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liüceste H. Bir 

P r Aleyhine Dava 
Şube 0 Sl .

1 
Müdürlüğü Dördüncü 

tayin ed~l Merkez Memurluğuna 
iUnde b e~ HUceste Hanım Uç 
lam,, nb e~ı Yeni vazifesine baş
kadın Mu unmaktadır. Fakat ilk 
başllldı ~ erk~z. Memurumuz işe 
\te b' gdtnın ıkınci günü bir sivil 

Polis Memuru 
İkame Etti 

d ır e 1· ava Po ıs memuru aleyhine 
da\ray:Çrnı~br. Tahkikatımıza göre 
hAdise . 86 ep olan hAdise ve bu 
Me ıun neticesi şudur: Merkez 

ınuru H·· gUnü uccste H. perşembe 
kurtul A~asofyada İstanbuhın 
lan uş .&ünU münasebetile yapı-
tanıın!dç~t ~e~mini seyrederken 
he Ça ıgı sıvıl bir adam yüzü
yu .. u rpmış ve Hüceste Hammm 
M;ınuYaralanmışhr. Kadın Merkez 
<ırada rum~z bu kanlı kaza üzerine 
rah p ~azıfe gö,en (3214) numa
" ş 0 18 memurunu çağırmış ve: 
d u efend' · 

en şikA ıy~ ~otunuz. Kendisin-
kat ~etçıyım. " demiştir. Fa-
lakayi01ks efendi bu şikayete 
Hu almıştır. Bunun üzerine 
l8 ceste H k d' . . M k 
•vıernur · 1 en ısmın er ez 
sonra u .olduğunu bildirdikten 
Ç~rPan P~hs efendiye, kendisine 
sınj e a ama karakola götürme
(3214)rcttiğini söylemiştir. Fakat 
ibunıal ~urnarala polis memuru 
•ındaki 1 0 sırada seyirciler ara· 
eınıri d' )~aşkın gürültüden bu 

ın ıye · 
lncrniştir. memı11 veya dinle· 

ltte taakup d 
• en bu hadise-

Bir pollı memuru aleyhinde dava 
açan Merkez: Memuru 

HUceste H. 
ler Ü7.erinedir ki Merkez Memuru 
Hüceste H. Adliyeye müracaat 
ederek gerek yüıünü kanatan 
adam ve gerekse (3214) numaralı 
polis memuru aleyhine dava 
açmıştır. Diğer taraftan Adliye 
doktorları Hiiceste Hanımı mua
yene etmi.ıler, yarasının üç gilnde 
iyi olacağına dair bir rapor 
vermiılerdir. 
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Dün şehrimizde ve memleketin bazı köıelerinde muhtelif ıpor hare
ketleri yapıldı, ıayanı dikkat neticeler elde edUdi. Bütan tahillb buıOnkn 
ıpor sayfamızda bulacaksınız. 

Darphane Müdürüne 
Niçin İşten El Çektirildi 

Müessesenin En Mühim Kısımları 
Bugün Muattal Bir Halde Bulunuyor 

----•ı----
Darphane Müdürü Ali Cemal 

Beye, Maliye Vekaleti tarafmdan 
görülen lüzum nzerine işten el 
çektirildiğini haber verJDİştik. 
Ali Cemal Bey esasen bir aydan 
beri mezun bulunuyordu. Müdür 
vekilliğine Damga matbaası mü
dürü Fuat Bey tayin edilmiştir. 
Yakında Darphane ile Damga 

Şakaya 
Karşılık! 

"ı matbaasının tevhit edilerek Fuat 
Beyin müdürlüğe tayin edileceği 
söylenmektedir. Ali Cemal Beyin 
Vekalet emrine alınması sebeple· 

ğı anlaşılmaktadır. ~urası muhak .. 
kak ki darphanemiz, teıisat ve 
iş yapmak kabiliyeti noktasandan 
Balkanlarda birinci dereceyi ihraz 
etmekte ve en asri makinelere 
malik bulunmaktadır. Hatta bir .. 
kaç sene evvel Bulgar hUkümeU 
biJe yeni madeni paralarını bizim 
darphanede bastırmak teşebbü .. 
sünde bulunmuştu. Bugün darp· 
hanede, birçok memleketlerde 
bir eşi daha bulunmıyan imtiyazlı 
ve çok mükemmel bir tahlil ma
kinesi vardır. Fakat bu makine 
elyevm muattal ve bir köşeye 

[Birkaç gün evvel Aktaray Meb'uıu 
Beılın Atalay Beyin ~M~nlyel Aiti be
rayı Utanı osmani,, isimli bir kasideıinl 
netretmittik. Beılm Atalay Beyin Sinop 
Meb'uıu lbrahiıu Alleddin Bey ağzın· 
dan yazdığı h ·· ka•ide bazı cln11lı ta· 
riılerl ihtiva ed iıordu. Burün de lbra
hir. Alaeddin Beyin kaside muharririne 
verdiil fU ınanz:um cevabı nefrediyoru•:] 

- Besim Atalay Bey• -
Oımanh diline benim ağzımdan 
Mersiye yazmışsın Atalay hocam, 
Ezgiler dürmüısün gôya ağzımdan 
Bu doıtluk ödenmez pek kolay hocam. 

Ben eıkiyim, özün yeni ıin aman, 
KöpUrUp batır ki vardır inanan. 
Dotuıtan .agucu, ıskatçı olan (1) 
Koparır ölüden bile pay hocam. 

O dil ne esenin, ne köaenlndf, 
O dil tekkenindi, medresenindi, 
Yani benim değil, elbet aenin di. 
Sor1alar böyle der kurultay hocam. 

lbrahlm Alaeddln 

(1) Sagucu: ÖHlnün arka1ından ücretle 
bağırıp ağlıyan demektir. l•katçı malüm. 

İzmirliler 
Matem İçinde 

lzmir 1 (A.A.) - Tolcadt za .. 
de Şekip Beyin vefab münasebe
tile Izmir bugün bir matem gi.inü 
yaşamıştır. Baba ile oğlun ce
nazeleri memleket hastahanesinde 
kaldırılarak Karşıyaka kabrista
nına defnedilmişti. 

Cenaze merasiminde bir bandu 
milzika. Vali, belediye reisi, Polis 
Müdürü, merhumun takdirkArları 
ile memleketin bilumum münev
verleri bulunmut tabutlar saat
lerce f'ller üzerinde taşınmış ve 
birçok çelenkler konulmuıtur. 

rini tahkik ettik. Öğrendiğimize 
göre maliye müfettişleri bir müd

dettenberi darphanede inceden 
inceye tetkikat yapmışlar ve Ma
liye Vekaletine mufassal 1bir ra 
por vermişlerdir. İşte bu tetkikat, 
müdürün vekalet emrine alınma

aını intaç etmiştir. ~arphanede 

mali bir suiistimalden bahsedil
memekle beraber müessesenin 
bir müddettenberi mühmel kaldı-

atılmış bir vaziyettedir. Diğer 

tarafla binanm tavanları yıkılmıı 
ve çürüyecek bir hale gelmittir. 
Bir gramın binde birini tartacak 
derecede çok kıymetli hassas 
terazile der muattal bir hald e 
bırakılmıştır. Müess esenin ayar 
dairesinden de son zamanlarda 

(Devamı 3 üncü eayfada ) 

1-----~--~------B_i_le_t __ G __ ~_e_s_in_d_e _________________ j 

Yolcu - Efendi, bu levanta kokulu parayı değiştiriver aqalD 
evde batım beliya uğrar. 

-
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Halkzız Sesi 

ram rayda ev -
kilerin Tevhidi 

Birinci 1•c Htinci mevki tramv:ıy
lamı ortadan kaldırıl:ırnk yalnız 

bir aınü :tramvay .iıletil esi et
ra.fmda. ibir tcşebbü var. Bu hu-
61 sta halkımız diyor ki: 

JAk ordehay ( EbO uut caddesi 
'8) 

- Birine ve ikinci arabaların kal
dmlar ak yerlerine bir sınıf araba 
konulması iyidir. Bu ıuretle, raba
larda izdiham olma nıQ iabeten 
6nDne a-eçilmiş olur. N dir o efendim 
ikinci arabalann bili: Yanl nnda 
a lkım, salkım insan. lçuisi tıklım, 
takhm dolu nefet alınmıyor. .. 

Zaharl Ef. ( Ebflssuut caddesi 19 ) 
- Ali. Alil Ancak, acaba tarife 

aasıl olacak. H Ud araba ücretle• 
rinin va atisi alınacaksa btzim (libl 
fııkir fukarrının bu aleyhine olur. Bu 

ünasebetlc Belediyede fU temcn
ido bulunuyorum: Tarife çok mu

tedil olmalıdır. 

&Hilıaddin B. ( Unkapaııı, Atlama· 
taşı 18) 

- Birader, ben halkçıyım, laalkçı 
olduğum için arabalann birinci, ikincl 
diye •yrılmaaının aleyhindeyim. Bu 
teşebbilı bence çok iyidir. Memnun 
oluyorum. Tarifenin biraz f ndirilmui 
de temin edilirse bu tramnv ip 
balkın lehine haJlerfllmit olur. .. 

mao B. (A)'asofya, kimsesiz QO· 

euk yurdunda • 
- Bu şekilde rahat, fakat para-

rıı? Par da haber vermelL Fıat. 
yani tarife düşkün olmalı. Meaeli: 
Yeni arabalarda birinci, Utind ıll"" 

takalar 4,20 olmalıdır. Akıi takdirde 
bu vuiyet bizim aleyhimize olul'. 
Çünkü biz eanafn, ikinciye bini oru.z. 

* 
Zeki Et. (:)ultnnabmot, Mohm~fılla-

t:ı. yoknıu -5) 
- Pek ll o!ur. Aubalann had

dindcıı fada dolmasına bu te bir 
m ni oJur. 

Ecnebi ektepler 
Bu Sene Talebe Adedi 

Çok Noksandır 
Şdırimiı:(leki ecnebi mekteplerde 

bu sene t:alebe adc i diğer sene
lere oisbetle h yli eksı"ktir. Bu-

üne kadar ıço l'ağbet g6sterile 
maruf ecnebi lis~ ri de bu vazi· 
J t d a bari;: bir kilde göze 
çarp nk dır. Amerikan f..rkek 
Ye M k<:>iejJerinde bu eksiklik, 
g çen sene~ nazaran sıf dere
cededir. 

Bu ukabil resmi ektep-
lerde şayanı dikkat bir t.alebe 
fazlahğ.ı vardır. Birçok liselerde 
yeni şubeler açmak zarureti iıaSJI 
olmuştur. 

Ahşap inşaat 
Ahşap yapa yaptırmak hemen 

büt ~ vilıiye\lerde Dahiliye Vekaleti 
taraf~ndan ımem~dilmiştir. 
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Bir Adam Kayboldu 
Evinden 

ühim 
Ayrıldığı Gün Üzerinde 
iktarda Para Bulw;ıuyordu 

Şehrimizde zamanlarda çok garip .ve esra· 
rengiz bir tag yyüp disesi te pit "lmidtir. }"; p
bğımız tahkikata öre, Beyoğlunda Saksı sokağın
da 22 No. h evde ıoturan GümiiJh neli Mithat oğlu 

temel bulun&D btıtUn yerlerde aranmış, fakat bil' 
türfil u1 am mı • Meh Efen · · üze do 

et Ef. isminde birisi ıon bP glindenberi orta· 
dan ybo b 1ktadır. Mehmet Efendinin, 
ayni evde ohu H it Ef. isminde bir .de kardqi 
vardır. Mehmet Ef. on beş glln ev~el bir gtıo 
evden pknu bir dalıa gözükmemiştir. 

Otuz yaşına kadar olan bu zat, itmesi muh· 

mUbim para bulunduğu an1aşı1makbaır. Bu vaiiyet 
karşısında ada cağızın bir cina e kurbm gitmiş 

oma 1' ·na lrorkmı~ ır endişe yanmııbr. 

Mehmet Ef. otuz yaşını geçkin ve uzunca boyludur. 
Diğer taraftan berı gi da 
böyle bir tağayyübe sebep olmuş lb unmaa ihti
malinaen de bahsedilmektedir. 

Yüzden Fıazla Hadise 
Meydana Çıkanldı 
Yapbğımu: hkikata ~öre 

fstanbo! Mıntakesında lkaça1<· 
ç.ılık mücadelesi ehemmi,yetle 
devam etmektedir. Takib t-
ta gösterilen • ddet neticesi 
olarak kaçakçılar yıldırılmıştır. 
Son zamanlarda birkaç "ılıim 
hld.iaenin meydana ~nlması, 
mücadelede gösterilen şiddetin 
faydalarını tebarüz ettirmektedir. 
Kaçakçılıkla ücadele k ununun 
tatbik mcvkiine girmiJ old :ğu 
12 kamınusaniden bngüne !kadar 
fstanbut Mıntakasında tahminen 
ytlzden fozla kaçakçı1ı'k hadisesi 
vuku bulmuş, bunluın hepisi 
meydana çıkarılmıı ve failleri ele 
yakalanarak hıtisaa :Mah'keme1e
rıne verilmişlerair. 

Kaçakçılık hlldiselerinin en 
ziyade ipel<:li kumaşlar, ispirto., 
cigara kağıdı iizerıode yapıldığı 
anla~ıloıaktadır. lpekli kumaşlar 
adalardan ve İs'kenderiyeden g~l
mektedir. Bu meyanda bir milrtar 
da kokain ve eroin müsaaer.e 
edilmiştir. 

Etnografya 
Müzesinde 
• 

Ankara Etaograf~· 

Müdürü Osman Ferit 
Müzesi 

Beyin 

müzeye b ıu tarihi şeyler tcdar.ik 
etmek üzere l aub a geldiği · 
yazmışhk. Osm n 1fıerit Bey d "" 
ve evvclisi gün sedd~i~ tf -
belere -giderek buralarda Etnog-

rafya 'Müzesine alınması ia"Zlmge· 
len bazı tarihi şeyleri tesbit et-
miştir. T opkapı haricindeki 
Mevlevibaneden yekpare bir ağa~-

tan çok sao.,atkarane yapı hıı:ş 

bir kürsü iile bazı sikkeler !Ve 
levha ar altn.::ıcaktır. 

Vap~cula 
A~alarmda 
Görüşüyorlar 

ıPo a 

:oevaıııuame 

bu tı. 

da !bıtam bula<: kur. 

Devlet 

v ptır iar lben'Uz rııe e ıgeç-
mİ değillerdir. 

Haber dığımıEB göre, va
t:ul r, ıvazivet1erinm ve are-

kel: rr:1annın tam men tayini 
i9in aralarında müukereye a-,. 
lamışlardır. 8u müzakere netke-
inCle verilecek 1\rnrar mucibince 

h reket edilec~tir. Bu c:arann, 
galip 'tnr ihUmaıe göre, 'kanunun 
de..ği'f (;Si item'ennisinde bulun· 
mak üzere hüldimete mUra-
caat etme'k şe1dinde olacağı 

·· enme'ktedir. 6unun!a ıb raber 
rnnunun tadiline ihtimal verilme
mektedir. 

r · 
Kendimizi 
Zengi ı Edebiliriz.'! 

'5 1 i 
tıevıı . iyorıız da 0111'1 rn . 

· wıı.1. m:ı. .. \"crgi l.criıı rtınasi lc, 

.( ı rk · e: 

.; ı· ı irl ı v:ıt ıııi'l.1~1 Yı·~lleri ıı rtnın· 
ıııa ııı ı istiyor:;!lıı ı.ziım, 1n ·l r, 'fınd ı'k 

vcı d' r ım: ı tı 1 r1 ı 'ı.;i ~ ı., kU;lti-

Milli lktacal w: Tasarr.uf C em iyeti 

Yeni. Pullar 
Eski Harfle~ e Basılan Pul
lar 'fıedavülden Ka dınbyor 

er-
eni 

la'bına baş a-

ve 
,etlerm 
aonihıı e ııcev ilan 1 . ._..~ ..... 

Yeni r y da ı'tevii e 
e ilin edi!ece muayyen iblr 

günde bütün eski pullar tedavül· 
den kaldır.lacaktır. 

Yemden elecek sene için 
P-0ata \'e l' eJgraf U i\·.aa.0 0

1UüJr-

Uiğü atbaaya (()Q) mil a--

hk O$l:& u siparq etmiştir. 

·r Vak'a 
ıCiba.Jide ohmm a'şı Rıı.u Jııalı\• 

ha.ne .koloulenndatı Hutır• bı~ 
a~ır aureıte :yau. lnmı,ştır, 

Bir Tabanca Kaıası 
Oihnli çile · den tda Ap 

dün akşam tabancas ı na kurşun ko
yarken tabanca ate~ alını~ ve beqi 
karn m daa onğır r.clte ara1an.m 

Ma rif ekili 
Dariilfiinunda 

Maarif Vekili Reşit Galip Bey 
ııgün Dnrulfünunu iiy.arel ed~ 

ceı.rt!r. Ü eyin bu z~ 
ir gcii tisi mabıyc · -

iz () acsğı · çin ehemmiyet ve-
nlr.ı&tedir. V il yin birkaç gün 

A ıdöneceği tıibniiıı 

... 

Teşrinievvel ~ r 

Gü ün Tari'1i 

Tütün a r· ala
nn a Faaliyet 

• bi• ~on 'bir une zar'fında Tnl:ün ln 
Cibali fabrikasında '2716 kil0 

Jlıuıruli:'i, 7~335 lo yaaa tütOrııı, 
893 ıkilo uanm, 3_277.1()31 kilO 

piyasa ıigarası işi miştir. 

lmıır fabrikasında 335,()68 kil: k 
ıpiyua tntiin 4.'\ 115 kilo lıusu•' k 

i pir aa u:a - leıı' liı 
miıtir. t 

S a famlknınnda 525,357 kilO 
ptyaıa tiitfinD, 6, l 'kilo hu&~ 
i704,113 Kilo plyaııa ı1garası işlenm\ştit• 

Adana f · uında 259,720 ıJ)O 
ıpiy t'üttın'n, 324, 756 kilo piya•• 

garawı, OiyaT bekir fabrikaıı nd• 
77,.783 kilo plfa sa tü l.ünü, Bitlia ntöl• 
yeıinae 1>8192 kilo pivua tütilnllı 
Ma\Iatya atö1yes1nde 107,254 kilo P~ 
yasa tunü, Urfn a'tb1yesinde •67,61 
ki o pi sa tünn l"l mittir. ffll' 

'ye ayr.da am pahi ocal'1 

T . kliip, \". , Sal n ,pf' 
ai al, .Selfuna Ankara, Yenice, Boğasi' 
ç.i, 8ey, TilrkocaAı. Hannı~, Meb'~ 
Ahal~ Ser.kılc!oryaD aigara tütünler}# 
dir. Bu 1ıesaba ıröre bir aenede meııı' 
l etimmhı ,415,sıt kUo tütün ff 
l'lgara iı k il ·ş d ektir. 

Yunan1standa TtıtUn Rekonesi 
Bu aene Yuaanutıında tütün ır 

tihaa1 rekoltu1 '21,'639,500 kilo, Tilt' 
~ ile 21,000;ooQ kilo tabıtıiıl 
ediJlmek • • Geçelı aene Yun n:st-' 
3\D, kilo_ if ürlti7ei!e SQ.1001~ 
kil• tüüia ıiatibsa1 etmiftl. 

lrand ~nhisar 
İnm Hüirume'ti \'ütün \ieaTettıtl 

ıalbna a ıve Parlam toııcıf 
etti,t( ka unma ta\bürine baf 

lm»lmııbr. 

