
- CUMA - 28 Tepinienel 1932 idare itleri telefonu: lıtanbul - 20203 Fiati 5 kurut 

Türk • • 
ının 

12 GinÜ !Diplomatlara Hükmeden Gizli Kuvvet 

Bekir Sami Beyi Pariste 
Nasıl Atlatmışlardı? 

Yarın CClmhurlyet yıldllnUmUnl idrak edecellz, "Son Po•t•", vatandafların bu en bUyUk 
bayramını hararetle tebrik eder. Bu mUna•ebetle gazetemiz yarın çıkmıyacak, pazar gUnUnden 

..,!_beren nefir v•zlfe•lne devam edecektir. 
= 

Sirkecide Bir Altın Ve Mü
cevher Kaçakçısı Yakalandı 
Üzerindeki Altınlar Müsadere Edildi 

Haber .aldıiamua göre evvelki ~n tebrimize alba bilezik •• ylb.llk, d6rt tan" h n kll!Mt 102 
relen Awapa eU,reaindea çaka yotc.lar mel& Kf'W atııfllaacla inci, 14 lf&lll ajvlağanda w ilmi• 
bir albn ve mtıce•her kaçakçı11 yakalanmııbr. bulunmuttur. M. Y orgi bu kıymetli 91yayı memle-

Bu huauıta aldıtımız tahilit şudur: Avrupa kete gllmrlk resmi ırermemek auretile kaçırmak 

treni sirkeci lıtaayonuna gelince Gtlmrtık muhafaza iıtiyordu. Fakat bu kurnazlığını tamamlamıya mu-
lllemurlan yolcuları g6zden gcçirmiye bqlam1tlar, ıraffak olamamııtır. Btltlln bu kıymetli eıya, mcm· 

bir yolcunun vaziyetinden tllpbeye dllfmüılerdir. lekele kanuna muhalif olarak ithal edilmek iıteo· 
M. Y orgi laminde bir Yunanla olan bu yolcunun diği için fllmrllk m~murları taraf•ndan mUudere 

llzeri aranmıı ve yarım kilo ajırlıjında kiUçe edilmittir. Bunların kıymeti elli bin lira tutmaktadır. 
halinde altın, on tane beşibirlik, yedi tane pırlantalı M. Y orgi ~akkanda kanuni takibat yapılmaktadır. 

""'==== =:::-======::-====~==============-====ı============= 

Sekiz Nüfuslu Bir Aile 
Günlerdenberi Açtır! 
Altı Çocuk, Bir Anne Ve Bir 

Büyükanne Yardım Bekliyor 
lııi Evet.. Sekiz nüfuılu bir aile, 

r anne, bir bU7tlkanoe ve alta 
~uk fU dakika açllr, yiyecek 

r dilim ekmekleri, giyecek 
;Y•kkabdarı, yatacak şilteleri ve 
terlerine çekecek yorganlara 

)oktur. Dar, karanlık ve rutv• 
hetli bir kulllbede barınıyorlar. 
\'arın karlı, tipili ve borah kıt 
16nlerinde yakacak çırpı da bu· 
1•~ ıyacaklardır.I Şu kenardaki 
l'eıtmde bu muhtaç ailenin biltnn 
efradını görllyorsunuz. 

Kıaaca anlatalım : Dürdane 
ismindeki bu anne ve bu 
Çocuklar SDleyman Ef. isminde 
bir amelenin aile cfradıdır. Bu 
adamcağız iki ay evvel hasta-

şla.nmış, hastaneye yatırılmıtbr. 
nndi de hastanede yabyor. Fa· 

~~t adamcağız kazançsız kaldığı 
•çın ailesi ve çocukları da ek· 
lnekıiz kalmııtır. Y cdi nüfusa 
bakmak mecburiyetinde kalan 
lradmcağız, Yarıru yoğunu satmıJ, 
•krnek tedarik etmitlir. 

bile yoktur, ıilteai •• yor· 
gana bile kalmamııt.r. Kadıncağız 
dOn bir okka ekmek bile alama· 
mıttır. Sadaka iıtemiyor, fakat 
yardım bekliyor. Kaıımpatanın 
uzak bir k6teıiııde ufak ve yıkık 
bir kult\beye sığanan bu kadın
cağızı ve maıum çocuklarını 

kurtarmak boynumuzun borcudur. 
içtimai yardım iılerile uirqan 
makamlar, hayır cemiyetleri bu 
ailenin ırözyaılarını dindirecek 
oluraa, ya!nız büyftk bir iyilik 
yapmlf olmayacaklar, ayni zaman
da omuzlarındaki vazifeyi de tam 
manaaile baıarmış olacaklardır. 

Adliye Neşriyat MUdUrlUğU 
Ankara, 28 (Telefon)- Adli ve 

Ve~A · . Neıriyat Müdürlüğü~e 
Beyi)"' lh ikinci Ceza HAkimi 

tayin edilmiştir. 

rsak ihracatı 

• Bir Ceset 

Denizde Kolları Kesik 
Bir Ceset Bulundu 

M. Kemalpqa ( Huuıl ) 
Karacabeyln kUl'funlu k6yll aa· 
billerinde kolları bileklerinden 
kesik ve belinde ıekiz okka taı 
bailı bir ceset bulunmUftur. Ce
sedin hüviyeti meçbuldtır. Ce1e· 
din mot6r va kayıkçılar tarafın· 
dan ıretirillp denize ataldıjı tıta... 
min edilmektedir. 

İngiliz Casuslarının Müthiş Ve 
Meraklı Bir Macerası 

Yazan: H. R. B~ndorf 
-3-

Dlnka kı•mın ltulA-•I; lnglllz Entellcene a.rV181 teat .... .. 
81nd• Tantre, Lelllellln Y• Fr•nn ...... -. Mr ·- k ,. .. ... 
calını HZmlt. mllzall.... ceraı•n •--•n ........ en kuwY8111 
memura.rın1 .. •derllll ..... Bu memurl•r, orada Tiril marne .... 
Bekir a.mı Beyle Leh murahh••lann1n peflertnl lllrakm.....ec
tadırlar. Lehlller n•mına Madam Gardan lamlnde btr k•dım11 
fullyetl bllh•••• onl•rı ,aphelendtrmektedlr. 

Erteıl aabab erkenden Yllz· 
bqı Reily Madam Gordonun ı 
adresini bıılmuştu. Uzun mucı... 

dettenberi Pariate oturan bir
takanı İngiliz aiYil memurlarını 
bu evin etrafmı tarasauda memur 
etti. Madam Gordona her gelen ,.... 
ziyaretçi, bu suretle, peıinde bir 

• lngiliz memurile beraber dönmüı 
oluyordu. Madam Gordon da ayn 
ve hususi bir takibe maruz bu
lunmakta idi. Bu takibat netice• 
ıinde öğrenilen malQmat tunlardı: 

" Madam Gordon, Lelı hük u
metinin resmi bir memurudur. 
Uzun müddet Amerikada bulun· 
muş, onra mulıarehc devre inde 
Fraıı a'f'l gelerek Leh menafiinin 
müdafaa ile neşgul olmıya ha 
lamı~hr. Birçok gazeteci ve meb'uı 

doıtlan vardır. Bilhas a ( Homme 
Libre • Hür Adam ) gazete inin 
Başmuharriri Meb'us Lotye ile 
sıkı ~e nıahrf'm ıııüna ebeli var
dır. Cenç olmama ırıa rağmen 
cazibeli bir kadındır. ,, 

YUzbqı Reily bu malumat. 
topladıktan ıonra Lotti otelini 
terk etti, Raapay bulvarmda 
bqka bir otele yerletli. Bu arada 
Miıter Con namana bir kartvizit 
tertip ettirmifti. Bu kartın llze· 
rinde, Baı•ekil Loit Corca muha· 
lefetile maruf bOyOk bir lngiliz 
ıaıeteainin Franaa muhabiri kaydi 
okunuyordu. Tam saat on bir 

lnglllz c••u• tefkllabnın mUhlm 
•lm11l•rından mefhur Lavren • 

buçukta da Madam Gordoaun 
kapasını çalıyordu. Bir salona 
aldılar, biraz sonr, bili Mister 
Coaun kai'hizitiai elinde evirip 
çevirme"te olan Madam Gordon 
içeri ıirdi. Kendisini tammaclağaaı, 
ne aibi bir arzuıu bulundutunu 
bir parça da merak ile Miater 
Condan aordu. Mister Coll'"'Reily 
biç tereddOt etmeden ıu yalanı 
kıvırdı: 

- Uzun müddet Val'fOVada 
bulundum. Orada sizden çok 
bahsedildijini işittim. Buraya ge
lirken maruf Lehli dostlarım, 
Loit Corca muhalif bir lngiliz 
gazetesi muhabirinin sizden bir
çok malumat alabileceğimi söy· 
lediler. Bilhana Yakar 'i t-zya 

( De Yamı 8 inci ar y -

Yeni Tefrikamız Sizi, Sonuna 
Kadar Heyecanla Sürükliyecek! 

Dünkü kısmın hulisasile birlikte • sayfada 

Fakat bu,na aatacak bir çöpll 
Hayır cemtıetterlnden yardım llekllJ•n •Henin llUyUKIU, kUçUklU fertleri 



2 Sayfa SON POSTA 

Ha /kın~ Sesi]'.--------------------.... -'. 
Tfük - İran J Ç I C--.... 

Günün Tarihi 

ata ca inayetini 
Dostluğu Go··z Goo• •• • H J 1 1 .. .. 

;::•!:::r:.N~~f~(~:•~!•:. e runmıyen ırsız ar. Birkaç ~5!.~Z~tolcada tür 
raya gitti. Orada siyaat Te --------------- ler lrpertici bir cina1et olmuf, Hild 

dostane temular yapılacaktır. 8 • K h d k• B •• t •• s d 1 1 fbrabim lıminde bir çoban, başı kr 
Bu hususta halkımız diyor ki: ır a ve e 1 u un an a ya ar •llerek feci bir tekilde öldürülmüf"' 

tO. Aldığımız malumata ıBre facilt 
Numan B. (Sultanalımet Alemdar t• .. kilde cereJu etmlftlra 

-~sı;:~t~nlar samanında binbfr Çalındı,FakatHırsızlarMeydanda Yok ~~~·~;k~".!ı"'-:..M:~= 
feliket rören bizflarbi umumi nesli, Habl lbrahlme elif bilemektedirlct• 
TUrkler, ıulh n buıur içinde çalıt· Galatada Mumhane caddesinde bir kahYede rılmıfbr. Niyazi Ef. bu hırsızlığın farkına vannca, Bu ilç kafadu, ••~en sin koyur 
mıya mubtaç ve mecburuz. Garp h l lara otla.ıınnda olan Halil lbrah"ımı"a 

b · 1 ay i esrarengiz bir hırsızlık hAdiselİ olmu•. kalı- hıraızları go··ıetlemiye baıır.lamıı fakat buna n.x.-en •· medeniyetini temailde kay ettltım ı 7 • 7 ' .... yanına yaldaıarak ka•r•Ja baılr 
flnatlan •e zamanlan tellfl edece· vedeki hlitfin iskemleler muhtelif tarihlerde teker hır&1zlık yine yapılmlf, fakat adamcağız hınazlan matfardır. Bu •ırada ı~ arkadattd 
tiz. Onun için de blltGn komıuları• teker çalınmıştır. Fakat bu hırsızlığı deYamlı ıekil- yakalamıya muvaffak olamamııtar. Yalnız Niyazi biri elindeki mavzeri ~ekerek Halli 
mııla iyi reçinmek lıteriz. Hiç kim- de yapan hırsızlar ortada yoktur. Bugtıne kadar da Efendi dftn Tophanede Karabaı mahallesinde Bur- fbrülme ateı açmlf, za.alh çob-
Hnin topratında gözilmüz yok. lran· bulunamamııtır. Yalnız çalınan sandalyalardan Oç han Efendi tarafından itlelilen bir kahvenin hin- atır bir yara ile yere yu•arlandıktd 
la da dostuz yle dod kalacatız. Bu tanesi ele geçmiştir. den geçerken kendi iıkemlelerinden bir taneaini ıonra diğer terlrler de Ozuine çua. 
bizim kadar ranın da menfaatleri Ad lanarak batını kHmi-1vcllr. Katlll:I 1 ığımız maliimata göre, sandalyalan aşınlan bu kahvede g2 rm0•, polise haber vermı" •tir. • · L ,. Jeabıdir. u Y Y c:anayeti müteaaıp, çobuın CHedi 

Jf- kahve Niyazi Ef. isminde birisi tarafından işletilmek- Yapılan araıhrma neticesinde bu kahvede Ni- bir çalılık içine barakarak kaçmır 
Sadık Bey (Veler maballcısi Meh· tedir. Bu kahveden kısa bir mllddet zarfında tamam yazi Efendiye ait Oç iskemle daha bulunmUflur. lardar. 

metpaıa caddesi 7 ) 60 tane lıkemle eararengiz hırıızlar tarafından aşı· Polisler esrarengiz hırsızları aramaktadır. Mesele anlqıluaca, derhal tahkt. 
- Biıim copafi nziyetimlz H kata baılaıulmıı, maznun olaralr 

farp medeniyetini benimHmemiz bil- H ~ k 1 z h d 1 G J Aziz, Arif, Mehmet tutuhnuıtu.e 
lıa11a f&rk deYJetJerinin nazarlarını astaaı arp ane e emi er Şerirler yaptıkları cinayeti itiraf e\ıl 
l•tllmeze çekmiıtir. Biz garpla on• mitlerdir. 
tar ara11nda bir milliyet köprüsn Kızıl Ve Kızamık Eski Müdür Cemal B. Bütün Gemilerin Tescil Bir Tavzih 
tazlfeaini gBrüyoruz. Bizim inkıl&bı· Hadiseleri Çog" aldı Muhakeme Edilecek Muamelesine Başlanıyor 
anı ıark için bir nur me4ale•i oldu. 
lran Hariciye Nazırının Ankarayı Öğrendiğimize göre, Sıhhiye Müfettiıler tarafmdan yapılan Millet Meclisi tarafından ev• 
aiyareti çok mlhimdir. Burada mil· Mildiriyeti şehrin 11hhi va%İyeti tahkikat neticesinde Zarpbanc velce kabul edilen bir kanun 
him kararlar alınmaaı muhtemeldir. ile . yakından allkadar olmakta, MüdürU Ali Cemal Bey vekAlet mucibince, Türkiyede çalışan biı-

Jf- uri haıtabklarla miicadele et· emrine alınmıştı. Tahkik evrakı yllk vo kllçllk bütUn gemilerin 
Fevzi Bey ( Tahtakalo fırın soka· mektedir. Bu son gönlerde hazan geçenlerde Devlet Şürasına veril- sicilleri tutulmak IAzımdır. Bu 

il 121) mekt•plerde kı•amık vak'alan miş ve şüra da Ali Cemal Beyin kanunun tatbikına ait talimatname - Bizim bütün dGoya ile ho, "' &. 

• d"I • • K ı ç ı muhakemesine lüzum göstermit b ü ı d Jd .ıc.. d ıeçinmek ernelimizdir. Nok.anları- teıpıt e ı mıştir. arta •e ata - u son g n er e yapı ı~.n an 
mm ikmal etmiye, topraklarımızı ca havalisinde kızıl vak'alanna ve kendisine tefhim etmiştir. tesçil muamelesine teşrinisaninin 
ltletmiye, zengin olm1yt4 ihtiyacımız tesadnf olunmuttur. Bakırköydeki yakında İstanbul Adliyesinde birinden itibaren baılanacakbr. 
Yardır. Komıumuz İran, bize doıtluk muhakemesin başlanacaktır. Ali Tahmin edildı"gı" ·ne o•re y•~ 

bir mekteple, diğer bazı yerlerde C 1 B '- 1 • .v uı-elinl uıatnııtbr. ema ey işini taKip için e•e iıı kiyede ( 150 ) kiiyük, ( 5000 ) 
Jf- de birkaç tifo hastası kaydolun- ·· Ank •t · t' gun araya gı mıt ır. kadar da on sekiz tondan qaiı 

Jzzet Dey ( lr.ııı tebeaeını.lan 'fob· muttur. Sıhhiye Mildiriyeti derhal gemi vardır. 
rtr.li Ycrebatan) icap eden tedbirleri almııtır. Doktorlarm Vergisi 8 1 d un ar an bOylik gemiler, 

- Tlrk ..e iran iki kardeı mn.. Söylendiğine göre bu senenin Etibba Odası dün toplanmış- Türk bayrağmı ••••mak 1,.;D b-
llmaa millettir. Zaten ( lnnemelmO· b l d k" tif k'al d d k da ~ ..- "-u ay arın a ı o va arı, tır. Bu toplantı a o torlar n hemahal tesçı"I ettirilecektı"r. K--
miauae ubane) dir. Ben on •ene· · ı d k" t"f • t k · · h kk d u-• b geçen aene aynı ay ar a ı ı o ıs enen azanç vcrgısı a ın a çükler arzu eltı"lderı· takdirde dir latanbuldayım. Türklerden llyllk 

hAdiseJerine nazaran azdır. müzakere ceı ey2n etmiştir. Oda. 
l7ilikler crördüm ve biJA da crfüüyo· tesçı·l olunacaklardır Elye•m ge-• • doktorlardan kazanç vergisi alın· • " 
rum. Türkiye ile İran eleele verir· Mevsuk olarak &ğ'l'endiğimize milerde bulunan deo:z ıenetle-
1.r.e Şarkta mühim bir kunet olur· ·· S bhı"ye Müdn.r"ıyeti mektep- maması için Sıhhat Veklletine gore, 1 u ri geri alınacak, bunlann 
ıar F"ru-' Han Ha•retlen· ı...,, 1°11" J d ö..ıı.l k k b d" l · müracaat etmictir. • u g• • u er e g cu en ızamı a ıae erı "' yerine tesçil tasdiknamesi verile-
L---rmıya srelmiıtir. Ü • M "f td . . -... ·zerın() aan areaının nazarı Balmumu Kullamlacak cektir. Bu tesçil vapurların alım, 

dikkatini celbetmiıtir. A d · h ı d 1 satım ve terhin iclerinde eıas Beraat Kazandı 
Mihal isminde bir kasap Mez· 

bahanın mühürlerini taklit cürmile 
Ağır Ceza Mahkemesine veril· 
mitti. Mihal dlln muhakeme 
edilmiş, suçlu olmaduğı anlaşıla
rak beraat kararı verihniıtir. 

Yaralamamış 
Polisten aldığımız bir. haber 

llzerine ÜskUdarda Sadettin is
minde birisinin kardeşi Sabahat· 
tini vurduğunu yazmıştık. Sa
dettin Efendi bu haberin doğru 
olmadığını, bAdiaenia kavgadan 
Jharet kaldığını söylemektedir. 

Cinayet Çıkıyordu 
Llngada oturan An don Ef. , 

alşanlısını ayarttığı için Karabet 
isminde birisini bıçakla vurmak 
istemiı, fakat yetişen polisler ta· 
rafından kanlı bir cinayetin ann
ne geçilmiştir. 

lmanya an ıt a e i en mon- y 

Maarif Müdilriyeti de Maarif tan mumu yerine balmumu kul- olacaktır. Bütiin gemilerin birden 
Sıhhiye müfettişlerini mekteplerin lamlabileceği anlaşılmıştır. tesçili bjraz güç olduğundan lee-
sıbhl vaziyeti ile daha yakından çile şimdilik lstanbuldan başlana-
allkadar olunma11 lilzumunu bil- Mete Temsili cak, diğer limanlar da bilAhare 
dirmiştir. Hastalığın yakın bir Halk Evi temsil şubesi Mira· yapılacaktır. Tesçilin bir sene 
zamanda önllne geçileceği temin fmdan yarın akşam Alayköş• zarfmda ikmal edileceği söylen-
edilmektedir. kündeki güzel san'atler şubesinde mektedir. 

Mete piyesi temsil edilecektir. 

Hüsnü B. 
inhisarlar Müdürü Tetkik 

Seyahetine Çıktı 
Umum lnhiaarlar MildilrO Hüs· 

nü Bey, yanında Memurin Mü· 
dürü Abdülkadir Bey olduğu 
halde Trabıona gitmiştir. Hiisnü 
Beye MUıkirat Şubesi Müdürü 
Asım Bey vekalet etmektedir. 
HüsnU Bey Samsun, Trab· 
zon, Kars, Erzurum havali· 
s!ndeki tiltnn, tuz inhisar baımü· 
dürlOklerinl tevhit edecektir. 

Yarın 
Tasarruf 
Günüdür 

ıc 

Yarın beynelmilel tasarruf 
günüflür. Bo11ka kumbaranı:ı 
varsa para atınız. Eğer kum
baranız yoksa derhal bir tane 
tedatik ediniz. 

Gümüş Para 
Devlet Bankası Bu Ta

sa vvurdan Vazgeçti 
Cümhuriyet Merkez Bankası 

bir mOddet evvel 2 milyon lira 

miktarında glimllf para bastırmak 

tasavvurunda bulunmuıtu. Banka 

MüdürlüğO bn tasavvurunu idare 
Meclisine ı bildirmiı, fakat idare 

Mecliıl bu teklifi kabul etmemiş
tir. Bu sebeple gtimOş para bas-

tırmaktan vazgeçilmiştir. 

lnanbul GOmrOk BqmildGrUl• 
ğünden: 

Gazeteni%in 805 No. 20 IO 932 ta• 
rihlf nuahasmın llçOncü aOtununun 
(çok mahirô\ne bir kaçakçılık) aer• 
levhalı bendinde intişar eden hldl• 
aenln Gümrük Muhafaza Baınıildilr 
JütG memurları tarafından değil, 
Edirne GümrDtO Müdürlütünün lh· 
ban Ozerine müfettitlikço yapılaıı 
tabikat neticesinde m~ydana çıkarı• 
larak elyevm 8 inci ihbaaa oıabke• 
meainde davası ruyet edilmektedir
Bu yolda tavzih ye taehihiııi rica 
ederim efendim. 

