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V• 1111 "'l"' Dun Takıim ıtadyomunda Bulgarların Levskl takımlle Galatasaray karşılaştı. 
.l lne ıVI. ag Up Bulgar takımı yüksek bir oyun gösterememekle beraber Galatasarayı (2· O) 

Ol' J. k f gibi bir farkla mağlüp etmiye muvaffak oldu. Bu mağUibiyetin sebebi Galatasarayın 
UU • karmakarışık bir takımla çıkması ve pek bozuk bir oyun oynamasıdır. Tafsilat bugUnkU 

lpor sayfamızdadır. Burada iki takımı bir arada görDyorsunuz. 

• 
istinaf Mahkemelerı a-

• 
ziranda işe Başlıyacak 
Adli Kongre Vazifesini Bitirdi 

Ankara, 12 (Hususi) - Adliye Veklletinio yeni 
aaıırladığı kanun )Ayibalarını tetlc:k etmekte olan 
~skiıehirdeld Adb kongre mesabinl bitirmiştir. 
Adlı teıkill\t lliyihaaı ile IAyiha hakkındaki mUtalea• 

llameler kongre tarafından tetkik edilmiı, layihanın 
eıaa maddeleri muvafık buiunmuıtur. Verilen maltı· 

cek ve Meclisin bu dewe•inde mUzakere olunacakbr. 
Adliye Vekileti, istinaf mahkemelerinin ı hazi-

ran 933 tarihinden itibaren vazifeye bqlamalan 
için ıimdiden hnzırlaklara girlımiştir. Vekllet maha· 

filinden alınan malOmata g(Sre, yeni adli teıkilAt vo 
istinaf mahkemeleri bOyQk bir ihtiyacı ka11ılıyacakbr. 

ınata göre kongre, yeni te kilit llyiba11ndakl istinaf 
lbahkemeleri teıkiline ait maddeleri kabul etmiştir. 
l&yiba yakında Vekiller Heyetine verilecek, burada 
tetkik olunduktan sonra Millet Meclisine gönderile· 

Ankara, 12 ( Huıust ) ..- Temyiz mahkemesi 
azalarından mllrekkep olan adliye intihap encUmenl 

bu ayın on beıinde Vekllette toplanarak mllnhal 
olan adil memuriyetler için tayinler yapdacakbr. 

Güzel Bir Kız Yüzünden 
işlenen Cinayet! 

-
Beş l_(işi Bir Eve Baskın Yaptı, 

iki Delikanlı Vuruldu 
d ~üzçe, 1 l (Hususi) Bu civar
k 8 akraz köyünde çok feci ve 

1 .knlı bir cinayet iılendi, iki de· 
~ anlı vuruldu. Hidise bir kız 
ğ açırma yllzünden çıktı. Yapta· 
h~~· t~bkikata göre, bu kanlı 

ısenıo tafsilitı ıudur: 
Bakraz köyDnden Abdullah 

:~Ju Mehmet isminde yaılıca bir 
d ~un ın 15 yaşında Huriye ismin· 

1 el bir kızı vardır. Oldukça gil· 
e ' fakat ağır başl& olan bu kızı 

i;.:.i köyd~r_ı • Mustafa oğlu Murat 
ınde bırısı sevmektedir. rAur t 

levd"v• le 
defa 1~ ızı babasından birkaç 
1 ııtemiş, fakat kız benUı ev-
be:nıe çağına gelmediği için ba
M 81 

bu talepleri reddetmiıtir. 
geurat b.una rağmen kızdan vaz· 

Çmernış ve glizel Huriyeyi ka-
çırnııya k . . 
r arar vermıştır. Bu kara-
~nı cebren tatbik sahasına ge
çırnıek • r M 
ruıd M ıyen urat, arkadaşla-
<>ğl an u ~ afa oğlu Ali, Ahmet 
·~ u ~brahim, Mustafa oğlu Halil 
~t uktafa oğlu lsmaH isminde 

öy delikanlısını yanına 

&•vdljl kız için kanlı bir cinayet 
lfllyen Murat 

alarak dDn gece kızın oturduğu 
eve hDcum etmiştir. O sırada 
Huriyenin babası evdo olmadığı 
için beı delikaolt hiçbir mani 

C De'l"amı 11 inci •ayfada ~ 

Tayyare 
Piyangosu 

ç.unc tertip taggare 
o an dördüncü ke

,.n., .. n .. d n bafiandı, b 

d d "m edıldl 

K n n umaralan 
10 u cu Sayfada 

ulacaks nız 

Besim Atalay B. 
imtihana 
Çağırıyor 

Aksaray Meb'uau Besim 
Atalay Bey, lbrahlm Allettln 
B•yl ımUhan•I ça§ırıyor. LO&o 
fan 9 uncu ••yfamızda oku· 
yun uz. 

j DiplomatlaraHükmeden GizliKuvvetler 

BeyazRusKırallığınıDoğ-
•• 

madan Oldüren Kimdir? 
Saad Zağlu] Paşa, Entelicens Servisin 

En Çok Takip Ettiği Adamdı 
-11- Yazan: R. Boucard 

Entelicenı servis diylp geç
meyiniz. HAdiselcrin seyrini dik· 
katle gözden geçirdiğiniı ıaman 
görUrsnonz ki bllyük İngiliz im
peratorluğunun bu en bllyllk le
tihbarat şebekesi, her fiil ve ha· 
reketile tarihin de geçiıi nzerinde 
iz bırakır. Bu teşlıilitıo fU veya 
bu numaralt memuru, ister Japon
ya, ister Tnrkiye veya Fransaya 
iş görmek için gönderilsin; onun 
başlıca vazifesi, memleketinin 
menfaatine, onun bir parça daha 
fazla nilfuz vo kuvvet bulmasına 
~alışmaktır. Bu uğurda, aleyhinde 
çalışacafı kimseler, isterıe doıt
lan, isterse dllf manları olsun. 

Versay muahedesinin imzası 
akabinde geçen h4disat habrlan
dığı uman, İngiliz istihbaratının 
bu vak'alarda, no bllylik bir gizli 
rol oynadığını hayret -Ye dehıetlo 
mllşahede ederiz. 

Bunun aebebl harp ıonu tan
ztmabnda muhtelif devletlerlıı 
aldıkları muhtelif karar ve teıdbir

. lerdir. Entelicenı sema, bu karar. 
ve projelerden lngilizlerln men
faatine uygun olaıılerla bittabi 

Saad ZallOI Pafe 
allkadar olmaya lnzum görmemt,. 
tir. Fakat lngilterenin gayesine 
zıt gelen anlaımaları baltalamaya 
da baılıca vazife bllnıiıtir. Çllnldl 
Entelicenı aerviıin bnton fikirlere 
yırleıtirmek istediği akide ıudun 

"lngilterenin btecliji Allıbia 
da İ.ltediğidir.n 

Aıajıya kaydedeceğim iki 
( Devamı 8 incl ıryf ada ) 

icra Pahalıya Mal Oldu 
Rehin Edilen 

Masraf Az 
Malların 
Olmak 

Satılmasında 
Lazımdır! 

BUtOn m•mlekette bir ••fkat ac•I• eddedrten 
Emniyet Sandı§ı bin••• 

Düa matbaamıza bir ıiklyet· borcuna 6demek için lmkln Ye 

çl geldi, elinde alellde gazete ıaman birakır, binaenaleyh benim 
klğıdına ıanlmıı bir kutu, bu ku- malım da aablmadı, tekrar elime 
tunun içinde de tek tqlı altın bir geldi, fakat bu defa biraz gl\o-ı 
ytızDk varda: JDkle geldi Bakınız niçin? 

" - Bunu g6rllyor musunuz? diye Emniyet Sandığı evvelce va~ 
ı6ze başladı, ıukınblı zamavılannda deal bul61 etmek llzere olan 
ınta aava elimde kalan bir~c~k borçlan zamanından çok evvel 
malımdır, bunu da &bllrlerının sahiplerine haber verir, bir neviı 
yanma fOllamıya kıyamadam, - Zaman yaklaııyor, ademiye 
bazao ihtiyacım olursa Emn.i~et hazırlanımz,5 şeklinde kUçDk bir 
Sandığına !götnrUrllm, mukabıho- tebligle alikadarlan ikaz eder. 
de dört lira alırım, sonra borcu• Sonra bu tebligleri bir iki Qç 
mu öder yine çıkanrıml Emniyet defa tekrarlar dururdu '•e borç-
Sandığı bir tefkat ocağıdır. lular da borçlarmı ödemiye za• 
Kendisine terhin edilen malı mao ve imkin bulurlardı. 
kolay kolay satmaz, faizini alar. Halbuki burada bir icra K .. 
Uzadıkça uzatır ve aahibine ( Duamı 8 inci aaJfada • 
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(Halkın Sesi 

Köylü Kolaylık 

ı ~ f' 
Günüıı Tarihi 

istiyor 
Anu.rt.dan golen ıon haberlere gll· 
n Ziraat Ve'lt&leU UylOye ıahulet 
olmuı iıriot giritülf buğday ıatın 

&lınmul itinl gelecek sene tetmll 
ldeeektir. Bu huıuata halkın fikir 
Te tanaatler1al yasıyoruı: 

Salihattin Bey (Salkımıın~t S) 
- lhtda1 flatial dltOrmemek n 

•••11• bir meYIJecle tutmak ip 
•ık6metia alchfı tedbir yırind..Ur. 
Guetılerd• okudutuma p., IMa 
•uuataki tedbir tqmil edilecekmit
Hakikaten sok iyi olar. Kiyle "-!· 
dayını iıl bil' fiatlı aatana Galaa 
~ok çahıır .,,. daha çok ek•. 11 .. ,.. 
JeD blı- fiatlo butday aham•• bak· 
kındakl kararı tütüne de latblk et• 
melidir. Tütün ihruab m6ddelerimi· 
.ta baııada 19Ur. O.a k•amak 
I"• alınacak tedbir .....Jeketia Jfl· 
slaG ıüldilreeektir. l.abetli te«IWrler 
alan hGldlmetln lıa .U.da u bdllh 
almalcu l'ccıkmi11cefi •ahakkalrtır. 

Jt 

füddık Bey (Esirpuarinda, ~2) 
- Hikimetla Zlraal Bukua T&· 

Mta8'1e bufda1 .ı.ua k.ö1lüyG diril
tir. Daha dofrasu klJltlala Wtln 
malaau11ni blkAmet &imala, ltaa 
••kabil ae köyli,,. .... ta, eLhafu 
maddelwi, meeelAı r.z. si1ecıeJr. d
raatte kallaaalaeak ..,ayı nrmelltlir. 
a-ce bundan iyi bir ,.ı yoktu. 

• 
JJ~u.n n· (t)emberlitafla lokantacı) 

- Kl,.ıı r•ld,e •··-- •
.m,.tı.lir. e. eberiJ9ll Un.ak 
için bük011ıet bujday HlıD almakla 
en b6yük bW İf 1apayor Y• kayUlyü 
t.fecide::a kurtarıyor. Tltin züraıaı da 
lcorumak lçi.ı bu 1olda tedbiri~ 
•1ı .. Mlir ve çok fa14ab olur. .. 

Kurban n. (Çemberlifat 4-6 • ~o ) 
- Memleketıa •ntı klJIM•. 

Hlbilmetia 1tı,ı.,a alta ~ ... ka• 
Wr . hale ~ttr .. lr ip ..._ but· 
day aldığı r1bi til~n aJmuı '• 
dôtru olar. Gauteı.. lzaa&de .caebi 
kumpanyaiarıa ucuz tiitlla almak: 
için birleatikler:aı 7a:ıı7orlar. Eter 
Ziraat Bankası bw~day aldıtı rlbl 
tölün de ahraa bmpaayalaran bu 
blrl91meleri fayda elma. 

Çok Yazık! 
(jü)yağı lhracabmızın Niçin 

Durduğu Anlaşıldı 

Soa aenelerde F ransaya gl)
yağı ihracatımız durmllfhı. Bu 
hususta Paria konsololluğumuı
dan gelen bir raporda, aoo aene-
lerde gillyağcılanauzm taahhDt• 
lerini ipka etmedikleri, gilyağla
nmızm nümuneye uygun olarak 
pnderiimediii ve atlJaialanau
un bile :yapbldara; buaua için 
F ransazlann bizden giilyafl almak-
taa aarfanuar ettikleri bildi
rilmiftir. BUigariar i8e bu nzi. 
yettea iatifade ederek F ran .. aın 
tllY•iı ibtiyacam temin içia bir 
•a.ıma yapmqludar. GlllyaiaDlll 
kilom 350-700 &uimr. 

&: - Bu •• lla! b6yle tt.. 
.. Bey? 

Her Davete İcabet Etmemeli 
Br Kadına Yemek Yerine Mufassali 

Bir Dayak Ziyafeti Çekildi 
BalurklyUnde Yenimahallede rarip bir dayak 

atma hAdiHıi olmq, bir madam ziyafete davet 
ettiji difer bir madamı ba71lboaya kadar diğ
mDftilr. 

1 
,erefine bir ziyafet tertip ederek Aautuyayl da
Yet ebnİftir. 

Ziyafeti tertip eden Madam Koran1adır. Ziyafe· 
le çağrılan, fakat dayak yiyen de Madam Anasta11-

yadır. Madam Anaatasya ile madam Koranya enelce 
bir dedikodu yidnden biribirlerile dardıımıılard.r. 
Madam Koranya yapılan · dedikodudan çok müt~ 
eulr olmUf ~• bir ailn Madam Anastasyayı döğmeyi 
flktino koymuftur. iki kadm bu dedikodu yih:ünden 
b'iribirlerile dargın olduktan için yekdiğerine teaa
cl1lf edemedildcrindpı Madam Koranyanın dayak 
tuavvuru tahakkuk cdemcmİf, madam bu İfİ tahak
kuk ettirmek için bir çare aranuya bqlamlf vo 
ortaya mutavauıtlar koyarak Madam Anastasya 
ile banıaufbr. 

Anaıtuya kendi terefine tertip edilen ba siJa
fetten pek mltelıauis olmuş, randevu nrdiii 
Natte Madam Koranyanaa erine Iİtmİft fakat 
ortada ziyafete del&let edecek bir humak gkeme
miftİr. Uzun bir mllddet oturup iatizar ettikten 
ve kimsenin r.elmedijini de g&dllkten sonra: 

- Kuzum Koranya ziyafete benden bafka 
kimseyi çağırmadınmı? demiştir. Madam Konnya 
el. bu nale gayet bapn bir eda ile: 

- Hayuf cevabını verdikten sonra: 
- Ben seni yemek ziyafetine dejil, dayak 

Bu hanıma bldisolİ Madam Koranyanın tasa•· 
vurunun tahakkukuna hizmet etmiş, madam barııma 

ziyafetine çağ;rdım, sen benim aleyhimde dedikoda 
yapar mısın? demiş ve zavallı Madam -~JI 
altına alıp rastgele döğmeğe, saçını başını yolmıya 
baflamıtbr. Madam Anutasya feryat ve ialiaida
dına yeti,en komtolarnı gayrctlerile bayıaa bir· 
halde kurtanlmaşbr. 

İlkmektepler Dilenciler 
lstanbulda Mektep Mcvcu- Ne Şekilde 

du lthiyaca Kafi Değil Yakalanacak? 
ÇocUkları ilkmekteplere nam

zet olarak kaycledilmiı olan 
çocuk -.elilerinden -baalan pze
temize mftracaat ederek ba gibi 
çocuklara bir mektep bahmm .. 
için Maarif Veklletinin naı:arı· 
dikkatini celbetmuiizi rica et-· 
mektcdmer. Vapbllmız tahki
kata gi>re, meYcut ilkmektepler, 
mtıracaat edea taleWere kifayet 
etmemiı n bir lama çocuklar 
açıkta ka1mııtır. Maarif Vek&le
tioin bu sahada bazı tedbirler 
almua mahtemeldir. 

Bir Yankesici Tutuldu 
Nuri ve Akif isminde iki sa

bıkalı Fındıklıda tramvayda Hasan 
Efendi isminde bir ubn cebin· 
den 35 lirasını çalarlarken ya· 
kalanmJŞlarcLr. ----

Muallimler 
Ecnebi Mektep!erden Çı

kanlanlar Ne Olacak? 
Den aeneu bqancla aYUkat, 

doktor, eczacı, dişçi oldukları 
için ecnebi " akalliyet mektep· 
]eri kadl'08UDdan çakaralan mual
limler haldmula Maarif Vekili 
Reıit Galip Beyia tetkikat J•P
tardıjl haber alınmaktadır. Bun
lardan kanuni teraltl haiz 
olanlana .,azifelerine iade edUe
celderi tahmin ol11a••"tada. 

Belediye taraf mdan dilenci· 
leri toplamıya memur edilen po
lis memurlannın, yakalad.klan 
dilencileri doirudao dojruya 
Darüllcezeye götUrüp bırakbk
Jarı anlaşılmıştır. Halbuki Darlll
lceze nizaomamUİne ılnı dilen
cilerin evvel• JıO•iyetleri fesbit 
edilmek ondan ıonra da iki 
zabıt varakası tutularak o ıekilM 
Darlllicezeyo &öadnilmek la
zımdır. 

Geçenlerde bir poliı me111uru 
sokaklarda yakaladığı dilencileri, 
bnvviyetlerini tespit etmeden 
ı~tllrl\p Dar6llcer.eye teatirn et
mi1tir. Halbuki Belediye bu 
,ekli, ıabıl hüriyeti tahdit nok
taımdan teıkillh eauiyeye mu
balif bulmaktadır. Bu aebeplo 
bundan sonra yakalanacak olan 
dilenciler hakkında mutlaka za· 
bıt varakası tutulacak ve hüvi· 
yetleri kanuni ıekilde tespit 
edilecektir. 

Köy Mektepleri 
Maarif V ~kAleti köy muallim

liğine ve köy mekteplerine b~yiik 
bir ehemmiyet vermektedir. Önü
müzdeki ders seneleri b&flnda 
köylere çok kuT\•etli muaallimler 
gönderilmesi ve köy mekteplerinin 
esaslı tekilde ıslahı di"t,iinOlmck
tcdir. 

1 

Kitaplar 
Sekiz Ayda 140 Eser 

Neşredildi 

Maarif Vekaleti tarafından 
son bir sene zarfında memleke
timizde yenide,n ne1fedilen kitap
lar lıaklanda bir cet.el hmrlan
mııbr. Bu cetvele g&re bu sene
nin ilk gününden aiustos nihaye
tine kadar muhtelif mavzulara 
ait l.tO eser Defl'edilmiftir. Bu 
eserlerden 011 tanesini roman ve 
küçük bikiyclu tqkil etmekte
dir, yine bu müddet zarimda 17 
tane de şiir kitabı nqredilmiftir. 
Ne,redilen eserler arasında muh
telif iJmt mevı.ulara temaı edea 
eserlerde bu 140 adedi içiude 
kabarık bir yekün tutmaktadu-. 
Fakat ıuresı da ıayanı dikkattir 
ki bu 140 kit.ıp sekiz ay zarfın
da neşredilmiı olduğu için vasati 
bir hesapla bir giln için bir kitap 
bile diişmemckt~ir. 

Kuş Meraklısı 
Bir Hırsız Saka Kuşu 
Çalarken Yakalandı 
Sabıkalı Ahmet iamindo biri, 

dün Mahmutpaşada Kürt lnet 
efendinin bahçesine girmit eve 
girmek için kapıyı kurcalamış, 
fakat kapıyı açamaauıtır. Girdiif 
yerden boş llönmek istemiyen 
Abme~ bahçede nah olan kafe
sin iç.inden 15 lira kıymetinde iki 
saka kuşunu çalarak sa•Uf01'ke11 
yalralanm·şhr. 