Bir !Çete T ki1 Ed ., i 
lJrfada Harran ovasında şa~ 

~rle jandarmalarımn .-arnsınd• 
şidae't:li lbir mlisademe ohnllf• 
ae'ticede -şalrl,erdell onbir ki~ 
ölml\ş, '20 kişi yaralanm11, 20 1<1' 
şi -de ya ralanm1Şhl". '20 111:, 20 t& 
fen'k ve birçok eşya müsadere 
eöi1miş\ir. 

istano aa 
Rakı istihsali 

Son "bir aenc z~rf ında hususi fa~ 
Tikalu tuaftndnn lstanbulda 2,4724d• 
k o, İ:ımir.d1:ı 606,369 kilo, Aydın 

·ıoı 'M,, 48 kilo, An aTa-da i27,~l ~ı d' 
Samaundf\ 128,055 kifo, Eskişefııt 

7
J 

27 .. rlJ lkiln, 'Tdtirdlğında ı~,3 ~ 
kilo,Balıkcs lrde 148,J55 Jtilo rakı ırı1 
cdjlmiştir. İ' 

Müsklr.at İnhUı~rmm kendi fabf 4 • • b~p 
kalarındıı ve dnhiur idaresi ıhc.sa 1' 
i eyea fabrika1Rrda yapılan rn'kı1ııt1'1 
bir aene zarJınaa imal eailen r• 
5,'36,252 1ci)o \uhnaktadır. t 

. - d f iti~· .Bu sene temmuz ayı ~çıa. e _'1 ·ftO 
nn;os2 kilo somn, '242, 1:>9 lrito ı'SP1 

,, 

W2,S43 ld1o rakı , 888 kllo ltorıy•~ 
huwıi fabrib1nr aa42t,"l28 kilo ~aJ 
rı,1''29 'kiio ıtconya'k ima! ve is'tıtı 
elm""erl ir. ~ 

'Bu ıcneki istihni ve iıt1h 
k • rok f••)Clıf mi tar.ı g"Cçen 11tmenın .,. ... 

aeair. -
Resimli Hiki ..... _ Son Postanın ı Ki: • 

esı: Pazar Ola Hasan Be !J Di o 
1 ------------------------------------------------------------------------------

1 - Avrupada dolaşmadık yer 
bırakmadı •.• 

2 - Sürtük 
ne Parisi kaldı, 
ne de Lozanı ..• 

• rasyediler gi · 
ne Cenevresi, 

~ "). 

'\. ? 

.::J 

...J 

.... -

~ 3 - n·· uiiğa 
.
1 

cim karnında bir nokta ..• 

~ .. 

... 

,-me 4 - Sıfıra Hfır, elde var hİç.-
dıı1' 

.5 - : Hasan Bey - A.Ql~. ,t 
komşu... Sen Tahdidi Tesl•:_,ı 
konferansları.1<lan bahsediyorl 
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j Son Postanın Resimli Makalesi • Kararsızlık il j Sözün Kısası 

, 

-
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U nkapan~-"=.::::t 
ihtiyar Köp-- ."";-T-r . ru ekrar 

aınır Ed·ı k Gazi k·· .. ı ece 
ı k d oprusü · 
~ k a ar şehrin b. ınşa edilinct.ye 

. almaması i i ır tek köprü ile 
hra sarfile ~ n Belediye 120 bin 
taı:nir ettir · nkapanı köprüsünll 

F
. ı:;e karar vermiştir. 
ır -avun/arın 

Mirasçısı 
Zuhur Etti 

Kahire (H 
det; biti birk ususi) - Yerliler-
M ·sır firavu ~ç senedenberi eski 
Atnonull narından Tutank -
iddia etrnek~fadından olduğunu 
tank - Anı e ve Firavun Tu· 
rn" onun me d ucevherat . zarın an çıkan 
V l vesaır F' un arın v . . eşyanın ıra• 
v ·ı arısı s f t'l erı rnesin' 1 a 1 e kendisine 
' d· ı ısrarla t l 

:... 1 ı. Bu ad a ep etmekte 
;'f" d" arnın tn" 

ı~e kadar ehe ur~caatine şim· 
, ınıştir. Bu . rnrnıyet verilme· 

sı ~İacı adam v~~hkt kar~ısmda id
il' arar verrnişr grevı yapmıya • ır. 

,. lstanb;;, 
limanı l . 
ld 

İstanbul ı· Çln 
are · . unanın b. r . Sl ıçin fo ın ır elden 

P 0Je haıırlarnakm~ı. bulmak ve 
Ylkon teşkil d·ı • •çın bir komiı· 

tıs t V e ı mı tir K . a ekAlet' ' • omiıyona 
~?b'derrniştir, ı( d~ bir ınurahbas 

ı aten faaliyetomısyon bugünden 
k' _ e haşlamıştır. 

Dn l<~YIUler Gidiyor 
fl:zere Ad rultayına i . 
köylüler' anadan gel!~-.; etmek 
ferdir. ı bugnn avdet Udrkmen 

e ecek• 

Zekai e -6.1 . 1'" Şkehrimizde b .1 1 tı 
ur l) . 1 u unrnakt 

dun p ~Yın er VekT Z a oJan 
arase gitrni ı· ı ı ekil Bey 

ş ır. 

K' -:--:---. 
s ı~sesizler Yurdu 

b erserı 
B arıu~ırnuık s~kak çocuklarını 
d: edıyenin G İ okutmak için 
Bıgı bina k atada satın al-

u binada ~a ında açılacakhr 
~~cfleri dersu sekseri çocuklar~ 

ı. eri de san, 0 ~!ula~ak, gün-

B
. _ at ogretilecektir 
ır H · 

G aftada Eviônenler 
B eçen b' 
·?oğlu BeJ <l· hafta zarfında 

tı hn nikAhl e •ye Dairesinde 31 
_:ı kıydmıştır. 

t · liman Ocr'inleri 
t b ıtnan ş· k 
1 a liye tar'f 1~ etinin tahmil ve 
b~r Yapılrnı' ~sınde bazı değişik
h:rkctçı f et;i~r. d~sk! ücretlerden 

il\ bir f 1 e ılmış, fakat mü-
sun Ucretleri ndirilmiştir. 

I<onferans 
BeşlerK--
lçr onferansının 

•tnaı Tehir Edildi 
t Paris ( A---
f 
0Plo.tnı:nası • A. ) - Londrada 
ketansı tehi;nuk~rre.r Beşler Kon-
onf er ana edılınıştir. Matbuat 

•ur t ıtı teb · · · e te k ırını miisait bir 
a.rşdnnnııştır. 

t · Yma Sis Vardı 
k 1 ııuanda b 

a ı ıı bir . u sabah da çok 
•aat d sıs bul t d okuıa k d u u var ı, sis 

I · a ar devam etli. 
ı h 1 an Ordusu 

Otd a randan b'ld' · ı· 1 Usunu . ı ırı ıyor: ran 
A n ıslah . t 'k· . . vrupaya b. ~c ensı ı ıçın 
derilıne . ır tetkık heyeti gön-

· Hayatımızın çoğunu henüz 
vukubulmamış şeylerin vukuunu 
bekliyerek geçiriris ve .bu devre 
hayatımızın en acıklı Te en elim 
devrealdir. 

2 - Bir maznunun en kederli 
zamanı, mahküm oluncaya veya be· 
raet edinceye kadar geçlrdtA'i karar• 
••z ve tereddütlü zamandır. Mahkum 
olduktan ıonra vaziyet taayyün eder 
ve içi rahatlanır. 

3 - Bir sevdalının en dertli za
manı, seviltp sevilmeditini anlayın• 
caya kadar geçirditi tereddüt deni· 
dir. Bu devir ona cehennemden 
daha atettir. Nitekim intizar ateşten 
daha ıiddetlidir, derler. 

,~ ............................................................. ..... 
• 

SOft' TELGRAF HABERLERi 

Fransaya Bir Hücum! 
.~~~~~~~~~~~ 

Amerikanın Gazeteci Kralı Hörst 
• 

Fransayı itham Ediyor 
Paris, 8 (Hususi) - Amerikada en mühim ga· 

zeteleri elinde bulundurduğu için Gazete Kıralı 
unvana verilen meşhur Hörst Fransız gazetecileri 
arasında bulunan bir dostuna bir mektup gönde
rerek: "Cihanın düzelmesi için Versay muahedesi
nin ortadan kallc:ması icap ettiği kanaatinde bu
lunduğunu,, bildirmittir. 

dünyaya büyük bir fenahk yapmıştır. Bu fenalıfı 
tamir etmek mecburiyetindedir. Fransa Avrupayı 
hükmn altına almak ve askeri heybeti ile dünyayı 
korku içinde bırakmak iıter görünmektedir. Bun
dan vazgeçmeli ve komıuları ile dostluk içinde 
yaşa malı dır.,, 

Mister Hörstlln fikrine göre: "Fransa, Versay 

Mister HörstUn bu mektubu 
da çok fena bir tesir yapmıı 

dırmııhr. 

Fransızlar arasın• 
ve endişe uyan• 

muahedesi ile gerek Avrupaya ve gerek bütün 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~,---~~~~~~~~~~~~~~~~~~ • 

Malatyada Bir idam Kararı 
Bir Bekçiyi Öldüren Ve Bir Kişiyi De 

Y aralıyan Katil Asılacak 
Malatya, T ( Hususi ) - Ge

çenlerde bu civardaki Adıyaman 
kazasında bir facia olmuş, ölllm· 
lo neticelenmiştir. Bu kanı. hadi· 
ae Ali isminde bir adamla ortağı 
Hasan oğlu Hüseyin arasında 
cereyan etmiştir. iki ortak mllş
terek kullandıkları bir dükkan 

Bir Memur 
Soygunculuk Ettiği için 

Mahkum Oldu 
Zooguldaktan dönen malül bir 

amelenin, Kırtepede önüne çıkıp 
kendisini tehdit ederek cüzdanım 

·alan gümrük muhafaza memurla· 
rıodan Mehmet Ali Ef. nin mu
hakemesi evvelki gün bitmiştir. 
Mahkeme cürmü sabit görerek 
suçluyu 1 sene ağır hapse mah· 
küm etmiş, fakat bazı kanuni 
sebeplerle bu cezası 2 ıene 4 
aya indirilmiştir. 

Bir Kongre 
Roma 7 (A. A.) - M. Muso

lini, birinci İtalyan hukukşinaslar 
kongresini açmıştır. 

, 

yllzllnden blribirlerile kavga et• 
meye bqlamış1ar, çarşı bekçisi 
Hacı bu kavgayı ayırmak için 
araya girmiştir. Fakat bu sırada 
Hasan oğlu Hüseyin silAhını çe
kerek bekçinin üzerine hücum 
etmiş ve adamcağızı derhal öl
dilrmUştür. Hüseyin bununla da 

Gazi Hz. 
Gazi Hz. dün Yalova kaplıcala
rana teşrif buyurmuılar ve akfam 
nat on sekizde tekrar Dolma• 

bahçe Hrayına dönmüşlerdir. 

Başvekil Paşa - -
Malatya HavaJisinde Tet
kiklerine Devam Ediyorlar 

Malatya, 7 (Hususi) - Başve .. 
kil Paşa Akçedağdaki hara bi

nasını teşrif etmişler ve tetkikat .. 
ta bulunmuşlardır. lsmet . Paşa 
şereflerine •erilen bir ziyafette 
hazır bulunduktan sonra Maletya· 
ya döomlişler şehrin su işlerile 
meşgul olmuşlardır. Paşa Hz. 
şehirde yeni yapılmakta olan 
asri ve sıhhi kasap dUkkAnlarmı 
gezmişlerdi. 

iSTER İNAN, İSTER 

1 

kalmıyarak biçagını bu aefer 
Mehmet isminde diğer bir adama 
da saplamışbr. Katil Hüseyin şe· 
hrimiz Ağır Ceza Mahkemesinde 
sorguya çekilmiş neticede idam 
edilmesine karar verilmiştir. Ka
ül f dam hükmün fi soğukkanlılık
la dinlemi,tir. - İhsan 

· Hayret! 
Yerden Fışkıran Petrolün 

Mahiyeti Anlaşıldı 

Barhnda Murat Bey oğulları· 
nm evindeki kuyudan petrol 

çıkmıya başladığını ve çıkan 

petrolün lambada yandığım haber 

vermişti.ıc. Dün Bartından şu 

telgraffı aldık: 

Bartın, 1 - Zonguldak ma· 

den mıntakas1 mühendisi Nermi 

Bey petrol çıkan kuyuda tetkikat 

yapmış, tabakatıo teşekküUlne 
göre bu arazi de petrol teşekkU

lilnU imkansız görmliş, fakat ku· 
yudan safi petr61 çıkmakta olma-

sına da hayret etmiştir. Nermi 
Bey tetkikatına devam etmektedir. 

İNANMA! 
Yakından tanıdığımız bir zat dün matbaamıza 

gelerek şunları söyledi: "Kadı !~y - Köprü hattında 
işl iyen Seyriae fainin Pendik vapurunda direğe çekilen 
bayrak liırmlLıhğını tamamen kaybetmi,, simsiyah 
bir manzara almıştır. Ayni zamanda bu bayrak yıldız 
hizasından yırtıl:nış, parçalanmıştır. Dosta dü~mana 

karşı bu vuiyette duran bayrağımızın niçin değişti
rilmediğini, yerine niçin temiz ve yeni bir bayrak 
çekilmediğini sordum. Bana şu cevabı verdiler: "Sey
risefain levazım idaresinde bayrak kalmamış. Onun 
için de~iştiremiyoruz.,. 

Ben bu cevaba inanmadım. Bu hareket her halde 
bir ihmalden başka bir şey değildir ... 

h heyette si takarrür etmiştir. Bu 

arpleriııtl::n~~ ekı~ ?üzide erkan- l J S T ~ R lN A {S T E Rt lNdfJ 4IAJ 
lŞl bulunacaldir. "'-· -------------------------------------------

kadı köy 
Vapurunda 
İşittiklerim 

* Bir erkek geçen gUn dedi ki: 
- Ben sabah vapuruyla ine

rim. Bakarım, etrafımda yaşlı, 
başlı, düşünceli, ciddi adamlar .. 
Zannederim ki vapur mllşterHeri 
bunlardan ibarettir. Fakat, dlln, 
nasılsa öğleüzeri indim. iskele 
gençlerle ~ · ~u. Hem ne 
gençler f... Oz. :""1?.D işin hikme
tini anladım. 

- Anladın da ne ynptın? 
- Ne yapacağım, öğle vapu· 

ruyla inmeği evdekilere menet· 
tim. 

• Bir genç öğJe vapurunda ya-
nmdakine söylüyordu; 

- Dnşün monşer, oobir ku
ruşa... Bntün bu seyir onbir ku .. 
ruşluk bir bilete, bundan daha 
ucuz ne olur? 

* Her itten bir kir çıkarmağı 
dOşilnen birisi öğle vapurunda 
kulağıma eğildi: 

- Beyefendi biraderimiz, de· 
di, ne buyurursunuz, 12, t vo 
iki vapurlarının birinci mevki 
bilttlerl bir mislin@ çıkarıla
maz mı? 

1f. 
Bir haoıma sormuşlar: 

Bu kadar mükellef elbi-
seleri nerede giyeceksiniz, neresi 
için yaptırıyorsunuz? 

- Bir vapuru için 1 

* Bir erkek karısına ıormuş: 
- Kaç vapuruyla ineceksin? 
- On .. 
- Camm yemek yiyip te 

bir vapuruyla inıenel 
- Yeni mantom bitmeden 

mUmkUn değil 1 

* iki yaşh hanım konuıuyorlar: 
- Sizin k3yden lıtanbula 

günde kaç vapur var? 
- Çokmuş ama, galiba bir .. 

dekinden başkasına kadmlan 
almıyorlar. Bildim bileli bizim 
kızlar be p onunla gider. .. 

iki baba konuşurken: 
- Sizin mahtum nereye de-

vam ediyor? h. . 
- Bir vapuruna 

·----Re cep Bey Geliyor 
Cumhuriyet Halk Fırkası 

Umumi Katibi Recep Beyin tet
kikat için bir müddetten beri 
Avrupada bulunduğu malümdur. 
Ha her aldığımıza göre Recep B. 
yakında şehrimize avdet edecektir. 

Yeni Bir Transatlantik 
Triyeste, 1 (A.A.) - Neptunia 

ismindeki yeni İtalyan motörlll 
translantiği bugün Amerikaya ilk 
seferini yapmak Uzere hareket 
etmiştir. 

Darphane Müdürü
ne Niçin İşten El 

Çektirildi 
( Ba~ tarafı 1 inci sayfada ) 

istifade edilemez olmuş ve bu 
yiizden, kuyumculardan alışveriş 
yapan halk kaylı zarar görmüş

tür. Bi.itün bunlardan başka 
darphanede çok kıymetli bir 
meskiikat mU:zesi vardır ki bu· 
radaki eski paralar da bakımsız 
bir halde bırakılmış, perişan bir 
yığından ibaret kalmıştır. 

Haber aldığımıza göre, Maliye 
Vekaleti bu müessesede muattal 
kalan faaliyet şubelerinin işe ya
rar ve çalış: r bir şekle ifragma 
karar vermiştir. 



4 Sayfa 

1 
Ziraat Bahsi 

1 
Bağ 
Hastalıkları 

Bir zamanlar memleketimizin 
en mükemmel bir toprak mahsu
lü olan üzümcülük, umumi harp 
içinde söndü. Ondan ıonra di
riltmek için yapılan teşebbüsler 
iyi semereler verdi. Fakat kabul 
etmek lazımdır ki Türk bağcı
hğı, bugün, harpten enelki me9-
kiini almış değildir, bu mevkiden 
bu hayli uzaktadır. 

Türk bağlarının esaslı bir ıu
rette ıslah ve ihya edildiği şu 

aırada bağ kütiikl~rinin nasıl in
tihap edilmesi lazımgeldiği hak· 
kında alakadarları aydınlatmayı 

faydalı buluyoruz. 

Aş.tlanmış kütüklerin hayatı 
az olduğu için bunların bakımın
da çok dikkatli bulunmak linm
geliyor. Halbuki bağcılıkta da 
aşıya ve bilhassa bu aşının Ame
rikan çubuğile yapılmasına ihti
yaç vardır. Çünkü bu suretle
dir ki bağları filloksera hastalı
ğından kurtarmak mümkün olu
yor. Bir defa kütükleri aşılamak 
lüzumunu kabul ettikten sonra 
şimdi bu kütüklerin niçin erken 
kocayıp bozuldukları meselesini 
tetkik ~debiliriz. 

Aşılanmış bir kütükte bu 
bozukluk ancak on beş, yirmi 
sene sonra baş gösteriyor. Ve 
birtakım lekeler halinde göze 
çarpıyor. Bunun muhtelif sebep
leri vardır. Bu arada aşının iyi 
yapılmamış olması, gübre azlığı, 

budamada ifrat, başhca Amil 
olarak gösterilebilir. Kütüklerde 
beliren bu lekeler, bilhassa çü· 
rüme ve ihtikan denilen hasta
lıklardan da ileri gelebilir. 

Eğer kütüklerde beliren le· 
kelerin şekli intizamsız birer yıl
dız manzarası arzederlerse o tak
dircle, bonu, kütüğü ihtikanına 
YenDek lAzımdır. Bu takdirde 
kütük iyice muayene edilmeli, 
lekeli kökler çıkarumalı, onların 
yerine tazeleri dikilmelidir. Bunun 
için de hastalanan kökün et
rafında yarım metre derinliğinde 
çukurlar açmalı, bu çukurların 

herbirine taze bir kök dikmeli 
ve Üzerlerini taze ve başka yer
den alınmış toprakla örtme
lidir. 

Çürüme hadisesine gelince; 
bu takdirde kütüğün üzerinde 
beliren lekeler yuvarlak olur. Bu 
hastalık, kütüğün kabuk altında 
beyaz ve sarı lekeler has l eder. 

Bu hastalık, bilhassa, rütu
betli tcpraklarda olur. Bu tak
dirde hastalıklı kütüklerin arası 
birer metre derinliğinde hendek· 
lerle ayrılır, hektarda 2000 kilo 
gram &zerinden sürfür dö karbon 
mahlulile toprak dezenfekte edi
lir, sonra toprak karıştırılır ve 
yanmış bütün kökler ayıklanır. 
Üç sene sonra hektarda 1200 
~am üz.erinden tekrar ikinci bir 
dezenfenKsiyon yapılır. Fakat bu 
üç sene zarfında bu toprağa hu· 
bubat dikmek şarttır. 

