 
polis memurlan yetişerek mütecavizleri yaka· 
lamışlardır. Mehmet Çavuşun yaraSJ ağır olduğu 
için ilk tedavisi yapıldıktan sonra hastahaneye 
kaldırılmıştır. Yakalanan mütecavizler Adliyeye 
verilmiştir. 

Mehmet Çavuş isminde birisi dün ıabah 
karısile birlikte evinden çıkmış, yola dözülmüş
tür. Fakat tam Beyazıtta ·Bakırcı!ar çarş sm
dan geçerken Emin ustanın kalaycı dükkin.n
da çalışan bazı işçiler ve çıraklar, durup du
rurken kad ncağıza fena sözler söylemiye1 

açıkçası laf atm ya başlamışlardır. Tuhaf vazi
yet karş1sında fena halde kızan Mehmet Çavuş 

Soyguncu uk 
Ağır Cezada Üç Maznun 

Muhakeme Ed.ldi 
Dün Ağır Ceza muhakeme

sinde şayanı dikkat bir cerh ve 
soygunculuk muhakemesinin riiye· 
tine devam edilmiştir. . 

Geçen sene, mayıs ortalarında 
Çatalcadan İs c:ınbula ge!mekte 
olan sürücü Şefik, gece saat ikiye 
doğru yol alırken, önüne Rıza, 
Ali, Aslan isminde llç kişi çık· 
mış ve kendisini yaral yarak 
saatini, 30 lirasını almı~lar, birkaç 
koyununu da götürmüşlerdir. 

Dünkü muhakemede maznun· 
lar, Şefiğın kendilerinden 50 lira 

rüşvet istediğini, bu suretle 
davadan vaz geçeceğini bildir· 
diğini söylemişlerdir. Maznunlar 
bu hususta şahit te göstermişlerdir. 
Diğer taraftan maznunlar, böyle 
bir iş yapmadıklaiını iddia ederek 
beraetlerini istemişlerdir. 

Muhakeme, hapishanedeki şa· 
bitlerin celbi için başka bir güne 
bırakılm.ştır. -----

Tasarruf Seferb9r1igi 
Cümhuriyet hayranıma tesadüf 

eden 29 teşrinievvel ayni zamanda 
beynelmilel tasarruf günüdür. 
Beynelmi.el tasarruf gününde 
halkm bankalara bir miktar para 
yatırması için de bir komisyon 
teşkil edilmiştir. Komisyon önü
müzdeki perşembe günü Halke
vinde toplanacaklar. Halkevi gerek 
Cümhuriyet bayramı ve gerekse 
beynelmilel tasarruf günü için 
hazırlıklar yapmaktadır. 

Bahk Müşterileri 
halyanlar Harici Ticaret Ofi

sine mllracaat ederek Türkiyeden 
kutu içinde balık konservesi 
almak istediklerini bildirmişlerdir. 

Besim Ömer 
Paşanın 
Rahatsızlığı 

Müderris Doktor Besim Ömer 
Paşa geçenlerde hastalanmış, te
davi için A\'rupaya gitmişti. Şeh· 
rimize gelen haberlere göre 
Ustat doktorumuzun hastal ğa 
maalesef ağırl~mıştır. Kıymetli 
doktorumuza şifalar temenni 
ederiz. 

Adliyecte --
Dakti olar İçin Bir Kıy af et 

Kabul Edıldi 

Şimdiye l<adar Adliyenin ınuh 
telif dairelerinde stajyer unvanile 
fahri olarak birçok daktilo ha
mmlar çalışıyordu. Adliye Encü
meni yaptığı . içtimada daktilo 
hammlar ve bunların kıyı.f elleri 
hakkında yeni YC miihim bir 
karar almıştır. Bu karara göre, 
Adliyede çalışan daktilo ve di
ğer memur hammların makyaj 
yapmalan kat'ı surette mene-
dilmiştir. 

Bundan sonra fahri mülazım 

sıfatiyle hariçten daktilo banım 
da si nmıyacaktır. Yalnız imti· 
handa muvaffak olan hanım!ar 
alakadar dairelerin talebi tizeri
ne sıralarına göre ve Encümen 
lrn.rarile fahri mülaı. m olarak 
nlmabileceklcrdir. Ayni umanda 
Adliyedeki biitün hammlar iş 
zamanında yeknasak \e kapalı 
elbise giyeceklerdir. 

Fransa Yumurta Ahyor 
Fransa birinci ve ikinci t~rin 

ile birinci kanun için Türkiyeden 
1470 kental yumurta ithaline 
müsaade etmişHr. 

Kaçakçılık 
Resmiye Hanımın Evindeki 

Rakı Kimlere Aittir! 

Dün Dokuzuncu lhtısas mu
hakemesinde, rakı kaçakçılığı 

dolayısile Uç maznunun muhake· 
me&ine başlanmıştır. 

Topkapıda, Merkez Efendide 
oturan Resmiye Hanım isminde 
bir kadıo, uzun müddettenberi 
evinde büyük kazanlarla rakı 
çıkarıyormuş. Taharri neticesinde 
evin bahçesindeki bir kulübede 
büyük bir kazan, süzgeçler. rakı 
şişeleri ve saire bulunmUf fakat 
hadisenin failleri ortadan kaybol
muşlardır. 

Dün mahkemede maznun 
olarak haı.ır bulunan Abdi, 
Tahsin ve Veysel Efendiler böyle 
bir işle alakadar olmadıklarmı, 

bu işin Resmiye Hamm tarafından 
yapıldığını söylemiflerdir. 

Neticede muhakeme şahit 
celbi için başk:ı bir güne bırakıl
mıştır. 

• 

icra işleri 
Kenan Bey İcra Dairesini 

Teftiş Etti 
Yeni İcra ve İflis Kanununun 

tatbiki dolayısile Beyoğlu icra 
Dairesi, lstanbula nakledilmişti 
Seki:ıinci icra Dairesile Üsküdar 
fcra Dairesi de tevhit edilerek 
bu daireye Altıncı icra ismi ve
rilmiştir. Uğiv ve tevhit edilen 
d•irelerin evrakı yeni icra da
iresine nakledilmiştir. Müddeiu
mumi Kenan Bey, icra dairele
rini teftiş ederek ihtiyaç Ye ool:
sanları tespit etmiştir. icra dai
relerinin bir bank.ı gibi munta· 
zam işlemesi için lhım gelen ted
birler ahnacakbr. 

Günün Tarihi 

iktisat Kurultayı 
Meselesi 

iki ırün evvel kısa bir haber yaa· 
dık: Memlelteti alikadar eden bütt'lıı 
Urtıaadi meseleleri görüşiip halletmek 
flzere bir fı<tısat Kuru tayı toplan• 
ma11 iatenildiğini, bu huauıta yakmd• 
ali.kadar makam ara bir teklif yapı• 
lacağını bildirdik. Fakat bir refikımıl 
böyle bir fey olı:nadığını yazdı. Bun• 
mukabil biz eski haberimizde urat 
ediyor ve bu hususta bir teki f ya• 
pılmak üz:ere lıazırlanıldıianı tekrll 
ibildiriyoru z. 

Moda Kursu 
Cümhuriyct Gençler mahfillnd• 

hanımlar için bir moda ve giyiın 
kurau açılmışhr. Dersler perşembe 
günleri saat 15 ten 16 ya kndardıt 

ve meccanidir. Kayıt muamele i at 
sonuna k ıdnr yapılacaktır. Mabfll 
Beyoğlu Halk Fırkası binasmdadır. 

Dilsiz rfıef<tebi için 
Di!sizler Cerui,,eti Reisi Sü C) ma 

Bey, fstanbulda di siz mektebi açıl
ması için yeniden teşebbüsler yar 
mıya karar vermiş ir. 

Süleyman Bey bu hafta urftnda 
tekrar Ankaraya gidecek ve l\•aarif 
Vekili Reşit Galip Btydcn, mektebin 
tesisine müsaade edılmesın· rlc• 
edecektir. Süleyman Bey mektebin 
tesisine mu aHak o'acağını tabmi• 
etmekted:r. 

Bir Tablo 
Gazi Hz. nin bir Portreleri 

Tersim Edildi 
Bazı genç ressa'.Dlarımız Ber 

oğlunda bir sergi vücude getir
mişler, çok güzel eserler teşhir 
etmişlerdir. Sergide teşlair olunan 
Gui Hz. nin çok ~üze) yapılmıf 
bir resimleri kendilerine takdim 
olunmuştur. Bu tablo Türkiye 
haritasının ortasına Gazi Hz. Wa 
aöğüt ve defne dallan arasında 
portrelerini ihth;a etmektedir. 

Yeni Bir ŞikAyet ! 
Ecnebi mektepleri talebelere 

llzım olan malzemeleri hariçten 
getirtnıekte ve talebeleri bunları 
kullanmağa mecbur etmektedirler. 
Bu vaziyet çocuk yeJile,iaden bir 
kısmını şikayete sevketmiştir. 

Yeni Bir iraden 
Eskişchirde Asbest madenl 

bulunmuştur. Bu maden Amyant 
istimalinde kullanılmaktadır. 

Furugi HAn f eliyor 
Hariciye Vekm Tevfik RüştO 

B. cumartesi günil, İran Hariciye 
nazın Furugi Hfin da pazartesi 
gUnü şehrimize gelmiş bulunr 
caklardır. 

Sütçülerin 
Müracaati 

Haber aldığımıza görıı telırhnb• 
deki sütçüler dört lradar im:ı:ah bir 
iıtida ile allkadar makamlar:ı 111 .. 

r acaa t ederek Sfitçüler Cemi) etialra 
İnekçiler Cemiyetinden a7r1lma11Dlt 
aütçülerin müstakil hir cemiyet 
halinde talıımalrını latemitlerdir. 
Bu talep tetkik edilmektedir. B• 
iıtidada yeni idare heyeti intihabı• 

mn da fHhedilmeıi ileri •ÜrGlmOştlt• 

Son Postanın Resimli Hikaye si: Pazar Ola Ha~an B_e'J_' _·v __ i·ı_o_r_I<._ı_ .. _.· __ J 

1 - Maliim ya Haıan Rey 
J•mek huıuıunda pek titizim •. 

2 - O canım 
çorbada.. 

taYuk .uyu 3 - Ağzma liyık bindi dol
maıao da.. 

4 O mis 
yağı ile yapılmıf 

ıet bulamıyorum. 

gibi Trabzon 
baklavada lez· 

5: Hnaan Bey - Aman dodunl• .. 
DOnyanın tiındi nesinde luı .. • kel• 
dı ki hındide, baklavada tat ~ 
luaaunl 
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., 1-!._~ gün ı- rson Postanın Resimli Makalesi a Zaman a J Sözün Kısası 
ıvı ·· d -·n ericatım1zu1 çokki-
ğ.undarı dercedilememiş- ı 
iır 1 ' . . 
-. .. -.--- -. . .... .. . .. .. 

Meclis Reısimiz 
Gelecek Hafta İçinde 
Ankaraya Dönecek 

Ki Biiyük Millet Mecli•i Reisi 
•• 

111k Paşa gelecek hafta içinde 
d ço muhtemel olarak ayın 24 u~ 
p e A7araya d&neceklerdir.Klzım 
.::- lln Dahiliye Vekili Beyle 
aa lltmllt. •onra Erenköy Terem 

11•toryomuna gezmiftir. . 

s Milyon! 
Belediyenin Paraları Teh· 

likeye Mi Girdi ? 
11 

ikinci Ticaret Mahkemesi iflA
• ndan evvel •abık Y ddız ıazi. &:iu . mlbteciri Mar70 Serra ile 
•U edıye ara11nda yapılan ve bet 
ta Jon liralık daftdan feraiatl 
1 

1'~~- eden bir ıulh mukaYe-
eaı.ıı ıptal etmiftir. Belediye ha 
e••eleJi imzalama11 için Maryo 
__ ~ya 38 bin Tftrk llrasa 
......... ,ti. 

ihracat, hhalAt 
ht'Gtnnrlikler istatistik MüdUri
lt~ _tarafından tqrinievveldekl 
el ~~ Ye ihracat miktarı hakkan-S: 11' iatatistik hazırlaıımııbr. 
111 ° 2 on bq gilo zarfında ithalatı• 
li 11 ,802,400, ihracatımız 1,338,464 
~· fazlaaile 4. 140.864 liraya 

rrnı~br. 

97.:!u senenin dokuı ayhk itballh 
l!_ • 9.078 , ibracab 67.707.357 
lll'adar. 

41. Ponso 
Dün Gitti 
l'Grk - Fransız İti lif namesi 

Ankarada imzalanacak 
~~rlc • Frannz itillfının Anka· 
tir. ınızalanmuı takarrür etmif-
8' . Mtıznereler Tevfik Rüştll 
,.:;;: avdetine bırakılmıştır. En 
lal noktalarda itilAf hAsıl ol
J.t llftur. Suriye fevkalide komiseri 
Su. Ponso da dün şehrimizden 

"Yeye bereket etmişti'r. 

Atletler Geldi 
•d Balkan Olimpiyadına iıtirak 
ıeİ"· atletlerimiz dlln şehrimize 
111 rnıılerdir. Ayni vapurla Ro-
ı:''• atletleride Bllkreşe gitmek ere buraya gelmişlerdir. 

Oskodar Tramvayı 
•ay Üsküdar • HaycLArpaşa tram· 
ttkınu~ Kadık<Syüne uzahlmaaı 

•rrur etmiftir. 

s Mustafa Şeref B. 
Şerefa~ lktaeat Vekili Mustafa 
•• A ._ 1 dibı Avrupadan gelmiı 

1'1taraya gitmiıtlr. 

Yeni Tıp Talebesi 
l.ıı Şeluin.iz Tıp Talebe Yurduna 
....... sene 128 li•e mezunu ahn

.,."'· 

Yeni Buhran 
Çekoslovak Kabinesi 
P istifa Ediyor 

~b·r•aue, 19 - ( A. A.) _ 
f,11~~e ~•!al M. Udrazal'an İ•ti
••rd· ji Reaııcllmbur M. Mazarik' e 
h.be~ı ned dair ortaya çıkan ilk 

Ptt er oira değildir. 
dt k · 1 Udruaı. kal.ine rciıliğin
çiftçi • 'f kalmamak hususunda 
lcabuı •r~aaımn vereceği kararı 
'•iıi eb.ec~ği~i, çiftçi fırkası 

ne ılclirmlftir. 

ilk Tayyaremiz 
l'n :•kitehirde imal edilen ilk 
-ur f f tayyaresinin tecrftbeleri 
llall~a akıyetle neticelenmiı . Ye 
-. k TGrk tipi tayyare imali 

• ÜQ oldap anla11lmııtir. 

1 - lledenl1et slratle IJpilllJor. 
insanlara buıDn saatte 600 kiloıretr• 
701 alan tanareniD ıGratl as •eliyor. 

2 - (in.&e. ldSyüaclea ~·le 
demiryolunu hayr.tle glSren klSylü 
ıormuı ı Bu tren ne içia ? 11 Pekine 
daha çank •itmek lpn. Şimdi 24 
autte 1ldl7oraak. rann iki Hatte 
ıidecetla... O.aılflw. O •akit Çinli 
.. rınau paki ıeri kalaa qmanı 
ne yapacatu ? 

a - Haratt lı•hYelerde, nlerd• 
tenıbe) Ye miıkin reçiren adamların 
zihniyeti ile Çinllnia bu &lhni7etl 
arHaada fark 7oktur. Zamanın kıy• 
••tllal aala•ı1u hayatın k17snd H 

••nHıaı ulamaınıt demekllr. 

SON TELGRAF HABERLERİ 

Müthiş Bir Kurt Hücumu! 
- -

Malkara Köylerine Bir Kurt Sürüsü 
Saldırdı, Hayvanları Parçaladılar 

Tekdirdağı, 20 (Hasusi) - Malkaradan buraya 
gelen haberlere gör., o bavalideki k6ylere mlitbiı 
ve korkunç bir kurt hncumu baılanıııtır. iki gtln 
enel Malkara civarındaki Şrthin k&yline bir kurt 

dolqan hayvanlara hücum •lmiiler, üç •tek 
ve bir beygiri parça parça etmifler, hepisini 
yemi,ıe~. 10nra kaÇ112aflarchr. K<SylOler bu vaziyet 
karııaanda hep birlikte tedbir almıya karu 
vermiflerdir. silrO•O btıcum etmiıtir. 

Kurtlar köyün içine kadar inmitler, her tarafa 
saldırmaya baılamışlardır. Bu vaziyet karıısmda 
mtıthiı bir korku hlsıl olmuştur. Kurtlar ortada 

Şimdi k6yUn etrafında k6yliUer yeoi l>ir kurt 
hncumunun lnüne seçmek O.en ailihlanarak n6bet 
bekliyorlar. 

Adana KöJierini Soyan 
Bir Çete Yakalandı 

Adana, (Hususi) .:. Burada bir hayvan hırsızı 
kumpanya11 yakalanmışbr. Köyllileri bağlamak, 

şahısbr. Çete yakalaodığl zaman sabık meb'ua 
Kemal Beyin çifliğinden çalman haY.vanlar 

korkutmak, mallarım ve paralarına almak ıuretile 
soygunculuk yapan bu çetenin elebaşısı 

ile Adalı k6yllnden Molla Dumuş ve Mislim Ağa· 
lara ait on manda ellerinde bulunmuştur. Hay· 

Mirza Çelebi mahallesinden Yunus oğlu çıplak 
Mu•tafadır. Çıplak Mustafa mükerrer sabıkah bir 

vanlar müsadere edilip sahiplerine, hırsızlar da 
adliyeye verilmişl~rdir. 

M. Heriyo 
ı Yeni Bir Nutkunda Teh

likeden Bahsediyor 
Paria, 19 (A.A.) - Mıntaka.t 

aendikalar tarafından verilen bir 
ziyafette 16z alan M. Heriyo 
ezcllmle: 

- "Bugüne kadar uyuşmuı ol· 
duklan zannedilen bir takım mtl
ballğala dileklerin şimdi tehlikeli 
bir aarette uyandıkları ve bu 
halin Fransa için hakikaten teh
likeli bir vaziyet o1duiunu g6-
rtıyoruz. " demiştir. 

Paris • Sa ygon Uçufu 
Romı, 19 - ( A. A. ) 

Tayyareci Lefevr, Saygon'a git
mek Ozere saat 5,20 de Atina'ya 
hareket etmiıtir. 

Vasıf B. Geliyor 
Roma Bllyftk Elçimiz V uaf 

Bey birkaç güne kadar mezuaen 
tebrimize gelecektir. 

-·-----

Gazi Hz. 
tı--

Reialcümbur Hz. dGn Marmarada 
Filorya öulerlne kadar bir tennıilh 
7apmı1larder. 

Üzüın 
Ve İncir 
Piyasası 

lzmir, 19 ( A. A,) - Bugln 
borsada bet kuruştan 18 kurup 
kadar 469 çu•al incir ve on ku
ruştan 30 kuruta kadar 3190 
çuval Ozüm aatalmıtbr . 

• 
İş Kanunu 

M. Meclisinin Bu Devre
sinde Mutlaka Çıkacak 

Ankara, 19 - lktısat Veka
leti it kanunu ll1ihaıile meıgul 
olmaktadır. Liyiba Millet Mecli
sinin bu içtima deneaiade mut
laka g6rilflllecek Ye kanun halini 
iktinp edecektir. 

Maarif fşieri 
Vekalet Halkın Okuması 

için Tertibat Aldı 
Ankara, 20 (Hususi)- Maarif 

Vekileti ikincitepin baflncla 
açılacak Millet Mektepleri mllna
sebetile Yillyetlere bir tamim 
göndermiştir. Tamim Maarif V .. 
kilinin imıasmı taşımaktadır. 

Vekil Beyin ba tamimHe vali· 
lerden halkı okutma itlerine ye· 
ni bir btı verilmesini rica et· 
mekte ve neticelerin bildirilme
ıioi iıtemektedir. 

KllçOk San 'atlar 
Aabn.. 20 ( Haausl ) - Ko

çilk Hn'atlerhı Türk tebaasına 
ham hakkındaki kanun Oç ay 
ıonra tatbik edilecektir. 

Gent1ikte Ze:zele 
Gemlik (Hususl) - Gemlikte 

biribini takip eden ve oldukça 
tiddetll hissedilen birkaç zelzele 
olmuıtur. 

Niçin Gittik? 
Niçin 
Yenildik? 

--------- N. S. 
Bundan bilmem nekadar 

zaman evvel maceracılardan ml
rekkep bir kafile "Türk boksa,. 
leri " unvanile Ruıyaya ıitti. 
Şehir ıehir dolaıb, k6y k31 
ıezdi; ziyafetlerde yıkıla11ya aar
hot oldu, ringlerde araba ile 
dayak yedi, dönd& geldi. Oadan 
bilmem nekadar evveldi, TDrk 
futbolcWeri "Tlrk Milli Takım.,. 
un~anile Anupaya aitti, Y ekae-
aak kıyafette giyiamİf oyuncular 
ıirk cambazları gibi otobllalere dol
duruldu. Rekllm yapmak, mllfterl 
toplamak için Macariltu k6ylr 
rinde dolqtanlch. Barlarda içkiler 
yine içildi, ve meydanlarda ea 
c:leteniı kay takımlan kUf111nda 
•Tork Milli Takımı" defalarca lıe
zimete ujradı. Dladtllw ıeldiler. 
Sporla pek uzaktan allkadar 
olan bir adama bile: "Buaa b... 
zer daha kaç miaal biU7onu?,. 
diye •oruI.. blltlln bir ıanteJI 
kolaylıkla doldurabilir. 

lf. 
17 teırinievvel tarihli ıaıete

lerde okudum: Balkan olimplyat
lannda yapılan mlAbakalu 
neticeainde Yunanlıtan 1-45 Ayt 
ile baıta, Sırbi.tan 73 eayı ile 
ikinci, Romanya 68 Ayı ile 
o,üacil, Bulgarlar 26 .. ,. ile 
d6rdllocti, jelmit, Ve biı 18 MJl 
ile.. sonuncu kalmııız. •• .. 

Bir aece birkaç arkadat bir 
barda eğleniyorduk. Bir aralık 
bir gtırnlttl oldu. Bakbm, sar
ıonlar bir adamı yakuaadan, 
paçasından, kolundan, budunda 
karga tulumba edip snrtıklediler, 
kapa dıtarı attılar. Sordum. Ka
h.batiai 6ğreadim: Paruı Jok
mUf. Anlatılan ada•cataa 
o aktam biraz keyifli 
idi. Kapımo önllnden geçer
ken cazın kavrak naimelerl 
onu cezbetti. Girmek iıtedL Fa
kat fakir kemsesi görünmez pen
çesile yakasına sarılıyordu. Niha
yet dayanamadı : " Sonra rezalet 
çıkacakmış. dayak yiyecekmipm 
ne çıkar. Ben o zamana kadar 
eğlenirim ya.. Orada birkaç saat 
zevkctmek için bir dayak yemek 
çok değildir. " diye dliflndü ve 
girdi idi 1 •• .. 