Kok Kömürii 
Ve Odun 

Hükumet Dairelerinde 
Odun Kullanılmıyacak 
Hik6•etJa bU k11ranna pre resmi 

........ lnaadan bely!e odun yerine 
k .. lra.Grl k•llaaılacakbr. Ankara 
.... l.t...butda lt.luaa iki waa fabri
kam eenede m&lm miktar miktarda 
ltok •amiri pltarmaktadar. Bu o un la 
berahv bu miktar memleketin bütün 
..ı.ruat ı•ti1ae1nı karıalıyauk de• 
reeede defUcllr. Kok kamırü kulla
mi••• ltakkındald karann orman
lan .. a tahripten lnırt.a.rmak için 
ala• .. 11 Te çok munfık oldutu ıay
lea .. ktedir. B;r miitahaıaısımız ın 
nr4iti maJimata ı&e dünyanın 
hlçWr tar"fında laıın sobalarda odun 
yalnlmamaktachr. Sebebi, odunların 
~-k yanması Ye pahah olmaaadır. 
K&alr yakmaya mabaas sobal•r ya
plLlltı takdirde EretH kömilrre,.in
dea çok istifade edilebileceği Heri 
aürlJmektıdlr. Ere•li klmürleriain 
toa• (14-15), kok lıtCSmlrlerl 25-27; 
o.ı- 250 ldloeu yani bir çekisi 
3,5- 4 Hraya aatalmaktadır. Diğer 
taraftan hGlc6met:a, kok klimürCi 
bllanalmaa1 hakkında aJdıj'ı karar 
odncuları çok mGteenir etmiy~cek
tjr. Ç6Uü .. Hun m6hlm bir k.ıama 
.-.., yak•aktadar. Kok kömür 
yaWaaa lııakluadald karar lzeriae 
odua fiatlanma bir miktar dütm•aJ 
mahtemel •6r01mektedir. 

Şeker, Kahve Ve Çay 
Plyaaadalll feker, kalan ve ÇAJ 

tacirleri aralarında blrleıerek bir 
fİrket yaphklara takdirde bu üç 
ma•denin ithalinde k tirkete ko· 
layJılr p.terllecetfal tlla 1aırn ı ttık. 
Pl,...4a J• ........ maz tüldbta ıare 
tacirler bu tekilde bir tirkete taraftar 
l>uJuaıaktadırlar. Bu tirket .şeker, 
çay ~ kab" lthalibaa mukabil 
me•leket raalt•IAbndaa anu ıdl· 
letllui iltraç edeeektlr. 

iskan işleri 
Dahiliye Veklleti, lalıln itlerinin 

-.hakkak Mlntte klna•ue••el nilaa
,..... kaclw ikmaline plafalma .... 
Wldir•ittir. 

Gttmrtlk MUtehassası 
Ankara, 11 ( HU1uıi) - lnbi

ımar Veklletinin gtlmrflkler için 
Amerikadan celbettiği mfitehassıı 
din Ankaraya gelmiftir. 
• 

lstanbulun 
Vergi Vazigeti 

Defterdarlık istanbuldan bu aene 
zarfa.da tah•il cdHmellİ liı:ungelea 
(IS) •ilyoa lirallk mahtelif vt-rgiler4 
do Hnenln ilk dart ayı içinde 
yiade eUa.inclee faı.lawu tahaU 
etmiıtir. Tahakkuk eden kuanç ve 
iatlWAk nr,Ueriain lso yüzde )dmiı 

beti tahail edilmiş, ııelecek yedi ay 
içi• -cak yo.de C 25) i kaJmıtt•r ki 
mlkeUefleria bu11lan da Teftrekleri 
ye ~etecck seneye clenedHmiyccefi 
ta1'mia eclUmt:ktedir. 

2: - Galiba akbm kaçardıa? 
Hiç k&mtirden baket yapıhr mı ? 

3: Haaan Bey 
mazım azizim. - Sen anla- ' 

4: - Nıçm Haaaıı Bey? 

l 
5: lfaaa:ı Bey - Yahu .. Ko,.tır 

nc:ı kazı rclın ol .. ror, eraya sidi
, .... a. bu r.:tewaimJeı ~u:.d.n .t•lıa 
iyi hffıye ohır "'" ? 



T qriftisani 

Çzftçiyi 
Himaye 
lçirr 

erg 
- -

·-------------------· Bütün dfinya çiftçilerinin hali 
aşa~ı yukarı biribirine benzer. 

ister Romanya, Macaristan ve 
Lehistan gibi ziraat memleketle
rini alınız, isterseniz Almanya, 
Fransa ve İngiltere gibi ıanayici 
lbcnılekctlerdeki çiftçileri tetkik 
•dini1.. göreceksiniz ki hepsinde 
fİftçi muztariptir ve bu ızbrap 
Qtrnen de her memlekette aynıdır. 
Hepsinin derdi birdir; fiat me
•tlesi, tarife meselesi, kredi me
•elesi ve saire ..• 

Ziraat noktasından Avrupayı 
iki k·ıma ayırmak mUınkUndür. 
Avrupanıo hemen de yarısını 
~tşkil eden garp kısmı kendi 
~btiyaçlanndan daha az miktarda 
•ububat istihıal eder. Garpte 
Jılıuz Danimarka ve Holinda 
ihtiyacından fazla istihsal ettiği 
laububata harice ıeYkeder. Diğer
lerinin zirai mahıulleri kendile
rine yetmez, hariçten retirtirler. 

.• AYrupanın prkında bulunan 
~ıer memleketlerde IH, zirai 
latibaal ihtiyaçlarından fazla dır 
~t lıu fazla mahsullln harice sev-
ll(tdilmek zarureti vardır. 
it Bu aebeple garpteki memle-

•Ueria dll4Unc~ıi, dahili maJı. 
~talG hariçten gelen mabaule 
le lr41 korumaktır. Şark memle· 
.~1tlerinin endiıtsi iıe. fazla iıtilı
~leri için hariçte pazar hula· 
11ıllbektir. 
&.r· Demek ki Anupa memleket· 
-., •nin çiftçiyi himaye için aldık· 
~ tedbirleri iki kııma ayumak 
~l rndır. Garp memleketleri, da
.._ deki· zirai iatihullh himayeye 
ı. •c:b11r olduldan içio, onlar idha· 
~ takyit ye dahili iıtihsall tel"' 
ti aiyuetioi takip ederler. Ha
l C:• aatmak mecburiyetinde bu
:'duldan fazla mahıul ile borçht· 
.;:.• 6demek ve yaşamak mevkiinde 
'tti~. Şark hllkGmetlC".rinio takip 
'd 1• ıiyaıet ise ihracab tqvik 
lltte.rek memleketi fazla lıtihıalln 

ıcelerinden kurtarmaktır. 
l~ l>ahib mabıullbnı diğer mem
~ •tlerin mahaulltına kartı ko· 
lt.{h~ iıtiyen memleketler çiftçi· 
lco •ınaye için vergileri artbrmak, 
lbeDlenjan uaultine mllracaat et· 
ı.u~lc dahildeki iıtihaalltı aarf ve 
tib· mecburiyeti vazetmek 
~ 'f tedbirler yazetmiılerdir. Bir 
be' ~an da prim vererek ve 
~~ açarak dabib iıtiıbaallb 

; • . çalıtmıtlardır. 
"eıntkc• ıatacak fazla mala olan 
lbl, •Uer iao. prim vererek 
--~ab teıvik etmekte, fazla 
'1ına Ula devlet hesabına aabn 
)tcetta veyahut fiati dllttirmi-
1-dır. dijer tedbirler bulmak· 

n· . 
~- ll'iaci ılyaactl takip edenler 
llıt1:01a. f raau, laıiltere, Awa-

lk· •• upanyachr. 
~ d llld tedbire mllracaat ede ... 
Pfa•ıa:ı. Mıcariıtan, Romanya, 
~t•nd tau, Yuıoalavya ve Le· a· ır. 
le l>i~ d• çıftçi bir memleketiz "'P• 1111 de vaziyetimiz ıarld A ~

n:•lllleketlerine benzer. 
"-iı Yk de aldıiıauz tedbirler, 
"1aa "ldt'kı: tark memleketleri-

8ııo 
1 

tedbirlere yakındar. 
.. ,. i~ • beraber çiftçiyi hl
~arı _... hu memleketlerin al
~tr tedbirleri yakından ve daha 
1-;c14':•tile tetkik etmek ve en
ttallrl-. b~oa.cak derslerle daha 
"''nıkn dr aıyaıet takip •tmek un llr. 

D Frugi Hz. Gidiyor 
l:'tı,\l(»~ u ı;an konıoloshaneainde 
~..:· ti Qan ıe f" b" · i."'bitli F re ıne ır zıyafet 
~qr>re1{1 lirugi Hz. bugQn Toroı 
~ttket e dTahrana mllteveccihen 

e ccektir. 

1ç Mütehassıs Geldi 
.. onacrvat . . 
:of. Ör uvar ıçın ce!bediled 
•te Joıef Markı düa şehri--

telıniştir. 

SON POSTA 

Son Postanın Resimli Makalesi asanagi Ve Ziraata J L----------------

1 - Bit memlekette •anayı ıa• 
ldtaf etmeue o memleket, ecnebi 
memleketlerin pazarı n esiri olur. 
lktısadl iıtiklilia birinci ıarh tatih· 
aalde iatlklildir. 

2 - Ziraat her memleketin bel· 
kemlj'idlr. Kö7JQ ve çiftçi olmaaa, 
Tilrkiyenin Y•taınaaına imkln yok· 
tur. Bu memleketln hayati klSylüniln 
çahtmaaına ve katanmaaına hatlıdır. 

3 - Sanayii himı. ye ederken 
klSylilyQ de unutmamak, batta aana• 
yiden nvel köylliniln hayabnı temin 
etmek Jbımdır. 

Sulhte ve harpte bizi hediyen kay
lildGr, biz de onu aç bırakmamalıyız. 

rsoN 4 TELGRAF HABERLERİ 1 
Yunan Meclisinde Münakaşa 

M. Venizelos Çaldaris Kabinesine 
Şiddetle Hücum Etti 

Atioa, 12 ( Huıual) - Meb'usan Mecliainin 
dOnkD içtimaında çok hararetli mDnaka9alar olmuı· 
tur. M. Venizeloı s6_ylediii nutukta ezcDmle: 

- " BugDnkU ıeldile bu hDkOmet iktidar mev· 
)dinde bulunamaz. 1-JnkOmet yalnız Kıraliyet taraf· 

tarlarından degil, blitün fırkalardan ter ekle llp etme 
lidir ,. demittir. 

Mecliı buglln de içtima edc:cektir. Cereyaa 
edecek mlizakerat neticeainde M. Çaldariain 8q 
Vek11etten istifa edece(i tahmin edilmektedir. 

Kişinin Ölümile NetiBin 
celenen Bir Fe iket! 

Nevyork, 11 (A.A.) Kubada çıkaa bir kuarga 
eınuanda ölenlerin miktan 1000 kiti kadar tah
min edilmektedir. 

Kaıırga ıaatte 200 mil ıllratle eımit Ye bll
baua Puerto Brincipe' de çok ıiddetli olmuıtur. 
Bu ka11rıa Sanla Krey, Delsur •e Kamaguay 
ıebirlerinl tamamiJe harap otmiıtir. 

Santa Rrey ıehrindeki au metleri yıkdmıfbr. 
Şehrin her tarafmı ıu bumıtbr. Bununla beraber 
ahaliden birçoğu tam vaktinde evlerinden çakabll
miılerdir. Fakat maddi urar ve huar pek çoktur. 

Limanda birçok ğemiler, en ziyade nllfuı zayiab 
kaydedilen Kamaguyada evlar tamamile yıkılap 
harap olmuı, mtınakalit inkitaa ujTamıflır. 

B-a-ş-ve-k-il_P_a_ş_a __ Şı_a_p_k_a __ . _____ B_or-ç--::Y:--:-e-r-in-e.-:-

lsmet Paşa e;-Sabah An- Kanununa lngiltere, Amerikaya Bir 
karaya Muvasalat ·Ettiler 

Ankara, 12 (Hususi) - Bq
vekil lımet P1o bu sabah ıehri
miıe muvasalat etmif, iıtasiyonda 
vekiller, Meb'uılar ve aair zevat 
tarahndan iıtikbal edilmiıtir. 

Muhalefet Nota Verdi 
Londra, 11 (A.A.) - lngilte

renin Amerikaya olan borçlan 
hakkındaki notanın V aıingtonda
ki İngiliz sefiri vaıata.Ue Ameri
kan hariciye nazın M. Stimaona 
ıönderildiji haber alınmııtar. 

Muğlada 
Tütün Piyasası 120 
Kuruştan Açıldı 

lzoıir, 12 (Hoıuıl) - Şapka 
kanununa muhalif olarak Kemer-
albnda beyaz takke ile gezdikleri 
aörUlcn Seyit Ali, AIL Muatafa, 
Mehmet, HOıeyiD otlu Mehmet, 
Muaa ve Abbu namlarıodakl 
talualar yakalanarak Adliyere ve- Bir Garibe 
rilmitlerdir. --- Bir Kadın Mandaya Ben-
A/mangada ziyen Bir Yavru Doğurdu 

cw ,. Erzincan, 11 (Huıual) - Ha· ,.,;g ası saakalede maranıoz Şamil uıta· 
nın ıevceai mandaya beoıiyea 

Buhran tek ıözlU r•rip bir mahlOk do-

Bir Sual 
Ve 
ihtiyaçlar 

Sayfa J 

A. E. 
"Neye ihtiyacınız var?,, 
Bu can al c ı, akıl devirici 

auali soran ben değilim. Bunu 
bir gazetenin bütün bir sahifesini 
kaplıyan koskoca bir ilinm ba
şında gördüm. Burada tekr.n 
ediyorum. H iç şüphem yok ki 
bu istifham çengeline toptan ye
kun şu cevabı veriyorsunuz:"Ney• 
ihlİ} acımı:ı. yok ki? 1., 

Evel, haklısınız. Hayat ihtiyaç 
dünyası demek olduğuna göre, 
arzu!arımızın, muhtaçhğımızın hu· 
dudu yoktur. Herşeyi isteriz •• 
berıe;·i istiyoruz. Fakat müsaa· 
de ediniz de ben size buolardaa 
birkaç tanesini sayıvereyimı 

1 - Temiz. mikropsuz bir au. 
2 - Vapurda. trende, tram-

Yayda rsbat seyahal 
3 - Tozsuz, çamursuz sokak. 
4 - Hilesir ılll 
5 - Ecnebi takımlara yeoil

miyecek bir futbol takamı. 
Bu cevaplan daha fazla .. ra

lamak Ye çoıaltmak mllmkDnd&r. 
Fakat ben buna lllzum ı&miyo-
rum. ÇünkD irile tarif ne hacet 1 

• Şimdi eminim ki beni ayıph-
yonunuz ve .. bunları bilmiyen 
Yarma ki?,, diyorsunuz. Haklrıaı&a 
teslim ediyorum. 

Fakat bilmek Ye yapmak ara
sındald bDyilk farkı glSz lnOne 
getirince beni ayıplamaktan YU

geçecek ve bana yerden rôi• 
kadar bak verecekıiniL 

• Şunu da hep beraber hatır-
layalım ki .. hllınllniyet ,, denilen 
çelik kerpeten btUln enıelleri 
klkhden alkecek kadar kudret
Udir. Gilnlln birinde bu kudretin 
bakam aUrdllğUnD ılrecetimize 
benim emniyetim var. 

Eroin FabrikaSll 
latinyede Uz l.mail Efendinin 

eYinde tohriyat yapılmq Ye bu
rasının mllhim bir eroin imallt
hanui halinde bulunduğu glrlU
müttDr, allt ve edeYıt ile eroin 
ve mevadı kimyeviye mtısadere 
edilmiıtir. 

Mütarekenin 
Yıldönümü 

Mntarekenin yaJdlnlhnll mft. 
naaebetile din F erik&ytlnde ka
tolik, T opkapıda Mtıaltlman me
urbklarmcla merallm yapalmııbr. 

Avusturya Cumhuriyeti 
Buıtıa Avuıbıry cnm-

buriyetinin yıld6nthalldl1r, bu ml
nuebetle koıoloabanede merasim 
yapılacaktır. 

Muğla, 12 (Huıull) - Burada 
tetftu piyauıı açılmııtar. ilk ola
rak inhisar idaresi 120 kurUftan, 
kumpanyalar da yilz kuruıtao 
mubayaata bqlamıtl•rdır. Piya• 
tanın daha fazla yllkael.ceği 
tahmla edilmektedir, 

Berlia (A.A.) - Wolf AJaa· F;:'~benln batı. bacakları Giresonda: 
•andan: ~il Fon Papenla ve uir dijer bazı um.tan tama- Giresun, 11 ( A. A. ) - Hallr 
miW bir temerklı kabineal teıkil men n.t.ndaya •lfahibtir. Dotu- Evi bir den eYi aÇIDlfbr. Bu den 

1 makndile habrı n)'l)ar fırkalarla rarJ kadının ahnli 11hhiyui iyi- evinde haftada Uç ıece yeni 
talyada Bir facia yapacaiı m&zakereler bu hafta dir, fakat mahl6k dotaı: dotmaz 6lç11lerle defter tutmak ueolD 

Roma, 11 (A.A.) - Kalabte'· sonuna dotru bqlıyacakbr. 61mllttllr. &jretilecektir. 
de Reggio'da bir dere tqnnı (hfl-' .. ,ı • .ta tafelllt •ar4ır) 
•-ttındekl k6pronnn yıkılma~na Susam Piyasası · d ınft•d ı · 
;illi lzm·ırde Bir Yangın ~ Ku uz 1n1a e ası 1ebep olmuıtur. Denizli, 11 (A.A.) - Sasam B 

Bu eyalette hnkam ıftren fır- l:ımir, il (HulUll) - FıllbeU piyaaaıı yüktelmekte devam edi- lzmir 12 (Huıual) - ir ıon&-
tıoa Ye feyezanlar neticesinde Mehmet Hul61İ Beye alt an fab- yor. DDn piyaaada •uaamın ok· zarfında ıelırimizde belediye ta-
16 kiti ö1mnıtnr. rikuı kAmllen yanmıtlır. kaıı 21 karuı idi. rafından 7483 k&pek itllf edil-
..::..;:.:~..;._....: _______ _;,_ ____________ ..;... ____ ...... ______ ...,._"\ miıtir. Sahipli köpeklerden bele-

/•s TER INA N, J STER iN ANMA I diyece 715 lira varidat temin 
edilmittir. Geçen ıeoeki varidat 

Gazeteleri karıtt rırken l'cSzOmüze iliten bir yaaıoın 
ilk cilmleaini .wuraya yazıyoruz : 

Birkaç sene evvel, me:nleketimi:ıde, devlet dairesi. 
banka, şirket merkezi olarak yapılan binalarda pek 
.. modern -. bir hususiyet artyor lardu Banyo. .. 

Bunlardan birkaçına ben de geamiftim; hepıind•• 
mildGrG umuminin yahut diter b0yf1k raemurun ça• 
hıma oduı yanıqda bir kapı açdıror· Makellef bir 
banyo dalreall .. 

ISTKR /NAN, fr;TlR INANMAI 

miktan 43 lira idi. 

Afı Yapılacak 
Bulaıık bir şekil almt~ olaa 

kızıl İıaatalsğına kartı mektepl8f"" 
de talebeye aşı yapaloıaaı takar
rllr otmif tiı. 



4 Sayfa 

Memleket Manzaraları 

Havzada 
Tavuk 
Hastalığı 

Havza (Hususi)- Hayvancılık 
iktısadi varlığımızın mühim ve 
kllrlı bir şubesidir. Hükümetimiıin 
bu sahadaki mesaisi halkı çok 
sevindirmektedir. Bir ay evvel 
zühur eden tavuk kolerasmda da 
ciddi tedbirler alınmış. 

Mahalleye asılan sarı bayrak· 
farla tavuk hastalığı ilan edilmiş, 
tavukların kömeslerinden çıkarıl
maması, ölenlerin derhal gömül
mesi, Belediyeden kireç alınnrak 
kömeslcre serpilmesi tavsiye olun· 
muştur. Tavsiyeler cidden iyi 
neticeler vermiştir. Fakat hastal k 
giren kömesler de bir tel~ tavuk 
bu snlğ ndan kurtulamamıştır, 
çOnkfi nşı yapılmamıştır. 

Evvelki gün genç Baytarımız· 
dan bunun sebebini sordum, bana 
aşı gelmediğini söyl~di. 

Birkaç ay evvel de civar köy
lerde hayvan uyuzu çıkmış insan
lara da geçmişti. işittiğime göre 
bunun illcı da bir buçuk ay 
aonra gelebilmiştir. 

Memleketimızde tavuk yumur
tasile ~eçinen ailelerin gilnden 
güne arttığmı çok iyi bilen Ziraat 
Vekaletinin bu hususta alaltadar· 
lan ikaz etmesi çok faydalı ola· 
caktır. 