Yeni Kontenjan Listeleri 
Neırol:.ınacak kontenjan brarn .. 

meleri derhal hariçteki ticaret ıntl• 

meaailliklerimize bildirlJecek ve eo• 
nebi matbuatında da n•tredilecektfr 

Yeni Damga Pulları 
Damga Matbaaaı yeni harflerle 

pulıar1 baamıya devam etmektedir. 
Yeni pullar sene nibayetioe dotru 
tedav(U mevkiine çıkarılacaktır. 

Paralar Tazmin Edilecek 
Söylendiğine röre TGtün inhisarı 

Sabık Umum MüdürD Behçet Beyia 
zamanında bazı kimHlere usulıilı 

olarak meature hesabından verilen 
paraların parayı alanlardan tazmini 
hakkında emir verilmitlir. 

Bir Cinayetin Davası 
Bir müddet evvel, Beyoğlunda bir 

kah•ede arkadaşı Mabmudu öl Jnr. 
mekle mar.nun KDrt Mehmet dün 
Atır Cezada isticvap edilmif, tahlt 
celbi için dava 17 teıriniaaniye talik 
edilmittir. 

Bir Şahi-., 
Bayıldı 

Geçenlerde Karaköyde bir oto
mobil facia11 olmuı, bet Bulgarın 
bindikleri bir otomobil Hkiz Y"fında 
bir Ermeni çocutunu esip öldür
müıtü. Dün Ağır Cezada mununlar 
i.t;nap edllmi1t fakat bu aırada 
ifade1I alınan Kemal iaminde bir 
tahit bayıhvermlttir. Muhakeme S 
te,riniaanlye kahr.ıfhr. 

Son Postanın Resimli Hikige si: Pazar Ola Ha$an Be!/ Di_9or /(i.· J 

1 - Şu bizim karıya bir 

tlrlü yaranamıyorum Ha1an Bey .• 

2 - Her akşam 

daireden d6n0şte.. 

geç vakit 

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

3 - Oraya uğruyorum, bu· 

raya uiruyorum. 

4 - Eve, elim kolum dolu 

gidiyorumda.. yine surata bir kart • 

5: Hasan Bey - Vah 'l•••llı ıinetu• 

•ah- S- en mühim meae e1i 
bir de Yo - Yo ala eh ba 
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Yartm 

Açlar 

T eşrinievve1 

e 
---

Mahmul E1at 
Sabık Adliye Vekili 

' 

Sabık Adliye Vekili Mahmut 
Esat Bey şimdi lzmirdedir ve 
Anadolu gazetesine muntazaman 
Yaıılar yazmaktadır. 
. Bu yaz+ıar içinde cidden çok 