Nazillide 
Maarif Kadrosunda Bazı 

Tebeddüller Oldu 
Nazilli (Hususi) - Bu sene 

kasabamız Maarif aleminde büyük 
değişiklikler vardır, beman h~ 
man biitün mualiimlerin, bilhassa 
umum köy hocalarının yerleri de· 
ğiştirilm iştir. Mıntakamız ilk ted-
risa t müfettişliğini Aydın müfet
tişlerinden Necip Bey deruhte 
etmiştir.Köylerde tedr:ı:;ata 5 Teş
ıiinievvelde başlannuşt.r. 

SON POSTA 

• 

Ziraat Mı, Sanayi Mi? 
• 

Kastamonu, Az Bir Sermaye ile Zengin 
Bir Sanayi Memleketi Olabilir 

Kastamonu(Hu
susi ) - Burada 
kış erken başlar 
ve çok geç biter. 
Bu yüzden Kas-

tamonucla zira· 
atçiJik yapmak 

müşküldür. Bu
rada ziraatiıı en 

mühim kısmını 

kenevircilik işgal 
etmektedir. 

Vilayetin u· 
mum ölç6s6 

14610 kilometre 
murabbaı, nüfu-

su da 335601 
rad de sin de dir. 

,. 

Araç, TqköprU, Cide, İnebolu. 
Küre, Daday, Tosya kazaları da 
bu hesaba dabiJdir.. 

Halk dokumacılık, urgancılık, 
bakırcılık, marangozluk. taşçılık 
sanayii ile meşguldür. Fakat 
maalesef bütün sanayi el ile 
yapılmaktadır Ye henüz makine
leşmiş değildir. Kastamonuda Uç 

Hediyeden 
ikramiye 
Alınır Mi? 

Muş (Hususi) - Sayım kanu
nu mucibince köy muhtarlarına 
verilmekte olan ikramiyeyi muh
tarlarımız her sene olduğu gibi 
bu sene de Tayyare cemiyetine 
teberrü etmişlerdir. Bu sene 
muhtarlara verilen ikramiye 2500 
lira tutmuş, fakat bunun ancak 
1500 lirasınm muamelesi ikmal 
edilmiş ve para Defterdarlıktan 
Tayyare cemiyeti veznesine v~ 
rilmiştir. 

Ancak bu paradan ( 150) lira
sı tahsil ücreti olarak yüzde 
on he.sabile Defterdar Beye veril 
miştir. Köylünün ve muhtarların 
teberru ettiği bu paradan Def· 
terdar Beyin tahsil ücreti diye 
bir para alamıyacağı aşikardır. 
Köylü Tayyare Cemiyeti Reisinin 
nazarı dikkatini celbetmiş ve ay
ni :Lamanda Belediye Reisi olan 
Kamil Bey meseleyi tahkika ve 
kayıtları tetkike başlamışlardır. 

Havzada 
Yeni Maarif Vekilinden 
Çok Şeyler Bekleniyor 

Havza (Hususi) - MaarifVe
kaleliııin Reşit Galip Bey tara
fmdnn deruhte edilmiş olması 
burada biiyük memnuniyet uyan
dırmıştır. 

G ençler köy mekteplerinin 
köycü ve çiftçi zihniyetile yeni
den tertip ve teşkil edilmesinin 
çok faydalı olacağını söylemek
t edirler. Bu takdirde köylü kara 
sapanla demir sapan arasında 

ki farkı anlıyacak, tohumun na
sıl yetiştirilmesi icabettiğini öğre· 
necek ve nihnyet çiftçiliğin en 
karlı, en faydalı ve vatan için 
çok lüzumlu bir san'at olduğunu 
takdir edecektir. - 1\1. Kazım 

OUzef Kaatamonudan bir köfe 

fabrika vardır. Bunlardan ikisi 
değir~, biri de rakı f alnika
sıdır. Un fabrikalarıodao birisi 
günde 150; diğeri de 50 çuval 
un istihsal etmekte, fakat senenin 
ancak altı [ayında işliyebilmekte
dirler. 

Rakı fabrikası iyi ve temiz 
imalatile kaçak rakı istihlikinin 

önüne geçmiştir. 
Fabrikada bir-

kaç cins rakı 
çıkar..,tıldığı için 
herkes kesesine 

göre temiz ve 
sıhhi bir tarzda 

istihsal edilmiş 

rakı tedarik ede
bilmektedir. Şu 

noktaya işaret et 
mek isterim ki 

dolgunca bir ser
maye ile İf e gi
rişildiği takdirde 

bu ha vali çok 

zengin bir sana
yi merkezi ola-

bilir. Kömür havzasının buraya 
yakın olınası da nazarı dikkate 
alınacak olursa burada açılttak 
fabrikaların kolaylıkla işliyebilc
cekleri anlaşılır. Y alruz bu iş 
için Kastamoııununl demir ağlarla 
memleketin diğer miihim IDeı'" 

kezlerioe baglanması zaruridir. 
K. K. 

Faydalı Bir Ziraat Müessesesi 

Tarsus Fidanlığı Her Ta:.. 
rafa Fidan Yetiştiriyor 

Fltlanlıkta fidan tevziatı yaptlırkan 

Tarsus (Hususi) - Borada on 
sene evve] tesis edilen ve bu 
güne kaddr Mersin, Adana, Ce
belibereket, K<'zan, Dörtyola ve 
batta Ankaraya müteaddit meyva 
ve ağaç fidanları gönderen Ziraat 

Vekaleti fidanlığı hergiin bir par
ça daha inkişaf etmekte ve daha 
müsmir olmaktadır. 

Fidanlık 923 sen~nde 1239, 
' 924 senesinde 1317, 925 de 1705, 

926 da 3885, 927 de ve 928 de 
11772,929 da 9015, 930 da 186~ 
931 senesinde 25733 ve bu sene-

Dulunun Zararları 
Havza (Hususi) - Bu sene 

çiftçilerimi~ dolu hasarından bü
yük zararlara uğramışlardır. Bu 
sebeple borçlarını ödeyememiş
lerdir. Ziraat bankası alacaklarını 
gelecek seneye tecil etmiştir. 

Edirne idman KIUbUnda 
Edirne (liususi) - ldman ku

lübünün münhal bulunan idare 
heyeti azalığına Sait ve Derviı 

ne de J 0693 fidan ıevk ve tevzi 
etmiştir. 

Daha fidanlıkta bu sene sev· 
kedilecek 15 bin aşılı portakal 
ve mandalina fidanı ile ( 100) tu
runç fidanı vardır. Bundan başka 
diğer fidanların yekunu 198989 
adedine baliğ olmaktadır. 

Fidanlığın kısa bir zamanda 
yaptığı büyük hizmet nazaıa dik
kate alınmıştır. Şimdilik 50 - 60 
dönümden ibaret olan bu fidan· 
lığın gelecek sene biraz daha 
arazi ilhakile ~eniıletileceği söy
lenmektedir. 

Edirne Mekteplerinde 
Edirne (Hususi) - Erkek Mu

allim mektebi miidUr muavmı 
Abdullah Bey Kız Muallim Mek-
tebi tarih ve Coğrafya hocalığına, 
Erkek Muallim mektebi riyaziye 
sitajiyeri Hasan Bey Kız Muallim 
mektebi Riyaziye hocalığına tayin 
edilmişlerdir. 

Beyler intihap edilmişlerdir. Reis
liğe de matbaa Mildürii Şefik B. 
seçilmiştir. 

Teşrinie.ve~ e;---. 

-1-----------------~ . Münakaşa 
-t-----------------~ 
Dahi G 
Olmak 
Arzusu 

Nurullah ) t a 

.. ~· lar Bu ayın on beşinde 

kültür ,, isminde haftalık 

sanat ve fikir gazetesi çık•~ 
DlJf. Bu gazeteyi kimin çık 
cağını, muharrirlerinin :; 
olduğunu bilmiyorum. G .. • 
öğreniriz; şimdilik onun ı)"' 
gazete olmasını, uzun sell 

yaşamasına temenni edelim. , 

Bir tanesi benim de JI 
geçen ilanlar.i:dn felsefedeıı J 
işlerine kadar her şey .. bak~i(' 
yazılar vadediyor.Ben boyle ' 
ambar ,, denilebilecek gaı 
lerden ziyade muayyen bir ~ 
çalışan mecmuaları tercib. I 
rim; fakat bu benim kendı ~ 
kim ve zevkime uygun 01111• 
için kimseye hir şey d~ 
hakkım yok. ( Pel< te öyle İ ~ 
yal Çünkü dünyanın her 1,_. a 

b h "' di fında böyle her işten a sa 1 le 
kaşan, metafizikle patlıcan k•j çı 
masını ve son moda kadın~ le 
selerini bir safa koyan mec e 

lar pek bayağı Ye gülünç '~ : 
ferdir. Filozofun da, ev kadılJP" 
da işine yaramaz. Ne ise!.. ; 

Fak at bu 0 Yeni kültür ,, ~ 
zeteıinin elilanlarmda gs, 
tuhaf bir vait gördüm: Bu .J 
zete gerek Tilrk edebiyatı ıJ d 

~k Avrupa edebiyatlar• 
misli görülmemiş yazılar Y1 ~ 
yeni bir edebi cereyana ön•.- d 
olacak bir dahi tamtaca~ I 
Bu dahinin de ismini söylem•~ 
lar. Bekliyelim, harikalar k ~ 
8'Dda kalmıya hazırlanalım. j 
şı-.za bir kartal yerine . 111 I 
neli bir horoz çıksa bıle ·I 
zararı var? Birkaç günlük ilıP1 

ı.eYki az ıey mi? !J 
" Y · kül. t•• gazetetl' enı ur,, ·/ 

bir şey diyecek değilim; bÖ J 
dahiler vadetmesi bir . ka'J 
mahsulü değil, sadece hır c ~ 

ilin endişesi olabilir. Fakalpl 
u Dahi ,, kelimesi cidden I 
fada kullanılıyor; gençler kull. 
dıklan keli meler arasından • I~ 
hatta u Orta • halli ,, sıfatl9 ~t 
kaldırıp yerine bu u Dahi ,, ı,I 

limesini koydular. Bu gidişle it 
insana " Dahi ,, demek te ••ust~ 
demek gibi istihzaya del 

edecek. J 
Fiil sahasmda dahinin ne ~ 

duğu belki tarif edilebilir: ~ 
imkln yaratan, yani herle ,ti 
gayrikabil sayılan işleri b:1Ş ,1 
bilen adamdır. Fakat sanat J 
hasında, fikir sahasmda deb ,r 
tarif kabil değildir. Dahi s~"ıı' 
kir, dahi filozof ta inıksıı I 
yaratır, fak at bir neticeye ~ 
ması, yani istikbalin kü)tLi~ 
hikim olması şarttır. B ili( 
içindir ki yaşıyan hiçbir ıait· ;'_ 
bir filozof için ·dahidir dene~ 
Sanat ve fikir sahalarında io J' 
bu büyük paye~i muasırları f~ 
ğil, ancak kendınden sonr:ı 

miş adamlar verebilir. ,ı 
Hem efendim, dahi olını)'~ıf" 

lüzum var? Temiz temiz çıı I' 
söylemek istediklerini yaıs rı ıJ 
büyük veya dahi olmak ar~V~ 
insanı pek küçültür. Bu da ·-~ 
iddia eden gençler, Goetlle i 
sö:ıtıoü biraz düşiinseler ne..,ıl 
olur: " Deha, sebatla uzun 
çalışmaktır. ,, 

itlerine gelmez kil 

• 

.. .. • 



1 T etrialenel 

· Siyaset Alemi 

Komisyonunda 
Müzakereler 

ÇOCUBLUÖUll 
~ 111

•thur Rua Edibi Makslm 

~~dele· . 
te B ti rıaa aokata ınecekler 
t e eıl · erassut erın evi kapıamdan 

hen ddeceklcrdL 
ltcakt. e kGrkln adamı korku-
biıi1nk·'ı O korkup kaçarken 
le ı er de l 6peği k av uya girecekler, 

- PekiPacaklardı. 
Diy onu na11l korkutayım! 

d e ıordulD. A . en biri kaf mcazadelerim-
laf etti y aatna tükilrmemi tek· 
kaEasil. t eıil klirkln adam çıplak 
du. Ö •11a altımızda oturuyor
lcolayc. 11t"n~aarı, çıplak bsa•ına 

W~ebilirdim. -S 

BorkınlıJ hayat roma:u 

Türkçeye Çeviren: Muva/Jafc 

Bu bana okadar kötü 
bir hareket olarak gelmiyordu. 
ÇUnkil ben ona kartı çok daha 
fena IAtifeler yapıldığım işitmiı 
ve bizzat ta görmüştüm. 

Ben de bana yapılan bu tek· 
lifi söyledikleri gibi icra ettim. 
Bunun nzcrine bir rezalet bir 
gürliltndUr koptu. En öndo genç 
bir zabit olduğu halde kadıolı 

erkekli bir aiirll insan bizim av• 
luya dahil oldular. 
• Ben damda bu büyllk cinayeti 

1011 POITA 

Geçenlerde Alman Raytver ordueu c Frankfor ıur Oder • C!Tarında bü
yük manevralar yaptı. Varsay muahedeai Alman orduıuna tank ve alır top 
gibi ılllhların kullanılmasını mtlaaade etmedltl folu, bu maneTI"alarda mu
kana ile kapla otomobiller tank nzifeelni görmttetar. 

Reamimiı, Reisicümbu.r Karepl fon Hindenburg'u aıskert flniformulle 
manevralardan sonra zabitlerini tebrik ederken göıtermektedlr. 

• 
Almanyanın iddialan 
Kabul Edilecek Mi ? 

"Tan,, Gazetesi 
maklı Bir Lisan 

Yumuşak Ve Kaça
Kullanmıya Başladı 

Parla, 7 - Tan gazetesi 
Londrada toplanması dUıUntılen 
dörtler, yahut beşler konferansı 
hakkında şu yazıyı nepetmlıtir : 

"Almanya tarafından ileri 
allrlllen hukuk mllıavah talebi· 
nin, esas itibarile ancak müıterek 
bir müzakereye mevzu olabilece
ğini Fransa daima iddia etmek· 
ten geri durmamıştır. 

Yalnız muamele şekil ve tarzı 
hakkında bir anlaşma formOlii 
arayıp bulmaktan başka bir me
sele mcvzubahs olmasa dahi Bel
çika, Lehistan ~e Çekoslovakya 

gibi devletlerin • kendileri için 
pek bllyllk ehemmiyeti haiz olan 
• eaasa mOteallik kararlar hari
cinde bırakılmaaı lizımgeleceği 
tabiidir. " 

Paris, 7 - Reuter Ajan11 
bildiriyor: İngilterenin Pariı Bn
ylik elçisi bu akıam M. Heriyoyu 
ziyaret etmiı ve İngiltere hfikü
metinin tahdidi teslihat hakkında 
Londrada toplamayı düıftndllğU 
beşler konferansının mutasavver 
içtima tarihini tehire karar verdi· 
ğini bildirmiıtir. 

Rus Sefiri eri Ara
sında Tebeddül/er 

Sayfa 5 

Glre111111 Sevda 

Oğlum, bu ılzfn mahçubiye
tiniı, kendini kllyllk g~rmekten 
doğan bir haıtalıktar. lnaan bu 
knçnkınınnn ketf edilip ynztıne 
vurulacağından korkar. Bucak 
bucak kaçar. Kadının 8n0nde 
kıp kırmızı keallir. 

Bu zlf hayatta lnum bir 
çok muvaffakıyetli yollarda y&
rllmekten alıkor. Enela Bu hu
talığımn tedaviye çalııımz. Kim-
aen çekinmeyiniz. İzzetinefisinlze 
bu kadar fazla ehhemmiyet ver
meyiniz. 

* .. Bir ıenedenberi bir kızla 
aevitiyorum. Kıı bana evlenmeyi 
teklif etti. Kabul ettim. Ağabey
ıine mtıracaat ettim. "Biz esnafa 
kıı vermeyiz,, dediler. Halbuki 
iki dnkklnım, ayda 150 lira ka· 
zancım var. Bana ne diye kızla· 

rını vermezler?" 
H.T.H. 

Ukalllıldarından. Esnafliğı bar 
ka mesleklerden bakir gBrOyor
larda ondan. Tabii aldanıyorlar. 
Kendilerini bir tanıdık vaaıtaaile 
ikna edebilirainiz zannederim. 

• B. B. D. Beye: 
Kadında kördUğUnOz iki ku

ıurun birincisinden kadın mea'ul 
demektir. Çocuk iae sizin deiildir. 
ki istediğiniz mektebe vermek 
hakkınaz olsun. Kadın halfkında· 
ki dnıtıncelerlnlz yanlııtır. LO
zumsuz yere haJabnızı zehirle
meyiniz. . ..................... ·-····-············ .. --··---·--

=: TAKViM == 
CUMARTESi 
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6 Sayfa 
-==- --

Dünya Hadiseleri 

Amerikada 
Yeni Bir Saltanat 
Fırkası! 

Kim derdi ki bir gün gelecek 
dünyanın en hür cUmhurıyetle· 

rinden biri olan Amerikada da 
rejim değişikliğini hedtf tutan 
bir fırka teşekkül edecek. Ev
YeJce, aklın bile alaınıyacağı 

kadar aykırı bir hadise t~!!kki 

edilebilecek olan bu bal, bugün 
bir vakıadır. Fakat, r,erek bu 
fırkayı teşkil eden adamın hU
\'iyeti, gerek taraftarlarının mik
tarı ve gerek ileri sürdükleri 
fikirler, henUz IAtife hududunu 
geçaıt:miş bir vaziyettedir. 

Amerikada cilmhuriyet idare
sini kaldırarak yerine büküm· 
darlık idaresini getirmek istiyen 
grupun Lideri Nelson iımlnde 

aslen İsveçli bir adamdır. Bu 
Eatı şerif, elyevm lsveç sahille
rinde, bir adada oturmaktadır. 
Çok zengindir. 200 kadar taraf· 
tarı vardır. Bu grupun kanaa• 
tine 1röre, Amerika demokra1isi 
içinden çıkılmaz bir vaziyet ih· 
das etmiştir. Memleket bir uçu
rumun kenanndadır. Memlekete 
aşlanacak yeni bir kan sayesin· 
de bir fellketia önU alınabilir. 
Onun içindir ki Amerikada hn
kümdarlık idaresini tosis etmek 
llzımdır ve yalnız bu ıuretle 
memleket kurtarJlabilir. ÇUnkU 
Amerikada, hiçbir kanun, aynen 
tatbik edilemiyor. Matbuat, muh
telif menfaatlere bağlı bulunan 
iki fırkanm elindedir.,. 

M. Nelson ve arkadaşları, 

Amerikanın başına lngiliz ka
nından bir prensin getirilmesi 
lüzumuna kanidirler. ÇUnkl\ her 
iki milleti ayıran birtakım se
bepler mevcut olmakla beraber 
yine en iyi anlaşacak me\'kide 
bulunan ancak bu iki milJettir. 
Onun içindir ki Amerika, ancak 
bir İngiliz hükümdarın sayesin· 
de bir felAketten kurtarılabilir. 

Son Posta: ~J. Nclsoıı : uıı fi. 
kirlerini bu şrk 1 ile c·iddi telakki 
etmek i; ter ki miimkün rlı:ğildir. 

