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Zeki B. Milli Takımdan 
Çekilmiş _Değildir! 

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

Anlı yanlara- ·Göre Muvaffakıyetsiz-
liğimizln : Sebepleri . Nelerdir? 

Senelerdenberl Milli takıma-
nuzm merkez muhacim me•kiinde 
görmiye aiıştığtmıı Zeki Beyin 
Bulgarlara !{arşı · yer alDM)'111 
:c1nn srorla alakadar olan but 
·mahafilde bu emektar oyunca
nrnzun arbk spor.a veda ettiği 
ve badema sadece antren6rl6kle 
·fütifa edeceği rivayetinin çıkma
.ama sı:bep oldu, fakat kendilİDl 
görerek sorduğumuı zaman 
i>ğrendik ki, bu rivayet yanlıttır. 

Zeki Bey: 

- Hayır, Millf takımdan çe• 
lcilnıedim. Dlinkil oyuna ittirak 
edememekliğimin ıebebi rabatıız 

bulunmaklığımdır. 

Vaziyeti bu suretle tespit 
ettikten sonra Zeki Beydea ilk 
oyunu nasıl bulduğunu sorduk: 

Zeki Bey: 

Dün Bulgarlara kar~ı çıkan 
htkum battı Ankarada Rualara 
karşı çıkartbğımız htkurn bathnın 
bemetı •ynidir. Oyuncular Ruslara 
karıı çok ahenkli, düzgün ve 
nıuvaffakıyetli bir oyun oynamıt
lardı. Bu tecrOheıi nazarı dikkate 
.alarak ayni şekla yakın bir hncum 
battı yapt,k, Maalesef oyuncular 
Bulgarlara karşı, Ankarada Rus· 
lara kartı göıterdikleri oyunu 
gösteremediler. DUnkü oyunda 
aksaklık hncum hattının fena 

,ekingon oynamalan •e kalo 
lnlerinda bUttin enerjilerini kul
lanmamalart gol yapılmasına mini 
olmutlur. Müdafiler, Nihat. Fikret 
çok gtizel ve şuurlu oynamtılardır. 
E.,.ef kendisine terettOp eden 
vazifeyi yapllllfbr. Diğer oyuncu
lar maalesef lrendilerinden tlmit 
edilen ve haklı olarak beklenilen 
oyunl~rını göıtereıııemiflerdir • 
ikinci oyunun naa.ı olacağını 
tahmin edemem. 

Muvaffak B. Ne Diyor? 
Zeki Beyden ayrıldıktan sonra 

bu hususta Muvaffak Beyin fikrini 
&ğrenmek iatedik: 

Muvaffak Bey: 
- " Takım esaa itibarile bazı 

kıymetli elemanlardan mahrum 
olmakla beraber fena teıkil edil· 
memiıti. Vehap ortada f.evkalide 
denemeZ1e de herhalde muvaffak 
bir oyun oynamııtır. Yalnız ken
dilerine istinat edilen oyuncular• 
dan bir kıımı sahada yok gibi 
idiler. Mu eli, M:ı.t:ıaffer ileri, 

Zeki B. son o•unlllnnllan lllrlml• geri pek çok çallflbalda beraber 
ne paslarında, ne kontrollarında 

_!)ynamasmda idi. Bu hattakiler hiçbir muvaffakıyet gösteremedi. 
aralaranda hicbir vakit irtibat TakımlD sağ cenahı ba~an baıa 
temin edemediklerinden mlleuir fena olmuştur. Sol taraf nispeten 
olamadılar. Müdafaa hatlarmin iyi olmakla beraber Sallbaddinin 
çok güzel ve müntazam yardım· iyi oyunlarından birini çıkarama-
larına rağmen mubacimlerin biraz ( Devamı 9 uncu saJfada ) 

• 

DiplomatlaraHükmeden Gizli 

ı lngiliz CasuS _T eşkilifıDın 
Misilsiz Dilberi: Flora 

İstanbuldan Seki~ Yaşında Bir Ermeni 
Kızını Alıp Nereye Götürdü? 

- 5 - Yazan: R. Boucard 

Flore. bir mUddet te Perapalaata oturmuftu 

dece kendiaiae Flora denilmealnl 
iıter. Fakat konllfUlduğu :ıaman, 
aslen Cermen olan bu iıim altıacla 
uil bir ıecerenin hOYiyetl aak
landıjını ih... eder. 

Bazılan, bu belanın lrlandalı 
olduğuna kanidirler. Fakat kul .. 
tı delik kimaelerce Madam Flo
ra A vuaturyahdır. 
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Entellcenı aenllin erkim 
araımda mühim mevkilerinden 
blrisıi de Flora ilimli gayet e.,. 
rarengiz •• ıtısel bir kadm ifpl 
eder. Uzun boylu, umerce, 
muntazam hatlı Ye ıarip panl
tıla iki mavi gözOn sahibi bula
nan bu kadan, herkes için bir 
muammadır. Hatta lmirlerl, 
doıtlan ve Entelicenı ıerviıin 
bir kııım erklnı bile kim oldu
ğunu bilmezler. Asıl iımi nedir? 
Hangi millete menıuptur? T e
mamen meçhuldür. O, · aa• 

On iki dil bUir. Bu liaanlan 
okadar kolay kullamr ve okadar 
etraflı bilir ki imanın inanacap 
geloıe:ı. Tahsil ve terbiyeli, ea 

OCU Ç 1 an ayı 1 Bizim-Tak-ım 
Hilaliahmer 
Yardımını 

Fakir Çocuklara 
Ziyad eleştirecek 

Xöıede Hlliliabmer Relai AU Pata, altında, ıeııgio, Fakir hepılni böyle 
görml'ık lstedlgimiz çoeuklartmı:r; 

Hıllliahmerimizin mektepli ço
CUldar ara1anda fakir olanlara 
bir möddettcnberi yapmakta ol
dutu yaı dımı herkeı bilir, tak· 
lirle, mi metle karıılar, buraıı 
~ubakkak.ur. F~kat bu yardımın 
~ft11da Bç gtloe ve ekmek pey· 

~•ı-le ıeytine inhisar ettiği de ma· 
Unıdur: 

fakat bunu anlamak iıterken de 
ötrendik ki: 

:- Fakir bir çocuk açlıktan 
bayılmııtır. 

Bu hAdise bi:ıe glıterdl ki, 
yardımı ziyadelqtirmiye bakika .. 
ten ve şiddetle ihtiyaç vardır. 

Fakat burada ıöztı Hillliab
merimizin İstanbul merkezi Reiıi 
Doktor Ali Paşaya bırakalım. 

Ali Pata dedi ki: 

Kuvvetli 
Çıkarılacak 

Bulgarlarla bugün ikinci mö
sabakayı yapıyoruz. Bugnnktl maç 
lıtanbul ve Sofya ıehirleri ara
ıında olacak ve Taksim ıtadyo
munda saeıt üçte yapıla· 
c~ktır. lıtanbul mıntaka11 bu
gOnkli maç için bizim ta
kıma Galataıaray, Fener ve e .. 
tiktqtan oyuncu almıyacaktı. 
Fakat Bulgarların kuvyet dere
celeri göz &nüne ıetirilerek bu ka• 
rar değiftirilmiıtir. Bu 1ebeple 11-
tanbul mubtelitini teıkil için Nihat, 
Burhan, Avni, L. Mehmet Cevat, 
Fikret, Muzaffer, Niyazi Hllınft, 
Etref, Şeref Beyler de davet edil· 

mittir. Takım Kaptanı Nihat Beydir. 

Bir Kaçakçı Cemi si Tutuldu 
Ceyhan 5 (Huıuı1) - Kara 

ıulanmızda avculuk yapan 12 
tonluk bir ltalyan babkçı gemili 
gemiıi derdest edilmiı Ye Ayu 
limanında tabb muhafazaya alın· 
mıttır. 

j Güreş 
--- -· 

Şampiyon Olduk 
OUn geceki Balkan gUre.

lerlnde b•f blrlnclllk, iki 
lklnclllk kazandık. 8 inci ••Y· 
,.da okuynuz. 

( Onama lO unca ıayfada , 

Voronofun Pabucu 
Dama Atıldı 

Viyanalı Bir Profesör, Zararsız Bir 
Usulle İhtiyarı Gençleştiriyor 

Prafe•llr •t• rn•h 
Viyana 5 ( Huıuıl) - Profe. 

sör Ştaynah mqhur Voronofun 
bulduğu atı uultlnO ameliyata 
lllzum olmadan tatbik etmek im· 
klnmı temin ededen yeni bir 
keıif karıısında bulunduğunu ilin 
etti. Bu keıfi yapan profesör 
Staynah ötedenberi Vorunufun 
6u uhada bir rakibi olarak gö-
r1Dm8ft8r. Ştayaabm iddia11 ıu 

[Maymundan alınan Ye cİDi· 
ti kuvvetlendiren (gudde) be:ıe• 
herhangi bir illç ıibi dalıllen 
alınabilirler. 

Fakat bu usullm bir mahzuru 
görtUmUıtnr ki o da tudur: 

Hazım cihazı Yamtaaile vllcuda · 
dahil olan bu beıeluia ual ite 
yarayan lıusası, midenin bazım 
devresinde kaybolup gidiyor ve 
bunun 6n0ne geçmek mümkün 
olmuyordu. 

Profeıör Ştaynah ile etrafında 
bu maksat uğrunda çalışan tale
beleri, nihayet sistemlerini ıslAa 
etmiye muvaffak olm1.1şlardır. Son 
yapılan tecrübeler neticesinde bir 

ilAç gibi dahilen alınan bu gudde
ler sayesinde birtakım saçsız 

ihtiyarların aaçlandığını, saçlan 
bembeyaz olmuı bqh kimıeleria 

saçlarında renk değitikliği hAsıl 
olarak ıiyah veya ıarılaıt&ğm• 

aörmüşlerdir. Ayni usul sayesinde 
ihtiyarlık neticeıi baırl olan &c... 

b· - Acaba yardım günlerini 
ır~~ ziyadeleştirmek vo kuru ek· :ce· de sıcak yemeğe tahvil et
e ~tlmktln dejil midir? 

111ua lnaeu olamak Uılıed&k. 

- Hillliahmer aacak harp 
aylarnıda zelzele ve tufan gibi 

( O.. ... t 10 URC!U H,fa4a ) ......--------------------~· ldit 
( o..... ·--- _,,.... 



2 Sayfa olON POSTA f eşrinisani 6 -=--====== =:..::·_ ı=- --

[Halkın Sesi J 
J 

Şişe 

-
Hayab Na~ıl Ucuz

latmalı? 
Diin karşımıza ~ık :m karileriıniz6 
l.ıu enali Mrduk. 1tt*' aldığımı z 

(eY:tplar: 
lılurat Bey ( Sirkeci :M 11serrt:t oteli 

katilSında. 5 ) 
- İ•tanbulda bayata pahalılatbran 

mUtnaa•ıtlardu. Geçende işittim. 
Tavtanctl k8ylüleri bir aaht koop•
Hlifl yapmıya teıebbüt etmi9ler.Ara
dan fuıuli ve sermayesi& komiıyon• 
c.ulan çJl,ararak doğrudan doğruya 
h4ilka utıı yapacaklarmıı. Bene• 
7apdacak •ey her mü•tahaU ıümrenin 
böyle bir birlik vOcuda a-etirmui dir. .., 

1email Hakkı B. (Bcykoı Yalıküy 31) 
- i.tanbulda hayat her f yerden 

eeua olması liı:ımdır. Müteaddit kara 
~e denb yoll•rile iatihaal merkezle
rine batlı olan istanbulda hayatı 
ı krıelten hep müteva11atlardır. 

B.nce belediyo puar yerleri• 
ain adetlerini a.rlbrmalı ve zabı· 
tai belediye memurlarını da bu pa· 
urlara kontrBJe memur tmelidir. 

• Nedim B. (Çengelköy İskele ,•a.ddeei) 
- Belediye ikbHt MildürlGğünOn 

mOtedavil bir Hrmayesl yoktur. 
Onun isin lbtlkirla ameli ve cezri 
bir aurotte mUcadele edemiyor. ihti .. 
k•rla mOcadele için tek bir çare 
klima geliyor. O da pazar yerlerini 

ye siJnlerini çoJaltmakbr. .. 
Ewin Bey (Betiktat AkarcUcr 73) 
- Hayab ucudatmak için Bele

di1e baıı 1erlerde 1eniden paaar· 
lar a~mıya karar vermlttir. Bu karar 
benim çok hoıuma ıitti. Belediye 
bu kararı alarken zabıtai belediy~ 
memurlarını da seferber etmeli ve 
paurları •ıkı bir teftfıe t!hi tutnıa
hdır. .. 

Hikmet Bey ( :-: ıııtan11.hnıet Firuz.
aı~a 32) 

- lataobul çok genitlir· BütOn 
.lükkanları teftiı etmek maddeten 
imkl.ııar1.dır. Eter pazar yerlerinin 
ad di arttırılırsa Belediye memur-
larının faaliyet sahası tlkıif edilmif 
olacağı için halk hem ucuz ve hem 
de temiz ve sıhhi gıda maddes: 
tedarik imkanını bulur. 

lfıas: Edenler, iflastan 
Kurtulanlar 

latanbul icra Dairesi iflas 
Memurluğu Ankara caddesinde 
Orhan Bey hanında Grafik 
mağa1.aaı sahibi Herant Limanci
yan Efendi ile Perşembepaıarın· 
da Aılan hanında (3) Uncll katta 
Pervanidis ve Hazabiı şirketleri 
haklnndaki iflas kararlarının adi 
,ekilde tasfiyelerini ilAn ettiği gibi 
Ka~ımpaşada bakkal Rahmi Efen· 
dinin de sıra defterini ha:ıırlam1ş 
ve alacaklılarını davet etmiştir. 

Sultanhamamında Havuzlu han 
ltanda :t numarala mağazada 

gömlekçilik eden Ropen Hosyan 
Efendi ile Çakmakçılar yokuşun-
da ( 49 ) No. da hazır elbiseci 
Arnımak Haıouyan Efendinin 
alacaldılarile yapbkları kookur
dato mahk•ınece ta1dik edilmit· 
lir. Fincancılarda ( 16 ) No. da 
manifaturacı İlya Kormcryano 
Efendinin iflas kararı da mahkeme 
tarafdıdan kaldırılnııttır. 

..................... . 4 • .. ... • .. • ~ • 

Bir Gazino Kitibınin 
• 
le Gırtlağını Kestiler 

DUa gece yarısı Beyoğlunda, çok feci bir tekil· 
de neticeleıaen kanlı bir kavga olmuştur. Facia 
16yle geçmiştir: Beyoğlunda Roznuvar gazinosu 
sahibi Acem İsmail ile çalgıcı Kalya ve gazinonun 
kAtibi Teologoı bir para meaelesinden dil kavga· 

ve Acem lsmail de eline gePt'diği bir ıi~~yi kiti
bin kafasına fidddle indirmiştir. 

Acem İsmailin bu tiddetli hamlesi neticesinde 
şişe lurılmı ve kitip Teofogos baygın bir llalde 
yere aerilmişm. Acem lsmaiJ bu sefer kırık fişe
nin bir parçasile, yerde baygın yatan kltibin gırtla· 
ğına basbrmıt• za alb kltibin damarlan keailmiştir. 
Y etifeo polisler katihi hastaneye, Acem la· 
mail ile çalgıcı Kolyayı da karakola götürmüşlerdir. 

&ına baılamışlardır . 
Dil kavıası yab9bnlamama, ve bir aralık üç 

kiti arasında yumruk ve tokat faslı başlam11tır. 
Çalgı cı Kolya katip Telogasun gırtlağına yapıımış 

İtfaiye Mütehassısı Belediye Milyon
-Belediye A vrupadan Bir 

Mütehassıs Getirecek 
Belediye bir itfaiye mlitehas· 

ıı&ı getirtmiye karar vermittir. 
Bunun için belediye Viyana, 
Berlin, Roma ıef aretbanelerimizle 
Alman mllhendis birliğine milra• 
caat ederek bir mUtebassıs tavsiye 
etmelerini istemiştir. Sefaretbane
lerimizden ve Alman mühendis 
birliğinden belediyeye müteaddit 
mlitehasaıs1ar lavıiye edilmiş, 
bununla beraber belediyenin ıe~ 
raiti de istenmiştir. Belediye mil· 
tehaHıslar için ş.erait dermeyan 
etmemiıtir. Y almz mlıtehasıııların 
teraitini bildirmelerini istemi9tir. 
Tavıiye edilen mütebassıalardan 
en mllıait şerait dermeyan edeni 
tercih edilecektir. 

Fotoğrafçı Ethem 
Gazetelerimizin hemen hep

sinde uzun müddet çalışmış olan 
fotografçi Ethem Bey arkadaşı

mlz Ankara caddesinde Köroğlu 
gazetesinin altmda bir" atelye 
açmıştır. Arkadaşımızııı muvaffa. 
luyetini yakından bildiğimiz için 
kendisini itimatla takdim ederiz. 

Tetkik Hesap Raporu 
Belediye Daimi Encümeni dün 

Tevfik Beyin riyasetinde topla
narak ( tetkiki hesap ) raporunu 
haurlamakla me~gul olmuştur. 

Rapor Pazartesi gününe kadar 
ikmal edilerek şehir Mecliı»İne 

verilecektir. 

Posta Tayyareleri Geliyor 
fıtanbulla Ankara arasında 

po!!ıta seyrü.seferleri yapacak olan 
büyük yolcu tayyareleri ve bu 
tayyareleri sevkedecek iki Ame
rikan pilotu bugiin şehrimize ge· 
)ecek)erdir. 

BakırköyUnde Bir Cinayet 
Bakırköyünde 15 yaşında Galip 

·iıminde bir delikanlı ile Sab is
minde bir çoban kaYga etmişler
dir. Neticede çoban bıçağım ÇC'

kerek Galip Efendiyi yaralamıştır. 

luk Bir Dava 
Kazandı 

Beyoğlunda Tcpebaşı altın
da ki eski Tozkoparan mezarlığın
dan çevrilmiı (14) parça arsa 
vardı. Yeni Belediye kanunu mu
cibince bu arsaf uıo Belediyeye 
geçmesi lazım gelirken Evkaf 
bunları vermemişti. Belediye Ev
kaf aleyhine birinci hukuk malı· 
kemesine açtığı da•ayı kazandığı 
için şimdi bu arsaların Belediye 
namına tesçiline başlanmışbr. 
Arsalara yüzbinlerce lira kıymet 
tahmin edilmektedir. 

Deniz Faciası 
- ----

Bir Sandalcı Az Kalsın 
Boğuluyordu 

Meyvahoşlan yüldedi~i sebze
yi Maltepeye götürmekte olan 
sandalcı Mustafa akıntıya kapıl
mış, Hayderpaşa açıklannd sa~ 
dal batmif '\i e kendisi de ümitaiz 
bir şekilde denizin üatünde çır
pınmıya başlamıştır. Mustafa bir 
tali eseri ofaralc bu esnada ora
dan geçen, Alman Ranarat ' 'a· 
puru tarafından kurtarrf mrşbr. 

Doluya Karşı 
~1ahsulatın Sigorta Edil
mesi Münıkün Olacak Mı? 

Anadolu sigorta .J doluya karşı 
buğday, arpa, yulaf ve diğer ban 
mahsulat üzeriııe sigorta yapa
caktır. Bu maksatla A rupadan 
getirilen 1 ir .ütehassıe lkt sal Ve
kileti ile bu iş hakkında temas 
etmek üzere Ankara1ra gitmiş
tir. Doluna karşı aigoru 
evvelce Ankatado toplanan Ziraat 
Kongresinde de: konuşulmuş ve. 
buna ihtiyaç olduğu seylenmişti. 

Bulııarislanda doluya kar,ı 
iİgorta (35) sene U\'el luia 
edilmi,tir. 

Başmua vin Hikmet B. 
MUddeiumumilik B~ muayini 

Hikmet Be.ye bir ayhk meıuniyet 
verilmiştir. Hikmet Beye. müddei
nmumi muavinlerinden Cesuil Bey 
vekalet .clecektir. 

Asri Mezarlık 
Anlaşmak Kabil Olursa 
Gelecek Sene Yapılacak 

Belediye Şişlide Bal.mumcu 
mektebi arkasında i bir me
zarlı yapmıya karar vermiş o 
bu arazi Maliyeye ait olduğa için 
mlisaade istemiş, ayni zamanda da 
34 bin lirahk tahsisat kabul et
mişti. Müsaadenin gelme i geçik
tiğindeo belediye bu puanın 
msfi ile cenaze otomobili almışbr. 
Müsaade gelirae mtltebaki nısfı 
if e toprak tesYİyesi yaptıracaktır. 
Asıl inşaat için 315 bin liraya 
lfizum görülmektedir. Bu para 
ancak gelecek sene tedarik edile
bilecektir. 

Belediye 933 Bütçesini 
Hazrhyor 

İatanbu& Belediyesi tg33) bnt
çesini lıazırlamıya başlamı~hr. 

Birçok belediye ıubeleri bütçele· 
rini hnırlıyarak belediye hesap 
işleri müdUrl6ğilne gönderillişfer• 
dir. Hesap işleri mUdtirlüğfi giln-
derilen bütçelerdeki teklifleri 
tetkik ettikten ıonra aall bütçeyi 
bir kül halinde ha:urlıyarak tet· 

kik için daimi enc.Umene verecektir. 

Bazı Köyler OskOdara Bağlandı 
Kartal kaz.asına. hatlı ola.n Alem· 

dar, Suttan çifUitf ve Reşadiye köy· 
!erinin Kartal kazasından irlibatları 

kesilerek Üslrildara bağlanmatı ka
rarı dün vitiyete bildrilmişti,r. 

Bir avna Bath 
Mehmet ve Mustafa Efendi· 

lere ait de ir yüklü mavna ha
vamo ubalefeti yüzünden Ru
ınclibisan ci annda batm11hr. 
Nüfus: zayi tı yoktur. 

Dcğru Değil Mi? 
T erko.s irkdinin belediyeye 

d~mnde.n soma elektrik şiııketi 
tarafından qletilueği bııkkın.daki . 
ha.her hem Belediye, hem de 
Şirket tarafnıdan tebip edilmek· 
redir. 

Günün Tarihi 

Gazi Hz. 
Hakkında Bir Bulgar 
Gazetesinin T akdirka

rane Sözleri 
Sofya, 5 ~ Meb'ua M. Pt&l'yef, 

Demokratiçeaki Zgovor gazetesinde 
yazdıtı blr n:ı.akalede Gazi Hz. lerin• 
den bahaeJerekeıa diyor ki: 

• usta.fa Keınal ve Musolini, 
badi e fekellerinde, milletlerinin' 
r~arında bilylik ihtilaller uyandıran 
mılll hareketler yaptılar ve inhitat 
halinde olan devletlerini, büyük 
devletler haline kaydula.r. B büyük 
mfili kahramanlar~ kendi memleket
leriade iktida.rı ellerine almadan 
e't'V91, kim düfiiacbili.di ki, har1 
noktuıadan Qka,dar reri kahut 
Tiirkiye v• elini taaeaubun o derec• 
iıPemfı olduğu Tüm miHetf, buk.&'" 
da.r a:ı •akitte ea i etya nlzamınua 
11"ucirletinl lıcrıiln kaan ba,le gen)f 
v~ yüksek bir inki4afa upyacak?,. 

