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On Bir sen 
Bu Saatte 

Evvel lzmir 
Kurtarıldı 

abahleginBir Süvari Müfrezesi Hal 
• 

apınar istikametinden Şehre Girdı 
lzmir, 9 ( Hususi ) - Kunuluf'lmuzun 11 tekrar aüvarilerimiz dlrtaalla Ret&diyeye b-

inci dönüm yılı &ıyOk tezabOratla teait edilmi· dar afttiler. 
ye bqlanclı. Sabah aaat yedide bitlba halk Orada askerlerimize lberincle 9 e,ıtl kur-
ellerinde bayraklar, p;osleriade rozetler tulut batırua yudı olu ipek mendiller, -tak 
olduğu halde Halkapınar& dotna kQfUyar- terbetler ve ayraalar ikram edildi. Halk bun-
lardı. ct.D oa &ir MDe enelki mea'ut ... tia HJ .. 

Halkapınarcla ilk ,ebidimizin abideai 6ntın- canana ayaea , ... da. 
de ı . e ihtif-1: m&t--•..! •- U • H L Saat on. ıeçit ~ b•wlamak ...... 

yapı an merama v .- caaup DIDll'lll ~--t •-•--ı . t---L&r L!-_ 
· t' d .l--- t --ı•-- bir ı&vari kıt' ........... __ 11 .,... 11U11cm1 ve cıvan a1111 at yapan oa .,..... 
ıs ır aww e........ amız uu~a lerce balkla dola. 
tehre' girdi " ~p a~. sur' ati malıafaza Bltb tqekldlller milli timaallerile pçlt 
ederek aaat kule1111e ~mdı. reamine iftira ediyorlar. Şelair 1uıc-

M11atahkem mevki kumadaahpna h&ldi- don&DllUft zafer ~ lllalemniftlr.I! 
mete bayrak çekildi. Bu ima tevekkufu mllteakip yecaa içerilindeclir. 

lsviçre' de Öldü 
Olüm Hadisesi, Kalp Sektesi Neticesi 

Olarak Answn Vuku Bulmuıtur 

•• 

Ankara Postası Celil Begin s.. ~'::!; ~'-"'.' u!"i;':.ı:~ w,.,...;:. ...., 
I t :~ U /, i lllnla • mlllla tallldd eclllmell leli ile çok 7akmua allkad• 

Zi t V Eh • tı• • .IS 1:J 'il na er lbmreJea lılcB.ımm de beralter oldu. Ba ıbacla Nutmtlerd• raa. • . e~mıye 1 iŞ· Telczin Edili••or ıetinliler. H1c111e 1nwa padan bet yllz bc1annm katıı.ma .... 

O r f:I Irak IClrala Fapal Hz. llm.... ruz blclıja haberleri' etrafa yıt-

ler zerinde Yürüyor ~$'~:i ... ~brla.:=-.!ııw:t!: :::/o:==:;.."."""~ 
T kt• y Be ;. K U k Celil BeJia mGtkll IHr nziJ&tt• .,Uatine çıktı. atlhim merkezlen ı.. l.siUs ..-.ı-; wı. iMi ra or e ne ygır u anma ~ •• lrabineclea iltifa ajrayarak Laadra'1• ... oracla nokta ..... eltem•S,etle cluP-

D b r ruflu G•• ül" , .. ecetml )'Ul.J ... Bu laaber IDptere kıralı tarafmdaa kabul dular. Diler cihetten ba bala 
a ~ ~~ı: . Ol UJ01 = eclU=~==-· etll& la ..,. •'ı ı•betile lllclil•i• Abw CemiJ'etiM iae 

1(.,..1 ., • ... ettijl ............ plcL Çea. 
ltt n•clala teJit • için borç _,. t...a. ....w.. ki .......... ....,,.n ... CeW lfey din akta• treaile r-- .. ._.. ... 

. ,,..,,.,,. •• ,,..., ,,,.,.,,. ...... terclA .mı.., 

Ankara, 8 (Huauat) - Son jla icaba olarak tellkld edil• 
slnlerde memleketin yahu ~ motlrll ~ lilaatta pllak-
" ekim •1•bm deiil. a,.U sa- luk ft çokluk t.-. .. ,.... 
•anda iktl8acll cephaial de çok Fakat _,tirli ...W.ım Wdla 
,.imada a•Abclllr ... Wr ••lıkıet içill hiç te iktııwl ol
meaele Ziraat Vekaletinde fetia madıimı il.t *-1er fok dejildir. 
kik meuaa olmaktacLr. Ba mn- la lldad ~ ••nl•r, &erek 
111 "Son Poata,, okuyucularmua .akim, ıenbe bıçme lflerlniD 
meçhull dejildir. Biliyonunuz ld haJYU kunetile yapılma11m daha 
topratm çiftçi tarafından ifleDLe faJdah Ye dUa tuarraftg ..... 
--1.1: b d ild .aı...ı.. __ ı_ c;lar· Hatta lna aalıacla Jahu 
P-.. uauıun a nııur • ......., plerclen .iatifade otnn••• 
mot6rl0 vuıtalar mı kullamlmah, clijer çift laayvanlannm terke.w! 
7oba haJftll bnetindea mi meli fikri lmnetle mlclafaa 
istifade edilmeli? ediliyor. 