Spor kumar değildir. Piyan
goya hiç benzemez. Bu işte her
kesin kabiliyeti, kuvveti, ıaniye
aine, salisesine, rabiasma, met
rosuna ve santimine kadar öl· 
çillmUı tespit edilmif tir. Onların 
dereceleri maldmdu. Bizimkiler 
meydanda idi. Mukayeseler aley
himize, binaenaleyh hezimet mu
hakkaktı. Ben buna rağmen bo-
yumuzu 31çmiye aidifimble bir 
barda %evketmeyi aonraki daya-
İ• yemeğe deier bulan p81Ud 
adamın hareketi arasmda kunet· 
li hir benzeyiı buluyorum. 

* S6z.ün Kıaaaı: Milli for .. m• 
millet bayrajıma ..,.efiae k.,.. • 
bualan ••rwtlerin nwlderiae 
feda etmiyecek kadar • la.Unı 
Ye la•metkir olman1a zamanı 
çoktan ..... İf, pktan geçmiftlr. 
Yeter, yeter, yeter utık ••. 

Misyonermiş ! 
Ayasofyadaki Mütehassısın 

,----------------------------=-~=-=_=_=.__= lçyüzü Anlaşıldı 
l•S TER /NAN, /STER /•NA NMA ' Ayasofya camiinde moza)'lk· 

• Jeri meydana çıkarmak için çalı• 

DCln Ajanı tele-raflarını okurken Almanların Volf ı • "Bed in, ( A. A. ) · 6 milyon .M•1ucuıı1 olan 31 
. • . • . • b 1asiU:ı ıazeteain i n aahibi Lwd Rotbermerc Almaaya• 

AJanıı tarft~ı.ndan bıldırılen töy'• küçük bır ha er daki ıiyasi vuıyet hakkında t.tklkat yapmak Qzer• 
rGaGmOae ılıtti; . Berliae ıolmiatn ... 

JSTER iNAN. iSTER /NAN.ilA! 

şan •e geçenlerde memleketine 
giden mltehaısıaın camide moza
yık detil salip uadığı we Ame
rikan Haristiyan cemiyetinin feaat 
karlflk makaatlarıaa alet oldaju 
aalatdlDlfbr. 
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Gençler çin 

Hart Ovasının 1 

Jl~~~:h'!!~~:.!usi) - Vill· t 
~timize Ubi Bayburt kuaaıma 
Hart ovası pek nıUmbit ve mab· 
auldardır. En iyi hububat. yelitir. 
Trabzon, Gümüthane ve Erıurum
da Bayburt unu çok meşhurdur. 
Ova eıki usul ile ekilir ve bire 
7-10 mahsul elde edilir. Makiue 
usulü ile zirJat yapılsa bire 2().25 
mahsul almak kabil olacaktu·. 
Bu sene havalar çok kurak gitti. 
Bunun için bu seneki mahsul 
geçen ıenekinin yarısı kadardır. 

Ovaya en ziy:ıde buğday, arpH, 
çavdar ekilir. Hart ovasının or
manı yoktur. l Ja\'ası k ııın yedi 
&ekiz ay gnyet şidletli aoğu!dur. 
Yazın ya)lli havası eser. İklimi· 
nin ıeriııliğinden buralarda ıeb
sevat eylulde yetişir; mcyva ağacı 
yetişmez. 

Hakem Yaşanılacak Bir Yer: KenJimzsiniz 

lktısadl vaziyet durgundur. 
Umumi buhran neticesi ahı verit 
evYelkine nisbetle sönüktür. Of 
Ye Sürmeneden fmdık, çay, şc
ke.r; Gl\nıUşhanedeu elma. armut; 
Erzincandan kavun, karpuz, nznm 
ıelir; bul>ubat ile mübadele edilir. 

Owada ve civarmda (25J köy 
•ardır. Ahaliıi fakirdir. Ergi kö-

'" civarmJan taş ocaklarından 
detirmen taıJarı çıkarılar. Burada 
arpanın okkası 3 • 3,5; buğda3•1n 
ekkaaı 5-6 kuruştur. KaylO, zi
raat makinelerinin buraya da 
ıetirilmesini, Şarki Anadoluda 
da bir ziraat mektebinin açılm ... 
11nı hUkümetten diliyorlar. 

Ovanın bir köıeıinde Hart 
aabiyeıi vardır. (300) kariyyeli 
elan bu Dahiyede balkın ve hti
k6metin yardımile bir ilkmektep 
yapılayor. Bu sene µazar açıldı. 
Her cuma ıUnO çok kalabahk 
oluyor. Civar köyliller gelir alıt 
weriş yapar giderler. Nahiyenin 
çahtkaıı köylerinden olan Oıtuk 
ldSyUnde de bu sene bir çe,me, 
bir cami, bir mektep yapdmak-
tadar. · 

Mersinde Bir Muhtarlar 
Kursu Açıldı 

Merain ( Huıuıl ) - Merainde 
muhtarlar için bir kura açılmıf· 
tar. Kunta Nltfuı Müdürü, Def
terdar ve Müddeiumumi Beyler 
tarafmdan ders veriltcektir. 

Çanakkalede 
Güzellik Kıraliçası Sa
bırsızlıkla Bekleniyor 
Çanakkale (Huıusi) - Dilnya 

Gllzeli Keriman Haliı Hammm 
lzmlr belediyesinin davetini kabul 
ederek lzmire gitmiye karar 
••rmHi burada büyilk bir ıevinç 
uyandırmıtbr. Çanakkaleliler bu
radan geçerken Keriman Hanımi 
vapurda ziyaret etmiye karar 
•ermiflerdir. Şimdi haıurlıklar 
yapılmaktadır. Keriman Hamm 
Keçerken deniz üzerinde san
dallarla gayet büyük tezabGrat 
yapılacak, hanımlardan mürekkep 
bir heyet te Keriman Hanımdan 
avdette Çanakkaleyi de ziyaret 
etmesini rica edeceklerdir. 

İzmirde 
Tütün Satışlarına Devam 

Ediliyor 
lzmir ( Hususi ) - Dün bura

dan Jiro ticarethanesi marifetile 
Almanyaya 200.000 kilo tütün 
aatılmııbr. Mallar 929 ıeneıi mah
ıul•ttdır. Diier taraftan ayni 
ticarethane yUz bin kilo aat.ı için 
bir firma ile haH müzakerededir. 

Samsonun Her Köşesinde Ferahlık, 
Temizlik intizam Ve Güzellik Vardır 

Samsunda Gazi pnrktndan iki intiba 

Sanısun ( Husıı5i ) - Samsunu 
hiç göruıiyenler ıehire ilk çıktık
lan z.aınan kendilerini s;tnki 
Samsunda değil de lstanbıılda 
zannedı.:rler. Geni~, munia1..am 
ve temiz caddeler:, giizel ve 
aari binalar, mağazalar ticaretha
neler insaııa bu hissi verirler. 

S:ıhil boyunca uzanan ıehrin 

her köşcs:ntle kendisine haa bir 
ıüzellik vardır.Şehri ntam ortasmda 
ıık bir Belediye parka vardır. Bu 
park ınüteaddit ameleler vasıtaeilc 
ıece ve gündüz t~nıizlendiği gibi 
çiçeklere de itina ile bakılmakta
dır. Bahçenin en kiymettar ve 
6lmez. allulliii Ünlü Gazinin 
zafer abidHidir. 

Bu abidenin k.:i·!csiııdc G.,zi kısm•ndan lstanbula seyahat 
babam zırı istik lal miica,ıe:esi için etmek İ•tİyenler heµ Samsundan 
giiı.~l Sa·nslrnıımuza ilk avak gelip geçmektedir. Hunun için 
atUld;,rı gchıüıı tarihi m.ıb!, (ı'.. h.r. tren ve otomobil ile gelen bir-
ALic\eain iki ta raf ı nda istiklal çok kalabalık olur. Gelip geçici 
mtı<.'.t(;eJ,.si:ıc .1İ l iki l,a!Jartııı.ı oldugu İçin de bu kalabalık ara-

tahlo i{örülmeld~clir. Sa1mıuna sın<laki simalar da mlitemadiyen 
gelip JııCÇCn vapurlardan her değişir. Çok genit ve muntazam 
vakit yi.irlerce yolcu Samsunu mobileleri havi kıraathane ve 

ziyarete çıkarak ilk defa abideye gazinolar vardır. Samsunda otu-
koşmaktadır. Bu hal gelip geçen ranlar her cihetle isHrabatlarım 
vapurlardan inen vatandaı!ar ve bilümum ihtiyaçlarım kolay· 
için adeta bir ihtiyaç halini lakla temin edebilmektedirler. 
almıştır. Binaenaleyh yeni tarihimizin baş-

Samıun Orta Anadoluyu sa· lanıııcma ilk aaha olan bu aüzel 
bile baihyan en mühim iskele· ve tirin yurt mükemmelen yatanı· 
leriıııiıu!en !,iridir. Yurdun orta lacak bir diyardır. - \ mnık Faik 

~~-----

Kiliste ı1 Edirnenin En Güzel Yeri Ve Spor 
Sahası, Metruk Kışlalar Mevkiidir 

Kanlı Bir Kavgada ~ 
Bir Kişi Öldü 1 

Kilis (Hususi) - Bura köyle· 
rinden birinde feci bir cinayet 
olmuştur: 

Acar köyli balkandan bazıları 
geçimsizlik dolayısile kavgaya 
başlamışlardır. Neticede palaz 
Ali oğlu Halil. çalıcı oğlu fsmail 
kör Mıshk oğlu muhtelif yerle
rinden ağır surette yaralanın .ş

iardır. 
Bunlardan kör 

baataneae 6lmilıtür. 
Mııtık oğlu 

Kırkağaçta 

Köylerde Mektep Binaları 
Y aptırıhyor 

Kırkaiaç (Hususi) - Şimdiye 
kadar kCSylerimizde hiçbir mek
tep yapdmanı19, köy çocukları 
köy camilerinde okumakta bulun-
mu1tu. Kaymakamunız Rauf Bey 
bu hale nihayet vermiye ve köy
lerde mektep binaları İnfa ettir· 
miye karar vermiftir. ilk olarak 
Bekir köyünde ilç dershaneli bir 
ilk mektep binasınm temelleri 
ablmııhr. HAclise köyde bUyük 
bir sevinç uy<mdırmıthr. Bekir 
köy ihtiyar L~yeti temel atma 
merasimi iç ı n k.ısabad~n gelen 
heyete ve .aJ İ&afirlere bir · siy det 
vermiştir. Köy evvelki gece saba
ha kadar tenlik yapın19lır. 

Edirnede Stinnet DüğUnU 
Edirne ( Huılllıi ) - Himayi 

Etfal Cemiyeti bir düğün tertip 
etmiş ve 200 falcir çocuiu ıUnnet 
ettirtnittir. 

Edirne (Hususi)- Şehrin en gtiıel yerlerinden biri de metrik Kıt-
.. -.r ınevKiidir. Hnrası havaıu, manzaratt ve suları itibarile Edirnenin 

~öriilecek bir m ·:i<iidir. Hapishane i ti'ı z ~dilccrk o!an Yamkk,.fla 
ile Jandarma Mchl ebl bu m~vkidcdi·. l(ışla'ar ~ah :ısanm ıuyu fıtan
bulun meıhur Taş.f~len suyu csyarmdadar. Şehir stadı da bu mevki· 
dedir. Son zamanlarda halkın Kıılalar mevkiine rağbeti artmışhr. 
Spor şenlikleri de artık bu ı b \da yapılmaktar. 

Adanada Havalar Soğuyor Fakat 
Banyolar Devam Ediyor 

Adana ( Huıuıl ) - Şehrimizde devam eden bunaltıcı &ıcaklar 
.ıon zamanl•rda tiddetini kaybetmiş, ve havalar biraz ıcrinlemeğe 
• atlam•ştır. Bu yUzden Karatat plajları tcnhalatmıya batlamı,tar. 
Maamafih banyo yapanlar henUz pek çoktur. Karataş plljları şehre 
otomobille ilci saat mHafededir. Bu plajlar sıcakların en fada sam•· 
11111cla llH atıla yere cllfmiyecek kadar kalabahkb. 

Geçen ınn bir ıenç anlatı
yordu: 

"Bir vakitler ayle Omibiı bit 
ıuretle haatalanmıflm ki, doktor 
lar hayatımdan Omidi kumitlet• 
Fakat ıonra evdekiler beni ho-
calara okuttular, iyileştim. N• 
derainiz? Hocalar insanı okr 
m alcl a iyi edebilirler mi?,, 

- Ben inanmam, dedim. fr 
kat ııaiz hocanın okumasile iyi 
olduğuı. uza eminıeniz, inanınıı. 

ınıtanlar, anlamadıkları, izalı 
edemedikleri, muammalı \ ' 8 er 
rarlı gördl\kleri şeylere çabuk •• 
kolay inanırlar. 

Bu genci iyi eden hocam• 
okumaeı değil, kendisinin oaa 
imanıdır. Bu iman, onda iyi olnı• 
azınım ve Umjdini uyandırm ı~. 
onun maneviyetini tedavi etmiş· 

tir. Maddi tedavi, manevi tedaTİ 
ile clele yilrUr. Maneviyeti bozuk 
bir hastayı tedavi imkan11ı 
gibidir. 

Bunun içindir ki muvaffak 
olmuş adamlann ba')atları, mu
vaff akıyetten batı.eden bikiyeler, 
gençlere llınit ve uim ~erir. 

Onlarda muvaffak olmak hırll 
uy11ndırır. 

Bir şeyin aize faydası olup 
olmadığım anlamak iatedijialı 
zaman kendinize mllracaat edinl1t 
bir ıeyden hayır g6rclOnUıse, ir 
terse batkalan ıGlah, ıiı ona 
inanmakta devam ediniL O 
mesele hakkında Hşkalu11ua 
fikirlerini ıormayamı. 

Eğer zayıflachkça keudinill 
daha iyi hiuediyonanıa, zayıfl,. 
mamn iyi olup olmadıjını arbll 
başkalarma sormayınıL Et peh
rizi} size fayda veriyorsa, arbk 
etin meziyetleri bakkmda konf ... 

' ran' dinlemiye ihtiyacınız yoktur. 
insanların garip ve zayıf ta• 

raflarrndan biri de, yaptıkları 
herhangi bir işi baıkalarınm dol· 
ru bulduğunu görmektir. Bu ihti
yaç bizi her mesle hakkında aynı 
suretle düşilneıı biriıini aramaya 
ıevkeder. Batkalarının hUkmtt 
bize daha kıymetli g6rlkıUr. 

insanlar kendilerini herkeatea 
çok ıever, fakat bqkalar1D1D 
fikirlerine kendi fikirlerinden 
fazla kıymet verirler. - Nnki 

Gönende 
Ceviz Kütüklerini 
Satma Teşebbüsü 

Gönen ( Hususi ) - Kuaba
mı:ı ceviz külOiQ tacirlerinde• 
Rasim ve Ali Efendiler ellerir 
deki ceviz kütüklerine mütteri 
bulmak maksadile Atinaya ıit• 
miye karar vermiflerclir. Raıi• 
·n Ali Efendiler terc&man olarak 
rumca bilen bir uta da beraber 
ıötUreceklerdir. -----

Ad anada 
Bir Hiç Yüzünden Kanlı 

Bir Kavga 
Adana, 17 ( Huıuıt ) - Hlr

riyet mahallesinde Cemil, ıof6r 
Mustafa, kasap Hilmi, DurmUf 
Ali Hacı Ahmet ara•nda bir bi~ 
yüz

1

iiodcn kavga çıkmış, Cemil 
Hac· Ahmedi Mustafa da Hacı 
Ahmellc:, Durmut Aliyi vurnıur 

tur. Hepsi yakalanmifllr. 

Tar sus Zahire Borsası 
T arsu!' ( Hususi ) - TarMll 

aabire buuaaı liivcdil•1!hr. 
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[~ i;; set Alemi 
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1 BARİC:I TELGRAFLAR 

~jYaset 
Aleminde Yeni 
Bir Dedikodu Almanya İnat Ediyor . -ltaı ' r mQddettenberi iıpanya iJe 
1ltt Y."nın ara11nı açacak bir takım 
ı., '•rata tahit oluyoruz. B yazı· 

illi • 
16r ~ td men lspanyol ga:r.e\ lde 

Buna Rağmen lngiltere Tarafından 
lııat~ GtG gibi bir kısmı da . n11z 
tudtı~•tırıda yer buluyor. Mev~uu 

ltatiıpanyı°l diktatörJütU zamanında, 
nJJa ile •panya hükumetleri giz.li bir 
l':r• •vele İmzalamıılar, bu vesika, 

Dörtler Konferansına Tekrar Çağırıldı 

llıa ·ı 
bareb 

1 
• Almanya arasında bir mu• 

"•kt iaçıkaua l.panyan1n Akdenht· 
•tnıı . lear adalartnı ltalyanın işgal 
lap eııne mOıaade ettikten başl•ıa 
•ııı:?Y01 donanma11nı da italyanın 

•ne ve . 
htd 1. rıyormu., bu anlatmanın 

e 1 tu hnı,: 
Fraı11 h 

••lcl ız üktlmeti, Fran11.a top• 
"-at •rındakf kıtalarlle Alman1ara 

lta ·~ duramıyacak; Afrlkadan 
••ca~ ••kerler getlrmiye mecbur ka• 
~kd tı~. Bu aıkerler için en ·kıaa yol 
te ;;uzdelr:i Faa aabillerilo Mar1ilya 
)ot ••ıliıidlr. Balear adaları bu 
ı,till~ iiıerindedir. Franıız nakliy~
t,• ~' batırmak i,.in .en mükemmel 
it ••t' y 

d .. 1 ınat nıerkezidir. Bu dediko-.. ... h· 
d•k' • J ıç tüphe yok; ıon zaman-
ltıe 1 

talyan deniz manevralarının 
'" "ıu.undarı ilham alıyor. Bu mev· 
1,/ .. Yıne Franıız matbuatına göre 

"Ur: 

0 ,./'ftlkadan Franaaya geçirilecek 
iıGn u tıak!iyelerioe mini olmak müm-

C llıGdur, detıJ midir? 
>•'kd·6rGlüyor ld rakip milletler, 
tıeı 'ferinin nziyetini bozmak, bey• 
lçıQtraı el Alenıde mevkilerini 1arsmak 
hrl •ilerinden selen her ıeyi yapı· 
•G,..~r. Bir dedikodu halinde ileri 
---~ •aı bu •on ltalyan • iapanyol 
ittir ftraaıı belki dotrudur. Fakat bir 
tfb"~ 0 1dutil takdirde, ifade ettitl 
'-) Jet noktuından ıon derece 
Ht~llı dilıı:lcattir. Milletler, biribirlnln 
U..._ ~G oyıaak icin hlçblr •eıileyl 

• ,,.; etmiyorlar. O takdirde, Ce
ttı •de klrfllafıp biriblrlnln yDdine 

"'•le •e .. rtarmak niçin? 

Londra. l 9 - Cenevrede 
toplanacak olan Dörtler Koofe
ranıma Almanya ikinci defa bir 
daha davet edilmitti. Almanyanın 
bu davete ret cevabı verm~sine 

rağmen Almanyanın k .. a 
iştirakini temin için mlizakereıere 
deYam edilmektedir. Almanya 

1 
yine ret cevabı verdiği takdirde 
lngiltere Hükümeti Dörtler Kon
feransı fikrini tamamile terkede· 
cektir. Ancak bqka bir devlet 
konferansın içtima mahalli olarak 
başka bir yer gösterecek olursa 
vaziyet değişecektir. 
Alman Oazelelerl Ne Diyor 7 

Berlio 19 - Milliyetperver 
Alman gazeteleri, Cenevrede 
toplanacak olan Dörtler Konf e
ransma lngilizlerin son davetini 
memnuniyetsizlikle karışık bir 
hayretle karşılamaktadırlar. Libe
ral gazeteler, hükumetin iştirak 
etmemesini bakla bulmaktadırlar. 

Daha Amelf Çare Bulunamaz mı? 
Lond.ra 19 - Avam Kamara· 

smm ilk içtimamda, Hariciye 
Nazırı Sir Jon Simona Dörtler 
Konferansı hakkında bir sual 
sorulmuştur. Sir Jon Simoo, kon
feransın içtima mahalli hakkında 
bir ililAf elde edilmesi için hD
k6metin icap eden tedbirleri al-
dığım ..söylemiştir. lngilterenin 
daha amelf tekliflerde bulunma-
aının arzu edilip edilmediii bak· 
kında, bir amele meb'uau tar ... 
faadan sorulan ıual ceYap111 

SOreyya 

~omen M. Henderson 
/(cıbine Buhranı- /stif a 

kalmlfbr. 

llıh Sebebi Etti 

Ii'rnnsa Relıtcumnuru Jıl. LObrön'ftn oğlu M. Jan Lôbrönün, lılatmaztn 
1'ranıunı llaren ile iıdlvao meruiml Rambuyo sarayanda yapıldı. Paris'ia 
en yüksek mehafill merasimde hazır buluomuflardır. M:. Jan LöbrOn babası 
gibi mOhendistir • .!ılatmazol Maren mütekait bir erkim harp miralayıoın kuldır. 

Resmimiz, yeni evlileri ve Frar.sa Reisleümburn olan M. LDbrlJn 'fi 
Belodlye dairesinden çıkarken gGstermektedir. 

lngilteredeki İşsizler 
2000 Kişi Bir Nümayiş Y apb, 

- :.. 

'!Gönül İşleri 
Kari/erimin 
Suallerine 
Cevaplarım 

Ebeveynimden dört giln uzak
ta bulunuyorum. Yedi ıeneden
beri ilk girdiğim işte çalı§mak• 
tayım. Çalıştığım memlekette bit 
kimsem yok, yalnız memurin 
a1nıfıoı tanır YO onlarla da pek 
az görllfOp ve konutuyoruz. Ba
ra da evim ve aairem de olmaclığa 
bellidir. 

Son günlerde bir imla tamr 
bm. Bu tanıtma çok ılirmedea 
beraberce meı'ut bir yu'ta kur
mağa karar verdik. 8a kıDD en 
var ebeveyni yok. Fakat... bea 
327 doğumluyum, askerliğe da
vet edilmek üzereyim. Ba 
kızdan ayrılmak ta iatemiyorum. 
Askerlik için bedel verip hemea 
kızla evleneceğim. Siz ne dersini& 

Bil .. 
Ne diyeyim Allah mea'ut etsin .. 
"Hodgim erkekleri nual yı 

getirmeli? .• 
Senelerce geçindiğim zevci 

tabiatlerile imtizaç edemedi 
Onu pek güçlükle idare ediyo
rum. Evile, çocuklarile alikadar 
edebilmek için bülOn fikrimi, vll-
cudumu hasrettiğim halde kocam
dan hllrmet yerine tahkir, muhab-
bet yerine abuaet görilyorum. 
tam manasile ihmalklr, sefahate 
meyyal hariç.teki ve evdeki vazi-
feyi bilmez. Şimdi asabım butL 
Çocuklarım için yapmak istiyo-
rum, buna karşı aizden cevap 
bekliyorum. 