dıkkate şayan olanları vardır. 
Bunlardan biri de "Yarım açlar,, 
•erlevhası altında yazdığı üç 
n1akaledir. Mahmut Esat Bey bu 
Yazılarını, köylerde yaptığı tetkik 
~~~abatlerindeki müşahedelerine 
ıstınat ettirmekte ve müstahsilin 
vaziyetini izah etmektedir. Sabık 
Adliye Vekiline göre köyll\ mah· 
•ulünU ya satamamıştır, yahut 
ısatnıışsa bile eline, avucuna para 
girmemiştir. Kapısında bir sürU 
alacııklılar beklemektedir. 

Bunun Uzerine kendi kendine 
ıu suali soruyor : 

- Bugünü önliyecek itler 
bedir? 

Sonra yine kendisi şu cevabı 
•eriyor: 

" - Basittir. Ekseri medeni 
hlemleketlerde olduğu gibi borç .. 
ltrı tak•itlendiriniz. Sonra faizleri 
dUşiinUnUı. İleride, vaziyete g6ro 
bugünkü para kıymetile dünkü 
l>ara kıymetinde teadül yaparsmıı. 
Yani, bugfinUn iki lirası, dünün 
beş lirası ettiğine göre dün beş 
lira borç alanın bugün iki lira 
"'~rmesi iktısadi adalet icabıdır. 
Fakat bu, sonra düşünülecek iı· 
lerdendir. ilk tedbirleri alınız, 
törcceksiniz ki buhranm dayanıl· 
~aı acıları yarıdan çok aşağı 
ınecektir. Bugün ortalığı kasıp 
kavuran afet; varın yoğun ve 
erneğin sUprllntü pahasına git
n1ekte olduğu şu sırada, mahsu· 
lün ve sayin altm değerini ifade 
ettiği günlerde yapılan borçları 
ödemek belasıdır. Bugünün bn
}'ük sıkıntısını yapan işte budur. 

Yine ısrarla deriz ki: 
- ilk adımda taksitlendirme 

kabul edilmezse, borçlar ödenmi· 
}'ecektir. YUzde doksanl borçlu 
olan öz Türklerin bütün bir ömUr 
~iicuda getirdikleri malları, mlllk .. 
leri, mahsulleri, bakırlarl çehizleri 
ellerinden çıkacakbr; çıkmaktadır 
da .. Çıktıktan sonra da yine borç
lu kalacaklardır. Bu gidişle buh· 
tan, soyguncuların elinde bir 
~oygun satırı olur. Fakat bu satırı 
1htilal yapan partinin hUkümoti 
kırnıaladır. Kıracaktır. 

Di)ecekler ki: 
- Taksitlendirme derde deva 

olnıaz. Kafi değildir. 
Deriz ki: 

SON POSTA 

[Son Postanın Resimli Makalesi 
, 

a Zavallı Muhteri/er a 1 

l - Türk muhterileri gl>rüuü
ınüz: Bir radyo makinesi yaptıklarını, 
yahut yeni bir ateş slSndürücü mayi 
bulduklarını, yahut devridaim maki
neai icat ettiklerini iddia ederler. 

2 - Garp ileıninin senelerce 
evvel bulduğu, tatbik ettiği ve artık 
basit bir hale getirdiği ıeyleri, biz 
yeni battan arattırıp bulmakla yeni 
bir •ey yaphğım1za kanı.at getiri-
yor uz. 

3 - Bu muhteriJer zavallı man
yaklardır, yahut cemiyetin zayaJe 
mahkum ettiği bilyök iıtidallardır. 

Hakiki mubterie ihtiyacımız var
dır, taklitlerine değil. 

• 
SON ~ TELGRAF HABERLER/ 

Fransa -Türkiye 
• 
Itilifı . - ---

Antakya Ve lskenderun Türkleri Yeni 
Anlaşınayı Sevinçle Karşıladılar 

Ankara, 27 - ( A. A. ) - f ransıılarla ara· ' 
mızda Suriye milnasebeHyle mevcut ve maziden mü .. 
devver işlerin halline imkAn basıl olarak Türklerle Su
riyelilerin emlakine dair kat't bir protokol ve şi .. 
mendiferler meselesi hakkmda da muvakkat bir 
itilaf bugün Hariciye Vekili Tevfik Rüştü Beyle 
Franıa BOyük elçisi Kont dö Şamhrön cenapları 
arasında imza edilmiştir. 

Türkiye - Fransa mUnasebatmın dostane bir hava 
içinde inkişaf etmekte olduğunu gösteren bu ha
dis~ memnuniyeti muciptir. 

Halep, 27 (Hususi)- Vatani partisinin fikirlerini 

neşreden ( Eleyyam ) gazetesi Tilrkiye - Suriye mil
oasebabndaki son inkişaftan memnuniyetle babaet
tikten ıoora Türkiye-Suriye hududu meselesinin iki 
hükumet arasında halledildiğini söylemekte ve 
anlaşmanm esaslarını izah etmektedir. 

Bu esaslara nazaran Türkiye, Antalya vo lsken
deruo Halep şehrinin civarına kadar dayanan bir hu
dut dahilinde talep etmektedir. Bu gazetenin temin 
ettiğine nazaran Türkiyenin bu husustaki noktai 
nazarı Fransıslar tarafından esas itibarile kabul 

edilmiştir.Bu haber Antakya ve lskenderun Türkleri 
arasında derin bir sevinç ve heyecan uyandırmıştır. 

- -• 
Gazi Hz. Iran Hariciye 

Ettiler Vezirini Kabul 
Ankara 28 ( Hususi) - lran hariciye ~e:zirl 

Frugi Han Hazretleri Ankarada çok samimi karşı· 
lanmıştır. Frugi Hazretlerinin geçecekleri 
yol üzerinde farisice " Hoş geldiniz " yazıh, 
TOrk ve lran bayrakları ile sUslenmiı bir tak 
yapılmıştır. Frugi Hı. Baıvekil paıayı, Hariciye 
Vekilile Meclis Reisni ziyaret etmif, bu ziyaretler 
iade olunmuıtur. 

Baıvekil Pş. misafir vezir ıerefine dün bir öğle 

ziyafeti vermiş, saat 17 de de Reisicümhur Hı. 
Veziri huzurlarına kabul buyurmuşlardır. Kabul 
merasiminde Hariciye Vekili Tevfik Rllıtü Beyle 
lran büyUk elçisi Sadık Han da hazır bulunmuşlar-
dır. Akşam üzeri de Hariciye Vekili, misafir Vezir 
şerefine bir ziyafet vermiştir. Bu ziyafette Hariciye 
Vekilimiı ile Frugi Han mukabil nutuklar irat 
etmiıl~r ve her iki dost milletin saadeti temenni
sinde bulunmuşlardır. - PekAla. Daha iyisini sis 

hulunuz. Fakat yalnız ıu vahim 
~aıiyetten müstahsilleri, tUccarı, T K Al J 
bSllafı, sanayiciyi kurtarın. ÇUnkll fCD azası mangQuQ Bulgarlar 

Balkan Misakını Kabul 
Etmediler 

ugün bunların ekseriyeti yarı aç. ~ M d B H ttı d E k . B k • 
Yarı tokturlar. Yarın?!.. U anya -· ursa a n a S 1 QŞVe z/e 
t Yann Almanya gibi, Macaris- Bir Facia Oluyordu B . ,.,.., ~· 
i~bi gibi, lngilter~ gibi •. ~vusturya Bursa 28 ( Hususi ) _ Mu· lr .1 ecaV UZ 
ral~r ha:;:b-rrıka gıhı aç dal· danya • Bursa treni dün Tepe- Bamberg, 27 ( A.A. ) - Bir 

1 R' z e ı ır . ., derbent yukuşunda birdenbire intihap toplanbsuıda eski Başve· B k t y "' geriye doğru kızak yapmış, mllş· kil M. Briiniog hasmane tezahnra-e re e agmurU klllAtla durdurulmuştur. Ufak ta uğramııtır. M. BrUniog bu 
.. Anana, 27 ( A.A. ) - Bir tefek yarala~mala.r ol~uı, fakat toplanbda söz söyliyememiş ve 

~uddettenberi şehrimizde hUkilm kaza mliossıf hır şekıl almadan dııarı çıkarken de Nadler oto-
•Uren kuraklık korkusu diin ıeçiıtirilmlştir. mobilini taıhyarak camlarını kır· 
kabah altı buçukta baıhyan' bere• i . O mışlardır. M. Brllninge bir şey 

etti yafmurıa bertaraf olmuıtur. ncır Ve zum oımamııtır. 
Ah lımir, 27 ( A. A.) - Bugün ----
~ met Rasim boruda 4 kuruıtan 20 kuruıa Rana Bey ankarada 
11_ • kadar 2 l 05 çuval incir ve 8 ku· Ankara, 28 ( Huıuıi ) - !n· 
lrıfi-Ça/i ruf 20 paradan 28 kuruşa kadar hisarlar Vekili Ali Rana Bey bu 

B '-./ 
4
k 5362 çuval lizUm satabnıştar, sabah Ankaraya vaıl oldu. 

1 u a ş~~ saa~ 16 d Beyoğ-
unda Musıki San atkirları cemi· 

teti binasında lstanbul Matbuat r 
. enıiyeti tarafından Ahmet Ra-. 

sun merhum için b!r ihtifal 
}STER iNAN, İSTER 

Btikreş, 28 (Hususi) - ÜçilncU 
Balkan Konefran•ı faaliyetini bi
tirmif, heyeti murahhasalar avdet 
etmiye başlamıılardır. Konfransta 
Balkan Misakı beı devlet tara· 
fından kabul cdilmiıtir. Bulgar 
murahhasları misakı eıasından 
reddederek konferanstan çekil
mişlerdir. 

Rus Futbolcular1 
Ankara, 28 ( Hususi ) - Rua 

futbolcuları dün şehrimize gel
miş, hararetlo .kartılanmııtar. Mi
ıafir sporcular şerefine bir çay 
ziyafeti verilmitlir. 

iNANMA! 
Yapılacaktır. Sabık Adliye Vekili Mahmut E1at Beyin İı:mirde 

Anadolu ıra:r:eteainde çıkan bir makaleıinden: 

sritmu. Bir aıUn buhran diluyadan kalkar o zaman bol 
bol çay, kahn içeriz. ,, Dedim. ' 

Besim Omer Paşa iyileşti 
D Avrupacla tedavide bulunan 

?ktor Besim Ömer Paşa tama· 
rntla sıhhatini iktisap etmit 
Ve dl\n şehrimize dönmüştür. 

ameriha Sefiri Geldi 
Mezunen memleketinde bulu-

ba n Amer"k f' · d·· b · · ı a se u·ı un şe rımu:e 
gelmiştir. 

" Geçen rıone müntehlplerimle ırörüımiye gittiğim 
bu büyük köyde içecek bir finean kahve bulamamıı, 
hayret etmi4tlm. Sebebi " Kontenjan ,, imif. O vakit 
kahve üç yü:ı kuruşa fırlamıf, köylüde alacak 
kudret ki\lmaınış. 

,.. P~kAli yapmışıınız, taaarruf etmi••fniı:. Bu böyle 

KöyUUerin içinden orta yaıh btr Türk oğlu yü:ı.ümo 
bakb. Ve: 

-- " Beyim, bir; memleketin, milletin menfaati için 
her feye katlanırız. Lakin bu yllzden birkaç kiıi yok 
yere zengin olmamalıdır. Bizim ne urafımız olur ki; 
yediğimiz ekmeği do ml tasar,uf edelim, demez mi? 

NaStl1a yaptığım ukallhğ'a bin kere piıman oldum.,, 

/STER '/NAN. /STER ,(NANltf Al 

Turing 
Kulübe 
ithaf 

Sayfa 3 
==== 

N. S. 
Bir gazetede okudum: 
"Bu hafta İstanbula gelen bir 

yolcu, vapur rıhtıma yanaşmadığı 
için sandalla karaya çıkmak mec
buriyetinde kalmışlar. Bir ha vul, 
üç valiz ve dört küçük el çanta
ıından ibaret eşyasını sandala 
koyan hamaUara bir lira, sandala 
iki lira, sandaldan otomobile 
kadar - yani kırk elli metrelik 
bir mesafeye - taşıyan hamal· 
lara da ayrıca iki buçuk lira 
vermittir. Buna sandalcının adeta 
zorla kopardığı otuz kuruş bah
şişi de ilAve ederseniz tamam 
beş lira seksen kuruı eder .. ,, 

Muharrir, Adete uymak için 
alınması lh1mgelen tedbirleri ha .. 
nl harıl sayıp dökmek zahmetini 
de ihtiyar etmİf. 

Fakat bu garibe yeni değlJ 
ki... Senelerdenberi latanbula ya-

bancilar girdi, çıkb, biz girdik çıktıl 
ve ıandalcılarla hamallar onlan 
da1 bizleri de vapur kamarasından 
otomobile gelinceye kadar hep 
bu yolcu gibi kup çevirdiler. 

* Size hiç düıllomedcn aklıma 
geliveren baıımdan geçmiı bir 
vak'ayı anlatayım: Amaıyadan 
dönOyordum. Samsuna geldim. 
Vapur sahilden şöyle böyle yllz, 
yüz elli metre kadar açıkta de
mirlemişti. iskelede Uç dört mo-
t6r vardı. Motörcülerden birisine 
sordum: 

- Vapura kaça götürilrıUn? 
- İki l<işi alta lira.. Bir lira 

da eşyanız için alırım. 
- Vatandaş tOrkçe konuş{ 

TOrkçe1i mOrkçe~i bu, 
işine gelirse!. 

Polise müracaat ettim. 
- Tarife yok mu burada? 

dedim ..• 
- Varl dedi .•• 
Tarife varmıı, amma yolcu 

adedi az olursa yani bir aef erde 
vapura gidecek yolcuların adeti 
sekizi onu bulmazsa pazarlıkla 
imiı. Uzatmıyabm. Neticede bir
kaç yolcu peyda oldu da, biz iki 
kiıi bir ufacık denk, bir valizle 
vapurların Trabzondan fstanbula 
aeksen kuruıa adam taşıdıkları 
bir zamanda Samıun sahilinden 
yUı elll metre açıktaki vapura 
beş liraya gidebildik. 

* Bir giln muziplik olsun diye 
bir dostuma çok pabah bir çal
gılı gazinoyu çok ucuz diye 
tavsiye etmiıtim. Onu bir baha 
ıonra yolda gördilm, aorduml 

- Gazinoya gittin mi? 
- Gittim! 
- Ucuzluğunu nHıl buldun? 
- çerdeki ucuzluk hakkında 

fikir verememl.. 
- !!? ... 
- Evel. çünkü, gardroptaki 

adam 9apkamı aldığı zaman yirmi 
beş kuruı isteyince; çarıambanın 
geliti porıembeden belU olur, 
dedim ve geri döndüm. .. 

Sözün Kııaıı: Bu vaziyet 
karıısmda Ttırkiye Turing Klubü
nUn Istanbula seyyah celbi için 
yaptığa reklamlardan, gayretler
den mUspet netice alabileceğin• 
iıter inan iıter inanma •.• 

T ütün Satışı 
Alıcı Kumpanyalar Az 

Fia t Veriyorlar 
lzmir, 28 ( Hususi) - Akhl

sarda henüz tlitUn piyasaın açıl
mamıştır. Tlltüncüler verilen fi
atleri az bulmaktadır. 

Gavurköyü ve Karaburunda 
tütün piyasası 110 kuruşa çık· 
mıştır. Kumpanyalar Kuıadssmda 
tUtUne 1 ()() kuruş fiat vermişler, 
fakat l<öylü bu fiafi beğenmemİf 
ve Uitlinünil aatmanuştır. 
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Çirkinova 
Çok Şirindir 

Çirkinova, (Hususi) - l.!mi· 
nin aksine çok şirin, çok glizel 
oJan köyümüzün evvelce senede 
iki defa mahsul verdiğini yazmış
t ı m. Maalesef şimdi bu iki mab
ıulü almak kabil olamamaktadır. 

Evvelce köyün ortasından ge
çen Dilden çayı mevsim ortasın

da taşar, tarlaları istila eder, su· 
lar çekilince arazi üzerinde kalan 
gübre toprağı besler ve ikinci mah
ımlün alınmasını mümkün kılardı. 

;oakat şiındi iş öyle değildir. Sıtma 
mücadt"le heyeti çayı temizlemiş 
~e netice de suyun seviyesi al
çalmı ş olduğu için şimdi çay taş"' 
mamakta, binnetice tarlalar gilb
reJenememektedir. 

Hatta bu ıene bir kısım arazi
de susuzluk ve glibresizlik yllılln· 
den alman ilk mahsul bile tam 
Te mütekimil olarak alınamamış• 
tar. Buranın batlıca iatibsalltı ıu· 
aam, mıaır ve karpuzdur. 

Çaym tqmamast ve kurutuJ... 
maması yüzünden belki mahsul 
aHlmışbr. Fakat bir temizlik sıt
ma mikroplarını k6knnden kurut
tuğundan bu vaziyetten halk 
çok memnundur. Ne Şaman ıekeri 
ae arabın yüzü! 

Malkara da 
Şehrin imarı için 

Çalışılıyor ---
Malkara, (Husuai) - Biribiri

ni takip eden harp feliketleri yü· 
zünden harap olmuş olan Malkara 
tehrinin imarı için yeni Belediye 
Reisi Tevfik Bey geceli gündüzlü 
bir faaliyet sarfetmektedir. Ka-
ıabada beni tarzda birçok dük· 
kinlar yaptırılıp kiraya verilmek
te, bozuk yollar tamir edilmekte, 
geniş bir meydan açılmakta ve 
meydana gayet bOyOk bir havuz 
yapbnlmaktadır. 

Malkaranın bavaıı sert ve 
rüzgarlı olmakla beraber 11hb~te 
çok faidelidir. 

Kasabanın mabrukab Kurudai 
ormanından temin edilir. Bu or· 
manda buz gibi akar sular, bil
lur gibi kaynaklar ve hadsiz he-
ıapsız derecikler vardır. 

Kurudağm tepesinde çok eski 
zamanlardan kalma bir kale de 
yardır. Bu kaleden bütün Eğe 
aahiJleriııi görmek kabildir. 

Diyarbekirde 
Şehirde Elektrik T esi sah 
Yapılacak, Fakir Halka 
Yardım Teşkilatı Yapıldı 

Diyarbekir ~Hususi) - Bele
diyemiz son zemanlarda hararetli 
bir imar faaliyetine başlamıştır. 

Yeni elektrik tesisatı vücuda ge· 
tirilmek üzere bir proje yapılmış 
ve Dahiliye Veklletine takdim 
edilmiştir. Vekaletçe tasdik edi
lir edilmez faaliyete geçilecektir. 

Şehrin en işlek caddesi üze
rindeki bütün dükkanlara vitrin· 
ler yaptırılmış, mağazalarıu ve 
caddenin güzelliği temin edilmiş
tir. Belediye caddede hayvanlı 
nakliyata menedecektir. Aşçı 
dükkanları, lokantalar, kıraatha
neler mütemadiyen doktorlar ta· 
rafından tefhş edilmektedir. 

BeJediye Doktoru Habip Poy
raz. Bey fakir halkı m•:canen 
muayene etmekte belediye de 
ilaç ann: bedava vermektedir. 
G öz hastalıkları ile mücadele için 
ce Halk Evi tarafm<la.n P~eccani 
bir göı: mua; enehanesi açılmıştır. 

• Gençler için E 1 

-----------------------.. Kendi Maluma

Konya Hastanesi 
Memleketin Asri Ve Fenni Tesisah 

Haiz Yegine Hastanesidir 
Konya (Hu

susi ) - Memle
ket hastanesi 
Tlirkiyede em
a~li bulunmıyan 

ve hastane ola
rak inşa edilen 

mükemmel bir 
binadır. Vali fz-

zet Beyin mem· 
lekete yadigir 
b:raktığı bu bina 

Uç kat Uzerine 

yapılmıştır. Bod
rum katında banyolar, memur 
Ye müstahdem odalan, litll, elek· 
trik, motör, buz, mutfak daireleri, 
ikinci katta heyeti sıhhiye oda· 
Jarı, ameliyat aalonları, llboratu
arhır, üçüncü katta da basta oda· 
le,. ı vardır. Hasta odaları birer 
ikişer ve üçer yataklı olmak Dzere 

Uşakta 
- ---

Bir Mektup 15 Gün 
Seyahat Yaptı 

Uşak, (Hususi) - lstanbuldan 
gönderilen bir mektup Uşak 
postanesinin gafleti yüzünden 
küçük bir Anadolu seyahati yap
mış, tam on bet gün trenle do
laşmıştır. Bu mektup İstanbuldan 
Uşak şeker fabrikasında bir zata 
gönderilmiş, u,ak po.!lta memuru 
mektubu şeker fabrikası torba· 
sma atacağı yerde yanlışlıkla 
Simav torbasına atlDlf, mektup 
Simava gitmiş, oradan Kntahyaya 
g6nderilmiı, daha sonra da tek· 
rQr Uşağa gelmiş ve bu aefer 
aabibine tealim edilmiştir. Bun· 
dan bqka Avrupaya g6nderil:nek 
üzere postaya verilen bir gazete 
c!e postaya veren zatın adresine 
iade edilmiştir. Bu yanlışlıklar, 
galiba işlerin çokluğundan ve 
adreslerin ıyı yazılmamasından 
oluyor. 

Ercişte 
Fena Bir Ucuzluk 

Vardır 
Erci! ( Hususi ) - Burada ha

yat çok ucuzlamıştır. Bir çift 
koç altı liraya, bir çift burma 
9 liraya satımaktadır. Bu ucu&luk 
neticesi halk parasız kalmıştır. 
20 eylüle kadar devam eden 
şiddetli soğuklar kesilmiştir. Şimdi 
memlekette bir •onbabar havası 

vardır. 

• 
Gönende 

Bir Dükkan Birdenbire 
Çöktü 

Gönen, (Hususi) - Çıra pa
zarı denilen mahalde bir dilkkln 
birdenbire çökmüştür. İnhidam 
esnasında dükkanda ve civarında 
kimse bulunmadığı için ntifusça 
zayiat olmamıştır. 

Halk Evinin faaliyeti de çok şayanı 
dikkat bir surette artmıştır. 

Lisan kursları, usuli defteri Ye 

hesap kursları açılmıştır. 

t 

ICon~• Memleket H•at•neaı m 
llç ıınıftır ve ( 400 ) karyolalıkbr. 
Fakat hutanenin fimdiki kad
rosu yftz yatakldrtır. Bittabi yOı 
yatak ihtiyaca kifayet etmemekte 
fakat blltçe zarureti dofayuıile de 
ili.ve yapılamamaktadır. Ciheti 
askeriye hiçbir masraf istemeden 
yatl\k miktanm iki yUze iblAğ 

AKSARAYDA 1 

Harap Olmıya Mah
kum Muhteşem Bir 

Şaheser Var 
Bu Eserlerin Muhafazasına 
! Çalışılmaktadır 

Aksaray (Huıuıt) - Şehrimize 
45 kilometre meaafede bulunan 
ve Selçuk Ttirklerinin HUkümdarı 
Alieddio tarafından kurulan Sul· 
tanköyOnde Sultanhanı isminde 
muhteşem bir han vardır. Hanm 
duvarlarında ve kaptSındnki itle· 
meler ve resimler birer ıaheser 
kıymetindedir. Bu muaı.~am hanın 
ortasında KtiçUk Sulankö"'ü is
mini taııyan ıarayımıı bir binanın 
yakık duvarlara bili durmaktadır. 
Osmanlı htıknmeti zamanında 
kıymeti takdir edilemiyen bu kıy
metli pheserler bakımsıılak ytl
zUnden mahiv ye harap olmak 
üzeredir. Harap olan musanna 
taşlar köylüler tarafm3an han 
ve ağıl fnşarıoda kullanılmaktadır. 
Şimdi bu kıymetli eserin muha-
fazasına çalişılmaktadır. 

Midyat MalmUdOrU 
Mardin ( Hususi ) - Midyat 

kaıası MalmUdUril Lütfi ve Vez-. 
nedar Abdilrrezzak Beylere Mali• 
ye Müfettişi Haydar Bey tarafın