1 Yeni Bir Komünist Kıyafeti 
Moskovadan yazılıyor: i,ugüo 

siydiğimiz elbiseyi, komünistler 
beğenmiyorlar. Diyorlar ki caket 
ile pantalonun şeklinde, burjua 
hayatım ve onun zenginlik gu
rurunu ifade eden bir eda var
dır. Sonra bu elbise pratik te 
değildir. Değiştirelim. V c ı~omü-

mist idaresi, erkek elbisesini 
deaıştirmiye karar vermişlir. 
Bunun için geçen kış :zarfında 
bir müsabaka tertip edilmiş ve 
en elveriıli günlük elbise şekli 
bulmak için nümuneler isten· 
miştir. Fakat gelen ni.imunelerin 
hiçbiri muvafık görülmemiştir. 
Biçki sanayiinin tecrübi ve fen-
ni enıtitUsU tarafmdan yetişti

rilen komünist terzilerin model
leri de elveritli çıkmamıştır. Bu 
münasebetle Kayurof isimli bir 
komi.inist muharrir, bu müşkü
lün içinden çıkmak için akla 
gelen blitün ihtimalleri tahlil 
etmektedir. Bu tahlile göre, el
bise meselesi münasebetile Şcş
man isminde bir komünist bu· 
giinkil elbiseye ciddi itirazlar 
yapmaktadır. Fikirleri, yeni bir 
ko:nünist kıyafetinin bulunması-
na henüz yardım edecek mahi
yette değilsese de, şu yenilikleri 
ileri sürüyor: 

Koltuk altlarmda beheri onar 
ıaotim kutrunda delikler açmak. 

SON POSTA 

Dünyada Olup Bitenler 
•• 
Oldükten 15 Sene Sonra 

Dirilen Bir Tayyareci 
Bu Bahtiyar Adam 
Şimdi Evleniyor 

I 

Amerikan tayyarecl•I ArtUr ve gUzel nlf•nnaı 
Harbiumumide hava rnuhare- ı beUin ismi de harp meydanında l iıtihkAmları civarında yere dUş· 

helerini en milthişleri 1917 sene· telef olan kahramanlar sırasma müıUm. Fakat düştUğUm yer ça· 
ainde vukubulmuştur. Bu muha- geçmiştir. Aradan 15 sone geçti. lalık bir yer olduğundan parça-
rebelerde Amerika hava kuvvet- Geçen gUn Amerikanın Paris lanmaktan kurtulmuş ancak vilcu-
leri de çok bUyiik bir rol oyna- konsolosu bir mektup almııtır dumun muhtelif yerlerinden teh-
mış! ı ~. işte bu sıralarda" bir ki bu meldubun muhteviyat& likeli ıurette yaralanmııım. Yara-
Amerikan hava filosu Alman şudur: larm en tehlikelisi başımda imiş 
istihkAmlarmı bombardıman et- "ismim 1917 senesinde vuku- ve beynimi bilhassa fena halde 
mekte iken milthiş bir facia bulan nıuharebelerde telef olan sarsmış. Beni Almanlar derhal 
olmuştur. Bir Alman mer.mısı Amerikalı kahramanlar sırasına Düseldorfta bir hastahaneye kal-
tayyareci ArtUr Kempbellin ida· geçmiştir. Konsoloıhanede hıfzolun- dırmıflar ve tam 3 sene bu haı-
resindeki tayyarenin motörilne makta olan hususi evrakımla uğ· tahanede tedavi etmişler. Bu 3 
isabet ederek motör ve tayyare radığım feci akıbet ve ismimin sene zarfmda aklım başıma hiç 
parçalanmış, tayyarenin ankazı geçtiği (telef olanlar listesi) ni gelmediği için ne oldu, ne bitti 
binlerce metre yiiksekten alevler havi ordu emirnaınesinin bir ıu- bilmiyorum. Üç sene sonra biraz 
içinde yere düşmUştür. Ameri- retini serian göndermenizi rica aklım başıma geldi. Fakat dok-
kalı tayyareciler çok sevdikleri ederim. Bu istediklerim prestiş torlar etrafımı alarak: "Sakın 
meslekdaşları Artürün uğradığı ettiğim n•şanlıma göstermek için maziye ait bir şey habrlamıya 
feci akıbeti kendi gözlerile gö- çok lizımdır. kalkışmayın. Bilhassa uğradığınız 

rünce ıon derece müteessir ol- Tayyareci felaketi hiç aklınıza getirmeyin. 
muşlar ve bu teessürle düşman Artur Kempbell Bu tavsiyelerimize riayet etmedi-
. ·bk.: ı f h ld h Amerikanın Paris konsolosu ıstı om arını ena a e ırpa- ğiniı takdirde akıbetiniz çok fe-
1 d kt k •hJ bu mektubu okuyunca hayret et· a ı . an sonra arargd arma na olacaktır.,, dediler. 1920 ıe· 
avdet etmişlerdir. Filo kumanda· miş, evvelA kendisine bir muzip-
nı, karargAha avdet ettikten son· lik yapıldığına zahip olmuş, sonra neıinde tamamile iyileınıit bir 

H b . 'd ı f 1 ı l halde Amerikaya avdet ettim. ra tayyareci Artür Kempbellin ar ıumuını e te e o an arın İs· 
t · · ö d · · t' B ı· Tam 12 sene Alman doktorları-uğradığı feci aklbeti bir rapor eıml g z en geçırmış ır. u ıs-

ile umumt ordu karargahına bil· tede tayyareci Arlür Kempbellin 
dirmişlir. Tayyareci Artür Kemp- ismini bulunca hayreti bir kat 

nın tavsiyelerine riayet ettim ve 
maziye ait hiçbir şey hatırlama-

-================ı daka artmıştır. Bununla beraber dan son derece sakin bir hayat 
geçirdim. Hatta maziyi hatırlama-Bu auretle vücudun daha iyi konsolos Artlir Kempbelle ait 

havalandırılması temin edilmiş hususi dosyayı buldurmuş ve is-
olur. Ayni zamanda, kabul edile- tenilen emirnamelerin suretlerini 
cek elbise şeklinin behemehal de çıkartarak resmi makamlar 
güzel olması şart değildir. Sonra vasıtasile Artür Kempbelle veril· 
bugUn ta~ıdığımız ceplerin mik- mek üz.ere Amerikaya gönder· 
tarı da fazladır. Ayni zamanda mi~tir.Amerikada, Artür Kemp-
caketleri11 yakalarının devrik beJlin hakikaten ölmediği ve ha-
olması da şart d~ğildir. Buna ne kiki hüviyetini kolaylıkla ispat 
lüzum var '? Astarı atmak husu- ettiği için Paris konsoloshanesi 
aunda da kuvvetli bir cereyan tarafmdan gönderilen dosyeleri 
hasıl oluyor. almıştır. Bu meseleden haberdar 

Bütün bu fikirleri hulba olarak başına üşüşen gazetecilere 
eden Kayurof diyor ki : tayyareci Artür K~mpbell başına 

Dikkat edilecek olursa me- gelenleri şöyle anlatmıştır: 
sele, haddizatında basittir. Bi'z, "Uğradığım felaketin tafsila-
iyi yapılmış, iyi cinsten ve da- tını ancak felaketten üç sene 
yanıklı birçok kadın ve erkek sonra oğrenebildim. Tayyarenin 
elhisesine mühlacız. Bizce, yapı· parçalandığını ve ben de havaya 
lacak mücadele, bu gayeyi elde uçtuğumu ancak hatırlıyorum. 
etmiye matuf olmalıdır. Yoksa Sonrssmı dedigim gibi ancak 3 
gülünç .yenilikler yapmak, biç· sene sonra öğrendim. Tayyarcm 

mak için birçok haklardan fera· 
gat ettim. Nihayet sevdiğim bir 
kız ile evlenmiye karar verdim. 
T eklifinı bu kız tarafmdan kabul 
edildikten sonra maziyi hatırladım 
ve başıma gelenleri nişanlıma 

hikaye ettim. Söylediklerimin uy
durma olmayıp bir hakikat oldu
nu nişanlama ispat etmek için 
Paris konsoloshanesinde hıfzo
lunmakta olan hususi evrakla
rımı uğrad:ğım felaketlerden 
ve kahramanlığımdan bahseden 
ordu emirname~inin bir suretini . 
getirttim. Şimdi çok mes 'udum. 
Bunun için de hayatımı kurta
ran Alman doktorlarına medyu
num. Tekrar ediyorum, hayatta 
olduğuma uğradığım felclketi 
gözlerile gören arkadaşlar şöyle 

dursunlar buna kendim de ina-
bir işe yaramaz. parçalandıktan sonra ben Alman naınıyorum,. . demiştir. 

Teşrinevel ~ 

Kari A1ektııpları 

1 

El' aman 
Bu Sis 
Düdüklerinden I 

Modada oturuyorum. fenel 
mevkiine bir sis düdüğü konıPllfı 

Bu düdük sabahın beş buçuğull' 
dan başlıyarak sekize kadar ti• 

olmadığı halde miltemadiyen att 
yor. Fasılalarla devam eden b' 
muttarit ıes aabahları inıanı' 
Asabını bozuyor. Her!<es ıabab' 
leyin saat beı, altıda uyanın•1' 
mecbur değildir. Bu böyle gider" 

bu sesten rahatsız olan halk bO 
sesin yetiımediği mmtakalara gM 
etmlye baılıyacak galiba .• 

Sis dUdUkleri Hamburg, Ad' 
vera gibi sahilleri ivicaçlı ol" 
ve herhangi bir aaatte birço~ 
vapurlar iİJ'İp çıkan limanlar.il 
ite yara.sa ~erek. Eaunn bu ID.,. 
takalarda ala fevkallde kesif fi 
ıık aık olur. 

Kendimi bildim bileli biıl" 
lıtanbul civarında alıten vaplll' 
ların ne fener, ne de Ahırk•P' 
veya Kızkuleılne çarpbklar•"' 

iıltmedim. Haydi diyelim ç~ 
kesif ıia olduğu zaman bu dt 
dnkler çalıın. Zaten sabab" 
5 : 6 raddelerinde aefer yapı' 
vapurlar çok azdır. Fakat ılı ol
madıj'ı zaman bu dUdUkleri' 

çalması civar mmtaka halkıol 
rahatsız etmekten başka bir ıeY' 
yaramaz. 

Yerine Gitmiyerı 
Taahhütlü 
Mektup 

Ankarada Maliye Vekaleti 

Nakit işleri Birinci MUmeyyijf 

Salih B. namına 17·9-932 tarihİll~ 
de Galata Postahanesine 8IJI 
numara tahtında vermiş olduğulll 
taahhtitlU mektup mahalline ""' 
sul bulmadığ01 Ankaradan 4-10-3' 

tarihinde almış olduğum mektuP" 

ta zikredilmektedir. 6-10-32 t,.. 
rihinde poıtahaneye mUracır 
tımda tahkik edilmek üzere tf 
kuruş tahkik ücreti talep edil

miıtir. Halbuki taahhlltlü mekt&JP 

derununda vekaletnamem varcb

Mahalline gitmiyen mektup ~ 
müıtaceliyeti münasebetile nuıb• 
saniyesini çıkartmak mecburiyi' 
tinde kaldım ki benim Poıt• 
idaresinin geçiken muamelltanda' 
dolayı ikinci defa vermiş oldll' 

ğum KAtibia~il masrafıni ~~·b; 
kim verecektır? Poıta Ml\dıray•. 
Uınumiyesinin nazarı dikkatiJJ' 
celbederim efendim. 

lmı.a mahfuııd.,t 

Mahalle içinde Samanhk 
Olur Mu? 

Saraçhane başında MimaraY'' 
mahallesinde Bursalı Tahirb•f 

sokağında ikamet etmekteyi._ 
Sokağımızda bir arpa ve saf11'" 

deposu mevcuttur. Bu yuıde" 
mahaHemiz her zaman yang•" 
teh likesine maruz bulunmaktadıt• 
Binaenaleyh bu gibi depolarıll 
mahalle arasında bulunması 8~ 
Iediye Talimatnamesine nıuga~I-' 
bulunduğundan bunun ıedde~I 
mesini Fatih Dairei Belcdiyesırr' 
rica edriz. 

111 
Mimarayaa sakinleri namınll tJ• 

• 
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Haftada İki Defa Spor 

SPOR 
Perşembe ve -~martesi Günleri 

Çtkan Spor Sayfalarımızı 
Okuyunuz ... 

s p o R 
"\ 

Ga:ı:c'c'TI" pe ·1~ n'>~ ve C'U nA·te~ · gü ı ' e : 

olma k üxere haft :ı h ik i l ? O · say: H l nc1rctmek- 1 
tedir. 

Per,~mbe "'iinl<i1 ıs:>o· sa ıf ,. n hı dü -ıya •:>'>' 
lı arckctlcri mcmle 'e t spor ha:l ' ıı !: ~ rı vardır. 

Cumnt ıı · savfaıııni'1 iıe cumı günk:i maç

ların taf6il.l~ı y.nılıdır. 

Türkiye 
Güreş 
Birincilikleri 

IStadgomda 
Üç Müsabaka 
Yapıldı 

Dun Y•Pdan tUrklye gUref blrlnclllklerıne ı,tırak eden marut gUr••ç llerlmlzln bir arada 

Türkiye F;ib~i Ş;~piyonası 
Dün İstanbul, Eskişehir Ve İzmirde 

Birincilik Müsabakaları Yapıldı 
Dün Fe b J ~Ukiye fut~er ah.ç~ ·~~dyoı:nunda 

tnüsabak l ol bmncılıklerı grup 1 
a arını 'lk" 

cede İstanb n 1 ı yapıldı . ve neti-
taka81 Şanı ~lapor Kocaelı mın· 
idman pdtYonu olan Adapazarı 
H Yllr unu 6 1 'l . 

Gençlerbirliği ile Bursa birinciıi 

San'alkAran takımı arasında idi. 

Takımlar alkışlar arasında sahaya 

çıktılar. Hava rüzgirh idL Ha· 

kem tayyareden Cemal Bey idi 
akem N . B • ı e yendı. 

hulsporun ur~ .. eydi. Oyuna lstan• ı Gençlerbirliği takımı rUzgAra 

Adapazarı ~cumile başladı. 
ya olan y b ı arın belki de saha· 
dağnık : ancılıklarından dolayı, 
İstanbul Ynaınalarına mukabil 
k •por da h' b' endilerind ıç ır vakit 
ları 111 h en beklenilen oyun· 
· . ' atta 
ınıtıdad oyunun bUtiln 

ınca .. 
çok nı" . gosteremediler Ve 
ğa s·k uskaıt fırsatlarm kaç:rılclı-

B. . .•ı görülüyordu 
ırın · d • 

laııbul cı evre 3 - O ile ve lı-
İki:P~r;n galebesile bitti. 

illan ycı d evrede Adapazarı ld
ur unu 

nıukabit t n yegane golUne 
daha stanbulsporlular Uç gol 
. Yaptılar b 
he~ 6- ı il I Ve u suretle ne· 
leceıı· e stanbul spor lehine 

1 etti. 

ı İkinci d 
stanbuı evre başlangıcında 

toptu sporun biraz daha derli
lUyord oynamıya başladığı görü-

u. 
De\rre b l 

dakik aş angıcının beşinci 
a~nda • k 1 

' Pora d·· . ıag açı stanbul 
B . ordüııcii golü kazandırdı. 

h eşınci a l" k add· ,,,o u azandıran Sala-
ın old • 'b' de yi ugu gı ı altıncı gol 

tıasip n:ld bu gayretli futbolcuya 
B u. 

\le bu maçı eyreden meraklılar 
lstan~h~sus salahiyettar şahıslar 
kend'lu . sporun bu oyununun 

ı erınde b' . l . tesiri ır m cısart hayal 
herrı Yaptığını beyanda hemen j . en müttefiktirler. 

zınirdeki 

Müsabaka 
lzn1ir 7 (A 

tincil'kl . . .A.) - TUrkiye bi
ı 1 erını ·· ·· ll<ık l n uçuncü grup müsa-

n arı b .. . 
•abaka . ugun netıcelendi. Mü· 
( İıftı· Fınale kalan Altınordu 
lltası~~ ) • Ba!•kesir takımları 

O a Yapıldı. 

E'eb ..... ~uBna saat 16- da hakem 
.. ,, ey' 'd 

ın ı aresinde başlanıl-

DUnkU maçlardan bir intiba 
dı. hk dakikalar Balıkesirliler çok 
caolı ve atak oyun!: ri 'c bir 
varhk gösteriyorlardı. Daha 
oyunun beşinci dakikasında 
attıkları bir golle neticeden 
Umitvar bir vaziyete girmişlerdi. 

Altınordu yediği bu golden son
ra akınlarını aıklaştırmıya başla

dılarsa da Bahkesir defansının 
müdahalesile gol çıkaramıyordu. 

Fakat bir ceza vuruşundan 
istifade ederek beraberliği temin 
etti. Haftayim birbire berberlikle 
nihayet buldu. 

ikinci devrede ise Altınordu
lular büyük bir gayret göstererek 
6 gol attılar ve oyunu 7· I 
kazandılar. 

Ankara:8 
Bursa: 1 

Eskişehir, 7 ( A. A ) - Tür
kiye şampi}ronluğu müsabakala
rına Eskişehir grupu bugün Es
kişehir stadında ve oldukça ka
labalık bir halk kütlesi huzurunda 

yapıldı . 
Birinci maç Ankara birincisi 

karşı düşmüş bulunuyordu. 

Oyunun ilk dakikaları çok 

ahenkli cereyan etti. Fakat An

kara takımı hakimiyeti ele alınca 

gol çıkarm1ya başladı ve Anka

ralılar 8 - 1 gibi mühim bir farkla 
Bursa takımım ınağlôp ettiler. 

ikinci oyun Tayyare takımı 

ile Kütahya takımı arasmda ya· 

pıldı ve tayyareciler ) gole mu

kabil 17 gol atarak galip gel-
diler. 

Heyecanlı 

Bisiklet 
Müsabakaları 

Paris 6 ( A. A. ) - Park de 

Prenseste Leon V anderstuift ta

rafından antrene edilmiş olan ln
giliz koşucusu Harri Grant, mo
tosiklet arkasında dünya ıiirat 

rekorunu 89.124 kilometre katet
mek suretile kırmıştır. 

Eski rekorun sahibi 
yalı Coustant ve mesafesi 
kilometre ida. 

Manil-
85.650 

Paris 6 ( A.A. ) ~ Mauilyalı 
Constant;. İngiliz koşusu Harrl 
Grantıd kendi elinden almıı ol
duğu büyük motosiklet arkasın· 

dan yarış rekorunu istirdat et
miştir. 

Constant, İngilizin katetmiş 
olduğu 89, 124 kilometre ye mu· 
kabil 89,545 kilometre katet-
miştir. 

Conslant, 8G kilometreye ka
dar olan ara rekorlarının hepsini 
de kırmıştır. 

Dun akşam Şehzadebaşında 
Ferah tiyatrosunda mm taka seç· 
me müsabakaları yapılmıştır. 

Güreşler adeta berki denilecek 
bir sür'atle cereyan elmiş ve 
şu neticeyi vermistir : 

Galipler Mağluplar 
Necip İstanbul Seyfi Ankara 
Bedri u Esat ,, 
Münir ,, Raif 

" Saim 
Şevki 

Hüsnü 

" 
" 
" 

Hiiseyin ,, 
Selim 
Mustafa ,, 

Neticelerin bu kadar kısa za
manlarda elde edilmesi hemen 
ilk defa görülmüş bir hidiıedir. 

lstanbulda ağır aıklet güreşçi 
çıkmadığından Necip Ankara 
fa piyon ilan edildi. Fakat bu 
esnada Çoban Mehmet progranı 

harici olarak Necibe defi idi. 
Bunun kabulu üzeri ne müsa

raa baıladı ve Necip beş dakika 
içinde mağlup oldu. 

Tatlı ve heyecanlı bir rnUsa

raa seyrine gelmiş olan ahali bü
yük bir neş' esizlikle bu netice
lerle karşdaştılar. 

Su Topu 
Dün ıaat tO da BCillykderede 

yüzme havuzunda cankurtaran 
ders ve imtihanları yaptlmıştır. 

Saat 12 de başlıyan su topu 
turnovası lleticesinde Calatasaray 
takımı galip gelerek Dedizcilik 
Federasyonu yüzme komitesi ta• 
rafından konan kupayı kazan
mıştır. 

Ankarada At Koşuları 
Ankara, 1 (A. A.) - Sonba

har at koşularının birincisi bugUn 
yapıldı. Hava güzel saha kalaba· 
lıktı. Dahiliye Vekili ŞükrU Kaya 
ve İktısat Vekili Celal Beylerle 
birçok yüksek zevat mllsabaka
ları ıeyrettil~r. 