Bir karle 

Kızım, kocanı evden ve ço
cuklanndan kaçırtan ıebeplerl 
arqbrmalwa. Bunda senin de 
kuurlann olabilir. EYiDill aacak 
havumdan kaçmak i.tiyea erkek 
pek azdır. Gld dapnda erkek-
ler, e•de tatain edilemi1enlerdir. 
Onun için eneli dahili aebepleri 
arqtınp izale etmeli, oadu aon
rahattı hareketini takip etmelidir. 

* O. Seyfi Beye: 
Derdiniz ıayrikabW telifi 

'tr ~'1kr91 19 - Kabine buhranı Londra 19 - Tahdidi Teali-ltt: U•da r•ıezeteler uzun mllta- bat Konferansı reiıi M. Heoder- Londra ı9 - Her taraftan tıkları hücumlarla ipizlori dağıt-
"-l> '' lletfetmektedirler. En iyi ıon Amele fırkası reiıliğindea gelmiı olan 2000 itıiz, halkça mıı ve birçoklaranı da yaraJa.. 

Belediye Vaitte Bulundu dejildir. Y alnıı bunu uzaktan 
yapılacak tavsiyeler ile tedaYI 
mtımkllo değildir. Bir doktora 
mUracaat ediniL Size kıllan di-

er alan b" b hr iıtifa etmiıtir. M. Henderson hoı g3rtılmiyen tedbirlere karo mıılardır. il. · ır gazete, 
0 anın biitln mesaisini Tahdidi Tealihat .,. Birkar yOı i-iz inubat t-..:1 rıcı ılya t • b. ·huı·~t k K nnmayiı yapmak Dzere parll· ... ,_. ~ 

ınrten, ve sonra tabii ıekilde 
bUyUten bir tedavi 1181111 taniye 

liy•d •e e aıt ır 1 aı an konferansına haıredece tir. eo- mento civarına ıokulmutlardır. satına rağmen belediye dairesine 
-...:.ı.~ı..ı ... aruınılaki aııl- diıine parlamento lideri M. Lan.. NDmaylıçiler parllmento yam... girmİfler .... murabhularım Bele- Adauada A. o!ıp Beyol 
doid tan Ye mllcadeleden hurinin L halef olması muhtemel- daki belediye dairelİne kadar diye umumi kltibine g6ndermif- Mademki blltlln aile erkim sizin ~11'-n~hdarQq yazmaktadır. Gerek dir. Bu takdirde Amele fırkuı b d t ı ı Jerdı· r. belediye, ilk belediye 

lll:..qa d k'' le k ı .ri+mifler ve ura a op anmıt ar- tarafınızdadır. O halde hepsi ile """ ._ • rerek kabine Ruslarla ikti ar mev une ge ce 0 una .... meclisinde ipiılerin Yaziyetlerinin k b b 
... '-l•lll:er • M. Lansburi batvekil olacaktır. dır. elbirliği yapara a anı kandır-
bl&._ •ıı yapılan ademi tecavOı SOwari ve piyade polisler yap- tetkik edileceğini vadetmifJerdir. ya çalıunıL Her f raat _,.ita Muvaffakıyetli Bir Uçuş mı r 1 ve ~.. Ilı kayıtaıı •tİ prtaız olarak vesilede onun kafaaına girilir • 

.! •tınektedirler. Btılrrq, l9 - Romanyalı lngiltere Ve Rusya MısırlR Pamuk istihsali Adamcağzın dllftincesi de;:.:.,: .. m. ı •ili tayyarecilerden Potez ve Mono- in aııru .... 
"-tı bq•ekU M. Manyu'nun neıko, Roma ile Blkrq arum- Londra, 19 - ailtere, 930 Kahire, l9 _ Bu ıeneki ve bu meaele kendiliğinden lıal--~olclup btly&k atlfuzun bnttlu c1akf meaafeyi dart saatte kate- da lnptere ile Ruya arUU1da ledilir. Dikine gideneniı abl 

-...ı t ·tiı.s.f f b pamuk rekoltnl 4 milyon kan- . 1 b l '-it .. ~ ortadan kaldıracafi derek Bileako kupasmı kano- aktedilon ticare 1 • ını e1 • netıce a a i iralniz. 

:-:'~"ll-==lll~e~k~t:•di:;:r~.==---aaız--=====::::ı:m:::•ı~br:·:::::==================:=::ıı:-.::::ı~k==ar7a=r~v=e~r~m7.~~t~ir~==::::~~~~~~tar~d~ır~.::':::":::::'.:==';;.=:::'.:=-'=::'.~~:====~===:=~=:==:"=A=N~l~M~T~E~Y~Z~E~ 
l' ~F R llC AN UMARA Si I03: :=:=:=:=:=:=:=::==::==::= sesleri biribirine lrarıpyor. Ba· ketle aar11hyordu. Kansız eımer Ninemin önünde eğildi, omua-

: ıan da hepsi sanki uyumuı gibi dudaklarını ı11nyordu. Ninem larmdan tutup ıilkerek acele ile 
derin bir ıllküaet ba11l oluyordu. onun 6nllndo ç6melmif ya•afii. funldadı : 
Annemin doğurup ta birisine derin bir ııcaklakla konuıuyordu: - Fakat Allala acımak nedir 
barakbğa bir çocuktan balaıolu· - Efendi, onu affediver, bilmez. Yaaa !.. Biıe •eıar da 
nuyordu. 8Dyiik babamın bu ka- onu Hristoa qkı için affet f in- bile kızar tecziye eder l Son 
dar hiddetlenmesini pek iyi an· sanın batma her şey ıelir, bu günlerimizdeyiz. Ne bir sükünet 
hyamıyordum. yolda nice kızaklar parçalandı ! ne de saadet tanıyoruz. 5azlbnl 

Annem kendisinden ıım al- Sanki asillerde ve tüccarlarda iyi habrla.. Bu gidişle biz dilenci 
madan çocuk doturduğu için mi böyle şeyler olmuyor mu? Onun torbası ile gezeceğiz.. Evet di-
yokıa çocuğu beraber getirmediği nasıl bir kadm olduğuna bir lenci torbası ile 1.. 
için mi hiddetlenmitti ?. kere baki Haydi affet. Biz ne Ninem onun ellerini elleri 

Sonra saçlan darmadağmık, olsa hep günahkirız !. içerisir.e aldı, yanma oturd1&. 
b Büyük babam duvara yaslandı kıpkırmızı, bitkin ir halde bil- Yavaşça gülüyordu: "Eğer bun--

ve onun yüzüne bakb. Dudaklan .ıftk babam mutfağa geldi. Ve dan ibaretse,. dedi "dilenci tor-
J acı bir tebessüm iJe büzülüyor ve 
onun arkasından yanaklarındaki bas .. de ıek. sen bundan korku-içeri kıvrılıyordu . 
yqları bırkasınm eteği ile silerek _ Ya, evet.. Sen onu rıaıul yorsu r Aldırma canım, sen gl\-
bu··yu"k annem uöründü. Büyu"k ı ··d f d · I z te zelce evde oturur un. dilenciJic'ft ~ o sa mu a aa e ersın a n .-
babam ııraya oturdu. Öne iğildi, kim olsa sen kilfür etmezsin ki? ben yaparım ! Bana birfey-

ba,mı iki eJleri arasına aldı. herkese. herkese acırsan. ah ter verirlt:r, herhalde aç kalmayız! 
Arada bir .Ucudü a.abi bir hare· sizler 1:. < !Lr ... ~ v.ar * 

ÇOCUBLDÖU M 
~ ... thur Rua Edibi MaK•lnt 8orklnln hayat roma111 

'- Dır . :: Tlirliçeye Çeviren: MafHl//ak 
\-...... Yere gıtmlyecekain, "V anara f diye bağırdı. Par-

1\ıı '-tıa lllenecliyorumf. mata ile onu tehdit ediyordu. 
k...tll,ıı "e~ kalktı. Odanın içinde - Yaa. ya 1 Ben kim olu-
dotaıt •r •ktam bulutu gibi yonun? 
'

1
'-da 

1

d::d ~Oyllk babamm arka- Ve sonra kendinden tamamile 
k - 8ab: d. 1 . . b . . reçmİf bir halde haykırdı : 
•rı• ( • ıo eyımz enı bır V "k L • ·ı k · • - arı a uem rezı , epaze 

bir 
96

Yiik babam diinerek hoşin ettin r 
.ı. •es( ... • " S · · k Nı'neoı bana · "Dı•"•rı gı·ıı '-•y4 b "' • us, sesrnı es ! . :\'"' .. 
" 8 •lla ağır~ı. Annem yavaşça: emrini ''erdi. içim dert dolu mut-
~! le bagınlmasma fakat mi\- bağa gittim. Ocağın üstüne br-
•~d tin ~trnern 1 " dedi. Ninern manarak oradan içeriyi dinledim. 

ustünda doğruldu ve : Bau hep birden konuıuyorlar, 

edebilir. 
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A. Cemiyeti 
Tasarruf 
Yapıyor 

lktısat buhranı, demiştik ki 
Cemiyeti Anama da sirayet elli. 
Bunun ilk tezabOrD, cemiyetin 
mahtelif bürolarında daimi vazife 
ile çallf&D memur maqlanmn 
tenloha uğramasile rarüJdit. Eski 
umumi kitip Sir Erik Drtlmmond 

' 'Bre Koman. Zalimi •• Hemen 
Uçurun Kellesini!,, 

1 

Ticaret Jfektebi 
Mezunları 

Orta Ticaret Mektebi m 
lanııdan Bllrhan Bey yazdığı 
mektapta Ticaret Mektebi 
lama mezunlarının lise kıs 
bbul edilmemeleri hakk n Mutasarrıfın Boynuna Dolanan Kement, Emri Yerine Getirdi 

r· 

(lngiliz) tahaiul Ye tazminat ola
rak tahminen ayda 1&100 lira · 
alıyordu. Şimdi bu para 14 bin 
liraya indirilmiftir. Yeni amuml ~ 
kltip AYenol (Frama) ba panyı 
alacaktır. Umumt kltip muaftııi 

iae 10 bin lira yerine 8500 lira 
alacaktır. Mevcut Gç umumi ka
tibin maqlan da ayda 7000 lira-
ya indirilmiftlr. 

Garip Bir Alıf, Verif 
Berlindea bildirlliror : Berlia 

On albncı hukuk mabkemui. 
adn tarihte nadir tesadaf oluna
bilen bir davayı g6rmüı ve neti• 
celendirmiftir. DaYaca Şulb ia
minde bir amele, dava edilen de 
Valter namında Şultz'un eski bir 
arkadaşıdır. Şoltz karısını Valtere 
70 l marka satmq. Paranın tak
sitle verilmesi kararJaıtınlmıt
Bunun üzerine Şultz ile karısı mah· 
kemeye müracaat ederek aynlmış--
lar; kadın Valtere varmış. Bu ara• 
da Valter vadesi gelen taksitleri 
muntuaaıan 6demiş, arkadqma 
tam 300 mark Yermiş. 

Bu SU'ada kankocanın ara11 
açılmış, mahkemelik olmuılar. 
Şultz istiyor ki: Elinde mev
cut yazılı mukavele mucibi~e 
Valter, geri kalan 40U markı 
kendisine Termiye mecbur edilsin. 

Valtcrin iddiası da ıudur: Ya· 
pılm mukaTele kadınla beraber 
yapdığı samana inhiaar etmek 
icap eder. Madem ki aynlmıya 
karar Yermqlerdir; mukaTelenin 
hakml Olmamak llnmgelir. 

Hlldm, bu garip iddialan 
dialedikt.. 808ra ekle meftat 
makaftleye ratm• ba tibi aht 
Yerİf yapılamıyacajını, bunun ab
lika, nizama aykan dattlilall 
anlabmıfbr. Şulb, bu IGl'etJe laa
kikati ulayınca arkadapnın bo,. 
Dua .......... Valter de, badaa 
ha7le b91 para nnüyecep em
niyeti ile blkime deria bir reve
rAM J•PIDllt mahkeme aalonmı
du çık-..lardır. 
M. 1tuverln Geçlrdlll lfkence 

Nevyorktan yazılıyor: Ameri· 
ka Cllmhur Reisliğinin azap ve
ren ~a:r.:ifelerinden biri de, 11rU1-

na 2 &re, ıüode on binlerce ziya· 
ret~yi kabul etmek, onlarla ayn 
ayrı konuımak, hahrlarm1 sor
mak zemin ve zamana 16re 
aös .aylemektir. 

Amerika, çok demokrat l>lr 
m...a.kettir. Reiaiclmhar için bu 
siyantçileriB ayn ayn ellerini 
11kmakta llzımdır. 

Fak.at çoju çiftçi, bundan 
dolayı aüçli kuvvetli imanlar olan 
bu binlerce iaaanın eliai mk
mak, her babayiğitin kAn de
ğildir. Ondan dola1adır ki çok 
defa, bu el aılnşlan y\bllnden 
Rebichalawlmn kollan incinmiı 
pumaldan zedeleamiftir. 
Ge~ sin, Amerika yeni 

temyiz mabkemeıinin açalmua 
m&naaebetile Be1auanyda tertip 
edilen resmikabul, bu nevi bir 
kaza ile neticelenmİf, Reisicüm• 
bur M. Huver'ie g6rtııen bir pa· 
paz, devlet reisinin elini öyle bir 
sıkıt s1km ş ki biçarenin parmak· 
lan çatırdamış, ytlzftğll etine g6-
miilaanı. Reisicilmbur kendini 
tutamayarak hayktrmlf r 

- Eyvah, parmaldarım gitti. 
Papaz çok mütee11ir olmllf, 

Reisicümbur elini bir cenderf'den 
kurt ;:udıg na memnun, gülmüş ve 
t. ~uise böylece kapaomııur. 

Osmanlı siyaset tarihinin her 
sayfası kopkoyu kan pıhtılarile 
çamurludur. Ôyle bir tarih ki 
hastalıklar tıfürtıkle tedavi edil-
miş, fitne alevleri ihtilAI fır
bnalarile s&ıdilriilmllf bailllerin 
kafalan alimlerin utırlarile 

uçunılmufhır. Binbir misal ara
aından İfte bir tanesi: 

Anadoluda 6bek &bek Celili 
haydutlan tarediji bw deTirde 
zamane vezirlerinden HU.ev Pı. 
.. aerdan ehem. ta,U. olunarak 
eşkıya Dzerine g&nderibniıti. 

HusreY Pf. iri kıyım bir Ye-

niçeri •-- idi: Çinar tibl 
korkunç bir sivde, kıpkızıl bir 
beniz, katm.ti bir ._ ft haJli 
ytıluek bir boyl.. Fakat bu hey· 
betin tqac:Ljı kafada akıl ft beyin 
d• ner yoktu. Dtinyayı yalnız iri 
eli gö:r.:lerile g6reo ba iri dlaseli 
yezir alkıllD biriade "Serdan 
Ekrem • olacağuu aklma bile 

ıetinnemifti. Fakat Padiph 
Efendisi bu iltifab nihayet ona 
da teftih etmişti. 

HOweT Paşa, Hlhıklr Efen
disinin ayaklarına yüz silrllp fer· 
manını koynuna yerleştirdikten 

ıoara orduaunun bapıa seçti ve 
IOluk almadan Anadolu7a aaldır
dı. ilk nefeste Tokat civarmcla 
konaklayan Hilarev Pap, bltla 
aaDCaldara ça\'llflar aldırdı, 
onlardu gelecek IMıberleri belde
mekfjçia çaclaıma çekileli, •y•.z 
cariyeleriaia aramada yalada. 

1lk laaber Hamit ancaiından 
ıelmifti. Tatar ÇQUf'I yaj'ız 
abadan atlar atı.mu HOarev 
Pqanın &alnde yere geldi Te 

ruhsat alıp l&ze bafladı: 
~ - Devlet16muz... Hamit 

aancağında reaya defterdardan 
ıekwcıdll'. Halk zu16mden beı 
yakitte medet Allah çeker. Ha
las1arıoa azimet buyurmanızı di
lerler.,, 

Hllsrev Paşa fazla düşfinOp 
yorul1Uadı. Hükmünü hemen ver
di: Defterdar n boynu vurulacaktı. 
Aradan çok zaman geçmedi, def· 
terdar yaka paça edilip Serdar,
ekremin 6nüne getirildi. Sorıu 

•e suale iham yoktu. Zatet cel- ' 
lit kara Ali de orac•kta idi. Def
terdar Hllarev Papmn 91z0 6o(in.. 
de kemento getirildi ~e 80D ne
fesini verdi. Hüsrev Paşa henüz 
çadmna çekilme.u.ti-

Meıbar cellll aergerdelerinden 
Oımanın ele geçtiği haberi su
nuldu.Serdarı Ekrem bunun i'1n de 
muhakeme ve hlkme ihtiyaç gör
medi. Kara Ali, Defterdar efendi 

nin boynunda yeai çlzdOğü kemendi 
ha aefer o..- pldain boJDuna 
doladı Te herif bir ltbzade 6te 
tarafa yollaad1. 

Ha.ev Pqanm artık keyifçe
jial yerine ıelmit. llalll botla.,. 
mıfb. AWl'duna genit bir yalpa 
Yererek pefİDde yalın labç ıe1en 
kapı ÇAYUfUIUI Maleadf: 

- Na.t, dedi adaletimi be
ğendin9mi? 

ÇaYUt •ia. ezeldeaaberi alıfloa 
oldup cevabı tekrarladı: 

- F ermu elendimJıWadir!.. 
Hü•ev Pqa geaif g6ks0n8 

ıiıirip bir dahıı. bumurdandı: 
- Faat ehliaea~ak'ftl'lllek 

s;:c=============-=========-
Belçika Kabinesi 
istifa Etti 

Brüksel 19 - Liberal Nazır
larla Batnkil ar .. acla çakaa 
ibtillf tberiae kabiae istifa 
ebniftir. IJberaller meclisin 
fesbiair Ye amami intihabat 
yapılm .. m istemektedirler, 

Dünya iktisat Konfıran11 
Loadra 19 - lasiliz Bat.e

kili M. Mak Doaald Dlaya llda
sat Konferansı riyasetiai kabul 
etmiştir. --·----------
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gerekmez, ferman ederim. Bun
ların postları yüzdürlllilp içlerine 
saman bkılmıl 

ÇaVUfun dudaklarından tekrar 
ayni cevap fııkırda ·: 

- Fermaaaa efendimizindirl 
Biraz sonra HlsreY Paşan1n 

iradesi 7erüyeriae 19tirilmif, ce
setlerden yldlen derilere M'Nll 

doldurulmuı, ajaçlara ul~ 
rdmııu. 

Ar•dan çok geçmedi. Tokat 
Paıası Serdan •-• taptau 
bir cariye hediye etti. Hhrev 
Pata bu canlı hediyenin beals 
ismını aormamııtı ki M.-... 
dan ıelen tatar Ç&YUfU Mala 
Matuarnfı Haa P11ema. luılkı 
mezalimden bmaltbjl laabe-

kararın bu karardan evvel 
imamdan neı'et etmq ol 
tatbik edilemiyeceji fikrini • 
..._ekte ve: 

- Biz vekil Beyden de 
MMnmı:ııa bize teslimini 
ettik, kaba& buyurdular n 
tep •ldllrl be,e de ba h 
ta ma.taeelen karar Yerile 
tııe karar bildirilinceye ka 
.ta imam mezmılarmın 

1 llfatlle U.. denlerino dev 
rma mluade edilmuini e 
tiler. Bana npeu bizi 
llfatile dahi dertlere alma 
tadmar. 

Gaziantep MabkGmları 
Çaıı,mak istiyorlar 

Gaziantepteki mahpualar ol 
mına Ounan imzasile 16nder8" 
mektupta mahkimların çahştıttl' 
mua hakkındaki mukarrc:ratı' 
kendi b•klannda tatbik edilıo" 
diğinden bahsedilmekte ve Adli!: 
Veklletinin tef kat ve merhamP 
rica olunmaktadır. 

Burası F otografhana Oegıld~ 
Adresi matbaamızda mabfll' 

bir kariimiz, Ankara Nümuol 
hutanesinde rootken vasıta' 
aile bir dİfİDin fotoğrafı alınoı,,. 
içia müracaat ettiğini, fakı' 
barua fotoğrafhane değildİt• 
kabineye gelir, fotoğrafı aldırıt' 
aımz denildipi Jazmakta, bll 
halden ıiklyet etmektedir. 

Tarklerin işten Çıkarıldıil 
Bir lüıssese 

Sabtk polis memurlarınd,. 
Ali Vefik Efendi Balatta bir tiltl' 
depoaunda Türklerin itt• ç.kl' 
nldapnı ye yerlerine ecoelll 
tabi,.tiacle ltalaaanlana aJmcll' 
iuu " meaeleaia bir kontrollt 
anlqalacaiım. k•cBIİllill de eu.' 
deki ftAilrle ba ciheti is,-t 
edecıeiini ,_ .. ktac:lar. 

riai getirdi. T•tar PVUI ,.ım. J 
dejilcli. Haca PapJI ela lteralMlr (1 C I 
s&rftlde,tp getiı miftl HlsreT p.. L evap ari mız 
iliklerine kadar hiddet k..Udi, ------------
çadınnm inine fırbyarak laay- Seyitgaıl mahallesinden Bedri Be~ 
kırdı: - Ganderdiiioiz resim D..öd 

- Bre koman zalimi. Uçwua Jordaaın reunidir. 

kellesini J... * 
Fakat cellit Kara Ali ortMk• 'Karileriınisden Bll1eyin Bcyeı 

ta yokta. Serdanekrem bir hr- - Tiyatroculak mektebi ki' 
yat daha aavanla: IHl••fl.ar. Balet deni almak içi' 

- Bre cellat! ... Kandamn?- Darllbedayi rejiairllliDne vald' 
Yok... Cellat Kua Alclm pçirmeden m&racaat etmek it' 

haher yoktu. Derhal dert J9U amdar. 
adamlar aaldınlde. Tam bir aaat Jf. 
llOIU'& c~t • Kara Ali çaclll"&a K.arilercmbd• Aıl ~ Beye : 
hbe ıetırildi. . . . - T6rk vatandafbğına kab..t 

Hilsrev Pqa ıakemlamı çadann ediWljlai takdirde-. alı ,., 
ISnllne . atmaf. iri 16Ydeliai ia- ihtifat :frat • .,.,.. e ..;:ec11-
kemlenın llttlae ,.,... cellılla 1. . • ça-•-ı d 1.. ·ı· .ı. 