dan iıten el çektirilmiştir. 

· ttmeyl, buna mu· 
kabil kendi haı· 
talarının da ayni 
hastanede tedavi 
edlimelerini tek· 
lif etmiş, fakat 
hernedense bu 
teklif kabul edil
memiftİr. 

Hulasa Konya 
memleketin en 
mUkemmel has• 
•aneaine maliktir. 

Konyalılar, ıeh-
re gelen ya· 

hancılara göğüslerini gere gere 
(hastanelerini ıöıtermekte ve 
bundan kendilerine boynk bir 
iftihar hisseıl çıkarmaktadırlar. 
Hastahaneden llyikı veçhile isti
fade edilmesi düşünillaıektadir. 
Hasıanenin hasta kadrolarımn 

arttnılmasi IAzımdır. 

Gönende ---
Su Ve ispirto 

Bulunamıyor 

Gönen, ( Hususl ) - Şehre 
gelen su yollarının tamiri müna· 
sebetile bütOn çeşmelerimiz susuz 
kalmıştır. İptidai yollardan gelen 
su borulara alınmakta, fakat de· 
mir boru yerine toprak künk kul• 
!anılmaktadır. Çeşmelerin susuz 
kalması yilzünden ıu fiatleri yük-
selmiştir. iki teneke 10-15 kuru• 
şa satılmaktadır. Reşadiye, Tır-
nava, Altay mahalleleri ile Yeni
mahallede pek mOtkUIAtla ıu 
tedarik edilmektedir. 

Kasabada bir de ispirto buh
ranı başlamııhr. Burada inhisar 
idaresinin deposu bulunmadığı 
için ispirto Bandırma inhisar ida
resinden celbedilmektedir. Fakat 
Bandırmadaki depoda da yakıla
cak ispirto kalmadığı anlqılmış

tı r. Kasaba lüks IAmbaları ile 
tenvir edildiği için yakılacak iı
dirto ihtiyacı fazlad1r. 

M. Kemalpaşada 
12 Gün Süren Orman 

Yangını 
M. Kemalpaşa, ( Hususi ) -

Kazamızın Çataldağ ormanlannda 
çıkan yangın on iki giin devam 
ettikten sonra yağan yağmurlann 
tesirile kendi kendine ıönmfiftilr. 
Patalar mmtakasmdaki meşelik· 
Jerde çıkan yanguı da iki gOn 
deYam ettikten sonra halkın ve 
memerlarm gayretile aıöndftrtıl
m8ıttlr. Yanan ormanlann mec
muu 8000 dönOmdfir. 

Antepte 
Hapishanenin Vaziyeti 

Vekalete Bildirildi 
Gaziantep, (Hususi) - Bura

nın bapiabaneıi eski bir kilise 
binasıdır. Dört beş ay evvel için· 
de beş yilz mahpus barınan bu 
dar binada timdi mahkOmlann 
adedi 965 kitiye balii olmuştur. 
Bu mahkumların dört yüzü ka
çakçılıktan mahkumdur. Binanın 
hacmı istiabisi mUsait olmadığın
dan izdihamlı vaziyet Adliye Ve
kaletine bildirilmiıtir. 

tınıza Giivenigor 
Musunuz? 

Öteden beri meıhur sözdUt: 
Bilmemek ayıp değil, bilmediğioİ 
bilmemek ayıpbr. 

Bir insan için en %iyade laıılll 
olan şey, arada, sırada sıhhatini 
olduğu gibi, malümatmı yoklamak 
ve bildiği ile bilmediğini anla· 
makhr. 
, Bunun için de en kestir 

yol kendimizi düşünmiye alı'itır 

mak ve düşünme idmanları ya?" 
maktır. 

MeselA bugiin ıizinle herkesin 
bilmeıi lazımgelen bazı sualfot 
üzerinde kendi kendimizi imtihan 
edelim: 

insanın bayabnda en mühinı 
12 keşif hangisidir ve bunlar 
niçin diğerlerinden daha mü-
himdir? · 

Bir ortamektep talebesinin 
cevap vermesi llzımgelen bu s\14 
allerin cevaplarını biliyor mus\14 
DUZ 1 

Bu ketiflerden birinciıi ater 
tir. Ateşi bulan ilk canlı maliluk, 
inaan olmuştur. insan bu sayede 
hayvanlara ve tabiate karşı ken· 
dieini korumtya ve istiklAJini ktı'" 
zanmıya muvaffak olmuştur. 

!kinci milhim keıif yay ve 
oktur. İnsan ok sayesinde düş• 
manını uzaktan öldürmiye ve arı 
üzerindeki hakimiyetini tevsie 
muktedir olmuştur. 

Üçllncü keşif, nebat büyütmek 
ve hayvanları ehlileştirmektir. f n .. 
aan bu keşfi sayesinde göçebe• 
likten kurtulup yerleşmiye ve 
medeniyet kurmıya imkAn bul· 
muştur. 

Dördüncü mühim keşif teker• 
lektir. Bütün nakliye vasitalarının 
başlangıcı tekerlektir ve insanın 
hAkimiyet sahasını genişletmiy• 
hizmet etmiştir. 

Sonra buhar, elektrik, telgraf 
telefon, radyo gibi keşifler gelir. 

Listeyi doldurmak için diğer 
keşifleri size bırakıyorum. Keneli 
aranızda münakaşa ederek bu 
keşifleri sırasile tesbite çalışımı 

ve herbirinin sebeplerini izah 
ediniz. Milnakaşa, fikri genişletir. 
Hazır malumat, dimağı atalete 
sevkeder. 

Gençleri sual sormıya ve dU-
şUnmiye alıştırmalıdır. 

Gebzede 
Alış Veriş için Bir 

Pazar Kuruldu 
Gebze (Hususi) - DUne ka· 

dar Gebzede oturanlar pazar ve 
alış veri, cihetinden çok ez 111-

diler. Epeyce ıamandanberi ka· 
sabada mevcut olmıyan bir paza· 
rm kurulmasına çalışılıyordu. Ni· 
hayet bu hafta ilk pa%ann kurul'" 
masına muvaffakıyet hisıl oldu. 
Pazar heyecanlı ve kalabalık 

geçti. Halk devamını temenni 
etmekte ve sebep olaulan şiik· 
ranla yadetmektedir. Buadan böyle 
her cumartesi gllnG Gebzede bir 
pazar kurulacaktır. 

lzmir Sahiline Yanaşan Gemi 
lzmir ( Huauıl ) - Evvelki 

glln Çeşme sahiline, ·gece saat 

ikide meçhul bir gemi yanaşarak, 
karaya eşya çıkarmak istemiş, 
fakat · Rilsumat memurları tara• 
fından görüldüğünden kaçmıştır. 

Sahile çıkarılan eşya kı rk 
kilo saçma ve bir SÜJ'Ü de k .> ı aıı 

çıng1rağıdır. 



(Siyaset Alemi 

7 alıdidi Teslilıa
t ın Karşılaştığı 
Müşküller 

Tahdidi Teelilaat Konferansına 
ıeçea celaelula birincle bir t•ldif 
J•paldaa Silib fabrikalarını deYletleN 
1İaalet111ek, huud imalib da 11lu 
\ar kontrol albnda bulundurmak. 
D..tetler, konferansa karp k.adl 
•ilerinde bulanan fabrlkalana hali-
1etf•dea mea'al tatulaealdarı 1~ 

Yarılacak ltllAfan kontrol tekll .. hu 
•etle ....U bir laa1e kon•ut 
•eakta. 

Bir 1a... • •• ett.. .. teldlff 
•••afak .. eliler. Bulana aoktal 
....,. .. ldlı Harp •• ihtlllflana 
llluaU111d .. dlnJ&nm allablanmaıaacla 
..... ua .. ml•ıuelerin menfaati 
9ardar. Uhk aekadar ~alutlu olar• 

....... ... .. • --- t,ı pler. 

............... tallrlklerla .............................. ......... _.. ......... . 

.... u ... ,. .. 1 o .......... .. 
lif. top reisin birçok mahnrlan or• 
t.dan kalchrabUir. 

Bu teldlfln muuua olu deYlet
ler, bllbu.a lkbıadl llyaHtte liberal 
•• ferdi1etçl olanlerdır. Bunlardan 
.. , taaeıl de Aaaerlkedır. 

Mllyoalarea itala ameleaine, aırf 
ferdf7et~ sllualyetla tellrlle, 1ardım 
,.,.aktu s.tinkaf .... k devi .. 
tla. bu bahlate, keadl aaa pre• 
•lpiadea a1rılmaa1 beldenemescli. 
Nitekim ilk itira:n yapan da o 
oldu. o.... oluyor ki tahdidi te.
lihat ıneaeleıl, devletleria .. aliden 
ılalıye be.ıedlld..t tbtir•larla Maraz 
•ta.elde kalmıyor, &Jftf Hmancla, 
._..telif lkbaa• fikir •• prenalp• 

ı.ı. tle -~· .. brıflk ... 
llJette, dla,..ın •IW.lardaa te_.. 
tlt edebllecetlnl beklemek muhali 
temeul et.ekten bqb bir .. , 
... ildir. llaamafl• bu hakikati bll
.ı,. ..... kalmada. Fakat b .... 
....... Mr .., .. , 1ap11 .. 1r latenlyor 

......., •• T ........ u lmlWs ..,at ... ..., ................ L. 

Yuvarlak 
Atasa 
orı/eransı 

SOrerya 

ı •• a.,, 27 - mli1etpener 
...... ,..._ .... koafe. 
?a .......... edilımleria ..... 
htleriadea ft Wllaaııa O.adinin 
llatlhap eclllmemtılİllclen fİklJet• 
tidirler. IAeraller ele Yasiyetten 
-...... Her iki flrkaya ...... 
"'P sazeteler, blk6mete kazmak· ....... .,. 

6000 Gmci 
'-ita1 tr - Maclru'da 

1NYC1 bly6k ltir hareket 
ı ...... 

BABICI TIL&B LAB 

Cihan Sulhö 
Amerika, Bunu Temin için Avrupa 

he Beraber Çalışmajı istiyor 
Paril 27 - Franm BqweldU 

M. HerlJo bir aatkanda .....,. 
tir ki: 

- Fraamıa emnl ..a&metl 
cliier mlletler lcla a•n ol
dujodaa FND1Uıa _ _... 

metine mırbuta& Ta••••• 
nllapener olan Fr-. bltlll 
lttilaadı temin içla haardar. E..t 
alla iatiyorum. Ha1aller mllal 
detll. hakikatler 181hll latlJ--. 
Fruu, lnıilaen ve A..ura 
aruaacla iyi bir ulqma lallll 
olmuam te81eaal ecll1oram. 

..r ..... Çallflllltk Lazım 

~eYJork, 27 - Haridye Na
llrl 11. Stimaoa, bir •tk•cla 
A........_ Amıpa le b.ahw 
çab,.uuaıa, cihan aalhl lçia el· 
zem oldajaaa a&ylemİf ve de
miftir ki: 

- MDtterek pyeye •ual ol
mak içia milletler beraber çalat
machkça cihan mlbOaOn tahakku
kuna imkln 1oktar. Biz iftirAk 
etmeclllimiz taktirde bu milm
ldln olmayacakbr. Hiçbir zaman 
bblm clemaıoldanmas, Avrupalı 
borçluların manevralanna kal'fl 
bu kadar bağınp çapmadılar . 
pzetelerimiz, beynelmilel beraber 
çahfma için ilzam olan tedbirleri 
tenkit ederken bu derece fiddetli 
clawaamaclalar 

Jepon T•ldlll 
Vafiaıton 27 - Sil•hlann 

aulbl- mabaclile JapoaJaaua 
ileri aBreceji proje Amerika ta· 
rafmdan iri ltir f8kiWe ka,..la· 
ucaktır. 

Pr ..... z Pllnt 
Parla f"I - Fraumn yeni 

taWicll t..W.t pM•ada a..11111 
dea o. ...... ., ... ki: ... 
ela ..... ..... mMdetiaia 
ualbl8Mı baklmatla k•vıt 7ok
tur. 

Hitlerciler 
'' Brüning,, 
Taşladılar 

Bertin 28 - SaWr ..... idi 
M. Brlning, HitlerciJerin ta•~ 
ıuna ujramıfbr. Hitlerciler, M. 
Brlniaı'm otomobilini tap tut· 
muılardar. Arabawa cam kual
mıı İM de aabık Bapeldle bir 
.. , ........ r. 

\ 

Fraıraanıa Uuıt Şark donanmasına aeuqp olan AmlnJ ,...W •Pdaau
gaet•, Jap01ıyada Yotusub ftllQbalırt.int sfyaret etmlftir. Bu manuebeile 
gem~nin "t' .,.. efradl o cıvarda bulunan lleyji ınnulanm dJaret 
etmı9lerclfr. miais, P'nlasn bahriyelileri battan••• japea mhmMıc1ar1an 
oldafu halde lle1ji manu&uıa4an çıkarkn rllılter•.ttedlr. 

Hak Kuvvetlinindir ! 
Prusyadaki Meşru Hükumetin Elinde 

Hiçbir Kuvvet Yoktur! -
Berlia 23 - Laypzig ytkıek dejildir. Prusyada birtalam allç-

mahkemeainin kannndan 10nra lülder zuh6r edecefi .a1len-
Pru.,ada iki blldlmet vardır. mektedir. 
Hukuki noktai nazardan M.Bravo Ynbek mabkelftnia karan, 
hakikatte de Pruıya komiseri M. Bq•ekil Fon Papea •e M. &raht 
Bralat iletici. .,..., lııiiodeclir. Bu içia her aekadar bir haimet 
..,. sarip .. ,...... yol aç- olmupa da, .. ki ..... 
maktad1r. llaWremesm kararın- n iktidar F• .......... 
dan caaret alaa M. Bran'ın Halhuld P....,.. Mlkt-
.ut#a bql ficldetli bir mlca- metin eliatle ita •llJ•• brp 
deleye ılreceli halteri dotr• k.,acak biclNr bwet 1oldar. 

Almang1 

Nasd 
idare Edilecek? 

Leaclr•, 27 - Lpelül Foa 
Papea clemiftir iri: 

•Artık Almaa milleti. çok 
defa keMi __,eatlerini milletia 
... futiaclell 8etta tutu fırkalar 
tarafından icl~ e<lil111ek i.temi-, .... " 

•Bltla Almanlar, borçlarına 
mertçe &demek istiyorlar. Y aloıa 
Almanya'Dl8 ademe kabiliyetinin 
yapacai• ilwacata, memlekette 
1.tifen •ahllaUeri ve imal edilen 
qJayı ecaebi piyaMlarıacla uta
IMlmniae pek zi:rade bath bulun• 
dujuou aaut••mak icap eder." 

• 

Japonga 
Rusltuın 

Düşmanı Mıdır? 
Ceaevre 2f - .)anaal dl G .. 

nev suete8İ, .. Japon,., Soret· 
t...hl dit DH 1 " İlimli ... 
kalesinde crıyor ki : 

• - Bazı japo11 ajaalan, Ja
ponyanın uaak Şarkta KomlDizme 
kaqa bir iatiuıoa iatibklaı olda
junu Anapaya inuclırmlflarchr. 
Japoalar BelfeYildite meyyal olu 
Çine larta harp aemlflarctar. ., 
Bu iddia 1-..t ... , Çin· japoa 
harbinin Sıebelli bu dejiWir. R.s 
Çin harbi eakidea inkataa .... 
mas1clır • 

UMARASI 11t: 5!iE55S!E!E555!5E51.Uaf- olart" clecli, •Ba1ums, 
uma mlclclet durmakta. atea 

ÇOGUBLDIU• :?.'~=.~ 
~..... beDI llOl"Ulll•K u&c:• ..... ,,.... ...,. ... ... 

huu ··• ... . ·• -t:.ı •\.o•~&t "6ır 

...ı da1""'7orclu: 
- K•itl•zi iN liale _., 

malda utMmaa ltinıd. 
llJ• ....,.• llaJtcır.yer, ayak

ı.. ,... --·" pabrb , ... ,.,... ... ...... ..... ka-
a..n7orda. GWen 1uaalıp..._ 
Baiaa ammdea •tw1or•111 p 
bl ,.,.._ A-- brl'miı ..................... " ...... 
........... '91 ............. . 

... 1c.....- \&ılk ............ 

.,.. 1~ 

•,ak ---bircleeWre .... 
nlclu. ...... ,.tle ı&aJetiai, , .... 
iW tllzeNti, hafifçe lblrdl ve 
dedi lô : 

-He..-b"llalMu...ıan 
yapcfbrl ... ti•di diler ahifa
ları a1m1ya pliyorumt 

Kapaya dojnl Jlrldl. Fakat 
...... ~- ....... K... p1ıa .. 
det ,.....ta ile l.ni ....... 
• F.kat '* oillıa .,.._ Ji1e
cektir t. Aaae•: • 8-a 
el:lil " ... " - .. 

dlt'metı_, ...... 
1r •• r1.ı.. 

NiM• t.a,ak ....... llicldet 
........ Jırhaıt .w.+a lmbmm 
ııbr .. lda metıaldL Senenir 
klrue: .. Siziioll ckel tatt.. t 
dedl Diliai anlar aeu.t., Aıı
aem nineme bakta, J••qca ..... 
fakta ıezindi ,. teknr bua 
doiru seleli. 

- Baylk ., ............ . 
vakit dhdil 

Dire ._..._ Nille• Mcl&lıde 

•ukı•lle etti: 

..... o... ..... --•··-
v......ıe.c1aa-••? . 

'( Göniil /şleri 
• 

Büyük 
Bir İftiraya 
uıradım 

• 
] 

Çok blJlk bir iftira,. .... 
.... Sekiz ft OD yaşmda ld 
otlum var. Senelerce mee'at bir 
yuvama lauet ederek dafıbmı• 
~lfU dlpnanlanm varmq. Ço-
caldujamclanberi ~il 
ui1 ve temi& bir aileDİD evlldll. 
,.,. alDuebelte ........._ 
t11U1.ak he .. • .W."da 
,,_. • iMi ..,... k1pd .. 
.... ~ sllti. ŞllMI ..... 
_. IPa ,....,.._ Kocam pil 
...,.. o.ı ..., ..... 
.... tlafw çok ....,_. .... 
pek .... leJ'Hclilaa. ..... ....,. 

Km-, iftirara ajraauf ..._ 
llnla. Fabt )'ÜaDCI bir ...... 
ı..,kalmmn auan dikbtİllİ cel
...__ denade ......... 
ba ••ml•t ••Hnaıa tau••IM 
yok. F.liııa oila kea.._i allkı •• 
etmiyea iti.. ele kantar •• 
.. ,.. bir .. ,..aktu •••k ..... 

Fabt maclemki ketaelinclea • 
emİlllill, mademki kocam n nW 
8"iyorma, o takdirde lroca
nm itimat •• hlrmet ettlli 
kimselerin te....ı.a mlncaat 
et, onlar YUltuile 1apılaa ..... 
rataa bir 1alandaa •• iftiradaa 
ibaı.t oldata- anlatarak, koc:a-
Dlll bata ettijini İspata cahf. 
Zaten mahkemeden talik karan 
alabilmek için flpbe etm.U kili 
......... t .... icap .... 
..... pculdar111111 ,.......... 
• iltif .... edeWliniD. o.a.r • 
.............. boa .... ,. -
·•ıbllirler. 

Ve ailaayet ... a•ltette ... 
laadajaaua tlJledildeıl .... 
kimse, oaun da lrocaeıa .... 
mdWai " .m teıı.a,. .......,. .. ,..., _...._ 
"""" --- k•"'flai•· 

Geçı•• P•clikte ,...._ 1. 
.... aı.,.ttflimla Wr •• .. % 
berine. yine oradaa dijw Wr 
Hakin ef•••• Wr ....... 
almlf ye ba immın kea...._ 

ait .......... tarihini -·-
Bu t..nw Japbk. Şimdi de lteld 
Hakkı Ef•diclea 1.m bir .-. 
bip aldık. a.. d• Halda,.. .. 
llaklayım diyor. 

....ıte 

••eciilm. . 

HA..~ntTRYZ& 

s...n.k ...... illirl ... 
içine ...................... 
.,ak ...... ---~· 

Gtıl'lt' 
uaım, ..- in laalDIDtlald ...., ......................... 
HeRleD her aqa. Yakti1li ...... 
.-PriJOl'a Betlepria e ... 
ohlraa a-ç .... hı dmta 
sabitler 4e llW• tdraalara .... . ., .......... .., ...... . 
~ ... , ...... ... 
....... Jt ............. . 
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1 ' Diinya Hiidise!eri 
-.-------------,-
14 Senede 
Gelebilen 
Bir Mektu~ 

Tesadüfün çok acı ve garip 
cilveleri vardır. Bunu, F ransada 
bir hafta evvel geçen bir hadise 
Ue bir daha anlamıt oluyoruz. 
Vak'a 9udur: 

lnransoo kasabası ahalisinden 
Madam Rişar, umumi barpte 
öldüğü bildirilen oğlundan bir 
mektup almıştır, bu mektup 
kadına bir hafta evvel gelmiştir. 
Harbiye Nezareti vasıtasile oğlu
nun maktul diiştliğüne dair resmi 
aurette haberdar olan kadın, 
bunu, kaderin güzel bir mUjdesi 
teklinde telakki ederek çıldırmış 
gibi mektubu okumıya başlamış

tır. Fakat daha ilk satırlar, bi
çarenin bu 8evincini amansı7. bir 
ıiddetle kırmış bulunuyordu. 
ÇUnki bu mektup harbin son 
senesı oran 1918 de postaya 
•erilmiş, ıonra delikanlı harbe 
girmiş ve maktul düşmtiştUr. 

Mektup, postaya verildikten tam 
14 sene sonra sahibinin eline 
aeçmiş bulunuyor, demektir. 

idare israfları 
Viyanadan yazılıyor : Maruf 

Alman iktısatçılarından Eckhard 
isminde biri, Alman gazetelerin
den birinde şayanı dikkat bir 
istatistik ve bir tenkit yazısı 
neşretmiştir. Bu muharririn ka
naatine göre, bugilnkil buhran, 
herşeyden evvel devlet işlerinde 
yapılan israftan ileri geliyor ve 
misal olarak Alman Müzelerini 
ele alıyor. Diyor ki: Berlinde 50 
milyona bir Müze yaptırıldı. Bina 
tamamlanmadan modası geçti. 
Sonra bu idarenin başında bir 
umumi müdür, on dört mildUr 
ve birçok mühim dereceli memur 
vardır. Bu idare için senede üç 
küsur milyon mark tahsisat verilir 
'fe sonra müzeleri zenginleştirmek 
için senede yeui eserler almak 
maksadile ayrılan para yarım 
milyon markı geçmez. Şu halde, 
Alman müzelerini bir senede 
gezen ziyaretçilerin miktarı na-
2arı dikkate alınırsa, bunların 

beheri senede, Alman hükumeti
ne J mark 60 fenike mal oluyor. 

Niçin? 
Ve muharrir ilave ediyor: 
Eğer devlet işlerinde de ikh

aat ve ticaret zihniyeti bir parça 
hakim olmazsa bu çıkmazdan 
cıkılamaz. 

işsizliğe Çare! 
Berlin - Son günlerde, hemen 

bl\tün Alman gazetelerinde Kurt 
Hagen imzasile "Mühim bir keşif,, 
unvanlı garip bir iUm çıkıyor. 

Bu ilanın aahibi, iddia ediyor ki 
diinyanın büyük bir sıkıntı çek~ 

tiği işsizlik meselesini halledecek 
~areyi bulmuştur. İddiasının 
esasstz olduğunu ispat edene de, 
ismını bildirdiği bir Bankaya 
koymuş olduğu ( 3000 ) markı 
mükafat olarak vereceğini taah
hüt ediyor. 

Muvaıenesi yerinde olmıyan 
bir adamın hayal mahsulü adde
dilen bu iddiası henüz hiçbir 
akis hasıl etmemiştir. 
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MEDDAH ANLATIYOR: 

"Aman Karıcığım.. Ben Ettim, Sen 
Etme. Beni Şu F eıaketten Kurtar!,, 

Zavallı Adam.. Afyon Yuta Yuta Oynatmış! 

Kapıdan her başını uzatan bir 
kere soruyordu: 

- Meddah var mı, meddah? 
Garson elden ayaktan karşı

lıyor: 
- Neredeyse gelir ... Siz bu

yurun da ..• 
Meddah Efendiyi, benliz or

tada göremiyoruz. Tam saat 9 da 
bc>ynunda mendili, elinde bastonu 
'
1 Hay Hak! ,, Diye içeri giren 
şişman bir adamı gösterdiler: 

