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CGrnhurlret ylldön8mU diln fehrlmlzde h•yecanlı meraelmte tee'll edlldl. Bu herec•nlı m ... •slmden blrka~ intiba takdim ediyoruz (Tafelllt ikinci ••Jf•dadtr.) 

r 
• • a ce ıy 

Yüzde Beş Yüz Kazanç insafsızlıktır! 
Mevsuk olarak haber aldığı· 1 

:·~ göre İstanbul Ticaret MU
Grlüğüne ve Ticaret Odasına 

L~k mühim bir rapor verilmiıtir. 
ır tacir taraf mdan vesikalara ve 

~•kaanJara istinat edilmek suretile 
~UC!n i>a raporda, memleket 

r.~rasıntn harice nasal akm et
~ıini göstermekte ve bu itibar 

t çok şayanı dikkat tellkki 
b<lihncktedir. Ticaret MüdUrlüğtl 

u meseleyi bliyük bir ehemmi
~ct!c karşılamıı ve derhal tahki
. ata girişmışlir. Ticaret Odasında 
~•e bu rapor müthiş bir fırtına 
esiri yapmıştır. 

t 
Mesele hakkmda edindiğimiı 

af 'la t,· 81
• h vermeden evvel kısaca 

ı·'ldirelim ki hAdise, 130 bin Ticaret MUdUrU Ticaret Ode•ı R•l•I Nemli zade 
~alık bir sermaye ile her sene ~ Mlthat ve Muheln Beyler 
~upaya 600 bin lira gibi yük- de ve hatta köylerde bile kuUa· ı fiat üzerinde istedikleri gibi 

~~ bir servetin götürülmesinden mlan bu madde buraya hariçten btıkmetmektedirler. Raporda ileri 
b arettir. Rapordaki iddiaya g6re, yan işlenmiı bir şekilde getiri· allrlllen iddiaların en şayam dik· 
k u Yl\zden bugüne kadar memle- lir, az bir çalışmadan sonra da· kat olan tarafa tudur: Bu yUzdon 
I> et haricine milyonlari aıan TUrk bili mamulat gibi piyasaya çıka· memleket haricine her sene 

2::aaa . gönderilmiı ve daha da rıhr ve memleketin her k6şeaine tamam 600 bin lira gibi miihim 
tık deralaıektedir. Şu hullsay• yap- se•kedilir. iddiaya g6re, fU cihet bir Türk serveti akan . ediyor. 

lan •onra tafıillt verebiliriz: çok gariptir ki bu maddenin Yani tirketin ıermayeslne g6ro 
k Şehrimizde ecnebi •ormayeılle kontenjandan e•vel kilosu 14 yüzde bet yilz ~ibi t~rana hayret 
k u;.ulnıuı bir ıirket vardır. Şir- kW'Uftu. Buglln iae ortada hiç bir kazanç temı~ edılıyor. 
r edın .sernıayeai ( 130) bin lira bir ıebep yokken kilo bqına Alikad~lar ıle teınaı ettik. 
:. de1andedir. Bu tirket hariçten 5 k bi d" ·ı ı. 19 k Diyorlar ki: 
-e 1 uruı n arı m19 ve . u~ıa "-Ortada kontenjan u1Ul6-
de~ ~~~timize madeni bir mad- ıatılmıya batlanmııtar. Yıne ıd- nOn siper ittihaz edilmeıl ıure-
leketie ~ır ki bu maddenin mem.. diaya göre bu maddenin ıabfile tile fazla kazanç temin olunmaaı 
ta nnzde senelik istlhllk mik· ujrqanlar aralarında bir anlq- gibi halk için zararla bir vaziyet 

rı alb milyon kilodur. Her yer• ma yapmıılardır. Bu suretle ( Devamı 9 uncu ıayfada ) 

bir Adam Karısını 
Evinin Bahçesine 

Boğarak 
Gömdü 

ko ~ardin (Huıual)- Burada Zinnar bahçesinde çok - anlatmıya baılamıştır. Fakat jandarmalar Davudun 
fi ~·ıunç bir cinayet işlenmiştir. Taşlı zade Hacı vaziyetinden ıiıphe ettikleri için kendisini yakala• .. 
tn:aı oğlu Davut iıminde biri, ehemmiyetsiz bir mıılar ve isticvap etmişlerdir. Davut evveli inkir 
b .. ele Yilzllnden karısı Rebia Hanımı kendi ellerile yoluna sapmıı, fakat jandarmaları aldatamıyacağını 
0ıarak öldUrmllt kad d' . . . 

1 
anladığı için işlediği cinayeti bütün teferrUatilo 

d k • mm cese ını evınan av usun• . . . . . d l · 8 azdığı bir çukura .. ü tllr Ş . h "f b ıtıraf etmıtbr. Davut ıan arma arı evıoe aCStilrmllı, 
cinayeti · 1 d"k gomm 1 · erır erı ' u toprağı tekrar kendi elile eıeliyerek karısının 
lt.r11111111 

1t eb 1 t~n ıonra ~rteıi gün feryat etmiye, cesedini çıkarmıthr. Şerir herif Adliyeye leılim 
a eraızce kaçtııını yaoayakıla berkeao edilmiıtir. - Cemal 

!Diplomatlara Hükmeden Gizli Kuvvet 

1 Bekir Sami Beyi Pariste 
Nasıl Atlatmışlardı? 
İngiliz Casuslarının Bin Bir 
Maceralarından Bir Tanesi 

Yazan: H R. Berndorf 
-4-

DOnkU kısmın hulleası: 1921 sen••I ortalarınd• Tllrkl~ • 
f.ransa - Lehlstanın lnglliz mentaatlerıne aleyhtar bir 
lttttllk h•zırladıkl•rı lnglHerece anlafılmıf, en kuvvetti 
memurl•rını mDzakerelerln cel"eyan ettlll Parlae gönd•r
IJ11ftlr. MUz•kerelerde Türkiye n•mına Bekir S•ml Ber 
mUmeesll olarak bulunuyor. lnglllz pollaler\, bir t•raftan 
onu takip ederlerken diler taraftan d• Lehlllerl ve Oordon 
lalmll bir k•dına tarassut ediyorlar, bir lnglllz memuru 
kendisine gazeteci sUaU vererek Con lsmlle Madam Gor-
donla tema• peyda etmı,tır. 

Mister Con, Madam Gordonun ken Madam Gordonun kAtibi M. 
çayında uzun boylu kaldı. Akıam Solovay da dıprı çıkmak için arka 
olmuş, ortahk loşlaımışb ki salon· sından yetiıti. İki adam konuşarak 
dan içeri bir delikanlı girdi. sokağa ayak basblar, kapın ın 
Koltuğunun Ritmde, içi mektup önünde Mişter Conun pırıl pırıl 
ve evrak dolu bir çanta vardı. parlıyan otomobili bekliyordu. 
Kadana bazı klğıtları imıalatb, lngiliz, genç kAtibi evine bırak-
baıılarmı g6ıterdi, sonra çıktı. maya teklif etti. M. Solovay oto-

Bu sırada Mister Conun da mobille gezmiye alııkm değildi, 
aklına bir randevuıu olduğu gel- yapılan daveti ca?e minnet bildi, 
· F hemen kabul ettı. Yolda, doıt· 

dı. ıraat bu fıraatb, ayağa 1 ki d il ı · t' k' 
k M. d · d' u arı o erece er emıt ı ı 

kal b. iısaa e ııte ı, rutubet L hl" kAtibi 'gtiıel bir lokantada 
almıı ta bir tllrlil yanmıyormuı y:m~ğe da•et etmek pek kolay 
gibi biribiri ardınca yakıp ıön- oldu. 
dUrdüğll kibritlerle vakit raeçire Miater Con misafirini memnun 

geçire merdivenleri yavaı yavaı iner- ( Devamı 8 ind aryfada ) 

DGnkl 8•9" reamlne lftlrak eden t•nklarımızdan 
biri yUrdyUf ean•eınd• 
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Halkın= S~si ]' 
Hafta Tatili Lazım 

Mıdır? 
Son gflnlerde hafta. tattlinin flgasın1 

mfidafaa eden bir fikir orta) a 
ııtı1dı. Bu hususta m ütnlcalarıııa 
ınUraea.at ettiğimiz kimıeler ıun-

1arı sôylediler: 
Emin B. ( Sultanabmet, Akbıyık, 

JHğirmeıı sokak) 
- Cuma t.tlli hu halde li:ıım

dır ve kaldınlmamahdır. Bu, amele
nin, memurun, unafın haftada bir 
gün istirahati demektir ki vücudun 
dinlenmesi için ıarthr. Hafta tatili 
Anupada •• dtlnyanıa her tarafında 
CAl'İdir. İn1an mltemadt çahtamaz. 

• 
Şerafcttin B. (Tiirbe sokağı 11 tacir) 
- Hahada bir pn dinlenmek 

ihtiyacı nrdır. Bunun için cuma ta
tJlinio kalkmasına kat'iyen taraftar 
değilim. Her çalıtanın bir tenezzüh, 
bir dinlenme hakkı Yardır. Hafta 
tatili hem temizlilr, hem •Gcut için 
lhımdır. .. 

Nedim B. (Uluküyde 64) 
- Bene~ hafta tatili kalkmalıdır. 

Çünkü biz ikbaaden çok çalıınaak 
mecburiyetindeyiL Haftada bir gün 
çalıımamak büyük bir ziyandır. 

• 
Muammer B. ( Unkapauında Elvan

zade mahallesi 4 ) 

- Bi:ı işçi olduğumuz için bunun 
lüzumuna kaniiz. Haftada bir gün 
dinlenmek hem istibıal, hem de 
ııhbat noktnıından lüzumludur. 
Haf ta ta tilin in kalkmaaını iıtiyenler, 

l:ıerhalde çalışmanıD ae oldutunu 
bilmiyenlerdir. 

.... 
Hızn B. (Çemberlita11 14) 

- Hafta tatili mutlaka lizımdır. 
Hiç haftada birgün tatil yapmadan 
olur mu? Çahtan in1an iıtirahate 
muhtaçtır. Bu istirahati ancak cuma 
ıünleri dialenmekle yapıyoraz. 

•• 
......................................................................................... 

Terkostan Kurtuluyoruz! 
• 

Şirketin idaresi Senebaşından 
İtibaren Belediyeye Geçecek 

T erkosun 1 KAnunusaniden itibaren belediyeye 
geçmesi kat'i surette tekarrlir etmiştir. Bu devir 
itini halletmek için de Belediyede ayrı ayu iki 
komisyon teşkil edilmiş bir aydanberi tetkikata 

Fen İtleri MlldtırD Ziya Beyler Terkosun ullhl
yetdar bir murahhaaı bulunmaktadır. 

de Yam ediyor. Komisyonlardan birisi Terk osun 
belediyeye devrinden sonraki idare şeklini tesbit 

Nafia VeklJetinin tensibile teşekkül eden bu 
komisyon şirketin elyevm mevcut demir bq qya, 
boru kömür veıair malzemesinin fiatlarını ve beş 
senelik varidatının vasatisini tesbit ile uğrapyor. 
Vasati miktar tesbit edildikten sonra hükumet (25) 
sene müddetle şirkete hersene bu miktar nispetin
de tazminat verecektir. 

ile meşğul oluyor. Bilzat Vali Muhiddin Beyin 
riyasetinde sık sık toplanan asıl komisyon da 

Terkosun devri meselesini tetkik etmektedir. Bu 

komisyonda Şirketler Komiseri Mustafa ve Belediye 
Şirket kömür ve diğer malzemesini de takdir 

edilen kıymetle Belediyeye devredecektir. ---
Yeni Rekabet JBir_ Der~ten 

Sütçülerle ln;kçilerin Arası Sınıf Donme 
Fena Halde Açıldı Meselesi 

lstanbuldaki süt mustahsilleri 
cemiyeti hem inekçilerin, hem de 
süt satıcılarının dahil bulunduğu 
bir teşkilathr. 

Süt aatıcıları ahiren bu cemi· 
yetten alakalarmı kesmeğe ve 
ayrıca yeni bir cemiyet yapmıya 
karar vermişlerdir. Fakat bu ka
rar inekçileri kızdırmışbr. Sütçü· 
ler ayrı bir cemiyet teşkil ettik
leri takdirde inekçiler istihsal 
ettikleri sütleri sütcüler vasıtasile 
sattırmamayı, bizzat ve kendi teş
kilatları ile sattırmayı düşünmek
tedirler. 

Hukuk Fakültesi 
Kararını Verdi 

Darülfünun Hukuk F akUltesi 
Müderrisler Meclisi Hukuk Fa· 
kültesi Umumi Kltibi Ethem 
Akif Beyin teklifi üzerine mühim 
bir karar almıştır. Bu karara 
göre Hukuk F akliltesioin her
hangi bir sınıfında bir dersin 
imtihanını veremiyen talebe aı
nıfta kalmayacak, sınıfı geçecek-

Barut İnhisarı --
Rüvelver Sahşı Da 
Hükumete Geçecek 
Haber aldığımıza göre son 

.zamanlarda barut satışı mllhim 
mikdarda artmıştır. Bu hususta 
kendisile gör üşen bir muharriri· 
mize &rut İnhisarı müdürll 
Lütfil B. şunları söylemiştir: 

"- Barut satışlarında bir sa• 
IAh vardır. Yani satışlar son 
zamanlarda artmıştır. Rüvelver 
satmak hakkı evvelce imtiyaz 
halinde bir grupa verilmitti. Bu 
grup her nedense bu işi yapama
mıştır. Bunun üzerine biz tetkikat 
yapmağa başladık. Bu işin Barut 
inhisarı tarafından yftrftttUmesi 
hakkında bazı tasavvurlar vardır. İnekçiler ~ehirde temiz süt 

satılmamasınııı mes 'uliyetinin de 
Kontenjan sütçülere ait olduğunu söylmek· 

lktısat Vekaleti Tetkikat te ve şöyle bir hesap yapmak
dadırlar: 

tir. Ancak müteakıp sene imti
hanında talebe evvelA bu kaldığı 
dersten imtihan verecektir. Fakir 
talebeleri korumak için alınmış 
olan bu karar Darülfünun Diva
nına bildirilmiştir. Karar, divan 
tarafından tasdik edildikten son
ra bu sene tatbik edilecektir. 

Eğer bu tasavvurlar tahakkuk 
ederse rüvelver sabşmı da Barut 
inhisarı yapacaktır.,. 

. Yapıyor Şehirde 900 ahır ve 4500 inek 
Öğrendiğimize göre lktı.at vardır. Hergün bir ineğin vasatı 

Vekaleti, umumi şe~ilde konten- 6 okka snt verdiğine göre şehir-
jan sistemi yerine, devletlerle . de. gllnde ?:1 bin okka süt istih-
ticarl ve iktısadi yaziyetimi~i na· aal edilmekte, bu mikdar dışarl-
san dikkate alarak hareket et- dan gelen sütlerle 35-40 bin ok-
mek taıavvurundadıT. Yani kon4 kaya çıkmaktadır. Halbuki şehir-
tenjan sistemine hususi bir ma- de herglln bunun iki misli süt 
hiyet vermek arzusundadır. Bu satılmaktadır. Bu fazla nereden 
tasavvurun tatbikat sabasına çıkıyor? 
intikali maksadile muhtelif dev· 
Jetlerle tiCMI münasebetlerimiz 
hakkında tetkikat yapbrılmakta, 
istatistikler tetkik ettirilmektedir. 
Şimdiki baJde ~enebi memleke~ 
lerinin ticari vaziyetleri tetkik 
edilmektedir. 

AttmCI şube mUdUrlilğll 

Münhal bulunan İstanbul 
Emniyet Müdlirlüğtl Albncı Şube 
MGdilrllğtine vekiletinde bulwwı 
Zat işleri mlimeyyizi Faik B. 
tayin edilmiftir. 

Mecidiye 
Köyünde 
İnşaat 

Mecidiye köyünün kurulduğu 

arazi hazineye ait olduğu için 
Maliye Vekaleti geçenlerde bura
daki inpab durdurmut ve ka· 
dutroaunun tanzimine başlanmış· 
b. Bu arazi müzayedeye konacak 
parasım verip alanlar inşaata de
Yam edebilecekti. Eskiden buraya 

Bir Müzakere 
ispanya ile lktısadi Bir 

Müzakere Başladı 
İspanya hükumeti yeni bir 

karar ile İspanyaya ithal edilen 
Türk mallarına döviz vermemek· 
tedir. Hükômetimiz de İspanya 
hakkında ayni muameleyi tatbik 
etmiye başlamıştır. Bunun üzerine 
ispanyadan Türkiyeye, Türkiye• 
den ispanyaya ithal edilecek 
malların dövizlerinin ne suretle 
ödeneceği hakkmda her iki hü
kumet arasında müzakere cere
yan etmiye başlamıştır. 

= 
ev yapan!ardan da şimdiye kadar 
toplanan kiraları istiyordu. Maliye 
Vekaleti eskiden buralara ev ya
panlardan işgal ettikleri yerlerin 
parasının alınmasına karar ver· 
miştir. İşgal ettikleri arazının 
parasını verenler inşaata baıhya· 
bileceklerdir. 

Yankesici Kadrn 
Emine isminde bir kadın Y~ 

nicamiden geçen Marufe isminde 
bir kadının paralarım dolandır
mıştır. 

Çaldı, Fakat tutuldu 
Sabıkalı yankesici Nuri, mem

leketine giden Yahya isminde 
birinin cüzdanını çalmış, yaka
lanmıştır. 

Arkadaşının 
Elbiselerini 
Çalıp Satmış 1 

Galatada oturan aktris Şnk
riye Hanım 1 polise mOracaat 
ederek Cemile ismindeki arkadap 
tarafından elbise ve mücevherle
rinin çalındığını ıöyJemiş, tahki
kat neticesinde çabnan eşyadan 
bir kısmı Kapahçartıda Arif 
Efendide bulunmuttur. 

Günün Tarilıi 

Cümhuriyet Ba1 
ramı Heyecanla 

Tes'it Edildi 
Türk Cümburiyeti diin bir ya 

daha butı ve onuncu yılını da , 
zandı. Bu milnaaebetle, meoılek.ai' 
bu tarafında olduj'u gibi, tehriınlll 
de aababtan geco yarıaına k• 
muhtelif meraaim yapıldı ve bu .,, 
retle en büyGk milli bayramı_., 
heyecanla teait edildi. 

Dün 1"Dndilz tebrimizde her tar~ 
bayraklarla dooablmış, muhtelif yff' 
lerde zafer takları kurulmuş, gece dl 
bütün müeueaeler elektrik ampudl' 
rile aüılenmişti. 

Don 1abah Yil.iyette bir kab111 

rumi yapılmış, Vali ve Beledi~ 
Reisi Muhiddin Bey ıabah saat 
buçuktan on buçuğa Jcadar muhteld 
:ıevatın, bükümet erkanının, koıı•~ 
loaların, müe11esat mildürleriP1• 
tebriklerini kabul etmiştir. 

Saat on birde Beyazıt nıeY' 
danında toplanan askeri müfte' 
zelerimiz, mektepliler, Darülfll' 
nun, izciler, cemiyetler mensuP" 
ları geçit resmi yapmışlardır. Gt"' 
çit resmine bir de tank mUfre' 
zeıi iştirak etmiş, mua~ 
zam bir alay halinde T aksiııı• 
kadar yilrüyüş yapmışlardır. 811 
esnada güzergahta toplanan 01' 

binlerce halk askerlerimizi '/O 

mekteplileri alkışlamışlardır. 
Saat tam 12 de ıehrimizin nıulr' 

telif yerlerinde toplar endaht edile" 
rek cümhuriyet yıldönümü aelamlaıı• 
Dllf, limandaki vapurlar ve fabrikalat 
dildüklerini öttürmekle tezahüral' 
iıtirak etmiflerdir. Vilayet tarafııı
dan Taksimde Cümburiyet abideıi11f 
büyiik bir çelenk konmuttur. 

Fener Alayları 
Gündüz yapılan geçit resmin" 

den sonra akşama kadar halk 
sokaklarda vesair eğlence yerle
rinde gilzel bir gUn geçirmiştir• 
Gece de şehrin birçok yerlerinde 
fener alaylara tertip edilmiş, sait 
eğlenceler yapdmıştır. 

Yeni QlçUler 
Önümüzdeki seneden itibarellf 

ıehrimizde Ye taşrada eski ölçilfft 
kalkacak, yerine metre, kilo kullan•• 
lacaktır. İzmir Belr.diyeıi, hu huıur 
ta belediyemize müracaat ederall 
malumat iatemişfir. 