Tenis Maçı 
San F ransiıko, 6 ( A. A. ) -

lngiliı Perry, finalda İngiliz Aus· 
tinde 3 6, 6/4, 8 6 ve 6f I galebe 
çalarak Bliyl1k Okyanos Şark 
sahili şampiyonluğunu kazan

mıştır. 

Dün Taksim stadyomunda 
üç futbol maçı yapılmış ve şu 

neticeler elde edilmiştir. 

İlk ma~ Galatasaray ile 
Pera arasında yapılmış ve 
O - 4 Galatasaraym galebesi1e 
neticelenmiştir. Arnavut - Kurtu
luş arasında yapılan maçın neti• 
ceside 2-3 Kurtuluşun galebesi 
olmuştur. 

Son maç İtalyanlar ile Eseyan 
arasinda yapılmıştır. Ve Eıeyan 

1·2 le galip gelmiştir. 

Karagümrük Sahasında 
Dün Karagllmrük sahasında 

Cümhuriyet turnuvalarına başlan
mıştır. Yapılan l\ç futbol maçı 

aşağıdaki neticeleri vermiştir. 

Necmiistikbal ve Hahcıoğlu 

arasında yapılan ilk maçın neti
ces! 0· 1 Necmiistikbalin galebe
sinden ibaret kaldı. 

Karagllmrük Kadıköy Kuşdili 
maçım 0·5 le Karagümrük ka
zandı. 

Son maç Kurtuluş Kanlıca 

ma~ı idi. Bu maçı da t - 6 ile 
Kurtuluş kazandı. Hava müsait 
ve birçok seyirci bu maçları bü
yük bir alaka ile seyretmişlerdir. 

Dün Kadıköy ısahasm da Sl\
leym aniye ve Fener bahçe birinci 
takımları arasında amikal bir 
müsabaka yapılmış, neticede 
Fenerliler O - 5 ile oyunu kazan• 
mışlardır. 

Balkan Oyunları 
Hakkında -

Yunan Gazetelerı Hara
reti Makaleler Yazıyor 

Atina, 8 (Hususi) - Balkan 
milletleri arasmdaki spor mli.a
bakalarl yarın baılıyacaktır. 

Gazeteler ıpor kısımlarında 
bu milsabakalarla allkadar ola· 
rak ~imdiden neticeleri tahmin 
etmiye utra:şıyorlar. 

Türk atletlerinin hakiki 
vaziyetleri bilinmemekle beraber 
Yunanlılar karşısmda ciddi bir 
rakip olacakları mlltaleaıı umu
n>idir. 

Memlekette Spor 

Akşehir ( Hususi ) - Akşehir Gençler takımı ile Kadınhanı 
Yıldırım klübü gençleri arasında ve binlerce seyirci huzurunda bir 
maç yapıldı. Akşehirli gençler 2 - l galip geldiler. 