• 11811111. uaa elDUI auı 111...-
bekhyordu. Mahk6m mutuunf el F'd . 
Hacı P aıa ela oracıkta ayak ••-n•z. 
llzeri DD&ardayordu. Cel&t ıc... 
Ali 1erdan e"--in fer••••• 
yerine getireli n Heca p•pan 
kelletıini bir prpıda açurcl .. 

Fakat is bakadarla bitmUIİfo 
ti. Hüarev pap, difleriai pw
datarak baiardı: 

- Bire yıkın ıa mereti yere! 
Etraftan Btütenler cellAt Kara 

Aliyi yere devirdiler, ayajma 
falakayı geçirdiler ye tamam bq 
yüz ıopa yapıfbrclalar. 

Cellit Kara Ali de ıeç bJ.. 
mamD ceıasına bu --.tle çek· 
mitti L. - N F. 

S.oai Be7e; 
Ziraat Te Banlralan bu llİ 

tasfi7eye memur •dilmiflerclit• 
Tasfiyenin 7akıı:ada ikmal edil" 
ceji ve mevcaat uh.iplerill' 
71lzde yllz verilece;i llylea111elt' 
tedir. 

Ealdı ehirdo (Ş'·~·h baba) g ff>111 

imıah mektup 11a. ıı!J ı ııc: 

Şiiriniz çok t OzeL Şiir dd" 
cetmek teamulünıUz haricindt 
oldağundan bu hususta .,,utl 
alrmenm rica cduiı. 



Eğlenceli Hikaye 

Y aram~z Güner Oto
büse Nasıl Biner? . 

•
1 

• 
1 - OtoblaDa içine pmelc 

Çın p ••--ara U1R111 otlum. 
k - Param yok. Mektebe ıeç 
'-ldun. 

a-..-;;;.ı.:.;::~..,..__s,...;_.:,.. __________ , 

2- Otoblla kwkmudan evvel 
GUnerin aklına bir fikir ıeldi. 

- Çantamı otobildn demiri· 
ne ıeçiririm. Bende içeriaiae 
otururum. Mektebe ıeç kaJmam 

)tl'
3 

. - Akıllı Gnner çantanın içino oturdu. Mektebine vaktinde 
lh •tt&. Kendi kendine s6yleniyordu: Kondoktor, olobüsila i~ine 
••'nıek . • 1 ded' B c ·::~;:·~ L 

1 
, in dı:::; B;:~~;:L 

1 

~ . ------
ispanyada Doğ-
1?uş Olsaydınız 

~Yd:P•nyol kızlan el işlerini her 
TaPan n çok 6jrenirler. Meıhur 
tin k~alları, GnlOkler, bl6zle
dan eU hep bu kızlar tarafın• 
~tın e iılenir. Bu işte mOm· 
ltoy 

1
111ertebe parlak renkler 

tikıe:r bu Duan ılydikleri etek· 
'orni • 8 bu ıtlzel renklerle İf'" 
·kıe,f:rtı lapaayaa ıehirleriode 
"Pttentilİ. e • halk aiyab giyerler 
bilt 6rta" q.ı Yerilen mefhur 
"•ht. lerl ele klylercle kolla• 

R.eai d ~ ibllı 
ı,.,<L. ~· ıBrdQOnliz çocuk• 
~"kek elbiMll ıayet geniftir. 
ı,t'd çoeuldarıma elbiaeleri kız. 
iltfifct~ d,~•- k..Uanıtlıdır. Daha 
bir ~ ...-aelder kı1a işlemeli 
Yerı~~· ~ dar bir pantalon gi
lerine · •toloaua uçJarı potin
i11tr Gi •e~a ketirlerine kadar 
~lar Ydild~ blJ(lk siyah t•P'" 
cttueri Y,ftzlbrinl ılneıten korur, 
~ nın ozulmuına mani olur. 
'\Qri S .. ut unu 

\'- -
'f ıtııedanın ızdaıı M!iın r Ziya. Beye 

l.epı •zın111 okuyamadık. Bu ae-
1., e k:aetredemedik. Y aa:ıyı da• 
t.'- 0 aakh bir ıekiltıle ynıp 

"'"' 16nderiab. 

Tiyatro İlanı 
Taşıyan Köpek 

DeaYer aokaklarıoda urhnda 
bir tİJatro il&nı taşıyan köpek 
herkeli hayretle sokakta dur• 
durm'lflur. Den•er tiyatroa ilin 
yapmak için bir k&pcıfi terbiye 
etmlt Ye aokaklarda ilbı dolq
brllllfbr. K6pek dGkkla came
lllnlarımn önllne gelince duru· 
yor, pçenlerio ilim okumasını 
bekliyor. On dakika kadar bll4 
rada toplanan halk okuduktan 
aonra biraz 6tedeki bir came· 
klma Gnlhıde duruyor, iJlnı bll4 
rada da okutuyor. Bu aaretl~ 
.. bria bltl1n caddelerini gezmiı, 
ve ilAnı okutmuştur. 11Anın de
miri köpeğin atzına geçrniftir, 
llYha da aırtında oynamadan 
durmaktadır. Artık insanların 
itlerini hayvanlara g&rdOrmek 
almldla oluyor demektir. 

SAYFASI 
j KÔÇOK HiKA YE j 
Kırata Havadis 
Nasıl Söylenir? 

Pl'usyah Buynk Fredrike alt 
bir lıiklyedir. Bilirsiniz ya, kmıl
lar, padişahlar hodgim ve zalim 
olurlar. Fredrik te bunlardan biri 
idi. F redrik bay abada yalmz 
anasını, lnzkardefini ıevetdL 
Bunlmrdan daha kuvetli sevdiği 
bir mablak vardı, o da, ah idi. 
Bu, gayet ıelci, iri, ıabane bir 
atta. 

Bir ~ Fredrik odaıında 
yaularile afrattrkea aLnın huta 
olduiuau haber alda. Fena hal
de kederlendi. Bir kıral olduğu 
halde ahm iyileftirememeyi, kı
ralbtma bir ıül addetti. 

Tabii kıraldı. Her iıtedipi 
yapabilirdi. Bllttla doktorlan, 
bOJlk adamları çağırdı, ab iyi
Jeıtirmelerini emretti. .. Kim ki 
bana abn 6lftmll haberini ıetirir 
ise, U1lacağlnı bilaia " dedi. 

~~rk~ç gGn ıeçti. Hiçbir 
deilflklak yok. Ah iyUeJtlrmek 
için aldıktan blltüo tedbirl~r, bir 
fayda vermedi. Bir ıtın aaray 
oğlanlarından biri attan haber 
alınak ilzere giderken, yolda 
ahırcıya rastgeldi ve ona atın 
öldüğünü söyledi. 

Şimdi hepsinin vaziyetini dD
tiinün.. Kır ala kim aöyliyecek? 
Aaılmak tehlikesini kim gôzftne 
alacak? Herkes bir fikir s6yledi, 
bir çare aradı.. Fakat bir yolunu 
bulamadılar.. Saray dahilinde 
ç kan havadis gazetesinin çıkma 
zamanı geldi.. Bunu guete1e 
ya:ı.m:ya da ce.silret edemediler. 
Saray oğlan:arandan biri : 

- Korkmayan z, dedi. Ktrala 
ben ıByJiyeceğbn. 

Hepli taf1rddar •• 
Saray <'ilanı dojTu kırahn 

yawna gitti, Kıral : 
- Ey, alyle bakalam, at namt? 

dı•di. 
Otlan kekellyerek : 
- .Hatmetmeap.. dedL At 

her uman oldata yerdedir. Ya
byor. Hiç oynamıyor. KUVYetl 
yok. Yemek yemiyor. Su içmiyor. 
Uyku uyumuyor. Nefes almıyor. 
GöıOniL •. 

Kıtal sabınaılıkla bağırdı t 
- o halde, 6ldü.. 
- Hakikati, batrnetmeat> siz 

söylediniz.. Ölüm haberini siz 
verdiğiniz için aMlma keyfiyeti 
nasal halledilecek? 

- . . ' ... 

Tuhaf Fıkralar 

Köçek Mehmet misafirlere 
kedileıini giSıtermek istedi. Ke
diler qa;.da idi. Koşarak indi. 

Aooetiz .. Dikkat et Mehmet, 
kedileri incitmeden getir " diye 
aeılendi. 

Mehmet cevap verdi: 
- Merak etme anne ... Yura .. 

çneık, kuyruklarandan tuttum, 
öylece getiriyonım. 

* Gnzinin mürebbiyesi, Gtb:inin 
temizliğine çok dikkat ederdi. 
Bir gün Gnıinin yüzünn temiz 

görmedi; 
GOıin dedi, sana sabah yüzü· 

nft yıka demiftim. Zannederim. 
yıkamamı1111n. 

- Yıkadım efendim, havluya 
bakaranıs anlaraın•z. 

Bu Haftaki Bilmecemiz 

Bu Meyvaları Beş Çizki 
• 
ile Biribirinden Ayınnız 

f 
__ ......_ 

Su ruimde birkaç aebu Ye ••JY& Yar. Dlkkln aahibi ita Hbıe 
•• me1walann blribirine kanpaa1DU1111 latlı_or. Bmalan birçok çizıil• 
çizerek biribirinden ayırmak mllmkllndllr. Fakat dlkkln aahibi buna 
lıtemlyor. Bunu ancak bet dtls çlsal ile ayırmamm lıtiyor. Elinize 
kalemi alı1111, b .. diz çiısi ile ba reaimleri blribirinden ayırınıL 
O ıur~tle ld her ••Jft cllterindea •Jftlmlf bala1UL Çiadlkt.11 ıonra 
resmi keaip bile ~z. Bu WhlaeceJI dofru halleclenlerd• yll 
kişiye gGzel hediyeler Yerilecektir. 

Büyüle Çocuklar ( 

Fred Blatchford 1 

BIJlk ada 
lar slbl. bOy ..... 
çocuklar da war. 
Fred Blatchford 
bwılarbu biri
dir, Fred om do 
kuı ya11nda lkeil 
hayatuu kazan
mak mecburiy .. 
tine dOttl. Ken
din• it balama· 
dı. Tahtadan ço
cuk oyuncaklan 
yapmıya bqladı 
Bunlan tozel 
renklerle boyadı. 
O zamana kadar oyancaldu 
tqtan yaptlardı. Fnclin tahtadu 
boyah oyuncaklan daha ucuz 
olduğu için çok r-tbet balda. 
Bu sayede ytblerce dolar kuan
dı. Bu uyede hem mektepte 

tabıillal yapb, laem de itin• de
Yam etti. Bu uyede IHfhur da 
oldu. Mecmualar reaminl Defl'et
tiler. Baalla çocuklann kullan-
c:Lklan tahta oyuncaklar Fre
edin ueridir. Fnd Blatchfocl 
Fran111 çocutudur. 

Geçen Bilmecemizi Doğru Halledenler 
8 tetrialenol 932 tarillll ntlaha· 

mtada Htrolunaa bulmacamııdald 
( Y ılduaman beteudiji yer ) ıepettir. 
Bunu tamam bulanların ua11ndan 
hediye alacakların iıimlerini •t•i•J• 
dereodl7oru1o 

Hediye alacaklardaD iıtanbulda 
bulunan karllerimiıin paıartHI, 
perıembe ıünleri 3ğloden .onra 
biuat idaremize gelerek hediyelerini 
almaları lbımdır. 

Yalnız ta,ra kıui erimizin hediye• 
lerl posta ile adreslerine w3nderillr. 

Birer ·det dolma mürekkepli 
kalem alacaklar: 

ht:ınbul Kıı Ortaruekte~i talebo· 
ıiodeu 287 ı.üboyd eRlıa, tstanbul Por· 
tev ıiyal liaoai talebesinden 160 UaHI. 

lstanbul 44 ünce mektep talebHindea 
288 lıtfieyyet, Jstanbul 2' anon mektep 
butinel 11nıftan S81 Fuat, lıt&rıbul 
erkek liseıi talobeıinden 644 )(. u~uı. 
tııtan bul Kız Orta mektebi talebcafndea 
413 Atıf Bey ve Hanımlar. 

Birer adet k'll'fuakalemi ala
caklar ı 

htaııbul hıkılfıLp Jiseıi talebesiııdH 
ı 77 Sa .et, lsta ı bul Kıı Ortamektebl 
talebesineen ·n l Melahat, latan bal 
44 üncü mektep beıinci ıınıftan 861 
K mal, lstanbul Pertcvniyal lisesi 
ikinci sınıft"n (i2 lbrııhim, Kadırga 
ilçüııcü mektep talel.oııinden 143 Şa· 
diyo ~atın, lstaı Lıul Kıs Ortaınektebl 
talchuinden 2!0 Fethiye Nulf 
Haoı111 ve Be1ler. 

~Arkala ..... ) 
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Haftada iki Defa Spor 

s p o s p o R - - -Pertembe Ye Cumarteai Gtinleri 
Çıkan Spor Sayf alanmızı 

Olmyunuz ••. 
~:ı:ı .... - :mı ll 

~· 1 ••oıııı •ı ... :m• .... ::r.&:ıır= 

Yarınki Maçı Ka~anacağı- · 
mızı Kimse Omit Etmiyor 
: Rus Futbolcuları Çok Kuvvetlidir 

duraaa iki m•v orn•d•ktan aonra 'nkaray• gidecek ııaa• agorcu heyeti 
S. ın Ruıya mız temaaların 

bir hillaa11nı ... 
rlyoruz: 

Myahatinde beı 
kere kırıılaıtığı
am Ruı futbolcu
larile yann Ka
Jık6y ıabasında 
~pıııyoruz. Rua
'4rla yapacatı

mıs iki maçta 
4a mai14biyotin 
.muhakkak oldu
iu hakkında spor 

#ann biz. kartı oynır•cak Rua t.kımının 89 

Rualarla ilk 
temaaımuı 1913 
unelinde bar 
lar. O MD•lerde 
Fener bahçeli ler 
ku•vetll bir kad
ro ile Odesa 
Ye Nikolayefe 

efknrı umumiyesinde kuvvetli bir 1 
kanaat ç-ardır. Bu kannatı Rusla
rıu esasen bize karıı olan birçC) k 
faikiyetlcrinden maada burada yap
tJkla11 iki ekıersiz tamamen k6k-
leştirmiştir. 

Taksim ıtadyomunda iki defa 
hirur saatlik idman yapan Ruıla• 
rın dehşetli şutçu olduklar1 Ye 

çok seri koştuldarını n·erakhlar 
gördüler. 

Esasen bi r.iıııkilerden ferdi ka· 
biliy,'!t itibarile yiiksek olan Rus
ların bi2ıoı lak·ma nazaran daha 
iyi ha zıt hklı olduklarım hesaph· 
yan futl,ol meraklıları oynıyaca· 

ğ m z iki mn\tıı hnklı olarak biıe 
tana vcrıniyorlar. Filhakika bizim 
beynelmilel oyuncuların eks~risi 
henllz ciddi bir maç oyn } acak 
haJi bnlma m·şlardırr. 

Birçogunun nefesi ve lopa 
hakimiyet it iyatlan dört beş a~

danhcri de vam eden atalet dev· 
•eı: incle yara yarıya inoıiştir. Lik 
maçları başlamadığı için takım 
halinde de oynau.amış olan fut· 
bolcular nuııp yarınki mac;ın ilk 
dakikalarında faz!a yad•rgaya• 

caklan nıuhakk:a~tır. IJele Rus
lar maça birdenbire sı l~ı bir gl· 

rhıle ba !arla rsa bizimkilerin ak
saması daha ziyadeleşir. 

Beriki tarı.fm umumi vaı.'iye· 
tini letkik ve henplanmal< şortile 
y~rinki maç i~in 9öyle bir hUkum 
verebiiiriz: 

Hua!a rın kazanması makul ve 
hakhdır. Tl rk takımının kazan
ması iç.in Ruıların bütün hesaplar 
haricinde pek fena oynamaları ve 

kıymetti mUdllf•• elemanı 
çok talisiz birgtınde bulunmalan 
icabeder. 

Şu hOkmü verdikten ıonra 
Ruslarla 9imdiye kadar yaptığı-

Ati nadan 
Sonunculukla 
Dönüyoruz! 

Bu aeferki Atiua olimpiyadı 
ıimdiye kadar iıtirak ettiğimiz 
beynelmilel mU!!tabakalann hep
ıine taı çıkartacak şekilde atlet 
takımım11.1n knt'I mağlubiyetite 
neticelendi. 

sritmitler Ye d6rt maç yapbktao 
ıoora ••det etmiflerdir. Alınan 
neticeler bir beraberlik, bir mağ
mağlübiyet Ye iki ıalibiyettir. 

Bundan sonraki hımaılar Sov• 
yet hUkömeli ıamanma tesadftf 
eder. Ve 1924 ıeneıinin teşrini
sani aylarında hareket eden bu 
kafileye Taip Servet, Hamdi Ye 
Ziya Beyler riyaset *hnİt •e! ara
daki anlaşaınanıazlıktan yalnız Ga· 
lataıaraydan oyuncular ahnmışb. 
Çok soğuk havalara tesadftf 
eden maçlarm Moskovada yapı
lan m, milsabakad;ı bir ra.libiyet 
temin edildikten ıonra biribiri 

Daha beı sene evvel sporun arkasına ikı mağ'lübiyet ile Ode-
alfabesine ba~lamıı Yunanlılar ıaya gelin iyo:r •e burada da 0-1 
için bu kat'i galibiyet ne kKdar galibiyet ile turne nibayetle-
şereflidir... Kinıbilir bUtUn Yu· ı niy1.n. 

nanistau şimdi ne kadar ıevinç ' 1926 ıenesiode Sovyetler Au-
içindedir. ·· karaya geliyorlar ve lımir .. An-

Bu mukadder akıbetin mec'· kara muhtelitini ı · 6,i Milll Ta· 
uliyctini aramak ideti bizde meç· kımı da 1 • 2 kazandıktan ıonra 
hul olduğu için hu efer de ıu avdet ederlerken ıebrimizde do 
Atia. seyahati olduiu ızibi ört· iki maç yapıyorlar, fakat bu 
bas edilecektir. maçlar da yine aleyhimiıe neti

Tlirk efkarı umumiyesini atlc· 
tiz.mdeo tanıamHe soğutan bu 
aeferki mağH\biyetleriınizln tefer
rııatmı dikkatle gözden geçiren 
her TUrk kendi kendine aoruyor: 

- Biziın rckorlartmıı birkaç 

şeyde Yunanlı1ardan daha ivi 
idi. Na11l oldu da mağıup olduk? 

11An edilen rekorlar1mız mı 
aahle, yokaa aaatJerimiz mi ayar
ıııdır ?... Bu iki suale .biz fU 
cevapla mukabele ediyoruz : 

Ayanıılık aaatlerioıizden zi
yade idarecilerimiıdedirf Acaba 
en doiruı.a bu değil mi ? 

celeniyor. 

193 l soneımde aon tema11mıı 
ya pah yor ve yine T alp Servet 
Beyin riyasetindeki kafile Mo1-
kovada bir galibiyet •• bir be
raberlik aldıktan sonra Harkof 
ve Leniogratta da mağl6p olarak 
tehrimize avdet ediyorlar. 

Bir Spor Tayyaresi 
8erlin 18 (A.A.) - Sportmen 

tayyareci Prenı Solmsliıh, Berlin· 
deki Tempelhof tayyare limanına 
iki tatıblı yeni tip ufak bir 
tayyare tevdi etmiıtir. 

: 
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=::c:z ·~ .. -
Karagümrüğün Çalışka 

Gençlerine Bravo! 
. 

Selanik Takımını Getirttiler, Y arııı 
İlk Müsabakayı Yapacaklar 

Tetkillhn mnlum kırtasiyeci
liğinden uzak kalmıf olan federe 
harici kulüplerin teıkillta menıup 
olan Ye her tOrlü muıabareti 
ıöreo kulüplerimizden daha iyi 
çahıtıklarmı KaragümrllklDler bil
fiil ispat etmişlerdir. 

Ciddi faaliyete bqlıyah daha 
bir seneyi bulmayan Karagilm· 
rUkllller muntazam maçlarla hem 
haJka hem de oyunculara keo· 
dilerini ııındırmıılardır. 

Kendi el emeklerile bir ııha 
dnzelten Karagftmrtıldl\ler aaba
larımn ecnebi teması 1eriıini ya
rınki maçla açıyorlar. 

Geçen hafta geleceği ilin 
edildiği halde geç kaldıkları için 
Yaktinde lıtanbula yetİfemiyen 
Selinfk takımını ıeçen cuma 
binlerce halk KaraaOmrnk •ha
ıında beklemitti. 

O tarafın aeyircilerl de oyun
cuları da yenidir, teıkillta 
menıup kuUlplerin ekıerlsindo 
olduğu albi gayretleri, hevealeri 
hentız qınmamııbr. Gayretle, 
hem candan gayretle hakiki bir 
ıporcu gibi çahııyorlar. Onlar 
bayle çalııırken, teıkillta menıup 
puplar mWI takıma •eçilecek 
elemanların intihabında, itlerinin 
tanziminde masa bqından ıaha-
7a bir ttırlO intikal edemiyen 
d4hi projelerle vakit reçiriyorlar. 

Bugtın teıkllltm o binlerce 
maddelik nlzamnamelİ ve onu 
buKOne kadar kendi gruplan 
menfaı tine tehir edegelmif ida· 
recilerile buıtın kabiliyet iti· 

J 

barilc tamamile sıfıra lnmif 
haldedir. 

Esası, haraket ve it olan spoP 
dedikodu ve boı konuşma ıne ' 
haline getiren zevabn atale 
mukabil kar~ı tarafta yepyeni ~ 
canlı bir kuvveliıı doğması bil 
biraz. teselli ediyor. 

Onun içindir ki Mlinik tskl' 
mmı getirtmekle oldukça rnObiıf 
bir fcdakirJığa kat!aııao KM' 
gümrUklülerin her cihetten rııO' 
vaffak olmaJar.nı temenni ediyot 

Bu Yunan takımını gctirtnı•~ 
teıebbUsünU başaran KaragD" 
rUkJUfer bu müsabakalar netice' 
ıinde manen ve maddeten ki' 
ıançlı çıkarlarsa bu busu.t' 
ceıaretleri artarak ecnebi tem•' 
larmı da dabiJi faaliyette oldul" 
gibi bUyllk bir heveale hergil' 
artbracaklardır. 

Müsabaka tecrllbelerini ccol' 
bilerle yavaı yavaı arttırac~ 
KaraııilmrUklUler faaliyetlerini bft 
kaç ıene daha ayol fekilde devall' 
ettirebilirse federe kulUplerde' 
her clbetçe daha kuvvetli ol,. 
caklardır. 

Oolann yakın bir latikbaldl 
kuvyetJi bir hale gelmelerıııi 
lıterken ku•vetli olduktan ıonr' 
da b6yle teıkillt haricinde kalı' 

hakiki ıporculuk?annı muhafa~ 
etmelerini tavsiye ederiı. Akll 
takdirde onlar da oizamnameoi' 
'1kılmaı maddelerile, ıpor idari' 

cilerinin mal6m tefaircilikleri içiol 
ballp kalacaklardır. 