- f şte geldi ... 
- Meddah bu mu? 
- Ta kendisi... 
Herkeste bir yer açma telaşı .. 

Ona yakın oturmak arzuları, 
" edep ve terbiye dairesinde asri 
hikaye ,, dinlemiye hazırlansın ... 

Meddah Efendi, kahvenin için
dekileri alıcı gözile şöyle bir 
sUzdükten ve galiba çaktırmadan 
adetlerini gizlice say~ıktan sonra 
ağır ağ.r yilrüclü. Üç basamak 
merdivenle çıkılır bir tümseldc, 
kendisi için konulan iskemleye 
bir kürsü hocası gibi azametle 
yerleşti. Boynundaki mendili en
sesinde, yüzünde dc,laştırarak 
terlerini sildi. Bir iki kere kesik 
kesik öksürdü. El çırparak: 

- Dolgunca bir kahve l Diye 
seslendi. 

ı<ahvesini içerken derin derin 
düşünüyor, arada bir bıyık altı 
gülüyor. Belli ki kafasının içinde 
hikayelerine bir geçit resmi yap
tırmakla meşgul... 

Artık kimse nefes bile almak 
istemiyor. Meddah, bir iki te
kerlemeden sonra, başladı : 

- Efendim... Vakti evailde, 
RumeHhisarın Tekketepesi, den
mekle maruf semtinde zengin bir 
kuyumcu otururdu. Hacı Tomruk 
ismindeki bu adam, inatçı mı 
inatçı, cahil mi cahildi. Cahil de 
değil, eçhel, müütecahil (?) bir 
herifti. 

Hacı Tomruk bir glin Bedes
tendeki ahpabım ziyarete ~ itti. 
Ahpabı, onu kapıdan karşıladı: 

- Buyurun Hacı Efendi .. Huda 
alim, fakiri ihya ettiniz. 

Hacı Tomruğun gözü abpa
bının dükkamnda bir levhaya 
ilişti. Levhada şu yazıh idi: "Ka
dınlardan kendini sakın! ,, 

Tomruk sordu: 
- Kadınlardan niçin sakına·· 

cakmışım? 
- Efendinı, tren tarifesi -

hepsi değil ya - bazıları hilckAr 
olurlar ... 

- Haydi oradan... Hiç o cin-
sı itiften fena şey sadır olur mu? 

- Tecrübesi kolay efendim ... 
Tomruk büsblitiln hiddetlenir: 
- Peki.. Şimdi benim kırk 

yıllık karım da hilekAr mıdır? 
Hilekardır, demiyorum. 

Fakat isterse, hilenin alisını 
yapar. 

Hacı Tomruk, tenyllzilne eve 
döner. Karısım çağtrbr: 

Hanım. . Baksana bana .• 
Buyur kocacığım .. 
Sen hHekar mısın? 
A... o nasıl söz .. 
Bilmem. Bütün kadınlar 

hilekardır dediler de .. 
- Haşaf.. Kabul etmem .. 
- Karı: Bana bak.. Hile nasıl 

olurmuş, bana öğreteceksin ... 
Yoksa, talakı selase ve müsellese 
ile benden boşsun! 

- Aman kocacığım, yapma 
etme ... 

- Çok laf dinlemem; bana 
mutlaka bir hile yapacaksın! 

Kadın, l>irçok ısrar ederse de 
kocasına meram anlatamaz, niha
yet, dediğini yapmıya razı olur. 

Hacı Tomruk afyon tiryakisidir. 
Akşamları ikr tanecik hap yut
madan uyuyamaz. Evin karşısın· 
daki tekkede bir ihtiyar derviş 

var; bu da af yon tiryakisi ... 
Hacı ile derviş biribirlerine 

o kadar benziyorlar ki bir elma-
nın yansı hacı Tomruk, yarısı 
derviş Mustafa.. Kadın, bir ak
şam kocasına afyonu yutturur. 
Pencereye oturup bekler. Derviş 
afuyonunu yutunca hemen u.şağı 
Kastamonulu Mehnıede seslenir: 

Mehmet!.. 
- lfendum ... 
- Şu dervişi sırtlayıp eve 

getireceksin .. 
- Aman ifendum.. İlin fıka

ra dervişten ne istersin ... 
- Sen karışma.. Dediğimi 

yap .. , 
Mehmet, Dervİf Mustafayı 

omuzlar, eve gelir. Çoklan yata
ğında sızan Hacı Tomruğun el
bisesi dervişe, dervişin elbisesi 
de hacıya giydirilir. Hac; Tom
ruk tekkeye, Derviş Mustafa eve .. 
Böylece bir becayiş yapıldıktan 
sonra, gece yans na doğru Hacı 
T oıııruk, ayazda esniyerek uyanır. 
Bakar ki, açık bir yerde .. 

- Allah.. Allah.. der. Zahir, 
kürkümü giymeden bahçeye 
çıkmııım ... 

Hacı Tomruğun yatak oda
sındaki Derviş Mustafa da biraz 
sonra gozunu açar. Bakar ki, 
döşeli dayalı bir evde, kuştüyü 
yatakta yan yatıyor. 

- Afyonu fazla kaçırmışım .. 
Hala dalga geçiyorum.. Diye 
düşünür. 

Biraz sonra, kapı açılır, Tom
ruğun karısı Huriye Hanım içeri 
gır er: 

- Kalktın mı kocacığım? 
Derviş Mustafa büsbütün ser

semler: 
- Ne kocası Hanım?.. Ben 

Derviş Mustafayım ... 
- Sapatma efendi ... Sen Hacı 

Tomruk değil misin? 
- Suphanallah... peki senin 

adın ne? 
Huriye ... 

- Derviş, dütünüyor: 0 Dun-

yadaki ecri ve müsevvebahm yüzün
den ahirete düştüm, bu karşım
daki de huri olacak! 

Nihayet, kadın işi kendisine 
aç<ır: Kocasına bir hile yaptığmı 
anlatır. Sonund'8 da: 

- Dünyalığını unutmam ..• Ba
ba erenler... Sen keyfine bak ..• 
Der ... 

Biz gelelim Hacı Tomruğa •.• 
Uykudan uyanınca ilk işi karısına 
seslenmek olur: 

- Huriye, Huriye!. 
Huriyenin yerine. tekkenin 

dervişJerinden bir ihtiyar kal'şı
sına çıkar: 

- Ne o 1 Baba erenler .. Bu 
gece tatlı bir rüya gördün gali
ba,. Huriye, Huriye ciiye sayıkh
yorsun .. 

- Ne sayıklaması yahu .. Ka
rımı çağırıyorum .. 

- Hadi.. Hadi.. Lafı bırak 
ta kalk bize lokma hazırla ... 

- Ne lokması? .. 
- Tekkeye aş.. Ne lokması 

olacak? 
Uzatmıyalım, Hacı Tomruk 

bu sözlerden büsbiitUn fitili ahr: 
- Ben Hacı T omrukum .. Be

de~lende diikkan sahibiyim! Diye 
bağırdığı zaman yer gök inler. 
İş, şeyhe kadar dayanır. Çağırıp 
kendisine sorarlar: 

- Sen kimsin? 
- Sahibi Tomrukuın .• 
Şeyh emir verir: 
- Zavallı, afyon yuta yuta 

oynatmış. Kafasını teknenin içine 
sokup bir güzelce ıslatın 1 

Hac: Tomruk bar bar bağınr. 
ı Dinliyen olmaz. Tutup bir güzel 

falakaya çekerler. Yine nafile; 
herif: 

- Hacı T omruğom, diyor da 
bir ~aha elemiyor. Nihayet yaka
paça edip tımarhaneye koymak
tan başka çare bulamazlar. 

Hacı Tomruk, tı marhanede 
gözlerini şınlata dursun, Derviş 
Mustafa hergün pazar kayığile 
Boğaziçinden Bedestene gider 
gelir. Herkes, kendisini Hacı Tom
ruk zannettiği için mesele yok. 

Sahici Hacı Tomruğa, tımar
hanede hergün sorarlar: 

- Derviş Mustafa mısın, Hacı 
Tomruk musun? 

Hacı Toanrukuml Deyince ba· 
ıarlar sopayı ... Zavallı Hacı, her
giln birkaç nöbet dayak yer. 
Aradan böyle bir müddet geç· 
tikten sonra, karısı Huriye Ha
nım, nihayet insafa gelir. Tımar
hanede Hacı lomruğu arar, 
bulur. T oınruk, karısını tanıyrnca 

eline, ayağma kaparnr: 
- Aman karıcığım .. Ben et

tim, sen etme... Diye y~lvanr. 
Kadın, tler ki: 
- Hekimler, bugün yine sana 

Derviş Mustafa mısm, Hacı T om
ruk musun? Diye sordukları za
man: 

- Hacı Tomruk ta kim 

Kari Mektupları 
1 1 

Garp 
Eserlerine· 
Muhtacız 

BugUn garbın büyük adamla• 
rınm ancak isimlerini tanıyoruz. 

Kafamızda bir ismihas kalabalığı 
var. Bu ilim adamlarının eserle
rım okuyacak münevverlerimiz 
çok az. Çünkll bu kitapları anla· 
yacak kadar lisan bilenlerimiz, 
parmakla sayılacak kadar mah· 
dut. Bu adamları tanımak ibtiya• 
cile yanıp tutuşan biz mllnevver
ler ne yapalım. Maarif Veklleti 

dünya şehirlerinin kitaplarım bu 

işte liyakati olan ediplerimize, 
muallimlerimize tercüme ettire· 
mez mi'i Öyle zannediyorum ki, 
küçük bir himmetle bu iş 15- 20 
sene içinde halledilmiş olacaktır. 

Vücuda gelecek kütüphane belki 
milli bir mahiyette olmıyacakbr. 

Ziyana yok. Hiç olmazsa bundan 
sonra yetişecek nesil biraz eksik 
te olsa bu kütüphane vasıtasile 

garbı, bugünkü nesilden daha 
iyi tanıtmak fırsatım elde eder. 
Hem bu teşebbüs milli bir kll
tüphanenin vücut bulmasına mani 
değildir. Bilakis bu işi de teshil 
eder. Bu hususta alAkadarların 

nazarı dikkatini ceJbetmenizi rica 
ederim. Bir "jlu alliııı 

Radyo Parazitleri 
Her akşam radyo dinliyece· 

ğimiz zaman araya telsiz muha
beratı girmekte ve radyo neşri

yatını dfü.gün dinlememize mani 
olmaktadır. Yirmi dört saatle 
dört saat radyo muhaberesi ya

pılmasa olmaz mı? 
Karilerlnh.den Oğuz Necdet 

oluyor? Ben kırk yıllık Bek
taşi fıkRrası Derviş Mustafayım 

dersin. 
Tomruk, kansının dediği 

gibi yapar. Hekimler, bunu "akıl
lanmış,. diyerek serbest bırakır• 
lar. Hnriye Hamın, bir gece, 
Derviş Mustafayal afyonu bolca 
yutturarak uyuttuktan sonra tek
kesine gönderir. Kocasını da eve 
alır. Tomruk dünyaya yeniden 
gelmişe döner. Tekkede "mu
hibban,, dervişin etrafını alırlar; 

- Geçmiş olsun baba erenler .• 
Derviş şaşırır: 

- Niye geçmiş olsun ? 
- Canım sen tımarhanede 

değil mi idin? 
- Ne tımarhanesi .• Hacı 

Tomruğun evindeydim. 
Biribirlerine bakışırlar: 

- Acaba yine oynatıyor mu? 
Fakat, tımarhaneye giren 

derviş olmadığını anhyarak sevi· 
nirler. Hacı Tomruk evine, Der• 
viş Mustafa tekkesine kavuştuk
ları için ikiıi de memnun .. 

* Meddah, arayerde, Kastamo
nili Türkün, Acemin, Kürdün, 
Lazın, Y ahudinin, Rum un, Ermc
ninin taklitlerini yaparak, hikA
yesine çeşni katmayi de unut
muyordu. 

Meddah. dediğimiz bu zaval
lıların şimdiye kadar methettikleri 
kimseye ben rastlamadım. Adam • 
çekiştirmiye gelince evelallab ... 
O halde, neden, ne münasebetle 
atları meddah çıkm&ş? Ü;asmı 
bilmem. Bildiğim bir şey varsa: 
Zeki bir meddah kendini tatlı 
tatlı dinletm\!nİn her devirde 

yolunu buluyor. 
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Ssyfa 7 

_ı 1 ı 
j Ziraat Bilgisi l · 

1 1 
Bağlar 
Ne Zaman 
Be!lenmelidir? · 

Gebzede M. Ef. ye; 
Bağların tımar ve terbiyesin· 

deki en mühim işlerden biri de 
hiç şüphe yok ki bağ toprağının 
bellenmesidir. Toprak nekadar 
fazla ve vaktinde işlenirse ba
ğın hayat ve mahsulü de o 
derece artar. Fakat şu noktayı 
daima akılda tutmalıdır ki her 
laman tabiatin hırçm tesirleri 
altında iken vaktinde ve usulün· 
de yapılmayan ziraat işlerinin kıy
n1eti pek noksandır. 

Bağların bellenmesi, gerek 
budanması, gerek ilaçlanması hep 
muayyen ve dikkatli zamanlara 
tesadüf etmek icap eder. Bizde 
ötedenberi mart ayı bağ işlerinin 
başlangıcı addedilmiıtir. Bozumu 
blüteakıp içinden çıkılan bağlara 

ancak martta bir kere daha uğ· 
ramltr. Halbuki bu tarz,- bugUnkU 
bağcıhk ilmi ile hiç te kabili 
telif değildir. Bağların iyi bir şe· 
kilde terbiyesi o muhitin iklim 
Ye şeraiti tabiiyesile çok ;>la· 
kadard&r. Soğuk iklimler, şinı a.1.: 
karşı olan yamaçlar, daha mule· 
dil ve sıcak yamaçlardan bittabi 
başka bir mevsim tımarına tabi 
o]urlar. Binaenaleyh muhit ve 
iklimi daima göz önünde bulun
durmak ve ona göre hareket et· 
nıek lazımdır. 

İzmit köfezi gibi mutedil iklimli 
Yerlerde bağların sonbaharda bel
lenmesi birçok sebeplerden dolayı 
laruridir. Gebze, Tavşancil, 
beğirmendere ve havalisine yaz 
Yağmurları noksan düştüğünden 
bağların su ihtiyacını daha evvel
den tadarik etmek icap etmekte· 
dir. Kezalik bu havalideki bazı 
haşerelere karşı da ( İno ve Ôde
blis ) kıştan evvel bel ve temiz· 
lik budamasmm icrası, kabukların 
•oyulması ve badana edilmesi 
lazınıgelir. Bilhassa bu sonuncu 
temizlik işlerinin pek büyük 
eheıniyeti vardır. • İzmit körfezin· 
deki seyahatlerimde kasımda bel 
\fe temizlik yapan birçok_ bağcı· 
ların muvaffakıyetlerini gördüm • 
Şu halde müsait olan butün bu 
havalide bağ bozumunu müteakıp 
hu işlere başlanmalıdır. 

Bağlar bozulduktan bir ay 
sonra ilk yağmurların tav)arile == 
l'av bağlara girilerek temiz bir 
bel atılmalıdır. Bu esnada lüzum
suz olan dallar da kesilerek yalnız 
llıartta kesilecek olan ana dallar 
bırakılmalıdır. Bu sayede hem 
dallar üzerin deki birçok haşere
lerin ve hastahklarm yumurtaları 
Yok edilmiş hem de bu mevsimde 
Ucuz olan amele ücretlerinden 
'k'stifade edilmiş olur. Bu suretle 

aba temizlik işleri yapılan bağ 
kışın bütün yağmur sularım bağ· 
rına alır ve ilerideki kuraklığı 
•igorta eder "yaprak1arı ve birtok dalları temizlenerek açılan 
f ağların kış donlarına daha 
azla mukavemet ettiği görülmüş-
~ür" kıştan evvel kesilen dallar
f an da yakacak makamında isti-
ade edilir. En nihayet kış don
larının tesiri geçince omcaların 
kütiiklerindeki kabul~lar ele bir 
çuval sarıl p ovmak suretile so
Yulur ve üzerine de ya adi kireç 
~:da?ası yahut ta yliz kilo suya 

a kıla sülfat dö fer karaboya 
\le 1 ~ilo as;t sülfürik zaçyağı 
h_~sabıle hazırlanan mahliilden 
•urüliirse bu mahlul kabuk altla-
lına saklanmış olan Ödemis ve 
.. na haşeresinia yumurtalarını da 
oldi\rür ve asmaların bünyesini 
sa~b.mlaştınr. "Kabuk soyma 
bağların adeta banyosudur. " 
b Bu ameliyt>den sonra artık 
udamıya başlanır ki bövlece 

anlattığımız usul İzmit körfezi 
n_ııntakasmdaki bağlar için en iyi 
tımar usulüdür. - <;iflı;i 

- :...-.;_=-=::::::ııım: 

Dünyada Olup Bitenler Balkanlarda 

Bir Şehrin Süprüntüsünden Kom~tec~ler 
Faalıyetı 

Nasıl 
• istifade Edilir? Arttırdılar 

Belgrat ( Husuıt ) - Bulgar 
komitecilerinden mürekkep sekiz 
on kişilik bir çete, birl<aç gün 
evvel Yugoslav hududundan içeri Çöpler Kömür Yerine Yakılıyor 

Solda:. SUprdntU kamy«ııl'"' · vlr•Ç eltlnda. Salda ı Kamyonun Ust kıemı hava yollle 
tz-brlka kazanına gidiyor 

Binlerce senedenberi boşluk ı 
içinde dönen küremizin, buglln ' 
kol<muş bir pislik yuvası haline 
gelmesi lazımdı. Eğer bu böyle 

olmamış, gelip geçen muharebe· 
lere, veba gibi, kolera gibi afet-

lere, facia ve felaketlere rağmen 
ihtiyar toprağımız bir çöplük 

haline gelmemi~ ise, bunu biz 
toprağın tasfiye edici ve temizle· 

yici hassasına borçluyuz. Fakat 
şehirler, toprağın bu kurtarıcı 

yardımından mahrumdurlar. Onun 
içindir ki temizlik işi, şehirlerde, 

bilhassa mühim bir cemiyet me• 
selesi haline gelmiştir. 

Fakat İstanbul için böyle bir 
mesele yoktur. Çünkü bundan 
elli sene evvel vaziyet ne idise 
bugün de öyledir ; ihtimal elli 
sene sonrada bu iş böyle devam 

edecektir. Herglin, biribiri arkasına 
dizilen mavnalar, etraflarına ko
ku ve hastalı!{ 11aça saça denize 
açılacaklar, müsait olmıyan hava
larda şöyle bar Saray burnunu 

kıracaklar ve martıların çığlıkları 

arasında denize döküleceklerdir. 

Fakat kendini medeni vasıta
larla cihazlandıran bir şehirde 

bu iş böyle göriilmez. MeselA 
Parisi alalım, Pariste dört büyük 
elektrik fabrikası vardır ki bun· 
ların: dördü de Parisin süprüntU
lerile işlerler. Bunlar: Romenvil, 
Sentuan, issi Lemulino ve İvri 
fabrikalarıdır. 

Paris şehrinde günde iki mil
yon kilo süprüntü toplanır. Bu 
toplamş, belediye elinde bulunan 
elektrik fabrikalarmm hususi 
kamyonlarile yapılır. Mesela 1vri 
fabrikasınm bu neviden 100 
kamyonu vardır. Bunların behe
mehal 60 - 70 tanesi hergün va
zifeyi:' çıkarılır. Bu kamyonların 

alt kısımları çıkabilecek şekilde 

yaptlmıştır. Yine ayrıca bu ara
banın altı, muayyen bir düğmeye 
basılır basılmaz açıhr. Kamyonlar 

Fabrlkalarrn, beheri 70 metreyi 
outan oacalarından biri 

takriben 5000 kiloluk $Üprüntli 

tajıyabilirler. 
Kamyonlar sokaklarda dola

şarak kendilerine ayrılan mınta
kalaı dan süpr;intüleri alır almaz 

doğru ait oldukları elektrik 
fabrikasının yolunu tutarlar. 
Gelen kamyonlar, derhal sıra 

ile vinçlere takıl : r, hava yolile 
fabrikanın üzerine gider, kazan 

dairesinin dibi açılır ve içindeki 
süprüntüleri bırakır bırakmaz 

yine hava yolile ayrı bir geçit
ten eski yerine gelir, yere indi-

rilir ve garajına hareket eder. 
Kamyonlar bu garajda evvela 
krezi) ile mükemmel bir surette 

dezenfekte edilir, her tarafı 
silinir, temizlenir ve pırıl pırıl 
bir bale konar. 

Gelelim şimdi elektrik fabri
kasımn kazanma giren ıüprlkn

tülerere: Bu süprüntüler burada 
mükemmel bir surette ytlnar 
ve şehrin elektrik ihtiyacını, 
sıcaklığını, hareket kuvv.etini 

temin ederler. Fakat bunların 
içinde yanmıyan birtakım mad-

deler vardır : T enf'ke parçalari, 
konserve kutuları, eski karyo· 
lalar, taş, toprak ve kiremit 
parçaları, eski çinkolar ve saire. 

Kiremit ve tuğlaya ait eşya, 
fabrikaya merbut diğer bir da
ireye nakil edilirler ve derhal 
maşfer denilen · sun'i bir kire
mide kalbolunurlar. Bu, ayrı bir 
fabrikadır ki mükemmelen İf 
yapar. Demir ve .teneke parça· 

ları, kuvvttli elektrik çeliklerinin 
altında beheri 80 kiloluk blokla· 
ra taksim edilir ve bunlar şeh
rin döküm fabrikalarına satılırlar. 

Bundan başka, son bir usul 
ile bu pisliklerden çıkarslan 
klorür deten ile adi cins ipek 
çorapların ağırlığı arttırıhr, daha 
yüksek bir fiat ile satmak imkAnı 
temin edilir. 

Bu süprüntlilerden bin kilosu· 
nu yakmakla yüz kırk kilovat 

saat elektrik kuvveti istihsal 
edildiği anlaşılırsa, Parisin kendi 

pisliğini kendinin bu suretle 
temizlemesinden ne derece karlı 
çıkhğl anlaşılır. 

Fakat bu dört fabrikanın kö· 
mür yerine süprütll yakması 

beher bacalan 70 metreyi bulan 
fabrikaların civarını her halde 
rahat ettirmemektedir. Bu baca· 

lardan etrafa yayı1an koku, du

man ve toza mani olmak, bun· 

tarı fenni bir surette yok etmek 
için bunlara yeni hazı tertibat 
ilave olunmaktadır. 

Bu dört fabrika ıçın bu mas
raf, bizim paramızla 400 bin lira
yı geçmiyecektir ki fabrika ba· 
şına 100 bin lira demektir. Biz, 
bu malumatı, İstanbul Belediyesi 
istifade edebilir ve bir gün gelir, 
belki elektrik şirketile bu vadide 
anlaşarak bir hayır işler diye 

veriyoruz. 

Yazmak bizden, tesirini gös· 
termek ise bize ait deiildir. 

girmek teşebbüsünde bulunmuş
tur. Fakat muhafız karakol ef· 

radmm derhal ateş açması Uze· . 

rıne komiteciler geri dönmek 

mecburiyetinde kalmışlardır. Çe· 
te efradından 3 kişi öldürUlmüş· 

tür. Bir gece sonra ayni çete 

başka bir noktadan tekrar Yu· 

goslav toprağına girmek istemif, 

fakat müteyakkız bulunan Sırp 

hudut muhafızları tarafmdan ateı 
le karşılanmışhr. 

Bu hidiseyi protesto eden 

Yugoslav hükumeti, Bulgariıtan 