Kadınhanmdan kasabamıza gelen misafir oyuncular burada izaz 
edildiJer. Nasreddin Hocanın türbesi ile şehrin birçok yerleri misa
firlere geıdirildj, maçı müteakıp şereflerine bir ziyafet verildi. lkf 
takımın bir arada çekilmiş bir resmini takdim ediyorum. - f.ıc c llliail 
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Fuat Ve Fehim Paşalar Mücade eye Giriştiler 
~~~~~-----~~-

Muharriri -tc 

Her Hakkı Mahfuzdur 
-151-

Fuat Paşa iki gUn gazeteleri 
takip etti; lakin, beklediği (resmi 
tebliğ) i göremedi. Ancak, üçüncU 
gUnU, alelAde havadis kısmında 
şu kısa sahrları okuduğu zaman 
derin bir teessürle titredi: 

Hilafı rızayi 'Ii har~kaita 
içtisar ettiklerinden dolayı bah· 
riye yüzbaşılarından Nuri Efendi 
Sıvasa ve Kadıköy tulumba reisi 
Agah ta Kastamonuya nefiy vo 
ve teb 'it edilmişlerdir. 

Bu havadisin intişan çarşamba 
gllnline tesadüf etmiıti. Fuat 
Paşa, artık iki gün sonraki cuma 
selamlığına gitmiye karar verdi, 
e gitmedi.. Hiçbir maze· 

ret beyan etmeden Fuat Pa
şanın selAmlığa iştirak etmemesi 
tabii Abdülhamldi bllyllk bir te· 
1 ,a düşllrmliştft. Buna binaen 
cumartesi günü, Fuat Paşaya şu 

~etgrnf geldi: 

Fenergolunda mukim Yaveri 
Ekremi Huzreti Şelırigari 

Müşiranı /zamdan Fuat 
Paşa Hazrellerine 

Bu akıam sarayı humayuna 
t "şrifleri iradei seniyei Hazreti 
Padişahi ikbzasından olduğunu 
crzeylcrim Efendim. 

SerkA.tibi Htt7.ret Şebriynri 
Tahsin 

Fuat Paıa, bu davete icabet 
etmedi; cenben ıu arizayı 
ıcönderdi: 
Zah Akdes Hazreti Paditabiye 

Şevketmeabıml •. 
Dört gün evvel Ahmet CelA

lettin Paşa kulları vasıtasile tak· 
dim ettiğim arizamm maali tama· 
mile anlaşılmamı~ olacak ki, baş
kitabeti celileden aldığım tezke
renin adreai, yine eskisi gibi 
( Yaveriekrem, Müşür Fuat ) diye 
yazılmıştır. 

Gazetelerde Arap izzet mel'u· 
nu ile Fehim babiıinin cezalan
dırıldıklarım göreceğimi zanne
derken kendilerinin alet ittihaz 
ettikleri vo şUphcsiz becerikıiz

liklerinden dolayı tecziye etmek 
iıtcdikleri istimbot kaptanı Nuri 
Ef. ile Çerkez Aglhın nefyedil
diklerini okudum ki, bu havadis 
te tahkikahmda aldanmadığımı 
ispata kafidir. 

Başkatip Süreyya Pap mer· 
humuu, saraydan konağına av
detinden sonra, zehirlenmiş ola· 
olarak vefat etmiş olduğunu bil
diğim halde, iradenizo itaaten 
yine saraya gelirdim. Fakat 
rahateıılığım buna mini teşkil 
etme tedir. Bu sebepten kusu· 
rumun affini niyaz eylerim, şev
ketmaap Efendimiz. 

Fuat 
Abdülhamit, Fuat Paşanm 

bu arizasını, siikunetle karşıladı; 
ve cevapsız bıraktı. Çünkü, ar· 
tık Fuat Paşa ile aradaki ger• 
&i liğin dereceaioi tamamen hisse-

1 
dl yor ve bunu tamamen kopar· 1 
mak istemiyordu. 

* Fuat Paşa, aleyhindeki dedi· 
kodulara nihayet vermeyi pek 
çok istiyordu. BütUn bu dedi
koduların esasımcla, oturduğu 
köşkOc tenha bir mahalde olması, 
sahilde bulunması ve saire gibi 
birtakım tez.,irata mllsait •aii· 
yetler teıkil eyliyordu. Buna 
binaen, yirmi aenedenberi otur
duğu köşktl bırakarak lstanbnl 
tarafına geçmiyo karar verdi. 

Aile efradı ve ebtaı kalaba
lık olduğu gibi tahane birçok 
gelen giden ile şahane bir hayat 
ya§amağa alııuuı oldağa için lı
tanbul cihetinde bUyllk bir ko· 
nak arandı. Nihayet, Şehzadeba-
ıanda • o devirde (nizamiye ka
rakolu denilen • ıimdild poliı 
karakolunun yanandaki ıkonağı 
münaaip g&erek, kiraladı. Bu 
konak, A vrupaya firar eden 
(Damat Mahmut Paıa) ya ~itti. 

Ve paşa, bundan gelecek zarnn 
da biç CÜ§Ünmemişti. 

Konak kiralanıp ta eşyalar 
ta§lcmıya başlar baılamaz, bir 
kınlca kıyamettir koptu. Fehim 
Pqa, derhal saraya koşarak Ab
dülhamide ıu arizayı sundu: 

Bir hayli zamaodanberi salta
nab seniyeleri aleyhinde tertibat 
ve teşkilatta bulunan Müşllr Fuat 
Pqa kullan, ahiren bUtnn ihzaratı-
nı ikmal ederek filiyat sahasına 
geçmek için Jstanbul canibine 
nakti hane etmi}'t' başlarmftır. 
Müşarünileyhin, Avrupada bulu
nan erbabı fesat ile iştiraki ol
duğu, fi.rad Damat Mahmut Pıa
f811111 konağında oturmasile do 
sabittir. Hazırlanan ihtilAlln, ta· 
karl'Üp elmekte Olan Ra&Hqtıı 
-Şerifte. Harkaisaadet alayı gtlnil 
ba edi1eceji mennkan istihbar 
kılanmııbr. Eşyaların naklinde 
gösterilen stır.at te bu ciheti te
yit etmektedir. Berayı malfımat 
maruzdur forman. .. ] 

( Arkuı Tar) 

Antalyanın Tarihi Abideleri 

Antalya ( Huausl) - ıBir zamanlar Avrupalılar tarahndan Satalya 
denilen Antalya kaleli MiJjttaa evvel 158 senesinde Bergama bil· 
kümdarlarından atlı FJAdelf tarafından in~a ve Antalya tesmiye 
edilmiştir. Kaleye bitişik ve çok eski bir kule vardır. Resmini 
gönderdiğim bu kule Romaldara ait bir tıırhedir. 01manlı impara
torluğu zamanında Topçu Müfettişliği kalede taharriyat yaptırmış, 
Neticede eski karimJere ait ok, zırh vetıair harp aletleri bulmuştur. 

Bu Akşam ASRİ . SİNEMADA 
SabırRzlıkla beldeucn ve sinemanın 4 büyük yJdıu olan 

W ALLACE BERRY • CLARK GABLE • JEANNE HARLOW • 
LEWls STONE tarafından temsil edilen 

GİZLİ MAHKEME 
filmi bqlıyor - Metro· Goldwin • Mayer filmi 

Sinemacılık aleminin en meşhur 
eserlerini yaratmış olan 

EMiL JANNINGS 
ilo ancak GRET A GARBO 
ve MALENE DIETRICH'lerle 

mukayese edilebilir 

ANNA STEN 
İhtiras Fırtınaları 
filminde EBEDi BiR ESER 
ynratmışlardır. Pek yakında 

ELHAMRA sinemasında. 

~ ETUAL SINEMASI f 
Yarın matinc1erdcn itibaren 

AŞK HAZRETLERi 

j Kate von Nagy'nin J 
unutulıruu ve cloyul :aa:ı tem5lli 

'BugUıı 1'CI bu ak~auı •on olarak 

~Mil. Nituş Operetinin 
Frıınau:ca ve Almanca kopyıtlıırı birden 

Fırsattan •ıı1ff11de edini1:. 

Teşrinievvel 8 
----===' 

Huçinson Ailesinin Hava 
Seyahati Meselesi 

- -----
Karışık Bir Hukuk 
Meydana Çıkmasına 

Meselesinin 
Sebep Oldu 

Huç.inıon is
minde Amerika· 
b bir aile, iki 
kız çocuji.le be
raber Ameri
kadan Avrupaya 
tayyare ile bir 
sefer • ıya 
teşebbUa etti. 
Bu teıebbnı ya· 
pıldığı zaman, 
bizde bahsettik. 
Hatta, bir ara, 
Danimarka hU
kftmetinin Ho
çlnıon! ailesine 
mUşkillAt çıkar
dığım, tayyare
nin Groenland 
arazisine inme
sine müsaade et
meaıtint bUöır
dik. Çnn'kil Gro• 
enland bir buz 
ıabrasıdır. Fena 
'Şerait altında 
tayyarenin Gro-
enlanda inmesi, • 
kar.a%edelere JV
dım edilememesi Huçlnaon alleel bir arada 

ihtimallerini habra getiriyordu. 
Onun için D.aDimarka bnknmeti, 
herhangi bir manevi mes'uliyet 
yllklonmek istemiyordu. Tahmin 
edildiği gibi bu kaza vUkua gel
di, Huç.inson ailesinin bindiği 
tayyare, Groenlandta parçalan
dı, rlkiptcri de gilçlükle kurta
nldılar. 

Bu mtınascbetle anl~ıtdı ki 
Huçinson, bir Amerikan çıkolata 
ve ıotuk hava depoları mriesse· 
•esinin mDmessilidir. Ailesile be
raber bu tayyare seyyahabna çı
kıtı, fabrikanın mallarmı ı:ropa
ganda etmek içindir. Bu vaziyet 

~ anlaplır anla§ılmaz şiddetli b 
itiraz hıf anı yflkselmiye başla~ 
Çünkü herkes, bu tllccar kafv 
babanın kendi kar.ancı ·çin ç<I 
cuklarmın hayatmı tehlikeye kof 
mıya hakkı olmadığı iddiasıır' 
dadır. 

Birçok cemiyetler, muteftlı' 
kirler, Amerikalının bu tarzı ha' 
rcketi aleyhine kıyam ettiler 1' 
mahkemeye verilmesini istiyor!•'' 
Bakalım, beynelmilel hak ve bl' 

balık salahiyeti telakkisi, bu bt 
dise önünde, 11e gibi bir netie' 
doğuracaktır? 

=====/ 

ı: E~A.K ve EY f AM BANK:ıSI iLANLARI 

lstanbul Dör-düncü icra Memurluğundan: 
Tamamına {tki yün seksen beş Lin b~ yüz yirmi beş) 285525 lir• 

kıymet takdir edilen BeyoğJunda Caddeikebirde cedit istiklal caddr 
ıinde atik 243, 245, 247 ve ~47 mükerrer cedit 255, 257, 259 nuına .. 
ralarla murakkam tahtında Banka Kommerçiyala İtaJyananıa müstecir 
bulunduğu banka şubesile Hakkı Liitfi Beyin tahtı isticarında bular 
nan Bonmarşe mağazasını müşlemil İstahbul Palas namı diğeri Klari' 
Oteli ismite yadediten kftgir bina bodrum ve zemin ve asma katı 
havi olup bunlardan maada dört kat ve ayrıca iki kattan ibaret taraf 
kısmı ve bu 1kısımdaki daireleri muhtevi bütiin konforu ve orijinal 
16 banyoyu havi umum binada elektrik terkos tertibata ve oteJdO 
ayrıca havagaıı, asansör, s1cak su, kalorifer tertibatını havi, mer
divenleri kAmllen lekesiz mermer, duvar ve tavan ve doirama ak .. 
samının münferiden 'tavsif olunmıyaı:ıı kısmı y.ağlıboyalı camla olatl 
kapıların camları anıuvo. Cephe zemin ve asma kata kadar mer
mer ve bu kattaki cephe saçağı havi döşemeler tamamen parJ<e 
ve elektrik lambaları 'kısmen brons ve kısmen avizeli ve mecrııu11 

lüks pencereler kısmen demir kepenk ve kısmen pancurlu. Bio• 
tam 1digir, gayet metin ve Beyoğlunuıı en şerefıi cadcJ.e ve oktıı: 
smda cephesi elektrik tezyinatlı ve ayrıca Kartal sokağına daP1 

cephesi bulunan işbu binanın tamamı açık artbrmaya vazedilınİf 
olup 24- 10-932 tarihinde şartnamesi divanhaneye talik edilere" 
10-11-932 tarihine miisadif perşembe günü saat 14 ten 16 ya ka .. 
dar lstanbul DördUncU icra Dairesinde açık arttırma suretile satı .. 
tacaktır. Artırma Eml5.k ve Eytam Bankası Kanununa tevfikan bit 
defa olup en ziyade arttıranın üzerinde bırakılacaktır. ArtırmaY• 
iştirak için yüzde yedi teminat akçesi alınır. Miiterakim vergi, be .. 
lediye, vakıf icaresi müşteriye aittir. icra iflas Kanununun ı ı9 
uncu maddesine tevfikan haktarı tapa sicilleriie sabit olmiyao ipO" 
teldi alacaklılar ile diğer alikadararun ve iftirak hakkı sahiplerioill 
bu haklarını ve hususile faiz ve masarife dair olan iddialannın il411 

tarihinden itibaren yirmi gün içinde evrakı mtlsbitelerile bildirnıO"' 
leri IAzımdır. Aksi halde hakları tapu sicillerile sabit olmıyaulal 
sab~ bedelinin paylaşmasmdan hariç kalırlar. AlAkadarlarıo işb&S 
nıaddei kanuniye ahkAmına tevfikan haraket etmeleri ve daha fıı• .. 
la malO.mat almak istiyenlerin 931·860 dosya numarasilo moıouti
yetimize müracaat etmeleri ilAn olunur. 



TİMURLENK 
- 108- · Muharriri : '1-- * 

Y ıl«Jırımın Hediyeleri, Ti-
~urlengi Çileden Çıkardı 
k• .. Haınt, 01 Al-1--L----,· 

ı bizi isi& • '41118 mahsustur yerin açılmuım, yahut bedenleri· 
Arap, Acernm ~e müşerref ve nio g6ğe çekilmesini istiyorlardı. 
muazzez lal 8 tanlara lizerine edildiğini işiten Osmanlı elçi-
Allabın b&ytı~lftır. SalaYat, ot )eri, oturduklan yerde titrediler. 
haınrnet il h nimeti olan Mu· Onu o suretle itham eden 
Tirnur 

1
•
9 

e.
1
es ahı tızerine olsun. 

'- rnı e ağız, keridilerini de ölüme mah· 
"uduz kfSpek 1 nıevaum olan ey 
rından d h Ey Rum tekfurla- kum edebilirdi. Timurun bak•şı 
Maluınun a İ klfir olan Timur ! da, böyle bir akıbeti müjdeliyor 
okudurn, i sun ~i mektubunu gibiydi. Zavallalar, o korkunç 
böyle nıOh Y ugursuz ! Beni akıbetten uzaklaşabilmek ıçın 
kutacak . 

1
melat ile mi kor· Bu dilek, herhangi bir mucize ile 

)'ıldıracaS:ın? Bu tii.rrehat ile mi tahakkuk edemiyeceği için de 
tah1 h Benı Acem padi· gözlerini kapam1Şlardı, uzaklarda 

• ya ut K k Zannediyor ? ıpça tatarı mı kalan çoluklarile, çocuklarile ıu-
tdoplayışınu sunH.. d'( oksa asker han Tedalaşıyorlardı, helillaşıyor-
evşirrniye • ın ıstandan çeri lardı. 

Y 0kıa to ınıı .. kıyas eyliyorsun. Likin Timur, yine bCiyüklük 
•e Irak Paakdıg!m . askeri Herat 
Y 

s er aösterdi, kısa bir tehevvürü oksa 1 mı sanıyorsun? <.. 

Halep vYan!Ş ıdaki bahadirleri müteakıp soğukkanlılığını ele 
henzetiy e am askerine r:ıi aldı, yüziinll elçilere çevirdi: 
nü unu~rsuk? İşin, gUcUn .sözü- - Efendiniz, dedi, ne dediğini 
etmekt rna tan, vadini inkar bilmiyor, ne yazdığım anlamıyor. 
k' en, acizi . öld ıınsesiılerin erı ürmekten, O, benim derecede yfikselemedi 
mekten 'b ocaklarmı söndür· ve yükselemiyecek. Fakat ben 1 arettir B' · \re garben · ız ıse şarkan de onun derecesine inemem. 
hakanlann h s~ltanların sultanı, Dün olduğu gibi bugün de hü-
ıa.rp bilim re~i~~~yız .. h Harp ve kümdar ağzı ile konufuyorum. 
Eıı, fisebil'llAh ' cı at san'ati- Kendisine söyleyiniz: Emirlerimi 

ker ıen h gaza adetimizdir 
ler gib' ırsı dünya ile köpek~ yerine getirirse, dileklerimi ya· 
biz d~binıukateleye kalkışırsan parsa, kendi evladım gibi baka· 
o_ zıunan AU mukatele ederiz, cağım bir oğlunu bana gönde· 
1~?1un olau:t~n dediği olur. Ma- rirse şu büyük terbiyesizliğini de 
Ronderip t bana mektuplar af etmiye razı olurum. O vakit 
nıezaeıı ze:c~İn~ meydanına gel- küçük Asya padişahlığı yine 
kadar boş enn üçten dokuza kendine kalır ve bu memleket-
Yurdurna o~sun. Eğer sen benim lerde oturan Türklıer, benim 
•enden k asteders\n de ben hiddetimden zarar görmezler ! (2) 
lerinı b açarsam b . 
I oş olsu 1 enım zevce- Elçiler, genit bir nefes aldılar, 
ilrnanlar iize · n ar. SelAm, müs- zihinlerindeki çoluk çocuk bayal-

•e sa.na uyannlanre ve linet, senin 
T ın ü terini sildiler, yüreklerindeki ölüm 
ıınur, ilk 

1 
Zerine!..,, 

f6rfiniiyord atırları işitmemiş korkusundan kurtuldular, koşa 
boı olaunf u. Lakin: Mkarıların koşa gittiler, l'imurun dizini 
Çarparçarp " cUrnlesi kulagı-na öptüler. Heyetin reisi, arkadaş· 

nıaı y · d d - O, 
0 

• erın en sıçradı: larının duygularına a tercüman 
rat oğlu ld, dıye bağırdı, Mu- olarak şu sözleri söyledi: 

Hiiktırn~ı ırını,! (1) - Henüz ok yaydadır. Ulu 
~ delilikle itham Hakan. Geri sadağına konabilir. 

ıa .... (l) A.rapşah Duyduklarımızı efendimize söy· 
bırclığıııı y· . .' c Ü:;rııan o<rlu> diye lor ki c ~: l·~~;·ır. Yino Ar~ıpı.ı h di- liyeceğjz. 

:uı b• t ~w>· « 'l'ü ki T' k l" 1 • t t t t . <ırısctırıek • r · l'rce ı,~~dın- ımur, e ıme erı ar a ar a 
~unahtır. H t :ı..rırı 'e adeta. b!lytık cevap verdi: 

la~'17.larına ~lnta kadın ve dişi lafzrn ı 
•ır k r ı:ı.yıp - Biz gördük, elbette siz de 

•lnı· ~ ınıc ile eJ o manayı başka 
11 a tan şiddeu"' ve. l~u süztı ağza görmüş olacaksınız. Efendiniz de 

att.,'t içl<'r· 1 ° ıhtıraz ederler. denildigw i gibi, kör değilse İİıutla-
i~) a gelsı. ııc 01~. IJiriniıı bir kızı diin-

lı~r pıı"el"ı ·l." n.ızını doğdu> demez ka görmüştür: Ulu Tanrı gökten 
c Oııt ' ' iJIT ' d' b' Jd • k " 11, clı•r gerdek ~ocu~u boşP~e işaret ver ı, ar yı ız yaratara 
t•ıro 'riıı11 ' .\ raııjahın !lU ifadosi~e bize hak yolunu, gidecegv imiz yolu 
ıırıı · J run s 1 ı tabiı 11.• 1

Jll c creı.:o lıiJ<lctlcn- ·· t d' H k dd · f 
Qlına11 a. R l ı Boş, iiyle bir il.det te gos er ı. arp mu a er ıse za er 
'"1unur 9'"~;aı .ıiın hakaretı tahammiil benim silahlarıma nasip olacaktır 
~- Y er<Ien dc"ildi. Onun için küçük bir tereddn-
~~ .. '~-... -=-=---:=-=======~ dUm yoktur. Harbe hazırım. He-

li S o ... N p Q S T A ) men şimdi ve sizin yanınızda or· 
_ dularıml ileri sürmilyorsam bu, 

\' türkü türke saldırmak istemedi-
e\' 4 011

• ~iyaai, Havadia ve Halk ğimdendir. Efendinizin damarla· 
I gazetesi randa henUz tDrk kam kalmışsa 
dare: ~tı1...•ıbul: Eski Zaptiye benim düşlincemi anlamalıdır. 

Çatalçoımo sokağı 25·1 Buyrun, gidin, yolunuz açık 
;elefon: İstanbul - 20203 olsun. 
'l'o~ta kutusu: lstanbul - 741 

e grafdstanbul SONPOSTA Elçiler, yine diz çöküp haber 
verdiler. 

t O AB O N E F İ A T l - Efendinin armağanları var. 
~YE ECNEBi Lütfedin, kabul buyurun! 
1400 k-
"7ao r. 1 Sene 2700 Kr - Nedir bu armağanlar? Söy-
400 " 6 Ay 1400 " leyin de öğrenelim! 
ıso " 3 

" aoo .. - On at, on tuğan, on şa· 
" ' " 300 Gelen • hin, on atmaca, on pars, on tilki. 

lta.nı· d•vrak ger& verilmez Elçiler belki daha sayacak-
ar an ' r 

eevap i 1 mes u ıyet alınmaz lardı. Lakin Timur, sert bir 
ç n 1?1ektuplara (6) kuruılult 

Ad ruı ılAv~si llzımdır hareket yapb ve sert bir ıcsle 
re, deıı.ı · h k d C t>•ttirllmesi (20) kuruştur. ay ır L 
•ıetotnıiad 

bU ilıı b:ıı1ı.ı:r-ı çıkan rHim ve yaaılanıa 
rn ıhfuı va f"azetcınıa ... 

( Arkası var ) 
----

( ) .\r.ıp~.ılı aıı naklen Ali ele lı.ı 
' rn·• 1ıaH:'re. i ~ası~. 

SON POSTA Sayfa. O 

• 
içtimai Bir Facia Surigede Cereyan Etti 

-------------

Fransız Hizmetine Giren Bir Ermeni 
Askeri, Müthiş Bir Vak'a Y arath 

Kadın Kıyafetine Gi,en Silahlı Bir Canavar Y akalant. 
Halepten ya• 

zılıyor : Samoel 
Çilingiryan Tnrki- ~ 
yeden kaçarak 
Adana Fransız 
idaresine iltica 
etmiş ve Fransız 
ordusunda hiz
met kabul etmiş 
bir Ermenidir. 

Adana ve ha· 
valisinin Fransız· 
lar tarafından 
19:!2 de tahliyesi 

!>ir kurşunda 
Madam Mariyi 
öbilr dünyaya 
yolladı. Katil, 
o derece sür
at ve maharetle 
hareket etmişti 
ki kimse olup 
biteni görmemiş
ti. Bittabi cina• 
yeti tesbit ede· 
cek fadam da 
bulunamadı. 

Aradan dört 
iizerine o da ay geçti. Bir 
terhis olunmuş, sabah, komiser 
İskenderona gi· Maktul Garabet Garabet evin• 

derek yerleşmişti. den çıkmış, mo-
Beraberinde ka· madı, Mecburen toaildete binmiş, daireye gidi-
rısı Mari ve iki tekrar asker ya• yordu. Karşısına sımsıkı kap~ 
baldızın dan en zıJclı. Aldığı para mış, çarşaf il bir kadın çıktı. Bir kur-
genci olan Şake ehemmiyetsiz bir şun savurdu, olup biteni görmek 
vardı. Madam Ma· şeydi ve bunun- için Garabet başım çevirince ikinci 

t la ne karısının, ne 
ri genç ve gü- de baldızının lüks bir kurşun suratını darına dağ-
zel, fakat biraz hayatlarım tat· nık etti. Çartafh kadın kaçnıı· 
da hafifmeşrep Katil Çlllngiryan min etmek müm- ya başlamıştı. Garabetin yanın· 
bir kadındı. Bu yüzden kocasile kün değildi. Asker olduğu için da bulunan polis memuru peşi· 
aralarında bir haylı münakaşalar ekseri gecelerini kışlada geçiri- ne takıldı ve iki hasım, biribi-
oluyordu. Bu arada İskenderon yordu. Evde kalan kadınlar da, rine kurşun savura savura Ha-
polis komiserlerinden Garabet fn'Sattan istifade ederek istedik- lep çarşısını altüst ettiler. Çar-
Madam Mariye göz koymuş, feri gibi eğleniyor, zevk sürü· şaflı kadm bir ekmekçi dükka· 
peşini bırakmıyordu. Garabet yorlardı. nına iltica etmişti. Dükkan, 
emeline daha iyi muvaffak ol- Samuel bu suretle tesbit polisler tarafmdan sarıldı ve 
mak için Samuel Çilingiryanı etmişti ki evine devam edenler aaatlerce süren bir mUsademe-