Kadın Tenisçisi Aranıyor! 

Dtınya kadıo te•lİa pmpiyon·ı Helen Vila'in teni•ten çekilec•İ 
Ye aincmaye baıhyacağı ı6ylenmektedir. 

Bu miloaıebelle lngiliz rueteleri cihan ıampiyonunun yeri
tutabilecek narin teniaçilerio ruimkriııi neşretmektedir. 

Dercettiji.-ia bu relim Miı Mari Helbi nindir • 
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Aşk Nedir? 
Meıhur Yıldızlar Bu suale 

Cevap Verdiler 

Seninle Bir Saat Bir Müsabaka 
Hangi Yıldızın Otomobili 

Daha Güzeldir? 

Amerikan ıuelerinclen biri, 
•aharrirleriaden blriDI Holl...ıa 
l&acleraüt, bu malaarrlr slsel 
JlltLllar uumcla bir anket pp-
~· Muharrir Jl)dızlara •Afk = • 1U1Jlni IOl'IDUf Ye OD
.... ~k pyam dikkat cenp-
•-!.o.~· Muharrir ilk 1a11Ual 
~ Paja eormuttur. Anitama 
---.• cenp tudur: 
.__ 

11 
- Henb bl,le bir ki ... .......... ,o ...... 

llubarrir - Tuıaaak iller 
laiainiz? 

.. Aalta - Dlln7acla herteJI 
~enmek 1Mrakmda;ran. Glnla 
ınnncle elbet bunu ela ltreae
l'M: -adli. 

C 
Gtız~ı yaldalardaa Margerit 

ih-cil fU cevabı vermiftir : 
'' - Aıkan birçok iımi vebin

lerce reımi vardır. ÔIOm, ıefalet 
laadet, kahkaha, cennet, cebeoe ::01, ınclek... işte bu kelimeler 

P aşkın ismidir. Atkın reıim
leraai de seyirciler sinema per• 
~sinde her vakit ıörüyorlar.,, 

Naulii Karol da fU ceYapla 
lbukabede hulunmuıtur : 

.. Aşk kadının bildiği, erkeğin 
dtinya durdukca bilemiyecetl 
leydir . ., • 

Birkaç ıtln enel Pariate F ran-
.. IİDema Jllc:lazlan arumda yep-
1~ bir mlla~ 1apıbwft11. 
Mn..balra,. • ~ Jddwar 
Jeai aW1klm & mode&Dde oto-
mobilı.ile iftirak etmifler, mı ... 
baka71 binlerce ludk kahkahalar 
uamncla HJNtlmlftlr. Ba mı ... 
b .,.. ......... '°" laepcanla 
olm111t J.uem t.,etl fOlı mDıkll 
ftliyette Dl•fbr· ÇiMi bOtOa 
,.tclasls çok alHl otomobiller 
~ ................... . 
slzeltid ..p.ek laap •Dtktll 
elmuttar. Neticede YMilmna ln-
7afetleri ele aazan aik; alın
mak _.etile reyler toplamifbr. 
Hakem heyetini tqkU eclealerin 
ftl'cliklerl ...,tw abla • ıtızel 
,.ıctızlan1adan •ethur Gabi Mor
laJUI Gzerincle toplaalDlfbr. Sllai 
V ernon da birkaç "' alllllfbr. 
FObakika gerek otomobil gllzelli-
ii. ıerebe kıyafet uriRiği nok· 
tuıadan Gabi Morlay b9yllk bir 
mnaffaloyet kauamlfbr. Mari 
Koatun otomobili de bepnilmi.ştir. 

Y abua kı1afetler arasındaki 
m&aabakacla da maruf F ranua 
,.Idızlarınclan Jaklia Franscl bi
rinciliii kazanmııbr. 

Ramon Novaro 
Holivudun g&zeJ erkekleri 

Bize kalırsa bu auale en gtı
~l cevaba Doroti Jordan Yer
••ttir. GUıel Doroti diyor ki: 

"- Aık butalakbr, Fakat 

d
doktoru ve illcı yoktur. Afk 
iinyanın her tarafında Yardır. 
~kat onu bulmak, hele ona ma• 

-===-olmak imkAnsızdır." 

Bir mDddet enel Moriı Şavalyenin ,OZel ,.tdıa Janet MalcdoDlllcle ılall Yercliji, uma bir dedi
kodu halinde ı&yleodi, durdu. Fakat bu dedik oda laentlz hakikat aahamna intikal etmeden iki Jlldızın 
yeni filimleri ıebrimize geldi. "Seninle dir Saat,. İlnd. •erilen bu yeni filimde dc:i Janetln tlzel " 
bilim ıetini bir daha dinlemiye baıladık. Mele)( •• Elhamra sinemaları bu çifte yılclızlann perutltklr
larile dolup botalıyor. 

aruında müstesna bir mevkii 
olan Ramon Novaronua aon za
manlarda Silviya Sidney ile ıe
'Iİftİğİ rivayet edilmektedir. 

Şimdi Holiwtta gllnlhı dedi
kodusu bu 1evda maceraaıdır. 
Fakat her iki yıldız b&yle bir şey 
olmachiım taylemektedir. 

Tiyatrodan Sinemaya 
1Haftanın 
Sinema 
Programı 

a,· Fran n: ylldıslar111111 • gtıul Hslilerinden olan Arlet Marpl İ 
ı: mhddet enel \yatrodan aıaemaya ı•çmit. kum~nya ile ara- t' 
. ~nd• çıku ilıtiM Gzerhae tekrar tiyatroy;ı- diomftttO. Fakat 

:•o•di itıtiyoruz ki ıGaeJ Arlet, yapılan ıuarlar üzerine tekrar beyaz 
~rd~ye dönmiye ra11 olmQttw. hrada 'CİCİ vıfdızın tipik bir ieami- ı 

•• ıorü)tt'fıunui. Arlet ıaktacla \>enf' fllinıl..- çoYİl'mir• bafı.yacakbr. 

Bu hafta tarkı itibarile zengin 
filimler g&-mekteyiz. Elbamra ve 
Melek linemalan Moria Ş6valye ile 
Janet Mak Donaldin .. Seninle bir 
aaat" rumini glateriyor. 

Opera •inemaanun bu haftaki 
proğrama hakikaten clolpndur. 
• Sangbaf yolunda " isimli filim 
çok raıbet 16rmekted,ir. Bilhaaa 
dOnyama ea methur fÜİrlerİ ba 
filimde ceılte U. aeyredilm~k
tedir. 

Glorya ..... ili' bir piy• olan 
• Mari DDı .... da•UI,, filmiai bu 
akpmdan itibaren ,a.termiye 
bqlıyacakbr. Seyircilere Jıeyeeaa 
1Utlerl geçiren Ye 16z yap cllk
tDren bu filim, ıon senelerin en 
bllyOk liDema uerlerinclen biridir. 

Majik aiDemau bu alqamdan 
itibarea bl,ek bir filim daha 
1hterl1or. Jolaan Ştava •• qki 
lmüncleld bu filim ıeyircilere cicl
clen çok bDJlk bir muaiki liJa
feti babfed9celdir. 

Artiatik ainemaaı Mari Glori Fi... blrh1de çevirdikleri 
•Ma.,C madam ve bibi" iamha
cleki btlylk komediyi bu aktam
clan itibarea ıWerecektir. Bu 
filim menimin en bOyftk nq' e 
•• kahkaha eaerid(r. 

iki Ytldıztn A4resi 
Kony..Ja Şt\fik Sah u & oı 

üt~is adresleri takdim 
ecllyoruı. Bu iki yald z •)·ııi st6d
roda çahtr. ... a'dad•r,ar. 

Miss Anita Page 
M. G. M. Stüdi08 
Culver City, Calif. 

U. S. A. 
Mr. R41tnOD Novarro 
M. 6. M. Studios 
Culvcr Citı Calif. 

u. s. A. 

En Büyük Tehlike! 

Mari GJori ıüulliti -.e şuhluğu ayes;nde IOD samanlarda 
bin iik bir ,atı..et kazandı, birçok fiti .u ler çevirdi ve yıldızlar 
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Güzeldir? 

8ir W.,. 8'lel olmam .• .n 
kDçDk ol .. 11 l&llmclır. Fakat 
l<emiğe J•pqacak Uda klçDk 
Ltalak ta =·kW cleiiJdir. Fakat 
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SON PUSTA' 

1 

Çünki (Paroladan) Haberleri Yoktu, Geri 
,,,,,,,.,,.,,, .. 

Her Hakkı Mahfrudıu 
-163-

Huaa Pap. Fuat Pf. dan 6dr 
cliledl •• mliteeuir bir halde 
ıerl pkildL çerkez Melımet 
Pqa, ıllratle hareket ederek 
Fuat Papdaa enel latimbota 
airmİftL Şefik Pap He Sadettin 
Paşa uıakta duruyor, Fuat Papo 
ya ıokalmıddan çekinerek vazi
felerini sadece cereyan edeiı 
ahvale nezaret etmek suretile 
ifa ediyorlardL.. istimbot gecenin 
%ifiri karanlığında, ıe11izce ilerli
yor, ( Haliç ) ten henüz gelerek 
Beşiktaş açığına demirleyen, ve 
naznrı dikkati celbetmemek için 
fenerleri söndürülen ( izzettin ) 
yatma doğru ilerliyordu. Nihayet, 
istimbotla vapura yanaştı. Vapu
run süvarisi, davlumbazm yanın· 

daki iskeleye gelerek Fuat Paşa
yı selimladı. 

Fuat paşa, vapurun altın yal
dız işlemeli salonuna girer gir
mez, fesini çıkardı, bir tarafa 
a th. Gurur ve iueti nefsine kar
'' indirilen bu ağır darbeden 
miiteessir bir halde, al plot kol
toiunun tızerine uzandı. 

Hiçbir hidise zuhur etmeden 
Fuat Paşanın böyle sessiz. sada
ıı~ vapura bindirilmesi, bu iıle 
alakadar olanları memnun etmiş
ti. Çerkeı Mehmet Paşa, vapurun 
aüvariıine derhal fU emri verdi: 

- Bu dakikadan itibaren 
vapurun hariçle irtibatı kesilmiş
tir. Ne içeriden dııarı, ne dışar .. 
daıı ;çeriye biç kimse girmiyecck
tir. Yalnaz parula verenler ınüı

tesuad1r. Parulaya gelince ... 

Mehmet Paşa, sakalmı eline 
alarak düşünd~ Avucunun lÇlm 

dolduran sert kıllar, düşllndüğii 

ıeyi onun aklına getirdi: 

- Parula, (sakal) dır. Bu pa
rulayı ver.miyenler, vapura tekar
rüp ettirilmiyecektir. 

Mehmet Paşa bu emri, vapura 
yerleştirilen yaver ve tüfekçiler 
de tekrar etti. Vapurun her ta
rafına siliblı nöbetçiler dizdirdi. 
Tekrar istimbota bindi. Saraya 
ıitti. Abdülbamide son jurnalmı 
verdi. 

Bu eınada, sarayda telit he
nüz bitmemişti. Hiç ümit etme
dikleri bir umanda birdenbire 
saraya celbediten Faik Paşa ile 
Raif Paıaoan odasında oturuyor, 
(irade) bekliyorlardı. Halbuki 
arhK Abdülhamit, İzzet Paşayı 
işe karıştırmıyor, icap eden emir
leri Başkitip Tahsin Paşa vasıta
silc veriyordu. Ayni zamanda 
ikinci fırka kumandanı Şevket 
Paşa ile Tatar Şakir Pdşa da 

Bqkltip Tabıin Paşamn odu1Da 
oturtulmuşlardL 

Abdlllhamit eYYell, Şevket 
Pqa Ue Şakir Papyı humra ça
iırtb. Oda kapıllDı .. 1o 111a ka
patbrc:h ve ancak onların İfİl'e
bllecell derecede hafif bir ...ıe 
ıu ~mri verdi : 

- Şimdi buradan çakacakaı
nm. Hiç kimae ile ibtillt etmeden 
Beıiktap gideceksiniz. 

Oradan bir kayığa binip iz
zettin vapuruna gideceksiniz. Fuat 
Paşanın vapurda ne halde bulun
dağunu, nerede oturduğunu göz· 
lerinizle g&rüp.. yine biç kimse 
ile ihtilit etmeden buraya gel~ 
cek ve bana haber vereceksiniz. 

Dedi. Bu iki paşa, irade mu
cibince de:rhal Beşiktaşa indiler. 
iskeleden bir kayığa bindiler. 
Vapura gittiler. Fakat vapura 
yaklaşır yaklaşmaz, karanlıklar 
içinde bir ses yükseldi: 

- Hey, sandal.. Parola. 
Şakir Paşa, Şevket Paşanın 

kolunu dürterek mırıldandı : 
- İf ittiniz mi ? . . ( Parola ) 

diyor. Halbuki Efendimiz, bize 
paroladan bahsetmedi. 

Şeket Paşa, sıkıntıla bir ıesle 
sordu: 

- Ne yapacağız timdi ?. 
- Kendimizi kaptana tanı-

talım. 
- Münasebet alır mı? 
- Almaz mı?. 
Bu nazik ':aziyet üzerinde bir 

hayli münakaşadan sonra vapurun 

_ _,, Kahkah" daima kahkaha .,.._ 
TAN LAUREL •e OLİVER HARDY 

Tarafl•d•n temsil edilmi~ taınamen 
Frantızca Sözlü 

KiLiT AL TINDA 
( Demir kafes fil minin taklidi ) 

Filmi pek yakında 
ASRI SiNEMADA 

-~ IJetro • Goldwyn • Mayer fllml --

A! .. i(AZAR 
SiNEMASINDA 

Sinemacılıtın blr harikası olan ve 
dlSrt milyon dolara mal olAn 

yegane film 

CEHENNEM 

T•kmili ~;,L~y~~~~l I! 

aDYarilİDi kllpetteye çaiartblar. 
Kendilerinin kim olduklanm •• 
mllhim bir Yaıife ile vapara 
çakmak mecburi7etinde bulunduk
larını anlattılar. Fakat ıDvarl: 

- Aldıtam emir kat'ldir. Af. 
fuuzi iatirham ederim. 

Dedi ve bu iki mOfirl, vapura 
tekarrllp ettirmedL 

Paplar derhal mabeyin• da~ 1 

diller ve vaıiyeti Abdülbamide 
s6yJediler. Abdlllhamit birdenbire 
bu (parola) meselesini kavraya• 
madı. ihtimal ki de Fuat Paşanın 
firar ettiğine veyahut vapur ml\
rettebatmın Fuat Paşa taraftar
larına iltihak ettiğine dair ve rilen 
gizli bir jurnala inandı. Büyük 
bir tela, ile Başkatip Tahsin 
Paşayı çağırttı. Meseleyi anlattı •• 
Tahsin Paşamo paroladan haberi 
vardır. Vapura kömür tedariki 
için giden Mehmet paşa avdet 
ederken • her ihtimale karşı .. 
parolayı Başkatibe söylemişti. 
Tahsin Paşa parolasız vapura 
girmek imkana olmadığnu söy
liyerek Abdülmamide silkünet 
verdi. Paıalar parolayı öğrenerek 
tekrar vapura gönderildi. 

Bu esnada artık mukadderatın 
hükmüne tibi olmaktan baıka 

bir ıey yapanuyan Fuat Paşa, . 
geniş bir kanepede ayak ayak 
Ozerine atmı~, sigaraıım derin 
nefeslerle çekiyor, ağzmdan 

havaya savurduğu dumanlarm, 
helezonlarını seyrediyordu... Şev
ket Paşa ile Şakir Paşa, süratle 
mabeyine avdet ettiler. Gördük· 
lerini Abdülhamide söylediler. 
Abdülhamit, Fuat Paşanın göı

terdıği bu sükunetten memnun 
oldu. E asen on sekiz 9aattanberi 
geçirdiği heyecandan ve sarfettiği 
faaliyetten fen:ı halde yorğuodu 

Paşalara teşekkür etti. BaşkAtip 
Tahsin Paşaya da sou emirleri 
verdi. Müsterih bir halde barem 
dairesine geçti: 

Hasta 
\r ·ıılı~ ı ııı z 

f!P khırıııı 

• ttlı « ... iıı ı 

( \rt-u-. \ar 

Mısınız? •.. 

Son Postaııııı 
KUçUk UAnlar

rnrla l 
Hul.tlıilir ... 11111. . 1 
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G 1. O R Y A'da 
Asrl hır ffthı~<"nİn hus\ıııi hayatını rö~li halinde nıtı5'ı\ v r 

MARY DUGAN'IN DAVASI 
Fevkalade ffmiıı i ıı ilk iroıf' i 

HUGUETTE DUFLOS ve CHARLES t30YER tarafından 
Bugüne Kadıır vücude getirilen eıı ınüMslr b ir drıun '" haıı<ıı:zc:ı ııözlü 

Mt"ro - Go'dwyn - Mayf'r filmidir. j 
1 ivc ıen : t-OX JURNAi. hal hazır düny lun ıtd ıılc i 1 

Acilen saraya çağırlılmışlar ve ı .. ••••-

Kömür Ocaklarımızın 
H __ a_y ___ a_b _____ 5 ---Yazan: A. Naim 

( En bUyUk l8tlhaal merkezimiz olan Zonguldak kUmUr 
havzeamdakl blnl•rc• amelenln umumi vaziyetini; hayat ve 
ç.hffl'a ••rtl•rını gBeteren ,u yazılar, Uzerlerlnde dikkati• ve 
ibretle durulacak •afhal•r1 ihtiva a~mektedlr. BugUn bu aafll• 
lardan buılarını deha gUr•c•k•lnlz. ) 

Oluklardan vapurler• 

İşçinin Kaybolan 
Hakları 

Zonguldak (Hususi) - Maden 
ocaklarında işe yeni başlıyan 
amele, kaç kuruş gündelikle ça
lışacağmı bilmez. Bilmediği içi~ 
dir ki ay ıonunda; bütün bir ay 
çok 'yorucu ve yıpratıcı bir 
sainio mukabili olarak eli
ne geçen paraya, " K ade,.e 
rıza ,, kabilinden boyun eğer. 
Şunu da yazayım ki burada amele 
hukukuna taalluk eden işlerde 

hassas bir şekilde· hareket eden 
müesseseler de vok değildir. 

Havzada, Tlirk köyliisünll 
tam bir surette idare, tam bir 
surette istismar eden sermaye 
birlikleri de eksik değildir. 

Topraklarımızı hAll bir yarım 
müstemlike ıören zihniyetlerle 
hareket eden bu teşekküller, 
mel'un ıaltaoat idaresinin katn 
bir mirasıdır. 

Am•I• Karanltk içinde 
Y evmt ücretinin ne olacağım 

bilmiyerek işe başltyan amele, 
mesaisini tamamla4ıktan sonra 
ocak idaresi bir bordro tanzim 
eder. Bu bordro yapılırken 
ocakların ecnebi milhendiıleri, 
amele gündeliklerinin yazıldığı 
deftere yevmiye ücretlerini bil
dikleri ve diledikleri gibi tesbit 
ederler. Buglln, maliyet fiatinin 
ucuzlatılması için, makine kuvveti 
ile istihsalatın tezyidi, en seri 
ve kolay şekillerde tahmilit ve 
satış usulleri gibi daha birçok 
çareler varken başvurulan yegAne 
usul, amele gündeliklerini hu
dutsuz, nisbetsiz bir tarzda dn
tiirmekten ibarettir. 

MUhendlslerln Sallhlyatlerl 
Amele gündeliklerini tayitt hu

susunda ocaklar.n ecnebi mü-
hendislerinin geniş birer sa· 
lihiyet sahibi olduklarma işa
ret etnıiştim. Ecnebi mühe~ 
<lisler.n, amele giindeliklerinl teıt
hit ederken takip ettikleri direk
tif ne kadar aı işçilik ücretile 
kuvvetli istihsal yapabilirlerac o 
nispet dahilinde kazanacakları 
primin cazibesidir. Halbuki, Zon
guldak amel~ kanununun. amele 
yevmiyeleri bah1ine temas eden 
bir maddesi şunları der : 

" l\ladf•ıt <ıl'Uklaı ıııda çufı~au 
aıııclt• ııiıı lrndlli.ı -g.ıri Üf'rl'li. ot:ak 
aıııil H'rn ıniilt•·ı iml t'r i le :ııw·lı• 
lıidivi \ ~ lktt ... ı.t \ ekiileıi turafrn· 
(lun ~niint<·lıap liç z,ıt ııuırifr·tıl~ 
la} in olııııur .•. 

Çetin Bir hak Tevzii 

Aınt."lenin a;ı .ılc ücret: eri, her 
maden ocağınm yaz ıhanesinde 
merkezden ~önderi len bir tediye 
memuru tarafından tevzi edilir. 
Amde tediye memurlanııa 

kUmUr taflr•n k ..... 

Paracı, tevkifat yapıldıktan aoa-
ra amelenin eline geçecek paranm 
miktarına gösteren hanenin yam
na itcinin mfibllrllnD basar. Te
diyat bu suretle yapılmıı olur. 

Ocaklarm para ıervisi için 
muntazam b:r kişe ve sırayı te-
min için teıkilit olmadığından 
amele, kalabalık baJinde para 
tevzi edilen kllçük pencerenin 
önünde toplanır. Biribirinin üstüne 
itişe kakışa, bir aylak yorucu m~ 
sainio hakkını almıya uğraı•r. 
Bu esnada bayılan, hatta ya-
ralanan çok olur. Onun içindir 
ki, amele para atmaktaki mDf
kntih telmih için, ay başlannda 
biribirine, "bu iş çalışmadan 
dalt.a çetin ı~ldi,, der. 

Şuruım da ilave edeyim ki: 
Bir ecnebi tirketinln tediye me-
murları; amelenin aylık istihka
kını tevsiye ederlerken ( 7 - 8) 
kuruıa kadar olan kOsurata kati
yen vermezler. Mühim bir yekin 
halinde biriken bu para mOease
nin yardım sandığma irat kar 
dolunur. işçinin, cananı ditme 
takarak, çok defa bayata baha· 
sına kazandığı gllndeliklerinden 
kırpılan paralarla nümalanan bu 
sandıktan ise, meden kazaları 
neticesinde ölen ve yaralanan 
amele ailelerine, şirketlerin esa· 
sen kanunen vermeğe borçla 
olduğu tazminatlar temin edilir. 

Burada bir iltibasa mahal 
bırakmamak için bahsi geçen 
•·taavün sandığı,, nın amele bir
liği yardım teşkilAtma mensup 
"Taavüo sandığı,, ile alAkası ol, 
madığmın ~asrihini lüzumlu bu(. 
dum. 

Sirkecide 
İstasiyon Lokantası 

········--BugUnden itibaren 
Alaturka - alafranga en nefia . 
yemekler ve en temiz seniı 

ile işe başlıyacaktar . 