TGrkün buııua. Latin barfferif e 
okuyup, ya:ı:ac:ağ'ını ve bütQu ha. · Iıu-
d&n mahrum bir ub•cfen hatka bir 
feJ olımıyan Türk kadmnun mü.sul 
vatandat vaziyetine ç~karılabileceğiı.ıl 
kim dilşanel>il irdi7 • 

Muharrir, bundan •onra G :d 
Hz. lui "n yüksele zeki, cesaret, 
kudret ve ld nlerinclen. yüksek fasi• 
let ve namusklrlıklanndan, tahsi ve 
h11smi ahlildarının temi:ıliğfodo 
aitayiıle bahıetmekted)r. 

Ye li Ua.ç l srcih E ·ıecek 
İstanbul Üçilııcii l\IıntakL Etibba 

Odau latanbulda bulu.nan bll.tün dok-
torlarla dit tabipleri ve eczac lııra 
bir tamim göndermiştir. Odanın bu 
tamimine göre kontenj<tna dair 
(1321~ numaralı ka11uwıme ınucı· 
binc:e üç ay içinde nıenılekelin· ize 
ithal edilecek olan ecza miktarı mah
dut olduğu içi;ı biltütı doktorlar ve 
eczaolar aynı tesiri 1a n ili~'arın 

yerlileıini tucih edeceklerdir. Hülün 
maddei ufiyeleri yerli o~cnk bazit• 
lana bilen ifiç luuı cf'a •ustahzuleri 
tauiye edilecelllir. A ' ~amal\da 
doktorlar hastalarına teairleriude 
fark olınıyan H~çlarm ucuz ' o hı nfa· 
ranı tavsiye edeceklerdir. 

Otobtls imtiyazı ,eselesi 
Belediyeye verilen otobös İmt:ya-

:ımm ba,ka bir firkde devredilrueııı 
tart koşulmuttu. Belediye Ank raci. 
bulunan Necmettin Sahir BeJ vaaı• 

taıile imtiya:ı.n:ınıedeki bu şerhin 
kafdinlması için hü imıet nezdiı de 
tqebbilslerdc bulun a, . Ankua 
Belediyeai de aynı. şelcUtle ça.lı:şınak.· • 
tadır. Belediyenin, bu teklifi .k bul 
edUirae Belediyı: l&tanhulda otobiiı 

işletme imtiyn' ı f zıaitini mil a it 
buldutu bir şirkete devredecektir. 

Ceza AJama 
Belediye cürüınleriae a it zabıt 

nrakalerı tyi tutulm dltı için bir• 
çokları maMcemclcrce boıulmııştur. 
Bu yüzcieıı Belediye v~ridatının a zal• 
dlğaDı nuarı itibare lil Bdcdiye1 

kanunun tarif etti i şekilde ubtt 
yanka 11urrlf eri bulınmf Ye haJ• 
makamlıklarla Bcfecliyc tubelerine 
datıtmış.tır. 

Diş Tabipleri . resı 
Dit labilolleri kon • in dünkıü 

cel.seslncle u telif 
(bezind~ rcrüıülm 
faydah kararlar alı ~ Kon ıe 
bul'la ı n ffiscsini lllitcdaeelıtir. 

Bu ttıa.cniıı harar~tıi elacati eöy
lemaekte.tir. Bu aqa• cemi7et, 
azaları fel'efiue da.Rafı Wr ak.f&"1 
n •i• tertip dm[ttir. 

~~:::::;~~==~~::::::~~==~;;;;;~~~;;;:,;:~~~~_:.:....~~= ~~~~~~~~~~~~~~~~-==-

' Son Postanın Rt1•imli Hilcige si: Pazar Ola Huan Beg Digor_ Ki: J 

1 - Buıllnleroe bana bir l 2 - He.r la.rafun Luriın, biç 
hal oldu Haaaa S.y. D&lim yok ... 

3 - Mideuı f erw.a. balJa be· 
zuk. •• 

-4 - Göı;üm dünyayı 1'Örmilyorl 1 Hasan Bey: 5 - Del.\aru, h• 
hastalıkların sebebi malümdtıl'f 
muhakkak ~esen bopJdı. 



Miindericatzmız;;, çok/11-
ınd.an dercedilememiş

tir. 

·- ... · ·· ·· · · ·· ·---
.Fürugi Hz. 
Şehrimizde 

Ankarada Yeni Muahe
deler imza Edildi -

A ıkara, 6 (Huıusi) - lran 
liı11·icıye veziri FUrugı H:ı. nin 
l\nkaradaki tematlarma ait bir 
tcsnıi tepliğ neşredilmetir. 

Bu tebliğde Fürugi Hz. ile 
Baf v.ekil Paş ve Hariciye Vekili 
•ra tııda muhtelif mul•katlar ya
p~ldıgı ve siyaset itlerinde tam 
0 •r görüf birliği mevcut oldup 
beyau e ;..ilmektedir. 

Fürugi Hı. Aokaradaki ik .. 
l'l~tlcri esnaıında Mustafa Kemal 
~are.sinin btıtiln faaliyetini ya-

1ndan görmüıler, biitün m&e.1e
l~lt:ri gezmiılerdir. 

iki hariciye nazırı 22 ni.an 
9'~6 tarihli Tllrkiye .. İran dostluk 
l'c emniyet muahedeslle b ... 
""" mütemmim ctızO olan 15 
h•ıirau 1928 tarihli protokofü 
)cnilemek makaadile, bugDn l>iri 
dostluk Ye diğeri bitarafbk, ti· 
)~si ve iktasadt emek birlipe 
•it olmak Ozere iki muabadena-
lll~ ve bir de bundan baıka 
llaGcrimlerin iadesine müteallik 
tlauvakkat bir itillfname imaa et· 
'-itlerdir. 

Ayni zamanda Tabr.anda imza 
•dilmiı olan hudut itillfnameıile 
it.kem, uzJqma ve adli teaviye 
lllnabedenamesi tasdiknameleri 
1'Grkive Hariciye Vekili ile lra• 
~n Ankara BllyUk Elçisi ara11nda 
~ıti edilmlıtir. 

Misafir Vezir lstanbulda 
Ftırıagi Ha. bu sabahki tirenle 

hluimize dhmlflerdir. 

Ege Vapuru 
Pirede Haczedilecekti 

Fakat Kurtarıldı 
Eıe Yapuru Pire lima11111da 

~p bir macera ıeçirmif, 
•an ubıta11 vapurumuzu bacı• 

C,lbek için beı aaat Jimında teY. 
etmiıtir. 
T eyldf hlcliuılnin 1ebebl 

~aacla bulunan bir Yuaanhmn 
~Pten enel S.yrlsefain ldar .. 
lliaad•n k&mtır bedeli olarak aıa. 
'-tı bulandujuau iddia etmelidir. 
L_ Bu adam mahkemeden hadz 
~.,, alm11 Ye bu karara lati
~den Yapuru bczettirmek ii· 
~-u.tir. 

Fakat 1efirimizin mlldabal..Ue 
'-taelenin Muhtelit Mahkemelere 
~t olduia anlatılarak •apur ...,... 
~t bırakdmıfbr. 

~onguldakta 
Vzun Mehmet 
4.ti/ali 

Zonpldak 5 Ttırkiyede 
~den klmDrlhll 103 aene enel 
._, defa bulan UıUll Melamet 

llllQa Halk EYi tarafından ., .. 
~ ihtifal hazırlıklarına de-: 
ltll ldilmektedlr. 

""- Ortın her taraf ıUılenecek •• 
)e ~ı:ıa111 tezalıllrat yapılacak. 
lJ "' açılacak parka ve caddeye 
.. ::.: Mehmet iımini verecektir. 
dik·

1 
• Uzun Mebmedin abideal 

1 ecektir. 
kc; Bir heyet uzun Mehmedin 
d· Yli olan Kestaneci köyline gi-

"'tek ·ı . . . d k . C aı eaını ııyaret e oce tir. 
c,~cf1 nıuhtelif şenlikler yapıla· 

l(ttr. 

""<iO dn lstanbul Ticaret Oda
' da bir ihtifal yapılacaktır. 

Son Postanın Resimli Makalesi a Lambaları Yakınıza 

1 Elektrik plrlııleri yardır. Bir 
defa çevirirainiz, abajorunuzda bir 
lamba yanar, bir daha çeYlrirsiaiz 
iki lamba yanar, bir daha çnirirai· 
nlı, llmbalar.n bepai birden yanar. 
DDfmeyi çeYirmek ziyayı detittir
mek için kifidir. 

- Basan hayahm•z •ılulabilir. O 

vakit ortalık bidm için karanl'. Der· 
hal dimatınııdaki dlitmeyl çeYirin 

•• ortahj'ı aydınlatın. Jnaan dimağı· 

nın ela bu kabiliyeti vardu. 

3 - l>üjmeyi çev irmek deme' , 
kendimizi baıka bir işle avutmak 
demektir. Meseli bir oyuna clahnnı:, 
bahçe ile me,gul olunua: Hyahut 
bir konaere gidini• bütün •ılunhnız 
gider. 

~ ........................... ı ....... ._.mııııım•rn-.nsa-.ıam-.ı.-... =•·•·s•ı~ttllllllı'•' ...... a•0•·•=•w•CP~s..-.. r•saraı1ııs~~ 

SON TELGRAF HABERLERİ' 

Tütüncüler Mahkemede 
inhisar idaresi, Az Tütün İstihsal 

Edenleri Mahkemeye Verdi 
lzmir, 6 (Hueult)- inhisar İdaresi Muğla tütlin· 

ctlleri aleyhinde bir dava açmıştır. Da.,anm sebebi, 
tarlalarda tahmin edildiği kadar tOmn istihsal edil-

tedirJer. Bu dava dolayıaile Muğlada tOtlln satııı 
batlamamııtar. Kumpanyalar dava neticelenmeden 
tütlin milbayaası yapmıyacaklarını bildirmitlerdir. 

memeıidir. Mahkemeye verilen tlltnncüler, Muğla tOtUncllleri bu vaziyetten mUteeıair ol
mut-lar •e lktasat Vekiline mllracaat etmiye karar 
nrmitlerdir. 

bu kabahatin lnbiıar İdaresinin muham-
mminlerinde olJuğunu, çünkn tfttOn tarlalarda 
iken miktartnın fazla tahmin edildiiini siSylemek- Buroovada tltt:öa piyasası 1 IOku~u, a 'l aç lmıştır. - -
Şiddetli Fırtına Yüzünden 

• iki Gemi Karaya Oturdu 
Çanakkale, 6 ( Huul ) - Şiddetli bir tartına 

hOkilm alhmektedir. Bu yllzdea buı kazalar olmllf, 
Tllrk bandırah bin tonluk Sami Yapuru Aynlık 
civarında Sarımaak adaıı &aDnde, Y uaan bandrah 

3500 tonluk Miumer vapuru da Geli olu önünde 
karaya oturnnqtur. NOfuı zayiat. }Oktur. Vapurlıt• 
nn kwtarılmua lçia ta\ılisiye gemileri gönderilmiştir. 
Gemil.nn kurtanlacağı ümit edlliJOI'· 

Caminin Halıları 
Müezzin Efendinin Evinin 

Tavan Arasında 
Adapnarı (Huuli) - Yeni

cami Mtıenlni Hamdi Efendi 
poliıe mlracaatle gece camiye 
hırtız sirdiğini ve birkaç hah ile 
birkaç kilim çaldıtını a&ylemitti. 
P oliı derhal camiye giderek tet• 
klkat yaph ve neticede camiye 
hariçten hır11a girmediğini tespit 
etti. Hamdi Efendinin evini aradı 
ve çalıadıiı iddia ol.ıaan halıları 
•e kilimleri tavan arasında buldu. 

Yirmi ıenedlr bu camid• mll• 
ezıinllk eden Hamdi Efendinin n•
..ıu kendi evine intikal edeb 
halaların çalmchiını s&ylemui 
herkesi hayrette bırakmıtbr. Halı· 

lar ye kilimler bu hır111 mneuinin 
lll'baa yUkletilmiı, karakola herke· 
lin glzCl önftnde ı&nderilmlıtir. 

Fevzi Paşa Hz. 
Çananakkale, 6 ( Huaual ) -

88,nk Erkim Harbiye Reiıi 
F eni Paıa Hı:. buraya gelmit. 
blyBk meruimle ka111lanmı9hr. 

istimlak 
Kanunu 
Değişiyor 

Ankara, 6 (Huali) - Dalıi
liye VekAletl lıtimllk Kanunun 
bazı maddelerini tadil eden bir 
llyiha laaıarlallllf Ye mecliae 
ıewetmiftir. Kanunda binalann 
kıymeti yergiye e1u olan aafi 
iradın on miıli olarak kabul 
edilmlftir. Kıymet takdiri eeau 
kaldınlacaktır. 

Meclis Encümenleri 
Yarınki · içtimada intiha

bat Yapilacak 
Ankara, 6 (Huuai) - MecH

ıia yarınki lçtimamda encllmea 
intihapları yapılacaktır. Namzet
lerl_puanda mlataldl meb'uılar ela 
•aidır. Halil Bey Hariciye eacl
meaiae aamset ı&ıterilmiıtlr. 
Aynca bir ziraat. bir de ıtımrOk· 
ler encllmenlerl lhdu edilecektir. 

l Fındık İçin 
Ziraat Vekileti T qkilit 

Vücuda Getirdi 
Gireaon, 5 ( A.A. ) - Ziraat 

Veklletiace fındık zeriyabnıa te· 
rakkisi ve mabaullerin ıalabı için 
burada mücadele teıkilltıoa karar 
veriJmit bu teıkiJAb Mania mll
fettiıi Nadir Ber idare edecektir. 

Altm Kaçakçılığı 
Ekspresle Anupaya (1000) 

altm kaçınrken yakalanan Martel 
Bilyotinin muhakemesine dGn de
Yam edilmif, iddia makamı cHa· 
landmlmaıını lıtemiftir. 

Türk Dili Cemiyeti 
Ankara, 6 ( Husul ) - TOrk 

Dlli Tetkik Cemiyeti Maarif v .. 
kili Beyin riyaaetlncl• toplanarak 
Muhtelif EncllmenltH'İD azalarına 
ıeçmek baıuıunda görlifaılltltır. 

Bereket Yağmura 
Kayıeri (A.A.) - Bol bol 

yağmurlar dlifmektedir .. Çilçi se· 
Yinç içindedir. 

-.. 4/ır Başlılık 
Ve 
Günün Modaları 

N. S. 

Ağı r ba11lı bir dostum vuda. 
Geçen glin ona bir gazinoda 
rastgeldim. içki ve sigara kul-
lanmayan dostumun önünde bil" 
rakı kadehi ve elinde pipo vardı. 
Uzun favorileri, eski ciddi •• 

vakur yüzünli sinema s\lytarılaram 
taklit eden ziippelerin suratlarına 
döndürmüştü. 

Kaim katlarmın altlarına üıt
lerini kazıtmış. üst dudağında 
kara kalemle çizilmiş gibi ipince 
bir bıyık koyverrniıti. Giyinişia
deki eski sade zevk te kalma
mışta. Göğsftnll ileri çıkaran da
racık bir caket, paçaları çamur
larda ıUrünen çok geniı, çok 
uzun bir paotaloo giymiıti. 
G6mlelderinia, pabuç.lannın biçim· 
leri dejiımif, kravat bağlama 
teklini de lioliwt modasına 
uydurmuıtu. · 

- Bu ne hal? Dedim, bu ne 
kthk, bu ne ıurat? ... 

- Hiç, dedi salonlarda, tiki· 
yet ıütunu bot bir gazete gi\M 
göze batmaktan kurtulmak, seril
mek ve aemıiye bak kazanabil. 
mek için llzımrelen feYİ yapb•. 

- I? •.. 
- Evet azizim eğer bqıma 

son meaele gelmemİf olsaydı dalla 
hAIA gaflette kalauk, değiıemi
yecektim. 

- Nedir o mesele? 
- Bir kız iatedim alamadıml 

- Yatımı küç6kt6? 
- Hayırt. 
- Asaletin mi yok dediler ? 
- Dejil? 
- Yoksa kazancını az ml 

buldular? 
- O da dejill 
- Eh, ne kuıur buldular ? 
- Kız iıtemedi. Resmimi 

görünce : "Bu ne biçim ada• 
mış. artistlerden blri9ine ben..
bir tek yeri bile yok." demif. 
v. SOl'IDUf: 

- Dana bilir mi ? 
- Bilmezi 
- Yo .. yo oyau,or mu? 
- Oınamazf 
- 1çki, tigara içer mi ? 
- Kat'iyyen kullaamu, kut.. 

lananlardan da nefret eder. 
- Sinamadan hotlamr mı? 
- Arada bir gider .. 
Bu cevaplar tızerlne dudajalll _ 

bükmllf: 
- Batın bu meziyetJerden (D) 

bir tanesine bile ulüp olm1yaa 
adam keadiaiai erkekten UJIP ta 
elilemin kızını iatemiye aalal_. 
yor mu? demif. 

- J... • 
O, cebinden çıkardığı yo-yo1a1 

ile oynamaya bqlıyarak: 
- Ya aıizim, dedi. eıld 

çamlar bardak oldu, bugUn b&yle 
aökftyor, ya bu deveyi rtıder, ,. 
bu diyardan Jidersia 1.. 

- 1 ••• 
Slalln kıu11 : Bu tipler maa

lesef çok az deiildir. Gençlikteki 
bu k6tU mukallitlik iptillaı ba
kalım ne zaman bitecek! .• 

Digarbekirde 
Esrarengiz 
Bir Cinayet 

=-===============:m-=-ıı:s.a===========-===:::ıaı=ıı::ım:=:=::ıı:ı::a:======-====== Diyarbeldr, (Huauai) - Ur-
fa kapıuoda bamamcl hafızan e~ 
de bir cinayet olmUf, Habip .ia
minde bir eltmekçi lldllrlllmOf
tilr. Vak'a flyle olmuıtur: Muba
sobei buautiye tahsildarı Reıat 
ve çiftçilerden AbdOlrezak Efen
dilerle Habip efendi hamamcı ba· 
fıı:an evinde oturup eileeirlerkea 
bir silah patlamıı ve Habip EfMI' 
di bir tek kelime bile alyHye
meden dllfllp ilmliftlr. Silalu ki
min attlia malum d.ejildir. 

/STER iNAN, /STER iNANMA! 
Gazetelerde okuduk: 
"lıkenderiye1e •Bnderilen 500 •andık elma, boıuk 

diye Mısırdan limanımıza iade edilmlıtir. 
"Gilınrük ldarHi, bu elmalar ithal edlli1ormuf 

gibi eah;plorinden •lmrlk reımi iıtemekte, elmalar 
deniz üzerinde mHn.tarcla beklemektedir. Sahipleri, 
elmalar m lıkend-eriyedtn iade edildifinl blldirmt,ler· 

dir. Glmrilk ldareıl, bu huausta da oradan alanaeak 
bir ve•lkamn ibraıını latemlıttr. Şimdi Mıa1rdan bu 
veılka tr•tittilecek, ondan ıonra elmaların pmrllrten 
imrar1na mibaade olunacakt1r. O samana kadar elma· 

ların bl•b6t6n çDrGyecetln• 4Gphe 1oktur. Dit ... ta• 
raftan bu elmalar için vesika •ellnciye kadar Uman 
Şirketi de eahlplerlnchn mavna tlcrett iatemektedlr ... 

STFR iNAN /STER iNANMA! 



Memleket Manzaraları 

Evlat Acısı 
Çeken 
Bir Aile 

Gemlik ( Hususi ) - Burada 
Preveze muhacırlarından bir Yu· 
suf Efendi ailesi vardır. Yusuf 
Efendi ailesinin biricik kız ço
cukları hicretten evvel ölmüş ve 
defnedilmiştir. Fakat aile bu 
yavruyu çok sevdikleri için her• 
gün onun mezanm ziyareti ve 
gö:ı.yaşları ile ıslatmayı kendile
rine iş edinmişlerdir. Vaktaki 
muhaceret zarureti hasıl olmuş, 
Yusuf Efendi, kzınıa cesedinden 
ayrllmanın kendisi için güç ola· 
cağım dÜşUnerek milıaadesini 
istihsal ederek mezarı açtırmış 

ye biricik yavrusunun cesedinden 
aynlmıf olan başını mezardan 
çıkarmış, sandıklatıp lstanbula, 
oradan da iskan edildiği Gemlige 

aötürmUştür. 

Yusuf Efendi iskAn muamelesi 
ikmal edildikten sonra sandıktaki 

başı köyün kabristanına defnet· 
mek iatemif, fak at zamamn müf
tüsü buna müsaade etmemiştir 

ve yapılan bütUo teşebbüsler 
boşa çıkbğı için Yusuf Ef. kızı· 

nın başını ihtiva eden sandığı 
evinin bir köşesinde itina ile 
11&klamış ve hergün muntazaman 
onu ziyarete devam etmiştir. 

Aradan zaman geçmiş, niha
yet bir giln başm kabre defnine 
müsaade etmiyen müftü efendi de
ğişmiş, yerine başka müftü gelmiş, 
Yusuf Ef. teşıtbbUsünU tekrar 
etmiş ve bu ıefer defni için 
müsaade almış, yeni bir cenaze 
merasimi yaparak sevgili kızının 
başını kabristana defnettirip bir 
mezar yaptırmıştır. 

Şimdi Yusuf Ef. ailesi munta
saman her sabah kabristana 
gitmekte ve kızlarının aziz ruhu
Da fatihalar okumaktadırlar. 

Muşta 

\!uş Tütünü Çok 
Nefistir 

Muş ( Hususi ) Ziraat 
Bankaamın burada bütün alacak
larmı tahsile kalkması köylüyli 
biraz dUşündürmüttlir. Bir köy• 
llhıDn borcunu ödiyebilmesi için 
40 baş koyununu 49 liraya sat
ması icap etmektedir. Köylü pek 
nefia olan tütllnUnü de tamamen, 
ıatamamıştır. Bunun ıebebi Muşta 
Tiltün inhisarından başka müba· 
yaacı bulunmamasıdır. Geçen. aene 
50 bin kilo tlltilnden ancak 38 
bin kilosu aatılabilmittir. Muı 

· tDtünü Türkiyenin en nefis tiUU· 
nüdilr. nev'i ve kokusu itibarile 
İskeçe tlltlinUne de faiktir, fakat 
vesait olmadığı için ecnebilere 

. bu tütün tamtdamamıştır. 

Uşakta 
Elektrik Tesisatı ikmal 

Ediliyor 

Uşak (Hususi) - Uşak elek
trik tesisatı oldukça ileri gitmiş· 
tir. Evvelce zeylin yağı yakılan 

fenerler yerine elektrik Jambaları 
konmuştur. Hiçbir yerde fener 
yakıinıamakta<llr. Falrnk henüz 
U5ak şeker fahrilrnsı arasında 

işliyen memurin ve amele katara 
vagonlarında zeytınyağlı fener 
ya'ohııaktadır. 

• 

Çanakkale Hasta • 
esı 

---~~~~~~~~~~- . 
Çok Mükemmeld"r, Muııtaza işliyor, 
Yalnız ·yatak Adedi De Arttırılsa ... 
~anak kale, 

(Hususi) - Bu· 
rada büyük bir 
intizamla çalış· 

makta oian 
memleket has• 
tanesi şehir ve 
ıehir civarı sa .. 
kinleri için çok 
faidelidir. Has .. 
tabanenin labo

ratuvar, ameli
yathane, eczaha
ne gibi fenni 

kısımları blitün 
asri techizata 

malik, hasta 
koğuşları da 
azami derecede temizdir. Haata· 
hanenin başdoktorundan hasta
bakıcısına kadar bütün erkin ve 
efradı azami gayret ıarf ile ça• 
lışma ktadarlar. 