kAfi tedbir ittihaz etmezse, ko
mitecileri Bulgar toprağında biz· 

zat takip ettireceğini tebliğ et

miştir. Bulgar hariciye naıın 

verdiği cevapta ekseriyetle bu, 

komiteci denilen adamların siya· 
si hiçbir maksat takip etmiyen 

alelAde kaçakçılardan ibaret kim· 
seler olduğunu söylemiştir. 

Kanh Bir Kavga 
Atina (Hususi) - Birkaç glln 

evvel Kavalada tulün amelesi ile 

zabıta arasında şiddetli boğuş

malar olmuş, bir am~le ölınliş 

üç amele ve bir jandarma ağır 

surette yaralanmışhr. Hafifçe 

yaralananlar da yirmi kitiyi bul

maktadır. 

Bulgar MUltecileri 
Sofya (Hususi) - B11lgarislan 

Çiftçi Fırkasına mensup olup 

bir milddettenberi Yugoslavyada 

mülteci sıfatile yaşayan kimseler, 

bu ayın on altLsında ailelerile 

birlikte Bulgar hududuna gelmiş~ 

lersede hükumet treni durdura.• 

rak mültecileri indirmiş ve Bul

garistana af kanunu çıkıncıya 

kadar giremiyecek)erini. bildirmiş· 
,. 
dr. 

Bir saat devam eden bir 
irkilmekten ıonra aralarında eski 

çiftçi nazırlarından mülteci Nidel
ko Atanasof ile Hıristo Stoyanof 

ve daha dört kişi ayr2larak Yu· 
goslavyaya iade olunmuş, diğer 
kadın ve bazı erkekler Sofyaya 
salınmıştır. Erkeklerin kabahatli 
olanları doğruca merkez hapisa• 
nesine kapanmıştır. 

Mültecileri karşıJamıya çıkan 

Meclis ikinci Reisi Zaharif hudut 

boyunda po!is tarafından ileri 
salınmamış ve eğer ileri geçer· 

lerse silah istimal edileceğini bil
dirmişlerdir. Hükümetin bu şid

detli emrine karşı Zaharif ve 
arkadaşları otomobilleri.ne binerek 

Sofyaya dönmek mecburiyetinde 
kalmışlardır. 

Yugoslavyaya dönen eski çifçi 
naz.rlar lıüİ<ümetin bu hareketini 

protesto etmekte Sofya Barosu 

kabinenin mücrim olan kimselerin 
Bulgar hiikfımetine teslim olmak 

üzere hududa kadar gelıne

sile tevkif olunmıyarak geriye 

çevrilmelerini büyük bir mes'uli
yet ad.detmektedir. 



~İiiiii!;liiİİİİİllil!İİİİİm;;;;;mm;;;;:;;:::;::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::-~----------caı:ıı.-.ı .... =========ı-=====c======z===T:!!;eş~nw~·~·!e~Y•~d~~28~.:::;11 
Spor Hareketleri 

8 

R .. ... 

Namusluların Arkasına Hafiye Konursa Böyle Olur 
Muharriri ... Dedi. Ahmet Paşanın bu söz- inceden inceye iJıticvap olu

nuyor; fakat bu namuslu as
kerlerin ağzından, Fuat Paşayı 

tecrim edecek bir tek aöz bile 
alınamıyordu. Nihayet, birkaç 

gfin zarfında şahitlerin dinlenil
meai hitam buldu. Sıra, mnddei· 
umuminin iddiasına geldL 

Her Hakkı Mahfuz dur leri, ta bit derhal AbdOlhamide 
bildirildi. Fakat o aralık batka 

-171-

Buna binaen bu mo--
ıeJe etrafında derin derin dilşll
nüyor ve mubitlndekilere: 

- Abdülhamit ve hafiyeler, 
yalnız Fuat Pqaya dit geçiremi-
yorlardı. O da böyle apar, topar 
sUrgJne gönderildikten soora, 
artık bunlar bUtnn bütun gemi 
azıya alacak ve hepimizi tehli!·eye 
maruz bırakacaklardır. 

Diyordu... Bunun için Serasker 
bir iyilik yapmak istedi; Fuat 
Paşa meselesinin bütlin çirkin 
mahiyetini ortaya koyabilecek 
derecede cesur ve namuskar 
zevattan mürekkep bir divanı 
harp heyeti düşilnerolc bu zevatm 
i .ı.imlerini havi listeyi mabeyine 
gönderdi. Fakat bu listenin 
muhteviyatına Abdülhamilten ev
vel vakıf olan İzıet Paşa ile 
Fehim Paşa tarafından, derhal 
hu zevat aleyhinde de - Fuat 
Paşanın dostl.arıdır, diye - jurnaller 
tertip ettirildi. Nihayet sarayca 
uzun llzadıya düşünüldükten sonra 
föylece bir Divanıharp t~şkil 

o dildi: 
Jtrıj s : lla!l::!:l \tiı~iıril n ıııf l';ı,a 

A7.a: .\l(ırlcoı kıtıııamlıt•ıı ::;uılt>ddiıı l'a,a 

> : ı\Iü 9iir fü&ııı > 

> : !liiş!lr O mor B ıi~lli > 

> : ~rn~nr Şakir > 

: nHik Alııııet \afir • 
> : l'l'rik Alıme.t > 

M ıııldei.ırııurrıi : !"eril. l:qit > 

Bu Paşalardan mlirelckep olau 
Divan harp teşekkül eder etmez, 
Fuat Pa1a aleyhinde mfühi~ bir 
ithamname tertip ve (Fuat Paşa, 
Selimiye kıflasmdaki taburların 
zabitant vaaıtasile büyük bir 
askeri ihtilil haz rlamakla) itham 
edildi. Bir taraftan Sclimiye 

kışlas ı nın ilmera ve zabilam 
takım takım Div . .mıharbe celp 

bir çibanbaşı koparmak istemiyen 
hUnkAr, bu sözlere ıUküt ile mu· 
kabele etti. 

Selimiye kıtlaımdan 
nıharbe getirilen ve 
ııfatJle istima edilen 

di1'a· 
şahit 

zabitan. , ( Arka11 ,..,. ) 

~ Paris'te 26 hafta sıra ile gösterilen 

...- -fE AN M U R AT ve AN NA B E L L A 'nm 
en mDkemmel ve en zengin temsili muhteşemler{ 

OTOMOBİLDE 
iZDİVAÇ 

( Paria - Mediteı anecd 
&..__ Rejisör : JOE MAY 
,..... Mevsimin en büyük sinema hıidisesi olacaktır 

MAJİK SİNEMASINDA 
KORSAN 
l<RUAZOR 

Bugün 

1 
Filmini ınutl,ıka o örü ıu·· r. ll'ıv t u K O h l"b d 0

" h d ,. ' .: ~n: "· . a ı ;aır unya ava ialeri. 

Bugi.i•1 l 1 de le11zilatlı matine 

Yarınki C .. ünhuriyet Bayramı Şerefine 

LONDRA BiRAHANESiNDE 
Deniz l(ızı E F TAL VA Hanım ve Kemani SA O Bey 

Bu Mes'ut Gecede Musiki Mohiplerini Karşılarınd• 

Babtiyar Olacaklardır. 

Ye istintak olunuyor, diğer 
taraftan rla bu ihtilAl iddi
asını kuvvetlendirecek deliller 
aranıyordu. Şehzadebaşı vak'asın- 1 
da kullamlan ve Fuat paşa tara· 
fmdan zaptiye nezaretine pclen 

ıncomriara teslim olunan silahlar 
divamharbe celhedilmişti. Bu si
lahlar, muayene ettirilecekti. Bu 

Bugün Biitiiu şehır halkı 

ARTiSTiK 
sinenıasında biiyiik yıldız 

B R 1 G 1 T T E H E L Nı 'i 
Frans zca \Öl ü 

ZAFER 

~\\An~Q 
KAUA/IQ~ 

Rus edibi Dostoievsky'nin 
e)erinden muktebes 

.~~--------' ite Topane Divanıharp Reisi tfakkı 
Paşa ile (Topaue sanayi alaylan 
kumand.ım ve top ve Hifek fab. 
rikaları umum mUdürii Cez ıirli 
Ahmet Paıa) memur edildi. l lcr 
iki pa1a divamharbe getirtildi. 

Si!Ahlar muayene ettirildi. 

Ahmet Paşa, hem F u~t Pa· 
taya muhabbet be~liycn, hem de 
ıöziinü esirgemiyen bir zatta. Di
van harp reisi "e hassa müşiirü 

Rauf ve divambarp ınüddeiumu

roisi Reşit Paşaların huzurunda 
bu sı:ahlar1 muayene eden Ahmet 
Paşa, derhal cevap verdi: 

- Evet •• Bu silahlar, istimal 
edilmiştir. Fakat, bu mesele, na
muslularla namussuzların, miica
de!esidir. Namuslu adamların ar
kasma hafiyeler konursa, işte 

. ~y1• wneuif hidiaoler olur. 

filminde alkışlıy.:;c·ıktır. 
Sahne arka '•sları: 

ANDRE LUGUl ve JEAN 
GABiN Bugfınkti maliııclerle 

her ak~a:u Sahnede: 

ır Göze göz. dişe diş .... 
lşte JOAN KRA VFORD 'un 

CEZANI CEKECEKSİN 
' f lın in d~I i rolw1un mahiyeti 

Yaran akşamd.an itibaren 
~: ı : 1\ ı·:"' r \ • rl'\ 'l!i 1 ııı~:•f'!'ll.tıı· 

Hl \ l}~ \ ,\Hn·: 1 ı. ~l'.)ll·:ı:oı. \IU 

't' ı·oLI \i'-.:0.:1\Y or ... P tr.ı-.ı ASRJ" 
Lutff'I\ tam !ll'a.ıııı_ sa..ıtll'r nd<'I I«"'? jf l Sinemada 

.. dllın«'•• rıt·aı ohrnur. M • G 11 1 , .1 . -.mr -------::-==-~ ;--.-2 1 l'•PO u ı vin ~ ,.y,.r ı mt ..., 

ll~SEKİiS~~iLAGA VAK· rTRADER HORN(Tüccar 1 

Fi MUTEVELUL:G.NDEN: . . . Horn) 
;o;t·ıııt: "irkl'<'İ \:tlıl.ii~kıı <'~ı lılc~i, 

~okağı: 'l'r;ını\ay IP\'Pkh.ıı{ ııııılı111li, 

).u: 8. Giı.~i: Ardiye. 
ıllıı:-ı•ki ı~ııtıtil \ı;a ,,ıkfıııdan t•a•tı· 

ık ~' ~afı ) azılı eııılflk lıir :-.cntı ırıfiıl
<lı:-tle kiraya 'l'rilpr•eğ·iııdıııı l7-Tı·ıtrirıi· 

<'V\ ı+fl~I:.! pn:ırl.f·ııi g'ii ıı iııııleu iti lı.1rnıı 
yiruıi giiu ıullddPtlo mii1.ıı) cıluyiı \:ık:•· 

rılmıııtır. Taliı• olanlar lll'tl{ıin lı:vkar 

llUd.uri) t:tinıle Mıiillı:a. t'4 bhHııiuıt v., 

Ffhmlerın f,rah • E'ler.crııı en mııht~şemi 
\t- en fl'vkuladui dün ak,am 

GLORY Asinemaıında 
t-ma ı :eiz bir· ıouvaffııkıyet ka-ınrıım,tır. 
tlugiin 11 de tenzilatlı fiatlııı-la matine. 

l!llllL Metro· Goldwin • Mayer filmi 
.:::::::a 

Y"' rui i!ı:tlo oları 7-'l'<'şrinhunHJ:ı2 

1 •;1zıtrf.(·!iİ ~und :,a:ıt (l;J) ' \} k.ırfar ua. 
I•:vkıtf Miitlıiriyet.iıı<ltt ın lııı·~·ekkH utıcn-
ıwu•ö toiıracıı.:t~lu.rı. • 
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Bulgar Şampiyon Takım-
ları Şehrimize Geliyor 
Gelecek Cuma Ve Pazar Günleri 
Mühim Müsabakalar Seyredeceğiz 

Haber aldığamıza göre, F u < 
F ederaayonu bu yıl içinde '
mühim spor hareketleri başar
mı ya karar vermiştir. Esasen 
Futbol Fedarasyonu son zaman· 
larda diğer spor şubeleri arasın
da yUkselmit bir vaziyet arzet· 
mektedir. Bilhaua F ederasyoo 
Reial Hamdi Emin Beyin son 
tertip ettiği TOrklye futbol birin· 
ciliği mtisabakalan muvaffakıyetle 
neticelendikten ıonra futbole 
karp duyulan alAka memleketin 
diSrt köşesinde derin akiıler 
bırakmış, her tarafta hummah bir 
faaliyete girlıilmiıtir. 

"İstanbulspor,, un aldığı son 
birincilik neticesi ve dolayısfle 
federasyonun bu nıuvaffakıyeti 
çok takdir edilmektedir. Bu ıene · 
:spor mevıimindo çok mUhim 
maçlara ıahit olacağımız vade
dilmektedir. 

Haber aldığımıza göre, mUU 
bir maç için F ederaayon Bulgar 
Federaıyonile muhabere etmekto 
idi. Dün Bulgar federaıyonuodan 
gelen bir telgrafta tarafeyn mu· 
tabık kalmışlardır. Bu müsabaka 
4 teşrinisani cuma günü Kadıkö
yünde Fener stadyomunda yapı· 
lacalctır. Bu maçı bir Yugoslav 
hakem idare edecktir. 

futbol Feder•syanu Reisi 
Hamdi Emin a. 

Milli Takım kadrosunu İzmir"' . , 
dekı futbul birinciliğini takip 
eden Ye Ankaradaki mUsa· 
bakaJarda da hazır bulunacak 
olan Futbol F tıderasyon Reisi 
Hamdi Emin Bey biz:ıat tertip 
ve tanzim edecektir. Milli Takı· 

nıın kadrosu İstanbul, lzmir, An
kara oyunculanndan mürekkep 
olacaktır. Futbol Fedentsvonunun 
bu pek mühim olan mfis~bakada 
muvaffak olmasını temenni ederiz. 

Federasyon Reisi Hamdi Emin 
Bey diln akpm Aııkaraya hare-
ket etmiştir. 

Bu maçtan başka 6 teırinisa

ni pazar günli de lstanbu.l-Sofya 
muhteljt takımları arasıoda ml\
him bir müsabaka daha yapıla

caktır. 

Bu maçların en büyü!.: husu· 
ıiyeti, davet edilen milli takımın 
iki defa icra edilen Balkan Olim· 
piyatlan müsabakasında •şampi

yonluğu kazanmış olnıasıd1r. 

Diplomatlara Hük
meden Gizli Kuvvet 

Hiç tc ihmal cdilmiyecek bir 
kuvvet olan ~Bulgar Millil Taktma 
bu maçı kaı:anmak ve Balkan
larda elde ettiği mevkii kaybet
memek için azami bir mesai 
sarfetmeklec:Hr. 

Diğer taraftan haber aldığı
mıza göre Türk Millt Takımımn 
kadrosu, Ankarada Ruslarla yapı· 
lacak maçlardan ıonra kat't şek· 
lioi alacakt r. 

ırKumbara Sahipleri: 
.?9 teşrinievvel kumbara
nızı doldurma giinildür. 

Kunıbarası 
olmıyanlar: 

Bu hafta içinde İt BAnk.uından 
alaca;ınız kumbaraya~ ilk arttıraca
tınız parayı 29 taşrinievYelde ahnız. 

- Türkiye İş Bankası -

EVLENME MERASiMi 
Ziraat Bankaaı İdare Meclisi Re

isi Sabit Beyt>fendinin kcrlınolerl 

Hauımefcndi ile Avr•ıpada tabsiföli 
ikmal etmiş n)an luymcıtli ıençlerl
mbden Maarif Vekileti kalemi mah· 
au• mOdüril Nihat Adil Beyin evlen
me merasimi dün akşam Göztcpede 
ubık Erzurum Meb'uau Halet Beye
fendinin kötlderiode İcra edilmi,tir. 

Kcnd )erini kutlular ve AJlahtan 
aaadeller temenni ederiz. 

29 T••rlnievvel 

Veremle 

Milc•deleGUnüdUr • 

( B;ı.-ıtHr&fı 1 İıll'İ ,.a,yfnda ) 

mes.elel~rinde ihlisasmı1: olduğu._
dan balisctmitlerdi. 

Madam Go rdon hiç renk 
vermedi. işte bir yanhılak olaca'" 
ğmı, siyasetle uğraşmad•ğını s6y
Jedikten sonra acele bir meıgu
liyeti bulunduğundan bahsetti .,0 

M. Condan özür diledi. 

Maamafih bu sözler Miıter 
Conuıı ceıaretini kırmamıfb. 
Koltuğuna bir parça daha yetleıti 
ve Loit Corcon ~iyasl tahsiyeti 
hakkmda uzun boylu bir tahlile 
girişti. Bütiln bu konuşma esna
sında Madam Gordon hemen hiç 
ağzım açmamıştı. Nihayet het 
zeki gazeteci gibi kendisine bir4 

çok kıyrneUi malumat lütfetfetti
ğindeo dolayı Madam Gordooa 
bin bir teşekkürde bulundu, elini 
öptU, yerlere kadar eğildi va 
çıktı. 

Ertesi sabah karşıla~hğı •ak•a 
onu son derece sevindirdi. Çün
kü kendi kendisine fuzuli olarak 
muhabirliğini malettiii ln.ilie 
aıazetesinin birinci aayfasaoda 
Yukarı Silezya hakkında atCf.li 
bir makale YardL Buya:z:ı, Lehia~ 

tanın Silezya nzerindeki tarihi 
haklarını müdafaa ediyordu. Ma
kale, işten anlar bir adam tara
fından yazalmamıştı. Muhtelif 
meseleler birihirine karı.ıtırılrnışb· 

Fakat mak!ladı temin için kAfi 
idi. Etrafını kırmızı bir kalemle 
çizdi, yamna kocaman bir çiçek 
buketi ilave etli ve Madaın 

Gordona gönderdi . 

Tahminine:le aldanmamıth• Bir 
gftn sonra Madam Gordooda11 
bir Çl'y dayetnameıi alda. 
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Timurun Hayatını iki 
Kere Kurtaran Kadın 
Timur kimin çağrıldığını an

lamak için kızın bakbğı istika· 
illete gözlerini dikti ve oradan 
Gazalenin sevgilisi olan delikan• 
lının çıktığını gördO. 

O, göıterdiği cUr' etin, maha
retin farkında değilmit gibi ka· 
yılsız kayıtsız yUrUyordu. Reza
letten ve belki de ölümden kur· 
tardığı büyük adamın yanına 

aelince eğilmedi, hatta ıelllm 
Yermedi, sadece gülUmsedl, yerde 
yatan iki diri çerkezi gösterdi: 

- Dört hançerim yoktu, dedi. 
yoksa bunlar da zebaniler diya· 
rını böyllrdı, çoktan kıkırdardı. 

Timur, bu çöl çocuiuna Ye 
lrilhaaa Gazaleye birçok ıeyler 
ıöylemek iıtediii için d6rt tara· 
fına bakınıyordu, bir anlaşm& 
yolu arıyordu, göıftne Fazıl Beyin 
bağlı gövdesi çarptı. Gazaleden 
onu iplerden kurtarmasını iıaretle 
rica etti Ye baı casusun biraz 
ıonra yanına gelip ayaklarına 
kapanması üzerine fU emri verdi: 

- Kapaklanmayı, yaltaklan
mayı beri koy. Şu çocuklara 
kendi dililc sor. Burada ne arı
yorlardı, bir yere mi g idiyorlardi, 
yemiş mi devşiriyorlardı, yoksa 
benim izimde mi geziyorlardı? 

Gazale, kısaca anlattı. Burnu 
kesilen delikanlı, mensup olduğu 
kabileyi öç almaya sevketmiş, 
k endilerine de yurt değiştirmek 
düşmüş. Halebe doğru gidiyor· 
larmış, maksatları Fırat \uylarına 
kadar inmek, vaktlle Şam çölle· 
r inden oralara hicret eden akra
badan bir kabileye konuk olmak· 
n11ş. Bu ormandan yemiş devşi· 
rip karınlarını doyururlarken Çer
kcslerin Fazıl Beyle arkadaşına 
ıaldırdıklarım, arkasmdan da 
Enıiri kebire kement atbklarım 
görmüşler, müdahale etmişler! 

Timur, hikayeyi dinledikten 
ıonra düşünceli düşünceli başını 

ıalladı : 

- Bu, tesadüf değil Adeta 
mucize. Cidden şaştım, ömrüm 
oldukça da şaşacağım. 

Gazale, onun istiğrabmı tuhaf 
buldu, hadiseyi çapkm bir gülUşle 
izaha girişti: 

- Hayat, umulnuyan karşılaş
n1 alardan ibarettir. Mısır Sultanı 
•eni öldürtmek için benim sevgi· 
lirn i nıemur etmeseydi aşkım ye· 
tim kalacaktı, bu haramzade baş· 
ka bir kızın malı olacaktı. Zaten 
gönülden gönüle yol var, derler. 
O yolu açan. insanları açılan 
Yola götüren, bir gözden öbür 
Köze aşk ve ateş taş ıyan hep 
tesadüflerdir. Hiç şaşma, ıaşkın
laşına. Bunlar, olağan ıeyludir. 

Ve birdenbire Timurun elle· 
rini tuttu: 

- Ya Emir, dedi, iyi ki kar
ıılaıtık. Fırat, çok uıak. Sevgili
me binmekle de o yolu zahmetsiz 
•ımak müşkül. Devem de (sevgi· 
lisini kastediyor) yöri\k değil. 
Çabuk yoruluyor, yorulunca ge
~eleri uyuyor, banr. şiir okumu· 
Jor. Sen bize iki at verir misin? 

Tirnur, heyecan içinde bağırdı: 
- At mı, at mı? Size ben 

taht vermek isterim. İki kere 
bayahmı kurtardın, bu iy iliği na
ııl unuturum? 

Gazale gUldii, elife ylireğini 
W&aterdi: 

- Bu haramzadenin tahtı 
burada kurulu. Başka taht ararsa 
gözUoU çıkarırım. Ben de zorla 
olsun, onun yüreğinde sultanlık 
edeceğim. Onun için bize emaret 
vermiye kalkışma da iki at ha· 
ğışla, yeter. 

Timur, çok ıırar etti. Kendi
lerine konaklar, otakJar, u~aidar 
verecegmı ıöyledi, dinletemedi. 
Kıı, bangır bangır bağırıyordu: 

- Biz aşk yolcusuyuz, hazine 
aramıyoruz. Yilreğimiz tok olursa 
karnimız da acıkmaz. 

Nihayet uılaıtılar. iki çöl çocu
iu, cihangirin beı katar deve (bir 
katar altı batbr), bir ılirll koyun, 
yllz at ve kıaraktan mürekkep 
olacak hediyesini kabul etmiye 
rıza gösterdiler. Şehinşah, onları 
bu mallarla beraber diledikleri 
yere kadar gönderecekti, hayvan
lan idare ve muhafaza için yan
larına asker katacaktı. 

Kız, Timura üç gnn misafir 
kalmayı da kabul ettikten sonra 
ıevglliıinin kulaklarını yakaladı: 

- Görüyorsun ya lbnüssakar 
dedi, aşkım seni zengin de yaptı. 
Sen halA benden yilreğini esirgi
yorsun. Öbür dişi d eveyi dlitil· 
nilyorsun. Rabbım sözümü duyu· 
yor, işte yemin ediyorum: Gözle
rinde kendimi görmezsem gözünü 
görmez ederim! 

Sıra Fazıl Beyin kıssasını dinle· 
miye gelmişti. Falrnt Cihangir, 
o hikayeyi kendi otağında dinle
meyi milnasip gördU, diiştüğü 
yerden bir türlü kalkamayan öbür 
adamı getirtti, Çerkezlerin iple
rini onun ve Fazılın eline verdi, 
art k evlat gibi sevdiği Gezalennin 
koluna girdi, ormanın öbür uclm
da bekliyen adamlarınm yanma 
kadar yUrüdü. orada kızı, deli

kanlıyı, Fazıl Beyi birer ata bin
dirdi: kendisi de atlanarak ordu
gaha döndü. Bağlı Çerkezler 
de bir müddet sonra getirilmiş

lerdi. Kısa bir isticvap neticesinde 
• firari ıultan Fereç tarafından 
Timurun öldürmiye memur ol· 
dukla rı anla şılarak - dilim' dilim 
edilmişlerdi 

Şimdi Timur, Gazale ile ni
şanlısı şerefine eğlenceler tertip 
ediyordu, onları medeni hayatın 
zevklerine alıştırmak istiyordu. 

(Arkası v ar ) 

SON POSTA 
Yevmi, Siyasi, Havadiı ve Halk 

raıeteıi 

idare: Is ta n bul : Eski Zaptiye, 
Çatalcetme eoka~ 25· 