• 
\ itı·lcr içjn lıu ... n i :,altınlar 

8 - 10,30 a le.adar luı/ıoalb 
ltirıalı mezelt!rl11 IHl/e 
DüJıin gt!mekle,.; 
H.ısas1 zign (etler 
Kabul o/anar. 

* f iatlerdeki ucuzluğu, 
yemeklerdeki nefaseti, 
hizmetle ·deki surat, 
suhulet ve nezaketi bir 
defa tecrübe ediniz. 

. 

''paracı,, ismini verir. Yuhnaıı. hn :r.clz.-lc•I. Modıı 11('11 ' re v•·ı ıı. r<" ... -----•• j 

~Ajİi(~e c:ı~ :~.:~· JÖHANN S TRAO'SSveAŞKJ Viyana operası tenoru MICHAEL 
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GRETL THEIMER 
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Kız Sevgilisini Aİd~;,, V; 
Uzaklaşıp Gitti 

- Niçin? 

lıı - S.na ı~yledim ki ben Atıilk:;. S.ni 6ldnrmek iıtiyen de
il Lya vurıunnm. Benim için ... ~1 yolctur, o Yardır. Devemin 
rı D duymam, onun 1eıini ara
euaıaı...iu içmem, onun bakişlarile 
tu E U~nıu aiderirfm. Sen de-
1Gr ~ır, Huda olun bu aşkı 
k etimden çıkaramazım. ÇOoki 

v:'~· IDl\mkUn olan şeyi yapar. 
idQ e illi koparmak kabildir. U-

.. 1tlum, o kopan yOrekte ka· 
calctır. 

._ - Peki amma bende herşey 
'• onda hiçbir t•Y yok. 

"....ı -
1 

O bf ızat berıeydir. ÇUnktl 
YI nılıtir. 

llalaı:? Bir aUn beni de ıevemes 

kız, yine bf r kahkaha bırakb: 
1 

le - Tuhaf söylllyorsun ya emir, 
lc~t ' deye değil ki iıtediğitı va-
11

1
. değiştireain. O, bir gelir ve 

-~ •nce aitmez. Rabbimiz, tepe
)1 ııe iki aftn~ş koymadığı gibi 
) '•iimiıe de iki sevda koynıu· 
:.· Bunu aen ıu yaşa kadar 
..-rcnmedin mi? 

faıı Tinıur, gözlerini kapadı, çUn· 
h Tevekkl\lli hatırlamıştı. O da, 
. ~ k•dar buıunetle değilse bile 
l 1 le ayni ciddiyetle ayni ıeyi 
k 'rniş Ye ıezdirmittL Demek 
li~ · irliıc, bakanlık ve cihangir
i ' bir ytıreği fethiçin ki-
~Yet Jİyordu. Çıplak bir çöl 
" lı •c\ diği yoksul erkeğin aşkı· 
tiı, dUnyanın en yUkaek nimetle
'fQ '• tercih ediyordu. Bunu anla· 
li •le, ıöylemek isliyen. fakat o 
ı:•kati artık kaybeden bir gönlll 
'" bt acı şeydi? 

lth Tinıur, kendisini vefasızlıkla 
1:, ~nı etmekten :ziyade akıl11z 
l 11 Up la eğlenir gibi görünen 
1 '~ekkülün hayalini göz bebek· 
trand F k en uzaklaştırmaya savaşta. 

ı~tl o hayal gitse bile Gazale 
d •ndeki hakikat iÖziiniin öuiln· 

' duruyordu. 

b Onu kovmayı ise bir türlü 
8 C<:eremiyordu. Git mi, desindi. 
)( u henuz. doyamadığı bir hazdan 
Ctıdi · • elem ~radcsıle mahrum kalmak 

tktı. Ayni zamanda tercü· 
llland tö an da sıkılıyordu. Gazaleye 

ntu ve . 'b. ld y lp rır gı ı o ugunu ona 
ite•:.". anlatmıştı. O da kızın 
~~ mUhim~eıncdiğini, i.~~~ 

SON POSTA 
V evrni ". • • .. ıyası, Havadis ve H<ılk 

J gaıetui 

dare: l111antnıl: l:Bki Z:ı ptiyo ı 
1• :tı :ılı;e,mıJ ~o k:ı ''ı 25-T ~ 

1 
eletorı: lsrn ıı l>ul - 20203 

.;:ı~tM kutuım : ll!taıılıııl - 741 
t'lgrafı ls turı hul SON POSTA 

't O A .B (' N E F i A T l 
~KiYE. ECNEBi 

140 - -
O Kr. 1 Sene 

'7Go 6 A 
•oo " Y 

.. 3 .. 
1SQ .. 1 •• 

~7CC l<r 
1400 " 
800 .. 
300 " 

Q•l•n -
11 •vrak geri verlimez 

itlı lardıı.ıı , 1. ' ' Cl\';ı, 
1 

• • ıı ı e" u l ) rt a lı nııı.~z 
1 ıçın mektııpl ara (6) k unıtl ıık 

A.d dut ill\' ,•• i JAzıındır. • 
res de ~i t' · ı l!ı 9 ırı rnasl (20) kurıı~t ır. 

Ga:ı:eı~ 1 d - - -
lıt1Stt ~ • e çıkan realm ve ya:ı:ıların. 

.. akları ••hfuı ... r••t'te .. ı •• 
aittir. 

mediğinf, kalp bir pul kadar 
bile kıymetlendir:Oediiini görllp 
İf İtmiıti. Bu çirkin •aziyeti de 
düzeltmek hayıiyet borcu idi. 

Timur terliye terliye dtltftndU, 
k~t'i karar •eremiyerek tizUldO, 
ftı hatka bir kalaba sokmak iıte· 
di, tercümana döndU, cebri bir 
tebesaOmle neş' eli göriinmiye 
çahşb: 

- Kızl, dedi, denemek istedim. 
'i'utumu çok hoşuma gitti. işte 
•tk boylo olur. Eğer 161Ume 
kapıllp tn yanımda kalmak lste
ıeydi yüıOoe tUkürecektim. Sev· 
diği delikanlıyı da elinden alıp 

· Halebe gönderecektim, kibar bir 
kızla overecektim. Şinıdi ikisini 
baıgöz etmek, sevindirmek gerek. 
Sen bu fikrimi kııa müjdele! 

Gazale, tercümanı dinledikten 
ıonra gUlUmsedi: 

- Emiri kebir, dedi, sevgili· 
min yUreğini bana verir mi? Ben 
o hain yilreği gUzelliğimJe alama
dım. Şimdi lahammlilümle, feda· 
karlığımla almak istiyorum. Sa
bit olan nabil ~ıur. liiz bunu 
görenlerden ve bilenlerdeniz. Me
rannnıa erdiğim g-Un, benim için 
düğündür. Allaha ıanıarladıkl 

Sanki ebedi bir yadigir bt· 
rakmak istiyormuş gibi kara göz· 
lerinin alevlerini döke döke Ti· 
mura baktı, o alevleri gülden bir 
örti\ye ıarıyormuf gibi de bir 
&aniye gUIUmsedi, oradan ayrıldı, 
ıevgiliıini bulunduğu yerden aldı 
deveye bindirdi, kendisi de atla: 
dı, ordunun içinden çöle doj'ru 
uıaklaıtı. Bu gidişte. avını ku
caklayıp yuvasına uçan bir tahin 
hızı vardı. Timur da öyle dUşUn
dU, güzel Ceyllnm ıahinleşmesini 
imrene inırene seyretti, gö%den 
kaybolması liıcrine de oamlı 
gamlı içini çekti, mırıldandı; 

T eclbir, tRkdire uymadı, 
elimiz botı kaldı! 

Bu teessür bu hüsrandan doğ
ıııa teessiir, belki siireklıi olacaktı, 

Lakin bir mnlabazn, onun Gazale 
hakkında duyduğu irıcizabı kö
ki.inden süküp atmasma kafi gel· 
eli. Cihan~ ir ferman dinlemez 
yosmanın ulaklaşmasile beraber 

onun ııilrnyel bir çöi çocugu oldu
ğumı, damarlarında başka kan dt'
laşlığııı ı , dudaklnrıııııı yabancı bir 
dil konuştuğunu diişünmiiştü. Bu, 
kuvvetli bir aerom gibi yiireğin· 
deki ~evclavi acıları dindirmişti. 

Tiınnr, htş dığı asıl Tlirk ka· 
nınm ter temiz olarak evladına 
geçmesini istiyen lrnyu bir milJi· 
yetçi idi. Bu scbc~le· 1 iirk alnı. 
yan kadınlarla- siyasi menfaat te
mini için de nisa • evlenmemişh, 
saray.ua Türkteu gayri bir kadın 
sokmamıştı. Zaten liayaZidı, Türk 
aaymamas da Osman oğullarının 
Rum. Sırp, BuJyar kızlarile bir
leşiµ O!llaı-ın karımı taşıyan ve 
siitle<ilc lles!cneu çocukl.ır yetiı· 
tirnıelerioden ileri geliyordu. 

Şimdi, Gazaleye karş•, veJevki 
biran, zaif kaldığından dolayı 
utamyor~u. O çöl çocuğunun altın 
ve elmas cazibesine, saray hayatı 
hillyasıua kaµılıp la kendisine ram 
olması halinde Bayezide benziye
ceğini düşüniip üzülüyordu. Giiz 
kanıaşnrnsından doğma ihtii"asınııı 
hwıırana uğramasını artık biıı: 

nimet sayıyordu. Bununla beraber 
Gaı.ale, tatla hir riiya gibi hafıza· 
ıınd~ cturuyordu, Tevckkü!iin 
yamuda yer almıt bulunuyordu. 

( Ark.,.sı T.ırj 

SON POSTA 

RADYO 
20 Teşrinievvel Per,embe 
letaııbul- (1200 metre) JS 
Bükret - r394 metro) 20 radso Da.

rültil nuııu, 20,40 gmmofoıı, :!1 şark ı 
koneori, 21·:?0 eonfo ııi , :!:?,15 koııtıo r. 

B•iırat - ı~ 30 metn) ~ koıı ırnr 
!?0.80 .Mitli ıarlu lar, !!l J, oıı fernııı, ~1 ,80 
l,aybah'tlao nakil ve Avrupada. bir 
goziııti. 

. Roma - (.Hl :ın•l•) 2l gramofon, 
21,20 kadm bilğlleri, :?1 ,45 ıenfoni. 

Prat - (4SS 111.,trt ) :?0,0l lıı gili1cıe 
dor'l, 20,20 k uvnrtet. 

Vf.rana -(617 metre) ~U,40 kurnrtot, 
22 orlreıtta., 23,10 aktanı kon&eri . 

VarıoYa - ( 1411 m•ttt ) :..o,30 
Edebi musahnbo, 20,45 lbdyo gazeteal 
ve lınfif konıor, 23, HS dırns lı:ıvaları. 

Berfin - (1635 metre ) :!O ecle lıh•at 
balı isleri, 20,~5 k onfora.us, 21.05 ll;cıı '
doıı nakleıı Auupa konseri. 

21 Teşrinievvel Cuma 
lıtanbul (12oO mttre} _ l8 

BCiluef - (394 metre) 20 Radyo 
Darll)rtınunu, 20,40 grn ınotoıı, 21 gra
mofon, 21,45 tarın konseri. 

B•lırat - (480 metre) 20 FraııBı7.ca 
d~rs, 21 gramofon, 21,80 konser, 21,50 
lJıllt 9arkılar, 23,10 piyano konseri. 

Roma - (441 motreJ :?1 gra mofon, 
21, 1.J muhtelit konsQr, ~0.30 kflç ük 
bir komedi. 

Prat - ('68 metre) !.ı l,31} "r:tıııofo ıı 
21,ıJ.i senfoni. "' ' 

Viyana - ( M7 metre ' ~o,:.ı:; gra
mofon ilo ııırk ıl:ır, 21, 10 ı s tcfrin ie\'val 
ismi ııtlo bir koıu<>ıli1 :.?:1,1:ı :.ıkt11.ın 
knnaeri. 

Pett• - ( [,!}:) metre) Opora<lau ııa-
1 il, to nıslli ııı ı teakıp grarnofoııla dans. 

Varton 11411 ıııotr) !!l,15 ııcn-
foııf, <?S,4-0 d:uıs hM aları. 

Herlln - l tl:J:> ııı tı t re ) ::!1 l>oktn
ruıı ta\·Si) olori, 211 tJ kouııer. ... ,. . ' ....... ~ ' ... ·- . .. . 
Eski Borçlar için 
8 Milyon Altın 
Ödeyeceğiz 

( ..B•ı tarafı 1 inci sayfada ) 
yeni şeklile 8 milyon altına kal· 
bedilccektir. 

Yeni bir tevhit mahiyeti 
a!zeden. bu !esviye. şekline göre, 
hıbselerın yuzde ıtibarile faizi 
yedi buçuk olacak ve 50 senede 
itfa edilebilecektir. Y r.ni itilAfna· 
menin lcat'i şeklini alabilmesi 
için daha aylar lizıındır. Bunun 
için Parislc teşekkiil eden mec· 
!isin vazifesi devam edecektir. 
Y t!ni itilaf için lstanbul gümrük· 
leı-i karşalık gösleriln1iş ise de 
bunun, ameli noktadan bfiyük 
bir kıymeti yoktur. ÇUnkti yeni 
itilafname ahkammı yerine geti· 
rebilecek bir mevkide bulunan 
Türkiye, ,ayet, bu şartlara riayet 
etıniyecek olursa bittabi herhangi 
bir müeyyide mevzubahs ola· 
mıyacaktır. 

İrlanda-İngiltere 
ihtilafı 

Dublin, 19 - İngiltere ile 
İrlanda arasmda iklısadi sahada 
ve tasarruf meselesindeki ihtilaf 
devnrn etmektedir. İrlanda, fngil· 
tere mahsullerine yeniden resim· 
ler koyQcaktır. İrlanda Muhtari
yet Reisi M. dö Valcr~nın İngiliz 
mallarına anıb-.rgo koyacaiı da 
ıöylcnınektedir. -----

T. T. C. Veni idare Heyeti 
TUrk Tıp cemiyeti sene mesa-

ısıne başlamış ve yeni idare 
heyetini intihap eyJemiştir. 

Reis: Operatör Burhaneddin, 
İl<iııci Reis Operatör Fahri, ve 
göz hekimi Hakkt l-layri, Umumi · 
katip sinir hel<i?1i 1Şükrii Hazım, 
veznedar bnkterıyoıog Fethi, kii-
tii phnne muhafızı sinir hekimi 
l liiseyin Kenan Beyler seçilmiş
lerdir. Her sala güııii saat 6,5 ela 
umumi toplantılar papılarak mun
tazam .aurette tıbbi ve ilmi miiza
kere, ve ıniinakaşalara devam 
edilmektedir. 
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Darülbedayide: 

DarUlbedayi bu hafta, ıama
nımız cemiyetini tetkikten hoıla
nanlar için ıon der~c• allkaya 
tayan bir piyes oynuyor. Aılı, 
Pariı'te yiizlerce defa oynanmıf, 

elbette bir iki dile daha tercOme 
edilmiştir. f. Galip'in sayesinde 
onu biz de görüp istifade ettik; 
blltiln karileriıne de hemen gidip 
görmelerini tavsiye ederim. 

Tiyatroya muhakkak gUzel 
bir eser görülmek için gidilmez 
yal Heın öyle bir iddiada bulu· 
nacak olursanız tiyatroya hemen 
hemen hiç ayak baamamanız 
icap eder. Halbuki çok kimse· 
lerden duydum: tiyatroya git· 
mek, medeni insanlar için bir 
lhtiyaçnıış, o halde medeni insan 
tiyatroya gl\zel eser habrı iç.ln 
gitmez; çünkü blltün dilnyada 
bilhassl\ gllzel olmıyan piyesler 
oynanıyor ve tiyatro ihtiyacım 
duyan medeni insanlar bilhassa 
onlart ıeyre gidiyor. 

" Mucize ., yi hemen gidip 
göriln. Meşhur Academie fran· 
çaiae'in biri ölmüş, öbilrü mlla
takbel iki azasının gerek ilme, 
gerek saaı'ate gösterdikleri ıan
balildere şahit olmak isterseniz; 
rağbet kazanmış tiyatro muhar• 
rirleri indinde piyes yazmanın 

ufacık bir fikri şişirmek demek· 
ten batka bir şey olmadığm 
bizzat göriip anlamak ister.acniz; 
Avrupa'da yüzlerce, binlerce 
defa oynanan piyeslerin bayağ& 

şeyler olduğunda hili tiipbcniı 
varsa hemen Darülbcdayi•e koıup 
" Mucize ,, yi görün. 

insan hayahm uz.atmak, baıta• 
hklart ortadan kaldırmak kabil 
olsaydı dünyanın hali nice olur· 
du? "Mucize,., mevzuunun böyle 

bir şey olduğunu iddia ediyor: fakat 
bu, ancak üçUncii perdenin bir 
kısmıdır. Halbuki gliıel bir mev· 
zu, Voltaire veya Ana tol e F rance 
bununla hoş bir hikAye yazabi· 
lirdi. Robcrt de Flcrs ile M. de 
Croisset le bunu sezmişler; fakat 
• haddini bilmek iyi şeydir • ya
:zamıyacakları nı da anlamışlar. 

Amma neye vazgeçsinler ? O 
mevzua tema& eden bir şey de 
mi yazamazlar? Anatole France,i 
Voltaire sananlar bulunduğu gibi 
onl;crı da Anatole France sananlar 
bulunmaz mı ? iki buçuk perde 
de baıka bir şeyden, başka ıey-
lerden bahsederler, olur biter. 

Bu sözlerimle o mevzuun son 
yarım perdesinde olsun iyi vazıl
mış olduğunu sanmaym. Tiyatro 
nıuharriri o mevzuu bize hareket 
hnlinde gösterirdi; halbuki Robert 
Flers ile M. de Croiaset iki 
naır:ır, bir papaz ve bir de dibi 

Mucize 
karikatiirünü bu mevzu üurinde 
konu~turnıakla iktifa ediyor. 

Az kaldı unutuyordum, piye
sin bir mevzuu daha var: insan· 
lar dahi bir ilimi nasıl kar
şılarlar. Bu lıuıuıta da bir 
miktar beylik sözler aarfolunuyor. 
Fransız "Radical Socialiıte,, fır· 
kası ile, Comedie-Française ak· 
trislerinin yaşi ile. 225 yaşmda 
kocaya varacak kızlarla alay edi
liyor. 

Başka mevzular da var; fakat 
insan hepsini seçemiyor, hepsini 
lıabrlıyamıyor kil. •• Fakat unut· 
mıyacağım bir ıey var: bu iki 
muharrir yalnız .. Radical·Socia
llste,, fırka ile ve Comeclie-Frn
çaise ile alay etmiyor. Piyeıla 
bir yerinde aeyircllere bir oyun 
ediyorlar: 

Birinci perdenin ıonunda, dibi 
karikRtürü ilime, Uıerinde tt:crtı
be yapılmak üzere bir haıta 
ıeliriliyor, biz yalnıı aedye ile 
ha.tanın ayaklanm glSril)'oruı. 
Fakat eve bu haıta ile beraber 
büyük bir doktor da geliyor, 
polis müdürlUğU iki memur gön
deriyor. Bu hastanın kim oldu· 
iunu, polis memurları ile bera
ber biz de merak ediyoruz:. 
Meğer bir maymunmuı; eyef, 
bir maymun ve iki muharrir 
bi:i bir maymun için bir saat 
merak ettirmi~ler. Buna, seyirciye 
hakaret derler. 

ikinci perdenin bir kısmında 
ıahnt il\! aalon blrib.irine karışı· 
yor, yani aan'atkarlann bir kısmı 
halkın arasına gelip aabnedekt. 
ler]e öyle konuıuyor. Dikkati 
parçalıyan bu usul hiç te hoşu· 
ma gitmez. Salon aeyircilerin 
yeridir. Sahne başka bir Alemdir 
ve ancak hududu dahilinde kal
dığı takdirde bize hakiki olduğu 
zehabını verir. On yedinci aşır· 
da sahnenin içine iki tarafa aııl· 
zadeler için sıralar konmuş; san'
alkarların salona inmesi bundan 
farklı değildir. 

Piyesin temsili de öyle pek 
iyi olmadı. Eşhası kalabahk bir 
piyes, onun ıçm aan'atkiirlar 
arasında bir keyfiyet muvazenesi 
teminine imkAn olmuyor. iyiler, 
fena oynıyanlan eziyor; fena oy· 
nıyanlar da iyilerin farkedilmesine 
mini oluyor. Maamafih Neyyire 
Neyyir Hanım ile Zihni bu kala
balığın içinden aıyrılmıya mu•af

fak oldular. Neyyire Hanım, 
"Kafatası,, ndaki .. Kompoaition,,u
mı halırl:ıttı; manuaz rolOnU 
karikatiire çevirerek kurtardı. 
Zihni, oynadağı ıahnelere adeta 
bir haşmet verdi. 

N1Uallalt At• 
= 

Yeni Mukaveleler Memle
kete Neler Temin Edecek? 

( Baştaralı l inci ıayfada ) 

kahveler& mukabil T6rk malı çık· 
mıyordu.Biz aldığımız bu ycui ka· 
rar neticesi olarak bundan sonra 
memlekete girecek kahveye mu· 
kabil Tlirk malı ihracını mecburi 
kılmakla müstahsili korumuı 
oluycruz.,, 

Celal 8. dün öğleden evvel 
iş Bankasına gelmiş, biraz meş· 
gul olmuştur. Vekil B. öğleden 
ıonra harici ticaret ofisine giderek 
kahve tacirlerini çağırtmış, onlarla 
konuşmuşhır.Söy1endiğine göre Celil 
Bey kahve mukavelesinin mAhiyeti 
hal<:rnıda alAkadarlan tenvir etmlttir 
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.kKKALE 
- 135 - • Yazan: Ceneral Oglander 

f oplar lngiliz Kıtaatını 
· Himaye Ediyordu 
Ceneral Hunter - Weston'un 

ıirnameai barekitı ayrı ayra Uç 
ffıaya ayırmakla idi. Fakat 
ıyetindeki kumandanlara evvellt 
ıcak iki aaflıa11na mllteallik 
limata •--ittL Birinci aafha, 
at birde 125 inci ve 88 ind 
ralaria Zıpdere we Çamağacı 
alımuzlan llnrinden •• Lanca .. 
re f Ulilli... taburunun Kanb
we boyanca ye Franıız aol c .. 
ıhUe irtibab muhafaza ederek 
.rlemelerile, bqhyacakb. 