Sakallar Cemiyeti, azasına bir 
kolaylık olmak üzere, muhtelif 
bedellerle alınacak bir şeyio 
kiloya nazaran gram kıymetlerini, 
gösterir bir cetvel tabedecek ..,, 
dağıtacaktır. 

Amerika Sefiri 
Amerika Sefiri M. Şeril Atr' 

karaya gitmiştir. 

Hayvan Bahçesi 
Belediye, Yıldız Sarayı bah'" 

çesinde bir hayvan bahçeal 
tesisi için Defterdarlıkla müzr 
kereye başlamıfbr. 

Son Postanın Resimli Hikige si: Pazar Ola Hasan Bey Di.IJor Ki: 1 
J 

1: Ali Asgar Ağa - Hessen 
Bey.. Artık doat olmişez ••• _ ç.ay demliyem. 

1 

2 - İlle velAçin Uzüne bir 3 - Şöyle karşılıhh bir de nar
iile tohurdatak. 

4 - Dünya ne iy(erse iyle
&in. Biz çeyfimize bahalım. 

5ı Hasan B. - Yooo.. Dada••• 
bu olmadı. ş;mdi keyif etmenin 
zamanı değil. El birliği ile p! ı • a ' ıro. 
Keyfelccek umaa çoktan seçti. 
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----- --

Mahınut Eut 
Sabık Adliye Vekili 

"\ 

-2-
~ Mahmut Eaat Beyin dün bir 
, atçasını naklettiğimiz: " Yarı 

ı bç ar" makalesinde mUıtahıilin 
tl~~~~a~ını taksitlendirmeyi teklif 

1 
ı~ '.&ını görmüştük. lkind maka
ııınde l itir a acakhların bu teklife 

·~ aı edeceklerini tahmin ediyor 
onların ağzından: 

di -:- Borçlular hesaplı ıitselcr· 
• dıyor. 

Sonra cevap •eriyor• . .. . 
'tü k - Taş yürekli insanlarf. Öz 
hr ti ._ çalışkanları en aşağı on 
kııa ll[ bir dönüm toprağm sekiz 
e/~~~ satılacağını nereden hesap 
he_ ıhrlerdi? ( Alaşehir ) de. En 
ı<lgt L h 

1 
°nueş lirabk otuz kırk 

k~~ atında zeytin ağaçlarmın elli 
b'ıt~ulşa dUıeceğini nasıl düşUne-

ır .. d'? ,
1 

. "r ı ( Bergama ) da. En 
k agı bir lira eden tUtünilo ok
ina!Sının dört, hattA iki kuruıa 
1 Kceğini nasıl kestirebilirlerdi? 
he uşadasında, Akhisarda ve 
k~rYerde). En aşağı onbeş yirmi 
Uçbuşa verilen incirin okkasının 
tın uçuk kuruştan elden çıkaca
l>iy~ nasıl anlayabilirlerdi? ( İzmir 
fınd;~asında ). Afyonun, pamuğun 
he ~ın masrafmı bile koruyamı
lirJ agını nereden tahmin edebi-

erd'? l\ilr 1 ( Afyonkarahisar ve 
bin ~~eniz vil4yetlerinde ). Seksen 
lita ırahk binaların altı yedi bin 
ı,. Ya satılacağını ve bunu taş-
"I\ r iiııi urekli insanların alabilece-

bi!· nasıl ve ne suretle keışfede
bi ırterdi, (lzmir) de. Bir ağıl sahi
tlı~ 00beş liralık gebe koyunları· 
iki .~eııüta iki liraya, keçilerinin 
h ll! tnecidiyeye yağmaya uğrı· 
ldi;ags"· aklından geçirebilir mi 
)~ ığır sahipleri llç Ye beı 
· şıttda v 1 ' ki · • ·ıı· tlı11 sagma ıne erının, çı ı· 

<i6rt Yavrularile beraber, yani 
topy Parça sığır hayvanlarımn, 
t~ğ· e.knn on sekiz liraya verilebile-
lnir 

1~ nereden görebilirdi?I ( izN 
dun enıerpazarında ) bu hAlin 
kın:ada kim, hangi millet far· 
t\ı" b varabildi?! Hangi millet bu
'nlad? buhran faciasını evelden" 
S6yı 1 Evelden önliyebildi ?1 

~r nıisiniz bize ? ,, 

8
. Bilecik Meb'usları 

ctıu~ ılecik ( Huıuıi) - Meb'usu
tctu ve fahri hem~chrimiı Hay
tiğ-eı il ~ey. bir hafta evvel Bile .. 
ltıit gh nıış, blltun köyleri gez .. 
'1llatı alkla alAkadar olarak 

ll dertlerini dinlemiştir. 

Ehli Hayvanlar 
l ertip Olunan Sergi 
1) Bugün Açılacak 

l~rd" 0~111•babçede eski has ahır-
l,r crtfp edilen Ehli hayvan .. 
S ser i · b ~tgiyc lf 11 ugün açılacaktır. 
btekted' l83 hayvan iştirak et-

B ır. 

't6 riJ u sene hayyan sahiplerine 
lira.d~~e~ ikramiye miktarı 3,500 
9ı · · u ıene seriiye 101 at 

ınek .. k.. ' 
alınak ti 0 uz ve saire, 35 koyun 
ditrtıişt' :ı:ere 183 hayvan kayda· 
•aat 1 ~r. Ser~l pa:ıarteıi gUnti 
taf1 tıd te Vah Muhiddin Bey ta· 
tl1n n:~k açılacakt.r. Seı·gi iki 4. a açık kalacaktır. 

l "1.erikada 
Şsizler 

Vaşin t 28 rasy0 g on -- Mesai fede· 
tio.e nııunun neşrettiği bir istatis· 

6 azar · · 1 ~Ylül · . dan 1tsız erin miktarında 
bir aıtçlın e yarım milyon kişilik 
ı a ma göri'ıl .. ttl A l(ada b . rnuş r. meri· 
lllilyonuugbünl rnkevcut işsizler l l 

u nıa tadır. 

Son Postanın Resimli Makalesi a Ağız 
., 

Ve Kulak D 1 

- .... -

- Söylemek, en pç iılerden ı 2 - Fakat dinlemek, söylemek-
biridir. ten daha ıüçtür. 

3 - Söyleıııeyi ve 
ötrcn:niz, 

din leıuey i 

................................. - .......... a::ıanca1111 .. a11 .. amamm1•L&-=m:ıu; .. m!•B111111111!lll~'!ml .. E~m~:1oıı.. .. - - ~-;,; - - ?Si"i ~ 

SON TELGRAF HABERLERİI 
• *CM •aeı••ı• •t '* 

Kaçakçılar Kaçtılar 
• 

Fakat Kaçırmak lsted"kleri Deve Ker-
vanı, Bütün Eşya İle Müsadere Edildi 

Viranşehir, 29 ( Hus~s[ ) - Resüliyn gümrük 
bölUğü Viranşehirle Dirik kazast arasında yaptığı 
bir tarama neticesinde Kızılahmet dere~i denilen 
mevkide (15) kişilik milsellı1h bir kaçakçı kafilesine 
tesadüf etmiştir. 

Kaçakçılarla bir saat devam eden bir mllsademe 
---------- - -

yapıimış, arazi dağlık ve kayalık olduğu için ka~ 

çakçılar kaçmıya muvaffak olmuşlardır. Maamafih 
14 deve yükü olarak kaçırmak istedikleri manifa-

tura, şeker ve gazyağı tamamen müsadere edil· 
miştir. Kaçakçılar takip edilmektedir, 

CümhuriyetBayramı Her Ta
rafta Hararetle Tes'it Edildi 

Ankara, 30 (Hususi) - Ctımhuriyetimizin yıl
dönümü ınünasebetile burada, çok muaz:ıam ve 
heyecanlı merasim yapıldı. Bilyllk Gazi bu 
münaıebetle vekillerin, meb'uslarm ve diğer 
zevatın tebrik ve tazimlerini kabul buyurdular. 

Askerlerimizin, mekteplilerin, spurcuların 
ve izcilerin iştirakleri ile yapılan büyük geçit 

resmi çok mükemmel oldu. Gazi Hazretleri 
geçit resmini tribünden temaıa buyurdular. 
Tribün, Heyeti Vekile azası, meb'uslar, kuman· 

danlar, sefirler ve diğer hükümet erkAnile dolu 
idi. Gece balolar verildi ve fener alayları tertip edildi. 

Bir Yangın 
Dörtyoldaki Kurudere 

Ormanı Yanıyor 

Kuraklık 
Tehlikesi 
Kalmadı 

İzmir"' 30 ( Huıust) - Cilmhuriyet Bayramı 
dün şehrimizde ve mülhakatta hararet ve heyecan 
içinde tes'it edildi. Bu münasebetle ıehrimiı:de gü
zel bir geçit ı-esmi yapıldı. 

Bitlis 30 (Hususi) - Dün şehrimizde Cilmburi· 
yet Bayramı halkın coşkun tezahüratına vesile verdi. 
Bütün halk ve mektepler tezahürata iıtirak ettiler. 
Ortamektep tllrkçe muallimi Reşit Bey heyecaoh 
bir nutuk ıayledl. - Ni)azi Y,lmaı 

Ankara, 30 (Hususi) - Gelen telgraflardan an
laşıldığına göre, Cumhuriyet yıldönllmll bUtnn mem
lekette heyecanla tes'it edilmiıtir. 

Dört Kadın 
Adana Hapishanesinde 

Asayişi Bozmuşlar 

Dörtyol (Hususi)- Dört gftn
denberi buranın K\ırudere ~rma· 
nı müthi~ alevlerle yanmaktadır. 
Yapılan bütün yardımlara rağmen 
yagın bir tUrlU. söndUrülememiştir. 

Adana, 28 - (A. A.) -
Uzun mOddettenberi devam eden 
kuraklik korkusu dün sabah 
ıaat 6 buçukta başbyan ve ha
len devam eden mebzul yağmur-

Adana, (Hususi) - Bura ha· 
pishaneıinde bulunan dört mah
k6m kadın, hapishanede emniyet 
ve asayişi ihlAI ettiklerinden mah· 
keme edilmiş ve dördü de dörder 
gün zincire Turulmağa mabkdm 
edilmişlerdir. 

Fürugi Han 
AnlCara (Hususi) - Şehrimiı:e 

gelan lran Hariciye Naı:m Fürugi 
Han bugün (dün) Ankara pa1asta 
istirahatle vakit geçirmiılerdir. 

Ef ektrii< Faciası 
Adana ( Husuıi ) - Evırelki 

gtln burada feci bir elektrik ka· 
ıaıı olmuf, yirmi bir yaşlarmda 
bir genç bu yüzden ölmUıtilr. 

larla ortadan kalkmış sayılabilir. 
Yağmur çok geniş bir aahaya 
dOtmüştilr. ----
Adana da 
Bir Cinayet 

Adana, ( Husnıl ) - Akdam 
köyünden lbrabim, dUo aabah 
ayni köyden Murtazayı bıçakla 
öldür.nüıtUr. Cinayetin sebebi 
henüı: malQm değildir. Katil ya· 
kalanmııtar. 

/STER İNAN, İSTER 

amasya Panayırı 
Amasya, 27 ( A.A ) - Her 

sene açılan ve üçer gün devam 
eden Amasya panayırı yarm 
açılacak tir. 

Bir Haydut Çetesi 
Adana, (Hususi) Uzun 

mUddenberi Kadirli ve havaliıinde 
SO)ilJDCuluk yapan Yürük Yusuf 
jandarmalllız t.ırafmdan ölU olarak 
yakalanmıttır. 

iNANMA! 
Dün Franııı mekteplerinden birinde çocuğu bulu

nan bir baba anlatıyordu: 
"Bu une çocuaumu Franıu: mektebine vorno•k 

latedim. Evvela telefonla bir ııonelik ilcret mikta
rını ıordum: 

- Maarif ıiıe tamlın yazdı. Ücre tleri indirmenizi 
bildirdi. Siz bil! eakl ücrette iırar ediyor1unuz 
dedim. 

- Mektebe geliniz de, konıaşuruz, dediler. 
Anladım;ki, ıoraınn bir maarif müfettiti olmasından 

korkuyorlar .-e bir rakam ıoylemek istemiyorlar. 
Mektebe gittim, benden r•çen .. neki tedria ücreti 
miktarını lstcdilu. 

.. 

- Ne yapalım, Maarif bi&e birçok paranı talebe 
veriyor. Biı: de fiatleri indiremiyoruz, dediler. 

Ecnebi mekteplerin, bütün değişikliklere rağmen 
Maarifin tamimlerine ebemmiyot vermekte olduğuna 
ve bn mekteplere hadlerin\ bi\dinuek umanının rıellp 
te ieçtiğine, · 

,(NA /Jl Al 

------
Münderecatımrzın çoklu
ğıında11 dercedilememiş
tir. ..________________ --

- -----====:..,,=--=-- ~.-.o=.."""-

Kıral Karol 
Balkan Konferansı Mu· 
rahhaslarını Kabul Etti 

Bükreş, 29 (Hususi) - Ro
manya Kırah Karo! Hz. Balkan 
Konferansına iştirak eden murah
hasları Sinaya sarayında kabul 
etmiş, kendilerile görüşmüştür; 

Konferans esnasında Balkan 
misakım imzalamıyan Bulgar mu· 
rahhaslarının misakı imza\amıya 
mütemayil göriindükleri haber 
verilmektedir. 

Antepte 
Kaçakçılıkla Mücadeleye 

Devam Ediliyor 
Gaziantep ( Hususi ) - Ka

çakçılıkla yapılmakta olan müca
dele hergün biraz daha şiddet
lenmektedir. Valimiz Akif B. 
bugün manifaturacı dükkanlarmda 
bir araştırma yaptırmıştır. Ya
pılan arattırma neticesinde birçok 
kaçak eşya tutulmuştur. 

Eski bir duhuliye vesikast 
eline geçirip bu vesika ile kaçak 
ena ithal eden Nezipli Abdili· 
kerim 100 top Halep bezi ile 
yakalanmış ve ihtisas mahkeroe
sine verilmittir. 

Ayvacık-Ezine Şosesi 
Umumi harbin ilAnıodan bu

gUne kadar tamiri tasavvur edil
mekte olan Ayvacık-Ezinye şose
sinin Bahçeliye kadar olan kıımı 
in1a edilmiştir. Yakında Bahçe
liden Ezinyeye kadar olan kıımı 
da inşa edilecektir. 

Karamanda Feci HAdiseler 
Karaman, (Huıuıi) - Burada 

müessif iki öllbn wak'a11 olmuı, 
bir gün bir yilk arabaaı bir mek
tep çocuğuna çarparak ezmiş ve 
l>ldlirmllş, diğer bir gün de poıta 
memuru kahvede otururken üze
rine fenalık gelmiş, yapılan te
da vi müeHİr olmamıı. biçare 
adam birkaç saat içinde öl· 
mt\şttlr. 

Sıvasta 
Ziraat Bankasının Köylü
den Buğday Alması Köy

lüyü Çok Sevindirdi 
Sıvas, (Hususi) - Ziraat ban· 

kasmın buğday mUbayeası köyltı
yii çok ıevindirmiıtir. Bu mu
bayeada köylü iki türlU istifade 
edecektir. 

l - Şimdi buğdayını değer 
bahası ile satacak ve zaruri ihti· 
!'açlarını temin edeceklerdir. 

2 - Bu buğdayı ilkbaharda 
yine Ziraat bakasına mliracaatla 
tohumluk olarak kenditi alacaklar. 

Bn ıuretle de ne tohumsuz, 
ıae de parasız kalmamıJ olacak .. 
tar. Eğer Ziraat bankasının bu 
tedbiri olmasaydı bu sene havalar 
kurak gittiği için köylü ilkbahar
da tohumau kalacaktı. 

Teslihat 
Mütarekesi 

C-tııevre 28 - 26 hühfımet, tes
lihat mütarekesinin 4 ay müddetle 
temdidini kabul ettiklerini bildir
mişlerdir. 

Büyüle devletlerden yalnız Al
manya henüz muvafakat cevaba 
vermemiştir. 
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'!\'azil/ide 
Maarif 
Aşkı 

Nazilli, (Hususi) - Bu yıl 
Nazillinin sevinç yılı olmuştur. 
Memlekette tesis edilecek men· 
ıucat tabrika!:mıdan en mUbirn· 
mının Nazillide tesisi b :Jlkta 
sonsuz bir sevinç yaratmııtır. Bu 
ıevinç yeni ve genç Maarif V ~ 
kilimiz Reşit Galip Beyin pek 
mühim bir müjdesi ile kat kat 
arttı. 

Evvelce yazmııtım: Nazillide 
tıç ilkmektep vardı. Her sene 
kırk elli talebe çıkartan bu mek· 
tepler maarif ihtiyacım tatmin 
etmiyor, mezun olan talebeler 
ortamektep tahsillerine devam 
edemiyorlardL Evvelce yapılan 
te~ebbüsler netice verm~miş, Ma· 
arif Veklleti mektebin bu sene 
açılamıyacağını resmen bildirmişti. 
Maamafih bu cevap belediyeyi 
durdurmadı. Belediye mütemadi 
Ye mütevali müracaatlarda bu--
lundu, Maarife binanın hazır 
olduğunu, fahri muallimler teda· 
ri'< edileceğini bildirdi ve bir 
ortamektep tesiıi hususunda ısrar 
etti. "" 

Evvelki gün Retit Galip Bey· 
den belediyeye gelen bir telgrafta 
aynen 14Naıillide açılacak ort_.. 
mektebin esasları temin ediı.. 
01işt ir,, deniliyordu. Bu tehıir 
çocuk babalarının, bilhassa ço
cukların neşeJi bir bayram yap
malarına vesile oldu. Hükümeti· 
mizin halkın ihtiyaç!arrm temin 
hususunda gfü:terdiği hassasiyet 
mucibi şükrandır. 

Nazilli ziraatte, sanayide, ik· 
tısadiyatta yükselmekte olduğu 
gibi maarifte de ylikselecek 
Türk vatanının güzide bir şehri 
olacaktır. Herkes bu emelle 
ıalışmaktadır. Muallimlermiz de 
yüksek •aıifelerioi müdrik· 
tirler. Beşeylül mektebinde 
müfettiş Necip Beyin riyasetinde 
bir toplantı yapan k6y muallim· 
leri bu sene takip edecekleri 
esaslar Ozerinde konuımuılar ve 
Yatan yavrularının istikbale ha
zırlanmalan haklnnda 111Dhim 

t ka:arlar Yermiflerdir. 

Kırkağaç Halkınm ihtiyaçlara 

1 
Kırkağaç ( Hususi ) - Meb'o

ıumuz Turgut Bey buraya gel· 
miş, halk ve köylttlerle, gençlik 
teşekkülleri He temas etmiş, 
dert 'eri, ihtiyaç.tarı, temennileri 
dinlemiştir. 

M. Kemalpaşada 
Afyon Zeriyatı Artıyor 

ı"1. Kemalpaşa ( Hususi ) -
K "zamıı.da şimdiye kadar afyon 
ı.eriyatına ehemmiyet verilmi
yordu. Bu sen3 432 dönüm ara
:ıide 648 kilo tohum ekilmif, 
860 kilo afyon ve 43000 kilo. 
tohum elde edilmittir. Afyonun 
kifbsu 800 kuruıtu ve tohumun 
kJfosu 10 kuruştan aablmqbr. 

Sıvasta 
--- -

Lise Mezunları imtihanda 
Kazandı 

Sıvas, (Huıuıl) - Bu sene 
Maarif VekAletinia Avrupaya 
göndereceği talebe mllsabaka11D· 
da lisemiz mezunları Salibattin, 
Sıtkı, Afif Efendilerin muvaffak 
o!ması hem şehrimizi, hem de 
lise muallimlerini 1evindirmiş ve 

bize haklı bir iftihar yesilesi ohnut· 
tur. Maarif Müdürü Ahmet KucJ. 
di.isi B. dil meselesi ile çok ala
ı~ adar olmaktadır. Mumaileyh 
kurultay müzakerab bakkanda çok 
dcJ erli bir konferans Yermittir. 