Hastahane 30 yataklıdır. Fa-

Merzifon da 

İnşaat Ve Şarap 
imalatı 

Merzifon ( Hususi) - Şehri
mizde bu sene fazla miktarda in
$aat yapılmaktadır. Hemen her• 
kes ev yaptırmaktadır. 

Burada kızamık baatahğı da 
sari bit haldedir. Kızamığa 
tutulmamıf çocuk yok gibidir. 
Bu yüzden çocuk vefiyatı art• 
mıtbr. 

Geçenlerde emrazı aariye mü-
f ettiıi Ahmet B. gelmiı, Hükumet 
Doktoru Ahmet Beyle birlikte 
biUUn köyleri dolaımış, ııhhl Ta

ziyeti tehit etmittir. 
Şarap lmalib bitmiı, şarap 

küplerinin ağızları inhisar me
memurları tarafından kapablmıı· 
br. Bu ıene şarap imalibna itina 
edilmiı ve gayet neft~ ıüzme ıa· 
raplar yapılmııtır. lnhiıar idaresi 
ıilzme aleti bulunmıyan ıarap 
amilleriniu sabş yapmalarına mü· 
aaade etmemektedir. Elyevm 
bir kilo Merzifon ıarabı 40 ku
ruta satılmaktadır. 

Akşehirde 

Spor Yurdunun Umumi 
içtimaı 

Akşehir (Hususi) - Sekiz ay 
evvel teşekkUI eden Akşehir 
ldmanyurdu, heyeti umumiye iç· 
timaım yapmıtbr. içtimada bir 
aaz takımı teaiıi tekarrUr etmiş 
ve yapılacak spor faaliyetinin 
programı tanzim edilmiştir. 

M. Kemalpaşada 

Bir Kadın Toprak 
Altında Öldü 

M. Kemalpaşa ( Hususi ) 

Kazamızm Çeltikçi köyünden 

Nazif kızı 25 yaşmda Kamile 

Hanım kırda toprak kazarken 

(jzerine toprak yığını devrilerek 

altmdıt kalmış ve ölmü~tür. 

ç.nakkale Hastanesi 

kat fazla hasta zuhurunda derhal 
y,atalc adedi arthrdmakta ve hiç
bir hasta geri çevrilmemektedir. 
Hastahanede haftada iki gOn 
polilulnik tedavisi yapılmakta ve 
bu, halk için pek faideli olmak· 

Aliiyede 
Köylii Bir Paşa Bü
tün M!!lını Maarife 

Vakfetti 

Hamdullah '=.ndn P••• 

AIAiye ( Huıusi ) - Mahmut

ıeydi köyünde bir pqa "ar<lır. 

Doğma büyüme Mahmutseydi 

köylli olan bu zat Cenevre hu
kukunda ikmali tahsil etmiş bu

lunan Emin Ağa zade Hamdullah 
Emin Paşadır. Yüksek tahsiline 

ve uzun mnddet devam eden 
saray hayatına rağmen paşa kÖ

ytlne çok merbuttur. Orada ika

met eder, köylUleri irşat etmek, 
onlara yardımlarda bulunmaktan 

zevkalır. Köyde zeytinciliği, ~UI 

ve zeytinyağcılığını tesiı etmiştir. 

Çok Maarif perver bir zat cilan 

bu köylü paşa, köyünde (60) ta

lebelik bir mektep inşa ettirmiş, 

biolerce dönliln araziıi ile on iki 

köşkllnU ve sair emlAkini bu mek

tebin idaresi için Maarife terk ve 

teberru eylemiştir. 

Paşa Alaiyede de gUıel bir 

park yaptırmıştır. Köylülere vatan 

muhabbetini, ziraatin fay dalarını, 

köyllllllğlin ehemmiyetini anlatan 

Hamdullah Paşayı blitün köylüler 

sevmektedir. Paşanın Maarife 

yaptığı son teberru bu sevgiyi 
daha ziyad köldeıtirmiştir. 

tadır. Bilhaasa 
köylüler bu te· 
daviden çok ia
tifade etmekt~ 
diri er. 

Bu huıusta 
başhekim Hüsa· 

mettin Beyin 
aöıterdiği mesai 

cidden takdire 

şayandır. 

Yalnıs tu d

heti kaydetmek 

ll:nmdır ki hat
tahanenin tahsi .. 

1atı azd1r, yatak 

miktarı da ihtiya· 
ca kifayet etmekten çok uzakllr. 
Az bir himmetle bu çok faideli 
miiessesenin yatak miktarını art
brmak ve hastahaneyi daha 
faydalı bir hale ifrağ etmek 
mümkündür. 

Malatyada 

Kıymetli Hitit Asarı 
Bulundu 

Malatya, (Hususi) - Orduzu 
köyünde Aslan tepesinde yapılan 

hafriyet wrilcmektedir .• Hafriyata 

Fransa anrı atika alimlerinden 
Dölepart ile dört arkadaşı ve İs· 
tanbul şarkı kadim asarı müzesi 
memurlarından Haydar Bey ne· 

zaret etmektedir. Hafriyatta (150) 
amele çahımaktadır. 

Burada miJAttan iki bin sene 
evvele ait Milit namile bir Hitit 

ıehri mevcut olduğu ve mükem· 

mel bir Hitit sarayına tesadnf 

edileceği anlaşılmıştır. Yapılan 

tetkikata nazaran burada Hitit

lerden •onra Asuriler ikaaıet et

mişlerdir. Hafriyatta f imdilik 

Asurilere ait eserler zuhur et· 

mektedir. Şimdiye kadar birçok 

kıymetli eserler ve baıı mtiıte

haıeler zuhur etmiştir. 

Buhran 
lzmir Ticaret Odası 

Tetkikat Yaptı 

İzmir, 5 ( Hususi ) - Ticaret 
Odaıı bizdeki buhranı ıiyadeleı
tiren ıebepler etrafında tetkikat 
yapmtfbt. Odanın mütaleasına 
görei bu sebeplerin başında mU
badele vuıtalarımn kararaızlıiı 
gelmektedir. 

Gönende 
Bütün Kuyuların Suyu 

Çekiliyor 

Gönen ( Huıusi ) - Ka:ı.amız
daki bütna kuyuların suları çe
kilmiş veya azalmıştır. Burada 
hemen hemen her evde kuyu var 
gibidir. Sulann çekilıneııinden 
kuyu sahipleri teHi,a düşmilştilr. 
Şimdi kuyular daha derinloıti· 
rilmektedir. 

, 

1 1 

1 
Tarihi Fıkra 

Ucuzluk 
Ve 
Pahalılık! • 

Ara sıra gazetelerd "yle bi 
yazı görürüz: .. Istanbui ficart 
Odası pahalılık hakkında bi 
cetvel yapını tır. Bu cetvelf 
göre büyük hm·ptcn evve 
ayda bin kuruş sarfcdere'< gJ. 
çioebilen Uç mevcutlu bir aile' 
nin ayni gıdayı al:naıı:, ayni evo' 
oturrnası, ayni elbiseyi giymef1 
için bugün on üç bin küsur kurlll 
barcama&ı )Jbımdır. ,, 

Bfiyilk harbin karışık bir sulh 
ile kapanmasmdanberi tam o~ 
dört sene geçti. İstanbul Tic::?rtl 
Odasmın her üç ayda bir yaphğ1 

cetveller ise, bu uz.un ruütİ' 
det zarfında. hemen hemen değir 
medi. 1818 deki ilk cetvelle 193~ 
deki son cehre! biribiri in ayni 
gibidir. 

Madem ki pahalılık geç.miyot 
ve geçmiyeclc Bari cetvellerd• 

başka bir kıyas tertip edilme~ 
ıuretile yenilik temin olunsa. Nt 
gibi mi diyeceksiniz? Arzedeyinı: 
Pahalılığa mikyas olarak harj)tefl 

evvelki ve şimdiki fiatler el' 
alınmıyor mu ? Bu hesaptaki 
başlangıcı biraz daha evvele g& 

türmek ve mu~ayeseyi daha ge• 
niş tutmak nıümkllndür. Mdksal 
imrenmek, ucuzluğa tahassür çek' 

mek değil mi ? Bu suretle o iıP• 

reniş daha iyi temin olunur! 

Mesel! 1914 yerine 1814 ta• 
rihioi ele alalım. Babıali kuyudıt 
na nazaran o tarihte latanbulJu• 
lar ekmeğin okkasını dokuıt 

etinkini on, yağmkini altmış aftır 
pirincinkini kırk dört, kömürle 
soğanın ve tuz.un okkasını altlı 
aabununkini altınıf, zeytinyağıll' 

kini elli paraya, odunun çekisiııİ 
dört buçuk kuruş'l alıyorlardı. 

Şimdi ekmeğin okkası dokutı 
etin atmıf, yağın yliz elli, pirill' 
cin kırk bef, kömftrftn alta, ser 
ğanın on beş, tuzun on dört, 
sabunun altmış, zeytinyağınıJI 
kırk kuruıtur, odunun çekisi is• 
dört buçuk liradır. 

Bu esasa göre bayat pahalı' 
hğı yOz senede yüzde kaç nispe• 
tinde çoğalmıştır? Bunu ben hesi! 
edemiyorum, çlinkii gözüm kara• 
nyor, rakamlar arasındaki engiı' 
fark, ylireğime bulantı getiriyof• 

Okkası dokuz. paraya satılı&ll 
ekmekle dokuz kuruşa ıatılatJ 
ekmek arasındaki fark, açlıklil 

tokluk beynindeki farktan uah• 
derin değil mi7 Hele on paray• 

alınan etle elli kuruşa almamıyıırı 
et, sıhhatle hastalık kadar ay'.;ıt1 

bir fark göstermiyor mu? 

Şu mukayese, bir hakikat if J' 

de ediyor: Pahalılığı yapan bU' 
yOk harp değil, zamandır. Kiiı'' 
ihtiyarladıkça masraf çoğalıp irılt 
azalıyor. Ôyle olmasaydı ı 814 
teki eşya fiatilc 1914 de fiııt 
arasında ylizde on bin far~ 
bulunamazdı. O halde Ticaret 
Odası insaf ehlin, pahalılığın .;e: 
halini buyuk harbin sırtına )'ii~' 
}etmekten vaz geçsinf •. -lf-lf 

Malatya Emniyet Memuru . 
Malatya, (Hususi) - Vilayell' 

miz Eınniyet Müdürliiğüoe ta\'iıl 
edilen lstanbu! Merkez MerrnırLI 
Ekrem Bey jehrimiıe muvas:ılllt 
ctmiıtir. 



Siyaset Alemi 

Yeni Tahdidi 
Teslihat 
Projesi 

Suya diifen tahdidi tulllaat pro
jeaini canlandırmak için Fraua J9Di 
bir proje yaptı. Cemiyeti Aknm 
•erkezlnde toplanan konferanı ki· 
tiplifine j'hderdl. Bu projenfft ne 
•na hatları, ne de tefernıab klfl 
derecede malilm olmadıtı ~ia ,ı .. 
clld•n hakkında kat'I bir bGkOm 
Vermek mnmktln detlldlr. Fakat, 
••tınıiyetle bu proJs meslekten 7e
tltme, orda fikri yerine mlliı ku·net• 
lerl e1a11nı kabal ediyor. Bu fikir, 
bllhu• An,to- S.l11oa memleketle• 
rlal memaaa edecek mahiyettedir. Fa• 
kat proje, Fran•om ana ntaa kuYYet-

lerile mlatemleke ku·netleılnl ayrıt 
•tme.I, kendi itine ••len bir teaviye 
t•kll olmak noktaaındaa blrtakuu iti-

razlara daHt edecektir. Meseli ltaıya ... ,. •• •1r talulrne rıza r8ıtermek 
lateme .. kte6. Soau Almanya IH , 
... , ltibuile •IWılaa•• •e orda 
•eweatları meMleU.de, clijer dnlet. 
ler a-ibl kendisine tam hu verilm .. 
•ıkçe h•h•Dl'l bir müzakereye y .. 
•atmıyacaktar. lnrlltere, han kuY. 
•etleri deniz ellülara b1'hsinde ha .. 
•• danuiyor. Fra•11s projesinin 

l»u noktadan •• dereee tatmlnhlr 
.ad-t• a...h •altm detf ldir. Şu 
•atde, yeal Fransıa projul, Frnnuz 
Fransız erklaı harbiyesinin ana· 
8llaa ....... ricuaa ptiril•lt 
•ır eau olmakla beraber m11htelif 
•eınlcketJerde barakacatı akiıler 
•oktaııadan beaBz umumi kıymetiai 

ıöstermit deJildlr. S rryya 

Alman 
Grevcilerinin 
Tahribatı 

Beria li - V ... iti nakliye 
tre•i deftm etmektedir. Yaln.• 
ba'lı hatlarda nakliyat batla
IDışlar. Muhtelif yerlerde tQ. 
ribat yapan aoo amele teYkif 
edilmittir. HitlercileriD ırev ko
lllitesi vaziyeti tetkik etmek here 
dün toplanmııtar. 

9 otobnı komllolıtler ve Hit· 
lerciler tarafından tahrip ediJ.. 
lbİftir. 

Yugo•lavgada 
Kabine 
Bu/ıranı 

Belırat, S - Kral, den ak,.m 
lttiıarelere bqlayarak Ayan ve 
lleb'uuo reialerile Radikal de-

lbokrat grupunun liderini kabul 
etnı iştir. Kral, Hki baıwekili tekrar 
k.bioeJİ tefkile memur etmittir. 

BABİCI TILGBArLAB 

Yeni Yunan Kabinesi 

[ Gönül işleri J 
Nasıl 
Unutayım 

"Birkaç aene evvel henO<t çoı 
cuk denilecek bir yqta ebeveyni· 

Yeni Kabine M. Çaldarisin Riyasetinde ::-.~--::. ıa;~~·ri !.::::: 
Teşekkül Etti Ve işe Başladı !:;.r :r =:~·::~ 

Atlaa, 5 - Yeni kabine M. 
Çaldariala riyasetinde teıkklil et
mit •• ilk içtimaını alqam &zeri 
aktetmipir. Kablae flyle letek· 
idil elmİftir. BqvekAlete M. Çal
clari1, Hariciyeye M. Janaralil, 
Adliyeye M. Papanutuya. Dahi
Uye1e M. Metak.... Hublf•Y• 
Ceneral KondilİI, BallrİJeJ• M. 
Haca Kiryakoa, lktıacla M. ıc... 
muaglu, mllnakallta M. StrntOI, 
Maarife M. Hafjiıko1, S.blaiyeye 
M. Teotolda, Maliye mllateşarb

ıma M. E•lambi10• plmiftir. 

Tüyler 
Ürpertici 
Bir Cinayet 

Tokyo 5 - Gece yaruandan 
sonra, ıüvari haydutlar Cenubi 
Mançuriniu Lüjiogkay istasiyonu
nu zaptetmitler yakmıılar, iıta• 
aiyoD ıefini ye diğer iki memuru 
llditrmtiflerdir, dijer merm• da 
alevler araaında yuaauftal', 

Samuel 
C> 

lusull'un 
Tevkifi 

Atine 5, - l.tiaal M.hlre-
mesi Mlddeumu•İ8İ, clla zabttaya 
S.mael ln.Uun teôifi emrini 
gladermiftir. Bu emir, atleden 
biru aoma pek gisH bir aurette 
yerbae ptirilmiftir. Fazla yqla 
olduianda M. laalaa bir otelde 
oturmasına ml\saade edilecek, 
ancak polisin sıkı nezareti albnda 
bulunacaktır. 

Rusya 
Konferansa 
Çağırıldı 

1 Moıkova, 5 - Milletler Ce-
miyeti umumi katipliği, Rusyayı, 
Londrada toplanacak olan Dünya 
1khaat konferansına davet elm~tir. 
Davetiye ile birlikte bu kunfe
raoıa ait vesikalar da göndtril
miftir. 

• z uı idarestal• eauca ıeatl demylli •IUllMtllt ~ada ltalJada 
ı ııayi9lor y pıldı . Her tarafta belediyelerin teıvfk ve hfmııyealle ••htellf 

f ı st oorniyetlcri, balk kütlelerine İtalyan milletloin dünya üzerinde ltgal 
ettitf mevkii anlattılar n bu mühim mevkiin ancak fatlzııı umdeleri ıaye· 
ıin«M el~e edilditini teltla •tıtlflr. Reemlmh lf. Mıısoltnfyt btr f.,tlt polil 
sıüfrneaıni teftit ederkea göttecmoktedir. 

Hergün Bir Kılığa 
Giren Adam! 

Meşhur Maceraperest Tribiş Linkoln 
olonyada Tevkif Edildi 

dt .. ,tam kartıma pkardı. V • 
bana musallat etti. Şimdiye ka
dar ma;rur kimseye aldanmu 
ve kapdmu kalbim bunma kar-
11amda eridL H• tehlik.,. nt
mea btUDD kalbimle oaa Hvdim. 
O ela beni aon derece ıeYiyor
cla. Gttntln blrillnde UllllD bu
b.. çaiınh ve ona bqkasile 
aifaalMla. D&ıllp ıellace b. ıaa 
itiraf ettL sa,ı. icap •ttli 41, 
kenclillai affetmemi piYarcL. 
Bea lalç beklemedijba bu hi
.U.. karpacla •• derece mO
teıllir .W,,· •• ou ebedi1ea 
tarkettla u...tvam ... jdll. bir 
•ldclet ..lôti de clejiftirdim. 
Lllda itiraf eclerim ki ula 
unutamadım.. Şimclt o mel'am te
aadlfler burada da oau tekrar 
.,..- kaquaa pkucla arbk .... ..., ...... , .............. . 
~ Nad• tekrar af clil.Jor. 
Ac• llu Mlmlıla mO? 8eaim 
~ temh hir aııe.m ıeır.m bir 
kadımm W. t&rll lallelarle bqtu 
çıkarıp nimclm her ..,tmdaa 
eotutuktu ...... ...... terke
.. bir wicclaaaaı ....ı aff--.? 
O.dan inlik.. al•ak ip. llllk
baHnl mahfttmek mealejinl ar~ 
mak pek mlmktlo iken 'flcduım 
razı olmuyw, kendialal Allaha 
terkediyonım. Fakat bu ricdu
ma ... ı uautay.. knum itam• 

Koloaya, 5 - Mefiıur mace
raperest Trbit Liokoln, bir Fe
lemenk firketiof 5000 mark do
landmLtıadan te\'kif edilmiıtir. 
Trbit Liokoln, Avam Kamarası 
azaıından tken Almanyanın para 
De tatulmuı bir casusu idi. Lort 

Çin - jap• laarhiacle de 
bir rol OJD•mlflır. 

itlylk teyzeciiim bana bir çare ...... " 
Kmm, unabaaoaa biricik Jol• 

bir h8fkuına pOI bailamaktu'. 
Mademki birletmenize imkan rok
tur. Artak llllİt olmayan bir qka 
bajlanDMk ,nlOaçtOr. 0811 mul
J• gimebilmek için, afukta real 
bir qkan taleleri belirmelidlr. 
S.Ymek o kadar ıtlçml idi 

Klçneri Rul)'aya ı&t&ren Yapuru 
1 torpillemek için Alm•nyeyı ha

berdar etmitti. 
lngilterenin ve birçok itilaf 

dewletlerioia topraklanndan ko-
•ulan bu adam nihayet Almanya-

. ya iltica etmifti. O..ada da 
birçok Udi9elere karlfmıf idi. 
Ojlu A•r•• mahküm edilmit. 
aon bir defa oğlunu i 6rmek 
Ozere Londra bllkümetinden mil· 
uade iatedi. Mtisaad~yi alama· 
yıoca lagiltereye kin bağlamlftı. 
Bu zeki ve kurnaz adam 1920 de 
Çine girmiş ve orada bir kau-
baıun Buda rahibi olmUftu. Son 

Tribit Unkoln geçen yu AJ. 
mao1a'ya ıelaek ıiY• Buda dini
Dİ Hfİr ve ta•ime ujra..,anlu. 
Oradan Belçikaya ıeçtl. Din 
ıece Kolonyad• Buda hakkında 
konferana verirken bileklrtık clr
mile tevkif edildi. Bu adam few
lralide maceraprewt bir tiptir. 

Tayyara ite OevriAlem 
Atioa, 5 - DevriiJem aeya· 

batini bitirmek üzere olan Almaa 
tayyareci F ooıl'oD• dla Romaya 
gitmek üzere bura<l.o banket 
etmittir. 

Jlorlci Habr.rlerimiz baralla 
b · tmendıtir 

• 
.. Dotma beythn• bir malaal

leliyiz. iki a7danberi aeYİyoram. 
Fakat bana yG:ı vermİJor. Y alaız 
ylblme bak•akla iktifa edi,or. • Acaba •wmlJor •• ? y oba ... 
rafta• mı çeldalyor? 

Nlfe•tatu il. AJI 

Ne aabn'81Z çoculuuauL Hele 

bira• daha Mb11 eclinia bakalm. 
HANl\I rr:Yil. 

ÇOCUKLDiUM 
ikiınise de temiz bir dayak 

yidik. Büyükbabam ihtiyar bir 
itf aiyt! mal61fin0 hizmete aldı. 
Bu bize mektebe giderken refa
kat edecek •e S.şanın ka~rnasana 
meydan ver111iyecekti. Bu çare de 
fayda .ernMnnİfti. Hemen ertesi l iin, mektep yolunda vadiye rel
mlıtik ki Saıa birdenbire eğildi, 

diler. Fakat inatçı aDk6tu .onları 
lyle Pfkan etıuifti ki dayak bile 
yememifti. Ocajıo udiriade ba
cakları havaya kalkık beaimle 
beraber yataycw, ayak tabolannı 
tawana aftrtlyor Ye yavaşça di-,...
du ki: 

. olurum 1 Sen beni takip et.ı,e 
mecbur olacaksan, ikhai.dea Wrl 
diterini ya lldDrecek .,., • ..., 
alacak 1 Ejer ben Mili _.. aı.
cak olarua laayabaa ba....,e
cattm L ..................... 8orklllln ........... 

E:55i55:5=:=::=:: Tarkçey• Çewirea: llllN//fllt 
- Mektebe niçin gitmedin "f •• 
Sqa onan )Üzlln• mağmum 

l&llerile bakıyor, hiç acele et
"eden cevap veriyordu: 

- Mektebin nerede old11iu-
.._ unuttuml 

- Ya, demek unuttun ha?. 
- Ewet.. Aradım, aradım ... 
- Alebiyi takip etmeJl idin; 

~! .. herhalde mektebin yolunu 
.._Yordul. 

- Oaa ka1bettiml 
- Kimi?. Aleklİyi •i? .. 
- Efttl 
- Ba DUd mllmkla olur?. 

.__S... bir mlcldet dllflDdO Ye 

-.... .. ~---

- 0 , .t.: uır kar fttuu.a .. a var· 
dı ki göz gözü görmiyorduf 

Hepai gllldllcr. Çftnkft kaç 
gUn Gr rtizıArı a, açık bir hawa 
varda. Sqa da mabcubane gülü
yordu. Fakat blylk babam mu
hakkirane Hrdu: 

- Niçin onu elinden veya 
kuıajından tutmadın? 