Kırkağaçta 

Spor Faaliyeti Gittikçe 
Artıyor 

Kırkağaç (Husu i )- Memle· 
ketimizdc spor faaliyeti hergün 
biraz daha artmaktadır. Yıldız 
spor klübüniin senelik içtimaı 
yapılmış, Emin Si.ireyya, Fuat 
İsmail, Celi~ Halil Turgut, Ah
met Hamdi B. ler idare heyetine 
ıeçilmişlerdir. Yeni heyeti idare 
kllipte bir de bando ıubesi teş
kiline karar ...ermiştir. - Ahmet 

Göllükte 
-~---

Ne Kadar Hayvan 

ihraç Edildi 

Göllük, ( Huauıi ) - Teşrini· 
evvel ayı içinde iskelemizden 
Kalimnos, Loyos, Rados adaları· 
na 139 sığır, 230 tavuk, 2 bin 
kiJo gübre ve F etbiyeden de 112 

ıığır, 304 keçi 553 tavuk ihraç 
edilmiştir. 

Ada pazarında 
-

e~ıe :liye Meclisi İç~ima-
laı l!ıa Başladı 

Adapazarı ( i1n,:,mıi ) - Be· 
lediye M:clisi toplant larma IJ4ş· 
lanııştır. Uk celsede He!edie Re
isinin bir sene 'ik pı ograını okun-

muş ve las\•ibedilmiıtir. Toplan· 
tılar gec! J apılmaktadır. Müza. 
kere edilecek en mühim mevzu 
Be!ediyeoin tatbik edeceği beş 
ıenelik programd:r. 

~rr .;ızhkla r,:aznuıı Bir rf.uazzin 
Adapaz.arı ( Hususi ) - MU. 

enini olduğu camiden halı ve 
kili:n aşıran Hafo: J fa ındi Ef. 
Müddeiumuınilikçe tevkif edil
miştir. 

!ongul~a· ta ~- ir ad~m l<aybohtu 
Zonguldak ( Hususi ) - .Ma-ı· 

rif iclc:resi odac sı lslam Efen Ji 
• · • -·· gfmdenİ>eri ortadan kay· 

söN ro~tll 

• 

Akşehir Lise stiyor 
Yüzlerce Talebenin Tahsilsiz Kalma
amsı iç·n Teşebbüste Bulunuldu 

Akşehir ( Hususi ) - Bundan 
dört sene evvel burada ikmal 
mektebi namile bir mektep açıl
ın ş, üç sene evvelde bu rnekte;:ı 
iki sınıf ilavesile ortameklebe 
tahvil o!unruuştu. 

Mektebe Aksnray, Karaman, 
Bozlcır ve llr,ın ile diğer şehirler· 
den iki yüzü mütecaviz talebe 
devam etmektedir. 

Bu mektep iki ıen~dir 
artamektep tahsilini ikmal et· 
ıniş talebe çıkarmıya başlamış

tır. Fakat çıkan talebeler lise 
tahsiline devam edememektedir
ler. mektebi bitiren bu i;enç-
lerin tahsilinin yarım kalma· 
ması için burada bir lise 

Diyarbekir 
Hapishanesi 
Tecridedildi 

Diyarbekir ( Hususi ) - Ha
pishanede iki tifüs vak'ası zuhur 
etmiş, mahkfımlardan birisi ölmilş 
diğeri kurtarılm ·ştır. Hastalık zu
hur edince mahpuslar tecrit edil
miş, hapishaneye dışarıdan kimse 
girmesi de menolunmuştur. 

Muhakemesi olan mahkumla
rın muhakemeleri de kordun mü
nasebetile başka günlere tehir 
edilmiştir. Belediye ütüsü ha· 
pishaneyc götürülmüş, blitün 
mahpuslann eşyalan ve giyecek
leri ütüden geçirilmiştir. HUkümet 
tabibi Ali Bey hastahğtn sirayet 
etmemesi için icap ede.1 bütün 
tetbirleri alm:ıtır. 

Kastamonuda 
Çok Güzel Deriler 

imal Ediliyor 

Kastamonu (Hususi) - Burada 
dib:tgat saıı'atı oldult.ça müteka· 
mildir. Maamafilı Avrupa dcrile
rİJİn rekabeti, san'atkirlart çok 
mü eesir etmektedir. Kastamo• 
nunun Beyçelebi mahallesinde 
Mehmet Hilmi js:ninde bir usta 
vardır l<i cidden şayanı takdir 
bir meharet göstermiş, tamamen 
kendisini.ı vilcude getirdiği alet· 
!erle Avrupa derileri zarafetinde, 
fakat ~:ığlaml k itibarile daha iyi 
deriler ima'in .! muvaffak olmuştur. 

Bu ustanın deriler üzerinde 
vjcude getidiği tezyinat Avrupa 
cleri' erind.) bile o kadar glllel 
yapılamama ·,ta ::!ar. 

Ticaret ve Sanayi Oduı bu 
çal şkan &an'.. :: ın muvaffa· 
kıyc.tlerini n.1~ r ~\kate almıt ve 
kendisine bir Jirname ver· 
miştir. 

lzrnir ( Hususi ) - Son bir 
h1fladanberi K. S. K. klil· 
bünden yüıe yakın aza istifa et· 
rn;ıtir. 

Aksar ayda 

Şarbon Ha~talığı Çıktı 

Aksara). ( Hususi) - Civar
daki köylerin bazılarmda şarbon 
hastahğı çıktığından birçok hay
vanlar telef olmuştur. 

Bu meyanda höyliilcrden Uç 
kişi bu hastalıktan dolayı ölmüş-
türler. 

-

lkmaf Malctelllnln taleb_..... 1aoca1 ... 11e blrllkte grup bllllnde 
tesiıi arzu edilmektedir. Bunun ı teıebbUıler yapılacaktır. 
için Maarif Yeklf eti nezdinde Necmiati 

1 Himayei Etfal Çalışıyor ,. 

COm"urlypt gOndnde çan,an yavrular 

lzmir ( Huıust ) - Himayei 
Etfal cemiyeti Bornova fUbe.İ bü
yUk bir faaliyet göstermdktedir. 
Bu ıubenin idare cihetini tqkil 
eden ıevat muntazam bir surette 

lİzmirliler Yeni 
Bir Rekor 
Elde Ettiler 

1 

.. 1 

lzmir ( Huıusl ) - Şehrimizde 
yapılan bisiklet birincilikleri mtı
sabakasmda K. S. K. li Niyazi 
B. bir kilometre snr'al koşusunu 
bir dakika sekiz saniye 3/5 te 
ikmal etmiştir. Atletizm heyetinin 
resmen iki kronometre ile tespit 
ettiği bu rekor dünya rekoruna 
muadildir. Bu ıeneki •J•İ ..... 

çalışmaktadır. 
KOçlik bir nahiye merkezi olan 

Bornuvada cümhuriyet bayramı 
g tınll 21 O lira rozet hüılatı temin 
edilmiştir. 

Cebeli berekette 
------

Bereketli Yağmurlar 
Çiftçiyi St. vindirdi 

Cebelibereket ( Hususi ) 
Aylardanberi beklenilen feyizli 
yağmurlar başlamıştır. Çiftçiler 
sevinç içeri!indedir. Bu ıene fıı
tık mahsulü çok bereketlidir, 
ağaçlarda yaprak yerine fıstık 
vardır. Daha ıimdiden okkası 
30 kuruşa düşmüştür, şehirde 
şayana hayret bir ucu:zlak vardır. 
Koyun etinin okkası 30 kuruşa 
1atılmaktadır. En mutena lokan
tada en ııefis yeme(in poraiyonu 
on kuruştur. 

Çankır1 Spor KlübO Çok 
Çahşıyor 

Çankırı ( Husual ) - Çankırı 
Spor ldilbCI ıon ,nnlerde faaliyet· 
lerhıi arttırmattır. Birkaç giln 
eYYel Halk F wlwma yardımı ile 
pehliwan ve glrq mllAbakalart 
tertip edilnıittir. Glirete en namh 
pehliYanlar1mız iştirak etmııtir. 
KliJpte bir de billrdo oyunu 
aalonu açılmııtır. 

lenin dünya rekoru bir dakika 
ıekiz saniye 1 5 tir. 

Niyazi Beyin elde ettiii re
kor atlelzim heyeti hrafmdan 
derhal fedarasiyona bildirilmiştir. 

Aldığım malümata göre, Ni
yaı.i Bey bu seneki Fransa turu
na iftirak edecektir. Niyazi B. 
antrenmanlarına baılamıştır. 

Adnan 

Tenkit 
--11--------------------.,.,,1 

Cahit 
Sıtkı 

Nurullah Aı 
Peyami Safa'yı severim. GaP 

gelmediği zamanları da olur 
zamanlarında çok tatlı bir ar\i 
daştır. Fakat bu muhabbet' 
ve bütün hiisnfi niyetime rağns 
bir fikirde olduğumuz pek na 

dir... ~ 
Nadirdir amma hiç yok de 

dir. Daima keyifle okudu; 1 
yazılarını, bir fikirde olduğu~ 
o nadir zamanlarda bittabi d 
büyük, hem de içine hiç bir h 
ret, gülümseme karıimıynn 

keyifle okurum, Şair Cahit Sı 
için yazdığı ild makale İfte 

1uılanndandır. Peyami Saf• 
genç şairi tanıtmak isteme 
bizi ona Umit bağlamıya da 
etmekte ne kadar haklı. 

Cabit Sıtkının birkaç 
ıwneaiai •Muhit,. magazin' 
pm6ftlm ; içlerinde güzeli 
nr~ Hele bir tanesi çok h 
ma gitmqti: 

c '.füv:ın bir :ı.nno glbl eğilıniıt 
rlme; - Duvarb.r etrafımd.'1 k:ırdC'şl 
gibidir, - Sır dolu giJılerlni vrrn1 t 
gözlerime. - Söylem k istivoruı, 

mıyor ki ecainıb.; - Benim mi? ()nl' 
mı? atan kimin kalbidır? Birilıİ 
karışıı) gidiyor net iniz. • 

Bu alb sabrın bana 
miş olması, beni muharrirlik 
yatımda en çok memnun e~ 

' veylerden biridir. Cahit Sıtkı 
Bandelaire'i okuduğunu, 
layıp onun tesirinde kaldı~ 
seziyordum; Peyami Safa' 
zikrettiği parçalardan biri, '1 
madığımı isbat etti: 

"Nih:ıyet gün b:t i; işte l.ıLklı :1 
- geldi: Oocc, gece, için gibi en~ 
lc;in gibi 7.0ı.gin bır ~eel.., t 
seo • bulyalurnla )a'iımak isrer-~0 

Pırıl p ırıl yanan karnnlıklar::ı. 

- Vo geceler gibi bilınecoll!rlc k:ı.I · 
Bu da yalnız böyle altı sa 

fakat ffeğer, Ye" gibi keli111 
lmUanmUI, aon mısram 

reklketi uzan itibara alın 
adeti mtilıemmel Te • hiç ol 
aa bizim pirimizde - daha du 
mamıı akitleri olan bir p 
Hem Calait Sıtkı'nın, nazmı j 

palqtirecck bir şair olduğtJ 
*6 - 6,. vemini kullanmaJI 
bell;. Bu yezni, F rans1sl 
• Alexandrin,.ine heves ed 
kullanmak istiyenler ohu" 
fakat ilk tecrübelerin muvaff 
yetsiı.liği olanları ürküttü ve t 
ç.ede bu vezin kullanmıY 
ğmı zannettirdi. Halbuki bet 
ıa..irini bulmak şartile-, her ~ 
kullanabilir. itte Cahit S.tlcl 
nuaralan. •• 

Fakat bu pirde en 
ğim ıey, acemiliğidir. GenÇ 
piria, derhal kusursuz mı": 
yaımu:, Pire kendisinden b. 
ıey il& c edemiyeceğinin, üıe 
~ok yilrllnmÜf JOllardan geÇ 
iinio ddllidit'. Her hakiki 
Wanacaiı ileti kendi J•P" 
ilk umaalardaki acemiliği, 
aletlere teaenal etmediğini 
tmr. 

Cahit Sıtkı. yeni 
b• . d" b , de anyan ır şaır ır, 

için bazı manzumelerinde 
kioliklere de rasgeliniyot· ~ 
da rellÇ pirde zaruridir. 
onun g&:ıeUe çirkini kar•f 

bir parçası : JJ' 
~ Karanhklarla knr '!et, • ıı 

bir UirlU ateı • almıyor. Çnkn•· 
Z ıı 

• Sabır nedir Lana sor : :.st r ' . () . 
kutak gibi, - Sarıl, earıl hitıuı) 

Fakat ikinci üç satırın g 
liği. birincinin acemiliiinİ 
turmuyor mu 1 
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Siyaset Alemi ll/fll/lm----------.... ------------------~l ~~ -----------~ 
HARİCi TILOBArLA Gönül İşleri 

Almanyada 
Yeni Kabinenin 
Hüviyeti A manyaya Hak Veri iyor 

Alman meb'uıan intihabı da b k
lenen kilde netice verdi. Hitl rin 
llliUi &oıyaU.tleri, yine en kuvvetli 
fırka kalmakla beraber, bir mlktar 
•ı lık kaybettiler. Buna makabil 
koınOnistJer bir hnylı rey kazandılar. 

• • 
Fakat lngiltereye Göre, Bunun için 

İki eeno vv lino nazaran Alman 
en clisindc hllııl olan son taba vnl 
u neticeyi vermişti ı 

Birtakım Şartlar Lazımdır! 

1930 1932 

ffftlcrci l07 229 
So ynliat 143 133 
konıünist 76 79 
Merkez fırka11 78 75 

lliyotp•rvor 41 31 
Üalkp 30 7 
~a\'ycra balkçııı 19 22 
lktıaatçı 2.1 2 
Muht lif fırkalar 26 13 ilah 

Birknç glln evvel Japdan intiba. 
hat Uo yukarıya aydcttiklerimizdcn 
laaıka esaıh bir detifiklilc olm .. 

•ıtır. 
Şu halde, Fon Papen hllkilmetf, 

iktidar mnkilnt her hangi bir fırka· 
llın elin nrmokten lıtink4f edec~k, 

•ier muv ffak olursa, muhtelif 
fırkalıı.rdan mllrekkep bir temerküz 
ltabineai Gcude getirmiye çalııa• 
e 'ktu. Bu kabiney girmek için 
'tciaicGmhur Mareşal Hindenburgun 
l•hsi itimadını haiz olmak 14zımgc• 
1 ceğine g5n, mDstakbcl Alman 
lt•bineetnln •iyaaetl bugilnkOnden 
•1rdmıyacak demektir. - Süreyya 

irfanda 
ile • 

ngiltere 
Dublin, 11 - İngiliz ticaret 

eşyasından alınacak gfimrUk re· 
•inıleri hakkındaki yeni lislo bu· 
RUn neşredilmiştir. 

Yeniden resme tabi tutulacak 
llladdelerin birçoğundan daha 
Vvelce de vergi alınmakta idi. 

Fransada illi Cihazlanma 
Pari , 1 t - Milli cihazlanma 

b kkmda hUkflmetçe kaleme alı· 
il n proje Ayan ve Meb'usan 
Pdeclisleri ıasıoa bugUo dağı· 
\ı) caktır. 

LAyihada ba İf için 7 milyar 
163 milyon tahsisat tayin olun· 
llluştur. 

Mısırda 
4'1illet Evi 
/(apatıldı 

le: Kahire, 11 ( Hususi ) - Hil
S C\rnet eski başvekil merhum 

d Zagltil Pnpnın ve refikaının 
:urduğu (Millet Evi) denilen 
B lies esenin seddini emretmiştir. 
Urası V eft fırkasının bir içtima 

l'llerkeıi halinde idi. Hllkumet 

fi~• zamanda muhalif fırkanın 
•rlerini neşreden ( ElbelAğ ) 

Londra, 11 - Avam kamara
sında çok mllhim ve etraflı beya• 

natta bulunan Hariciye Na.ıın 

Sir Con Simon esaslı noktalara 

temaı etmiş vo bilhassa deımlr 
tir ki: 

"Almanyanın, Avrupa hOkO
metlerinin biraz evvel zikrettiğim 

resmi teminatın iştirak etme'1İ 

14zımgcllr. 

Bu tarzda verilen temin bn 
mes'uilyetinl kabul eden lngillz 

hiikümeti Alman hUkQmetinin 

hukuk mil aviliği hakkındaki ta· 
lehinin aşağıda söyliyeceğim şe

rait dahilinde is'af edilmesi fik· 
rindedir: 

a - Almanyanın il4b kuv· 

vetlerini azaltması hakkındaki 

madde diğer milletlerin ailih 
kuvvetlerinin tahdidi hakkında 

vllcude gelirilece1t ayni mukave• 
leye dahil edilmelidir. 

2 - Almanyamn silAh kuv• 
vetlerinin tnhdidi diğer milletler 

hnlckında kabul edilecek tadil 

usullerine ayni milddet zarfında 

tabi tutulmalıdır. 

3 - Almanya yeniden silah· 
lanmak niyetinde olmadığını bil· 
dirmiştir. Fakat sadece diğer 
milletlerin malik olmasına müsn· 

ade edilen askert kuvvetlere 
kendisinin de abip olmasına 

mlimanaat edilmesini arzu ettiğini 
il vo eylemiştir. 

Sir Con Simon, ayni esasların 
ve usullerin Avusturya, Mncaris• 
tan ve Bulgnristanın ilAh kuv· 
vetlerinin azaltılması baklanda da 
tatbik edilmesi IAzımgeleceğini 
5zlerine ilave etmiştir. 

Fransa 
Ve Almanya 
Müzakereleri 

Paris, 11 - Fransız· Alman 
lktısndi Komi yonunun ikinci teş· 
rinin 11 inci ve 12 inci güol~ 

rinde yapacağı mOznkerclere iş
tirak ed~cek Fransız murahhas 
heyeti Bc:rline gitmek nzere Pa
risten hareket etmiştir. ~ ini de kapatmııbr. 

'l'E~RlKAN UMAR AST 125:========== 

ÇOC:UKLUÖUll 
~ lll•thur Ru• Edibi Makalın Oorldnln ba.rat rom•• 

l.J TDrkçc7e ÇcYireJU _ llllfHl//d 
dil 1>c. tekrar sordu ... Alı CI\:ll- Yakoı ~e ,.,.ııayı ya Uün. uU a.ere; 
'1 

11 dedım "arbk kimseyi mem- onlara daha ziyade serseri diye· 
un et . b b bır k nuyen u udala oyunu bilirsin!. Bu evde kim çalışıyor, 

6 
J,, içini çekti vo dedi ki: kim kazanıyor? Yalnız ıen!.. Söy-

ı, k- Ah aiı §tytanlaJ'., buda· lesene.. Onların sana ne yardım· 
ara şeytanlar! I d k ? S .. rı o onuyor •• " 

"~ donra bana babandan sordu Bana çıkışmıya koyuldu. Bana 
edi ki: 

- O deli karı, adi, orospu karı diyor· 
llitı b' . budalada, tam serseri· du. Daha neler söyledi pek ha· 

111 değil mi? 
"S tırlamıyorum. Ben bir şey öyle-

~ l"Beri mi?" Derlim "Ser eri, mi yordum. O: " Nasıl oluyor da 
c:tn btemiyen, el ırbndan böyle bir adama inanıyorsun ? ., 

•nen damd• .. _ ~-- ıl'lıÖWJarın eli d " lı d .. ~ ~ -• yor u, onun ne aı nı ne e 

Harbıumumiden sonra Ilic:ız villyetl lbnüssuudun ldnreıi tında ve bir• 
kaç lngillı mUtehassısınıo yardımı ilo müstakil bir devlet balina gelmiştir. 
Bir müddet lbnııssuut kendine itaat ctmiyen kabilelerle muhıırobe etmek 
mecburiyetinde ltaldı. Aıirot roislorl mağlflp cdÜdfaten sonra Hicaz tam bir 
sükiln içinde yn,amaktadır. Hicaz cSuudl Arabistan• iaminf almıo olduğunu 
Akvam Comiyotino bildirmiştir. Bunclan -aonra bütiln beynelmilel vosikalnrda 
Hicaz bu yoni isimle anılacaktır. Re~mimiı yeni c Saudf Arabistan • kıralı 
lbnUSsuudu m:ı.iyoti erkA'lilO birlikte göstermektedir. 

AJ ya a 

kili y 
iiçük 

Berlin 11 - Başvekil Fon 
Papcnin milli bir temerküz kabi· 
nesi tt. şltili için küçük fırkalarla 
yaptığı mUzakere!erin neticesiz 
kalması üzerine sağ cenaha men• 
sup bliylik fırk::ılarla müzakereye 
girişmiye memur edilmesini Reisi· 
cümhur Hindenburgtan talep 
edeceği bildirilmektedir. 

F '>D Papen bu İnilzalterelerde 

e eş-

# şt 

a 

1 
de muvaffak olamazsa yeni Ra· 
yiştağ Meclisi toplanmadan evvel 
A!man hükumetinin idaresine ait 
bazı ı lahat esaslarını hazırlıya· 
caktır. 