SON POSTA 

Urfada Bir Facia 
°X~ğmur Yağsın Diye Mezardaki 
Olünün Başı Kesilidi, Göle Atıldı 

Urfa ( Hususi) - Burada ' 
yağmur yağmasmı temin ıç.ın 
yapılan çok garip ve iptidai bir 
Adet vardır. Senelerdenberi ter
kedilmiş olan bu Adeti bu sene

ki kuraklık yeniden ihya etmiştir: 
Urfada "Aynı Zeliha,. denilen 

bir göl vardır. Yağmursuzluk 

devam edince bu gile yeni ~1-
mü§ bir cesedin kafası kesilir ve 
atıhrmış, yağmur da yağarnnf. 

Bu batıl itikat gün geçtikçe 
azalmakla beraber arada sırada 
yine tekerrür ediyor. 

) 

hatırlıyan bir adam gitmif, me
un aç.mış, genç. ve taze aliint\n 
kaf aaını kesip göle atmıştır. 

Fena bir tesadüf eseri olarak 
Murat Efendi birkaç gün sonra 
göl civarından geçerken oğlunun 
batını göl üzerinde yfizerken g(). 
rUnce müteessir olmuş ve der
hal hlikiimete mllracaat etmiştir. 

Mezarı açan ve ölünün batmı 

kesen adam ~eçhuldUr. Maama· 
fib Murat Efendinin oğlunun 

Geçenlerde tlccardan Mmat ölmftttl. Yağmuna:duğwı devam 
Efendinin biricik ogfu veremden ettiğini s&en Ye bu ..ki Adeti 

bqı yaimw getirmemif. bilik.is 
sıcaklık artmış ve ortalık yanıp 

kavrulm\lllur. Tahkikata devam 
edilmektedir. 

Kırşehirde - -

Hırsızlık 
Vak' alan 
Çoğaldı 

Kırşehir (Hususi) - Son :ra· 
manfarda şehirde hırsızlık vak'a• 
Jarı artmış, fakat zabıtamızın 
ciddi ve şiddetli takibatı netic .. 
sinde hem çalınan qyaJ., hea de 
çalan imanlar bir iki gün zar· 
fmda yakalanmışlardır. 

Son bir haf ta zariıada Ökse 
mevkiindc kasap l.maüin evi, Ye-
nice mahalleliade bqka bir ev 
soyulmuş ve tiyatro bin .. nın balı 
ve kilimleri çalınlDlflır. 

Derhal yapılan takibat neti· 
cesinde kasap lanaailin eYllıi ~ 
yan Ak Mehmet oilu Zeynel 
yakalanmış, bir kuyuya kömdüiü 
eşyalar ~karılıp ıahibiue teslim 
edilmiştir. 

Yenice mahallesindeki evi so
yan Ali ile tiyatroyu soyan üç 
kişi de Zeynelden sonra yakalan· 
mışlardrr. Çalman eşyalar noksan
sız olarak bulunmuş, ~ahiplerine 

teslim edilmiştir. 

Kıbrısta 
İstanbul HuKuk Mezunları 
Avukatlık Yapamıyacak 

Lefkoşe 29 (Hususi) - Kıh· 
rıs hükumeti şimdiye kadar İs
tanbul Hukuk Fakültesinden 
mezun olanlara Kıbrıs dahilinde 
avukatlık etmek hakkını bahşet· 
tiği halde ıon bir kararla bu 
hak iptal edilmiştir. Bundan son
ra Krbrıs dahilinde avukathk 
yapabilmek için lnKiftere Dariil
fftnunundan mezun olmak icap 
etmektedir. Bundan dolayı bu 
ıene Kıbrıstan fstanbula talebe 
re1emiyecektir. ----

Mersinde 
Yakında Bir Stadyom 

Yapılıyor 
Mersin ( Hususi } - Sporcu 

gençlerimizin yapbklan tcıebbüı 
ile belediye pek yakında şehirde 
bir stadyom inşasına başlıyacak· 
br. Stadyomun yeri Rum ve 
Ermeni mezarlığı olarak tespit 
edilmiştir. 

Antalya Şehri Beton Binalarla 
Süsleniyor, Belediye Çok Çalışıyoı 

Antalya, (Hususi) - Şehrimiz
de imar faaliyeti devam etmek· 
tedir. Kale kapuwndan Saatlika· 
leye ıiden Y enikapa caddeıi 
bqtan başa betoaarme binalarla 
ıilslenmiı. bu cadde üzerinde 
otuza yakın dllkkan ve maiua 
yapıl llllŞbr. 

Belediye Reisi HlenU B. 9eho
ria mükennnel olmasa için ıeceli 
gOndftzltı mesai ıarf etmektedir. 

Adanada t 

İki Saatlik Mesa
fede Bir Soygun -

culuk Yapıldı - -
Adana (Hususi) - Evvelki 

gftn burada ehemmiyetli bir 
ıoyğuncululc vak'ası olmuftW': 
Devrişliye gitmek üzere çıkan 
Raşit çavuşla oğlu Ruul kiy 
muhtarı Durmuş, belcçi Hasan 
ve ailesinin ÖDÜile iki saat 
mesafede üç silahlı adam çıkmıı
tır. Ve bntnn aileyi ayakkapla· 
rına kadar soymutt •rab•m 
içindeki eıyalan alarak lraçmışPar
dır. Raşit çavuşun iki bin liralık 
eşyası çalınmışbr. Hırsızlardan 
Mehmet iıminde biri yakalan
mlfbr. Tahkikata devam edil
mektedir. 

Muşta - -
Vilayet Umumi 
Meclisi Açıldı 

Mersin, (Hmusl) - Vil1y6t 
Meclisi umumisi Vali Beyin ı_. 
yet etraflı mevzulara ibüva eden 
nutkile açılmıştır. Encümenler m. 
tihabı yapıldıktan sonra içtima
lara devam edilmek Uıere ceJıe
ye nihayet verilmiştir. 

pazudakl çirkin ve maili iabi· 
dam binalar Bdediye tanfmdan 
yıkbnlllllfbr. FınDlar asi bir 
tekilde tadil edilmektedir. N&o 

mu•• olmak here bir ele fnm 
böaaaı yaptmlmıştır. Belediye 

tehrin bittin aokaldannı flnde 
~ defa mlatmakta ve iç. defa 

ılpürtmekte, her hususta temiz. 
fiğe itina iÖstermektedir. 

Bilecikte 
Pirinç Zeriyab 
Yüzünden Sıt

ma Başladı 
Bilecik ( Hususi ) - Suyunun 

ve havasının gllzelliği, halkının 
sıhhati ile methur olan Bilecik 
son zamanlarda pirinç zeriyahna 
başlanmaıı yftzünden bu t6hretioi 
kayhetmiye başlamıştır. 

Kasabaya 3·4 kilometre me
safede yapılan bu zeriyatta 
ıulama fenni ıartlar dalıiliıade 
yapdmadıtı için arazi bataklık 
halini almış, neticede de utma 
baılamıfbr. 

Sıhhiye MüdOrlöğünftn mebzul 
kinin tevziatı sıtmanın CSnllne 
maalesef geçememektedir. 

Bir Üfürükçü 
Adanada Cürüm Yaparken 

Yakalandı 
Adana ( Hususi ) - Burada 

İranlı Esat oğlu Molla Halil i .. 
minde bir llfürükçU, tıfürUk ya· 
p«rken cilrmömeıbut halinde 
yakalanmııtır. 

Halilin yanında da bir ıftrll 
muıkacılak kitapları buluomuttar. 

1..,w+el 

Münakaşa 

Tenkit 
Ve 
Haset 

N11,allu1ı 
Yazdığım beğenmed'' 

adam, sizi gü~elden anlama 
ittiham ederse ses çıkarrıı 
hatti memnun olun, &e 
Zevk .sahibi olduğunuza kani 
sizi haset gibi, garaz gibi 
çirkin hislerle ittiham eder, y 
san'at sahaS1nda değil, ba 
hususlarda da size itimat ' 
olmayacağına hükmeder. 

Çünkü sizin zevk ıahibi 
dujunuza nekadar inanırsa İri 
sın, kendi eaerinin güzelli 
daha ziyade kanidir. Made 
zevk sahibisinİzp güzelden 
yorsunuz, onun ya:ıdtklarının 
rikulldeliğini de farkedeceksi 
hayranhğıruzı itiraf etmiyorsa 
bunun birtakım sebepleri ol 
lazımdır. Bu sebepler ne olabi ' 
Yerine sebep dejilıe bile 
laca Hbep haset değil midi' 
O halde siz bir kıskançsı 
Mlnekkidi hasetle ittibam 
ada•lann muhakemesi işte 
kadar yavandır. 

Şimdiye kadar yanlarını 
ğenmediğim hiçbir mubarr' 
huet etmedim. Fakat b~ni 
•etle ittiham eden çok ol 
Rağbet görmÜJ veya görme 
hangi romancının, hangi şa' 
eaerini beğenmediğimi ıöyledi 
hemen: " Çekemiyorsun ! " di)' 
bir adam bulundu. Türkçenin 
güzel manzumeleri arasın 
saydığım " Panltı ,, yı, .. 1 
vimdeki deniz ,, i, " Sanat t 

lAkki.i,, ni yazanlan çekebİ 
yorum da : "Ver B&cürtl bira:r. 
ben ıevcyim dizimde,. mısr• 
yuan tairi niçin çekemiyoru 
bir türll aahyamadım. 

Hiçbir mllnekkidin kalbin 
huet, garaz yoktur, demiyoru 
Fakat bu hialerin buhmabilrn 
ihtimaJi, o mlneldrit hakk ıJJ 
vereceğimis halımla "esb•~ 
macibeıi,, arumcla bahmmaıfll' 
ladır. O, her ne ıaikle olurl' 
ohan, bir eserde l>irtalom k' 
sarlu g6stennİf ; ıiz, onan bil~ 
mini çüriitmek için onlafl
birer kusur olmacbğm1, yahut 1 

kusurları örtecek meziyetler bıı' 
lunduğunu gösterin. •o ada.-
bunu hasedinden ı<Sylnyor,, efe' 
mekle ne ispat etmiş olursunuı 1 
Belki bir eserin kusurlarını gör 
mek için hasedin muhakkak li' 
zım olduğu gibi garip bir iddi~ 
ya varmış olursunuz, işte o kadıı' 

Bütün bunlar, kendimize, kel' 
di zeki ve değerimize ol•11 

emniyetten geliyor. Herkes hQk' 
münde yanılabilir i hekes ze' ~· 
sizlik edebilir; herkes, yal111j 

kendimiz müstesna. Bizim yazd16 

ğımız da, beğendiğimiz de rıı&t 
hakkak güzeldir. Arasıra kendİ' 
mizin de o 0 herkes,, deniJeıf 
şeyden bir parça oldoğun•uıdı 
onun blltün zaflannın bizde d• 
bulunduğunu düf{insek çok bl' 
yırlı bir iş g&mftş oluruz. 

DiifündUklerimizin yalnız kell' 
dimiz için mutlak olduğunu h" 
tırlamak, insana kanet te yt!rft' 
Madem ki biz de herkesin b~ 
parçasıyız, 11Herkea senin gibi 
dtıtllnmüyor !,, sözüne ebemnıiY'' 
vermeyiz. 

Adana da 
Bir Spor Klübü 

Daha Kuruldu 
Adana, (Hususi} - Şehrirt1~1 

Kubillyıpor isimli, başinci bil 
klllp daba teıekktll etmittir. 
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Cemiyeti Akvam-
dan Bir Şikayet 
Daha Yükseldi 

Faşizmin Onuncu Senesi 
-------------·,-----------

Karilerim in 
Suallerine 
Cevaplarım 

C 
Küçük Porlekia hükümeti de 

cnı' • B ıycti Akvama dcıhıetli kızgın. 

~ hükQmetln fikirlerine tercOman 
• ~ ftn Kommeuo de Proto gaı:etesi, 

illetler cemiyeti aleyhinde şiddetli 
lleşrlyat yapıyor. Sebep şu: 

Cernlyoti Akvam Mecliılnde Uç 
~lahk lnbil&l etmişti. Bu anlıldara 
h~h~atan, <;.koaloYakya ve Meksika 

1 
u~utnetleri intihap olundular. Bun· 

•rdan bir ııandalyaya da Portekiz 
llamz.etlitinl koymuttu. Oç rey aldı 
•e MecliH firemedl. Portekia bükö· 
bıetin' b • bi tn u ışte camnı ııkan IJ\eıele, 

l 
r evyelJd mecU.te aza bulunan 
eh' ıatanan tekrar intihap edllmesı 

:w.eski mevklinl muhafua eyleme· 
ır. Kommerso de Porto diyor ki: 

it Cemiyeti Akvam ötedenberi iki 
"yem alndlkanın te1iri altındadırı 

ng\llz ve Franıı~ ıindikalart ... 
lb .Cemiyet aza1ı olmamaeına Ye 

11 
litanalı bir infirat hayab yaşama• 
'la rağmen Amerikanın da bu te-

=kdkül Oıerinde bilyOk nüfus aahibi 
utu inkar edilemez. 

lılrl•hiatanın mecltı azalığına tekrar 
Ce ıhap odllmHİ, Franıız nüfuzunun 
'- ne•re mebafilinde Alman istek• 
b .,ino karıı koyabilecek bir mevkide 

M. Musoli iye Göre Karalar Ve Deniz
ler Faşist Eserlerile Doludur 

Roma 28 - M. Musolini Fa
şizmin 10 uncu yıldönllmilnll te
mayUz ettiren muhtelif işlerin ve 
yapılarm açılış resimlerini yap
makta devam etmektedir. 

Faşistlere vakfedilen kilise ile 
yeni yapılan deniz yolunun ve 
ecnebi memleketlerde ölen faşist
le-rin habra~n için konan levhala· 
rm küşat resimleri icra edilmiştir. 

Roma 28 - M. Muso!ini bu
gUn siyah gömleklilere hitaben 
söylediği bir nutukta demiştir ki: 

11F aıizm ihtililinin ilk t O se
nesi bitmiştir. Bütün milletin 
gösterdiği fevk ve heyecan ile 
başanlan umumi büyük işler 
inşa ve imar huıusundaki azmi· 
mize gelecek asırlarda birer şahit 
olacaktır. 

lngilterode Peri
mut üssü bahri 
kumandanı Amiral 
Sör IHUer Brand, 
tokaüde sovkedildi. 
Yerine Vis·Amiral 
Flilerton tayin 
edildi. lngiltere 
bahriyesinde anıi· 

rallor arasında ha-
' lof selef olmak 

mrrıısimi dolayısile 

donanmada şenlik
ler yal)ılıa.. 

~u ~a .a nd ani ık l 
vazı'csının dtrni 
tesliınindon eonrı 

biiyük bir ziyafet f; 
verilir ve· sonra 1 

takallde sevked ilen 

kurnandan çekilir 
~ 

Resmi miı, ırnlda 

Amiral Si>r Huıe ,. ' 
Branda ı:;ııgj)a Vis 

ulunduğunu ispat etmek için yapıl· :'r b,1r n~maylf tir. Çinin vaziy~tl de 
t ~ edır. Çın mOmeHill, bu cemıyetin 
Çındo neyi temsil ediyor? Sadece 

Karalar, denizler ve hava, 
hulasa her yer kuvvetlerimizin, 
azmimizin izlerini taş~maktadır. 

,\mira! Fflllortouu , 'dalatırken göstermektedir. 
-----~------. -

f•~onyaya kartı AmerlkaD menfnt· 
•rıni 

tıı a~;on arhk bir Çin ınllleti yok
t·r. Sadece Mançular, Monıollar Ye 

d ıbctliler nrdır. Tek bir Çin devleti 

Roma 28 - Milis kuvvetleri 
kumandanı büyük harpte ve fa. 
şizm ihtilalinde sakatlanan faşist· 
terden milrekkep alaya bir geçit 
resmi yaptırmıştır. 

M . . Heriyo Kazandı 
• :Yoktur. Fakat birçok Çin hOkQ

'-'etı mevcuttur. 
ll Filiatia, Suri7e, lralr, Hlcu manda 

bna alınmıılar da, Çin ıibi, Mançu• 
tl, Tibet •• Monıoliıtan gibi yerlor 
:•del\ manda altına lıtonulmamıılar
~k ÇGn1d blyOk dnletler, bunların 
'.t •iıni mHeleılade anlaıamamıılar· 

Ecnebi devletlerin askeri ate
şeleli de bu geçit resminde ha4 

zrr bulunmuşlardır. 

Fransız Meclisinde Bir Meb'us Alman
yayı T ahripkarhkla İtham Etti 

~r ÇOnkl Amerika vaziyete hAkirn
J ' ~e Japonycyı çekemiyor. Çilnki 
.,:Ponya, Amerlkaya ve birçok Av· 
.. ~ devletlerine dltbillyor. Cemiyeti 
,_

1 
•arn, bu yaı;f yette, htlkmedecek 

tat.."de •mir tellkkl ediyor. Şu hald• 

Londrada 
Açların 
Nümayişi 

1 

Parİ:i, 29 (Hususi) Fransız 

Meb'usan Meclisi çok hararetli 
müzakerelere sahne olmuştur. 

Sosyalist Lideri M. 'Blmn söylediği 
bir nutukta Heriyo kabinesinin 

icraatı lehinde bulunrouştur. M. 
Franklen Buyyon Almanyayı, 

Avrupanm yıkıcısı olmakla it· 
ham etmiştir. 

Nutuklardan sonra Heriyo ka· 

binesine itimat reyi verilmesini 
istiyen bir takrir reye konul-
muı. neticede 25 muhalif :reye 
karşı 425 reyle Heriyo kabine 
sine itimat beyan edilmiştir. 

Cemiyeti Aknm yoktur. 

* Dotru alse ne dentr? - Siireyya. 

• Prusya da 
Nazırlar Meclisi İdari Is

lahata Karar Verdi 

Londra 28 (A. A.) - D$ihiliye 
nazırı M. Gilmur. Hayt park ni.i
nıayişi hakkında Avam Kamara
sında sorulan bir suale verdiği 
cevapta, esasen malfım olan hA· 
diseleri anlatmış, nümayıtçilcr 
alayının gerisinde bulunan 

97 Komünist 
Ebedi Hapse 
Mahkum Oldu 

Bir Kasırga 

13.~0 Kişiyi 
O/dürdü 

birkaç tabsm yürüyüş esnaaaıda 

taı ve ıomunlu vidalar atnnya 
batladığını söylemiştir. 

T okio, 29 - Son 3 ıene 
:r:arfmda tevkif edilmiş olan ko
münistlere ait uıun ·bir mubake· Berlin 28 - ( A.A.) - Na· 

:~la.r Mecliai bugün öğleden son-
1> Yaptığı aleni bir içtimada 
1aı'~sya idaresinin ıalabı meselesi-

A •k d meden 'sonra bunlardan 97 si 
merı a a mliebbct hapisle iki sene ağır 

e~kik etmiştir. 
p ~ıyasi mehafil N,aurlardan M. 

Kim Kazanacak? hizmet arasında tehatuf eden 
muhtelif cezalara mahküıu edil-

t
.
0

1 
P•lz in Maliye Nezaretine geli

ı ille . h k ,
1 

sı a kında bazı kararlar 
'0 "<:ağını flipbesiz sanmaktadır. 

Va~ington 29 (A.A) - Sosya• mişlerdir. 
liıtler 19'l8 senesindeki reylerin 
4 mislini toplıyacaklarmı ümit Avam Kamarasmda 
etmektedirler. Londra, 28 - Ava,n Kama· 

M Brezilyada T.ahrikat Sosyalist namzeti M. Norman rası, buğdayın gümrük resminden 
d 0 ntcvideo, 29 - Sao Pavlo'· Tomas, M. Roseveltin kahir bir muaf tutulması hakkında Amele 
Ilı: ~\in hasmane bir takım nii• ekseriyetle Amerika Cümbur fırkası tarafından verilen tadil 
ln~k~şle~ yapılmı olduğu söylen- Reisliğini kazanacağını ümit et- takririni 39 muhalif reye karşı 
~dır. rnekte bulunduğunu söylemiştir. 196 reyle reddetmiştir. 
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F R 1 KAN UMARA S \ l l 2: Başmda da altın gibi parlıyan 

bir başlık vardı. 

M••hur Rus Edibi Makslm 8orklnl11 hayllt romana 

~~==::========:::::::=== - Yın · lopi c lhUSUJet m~u.u.~ı .. 1 
aııdıla b' · b • uy t r, ızı 11 aha kadar 

u ıntyacaklarl. 