Sqa: .. Onu ıımaalu tuttum." 
diye mukabele etti " fakat rOzalr 
bizi ayardı! .. 

Kelimeleriucle 6yle bil- llmit· 
sidik, bir mia,.ldnlik nrda ki bu 

... ... u.. kaba,. ......... -···· 
bua e&a Yeri"'1ia. ............ da 
1aaJr91 ediyordum. 

süratle çizmelerini çıkararak birini 

bir tarafa, diğerini diğer bir ta
rafa fırlath ve ayaklannda yaln z 

,oraplar olduğu halde meydana dot

ru kaçauya bqladı. ihtiyara bO
yOk bir korka almıtb. Ağhyarak 
çizmeleri topladı ve beni eve 
götürdO, 

80t6a glln ninem büyükba
bam ve annem kaçağı yakalamak 

için tebri dolqap durdular. An· 
cak ak.tama deinı manasbrın 
ci•anada ÇirkoY'• me,ha..-.. 
de •• -'fterilere br11 o,.... 
... la 'ı ...... E" ... ptir-

- Üvey annem beni seYmiJor, 
babam seYmiyor, blyQkbabam 
da aevmiyor 1 O halde yanlarmda 
<lurup ta ne yat- ayım ?. Nineme 
eıkiyamın nerede olduklarını 

aoracatu• 1 Onbra kaçnıak imli· 
yorum 1.. O ıaman aiı g6rlnl• 
nftz ! NHıl beraber kaçalam mı ? 

Oounla kaçamazdım. Çllnkll 
o vakitler bafka bir plAn kuru
yordum : Uaun. kumral aakalh 
bir zabit olmak i8d7ordam. Ve 
bunun içia i1e mabakkak ~k 
olnamab idim. Bu fikrimi Sqaya 
açtım, muva&k Wd• n dedi ki: 

- Çok iyi, ffB zabit oa.c.ya 
kadu b .. de Wr etldJ• nlli 

- Ben ele Mai lldaı.ı• 
Bana kuw ftnlk. Ninem 

mutfağa gelcff. ocatm lattlae 
tarmandı ve bize baktı: .. E, be-
nim farecikleriml ,. dedi " alı 
zawalb. kimaeaiz yetimleri" 

Ninem, Satanın ftvey anaua 
tiıman Nadyeıda yenge baklanda 
slyleomiye başladı. Bu kadan bir 
meyhanecinin kıı.ı idi. Ve __.. 
umumiyetle üvey analar •• baba
lar hakkıada anne de•am ettL 
Ve bize mahacir beyu Y ou•• 
çoculduta bak1uada Wr bikir• 
aalath. Bmııula llftJ waUdeı·•a 
Allala laamruacla -ı ......... 
... olclup.. aalabJGnla. 

(ArUM YM't 
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10 Ayda 
Beş Senelik 

• 

iş Yapılmış 
Roınadan yuılıyor: Faşizmin 

onuncu yıl dönUmil mUnaıebetile 
Başvekil M. Muıolini tarafından 
da eski Romanın, yepyt:ni bir 
hale getirilmiş olarak küşat resmi 
yapılncakbr. Eıki Romanın, eıki 
eserlerile meydana çıkarılması, 

bunun haricinde de İtalyan payı
ta htmın bugünkü ihtiyaçlara ce
vap verecek bir hale getirilmesi 
içiu beş ıeneJik bir plAn ypılmış
tı. Bu pldnın dört senesi geçtiği 
halde bUyük bir netice elde edi
lememişti. Bu vaziyet karşısında 
başvekilin bizzat işe V82'ıyet et· 
medle bu planın tahakkuk etti
ril nemiş olan azim kısmı on 
ay<la tamamlanmıştır. Bunun için 
eski Roma dahilinde 16 bin eski 
ev y•'dırılmış, bunların sekeneıi 
baş rn yerlere nakledilmiş, sonra 
şehri baştan ba§a kateden muaz· 
:ıam bir asfalt cadde vtlcuda ge
tirilmiştir. Bu cadde, etrafım 
kapıyan duvarlarile bUtUn göz
lerden sakla bulunuyor. Fakat 
resmi küşat glln!l bu muvakkat 
duvarlar kimilen yıkılacak ve 
Romanın beikemiği teklinde şeh· 
ri bsştan başa bir ferit gibi ya
rıp r.eçen muazzam cadde de 
aeyr·isefere açılacaktır. Muıolini 
tuğl'!dan bir ıehri mermerleştire• 
cegını Tadetmiıti. Şinıdi, bu 
netice ile bu ıöziloU tutmuş oluyor. 

Kundakla Domuzlar 
Viyanııdan bildiriliyor: Avus

tury '·Macar hududu, ıon aylar 
1.arfmda kesif bir kaçakçılığın 
merkezi haline gelmitti· Bu kaçak· 
çılığın meydana çıkması tama· 
men tesadllfl olmuştur: 

Bir müddettenberl Macariıtan 
ua:&isinden Avusturyaya geçen 
köylü kadınların kucaklarındaki 
~ocuklar nazarı dikkati \!clbedc
cck bir hale gelmişti. Hatta bun
lardan bazılarının kucaklarında, 
kundaklı iki çucu2a bile tesadOf 
etmek mUrnkündU. Bu kadınların 
ekserisi Macaristandan Avu..tur
yaya kucaklarındaki çocuklarla 
ıceçtikleri halde dönüşte bu ço
cuklardan eıer görülmiyordu. 
Bu hal, Avusturya gUmrük ıııemur
Jarmın nazarı dikkatini cclbedi
yordu. Nihayet memurlardan biri, 
bu kundaklardan birini muayene 
etmiş ve içinde, b~bek yerine 
bir domuz yavrusu bulunduğunu 
görmUştUr. Hu ıuretf e anlaşılmış· 

tır ki Avusturyaya geçirilirken 
ağır gümrük resmi alınan domuz. 
yavruları, kundaklanmak suretile 
birer bebek haline getiriliyor ve 
böyl~ce gUıurUk resminden kur
tarılıyor. Macar kadınları, bu hay
vanla• .n kucaklarında titizlik yap
mamaları ve foyayı meydsna çı
karmamaları için bunlara afyonlu 
yem vermekte ve uyutmakta edi
Jcr. 500 kadın bu suretle cezay.a 
çarpılmııtır. 

Berlin Operasında Bir F acla 
Berlin - Şehir operası, geçen 

akşam kanlı bir hldiseye tiahne 
olmuştur. Opera artidlerinden 
Madam Gutrude Buidernagcl o 
geceki rölünü yaptıktan sonra 
evine dönerken tiyatro kulesinde 
kocası tarafmdan ağır surette 
yaralanmıştır. 

Artistin kocası Binbaşı Hinçe 
İsminde eski bir askerdi. Harp
t~a sonra borsa hayatına atJJan 
Binbaşı Hinçe Madam Buiderna-
ıtel ile sevişerek evlenmiılerdi. 
lf leri son derece iyi gidiyordu. 
Burada, Opera artiıtJerindeo 
birçokları, çok para kazanan 
Binbaııya iktısat ettikleri para· 
ları vererek faiz mukabilinde 
işlettiriyorlardı. Fakat zamanla 
Hinçenin itleri bozuldu. Bu 
borcu, kar111 üzerine aldı. Ayni 
zamanda kıdanın tiyatrodan al· 
dığı paraya da kocası vaz'ıyet 
etmisti. O ıuretle ki kadın, 

SON POSTA 

"Suratıma Bakma 
V urmıyacağına 

Efendi .. Bu 
Dair Elinde 

Bilete 
Senet Mi 

Bin Lira 
Var? 

S•yyar plyanko blfetl •atanlara letanbulda çok te•adUf edlllr. 
Vapurda, trende, tramvayda, liranın ıahibine batile kırk yıllık gllçliıkle bir bilet aeçlldi; para11nı 

yolda, nerede olursanız olun, abap kadar tekJifıiz bir ıelAm verirken: 
onlar mutlaka karımııdadır. Ala- caktıktan ıonra herkesin allka- - Göreyim ıenl... Diyor, 
cakh gibi, daima ay başlarım dar olduğu bir bahiı Uzerinde ıuna 40 bin, bir vururaa yok mu? 
beklerlerler. Yolda giderken ıöz açtı: Satıcı memnun gölllmıüyor: 
kulağınızın dibinde bir ses, du- - Yayan yUrümcıi vallahi - Sen hiç merak etme Be-
yarıınız: daha hayırlı ... Nedir bu raha.t11zltk yim ..• Bugön, beni senin kartına 

- 40 bin lira!... canım 1.. • Allah çıkardı. Ve ilive ediyor: 
Eg~ er daJgınlıgı-nız li•ttinüzde Beş hranın sahibi boynunu K h d t k 

~ bUkerek : - a ve paramızı a ar ı 
İle tatlı bir çarpıntı ile yüreğiniı unutmaz.sıoaz? .. 
gıcıklanar gibi olur. Dlltllnlln bir - Eh... dedi, ne yapmah... Bu ilk mtııteri, ötekileri de 

çel<eceğiz 1 b - h ' d d E M ı kere: 40 bin lira bu... Bfo değil, D • d b . kı"mıeııı'n na• ayagı ırs,aa ır ı. ..• a 6mya, 
b b. d ·ı b" d - ·ı emm en erı d" . d V d eş ın eğı , on ın egı , ünya ümıt llnyaaı... ur u mu 

ıarı dikkatini celbetmiyen "keo-
tamam kırk bin lira... di halinde adam,, pek ateıli idi: vurur... Devlet kuşu hazan hiç 

Ayni seain devamı: _ Kabahat, bizde.. dedi, is- beklenmedik zamanda, adamın 
- Kazanan kırk bin lira b k z teıek bu ııkmhyı çekmeyiz! aşına onu verir. enginlerin 

alıyS~~i· bir parça yum~ak bu· yolcu aordu: çoğu, kazançlarmı böyle kUçOk 
lursa, gayet ustalıkla yanınıza - Çekmeı. de ne yaparız? birkaç toaadnfe borçlu değiller 
sokulurlar: Artık harekete geçmek .za· midir? 

Beyefendi... Kısmetinizi manı gelmitli. Koynundan bir ikinci piyangu mlişterisinde, 
tepmeyin... tomar piyango bileti çıkararak mütekait bir kalem efendiıi hali 

Çoktan ayaklarımı biribirine göıterdi: vardı: Parmaklarını :ıarfın için-
dolaşmıya başlamıştır. Onlar, - Otomobile bin gez efen· den bir tUrlU çıkaramıyor. 
bunu hissederek heyecanınızı dim.. tayareye atla, şehir tehir Bt!yUk ikramiye isabet edecek 
arttırmak isterler: dolaş efendim... bileti bulmağa çalıştığı naaıl da 

- Ben, kime bilet ıattımsa, Gözlerini kapayarak parmak- belli .. 
hepsi büyük ikramiye kazandı... Jarını biletler arasında bir kaç - Bir tane çekiver, a efeıı-

aaniye dolaştırdıktan sonra rast- dim ... Diyenlere, kaşlarını çatarak 
- Haddim olmıyarak tavsiye gele bir tanesini çekti: itiraz etti: 

- Kim bilir ki ıu bilete kırk - Y 000... Kazın ayağ1 öyle ederim, şu bileti ahnaz ... 

mez. ... 

bin lira vurmayacak?... Ha... So- dcğilf Beni kendi halime bırakın.. 
S~n· ~i~manhk fayda ver· rayım aize, biiyUk ikramiyenin Üçllocll mUşteri kolay kolay .zu· 

hür etmedi. bu uumaraya çıkmayacağma dair . . . . . 
- Bir buçuk lira ile kırk bin 

lira kazanacaksımıl 
Hasılı böyle uğrafa uğraıa 

nihayet size bir bilet aldırırlar. 
Geçen gün, Fatih-Harbiye tranı
vaymda, beni bu piyango bileti 
ntıcılarının ameli .zekasına hay
ret ettiren bir vak'aya şahit 
oldunı. 

Tramvay dehşetli kalabalıktı. 
Bilet parası aramak için ceple
rini karJşhran bir yolcu, beş li
ralık bir bant<notu bozulmak 
llıere kondo~tora uıattı. 

Köıede, kendi hAlinda 
tevekkil, boynunu bnkmüt 
ran genç bir adam, bu 

mtl
du
bet 

mahrumiyetti bir hayat yafıyor, 
bu yüzden karı koca arasında 
11k, ıık kavgalar oluyordu. Bu 
hayat, nihayet tahammnl edilmez 
bir hale gelince ayrılınıya karar 
verdiler. Cinayet i7te bu sırada 
iılendi. ÇllnkU karıımın kazancı 
ile geçinen binbqı, bu rahat 
vaziyetten feragate 11%& a6ıter
mek iıtemiyordu. 

elinizde senet mi var? Tramyay, Sirkeciye yaklaşır-
ken satıcı son bir hamle daha 

Büttin yolcularda, hafif bir yaptı : 
tereddüt... Ümitle karışık bir - Başka istekli yok mu ber 
"acaba?"'" ler ... Beni çok ararsmı:ı amma bir 

Satıcı devam ediyordu: daha ele ge~iremezıiniz .. 
Kırk sene, pabuç eakitseniı, iki yolcu aralarında KlllUıü-

kırk bin lira aahibi olamazsınız. yorlar : 
AmtJıa, taliiniı varsa bir buçuk - Herif, galiba Hız.ar •.. 
lira İlt\ 40 bin liraya kavuıursu- - Nereden anladın ? 
nuz. - Baksana beni çok aranı· 

Tramvay aabanlığında der1n nız amma bir daha ele geçıre-
bir aUkiit... mezsiniı... diyor. 

Piyango aat:cııı bu ılikfittan - Aman küçük parmağının 
istifade t.derek yUk11ek ıeıle boğum yerine baksak... Malüm ya 
Batırdı: Hızmn sağ elinin küçi\k parmağı 

- Haydi. Ne dUşünUyorsu- kemikıiıdir derler. 
nu.z? Çekin birer tane bakalım... Tam bu ıırada liçüncU müşteri 

Bat tarafta duran şiıman bir xuhiir etti: 
adam, biletlerden gözünü ayırmaz - Oldu olacak, bir tane de 
oldu. Belli ki kendi kendisile mO- ben çekeyim bakayım f., 
cadele "ediyor." Ahnam ıöyle olur, Taksimden Sirkeciye kadar 
almazsam böyle olur,, diye dilJU· yirmi dakikalak bir yolda iiç müt-
yor. teriye bilet 1atan kurnaz ve açık· 

Nihayet kararını verdi: göz •ahcınm Hızır olduğundan 
- Dur bakalım, dedi, her ben de ıtıphe etmiye baıladım. 

9eyde bir hayır vard1r. Söyliyene Keakin zeki keramete meydan 
bakma, ıöyletene baki Ve satıcı- okur, diye tevekkeli ı6ylememit-
aın uutbiı urfın lçindea hayli ler.. * * 

Sayh 6 

1 
Kari A1ektupları 

1 

Mengene Gelen 
... {)zhhige Memuru 

Mengenin Beıler köyünden 
yazılan bir mektupta haftalık 
mecburi tedaviye tibi tutulaJI 
k&ylUlnrln eskiden her hafta köy• 
gelen seyyar sıhhiye memurları 
tarafından tedavi edilirken timdi 
kaaabaya gitmiye mecbur tutul
duklarından bunun kış gllnlerinde 
pek mUıkül olduğundan bahsedil· 
mekle ve eskisi gibi soyyar 
memurların köylere gitmesi rica 
olunmaktadır. Yine bu köyden 
gelen mektupta Gerede ile Dev
rek arasındaki köprünün tamf ri 
temenni edilmektedir. 

Ziraat Bankası Tütun A:sın 
lzmit Bahçecik nahiyesin in 

tütün çiftçisi imam oğlu Kamil 
Ef. yazdığı mektupta; köylünl\o 
aatılmıyan tiltünlerini ambarlarda 
ıaklamaktan zarar gördüğUnO, 
ambar kiraıı verdiğini ve tt\lünli• 
nü satamadığı için borçlarını öde· 
yemediğini bildirmekte ve Zirn::.t 
Bankasının buğday ntınaldığı 
ııibi tUtUn de aatın almasını le· 
menni etmektedir. 

[ Cevaplarımız ) 
Ailnna'da Makinht Mehmet Lmin 

Efendiye! 

- Şiiriniz ıtlıeldir. Fakat 
tlir neıretmek mutadımıı değil· 
dir. Bunun için yazının maatteer 
ıOf neıredemedik efeadim. 

* lzıııir'den M. Yuauf Deye: 
- Bir oprat6re müracaat 

ediniz. KtıçUk bir ameliyatla br· 
nağımıı çıkarır, kendiniz bir,ey 
yapmayınız. Baıanıza bOyUk bir 1• 
açarsınız. 

Krögerin 
Arkadaşı Da 
Mahfım 

lıtokholm, 5 - Meıbur mnıı
tehir kibrit kıralı Krög erin 
iş arkadaşlarından ve bir F elr 
menk ıirketinin mildiri olan M. 
Svi) Hul bir sene bidmetten 
mahrumiyeti ve 337,500,000 za· 
rar ve ziyan tediyesine mahkuaı 
olmuıtur. 

Svil Hul, birçok makbuzları 
tahrif ettiğini itiraf etmiştir. 

Bir ParaşütçünÜTI 
Feci Ölümü 

Berlin, 5 - Bir mllbendi5, 
yeni bir paratUtün tecrUbesioİ 
yapmak Uzere Berlinin telsiz İl'" 
tasiyonunun 140 metre irtifam• 
daki kulesinden kendiıini bot'" 
luğa atmııbr. Paraşütlln kayış 
aksamı iyi işlemediğinden biçare 
adam, dehıct içinde kalmıf olan 
halkın gözü önünde yere dilşmU~ 
ötesi berisi kırılmııtır. Vaziyeti 
ümitsizdir. 

Bulgar Kapinasi 
Bclgrat 4 - Yeni kabincri 

teşkile müstafa BaşYekil SrkıÇ 
memur edilmiştir. 

Batan Tahtelbahirter 
Roma, 5 - Artigliyo tahlisiye 

gemisi, 1918 de Pola ıularınd• 
batırılan 15 tahtelbahiri yü:ıdUr' 
miye baflıyacaktır. 
~;.=::=============~ 

Arap Saz Heyeti 
Beyoğluoda Mulen Ruj ıalo

nunda birlraç gnndenberi icrayı 
ahenk eden Arap saz heyeti ."j 
rakkaseleri, ecnebi tabiiyetın 
haiz oldukları için çalıımakta• 
menedilmitlerdir. 
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Alman yada 
Dilencilik 
Müthiş 

1 ALMAN YADA NOMA YIŞÇI KIZLAR 

' 
Harp 
Devrinin 
Çocukları 

Alman Dilencileri Merha
nıet Dilenmiyor, Hak İster 

Gibi El Uzatıyarlar 
Prağda çıkan Nerodni Politrika 

ıa:tetesinin Bertin muhabiri yazı• 
Yor: Her tarafta onlara raıtgeli• 
yoruz. Şehrin en ıık varp cadde
lerinde ve ıchrin merkezinde ol
duğu gibi, amele ve fakir mahal· 
lelerde de onlar göze çarpayor. 
Size Hitlercilerden, veyahut çe· 
lik miğferlilerden bahsetmiyorum. 
Hayır, bunlar kimseden emir 
ılrnıyan başı bozuk ordusudur: 
Dilenciler, Harpten evvel Bet"' 
lini tanıyanlar bugünkü manzara~ 
yı görseler gözlerine inanmak 
istemiyeceklerdir. Fakat hakikat 

budur.Fakat dilencilik vardır, dilen-

lngiliz Terbiyecileri Harp 
Esnasında Doğan Çocuk-

ları Tetkik Ediyorlar 
Harp çocuklan, bugün bütün 

dtbıyada hayata ablmak Uzere 
bulunan yeni nesli teıkU ediyor. 

Bu çocuklar, dtlnyada en 
ziyade mahrumiyet içinde yetiş
. mlı nesli tef kil ederler. .Veıika 
ekmeği ile bDyümUşlerdir. Babıt 
himayesinden mahrum yaıamış
lardır. MDmklln olduğu derece 
köttı bir terbiye almışlardır. Ce· 
miyet onlara karşı vazifesini ya• 
pamamııtır. Analarının sütsi.i ı; 

memelerini çeke çeke, ağlıya 
ağbya, ıstırap ve mahrumiyet 
içinde yetitmişlerdir. cilik vardır. Berlin dilencilerini ne 

İstanbul, ne Roma, ne de Mad
rit dilencilerile mukayese müm
kiiu değildir. Bura dilencileri siz
de merhamet uyandırm ıya çal.şan 
•e size kendisini acındıran kim- 1 

Bu hafta Almanyada intihap haftasıdır. intihap haftaaı nümayİf haftası demektir. Burada Hitlercl 
genç kızların so!oıklarda yaptıkları nUmayişi görUyoruz. Bu kızlar Potesdamda toplanan ilk gençlik 
korultayına işi irak etmişler ve nOmayişi o vesile ile yapmışlardır. 

1914 - 1918 seneleri arasında 
doğan bu çocuklar bugün arhk 
hayata girmek üzeredirler. Lise 
ve orta tahaiUerini bitirmişlerdir. 
K ndilerine iş aramıya baş\a
rnışiardır. seler değildir. BilAkis gayet yük- Hırsız/arı 

sekt~n bir atışları vardır. Alman 
ord u disiplini buraya kadar gir- yaka/ama 
ıniştir. Sanki hepsi ayni mektep--
ten çıkmış bir meslek sahibi gi- Tecrübesi 
hidirler. Dilenmeziler işsizlik için 
yardım isterler. Geçen gün Londrada garip 

Berlin dilencisi size fakrinden, bir vak'a olmuş. 
adaletinden bahsetmez. Yalvar- Adamm biri bir mi\cevherat 
Rıaz. Para vermeıseniz israr et- mağazasına girmiş, cebinden. ~ir 
ınez. Kızmaz. Faka ayni derece- tabanca çıkarmış, dükl<An sahıbme, 
de nankördUr. İstftr kırk para duvara dayanarak ellerini yuka-
~criniz, ister bir lira, size daima rı kald1rmasmı emretmiş. Oük-
ayni soğuk kanlılıkla teşekkür kAn 1ahibi duvara dayanarak 
eder ve geçer. Sanki aldığı para 
kendi hakkıdır. ellerini kaldırmış. Hırsız kasayı 

Dilenciler, ekseriyetle ışsız boşaltarak sokağa fsrlnmış fakat 
kalmış gençlerden mürekkeptir, kapıda toplanan polis Ye halkın 
Ustleri başları ter temi1.dir. Dilen- kucağm;ı düşmüş. 
ciliğe, zamanın ortaya çıkardığı Meğer tecrübe yapı yorlarmış. 
)eni bir meslek nazarile bakar- Mağaza sahibi, hırsızlara ka~şı 
lar. Ellerlni gururla ve bir hak yeni tedbirler almış bu\undugu 
isterlermiş gibi uzatır1ar. tczgAhm· arkasındaki duvara 

Dilenciler arasında ihtiyarlara gözle görünmiyen kliçlik döğ-
nadiren tesadüf olunur; ihti- meler y aptırmayış. Bu düğmelere 
Yarlar ölümü dilenciliğe tercih basınca mağa:ıanın dış tarafında 
ediyorlar ve avuç açm1ya cesaret imdat çanı çahmya ve imdat 
edemiyorlar. Kendilerinde bu ce-· lambaları yanmıya başlarmış. 
tareti görenler de, o kadar mah- Bu tertibatın muvaffakıyetle 
cup ve o kadar silik bir şekilde 
hu işi yapıyorlar ki, gençlerden işleyip işlemediğini anlamak Uzre 
tıefes almıya imkAn bulamıyorlar. bir tecrübe yapmak istemiş. Po-

Dilencilik eden kadınlar da az- listen bir sivil memur istemİi. 
~ır.Onlar dilenciliğin diğer bir ıek- Tecrübe muvaffak yetle netice-
lı olan fuhşi tercih ediyorlar. Ber- lenmiş. Halk ve polis, hırsız var 
linin ııengin ve buzlu caddelerinde zannile m~ğazaya koşmuştur. 
her dakika ince bir kadın sesinin =d 
~avetkAr sesi size hitap ettiğini girdi. Şöyle etrafı bir: siiı U. 
•ıitirainiz= Sonra masaları tetkike koyuldu. 