ortadan kaldırmıya karar verdi. arasında bir meb'us, bir Fran- den ve birtakım kimselerin 
Bunun için sebep uydurmakta sız zabiti, komiser Garabet ve mecruh düşmesinden sonra çar-
fazla müşkülat yoktu. Bir gece daha birçt>k kimse\er vardı. Bir şafb kadın teslim oldu. Bu çar· 
lskt>nderonda de Beylan kilise- gün, evine geldiği zaman içe- şaflı kadın, Saınuel Çilingiryan• 
sini hırsızlar soymuştu. Komiser risini bir rezalethane halinde dan başkası değildi. 
Garabet bu işte Çilingiryanı boldu. lKarısı ile müthit bir •"='=============-
itham etti, mahkemeye verdi, iki kavg etti, sonra batını alıpa 
sane hapse mahkftm eÜirdi. savuştu. Çlinkü karısı ona RADYO== 

Samuel Çilingiryan masumdu. kovmuştu. 
Bir kine kurban gittiğini anla· Samuel Çilingiryanın gaybu-
mıştı. Dilşmnnından intikam almı· beti epey zaman sUrdU. Mari 

8 Teşrinievvel Cumartesi 
latan bul - (1200 metre) 18 orke,tra, ya karar verdi. ile kardeşleri de, meydanı bot 

Çilingiryan hapis müddetini bularak arbk her şeyi aleniye- 19,5 Tanburi Refik Bey ile arkad a~ları, 
bitirir bitirmez Halebe gitti. te vurmuşlardı, bir giin Madam 20,5 Nihal ve İnci Hanımlar, 21 orkestra. 

Karısı ve diğer baldızı Arşalus Mari, yanında kız kardeşi oldu- Bilkroı - ( 394 metre) 21 iki kişilik 
beraber oturuyorlardı. Ayni za· ğu halde bir faytona binerek komedi. 

manda komiser Garabet te Ha- Halep sokaklarında dolaşıyor-
Belrrat - ( 430 motra ) 20 kon:-:er, 

lebe tayin edilmişti. lardı. Karşılarına, yerli kadınlar Pari:;ten n:ı.klen l•'aust operası. 
Çilingiryanı Halebe gitmiye gibi çarşaf gimiş, peçesini sım· 

teşvik eden biraz da karısı sıkı yüzüne kapamış bir kadın Roma -( 441 metrı) 21 gramofon, 
21,45 I.omba.rdo'uun .M:ı.dam dii Thers 

olmuştu. Çünldi Garabet Halepte çıktı. Arabaya yaklaştı, yaklaştı, iımıiıHlPki opereti. 
idi. Çilingiryan Halepte iş bula· tekerleklerden birine atladı ve 

Uşakta Fabrikalar 

Uşak ispirto fabrikası 

Uşak (Hususi) ·- Çok güzel olan Uşak kasabası ayni :ı:anıamla 
fabrikalar yatağadır. Uşakta halihazırda faaliyette olan 1 şeker, 1 
ispirto, 2 kumaş, 3 iplik, 2 elektrikli un, 1 elektrik, 3 debagat, 1 
boya fabrikası, 8 su değirmeni ve 14 dabağhane mevcuttur. 
Bu fabrikalar her seue istibsalat yaparak İzmir ve diğer mmtaka ara 
sevke-er.er. - ~· K_ a 

Prat - (488 mette) 20 şen mıı"iki, 

21 kıüıare, 2~ Pariston naklen F:ıust 

operası . 

Viyana - ( ıst 7 metre ) 21 !Iav-ay 

çi~eği ismindeki oporcıt. 

Peot• - (55[) ınetra) 21 ,en havalar, 

23 Çigan orkestrası, 24 cazbant. 

V artova - ( 1411 metra ) 2 ı harir 
mu:siki, 22,05 konser, malıaH ~arkılnr, 
23.05 Şopenden parça'ar, 23.40 ~ikag•) 

ismindeki tefrika, 24 dans. 

Berlln - ( 1635 metre ) 20 Fr:ınsız r:ı. 

ders, 21,10 Laypçığ'd:ı.n nakloıı ( Şnn 
Dul) ismindeki operet. -· 
Kiralık apartıman İ 

Osmanbeyde Tramvaya 
bir dakika 

Şişlide Osmanbeyde 
Afitap sokağında 18 nu
maralı Araksi apartnna
nının 6 numarası kiralık· 1 

tır. 5 oda, bir sof~, 
su, elektrik, havagav 

güneş ve hava 
;._ __ Knpıcıva.,.. · ,.• .. ·.., .. 
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hıgiltcro lHlk(imcti tarafından Gazi 
~7~ ne lıcdiye ed ilen eserin t ercflmcsl 

ÇANAKKALE 
- 123 - Yazan: Ceneral Oglander 

Leyman Paşanın Yaveri 
Yüzbaşı Muhlmon 

27 nisandan ıonra ıibihcezi· 
renın cenup kısmmdaki Türk 
kuvvetleri ıOratle tezyit edildi. 
Karaya çıkışan arefesinde, 
~~eral Hamilton ıibihcezireye 
ö3 taburla yaklaımakta iken, 
ÇanakkaJedeki bütün tUrk kıta• 
ata 57 taburdan mUrekkepti. Bun· 
lardan yirmi biri şibicezirenin 
ıimal kısmanda, on dokuzu eo
tazların Anadolu yakasanda ve 
ancak on yedisi Suvla ile Sed· 
dülbahir arasındalbulunmakta idi. 
27 nisan akfamt Bulayır tarafla· 
rındaki bütnn Türk kıtaah ıcvko· 
Junmuş ve Anadolu sahilindeki 
kıtaatın Rumeli yakasına nakline 
baılanmıştı. Bundan maada 15 
inci ve 16 ıncı fırkalar da lstan· 
buldan deniz tarikile sevkedilmit 
ve 30 nisanda bu fırkaların on 
ıekiz taburu da şibicezireye vasıl 
olmuşlardı. 

Binaenaleyh 30 nısan günn 
Jenral Hamilton elinde halA 53 
taburla, henüz yolda bulunan 
dört taburluk bir Hintli livası 
bulunduğu halde, Türk kuvvetleri, 
yalnız 28 taburu muharebe gör· 
müt olmak Uzero 75 tabura baliğ 
olmuştu. Vaziyete hAkim olabil
mek için Türkler başka başka 

tedbirlere de baı vurmuşlardı. 
Bulgarların aleyhlerine olarak 
harbe girmeleri tehlikesine rağ

men Edirne istihklmatından bü· 
tün toplar çıkarılarak bir hayli 
efrat ile beraber Geliboluya 
aovkolunmakta idi. İımirde btJ.o 
lunan 12 inci fırkaya çanakka· 
leye hareket etmesi emri veril· 
miıti ve bu fırkanın ilk kıt'a
larmın 5 mayısta şibihcezi· 
reye muvasalatı beklenmekte idi. 
Bundan maada bütUn memle· 
kette şimdiye kadar askerlikten 
istisna edilmiş olan efrat ta silAb 
altına davet edilmişti. 

29 nisan günü Maretal Ley· 
man Fon Sanderz Çanak kaledeki 
Türk kuvvetlerini iki büyük gtJ.o 
rupa ayırmıştı. Anzac kıtaatının 

karşısındaki şimal grupunu 
Üçllncü Kolordu Kamandanı 
Esat Paıanın emrine ve cenup 
veyahut SeddUlbahir grubunu 
da Kolonel Fon Sodonstern 
namında ve ahiren 5 inci 
fırkaya kumanda etmiş olan bir 
Alman zabitinin emrine vermiıti. 
Leyman Paşanın Alman yaverle· 
rinde YDzbaşı MUblmann nammda 
bir ıabit conup grupunun ErkAnı 
Harbiye Reisliğine tayin edilmiş 
ve grupun cephesi Kirte yolu ile 

r - - ---- - \ 
ı Resim Tahlili Kuponu 

'l':ı.blatiniıl Ciğrenme'.;:: !ıtiyou:ı. nı ı 

resminizi 5 adet kupo ı ils blr · 

hkto gönder in iı. Resıniııib aır•y• 

t fı.l.ıiJi r ve iade edil uııu. _________ ! _______ _ 
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iki kısma ayrılmıştı. 9 uncu 
farka yolun şimal tarafı, 8 inci 
fırka da cenup tarafını tutmakta 
idi. TUrk karargAhı da Kilit li· 
manının bir mil ötesinde Maltepe 
civarında teais edilmişti. 

Bundan görüleceği üzere nisan 
nihayetlerinde Jeneral Hamiltona 
istediği kadar takviye kıtaatı 
vadedilmiş ise de, bunlarla bile 
başa çıkmak kabil değildi. Bir 
Hintli piyade livası yolda bulu
nuyordu ve gelmek üzere idi, 
bir İngiliz fırkasının 6-9 mayıs 
arasında muvasalatı bekleniyor
du. Bundan birkaç gün sonra da 
bir Fransız fırkası ile iki Avus
tralya ve Yeni Zelanda atlı pi
yade livası gelecekti. Bu kıtaatın 
ilk kısımları gelinceye kadar 
müdafaa vaziyetine geçmek, yor
gun efradı dinlendirmek kaza
nılan arazıyı tahkim etmek, 
düşman hücumlarını def etmek 
ve her fırsattan istifade ederek 
mevzii hücumlarla elde bulunan 
hattı düzeltmiye gayret etmekten 
başka yapacak bir şey yoktu. 

İleride görüleceği üzere bu 
mecburi beklemenin feci tesirlt:ri 
bütun Çanakkale seferinin ifü\· 
ıında büyük bir Amil olacaktı. 

Fakat şimdilik bütün şibihcezire· 
nin üzerine harp bulutları bütün 
zulmetile çökmUştU. 29 • 30 nisan 
gecesi Jeneral Hamilton Lort 
Kiçnere bir telgraf göndererek 
birkaç güne kadar, Hintli kıtaat 
geldikten sonra tekrar ileri ha· 
reketine devam edebileceğini 

Umit etliğini bildirdi. Zaten eıkı
şık bir vaziyette bulunan Harbiye 
nazırmı, belki de tahakkuk etmi· 
yecck olan tehlike ihtimallerile 
bir kat daha üzmemek için Je
neral Hamilton bu s1ralarda gön· 
dermiş olduğu raporlarda endişe 
verici cümleler istimalinden içti
nap ediyordu. 
1 - S Mayıs HarekAlı Harbiyesi 

marmarnda lngilizTahtelbalıirleri 
Bütün bu endişeli gUnler zar

fında, lngiliz ve Avusluralya tah
telbahirleri düşmanın Marmara 
tarikile olan münakalatını katet· 
mek için bütün gayretlerini sar
fediyorlardı. Her nekadar Türk
lerin ilk takviye kuvvetlerinin 
yolunu kesmek hususunda geç 
kalmışlarsa da, mayıı ortalarına 
doğru ,ayam hayret muvaffaka, 
yeller gösterdiler. On sıra torpil, 
mütemadiyen tarassutta bulu· 
nan bataryalar, deniz altındaki 

müdafaa ve tel ağ tertibatı 

ile teçhiz dilmiş olan Bo-
ğazlardan tahtelbahirJerin gi-
dip gelmelerinin nekadar büyük 
müşkülatla dolu olduğunu kolay 
kolay tasavvur etmek kabil 
değildir. 

Avusturalyanm AE ?. işaretli 

tahtelbahri 25 Nisanda boğazları 
ilk defa geçmeğe muvaffak ol
du. Fakat Nara boğazında bir 
gambotu bat ı rdıktan bir iki gün 
sonra kendisi de bir Türk tor
pitosu tarafından imha edildi. 27 
Nisan glinü ( Lt. Conmander 
Boyler ) in kumandasındaki E 14 
işaretli tahtelbahir de boğ-azlara 

geçti.. 
(Arkan nr ) 

SON POSTA 

Kaybolan Veya Ça
lınan Milyonlar Bu 

Kadar Mıdır? 
( Baş t a rafl 1 inci sayfad a ) 

eşyanın muhafazasında bUyilk bir 
alaka ve hassasiyet göstermek
tedir. Mahmut Kemal Beyin za· 
manında müzeden bir çöp biJe 
kaybolmadığı muhakkaktar. Bütlln 
dalaveralarm Saltanat devrinin 
son intikal günlerinde bazı fırsat 
düşkünleri tarafından çevrildi
ğine kat'i bir gözle bakılmaktadır. 

Bir muharririmiz bu hususta 
tetkikat yaparken müzenin eski 
müdürlerinden ressam Ali Sami 
Beyle de görüşmUştür. Ali Sami 
Bey tegayyilp hadiselerini büyük 
bir alika ile okuduğunu bildir· 
dikten sonra muharririmize şun· 
lan söylemiştir : 

"- Çalınan kıymetli eserlerin 
akıbetleri hakkında biç maluma· 
tam yoktur. Yalnız benim bildi· 
ğim birşey varsa Türk ve İslim 
eserleri müzesin in ihmal edilmiş 

olmasıdır. Bu müze diğer, müze· 
lerle mukayese edilemiyecek ka
dar zengindir. Yükte hafif ve 
bahada ağır milyonlar değerin
deki tarihi eserler hep burada· 
dır. Bu mUze cümhuriyet devrin· 
de ciddi bir teftiş görmemiştir. 

Üzerlerinde en eski Türk arma· 
larını taşıyan kıymetli halılar bu· 
gün balyeler halinde güvelerin 
ve tozların tahribine terkedilmiş
tir. Bunlar senelerdenberi güneşe 
çıkarılmamış. havanlandırılma

mışhr. Bana kalırsa bu m Oze 
ciddi bir tetkikten geçirilmeli. 
eşyalar yeni baştan tesbit edile-

rek muntazam defterler yapılma· 
lıdır. Bu defterlerden birinin 

Maarif Vekaletine verilmesi la
zımdır.,, 

Ecnebi koıısoloslardan birisi 

de tunları söylemiştir. 

"- Çok kıymetli eserlerle 
dolu olan bu müzzede tasnifsiz-

liğin veya kıymetsizliğin feci ne

ticelerine şahit olursanız hiç 
hayret etmeyiniz. Balyelet içinde 

bulunan kıymetli balılar, bu şe
kilde bırakılmakta devam edilir· 

se gUnün birinde bunları birer 
toz yığını halinde bulacakıınız.,, 

Son olarak şunu da haber 
verelim ki vaktile Sultanahmet 
camiinden müı.eye gönderilmek 

Uzere alınan bir kapı levhasının 
akıbetinden de endişe ile bahso· 

!unmaktadı r. Tarihlerde okundu
ğuna göre Sultanahmet camiinin 

kapılarından birinin üzerinde al
hn ile işlenip yazılmış çok kıy-

metli bir levha vardı. Bu levha 
giinün birinde buradan kaldırıl
mış, eski Evkaf müzesine götü
rülmüştür. Fakat bu levha bugOn 

müzede bulunmakla beraber ya
zıs:nın altın olmayıp bakır oldu

ğu söylenmektedir. Tarihlerde 
altın olarak kaydedilen bu lev-

hanın bugün bakırdan ibaret 
gözükmesi hayretle karşılanmak
tadır. 

Matbuat Cemiyeti 
Kongresi 

lstanb ul Matbuat Cemiyeti 
Katibi Umumiliainden : 

fstanbul Mrtbuat Cemiyetinin 
senelik kongresi aym onuncu 
pazartesi gününe tehir edilmiştir. 
O gün saat on üç buçukta Ce.
miyet azasının behemehal merko· 
ze teşrifleri. 
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HİKAYE 
. 

Bu Sütunda Hergün 
Nakili: Naci Sadullala 

"Bu Bir Domuzluktur !,, 
Bir gece ıinemadan çıktım. 

" Bar Ameriken,, in önünden ge
çiyordum. iyi bir cazın oynak, 
kıvrak, harekete getirici havaları 
beni baştan çıkardı. Herkes 
orada içer, güler, eğlenirken gi· 
dip yatağa yatmayı miskince bir 
hareket buldum. " Haydi, dedim, 
şuraya gireyim de ben de biraı 
eğleneyim . ., Gardroba şapkamı, 

paltomu, boyunatkım1 teslim et· 
tim. Numaramı aldım, yeleğimin 

cebine yerleştirdim. Tam merdi· 
venlerden iniyordum. Bir de 
baktım, bir feryat, bir çığlık, bir 
adam merdivenlere doğru koıu· 
yor, peşini kovalıyorlar, baiJrı· 
yorlar: 

- Tutun l 
Vahşi! 

- Hırsız! 
- Vurun L 
Kenara yaslandım. Kaçak 

önümden geçiyordu. Gerildim ve 
çene kemiği budur diye herifin 
suratına bütün kuvvetimle bir 
yumruk indirdim. O yıkıldı, ar
kasından koşanlar yetiştiler, onu 
yakaladılar. İçkinin kanlandırdığı 
gözlerinin bütün kin ve vahşetile 
gözlerimin içine bakan bu adamı 
hırpalayarak, tokatlayarak polise 
teslim ettiler. Ben meselenin ne 
olduğunu anlamak istiyordum. O 
sırada yanımda asabının bozukluğu 
yüzünden belli olan bir kadın, 
bir dansöz, bir adama almanca 
bir şeyler anlatıyordu. Adam 
dinliyor ve arada bir miltema· 
diyen: 

- Aber das is ayn şvayne-

ray (1) diyordu. Öyle bir vaziyet 
hisıl oldu ki kadın bana da hi· 
tap etmiye başladı. Ben almanca 
!Jir kelime bilmem. Kadın anla
tıyor, ötekinin mütemadiyen ba
şını eğip eğip te tasdik etmesin· 
den istidlal ediyordum ki kadm 
söylediği şeylerde haklıdır. Ben 
de başladım kafamı önüme önti· 
me ~allamıya ... 

Öteki boyuna: 
- Das is ay şvayneray de· 

meyi de ihmal etmiyordu. Her 
halde bu, o sırada söylenilmesi 
llzım bir cümle olsa gerekti. 
Cümleyi papağan gibi ezberleyi· 
vermiştim. Ben de başladım ara· 
da sırada: 

- Das is ayn şvayneray, de.o 
miye, sonra kadın gitti. Ben de 
sorup soruşturup meseleyi anla· 
dım. Benim yumruk vurduğum 

adam bu kadınla dansederken 
boynundan kıymetli bir gerdanlı
ğını çalmak istemiş. Kadm farkı· 
na varmış. Beriki bunu hissedin· 
ce derhal kadının yüzüne müthiş 
bir tokat vurmuş. Gerdanlığı da 
kapmış ve kaç mı ya başlamış. 
" Das is ayn şvayneray " de "bu 
bir domuzlukturl ,. demekmiş. 
Onu da öğrendik. Kadın o sıra
da Almana her halde herifin ken
disine yaptığını anlatıyordu. O da 
onun o hareketini "domuzluk,, 
la tavsif ediyordu. 

Bunları öğrendikten sonra şa
hit yazılıp ta karakol karakol, 
mahkeme mahkeme dolaşmıyayını 
diye oradan sıvıştım .. 

* Üç gün sonra bir akşam Ustü 
Beyoğlundan yukarı doğru yürü
yorduum. Baktım bir kadın, o 
kadın. Selam verdi. Verdim. Ya· 
nıma geldi. Elini sıkhm . Başladık 
konuşa konuşa yürtimiye. Amma 
"konuşmak,, eğer benim bildiğim 
manada ise bu, konuşa konuşa 
yürümek sayılamazdı pek. Zira o 
almanca anlatıyor, ben bir keli· 
me anlamıyordum. Yüzünün çız· 

(1) Daa is ~ eiu ec tıvelnorei 

gilerine, o çizgilerin ve hareke' 
lerinin ifade ettikleri mana' n 
göre boyuna ya " Evet 1 " diyo · 
dum, ya " Hayır! ,, •.•• ayrıldık· 

Bir hafta sonra ona bir d,ı 
tesadüf ettim. Yine ıelan1I 
alınıp verildi, eller ıtkıldı. 
ayni şekilde konuıularak (1) i 
rilnmiye başlandı, yine ayrıh11tl 

* Bir akşam Uıtll yanımda s' 
rabamdan birisile Beyoğlunu •1 

tınlıyorduk. Bakbm karşıd 
kadın söklio etti. Hulki ga)l 
güzel almanca bilirdi. Ona : 

- Aman, dedim, şu kadııı ! 
şimdi konuşacağız. Sana hikAye' 
sonra anlahrım. O beni almauc 
biliyor sanıyor, boyuna anlatıyor 
Şimdi sen söyliyeceklerini iyic7 
dinle bakalım neler yumurthyor 

* Hulki katdıyordu gülmekten: 
- Ne gülüyorsun? dedhnl 
- Ne güleceğim, dedi •. Apt~ 

kadın sana randevu veriyor. "iki 
defadır söz veriyorsunuz, gehıaİ" 
yorsunuı. Bu son seferdir, artı~ 
bu randevuya da gelmezaeoi' 
artık hiçbir sözünüze inanmalı· 
lağıma imkan kalmıyacak ,. diyot· 

Bu işe ben de gülmUştllııO
Kadım o sefer de bekletınelı 
doğru değildi: 

- Hulki, dedim; ben sası' 
birkaç cümle yazayım, onlıt' 
almancaya tercüme et, okull" 
dukları gibi )Atin harflerile Y,. 
hana ver. ben gideyim ona ok~ 
yayım. 

- Ne yazayım? •. 
- Şurada bir yerde oturak" 

da ben haıırJanm. 
Pastahanelerden birisine gir 

dik. Şöyle bir fey hazırladım: 
" Hanımefendi· ' . 
Son tesadilfümüzde yunımda~ 

arkadaşım olmasaydı bugün yio0 

burada olmıyacakhm. Zira be~ 
büyük bir hata itledim. KendiOl1 

size almanca biliyor gösterdiOl
Halbuki maalesef lisanımzm bit 
kelimesine bile vlkıf değililll' 
Çok güzel, çok şirin, ve bit 
erkeği eksiksiz bir saadete er~ 
tirebilecek bir kadınsanız. Fak• 
ne yazık ki bundan ben rn•lr 
rum kalmaya mahkumum. Ar~ 
mızda bir dosluk doğmasıo' 
imkln yok. Zira konuşamıyaca~ 
bugün buraya sizi bekletmeınelN 
kusurumun sffını rica etmek uır 
re geldim." 

* Söz verilen günde kadıo~' 
buluştuk. Ben bir kağıda ıatı' 
harflerile almancasını yaıdığı~ 
cümleleri okumıya başladım. 
dinledi... ve katıla katıla gülıni1' 
başladı.. . . Sonra... fransızca l<O' 
nuımıya başladı: 

- Siz, dedi, fransızca bilİ' 
misiniz ? 

- Bilirim f.. 
- İngilizce ? 
- Bilirim!.. 
- İki lisan anlaşmamıza k,fl 

gelmez mi ?... ~ 
Kafi geldi... Hem bütün b 

yattmızca devam edecek bir a.~ 
laşma ile anlaştık. Şimdi o beo•dı 
altı senelik karamdır. Kabakta , 
vermesin diye pek nadiren o~ 
ilk tamşdığımız giinü, ve gar~ 
maceramızı hatırlatan o cüıulc: 
tekrar ediyorum : 

- Das is ayn şvayneray. 

Ve g ülilşüyoruz. fi' 
lçinizde karısını bundan da , 

garip bir tesadüfle tanı mı ı ol• 1 
varsa alimallah kUIAhı satar ~ 
bir altm madalye hediye edel' 
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!lir Hzrsı~m Başından Geçen Vak'a/ar: 

Parasız Mohnrrlrt : 
Arnold Gaıopan 

-51-Milyoner! 
Sen~T~r-o-pe_z_K---d-.-.~~---.~--~ ~~~~~~--~~-

Bir H . en ısıne Çektığim Telgrafı Alır Almaz Meraka Düşmüş, Yeni 
adıse Olup Olmadığını Anlamak Üzere Beni Görmiye Koşmuştu 

Adamı odanı k ~~~~~~~~~~~~~~ 
teşyi ettim t· apısına kadar } himdir ve insanın eline hayatta ümidini besliyecektir. Evet bu, 
nıenınun old .. çınıden nekadar iki defa ~eçmiyecek bir fırsat böyledir ve sizi endişeye sevket· 
bilirsiniz · ugumu tasavvur ede- mahiyetindedir. memelidir. Maamafı"h ilk dakika-
h ' zıra han .. 

ava dan I a aşagı yukarı Adam bana hayretle babyor- Jarda sizi yalnız bırakacak deg· i-
ge en bu .. b. f k 

mevcut ol d uç ın ran , du. Bir saniye nefes aldıktan limf Lüsiyi göreceğim> yaziyeti 
edince b an ört bine inzımam sonra devam ettim: 

ana bir ··d .ı f anlatacağım. Zeki, becerikli ve 
\•erecekti. Bü _ ~~ aet erahhk - Siz gençsiniz, kuvvtli sei-