ıi ~ibayet bu kızginlığın 
h 

1
° arak zabite kendine t: tnasmı söyledi. Onlar 

netice· 
hir ev 
çıktık-

n sonra b' ·· · iç- ır gun evm önünda 
B~y:·Ş~a ile dolu iki araba durdu. 

u babam bunlau bir yerden 
•~tın alnı l B . .. ..,,. d ış ı. ununla evın on kıs· 
·•on ak' d le. 1 0 alan tanzim etti ve 
apısma bliyük bir kilit asb. 

- B' k. ızo ıracınm lliıumu yok, 

Türkçeye ÇeYiren: MurM//aa 
•. ı dli. Len 4.l~ 

ceğim! 
Diyordu. 
Bunu müteakıp hemen pazar 

gilnii misafirler göründüler.Evvela 
bUyUk annemin amcazadelerinden 
namuslu bir çamaşırcı kan Mat
rona Sergeyevna, iki oğlu V assilij 
ve Viktor ile ispatı vücut etti. 

Bu kadmın göze çarpacak kadar 
büyük bir burnu vardı. Konuşur· 
ken yüksek sesle haykmrdı. Çiz
gili, ipek bir elbise giyiyordu. 

Oğlu Vassilij'in mesleği res

samlıktı. Bu ıaçları uzun iyi 
kat pli bir çocuktu. T amamile 
siyaplar giyiniyordu. Kardeşi 
Viktorun ata benziyen kocaman. 
uzun, çilli bir yiiı.ü vardı. Kapı· 
nm sahao1ığmda daha lastik
lerini çıkarırken kuş cıvıltısını 
anduan ince bir sesle kukla 
tiyatrosundaki tahta palyaço gibi 
bir şarkı tutturmayı adet etmişti: 

Andrej Papa.. Andrej 

Papa .. 
Bu benim tuhafıma gidiyordu. 
Yakof amcam d-ı kitaras ile 

geliyor ve yanında çarpık yapılı, 
tek gözlü ve çıplak kafalı bir 
saatçi getiriyordu. Bu s essiz bir 
adamdt: uı:uD siyah pardesüsü 

Saygon, :.!8 (A.A.) - İndo -
Pasifik ajansının verdiği bir ha
bere göre Annam sahillerinde 

bir kasırga kopmuştur. 300 kiıi 

ölmüş,. birçok köyler, yollar, köp

rüler ve telgraf telleri ehemmi· 

yelli surette hasara uğramıştır. 

Ottava Meselesi 
Londra, 28 - Avam Kama· 

rast Ottava itilı\flarmın tasdiki 

hakkındaki kanun lAyihasını 
ikinci kıraatinde 77 muhalif reye· 
karşı 423 reyle )cabul etmişler· 

dir. 

içinde b!r papaza benziyordu. 
Her defasrnda bir köşeye oturur, 
ba~· nı gi.\lerek yana eğer ve f&• 

hadet parmağını güzelce tıraş 
edilmiş ayrık çenesinde tutardı. 

Bu çok garip görünüyordu. 
Gayet az konuşuyordu. Sılır sık 
şu ci'ımlelerleri ku\Jamrdı : 

- Ooo .. Rica ederim z.a\ımet 
etıneyiniı !. Zararı yok efendim 
zararı yok!. 

Onu ilk defa görl1r görmez, 
eski evimizde otururken gör· 
di\~üm bir hadiseyi hatırlamıştım: 
Evin önünde boğuk trampet sa· 
dalan duyulmuştu. Hapishaneden 
meydanlığa doğru yolboyunca 
askerlerle çevrilmiş bir siyah 
araba geliyordu. Arkasmdan bir 
sürü halk koşuyordu. Arabada, 
bir sıramo Uıtlindo küçük bir 

" Yaşım 2 l , ikimiz de doğma 
ve bllyllme bir mahalledeyiz. 
Kendisile beş aydanberidir sevi
şiyoruz. Birkaç sefer randevu 
verdik ve buluştuk. Gezdik, bir
likte fotoğraf çıkardık, nihayet 
nişanlanmıya karar verdik. Kızı 
ailesinden istedim. Razı oldular. 
Fakat bu kızın benden evvel 
birkaç kiti ile konuştuğunu, hatUi 
bunlardan bir ikisinin bizzat ken· 
dileri bana bu kızla koouıtukla· 
rmı, birlikte gezdiklerini ve kcn· 
dilerinde kızm mektupları oldu· 
ğunu ve böyle birkaç kişi ile 
konuımuş bir kızı bana layık 
görmediklerini söylediler. Vaz 
geçtim. Fakat kız beni çok s& 
viyor, ben de onu seviyorum. 
l.Akin bu ıayialarm doğru olup 
olmadığını sureti kat'iyede bilme· 
diğlm iç.in bir tllrln karar vere
ml yorum. " - Mecidiyeköyü: S. 

Oğlum, küçük yerlerde bu 
kabil kıskançlıklar çok olur. Siz 
başkalarmın sözlerine değil, kendi 
tahkikatınıza ve kızın s8z:llne 
bakın. Kıı seni seviyor mu, eıkt
den bqkaaıoı sevdiğini söylüyor 
mu? Her kız hayatında bir hat· 
kasile mektuplaşmış, yahut bir 
defa konuşmuı olabilir. Fakat 
biltün kalbi ve ruhile temiz kal
dıktan sonra bundan ne çıkar? 

* l. Asa Beye: 
Bu genç, bir kızla sevlfıyor. 

Sonra eYleomiye karar veriyorlar. 
Hatta niıanlanmak üz.ere iken 
kız tarafı vazgeçiyor. Bunuu Oze· 
rine genç te bir mukabele olmak 
llzere baıkasile nişanlanıyor. Fa· 
kat gönlü birinci kızda kahyor 
ve ni1&nlııın1 bir türlü sevemiyor 
Şimdi birinci aevgilime nasıl ka 
vuşabilirinı, diyor. 

Nişanlanmak •e scviımek oyun 
değildir ki yavrum. Sevgiliye bir 
niıbet olsun diye, insan gidip 
başka lt.ııın baımı ateşe yakar 
mı ? Neden bu kadar hodglm 
oluyorsunuz ? Neden ikinci kızı 
hiç düşünmiye lllımm görıuüyor
ısunuz.? 

HANIM TEYZE 

TAKViM == 
PAZAR 
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adam vardı. Başmda yuvarlak bir 
bez şapka bulunuyordu. Zincire 
vurulmuıtu ve göğsüne ıiyftp bir 
levha atılmııtı. Bunun üıltUne 

beyaz bUyük harflerle bir ıeyler 
yazılmıfb. Adamın batı sanki 
tahtada olam okumak istiyormuı 
gibi öne çökmüttü. Araba yUrllr· 
ken o oraya buraya Hrsılıyor, 
zincirleri şıkırdatayordu. 

işte saatçı bana bu adamı 
hatırlatmıştı. Annem: " Bu benim 
oğlum!,, diye bani ona takdim 
edince korkaralC geriledim ve 
ellerimi gizledim. Ağzını korkunç 
bir suretle sağ kulağına doğru 

çt;kerek: " Ooo.. Rica ederim 
zahmet etmeyiniz! ,, dedi ve iki 
kollanmı sararak kendine doğru 
çekti ve beni maharetle ve ko
layca dtiodllrdü, sonra bıraktı. 

(Arkım var) 

. 
ı. 



Dünya Hadiseleri 

Kıra! Düğününde 
Tufeyli 
Misafirler 

Berlinden yazılıyor: İsveç 
veliahtının oğlu Prens Güstav 
Adolf, Alman prenslerinden Ko
burg - Gota'nın büyük kızı pren· 
ses Sibil ile evlendi. Hemen bU
tün dUnya kıral aileleri bu me
rasime davetli olduğu için, düğiln 
alayı son derece ihtişamlı geçti: 
Denilebilir ki hnrptenberi, dUnya 
asillerinin kesafotle toplandığı 
ilk rasime bu olmuştur. Fakat 
eğlencelerin neş' esini kaçıran bazı 
hadiseler mlinasebetilc Alman 
zab tası, bir ara bazı müdahale
lerde bulunmıya mecbur olmuş

tur. Vnk'a şudur: Bir ara davet· 
liler arasmda Mareşal, Jeneral 
tinifornıalarıoı giyinmiş, fakat ev 
sahiplerinin tanımadıkları birtakım 
adamlar görülmtış ve hayreti 
mucip olmuştur. Gizlice ve bir 
h&dise çıkarmadan yapılan tah
kikat neticeainde bunlarm aahte 
sahitler oldukları, düğllnde bol 
yemek ve içmek için bu kurnaz
lığa başvurdukları anlaşılmıştır. 
Zabıta marifetile bunları kapı di
ıari etmek bir ara düşUnillmUş 

ise de bunun, diğer davetliler 

Ozeriııde yapacağı aksi tesir hc
aap edilerek bu tedbirden vazge
çilmiştir, Tufeyli davetliler de bu 

ıuretle Uç gi\n Uç gece yiyip 
içmiş, eğlenip dansetmiş, sonra 
çıkıp gitmişlerdir. 

Kar nara Kaybetti 
Büyük boks maçları, başka 

memleketlerde fazla alaka uyandır
dığı için çarpışan ,ampiyonlara da 
yüksek menfaatler temin eder. 

Bir maç neticesinde milyoner ol
muş yumruk sahipleri az değildir. 
fakat bu yUıden, bunların ara· 
aında al~cak, verecek davasıda 

eksik değildir. Çünkü böyle bir 
dava kazanıldığı takdirde, netice 
itibarile ele geçen para da yUk· 

lücedir. Netekim geçenlerde 
meıhur ltalyan boksörü Kamera 
aleyhine böyle bir dava açıldı. 

Karnera basit bir kunduracı ya
mağı idi. Herifin cUsseeini gören 

Jurne namındaki Fransız antrenör 
Karnera ile bir mulrnvele yap

mııtı. 

Jurne, bu adama boks öğre· 
tecek, oda bilınuknbil kendisine 
muayyen bir para verecekti. 
Jurne vaz:.ifesini yaptı. Fakat 
Kamera diğer bir Antrenör ile 
anlaştı. Jurneye para vermedi. 
O da talebesi aleyhine bir dava 
açtı, kazandı ve 10 bin lira aldı. 

Geçende ayni Kamera, Alman 
boksörii Maks Şmelig ile bir maç 
ynptı. Şmeling hastalandı. Maç 
yapılamadı. 

Karnera ela bu defa şikAyelçi 
mcvkiine geçti, Şmeling aleyhine 
50 bin dolar tazminat davası 

açtı. Fakat dava, iki sene sürük
lendikten sonra kayboldu. Kame
ranın bu münasebetle yaptığı 

z.iyan 100 bin liradır. 

Mühim Bir Hava teşabbiisU 
Romadan bildiriliyor: 24 1tal

yan deniz tayyaresi, dünya etra
fında bir devir yapmak üzere ya· 
kında mühim bir teşebbüse gi
rişeceklerdir. Bu devir i.iç ay de
vam edecektir. Tayyareler Ncv-

• 
yorka vardıktan sona motorları 

orada değiştirilecek ve seya
hatlerine devam edeceklerdir. 