Bu ıslahat bilhassa müfrit 
komünist ve sosyalist milliyetçi 
fırkalarına kuvvetten dUşUrmek 
için intihnp usulüne ve kanununa 
ait olacaktır. 

~~------------...-...-----------~~ 
Amerikada 
İntihabat 
Neticeleri 

Nevyorl<, 11 Meb'usan 
Meclisinde timdiye kadar 309 
demokrat, 110 cümhuriyetçi ve 
amele fırka ından 3 çiftçi aza 
intibap edilmiıtir. 

15 aıalık hakkındaki intiha-
bat neticeleri henüz meşküktur. 

Nevyork, 11 - Şimdiye ka· 
dar öğrenilen neticelere göre M. 
Roosvelt 20,566,000 ve M. Ha
ver 14,490,000 rey almışlardır. 

neslini bilen varl .. ,, Ben halA 
susuyordum. Böyle yoruluncıya 
kadar slS endi~ Sonra ben ona 
serbestçe öedirn ki : 

- Git bir kere do na ıl ya• 
ıadıklarını g8r!.. 

,_ Bu onlar için faıla olur, 
onlar benim ayağıma gelsinler! 

Bunu işitince sevincimden ağ· 
ladım. O, benim ırhmı okşıyarak 
mırıldanıyordu : 

- Eh.. Okadar ateşlenme, 
deli karı 1 Benim kalbim yok mu 
zannediyorsun? 

Eskiden büyük baban daha 
çok iyi idi. Fakat sonraları dün· 
yada akılca kendinden üstün bir 
adam dnha olmadığım düşUnmiye 
başladı; nalet, budala bir herif 
oldu. 

Bir Kasırga 
325 Kişiyi 
Öldürdü 

Neyork; l 1 - Küba adasllh 
da gayet şiddetli bir ka rga 
olmuştur. 325 kişi ölmUştlir. 

lngilterenin ihracatı 
Londra, a 1 - Ziraat Neza

retindo bugfin toplanan bir mü-

zakere meclisinde lngiltereden 
yapılacak ihr catt %20 nispe
tinde ten7.iJAt yapılma ı e ası ka· 
bul edilmi~tir. 

işte bu suretle annenle baban, 
bir mukaddes gfinde eve ge-ldilcr. 
ikisi de vücutlu idi; tertemiz gi· 
yinmi lerdi. Büyük baban Maksi· 
min yanında ancak onun omuzla· 
rma kadar geliyordu. lhti)·ara 
diyordu ki: 

- Va ilij V ilyeviç. Al· 
laha kma Varvaranm cihaz pa· 
rnsım almak için geliyorum diye 
düşünme!.. Ben yalnız k rımın 
baba ına karşı olan saygımı göı· 
termek için geliyoraml Bu söz 
tabii büyük bnbawn hoşuna git
miştı. Gülerek dedi ki: 

- Ah, koca haydut, peki 
öyle olsunl .. Arhk bizim eve t şm!. 

Mnl<sim alnım buruşturdu: 
- Benim için hep i bir, bu

nun hakkında Varya karar ver ·uı 

.... --
1 

arif erimin 
Suallerine 
Cevaplarım 

" Bundan iki sen mukaddem 
bir aile kızı ile tanışmış ve bir 
sene kadar konuşarak hakikaten 
yekdiğerimizi sevmiştik. Her na· 
sıls arada husule gelen b xı 
hidiseler dolayısile ayrıldık. 

" Fakat yekdiğerimizde bulu
nan fotograf ve mektupların 
artık lüzumu olmadığı cihetle 
iadesini talep ettiğim ve aradan 
bir sene geçtiği bAlde daha he-
nllz bir cevap vermedi. Son mn
racaııtımda da yırtılıp yakıldJ. 
ğmdao bahsetti. Halbuki evvelce 
de tanışmış olduğu ve sonra 
ayrıldığı bir çocuğun emanetle
rini de ermek i temiyerek ayni 
suretle hareket etmiş olduğunu 
bildiğim için benimkilerin de 
yırblmadığı kan atindeyim. Ben 
de bir tlirlil bunları kendisinden 
bürdat cd medim. Bilmem ne 

ksatla Yermek istemiyor. 
Onun için bir defa da Ha· 

nımteyzcııin fikriııe mllr caat et• 
eği mllııasip gördllm. Siz ne 

dersiniz. ., 
Lllolldo: M. B. 

Bir kızın, evgilisindc kal :-:ı 
fotoğraflannı i temesini anlar. 
amma bir erkeğin mektup \ e 
fotoğraflanna istemekte ısra r 
etmenin manasını nlamıyorum. 

Bırak, yadigar ol rak muhafaza 
etsin. Kızlar aşklarının habrala· 
rını muhafaza etmesini sev<:rler. 

• "4 sene evvel beraber mek· 
tebe gittiğimiz bir kızı se 
miştim. Fakat o valdt 17 yaşında 
idim. Kıı da üçüktti, söylemiye 
cesaret edememiştim. (ki ay 
evvel bu kıza rastgeldim, kencl.
sine aşkımı söyledim. O da be ıi 
sevdiğini itiraf etti. Şimdi evlen
mek istiyorum. Fakat babam u
kerliğimi bitirmeden evlenmeme 
muvafal<at etmiyor. Ne yapayım? 

A.S. 
Babaniza, sizi nışanlamasınt 

teklif edersiniz. Askerliğiniz mOd
detince nişanlı hayatı yaşar, onra 
evlenir iniz. Bu uretle biribirinizl 
daha yııkmdan tanımıya ve daha 
iyi sevmiye de imkin bulmuş 
olur uuuı. 

HANl'\!TEYZ& 
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Biribirlerl orasında bir çekit-
edir ba~ladı. Hiçbiri razı olmak 

istemiyordu. Ben babana glSz 
işareti ediyor, masanın altından 
onu dlirtOyordom. Fakat yine 
dediğinde inat ediyordu. Babanın 
gfizel gözleri vardı. Gözleri öyle 
neşeli ve temizdi ki.. Onların 
llstüode koyu kaşları vardı. Kaş
larını çnllığı vakit gözleri adeta 
kaybolurdu. Yfizü taş gibi ert· 
Jeşir, inatçı bir şekil alırdı. O. 
benden başka kimseyi dinlemezdi. 

Onu bemen çocuklarımdan 
ziyade severdim. Bunu biliyor ve 
o da bem bukndar çok seviyor
du. Bazao vücudı.ınü vücudüme 
ımsıkı yapışhnr da beni kucak

lar, kotları arasına alarak odada 
dolaştırır. 

( Arkası v r ~ 



D iinga Hiıdiseleri 

Başını Alıp 
Kaçau 
Serseri Gemi 

Londra - Şimali kutup _. 
laillerinde letkikat 1•mak için 
seçen haft. yola çıkaa ~timo 
Yapt1ru, eğer' -tapir caiz İ•. dal
IUIDI kvada bnakar-ak bqlı 
baflM kvtup deaizleriae dotra 
açalıp UÇ1114flar, elemek 1'zımıe
U,or. Bu ıarip hadiM ..f6yle 
olmUflur: 

Bayfimo vapuru, kUtup -fıü. 
leriae nrdıiı zamaıı ta.wa ,biw
deofre bozma.; baronaette deb-
ıetJi mrelte himfii ıiitftlaft b1r 
fatınanın bq gWerecefi ama
dcbtmdan semi mlrettebab ·ki
.,.,.. ~luwak kamp brtnuftar. 
Filhakika o ıece fiddetll bir 
liar &rtmaa bw -.wer.mif • 
MI ki.ue çadirlmtaa bapı ._ 
pava ttk•amam*fbr. Fakat er
teli nbah ~ bltN cfiDiP: te 
kıimldamak imli:lnı · hüil ol.-a 
ıeminlll bir ,..,... .-nle açılap 
ifuklan dotru Wediii ıWl
mlftlr. Seneii ı•mi, ·hİlllP 
.......,. balla taramada kazak-

. larla takip -..&liliyona da pdiye 
bela yelifmek mi ' la olm .. 

••ftar· 
Faşist Fırkas111n Azası 
Roma - Fatist F ırkaaa icla-

1• • • ·...,; ... _ L. n mec •11D•D son ı~ .. mam.,... nr-
b faali7etiDia rapol'WIU okuyan 
...... katip iL Stara. ...... 
.. , ........ fl,411,13.1) Jdtlye 
balit old-u bllclirmiftir. Ba
•• ltariciade fırkaya dahil ol
mak lıere ,apıhmf SOO bin yeni 
talep yardir ki ba talepler pey
derpey tetkik edilerek neticelen
clirlleCektir. 
Yiu KBo&k Lintlbert. Meselesi 

Nil - -flinD Sed ... 
riade 1akalanan " bir whoılok 
-da metbu tanareci Und-. 
••Pıl fUCUina ka~arclan 
Wtl oldat•• itiraf eden Ame
rikafa Jaia Satll mmincleld ..... 
reasb adamm vaziyeti bllablttln 
kanfık bir hal .. ~ ....... 
~1• polisi, ha ~ ~nda 
ialaldkat yaptitı ••• *_.. 
... tir ki: 

Jaa Sall lapaı11aıa relaledea 
..... Nla tehriacle baluamut, 
hlr Alneriblmın itle~ otelde 
iç ay pce bekçiliği rapmlfbr. 
Fakat otel mnıterilerine brta 
fasla IAlbali daft'Udaiı içia.,. 
.... alhayet verilmitfir, Jaa 
Salll, baadan tODra J1iie .,..r 
teWnle ıae,tea ilhDlt bir A•a
rikala kolaCIDID 7amncla çal..
...-. Bir mlildet •oma ba 
kolacı, Jecel•JİIİ IObkta lldQ. 
lllmlfl\ir. Cinayete YUIJel etlen 
-- Ki., ... ~ 
kendi el ••etil• imnat11ı,acafl 
katlar mlhim bir para bulmuttar. 
..... dolayı .. .,..,. .. ......... 
... J• Sa• laatdündald ..... 
ptikçe cW+1etmokteclir. F abt 
..neri ....... Amerllülh bir 
talkim bui.,.. :C ....... • 
ıuuacta bir ...... .... .... 
laerJaeati bir..ette ~ 
miJeeeiiai .a,ı ....... -- ... 
..,~ecir: Yakında, A••~.a 
"'~ktir. 

'kart larksaa Bir Eseri BUJ'.lldia 
Leaüı&Yad - F eli akademi· 

linia evrak malaz~a&ade şimdiye 
~ar açılıp tuoif edilmem.it 
•u,-..ı.rca evrakın son _gllnlerde 
le~ h•anm•fbr. Bunların 
Jçıaae ~li kıymetli ve f8JaD&• 

dikkat =ulunmoıtar. M .. 
1ell x.t ısa de ,.uap 
ta hiçW; ......... , ... 
.. ~---- • ~.u e.n "9 ,Umledendir. Ba kQap, maruf 
....... Pruc:loll'ü 11 &eWetia 
......... .-.n ...-. •1r .... 

..J ' 1'-<4!ıll .. 

Düny~~ajplup Bitenler 
.. . 

Çinde Bir ld Sahnesi 
t o 1 t 

Dsang-Kia-lııg Diz Üstü Çökmüş Bajı
nyordu: Çabuk Olun,Çabuk Ölaiirünl •. 

Ja poa ya 111n '1laillİ bir fotot-
Çini imlAsmdan ~ ıelcti. Malt-
..,. Çiude da- "-- .....aı 
hiJI muharebeler ahll. Fakat idam 
llihayet bahnut haarlapclu laiç-
cMilldir. Bir imam bir aer yokta. 
M.npıUil • ıa Meier bir bto-
a. ı&ılllllleıl. lilc pap ... m pt-
jakancla, j.. .... beklplyor-
........ prpr • ., Yeal Çiade --. ...... ... .... ........ 
• ~- kendi ,.. bir ... .. 
........ "- titr. Her idam re-= ........ ~ bir 
... ...... pap• 

ı - Rakip ..W..aaa ftftk 
jueraJ kaYpJan .al}W, iloMa 

2 - Kom&- lrifa11 keliliyor. 
nizme kaqı mtl- Eier mahk6m pa• 
cadefe , naaa ...laeL-1 IA.--

Kabili bıkar r- uw.11111 ıur 

depdir ki Çio de at -..... it P-
komUoizm ilerli.e bak ,.....,or, 
yor. Bunun sebe- ....... _,_. 
bi haJkın içioe As ll01ll'a belr.· 
dtlft:OiG anlatJ. lenen fİfman bir 
muı mDmkOo olmayan sefalettir. 1 Evnlce lıeriaclen alınan et- papu geldi " Daanı • Kia • lnr, 
Nankine kararg&ltlndm11t olao J&JI ıretirip v..ald.t ftldt; bitin ile aralannda fiddetli bir mlaa
Çia milll bDk6meti de 1comlinfzmle bunlan birer biret ilzden ıeçircli, m batlacL- katolik papa. mala-
mOthiı bir mllcadeie yapıyor. içlerinde balduta bir para ..... kama l..nm remini lptlnae. 
Gln ıeçmiyor ki birkaç Çinli dini yırtb: iatfyor; Çiall malakbl fnı reaml 
komlhıist idam ~ Ataiaki - Ha7di yolal çenelile itiyordu. 
aabne, Çinde kom61Ü$tlerin naml Emri Yerildiği saman da yerin- ltia t&lllll~ ~ 
Md pldJtlp ~ ..... d• .,,.eh, ~ ~,. papa, ........ ,., ... ı 
tir ~iyor: aıattı •• &nlacti}Mr mitralyoz plea üreketleri kendW yapb. 

Şaoghay polisinin otomobili bulunan yeni bir otomobile bindL Ba wada Dtaaı • Kia • l.ı dil 
"kapıda durdu ve içinden bir MitralJOS, barada manua ol- Bati çlkmlft ltatırı1onla ı 
Çinli indL ismi Dıang--Kia·lng'mif. mıyan bir lkdtL Fakat yeni Çla .. _ Arbk ,eter, çabuk oJaa. 
Elleri kelepçcleumlfti. Ayaklan ceza kanuna, her dedenae buna çabuk il.._ ! 
titrer gibi ı&riln&yorda. 30 - 40 llzum ,a.teriyordu. emtia L!..1 __ 

Çiollnio bekledifi bir odaya Yolda, bir em lolnde daral- bizim ~':.=.:. 
ıokulda. Bunlar mahkemenha hak- chı. Buru. idam ceza11mn lafa- kt d 
tatında verece~ bttkmU bekliyor- ana nezaret edecek Çinli memu- • J• en kaldll'llarak didatl •• vı ·eli. o d b ı otartulcla, cellAt ukuıaa ıeçtl 
larcli. Fakat Daang·Kia-fng kendi run e ı a otomo i e atlach ve kolunu tallam..Ue beraber 
alabetind"8 ılpheye d&fecek vali- ve hep beraber bir çok 1>İrİDç tar-
Jette dejildL Ber.berinde relen lalara geçildi, ~-ı a~larl ..-ıc1ı, ı•rl çekilmai bir oldu. F.,_ 
aillhb polisler, demir kapanın ve Şanpay bapaahaneainln &l&ne kanın berine •pa~ama11 lçla,,... 
kuvveti dejilmit fibi odanın YanldL Bitin idam ceıalan ha- Çia mahkemulaha lclaa lalk-
çıkılac:ak tarafım tutm...,m. rada tatbill olunuyordu. Aa tonra mi iDfu ol11Daa11flu. 

Birdenbire kapa açılcL Ye 

Jpriıe · Jeaİ bir polia ....... 
ıircli. Eliade bir deate uahtu 
varda. O..nı· KiA • lnge dofru 
ilerleJİDee herkea .netieeain ne 
eldutuaa anladı. 

Aw.,.a.far, ÇWiMin lllaldeat 
"korkilaclddalfd iddta Werler. 
Hatta, idam edllmi1• ,alerek 
ıiflilderinl flrenler nr • 

0-,. Kla ......... açak 
cluru1or, ak llJleaba ...ı ..,_ 
mclu titrityor, adeta YUiyetidden 
znk aLJor gibiydi. Fakat hakika
ten &oYldeniyor ma. yobi korka
~ •u hl? BWau .ıtmak mlm
ldba deiif dL 

.Polial,nn batanda., lıun 111ld· 
det Şanghayda uiife 18rmlf 
t.koçyah bir mOfettit vardı. Malı
klma, idam edilmeden evvel bir 
.., ,_ek isteyip istemediğini 
IOl'Clu. 

Dunr • IGa • laı çorba, •o
tak lialak. etli t;lrek istedi. 

Ecnebi ti1r Polk 1Demanm11 

Bldlrmek c&rmtle .. w.. olan 
ba Çinli komllDiat tetldf ,edldfti 
atade_.a beri tek bir ılı.,. içaa .. 
.-., kanum ...to,araeak kadv 
7emek ,, ........ Sıra eganlara 
...... ..... arU,. ....,..,. tellea-............ 

On Üç Aylık Sabit 
Takvime Doğru-

:. ı;ı, .,.~ J 

Yeni TakVbn 1939 Senesinden 
itibaren Tatbik Edilecektir 

Bir Makine 
Mucidi 

Beadenis u..ı.m malı• • 
ldaiıt mektebi mlcllriyim. Şim
di ete Herektl meuucat fabrik 
•nda çala•yelrUm, 

Oiı ••e-. fadachr bir m 
kiaa ilatiraa için malaabere • 
,.... Şimdi,. kadar lai 
lri-.eye ••••- ..tatamada 
ihtira beratınl alaMlmek ı 
lwaaaun maddti mabauaua 
ıan hareket eclinb diyorlar, 
Halboki: Bead.ais llatira bera 
Dl •ak ~ mine.at etmeml.i 

fi• •• etmiyoram. 
fful..._ ...... tlanqa 

lhterd• o..r.ttlr. Ben m...,.,.. 
lia " binat ~ edw 
.... ... ilatira etmifim. Kıç 
IİI'• nıa kat Jls be1sir ini 
tinde ltir •net aalaUrlke e~ .,. ... , .. ..., .... ..,. .. 
Ve ba .,me makabil ili 
~ ... elml;ora• 

lfaldnht 
lCbım 

Çankırıda Tahsile GDndarileı 
T alelteler Muti ltçilntif? 

Çanlan lleCIW Umumiai b 
ıene Kutamoaa litetinte ( 30 
talebeala talati&ni derulade etm 
tedir. Ba talel;eler Çanlorıya ta 
muhtelif kualardaD meçilmekt 
clir. Fakat bu ..... Ogu k 
-c1a aeçme iti ... betli 
pa1..., beDd ,_ bir t ... d 
netıce.I olarak Wr tek ka,ll 
fUit ~ aecllaiemlftlrl Seç 
lealer hep taı.de bcketl 
lardar. 8a .... "' ......... 
tiek d•ektft • .-. dlkka 
Celbe derim. 

lmauıa .. kWP. sladeren k 
lmlu: 

- Hohata mektup 7umı 
hlcet 1oktar. Berôilanda u 
vattald bmpaapıaim aj 
YUclır. Onlarla .... lbalL 
ldedlifais ilab&b wrlrler. .. 



f 
Haftada iki Defa Spor 

SPOR 
Perşembe ve Cumartesi Gllnleri 

Çıkan Spor Sayfalanmızı 
Okuyunuz ... -----

s 
BiNiCiLiK 

Çok Heyecanlı 1 Dünkü 

p o R 
Müsabakada 

Gaaet .. ı. perfe•lte n c ... a•ıu· fÜ•lerl 

ebuk here haftada lk1 .,.. HJ'fasa •etretm•k· 

•••lr. 
P-.e•be •l•kl apor aaJfaa aılıı dlh1.ı •'>•' 

luınketlerl •emJelc9t apor fıl:liN19rt Ylll'ıla·. 

Caaartea· HJfUladı iae eu•ı tilAlıl 1 aaaç· 

ı ... tafaDlh yanlıdır. 

Bul· 
ANKARADA 

Futbol 
Müsabakalar 
Oldu 

Sipahi Oacağ.a tarafJodan ter
tip oluan binicilik mtl1abakala
rına dlln 6ğleden aonra Ocak 
meydanında baılanmaıbr. Mlaa· 
bakalar kalabalık bir Hyirci kat· 
leai tarafından heyecanla ıeyir
edilmiftir. Neticeleri yuiyoroa: 

Olduk garlara Mağlôp 
Galatasaray Çok Bozuk Oynadı 

Lik Maçları 
Başladı 

Ankara 11 ( A. A.) - 1932 
19.13 HDUİ lik .. çtarına bugftn 
latildll ahuıncla bqlanmııbr. 