Derlcen lokanta sahibi yanma 
- Yavrum, gelsen af 
Sokakların neş'esine yardım sokuldu ve eline birkaç para 

ed d'l ·ı d d K sıkışbrdı. Bunun ilzerine garip 
L en t encı er eı var ır. öşe 
u3şlarında çalgı çalan, şarkı ziyaretçi, 
'~yliyen, gramofon çalan dilen- - Hanımlar, efendHer, dedi, 
c:dere teaadilf olunur. Fakat en birkaç nişan almış eski bir 
lİyade çaldıkları çalğı armoniktir. xabit sizi . sellm]ar ve teşekklir 

Geçen akşam lokantada ye_. eder. 
~ yerken, kapıdan bir genç Deyip çıktı gitti. 

[ Saatle 150 Kilometre 

cc Almanyada," saatte 150 kilometre giden yeni bir tren. Adı 
'Yıldırım treni., dir. Berlinle Hamburg arasında işlemektedir. 

) jKARIKATORLERI lıso Bin 

Amerlk•d• RelelcUmhur lntl-

habetmda lkl f;rka çarp•••yor. 

Bunlarm ikisi de burjuva tır

Kalarıdır va do!aruı hizmetçi-

sidir. Vukardakl karikatür onu 

ifade cdlyo ... .. 

Serho• - ~ilah beUl•mı ver 

sin, b•nl içeri atmı,ıar. 

---

_ Ben yalnız fırsat dOf tUkçe 

içki içerim. 

- Ne gibi me•elA? 

_ Me aelt rakı lçlljlm z• 

manıar. 

Lira 
Mükafat 

1ngiJix gazeteleri arasında ga· 
tip bir müsabaka yarışı baıladı. 
Zaten İngiliz gazeteleri öteden
beri dünyada karilerine en çok 
hediye veren gazetelerdir. Bu 
müsabakada 50 - 60 bin lira, ya
hut kaydi hayat ıartile ıenedo 
1000 lira filin verdikleri vakidir. 

Fakat bu defa ki müsabaka
larda vadedilen mtıkAfatlar haki
katen aklın almıyacakı bir dere
ceye varmıftır. 

İngiliz gazetelerinden biri, 0 

haftamn futbol maçlarında kimin 
kaıanacağmı tahmin edeceklere 

100 bin lira mükAf at vadetti. Bir 
diğer gaı:ete bu mUkAfatı 150 bin 

liraya çıkardı. Birinci gazete der
hal 200 bin lira mükafat verecee 

ğinl ilan etti. Bununla da kalma
dı, diğer birtakım mllkifatlar 

daha vadederek mUkAfat mikta
rnıı tam 250 bin liraya çıkardı. 

Bir hafta ıüren bir müsabaka 
için yalnız bir razetcnin verdiii 
mükAfnt miktarı 250 bin lira. 

Bizim akhmızın alacağı itler
den değil. 

İngiliı: terbiyecileri. doğduklart 
günden itibaren bu nesli takip 
etmif, onlar hakkında müşahe
deler, vak'alar, rakamlar tespit 
ctmiı ve birçok neticelere var
mişbr. 

Elde edilen neticeierin bir 
kıamı ıunlardır: 

Bu nealin ııbhati bozuktur. 
Ekserisinde mide ve baraak ra
bahızlığı, kan :zafiyeti vardır. 

Ekserisi ıayıftır ve hastalığa 
mliataittir, aert ve çetin iıe ta• 
bammülleri yoktur. 

Ahllk itibarile, bu· çocuklar 
çetin, hırçın, asabi ve haylax 
olmuılardır. Çabuk kııar, çabuk 
mUteeuir ve çabuk nevmidiyc 
dUıerler. 

Zeki ve tahsil ilibarile ondan 
sonra doğan çocuklardan geri
dlrl~r. Baba ve mektep terbiye
s .ni tam göremedikleri için, ma
lumatlan ve zekAları kAfi dere
cede tekamül edememiştir. 

Şimdi bu çocuklar hayatta 
ne yapacaklar, ne dereceye kadar 
muvaffak olacaklardır? işte İngiliz 
terbiyecileri şimdi bu meseleyi 
tetkik ile meşguldürler. 

Bizim harp neslini 
etsek acaba nasıl bir 
alırız, burHl belJi değil l 

tetkik 
netice 

=========-:::ı:;:;m-==::::::ıı=,.,,.===-:-=o:::==============================:;c·~-=-

1 Sokaklarda Nasıl Gezeceğiz ? 

Bu S(ÖrdUğünllı reıim, ıehir aokaklannda zehirli ga.ıe kar~ı 
k<>runmak için maske takarak gezen halkı göstermektedir. Geçen 
hafta Roma üzerine bir tayyare taarruzu manevresi yapılmış ve !.. llıt 
ıokaklara bu kıyafetle çıkmiya mecbur olmuıtur. Yarın bir harp 
çıkarsa, hepimiz. sokaklarda böyle jeıecejiz. Mükemmel dej"H nıi? 
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Abdülhamit Müteessirdi Gözlerini Yere indirdi 
il alıa"lrl '#

Her Hakkı Mahfuzdur 
-179-

[ Bu nişan, cidden mtımtaı· 
dı. Çnnkll Fransa Reiıictlmhuruna 
ela bir cemile yapılmak istenilmiş 
•e ancak bu niıanla taltif edil
miJti.] 

Maamafib ıefaretler bu vazi
yeti bir Ulrlü hazmedemiyor, 
arlık bu çirkin ve facialı kome
diye bir nihayet ·nrmek iıtiyor
lardı. O aralık bu mtıteculrler 
hir fngiJ.iz kumaf lOccarına balta 
umış ve bu ada .... dan ıekiz bin 
Ura para fıtemiye baılamıştardı. 
Bir pire için bir yorganı yakan 
ngi iz tıDkftmeti, bu knıtahça 

.ı.ıarcketten pek ılnirlendiğl halde, 
esnada ıiyaıt bir hldlseye mey· 

dan vermemek için pok fazla ileri 
ı: idemiyor, lıtanbulda sefirine 
( diğer devletlerin sefirf erife birle
. erek, sultanın nezdinde teşeb
l ilsatta bulunmak] için emir ver
mekle iktifa ediyordu. Vaziyetten 
sefirlerin hepsi mOıteki idi. Hele 
Alman sefiri (Baron Mareşal Fon 
Biriştayin), elinden gel~c Fehim 
Paşayı bir koşık suda boğma~ 
istiyor, fakat elinde kuvvetli lıir 
sebep olmadığı için birdenbire 
~rtnya atılmaktan ve ( De\•leti 
Ji li.> ei Osmaniyenin umuru 
el h1liye.sine, alelhusus zati akde.s 
'c ırij. arinin hususi bendcginınm 

iş .!rİne karıımaktan) içtinap ~y
lİ) ordu. 

Her türlü müdalıalc<len azade 
lcaJan vts meydanı huk · r geni~ 
bulau Uniformali takiLr, gün 
aeçtikçe cOr'et ve tecavüzlerini 
arltırayorlar, hatta AbdOlhamidin 
en çok itimat ettiği ıahsiyetlcre 
bile tccavllzü göze alıyorlardı. 
Mesola (Şcylıi lam Cemalettin 
Efendi) gibi hllnkirın kıymetli 

l•ir gözdesi, bir(avizc) meselesinden 
dolayı jurnal ediJiyor, ( Suaskcr 
Rıı l Paşa) gihi lıükümelin en 
rnrıhim bir rüknii aleyhinde mii
tem3diyen jurnaHer veriliyor; 
lı tla hir bayram giioii verilen 
bir jurnal, az kal 111 Rıza Paş;wıu 
Layatma hatime veriyordu. 

1 .. l22 senesine tesadüf ed~n 
lmrb.tu bayramının ilk günü vıı
lma !:elen bu hadise merak} saf
halar geçirdiği için naldetmcyi 
fa\ dalı buluyoruz. O gün, kamum
.. a nıo en soğuk giinlerind~n 
biri idi, Kırk sekiz saat müte
nıadi ven yatan J;ar şiddetli bir 
povı l. rftıv. Aril · savruluyor, h .~
l.:ümfermıt olan oğok da 
dakı kanı donduruyordu .. A !iii
ha it, Bcşiktaı canıisiude bay«•m 
nam.amı kılacak ve (Dolmabahçe 
saray ) ında da ( Muayidc nıera
ıirni ) yapalacakh. ( Mabeyin ) de 
biitü ( Riklbi hümayun ) hazıı 
lığı görülmüş, hatta ( Saltanat 
ar.ıbaı; ), Abdiilh:ımidin husu.si 
dairesinin kapı• 1 onüne gelmişti .. 
Sera ker Ali Riza Paşa, bermutat 
arabada Abdülhamidin ksrş sına 
otu, malt için kapının önünde 
( teşrifi f&baae ) ye iuli~ar edi· 

yor, hDnklr da 
kapıdan çıkmaya 
bawrlanı yordu •• 
Tam o anda, Ab
dlllbamide bir 
jurnal vedldL 
AbdOlbamit ba 
jurnah okur oku
maz fena halde 
dnirlendi.Dik Ye 

ıDpheli bir na
zarla Serukere 
bakarak: 
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- Beni nere
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bir ıablt, ne .e 

bir aıker var· 
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Dedi Ye tek
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rar (dairei bllma- Fu•t ,.•tanm menl••ınde bulunduju mUddet 
yun ) a girdi.. z•rf1nda bazı zev•I ile glzll muhaberede 
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Rıza Paşa bu va· kullandıjı •lfrenln miftahı 
ziyetten fena halde mtıteepir biraz 11ınmak açın oralardaki 
oldu. Adeta kan baıma aıçradı. kahvelere girmİJ. .. 
Hemen ( haremi hümayun ) kapı- CeYahını gelirdi... Sera1ker, 
ıına koştu. Orada ( Makamı Ser- derhal genİ!J bir nefeı 
ukert Yaveri Kaymakam Muıhıfa olarak kapıda duran mGıalaip 
Bey ) duruyordu. Muıtafa Beye ferden birile AbdDlbamld• 
derhal emir verdi: haber gönderdi. Bu eaoada 

- Çabuk, Betiktaıa kadar Abdülhamit te dllfünceli bir hal-
git. Scllmhk reımioe mörettep de odasmda geziniyor Ye neticeyi 
olan ala·rlarm tamamen ıelip bekliyordu. Seraıketin tarafından 
gelmediğini ıüratle tahkik et. gönderilen haberle beraber bizzat 
Derhal baua haber getir. kendi,inin Beıiktaıa gönderdiif 

Dedi.. Mustafa Bey. hemen adam da gelmiş, btıttın alayların 
atına atladı. Bcşiktaıa doğru yerli yerinde olduğunu Abdtılha· 
dörtnala stirmiye başladı. Bu mide söyJemiıti. Abdülhamit, tek· 
esnada Serasker Rıza Paşa, o so- rar kapıdan çıktı. Arabaya bindi. 
ğuk havada mütemadiyen ( dairei Sera1keri de karıııına bindirdi. 
hUmayun) önOnde geziyor, rniite- ( Arka

11 
nr J 

esair ve tındiıeli bir vaziyette 1 
haber bekliyordu. Çok geçmeden ı •erııı:ıs:ı:::ı===::::ıı:ııı===:-:-:~~===ıı:::a"' 
Seryaver Muıtaf a Bey geldi: TA K V J M 

- Alaylar, tıunameıı gelmi~ .. 
Herkes yerli yerine dizilıni~ .. 
Yalıuı bazı ümera ve zabitan 

Ş.klık krctliçası tl'smiye olunan 
şayanı hayret ve dilber yıldır 

NORMA SHEARER 
bir aşk ve il!tirus filıııi olan 

MUTALLAKA 
(Kadın hayatı) 

muhteıcm filminde: 

ONRAD NAGEL 

ın:.11·1ru.ı .... v. rarınkı 

m 1 tm~lerdeıı İlı l f .uı,. ~der~ k 

El HA ~1 R A Sınemasmda 
SfÖıteriln o<t ola 1 iki muazz ın 

f imi 1 rd en idip ııörün :i:z.. 
M A R L EN E D IE TR 1 C H 

t<1r { ıı.J.l. 

SANGHAY EKSPRES . 
ve 

f-IENRY G RAT 
tarafı 1dnn 

PAZAR 
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Çarşamba gününden itibaren 

A L K A Z A R Sinemasında 
gülmek haftası 

iki sevl.nll komik 

PAR l u L 1 Ş I &{ l AR PA1 ve PATAŞO nun İı;taobu!da 
İlivcten: Anknra'.la Cuınlıur•)d ilk def olarak 
bnyr tmı Ye fı.an Haricıyı: Naı:ırı Birinci Ö%lü filmi olan 

.. 
-Flro-gi-Ha-nın-ls-nıe-t.-eK-ir.-ıın-Pa--ıcEBI.DELl.KLER ii•larla, 1 ~vfik R İ$tİİ Beyle mü-
lakatları lnt ba,tı. 

Teşrınısani 6 
~ 

Yaşasınlar! Türk Güreş
çileri Zafer Kazandılar 

Balkan Şampiyonasının Beş Birinciliğini 

Ve İki İkinciliğini Kazandık 
Dan aktam Makıim salonunu 

dolduran nyjrciler ı&zleri aevinç 
yqlarile dolu, TOrk soprcularıuıo 
ilk kıymetli ıalibiyet1erlni alloı· 
ladalar. 

Gllreıçllerimiz diğer ıpor ıu· 
belerindeld gibi Beynalmilel mO· 
1abakalara yenilmek Uzere iıtirak 
eden biz kalabalık halinde olma• 
dıldanm bir daha ıGıterdiler. 

Gtsğtlılerinde ay yıldızlı kır
mw foımalarile gllreı minderi· 
ne pkan her Tilrk oradan 
pllp olarak iniyordu. 

Atletizmden futboldan canı 
JllDmlf olan ehall gllrqçilerimlzin 
terefll mımaffalayetlerlnl mu'ut 
bir haJret iclnd• dakikılarca 
alloflada. 

Her ılkletln tamplyonluğu 
nihayetlonloce, blrinciliti kazanan 
milletin bayrağı ortada, ikinci ve 
lçlncli milletin yanlarda olarak 
ring'in tısttınde meraılm yapılıyor, 
(talip mllletio martı çalınıyordu. 

Dnn gece bizim marı bet 
kere çalandı. Beı kere bntnn 
seyirciler a1akta, ıttretÇileria 
gayretile meydana ıelen o aza· 
metli ıabnoyi ıeyrettL Şimdiye 
kadar bayle toptan milli bir ga· 
libiyet g6rmemit olanlar Beynel
milel muaabekaların ne demek 
olduiunu anladılar. 

Hiç çalıtmadan, yalnıı cakah 
ı•yahat yapmak emelile itti
rak edilea •por .. yabatlerin
deki matf ôblyetlerimizle 1pordan 
nefret etmiye bqhyan merakl .. 
lardan birçotuau tekrar spora 
doğru çeken ıube, tureı oldu. 

-Dlln gece bu muyaff akıyetleri· 
mizin husulil için unelerdeoberi 
çalaf&D Gnreı Muallimi M6ıyö 
Peter do kazanan aUreşçilerdea 
fazla alktflandı. 

Aktam ıaat sekizde bqJıyan 
müaabakalar rece yaaııından iki 
saat sonraya kadar deYam etti. 
muhtelif sıkletlerin birinci, ikin
ci re üçftncllfftğft için IOD 

gayretlerile gUreşen fitnpiyon· 
lar içinde bizimkilerin bariı fai· 
kıyetlori her dakika 18ze çarpı
yordu. Ekseriıi ecnebi olan ha- · 
kemler bizimkilerin aalibiyetlerini 
daima müttefikan Yerdiler. Balkan 
ıampiyonluğunun beı .sıkletini 

ve f Uphe götürmez bir ıekUde 
Türkler kazandı. 

DOnkU mOıabakaların en bele-
canlıları araaına KO. Muıtafanıa, 
Saimin ve bUylik Muatafan10 
yaptıkları maçlar hakikaten unu
tulmaz gDreşlerdir. 

Bilhassa KUçUk Muatafa biri bb• 
arkuma ayni oyunla yendiği iki 
kuYvetli haımi kartında ıekAıınan 
ve mebaretinio nekadar ylluek 
olduğunu da gösterdi. 

Bizimle atırefte boy CSlçmlye 
relen Balkan ko!Dfularımıs ara
ıında en iyi ıamplyonlan olan 
millet, RomanyaWardı. Nitekim 
alamadığılDIZ Ud biriDciliji onlar 
aldılar. Biz o llildetlwla ikincUI 
olduk. 

Atinada blD IMF Hne atı ... 
tizmde toauacu b1raku Yunan
blar da bu ıef er gtlrette sonunca 
kaldılar. Bu ıuretle atletlerfmlzia 
3cftnU ıDrııçilırimiı almıı oldu. 

Diba aece nihayetlenen mu..
bekalar neticeelnde mulıtelif .tlt
letleriD ıampiyonluldanaı kau
nanlarla ikinci vı lçtlncWeria 
iıimlerlni •eriyoru:E: 

Filiz •klette; ıamplyoDlup 
Mustafa, ikinciH;i Romanyalı 
Y oraiyoa, üçUnc01Dj1l Yuıoıla• 
Moaauar aldılar. 

Ea hafif ııldette: Şampiyo .. 
luiu Abbu, ikiociliti Romanyah 
Tocar, lçUncGIOj'U Yunanlı Zcr
vlnfı kazandılar. 

Hafif ıildette: Şampiyon1ufu 
Romanyalı BornoYa, ikiacilit' 
Yuıuf Aalan, üçönclllDj'ü Yunanla 
Papadaki. temin etti. 

Yan orta: Şampiyoaa.luiu Saim, 
ikiociliji Romanyalı Gimı, lçta
ctılllğl\ Yortıslav Modor kaun
ddar. 

Orta ııklet: Şampiyon!uğu 
Nuri, ikinciliji Yogualav Merver, 
OçüacüJı' ti Matroviç aldalar. 

Yarı aiır: Şampiyonlutu Mu .. 
taf a, ikincillti YuıoılaY Balko.tç, 
ilçOocftlfttG Yunan Vitandariı 
aldılu. 

Ajır ıiklet: taınpiyoıılajıa 
Romanyalı Kondraıi. ikincilitf 
Çoban Mehmet, üçllnc61Bill Yu
ıoslaYyab Nogi aldılar. 

Şerefli fA•piyoolarımw " 
kıym•tU muallimlerlai can ... 
tebrik ederiı. 

Sokakta Uyumuş! 

Şu reılm çok Yuabhr: KGçllk •• pejmGrcle layafetU bir pcak. 
sokağın tam orta11Dda. arabalann, otomoblllerla YIStr ftm lfleclll' 
yerde uyuyup kendinden ıeçmiftir. F otoj'l'af muhabirimi.da fd 
enatantaneai çok pyaw dikkat deiil mi ? 
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Timur, Beyazıdı Demir 
Kafese Koydu Mu? 

-----
Beyazıt ~ni ~ekti: 
- Hayır, dedi, tenden oka

l~ b&yllk lütuf beklemiyorum. 
utam, benim için uadettir, Ye 
len bu aaadeti bana llyık gir· 
IDezsio. Elemimin sebebi bqkal 

- Nedir? 
- Senin yurdunu elinden 

alıp koğduğun Bağdat HAkimi 
Sultan Ahmet, biliyorsun ki, 
bana aığınmıfb. Onunla bir gün 
konu9uyordun, Cefirden, Ye remil
den bahis açb, bana gaipten 
haber verebileceiini aöyledi. 
lnanmacLm, etlenmek istedim, 
bir remil atmasanı söyledim. O, 
kiğıt kalem getirtti, rakamlar 
cl6ktQ. heuplar yapta, "bir gün 
•eninle yüzyüze geleceğimi, ko
nutacaiıma ve yaauıda ayran içe
cejimi sayledi.,. itte dediji çaktı: 
Y anmdayım, konUfuyoruz ve 
•1ra11 içiyoruz, taulaomıya· 
11111 mı 1 

Timur, gnlömaedi: 
- Ahmet, akılla bir adamdı. 

Her akıllı gibi o da istikbali 
ıirebilirdi ve görmiiş te. Hen 
kendi hesabıma ona müteşekki· 
rim. ÇllDkü Ahmet. senin yanına 
gelmeseydi sen bugün benim 
)'anımda bulunmıyacakbn. 

Bu mohaYereden sonra Timur, 
talisiz dtitmanına liç muhteşem 
çadır tahsis etti. Birlikte esir 
edilen tehzade Muıayı, Jeneral
lerden Minnet Beyi, Mustafa 
Beyi, Ali Beyi, Hadım Ağalar 
Reisi Firuz Beyi, Beylerbeyi Timur• 
tq PqaJI ve oğlu Yahfi Beyi 
lcendiaile görllşmekt~ serbest 
bıraktı. Yalnız her esir gibi Be
Jazıt ye arkadaşları da sıkı bir 
taraaut altanda bulunduruluyor
lard1. 

Burada mllhim bir rivayetin 
t.laliJine llizum vardır. Bir takım 
tuk ve ıarp tarihçilni Beyazı
clua Timur tarafından demir bir 
Jcafese konulduionu yazarlar. 
Onun Timure mağl6p olduğunu 
ılıile giren bir adam vardır. 
AcL "Şilt Berker,, dir. Bu adr m, 
Alman ualıadeleriuden birinin 
..... idi. Efendiainin iıtirak ettiği 
~•ibolu muharebesinde TtirkJe
tia eline eair düımüş tü. Şilt Ber
•er, Ankara muharebesinde de 
huİr bulundu Ye bu sefer, Timur 
ordusu tarafından eair edildi. 
!~iıı Prens Ş ahrehin, dalı• ıonra 
ndranıabıo kölesi oldu. 

• itte bu Alman, ıarkta geçir
diif hayatı bilahare kaleme almıı 
~~ nıGbim bir kitap v&cucle ge
tirmiftir. O, ÇubukoYadaki bUyOk 
k~ kanla 8-Y•t•n bütiln tafsilitsnı 

tercümei halleri ,, isimli kitabın 
mti.~llifi olup Ankara muharebe
•İne yetipniş olan lbnibacer Ye 
tefrikamızda iami geçen lbinteh
ne de F ranzesi tudik etmiyorlar. 
Onu teyit eden yalnız Arappb
br. Fakat bu tarihçi eserinin her 
aayfas.nda Timura söver, birçok 
yerde de kafiye ve seca hatan 
için hadiselerin ruhunu değiıtirir. 
Binaenaleyh •özleri itimada liylk 
değildir. 