Biteni.er a Olup • un ya 
~~~~---~~~~ 

Romanyada Suiistimaller 
Çorap Söküğü Gibi! 

Kaçakçılık Yapmak İçin Muazzam Bir Şirket Kurulmuş 
Romanya mat· 

buatı ateş pUs· 
kürüyor. ÇUnkU 
ıe ne ler den beri 
Çekoslovakya, Le· 
histan ve Al· 
manyadan Ro
manyaya sakarin 
ithal eden ve 
bu yüzden Ro-
manya hazinesi
ni senede 200 
milyon ley zara· 
ra sokan b'ir ka· 
çakçı ıebekeıi 

meydana çıkarıl
mı,tır. Bu ıebe
ke, öyle kap kaç 

Mlhlm bir keçakçıhl• sahne olan Romanyanın 

i~ yapan bir teşekkUI değildir. 
Bu, adeta büyük bir ıirkettir. 
Muhteşem bir idare merkezi var
dır. Bankalarda cari hesapları 

vardır, memurları vardır, vardır •. 
Bu kaçakçı müe11eseıininin btı

tun kuvveti, Romen matbuatının 
iddiasına göre, Romanyaya ka-
çak sakarin ithal eden memle
ketlerin resmi memurlarile an· 
!aşmış olmasından ileri geliyor. 
Kaçakçı mUessese, Çek, Alman 

BUkr•ften bir manzara 

Leh sakarin fabrikaları ile mu
kaYeleler yapmıf, bunlara teminat 
olarak on binlerce dolar banka 
mektupları vermiı ve bu ıuretle 
aon derece klrlı bir ticaretin 
esasını kurmuştur. Bu maddeyi 
ihraç eden memleketler de, bun· 
larm ihracından dolayı yUkaek 
ihracat harcı aldıkları için, ka
çakçı mUeHeıeai ile iş yapmak 
menfaatlerine uygun gelmiştir. 

Romen hazinesinin ne bUyDk 

• 

payıtahtı 

ı.arara uğradığını 

göstermek ıçın 

şunu kaydetmek 
liıımdır ki 100 
kilo sakarin 4,5 
vagon ıekerin 
yerini tutmakta· 
dır. Sıhhi nokta· 
dan bu mad· 
denin vereceği 

z.a rar da bat· 
ka. 

Romen bUkfı· 
meti, şekerlerden 
alacağı reımi, bu 
ıuretle möte· 
madlyen kaybet· 
mekte devam 

etmiştir. Çekoslovak maliyeti, 
Romanyada sakarin kaçakçılığını 
teşvik etmek için kaçakçılara, 

ıon zamanda yllıde on niıbetinde 
ikram eıasmı da kabul etmittir. 

Bu mUesseaenin elinde bir de ga· 
xete vardır ki onunla fikirlerini 

propaianda ediyordu. Şimdilik, 

ıararm bir kısmı 500 milyon ley 

olarak teabit edilmiıtir. V ili 
mlkya1ta temkat yapılmaktadır. 

Amerika da içki Mücadelesi 
------

Kaçakçılarla Uğraşacak Kimseler, 
Y.üksek Tahsilli Ve Namuslu ·Olmalıdır 

Amerikanın ıüphe'.len dikleri 
ıemi •e yatların 
vaziyetini taraa
ıut ederler. Eier 
tUpheleri tabak· 
kuk ederse, de
minki sakin 1&n· 
dal, timdi etra· 
fına dalgalar sa· 
çan mUthiş bir 

ok olmuştur. Avı
nm Uıerine böy
le atılır. 6u mo
torların sU•'atları 

pek fazla olduğu 
için önünden he
men hiçbir kaçak-

' Kari ll1ektuplnrı 

1 

Gemlikte 
Türkçe 
Koduşmzganlar 

Gemlikte M. K. imzasile 
zılan bir mektupta Gemlik 
kının kısmı azamını yeni is 
edilmiş mlibacirlerin tetkil elt 
fakat bunların 8-lO senedir h 
tilrkçeyi iyi öğrenmedikleri 
rumca, boşnakça ve gürclke 
nuşmaktan vazgeçmedikleri 
zılmaktadır. 

r Cevaplarımız 
1 

l..-~------~-------------
Narin Hanıma: 
Pedikür ayak tırnakların 

nasırlarının ve ayaktaki 
etlerin muntazam bir surette 
ailmesidir. Diğer bir ifade 
bir ayağı mUmklln mertebe 
zel bir tekle ıokmakbr. Mani 
rün memlek.etimiı.de çok taa 
mOm etmeıioe rağmen bu A 
henüz moda haline gelmemit 
PedikDr yaptıranlar çok mahd 
tur. Beyoğlu berberleri bu 
yapmaktadırlar. 

• Sazlıınalkoı: muallimi 'Miwğlıt • 
hap Beye: 

Şiiriniz gl\ıel. Şiir dercetm 
tenmülUmUı haricinde olduğu 
dan maalesef dercedemiyeceğ' 

lf 
Kartalda Safranbolulu lsnıail Hll 

kı Beye: 
- Seyyar muhabirimiz Me 

met Enver Bey Anadoh:da b 
tetkik seyahati yapmıt, bu ean 
da Safranboludan da geçmiş 
gördUğünüz. Safranbolu mekl 
bunu yaımıthr efendim. 

* Ankara Umuını Jlapish:uıesiııde ın:l 

kl'.lınlar lnanıma tU"ktup ya7.aı1 Obrn 
Efendiye: 

- Bu iı için Adliye Vekil 
tine bir iatida ile müracaat e 
mek en doğru hareket olur. 

)#. 
Diyurbokir san"atl"r moktelıiıı 

Ah<lull:ıb Faik Efer1diyez 

- Şiire istidadmız vardır, ç 
hşırsamz ileride güze. şi;rler ) • 
zabilirsiniz, şiir dercetmek tea 
mülümilz: haricindedir. 

* ){oınisiyonou Nihat BeyN 

İkazının teşekkür 
Takip edeceğiz efendim. 

lf. 
N aııı i ı::::ı hri BC') e: 

ederi 

içki yasağı, öyle 
bir smıf insan ya· 
ratmıştır ki bun· 
lamı gözü hiçbir 
şeyden yılmaz. 

ÇUnkU Amerika
ya sokmıya mu· 
vaff ak olacakları 
birkaç yüz şiıe 
vhıki veya ta:n
panya için binler· 
ce dolar ele 
geçireceklerinden 
emindirler. Onun 
için, bu adam· 
lar ne toptan, 
ne mltraly .:>zdan, 
ne sis ve ne de 
fırtınadan çe
kinmezler. BilA· 
kis fena havaları 
tercih eder, du
manlı havadan 

çı gemiıi kaçamaz. 

- Seyrisefain vapurunun U 
güvertesi yazın birinci ~evk' 
kışm ikinci mevki addedilir. lkinC 
bileti ile birinci de oturulama 
aksi takdirde fark vermek ıaru'" 

ridir efendim. 

Fakat çok de
fa kaçakçıların 

kurnazca kur· 
dukları tuzaklara-

.Ye namuskir 
Her:lket için emir llekllyen takip motlrlerl 

d09en bu ceıur 

hoşlanan kurtlar gibi mnsait ol- 1 
mıyan vaziyetleri elverişli bulurlar. 

tırmıştır. Bunların alir'ati, icap 
ederse, aaa!-te 60 mile çıkarılır. 
içlerinde iki mitralyöz. klfi dere
cede tüfek ve mUhimmat vardır. 

kanun adamları, kendilerinden 
bir daha haber alınamamak üzere 
Kanada göllerinin derinliklerini 
boylarlar. Amerika hükumeti, 
bu adamlara çok para verir. 

* Riıa Namuk Beye: Mevzub• 
yazı bir Franıııca ıar.eteden ik 
tibas edilmiştir. Allkamza te~ek .. 
kilr ederiı. efendim. 

lf Böyle gözü pek insanlarla 

mücadele edebilmek için aynı 

kabiliyette vasıtaların kullanılma

sı tabiidir. Onun icindir ki Ame· 

rikan İçi i Yasağı Kanununu tat

bik etmekle mükellef olan me· 
murlar, cesaret ve cüret husu· 
sunda kaçakçılardan geri kal
mazlar. 

Polis memurları, bu motörlere 
ikişer kişi olarak bint:rler. Biri 

makineyi idare, öbürü göreceği 
kaçakçı gemisine ateş eder. 

Bu memurlar fü •. :Jrma giymek-
le mükellef diğildirler. Senenin 
dörte üçlinü, Şimalin bu soğuk 
ve lrnrlı mmtakasında geçirirler. ' 
Gece , i, herkes kar ve rüzgarın 
şidcletile başlarını sıkı sıkı yor
ganlarının içine çel tikleri zaman, 
onlar, buzlu sahilin müsait bir 
kJvrımma gizlenmiş, hareketinden 

Ok adar faz.la para ki, vazi: eden · 
çekildikleri zaman, her biri birer 
küçük milyoner olmuştur. Fakat 
onların geçirdikleri hayat, pek 
aı kimsenin dayanabileceği bir 
şeydir. Yliksek mektepten çık
mak, fevkalade cesur ve kuvvelli 

Kndıköv ~f. ..;. H:ınımll: 

ldarehanemi:ıe u;ramanııı ric• 

ederiz. 
~ 

Edineden l\t.H.'l'. im1.aı1Hc uı~ı.tııl' 
yazan 7.ato: 

11 - Doktor hKslayı görmede 
hiçbir yemek tavsiye edeme•• 
En yakın hastahaneye müracaat!• 
miltehassıslara midenizi muayen• 
ettiriniı. Aksi takdirde görmedelll' 

Amerikaya kaçak içki, bil
hassa, Kanndadan girer. Kana
danm göllerle örtülli olan arızalı 
hudutlarında, vazife görmek 
iizerc Amerika hükumeti 48 

tane mükemmel nıolvr yap· 

olmak, sporcu olmak ve kuvvet 
ve cesaretleri l:rıdar namuskAr 

olmak. 
f tiraf etmelidir ki blitün bu 

meziyetler, nadir insanlarda top· 
lana bilir. 

· Jer' bakmadan yapılan tavsıye 

hastalığınız biısbütlln artar ~·• 
tedavi kabul etmez bir bale gel r. 



EJu Sayfa Dünya Matbuatında bu Sayıaaa 
Haftada Bir Defa Neşro-
1· \nur Ve Bütün Dünya 
!v~ 1 buc.. h ıı Size Getirir. GÖRD0KLERİMİZ 

Dünya r\1atbuata:da Çıka'l 
Meraklı Hikaye, Yazı Ve 
Makaleleri Bulacaksınız. 

KARİKATÜRÜ Amerika . 
içkiye Kavuşuyor 

Amerika içkiye kavuşuyor. ' 
Amerika Reisicumhur intiha

batında Huverin kaybedeceği 
artık aşağı yukarı tahakkuk er· 
miş gibidir. Hatta bugünkU Rei
sicumhur tekrar kazansa bile, 

içkiye müsaade edeceğini ilin etmiş-
tir. Amerikanın nabzını iyi anlı
yan içki kaçakçıları şimdiden 
ona göre tedbir almakla meş
guldürler. 

Şimdiye kadar kaçak ımrctile 
yaptıkları bu işi, şi mdi serbest 
şekilde yapmak üzere daha geniş 
mikyasta faaliyete başlam•şlardır. 

FAŞİZMiN ONUNCU YILDÔNÜMÜ 

, ~ondrada, Pariste, ltalya ve 
ispanyada büyük kaçakçı kum· 
panyeları şimdiden bll)'ük taab· 
hUtlere girmektedirler. Fransız 

Bankerler ziyafet sofraaında: 
- Efendim, bu sandalyeye ben oturabilir miyim ? 
- Siz klmelnlz? 
- Bu ziyafetin masraf mı ödlyen kurban bendeniz 1 

~ -

Harp Geliyor! 
Bir İngiliz Gazete;i", Avrupadaki İhti
lafların Harbi Getirdiğini Yazıyor 

lngilterede çıkan DailyExpress 
lrtıeteıinden: 

rışmağa mecburdur. Çünkü 192:) 
te imzalanan Lokarno muahede· 
sile biz, Franaa, Almanya, !talya, 
Belçika, Lehistan ve Çekoslovak
yanın hudutlarını her hangi bir 
taarruza karşı temin etmeği le- , 

şarap imalathanelerine, içki yasa- balya, bu hafta fqizmin onuncu yıld6nllmllnfl tea'it etmektedir: 
ğı kalkar kalkmaz teslim edil- Yukardaki resim, 10 sene enel Romaya ynrnyen ilk fqiat kıt'a-
mck üzere 500 bin, bir milyon Jarına göstermektedir. 
liralık tarap sipar~ etmekte, bir ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
çok ,arap imalathanelerini inhi
sar altına almaktadırlar. 

Ayni suretle İniİlterede, hal
yada ve İspanyada birçok içki 
imalathaneleri Amerikalılar tara
fından kapatılmıştır. 

Fakat en garibi şimdiden 
Meksika hududunda Vera 
Kruse liı11anında birkaç ls-
ranyol ve ltalyan \'apurunun içki 
yasağının kalkmasını beldeme
leridir. Bu vapurlar içki doludur 
ve yasak kalkar kalkmaz biitün 
vapur dolusu şaraplar derhal 
Amerikaya çıkarılacaktır. 

Amerika içkiye kavuşuyor, 
şaka değil 1 

• 

Aç 
Kafileleri Yürüyor 

lngil tere ve Amerikada işsizler 
ve açlar, diğer Avrupa memle
ketlerinde olduğu gibi, sokak 
nümayişleri, sokak kavgaları 
yapmıyorlar. Binlerce ki,iden 
mürekkep muntazam kafileler 
halinde toplanıyor ve payitahta 
doğru bir yürüyüş tertip ediyorlar. 

Tam Yerind~ 
Bir Cevap 

Geçenlerde evlenen · Franaa 
ReiıicOmburu M. Löbrön6n oğlu 
Jan Löbr6n gOıel karısı ile bera
ber balayı ıeyabatine çıkmışlar-

.. Avrupa harbı yaklaştıran teh
likeli bir hava içindedir. Toplar, 
tanklar, bliyUk ordularm silah ve 
tnUhimmllt arabaları giin gün 
lbevzilerine yerleştirilmektedir. 

Ren boyunda ve Şarki Avrupa 
&•alarmda köylUler, bir harbe 
ha,lanğıç teşkil edecek ilk silah 
Patlamasını bekliyorlar. 

abhüt ettik. Bu milletlerden her ' ' \ 
hangi biri bir başkası tarafmdan I ALMAN KARiKA'I ÜRÜ 
hücuma veya tecavüze uğrarsa, • 

Birkaç ay evvel Amerikada 
bir açlar kafilesi Vaıingtona 
gelip kamp kurmuıtu. Hükümet 
bunları zorla dağıtmaya mecbur 
olmuştur. Şimdi ikinci ve daha 
büyük bir kafile Vaşingtona yil
rümek lizere hazırlanmaktadır. 

lngiliz işsizleri de Amerikalı 
arkadaşlarını taklit ederek bir 
işsizler kafilesi vtıcuda getirdiler 

dır. Jan Löbrön şimdi Sanata 
bulunmaktadır. Geçen gDn Jan 
Löbrön zevcesile beraber yemek 
yemek için bir lokantaya ıirmiı
lerdir. Ganıon yemek ile beraber 
~eni evlilere bir şiıe de tampan
ya getirmittir. Löbr6n, ıampanya 
istemediği halde ne için getirdi
ğini garsona sormakta iken gazi
nonun sahibi yanlanna yaklaşmıı 
ve yerlere kapanırcasına reverans 
yaptıktan sonra : 

Bu yeni barbı hazırhyanlar 
Fransızlarla Alm :ınlaırdır. 

Almanya, 1919 da Lehistana 

•erilen bir parça arazi ile ikiye 

•yrılmışbr. Lehistanı Baltık de

llizine çıkaran bu arazi parçası, 
Alnıanyayı parçalamaktadır. 

Almanlar bu tehlikeli yaraya 
bz.un müddet tahammül edemez-

ler. Fakat bu yaranın tedavisi 
İçin Cemiyeti Akvama milracaat-

la · nın da manası kalmamıştır. 
C .. iyeti Akvam, bu Leh kori
d rllnu yapan muahedelerin bek-

~isidir. Bu sebeple Alınanlar, rica 
ıle ild d d'kl · · · d' c e eme ı crmı, ıım ı 

•ilah k . uvvetile almıY.a karar ver-
lbış bulunuyorlar. 

u· .Bu karar icra sahasına geç
gı gUn İngiltere de harbe ka

-=.. 

AMERiKAN 

İngiltere onun yardımına koşma
ğa mecburdur. Yene Lokarno 
muahedesile, hangi memlekete 
yardım etmek lazımgeldiğinin 

tayini hakkını Milletler cemiveti
ne terketmişizdir. 

Lokarno muahedesini bozunuz. 
1914 te Belçika hudutlar mı 

muhafaza için 900 bin İngiliz 
feda ettik. 

1932 de, her hangi bir mem
leketin hudutlarmı korumak için 

bundan daha büyUk fedakarlığa 

davet edilebiliriz. 

Lokarno muahedesini derhal 
bozunuz. 

Alsas Loreni Almanlardan 
kurtarıp F ransıılara vermek için 
bu toprakları kanımızla suladık. 

Fakat bu defa Lehiıtan ko
ridorunu kurtarmak için o top

rakları lngiliz kanı ile ıulamağa 
razı değiliz. 

KA RIKATÜ R Ü 

, 

:merıkada hapishaneler dolduğu lçtn af ; 
apiahane MUdUrU - Yalnsz canllerl tahliye ediniz, onlar 

• 1Y•••tle metgul olmazlar. 

Haata Arman CUmhurlyetlnln 
bafucunda heldlyenrer 

1 c=- -------
1 Nevyork iflas Ediyor 

Nevyork, Amerikanın ve de
nebilir ki dünyanın en büyük, fa. 
kat bilhassa en zengin şehridir. 
Bu şehirde 12 mil\•On nüfus 
vardır. Yani aşağı yukarı biitün 
Türkiye nüfusu bu şehirde top
lanmıştır. Dünyan•n altın muvcu
<lunun yar:sı Nevyok bankala
rmdadır. Bütiln dünya piyasasını 
Nevyork piyasası tayin eder. 

Bu muazıam tehrin iflas et
mek üzere olduğunu haber verir
lerse, tabii inanmauınıı. Fakat 
Nevyorktan gelen telgraflar Nev
york Belediyesinin parasızlık yü
zünden kapılarını kapamak üzere 
bulunduğunu bildirmektedir. 

Şehir belediyesinin it.asası 
hemen de bomboştur. Belediyenin 
mevcut on binlerce memur ve 
işçisine aylak verecek parası 
kalmamıştır. 

Nevyork Belediyesi geçen ka
nunusani ayında da ayni tehlike 
ile karşılaşmış, bankalar, bütçede 
tasarruf yapmak şartile, beledi
yeye 200 milyon lira ikraz etmiş· 
lerdi. Fakat belediye tasarruf 
vaidini tutamamış ve bu 200 
milyon liradan elinde ancak 10 
milyon lira kalmıştır. KAnunlara 
kadar da belediyenin tahsil ede
bilecek bet paraaı yoktur. 

ve bu hafta Londraya gittiler. 
Buolarm içinde en ziyade 

acıklı sahneyi, aç kadın kafileleri 
teşkil etmektedir. 

lngiltered~ işsiz ve aç kadınlar 
birkaç yüz kiıilik bir açlar kafi
lesi halinde muhtelif tehirlerden 
Londraya yOrümilşlerdir. Bunlar 
evlerinde çocuklarını kocalanna 
bırakarak, arkalarında torbaları, 
ellerinde değneklerile yola çık
mışlar. Dört gün yol yDrüdUkten 
sonra Londraya varmışlar. Üıt
leri başları perişan, çehreleri aç 
ve yorgun. Geçtikleri yerde : 

- Ekmek isteriz 1 •• 
Diye bağırarak ilerliyorlar. 
Dllşünün .. Çocuklarına ekmek 

- " Zahalinizi tanıdım. Derin 
hürmet ve minnettarhk nitanesi 
olarak takdim ettiğim şampanya 

tiıesini afiyetle içmenizi istirha,; 
ederim,, demiştir. 

Gazinoda bulunan yüzlerce 
inaan lokantada reiıicDmhurun 
oğlu bulunduğunu haber alınca : 
"Yaıasın genç Jan Löbrön. Ya
şasm Madam Löbrön,, diyerek 
ortalığı alkıı tufanına beğmuşlar
dır. Bu vaziyetten fena halde canı 
sıkılan Jan Löbrön derhal ayağa 
kalkmış ve : " Bu adamlar beni 
veliaht zannettiler galiba,, diye
rek gazinoyu terketmiıtir. 

bulamıyan aç annelerin feryadını. 
itte Avrupa ve Amerika 

böyle müthiş bir uçurumun k~ 
narında bulunuyor. 

EN BÜYÜK KART 1 

..\merikada Cümbur Reisinin intihabı, birçok garip propaganda 
ı 'ar na s~bebiyet verir. 
Yukarda gördüğüniiz mektup ta, bu propaganda oyunlarından 

birini göstermektedir. Reisicümhur i Huvere gönderilen bu mek
tup, belki de dünyada posta ile gönderilen en büyük mektuptur. 
Genişliği bir metredir. Maksat bu vesile ile Huvere balkın ne
kadar çok mekttup gönderdiğini göstermektedir. 
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Ml\ddelumuml Reıit Pata: (Fuat 
Pı. tarafından hazırlanan ihtilil bak· 
kında pbitler her nekadar ademi 
malümat beyan etmiflene de, 
böyle bir ibtiJAlin hazırlandığı 
Asar ve allimi ile zahir ve Fuat 
Paşanm ef'al ve harekata ile de 
~lbil' bir bale gelmiş olduğundan 
bu hususta hlsd olaa kanaate 
binaen Askeri Ceza Kanunnam~i 
Hftmayuounun maddei mabsusası 
mucibince ve (Zati Akdeai Hazreti 
Padişahı ) ye k&rfı bedhahane 
fikir besliyenlere karşı bir ibreti 
mllessire tefkil etmek ftzere 
MDşür Fuat Pa,anan muebbeden 