ceği za yuk ışın nclicelenc· niz, 7arifsiniz, -lifi derecede pratik bir kadındır, emidim ken· 
hcklerneJ~~~ı ltal? rahatlığı ile akıllısınızl Size kırk milyon frank disine hakiki menfaatinin nerede 
caktı. gtrne ımkan bıralca- getirecek bir izdivaç teklif olduğunu anlatmaya muvaffak 

"Büyük i edersem rıe dersiniz? olacağım! 
~eldı·. B ş,, dedim de hatırıma s T F 6 en ropez cyağa- fırlamıştı, - akat.. Fakat teklif etti-
Yİ--tni dör~ meselenin üzerinde güzleri bir otomobil projektörü ğiniz kadının hoşuna gidip gitmi· 
rnuş h saattenberi kafa yor· "b' · d v • • ? • ern ha .t gı ı parı.1yor u. yecegımı ue biliyorsunuz 
iane b' sı ' hemde çok akı- S 

ır plan . ordum: - Bu hususta kat'i bir fikrim 
olunuz hi ··b yapmıştım. Emın Cevap versenize!. yok! Yalnız kadınların hoşuna 
anlndı • ç mu alağa etmiyorum, 

g nız. zan. d'k d - Nasıl vereyim! gitmenin yolunu bildigw inize emi· niz! ... an tas ı c ersi-
Vakıı:. b" - Anlıyorum. Bir metresiniz nim J Elinizden geldiği kadar ça-

cı ır l k \'ar, düşünüyorsunuz ki bu icadın ı b' d ı· B<ı.ndalye • ara ı oturduğum şır, ıraz a benim ta ımatıma 
nın t d kendisinden ayrılacak olursanız - h k 1 k ğın1 rördrı· ça ır anııya başladı- gore are et ederseniz muta a 

d ~ uglinı sizi şu "öli.ime sebep olan kaza,, ff k iişrnüottij zaman bedbinliğe muva a olursunuz. 
y nı meselesinden dolayı mahkemeden 

nefsime •t·' Strsem olmuş~um, 
f k 1 ımadım k b . . mahkemeye sürükliyebilir, başı-
a bat bereket 

1 ~y etmıştım, n za bela çıkarabilir! Fakat müs· 
Maamafih ortada küçük bir 

müşkülat vardır. O da sizin hü
viyetinizdir. Zira, hakiki isminizin 

Ça uk t 1 versın .kendimi 
op arnıştıı:n. terih olunuz: Lüsinin menfaati, 

Jf.. söylemek değil, s•ısmaktır. Zira 

k Yazıhane · sizin servetinizden istifade ede· 
Ağıt k ınuı gözUnden bir 

k çı arar k cektir. Bundan başka da kalbinde 

Sen T ropez olduğunu zannetmi
yorum. Maamafih bunun da bir 
çaresini buluruz f aç a üzerine bir-

Koksk::lbır yazı yazdım ve yine günün birinde sizinle birleşmek 
b ... 1 v 

crnen çagırarak bunu 

( Arkası var ) 

~esini s~ tel lg~afbaneye götür· 
11• Y edı:n y 1 ını oltnadığı ·. ·• apı acak bir 
dun, adetı' •çın koluğa uzan-
ın rn Vt: b"I .ışunıı ç 1 e hemen uyu-

Bu uykudan b -
r-e.·ral-;: ses· enı şiddetli bir 
~ktırn, ta.rn

1 
uy~ndırdı. Saatime 

dı kend' Yedı idi K d' k 
ıme: · en ı en· 

11 - Epeyce• v k' 
ıuylend· 4 a ıt Rerrn. t 0· k ım. O a d ,. ış. ıye 

okskomb'un n ~ .kapı açılarak 
- Marki L sesı ışitildi: 
- l:!uyura eolı1 Tropez gcld!' K un 

b· Ontesin ft k 
ır tavır ile i ş~ ı biraz telAşlJ 

Bu d çerıye girdi v· a arn t k . 
•cdanı rnh ıp 1 benirn gibidir: 

an kendisin· at olmadığı için her 
lleder. Bir· ı. tehlike altında zan· 
Ltıca sebcbı~ı. tıtı·afından çağırı-

ını ag· . - T l renmıye koşarl 
V d e grafınıt ld 

e erhal ko t 1 a ıml Dedi. 
Ben gOln ' ~rn. Ne haber? 
- c.. nısıyerek: 

A ._ "OYleriınt 
rtı" j 111 • cevabını verdim. 

"' sıze kald f 
- B ı 
- ana nıi l<aldı? 

· Eveti ş· . 
"iı: Eğe . ~mdı beni dinleyi-
teklif İc:' r. l•nıdı ıiz~ yapacağım 
b L "'ınıze g 1 . lusi ka e nııyecek olur iae 
Çeriz. M Par, başka bir mevzua ge· 
la ihtirn alaınafih ıneınoun olmam ant· 

a ver . 
ıe\'.en gU 

1 
rnıyoruın. Zira aradan •n· n er iç' d h • "tı mu h ın e emen be· 

illin . ~ asıran ıi:ıi düfündüm 
. •çııı 1 ' 

''°'di ça ıştım. Neticeyi 
edetinı 1 ~nl.ıyacaksınız ve Umit 
karş1 b tıl ılk dakikalarda bana 
fiL· es erniy b 1 "lrleri de~. e. aş adığınız fena 
kırnda gıttıreceksiniı. Hak-

Y&nılcJ w 

Bana •.gınııı anlıyacaksınız! 
hamletme ~e!ınce, fazla gurura 
rUşütnd Yınız: Sizi daha ilk .gö· 
SÖyJiyec: w t.arnaqıen tahlil ettiiim i 
b· gım f 1 · · ır ada Y• ve ışe yar~r 
" rtı€ın12: F k .1ac11112 1 

• a at paraya ilıti· 

h 
odu~ 

Va ~ileş' gu zaman derhal 
• 1Yorsu nın onu d nuz, hiçbir tehlıke· 

n en k - Ef açmıyorsunuz f 
endi .. 

h - Bırakanı d 
en •iıi b z evam edeyim. 

"ermek u.r~ya bir ahlak dersi 
bir iş •çın değil, fakat 

Çağırcla•I l t~l~lif etmek için 
e lif edeceğim ,_ mn-

~~ ....... ~~~fs~t~an~b~u~l;r,;;;;.ı;,;oB~e--le~.d~iy~~~s~i ......... İl~a~~~ıa_r~ı___,~=*~~j 
AHbey köyünde yapılacak mektep binası kapalı zarfla münaka· 

saya konulmuştur. Talip olanlar şartname almak ve ke~if evrakını 
görmek üzere hcrgün Levazım \1üdürlüğrıne, miinakasaya girmek 
için de teklif olunacak bedelin yüzde yedi buçuğu nisbetinde te
minat makbuz veya mektubu ile teklif n·ektuplarım 13 - 10 - 932 
pt'rşenı be '°ünü saat cın beşe kadar Daimt Enciirr.erıe vermelidirler. 

Manisa B~lediyesinden: 
Şehrimize isale ve tevzi 

edi ecek 419 bin lira keşif
li su işi 22/10/932tarihine 
müsad·f cumartesi günü 
saat on beşte belediye da
iresinde pazarlıkla ihale 
olunacaktır. Iha leden son
ra belediyece Ziraat ban
kasından istihsal oluna
cak teminat mektubu mü
teahhide verilecektir. Ta
};pleriıı münakasa şartna
mesinde yazılı evrak ile 
mezkôr saatte Manisa be
lediyesine müracaatları 
lüzumu ilin olunur. 

Resminizi Bize Gönderiniz, 
"« "" ~ 

Size Tabiatinizi Sögliyelinz ... 

Adan ada AbdUllAUf Ef.: 
Çalışkan ve 
beceriklidir. 
Hüsnü mua

meleden hoş
lanır, uy allık 

gö~terir, iğbı· 
rarı hiddeti 

J gelip geçici de-
1 ğildir. Devam· 

]ı olur. l\luha· 
tabını sıkmaz, 

konu:.acak bir mevzu bulur, tavrı· 
hareketler ile kendisini ~e\ dinne-
siıı i biliı. ' 

Adanada Sadık Ef.: Ağır başlı 
ve çekingen· 

dir. İşinde be- -
cerikl i ve iş

güzar olur. 
Nadiren neş'e· 

lenir ve güler. 
Her yere ... okul- .. 
ımız, çok kişi 
ile düşiip kalk-

maz, hesabını 
bilir. Israüan 
içtinap eder. • 

./ 

Mehmet Emin B.: Kısmen macr-t:> 

mı _ever. • 

rurdur. İzzeti 
nefis mesailiıı· 
de alıngan ve 
kıskanç davra
!1ır. Sayılmak 
ve saydırmak 

ister. l'ahak· 

küm altında 

çalışmaktan sı· 

kılır. Temiz· 
liği ve intiza. 

M. D. B.: ( Fotoğrafrnın der-

cini i temi yor) Komiktir. Her ~eye 
ınizah nazarile hakar, nadiren ke· 
derlenir \e elemlerini mulıitin<len 
gizler, şakalara, muzipliklere ta· 
Jınıunıiil gfö:tcriı-. Çabuk ehbap 
\e 15ühali olur. Muhatabını kırma
ınn~a dıkknt Pdt•r. 

Kupon digor sıyfaıııııdadır. 

Sırrı B.: Sakfıı ve U) .. aldır. 

Mü c a tleleden 
gürültüden \e 
patırtıdan pek 

1 hazzetmez, eş
yasının 'e pa
rasımıı kı) me. 
tini bilir, i -
raftan ictinap 

eder. Kemlisi

ni alakadar et· 
"""iven c::e)•lc-rle ,, lr 

dedi kodu mevzularile Lti~kali 
pek sevmez. 

• 
Sabih B.: Zeki ve neş'"lidir. 

Muhatabını sık

maz, vehleten 
tesir yapmıya 

muvaffak olur. 
Parayı sarfe· 
der. Bü) üklü· 
ğü sever, eğ· 

lenceden mah
rum kalmak 

istemez, kadın 
ve sevgi bah
sınde maceraya temayül cdrr • 

• AbdUlkadır Ef.; (Fotoğrafının 

dercini iatemiyor.) Tcvru hareket

leri kapalı ve manalıdır. llu usi
yetleri hakkında malfımat \•er· 

mekdeıı içtinap eder ketum rla\·· 
ranır. ~Iuhitini bulduğu zaman 
konu~kan olur. Sadeliği ve _essiz· 
liği tercih eder. Atak n atılgan 

değildir. Menfaatlerinden koln) lık

la foragat edemez. 

• A. Haydar Ef.: (Fotoğrnfınm 

dercini i~temiyor.) Miislelızi ve 
mütcccs~istir. Her şeyi kola) ko

lay_ beyenmcz, gürültiilii ne patır

tılı konuşur, etrafta olan biten 
şeyJcı·i C\ 'ela görür ve işitir. Bir 
şe) i ııaklc<lerkcn nıühalaga) e te
ma) ül eder. 

~ =-::=---~-================================::============-==== 

OZAYEDE SATIŞ SALONU 
Ankarada Açıldı 

Balıkpazarı meydanhöı Polls noktaama k•r•• Tel: 2036 

Muhtcreııı Ankara halkının pek lüzumlu ihtiyacım temin için 
ıııcı kezi bir yer olan Balıkpazarrnda Polis nokta::.ma karşı biiyük 
ınağaz.t ( MCZA YEDE SATIŞ SALONU) olarak açılmıştır. llurada 
halkın "'atmak ist11diği e ya tc§lıir edilecek ve mümkün olduğu 
kadar değer fiatına ve cınin bir şPkil<le satılacaktır. ŞinıJilik 
ı:;alonda mukannen olarak lıer pazarte:::-i ve perşemhc giinleri Beledi) e 
tellalı ınarifrtilc aleni miiza)cdc ile ve ~uir günlerde eş)anın 
muhanmıcn kıymeti üzerinden :,alış ynpılaçaktır. 

İcabında devairi re"ıniye ve halk tarafıudnn arzu edi len günde 
de ınüz.ı) ede ile .;;atış yapılabilir. 

1 - Müza)erle Satış Salonunun nçılma,ı YC müzayede surctile 
... atı~ların burada yapılmasını Belediye H ıp eti ta::\ ip etmiştir. 

2 - Salonda l\ılüccvhPrat, ınobil)e ve Lilumum ev eşya ı alım 
\e ,atımı )apılacaktır. 

3 - Halka 'e memurine kola) !ık olmak için berayi ma~lalıal 
'<'}U taln ili memuriyetle ıa:ra)u gidecek z~vnt tarafından Salona 
te \ d i edilc~ek VC) a la;ra<la n gönderilecek "~) a },ahul ye !:atı~ ı 
nnitı ... nkıp bedelleri derhal namlarına günderilc~ı·ektir. 

4-Salon idare-.i tarafından alınacak iicret çok mutedildir. Bu hu-.u!;· 
ıaki dahili talimatı~aıne Belediye Encümeninin kararına iktiran etmiştir. 

5 - Satm.ık ve almak i ... tediginiz her Hirlü e yayı salon va· 
... ııa<:ile ) apıııanız ınenfaatinizı muciptir. 

6- S&tılık ' 'iya .. ı olanlaı Salonda tf'~hir edPbilir. almak istiyenler 
dr lıu •'t)'ıl) ı gi)n•bilir. Bu lıusll ta daha tuzla maluınut .almak için 
Salon \lüdurİ)etıne \C \ahut(2037)No. telefon f'lmelerı nen olunur. 

Türk Anonim Elektrik Şirketiniien: 
İstanbul Elcktdk, Tramvay ve Tünel Şirketleri ile İstanbul 

ve Kadıköy Havagazı Şirketleri ve Tesisatı Elektrikiye Şirketi, el
yevm ve oldukça uzun bir müddet iç.i~ münhal hiçbir memuriyet
leri bulunmadığını i)Jin ve hiçbir nelice verilmiyecck olan hizmet 
talebinden sarfı nazar olunmaımı bilhassa rica ederler. 

Binaenaleyh müstedilere alakadar olan hayırhah zevattan ıeleD 
tavsiyename ve teşebbüaler hakkında dabi keyfiyet aynidir. 
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t(ışlık Battaniyelerinizi ~ 
Yerli Mallar Pazarından 

Alınız. Çünkü ALDANMAZSINIZ 
lstanbul: Bahçekapı - Beyoğlu; İstiklal caddesi - Ankara: Çocuk 

Sarayı Caddesi - Samsun : Bankalar Caddesi 

Sultanhamam ( Sabık Şamlı mağazası ) 

Buhranı hazır nazarı itibara alınarak fiatlarımız 
.rekabet kabul etmez derecede tenzil edilmiştir. 

KIŞ MEVSİMi GELMEDEN EVVEL 
Fırsattan istifade edilmesini müşterilerimizd en rica ederiz. 

FIATLAR MAKTUDUR - SATJŞ TOPTAN ve Perakendedir. 
Daire l - Y ünlü, ipekli, pamuklu ve kazmir çeş itlerj nin müntelıap 

renk ve cinslerL 
., 2 - Kışhk fa-niJalar, h er boy ve r enkte, tr ikoya dahil ceket, 

yelek, kazak • kostüm ve muşambalar. 

" 3 - P ij ama, gömlek-yaka, m endil, e ld iven, çanta, levanta keme r. 
,, 4 - Kadın, erkek ve çocuklara mah~ uı1 muhtelif 

boylarda moda f&pkala r. 
,, 5 - Kadın mantoları, hazır çocuk elbiseleri, roplar. 
,, 6 - Hazır erkek elbiseleri, pardesüler, paltolar, gabardin 

p ar.leaüler, go!f elbiseleri. 
., 1 - Erkek ve lcadınlara mahsuıı aon moda S tar, Mekbar, Delt 

marka kunduralar, terli k, pa tik, çocuk kundura ları. 

., 8 - Dantelalar, floşlar ' yü nler, makaralı-r, taraklar vesaire ... 

Ticaretanemiz 30 senelik tecrübesine istinat eder 
Her nevi ihtiyacınızı, fiatlarJa çeşitlerimiıi tetkik etmeden 

Başka Yerden Almayınız. 
Menfaatiniz Bunu Emreder. 

,_,.. 
KaritclOer, mide, barsak, ta,,kum hastahklarma ~ 

TUZLA İÇMELERİ 
Sabahları köprüden 6,30, 8,20 10, 11,40 da Haydarpaşaya 
hareket eden vapurlurın trenleri ve cuma sabahları ilaveten 

(7) Yapurunun treni membalara kadar giderler. 
içmelerden son tren 15,55 tedlr. 

.. 
Gübre ilanı 

fstanbul Belediyesi Karaağaç Müessesahndan: 
Eski b~deli 2030 lira olan pay mahalli ve mezbaha ahırların· 

da bir sene içinde birikecek gübreler için yirmi gün müddetle ya
pılan müzayede neticesinde verilen bedeller eksik görüldüğünden 
belediye müzayede ve müncı kasa nizamnamesi mucibince bir hafta 
daha ilanına karar verilmiştir. Verilen bedel haddi kifayede görül
düğü takdirde 12 • 10 - 932 çarşamba güni.i saat 15 te müessese
de ihalesi icra kılmacaktır. . 

Taliplerin yevmi mezkürda müessesede hazır bulunmaları 
ilin olunur. 

İnhisarlar İdaresinden İlan 
Novl Muham ıııcn ınikt.arı 

Köhne kanaviçe 
,. kmnap parçaları 

" çul ti 

" 
ip 

" 
" markalık Amerikan 

bezi parçalan 

Eski harflerle yazılı ev• 
rakı matbua 

Balyadan çıkan kAğıt par· 
çaları 

32000 Kilo 
1550 ti 

3300 " 
11550 " 

250 ,, 

15000 
" 

10000 
" 

ı 

1 ~ 9) a ııı n lıuluııd ıı~u ııı alıal 

Azapkapı tlitün 
deposunda 

) Kabataşta inhisar 
) baş M. deposunda 

) Cibali L· ambarla
) rında. 

Köhne tütün sandıklarına 
mahsus muşamba 

1200 Adet) 
) 

Cibali fütün fab
rikasında 

Küçük kola tenekesi dört 
lıöşe kapaklı 
KUçük kola tenekesi kapak11z 

,. " " uzunca mil-
devver kapakh 
Küçük kola tenekesi kapaksı:ı 

Yağ tenekesi ağzı vidalı 

15 

200 
5 

5 
5 

.. 
" 
" 

" 
" 

-Tecrübeler 
göste rdi, gösteriyor 

ve gösterecektir ki : 

-yerli-

KURT CiMENIDSU 
ÇOK YÜKSEK-
ve her işte , her noktadan 

EN ELVERiŞLİDİR. 

Ç A B U K ve S H H 1 

f:tısuı, ~alıu ni'uz, f1rç1sıı; 

TIRAŞ oiın.ık 

ister ıııisi ıı iz. 

RAZViTE 
J,rcrnini J,ullnnııııı. 

MIKROP~oıaıı fın;-nlarılan, yiizU
nlı7.iiıı cildini Lı uru 1tıırırn potaslı 

krem vu ı::ıbuıılıırdan k urtulur~ u-
11117.. Kilçilk vo biiyılk Wrlor 
' :ın l ı r. Her ycrılıı satıl ı r . Deposu : 
Y t-şih1irok, :'1\':1P1y:ı11 Ilan ı N'o. Hl 

'ret. :!O 1 ~u 

MUCiR VE MÜSTECIRLERE 
Köm ürünüzü aipariş etmeden 

ANGELO 
WAL1'ER GRISTKI ve ŞÜREKASILE 

iSTiŞARE EDiNiZ 

Kuruçcşınc, ~o . 4.> Tol. Bellek 1 t1 
lııgiliz aııtrnsit ve kok kii rıı ii rlc rilo l' riqrt
rnan , kardif, atlıniralte hıtt•:ımkoal, ı :rcy

li, Kril•lo ,.e yıkaıııııt!J köıııUrlcri, Ev
••fl garantJIMir •. ı ;ıı ı ı.t a ı:ı htıın lı aıı 
Kar Lmtı st11fa sokak ~·o. 12!J 'rol : ı:w ı 2 

Halka Müjde 
Kışın yll klaştığıııa merak ctowyi

ıı i 1. ,\hl n ıı ııı:ul:Lrı i l tHliği rı iz 
ı ıı ıı ğaı:ııl aıı 

Her nevi eşya 
ay vade ile 
ala bilirsiniz., 
Gazete ile 

Teshilat 
müeu esesine müracaat ed~nlere 

% 2 1/2 tenzilat yapılır. İstan
bul Celil Bey Han, Orozdi • Bak 

karşısında No. 33 

Tcş~~ 
Avrupada b:rinciliği diplomalarla musaddak şayanı itimat oıark' 

HASAN 
MUST AHZARATI: 

Pt•rnkP. n de Adedi kuru~ 
Hasan kuvvet şurubu küçük 60 

" .. " büyük 100 

" ., il 

Hasan kolonyası 

" " .. " 
" 

ı K. ısa 

1 24 litre 20 

1/16 ,, 30 

1 8 
1'4 

.. 
" 

50 
100 

" ,, 1 2 " t 80 
Nesrin kolonyası 1 8 litre 30 

.. " 14 .. 50 

.. .. 12 " 80 
Hasan tuvalet sabunları küçük 20 

.. " " büyük 30 
Hasan gliserin sabunu 20 

., " ,, limon,gül 25 
Hasan çocuk poclrası 20 
Hasan siirmesi (sürmedanhğı ile) 20 

,, ,. Luks büyük 50 
Hasan (Dantos) diş macunu 20 

,, (Dantos) diş suyu 33 
Hasan Biriyantini 

Hasan Zeytinyağı t 4 K. 

" " 
" it 

,, 
" 

12 " 
1 .. 
t Ok. 

40 
25 
40 
70 
90 

,, t1 2. 1 2 n1i9osil e 225 
" 11 5 "tenekesi 450 

.. " 13 " " 1 100 
Hasan Bademyağı Şişe 30 

Hasan Kmakına Hülasası 30 
Hasan Fayda 1/4 k. 45 

I~ 

Perake ııJe Adedi .kııtf 

' Hasan Fayda 1 2 ,, 

• 
" " 1 " . ' Hasan Fayda 6 litre tenekesılt f. 
,, ,, Pompa 

Hasan çiçek suyu 1/4 k. 

.. " " 1,2 " ~ 
Hasan gül suyu 1 2 kilo 

,, Mai mukattar (Odistile)' 
Hasan Garanto (perezervatif) 

., ,, ,, ipekli 
Hasan diş fırçaları muhtelif fi" 
Hasan bahkyağı 1/4 k. I 

" " ı ,2 ,, -
1 .. ' Hasan diyabetik çikolatası 

" ,, 

" " k . 
Hasan gluten ekmeği 

,. " gevreği 
,, Bademli gluten ekmeği 
,. Gluten makarnası l 2 k· -
" ,, Şehriyeleri 1 2 k. 

Hasan pirinç özü unu 250 gr. 
" buğday özü nişastası ,. ' .. irmik özU 
,, patates özü unu 

" ,, 
arpa 
yulaf 

" " 
" 

" ; 
" ;: 
,, -.. ;. 

,, mercimek özü unu ,, ; 

,, bezelye " ,, ,, -
,, Munasti nezle panzehiri ..& 

Trihofil Saç Suyu ~ 
Treparsol Frengi ilacı ''-
Süheyl Romatizma ilAcı •, 
Süheyil iştah ilacı ~ 

• Eo ucuz, en iyi bakımlı, en temz:, her hekime açık hutaoe 

Şişli Şifa Yurdu 
Şi41i Terkoa su depoau civarında Tokalo oğlu ıokatı No. 29 
Pu!~ <.'iiı.'i ilcrotle, röntg-eıı vo t'lokterotorapi, lılboratuar 

mııııyeııolNİ vo paıısırıarı 

NlŞANTAŞINDA 
LeylJ va Neharf - Kız ve Erkek 

Feyziye Lisesi 
Memleketimizin bu en eski hususi müessesesi talim ve terbiye 
sahasındaki faaliyetine l 7 eylul 932 tarihinden itibaren başlamış .. 

tır. Talebe kayıt ve kalıuli.ine devam edilmektedir. , .............................................. ~ 
PETROL 

-NiZAM-

SAÇ DÖKÜLMESİ VE KEPEKLERiN 

en müessir ilacıdır. Saçları uzatır, 
kuvvetlendirir • 

Zafıy ti unıum iye, İflihuızlık ve kuvveh izli k 
f aied Ya teıirl r<Srfllen : 

FOSFATLI 

ŞARK MALT 
Hulasası 

Kullanınız.. Her eczanede 

ince talaş 
Kola fıçısı orta boy 

30 çuval 
10 adet 

Ciball tütUn fabri
kasında ---- Teldon ı 23946 ___ .. 

Gümrük Muhafaza Baş" 
müdürlüğünden: 

Riva Süvari Muhdazasımıı tamirine dairdir 

" ,, büyük .. 
Kola tenekesi yeni ve eski 
gaz t enekesi cesametinde 

20 " 
270 " 

Demir çember müstamel 800 Kilo 
Demir kola fıçı sı 20 adet 
Ambalaj tenekesi 30 Kilo 

BalAda nevi ve miktar yazılı eşya 13-10-932 tarihine mUsadif 
perşembe glioti saat 14 te pazarlık ıuretile satılacaktır. 

Talip olanların teminat akçelerile birlikte Cibalideki inhisarlar 
le'fnam ıubui aabt komisyon_. mürauat etmeleri ÜAa olunur. 

Dr. A. KUTİEL 
Karakö1 Barekçl fırını aıruında 34 

&on Poata MaUaaa •ı 

Sahibi : Ali Ekrem 

Netriyat Mlclirü: Halil Lltff 

1 - Riva Süvari muhafaza mıntaka binasının mevcut ketif-
namesi mucibince pazarlıkla açık kırdırmıya konulmuştur. 

2 - Kırdırma şartları kağıdının tasdikli suretleri Başmudil' 
riyetimizden alınacaktır. il 

3 - Kırdırma 11 - 10 • 932 tarihine rastlıyan çaşamba gilll 
saat ( 14) te BaşmUdüriyetimizdc kurulacak alımsatım komisyofld 
tarafmdan }apılacaktır. 1~ 

4 - Her istekli, biçilmiş bedelin ~o7,5 ğu olan yirmi lira . 
kuruşluk muvakkat güvenme teminatlarile belli 1&atten evvel kolllil"' 
yona gelmeleri. 

5 - Örnek BqmGdiriyetimizdedir. latekliler orada ıörebilitle'-