Frenk, Rum, Acem ve Arap 
tarihçilerinden sonra Türk mft
verrihleri g azdeu geçirilirse Aşık 
Paşa zadenin bir cümlesi bu 
bahiste dikkati celbeder. Bu en 
eski Osma!llı m6verrihi, Yıldıramla 
birlikte muharebede bulunmuş, 
esir düımnı ve bilahare Amasya 
mutasamftığ:na geçmiş olan 
bir askerden naklen padişa
hın " Kafes fibi etrafı demirli 
ve iki atın ortasına mevzu 
bir tahtırevan ile götürüldü
ğünü,, söylüyor. Diğer müverrjb 
Neşri de: "Timur, bir tahtırevan 
düzdllrmüş idi. kaf ~s gibi iki at 
arasaoda götürürlerdi" diyor. 
Anlatılıyor ki demir kafes efsa· 
nesım, Frenzesin rivayetinden 
ziyade bu fıkralann yanlış anla· 
şılmas+ dile dtltllrmOştür. Arap
ıaha inananlar ise o efsaneyi 
tellendirmişler, pullandırmıtlardır. 

Osmanlı tarihçilerinin en mu• 
teberlerinden olan Sadettin, tıpkı 
bizim gibi, bu rivayet üzerinde 

durmak IOzumunu duymuş ve 
a~en ıu aatırları yazmıtbr: 

"Bazı Türld teYaribde esbabı 

kısas rivayeti hapsi kafes ettik· 
leri kelimi milzahreftir. Eğer ol 
gGne balet sebketmiş olsa bezar 
abütap ile MevJina Şerefettin 
ıerefei lafa çıkarmak muhakkak 
idi. Şemaili güruhu mekruhu T• 
tar mGphedeainden müteneffir 
ve devaii hami;yetil namusları 
müteveffir olduğu cihetle tahtıre
van ile revan olmayı ihtiyar bu
yurmutlardı. Vakıa muktazayı hal 
olveçhile naklil irtihal idüğll mU
teayJi'9 ve her ıuz, manz.tn a' da· 
ya büruz, hamiyeti Alemefruzlan
na nisbet muhal olduğu ehli hal 
olana vazıh ve mütebeyyindir. Ka
fes ile t.abbrevanı farku temyiı 
etmiyen nidan, aslimantl riaiman 
temyizine mtibtedi olmıyan b1id· 
rakler zümrealnden idiiğü müte
ayyindir.,, ( 1] 

• ( Arkaı;ı var ) 
----------

[ 1 T· l'ilt t ' a ı i lı - C: 1 - S: 1 SG 

ıtabında yazdığı, batta Beyazadın 

Oa bin Yeniçeri ile etejine yapı· ~ S Q N p O S T A , 
~p kaldağı tepenin krokisini bile 
çazdiji ha,de bu demir kafes 
llleaeleıindeo bahsetmiyor. 

Ayni macerayı bOytık bir dik-
icat •e sıhhatle kaydeden Bizan• 
lllOverribleri D6kasle Kalkondil de ,, 
d~ir kafes için bir ıey 16yle
r1orlar. Yalnız Frenzeıi Beyazı- l 

•il demir kafese konulduğunu 
1 

ı 

YHmi, ~İJ&li, ffavadia H ffUk 
ıazeteai 

' 

idare: Jataııbul ı Eski Zaptfyeı ,. 
Çatalçeıme ıokatı 211· 

Telefon ı lıtanbul • 20203 
Poıta Jıutuıu: Jıtanbul - 741 
Telgrafı lıtanbul SONPOSTA 

)azıyor ve bununla da iktifa etmi
Yerek Timurun ata binerken 
~~dı binek tqı gibi kullın-

·•111• ı&ylüyorl 
~i:ur tarihini güuO günGne 

111 
anla Şerefeddin ve o tarihi 

... anıum deRtan halinde ter~n-
e ~~ eden ıair Hat.fi, galibin 
81rine kartı çok nazik ve çok 

~tüt.dit davrand:ğını söylerler, 
y.IDir kafese ima bile etmez'e . 
d~~e 

1 
Şark mftverrihlerioin en 

C ı.er ileFind n olan Liri ile 
ı.:na._bide d~ ~afeı hikiyesi yo!c-

• S aıncı uar büyüklerinin 

ABONE FlATI 
TOR Ki YE ECNEBi 

1400 Kr. t 8e11• 
7SO " 6 AJ 
.ıaoo " a ,, 

27COICr 
1400 • 1 

800 • 1 

ıao " ' ., 300 • 
! 

Gelen evrak geri verilmez ı 
1 

lllnlardırn me11'uliyet alınmaz 1 
ı : renp için mektuplan (8) kuruılak: [ 

dol iliveıi llzımdır. 
i Adrtll değittirilmeıi (20) kaı111tur. 

t! Güetcıniade çakan reaıim ,,. ~ ........ 
bUtün hakları mahfua " ruetemlae 

t aittir. 

Çeltik Ticareti ile Uğraşanlar, Ezilme
mek için Yardım Bekliyorlar 

Şehrlmiıde .. 
alelitlak meın· 
leketimizin her 
tarafmda, pirinç 
ticareti ile iştigal 
edenler aon bir
kaç hafta içinde 
kendilerine en- • 
dişe Yerecek bir 
meaeleain kar
f18ında kalddar. 
Bu lrmm vatan· 
claolarıauzı da- · 
tllnceye sevke-
de11 vaziyet fu- "Jlr Çeltik (allrllleaı ... pirinci .....,.,... 
dur: we ........ n •.edllıeler 

lktasat Vekiletine ıel• na- nede ( 80 ) bia dinim ekerk• 
porlara nazaran bu eene pirinç dlnllmi clobu biae çıkardı. (ao) 
mahsuJU bereketli olmUfhlr. Tak- bin dinim tarlam mabaull ila-
riben (30) milyon kilo edecektir. tiyaçtu fala 
Halbuki geçen sene de elde (27) ıelcli. Mal bir 
milyoa kilo iatok mal kalmaftır. 1e11e ciftclleria l 
Demek ki yeni mahsal ile bir- elinde UW.. t 
likte elde (57) milyon kilo mal İkinci ıene I 
bulunacakttr. Buna mukabil mem• h&kGmet ~lftçlnla 

. leketin senevi ihtiyacı ancak (30) elindeki latolm 
milyon kilodur. Bu yaziyet kar- satın aldı ve ilı· 
tısında fiat dütmiye bqlamışbr. raç etti. Şimdt 

Mesele bundan ibaret kalsa çiftçinin malımn 
yine iyidir, diyeceğiz. Fakat yüzde yirmisini 
ortaya bir de ecneb rekabeti hük6met alıyor. 
ç kmışhr. Fiatleri büsbütün dü- Hariçden pirinç 
türecek bir tiddet almıştır. Bi- geldiği takdirde 
naenaleyh tüccar gerek kendisi- yeni mahsDI çift-

,.. 

"Mahsulüm elimde kaldı, gelecek 
sene pirinç ekmiyeceğım,, Kırk· 

Jareli, Vize kaza · ı r.t> ltikri , .. ~ 

Hüseyin l-Iü:,nlİ 

halit tacirleri fstanbul Ticaret 
Oduaaı verdikleri bir rapor• 
da .. mleketin ayda kırk •agon 
Dombay ve Hindiye pirincine ih· 
tİJaca oldağunu yumışlardll'. Ya• 
aİ _.., 470 YllpD pirinç İthali 
imtenilmekte idi. 

•Mal ltollaju. i8tok •e ha
riçl• ~ gelmeai yüdndea 
pirinçlerimizin 6-ti dlşmOıtür. 
Ecnetri pirinç ithalini menetmek· 

le klyllyB korumak ihtiyacı ken

dlai hiuettirmektedir. Eğer mut
lak tekil• men karan aJıDmazsa, 
laiç o1...... laariçtea pirinç de
jil. paltİk ptiribaea tealİD olwa
..ı.cllr. 

Netekia Ro ... ,. il.içten 

nin gerek köylünün fazla zarar çimizin elinde ka-
görmemesi için hükiimetten ec· lacak ve bükü-

Pirinci llabuklartnd8n ayıran maldnelertlen 

nebi pirincinin ithaline müsaade met yepi tedbirler almak )Qıu-
etmemesini i~temiye 'karar vermit munu biuedecektir. Tiirkiyede 
ve muracaatta bulunmuştur. pirinç zUraati çiftçinin ylizllnü 

Bu hususta pirinç tacirleri güldürmektedir. Marqlen ıetiri• 
arasında tetkikat yaptık, birçok- len tohumlarla Ediroede yetiftiri-
ları ile 1'onutluk. Aldığımız ma· len yerli pirinçler ltaJ,an malla-
ltimat, Fenerde Mehmet ve Kara rının itbalihn 1 kestirdi. Antalya 
Bekir çeltik fabrikası tirketi mü- pirinçleri de Ruıon pirinçlerinin 
dürü Beyin liaanile ıu ,ekildedin ithalini filen menetti. 

- " Bu ıene memlekette pi· Eskide8 yerli pirinçler diak-
rinç rekoltesi geçen seneye na- ler tarafından temizleniyordu. 
zaran çok fazladar. fazlahk ytızde Bundu dota11 tqb idi. Şimdi lae 
lurk dereceaiodedir. Rekolte bu memleketin muhtelif yerlerinde 
şekilde devam eder ve hariçten on dlrt çeltik fabrikası açılmlfbr. 
de piıinç gelirse bizim vaziyeti- Bu fabrikalar Avrupa fabrikalan 
miz Bulgaristan·n vaziyetine dil- derecesindedjr. Temiz, cilalı pi-
ıecektir. Meseli: Bulgaristan se- rinçler çıkarmaktadırlar. Bazı it• 

lllrln81111 

çeltik ıetirtmekte •• banları 
memleket dahiliade iflemektedir.,. 

Bir Knyıo Ne Diyor? 
Kırklarelinin Vize kazasa çeltik 

çiftçilerinden Hlaeyin Hllsnil 
Efeadi diyor ki: 

- "Geçen 1eae (80), bu sene 
(250) dlnBm ektim. Visede ıeçen 
aene eldlea feltijin d6n8m mik
tarı («>O) ikeq ba eene ( 1300) 
daallmdlr. Geçen •ene dink 
priaçlerini (29) kurup aabyorduk. 
Bu 1ene fiat 18 • 19 aruındadsr. 
lıtanbula geldim. Mal•mı ıatama-
dıiımdaa geri d6nilyorum. iliyle 
gidene gelecek aeno ekemiyecejiz. 

Bulgarlara Neden Yenildik? 
t 8aftarafı l inc:i aayf •d• ) 

ma11 bu tarafın da fazla muvaffak 
olmasına mAoi olmuştur. Takımın 
Uk yirmi beı dakikahk oyunu 
çok gtızeldi. Fak at bundan ıonra, 
ıuurhı oyıııyan bir takım yerine 
ortada kopa, ııçrıyan, topa vuran 
on bir kiti kaim oldu. Ba ıekilde 
muvaffak olmak kabil değildi. 
Maamafib Bulgar talamı da dlln 
en fena oyunlarından birini oyna• 
Dllfbr. Her iki taraf araa.nda 
fena oynamak itibaril~ adeta. 
bir mlllavat ftl'Clı. Bu tekilde İM 
plebe iktidardan ziyade talie 
bağlı bir ke,SyettL Bu!prlar 

1 
daha talOi pkblar Ye kazandılar. 

Zekinin çeklleceii hillfı haki
kattir. Yalnız kulaklarından 
tiddetle rahatm olduğu için maça 
ittirak edemedi. Bugiıı Bulgarla
rın dah• iyi bir oyun oynıyıcak
lar .nı ıannodiyorum. Buna karıı 
bizim nuıl bir takımla çıkacağı
mız malUnı değildir. Federasyon 
lzmir ·9e lstanbul oyuncularından 
bir muhtelit çıkarmak fikrindedir. 
Buua mukabil latanbul mıntaka
sı da F enerbahçe ve Galatasaray 
hariç olarak Beşikta,tan yalnız 

Hakkıyı almak suretile bir takım 
huırlamııtır. Böyle bir takımın 
ne yapabileceğini fimdiden tayin 
edemem. Çünkü oyuncular muk· 
tedir olmakla beraber bu gibi 
beynelmilel tamaelann heyecanına 
ahıkın değildirler .• 

Nihat Bey: 
- Ben Bulgar takımının bun-

dan evvelki oyunlarını da yakından 
gördlim. Çok enerjik bir oyun 
aiıtemi takip eden bir takım 
olmakla beraber teknik nokfi 

naunodan biz onlara faikizdl-. 
Birinci maçı bazı oyunculanmızın 

ikinci laaftayimde yorulup kesil
meleri Ye hakemin Yerdiği penelb 

cezasmm takım maneviyatı Oze
rinde çok fena akai tesir yapması 
yllzl\nden kaybettik. B&yle mOhim 

oyunlarda bir golnn oyuuun neti
cesine ve oyuncularda yapt ğa 
tesir çok mfthimdir. 

Penalt kat'iyyen haksızdır. 
Eneli beynelmilel futbol nizam• 
namesioe tamamen muhaliftir. 
Top bizim kaleden uzaklaşmakta 
iken benim elim çarpmıştar. Kale
mizden uuklqmakta olao bir topu 

bile bile durdurmak istemiyece
iim muhakkakbr. Bu dı, bunda 
ceza11 müstelzim .. kast" m olma
dığ na en b.ariz bir delildir. 

o~vot 

Vefa • Kumkapı idman Yur
dundan 

Yurdun senelik konareai 7 
Teşrinisani 932 puartai gönll 
saat 19 da aktedilecepden ni-
zami vaziyeti haiz uanaa teffif• 
leri rica olunur. 

lzmirde 
Hapishaneye E ir Koğuş 

ili.ve Edildi 
bmir 5 (Hususi) - Şehrimiz 

hapishanesinin fazla mabku 11 ve 
mavkufla dolınası üzerine hapi .. 
hanenin arka tarafına iki katlı bir 
koğuş inş.1 edilmiştir. Yeni ko
ğuşta duş yerleri ve hamaın da 
vard r. Hapishane hastahanesi de 
binada açılacaklar. 

Rus ar Mal A ıjor 
kmir 5 (Hususi) - Ruslar pi

v sada 11mbayaata başJamışhr. 
?tk olarak bir miktal' Val~ka al
mışlardar. 



hıgiltere Btlktmeti tarafından Gut 1 
Jfr. ı c lıediye edilen ~aerln tercQmeıi 

ÇANAKKALE 1 
-150- Yazan: Cene,.al Oaltırtder 

DonanmanınOrduya Yap-
mış Olduğu Yardım 

Bundan maada, mart aya zar• 
fında yapılan harekltı işkll eden 
dU,manan müteharrik top ve 
Ha veitzelerinin aeriye alandıit we 
Tnrklerin ağar toplarımo cepha
nesinin bittiği de kuv•etl• muh
temeldi. Bunun için yeniden 
bir doniı taarruzu yapılmaıımn 
7alnaz Marmara denizine visal 
olmakla hlıal edeceği manevi 
tHiri delil, donanmanın Bulay .. 
nn her iki tarafında buJunaHk 
tıaradaki orduya yapabileceii 
rardım da ileri ınroJmekt• idi. 
Ç\tnki bu ıuretle Gelibolu yarım
adası ile l.tanbul •• battı Tor
kiyenin r•rek kua, gerek deniz 
aninıkalelİ tamamen keıilecek 
ve Geliboluda bulunan Türk 
kuvYetleri de mUdafaada but ... 
aaruıyacak bir halde kalacak
lardı. 

Fakat Erklnı Harbiyenin taw
•iyclcri, blltün mes'uliyeti derub
de etmiı bulunan ordu kumanda
nmm bu bapta bir karar ver-
mesinden çok daha kolaydır. 
BahuaUI ki bu meselede baş 
kumandan yalnıı donanmanın 
e·uniyetioden değil, bu donan
mamn karadaki ordunun can da
marım teıkil etmesi itibarile ya
rımadada bulunan ordunun em
niyetinden de roea'uldU. Zaten 
Amiral de Rebeck de maiyetin
deki ıabitınm bu fikrine itlirak 
etmiyordu. Donanmanın bir kıs

ımmn Marmaraya geçebilmesi 
lcabul olunaa bile bunun kat'ı 
bir netice •erebileceğini zaonet
ııniyordu. Donanma bu işi bakkil~ 
başaramadan avdet ederse, zayi
atm telifi edilemiyccek derece
de fazla olacafmdan korkuyor
du. Bunun için, bl\tiln mes'uliye
ti üzerine alarak, deniz tarikile 
taarruza geçilmesini emretmek 
değil, hatta böyle bir hare .. 
.kete cıYaı vermek cihetlerine 
bile yanaımak iıtcmiyordu. Bu 
kanaatine rağnıcn Amiral de 
kobeck 9 mayıa akwamı Queen 
Elizabetb dritnavtında aktedilen 
bir içtimadan ıonra bu meseleyi 
lngiltere Bahriye Nezaretinin 

ilerlemek suretile kabiJ olmakta 
ve buradaki vaziyetin de Fransız 
cephesindeki vaziyete dUımeıin
den korkulmaktadır. Binaenaleyh 
29 martta takdim ettiğim tel
grafla arzedilen vaziyet hisıl 
olrnuttur. 

Ordunun KilidilJbahre doğru 
olan ileri hareketi hakikaten 
tevkif edildi. Donan'llanın, mev
cut iıtibklmah olduğu gibi bıra
karak bof azlctra zorlaması keyfi
yeti, filonun ordunun boğazlara 
doğru olacak harekAtanı aıağJdan, 
yani muTasalasım kat'etmemek 
ıuretile Çanakkaleden mi yokaa 
merkezden uzaklaıarak Marma
radın mı daha ziyade teshil ede .. 
ceğinin kararlaştırılmasına vabH
tedir. 

Donanmanın orduya }'apnnş 
olduğu yardım arzu edilen ve 
beklenilen derecede olmnrnıJhr. 
Dnıman bataryalarını iskit 
etmek huıusunda donanmanın 
atefi müessir olmuş ise de 
gizli mitralyozlara kar41 orduuun 
ilerlemesine muavenet etu1ek kabil 
olamamııtır. Zaten ileri harekata 
mini olan da bu gizli mitralyoz-
1ardır. 

Düşmanın müdafaa hususunda 
gösterdiği inada bakılırsa, 
donanmanın Marmaraya girn,esin
den de kat 'i bir uetice elde 
edilemiyeceği anlaşılmaktadır . 
ÇOnkll Boğazların donanmanın 
geçiıinden sonra tekrar kapatıl-

ması da muhtemeldir. Erzak ve 
cephane fıkdaoı yUzilnden gemi
lerin ricat otmeıi ibtinıallcri 

bertaraf edilirse bunun da ehent· 
miycti yoktur. 

Filo Marmaraya girmiy~ mu
vaffak olduğu takdirde, karadaki 
ordunun bimayeıi keyfiyeti diier 
krovazörlere ve topları boğazları 
mliesair bir surette bomharclıman 
etmiye kifi olmıyan Fransı-ı 
zırhlıları da dahil ·olmak üzere 
diğer harp ~emilerfoe havale 
edilebilir. Tabiidir ki bunlarıu 

' 

.SON POITc 

Çocuk Açlıktan 
Bayıldı 

( Baıtarafı 1 inci aayfacla ) 
feJAketler k1rıı11nda d6fmllf
lere yardım eder, çocuklara yar-
dım prenıipi baricin dedir. Y aloıı 
bu meseleyi bir mecliste h.brla-
mııtam. 

Geçenlerde maarif mlinteıi.,. 
lerindcm birkaçı ile koouıuyor
duk. Mekteplerin birinde bir 
bayılma bidiıeti olmuş, araştır
mışlar, çocuğa aormuşlar : 

"iki gllndUr açıml,. demit-
1şte bu suretle ben, evvelki 

günkü kongremizde bunu azaya 
teklif ettim. Mllzakere edildi. O 
sırada Fatihte pek itıl kalan bir 
diıpaoıerdeo 3 bin lira kadar 
-bir para kalmııtı. Bu parayı gı· 
dasız çocuklara haaretmeyi dü-
tliudük ve çalışmıya baıladık. 
EvvelA, çocuklara peyoir vo 
poğaça vermeyi dU,ündUk. Bir 
börekçi ile uyuıtuk.. Fakat bu 
adamın yaptıjı poğaçayı beğen
medik, reddettik.. Sonradan ço
cuklara Uç iÜD yüz dirhem ek .. 
mek, peynir ve helva ve saire 
vermiye baıladık. 

Bazı mmtakalarımızda, meaelA, 
Kadıköy, Beıiktaı, Beykoz ve 
saire gibi yerlerde iktısat ederek 
çocuklara sıcak yemek veril
mektedir. 

Buralardaki mektepler biribir
lcrine çok yakın olduğu için, bu 
suretle bir mii1klih\t çıkmamak
tadır. Fakat lstanbul tarafındaki 
mektepler biribirinden çok uzak
tadırlar. Meseli Topkapıdaki bir 
mektepte bulunan gidasız bir 
talebe, Beyaııde yimek almıya 
gelemez. 

TopkaJ>ı, Eyip ve sair yerler
deki Fıkarapener Cemiyetleri il~ 
anlaşmak meselesine gelince, bu 
bizce kabil değildir. Çünkü, bu 
cemiyetlerle Hililiahmer arasmda · 
bir ihtilaf çıkacağı tabiidir. On
lar çocuklara elbise \'e ayakkabı 
gibi şeyler t emin etmiyc çahşa
caklardır. Halbuki, biz, prensi
bimiz haricinde, çocuklarm llç 
günliik gidas:nı düşünmek zaru
rctiud eyiz. 

Bu suretle faaJivetimizi artta· 
rarak, bu müddeti dört güne 
çıkarmak istiyorur.. Ancak bundan 
soıırad r ki, elimizde kifi derecede 
bulunacak olan imkAnlar)a gıda· 
aıı çocuklara sıcak yemdt vere· 
c•ğiı .. 

Yoksa sızan dediginiz gibi, 
her yerde bu sıcak yemeği tat
bik etmek kafi değildir. Çünkü 
Hililiahmer bunu yaluız Ye mua
venetsiz olarak yapmaktad.r. 

Ekmek, peynir ve tatlı sarfı

yatı olarak kullanılan 7,5 ku
rutla, filvaki yemek çıkaı·abiliriz. 
Fakat yard·m ettiğimiz çocuklar 
darmadağm bulundukları için şim
dilik bu suretle hıueket etmcl" 
rnecburiyetind~yiz. 

taevip ve kararına arxetmiye 
karar verdi ve 10 mayıı .abahı 
da Bahriye N~zaretine şu telgrafı 
ıönderdi: 

orduya yapabilecekleri yardım 
eskisine nazaran çok Zll)ıf olacıtk
hr. Türk ordusunun ahval ve 
haı ekitırıdan anla,ıldığma na:ıaran 
boğazların zorlanmaa.ndan, hatta 
donanmanın İ!!tanbula girmesinin 
kafi bir netice te~kil edcmiyece~i 
anlaşılmaktadır. 