Fibttır mucibince birinci maç 
Gençlerbirliii ile Çankaya ta
~ aruıada yapıldı. Hakem 
Naim Beyin idare ettiji oyun 
uat 1330 da b&1ladı. 

ilk mliaabaka: Haaımlara mah
au• olan , bu mil1abakaya iç Ha
nım girmit ve Nedret H. 1, 17 
dakikada birinciliji kaıanm1fbr. 
Melibut H. ikinci ye Ayp H. 
tlçüncU olmuıtur. Nedret Hamma 
Fazlı Bey kupaı~ verilmiıtir. 

ikinci müsabaka ıiYillere 
mahıuıutur. Bu mllsabakaya sekiz 
ıivil ve bamm iştirak etmiıtir. 
Meticede biriciliği Orhan Bey, 
ikiaciliği Nurel Bey, tlçflncBIDIO 
Melahat Hanam kazanmıştır. 

Birinciliği kazanan Orhan Bey 
.. Süreyya Paşa,, kupasını almıtbr. 

ÜçUocU mllaabaka: Zati atla
ra mahsustur. Bu mllsabakaya 
dört kişi iştirak etmiıtir ve neti
ce de Ayşe Hanım birinci olmuı 
Ye .. Doviçe Oryent Bank ., ku
puam kazanmııtar. 

D&rdllacii mllaabaka: Oaifor
malı zabitlere mab.uı liri katago
riye ayrılmııbr. 

Birincinci katagori: Zabit •e
killeri ve zabitler olmak Ozere 
lkl kııma aynlmııtır. ilk kııma 
dlrt zabit iftirak etmil, zabit 
._kili Cahit bey birinci, zabit 
•ekili Rqat Bey ikinci olmuıtur. 

banci kısımda Ytizbaıı Tevfik&. lti
'lnciliği, YOzbaşı Tevap Be1 ikinci• 
liği kazanmıştır. 

1kioci katagoriye dokuz at 
İftirak etmiştir. 

Bu müsabakaya giren atlardan 
bir kısmı hendikaplı, diğer k11mı 
handikaksız parker yapmışlardır. 

Birinci mülazim Cevat Beyin 
bindiği "Danyela ,, namandaki at 
iki defa icra ettiği iki numaralı 
1-taraykap koşusunu 3,39 dakika 
ela ve 3 numara kaybederek bi
rinci olmuştur. 

MilAzim Saim Beyin bindiği 
kıımet namındaki at ikinci ol-

~Uf~~· Yllz.baıı Cevat Beyin 
llldıgı Akın namındaki at Uç0nc6 

ol1a"fbu. 

Biri.Wliği kaz•nan Mil•zım 
~e~at Bey Sipahi Ocağı hediye
....... almııtar. 

Çuk urbostanda 
Dan Çukurboltanda gayri 

:~tefik ldüpler arU1ada mub-
1 futbol mDaabakaları yapıl-

llıattar. k Dubakda Rumelihi-
'-ı taknnı 5 - 2 · b · b' ı-kl a.u il 1 ır ... a 
'l\ıqp gelmiştir. Bundan aonra 

•ıGmrük ve Altay takımlan 
~P•fmıı, Karagümrük takım• 
•t t~yı. 5 • 3 netice ile mağlÖp 

ınıttar. 

At Varışları 
ti Ankara, 13 (Hususi) - Şeb-

' •klıde sonbahar at yarışlarının 
lc&~cısa dün kalabaltk bir seyirci 
t•I esi huzurunda yapılmq, ko
oJ ... çok güzel ve heyecaab 
2t-..!ur. ilk yarııta Emir Salib 
~nln ab birinci geldi. ikinci 
l)ı_ • Ahmet ve Fikret Beylerin 
• 'Peri birinci eldu. 1 

Bu maçta Çaakaya kllçlkleri 
l(l&el bir oyun OJDIJarak adıra 
kafi& içle plip plcliler. 

ikinci maç •JDİ ldGpleria bf. 
riDci takımlan arumc:la aaat 15 
te Jine hakelP Naim Beyin ida
ruinde bqlada. 

Oyun aeri " Hrt bir ıekilde 
cerepa etti n birinci devre 1·0 
Çankayanın lehine bitti. 

lkind devrede kendiıd tophyaa 
Gen,lerbirliği peaalbclan berabeı
lik AJlllDI Ye oyunun neticelİne 
yedi dakika kala ikinci ıalibiyet 

aaya•nı yaptı. Bu ıuretle oyun 
bire karp iki aayı ile Gençler
birliifnin Jdıine bitti. 

Clala .... r•Y'"' mallGblrdle biten dlnkl m119 ....... ln8ba 

Konserin arkumdan. Dr. Ziya 
Bey ., Spor ve Gençlik ., menau 
&zerinde faydalı bir konferans 
vermittir. Futbolclller d&n yine mailtip 

oldular. Bulgar milJI taldmınm 
oyunuau g6rdnkten ıonra dlhıkl 
maçın kazanılmasa muhtemel ol
duğuna dair kat'iye yakın bir 
kanaat Yardı. 

Tilrkiyeoin birinci aaaf oyun
culanna malik olan Galatasaray 
iibi canlı ve ıevkll oynayan bir 
takımın Levıki'yi biç olmazsa 
iki llç gol farkla yeneceği tımit 
edilyordu. Bu Omitle gelen teyir
ciler çok mliteessir olarak Tak
sim atadyomuodao aynldılar. GO
ıel bir oyun g6ıterip bizden daha 
iyi oynayan bir takıma kal'fl mat· 

liip olmuı olsaydık teeullrOmlz 
bu derece olmazdL Halbuki dlhı 

yenilidiğimiz takım bizden daha 
iyi değildi. Hatta Galatasaray 
bundan bir ıene enelki orrın
lanndan birini oynayabilleydl, 
Bulgarları evire çeYire maılGp 

~derdi. 
Halbuki Galataaaray dlbı en 

fena oyunlanndan birini gösterdi. 
Takım da iyi teıkil olunamamıb. 
Saat Oçte ıtadyomdaki kalaba
lık tribftnleri dolduracak kadardı. 
ÜçO çeyrek geçe tak;mlar uhıa
ya çıkfılar • 

Galatasaraylılar kendi forma
lari:e, Bulgarlarda fanilaları koyu 
mavi pantolonları beyaz foraıala- . 
larile ortad• toplandılar. 

Hakem eski futbolculardan 
Refik Osman Beydi. Galatasaray 
takımı fU tekilde tertip edilmifti: 

Avni, Tevfik, Burhan, Şakir, 
Ulvi, Suphi, Rebii, Necdet, 
Mehmet, Rasih, Haydar. 

Oyuna Galatasarayan ıoldan 

bir bftcumile batlaodı. Bulgar 
kaleai hizalanna kadar inen bu 
hücumu Bulgar ıağ mlldafii iade 
etti. 

Merkez muaYinin yarclımile 
ortadan açılan Bulgar mqkabil 
bOcumunuda mDdafl Tevfik çeldi. 

Oyunun ilk beı dakika11 iki 
tarafın m8tekabil hlcumlarile 
ıeçti. 

Oyuawa cereyua, talom oya-

•zlm kalenln Bnlnd•"· 
nundan si1ad• ftçer befer oyun
cul•r•• labilar eden kOmell 
bir tanda clenm ediyordu. 

On1111cu cfakikada Galatasaray 
aleyhine bir ceza YUl'Ufu Yerildi. 

Sol ceaahtan çekilen bu vu
ruşu merkeı muhacim bir kafa 
YUl'UfİI• atarak ilk Bulgar ıolftnll 
kaydettL 
Bulgarlann fU ilk a&nden ıonra 
bizim aıubadmlerimiz bir az da
ha dtızp oynamaya bafladılar. 

Birinci cfevrenin sonuna kadar 
merkezden ve içletle hllcum 
etmek iıtiyen Galataaaraylılan 
uzun vunJflarla durduran Bulgar 
mlldaflleri kalelerine bir ıol 
olma11na mAni oldular. 

Hlkimiyet hiçbir tarafa mey· 
letmediğl bir zamanda birinci 
devrenin ıoau ilin olundu. 

ikinci devrede kazandıkları 
vuiyeti ellerinden kaçırmak late
miyen Bulıarlar hlcumdan ziyade 
mtıdafaaya ehemmiyet vererek 
oynuyorlardı. Bulgarların mlldafa· 
11nda muhcimlerinin de bOyOk 
roltı oluyordu. Çnnktl ayaklarına 
ıeçen toplari birkaç aaaiye mu
bafua etmeleri ytlzöndea mldaft 
ye maaW.leri rahat edi,_tarcb. 
H.ak•ld Galatuata1Warm .. ._. 

batb alcbp toplan rakiplerine 
kapbrcbfa lpa maa•m Ye mllda
filerin itleri lflçlqiyorda. 

Sai için ı8rdlltG bir topla 
merkeıden Galatasaray kaleaine 
kadar inen Bulgar muhacimlerbıe 
hatalı bir çarpqma yapan Gala
tuarayhlar aleyhine (penalb) cua
ıı verildL Ba ceza71 ıole tabYil 
eden Balıarlar O • 2 yaziyetiao 
pdller. 

Dlhıktı oyunla t elafiıl kabil 
olamayacak bir ıaJibiyet elde 
eden Bulgarlara lra111 Galatua
raylalar ciddi Ye candan bir hl
cuma ıeçtiler. Bq dakikalık 
apak halinde devam eden 
mlltevAll hllcumlarla Dmitleri ar
tan Galatasaray taraftarları tri
bllnden oyuncularına tetcie bq
laddar. MaatteeııOf bu bftcumlar 
rollerle neticelenemedi. 

Galatuaray muhacimleri ıol 
olacatı yerde ya toplan uta 
10la fazla ıllrmek yahut Bulgar 
mGdafilerinl cebren geçmek ar
mm Jllza&de fıraatları kaybe
cliyorlardı. 

Galatuaraym bu canb •• 
ablgan oyunu çok ıllrmeden ıeç
ti. Bulıarlarda bu durgunluktan 
istifade ed•ek kanflD•t olan 
mldafaa ve maam hatlanm bir 
dllzeltmiye munffak oldular. 

Çankaya takımanın uğ açıla 
Mutafa çok muYaffakayetll bir 
oyun oyaamlft bled Şinasi de 
gGıel kurtarıılar ve mtldahaleler 
yapmııtır. 

· Gençler Birlipin benOz for
munda olmadata aenıtD1or. 

Çankırıda 
Cankan, 11 (A.A.) - Buıtln 

H. F. ıpor klllbtı tarafından fırka 
ıalonunda &lr konHr verilmiftir. 
Kadın, erkek yklerce davetli 
konserde hazır balunmaıtur. 

Muavin hatlarını tekrar dG
zelten Lenkililer yeniden hD
cumlara başladılar. Galatasa
ray mtıdafaası favulauı. fakat 
aert: çıkqlarla karp koyduldan 
için kaleye pek 10kulamıyorlardı. 
Bu yllzden maçın nihayetine ka
dar bqka bir gol çıkaramadaD 
oyunu bitirdiler. 

Sıfıra karp iki ıolle Bulıa,. 
lana lehine bitea dlnldl oymıu 
bybedilmit fınatlardu addetmek 

muvafıkbr. 
Temenni edelim ki, pazar ıliDe 

F enerbabçeliler Bulgar takımına 
kartı hakiki oyunlarından birini 
OJlllJarak ehemmiyetli bir farkla 
plip ıelainler •.• 

• 

..... ecltltlltla llUn wapılan lllnlc•k mlleab911 .... h•dan 
11e,ecanıı bir _,.. 



8 Sa,ta SON POST,._ 

F ebim Paşanın Kaçamaması İçin Tertibat Alınmıştı 
llıılıurlrl 11-

Her Hakkı Mahfuzdur 
-185-

Bu haber Abdolbamldl blltiin 
bfttnn sersemletti... Kendi hususi 
tifresile İmparator Vilhelmo mo .. 
tacel bir telgraf çekerek Sefirin 
hareketini tehir için emir Yeril· 
mesini rica etti. Fakat (Berlin) 
den derhal cevap geldiı 

[ lmperator, ava ~ıfbr.] 
O uman, arbk ifia tamamile 

arpa aaraeajana anhJan Abdil
lwait, daha fala maka'ftmet 
edemedi. Bir iki a1 llOM'a tekrar 
l.tanbula alchracapı ndederek 
Fehim [Papya Sunaya teb'it etti. 

1 
b, ( ellltsu humayun ) ,enlikleri ı 
gibi bir şey zannetmişti. Fakat, 
lıtanbuldan plen haberlerde, 
(Arap izzet Pata), (Necip Melha-
me Pqa) ve aaire gibi adamların 
firar ettiğini, taraya mensup 
mlihim adamlarla meıhur hafiye
lerin teYkif edildiğini haber alın
ca pplacL. Tam o esnada, ı .. 
tanbuldaki (bq ftlltul, Silreyya) 
ya ameti m•b•uda bir adama 
yollamıf: 

- Ben, Anapaya kaçıyorum. 
Pqa da b8flDlll pruine bakaıu.. 

Diye haber g&adermiftL. Fe
him Pap, ba Yuiyet brtwnda 
ne yapaapı d&flbıllyor, bir tnrlll 
karar •eremiyorcla. V akaa etr .. 
fmda, tepedea brnaja kadar 
mllselllh birçok adamlan vardı. 
Fakat bu umumi galeyan karp-
ımda bllnklr bile ınk6ta mecbur 
olduktan llOlll'8, keadiainin de hiç
bir fey yapamadığını anladı. Fil
hakika kendisine hiçbir tecavUz 
vaki olmamıştı. Çilnkll Borsada 
inkılabı idare edenler, Fehim Pa
şanın ahlik Ye temayllllhnı bili-

yor ve beyhude yere kan dökmek 
istemiyorlardı. TerddUt devresinin 
geçmeaini ve iokılibm kuvvetlen
me8İDi bekliyorlar ve o zaman bu 
ele avuca ıığmaz adamı hiçbir 
bldiseye meydan vermeden ele 
geçirmek istiyorlardı. Buna binaen 
köşkD uzaktan tarassut albna al
makla iktifa etmiıler ve her ihti
male karşı firanna meydan veril-
memesi için mlilhakata telgraflar 
çek mitlerdi. 

Ayni zamanda Fehim Pqa da 
arbk aillbla mukavemet imkAn .. 
nm azaldığına g6rlyor, gtlrnltlllll 
bir blcliH çıkarmaktan ziyade, 
bqmı kurtarmayı diifDnllyord\L 

Nihayet karannı verdi. Botln 
kıymettar eşyuile para11m bir 
çantaya doldurdu. (Arabaası Ah
met) e bizzat gizlice emir vere
rek (Şahin) li (Yal dırım) ı hafif 
bir faytona k09turdu. En sadık 
adamı olan {Arnawt Ali) Jİ ya
mna aldı. (Mudanya) ya doğra 
kaçmıya baıladı. Maksadı, Mu
danyaya gitmek ve oradan bir 
vanta bularak fstanbula geçmek· 
tL. Bili hidiao Mudanyaya ka· 
dar gitti. 

(Arkan Yar 

Fakat Fehim P... Bana1.a 
bir allrgiln gibi değil, adeta 
tebdilhavaya gider gibi aoaderi
Uyord\L Bilth badem ve başemi 
beraberdL Al allaı difemeli fay
tonundan, bir merkep cesame
tinde olan ( Liyon ) iamindeki 
ulh ve aimaiyah k6peğine varın· 
aya kadar herşeyini beraber 
götftrOyordu. Borsada, (Çekirge)
nin tam methalinde ve en mu
tena yerinde olan nıqhur ( Çi
vici ) nin bDyBk kötkü ikametine 
tahsis olunmuıtu. 

Konyada Malôl Gaziler 

Fehim Paşa. Bursa ya gidip 
ba köıko yerleıtikton sonra, 
( phane ) bir bayat yqamıya 
bqladı. Vakit va kil ( Şahin ) Ye 
( Yıldmm) isminde iki cim at 
kotulu mnkellef (batoaile) ıezmiye 
cıkıyor, debdebe Te azametile 
Bursa halkını hayrette bırakıyordu. 
As zııman içinde Çeldrıeye ya
lan (BeteYler) civar,nda bir bayh 
arazi elde etmif •e burada bir 
çiftlik tesisine tepbbOı eylemiıtt 
Bir taraftan bunlarla meşgul 
olurken diğer taraftan da zevk 
" aefahetten geri durmuyordu. 

LA kin, Fehim Paşanın Çekir
ırede ikameti, birçok zevk ehlinin 
keyfini kaçırmlfb. Kaplıcalara her• 
kea istediği gibi gelip ıidemiyor, 
hele k6tkün kaıeaini tqkil eden 
bahçede daima aandal7e abp 
oturan adamlannın &nOnden 
renç ve g11zel kadınlar bir tllrlB 
ıeçemiyorlarda. Bilbuaa Fehim 
Pap uykuya yattaktaa aonra. 
klıklln 6nBndea arabalana ıeç
meai menedilmifti. Ba memaa
iyetten haberi olmayaa pfil ara· 
baalar, kemikleri lanlmcaya ka
dar dayak yiyor ı veyahat ( U
JOD) OD keskin difleriJe dLfilde. 
Diyordu. Ba laal ( 10 temrnaz ) 
:lalallbına kadar dnam etti. V • 
birçok Burub1a bir hayli azap 
çektirdi. 

Metrutlyet ilin oldap glln, 
herkeste bir tereddlt Yardı: 

- Acaba Fehim PafAt ne 
yapacak? •• 

Bu suale, ne hllkümet ve ne 
de inkıllpçılar, bir cevap vere
miyorlardL Fehim Pqaya gelince, 
(ink lAp)ın manasını bir türlll ao
lıyamadığı için bidayeten bu işe 
biç ehemmiyet vermemif, Burayı 
altllat edea allmaJİI Ye teubO. 

Ko.._,a (Hu
ıusi) - Malül 
gaziler cemiyeti 
Konya şubesi, 4 

ciimhuriyet bay· 
ramı mlnuebo
tile çok hayU'h 
bir it görmlr 
tir. Cemiyet 
ıehrlmizde ıek· 
senden fazla ıe
hit ve malül ga
zi çocuğunu yır 
ni elbiaeler gi,. 
dirmek euretile 
seYindinniştir. 
Gönderdiğim re
simde, büyllk 
glln milnasebe
tile ytlzleri gQ. 
len yavrolan g&-
rüyorıunuz. 

icra Pahalıya Mal Oldu 
( 8q tarafa l lacl •rfada ) 

aaaa çıkmlf. ba kanunun bir 
madcleai de Emniyet Sandapı 
tufiye edilecek hea........ icra 
n11t..U.. yapmı1• aewketmit r 

llal6m, icra claireai bil' tef· 
kat ocatı dejilcllr, billlda bir 11rat 
klprWae bemer. Biaaenale1h 
Emniyet aanclaja tihl J»orçlllJU 
clelalarca ikaza mecburiyet g&r
memif. beni tam gllalbıe 1alan 
bir iki kelime Ue ikaz etti, etek
lerim batQfla. uta aola bq vur
dum, para71 tedarik ederek 
gittim, fakat bu defa da g&r
dllm ki &zerine icra masrafa diye 
birkaç tuzlu kalem de inzimam 
etmiş 1,. 

Kariimizin tikiyetl budur, 
Emniyet Sandığını 3 eski bir doa
tu ve müşterisi ı.fatile istediği de: 

.. - Emniyet.Sandığmın icra 
kanunundaki maddeden fU Yeya 
ltu pkilde azade kalarak mOu-

yedelerinl ealrial gibi kendİlinha 
y11pmuıdar. Abi takdirde icradaa 
ıeçince muameleler •e muraflar 
cotalacak •• tefeciler• kapı aça
lacakbr.,. 

Kariimlzin ıiklyetiai tetkik 
ettik ve ılrdGk lcl, mbtalealan
nın esaıında haklıdır. 

ÇDnld Ziraat Baakua ela Em-
" niyet Sandığı gibi il ıarea bir 

mBeaseaedir. Fakat eaki uıuldea 

nzgeçmiı b~it!ldir. K&ylllyll, 
çifçiyi ve borcunu ac:t .. 
mek için ikaz etmektedir, 
yığın yığıo masraftan kurtar
maktadır. F aydah olan cihet 
ıudur: Halkın tiındiye kadar 
alııtığı usulD değiıtirmek il· 
zımsa bunu tedricl yapalım. 
Kendisine vakit kazandıralım 
•e borcunu en az muraf ile 
ademeaine çalıtalım. Emniyet 
aandağa ıefkati balkın Ozeriae bir 
kanat gibi ıermelidir. 
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BeyazRusKıralhğınıDoğ-
•• 

madan Oldüren Kimdir? 
(Baftaraft 1 iaei •Jfa .. ) 

vak'a, bu tetldllba maluadına 
ermek için gösterdiği cür'et, bir 
an gevşemiyen inat ve israrının 
derecesini göstermek itibarile 
ıayani dikkattir. 