'l'elefon: lstan bul • 20203 
r oeta kutusu: lstanbul • 74t 
Telgrafı lıtan bul SON POSTA 

ABONE 
T0RKiYE 

FlA Ti 
ECNEBi 

t400 Kr. 
750 " 
400 " 
t50 " 

t Sene 
O Ay 

27<l0 Kr 
t400 " 
800 " 
300 " 

3 " 

' " 
Gelen evrak geri verilmez 
lıAnlardan mes' uliyet alınmaz. 

ccvaı> için mektup! nra (6) kuruoluk 
dul il!ıv.'.?si lAzıındır. 

Adrc-s df ğl~tlrilı~ (20) kuruttur. 

Gnetr.mbde (ik an resim ve yazıları• 
blHGn haklan mahfuz Ye ~aa:eternl.ıe 

aittir. 

SON POSTA Sayfa 9 

Berfin Bir Hava Hücumuna Uğrarsa ••. 

Alman Hava Kuvvetleri, Bu ihtimal İle 
Muazzam Bir Manevra Y aphlar 

İstikbal Harbinde Paraşütler Büyük Bir Rol Oynıyacak 

YuKarda: T•mpelhot k•r•rglhı eun'I bulutl• örtUIUrken (Bulut ıol k111mdan yayılmıya baıl•mııhr) 
Altta: MUdafaa ftloları hareket etmek llzere ( X ltantleri paratütle athyanlardır) 

Berlinde beynelmilel bir tayya- 1 bir hayli bomba aavurdular. Atı-
recbilitkl ıdergibs~ açaldhı. Bbu mOkna· .. ~ lan bombalar, fiddetli ftbiiltüleı 
se e e e ır mu are e vu u· ~ yapıyor, yerden kaldırdıkları aleY 
unda tayyare kuvvetlerinden naaıl ~ ,. ~ ve toprak ıtUnları kasırga hele-
is~fade edilebileceği birtakım ~ zonlara gibi havaya yllkıeliyordu. 
mısallerle tecrübe edildi. Bu mi· ~ ~~ ""' Ahlan bombalardan bir kıımmıa 
aaller, bir nevi tatbikat mesabe- zehirli gaz bombaları oldutu ta• 
sinde idi. Berlin tayyare hücumu· 
na uğrarsa bu hücum nasıl de-

aavvur edilmiı Ye halkın bu su-
retle imhası kaıtolnnduğu diışfi· 

fedilebilir ve şehrin nazik nokta- nUlmüştü. 
ları, fenni vasıtalarla düşmanın Bu sırada, müdafaa filoları 
gözünden nasıl saklanabilir? tertibat almıılar, uçmıya hazır bir 

Bu tecrübelerin yapıldığı gün, vaziyette idiler. Verilen bir işa· 
Berfin şehri, fevkalAde bir man- retle bu tayyareler, birer ok 
zara arzediyordu. Sabah erken· Bombardım•n t•yyarelerl gibi yüksekl~re fırladılar, şehrin 
den, b_irtakım bisikletli gençler, ••h:r Uzerlnde üzerinde, halkın glSılerinden ka-
göğüslerinde yaftalar olduğu hal· Tampelhof olmak ilzere lrn•dıca çan anudane muharebeler oJd u. 
de şehrin biltiia sokaklarını do- merkl!zJer. binalar, milhimmat fab- Fakat müdafaa filosu, düşman 
laşıyor, gayet keskin ıes çıkaran rika ve depoları, gayet k uv\•etli hncum vasıtalarını uzaklaşbrmıya 
birtakım ziller çahyorlardı. Bu aletler vasıtasile kesif bir duma· muvaffak oldular. 
yaftalarde, şehrin bir hava hti· na boğuldu. Havadan bakan tay- Bu sırada tayyarelerde bu\u-
cumuna uğrayacağı, herkesin ted- yareciler altlarında koyu siyah nan birçok paraştltçüler, tayyare· 
birli davranması ve mahzenlere bir bulut denizinden başka bir leri kazaya uğramış gibi kendi-
gizlenmcsi haber veriliyordu. şey göremiyorlardı. Maamafib, lerini boşluj'a bıraktılar. Manzara 
Halk, büyük bir sükun içinde tertip edilen plln mucibince düı- cidden azametli idi. Hakiki de 
derhal muhafaza tedbirlerini aldr. mana ait oldukları farzedilcn olsa, bir haYa muharebesi, bun-
Ayni zamanda, başta Almanya- düşman tayyare filoları bu kara dan başka bir fekilde cereya:ı 
nın en mühim tayyare limanı buhıl denizinin üzerinde Berline edemezdi. 

RADYO-
28 Teşrinievvel Perşembe 
fıtanb\ll - (1200 metre) ı \ odia 

Hiza , .. Bolld llaııııııl:ı.rııı iı;t i rl'kil •' 
11.l:ıt u rka ı;az, Hl,!30 orl e tra, 21 lıH·i, 
:Eliz.ı v e f"cn ııet Baınııılkr tarafından 
koıı er. 

Bilkr cı - (394 ıııatre) !!O füııl } o da· 
rlllrtın uııu , 20,40 gramofon :?1 konser. 

Beisrrat - (430 metre) 20 kon fr:mı:, 
:!0,01 ko nser. 

Roma (441 ınPtrc 20.13 gramofon , 
21, l.) vatan ~ rkıları. 

PraQ' - (483 metre) !?O,o:ı konaer. 
Virana - {1Sl7_ metre) 21, 15 CePtı· 

bt Alıııaııyn gere ı. 

Peşte (5:5i.> metre) 20,4l orkı stra 
2~1,13 çıgın . 

Varıova - (141 1 ın etre) ::.0,30 Had· 
~ o gııı.43tcsi, 21, 15 H'nfoııi. 

lierlin - (1 fJ:J j ıııetrs ::.o koııfr:uıs, 
21 Mowr gcrl'"' İı 2ı?,.lj J:ıı, rl n hakkın· 
da Lir konfr:ıns. 

29 Teşrinievvel Cumartesi 
Jıtanbul (1200 metre) - ı\ lırko tra, 

l!J,:JO 'ranburi H fik B. ile ark:ıdatl:ı rı 
vo inci Jlaınrn tar:ıfırHlan alaturka 
kon5er , 21 orke tra. 

Bflkreı - (8G4 ııı etre) 20.40 gnmo· 
rou :!1 radyo orkestrası, 21,4) koııfe
r:ın s, 22,15 dans lıa\ala rı. 

tielgrat - (430 ın etre ) :.o komedi, 
:.. ı ı,p t> a ı an nakil. 

Ro .ı.a - (441 metre) 21,45 Dul kad ı n 

is mindeki operet. 
PraJ' -<488 metre) !:O,o:J konferaıı , 

_o,~O askeri bando. 
Viyan.- - ( 617 metre ) 21,33 l ar 

h :ı.' a l arı 21 ,ı:-> o rkestra. 
P•ıte - (550 ınotre ) -0,45 l,oıı-;er, 

2:1 lı.ı lıN, solo ç :gaıı . 
Varşova -(14ll metre ) 21 hafif 

e~rler, 2~,0:> .., opcn kon eri. 
.t>crlln - ( 103j ili • tr• :.o ı,oı re-

ra ıı " , :!1 hhınih ton uaklcn konser. 

Geçen Bilmecemizi Doğru Halledenler 
Hikaye kitabı alacaklar: 
.\luş ıııOt• k.ı•t jandarma bcsaıı 

ıııcıunru Ccl. H ) l,ızı P e) kcr, 1\1· 
:ı ı lı• .ılı.ıııı:ıııı l,az.t"'I Zl':ılınfü]OrO C\kİ 
B \ l.ız.ı J c\ i'.at. l "z.uııkoprlı s,1karv:ı 
111,ml.'ktcbi fü·ılııcu ~ııııftnn • 8 C'.ıhido 
J t: nhul 42 ine 111,mek·ep tale!ıı in· 
dcıı ::! 7 Ncriııı uı, hmır J\.ır ıv. ka 
Znfor k:ıgınd.t J,nb\'eci Ha 1 ofi • kız 
r.ılır ı) t' L ki~chir A •ır C'<'ı.a Mahkc· 
ı rn i aza ı n daıı 11hnıni R1.ı~ kıtı 1 eri· 
dt', \ıl ı ı lrtıunekt bi birinci ııııf
t nıı ~ ı "'' ' ki ı:;u.tt, 1 tnııbul Kız 
lisv·İ ı. IC'hı· iııtll'ıı 290 Necmiye ha an . 
Ada.na Frkı k li i dokuzutıl'U ını f· 
tnn :ı~ı :\li D mir, l nkaptııı h.ı•ıka· 
aı 1 . dde 1 X.ı. ij l fPt, Yc .. ilk< 
• c rin \hrııtıt, lstanh ıl Kız Ort ı 1ok
t ·I i tnlt besinden ~:.O l'cthi) (1. )hlt• · 
ı • Ah. rı li e i t:ıl le inci ı :?-t3Z> 
:!\ııre<Jdiıı. ~ ıı t>ıım·a mektebi tnlche
bİııd ıı .J . ıle ~ ·lalı.ıttirı, l• zi O ın:uı
p ~n Ort.uıır :..teli t lt•ı e mdrn :H)I 
ldıı ı . :ıı ı tr-lit Or ille ı hi birinci 
ıu ıft 11 .ı..rn lıfiS".} iıı. iz.mit Akc·akoc 

i lk ı<'kh ı i ti~ incıı "tnıft 111 tH r\•rh:ı ııt, 
J t. 1 ul 4 l üne ı mektep ikırıei eınıf
ta ı ~3iıno J .. mail. ı, ab.lt . I} Erkek 
li c i talelıebiı de 1 ü:? ı Muzaffer Galip, 
Beyogl 1 unktıt. 1 lll il il l'ld"P t ılubıH•İıı 
dem i7 ~hı ı.ır.ı k• nal Bo) ' "han unlar. 

Birer adet kart alacaklar: 



10 Sayfa SON POSTA 
-==~-============:=-:===================--;ı-==ıı-==========~~~--m!!ı~-=ı========================:!~~~~ 
,.. ANKARA DA.._., Beyoğlu'nda 
1 Meşhur Tavukçu TOKA J L l'da 

T A Y F UR L1 S TA Fiatlarda tenzilat 
Diyor ki : intihap üzere 3 kap yemek 
Muhterem beylerim, tatilde gezdiniz do-

laştınız amma nihayet yine dükknıma gelecek- Meyvasile beraber 
siniz. Tavuklarım da tatilde beslendi, semizledi. TA 8 L o o T 7 5 K u Rus 

I ~ { J : Size Bundan : Kızartma 
1 ı Çorba ~ Dolma Hergün salon orkestrasi 

Sö:Uş .. ' P.laki, Paça hazırlıyorum, letandul DördUncu icra Me-

l öfte dükkanı geni,lettim. latan- murlujnndan: T:ıuı:ıumıa 420,000 

KARADENiZ POST ASI 

ERZURUM 
~apuru D güoU 

30Teı. evvel razar akıamı 
Sirkeci' den hareketle ( Zon-
guldak, lnebolu, Samıun, 
Ordu, Giresun, Trabzon, 
Sürmene ve Rizeye azinıet ve 

avdet edecektir. 

Fazla tafsilat için Sirkeci 

Yelkenci Hanındaki acentaltjı

na müracaat. Tel: 21515 

Alemdar Z. Mehmet 
Vapuru 

BÜLENT 
VAPURU 

1 Teşrinisani SALI 
a-üııii Zonguldak, İnebolu, Samıun, 
Ordu, GirHun, Trabzon ve Rizeye 
azimet ve avdette aynı iskeleler
le Sürmene, Vakfıkebir, Görele ve 
Üfty~ye utrayarak avdet edecektir. 
Adru: Acenteıi : Acelaiye No. 1 

Tel. 21037 

Yazıhane Nakli 
Avukat Hatan Hayri ve Cevdet Fahri 

Beyler Galatada Nordstern Hanında 9 - 12 

aum:ırada buluna!\ ya:uhanelerini Beyoi

lıında 1'Unel batında Kayıserliyan aparlı· 
a111nı.ıın birinci dalres' ne ıı :ıkletmittir. 

Ç A B U K ve S 1 H H 1 
ı;11su1., aaLuıısıı ı, fırç ıa ı ı; 

T J R AŞ j te; 1~1~:iniz. 

RAZViTE 
k re ııı irı ı u ll:ııı ın ız. 

MiKROP ol:ı.n fırtalardan , yOıll
nll z.iın cildin i b ur u , l\ıra ıı pola~lı 

krem vo sahunlRrd~n kurtulur ıı· 

lll~Z . KUcUk \ ' 8 lı lı yllk lUpler 
vardır. 11tır yerdo sat ı l ır . IJopo ıı : 

Ycşllclirek, ::: ı \'aı·ıyan llı\ ıı ı ~ıl. 10 

uSK~DAR ORMAN MUA
MELAT MEMURLUGUNDAN: 

Hazine nilrnrna mazbut 118 
buçuk kantar meşe ve mahlüt 
odunla 64 adet köknar kalas ve 
352 kilol çimşir tarak 450 adet 
kestane ve fındık çubuğu 220 
demet fırın çalısı 160 kilo mah-
lut kömür uç adet gürgen ve 
meşe direk 22 adet gürgen tom-
ruk muhammen bedellerle müıa
yedeye çıkarılmıştır. izahat almak 
istiyen taliplerin Haydarpaşada 

orman muamelat memurluğuna 
ve yevmü ihale olan 8-teşrinisani-
932 salı günü saat on iiçte de 
pey akçelerile maan mezkür mu
amelAt memurluğunda müteşekkil 
satış komisyonuna mi.iracaat ey-

lemeleri. 

lstanbul ikinci iflas Memur-
lujiundan. f !\ tıı •ı bu ıl.ı l!.ıhııı utp:ışad.ı 
ırııt ıııııonrnd.t till<"Hr \ gl)p Iıiyurılıı
kirlh a n efendi lınkl,ındaki j{lfl ııı k:ıl
f1ırıl Ü1:ısına ın:ılıı;;ı•rnece :! l 10 fl :..: 1:ı
rih indo karn r ,.t>rilıniş o ldıı"n il.\ıı 

lira kıym('t Ulkclir ediloıı noyoğlunda 
Hüseyinaga uıaballcsi nfn eski vo youi 
("'nddoikebir vo tiyatro sokaklarında 
(•sk1 19) I ilu 1G/2l/21/t il! G/17/18/ 
lfJ/~ü/22/t iHl ü/2Pı/24 ve yoni F0/172/ 
174/176/4/ü,8/19 ııumaralıula ıııurnk
knnı senetten 230G z1ralı sırf mtllk 
knydeıı mnıı oda doka.kin ve mağaza
ları vo halen Beyoğlunda istiklal 
caddesinde Tokatlıyau oteli lttisalin· 
dı• köşobaşındıı ve diğer tıırııfı Balık
pnr.arı rı a mUntebi t iy:,tr o sokağı 
do ıı iloıı sokak ilı eriııtltı ger ek caddoi 
ı,obirde vo gor ek tiyatr o sokağ'ı ile 
pasaj dabili ııdo ilzerindo odal arı mev· 
cut ~5 bap rua~aza " o deld\kin \ 'O 

lıuuları rı fe vki nde :1 kat ta pasaj dahi· 
li nde 2 ,.e tiyatro sokllğile girllon 3 
mot ha ldeıı çıkıl an elektr ik ile su tc· 
s isntı me vcut 18 apartıma nı rrıii 9teınil 
Site Döpera namı dığer Hıristııki ha.-
rıı ve pasaj ı denmek le maruf han ve 
p sajı ıı lO his!e it ibarile \liy o Ilımı· 

1111 11 mu t.-ıe arrı f ı.lu ııı;ıl bir hissesi 
ııı uınnilo) harım Mö") li l\onrat Vogole 
ol ıııı Lıo rcıı rı da ıı ı lolay ı açık .ır t tır rııa 
) a \ :ı.H•dil •n i' olup ::J tf' ~rin o' vol 
ı.·~:! tarıhiıı d+· ,.nıııaııwsi <livan ha neye 
L1lik Hılilt>rek ı !> tPş ri ıı saııi n:u t:ıri· 

lı i ıı o ıııfl adil ı · uıııa rtesi gHrıfl !ia:ıt 14 
ten Hi ):t katlar l taubul l liııclı i~ ra 

da'rı•si ıı do aç ı k a r tt ır ııuı ını r<'ti l<ı s.ı· 
t 1l11r:ı.kt ır. lşlm gııyrını e ıı kııl lıissosi 

ikiııcl :ı.rttı r ınarl :ı R . 10 ı li ra l.ıı· lelle 
il lido lıaıııııı uhdu11inılo lı ırnkılııut 

iı; tlı · ihl :ır,ı ruğıııeıı nrttırm .ı lıı dol i rı i 
te lim otıııo<l i:; i ıuloıı ii"tflndı hırakıl-
ııı:\ k:Lrur ı bozııl:ır ık l i4 iinc'l m:ıılde
' n to' [ik.111 k1,ıar ik inl'i arttırın:wa 

\ :ı:r.edı l miı}tir. !I fi la rı h li lnrn ka1111· 
rıtıııı~nun 1 t!ı ıııcu ırı a rl desi rı f' tM fı-

lrnıı h al,lcırı Llpıı :-ıicill crilo ımiJıt 
o lııııyaıı ipotoldi :daı•.ık lıl ar ilP irtif .ı, 
lı :ı kkı wılıılrriııin ' tl ıl •gl'r :ıl:il :ıd ar.ı
mıı iş\J• ı bal l:ı r ıııı 'ı · lı u:rn"' l ı · f:ıi7. vo 
ııı ıı rnfa da' r ıdılialarıııı il:u ı t ıri hin
clt•ıı ıtiharl'ıı .O gıJrı ı:i ıd + • v ı>saik i 
mtı hitclcrile ıcıumıı ri) t"ıııiz ı • uıll ra
l':\'ttln kayıt c•ttlrııwlni lnzııncl ı r. Ak~ I 
lı .ı <iP h:ıkl.m t:ıı u İ•·illMıle :ı.lı it 
olınıy,uıhı r ~.ıtı ş lı<1 tP.iıı i ıı p:ı\·l a~ t ırnı. -
ı ıd 111 harç k:ı ır a r. AUk.11J:ırların 
şlııı ııımhtui kanıınİH' .~ hl..uıııııa ön• 

iti\ riki lııırcl.Pt ~·\ 1 ın tnı ' t' l ıliplcrin 
~ ı:ıvıı ı ,.e \ aktı mPzirnrıl:ı l'1ıaıılıul 4 
htıl'll ic·.ı ılıı ro~ıııdt• h :ızı r 1ı ı ırn ma· 
lar ı \(' raz :ı rn :ı'Oın \t alrn.ık i-.ti) ,.ıı . 
lcr ı n u::11.-,.9 d oına 11uınar.1<1ile lıltl· 
ıı ı ri yotiııı ı zı· ıııiır"ı· · aıt Pllll ·lı• r İ ı l ı\ rı 
•I 1 lı lir. 

Şu neş'eli çocuklar arasında: 

Cünkü onun 

Bu çocuk 
Niçin 
Mahzun duruyor? 

Kumbarası Yok! 
29 teşrinievvelde bir KUMBARA 
Hediye ederek onıı da sevindiriniz 

Tiirkiye'de Ciimhur:yetin kuruluşzı gıuıu, biitün 
dünyanuı ( ta . .,arru/ gü12ii) diir. }(üçiik, büyük, kadın, 

erkek herkes o gün para biriktirmiye başlar 

Bu hafta içinde İş Bankasından alacağınız 
KUMBARAYA para atmıya başlayınız 

sene bu tariht ~ bir çok paranız olur 

(TÜRKİYE iŞ BANKASI) 

TEŞVİKi SANAYi 

'' Hanımlar Biçki Dikiş Mektebi 
~Talebe kaydı açıkhr. Meccani matbu Program mektepten alınır."' 

Çemberlitat Atikalipaıa camii kartısında. Telefon : 22994 

l LiRA YA YÜZÜ İLE KUŞTÜYÜ YASTIK 
Ista ıı bul'da Çakmak(,'ılar, .·:uıdalyacılnr'da KuftUyU Fabrikasında kur 

ttJyil rı iln kilosu 100 kuru9, yfızfl llo yorgan 12, 'ilte 10 liradır, ı uşttıyilne 
nıah<ıu s kumaşlar lıul uıı ur, ·roptaıı satış L tonzil:'lt vardır. Tol. 28027 

Aıık nra\la satt ı mağazası: SALTI FRANKO 

. Türkiye Ziraat Bankası 
idare Meclisinden: 

Türkiye Ziraat Bankası Umumi Heyeti sureti adiyede olarak 
lkinciteşrin ayının 30 uncu gününe tesadüf eden Çarşamba glhall 
Hat 14 de Ankara Banka Merkezi binasında toplanacaktır. 
· Murahhaa Beyefendilerin zikredilen gtln ve aaatte tqrif buyur
maları rica olunur. 

Müzakerat ruznameıi aıağıda yazılıdır: 
1 - Türkiye Ziraat Bankasmın l 931 hesap ıenesi muamellb 

hakkında idare Meclisi ve Murakip raporlarının okunması, 
2 - 1931 ıenesi billnço, klru zarar besaplannın tasdiki ve idare 

meclisi azasınin ibrası, 
3 - 1931 murakiplerinin ücretlerinin tayini Ye 1933 •eneel lçia 

2 murakip ve 2 yedek murakip intihabı, 
4 - Mnddetleri biten idare mecliıi azaıı yerine aza intihabı. 
Tnrkiye Ziraat Bankası Heyeti Umumiye murahhularcmD ialm

leri berYeçbi atidir: 
Adana Nafia Vekili Hilmi-Meb'uı Zamir ••Ali Beyler. 
Afyon : Meb'us Ali-Cemal-Avukat Kemal Beyler. 
Aksaray Meb'us Süreyya B. 
Amasya Ankgra Ticaret Borsasl Reisi Salih Sabri B. 
Ankara : Meb'us Rifat-Şakir-Sabık Meb'uı Ihsan Beyler. 
Antalya Meb'uı Numan ve Rasih Beyler. 
Artivin : Meb'us Mehmet Ali Bey. 
Aydın Meb'us Aslan-Doktor Mazhar Ye Fuat Beyler. 
Balıkesir Reis Kazım Paşa Hazretleri. 
Beyazıt : Meb'us Ihsan Bey. 
Bilecik Meb'us Hayrettin Bey. 
Bolu Meb'us Emin Cemal ve Şükrü Beyler. 
Burdur Meb'us Mustafa Şeref B. 
Bursa Meb'us Refet-Emin Fikri ve Rüftü Beyler. 
Cebelübcreket Meb'us lbrahim Bey. 
Çanakkale Belediy~ Reisi Veli Nanıuk - Ziraat Oda11 Relal 

Çan2ırı 
Çonını 
Denizli 
Diyarıbekir 
Edirne 
Elaziz 
Erzincan 
Erzurum 
Eskişehir 
Gaziantep 
Giresun 
Giimiişhane 
Silifke 
hparta 
İstanbul 

iz mir 

Kars 
Kastamonu 

Kayseri 

K rldareli 
Kırşehir 

Koca eti 

Konya 
Ki.itahya 

Malatya 
Manisa 
Maraş 
Mardin 
Mersin 
Muğla 

Muş 

Niğde 

Ordu 
Rize 
Samsun 

Siirt 
Sinop 
Sıvas 
Şebinkarahisar : 
Tekirdağ 

Tokat 
Trabzon 
Urfa 
Van 

. . 

Nazım Ezineden Yahya Sezai Beyler. 
Maliye Vekili Abdülhalik 8. 
Meh'us İsmet ve Mustafa Beyler. 
Meb'us Yusuf Ziya-Necip Ali- Dr. KAıım 8. ler. 

: Meb' us Zlilfi B. 
: Meb'us Faik ve Şeref Beyler. 

: 

: 

Divanı Muhasebat mümeyiılerinden Mehmet Nuri B. 
Meh'us Abdülhak B. 
Aziı: ve Asım Beyler. 
Meb' us Emin B. 
Meb'us Kılıç Ali ve Nuri Beyler. 
Meb'us Nuri B. ve Ihsan Pata 
Meb'us Hasan Fehmi B. 
Meb'us Hafız Emin B. 
Meb'us Mükerrem ve Kemal Turan Beyler. 
İnhisarlar Vekili Ali Rana - Meb'uı Ziyaettln
SelAh Cimcoz Beyler. 
Mcb'us Mahmut Esat, Osmanzade Hamdi Ye 
Kamil Beyler 
Meb'us Baba Talih B. 
Meb'us Tahsin - Tekirdağ Meb'uıu Cemil •e 
Ankara Meb'usu Halit Beyler. 
Meb'us Reşit B. 
Meb'us Şevket B. 
Meb'us Lütfü Müfit B. 
Meb'us Ali ve Ziirradan 
Reşit Beyler. 

Mor ah zade Mustafa 

Meb'us KAzıın Hüsnü-Tevfik Fikret, Mustafa B.ler. 
Katibiumuml Meb'us Recep-Meb'uı lbrabim •• 
Hakkı Beyler. 
Başvekil 1smet Paşa H1~ 
Meb'us Refik-Turgut ve Kini 8. lu. 
Meb 'us Mi tat B. 
Meb'us Abdurrezzak B. 
Meb'us SOlcyman Fikri ve Hamdi Beyler. 
Hüseyin Avni ve uri Beyler. 
Meb'uı Kılıç oğlu Hakkı B. 
Meb'us Halit B. 
Meb'us Recai ve Şevket Beyler. 
Meb'u~ Eıat B. 
Meb'us Emin Etem va Asım Beyler. 
Siirtli Ekrem B. 
Meb'us Recep Zühtü B. 
Meb'us Rahmi ve Abdülmüttilip Beyler. 
Meb'us İsmail bey 
Mcb'us Cemil ve Faik beyler. 
Meb'us Mustafa ve Süreyya beyler. 
Meb'us Daniş ve tücCc.rdan Kırzada Şevki beyler .. 
Meb'us Ali Saip Bey. 
Meb'us Hakkı B. 
Meb'us Avni ve Hamdi Beyler. Yozgat 

Zonguldak : Meb 'us Celil Sahir ve Ragıp Beyler. 
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Mahalle ve mevkii 
Bahçekapıda 4-nü 
Vakıfhanın 

Sokağı 
birinci katında 

No. sı 

ı 1 
Cinsi 
oda 

Müdeti icarı 
933 mayıs ga
yesine kadar 

Eğer Dünyada Ölüm Olmasaydı 
Biz Karı Koca Aç Kalırdık! 

" " .. " 
" ., 

Galatada Mehmet 
Alipaşa H. 
Y enibahçede 

ikinci kat 
İç kısmında 

36 
1-8 

34 
1-40 

" penceraiz oda 
Oda 

Yazıhane 

" 
" " 
" " 
" .. 

Hayatta En Büyük Tehlike Kadındır! Arpaeınini Cadde 36-38 Han ve kahvane" ., 
Beşiktaş Sinan Pş. Vapur iskelesinde 33-35 Araa ,, ,, 

Nakleden: Z. 
-2-

DUnku Tefrikamızın HulAsası: 
Pa11,andakl Lune Park ejj-
1•nceıerlnln araamda, b:r 
kerevet Uzerfnde çlzmall 