Bu ileri bareketi Klrteden 
r mil maafeye kadar devam 
lecek ye bu noktada efrat ıi
ır kazıp yerleıecekti. fsundan 
ınra muhtelit fırkanın Drake 
ı Plymoutbl bahriye taburları 
ari geçip Kirte mahmu~u üıe
nde 88 ind livamn ıağ cenahı 
ı Lancashire Fulıllers taburunun 
ıl cenahı arasındaki boşluğu 
oldurncakb. Harekatın bu saf· 
ası deYam ettiği milddetçe 
f inci fiya ile Hindistan liva11 
ulunduklan mevzileri muhafaza 
deceklerdL Fırka topçusu saat 
0,30 da Howitzcr toplarile en 
erdeki iki lİHlllD 3n tarafla• 
ındak arazi ve dnıman mevzi
trini bombardıman etmiye bat
yack ye nat 11 de de ıau.pncl 
teşile piyadenin ileri hareketi 
• birinci hedefi istihsal ederek 
per kazacak olan kıtaatı hi· 
aaye edecekti. 

ikinci safhanın saat kaçta 
taşbyacağı bilAhara bildirilecek, 
•kat herhalde Fransızlar ilk 
ıedefi istihsal edip adamakıllı 
rerleşmedikten evvel başlamıya· 
:akta. Bu safha esnasında 88 inci 
iva, muhtelit fırkanın sol cena• 
u..u mihver ittihaz ederek sağa 
foğru bilyllk bir çarlı hareketi 
rapacak, Kirte köyl\nll zaptedip 
kirle k<Syü ile 472 rakımlı te• 
penin arasında bir hat tutncakh. 
Sol tarafta bulunan 125 inci Jiva 
doğru giderek Sarıtepe - 472 ra· 
kımlı tepe battı işgal ederek bu 
ba lta yerleşecek ve sağ cena· 
bwı, 88 inci livanııı ıol cenalıile 
irtibat tesis edecek sureae uza· 
tacaktı. 

Snrıttpeden 88 inci !ivauın sol 
ccnahma uzanan ve a,ağı yukarı 
iki mil uzunluğunda olan bu hat 
125 inci livanın son hedefini teş• 

·'kil edecekti Keza bu safha 
müddetince 87 inci Jiva ileriye 
iİderek ilk hedafi teşkil eden 
hath tutacak ve o zamana kadar 
ihtiyatta bulunacak olan Hindiı· 

• 
r 

--
Resim Tahlili Kuponu 

'l alıiatiniıl Oğreuıno.. iı tl1ou ~:t ll 

resmiııid il atlot kupo :ı ılt lı it· 
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Hulunduğıı 
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it' ı n m ti p · 
u.ecok mi r 
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1 

ltl• ıııiııiz ı. ır ., .. 

1:di1 il (J ' · 

-

l~usilnin kliıo.s 30 ıır ı .;ı.. 

}'ul wukabilindtt cüıu.luriıo . .. : 

tan livuı da Çamağacı mahmum 
ilzerindeki eıki mevzileri itıal 
edecekU. 

Oçllnclı ıafha da, ikinci aflıa 
gibi billhere fırka kararglhıadu 
bildirilecek olan saatte baflıya• 
cakb. Bu safha eınaamda 87 iBcl 
liYa Kirte k6yilnUn ıimaline •• 
Hindiıtan liva11 da cenuba dol ru 
Ye 88 inci livanın ara1111dan p 
çerek garptan ve cenubu garbi 
iıtikaıpetlerinden Ahibaba ıırt• 
Jarına hllcum edecekti. 

29 uncu fırka topçu kuman
danı Jenaral Brcekı mUharebo 
aabalu aaat 7, 15 te topçu kıtaa• 
bnın Yazifesine ait olan eI!Jirleri 
verdi. Elde bulun an loplar İngi· 
liz kıtaatım ve lnsmeo do Franaız 
kuvvctletini himaye etmek üzere 
zaten daha evvelce dört grupa 
ayrılmıfb. Muharebe esnasında 
her grup Ahibaba zirYeıindcn 

Akdenizc kadar olan bat Uzerio· 
de kendisine tahsis edilen mın

takaları tarassut edecektL Bun• 
dan maada bu gruplardan Dçll 

Fransızların mihver noktası ciYa• 
• 
nndaki Tfirk siperlerine yapacak-

ları bOcumu himaye vo takviye 
etmek için de hazırlıklı buluna• 
caklardı. 

Hücumdan evvel yapılacak 

bombardıman bittabi hafif ola· 
caktı. 6 puiluk Hovilzer batar· 
yası 6Clbah saat 10,30 da Kirte
nin garp ve cenubu garbi cihet· 
Jerinde bulunan Türk siperleri 
üzerine yavaı ve fasılalı bir atoı 
açacak, sabra bataryaları ise şim· 
diye kadar bombardıman etme-

dikleri noktalara tek tük yoklama 
ateşi yapacaklardı. Saat 11 den sonra 

bütün bataryalar piyadenin ileri 

hareketine mani olabilecek hedef· 
lere ateı edecek ve her grup 
kumandanı en aşağı bir batarya· 
sıııı ateş açacak olan herhangi 
dfişman bataryalarına ate~ etmek 
üzere tefrik edecekti. HarekAtın 
ikinci safhası için de bir sahra 
bataryası piyadeyi yakandan hi· 
maye için ve iiç topçu livası da 
Ahibabaya karşı yapılacak kat'ı 
ve nihai hücuma iştirak etmek 
Uzere ileri gideceklerdi. Bunun 
için her zamanki cephane de
polarından maada her iki cenah
ta ihtiyat depolan vücuda ~eti· 
rilmiıti. 

Ahibahaya karşı yapılacak 

bü~um plan ''e hazırlıklarının 
bulutu umumiyesi bundan iba· 
retti. Muharebe safahata. da ge
lecek fasılda hikAye edilecektir. 

Ancak şurasını gö~c:ien ka· 
çırmamak lazımdır. Muhtelit fır· 
kanın da kendi emrine verilmesi 
ile 6 mayıs g iinü, Jeueral Hun ter· 
Weıton cenup sahnei harbindeki 
bUtUn lngifiı kıtaat ı nı kendi ku
nıanda11 altına cemeimi~ oluyor· 
du. Bu şerait tahtında, Jeııeral 
Hunter W eston kendi maiyetin
deki livatl.ın mada 29 uncu fır
kan.o diğet üç lh·asının ileri ha
raketini de kontrol etmek vazife
sini yine J encral Mashalle tevdi 
etti. 

Arkul Yar) 

SON POSTA 

Küçük İlinlar 
[ Fagdalı Adnılar 

DOKTORLAR 
( Operatör ) 

Dr. Sabri Oaman Sirkeci 

Şahinpaıa oteli kartmnda .. Dervitler 
sok. No. ! . Öğleden aktama 'kadar 
bilömum lıarict n kadın haatalıklan. 

Dr Havrl Ömer Frenff, Belaoiuk· 
• ı lufa •• Cilt 

haatalıklnn mOtehasın!i. Almanya 
emrazı cildiye ·n zllhreviye cemlyıtt 
aza11ndan. Beyoğlu, lstik.111 caddeô 
Atacamlt kartııında No. :ıss Hergün 
Öğleden ıonra. Tel. Beyotlu 48586. 

Dr Mah-- All a..u,. alteh ... • .. _ ... Slrkeddckl 

muayenehaneılni Eminöntt hanına 
(sabık Karakat) nnkletmlttlr. kabulı 
hergOn öğledlll sonra. 

Emraıu Dr. M. Nehlıbetyen dahDlye 

zOhreviye ·ve kadın hastalıkları teda.· 
vibanoai. Beyoğlu, Sakız Ağaç No. 6. 
Kabul ıaatJ: !.J-12 -ç e 14-21. 

1 d 1 BeYlfye 
Dr. Raf t Ka r mlltebaaaıaı 

Sirkoci, 'fra.mvay uurağı, No. 8. Her 
güıı rnbahtan :ıkıam•ı kadar. 

Cilt, frengi H 
Dr. Kemal Nuri belaojukluiu 

.m ütelıassı sı . J :eyo~l ıı, lstikl!\l ca.dd osi 
Abdulla.hcfmıctı lokanta ı it tisalinde 
Roıncli ifan No. lG. Hor gUn Oğloden 
soıır:ı rn 1/~, 20 l 2. 

Dr. Sebth RU,tu 
Muayonehanosi: Dahçekapı, De. Ar t:ı.r
ynn Jfaıı, No. 3- 4. r.uma.d,\U mua.d lL 
h ur gllıı 11 - 18 e kııdur. 

Dr. Kenan Haean Röntkcn u 
Radlum 

ıntitob.4 ı ı. A''r upadan :ıvdctl6 yeni 
goti rtligi tLlctıerle lıustul:ır1111 yeni n:ık· 
lo t tiğt Glorya sineması fevkindeki mu
ayenelıanosindo lurr gün kabul eder. 

Hastalara biiy Ult s il h ulet glls ternıc• k tPı Ur. 

Dr. E. Orlenldl• Pıırla Sen Lul 
ha•tyeai 

enb ık ıısi t. olarından. Beyoğlu Jstiklal 
cadılı~ i :o. ~51. 'fcl. neyoğlu 378~. ---·--··-

Rüntken 
lsmall Süleyman mütehauısı 

Cli rro.loğ\u, Hr.lıa bey apartımnn ı 17 - 2 1 
)' c7ıi gotlrcliği son s istem nıakiıı silo 
her ghn s:ı.bnbtan nkşama knd:ıt has
talarını tcuın· i eller. 

Dahllt ve Ço(:uk 
Dr. Nazif lbrahlm hastalıkları teda· 

vlhanesl 

ınuavcııolı:1.ncsiui ratih Tramvay istas
yoın~ııda :::ırrı Eıı' e r ecz:uıosl bitl~iğin
de 25 No. lı • Azim ~ apartımauınrn 
lıirlııci latıııa nnklotmlttir. llerglln 
13 ten i!J ye kadar. 

-
D Ah t VI danl ~hıayenehan~ini r. me C Veı.ncc !erde 

Lot:ırct :ıpartuınnıuın 2 inci kat ~ inci 
ıfai resino nakletmiştir. Cumadan ma
nda hı q~ün 8 12 vo 14-~0 e k:ı.dar, 
P. urte l ~ünleri mccc.ırıfdir. 

N ki 
Haseki lıııAta.ı cal kulak 

Dr. Ziya a boğaı., bunın ınntah•ssuıı 
.Mu:won ı•haııe : 'rıırl1r. l':ıh :di Pııdılı i, 
i·<'l . "ı c;. l'<>le!on: ~:!0 7 

- - ---- - Öpeı at~---
Or. Halil Sezal l.taııbul: Din ,, 0ıu 

En.in l':ı;a ımi.ıtl!•, o ~u. J.l r,...ıin 
\ - 7. 'l't•ldıın : ,\ '/ 

Ci. t \'O ui ır~vf 
Dr. Bahattin Şevki hıutahkla r 
Mütdıa~e ı~ ı. ; rı I nr.l . ı-:.1d. M,. • rrct 
ı tc li ı.ur ,ı sııııl .• , \ nıı l 1 "\ :ıpartıııı.rn , 
N '· 1 •:;. l l•·r ~il·ı :ık~·ıııııt k:ı.1.ır. 

f Ceırııhpoıwa lı ••laResi id.r.ıır 
lhs•n Ari )oHarı haatalıkları nıüte· 
lı115sıct operntörii ~I u:ıyonoh:ıne: (},~ral
ı·ğlun tl cı·1.ıl.ıı ırı~ o hili~ k ~o. ::o. :J -G 
pı k: ılıır \ı ,ı;ı :~bul l'dtı r. 'I'••'. 21G l4 

h Sıılıahtan ügleya h
or. AH Maz ar dar: Taksimde Altı• 
ı:~ r ııı:ıl, n. ğ.11. 11 ilstıı ndo 1 iııci k:ı ttn 
ügled on soıırn: Fntlhto, 'l'r:ıın ) istns
yununduld mu:ı.y ı ncbnnc. iııtlo. Tol. 2:.~:mı 

D ÇI ut Par!s Kllııilderindcn mc-
r. pr zun. Orahai m 'C ,..ranaız 

hn'l tnn~leri cilt, a~, fn•ııg-i H~ b· l!io· 
~klugu 1 i ıı cl sın ı f ıuiltt•lı. ı ı . Bo· 

yoglu, A malı )fc ı;it, Atlas Uaıı . Tı.:I. 
4~~3;;~. 

Dahili vıı çocult 
Dr. Galip Hal<k• ha.t11 ' ıl.t arı. Sııbah 
akşam eYinde ( Tepkapt Tram. Cad. 65 ) 
Cu ma, paurdıııı ~ayri ~ - li ıııua~ o ıı o

haııesı ıı du ( ,\ k5:ı ı'<\~ , Etoıu Pijrtuv cc
z.ıuc~i ar"ll sok.~k 11 ) 

DIŞ TABIBLERI 

C KllprGb ... , EataW 
emal Ziya Haa 2c1 kat No. 4 

Hastalarını hır ron 9 1/2 • 19 a kadar 
kabul ve tadaTl eder. 

Nurlulvat Hanım Beyoilu. ,, Tevtoar• 

kartııında No. 472. Cumadan maada 
her gtln 10·19 a kadar haıtatarını 

kabnl ve ted&Ti eder. 

Pllzat .. mlıJM ~~~111~1= 
yanındaki t8 No. 1ı apartımanın 1 ol 
kalına ııaklohınup ller gan baat&lannı 
kabul eder. 

..._....__ u 1 •• ,~ .......... 
-nwr H en kapı ıaaa •elr. Ne. 
ı Nuri B. apartman kat 1. herıtın eaat 
9 dan 20 yı kadar, T• fevkallde &bTal• 
de geceleri dahi hutalannı kabal eder· 

1'evtlll lttza ~ak~!ı.~T'if.. ~ 
Hergüıı cumadan maada 8 den !O,SO • 
kadar haıtalarıııı kabul eder • -------ç.. ... lt .. 

KemBI Enver Turaa aparbmuı 
1 inci kat. Her g(ln saat 0-20 ye ka· 
dar hıuıtalanıu kabul n teda'fi eder. 

Fahri Bahçalcapı, Kumtrcl All RIH 
...... ..sata~ 

Iz7.ot Bey Han. ller gün eaat 10 dan 
10 a kadar. 

Bünyamin lstepan ~.~bf11Ş!i; 
Eczanesi sahibi. Oedikpata, Müsellim 
eokak Xo 20 llor gtın, cumadan maada 
saat 9-20 ye kad:ır. 

1 4it..- k t lıtanbul Ankara cad. 
• ywY 8 Tel: 200-49 

Ist:mbul ve Farlı lı'akllltelcrlnden 
mezun. Her g(ln B • 6 ya kadar 
h:ıstl\Janm kabul eder. 

aed.-1 Hakkı K..u~;:r 
Cuma ve pazardan maada her gUn 

saat fJ dan 20 ~·o kadar. --·---- ---·-----
Paqalb 

Robenson Aynacıyan Harbfy• • 
:Fatih •rr:unvay i11tasyonu karıısında 
No. ıG7. Kabul 11aatlerl : Her gün 9-tl 
vo 14- 22. Cuma Te pauır ij~leye kadar. 

Fatih, l'rıurıvllJ' 
Mu•mmer Hayri ı.talJ'onu 

Sırrı E nver Ec-ıane11I l.ıitloiğinde. 
Oumad:ın mnd:ı !\er gU o öğleden 
sonra kabul ede~ 

Slrked Dörtyolııizı 
Ahmet Hikmet Deşlr Kemal Ec:ı:anHI 
kartıs ııı ıla No. 4. Her glin saat 9 - 20 
ye kad ar hastalarını l nbııl cdo:-. 

Mutahhar Muummer Sirke ci 

Şimendifer istasyonu karljısrnda Noınll 
zndo llun, No. 4. 

HUsnU Mustafa ~c~~~'p!~a~r!~h':itı: 
Halil bey apartman 2 inci kat. llnıta
lnrını hergUn kabul ve ted:wl eder. 

Adll Tophane, Boğa:ı:ke•en 
caddesi No, 89 

nergUıı suat 9 d:ın 16 o kadar hnsta
lnrrnı kabul vo tedavi eder. 

Karak8y Tilnel 
Çahlt KAmll kar1111nda No. 21 

llnr ~ün ahahın 9 undan ak9aının 
19 una J nd:ı.r lrnı1tn l arrn ı kabu l ve 
tml:ı.,·i eder. 

Übeyt Ş•mil Kadıkr:ı0.P;rayolı.ı 
)umad:m mada hor gfln 8 buçuk tan 
rn :i ud:ır lı:ı. t-tl ımııı knbut eder. 

Süteyman Faik Toklu Ojlu 
R ı lı ,..cl :ıp ı , :--dfuııl't Ifaıı , l inci kat 

.'o. ':! yo na"l ı•tmi,tir. llergOn H dan 
:ı ktmna k:Hl1tr Jı :ı,,tnl:ırı n ı kabul ecler. 

M. SAIT Y cnlpoıtane caddeıl 
VIMa 11- No. 11 

J'trşembo ve cıı ın:ırtc!!iıı don mruı.da 

tıergiln 10 dan 18 u kadar lıastnlımııı 

knl..ıul ve tedavi rdı>r. 

KiMYAGERLER 
idrar, kaa 

Dr. HUsameıtin ka:ı:urat, 

mt:\'ndd ı gıd, iy!.l, ti carctt ,.6 aıı:ıyi tah
lilfLh yapılır. llalı~ekıqn EınH\k ve 
Ertaın lhıııknsı k:ırş ısııııla lzı<•t D. Han. 

Dr. lbranlm Etem Dlvanyol" 
Eakl Şark 

Mnhfı l i. Tel: !!831 . II:n atı, sına!, 
gıdni bi!İiın U lll t.ahli lfLt. 

MiMARLAR 
Nl ... -t Vedat Dlpl. Milh. 

•- Mimar 

Beton - l\rme, Mimari Ye 1'aahbUt. 
ı ) r<ıjt·!cri 10 gilndo teslim odiUr ' e ıuec
cautdir. O&l ~tııL, Nitastacıyan hım 10·1 l 

Şaganı Ttlflıip Mü~ssesttld 

LOKANTA va BiRAHANEL~ 
J Sirkeci tr•• 
•la••on Lokanta•ı uta1ı1on• -4-

Muntazam öğle ve aktım yımekl lif 
Bira ve rakı bulunur. Neftı meze 
Tardır. ffatlırda ftı&ml ucuzluk. 

TERZi ve Tile. TERZii.Ei 
Av•dyen SUltaa ~· ~·--,,, 

ıtumaıların nıfaaeü ve dikitlnln ~ 
fett 1&ynlnde ın mfttkUlpenat m 
rllırlnl mımıa•• eder. 

.... ı::ı::.-:-J:";:'ı ~ 
En ıon moda, pye\ ithaa llı dlktl 
elbl11 cfr•ek iıttntnb mflr• 
edebUtceğfnlz yeglne mUe11eıedlr· 

~ 
··------------:ı-at..~A-.~1rar--.-ca--=-~-=v=r111:':'.'.:,, 

Yueuf ZIJ• -.,. 1urp .... N .. 
~lık koı\Um ve paltolar, ıon moda fi 
ehven flatla yapılır. Taksitle mualD ... 
vardır. / 

•-vım Tenthaoeal. Huu Mu~ 
- lıtubul Ankara Cacl. N .. ~ 

Şık ve ıon modaya muvafık elblsel: 
uygun flatlerle. Kanallt getirmek IO 
bfr ziyaret kAfidlr, 

KORK MA0AZALARI 
D k 

Be_)'oğlu, latlklll Cad. 21!'..:.. 
OY 0 JllatuamD UDp kolôal,J

bitmeden k Urklorinlzi ılparlı ecU;: 
K11rk boyaması için bu11uıl d~ 

Beyotlu Jatlldll Ca .. 
Hristo Ralll Panayla IOk. 14 ff 

KUrk manto hazır, ısmarlama ., 
amirat. GarnitUr için her ~eıit bulun 
--~~--~~~~--::-:~ 

f - lloakef ldlrkçl ~ 
J. Tu.-çlhln kadın Tenlhan-.. 

Beyoğlu, lstikllU cad desi, No. FSS., 
Yıl dıı Han, 1lç0nc0 k at. No. 6 . 0 

Spor ilstonde. .,.,,,,,, 

IMALATANELEfil -GOMLEK 
lmalllan•l .-

t0.000 Oömlek kadın çaınafU'l.,.1f 
BIO.zlnr, cihaı takımları, yastıklar~-. 
eairo. En son modeller. Beyo··~ 
'l'okatlıyan karıısında Su toraıisi ıo 
('furn:ıcıbaşı) 11 _.,,; 

ŞAPKA ~1A~AZALARI 
B · ı tıt~ 

ANTUVAN BONELLIS C!~~ u,F_, 
-sok. No. 8 Son moda kadın ıapkal-: 
'l':ımirnt ve tah._ilat yeni modeller gi 
Buhraııdan dolayı lıUyUk tenzili\~ --

KIRTASIYE 
R b t Bcyoğhlu latiklAI caıL '2!11 1' 

o er dra blrahane1l karşıaıllct;.. 
her novl mektep levazımatı, tıl 

baa ve mücellit i t leri yapılır. ....../ 

FOTOORAFHANEL~ 
Foto Alman l.tlkUU Cad. No. J 

lstanbulun en t dl' 
ve ucu-ı rotoğrafhanosidir. Agran~ 
maıılar, ren kli resiwl or n aın 
j ıJeri yapılır. ____./ 

ELEKTRiK Haval'•zl. Rad,..,.... 
(tcaiaat, malzeme, eC,,. 

Rokoko AbaJur aıatu .. , ~ 
pa1ajı, No. 1~ ,ııJ 

Yeni model a.bajurler ' o yahııı t 
( k arkM ) ~ok ucuz fi:ıtln. y:ıpıhr;._../ 

ÇIÇEKÇ LER ~ 
Yeni Ko•t•z•• ~!~0111'78 iıtl~~t~ 
ray kar1111 nda . Tel. 40527. Tabi ıı" 
tazo ç!çekl er , fidanlar, seııotıer. 
tUrlO meraılru içi u buketler. ,_./ 

MUHTELif 
W•tahdl111l11 

Mallam EclH ldarrhım~• 11_., 
Bcyorthı, Karanfil "Ok. T iluel ti 
Ne. o ' f ol. 41 o. 1-:Vlere nıc ' 
hizmetçi locl ıLrik olunur. _/ 

ya ihtiyaç 
Bir daktilo vardır. o.J' 

8.\bahlnrı 9 dıı.n 10 a kl\dar at ~,. 
tn'da Ömer Ahi t hım S 11 nctı le 
2G ya ınOrnc:ıat. 

Emlak 
8 .. 11&~ 

Sat•hk Hana Papııt•11-" 
leı lııde, trauı\'ay caddesinde 18 0

, 

r alt han e 11ntı lıktır. Ourmck ve pa 

için iç,nde\dleNt mOracaat. 



1 
~ 

R 

---~ 'L • r .. ... ... - ... -

20 T eşrinievve1 

Balkan Konferansı 

~-~- - -- --- _____ .. --- """"-=--- •. 