Vakit 1920 senesidir. Baıında 
Baron Aleksi Osnobifni isminde 
ellri Rua Duması azasından ve 
Çar bassa ordusu jenerallerinden 
bir zatin bulunduğu bir beyaz 
Rua murahhas heyeti Parise gel
miş, Bayar sokağında 24 numa
ralı otelde mekan tutmuıtu. Bu 
heyet. diğer birçok Rus arazisin
da mantar gibi yeti~en istiklal 
taraftan muvakkat bükümetler• 
den birini temsil ediyor, Lehistan 
ile LitYanyanın yananda müstakil 
bir beyaz Ru bükümeti kurul· 
maanı istiyordu. Ba heyet Paria
te iyi çahtb, Amerika Reieicüm· 
huru Vilsona derdini -latb ve 
yardamıni kazumıya muyaffak 
oJdu. Tarihi, siyasi ye ikbsadl 
delillerini ga.tennek •• da•••ını 
tqrib etmek kere lrooferanı 

lamanma pjlnlcla. 
Fakat lngiJtere bllkiimetl. Le

birtanla Limmya meMlelerinde 
oldağu gibi b&yle bir h&kametin 
tqekkllltıne muarızdı. ite mani 
olmak vazifesini Entelicens serviı 
Dzerine aldı. Bir gece sabahın 
ikisine doğru Bayar ıokağındaki 
otel hllTiyetleri meçhul bir takım 
adamlann baskınına uğradı. Beyaz 
Rus heyetinin eşyalan iğneden 
ipliğe kadar arandı. Gürültft 7ap
mak iıtiyen Baron OsnobifDi do 
eli ayağı bağlanarak zarar Yeremi· 
yecek bir hale getirildi. Daha ev
vel otelin telefoD telleri maharetli 
bir ıorette keailmiı olduğu için 
zabıtaya haber "Verilemedi. On 
dakika w:arfında her iş olup bit· 
miş, marahhu heyetin biitün 
yeaikalan derlenip toplanarak 
meçhul bir istikamete yollanmıfb. 
Ba ıiyasl lnmzhğın neticesi, ha
kikaten bek.leamiya bir tekilde 
tecelli etti. 

Erleai aabah erkenden. Şaa
zelize polia merkeziıao giderek 
ıeceki Tak'ayı anlata ve ha~ 
kında yapılan muameleden ıiki
yette bulunan Baron Osnobişni 
Fransız poUsl~ri tarafından tevkif 
edildL Kendisine, Almanyanın 
lehinde caaualuk yapmak cürmil 
i8nat ediliyord\L 

O zaman bir hayli dedikodu 
mevzuu teıkil edea bu lıidiıenin 
uJa fU idi: 

Beyaz Rus heyetiniD enak 
ve mDhllrlerini ele geçiren me~ 
bul adamlar, bu mBhllrlerle Be-
7u Rus heyeU aleyhinde mllthiı 
vesikalar tanzim etmifler ve bu 
veaikalan, Fransız Emniyeti Umu
miyuioe 16ndermiflerdi. Emniyeti 
Umumiye MiidGrll de, Dabiliye 
NazU'&DID mtluaduile Baron o .. 

LİLİAN 
HARVEY 

ve Fra11811 komiklerillin ea 
metlauru 

ARMAND 
BERNARD 

CAMBAZ 
( Quicklll) 

,.._....,.,. , ........... •••••da 

nobifni tevkif etmittL Tahkikat 
birkaç hafta devam etti. O mUd· 
det zarfında Beyaz Rus Heyeti 
reisi de hapishanede kalcL. Fa
kat hakikat anlaşıbpta binbir 
itizar iJe hapishanenin kapılan 
açıldığı zaman, konferaaı masa
sını bqkalarmın işgal ettikleri 
göriildii. Müstakil bir beyaz Ruı 
devleti teşkili fikri Entelicenı 
Senia tarafmdaa itte bu ıuretle 
akim bırakbnldı. 

* Son senelerin aiyasi bldiseleri 
arasmda mevki almıt adamlardan 
biri de, Mısır milliyetpcnerlerinio 
lideri Sait Zağlôl Paşa idi. 

Sulh müzakereleri yapılır ve 
konferanslar biribirini takip eder
ken, o da bir heyeti murahhuanan 
bqında olarak Parise ıelmiıti. 
Bu adamın Pariate kaldajı mlld
det zarfıada . dilnyaD&D en fazla 
tarauut Ye takibe maraz bir in
am olduğunu ıöylerıem, biç bir 
mnbaliğaya upmamıı olurum. 
Sait Zağliil Pqa, belki on. belki 
daha fazla blltllıa hizmetçilerini 
tof ör&all. alaçılarmı, katip Te dak· 
tilolanna deiittinniye mecbar 
kalmıfb. Fakat Sait Zailiil Pqa 
zeki bir adamda. Etrafına •ureti 
mahsuaada yerleflirilen ıdamJa. 
nn hllviyetlerine nüfuz etmekte 
gecikmez ve bunlara oyunlu ter- . 
tip ederek eğlenmekteo zeyk 
alırdı. · 

Bir defa, ınphelendiği ıofZSrO 
ile gezmiye çıklDlfb. Otomobilini 
bir binanın öallnde dnrdurda.lçeri 
girdi. Fakat bir daha çakmada. 
Çünkü binanın iki kapısı varda. 
Şoför kapa 6n0nde tara.uucla m ... 
anar olduğu efeadisiai beklerkea 
Sait Zailw Pa,a da ibnr tarafta 
istediği gibi serbetılçe hareket 
ediyordıL 

Yine birgUo, doetlanadan biat, 
Salt Zağlil Patanın daktiloıun
dan tüpheleamiş Te bu ıtıplıetbll 
doatuna bildirerek kadının kowuJ. 
masa Ubumunu .aylemifti. Salt 
Zail61 Pqa KllldO ve fU ce•ab• 
Yerdi: 

.. - Ben bunu mdea daba 
eyvel lüaetmiftim. Fakat ifind9 
alıkoymayı tercih ettim. Hiç ol
mazsa. bu suretle, füplaeleadiğiaa 
adama elimin altuıda buhmdur
mat oluyordum. Esasen bu kr 
dam konam bile enelA keaditl 
kullanmadığı bir adamı beaim bl
laamama lngUtere mlaaade eder 

mi hiç?" 
Salt Zağlftl Paıa,&ek.lta, •et•r 

al ve ihtiyati ile lfte ba ıuretl• 
Entelicen• aeniae mukavemet gBr 
terdi. Bu teıkı11bn en kurnal 
annrJan bite, pqa)'I, blrglln ol-
11111 ıa61 avlacLtını iddia edr 
mnler. Çnnkl o, gllte.W... l>I• 
flp lenen bir adamda ve •alda 
eadifeal onu, daima, tedbirli ltr 
lanm.,a aevketmifti. 

Diyanbekir 
Şark Yardım Bankası 

Teşekkül Etti 
Diyanbekir, (Hususi) - 1tter 

kezi fdırimizde olmak illet' 
birinci umum m&fettqlik aaaııtr 
takaanm ihtiva ettiği dok.
Yiilyetia ldarel buauiyeleri -' .ı 
rifetile bir yardım b•k• ..... •. : 
kil etmiıtir. 
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Beyazıt Tahtın Üstüne 
Oturtuldu 

işte bu yamı içinde bekliyor
du, Tiıourun ••yeni hayat., dedi· 
ği tecelliyi gözliyorda. Şehinşah 
hürriyetini ve ıaltanatım iade 
edemiyeceğine göre bu yeni ha· 
yatı ıimdiden tahm.iu etmek mlim· 
kun değildi. Belki bir saray, 
yarı serbest bir yaşayış verecekti, 
yahut mezarı gösterip: "İşte sa· 
na yeni bir hayatf., diyecekti. 

limur•un gönderdiği yüksek 
rütbeli bir Bey gelip te 64buyuron 
Emir Hazretleri! Ulo Hakan sizi 
bekliyorlar.. dediği dakikaya ka .. 
dar bu bekleyiş, bu helecanla 
bekfeyiş devam eti i. Beyazıt, ira
dC3ini zorlamakla beraber içio 
için titremekten geri kalmamışb 
•e biitün ıekAsını tek gözftne 
toplayarak davetçinin çehresini 
tetkik ediyordu. Bu adam, ken
disini nereye götnrlyordu? Yeni 
elemsiz bir bayata ma, yoksa fel"' 
keto mi? TimW'un adamı dkin
di. Ne dudaklarında mnıtehıi bir 
tebessllm, ne gözlerinde manalı 
bir bakış vardı.. Ayni zamanda 
teşrifata riayet ediyordu, bir pa
dişah huzurunda bulunduğunu 
ututmıyordu, tevazu ve ihtiram 
&österiyordu. 

Şehinşah, bu &uretle davet 
ettiği esirini, ev kadar büyUk bir 
çadınn eşiğinde karşıladı. Sanki 
biribirlerilc harp etmemişler, birj. 
birlerile söğüşmemişler, biribirle
rile kırışmamışlar gibi güler yüz 
gö terdi, hatta Beya:ııdın bizzat 
koluna girdi: 

- Buyurun aziz konuk, dedi, 
buyurun. Burası senin evin de· 
ınektir ve ben ıeoi, tıpkı evinde 
bulunuyormuşun gibi neş'eli gör
mek isterim. 

Şebin,ah ile esırını Timur 
aaltanatının hemcıı bütün büyük· 
leri takip ediyordu. Tarhanlar, 
kumandanlar, prensler tamamen 
orcda idi. Hirkaç hlicreye taksim 
edilmiş olan btiy6k çadırın ilk 
kısmında, zamanımızın büfelerini 
andıran tertibat göze çarpıyordu. 
Türk kımızından Kıbrıs şarabına 
kadar her.şey orada mevcuttu. 
ikinci kısımda saz ndeler, hanen· 
deler 1ıralaom1ştı. Kalabalık bir 
Mehterhane tak-mı d ayni kısım
da zillerini, zurnalarmı, davuila
tuu okşayarak emir bekliyorlardı. 

Üçüncü kısım son derece süsln 
bir salondu. İngiliz çuhası kaplı 
ıedirler, Ceneviz kadifcaile örtülü 
Ya ıklar. Şam işlemesi perdeler, 
İran işi halılar. Hintkiri sedirler, 
bu geniş alonu baştan bqa 
tenk ve oya içinde bırakn:ışb. 
Girilen yerin mukabilinde ıom 
ıırmadan saçaklı bir perde gör .i
l'lüyo bu perde diğer bir 
hücreyi göılerden saklıyordu. 

Şahinşah işte bu salonun or· 
tasına kadı!r yürüdü. Beyazıdı da 
birlikte yürültil, devlet uluları 
arkasından geliyorlardı. Cevizden 
Yapılma elmas kakmalı tahtımsı 
bir st"dirin lSnllne gelince durdu. 
Biraı iıtihıa sızan gevrek bir 
•esle o sediri Beyazıda gösterdi: 

- Buyurun, oturun, dedi, siz 
taht Uzerinde doğdunuz, tuht 
Uz.erinde oturmalısınız. 

Ve kendiıi nisbeteıı sade bir 
•edire doğrı yürüyüp oturdu, 
•damlarına da eJilc ayrı ayn yer
ler göstererek oturmalarını em· 
tetti. Beyazıt, kudretli galibin 

kendisini t h!a oturlmafda mabut 
tezkereye telmih ettiğini anla
makla beraber hiç tereddüt gös· 
termedi. tahsi olunan yere geçti, 
bir tutsak gibi değil bir hüküm· 
dar gibi ariyet aldı, etrafında· 
kileri gözden geçirmiye koyuldu. 

Timur, onun pervas.zl ğ na 
hayret ediyordu. Kendisi başta 
olduğu halde b ütün şu çadırda· 
kiler cnun düşmanı idiler. Bu 
düşo:.an!arın el!erindeu her şey 
gelebilirdi. Dilerse şurada, şu 
tahtın üze:-inde omı boğaz lıyabi· 
lirlerdi, kanma içerlerdi, ciğerini 
ateşe verirlerdi. 

Bu hakikate rağmen Beyazıt, 
kendi sarayında ve kendi köle
leri aras oda bulunuyormuş gibi 
kayıtsızdı, endişesizdi. Bu, derin 
bir tcvekkUldeo mi, yoksa koyu 
bir gafletten mi ileri geliyordu?. 
Timur, klfla bir mül~hazayı mü
teakıp ikinci ihtimali kabul etti 
ve kendi kendine mırıldandı: 

- Ahmakf 
Sonra da şu emri verdi: 
- Emir hazretleri buralarda 

doğdular, buralarda büyüdüler. 
Öz Ti.irk elinin sozunu, sazını 
bilemez]er. Kendilerine biraz Türk 
sesi dinletelim. 

Beyazıt, cemile yapılırcauna 

sö}lenilen bn cümlelerin tazam· 
mun ettiği nğır manayı da anla· 
mamış göründü, küçük bir çehre 
ekşiliği ~"Östermedi, kısaca le· 
şekkür etli: 

- Memnun olurum, lıaz alı
r!m. 

Şimdi dı~ salondaki saz takı· 
mı, Arabm ve Acemin kar;şık 
nağmelerile bozulmamış saf bir 
nhenk i~inde Türk şarkıları hay· 
kırıyordu. Bu ahenk, belki kıv• 
rak değildi. Lakin ruhunu tabi
attan ve yürekten aldığı için çok 
dokunaklı idi. Bazan yaralı bir 
parsın yanık, hazan eşini anyan 
bir geyiğin hasretli haykırı~lannı, 
hazan da hicranlı bir gözden dö
külen gamla hıçkırıkları temsil 
ediyordu. 

Beyazıt, ağır bir vikar içinde 
dinliyordu, teessürünO belli etmi
yordu. Fakat saçında ve sakalın· 
da bile tarip bir dikeliş, ruht 
buhranların uyandırdığı bir titre
yiş görülüyordu. Bir aralık ha· 
nendelcr, Cengizin kahramanlık· 
larmı söyliyen destanlar okumıya 
giriştiler. 

( Arl,a31 var ı ----
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Telefon ı lst:rnbul - 20203 
Posta tutusu: İstanbul· 74f 
Telgrafı latan bul SON POSTA 

ABONE FIATl 
TOR KiYE ECNEBi 

1400 Kr. t Sene 
780 " 6 Ay 
400 " 3 ,, 
t50 " ' .. 

~ 700 Kr 
1400 " 
800 .. 
300 • 

Galan evrak geri verilmez 
lJAnlardan mes'uliyet alınmu 

1 eenp için mektup! ııra (&) kuruılllk 
• dul Utvaal lAıımdır. 

Adrcl! delfıttrflmo!I (20) kurıııtar. 
Gautemladc ~akan r .. lm Ye ~Halana 
bitim haldan •ıbfıaa ve paet..._ 

aittir. 

SON POSTA 

Sofyanın Celladı 
Hüseyin Efendiyi 

Öldürdüler 
- - --

Sofyanın en ıık caddelerin
den birinde bir dilkkAn vardır 
ki llzerindeki levha her gelen 
geçenin n.uarıdikkatini celbe· 
der, bu levhada şu elimle 
yazılıdır: " Cellat pazarı " filha
kika bu dükkanın ıabibi, Bulgar 
hükumetinin resmi celladı olan 
Hüseyin Yasarof Efendi idi. Fa· 
kat ceJlatlık vazifesi, büyük bir 
:amanını almadığı içiodirki aslen 
Çingene olan Hüseyin Yasarof 
Efendi resmi vazifesi haricinde 
t icar etle de meşgul oluyordu. 

Fakat işinin azlığına bir işaret 
olmak üzere geçen sene ancak 
bir kişi idam ettiğini kaydetmek 
kafidir. Hüse} in Efndioin en çok 
İ'l gördüğü sene ise geçen sene· 
dir. Nererya kilisesine atılan bomba 
f aillerindcn beşini idam et mişti. 
Hüseyin Efendin in ticaret işi çok 
iyi g.diyordu. Ayrıca, Sofya hal· 
k nın Hüseyin Efendiye karşı 
hususi bir tevt:ccubil vardL Mühim 
bir müşteri klitlesi temin etmiye 
muvaffak olmuştu. Fakat son ıa .. 
manda Hüseyin Efendi siyaset 
işlerine merak saldırmıştı. Bir 
fırkaya İntisap etti. Geçenlerde 
fırkan n yemekli ve içkili bir 
toplantısında aza biribirine girdi. 
Bu s rada pathyan bir kurşun Hü· 
seyin Efendiyi alnından vurdu. 
Şimdi Bulgar bükümeti, selefinin 
k ntilini asacak yeni bir cellat 
ara yor. 

Naplo·Sıl ot il a 

Bergama a 
Bir K«çakçı Şebekesi 

Yakalandı 

Bergnmn (Hususi) - Turanlı 
nahiyesinin Göçbeyli köyünde on 
iki kişıJik bir kaçakçı şebekesi 
yakalanmıştır. Yapılan tabarriyat 
ne. icesinde 17 çuval sigara ktiidi 
iki yük kaçak tütün elde edil
miştir. 

Bu mühim kaçal!ç.ı ıebeke
siniıı reisi olan Niyazi oğlu Saa
dettin kaçmıştır. 

Müthiş Facia 
·- - -

Bir Hastanede Çocuklar 
Cayır Cayır Yandı 
Bcrn, ( A.A. ) - Akli meleke

leri muhtel 80 çocuğun barındığı 
bir yurtta ynagın ç:kmış, yurt 
binası harap olumuştur. Bu ço
cuklardan dördil kömür haline 
gelerek ölmiış, 9 tanesi de orta
dan kaybolmuştur. 

=RADYO== 
12 Teşrinisani Cumartesi 
lıtanbul (12DO metre) - 18 Darüt

talim hoyoti, 18,·13 alafranga, 19,20 
Frausııcn ders, 19,45 alafranga, :..O 
Darüttalim lıQyoti, 2115 ahı.franga. 

Bükref -- ( S~.ı metn) 20,40 gra· 
mofon, 21,Sl Kora ıarltılar, 23,lö 
dnns bnval:ırı. 

Belıırat (~31 metr~) - 20 konro
rans, 20,80 gramofon, 21 Erika. iemlo
dc lıir operet. 

Roma - (441 metre) 21 haber ve 
gramofon 21,45 (Bir maskeli balo) 
iemindold opera. 

PrııQ'- (48S metre) 20,20 ıen gceo, 
21,20 Kolonyadan nakil, 23 ıon 
haberler. 

Viyana - ( 617 met.re ) 19 kon· 
torans, 21 Sevgili Ogustin isminde bir 
operet. 

Peıto - (650 motre) 20,80 konser, 
21 bir Operet tiyatrosundan nakil 
(ismi hoııilz tok:ırrOr etmemitt.ir), 

Varıon - (1411 nıetuı 20 Musa.· 
lıabe vo gramofon, ~1 ba!ıf ko11sor, 
21 danı havaları,) 

Cümhuriyet Bayramı 

Cürnhuriyet bayramı memleketin dört köşesinde heyecanla te 'it 
edildi. Cümhuriyet bayramına ait muhabirlerimizin gönderdiği inti
baları bugfine kadar ne§rettik. Buglln yeni aldığımız c!ört resmi daha 
dercediyoruz. Resimlerimiz, Cumhuriyet bayramı güoO Amasya, Bey• 
pazarı, Kastamonu ve Tokatta yapdan tezahürab göstermektedir. 

·Besim Atalay Beyden İ 
rahim Alieddin Beye 

-
Son Cevap Ve Bir Tek if 

Ben usandım ve bıkbm uyamaktan 
yanlııını 

Sen bıkmadın ı6vmekten. 
Havanda u dövmekten. 

« 
O tlt.riycn başını • 
Saran örilmcclderdcn 
Kurtul f Aliicddiıı) senL 

)#.. 
Eseri aynasıdır ldşininin fikredinir. 
Beş yüz elli yanlışlı (taleoc lügati]niz 
meydanda duruyorken 
su armıyım buna ben. .. 

Yirmi bir bin kelime varken o kitabında 
"Yirmi beş bln,, diyerek yazıyorsun 

kabında 
Bu dotru bir iı midir? 
Buna bn~l a şey denir .. .. 
Bana övünmilştün [çocuk 'ii rlcrinl~J 
Dün kıydım yirmi bete; yuıktır bı· 

lo l.ıile 

Birde ne iÖreyim ki ne m:i ıa v~r; 
ne ve:un. 