'Voronofun Pabucu 

"Gelibolu )'dr . ..i asındaki 
·uziyet berveçhiatidir: Ce.oeral 
Hamilton ordunun harekitmm 
tevkif edildiğini bildiriyor. Ahi
baba sırtlarına kar~ı yapılan ta
arruz, her def11mda birkaç yarda 

R"slm Tahlili Kupona 
- - -----· 
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Binaenaleyh, karar verilme•İ 
icapedcn noktalar berveçhiatidir. 

1 - Donanma, boğazhm zor
lamakla istihdaf edilen m ıvaffa
kıyeti temin edebiJirmi ? 

2 - Douann!a mağlfıp olursa 
- ki bu takdirde mağlubi_vet tam 
olacaktır ordunun vaziyeti; bii
tÔft harekAtın gayesini tehlikeye 
düıilrebilecek bir hal alır mı? 

Görüldüğü gibi, bu telgraf 
hiçbir muvaffakıyet vadetmeınek
teydi Maanıafih Çanakkaledc 
bulunanlar ve bu teJgrafm çeldl
diğini bilenler, denizden tekrar 
taarruz el mek için emir verilece
ğine hiç ıüphe etmiyorlardı. 
Fransız filosuna kumanda etnıt!k
tc olan Amiral Gue:-ratte ta 
Fransa Bahriye Nezaretine telg
raf çekerek tamirde bulunan 
tlç Frarısız zırhlısının, taarruza 
ittirak etmek iiıere derhal Ça
oakkaleye iÖnderilmeıioi talep 
•ylemiştL 

( Arka.=.ı .-ar) 

Dama Atıldı 
( Ha, tarafı t 111cı ıta)fada 

sıılığın da önl\ne geçmek müm
kün olabilmektedir. 

Behçet Sabit B. Na Diyor ? 
Bu te!grafı aldıktan sonra 

V uronof aşıs ııı memlel<etiır.izde 
tatbik eden Dr. Hebçet Sabit 
Beyi görerek 
dedi lci: 

fikrini .sorduk, 

- Tıp ilt-)ui mütemadiyen bu 
işlerle uğraşıyor, muhtemeldir l<i, 
l.1öyle bir netice elde ediJıniş bu
lunsun. He'l Voronof aşısiJe ıneş
gulUm.Ştaynah 'ın uı~lünü okuma
dıın. Bu hususta bir şey söyliye-
nıem. Yanlız Vorouof aşısının 
çok faideli olduğuna kaniim, Tıp ' 
Alemi, gerek kan tarikile, gerek 
aşı tarikile olsuıı. henüz uzviyclte 
malıiydi malum olmıyan bazı 

kuvvetlerin faaliyetini i\rttırmak, 

hayatı uzatmak gençleştirmek 

için mütemadiyen çalışıyor. fn~a
aUab bu haber, o siyin hayırlı 
bir i'aretidir. 

Diplomatlara Hükmeden GizliKuvvetler 
• 
lngiliz Casus T eşkilihnın 

Misilsiz Dilberi: Flora 
( Baı t.:ırah 1 iuci sayfada ) 

yllkıek· kimselerle hemmeclia o
labilmesine mUsaade edecek bir 
mertebededir. 

Onun içindir ki Entelicens aer
viı erkim, bir bayağı devlet a-
damım baıtan çıkarmak yeya haya
tınan huıusiyetlerine nUfuz etmek ia
tediklerl zaman oııı, iUzel Flo· 
rayı musallat ederler. Umumiyetle 
bu kadımn ilk mUlAkab, a•lamak 
istetliii adamı kendisine ramet
miye kifi gelir. Hatta bir ara, 
bu esrarengiz kadınla iki defa 
görliten bir Franıız naım, ona, 
çolujunu çocuğunu feda ederek 
evlenmeyi bile teklif etmekten 
çekinmemiıti. Fakat, kadınaa 
maksadı böyle bir muyaff akıyet 
olmadığı ıçın teklifi reddett~ 
almak ve öirenmek iıtedilderi 
ile iktifa etmeyi mt\reccab gördll. 

Bu,iiln, Tak'amızın kahramanı, 
işte böylet mUtbif bir kadnadır. 

* 1915 seneai baziram idi. ln
giliz istihbarat teşkilitı lsviçre
d~ çahıan bir Alman prof esörU
nUn faaliyetinden zarar iÖrUyor, 
sessiz sadaaız bir surette bu 
adamı tuzağa bastırmak istiyordu. 

Bu iıe gUzel Flora memur 
edildi. lngiliı istihbaratının tuzağa 
dOıiirmek istediği adamıiı ismi 
Erhardtı. Kendisine profesör süsü 
vererek Mootröniln muhteşem pa· 
laslarınrlan birine yerleşmiıti. 

randı, lcadı01n el çantuını ı•tiı
mek llzer., odadan çıktı. 

Genç kadın, yalnız kalır kıl
maz derhal toplandı. itine yara
ya bilecek ne varta bepıini alda 
ve odadan çıkmak illere idi ld 
kart11ında bir baıka erkeği bul· 
du. Bu adam Profeaiir Erbardaa 
lcltibi idi. Amirinin U. 
dana kufi duyduiu zlftaa 
ürkerek her ildıini de tarauut 
altında bulunduruyordu. 

Aı aonra Profedr Erhard ta 
ıeldi. Hldiaeyi öğrenince mDthİf 
ıurette hiddetlendi, kadını derhal 
bir hır111 diye lmçr• poliline 
tealim etmek lmyordu. Fakat 
fllıel Flora db çlkmllt yah~ 
yor, blyle bir reıalate meydan 
•ermemeaiai atlayarak rica edi-
yordu. 

Yaphiı fenalıia mukabil İn
ııiliz iıtibbaratının ıiıli evrakım 
profeı6r Erlaarda ıetirmeyi l.ile 
teklif elti. Almanlar. bu fınab 
ganimet bildiler. O gece kachaı 
aababa kadar yanlannda alıkoy
dular. Kendisinden birçok ma
!ümat ald•lar. Bunlarm şifrelerini 
tanzim ettiler ve her 9eyi mft
kemmel bir surette tertip ettik
ten sonra genç kadım sabaha 
karşı serbeat bırakblar. 

Fakat birkaç gün ıonra Al
ınan hnknmetinden Profesör Er
harda gelen tiddetli te•bib, gl\
sel Floraum kendisine naaıl bir 
oyun oynadıtmı g6stermiş olu-

Profesör Erhnrdia taİuşruak 
ve onun sohbetine girmek, kurnar. 
ve · sehhar kadın için: çok kolay 
<•ldu. Adeta çocuk oyuncağı gibi 
bir şey. Fakat. buna muhabil Al
man casusu da ıon derece kur
na?. ve vehimli idi. Değil oda .. na 
ve aalonuna yabancı bir adam 
sokmak, kendisi otelde bulunnıa
dığı uman telJ)azlik yapılmasına 
bile razı olmuyordu. Çtınkn iddi
aama gör~, gayet klymetli kol
leksiyonları vardı. Onun için, 
odasmda temiılilr yapılırken ken
disi de beraber bulunurdu. 

1 f yordu. 

I 1918 senesinde, Mis Florayı * 

Fakat hakikatte bu kollekti
yonlar, muhtelif casuslardan ge
len istihbarat evrakının doıyala

rmdan ba~ka şeyler değildi. En
tdicens servis iıte bu doayalRn 
ele geçirmek istiyordu. ÇUnkO 
bunlar sayesinde kontrol etmek 
iatediği bazı şeyler vard1. 
Sonra, hunlardan istifade ettik
ten sonra profesör Erhard'm bir 

casus olduğunu İsviçre hiikirnıc
tine bildirip bu ic!diayı ispat ede
rek hudut haridne attırmayı da 
esas maksat olar.ılc güdüyordu. 

Demiştik ki Mil' Flora snn 
derece cazibeli bir kadandır. 

Bu cezibe çok geçmeden Profe
sör Erhard üzerinde tesirini gös
terme1dc gecikmedi. Flora, bir 
gföı, adamcağızı o clcrcce tahrik 
etti ki profesör cenapları arhk 
dayanamadı, kadanı -oteldeki da
iresine yemeğe davet etti. 

Kıırnaz Flora için f rsat saati 
çaldı, demekti. Yediler tçtiler, 1 

bir çok tatlı şeyler konuştular. 
Bu miiddet zarfmda, her ikisi de 
çakı r keyif olmu~lardı. 

Genç kadıı m aklıııa pudrası
nı taleleıuek geldi. Fakat el çan
tasın odasında onutmuıu. Profe· 
ıörden hunu getirmesini rica etti. 

Bır casu.a sıfatile Profesör 
Erhnrd bu ricayı atlatmak gerek
ti. Fakat insan stfatile zayıf dav-

fıtanbulda görDyoruz. Bu defa da 
ismini değiıtirmiı, iıiti lince te
reddDt uyandırmıyacak bir İn
giliz. iıuıi tqımal:tadır. Perapa
las otelinde oturuyor ve Fener 
Patirikhanesinio hayır mtteuel&
rile yakından alAkadar oluyor. 
Niçin, diyeceksiniz? EYet niçin? 
Fakat onun lıtanbulda, F e--
ner Patrikhanesinin b1aysrklr it
lerile allkası çok sürmüyor. 
Aldığı talimat ile tekrar Londra
nm yolunu tutuyor. G&ğsOnde 
kalp yerine bir taş taııyan, zahiri 
srör6nU1llne rağmen bir ıranittea 
daha sert olan bu kadm, adedi 
ondan fazlayı bulan bıwllarınıa 
arasında, sekiz yaşında bir de 
Ermeni kızı gfitllruyor. Birçoklan 
bu ungin ve asil İngiliz kadını
mn biçare ve kimı,.ın bir çocuğu 
cvlAtlık almasından mütehassis 
olmuş, bunu gözyaşlarile karşt
lamıı. küçük Ermeninio taliine do 
belki gıbta etmi"lerdir. Halbuki 
o, böyle küçük hislerin rnağlübu 
olabilecek bir tabiat cleğildir. O. 
daha ~imdidea, kendi yerine bara
kacak şerrUlhaleflcr arıyor ve 
Enteliceuı servisin mllstakbel 
kadrolarını t11mamlıyor. ................................. _ ........................ ... 
---• Hazıııi ıı iı ~ ıç ı o ---· 
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Beni Çiğ Çiğ Yemek İstiyen Y amycim 

Kadını Yumrukladım 
Acaba Bu Genç Kadın Bana Aşık Mı idi? 
-7-

lr Bir iki saniye sonra kulübenin 
h •pısmda reiı görUndO. Hem 

1 
ana bakıyor. hem de orada do-
aşan kadınlara yüksek sesle 

e . 1 nur er veriyordu. Kadınlar, ko-
f~ştular. Oralardan ellerine ge-
t•rdikleri çalıları, akaç dallarmı 
E Ucaklıyarak yanının geldiler. 
Atrafıma yığmaya başladılar. Eh .. 

rtık maksatları tamamen anla
tıldı. Şimdi bunları yakacaklar 
ve beni gUndUz göıife çevire 
Çevire kebap yapacak ve payla
tac:a1dardı. 

d Kadınlar, bir ~araftan ağaç 
•llarım taşıyor, diğer taraftan c!a 

llıunlannı kazık ~.i'>i yere çakı
~orlardı . Beş on dakika zarfında 
cl ' 1 • kulUbe vücude getir-
k• Len zaman, adeta hayrette 

1 
~dını ve bu hazırlığın benim 

~ın yapıldığını anladım. Meğer 
• 11bmisafirperver adamların gü-
• ını almııı m. 

h Reiı, yanıma geldi. Gülerek 
le •rıa bir ıeyler ıöyledi ve ıoora 
~ltlbeyi gösterdi. Kalktım, kulU
'qYe girdim. Bu esnada genç bir 
ti :~. bana yiyecek getirdi. Ge
lı 'l gı feyler • ağaç kavununa "e 
ib'1r111aya benıiyen meyvalardan 

•retti. içi oyulmuş ve kurutul-
:uı bUyllcek bir kabağa sıı dol
lı Utulmu9tu. Suyu görOr görmez, 
t:::en kabağı iki tarafından kav
d nı, kana kana içmiye başla-
i;.rn. Aktamdanberi içim yandığı 

•n, suyu görUr görmez kabağa 
:r-•1tım kimbilir ne kadar tuhaf 
) •ut ki. gerek reis ve gerek 
~·~daki kadınlar, katıla kahla 

nuye ba~ladılar. 

dG Ônl\mdeki yiyecekleri yerken 
tö '6niıyor ve içimden şu sözleri 

Yllyordum: 
~ Demek ki bu adaınlar, beni 
§u "b_•I Pİfirip yemek iıtemiyorlar. 
~" ale nazaran bir müddet da
tııJ•ıamak ihtimalim var. Bina
tllntıeyh. bu müddet xarfında dn
l~c,kr, .belki de buradan kurtu-

bır yol bulurum. 
için~llnler, . bUyUk bi~ s~ki'met 
~'laub geçıyor ve vaııyetun ta
~. ediyordu. Görfmüte na
biın" b~en şimdilik burada mü
Gilnu ır vazife ifa ediyordum. 
lU~ri nd ve gecenin muayyen sa· 
't,,1 n e, bUyük meydanda 
hnYlik k yanıyor. Kadın erkek. 
topla üçük bu ateşin etrafına 
dtah nıyordu. Ben, reisin otur-
'-'•lıa çardağın yananda, bana 
diitr \Is . olmak Uzere yapılan 
(f'f

011 1 
hır çardakta oturuyor, o 

•6yı6° olo) ttırktısilnn saatlerce 
d'111ı Yor ve bunlara oynahyor-
~d~~ b v hk i, sünlerce devam 
la~ıe b' u alden bıkmıt uaanmlf, 
~ tGrk~~erce defa tekrar ettitim 
ı.a-.1 en arbk nefret etmiye 
.. ,~•tbnı. Maamafib. aekinetle 
tıta-. •tanı ı.aman, fimdilik ha
~ lrili.e kurtaran •• bana biytik 
._..__ ~la ( Baınıuıanniai ) til>i 
tG"''-' bir mevki kuaaclaran bu 
._..._ 8 be!!ltekirma kalbea 
k~lldi~k hiuetmelrten de 

8 1 alamıyordum. 
""-ıa~•uala beraber, içimdeki 
l<:o11 ' ilinden ıline •rhyordu. 
~-dertleıecek kimae 

z· MOH iM 
~e t~a~tb mektebinden ·mezun 
di1e ihr e K6rmUı bl'" efen
~n•b ıyaç vardır. Galatada 
lınta kat ifazar Aal~n Han Al· 

0 : 5 müracaat eclilllİo. 

yoktu. Memleketim, gemim, ar
kadaılanm. ayrı ayrı gözllmdc 
tuttıyordu. Acaba timdi onlar be
nim için ne dOşOnllyorlardı?Benim 
birdenbire ortadan kaybolmam 

1 

l 
onlann tizerinde ne tesir huıule 
getirmişti. Acaba beni aramıılar 
ve bulamadıkları zaman ağlamıt
lar mıydı? .. 

(Arkal! ı 'ar) 

Ziraat Vekaletinden: 
Ankara YUksek Ziraat mektebi, Erkek talebe l<adrosu doldu

ğundan mUracaat edilmemesi ve ancak mezkur mektep kadrosun
da (4) dört Hamm talebe için yer bulunduğundan Lise mez.unu 
olan hanımlardan talip olanlnrın evvelce ilin edilen şartlar daire
ıinde lizım olan evrak ve vesikalarilc hemen Yüksek ıiraat Mek
tebi rektörlüğüne mUracaatları ilin olunur. 

latanbul ikinci icra memur· 
lujundan: J ıal ci 9uyutı tahtı h Ci knıo 
::ılııııp p:ır.ı'.)':ı ÇO\ r i lınesi tckarr ııilr edC'n 
'o tamamın a. Be, bin sok iz y Uz ım üı; 

lir:ı kıyrıı• t t.ıkdir odiluıı Kn<lıkôyOudc 

11:\ • npaşa mahallesi nele .'nn y arkası 

'o Ali B. eokağıııda. k ;l; n a tik 1 l, 11, 
11, 11 ui!k er rer cotli t 1, 3, 3!1, 37 
ı.ulıl:ıralarla ıııurnkkarıı <l iıkkflııı n ı ti ş· 

toıı il iki l.ın·ı h.ı H ııiıı krn kılı. ı ılrir <'İ 

nı:ıl arttırıı a ı ıtt t'rcsindc l.t lf ) ii7. li· 
ra lıPJelle t. lib ulıdc>ı;iııtlc l,alııı ı l i~ o 
do hedtll ıı • zhıır kı) ıueti ııııı l •• uıımi· 
ııoye n nzaraıı duıı ~orO ! ıııUş olııınk l:ı 

t ı •kr:ır ikind :ırttırıııı)a ':ıze<lilııı iş ı r. 
:?'J l l 9~J::l f:lrilı iıı ı · ııı ırsad i f 8nlr gılııil 

snat 14 dt1n lG ) n k.1 rtar ikiıı ri :ıı:ıl ... 
artıırııı:ı~ı J,eı:ı d:ı i r• •df• k r.a k ı lııı:ıer,k· 

t ır. Arttırıııı~ :ı. i ıti rak ctını ı. ic;t') on l··
riu ıııed.ur gıl\ri ın ukuHlıı kı~ınoti 

ıııulıaıniııt '-İ ı ılnıı ıııı·lıl:i:tı 111ı·zl.ıır1111 

/ 0 )t:'Ji IJuı:uı;u nı 1 ttiııdl tt>ııı'ıı.ıt .ıl • 
'.'Clil ' r•n olerı hıırııdı r. Jl.ıkl.ı rı t:\}lO 

"i•illeril'J ıı:ı.lJ t ılırıt) :ı ı potAk l ı l:ı-

cak tı l nrlo ı libl'r nl.ı aıl:\rl.ırı ı, ıı ı ı il, 

lı:ı1<k ı s:ılı"plı•rııı i ıı ı ı h .ık l a rı ıı ı H' 

tıu ırnııile fniı 'o ına-;r.ıf ı d.ıir o!.rn itl· 
ıl i :llnrı u ı ıla ıı tari t.indıııı ititı·ı~cıı yır· 

rıı l bıiıı z:ıtrıuıl:t ı·Hnl.ı ı•11iı.bi ı el t r ilo 
.Virlikto d.ı irı'yo hildirıııelı• ri l .t1.1111 J ı r . 

.\ ksi tn\i.dird ı hakları taıın .,iıoillorile 

!l,ıbi t olıııı):ıııl:ı r satı t lı ı•ıll' li ıı"ıı pıt)· 

l :ıtınasıııı:l:t H l ınri c • l,:ılırlu ~l ıtornld ın 

H:rgi il o twledl) e n•ııu ıııl.nı ' o ' nkıf 
i ı•raa ı ııııış•c• r i.} o l\İt Lir. Daha. faz la rna
l ıı ııat .ılııak i"ti) Pııle r iıı !J:J2 2:'il 1 
rı u ın :u: l ı ılo~l :ı,. ıı n ıııliraP lllt l l ınoı· 

kur ı lo l :ı dl'rı ıı ı ıı d.~ 11111\ ı· ıt ' P. 111a

h all i ıııı 1. jırıııı t'\ 1'.tf ıın·.., ılı .. 'e s. iro 
ini lıa\İ ~n'ı)•' , ,. 1 kıl'rj h l\ llllt 

r.ıµorn ılı ılai · • d ';ı ı lı:ı •ı • 'liııdı ;, ı 1 
! J:l~ tıırıl i ·•l•• ı 1t I• tr •· a..,ı ı lı•ıl ıı11tl u-

rul:ıcak .. J ııı • rıtırın.ı • rtıı ı m•"iııi 

g1Jrii ı a ıl:ı):tuil•""ld r i',ı ı '1111 ır· 

ic r a Dairesinden: 
lı.ıf ı z \lııııı t ı ~11ılİ) •' i ur ı· • 'u:ı rii~ ı • 
kar) ı iıı l ı•ıı \ :wiıı • p ı ,\l l'lı ıı ı t 
C:<I\ U~ llll lrnrı' 111Hl.ııı dol:ı~ 1 ıı .ılı Pıtı 
olu p sn.tıl ııı :ı~ l:ı-ar r i ı r ı el ,, ;-.;. ı ıl , o 
k arlı• i ıır l ~ırk .ıı \bıl ırr:ıhn ,, lın· 
nesi g:ırl ı ı• ıı ~' ~irııal••ıı Zclih:ı :ır,.:ı'lı 
ı·~ ını lJı' n Alı 11:-. ı ı lı ı rı • i il o m.dı d ıı t 
hı lr -:o 'o lı:ılı'.'n •kruııuı ıl • , ~ pılıp 
ııatarııam hıı lııı ı:ırı ke r ı>ıııiı İl' ,,, ~ıUO 
lira. kıl rııı·tl i lıa ıı ı• '1.ı lıahı•e ;<:ı art· 
tırına ı;u rı t ilt· " ı:! .ı' .. n .t 1 ı lı• satı · 
laca!.. ltr • .'a ıt ~lıııfı t:ı ıJıı ıı ı• li lı·ıı kn 
ıılt'ti ıı ) i11.d6 ,· et ıı ı ; ~ lı(•ti ııi lrni d ıığ~ 
takdirde en .;ok :trltı ra11:ı i hıtlı • l' ıl ı lir 
bulmadı~·ı takıtirılı• i:i :;1111 ılııh . ı te m· 
<lif e J ih•rek 13 11 ı;vk xrl tır.ı ıı iiı.• riıı tle 
bırakılacaktır. :;i:\ .. t ı amı· :. ıi ı J H.! T • 
lti tJareu :tı'ı " olup ı:-ı liııl eriıı 'nz•I•• , tı· 
d' lıubuk~ ıııı.' ;ı k \;"lni ııi · lı.wıiİo ıı 
32 ıi.!3 ~ I> ııriı r:u•a :ıt t' lm ııl eri ' •• lıu 
g-aHİ nı"ıı lrnl il r.flri 1111 o fı r tı:ı •, , '"'' " 
nı Ji lld~~t Mılia ~llP. 1 1 hır fa il·. '" lll ~ • 

rarlara •it iddhtl :trı :.il g 111 urfııula 
hihl'rıııeltıri ~Lhi ta1'd 'rtl .. h:ıld:ırı ıııpıı 
s h•illorile ımhil ol ıııı~ :uı ·~rırı ,a ıı rı lıı•· 
•ht i nllQll lıariı• olı.<· 11-I rı ıl ı 11 ıll aııu r. 