SON POSTA 

Çocuk 
Hırsızı! 
Bir Kadın! 

Ortaköyde yukan Kaptanpaşa 
akaretlerinde oturan Fatma Sai
me Hamın bakıp bUyühnek için 

bir evlatlık ararken kendisine (:!5) 
lira mukabilinde aattlık bir çocuk 
getirilmiş, hadise Fatma Saime 
Hanımıo nazarı dikkatini ce bet
miş, polise haber vermiş ve 
çocuk satan kadını yakalat
mışhr. Bu kadının sattığı ço
cukları Darülticezeden bakmak ve 
büyütmek iç.in aldığı anlaşılmıştır. 

F 

ı.ş'ihesı:dı'< ve kuvveti·~ ık 
faied ve tesiri görülen· 

FA TL 1 

ŞAR MALT 
Hulasası 

Verem Göt>il lcri r.n),f ol:ınlardnld •ıkımrıfklcre bn, ük chemn "tt , er

ml.:lidir. KATRAN il \KKI J:KREM tc.hlikoııirı unfıne ~ ı.: r. 

1 anb l :r • 
oııım 

y ~ç~ncü Balka11 konferansına iştirak edecek olan murabbaı. he
b e ır~ıı dün şehrimize gelen Yunan murahhas heyeti i!e birlikte 

lopJUglin Ronıanyaya harekd edecektir. Konferans ayın yirmi liçilnde 
anacaktır. Resmimiz dün gelen Yunan fllurahhaslarını göstermektedir. 

Ele · tr ·k Sirke 
.:;, 

de • • 

lçü ··zeri 
Fenni 

Kasık Bağları 
' l tr a , lıöhrok 

d tşk ınıur,ı ne 

Fenni 
l<orsalar 

' ~iyonlcıro ölçil 
rır, i ı::-öndcırilit·. 
. Eminönü: 
I~nıir sokağr 
l el. 20219 
ZAHARYA 
Oreopulos 

e 

h l'EŞEKKUR - Kızım Muba
ç~iıı bogazındaki çok tehlikeli 
t lanı biiyük bir muharet ve ha
e~ {Utle lam vaktinde ameliyat 
h en Ve kızımı kurtaran Doktor 
tdıya. Salih Beye alenen teşekkür 

erım. 

S:ıbık Divanı muhasebat 
C:::::::::::.~ murakipleriııdea: Ferah 

-.....:...,---.._ -~ 

. h!Çe tik Fabrikası 
1" ehınet Karabckir ve Şürekası 

l n:r B lnt caıl<lr ı-;İ • 'o. 4G XUıııurrn 
rı C' 

1 1ı1P~<·ııl·ıı rınurn.Ln vt~kı)· 
Ot t~h . 

t • ının Pdilir. ~"nrıl, ıı.Lkli,><.> 
lı ı 11 ı . ı~ 

ıl 0 unur. ( ı,·rct g:Lyot clncıı 
• ~., k.ırMI ştırılu) Tı·lc:foıı: ~o7:i:? 
~l;ul Kabar 

Pertevniyal Vakfından: 
~be~ışlide İzzet paşa namı diğer 
tıın 11 sokağinda Valde apartma-
ur~~·ı 11 No. lu dairesi pazarlık 

932 
1 

e nıtizayedc de olap ı2- IO 
tlitıu tarihin~ mtlsadif cumartesi 
Yi Yevmı ınUzaycde olarak ta-

lt edil · 'nak . ınış olduğundan kirala-
d, ısteyenlerin yevmi mezkür-
~\'k s~at on beşe kadar lıtanbul 
"ak~ . rnUdüriyetinde Pertevniyal 
ını.. ıdaresine veya Encümene 

Uracal\tları. .,, -Dr. Celal Tevfik 
11 

Zührevi ve idr r yolu 
lHalatd rı mü1eb 

Sirkcc'• M . ı. uradıye caddeııi No. 3; 

ba nr ve çocuk hekimi ... 

1 
Celalettin B. 

. 'lı 1 •ıf " l l\u · 1Y' ı e kcnı:ı.rıı;,:ı.hık F:ı ihl<· 
np urulurııe ' tlo Bosn.l - llerı;ol 

rtırıı nı d k" c\ 1 
11 a. ı ııı11ayC111olı;:ıno in -

1 \ tala ı rıııı ,abııl \o ıcıl:ıvi eylN. 

POLYAKOF 
Pconslyon ve Lokantası 

Beyoğlu Asmıılımcsçlt No. 13 Tel. 42993 

ı: kıdonlıcri <>iddi vo nlafr:ı.nga 

füıs u ulU gen islorilc kcııdi::;ini 
t.ınıttırııııl} vo sc' diruıi~ olan l>u 
lok:ı ı ta ıııovsi rn hazırlıklarını ik
mal otmiştir. A !\kart yem o,. 
lordon gayri mr ~teriler;nc kolay
lı.- ol n:ı.k zUere 3 kap yemek 60 
k unıva tablıdot kıı~ ııı uştur. 
Dlıgüıı vo nir nıor:ısim için yemek 

vo çay ziy:ıMlcri do kabul eder. 

latanbul Asliye Mahk mesl 
OçUncD Hukuk Dairesinden: 
Üil,tid:ır'd:ı. •r lbakl:ırda Orta sokakta 
( ~4) No. lı Şnkriyo Hanımın hane-
sin do mukim iken Cl}C\'Ill ikamıt
gl\hı mc~hul kalan Mn wfa J:foııdiyo 

Zcn·l'n z Rabia Hanımın aleyhiniıo 
nçtıgı bo rnma dın asıııııı muallak bu
lunduğu 28·Eylfıl-103~ ı;arşamlıa gtlntl 
saat on ıH;rtto m:ıhkoıncde bulunmanız 
için gvndorilon c ·lpn:ııne zirine yu
karda d adresten <:ık arak <'lyovıu ma
h:ı li ıknrnctiııizin ın"<;iıul olduğu :m
l:ışılınış \C davarı \'O ·ilinin tnlcbilo 
da" ot il enin ilft ı ırı tcb'ig'nc karar vo· 
rilı rek mu h:ık{ ıno 24·Tcşriıı isani-Hl3:.! 

porşcııbe ~nıııı s ıııt ona talik kılır mı~ 
olduğtınd:m ıııc1.kfır gılrıdo gPiııı• digi
niz \ eya u·r 'rkil g-ıJııdorıııed ği ıiz 
t:ıkdinlc mub:ı1,cıncyc ~iynhoıı devnm 
ıılun:ı<·:ı.gı tı•l>lig ın.ıka•nııı:~ k:ıirn ol
mak ilı.crc ıl:h olunur. 

Boru Münakasası 
Erbea Belediyesinden: 
Kasabam 1za getirilecek içme 

suyu içiıı acilen lüzumu olan t 5 
santim kutrunda, 800 metre tulün· 
de dökme demirden uamul su 
borusu ve aksamı hu usiyesi 15 
günde Samsunda tes im edilmen: 
ii?ere mübayaa edilecektir. Stok 
malı bulunan taliplerin malzeme 
listesi, şnrtname ve fenni izolma
mesini hemen gönderilmek üzere 
telgrafla belediyemize müracaa'• 
ları iUin olunur. 

lstanbul Yedinci lcrcı me
murluğundan: Bir 1 orı· ı ı d ıl , i 
ııı ıhcuır. \o p:ır:) l «'OHilıııa i ıı.ıık:ıı l r 
l'.t ktrıkl nıiıt('ıHJrrik ma'd;ap il·~. ·ılı 
\O d~iro tı>ı;trro,,i _a·IU· 93' t rih ' ı ı 

snat on lıuçuı..t l 1 t~nbulıla Koca 
ıı u .. ı. f:ıtHl~:~ c \d<l •s ' ıırlt- fıli No. lı ılıtk· 
ı.n oıııındo yıar n ı ı.;ı 'rilı• 01 il. ı 

nlutıı :-. 

cuma OunKü Maç 
l-;taıılıul Halkı•\ i rc.!llı:.dııılc.ı: 

S. ~. ('. 1. Milli tuthol takııııı i {• 
11.ı'kı•\', fııtlıol tnkııııı :ır~cıı .• d. ~ apı 

l.ıı·:ı, ııı:ıçlnrdnıı 1 iriııt:'si :.!1-h rİıı('ite~
riıı t 'u ıuı r:"OnU l\ııılıl\hy Fı'ııerl.ı.ıh•:f
:--t,\ıl) orııuıııl \ 'o i ,inı·i•i :• :.I' 11.nr Tak· 
s ııl l''.Hhoınuııd ~ qı1 1 .ıe:ı,t r. Hildhr 
bu!!flıııl ·ıı ifib:m•ıı B \t;ı;t·:I .\l'ID \ 
Zı•K ı Hıw ~por l\1:4:.ız:ı"'ııııb , .•• tıı ııı 

ı.:ılt u oııda;ı itilı.:•N' l :ı lıl,ii\ "'.ııh o· 
ıııu i\..işo in 1·· '! tıh(':ı\ıır 

1 İ ıt n llll: hH \ 'r t• 11 k 14.' 1 

"" ııl~ oml r l.~J'·ları ın ı" 'ı'I • :ıı:ı':ı· 

cc::===::=========::=:==::::===:::-===== 
Kiralık Muayenehane 

\·o ııt•t• lor h.ını:ııuı l..ıı9ır-•ııcl.l 'o· 
, .. ı ıvınıl ıki 3 ııı.:narnlı ı · ~ı:i :ıtoh t• ı 

l;ır.Liıl, ıır Dııktor 'e clııt ıııuarl'ı ı u:ı 
ıwc:i vı s ı re İ<;İn t:ılip nl:uılar1İ1 .it ıı 
ıl.ıki porUkar d!ikl .. 111 ıftiwdiıuhı l>a· 
ruıt:lliıııi musiki nı.ıg 'L -ıııa mlinıea:ıt 
C.) lemeler& il~ıı ohı•ıur. 

Satılı a çı~arUan 

ÇABUK v 

susuz, sabunsuz, fırç:ısız 

TIRAŞ olmak 
ister misiniz. 

l v i. 
kremini kulla ııııız. 

'."llKR()F ol:ı.ıı fır~alardan, yüzii
m:zh ı cilıl:ni buruştıır:ın pota h 
1 rom Vl' alıuııhrdan kurtulur u· 
uı·ı. Kiıı;Uk \O lılıyük Uıplor 

~ ..ır !.r. Ht.r ~ ı•rcl · satılır. Dcıı ısıı: 
\ ı•şildirt'k. ~J\ acıyan Ha ı No. 10 

He:- ci s ve h-r nevi etiket, lulişe 

MATBAA ve FABRİKASI 
r ,, r. , 23969 

Satılık ane -
.;;i1 hl.ı ı~:ıııı\'~r l ·v:ıld,u' ıha rnllıııt• 

iki rhkil..l rıH"" ırı d . l'.ı · ~l ı•ı ur 

ı ı.·ı ıı. !.t i!) nuııı. r ı ı :~ıınrtın:ııı 

Nl ı :ıt ı 7 ıl:ı . ı•rko ı•l•ıktrik \'O 

t'ııl' ı r; ıı l•:ı ıı,·• ·İ •·la ı \,arız·r lıa•ıf' 

ı• ı tı ıkf r. c; ~·nek H yeni r: 

1 ı •rııı• ·ııı ı. k lf•rı• '• p:uıorl \\ it: in "'" 

.... , ..... 
ı:.•.,.,ıhı t ''·'''" 1 ~ • 111.1_;.! • • 

J.ı , ' Bıa' ı ıı ıı r , ı· ı 

'I elefon: 43Sö2 

- KİKALI"- APARTt\!A'\LAH 
S şl 'dl' Hulyar Çarş s nda Arp 

Suyu sol.ağında 24 • 26 nu ıınrııla 

ap.ırlımanda yeni \ c banyolu 

aaireler .10·3.3 lıra} • kinlı k iır. 

Oerunundalcilere nıuraccı.ıt- -

Türk Anonim Elektrik Şirketi Kadıköy ıubesinin aşağıdaki adrese 
naklettiğini muhterem mfişterilerine arzeyler. 

Caferağa Muvakkithane caddesi, 83 numara telefon 60066 Hava 
gazı ve Elektrik muameleleri ve malümat almak ve faturalarını öde
mek için herkes mezkur adrese mürncaa~ edebilir. 

n isarlar U m Müdürl .. ğünde .. 
Evvelce (400) kilo Küulü mutlak, (75) kilo kinin (17,50()) kilo 

mb laj kağıdı iki milyon beş yüz bin mantar ve iiç yüz bin adet 
şişe ltapsülü için kapalı zarfla yapılan miinakasa müspet netke ver
mediğinden mezkür malzeme 13259 numaralı kararname mucibince 
başabaş tnkas veya bedeli türk parnsı olarak tediye şartile ve 
pazarlık suretilc satın alınmaları kararlaştırılmıştır. 

Taliplerin şartanameyi görmek üzere lıerglin ve pazarlığa iştirak 
ehnek üzere 90 7,5 teminat akçelerini hamilen 25-10-93?. sah günU 
saat (15) te Galatada Mühayaa Komisyonunn müracaatları. 

~ ...... E_M_L.,.,...,A~K·_v_c.,,....E.,,,...,Y,.....ı,,,,.,..A_ı_B..,....A ....... N_l'~Sl• IL~~All 
İstanbul Dördüncü icra Memurluğundun: 
Tamamına on beş bin lira kıymet takdir edilen Bakırköyi\nde 

Sakızağacı mahallesinin Asmalı ve Frenk Kilisesi sokağında 53,34, 
32 No. larla murakkam bin sekiz yüz otuz altı zira terbiinde arazi 
dahilinde 206 arşın mahalli dört katlı kagir konak ile yüz arşın 
üzerine çamaş·rlığı ve hamamı ve ahıra ve bir odayı havi kısmen 
çimento dö eti zrnet ağaçlarile müzeyyen elrcfı duvar Üzerleri demir 
parmaklıklı bahçeyi ve çarklı çifte pistonlu tulumbayı ve sarnıçlı 
ve iki sokağa yüzfi bulunan mezkür konağın tamamı. 

Ve yine tamamına yedi bin lira kıymet takdir edilen Bakırkö
yünde Saknmğacı mahallesin in Asmalı sokağında 55 No. lı dört yüz 
yetmiş altı arşın ve araziden yüz kırk nrşm muı abbm üzerine maa 
bahçe sarnıçlı tulumbalı kagir hanenin tamamı açık arttırmıya vaze
dilmiş olup 5 teşrininisani 932 tarihinde şartnameleri talik edilerek 
28 teşrinisani 932 tarihine müsadif pazartesi gUnü saat 14 ten 
J 6 ya kadar İstanbul Dördüncli icra Dairesinde açık arttırma sure
tile satılacaktır. Arttırma Emlak ve Eytam Bankası kanununa te\'fi
kan bir defo olup en ziyade nrttıranın üzeriude bırakılacakatır. 
Arttırmaya iştirak için yüzde yedi buçuk teminat akçesi alınır. 
Müterakim vergi, belediye, vakıf icaresi müşteriye aittir. 2004 No. lı 
icra ve iflas kanununun 126 mcı maddesinin dördüncü fıkrasmq 
tevfikan haklan Tapu sicillerile sabit olmıyan ipotekli 
alncaklllar ile diğer alakadaranın ve irtifak hakkı sahiplerinin bu 
hoklarım ve hususile faiz ve masarife dair olan iddialarını ilAn 
tarihinden itibaren yirmi gün iç.inde evrakı milsbitelerile bildirme
leri lazımır. Aksi halde haklara tapu sicillerile sabit olmıyanlar satıı 
bedelinin paylaşmasından hariç kalırlar. Alakadoranın işbu maddei 
Jrnnuniye ahk§mına göre hareket etmeleri ve daha fazla malumat 
almak istiyenlerin 932 1325 dosya No. sile memuriyctimize müraca· 

atları ilan olunur. 

ı_ ~;;;-il uU-1.._.,l _e_ı_~ ..... d_.iy-_-_ s_i ___ L ... ~--l-.-a-r-~ ................ _-; ] 

Çırçır yangın yerinde Mustafebey mahallesinde 63 metro mu

rabbaı arsa T. 33 lira. 
Aksaray yangın yerinde 9,5 l metro murabbaı arsa: T. 2 lira. 
Yukarda yazılı arsa satılmak üz~re açık mOrnyedeyo konulmu,. 

tur. Talip olanlar tafsilat almak için hergl\n Le,•aı.ım MndürülDğU. 
ne müzayideye girmek İçİlı de teminat makbuz. Yeya mektubu ile 
24 - 1 O - 932 pazartesi günü saat on beşe kadar Daimi Encftmene 

müracaat etmelidirler. 

• ----- • -----• --- • - • • -------. 
1 

• - -• . Ç :IKOLRT CEMiL • 
1 

1 

' 1 

• -.. -......... ... ---•ı· - • 
-------
Yeni Kültür Çıktı 

\ .. 1 11 ıııu 1~,, ı·· ;..ı ıwll'·i ı ır l· 

.ı ııl : 1 ı ıı ~ ı:-111t iliııı \ :ı• a' 
"' 7.' 1 ,. "'"" \. rde 'it <yınıı. TC1pl:ı•ı 
;:ı '" 1 •r ıı .\1,araı·.ul'1osic()H!I\." 
1 ~ '\ ıı \ ., l MI )1 lo.\Zl·:rrı.ut MU-
T·~ \ 1 IJll I l.lt ;l. 

HASAN BASRi 

---- - • -'' ------
Askerlik Davetleri 

- .~4 tlogu1> lıılar:ı kadnr 1 ltfın 
1111 l:ır.ı ıııC'ıı ııp \ k"Lk <"hl '• t na
uıcli r 'ı D.v fıkrasın 1 lıi ulanlar 
J·I -•ı. t.uibındo J)ıtıyat zal.i ıııekt~ 
Liııt- P\ ı, ı;<lilcc klerinden. 

·• il er sıoıft:ı.n 824 hılrriu La-
ka) aı:ıı c :13 dol;u:nlu vo buııl:ırla mu· 
aıııı:ılc) e tfılıi l·hli) ot ıınıııcsiı kıs:ı. hiz• 
ıııcflilı>r ı-ıı-mm ta.rihindo lıuıırhk lnt'· 
11.hmna sl' k lidil"""kleriudon, 

i1 Mektep ' aik&lanle hu •Jl• 
) 'rrııi hcti e t;, far ,ubeye m racaat· 
ları il~ıı olunur • 



16 Sayfa 

J A K 

T erkihiftde kUlliyetJi miktal'da iyot tanen 

•e fosfat m~vcut olup ensicei uzviyeye sUr'

ati temesslilO aye.,..iode, kansızhğa, vereme 

istidadı olanlara ve bilhassa emraıt asabiye 

ve zafiyeti umumiyeye tesirah ıifaiycai vardır. 

Genç kızlarla, çocuklarda t~iratr nafiası 

pek seri olup renlcsiz, hastals1dı, %ayıf, 

sıra4:a Teya kemik hast'\Jaktann& müplcli 

çocuklar az zaman zarfmda diş çıkarırlar. 

Çabuk yl\rUrler. "f om bul tombul olurlar. 

Sui itiyatla sabatttini ve gençliğini sui 

istimal eyleyenlere. ademi iktidara pek 
mUcı irdir. Kanı tezyit ve tasfiye, hazmı 

teshil. renge tazelik ve veçhe taraYet bah

şeder. Bez, evr•n•. cedir, çocuklaran yUz: 

ve hatlarındaki ç.ıban1ar, ergenlik ve ekze

mada pek mUe111irdir. 

Hasan kun-et şurubu Aurupa'da biriu· 
ciliği ihraz eylediği gibi biitlln alemi taba

bette takdir tevlit eylemi . ecnebi ve mem
lelcetimİEİn ehbbaıınan raporlarmı kazan· 

nuşbr. Şi esi 00. bUyilk 100 kuruştur. Depo· 

su: Hasaa ~eza deposudur. Eczacılar ve 

~~-·· 
TOPTAN SATIŞ DEPOSU 

G R 0 N B E R G 
SuH•n Hmn•m. - l•nbul Hamdi ISey Pas•jl No 52i56 

ükümferına olan buhrana. rağmen 
Galata'da Karak&y'de fıno 1J1tasmda bUyUk mahallebiciuin Oıtllnde kii.a v• 

D•lm• en iyi .... ,..., - mutedil ftatlarla ••tm•ld• m•fhur 

BÜYÜK ELBiSE F ABRIKASJ 
............. tekrar .. ~ ... ,,.. ..., ... ,. .... tenzll elnl•kle ucuzluk rekorunu .,........,,. 

Erkeklere mahsus 
CibanıDmul bir ,ahreti baiE 

Mandelberg 
Marka empermeabilize 

Pardesüler 
27 1

/ 2 lira 
Muflonlu 

Hanımlara Mahsus 
1yi ciu 

ipekli muşambalar 
23 1

/ 2 lira 
Mufloulu GABARDİN 

Pardesüler 
21 1

/ 2 lira 
Çevrilebilir 

INGILIZ MUŞAMBALARI 

12 1/2 lira 
Çocuklara Mahsus 

ingiliz muşambalar 
4 1/2 lira 

Trençkotlar 
8 lira 

"-*"• erkek ve çocukl•r• mllh•u• en mUkemm .. cine koatUmter, pardeeUler. 
mu .. mbalar, pal...,. ve trençkoUarın müntahap çet1awa mevcuttur. 

TEDIYATTA BOYOK TESHILA"f 

:ı L wcrw • :w 

BESLER 

"BESLER 
" 

BESLER 
HAKiKATEN BESLER ..• 

Çünkü Gıda için Ne Lazımsa Hepsini 

Çikolata ve Bisküilerinde Bulabilirsiniz. 
BESLENMEK iÇiN 

Mutlaka 8 E S L E R yemeli! 
Toptan fiatince her ıüo taze tue fabrikaaından alabiliralaia. 
Bahçekapıda Topkapı - Yedikule tramYAyları darak yeri.de 

MEKTEP KOOPERATiFLERiNE TENZiLAT 

BESLER BESLER 

B.BEP PBITON 
• 
lpekiş moda bürosu 

takdim ediyor: 

Krep Preton, çay elbiseniz ve tay

yörlüğünüz için intihap edebilece

ğiniz en liiks ve modern kumaşhr 

Bu iş te lpekiş'indir. 

-NlZAM-

SAÇ DÖKÜLMESi VE KEPEKLERiN 
en müeuir iJicıdır. Saçtan •&4hr, 

ku-.vetlenclirir. 

Tasfiye dolayıaile 

AKıllara hayret veren 

UCUZLUK SERGiSiNE 
KOŞUNUZ. 

Sultanhamamı 'nda 

MACAZASfNDA AÇILDI , ________________ _ 

S.bibl : AU Ekrem 
Dr. A. KlJTIEL 

N .. riyat MücHırfi& Haatt Udi 