Her ıayF da bir ~yalnı~. Böyledir 
'O aı her eıer n: 

Gücf\nmc yavrucuğum, soruyorum 
ben snna; 

Övünmckmi yaraşır böyle kitap yazana? 
Yanın eller söylesin buna ne yakı
ııru; Hcırfey ynz.ılırını ya, ıöz gerek 

b" r,ız k11a 

* Söaünden bc:li olur bir adamın oe4 -: ri 
l,te yaıılarınıı; işte benimkiler !. 
Terbiyem bırakııaydı •Ö•Üp uymıya 

eğer 

Neler lş i didin fito; neler duyardın 
neler? 

* Çok doğru ıöylüyorııun alay~ı 
•arkadaşım 

Gün olur toz iç'ndo kalmı~hr üstüm, 
ba,ım. 

Pantolonum ütüsüz, papuçlar 
bopısızdır. 

Parmnklnrımda nasır 
yer yer ,ııc kab:ıbarır. 
O gDn beliti ar., açbm; belki hırl.ı 

ıuladuıı 

Daltınhkla üıtümü belki toza buladım 
Bunlar kir aamlır mı?. 
Bunlar krnanılır mı?. 
Hem kazma hem de kalem kullanan 

bir el Beyim, 
Tam bu asrın elidir. S na ne aöyl"yeyim? 

Üç yıl olmamıthr ki çok ıreçıncdi ara ı; 
Üç yüı. altm ış ld;il ık munllim k.:>ngraın 

Huzurunda bağıraldın. 
Söyl ıyemcm; itil irsin r ne adı ile ça· 

ğır ıldınl 
Boyuna yaraşacak bir kaftan •iydin 

evet: 
(Bılgi t<ırihimi2)de urrntulmaz bu elbet. 
itte k r bunn denir; 
Kiti uöy:e kirlen ·r. 
i} i bil oğlum bunu; 
Bu kirin yok sabunu l •• 

* Sen alay ediyorl<eo Türkluğümle 
orada 

Ben nayı. bacıyı şehit verdim burada 

'le b. 
Yeni h rf aleyhine yaı.ı yaz.m ı ır 

ndam • 
Btni - ıofta diyerek - ber1?Ün ediyor 

reklfim 

Benim 

Senin 

* yüksek dileğim 

* 

iş h tine 
gi · miıtir. 

ölillüştür ; 
gcbermiştir. 

San• aon bir tcld flm v a rdır, beri 
g 1, dinle 1 

Hinbi r çeş : t yanlış!. \;ütün es.-r rinlc
B'.r ( ilgi malıke n r si ) önune biz 

gıdclim: 
Her i iimiz d:ıvay o rad o serd · delim 1 
Hnl<sıı. ı; ı ka:ı kalemi kırsın; buna 

ne deuin? 
Na •n u~un a bırnkhm; lbet l :-bul edenini 

* Tekiifi r i kc1l>U~ c •. ~ ö •lece yal: ş1hm: 
Yan :ış l<İ lapları )• I'; gel dt. ucıık· 

ı~nlım 1 

Y. lnn," ıı.t lı " r ö t ·ıt \•e·ey"m ~ ın ?ğ;,ıll 
Ey ter o.ye hoc ııu b r ı 1( r }' ı ol I 

Gc im , .. t a.By 
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ÇANAKKALE 
.._ 

- 154 - Yazan: Ceneral Oglander 

Türk Kuvvetleri Hergün 
Daha Kuvvetleniyordu 

Üçüncll tık ne seferden ta
mamen vazgeçilmesini ve ne de 
lngilterenin mahdut menabii aı
keriyesini miltklll bir Taziyette 
bırakmasını istilzam etmiyecekti. 
Buna rağmen kararSJs bir •niyet 
ihdas edecek v~ blyllkçe bir 
ordu ile donanmanın mllhim bir 
luamını aylan:a itgal edecekti. 

Kat'ı bir karar ittibazaoda 
teaadlif edilen müıklillttan biri 
de Gelibolu cepbeıinde tam bir 
muvaffakıyet elde etmek için 
nekadar kuvvete ihtiyaç olduj'u 
bakkmda muntazam bir askeri 
tahmin ba1unmama11 idi. Lord 
Kiçoerio raporunda bile bu 
cih•t menubabı edilmenrifti. 
Jeneral Hamiltonun kuvvetli i .. 
tihkimlarla karşılafbiı ve bun
lan zıptetmek ıçıo daha 
fazla efra t ~e cephaneye muh
taç bulunacağı bakkandaki ifadesi 
F ransaz cepheaindeki cephanenin 
fıkdananı Ye Almanların lnailte· 
reyi istila etmeleri korkusu kar-
1111oda harbiye nazırı Çanakkalc
deki en kOçllk ihtiyacı temin 
bile logilterenin mahdut veuitile 
kabili telif olmadığına kanaat 
ıetirdi. 

Lord Kiçnerin fikrine rağ

men harp meclini, bir teıebbüs 
daha yapabilmek için Çanakka
leye kAfi miktarda takviye k•taata 
16nderilmesine tarahardı; fak at 
bu buuıta kat'i ve nihai bir ka
rar veremedi. Maamafih e•veli 
meselenin derecei ehemmiyetinin 
1tnlatılmaaına ve bundan aoora 
va:ıiy~ti karşılıyabilecek tedabir 
ittihaz edilmesine karar verildi vo 
o gece harbiye nezaretinin talebi 
Dzerine Lord Kiçner Jeneral 
Hamiltona ıu telgrafı gönderdi : 

"Harp meclisi, başlamıı oldu
j'unuz hareklta hllsnll neticeye 
isal etmek için nekadar kunete 
ihtiyacınız olduğunu öğrenmek 
iıtiyor. Bu tahmininizi, elimde 
•İze verecek kadar kuvYel bulwa
duğunu farzederek yapmanız 
icapeder ... 

Cesaret Yerici bu aualderı 
gayrf"t ve heveıi tekrar uyanan 

Ceneral Ha.milton Uç gün ıonra 
cevap vererek evvelce vadedilen 

bir fı rkadan maada daha Dç 

fırkalık bir kuvvete ihtiyacı 
olduğunu bildirdi. Fakat bu 
ıtrada kabine aukut etmİf 
ve yerine de her ftrkadan mü
rekkep bir (Coalition) yani mub-

1'alııa tiniıl «>tren mo < ittiyorunıc 

re ıninııi a adet kupol il• lı ir· 

l.k t<.ı ıt&nderiniL Resminiz m .ı.1 " 

tfıbhfü ve lıtd• edi1:.nd'· 

11-----------~-----------
• ıııı.ı , mcsleı 

H) :.ı. tan'a~? 

l: ulundugu 
nıeroleket 

!< ·~ı n ntl , .. : J 
ll.: • ·u ~ mi "t ~ 

Hcsiuıin kliııul 30 hruılu 

1' 1 ıuu kıı.bllia df) rf>Ddttı lu..1 it. • 
___..,.. 

telit bir kabine gelmek llzere idi. 
Binaenaleyh Çanakkale seferi 
hakkında bir müddet için yine 
bir karar verilememişti. Vadedi· 
len bir fırka gönderilmiş, fakat 
diğer kararlann ve tasavvurların 
tatbikı kabil olamamıştı. Bu va
ziyet karıısında da Jeoeral Ha
milton yeni planını tanzim etmiye 
imkAn bulamauııf ve karşısındaki 
Tilrk kuvvetleri de hergnn bir 
parça daha kuvvetlt-naıiıti. 

Evvelce de izah edildiği gibi 
14 mayısta aktedilen harp mec- . 
lisinde, Çanakkale seferi · bak• 
kanda Oç nevi battı hareket mü- ' 
zakere edilmiş fakat kat'ı bir 
karar veril.nemiıti. Ancak Jeneral 
Hanıiltona bir telgraf çekilerek 

Çanakkale seferini muvaffakıyetle 
hitama erdirmek için ne kadar 
kuvvete ihtiyacı bulunduğunu bil· 
dirmesi ve bu tahminini de elde 
kuvvet bulunduğunu farzederek 
yapması tebliğ edildi. 

Evvelce hUkümetin kendisine 
istediği iki fırkayı bile vermiye
Cf!j'ini za •neden ccneral Hamil· 
ton bu telgrafı alınca çok ıneı~ 
nun oldu. Fakat sual o surette so-
rulmakta idi ki buna 14zemgelen 
cevabı verebilmtk fevkalAde mn,. 
killdü. Yapacağı hesapta ve pllnda 
en bUyilk Amil olacak esaslardan 
biri de bUylik mikyasta takviye 
kıtaatmın ne kadar ınüddet zar
f .nda sahnei harbe yetiftirilebi
lcceğini bilmek keyfiyeti idi. Ma-

' yıs ortasmda muvaffak olabilecek 
bır plan, haziran ortaamda kabili 
tatbik olmayıverirdi. Gerçi bil· 
yilk bir marij (Margc) bırakarak 
tahmini bir b yapılabilirdi. 
Fa kat Jeneral Hamilton harbin 
esaslı sah•ıe~inin g:lrp cephesi 
olduğunu, Lort Kitchcner'in ma
ruz kaldığı muşkülitı tamamile 
takdir ediyor ve bu müşkilah 
te:ıyit etmemek için hakikaten 
muhtaç bulunduğ•ı kuvvetlerden 
fazla kuvvet talep etmf!k istemi
yordu. 

Malum olnııyaıı diğer bir 
cihet te Rusyanın ittihaz ede
ceği hattı hareketti. Çanakkalede 
diğer cephelerden malumat nlma
mıyordu. Şayet evvelce kararla19 
tınldığı gibi Karadeniz Boğaıma 
bir Rus kolordusu ç.karılır veya .. 
but b6Jle bir tehdit yapıl.raa, 
batta Yunanistan veyahut Bulga
riı1tan mütelifl~re iltihak ettirile· 
bilirse, Geliboludaki \'aıiyet ta
mamile değişir ve istill kuvvet
leri haziran veya temnıuı ayla· 
notla 10 nıo) ısta talep edilen 
bir miktarda takviye kıtaatı ile 
boğazları ppledebilirdı. 

Fakat J;cli~olu sahnei bar· 
biode mev~ut şerait okadar gay
ri tabii idi ki, galibiyeti temip 
etmek için liz mgelcn kuvvetleri 
yaln.z tabınin etmek değil. bun· 
lar geldiği zaman nereye ~ ve 
n ıt\ll '5lkıtlı~ılacağ. da ~on derece 
mUşkül bir mc5ele teşkil et· 
mekte idi . 

lngilizlcrin işgal etmekte ol· 
dukları saha (\ ~ a_dnr dar idi lci 
bu saha dahilinde kıp rd<tmak 
bile zordu. Bunun için ç .. k mik· 
tarda s;elecek bıkviye 1 ıt n:ı lını 
dYardaki adaJara çıkarıp ihtiyaç 
hasıl oldukça barh sahnesiue sev· 
ketınekten baıka çare yoktu. 

(,A,kaı YA'-r) 

SON POSTA 

Taggare Piyangosunun Dürdüncü Keşidesi Bitti 
- ----------

Bugünkü Keşidede İkramiye r<azanan 
· ~ Numaraları Aşağıda Okuyunuz 
On üçiincü tertip Tayyare Piyangosunun dördüncü keşidesinde ikramiye ve 

mükafat kazananlara pazartesi gününden itibaren tediyata başlanacakbr 

40000 Lira 
Kazanan 

20891 
15000 Lira 

Kazanan 

22556 
5000 Lira 
Kazananlar 

31024 
3000 Lira 
Kazanan 

36796 
25052 
8344 
914 

1500 Lira 
Kazanan•ar 

2465 22472 
27496 37760 

1000 Lira 
Kazananlar 

14356 
15130 
8363 

20175 

42504 
37121 
39073 
4759D 

18745 15767 

40367 
33325 
ı882 

1734 
10796 
13474 

43391 
25658 
29675 
45555 

1040 

28030 

1·50 Lira 
Kazananlaı 

4..19'l4 
27690 
l()Q90 

5941 
40051 

47JY 
27056 
43389 
294S5 
10746 
29546 
4400 

36441 

27551 
10917 

13425 

39391 

ı 1765 
25556 
2200'l 
41205 
3541 

23441 

47166 . 260M 

18200 
836l 

14409 

43576 
22885 

1378 

46162 

3306 
46081 

27331 

14737 

44895 
15258 
39775 
32730 
49065 
45772 
39466 
19464 
11945 
12468 
8377 
5660 
699 

7914 
4078 
1875 

3988~ 
29159 
14:l43 
35703 
33786 
17055 
43645 
47985 
29981 
.tl630 
3·1769 
35614 
37866 
21575 
J~029 
17482 
251ı1 
38641 
20724 
21233 
26J59 

5181 
7809 
2088 

35500 
40280 
15290 
23636 
3~ 82 
47995 
32662 
48568 
46648 
35988 
4ı91 I 
32176 
29202 
34174 
28753 
7642 
1709 
7896 

48772 
31126 
36440 
48781 
27533 
24350 
47591 
29679 
34617 
45009 
40160 

2207 
9lJ7 

7702 
8716 

37769 
20218 

:ı889 

41127 

19433 

41589 
32024 
40827 
1981:l 
14208 

. 
40 Lira 

Kazananlar 
35502 
35059 
37612 
28521 
33986 
15945 
39120 
30790 
45662 
5492 
2825 
9507 
9859 
7487 
2627 

34421 
11819 
~3093 
17996 
13575 
25382 
32757 
24177 
45947 
32633 
17449 
43084 
44016 
38501 
42263 
31869 
22180 
44760 
13288 
37257 
31417 
43702 
6064 
6883 
2937 

32529 
38068 
26080 
46125 
28889 
11709 
17216 
16315 
35884 
48966 
14512 
48643 
31247 
24568 

1308 
8506 
3857 

30093 
15894 
49151 

36660 
24374 
20149 
35415 
27859 
31398 
42753 
7674 
8682 
6737 
1()12 

'134~ 

\8555 
30024 
25917 
l285fl 

10164 

48205 
35976 
34616 
28773 

47380 
19987 
32639 
43516 
11231 
13899 
28854 
41313 
20760 
9523 
8497 

39205 
2101 
8261 
2390 

45317 
38488 
49248 
37985 
17100 
22~27 
32048 
20012 
32826 
46086 
19579 
42673 
26970 
43524 
18651 
26626 
29836 
15S:~5 
42835 
19379 
39321 
31512 

1431 
457.; 
9151 

47762 
38138 
18059 
37766 
14719 
29128 
19829 
32981 
18334 
35514 
46768 
35l32 
29493 
48140 

6i04 
7673 
2993 

34799 
44800 
37150 

36289 
31979 
14851 
13275 
303.'.J6 
44425 

48836 
182 

1330 
3642 

3514 

28333 

49413 
24867 
27474 
\2387 

23351 

27777 
47631 
36854 
19778 

32210 
47303 
45'41 
49399 
15723 
43428 
31208 
10207 
24857 
8828 
3804 

36125 
6057 

879 
7174 

11668 
49008 
25377 
33039 
14332 
36028 
42300 
25053 
38012 
36121 
43099 
14003 
38513 
18430 
38762 
45248 
16081 
19769 
19597 
39907 
46919 
47736 

9207 
1221 

tl295 
10112 
23439 
450IO 
24756 
1~426 
12950 
19752 
46257 
20780 
32384 
29398 
21411 
31286 
12898 

9412 
9227 

46788 
39107 
14492 
29154 

36323 
38230 
18385 
22232 

7978 
45624 

8138 
4343 
5528 
5127 
4439 

13743 
25808 
41071 
25138 
45425 
38274 
48601 

4Zl71 
27073 
15453 

18082 
34692 
18377 
5603 

47061 
43631 

18278 
22884 
48974 
40374 
23185 
25840 
10779 
42578 
44038 
18597 
31250 
42944 
40181 

10332 
11491 
22473 
5978 

30037 
11979 
38073 
4667 

15665 
42721 

2184 

6292 
39517 

40381 
3.1851 
9333 
776 

16956 
49356 

60 Lira 
Kazananlar 

6417 
7672 

21658 
10459 
26877 
15325 

25211 
1466 

12840 
38463 

743 
33840 
46863 
51 J8 
18886 
2810 
7273 

10028 
480 

4058 
11152 
34409 
5534 

29340 
26462 
13415 
31545 
38758 
48833 

14777 
4702 

33089 
4916 

32098 
9881 

:.0121 

39127 

41251 
42475 

31003 
15893 
47081 

13548 
37585 
14443 
9785 

18454 
24527 
18003 
1991 
23171 

2358 
39348 
15193 
40981 

16797 
25169 

6407 
22306 

38710 
13711 
28024 
31868 
15305 
27269 

47990 
32336 

9800 
25975 

4821 l 
5759 

36033 

20370 
13128 
36251 
13463 
33074 
25570 

30583 
.9871 

37184 
39682 
28737 
21694 
23780 

9009 
13389 
18509 
7004 

27086 

26770 
41731 
2725 

15843 
38761 

34995 

28278 
l4539 

14294 
34383 
745.l 

19625 

39868 
43189 

46300 

Cı tl Ve al-ı ••y hu 1' C l ' M l 8lUI M 

DOKTOR 
Ömer Abdurrahman 
latanbul emraı.ı zilbrnlJ• 

dhıpanaeri Sertabibi 

Ankara caddesi ikdam Yarda 

kqasmda No. 71 
c 

Bir Kız Çocuğu Çiğnendi 
Buglin 1aat 2, 15 te Beyazıt 

meydanından ıtir' at le ıeçen bir 
otomobil kl\çlik bir kız çocuğuna 
çarpmış ve biçarenin kan içiıade, 
yere yuvarlanmuına sebep olmut· 

tur. Çocuk hemen eczaneye kald ... 
rılmıı, oradan baıtaneye tJ6ade
rilmi1t bayım olduiu için hll•i
yeti anlaşılamamıştır. ıof6r ttt-

tulmu;tur. 
~-

Mükafatlar 
İkramiyeler kamilen çekildik

\en sonra keşide dolabmdan tek· 
rar (20) numara <. ekilmiıtir. Be
heri bin lira kazanan bu (20) 

numara şunlardır: 

1000 Lira Kazananlar: 
28284 21151 27549 30242 
3690~ 14168 34318 69~ 

894 24517 28023 3071"1' 
5788 38951 13467 ı 1549 
22560 304~9 6795 ı12ız 
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Heyecanlı Ve Korkulu Bir Motosiklet 
Y arişına Girdim Deli Gibi Gidiyordum 

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

16 Gün Sonra Gözlerimi Hastanede Açabildim 
- 12 -

Bu iıi muvaffakıyetle başarabile
teğime kat'iyyen Omitvardım. 
Derhal atımı!sattım, bedelinin bir 
1'ısmını peşin vermek surctile 
•ereaiye bir motosıklet aldım. 

Artık, panayırlarda dolaşıyor, 
Yarişlara giriyor, para kazanıyor
dum. Bu işin bütün inceliklerini 
öğrenmiştim. Bazan arkadaşları, 
rnın makinelerini bir anda mefliiç 
bıracak hilelerle müsabakalarım 
kaıauıyor, hazan da ölümü göıc 
•larak herkesin parmağına ağzın
da bırakıyordum.. Yağ, benzin 
t6ccarları ile buji fabrikatörleri 
hP-ni elde etmek vo sayemde 
reklam yapabilmek için istediğim 
Parayı vermekte tereddl\t etmi
Y<>rlardı. Birdenbire okodar ,ah
ret kazanmııtım ki, bOtOn A.,,e. 
rikada mcıhur ulan ( Kırmıu 
derililer timi) beni kazanmak iıte· 
diler ve klUplerino aza kaydettiler. 