9enç bir kadın oturuyor, 
)anında da, keskin yUzlU va 
rnutanaslp vücutlu bir adam, 
bir motosıklele dayanmıf 
duruyordu. Bu adam biraz 
•onra bUyUk bir lu;ıya ben
:tlyen sahneye girdi. Moto
•lkf ete mUthlş bir aUr'at ve
l"erek o flçmın duvarlarmda 
bir örümcek gibi gezdi. 
Seytrcller dehfat içinde kal
mıftı. Oradaki çıöırtkan bu 
karı koca hakkında izahat 
"eriyor ve diyordu ki : 
- Bu karı kocayı hiçbir 
•lgorta kumpanyası kabul 
•1m1yor. Buna da sebep, 
bunıaren ölUmle ejlenmelerl 
\re bu yUzden geçlnmelarl. 
dir. 
Çı6ırtkanın verdljl bu lza. 
hatı, b:r motör sesi takip 
eı11: 

- Tarrt •. Tarrrrt.. Pat, p•t. 
Pat.. Tarrrrt .. 
Mister Vilyams, tekrar moto

:klete atladı ve önüne de kadım 
d dı, Yavaı vavaı fıçının dibinde, 
d cv~rler yapmıya baıladı. Bu 
kvırler, uzun ıUrmedi. Birdenbire 

' ıllara hayret verecek bir ıU· ;•tle . makine duvarlara aıçradı. 
. ~nlcı, Ustii kapalı bir bardağın 
~~nJe mahpus kalan ve kaçmak 
~ın yol arayan çıvik bir böcek 
~kbi, birdenbire, bu yedi metre-

duvarm kenarına kadar çıkı· 
)or, orada seyircilere dokunur· 
tasına dolaşıyor, dolaşıyor.. Ve 
~nra, birdenbire yıldırım sllra· 

c aşağıya inerek, tekrar yuka· 
: fırlıyor ve tekrar dolaşmakta 
I evarn ediyordu ... Birdenbire on
b•rın elleri havalandı. Ve şimdi 
~ aşıboş kalan makine, kuduran 

c bertarafa saldıran bir cana
~ar ·b· f gı ı cehennemi bir sllratle 
~::~ın içinde dönüyor ve her 
d ~lca bu karı kocayı öliime 

ogru sUrUkliyordu. 
tiddArtık heyecandan kalbim 
tu etle çarpıyor ve dimağımda 

sual canlanıyordu: 

hı - İnsanlar, yaıaniak için her 
kie~:kkate katlanıyorlar ve bel
ölOnın hayatlarmda birkaç defa 
bö 

1 
g6ze alıyorlar. Fakat, 

Pay ek her an ölümle oymyarak 
fc t.a azanmak.. Ve bilhaua, bu 

cı \le k k l<ad or unç oyuna ıenç bir 
ının da h k k için ayabm arııhrma 

ol nasıl dUşUnceli bir insan 
rnaıı A b 

0 •• ca a bu adam, bu 
-eoç • .. 1 hu .. 

1
. e guı.e karııını bergün 

h · 
0 linıe silrüklerkan vicdanında 

ır eıa 
G v~ ıstırap duymuyor mu? 

Yor özlerım hiçbir ıey görml\
L • nıot6rtın korkunç ıesi bile 
~~ k ' d~.. uza tan geliyordu. Zihnimde 
k gda~ fu sualin cevabım kendi 

en •nıo . 
ınerd· vermıye çahıarak dik 

••enden - . 
hirdenb· ~ aşagıya ınerken, 

ıre akııma geldi: 
- Bu adamla b:zzat g 0·· -

ıern B • ruş-
.. unları kendisinden ..... 

tensem... og 

Ded' 
de

11 
ım . ve hiç tereddüt etme-

•~k • ınerkdıvenin yanındaki yük· 
r ~y eye doı .. ru ·ı rl dl 
'l'IÇJnua dib' . ı e e m. 

illdekı kapı açılmıt-

l\ ister Vilyamı dışari çıkmıştı. 
D ·rhal kendimi tanıttım. Ertesi 
gU t için ( Londra oteli ) nde bir 
mll1Akat vadı aldım... Otelin ıo· 

kak üstündeki salonunda onunla 
karşılaştığım zaman hayrette kal· 
dım. Akşam, ölümlere meydan 
okuyan o clir' etkir ve mağrur 
adamla, şimdi karşımda duran 
ve altm çerçeveli gözlüğünün 
arkasından sakin ve mütevazı bir 
nazarla bana bakan bu adamın 
arasında okadar büyük bir fark 
vardı ki ... .. 

- Mister Vilyams.. Dünyada 
yapacak başka hiçbir it bulama· 
dmız mi?.. Soruyorum size... Ni
çin, bukadar çetin ve tehlikeli 
bir İf intihap ettiniz? .. 

- Eğer dünyada ölUm olma• 
saydı, biz karı koca aç kalırdık. 

O, hafifçe güldü. Bu gülüşle 
beraber gözlerinde de gizli ısh· 
rabın acı manası görfinür gibi 
oldu, fakat derhal söndü. Büyük 
bir ıükiin ile dudaklarından şu 
sözler döküldi1. 

( Arkası var) 

Biga Sulh Hakimliğinden 
Gayri Menkul Satış İlanı 

Alacaklı! İstanbul Sultanahmet Beşinci Sulh Mahkemeıi İflb 
dairesinin vasıta kıldığı Biga Sulh Hakimliği. 

Borçlu: Karabigah Osman Efendi zade müteveffa acanta Mehmet 
B~y artırmıya vazoJunan emvali gayri menkule tapu numarasile cinı 
nııktar, hudut, dönüm ve kıymeti muhammineJeri merbut kAğatlarda 
yazılıdır. 

(1) Merbut 4 numaralı musaddak ve kağıtlarda yazılı emvali 
gayri menkule iflas yolu ile perakende ve toptan olarak bugünden 
itibaren şartnameleri dairede görillebileceği üzere 23-11-932 tarihine 
mUsadif 31inci perşembe günU saat 17 de artırma bedeli beher 
gayrimenkulun muhammen kıymetini yUzde yetmiş beşini bulamadı
ğını ":e bunlardan birile alacağı temin edilmiş rüçhanlı alacaklının 
a~ac~gı m.ecınuundan fazla çıkmadığı takdirde en son attıranın taah
hudu vakı kalmak üzere artırmanın 15 gün daha temdit edilmiş 
?la cağı . ve 1 Sinci günü ayni saatte gayrimenkulün en çok artırana 
ıhale edıleceği şu kadar ki ikinci fıkradaki yine elde edilmezse ihale 
ya~ılamıy~cağı ve satın talebinin düşeceği ariırmaya iştirak edecek
l~rı ~ayrımenkulün . muham:nen kıymetlerinin yilz~e yedi buçuğu 
nısbetmde pey akçesı veya milli bir bankanın temınat mektubunu 
tevdi etmeleri. 

(2) lpotiki sahibi alacaklılarla diğer alakadarların gayrimenkul 
üzerindeki haklarını hususile faiz ve masrafa dair olan iddialarını 
evrakı müsbite ile 20 gün içinde dairemize bildirmeleri aksi halde 
hakfarı tapu ıicillerile sabit olmadıkça satış bedelinin paylaşmasından 
hariç kalacakları ilan olunur. 

Ka:ruı Mevkii Cinsi DönOm 

Biga: Karabiga adalarda :!4 
dö. tarlanın nısfı 

muhammt:n kıymet 
Hududu Ta.No. L. K. 

Gündoğusu, batısı, kıblesi 36 60 ~ 
Mail ve Mehmet Beyler ti- • 

Yusufpaşa Topkapı 115 Arsa ve baraka 934 ga· 
Hacıbayram yeaine kadar 
Kabataş Ömeravni Dolmabahçe 209 Dükkan " ,, 
Kumkapı Kazganisadi Patrikane 15 Arsa " " 
Kabataş Ömeravni Tramvay C. si 193 Karakol mahalli 935 
Beşiktaş Sinanpaşa Vapur iskelesi 37 Baraka ,, ., 
Çarşıda Çohacıbaoı Alt katında 4 l Oda " ,, 

Balada mevkilerile cinsleri yazılı olan vakıf emlAk hizalarmdaki 
müddetlerle kiraya yerilmek üzere müzayedeye konmuştur. İhaleleri 
teşrinisaninin beşinci cumartesi giloü saat on bqte yapılacaktır • 
Taliplerin yevmU saati mezküre kadar Evkaf Müdiriyetindo Akarat 
kalemine müracaatları. 

Kilo 
5000 Kuru fasulye 
4500 Pirinç 
2000 Nohut 
1200 Zeytinyağı 

1932 senesi zarfında fıkara imaretleri için lnzumu olan yukar
da yazılı dört kalem erzak ayrı ayrı aleni münakasaya konmuştur. 
Vermiye talip olanlar şeraiti anlamak ve nümunelerini görmek 
üzere hergün Levazım idaresine ve ihale günü olan T. saninin 
yirmi birinci pazartesi gUnll ıaat on dörtte idare encümenine 
müracaatleri. 

Karabigada Kızabinen mev· Gündoğusu hasan babaa, 42 37 50 
kiinde 15 dö. tarlanın nısfı poyran Göktepe kıblesi H. 

Emin 
Karabigada Odunyolunda 10 Günbatısı Kara Mehmedin 43 25 00 
döııilm tarlanın nısfı Mustafa, ballın yol, poyrar:w 

Emin, kıblesi mubacır berber 
Karabigada Sarıbucakta 8 Glindoğusu H. F atoğlu, ba- 44 20 ()() 
dönlim tarlanın nısfı hsı Hasan Ef. poyrazı yol 

kıblf!bt Soğukluoğlu kızı 

Karabiga caddesinde 12 da. Gündoğusu deli Mehmedin 52 36 00 
tarlanın nısfı Hasan batısı yol poyrazı ldi

çUk Hacı Mehmet kıblesi 
Mehmet ve İsmail Bey 

Karabigada Yusufoğlu yerin- Gündoğusu azmak batım 53 160 00 
de 80 dönüm tarlamn nısfı Hacı Fato, timali Hacı Emin 

oğlu kıblesi Kuacaoğlu yetimleri 
Karabigada Kadıbucak mev· Gündoğusu, a7.mak bat.&1 62 1()()- 00 
kiinde 40 dö. tarlanın nısfı hacı İbrahim poyrazı akınb 

Biga : Çınarköprü Karaağaç 
nam orta yolda 20 dönUın 
tarlanın sülüsü 
Çmarköprüde Karşısöğüt nam 
Karaağaç 40 dönüm tc.rlanın 
sülüsii. 
Karabigada ovada 40 dönüm 
tarlanın sülüsü. 

kıblesi Iopal Akif 
Gün doğusu Azmak, batlsı 54 37 50 
İbrahim poyrazı Süleyman 
kıb1esi ~ustafa. 
Gündoğusu Aşık Halil geli- 55 75 00 
ni, batısı lsmail, Mehmet B. 
ler, poyrazı yol, kıblesi çay. 
Gündoğusu yol, batısı az· 56 75 00 
mak poyrazı Süleyman kıb-
lesi burunlu Hnsan. 

Karabbigada 40 dönüm tar- Gündoğdusu yol, babıı 57 75 ()() 
lanın sülüsü. azmaİ< poyrazı H. lbrabim 

kıblesi sahibi senet. 
Karabigada ovada .t dönUm Gnndoğdusu yol, bahsı az· 58 7 50 
tarlanın sülüaü. mak. şimali sahibi senet, 

mali azmak Çıoark6pı Ude ovada 40 dö-
Biga: Karabiga kumlarda 24 Gündoğusu, Mehmet Ağa, 37 48 ()() nüm tarlanın süJnsü. 

kıblesi İsmail ve Mehmet B. 
Gnndağdusu yol, batısı az- 59 75 00 
mak. poyrl!zı sahibi senet, 
kıblesi H. lbrahim. 
GHndoğdusu azmak, batısı 61 7 50 
yol, poyrazı H. Musa Ef. 
kıblesi Süleyman. 

d6. tarlanın nısfı batısı Ali B. poyrazı Hacı 
Rifat, kıblesi Eçili o. Hasan Cınuköprüde Zincirlikuyuda 

Biga: Karabiga kumlarda 50 Gündoğusu, H. Rifat. babsı 38 100 00 dört dönüm tarlanın atillisft. 

Çınarköprllde Adalarda 20 Gt\ndoğdusu, batısı, poyrazı 45 37 50 
döntım tarlanın aOlftsü. Mehmet ve lamail Beyler, 

dö. tarlanın nııfı poyrazı azmak kıblesi Cafer 
oğlu Hasan 

Karabiga: Kaprübucakta 30 Gündoğusu Soğuluoğlu Hü- 39 75 
dönüm tarlanın nısfı seyin batısi, poyrazı, kıbteıi 

Karabiga Beyyerinde 5 dö. 
tarlanın nısfı 

azmak 
Gündoğusu yol batısı kıble 40 
sahibi senet poyruı Ke
merli Hasan yetimleri 

Karabiia Katrancıbaymntla Gündoğusu Hacıyeğen Meh- 41 
13 dönüm tarlanın msfı met batısı Hacı Mehmet 

Çınarköprlde Adatarda 20 
12 50 dönllm tarlanın aDlhft. 

Çınark6pr6de ovada 40 da
t 6 50 alim tarlanın atUüatı. 

kıbleıi Hacı Rif at. 
Gttndoğdusu, batlsı poyraz• 46 37 50 
kıblesi Mehmet ve lsmail 
Beyler. 
Gnndoaduıu, baba umak a 7 5 00 
poyrazı H. İbrahim ve O.· 
man Ef. ler kıblesi Emin, 
Hasan. poyrazı kıbleli lbun 

Karabigada Sarsbucakta 25 d6. Hacı Fatoğlu t>ahu yol 31 
tarlanın nııfı poyrazı Ahmet Ef. kıbleıi 

senet sahibi 

50 00 Karabiga caddesinde -40 d• Güodoğdusu yol. batıaı u- 48 75 00 
nilm tarlamn ılilüsU. mak, poyrazı sahibi senet 

kıblesi Süleyman. 

Karabigada İğdelikte 20 dönüm Gnndoğusu Taşlıazmak ba
tarlanın nııfı tuu Sayıdın Mehmet poyra-

Karabiga caddesinde 20 dö-
32 40 OO nilm tarlanın ıllilati. 

GllDdoğcluau Mehmet Ef. 49 37 .50 
yetimleri, batısı azmak poy· 

zı Rifat Ef., Eçili Mehmet 
Karabigda Zeytinalacağında Gündoğusu Molla Ali batısı 33 45 ()() 
15 dönüm tarlanın msfı Hacı Musa evlitlan poyruı 

Karabigada adalarda 10 dö. 
tarlanın nısfı 

Yahya oğlu Hasan kıblesi 
Gnreceli oğlu Hasan 45 
GUndopsu Kazım, babsı 34 27 00 
lbrahim poyrazı ibrahim T• 
kliçlik Haca Mehmet, kabl ... 
ti senet aahibi 

razı Soğukluoğlu Hüseyin 
lubleai sahibi senet. 

Karabiga cadduiade 
tarlanın sülüaü. 

40 d6. Güodoğdusu yol, batısı, 50 75 00 

Karabiga caddeainde 50 dö. 
tarlanın aülllail. 

poyrazı sahibi senet. 
Gilodoğdusu yol, batısı poy- 51 9J 75 
razı ve kıblesi Osman Ef. 
evlatları. 

Karabigada Yetimalçağı me•· Gündoğdusu Mollaali, poy- 47 14 50 
kiinde 11 d6nftm 2 evlek r~ı Hacı Musa, batısı Me-

( Lltfett .. yf•yt Çeviriniz ) 



~2 Savfa 

Bu bir haril<o. değil midir? 
Bir kaç beyaz tabletçik ve bunların içinde istı

rahat ve uykunun bütün sırrı! 
. Kim sinirlı, heyecanlı, yorgun ıse bu tabletçik
ler, ,,~·· Adalin ta~etferi sayesinde ertesı sabah in
sanın yataktan keyifli ve nes 'elı olarak kalkmasını temin 
eden bir istirahata ve uykuya nail olur 

dal in 
tabletleri. 

ECZANELERDEN flEÇE re ll.E ALINAtlldA 

r * 
~-~ 

Karaağaçta kesilen hayvanata vurulan damgalar 2:! T. evvel 
932 cumartesi gününden ilibaren değiştirilere ·, hayvan S<ığlık zabı
tası nizamnamesinin emrettiği şekilde damgaların latlıikine başlanıl

dığı ilin olunur. 
----------~------~--------------~--~--------~~~ 

Oksurenıere: KATRAN HAKKI EKREM 
1 arlıımn tamamı. 

Karabigada Beyyerinde al
çakta 55 dönümün tamamı. 

Karabigada Beyyerinde Ada
larda 18 dönllm iki evlek 
tarlanın tamamı. 
Karabigada Kabakulak ye-
rinde dört d6nüm tarlanın 
tamamı 

Karabigada Adalarda 17 dö. 
iki evlek tarlanın tamamı. 

Karabigada Katrancı bayırın· 
da iki dönUm tarlanm tama· 
mı 

Karabigada ovada 40 dönüm 
tarlanın rub'u 

Karabigada Adalarda bey 
yerinde 6 dö. tarlanın tama· 
mı 

diha, Huriye, Mahmure H. 
kıblesi Güreceli Hasan 
Gundoğdusu Hüseyin, poy- 44 825 00 
raı:ı Huriye vesaire, batısı 
Deli Mehmet, kıblesi yol. 
Glindoğdusu KGçük Meh- 49 270 ()(} 
met, batısı. poyrazı, kıblesi 
sahibi senet. 
Gündoğusu azmak poyrazı 58 (iO Oo 
Akif bahsı Hacı Arif; kıb-
lesi İsmail Bey ver~sesi. 
Gündoğusu ismail bey poy- 42 260 ()() 
razı lsmail ve Mehmet ber 
ler batısı Kuruçay akıntısı 
cenubu sahibi senet Meh· 
met ve İsmail B. 
GündoğdU!ıu yol poyrazı İs- 72 6 00 
mail B. veresesi, batısı yol 
kıblesi Kerim oğlun. 
Glindoğdusu yol poyrazı 90 100 00 
Mustafa kıblesi lbrahim 
garbı azmak. 
GUndoğdusu kilçük Mehmet 61 60 00 
şimali yol garbı Mehmet ve 

Uk fedakfırllkiar ih!i~arııe haitalard • ,-ı ha:zırhkları yapllmakta olan 

~ 

mağaıaıınırı resmi küf.ıcil 31 'feşrin.evv~. Paı:arleıi öğlerfeıı sonra ını• o uııacaktır. Muhl~reın hanımeıendilerin 
reırni küşatta bulunmalarını tavai)'e ve şimd.ye kadar memleketimizde ıürülmemi~ ıon moda 

yUnlU ve lpekll kuma1larıın11 1 görmelerini rica eyleri:ı ' 

Hanrmefend Jer: y Ü N _ İ p E K 
mağ<azasanm kumaşlarını görmeden h=çbir kışıltk tedarikinde bulunmayınız. 
Bahçekapı, Meydanc•k, sabık Mustafa Şamla Müessesatı yamnda No. 53 

iiilimEml!l&m!i&fB!IBBIE!!ilmem&&m&iiimii 

29 BİRİNCİ TE.ŞRİN 
Beynelmilel tasarruf günüdür. 

•••••••••••••••• 
Bu hafta bütün medeni memleketlerde 

tasarruf hesaplar1 artar. 
........................ 

Türkigeızin bu savaşta geri kalmamasını 
isi igorsan, sen de kendine 

ZİRAAT BANKASINDA 
Bir Tasarruf hesabı açtıı·: 

~ ........................... . 

tasarruf hesabın bir 
miktar daha para 

1 

varsa, 
yatır. 

ona bir 

Damlaya damlaya göl olur Ak akça, kara gün içindir 

Atalarımızın bu güzel sözlerine layık vatandaşlar 
olduğumuzu gösterelim. 

(Türkiye Ziraat 
Y~?••··~·~~T~••T••••T•Y••·····•~T~T..-rTT~~ 
·~·~··..._..._ •• 4&44...A~••••••••A4444~A4A44 • 

Bankası) 

Karabiyada Adalarda se• 
kiz Dö. tarlanın tamamı. 

ismail Beyler cenbu lsmail 
B. veresesi. 
GUndoğdusu İsmail ve Meh- 62 
met Beyler şimali 1smail B. 

120 00 ~-. Şehzadebaşı w;- MiLLET TİYATROSU 
Karabiğada Adalarda 10 da. 
tarlanın tamamı. 

Karabigada Adalarda 20 Dö. 
tarlamn tamamı. 

Karabigada Adalarda 12 06. 
tar1anln tamamı. 

Karabigada Adalarda 15 
Da. tarlanın tamamı. 

Karabigada Adalarda 1 O 
dönUm tarlanın tamamı. 

Karabigada iskelede nıııf 
araa. 

•cresesi garbı Hüseyin Ağa 
cenubu yol. 
Şarkı azmak tima1i ismi) B. 64 150 00 
vereacıi garbı yol cenuhu 
Kemerli Haaan zevceıi. 
Şarkı Emine, timali İsmail 68 200 ()() 
B. veresesi garbı aımak 
cenubu Kuruçay. 
Şarkı Mehmet ve lsmail 69 180 ()() 
Beyler ıimali İsmail Bey 
veresesi garbı Kuruçay ce-
nubu Çaçan tarlası. 
Şarkı 1 smail ve Mehmet 70 225 00 
Beyler timali Kuruçay garbı 
lamail Bey vereıesi, cenubu 
Mehmet ve lımail Beyler. 

21 Tefrlnlevvel Pazartesi gUnU akf•mı 

(BiRÇOK SENELERDENBERI İCRASI MÜMKÜN OLAMIY AN.) 
1932 (Türkiye komlklerl araa1nda f•mpfyonluk mUsabakaeı) 1932 
1933 Şehrimizin bUtUn komlklerl ı,ıırak edecektir. 1933 

KOMİK NAŞ1T BEY 1 KOMiK ISMAIL EFENDİ KOMiK AHMET BEY 
KOMiK FAHRİ BEY KOMlK EVKI EFENDİ KOMiK SiRET BEY 

Bu mliaabakalara hariçten bilömum komikler iştirak edebitirler 

Kerabigada Adalarda Ka· Karabi~ada; şarkı sahibi sa- 39 452 00 .. ----~•-----•il 
bakulak yerinde 85 dö. tar- bibi senet ve İsmail Bey . -Z: ~ 
]amil tamamı. veresesi, şimali yol, garbı s o~~maauıa 

azmak, cenubu lsmail Bey 
kerimeleri Mediha, Mahmu-
re ve Huriye Hanımlar. ~ 

Karabigada Adalarda 35 Şarkt çay şimali Mehmet 40 332 ''DA ~J>!' 
dönüm tarlanın tamamı ve lsmail Bey veresesi garbı -.--7~ lımail ve Mehmet Bey ve- ---••••••••••-

Şarkı yol, şimali yol garbı 60 
lsmail Bey veresesi, cenubu 
çay ile mahdut. 

150 OO Karabigada Adalarda 37 dö
nüm tarlamn tam'!mı 

rese11 cenubu lsmail 
Şarkı Mehmet ve İsmail 43 372 
Beyler ıimali Münevver Ha· 
nım garbı İsmail Bey ve 

ıstanbul Aelb• OottncU Hu
kuk Mahkernealnden: lılinıar A· 
rnın efendinin 1'·eriköy Kurtuluı cad· 
d03inde mukimı> iken ikaınetglb• 
meçhul buluııaıı karısı Madam Dlkra· 
ııohi ıdeyhine açtığı boşanma davaıW 
nııı tahkikatı ueulı•ıi gıyabııııla bitiri· 
ler~k evrak mOı:tuni ıııahkome)e tel'· 
eli edilmit olduğundan ınuınaileybaıııP 
ınulıakeıneııin tayin eılildiği 12/11 9:-42 
cuın:ırtf'<>İ giiııfı Maat 14 te h.ızır bu· 
lıınııı;ı ı ilAn ohııı1ır. 

Tapu 

Şarkı mukaddem Faik Meh· 1 1750 ()() 
met balen Sabriye H. hımeıi 
ve kısmen Hakkı. Ef. hane 
ve dllkkAnı ve Halil Ağa 
mağazası, şimali Mehmet 
Bey hane avlusu ve mağa-
zaları, garbı lsmail ve Meh· 
met Bey mUşterekleri, cenu-
bu su akıntısı ve mezkur 
au alaotııından iskele cad• 
dellae au mürurlara. 

cenubu Mehmet ve lsmatl 
Beylerin müşterek tarlaları. 

Karabigada Adalarda 20 dö- Şarkı Emine şimali lsmail 66 200 
nUm tarlanın tamamı. Bey veresesi garbı azmak 

ve cenubu kuruça~ 
Karabigada iıkelod6 iki bap Sağı İsmail ve Mehmet Bey· 53 J 350 
mağaza ler arsası Solu aahibi senet 

mağazası arkası tariki am 
ve önU tariki has. 

ltbu 49 parça emYall gayri menkulonin cins ve miktarlarilo 
luadutları ve kıymeti muhammoneleri, tapu kayıt sureti muaaddaka· 
.ile vaziyet ıabıt warakalarının ayinleri olduiu taadlk kalmdı. 

Dr. A· KuTIEL 
Karakar Börekçi farıın aırHıada Sf 

bon PoslA Maı.ı••• 
-==-

SaJail>i : Ali Ekrem 
Nepi7at lhclla-la Halil Udf 