kftrek cczaaile tecziyesini talep 
ederim.) dedi. 

Heyet, Müddeiumumi Refit 
Pqanıu bu iddiasmı usulen mii
sakereye bqladı. Eo evvel, 
Demı Pqa zade, Ferik Ahmet 
Pqa e6z aldı. Ve pervasızca: 

cuma aeltmlıklarına gelmemeli 
Abd&lhamit tarafından ( irade ) 
edilmiıti. Fuat Pap, Rauf Paıayı 
seYiyor, vatan~ uğrunda bir baca• 
im• tamamen kaybetti;i için ona 
karta hllrmet ve merhamet bes
liyordu. Onun böyle uzun mQddet, 
menk6biyette kalma11na taham· 
• 
mW edemedi. Bir cuma gllnü 
haber l'loderdi. Beıiktaşta onunla 
birleıti. Arabaaına bindirdi. Se-
11 mhğa getirdi... Abdolhamit, 
camiye gelirken, yaveri ekremler 

arumda, Fuat P8f8JUD koluna 
dayanarak gOçlnkle selim Taziyeti 
almaya çahpn Rauf Papyı g6-
rtlr g&rmez fena halde hiddet• 
lendi. Hatta, mutadı veçlftle ya• 
veri ekremlere selam •erirken, 
birdenbire bapnı çevirdi. Abdftl
bamidin bu hareketi, yaveri ek
remleri fena halde telife dtlıtır
dO. Pqalar bunun aebeblni 
derhal anlamlf ve dik elik Fuat 
Paşa ile Rauf Papya bakmaya 
baıla mıılardı. 

( Arkas ı var ) 

Diplomatlara Hükmeden Gizli Kuvvet 
( Haştarafı 1 in <"i ayf.ıda 

etmek için elinden geleni yapıyor· 
du. M. Solovaya bir haylı güzel 
şeyler yedirdi, en nefis şaraplar ı 
içirdi. Bu arada, btıyUk bir siyasi 
hareketi idare etmek şerefini 
kazandığından dolayı da genç 
lebliyi mütemadiyen tebrik edi-

yordu. Solovay, vazifesinin büyüklü· 
iünti itiraf ediyor, fakat doğru 
sözlü bir adam olduğu için bu 
terefin daha ziyade madam Gor
dona ait olması icabettiğ'ini söy
lftyordu. Çünkü F ransada Leh 
siyasi hareketini idare eden o idi. 

Solovay ise kadının yanında 
'imdilik kAtip vazitesini ~örü
yordu. Bu suretle öğrendi ki Ma
dam Gordon çok hasistir. Yol 
....... t. tanamaE. Buna mukabil 
bir insan·n dayanamayacağı i''e
rin yapalma11nı İ!ter. Meseli er· 
tesi pn, bilbaua M. SoJoyay 
için çok yorucu alacaktır. Çünkü 
sabahın saat yedisinde istasyona 
gitmek ve aelecek mühim bir 
arbau Gordonun evine götürmek 

lazımdı. Bu zatın gelişi,, ertesi güoO, 
baıtan başa Pariıte gidip gelmelerle 
geçirtecekti. · Biltiin bu itleri 
tramvay ve otobilalerJe yapmak 
icap ediyordu ki herhalde hoş 
birşey değildi. 

Mister Con son derece nazik 
davramyordu. Misafirine bir iyilik 
yapmış olmak için erteai a-nn 
Pariste bulunmıyacığmı, bu iti
barla otomobilinden M. Solovaym 
arzu ettiği şekilde istifade ede· 
bileceğini söyledi, teklifini kabul 
ettirmek için ricada bulundu, 
karıısında kinin ıauka ve metini 
ktrdı. 

- Efendim, evveli düıünüle
cek bir mesele Yar. Fuat Pı.mn da 
divaıubarbimiz tarafından iıtimaı 
lhımgelir. Eğer bizzat istimaı 
mümklln değllae, biç olma&• 
kendisiae bir iıticvap 'Varakası 

rlnderilmelidir. Şahitlerin cüm
leıi, ademi malümat beyan etti
ler. Aleyhinde şahit olmıyan ve 
i.1tiWe teaaddiıi hiçbir delil ile 
sabit olamıyao bir adam hakkın
da ou.I htiJdim yerebiliriz? IJ A \ 

Dedi. Ahmet P~aıa bu IÖz· 
leri tizeriae, heyetin bulunduğu 

odada, tıtbğak bir sük6t rüzgirı 
esti. Herkes biribirine bakıyor; 

herkes aözil dii61'ine bırakıyordu. 
Nihayet reis, Haua Miitürü Rauf 
Paşa, bu uzun a61'en ankatu çok 
tehlikeli buldu. Derhal -.e açık- 1 

Ertesi sabah erkenden Mister 
Con'un otomobili M. Salovayı 
eTinde11 aldı ve o gün aktama 
kadar emrinde kaldı. Otomobilin 
şoförü, bittabi ingiliz EnteUicena 
Servisine mensuptu. Aktam ra
porunu verirken Lehli Solovay'ın 
istasiyonda mühim bir misafir 
kartıladı&"ına kaydetti. Aldığı ta· 
limat mucibince bu miıafirin %İZ• 
lice bir de fotoğrafisini almıJtL 
Bu fotoğrafta Lehistanın Türkiye 
sefiri M. Jadkoyu tqbie etmek 
ziiç bir ~y de§ildi. Şofor, bu 
misafiri Madam Gordon'un evine 
götürdiiğtl zaman tip itibarile 
Madamın kapısı önünde nazarı 
dikkatini celbeden bir diğer ada
mın dahA reır11ioi almııtı. (üzbaıı 

• 
tan açığa şu mütaleada bulundu: 

- Paşalar.. Fuat Paşaya ya
palao muamele, bize daha kolay
bkla yapalabilir. Binacnalc)h, 
ben, Müddeiumumi Reşit Pata 
Hz. wo iddialarma iftirak ediyo
rum. Kararı, bu suretle yazdıra

cağım ve imza edeceğim. lstiycn 
imza etsin, istemi yen unza 
etmesin. 

Diyerek etrafa g~z ıezdirdi. 

Bu göz ıezdiri" tabii minaaız 
değildi. Bau binaen diter aza 
ıı•ıalarm apaclaa da: 

- Peklli. muvafıktır .•• 
Sözleri dök6lli•erdi. 
( Şu yazaları yazmaktan mak· 

sadmnı, aadece falan veyaluat filAa 
f&hsın baMGat ve seyyiahnt lai
Uye etmekten ibaret olmayıp, 
biUaa.sa o derna lal.leli rulaiye 
ye hissiyeaiai teaFite matur oJ. 
duj'undan, bu heyet azasile Fuat 
Pqa ara11ndaki münuebeti tamik 
ettik. Cidden ibrete seza olan 
neticeyi, birkaç satırla karileri
mize de arzedelim: 

Bu divanıharbin reisi olan ve 
yukarada ya2dağımız mOtaJeada 
bulunan Huu Milıürü Rauf Paşa, 
bir valık Abcllllhamidin fena 
halde gklhadea dtifmliştli. Hatta 
( Yaveri Ekrem ) otdatu Mide 

ASRI Sinemada 
Yald zlarm en mcıhuru 

j O AN GI ~ AV F O R D 
Don ••am ır-alne ba ... nan 

CEZANI CEKECEKSİN 
' aşk ve sergüEetl fiminde parlak 

muvaffakıyet kazanmışltr. 

~-~ Metro Goldvin M.aıyrr filmi~ 

OPERA'da ~ 

iô ZöNYAsln. ·" 1 
iS11KLALl 

Leh ordusunun iştirakile 
vücude getirilmiş sözlü 

ve prkı1ı filnı 

Reily hu resmin Türkiye mümes
sili Bekir Sami Beye ait olduğunu 
tesbit etmt:kte geçikmedi. Jodko 
Bekir Sami Bey, Madam Gordon 
Parisin göze çarpmaz seuiz lo
kaulalarından birine gidip k .. 
panmıılardı. Müzakerelerine ora
da bqlamıı olacaklardı. 

Yüzbqa Reily bu lhhimalJ 
ald,ldan sonra henaen Sll'tma 
pardesisünü geçirdi. Bekir Sami 
Beyin Möriı otelinde oturdoiunu 
itiliyordu. Hatta, yanındaki odaya 
adamlaıa ıdao bif'ini yerlqtirnaifti. 
Kararını bu waıiyete ılre Yerdi. 

( Aıkaıı var) 

BugilR MAJIK SİNEMASINDA 

1. D 1 N KO RSAN 
KRUVAZOR 

EVLİLER VE SEVDALARI 
( Ua c•., de Telepb ... 1 

Fra.aeahı'dea Je- Yelter ve Jeanae Boltal .U. COLETIE DAJtFEUR. 
ı.r.fu.d- a.-.ıı .ttı.a, ..... •tt--:• fUm. 

Haftanın Mü•abakaları 

Rus Takımile Yapılan 
Maçı 1-0 Kaybettik 

Karagümrük - Pera Muhte)iti Selinik 
Muhtelitile 3-3 Berabere Kaldı 

'\. 

KaragllmrUkteld 80ll maçtan bir intiba 

Ankara, 29 ( Husual ) - Rus gllzel bir pllae ile takımınan ilk 
futbolcularile Halk EYi taklmı ve ıon golllnll kaydetti. 
arasında yapılacak maçlann bl- İkinci devreye çıkarken taJo. 
rıncııı dOn ( cuma gBnli) on mımızda tebeddOIAt yapılmıştı. 
bine yakan aeyırcı huzurunda Sağ açığa Ankarah Ali Rasa 
icra edildi. Millet Mecliei Reisi, aetirilmif, aai içe Sallbeddia, 
Başvekil Pqa, Vekiller ve Sefirler sol içe Fikret abnarak E,ref sol 
seyirciler aruanda idi. Saat ftçte açıt• getirilmifti. 
evveli Rus takımı, sonra da bi- Bu suretle takıman htıcum batt 
zimkiler sahaya çıktılar ve ıid· daha ilk dakikadan itibaren 
detle alkışlandılar. Bizim takım kendini gösteren bir beraberlik 
ıöyle teıkil edilmiıti: teminine muvaffak oldu. YallUI 

"HUıamettin, Hüsnü (lstan- sağ açık tecrObeaizlijinden beklr 
bul), Lutfi (lzmir) • Muzaffer (la- nen mu•affakıyeti g6steremiyorda. 
tan bul), Nihat (latan bul}, Nazmi Nitekim bet dakika aoara oaun 
( 1zmir) • Sezai ( lzmir ),Sait (lzmir), yerine Niyazi geçti. 
V ehap ( lzmir ), Fuat ( lzmir ), Fik· Rua lcaleeine birkaç ciddi akuı 
ret ( lıtanbul ). yapıyoruL Fakat çok art oymyan 

Bu ıektl, ayni zamanda Ruı mildafaaıı tehlikelerin tabak• 
Türk - Bul~ar milll maçı için Çl• kukuna daima mini ola7or. 
karılması düşüolllen milli takı· Tazyikımız 20 iaci dakikaya kadar 
mın bir tecrübesi mahiyetinde devam etti. Sonra Ruslana ker 
bulunuyordu. dini kanetli hiaettirea hlldaa 

Ruılar lst11nbuldaki kadrola- younlarıoa Ubi olmaya bqlachk. 
rile çıkmıılardu. Fakat devre ilci tarafıa ltfttla 

ilk akını biıimkiler yaptılar. ~•vretlerine raimen golalz. yul 
Bunu takiben Ruılar hücuma bizim ( l·O) maslübiyetimiıle bitti. 

ı:-eçlller. Bet dakika kadar akın- Karagümrükte 
lar karııbklı bir .surette de•am Selinik Muhtelitile 3 • :J 
etti. 

Bu sarada .Vehap bir gol ka- Berabere Kalındı 
çırdı. Hicumlaruaız bir müddet, Sel&nik mubteliti cuma sGal 
bilhassa soldan möeuir olarak Karagi\mrilk ıabaaında Kuasftlll"' 
devam etti. rük Ye Pera mubtelitine kal'fl 

Oyunun on beşioci dakika
smda Ruslar tekrar hücuma ge
çerek kalemize kadar indiler. Bu 
tehlikeli akın lzmirli Lütfinin gft
zel bir kafa vuruıu ile geri dön· 
dü. Yiae hücumClayız. Fikretin 

ıoldaa ıtızel bir iniş yaptığım 

püyoruz Top ortalandı, fakat 
Vebap yetiıemedi ve bu auretJe 
bir rol fırsatı daha Juçadık. 
Rualat yiAe Jaikuma ıeçtiler. Sol 
iç Pavlofun ıtkı bir tut-.au HDsa
mettin ~Dzel bir plonjonla kur
tardı. Ruslar tehlikeli hir h&cum 
daha yapıyorlar. Bunu kornerle 
kurtarabiliyoruz. 

Oyun, buadaa 10Dra Rularan 
tazyike altıaa tirdi. Sol ~ Pavlo· 
fun 11kı bir tuhlnu HIHmettia 
elinden kaçırcb, Tam kaleni• 
6ntınde Litfinin yeriade bir mn
dahaleai, bir ıol yememize mini 
oldu. 

37 inci dakikadayaz. S•ğdaa 
inkipf eden bir Ruı bDcumu 
avut hattana kadar iniyor •. Gftzel 
bir ıandel, topu Pavlofun ayağı
na getirdi. Htısolntln batUI yil-

zkclea top çok mluit bir nsi
ptta aai i~e ıeçti.. Ru mahacim 

oynadJ. Maç çok zevkli •• harr 
retli oldu, ve binlerce meraklı 

tarafından heyecanla takip edildi. 
Taze kunet alan Sellaik 

mubteliti oyunun sonlarına kadar 
3 - 2 majlup vaziyette ikea et 

son dakikada yaptığı bir gollt 
3 • 3 beraberliti temine muvaffalL 
oldu. 

Karagümrük .. Pera mubtelitl 
çok aayret ılıtermİf Ye rakip
lerine ka111 muvaffakıyetli bir 
ttywa oyaaıaıttır. 

Sellnik malateliti yarın T .biml 
stadyomunda Pera ile ltlr intik
m ıçı yapacaktır. 

Altay 
Guma pl~llıi)-~ 

nerbahçe .ııt.thmılla 
B. takımı Altay tala. ur 
mıda bir ıuç yapdmafbr. Fener 
bahçeliler batt.. nilaa1ete kad8r 
hlkim bir oyudan •onra maça 
4 • l kazaamqlardar. 

ıSeyrisefain Galip 
Yine cuma günD Araavutklt 

aabaımda Seyrisefain B. takıma 
ile Arnantköy takıma aruaad• 
bir futbol maçı oyaullllfbr. Ne-
ticede Seyriaefaia tala• 3 - Z 
ıalip ......... 
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TİMURLENK 
Ahmet Rasimin 

l:latırası 

- 128 - Muharriri: ~ ll--

Köpe~lerin Boynunda 
Elmas Tasmalar Vardı 
Fakat ikisi de bedeviliğin iıtiya· 

kını gözlerinden siJemiyorlardı, 
tıe mutantan sofralar, ne gürill· 
tülü oyunlardan hoşlanmıyorlardı. 
Timurun kıza ve delikanlıya ver· 
diği şahane hediyeler bile onlarda 
küçllk bir haz uyandırmıyordu. 
Üç gtinü bitirip yola çıkmak, şar· 
kalarını haykıra haykıra yftrümek, 
geceleri yıldızların nuruna bürü
nüp haşhaşa funldaşmak ihtiyacile 
liıtUUyorlardı, sabırsızlamp duru· 
)'orlardı. 

Timur, Fazıl Beyi de orman· 
.dan döner dönmez sorguya çek· 
mi~ti, Osmanlı nlkesinde neler 
gördUğilnU sormuştu. Fazıl Bey, 
Şehinıahın emrile yere çömelip 
gördUklerini, duyduklanm ve 
yaptıklarını anlattı : 

* - Yılchrım, dedi, yavuz kişidirf 
- Elçi Gede de 6yle ıöyledi. 
- Gede kulun şöyle bir gö-

l'llp onu yamao buldu. Ben kıs· 
ıalannı dinledim, parmak ısırdım. 

- Ne duydunsa eksiksiz, ge-
diksiz anlat 11:i ben de dfilmanımı 
iyi tanımış olayım. 

- Hangisini arzedeyim, bil
mem ki. Onun her gününde bir 
destan yaşıyor. 

- En hoş bulduğunu söyle 1 
- Yüz binlik bir dllşman 

ordusu arasından tek başına 
l[eçmesi var. Değme babayiğit 
bunu yapamaz. 

- Nasıl yapmış bu işi? 
- Büyük bir haçlı ordusu 

Niğbolu kalesi önüne gelmiı, 
muhasaraya başlamış. Beyazıt, 

~erilerini alıp ilzerlerine yürümlif, 
altı saatlik bir yere gelince dil 
almak için Evrenos Beyi ileri 
göndermiş. O eski çeri kaleye 
doğru sessize~ ilerlemiş. Lakin 
haçlıların dalgalı bir derya gibi 
çalkandığım görilnce kendini 
•ezdirmeden geri dönmüş, '1 Dil 
( canı. esir demek ) alınmaz, he· 
rifJerin üz.erine de varılmaz. On
lar deryadır, biz katrayız,, demiş. 
Beyaz.ıt bu haber üzerine ne 
yaph, bilir misin Uiu Hakan? 

- Ne yaptı? 

- O, Niğboluda başbuğ olan 
Doğan Beyin vaziyetini beheme
hal öğrenmek istiyordu. Evre
hoslarııı telaşa düştüğünü görün
ce bu işi bizıat yapmayı ta· 
sarladı, kimseye bir şey söyle· 
tnedi, gece yarısı ata bindi, 
lcaranlıkları yara yara Niğboluya 
doğru uçlu, düşman saflara ara· 

&ıııdan yürüyen bir gece gibi geçti, 
kalenin karşısına vardı, gük 
gürler gibi haykırdı: "bire Doğan, 
bire DoğunJ,,. Doğan da uyumu· 
Yordu, bu sesi duydu, tanıdı, se· 
\'İndi, lrnle duvarına siğirtti, ce· 
Vap verdi: "Lebbeyk, lebbeyk!,,. 

Doğan Bey kalebedeoi üze
rinde Beyazıt istubedeni hiza· 
ıında durarak konuştular, lt:alenin 
düşmana göğüs germeaini karar
laştırdılar. Beyazıt memnun oldu, 
atmm başını çevirdi, o saf saf 
dUımanlann arasıudan yine bir 
dilim karanlık gibi akıp geçti, 

kendi ordusunal vardı. 
Timur başını saUadı: 
- Bu bir yiğitliktir. Fakat 

düşmanın alıkhğını da unu!ma. 
Haçlılar ayık olsalardı onu oraya 
geldiğine pişman ederlerdi. lyi 
bir h'ülnimdar, sarhoş değilse 
böyle delilik yapmaz. Orduıunu 
başsız koyup düşman ordusu içi· 
ne dalmaz. Başka? 

- Beyazıt, çok atılgan adam. 
Yıldırıma avuç açıyor, belaya 
keşkUI uzatıyor! 

- Ne gibi? 
- Niğboluda baskın yapıp 

haçlıları bire kadar doğramı~b. 
Birtakım beyleride tutsak etmi~
ti. Onların herbiri kendi yurtla· 
rında çok muteber kişilerdi, yir· 
mişer, otuzar bin atlı çıkarırlardı. 
Beyazıt, iki yUz bin altın fidye 
aldı, onları bırakb. Yalnız bırak· 
sa iyi. Bir Sürgün avı kurup ken
dilerini çağırdı. 

.Bu avda yedi bin doğancı, altı 
bin köpekçi vardı. Köpeklerin 
çulları canfesten, tasmaları elmas· 
tan yapılmıştı. Av sonunda frenk 
beylerine şöyle buyurdu: uSi:ı: bir 
dahi bana karşı silah çekmemek 
için vezirime söz vermişsiniz, ant 
içmişsiniz. Ben yemininizi size 
geri veriyorum.Erseniz yurdunuza 
dönilşte yine harp etmiye hazırla
nınız, ordular düzüp üzerime 
geliniz. Ta ki ben de sizinle 
bir daha ve böylece, 
karşılaşmak fırsatını bulmuş ola
yım 1., 

Timur yine başını salladı: 
- Köpeklere canfesten çul, 

elmastan tasma koyan hükümdar 
delidir. O parayı askere harcet· 
meli 1 

Işte bu mukaddimeden sonra 
Fazıl Bey, Osmanlı toprağında 
çevirdiği intrikalar1 anlattı. Kim
leri görmüştü, Timur namına n~ 
ler vadetmiıti, ne gibi vaitler 
almıf b? Bunları birer birer izah 
etti. Yollar ve askeri teşkilat 
hakkında topladJğı malumatı bil· 
dirdi, en sonunda fU sözü söy· 
ledi: 

, Arkası var ) 

Merhum üstat Ahmet Rasımin 
.Jlırasını taziz maksadile Türk 

;\lusiki san'atkirlarımn Beyoğlun· 
daki merkezinde cuma akşamı 
bir ihtifal . yapılmııbr. Bu ıibtifale 
Matbuat merusuplannın mühim bir 
kısmı, Şehir Meclisi azaları vesair 
ıevat İştirat etmiştir. Evveli Hak
kı Tank Bey bir nutuk söylemiş, 
nıüteakıben Ahmet Rasimin bes· 
teleri çalnımııtır. Bu münasebetle 
aan'atk.Ar Ali Hadi Bey tarafından 

yapılan Ustadıo büstü.nü dercediyoruz 

Milyonları Aşan Paramız 
Harice akın Ediyor 

( Baş tarafl l ıncı sayfada 
vardır. Bundan baş~<a tröst te~· 
kili surttile yine halkın zararma 
olan ikinci bir vaziyet daha 
mevcuttur. Bu vaziyetlerin neti· 
cesi o1arak ta bu işle uğraşanlar 
yüzde beşyüz gibi yüksek bir 
kaıanç temin ediyorlar.,, 

Diğer taraftan haber aldığı· 
mıza göre bu rapor Ticaret Oda 

• sı E ·kanı tarafından +.e~kik edil· 
miş, şiddeti: münakaşalar olmuş· 
tur. Şimdi Ticaret Müdürliiğünün 
bu hususta ~ irjştiği tetkikatın 
ne-ticesi merakla beklenmektedir. 

Nl•an Merasimi 
Muteber tüccarlardan Alim 

zade Ziya. Beyin mahdumu Muh· 
lis Beyle lktısat Ve!tileti Komi· 
serlerinden İbrahim Btyin keri· 
mesi Dürdane Hanımın nişan 
merasiaıi mumaileyhimin akra· 
ha ve samimi ahbaplarından 
birçok mar.uf zevatın huzurile 
cuma günü lbrahim Beyin Beya
zıttaki hanelerinde icra edilmiştir. 