ZaJI: Niı fıı k:t.,.. ı• lıııı ı , .ı"kt: ri Hı;i· 
!.~ları ıııı ı:ı) i e t tiııı yeni"'! ıı i ~· ı lrn ra
l' ıt.ğ ı :ıı •1n ıı hlik ıııil J'uk t ıı r. 

l ' ııknpıuı ııııl.L K<'ıııa.liyc' i ~l :?.i 
ıloğ ııır ılıı ~I. ~: fltııııı• t 

Dr. Hafız Cemal 
Dahiliye mütehassısı 
Cumadan maada hergiin (2,30-

5) lstanbal Divauyolunda No. 118 
r.h 2239l 

Kocaell icra Dalreelnden: 
Bulh. ı aııknRı ırn borçlu lzın itt•~ lrne ı 

Milrtoza ıatlo .\hıııet ı fı:ı n diııi, hor· 
cundan dolnyı ınahcuy olup ntı lırı:ıQı 
ta karrür eden J._ tik'fl eaddc~iııdc ' • 
700 lira kıymotirı<le liir anrn , 0 ·~ inr 
:~~ııı ı~ alıaldı:ı k~ıııaliyc eıı.ddosinıh• 
-JOO lıra kıyı 1.1tıı dr. bir uap :ıh~ap 
diıkk!'lıı YO knrııl rş ııu hnllcsi ıı do tUrk 
tiC'a rct b:ııılrn ı ıı · .. liııdo 3500 lira 
l.ı~ ııı('llİrıılı IJir .'' 1 .. ı ş.ıı1 lıaııo aı.ık 
:ıru ı.rıııa urı•f "' 7 ı H2 ı;nrş:ııııba 

gilıııı s:ı: t 1 t - Hi :ır:ı .. 11 ılı\ ırıOzay~dı -
) e ':ııcdılrııı~ ohiıı_ ı al ııı fnli plcrirı 
y ev ırıı, rTll.z~urdo ~ ,z 0 ~ di buçuk 
po~ :lh'.'{' ııı lı: •nilt ı ·, r:ı dai r e .ıı•' 

ırıUr.ıı· at o t mel erı ,.. "artıı:ııı oıı i ıı 
''7 1 1 • ı·· , t . hl ., • 

1 

- · ._,_ ıırı ıııl ı• tiharoıı lıı•rko· 

:n ~ürclıilrıı• "İ ıı·i . 1;< lıu lunduru
laea~ ı ,.o ın cıl ıır ı;.ı\ r; mMku l ılıo· 
rinde l.ıi r hak \Q~ .ı m ı ıl kn et idd ia 
"donlt'r hu 11-;il ı fail. , o ın ~ nıfa J air 
ol arı iddi.ıl:ırıııııı :11 gıiıı zarfında 

l7s:) 1111 m,\ "" a. ıııuraca:~tları ıı.k<:i tak· 
ı !i rcl•1 h:ıklnrı t. pu !Sicili o s.ıt it olına-
dı k . ' 1;.ıtıf h ılı>lınıi ı lı riı tıııul.ı· 
•aklar ı ilıi ı " ı ıır. 

Kocaeli ıc ,.a Dairesin den: 
Bir borçtaı ı • olın 1 8atıl ııa ı ıal,:ırrUr 

(\ılcııı lı.~ı.i.t ıı K!ıll l~}arıyı' iııı1c ıı:ı)· 
l:ır ınuvı.ıırı<lokı 1 - •loııUnı ı.ır l nııııı 
n ı "f ı lıi sc,iıı i ıı Jli lıir:ı~o itil .ırilo ı ıo 

ila lı '<:sesin iıı nı:ık art! r rım ile 
at ı lma ııın lrn•nr 'erııııı·~ ol ılııguııd:m 

taliplorin ihale• günıi ohm 7 ı: !)3~ 
tarihiııo ıııG :ıdif ı•ar~a.ınba g-iinıi ant 
ı ı · l ı i Rra ı ıtl :ı ) lizdo yf'di huç u le 
Jll'\ :ık<;a'arilc lıaıııiloıı kr.~ ıl tircsi ıı· 
<lı• lı:ıı r 1 uluıııııal.Lrı \ı• ~:ır ıı.ııııt·ııin 
:.!7 11 n:ı:? t rilıi 11len iı il 1:ır e•ıı .ıı•ık 1, 11• 

lııııılııru :ı· :~~ı 'o lı ı gal ri :ııu h.ıı l 
llzt r ıı ılo lı:ık ,.C)-" ııııilki~ cf iddi.ı 
cdeıılt r in lıııı-;uı;ilo fai:t. \ I' ıııesarifı• 
ıl .ur ıd ılia ;.r.ntıı ilan t.Jt.rilıııı ıl rıı iti
l ar ı • ıı ı ıİ lı ·ı \ ı ı : O ~ ıı t ı.: 1 f ı c 1 a ; l 1 ~ ı ı 
ııtıııı.ır.ılı ılı ,,ı :ı\ ı '" 1 r. l':t.ı•lart .ıkısi 

tal.dıı ıfp lı: ı kl;.rı t p ı <'t lı ı İll ı.; ;ılıit 

ul ıı.ıdık~ ı •: 'ı; 1 l'ıl• ıi •l ı • ı lıaric: 
ı tııtıı :ı a· ,, rı ı. olııı u_r_. __ _ 

lstanbul AsUye Mahkemesi 
6 ıncı Hukuk Dairesinden: Hıılı· 

ır lı.ıı 1111111 h ı ıc.ıQı ı ' ... k 11 rd .ı ..: ıhk
"i an ııı.ılı dl ... j ıdo il ı r •gl ı ı· ı ııı,Lı 
.. 0\:.,Lgııı ıl 1 ,{ ~.. in haııcılo ık 11 , ı> 

lıa , .. , ik.ı•ı • tı.;-fılı ııı ıı, hu l lıu: ııı nıı 
-.•lı1.(·ı·· il r:ılıiııı (' r rıılı :ı l~) hiııu i kıt· 
rıı ı • olııu:.uı lıoıtııı rıı:ı ı l l\ :l' ıtll ıı ;.., ı \ ,ı· 
l •ı·ıı ;<· r ı ı,ıl ı :t ıııı:ha t'ını .:;i 1111 riı>c
"iı ılı· ırııı ıııaİt~~ lı:ıu ı 1 lı 0 şuı111 4h1rıu :ı 
k.Lnı r ,., r i l rıı it \ 6 hu lı:tp t-.ı.k i lı lı l ıını 
ıı a , i l j T . ,,, ,.,ı ! ı: ı :? ı :trilıli Hamın 

l ıir 11 (1slıaı11 111 :,hkeıne ılha ıh .rn fllıi•ıe 
ı:ıli k ..ııli lııı i~ olduguııdııı t:,rilıi i lan 
tl:ııı ıti l•:trf'ıt ulr :l~ 11.1.rfı11 1 la ibr ııı 
ııı('ı.k ır r ~ıe~ hine itirA7. edıtnıı •ıl i:.,ri tak· 
ı.l ı rıhı ıınuunel"i kanuniyeniıı ifa. eı.li 
ll!cı•;; i ıııaliıııı '>lııtak i-.c ·riyet tehı:j;
ıııııl, :uııııı:t k).İm olrnaı.. fıı ııre i!Aıı 
oluııtır. 

Kecaelt ıcr• Dalr•et•tlen: Hir 
borç ta n dol:.;ı mahcuz olujl satılm:ı 1 

k:ır.:ırı~,tırıl ıı. ıı 17 hin kilo itlenınit 
t.ı tfin l 1 !.Ki:: alt günü ıaat 14 tl! 

ttı til n leriıı bulu ııdugu Ad:tlar çurşis ı 11-
ıbkı ma~a1.ada ınfiz:tyed•• ırnrelile •• l 

tılııe ı ktır. 'l'.ıliplerin ye' mi ıneıknrda 
) (i 7. ıle ) c'dİ buı;uk ııey ak1;a ilo hazır 
hu luııınal:u-ı , .e daha faıfa malürıı:ıt 
is le) on ler ele :12/ı>t>l n umara ile I\ <ı· 
<'acli ia.ı tlairc11 irı e wuraı•aat arı il tıı 

ol unur. 

Say'~ 11 

Tllrk Maarif Cemiyeti Menfaatine -c-
B 0Y0 K EŞYA PiYANGOSU 

İkramiye miktarı: 9000 lira 
12 ikinci Tetrin 932 - Bile tin fiah bir liradır. 

Biletleri bayilerden ve Tayyare piyangosu gişelerinden arayınız. 

Mumurlar bulundukları daire ve şirketlerden d e tedarik edebili r. 
lstanbulda tevzi mahalli: Çağaloğlunda Halkevinde 

• TUrk Maarif Cemiyetidi r 4 

t ~~?4iA~ ve :~~A~}iANKAsı ILlNAii .. · ~ 
Istanbul Dördüncü icra Menıurluğundan: 
Tamamına üç bin sekiz yllz lira kıymet takdi r edilen butaıiçinde 

Kuzguncukta hamam sokağında eski ve }eni 70, 72, 74 numaralı 
altında bodrumları ve birisinin odası \'e ara lıkları bulunan iki bap 
dükkim ve üstünde maamüştemilat aekiı. odalı ~arnıçla ve büyük 
bahçeli nezareti fevkaladeli nim kArgir hanenin tamamı açık 
arthrmıya vazedilmit l - 12 - 932 tarihine mlisadif perşembe 

günH saat 14 ten 16 ya kadar arttırma suretile lstanbul Dördüncü 
İcra dairesinde satılacaktır. 

Arttırma EmlAk ve Eytam banka~n kanununa tevfikan bir defa 
olup en ziyade arttıranın üzerinde bırakılacakl r. Arthrmıya iştirak 
için yUı.de yedi buçuk teminat akçesi al ınır. Mlitcrakim ,.e.rgi, be

lediye vakıf icareıi nıüşt~riye aittir. 
9'.29 tarihli icra kanununun 119 unucu maddesine tevfikan nak

lan tapu sicillerile sabit olmayan ipotekli alacaklılar ile diğer ala· 
kadaramn ve irtifak hakkı sahiplerinin bu haklarım Ye hususile 
faiz ve masrafa dair olan iddialarmı illn tarihinden itibaren yirmi 
gün i~inde evrakı mllspiteleri ile bildirmeleri )Azamdır. Akıi halde 
tapu sicillerile sabit olmıyanlar satıı bedelinin paylaşmasmdan hariç 
kalırlar. Alakadarların işbu maddei kanwıiyc ahkamına g6re hare
ket c,tmeleri ve daha fazla malumat almak istiyenlerin 932 - 312 
dosya numarasile memuriyetimiıe müracaatları ilin olunur. 

lf. )#. 

lstanbul Dördüncü icra Dairesinden : 
Tamamına on beş bin lira kıymet takdir edilen Beşiktaşta 

T eşvikiyeden mUfrez meşrutiyet mahalleıinin Cabi sokağında (Bey-
oğlu Rumeli caddesi.) yeni 14 numaralı maabahçe pancurlu yağ!ı 
boyala bodrum katı kirgir konağın tamamı açık artbrmıya Yazedil-
miş olup 1 - 12 - 932 tarihinde ıartnamesi divanhaneye talik edile
rek 15-12-932 tarihine mU.adif perıembe günü saat 14 ten 16 ya 
kadar açık arttırma suretile lıtanbul Dördüncü icra dairesinde 
sablacaktır, Arthrmıya iştirak için yUzde yedi teminat alınır. Mü
terakim vergi, belediye, vakıf icareıi mllşteriye aittir. 

Arttırma EmlAk ve Eytam bankası kanununa tevfikan bir 
defa olup en ziyade artbranın nzerinde bırakılacaktır. 

929 tarihli icra kanununun 119 uncu madd 1 ine temkan hak-
ları tapu sicillerilc sabit olmıyan ipotekli alacaklılar ile diğer all
kadermın "e irtifak hakkı sahiplerinin bu haklarım ve hususile 
faiz ve ınasarife dair olan iddialarını ilin tarihinden itibaren yirmi 
giio içinde evrakı müspitelerile bildirmeleri IAzımdır. Akai halde 
haklara tapu sicillerile sabit olmayanlar ıabş bedelinin paylaımaım
dan hariç kalırlar. AIAkadarların işbu maddei kanuniye ahkAmma 
göre hareket etmeleri ve daha faı.la ınalümat almak istiyenlerin 
932 1 132 dosya numarasile mcmuriyetimize müracaatlara ilin olunur. 

.. . 
İstanbul Dördüı_ıcü icra Memurluğundan: 

Sultanabmette Üçler mahallesinde Fuatpaşa türbesi karıuıtında 
40 nu?1aralı hanede Akile, Afife hanımla, Şiılide lızelpaşa sokağuıda 
fpekçı aparhmanında 2 numaralı dairede mukime jken elyevm ika-
mel~iları meçhul Rabi~ ve Hatice Hanımlara. 

EmlAk ve Eytam t3ankasından 2 Haıiran 930 tarihinde borç al
dığınız. otuz altı bin dokuz yllz liç liraya mukabil ipotek gösterdi
ğiniz Teşvikiyede Kağıthane ve ikinci Karakolhane sokağında k1in 
138.2,4,22 No. bahçeyi mliıtemil bir bap haneye 8 Teşrinisani 932 
tarihine müsadif salı günU öğleden evvel vazr'yet ,.e t akd iri kıymet 
yapılacağı keyfiyeti tebliğ makamına kaim olmak üzere ilin olunur. 

~ ~ 

lstanbul Dördüncü icra Memurluğundan: 
Kadıköy Moda caddesinde 10 numaralı hanede sakin iken el-

ycvın ikametgAhı meçhul fbrahim Beye Emlak ve Eytam bankasın-
dan 6 Haziran 931 tarihinde iatikraz eylediği 1258 liraya mukabil 
ipotek gasterdiğine Orlaköyde Portakal ıokağmda 61 yeni No. bir 
bap haneye 10 T eşrinisaeıi 932 tarihine müaadif perıembe günü 
ağleden enci vaz'ıyet ve takdiri kıymet yapılacaiı keyfiyeti teblit 
nıakammı kaim olmak llıere ilin olunur. 

---------·---------------
~ +< J fstanbul Belediyesi lliııları 1 * ~ 

Ketif bedeli üç yuı. seksen bir lira on kurut olan IJU'wbeoa) i 
kallriferiDİD tamiri pazarlıkla yapbralacaktll'. Taliplerin prtnameyi 
ıörmek içia bertin Le"aııa Madürlli111c panrlıp sirmek i~in 
29 liraltk t•miaat makbuz veya mekbusu ile 1 T. uai 932 pazar• 
te.i pi aaat ı 5 ş• kadar dai•f ead•e•• mliracaatları . .. 

latanlnal Belediye.inden maaf a1-akta iken 25 yaşana Ynsul
lcri hucbile maqları katoluaan kız ewlltlara 325 tarihli kanunun 

• tatbiki haaebile iadeten ••af talaaia edileceğinden İıtanbal Bel.
diyeti Z•t itleri mDdlirlftğü Sicil Kalemine müracaat eylemeleri 

ilin olunur. 

~ * 
lıtanbul Belediyesinden : Yük arabalarının Karaköy k6prüılln-

den geçecekleri muayyen olan zamanın, tek ve. tift ath hDtOn ara
balara f&mil olmak lberc Daimi Encümen kararile aaat 16 ya 

kadar temdit edilditi il&n olunur. 



1PEK1 Ş kuma,ıarı, Avrupa 
kum•flarandan daha gOzel, daha 
aıı lam ve asgari yUzde El l. I 
dah ucuzdur. 

Krep Döşinler ı 

125 Kuruş 
Krep Damurlar 

245 Kuruş 
Krep Birmanlar 

2 2 Kuruş 
P rça kum a,ıerda 'f 50 lenzllAt \.. ____________________ _, 
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j,R S TR SiTi~ 
1 

Muhterem mü4tcrilerimzi ilerd• 
p şm n olmamak ve menfaatleri 
ıçıo ciltler biitün aotruit ftömfir• 
lainin fevkinde olım halı• Ru• 
ıuıtr siti kullaıı.nız. Kalori 8t00 

Her yerde satılır. 
30 mUhUrJU çuval derunundll 

1000 kllo 
Umum Tlirkiye acentası 

A. SARİDİS 

TA VlL ZADE VAPURLARI 

tz İR POSTASI 

SAADET 
vapuru her 

Pazartesi ı7de Sirkeciden ha 
reketle Gelibolu, Çanakkale vrı 

1%mİre azimet ye Çanakknleye 

uğnyarak avdet edecektir. Yol· 
cu bileti vapurda da verilir. 

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

Sadıkzade Biraderler 
Vapurları: Karadeniz Postası 

SA R 
vapuru Pazar 

6 Teşrinisani 

markası güzel ·k ve s ğla g ra 

günU akşamı saat 18 de Sirkeci 
rıhtımınc!an hareketle (Zongul· 
dnk, İnebolu, Samsun, Ordu, 
Giresun, Trabzon, ve Riıeye 
az.imet ve avdet edecektir. 

Fazla tafsilat için Sirkeci 
Meymenet Hanı altında acen· 
talağına müracaat. Tel. 22 t 34 

H 
• 
VUT-

•L NDRA BiRAHANESiNDE 
-

Deniz kızı E f TAL YA Hanım ve kemani SADi Bey 

Kıymeti 

muhaınmenesi 
Lira K. 

ince saz heyeti icrayı 
~ etmektedir. 4 

1260 00 • 315- metre terbiinde bulunan Aksarayda Ynkupağa 
mahallesinde Valde camii karşısında muhterik Yakupağa 
camii arsasının tamamı. 

1236 00 • 103- arşın terbiinde bulunan Aksaray'da KAtipmuı
lahattin mahallesinde Cerrahpaşa caddesinde Evkafça 
icar edilmekte olan - 2- No. lı Arakıyeci Ahmet ağa 
mektep ~ mahalli ile talıbndakl atik - 56,58- cedit· 72-
7 4 - No. la dükkAnlann tamamı. 

1771 60 - 177 - arşın - 16- santim terbiinde bulunan Galata'da 
Bereketzade mahallesinde CarDİ sokağmda 7 9 No. la 
Bereketzade camii imamına meşruta hane anaımm 
tamamı. 

200 00 • 166 • arım terbiindo bulunan Beşiktaş'ta Şenlikdede 
mahallesinde Çukurçeşme sokağında eski ( 9- 11 ) yeni 
• 17 - No. la dnkkln ile eski - 11 - yeni - 19- No. lı 
arsanın tamamı. 

188 52 - 47 - metre - 13 • santim terbiinde bulunan Sarıglizelclo 
İskenderpaşa mahallesinde eski Şakir Ef. yeni Denekçi· 
reşit sokağında eski .. 2 .. No. lı arsamn tamamı. 

840 00 Üskildarda Selimialiefendi mahalleıiode Karakollıano 
sokağında atik ( 64, 64 - mükerrer ) cedit ( 82, 84 ) nu· 
maralarla murakkam bir çatı tahtında iki bap hanenin 
tamamı. 

2172 80 Fatih'te Hacıferhat mahallesinde lrfanıade sokağmda 
• 2, 4 - nnmaralarla murakkam bahçeli hanelerle . müş• 
temilAtından bulanan bostan ve sairenin icareteyinli 
muayyen mahallin tamamı. 

141 00 - 47 • arşın terbiinde bulunan Balatta Hızırçavuş mahal
lesinde Azaavur ıokağmda eski - 11 • No. lı a·raamn 
tamamı. 

17 4 00 - 116 - artın terbiinde bulunan Üıkildar' da GUlfemhatuu 
mahallesinde GUlfemhatun mektebi arsasının tamamı. 

BalAda mahlul emlAk yirmi gün müddetle müzayedeye kou· 
muştur. Jbalesi teşrinisaninin yirmi birinci pazartesi günil saat on 
beştedir. Taliplerin pey akçelerile beraber lıtanbul Evkaf MOdlriy .. 
bina11oda Mıblülit kalemine mtıracutleri illnounur. 

~--

NiHAYET AÇll\ lıUHEBILIYOR 
Gözlüğünüzün adi c mbrı yerine 

ZEISS PUNKTAL camlarını vazettir
diğ'inde.ıbcri çok iyi görebiliyor. Na
zer her nerey(" ııtfedilse bu camlar 
bütün !latıhlard.~ eşyayı saf ve berrak 
ı:örmenizi temin ve gözlerin tabii 
hareketlerini muhafaza ederler. 
GÖZLÜKCÜDFN 

lZ!~~ 
CAMLARlNI İSTEYİNiZ 

Oözlorlniz için daha iyt caın tasav
vur edileınoı. Zeiss Punktal caınlarile 
derhal bUyük ferahlık hissederek na
urlnrıoıı hiç yorulmadan ve gayet 
a. ık bir surette hor tarafı görebilir. 
Honkli l'U.NK'f AI .. kataloğu mflmosslll 
Jııtanbul G. DIEI .. MANN ve BILL ınll· 
esısesosindon isteyiniı. 

okuyucularına kendini sevdiren bu ı vjmli mecmua fe( 

kalide nuıhalıırını temin etmek için her fedakarlığı r' 
pıyor ve daima dıı ynpacaktır. Holivudun çar amba guıı 

çıkacak olan rıushıuıını sabır u:hklu bekleyiniz. 

Y. lmz Rumeli (Çilingos) ormanı me~e odunu satıJır. 

SAVAŞ M HHUKAT DEPOSU 
Sırf aradaki mutavassıtları, spekülasyonları kaldırmak, acezenin, 

hastaların çocukların gıdasından olan mahrukat "Sava,ı,. içiı1 
açılmıştır. 
Çarşambadan itibaren evlere teslim. Çekisi kuru 320 kuruş. 

. Anadoluhisa.rı: Kuzguncuk PAfalimanı cad. No.: 121 Hadi Rem~İ 
htanbul şubesi: Fmdık!ı. Cami kartiıı. Sııit. 

MaUil, Mütekait, Zabita , Memurine tenzilat. 
Rağbet halkın emaneti telek\ci edilecek, ,ehrin her tarafında 

•uhcler açılacaktır. 

İstanbul Eminöullnde Köprü meydanında ı 3 
numarada 1 inci katta 

. MUŞAMBALAR 
lngiliz kumaşlarından ayoi zamnnda hem pnrdeslİ• 
hem muşamba vazifesini gören jaor Angle kauçu~ 
gayet §ık parc\esü gabardin empermeabiliıe bet 
renkten bulunur. Hazır ve ısmarlama. Deri jaketle' 

de bulunur. Her çeşit ve renklerde: 

0 N ( F O R M A, ASKER 1, MEKTEP L 1 
, ve sairo, kadm ''0 orkek, ı,; ıcuklar.ı mahsu~ top~ıı vo por 'k"fl 

..._~ f ABRiKA Fi ATI NA SATIŞ 

TUTUcMA YINIZ 
Her sabah bir kaşe • 

'NEOKALMINA 
Aldığmı7.da 

Vllcudunuıa gripe karşı en kuvvetli silAhı vermiş olursunuı. 
Mideyi ve kalbi kat'iyyen yormaz. Her euancdc satılır. 

OçUncU icra Me· iotanbul OçUncU lcra••,,d' 
murlu undan: Hnydarp~ia<ln ]IJra- Bir lıwcun mmiııi ı·,.iıı 111·"

1 

himağa m·ıhallosinde Suaçlar çoşrııe- , e par •• y:ı ı;-cvrılrıu•fli ınuknrrer 1 

ııindckl tuğlu harırıaıımda ıııovcut ıırnrl·a ~G:>S nıııııaratı biııek ot.lfııı 
ilmıiiilı•ıillı•••••••••--- Ulrinci ikinci Uçüııcil cinstoıı tahmi- O 'r. :ıııi tı 12 ıarilıine ınfıı.n ıı 1 

nen 200000 tuğ'la 13 11/932 paz:ır gU- 9ıırıılıa günU a. t ı:.: · J:l ruJdr:, Son Posta Malbaaaı 

Sahibi ı Ali Ekrem 

nU saat 11 don sonra açık ıırttırma ultıuıatımct takBi mahntıindt' ~ 1 
auretiylo aatıla~aktır. 'faliplttriıı uut.· arttırın" ile l!atılaenktır. 'f»1.~•ı' 
hallinde bulunacak uıonınruıut. ıııtıra· uıalrnltlııde nıemurııııa wura(· 

Ne4rlyd MOdllrGc H•Ul L6tli caatları illn oluuur. il n o.unur. 