O esnada, (Torenlo) panayar1nw 
el. büyük bir müsabaka tertip 
~dılrniıti. ( Roçer Eşnayder) ti· 
~İnde bir numara alarak yarat• 
~lir ak ettim. Y arıı, çok tehlikeli 
•di. MUteaddit manialar atlı.tacak 
birçok akrobatik numaralar yapı· 
1•caktı. En kuvvetli makinelerin 
bile bu ınUaabakada muvaffak 
0lacağ, şüpheli idi. F:akat müki· 
fat ta o nispette mühimdi.,. Mü
'-baka gOnO, mot6rclilerin geç~ 
te"· d 11 yoJlar hmcabmç seyircilerle 
• 01rnuştu. Elli kilometre sahada 
~tra olunacak bu nıiisabakada en 
~na yollar intihap olunmuttu. 
d uhtelif fabrikaların mamulatın-

<ln otuz dört motör, yanşa işti-
te.k d. d H · • h . . c ıyor u. epımız, eyccan 
:~:n~~ idik. ilk hareket emri vei: d~gı zanıan hepimiz bir ok gibi 
~rı atıldık. Otuz dört motörUn 

~d ardığı glirDltU, kulakları sağır 
d Ccck derecede idi. Geniş mey-

andan sonra gittikçe daralan 
Yollara . . b 1 d v 

111 gırmıye aı a ıgıınız. za· 
~ an kalbimde derin bir halecao 
ik~rdı. ÇünkU peşimi bırakmıyan 
d 

1 
rakibim bir arahk beni geri

b el bırakmışlardı. Eğer bu mUaa-
a <ad 

tôhrc ~ ınuvaffak olamazsam, 
O tim fena halde sarsılacaktı. 
lıafi;arnan, yine ıeytanm ıeai, 

Çe kulağıma f.sıldadı: 
- Vur .• Kır •• De•İr .. 
Birdenbı·r .. l . . ö u d 

(atıl b' e goz enmm nun e 
lıand ,_•.r alev parladı. Sağ tara-

••u r k'b· d•k· b 8 ı ım, yolun kenarın-
•ot ~ endeğe yuvarlandı. Fakat, 
•itııd~afırndaki.. lbtimal ki o da 
Liı~ .1 

bana, ayni cOr'etkArane 
,.. YI Yapacaktı. ÖnUmftıde ince 

"' Ua:, b ' 
ltöpru un ir köprll vardı. · Bu 
'°"kib·Ye yakla1bğım12 zaman, 

•nıe bağırdım: 

Üciın: T onıson !.. Köprii vardır. 
tc" geçemiyeceğiL Ya aen 

~t~ek · ' sın.. ya. Ben .. 
lonııon d b 

t~"a n ana haykırarak 
P ~erdi : 

- Beu g ... v· _ H eçecegım ılyamı .. 
_ Hayır.. Ben geçeceğim ..• 
lian ~Y•.r.: hen geçeceğim ..• 

tırhy gırnızın eçmek istediiioi 
'<>rır •rnıyorum. On altı ..An 

4l iÖıl . . ... 
•a"1an T t1nnu hastanede açbiım 
~Yoı' d onıaouu da yanımdaki 

• a buldum. Oda ba•a 

bakıyordu. ikimizde tebessüm 
ederek sorduk: 

- Müsabakayı kaı.andın mı?. 
- Bilmem .• sen kuandın mı?. 
- Ben de bilmiyorum. 
Bizim bu mubaveremize, Uçtın

cO bir ıes kanştı: 
- ikiniz de ebediyen kay

bettiniz. Artık motosıklete bin
mek ıizin için bir hayal olmuıtur. 

Niçin?. 
- Niçin? •. 
- Şunun için ki, ikiniz de 

hurdahaş oldunuz. Şüphesiz, bu 
itten vazgeçersiniz. 

Bu söderi söyliyen, doktordu. 
Kendimizi yokladık. Hakikaten, 
hurdahaş olmuıtul<. Tepemizden 
ayak tırnaklarımıza kadar bantlar 
Ye pamuklar içind~ sarılı idik. 
Meğer, köprü başında biribiri
miıe okadar tiddetli bir ıurettc 
çarpınıfıL. Ve uçurumdan apğı 
öyle bir ıurette yuvarlanmııız. ki, 
bütün vlicutlarunızda soyulmıdık 
deri kalmamı,.. 

* Motoaikletçiliie intisabım da, 
allvarilik gibi aynı neticeyi •ır
verdikten ıoora, yine on paruaz 
olarak ıokak ortasında kalaca
ğımı dOtOnOyordum. Bu dDşlioce 
ile ( 7 ağustua 1913) tarihinde 
ha.staneden Çlktım. Meteliksiz 
olarak kaldmmler Uzerindc dolaş
mıya başladım. Avrupada harbi 
umumi başlannı, şiddetle deYam 
ediyordu. Herkes harp havadiı
leriui öğrenmek için çırpınırken, 

== 

hele gönüHü yazılmak için karar
gahlara koşaıkeo: 

- Dünyada ne kadar da çok 
budala varmlş. 

( Arkuı yarın) 

Güzel Bir Kiz Yüzünden 
işlenen Cinayet! 
llaştarafı 1 inci s:ıJo fa(la ) 

karşısında ka.Jmamışlar ve evin 
kapısını kolaylıkla kırarak kızın 
yanma kadar çıkmıya muvaffak 
olnrnılnrdır. Fakat bu aırade 
genç kız acı acı feryat etmiye, 
etraftan imdat istemiye başlamış
tır. Beş delikanlı bu feryatlara 
kulak asmamışlar ve Huriyeyi 
kollanndaıı tutarak dışarıya ıU
rlildemişlerdir. Bu s1rada kızan 
feryadına yetişen komşu erkekler 
ıniUecavizlerin Uzerlerine gitmit· 
)er, kızı ellerinden almak iste· 
miılardir. Fakat bu vaziyet ka ... 
ıısmda Muratla arkadaıları bı
çaklarım ve ta bancalarmı çekerek 
f(lzel Huriyeyi kurtarmak iatiyen 
komşu delikanlıların l\zerine eal
dunuşlar Ye ikisini ağır surette 
vurarak yere devirmitlerdir. v~ 
ru1anlar Ali oğlu Durmuf ve Ali 
oğlu Mustafa isminde iki kitidir. 
Muhtelif yerlerinden bıçak ve 
kurıun yarası alan bu iki deli
kanlı ölUm halinde yatmaktadır. 
Şerir delikanlılar bu cinayeti 
iıleJikten sonra kaçmıılar, fakat 
tiddetli takip neticesinde bir 
saat sonra yakayı ele vormiıler, 
bepıi de Adliyeye teslim edilmif
Jerdir. Genç kaz bir kıboa bile 
ziyan gelmeden kurtarılmııhr. 

Zonguldakta Yeni İskele 

'l~ 

l t 

Zonguldakte yeni lakelenln tnfUb ı•pıllrken 
Zonguldak ( Husuat) - Geçen seneki bll~k fırbnada harap 

olau yolcu iskelesi yerine Belediye 57 bin lira ~file b&Jlk \'e 
glbel bir yolcu ye yllk iıkeleal yapbrmııbr. t.kel~ın lnpab bitin
ce kilçük tonajlı vapurlar doğrudan doiruJ• ııkeleye Janqabi· 
Jcceklerdir. iskelenin ayakları betondur. 

Bitliste 

Bitlia ( Huaual) - Siirt Y• Mut valileri ile bitin kua kayma• 
kamları burada Birinci Umumi Mlfettitlik B~ Mllpmt Fuh Be
yin riya1eli alhnda bir ~tima Jap ...... rdır. içtimada idari ....... 
ler Dxerinde fikir madaweleal yapalaufbr. Glnderdifm rell•d• Fula 
Beyle beraber ~macla W..a ..U n 1ra,.ıh• n ....,... • 

M i:T' • 77 

Resminizi Bize Gönderiniz, .. . ... 
Size Tabiatinizi Sögligelim ... 

f?~, rııiııfrl kupon iJe go.ıdWoİ;. h lfl)ll 1 dı°ğcr IH) ı.J. nızdadır. 

19 Sa~m Bey I· iil \ 'C hareketle· 
rinde zahtırapt 
vardır. Menfe
atlerine J5kayt 
knlmnz. Gelişi 
güzel tı} .. allık 
gö~tcrmcz. in· 
tizarn kuyuda· 
tile alukndar 

olur. Flhic:e ve 
CŞ)'3 .. lnlll kıy· 
metini 'c lıüs· 

mı ı"'tiınalıııı hılır. Pek sokulgan 
dt>~ildir. Şnrl:ıtnnhk > nplmrız 

• t 5 Mersinde : Yahya Turan B.: 

Oüşüncelı ve 
içlidir. Atak, 
giirülti.iciı \C 

kavgacı değil· 

dir. Çnhuk 
mütecs::::ir o)ur, 
heyecana gelir. 
katı kalpliJik 

yapmsız. Me~u· 
liyeti iizcrine 
alarak iş gör· 

mck \C her ;; ') ~ müdahale etmek 
istemez. Fiil 'e harekeıleı·inin 
kapalı kalmac:ını tercih eder. 

• 17 Eakl•eh1rde A. Tayyar B.: 
Olduğu gibi 
görünür. acili 
ve atıJgauaır, 

Çabuk konu· 
şurken el işa· 

retleri yapar, 
sokulur, söze 
karı ır. kibir 
\C nzemch 

yoktur. Şakayı 
ve muzipliği 

seH!r. Hazan inatçı, iddi:tcı ve 

lıırçın ol ur. 

20 A1t l:iey: Acul \'C , rılgan

dır. 1 uhnkkü
mc \c ert 
muaın Jı•\ e ta
hamnrnl ede· 
mcz. S.ıbırlı 

\C azimkfir 
değild ir. Bir· 
şeyin çabuk 
neticel1: ıııııı._•ı.:ini 

ister. Bazen 
birdenhiı c par

l::ır ·l, s\ ık!cH tı}sallık gi.i~terir. 
Parayı daha ziyade flırff.tınek 
i ... ler. pek sıkrnttyn, üzüntii)t' ge
leınn. • 18 Muhiddin Bey; Kısmen mağ· 

rllrdur. Ka· 
dın, e\ l!i ve 
heyecaıı nıe\
zularilc- lllC§· 

gul o]ıır. Şık

lığı ' e h'ın iı· 

liği SCH'r. Ken
disine l'hcm
miyet 't ı ilme· 
sini i'f t•r. ı· 
ııemn \c ar .. 

ti ıJcı den lıaııcdcr ve hazcu takli· 
de t~ım1yül eder. Yorucu H' tizücü 
işlt~rlr mcogut olmak ı .. temez, 
diJedi~ı ~ihi serbest kalımı) ı ter
cih rılf"r . • 2t Cemal Bey ı Ağırbaşlı rr: "'tl· 

kindir. ~füc:. 
~ 

külfıta, ın ilınf't 

ve cefap ta· 
hammiil gii:ı· 
tern ı-.tn. 

Az puı ı ile de 
idare olunma
sııu bilir, açıl
maz, tuttuğu 

işi ) anda bı

rakmsz. Te-

mit.l ığı "' intız.-ınu se\cr. 

= 
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L. LA S T N t C K 
İstanbul Emin6nünde Köpdi meydanında 13 

numarada inci katta 

. MUŞAiv1 SALAR 
lngiliz kumaşlarından ayni zamanda hem pardesü, 
hem muşamba vazifesini gören janr Angle kauçuk 
gayet şık par<lesü gabardin cmpermeabili:ze her 
renkten bulunur. Hazır ve ısrnıırlamn. Deri j.1ketler 

de bulunur. Her çeşit ve renklerde: 

O N I F O R M A, ASK E R 1, M EKTE P L 1 
ve s:ı.ir<', kadın ,.o rrkok, tocul.l:ır:ı mab<ıu., torıt.:ı.n ve ı> • , •n<1c 

fABRiKA Fi~TINA SATIŞ 

yardımınıza hazırdır. K:ıbız:ı faale 
eder. Jlumi dOzeltir. Mide vo 

barsa ki an ağrısız temizler. 

BASURU KÔKÖNDEN KESER 
llazon ismino dikkat Te 

ısrarla MAZON isteyiniz. 
Memnun ·.-e mO!tefit olmayanların 

pa!'.ası iade edlllr. 
Büyült ıitcsl lstanbulda 100 kurut 
Depoı1u ı h Bankası arka.sın ela 

12 No. 
MAZON n BOT'f ON 

ECZA DEPOSU 

SatıltK BilJOk 

ELEKTRİK BATARAASI 
Motör, dlnaıno, tekmil cihaE fıler bir halde. 

TaUplerln Be:>•oilu pe•ta lımhlıu 2190 
acheıine ta hrlren mliracaatları. 

"' --- EvlAtllk Kız Çoculu 
-=-

Jyi bJr anuenin aekiz aylık kı?. 

oocutu nlathk •eritecektir. lıtiyen· 
Jerio Sultana.bmet Binbirdirok Iıık 

ıokatuı4a No. 85 tt aııuııi Irr11a Ha· 
.... alraeaaıları. 

AMELİYATSIZ 
KURUDUR 

KANI KESER 

EMSALSİZ OE VAOIR 
HER ECZANEDE BULUNUR 

BAHRİSEFİT 
Felemenk Bankası 

iST ANBUL ŞUBESİ 
ldare ıııerkezi: AMSTERDAM 

Meı.un sermaye ·: 
25,000,000 F L. 

Tediye edilmiş sermayesi: 
5,000,000 F L. 
lbtiyat akçesi: 
3,250,000 F L. 

Gnlatad Kıual.öy palasta Tt"ldo:ı: Bey• 
oilıı 3711-S !ıt:ı:ıbııl ıal "'ıbe•: 

•Merkeı. reııt•~•i lttiulın I • Ailale• ı 
•a• • Teki•• : lat. !i6 ~ 

Bilumum banka muamelatı 

EMNiYET KASALARJ ICARI 
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ÇOCUKLARINIZI: HASAN Pirinç, mercimek, arpa •• •• 1 •ı 
bezelye, patates, irmik, ozu un arı e 

buğday nişastası besleyiniz. 
Tilrkiyenln feyizli mahıulitından olup ıif, ııhhi Ye gayet mukavvt ve mugaddidJr. Vitamini en çok olan bu mOkemmel özlG unlar ile çocuklar aı :saman sarfında netvilnema bulurlar. 

Kemikleri kuvvetlenir, çabuk dit çıkarırlar, çabuk yürürler, neş'ell, ınbhatli, tombul tombul olurlar. Çocuklara •• hastalara Hasan mercimek, patateı, arpa, bezelye pirinç unlarile çorba, yeınek 
YO mahaUebi yapıp yediriniz:. Hasan p irinç unu ile ve Hasan buğday nişutuile yapılan mahallebinin lezzetine payan yoktur. Hasan milstahzarab daima Av,.upada birincilifi ve en büyük mükifatı 
kazandığı g .bi hiçbir müıtahzara nuip ~lmıyan zafer nişanını dahi elde etmekle Türklyenin en ,a1ana itimat markası olduğunu bütün dünyaya kabul etltirıniıtir. 

Av~~a~e:~::'iı::;ıur 933 Senesi yeni Muhtıra Defterleri 
olan 

mufassal olarak zarif şekil· 
lerde 12 cinı Ozerine 

çıkmıştır. 
Her yerde arayınız. Deposu: Ankara caddesi No. 111 Afitap Mağazası Mehmet Sadık 

- Su yeni ambalaj sizi kıymeti ol
mayan başka mamulat almaktan 
korur. 

ASPiRiN 20 ve 2 tabletlık ambalAjlar içinde 
her yerde bulunur. 

Mütemadi tebeddnlatı havaiyeden 
bir çok hastahklar ve bilhassa 

Grip tevellüdeder. 
Bu tehlikeden .ikaye için: 
Akıamlan evden çıkarken her halde 
cibanıllmul töhreti haiz: 

MANDELBERG 
EMPERMEABILIZE 

PARDESONOZO 
Giyiniz. Sizi her nevi eojuk algınlljından 

muhafaza edecektir. 

27 1 
/ 2 lira. Yalnız 

BKSBLSiOB 
BOYOK ELBiSE FABRIKASINDA 

Jal&ta, Ka.raköy büyük maballebicloin üstünde 

ANKARADAı 

MODA PAZARINDA 
Sabi maktadır 

inhisarlar Umum Müdürlüğünden: 
idaremiz ipa (100,000) takım kullp Ye (300.000) takım ka~lc 

boy yani on aantimetrelik, (300,000) takım orta .boy yani yirmi be, 
ADtimetrelik ve (50,000) takım da bOyük boy yani elli 1antimet• 
relik cem'an (650,000) takım huıuıt fevkalAde rakılara mabıuı 
etiket satan alınacakbr. Taliplerin nllmune ve ~artnamelerini gör
mek üzere hergtln ye pazarlığa iştirak etmek Ozere % 7,5 teminab 
muvakkate akçelerinl hamilen 19 .. 11 • 932 cumartesi gllnll aad 
14 te Galatada Mnbayaa Komiıyonuna müracaatleri. 

~ • 1 lstanbul Belediyesi llinları [ * ~ . 
Lilelide T aı Han derununda 7 • 23 • 25 • 30 • 31 No. lu odalar 

kiraya verilmek ilzere açık mOzayedeye konulmuştur. Talip olanlar 
tafsillt almak için her ınn Levazım müdllrlllğüode mllzayedeye 
girmek için de 12 liralık teminat makbuz veya mektubu ile 
17· 11-932 perıembc gllnll ıaat on beşe kadar Daimi Encllmene 
mllracaat etmeleridir. 

C E.<!!f ~C!.1i .... !.!.g_1i!!.. C!.ı!!.~'!.!. .. yenına nakletmlt •• aabahtaa alqama kadar baıtalarmı kabul eder. -

OZ TÜRK SAN'A T ESERi 

ÇA·PAMARKA 
PiRiNCUNU FABRiKASI 

Müstahzaratı beynelmilel sergilerde daima fevkalade mükafat 
ve altın madalyalarla takdir edilmiştir. 
PIRINCUNU (Öz halinde ) Memleketlmlzln medarı lftlhaM ço-
Marclmek unu " cuk hastaltkları mUtehaeaıelaranan 

Bezelye ,, " (BEBELERE) • ( hasta ve zaJaflara) 
Patates •• 1, ( mutlaka ) diye tavsiye ettlklarl 
Yulaf ,, ,. ıaınız 

Sair hububat unlarlle baharat (ÇAPAMARKA) fabrllra•ı mDıtahzaratidU' 
t 7 sene devam eden fabrikacıbk bayabnın verdiği tecrtibe ve tekAmtıl neticesi son 
ıistem makineler ve fenni usullerle vllcude gelen (ÇAPA M AR K A) fabrikası 
müstahzarab ecnebi mu3dillerile rekabet saha11nda nihayet muzaffer olm111 ve 
aziz yurdumuzun piyasalanm baıtan başa kaplamııtır .. 

Yavrularınızın; buton ailenizin sıhbah her tDrlft teminab veren yerine 

ÇAPAMARKA 
fabrikası miistahzaratını kullanmağa bağlıdır 

HER YERDE BULURSUNUZ 
Merkezi: Bepktaı'ta Kızılcali ÇAPAMARKA Fabrikuı. Telefon: 40337 

lV1UHTEREM ISTANBUL ve · TAŞRA MÜŞTERiLERiMİZE 

DUYMADIK DEMEYİNiZ 
Terki Ucaret ve taafJye dolayı•ll• t5 lefrlnlevvel 932 denbert 

devam etmekte olan tenzllltlı ••tı•ımızın 

TASFiYENiN SONUNA KADAR AYNI TENZILA Ti MOHAF AZA 
Edecellnl flmdlden aradder. 

lstanbul: BALC:ILAB TiCARETHANESi 
Tasfiye menıurları: Ziya Balcı, Vahit Şamh 4 

Her clna her nevi etiket, kıli .. 
MATBAA ve FABRlKASI 

Telefon • 23069 

Son Posla Malb•••• 

Sablbl ı Ali Ekrem 

Ne1rl7at MGdlUG& Halll L4tfi 

Z..f11otl umumiy.. lttihHıılılc •• kaYvebhdiJıı baJAbacla büyü ' 
faied n teıirl s4rGleaı 

FOSFATLI 

ŞARK MALT 
Hulasası 

Kullanınız.. Her eczanede 

ASIPİN KENAN 
tabletlel"i 

Bq ve dit ağrılarına ve soğuk algınlığına en birinci illçtır 

Ademi iktidar ~e 
bel gevşekli~~~-

k•r•· ea mDeHlr dua S E R 11 il~ 
baplancbr. Depoıu, l.taabuld• s;~ 
Ali R!sa Merkeı eeunuldfr. lf'~ 

1
150 kanıt po•t• ne röaderlllt• _. [,/ 
lrrat Pasanndakl, Trabzoad• Y• 

.. ____________ •~•nelerinde bulwaur. 

Banka, Şirket Y8 Ticar- 933 senesine y . r· A M ht D ft . intişar etmiştir. Her 
rethanalerde mostamel mahsus enı ıcarı u ıra e erı yerde arayımz. 

·-..--. Defterlerin Oleriade yeni ticari mulıbra llmiae " firmamna diWı•I ... ..- rlea ı•ıriL De..- A•kua eaclclea No. 111 Afitap lılapıw Mebmıat SUak 