T 8rafeyne saadetler temenni ederiz. 

İstanbul Gümrük Muhafaza Başmü
dürlüğünden: 

4450 metre elbiselik l>oz. çuha 

1 - 4450 metre elbiselik boz çuha kaı.• alı zarf ile kırdırmıya 
konulmuştur. 

2 - Kırdırma şartları kağıdının tasdikli suretleri Başmüdiriyet· 
len alınacaktır. 

3 - Kırdıdırma Başrnüdiriyette kurulacak alım . satım komi~-
yonu tarafından yapılacaktır. 

4 - Kırdırma 8 1 11932 tarihine raslıyan sah günii saat 14 tedir. 
5 - Her istekli, biçilmiş bec elin yüzde 7 ,5 ğu olan 7 54 lira 

25 kuruşluk muvakkat glivenme "teminat,, larile belli saattezı evvel 
komisyona gelmeleri. 

6 - Örnek: İstanbul Glimrük Muhafaza Başmüdiriyetin<ledir. 
1stekliler orada görebilirler. 

11a uarı j ~ 
--------~ 

~ ;; I< ! u İstanbul Belediy ! Si 

Çarşıkapıda Tramvay Caddesinde Satılık Medrese 
Heyeti umumiyesine 10,000 Jira kiymet konulan Çarşıkap ıcla lfo· 

yazıt caddesinde kain Sinekli medresesi pazarlıkla satdacaktır. 
Talip olaniar tafsilat almak için Levazam Müdllrlüğüne pazarlığa 
girmek için de 750 lirahk teminat makbuz veya n.ektubu ile 
31 • l O • 932 pazartesi günü saat on beşe kadar Daimi Encümene 
ıni.iracaat etmelidirler. 

"'" Fatih yangın yerinde 24,36 metre murabbaı arsa: Teminat 7,5 lira 
,, ıt " 7 J, 40 " " it • 14 it 

" .. " 115,87 it " ,.. " 22 " 
Beyoğlu Balıkpazarmda 4,68 ,, ,, " · ,, 21 ,. 
8akır lcÖ)' vapur ial<clesinde 229 11 ,, u • ,. 26 ,, 

n " 332,28 ,, " " : ,, 38,5 0 

Yul<anda yazılı arsalar satılmak üzere açık müzayedeye k onul· 
mu~tur. Talip olanlar tafsilat ~lmak için herg iin Lev<? zım Müdür
lüg ünı.~ müzayedeye girmek için de teminat makbuz veya mektubu 
ile J.. İ 1-9J2 perşembe güuü 11ant on beşe kadar Daimi Eııcilmene 
mUracaat etmelidirler. 

İnhisarlar Umum Müdürlüğünden : 
Pazarlık ıuretile ( 8000 ) kilo yerli malı kalın kınnap sabn alına· 

cakbr. Taliplerin yüzde 7,5 teminat akçelerini hamilen 2 - 11 - 932 
çarşamba günü ıaat 15,5 te Galatada Mubayaa Komsiyonuna mü· 
racaatlan. 

' . Türkiye Ziraat Bankası 
idare Meclisinden: 

Türkiye Ziraat Bankası Umumi Heyeti sureti adiyede olarak 
lkinciteşrin ayının 30 uncu gününe tesadüf eden Çarşamba günii 
saat 14 de Ankara Banka Merkezi binasında toplanacaktır. 

Murahhas Beyefendilerin zikredilen gün ve saatte teşrif buyur· 
maları rica olunur. 

Müzakerat ruznamesi aşağıda yazılıdır: 
1 - Türkiye Ziraat Bankasının 1931 hesap senesi muamelfth 

hakkında idare Meclisi ve Murakip raporlarının okunması, 
2 - 1931 senesi bilanço, karu zarar hesaplarının tasdiki ve İdare 

mcc·isi azasının ibrası, 
3 - 1931 murakiplerinin ücretlerinin tayini ve 1933 senesi için 

2 nıurakip ve 2 yedek murakip intihabı, 
4 - Müddetleri biten idare meclisi azası yerine aza intihabı. 
Türkiye Ziraat Bankası Heyeti Umumiye murahhaslarının isim

leri berveçhi atidir: 
Adana Nafia Vekili Hilmi-Meb'us Zamir ve Ali Beyler . 
Afyon : Meb'us Ali-Cemal-Avukat Kemal Beyler. 
Aksaray Meb'us Süreyya B. 
Amasya : Ankara Ticaret Borsası Reisi Salih Sabri 8. 
Ankara : Meb'uı Rifat•Şakir~Sabık Meb'us Ihsan Beyler. 
Antalya : Meb'us Numan ve Rasih Beyler. 

-Artivin Meb'us Mehmet Ali Bey. 
Aydm Meb'us Aslan-Doktor Mazhar ve Fuat Beyler. 
Balıkesir Reis Kizım Paşa Hazretleri • 
Beyazıt : Meb'us Ihsan Bey. 
Bilecik Meb'uı Hayrettin Bey. 
Bolu Meb'us Emin Cemal ve Şükrü Beyler. 
Burdur Meb'us Mustafa Şeref B. 
Bursa Meb'us Refet-Emin Fikri ve Rüştü Beyler. 
Cebelübereket Meb'us İbrahim Bey. 
Ç aoakkale Belediye Reisi Veli Namuk • Ziraat Odası Reisi 

Çang ın 
Ç r rum 
De nizli 
D;yarıbekir 
Edirne 
El aziz 
Erzincan 
Erzurum 
Esk~şchir 
(j;)ziantep 
Giresun 
Gümüşh:ıne 

Silifke 
lo:;parta 
İstanbul 

lzmir 

Kars 
Kastamonu 

Kayseri 
K rk!areli 
~ırşehir. 
Kocaeli 

K onya 
Kütahya 

M J:.ıt ya 
f\fa ıisa 
Maraş 
ftı ,ıı din 
M<.! rsin 
Muğia 

Muş 

Niğde 

Ordu 
Rize 
Samsun 
SHrt 
Sinop 

. . 

Sıvas 

Şebinkarahisar : 
Tekirdağ 

Tokat 
Trabzon 
Urfa 
Van 
Yozgat 
Zonguldak 

Nazım Ezineden Yahya Sezai Beyler. 
Maliye Vekili Abdülhalik B. 
Meb'us ismet ve Mustafa Beyler. 
Meb'us Yusuf Ziya-Necip Ali- Dr. Kazım B. ler. 
Meb'us Zülfi B. 
Meb"us Faik ve Şeref Beyler. 
Divam Muhasebat mümeyizlerinden Mehmet Nuri B 
Meh us Abdülhak B. 
A ziz ve Asım Beyler. 
Meb'us Emin B. 
Meb'us K.lıç Ali ve Nuri Beyler. 
Meb'us Nuri B. ve İhsan Paşa. 
Meb'us Hasan F ebmi B. 
Meb'us Hafız Emin B. 
Meb'us Mükerrem ve Kemal Turan Beyler. 
İnhisarlar Vekili Ali Rana· Meb'us Ziyaettin
Selah Cimcoz Beyler. 
Meb'us Mahmut Esat, Osman.zade Hamdi ve 
Kamil Beyler 
Meb'us Baha Talih B. 
M~b'us Tahsin • Tekirdağ Meh'usu Cemil ve 
Ankara Meb'usu Halit Beyler. 
Meb'us Reşit B. 
Meb'us Şevket B. 
Meb'us Lütfü Miifit B. 
Meb'us Ali ve Zürradan Moralı zade Mustafa 
Reşit Beyler. 
Meb'us Kazım Hüsnü-Tevfik Fikret, Mustafa B. lcr. 
Katibiumumi Meb' us Recep-Meb'us İbrahim ve 
Hakkı Beyler. 
Başvekil İsmet Pnşa H7.. 
Meb'us Refik· Turg ut ve Kani B. ler. 
Meb'us Mitat B. 
Me b'us Abdurrezzak B. 
Mcb'us Sül~yman Fikri ve Hamdi Beyler. 
H üseyin Avni ve Nuri Beyler. 
Meb'us Kılı CJooğlu Hakkı B. 
Me b'us Halit B. 
Mcb'us Recai ve Şevket Beyler. 
Meb'us Esat B. ~ö 
Meb'us Emin Etem ve Asım Beyler. 
Siirtli Ekrem B. 
Meb'us Recep Zühtü B. 
Mt b'us Rahmi ve Abdülmüttalip Beyler. 
Meb'us İsmail bey 
Meb'us Cemli ve Faik beyler. 
Meb'us Mustafa ve Süreyya beyler. 
Meb ·us Daniş ve tücc< rdan lCrzada Şevki beyler. 
Mcb'us Ali Saip Bey. 
Meb 'us Hakk B. 
Meb'us Avni ve Hamdi Beyler. 
Meb'us Celal Sahirve Ragıp Beyler. 

. nhisarlar Umum f\llüdürlü~ünden: 
idareye lüzumu olan ( 45,t OO ) çuvala k.t pııfı zarf usulünde 

verilen fiat haddi layık görülmediğinden 31 - 1\1-!J.3 ~ pazartesi ~iinU 
saat 14 te pazarlıkta mubayaa edilecektir. 'l d i lt!rio tı7,5 lemin ,ıt 
akçelerini hamilen Gala tada Mubayaa komisyonuna ınüa acaatları. 
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Se>tN POttA 

ÇANAKKALE 
Kanuncalanıı · 
Unuttuk/an 
Cürümler 

Hayatta öyle facialar olay• 
ld adaletin bunlardan. hiçbir ha
beri yoktur. Olsa bile, kanmu1 
yapanlar, bu nevi cftrllmleri na
zarı dikkate almadıklan için, 
mücrimler cezalandırılamıyoı. Ge
çenlerde Parlıte geçen aptıki 
vak'a bunun bir delilidir Ti ka
bul edilmek llzımdır ki en şeni, 
kanlı cinayetlerden daha mlthiıtir. 

-143- Yazan: Ceneral Oılander 

Canterburg Taburu Za
yiat Vererek ilerliyordu 

Hücumdan evvel elde bulu-
nan btıtnn toplar tarafından 
yine ihzari bir bombardıman 

yapılacaktı. 
Yarım ıaat sonra Jeneral 

Hunter· Weston Ye Jeneral Paris, 
maiyetlerindeki kuvvetlere llıım• 
gelen emirleri verdiler. Franaız 
kumandanına geline., yukandaki 
emri alınca " lmk-An11z .. kelim .. 
linl unuttu •e derhal cevap vere
rek, emri teblellul ett1tlai, tam 
•aat 5,00 da •tlngl ile ileri hare
ket~ geçilmeal emrini T~rdtğtnl 
bildirdi. 

Bu hareket eanasında, 78 in
cl liva, evvelki mağlO.blyetlere 

rağmen Y sahilinin llatllndeki 
Türk mitralyözlerine hücum 
edecek ve ondan sonra Kirtenin 
garbindeki mevzilere doğru iler· 
liyeceklerdi. Yeni Zelandahlar, 
88 inci livamn da yardımile çam .. 
ağacı mahmuzu boyunca hücum· 
larına devam edip Kirte köyünU 
zaptedeceklerdi. Avustralyalılar 
iıe şimdiye kadar hiç teşebbüs 
edilmiyen bir şey yapacaklar: 
Yeni Zelanda livasının sağında 

ve çırçıplak olan Kirte mahmuzu 
üzerinden ilerliyeceklerdi. Jene· 
ral D' Amade, askerini teşvik 
için bizzat ileri hatta gitti ve 
elinde ancak kliçük bir ihtiyat 
kuvvetini alıkoyarak mütebaki 
kuvvetlerin müştereken ve bütün 
cephe lizerinde hlicum etmelerini 
emretti. 

Avustralya kıtaaalına verilen 
talimat bu livanın kumandam 
Kolonel W' Cay'ya öğleden son-
ra saat beşte vasıl oldu. Kuman
dan böyle bir emri hiç te bek-
lemediği için oldukça şaşırdı. 
Livası o aralık Kirte mahmuzu 
üzerinde bulunan o muhtelit bah
riye livası tarafından işgal edil· 
mekte olan İngiliz mevzilerinin 
ancak bin yarda gerisinde ve 
ihtiyatta bulunmakta idi~ Saat 
5,20 te KoJonel W' Cay 6 mcı vo 
7 inci Avustralya taburlarmı ahp 
alelacele ileriye hare.ket etti. Bir .. 
kaç dakika sonra ela 5 inci ve 
8 inci taburlar bunları takip etti. 

Bu son gayret esnasmda top-
~ular da cephaneyi esirgemiyec~k
lerd i ve buna binaen hücumdan 
evvel yapılan bombardıman o 
zamana kadar yapılanların en 
müthişi oldu. Fakat Türklerin 
11tevzileri hakkında okadar az 
malumat vardı ki sarfedilen bu 
cephanenin kısmı azamı be .1 :.ı 
eitti. Türkler sarsılmadı ve ileri 

r 
Resim l'ahlili Kuponu 
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hareketi başlar başlamaz Mütte· 
fikto askerleri yanm adanın bir 
aahilinden öbür sahiline kadar 
her noktasmdan mülhit bir kur .. 
ıun aağnağma maruz kaldılar. 

Sol cenahın on ucunda lığın· 
dere mahmuzu üzerinde Soutb 
W ale• kıtaab siperlerinden kal• 
kar kalkmaz TürkJerin ateii ile 
saf saf yere serildiler ve bu mm
takada bir adım yer bile kaza .. 
mlamadı. Ç~mağacı mahmuzu 
tızerlnde W ellington taburunun 
ıol cenahı yerinden k•pırdıya• 
madı. Sat cenabı ise görUınmiyen. 
dnıman karıısında 400 yarda 
kadar ilerledi. Fakat mlltbiı za
yiat verdikten sonra ayakta ka
labllen efrat tekrar hareket et
tikleri mevzie dönmiye mecbur 
oldular. Canterbury taburu da 
ağır zayiat vererek sağ cenahile 
300 yarda kadar ilerledi. Fakat 
hiçbir yerde dü9mam gözile gör
mek veya ona yaklaşmak kabil 
olamadı. 

Çıplak Kirte mahmu.z:u üzerin· 
det Türk bataryalarının gözü 
önünde mevzilerine yaklaşmakta 
olan AvusturaJyalılar, henüz fn
gili:ı ileri hattına vasıl olmadan · 
topçu ateşi altında kaldılar. Bu 
zamana kadar yeni Zelandalıla
rın hücumu tevkif edilmişti ve 
binaenaleyh kolonel m'Cay'ın 
efradı: " Haydi bakalım Avustur
yalılar ! " nidasile muhtelit livanın 
siperlerinden ileriye atılır atıl
maz gayet ıntithiş bir kurşun 
fırtına.sına tutuldular. Büyük bir 
azim ve cesaretle hareketlerine 
devam ederek 500 yarda kadar 
ilerliyebildiler; fakat her iki ce
nahtan da makaslama ate~ine, 
önlerindeki fundalıktan ve beş 
yüz yarda kadar ileride bulunup 
henüz görülen Tiirk siperlerinden 
de cephe ateşine maruz kaJarak 
nihayet yere serildiler. Boşlukları 
doldurmak üzere derhal 5 inci 
ve 8 inci taburlar ileriye atı)dısa 
da artık ileriye gitmek imkansız 
bir hale gelmişti. 2000 kişi ile 
yapılan ve yarım saat devam 
eden bu hücunı liva kumandanı 
ve her iki erkan harp zabiti de 
yaralanmak lizere binden fazla 
telefata mal olmuştu. 

Sağ cenahta Fransızlar da 
tehirJe harekele geçtiler, fakat 
akşam saat 6 da davu!lar ve 
tırampetelerini çalarak Fransızlar 
bütün cepheleri. üzerinden şevk 
ile hücuma kalktılar. 

\. ,\rk:ı'iı v:lrl 

Bir mllddettenberl, mllblm 
ıanayl erbabından bir zat. iflası
na sebep olmakla bir bankeri 
lttlbam ediyordu. Her nedense. 
her ikisinin arasında yabıtmlma· 
ıı mUmkiln olmıyan bir kin Yardı. 
Bu ıtrada yeni bir bAdlae oldu: 
Fabrika ıahibinht gtizel bir mot
reai vardı. Banker, ne yapıp 
yaptı, bu kadını dOfmanu:Hn elin-• 
den aldı. HAdiıe, mllfliı fabrika• 
cıda yenilmez bir kin uyandır-
mııb. DDıtındU, taşındı, dDımanin
dan dehıetH bir intikam almıya 
karar verdi. Bu adamm yakın 
akrabaımdan fena yola sllrUklen-
miş gayet gtlzel bir kadın vardı. 

Kadının geçirdiği reziline 
hayattan dolayı münasebetleri 
kesilmişti. Gitti, kadım buldu, 
akrabalık münasebetlerini tekrar 
iade etmek üzere ona maksadını 
anlattı ve bankere musalJat etti. 
Banker, bu kadınla düşmanının 
akrabahğını biliyordu. Ona, yeni 
bir leke daha sürmüş olmak için 
kadınla anlaştı, müşterek bir 
hayal yaşamıya başladılar. Fakat 
az sonra banker hastalandı ve 
klsa bir rahatsızhktan sonra 
öliim döşeğine yattı. 

O, işte bu hal içinde iken 
eski düşmanı karşısına geldi ve 
elinde bir alet olarak kullandığı 
kadın vasıtasile öldürdüğünü söy~ 
Jedi. Bu sahne çok müthiş ol· 
muştu. düşmanının tuzağmı görüp 
anlayan bankerin mecali yoktu. 
Hiddetinden yerinden doğrulmak 
istedi. F al<at kuvveti müsaade 
etmedi, arka arkaya iki derin 
nefes aldı ve öldü. 

iC 
Bu cinayet, diğer herhangi bir 

faciadan daha müthiş deği midir? 

iki Cinayet Oldu 
Sıvas (Hususi) - Burada 

iki zabıta vak'ası olmustur: Re
cep oğlu Ziya henüz anlaşılamayan 
bir sebeple karısı Fatmayı büyük 
bil· bıçakl a altı yerinden ağır 
surette yaralamıştır. Abuoya ma
hallesinden Şamil oğlu Mahmut 
ta Nuri oğlu Ferh~dı ağır surette 
yaralamışhr. Gerek Ziya, gerek 
Mahmut yakalanmışlar ve Adli
ye ye verilmişlerdir. 

İhale günü f cra dairesi 

4 üncü 932 l 138 Cihangir' de apartman 
Teşvikiye'dc Katane cad
desinde oda ve dükkanı 

17 1 l 932 perşembe 

müştemil bahçe. 3 l ı IO 932 pazar 4 üncü İcra QJ l l l 31 
İşbu binalar hakkında tafsilat arzu edenler Bankamıza ve 

gerekse hiıalarmda numaralar!a Dördüncü icra Dairesine müracaat 
edebilirler. İhale uhtesind" kalanlar ~eraiti mevzua dairesinde Ban
kadan istikraz yapabilirler. 

* Kat'i İhale 
Beyoğlunda ( Caddeikebir ) l!ltikl.il caddesinde 243 245 247 ve 

247 ıniikerrer cedit 255,257,259 numara1af tahtında Banka Kom er
çiyala ltaiyanauın müsteciri bulunduğu Banka Şubesile Bonmarşa 
mağazasını müştemil 

İstanbul palas namı diğer Klariç oteli 
ismile yadedilen kargir bina 

İstanbul İcra Dairesince 30l l l ı732 per~embe günil kat'i ihalesi 
yapılacaktır. İzahat ve tafailat isti~ enler Bankamıza ve İcra Da
iıesine 931

1
860 numara ile müracaat edebilirler. 

-2- 1 
Kadınm her tikAyetinden son.. J 

ra içimde bir ıey kımtldıyordu. 
öyle bir şey ki bana şu ıöderi 
fıııldıyordu: • Bu kadım hakika
ten ıeviyonan o halde intikamım 
aL Bu adamt öldür, yahut orta
daıı kald1r, bu adamı kl senin 
aevgUino karı.. kabalığından tak· 
dirsiılik göaterlyor, onun benliği-
ni harap ediyor, onu 6lgünlqtı. 
riyor ve gBzlerlnden acı g8• ya.
lan döktllrUyor..,. lıto bunlar, oaıd 
dl yeyim, ondan sonra netice ola-
rak zuhur eden vak'anın mukad
dematı değil, bazırlayıa biulyab 
idi. Onu için timdi art.le me ... 
lonln eau ıne•zuuna geçiyorum. 

Hlldm: SOkunetle devam 
ediniz. 

Y aaso: En ıon günü birlikte 
kır guintisine çikbk. Ben şaka 
olarak "tnfeğimi de ahyorum, 
belki de ~apkaJanmızı havalan
dırıp ni4an atarız. Dışarıda, 
dağın tepesinde bununla eğlen
miş olalım,, dedim. Bu fikir Ad~ 
linin hoşuna gitti ve ertesi gün 
brovning tabancamı cebime koy
dum. Ondan evvel hiçbir zaman 
bunu yanımda taıımamıştım, fa
kat, ffAkim Beyefendi, nasıl ar· 
zedeyim, ben öyle zannediyorum 
ki o gün bunu yanıma almamı 
kader emretmişti. Ben de yanıma 
aldım. BUtün gün çok mükemmel 
eğlendik, ve akşama doğru, eve 
dönmezden evvel, yukanda da
ğın tepesinde, benim tavsiyem 
lizetine, şapka havalandırmıya 
başladık. Girardi marka hasır 
şapkalarımız vardı, bunlar elde 
çevrilip frrlahlınca havada çok 
güzel uçar. Öyle kararlaştır
dık ki havada uçarken kim 
ötekjnin şapkasına vurabilirae 
şapkası vurulan Adetine yeni bir 
şapka atacaktı. Adelin bu karar 
zerine sevincinden el çıph ve şap· 
ka fırlatma rolünü o üzerine aldı. 
ikimiz de birkaç defa çalıştık, 
hiçbirimiz vuramadık. Fakat böy
lece hayli müddet çok iyi eğlen· 
dik. Nihayet ben Kleberin şap· 
kasını vurabildim. Adelin ellerini 
çırparak, yüksek sesle bağırdı 
ve koşarak şapkayı getirdi. 
"Yasıo kazandı, yeni bir şapka 
sahibi olacağım,, eledi. Kleber 
delinmiş şapkasına kızgın bir 
nazar attı ve kadıncağızın söz
lerine cevap bile vermedi. Fakat 
Adelin sevinç içinde ona lelAşlı 
telaşh söylüyordu : 

" Zaten Vaci sokağında bir 
tane seçmif idim, onu alırız, 
değil mi ? " Kleber kadını yanın· 
dan iterek öfkeli öfkeli " Haydi 
sen de oradan,, dedi. 

Bu hareket, bu sevimsiz ses, 
bütün o neşe havasını bozdu. 
Arhic eğlencemiz nihayete ermiı 
idi. Şapkamla bastonumu birden 
aldım. fakat talibsizlik eseri ola
rak, tabancanu daha cebime 
koymamıştım ki Adelin bana 
döndü ve 0 Görüyonunuz ya, işte 
b6yledir,, dedi. 

Derhal cevap 
muzlarımı silktim. 
derdini dökmekte 

vermedim, o
f akat Adelin 

devam etti: 

- Beıı biraz sevindim ya, 
bu ona acı geldi. Bu l<i,çtik 

neş~mi burnumda11 getirmek is
tiyor! 

Teşrinienel JO 

etmlye kendimi mecbur 116rmll• 
yorum! dedi. 

Bunun ftzerlno ben de: 
- Öyle ise, peki sen almaz .. 

ıan, ben alırımt ceYab1nı verdim.. 
O tiddetle: 
- Senin karıma ppka almam 

menederim, diye mukabele ettJ. 
Ben - Aııl beni, kibar blı 

adamın s6zllntı tutmaylflnl m.ene
deri111t dedim. 

Bunun llzerlne AdellD day ... 
namıyarak açb apm pmdq 
gaznntı: 

- Bu hareketlndelt atan_. 
yor mu10a1 Şu ıefil para IA 
haalıliğia 7618ndea lnıana hay .. 
tını ıehlr edlyorıun, llate de daha 
firrotlite kalkıyonun. 

- Onu len affetmlııln, bea 
tirret detıllm. 

- Fakat baıkuınm g6n1tınD 
öldilren ıirrettir, baıka bir ıey 
değil. 

Söz sözü takip elti, git--
tikçe hararetli mUoakaıalara gi...
dilc. Adetin onun yüıUoe karşı 
haykırdı: biraz utanl 

Buna kartı Klaber bağırdı: 
- Ağzını tut şamarlarıml 
Bunun ilzerine ben debagırdnn.. 
- Bunu] yaprnıya kalkarsan, 

seni köpek gibi, gebertlriml 
Bundan öteıi arbk birkaç 

dakikalık işti; o kakadmın 
lizerine saldırdı, onu döv-
miye başladı, ben Adetine yar· 
dıma koıtum, derken - parma
ğım - yahut başka bir şey, tetiği 

çekti. Kleber oracıkta ayaWarı
mızın ucuna uzanıverdi. Ben ken
dim zabıtaya gelip teslim oldum, 
kalnmı biliyorsunuz! 

Hakim kalktı, çan ıeda9ınr 
andıran ağır bir sesle: . 

" Jüri azası efendiler meseleyi 
istişare edip hiikll.m vermek 
üzere milıakere odasına çekile
ceklerdir, o zamana kadar miiza· 
kereyi tatil ediyorum! ., dedi. 

Biz büyük salonun kt1çUk 
kapısından mUzakere odasma 
geçtik ve orada saatlarca bu 
adamm mahkum edilip edilemi .. 
yeceğini rnUıakere ettik. Çünkü 
mücrim olduğuna hükmettiğimiz 

takdirde uzun seneler hapise mab· 
kum edilecekti. Bir kadını sev· 
miş ve onun dayak yediğin.i 

görünnce kendisini müdafaa et• 
miş olmak bir cürüm müdiir?Va
kia döven adam kadının zevci 
idi, aşıkının bunu muvahaze et
miye hakkı yoktu, fakat o za• 
man kadmın maruz kaldığı haka
ret biribirine kaynamış iki ruh 
için müşterek bir acı idi. Biz 
hükmü hazırlayıp illmı kaleme 
alıncaya kadar gece yarısı çok
tan geçmişti Vt" sekizden fazla 
"ha yar 11 reyi verilmişti. Demek ki 
sekizden fazla jüri azası hafi rey 
ile Y assonun "suçlu., olmadığınt 

söyliyordu. 
Jliri kararını muhakeme salo

n unda okumak, taliime, bana 
düştü. İlamı okumak fizerc aya• 
ğa kalktıgım zaman içimde deh-

Bunun üzerine : - Ö yle mi, 
fakat nasıl olur, merak etme, 
o her halde sana bu şapkayı 

şetli bir heylecan vardı. O merasim 
zamanına mahsus derin suskunluk 
içinde adeta kendi seıiimden 

alacaktır! dedim. 

Kleber - Evet, onu dlişünü-
yoruın, diyeı mırıldandı. 

Adelin ağlar bir ı:;esle_ ; 

- Vadetti idin t dedi . 
Cevap olarak Kleber: 
- Böyle şakalan ciddi telakki 

kor~arak şu sözleri söyledim: 
- Dinim ve vicdanım Uıerine 

yemin ederim ki jori heyetinin 
hükmü - ve içimden bir ses le 

şunu fısıldadı - "ve aşk namm4 
beyan ederim ,, ki jüri beyotiuia 
hükmü beraettir ! 

SON 
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ÖLÜM KULESİ l 

-3-
- Biliyoraunuz ki, umumi 

~ten ıonra herkeı iı bulmak 
~ çok mllfklllit çekiyor, hele 
ihtiyat zabitleri, bu mlfkllllta 
daha fula huıediyorlardı. Onun 
için gcSze çarpacak, herkeste all
ka uyandıracak bir py yapmak 
İltedim. Bu iti dtiı&ndlim. Yedi 
•enedenberi böyJe yaııyorum. 

ı 
-Ne ıCSyln

yorsunuz?. Kadın 
mı? •• 

- EYet .• Ben 
hayabmda 6yle 
kadınlara tesa· 
dnf ettim; &yle 
kadınlarla yqa· 
dım ki.. size bun
ları nakletsem 
ıatar kahraınız.. 
Ne, denizlerin ku· 
durmuş dalga
ları, ne ta yya
relerin kanatlarım 

MÜJDE 
Muhterem Ankara halkıma göstermiş olduiu fevkalAde rağLet 
ve tevecctıhten cesaret alarak yalnız b\r aya mahsus olmak üzere 

Ankara - Anafartalar caddesinde 28 No. da 

ll ODA PAZABI 
Salonunda kuşat edilen sergimizi bu kere bir müddeti 

muvakkate için temdit eyledigimizi arzederiL 

EKSELSIOR 
Türk Maarif Cemiyeti Menfaatine 

BOYOK EŞYA PiYANGOSU 
ikramiye miktarı : 9000 lira 

Keşide tarihi 12 ikinci Teşrin 932 - Biletin fiab bir liradır. 
Biletleri bayilerden ve Tay yare piyangosu giıelerinden arayınız. 

Mumurlar bulundukları daire ve ıirketlerden de tedarik edebilir. 
latanbulda tevzi mahalli: Çağaloğlunda Halkevinde 

TUrk Maarif Cemlıettdlr 

' 

Miıter Vilyam bu izahatı ve
rirken, sanki bir lokanta açmış ta, 
onu nasıl idare ettiğini anlatı
)ormUJ gibi ıakin Ye beyecan
llzdı. Sordum: 

kıran semanın 
rüzgArlan.. ne 
bomba.. ne tor· 
pil.. Hiç, hiçbir 

ist~nbul Gümrük Muhafaza Başmü- ; 
dürlüğünden: · - Umumi Harpte asker mi 

idiniz? •. 
- Evet. (Kanada) ordusunda 

tayyareci idim. 
- Rütbeniz?. 
- ihtiyat ytizbaıı. 
- Bu yaptığınız oyun cidden 

tehlikelidir değil mi?. 
- Motoııklet ilzerinde, bun

dan tehlikeli hiçbir oyun yoktur. 
Esasen motosıklet, çok tehlikeli, 
batta bann, manevralara iıyan 
eden bir Alettir. Mot6rlln biran 
duruvermesi, tekerleklerin yalnlf 
bir yere kayıvermesi, bütün he
aapları aJtüat edebilir. 

A11l sormak istediğim ıualin 
tam vakti gelmişti: 

- Miıtu Vilyam kaç ıenedir 
evlisiniz?. 

- Yedi .• 
- Karınızı sever misiniz? •• 
O, evvela, derin derin içini 

~ekti. Gtıltlmsedi. Tımaklannın 
Qcuna bakarak cevap verdc 

- Pek çok .. Herıeyden çok .•. 
- Eh. ıu halde, nasıl oluyor 

da bu kadar aavdiğiniz karımzı 
her gece bu 61Um teblikeaine 
l&riikl6yorıunuz. 

Vilyam, birdenbire baıım kal
dırdı. Yüzlime baktı. 

- Ne karıııyorsun?.. Senin 
lzerine ne vazif ? ..• 

Diyecek zannettim. Fakat o, 
Lirlkiı daha halim Ye munis bir 
tavır aldı. Birkaç saniye, gözleri 
"arııdaki duvarda dolqb. Ve 
•onra, ıu s6zlerle beni hayrette 
Lıraktı: 

- O da benim gibidir.. Haya-
bn b&tün zevkıni, heyacanda arar .. 
Zaten, bizi bu yolda beraber 
)llr6ten de bu beyacandır. O, 
heni1n hayatımın maceralannı 
lirendiği dakikadan itibaren ba
lla batlanmlf.. Benimle beraber 
11lfamıya bqlamıfbr.- Hatta, 
Onunla tan1fmamıı bile, korkaaç 
Lir romandır. 

Bu fanatı kaçırmak İltemedim: 
- Demek ki hayabnızda bir

çok fevkalidelikler var? 

• - Evet.. Çtinkl, düpedllz 
bır hayatın bence hiçbir kıymeti 
Yoktur. Onun için kendimi bil
ditim aündenberi hayatın en 
Çetin İf}erine abldnn. Karada 
denizde, havada kaç defa ölüm)~ 
kucaklaştım. 

- Mister Vilyam.. Hayatta 
taaav•ar edebildiiiniz en bllytık 
telalike aeclir? 

..-... .:::::Z'!~g.. 

şey kadın kadar 1 
J 2670 metre aıtarhk 

tehlikeli olamaz. Haratlmı IHUm tehllk•l•rlne borçıurcım ı 
- Demek ki kadmlar sizi 1 venlerini inerken, kalbimde büyUk 

- l 891 O " çamatırla k bez 
kapah zarfla kırdırmıya konulmuştur. 

korkutmuş Mister Vilyam ?. bir sevinç hissediyordum. 
2 - Kırdırma şartları klğıdanın tasdikli suretleri Bafllllidiri

yetten ahnacaktar. 
- Belki korkacaktım. Bere- Bir tele siialin cevabını ararken, 

ket versin, tehlikeyi çabuk an· tü_qler Örperten güzlerctt macera 
Jadım. ktırıısında kaldım 

3 - Kırdırma Başmildiriyette kurulacak alım &&bm komisyonu 
tarafmdan yapılacakbr. 

M. Vilyam ıuıtu; ben de . .. . . 
suıtum. O, kim bilir ne dtışUnü- Ertesı gunü Mıster Valyaman 

4 - Kırdırma 8 1 ı 932 tarihine rulıyan salı günil saat 11 dedir. 
5 - Her istekli biçilmİf bedelin yüzde 7,5 ğu olan 286 lira 69 

kuruşluk muvakkat gUvenme " teminat ,, larile belli saattea evvel 
komisyona gelmeleri, 

yordu? Fakat benim düıilncem, söylediklerini dinlerken onun yO-
bir noktada toplanıyordu. Karar züne bakıyor ve kendi kendime 

6 - Örnek: İstanbul GümrOk Muhafaza Başmlidiriyetindedir. 
istekliler orada görebilirler. 

verdim ve düşündüğümü ona ıoruyordum: 
söyledim: 

- Mister Vilyams.. Hayatınız 
bana anlatabilir misiniz?. 

O, bir lahza dllşündükten 
sonra cevap verdi: 

- Bunu bana çok teklif 
ettiler. Fakat, yalnız gillmekle 
iktifa ettim. Bir güo gelip le 
karşıma bir Türk muharririnin 
çıkacağım ve bana ayni teklitfte 
bulunacağım hiç aklımdan geçir
memiştim. Şimdi bu f;kriniz be-
nim de hoşuma gitti. Pekala, kabul 
ediyorum. Yarandan itibaren ha· 
yabmı size nakledeceğim. Hergün 
ikiden üçe kadar g6rlifebiliriz. 

Onun sert ve kuvv~tli ellerini 
sıkıp ta Londra ote!inin merdi-

Ç A B U K ve S 1 H H 1 

euauı, ealıunsuı, fırç1ı;ıı 

TIRAŞ olmak 
ister mis iniz. 

RAZViTE 
kremini kull:ı ı ınrı. 

MiKROP olan fm:alardan, vilzli
ntlzllıı cildıni bu ruttııran pot:ı~: ı 

krem vt• sabunlardan kurtul ıır i> ıı· 

111·z. .l\uçUk 'e lıti) ılk tiiplor 
-;-ardır. Her yerde ~atılır. Ilı po u: 
Yetildirek, ~ıvacıy:ın llaııı No. 10 

Tel. ~013 1 

Dr. Celil Tevfik 
Zilıbrevi Ye idrar yolu 

H a s t a 1 ı k l a r ı m ıl t e h a s ' ı s ı 
Sirkeci: ll•a.U~ ca«ldffi Ne. 35 

letanbul OçUncU icra Memur· 
luiundan: :-i.ıtıluıusıııa kar.ır \Nilen 
6 parı;a. halı \ "C kiliııı :11-lO·fl:l.! tari· 
hine mOsadif pazıırteı:1i g·ııııii saat 
14 ıle 8andal b(tdı'sfanıııda l .j lnıii?:a· 
yide satılac:ıgırıdan talip ola ıların mu· 
ayyen olaıı vnkt i nıla h •dc•c:; aıııla lı 1· 

zır hıılunııınları lft. ı n ıııııır . 

Sameun Yerli Mallar Serglel 
12 • 2 inci klnunda açılacak 

olan 2 inci büyük Samsun yerli. 
mallar sergisine iştirak edecek 
yerli mallar amili ve mtııtahsilleri 
13 - 2 inciteırine kadar Millt ikta
aat ve tasarruf cemiyeti Samsua 

( Arka11 nr } 

--• i1111Bflill 

29 BİRİNCİ TEŞRİN 
Beynelmilel tasarrlif günüdür. 

Bu 
•••••••••••••••• 

hafta bütün 
tasarruf 

medeni 
hesapları 

memleketlerde 
artar. 

........................ 
Türkigenin bu savaşta geri kalmamasını 

istiyorsan, sen de kendine 

ZİRAAT BANKASIND 
Bir Tasarruf hesabı açtır: 

Eğer 
.......................... 

bir tasarruf hesabın 
miktar daha para 

1 

varsa, 
yatır. 

ona bir 

Damlaya damlaya göl olur Ak akça, kara gün içindir 

bu güzel sözlerine layık vatandaşlar Atalarımızın 
olduğumuzu gösterelim. 

( Türkiye Ziraat Bankası J 
• 

• 

• 1 
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GRİPE TUTULıv1A YIN1Z 

L 
Aldığınııı:dıı 

Vl!cudunuzıı gripc karşı en kuvvetli silAhı vP.rnıiş olursunuz. 
llıllm:UE• MldP.yl ve kalbi kat'iyycn yormaz - Her .-czan.-de a ıı t ılır. ..CICl~l:;'ild 

.· .... , : .· ....... 
-:---, • J' .. ~ • 

klar 1 
Türkiyenin feyizli topraklarm· 

SON POSTA T ec:rinievvel JO 

Pırinç ve uaf Un 
besleyiniz. 

ı::oatates, 

dan müstahsal en saf, en asan 
sıhhi, en mugaddi ve en leziz 

Kemikleri, adel.ltı, iıabı ve vücudü kuvvetleadirir, nefvÜ nemuına ve çabuk yürüme•İne, tombul, neteli, sıhhatli olınuın da •cbcp olur. Haean mercimek, 
arpa unlarile Hasan buğday n" tastuı birer tahe1erdir. 

PERTEV Alemdar Z. Mehmet 
Vapuru 

BÜLENT 
BUyUk devfetJerl.1 bernefmHef ••ral•lnde 

Dalma fevlialAde alt.n 

A 
madalyalar kazanan 

A VAPURU SALI 
1 T e~rinisani 

memleketimizin meı:ian iftihara çocuk ve dahili hastalıhkları miltebassıılarmın 
rünü Zonguldak. inebolu, Samıuo, 
Ordu, Giresun, Trabzon ve Rizeye 
azimet ve avdette ayni iskelel r· 
le Sürmene, Vakfıkebir, Görele ve 
Ünycye uğrayarak avdet edecektir. 

(BEBELER-E) ve (HASTA ve ZAYIFLARA 
MUTLAKA KABUL ETTİKLERİ Adres: Acentesi : Acelaiye No. 1 

MÜSTAHZARATI 
FABRiKASI 

(LK TORK MEV ADDt TIBBiYE 

Tel. 21037 

TA VIL Z~{)E VAPURLARI 
VE ITRIY AT F ABRİKASJ 

4ASLICA, U0STAUZARAT1ı 
iZ IR POSTASI F ABklKASI MUS T AHZARA Ti 

Ku"' Pw11t • Odak b.Jai• 
llriyıııü Pm•• ~.ı..r,.ı. 
TuHlel POtlra1an C..n"• V S. V L. 

Ecnebi /.larkaf,..rırıdan Çok Daha Ucaz N~f aa/fd 
Ptk Dalı; Miilc,..,meldir. • 

Sadık Zade Biraderler 1 
Vapurlan: Karadeniz Postası 1 

p·rinç
Yu af 

... ercı 
• 

vesaır 

-e 
hub 

ez lya-Patates 
bat unlarıdır. 

rs~p~~e~T 
Pazartesi 17 de Sirkeciden h -
reketle Gelibolu, Çanakkale VP. 

lzmire azimet ve Çanakkaleye 
uZrıyarak avdet edecektir. Yol
cu bileti vapurda da verilir. i N ON O 

17 sene durmadan devaın eden fabrıkacılık lıaya!mın verdiği tacrübe ve tekAmülden aziz 
yurdumuzda, senelerce fırmalnm yaşatan, ecnebi mustah~aratile vaki rekabet mücadelesinden 

sonrn, mümtaz bir hasılaı san'at olarak azımkir fırmasile Ttırkiyo piyasasını bezeyen 

ÖZ TÜRK ESERi SAN'A Ti 
vapuru S J 

1 Teşrinisani a 1 

Adres: Yemişte Tavilzade Mus· 1 tafa biraderler. Telefon: 2.2210 

g[inü akşamı saat 18 de Sirkeci 
rıhtımından hareketle (Zongul· 
dak, İneholu, Ayancık, Samsun, 
Giresun, Trabzon, ve Rize ye 
azimet ve avdet edecektir. 

PiRiNÇ UNU MUSTAHZARA Ti FABRIKASI Sipahi Ocağından: 
EM S A L S 1 Z, T E M 1 N AT L 1. 

HER YERDE 
FAYDALI YEGANE GIDAOIR 
BULURSUI\UZ 

Yükıck konkur atlarının da i~tira· 
kile Hanım, sivil beyler ve znbitn .1 
lıırafından 4 ve 11 ikinci teşrin 932 
cum3 günleri ısant 14,5 da Ocak mey
danında atla müsabakalar ;npılacaktı r. 

Fazla tafsilat için Sirkeci 
Meymenet Hanı altında acen· 
talağma müracaat. Tel. 22134 

Merkez adresi: Beşiktaş, Kılacalı ÇAPAM RKA fabrikası. Tel: 40337 

~--.,.Bereket Tavuk Çiftliği..._.-... 
Halis kanlı ba~lıca cins tavukların yumurta ve piliçleri. 

Fenni ıurette bealenmit yağ'h tavuk ve piliçler. 
Tavuk bastalJklun •'uuı:ıları ür-ıo \ c kadar ınee< arı en t.ı.·~his edilir. 

~ . 
.. ___ ,.. Erenkö>· Kazasker camii karşısı. Tel: Erenköy 210 ._ ___ ıl 

İnhisarlar Umum Müdürlüğünden: 
Galatada İnhisarlar Umum Mlidilrlüğü binasına muttasıl 9 ve 

13 numarala hane mesken ittihaz olunmak Uzere müzayede suretile 
ve bir sene müddetle kiraya verilecektir. Bu iki haneden 9 numa· 
ralası altı ve 13 numaralı da yedi odalıdır. (İstiyenler gezebilirler). 
Pazarlık için g. ı ı-932 çarşamba günü saat 15 te taliplerin verecek
leri fiatın °o 7 ,5 teminat akçeleri le birlikte Gaitada Mubayaa 
komisyonuna müracaatları. 

Beyoğlu'nda 

TOKAT L l'da 
Fiatlarda tenzilat 
intihap Uzere 3 kap yemek 

Meyvasile beraber 

TABLDOT 75 KURUŞ 
Hergün salon orkestrasi 

~MÜHİM-
Ziraat mektebinden mezun ve 

tecrübe görmüı bir efendiye ihtiyaç 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~- vardı~ Galatadn Perşcmbepazar 

,!!,,~!f.?.:<?..1! .... !!.9.!i!!.. <?.,!! !!.JY..!ı ... :-!.~_'L-aA.ca-~-t-~-d-~-~-in_. _n•-t-•n_c .. ı _k_a_t_N_o._. _s_. 

yanına nakletmiş ve sabahtan 11lc11ama kadar hn tnlarını k abul eder • ..; Dr• A. KUT.EL 

SAGLAM BELÇİKA CAMLARI 
Beher sandığı piyasada 0 o 10 tenzilatla satılmaktadır. 

lstanbul Alacahamam No. 69 za milracaat. 

Karakö1 Bc5rekçl fırını 11raaında 34 

=====~====================== 
&on Posta Matbaa•• 

Sahibi : Ali Ekr~nı 
Netriyat Ml1dürü: Halil Ltltfi 

Me hur Tavukcu 

Biletler: Hususi mevki IOO, birinci 
mevki 25, ikinci mevki 10 kuruştur. 

TAYF R USTA 
Diyor ki: 
Muhterem beylerim, tatilde geı:diniz do· 

laştımz amma nihayet yine dilkknıma gelecek· 
siniz. Tavuklarım da tatilde beslendi, semizledi. 

o 
Siıe Bundan: Kızartma 

Çorba M Dolma 
Söğllş ~ Pıliiki, Paça hazırlıyorum, 
Köfte dükkı.\nı gcni1lettim. lstan· 

buldan yeni takımlar getirttim. Bir defa ziyaret ediniz. 
Tatlı dilli güler yüdü Şitman TAYFUR USTANIN yemeklerinden 

yiyiniz. Tuzu biberi!• ·yolluk tavuk aöğüıünü unutmayınız 
Dükkanım Millet Me-c liıine, otellere, tl<"ırethınelere, kıraathanlcre, bankalara 

yakındır. Ankara : Sanayi cadde i No. 8 

-NiZAM-

SAÇ DÖKÜLMESİ VE KEPEKLERiN 

en müessir ilacıdır. Saçlara uzatır, 

kuvvetlendirir • 
Ecr.~n~ ve pıırfıinıeri mağ'az11larındHn ::ırayınıı: 

Or. ARA 