Hiç tlphesiz ki arl çiftçili- 0.Ya•ı 9ueua aaJfada 

A.abraJa titmiftir. Hareketiadea yazıldı. Kıral Faysal Lonc1ra'du aeletlade Irak hllrht.tlllia oma• 
enel demiftlr . ki: " - Efkln aJnldıktu IOlft istirahat etmek lanna ajır bir mes'uliyet Jllde-
am~eJi tat-in edici lh .ay. llere lmçreye plcU. Fakat p- tiliyordu. Bunun lzerille Kıral 
lemek için Aab~dip ben çmlerde Irakta çı1- Nuturf Faysal Ak... Cemiyeti Meclill 
=-:..ı .,J= lqam llzerine alellcele ve tayyare ( De•m t -n ..,,._ ) 

nmdaa ilıW almam lkuacLr. 1 B - .. •ı ı ı • ~ =ı 
Awapum ı... tara&nc1a Tara. um1nun ırıeseıeıerınu.en 

yeal lkbaatb ılclifine gıpta edWJOI'.,. -'-----~~~· ------------
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ErOİn Kaçakçılığının iç-
•• •• •• yuzunu 

him 
Kaplıyan Mü--
Hakikatler 

ı..., ....... ıı..., p.ı ... 
....... ,... ,.pıhr. 

llerfüa, Pi .. eli..-.
.... n1e •utaıarm illft'Apla
... clWlmelr ip. btlanılu 
bp etsa• da afyomclaa yapdır. 

Dlbıyada afyon iatibul eden 
memleketi• mahduttur. Bualarm 
.... ela Çin, HiDcliataa, lraa, 
B8lciatan ıelir. Sonra Tirkiye, 
... arİltall •• Yupala91a af. 
roa çıkaru memleketlerden sa· 
Jl!u:. 

Bllttın cltbıyaya llaım olu 

-bbbl ve kbnye.t ecza lçta __. 
c:lllaa af,..a istfhalltwn • 
dlltte biri ktfWlr. lllteltald 
im.. selürli ..we1. .. ••• 
kuUamhr. 

Tiri 1e11ede · 4000 • 4500 
ıuclık OD çıkarır, afyonlaruıla 
reamen uıburı paumda _. 
tar. Bu miktar Cilaya ~ 19-
tihaalinin tam .. dlrtte 
birine muadildir. Hamburp blz
dea bqka .... .,. .,,_ uta. 
Yuı09la91a Yardır, dlfer mem
leketlerin af,onlan aerecle, kim-

( OH... • lac! .. ,, .... ) 

A~ ........ idi Heeara •••lıl• lda •· 
...... -·,. ..... , ....... \lrlqs buWU. .. 

w..a. ...... ....... ....... ............ ..... ıc.a. .............. " ............... ... Tant,. .... _. ..... 
... Wr .... ,. ........ ... 

En .. ...... ... .... , ••• ,,., ~ MI-
.. • ... f rtıLı ...... lılllrl ._.,, ...... 

f ...... 
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[Ha!k,,;·.s.,sı] 
lstanbula Seyyah 

Lazım! 
lstarıbulun güzelleştiril~i JlC 

te}yah c •lhiuıu te ı:ı1 i1. • be
lediyenı ve ıazı a.lil:n.dadarm 
neler dü~uudüğünü dün yazmış
tık. Buguu halkın bu hu .. uataki 
lıkırlerini ne iyomz: 

Halımı cJ alıp n .. y ( Cer:rııhı>af& 
B lıtt.r sokağı 3) 

Yunanhlar~ İtalyanlar -eyyah .celbi
ne fevkalade ehemmjyct vermekte
dirler. Buralarda &eJ1alllar isin tra
lerd~ tenzilat ta yapılmaktadır. lstan
bııJ dünyanın CD giizd bir fehridir. 
Bu ıchri birinci derecede .eyyah 
relbcdecek bir tehir haline getirmek 
mümkündür. 

Bunun iç.in de tehriu muh~ 
tf>lif ymcrindcki çfrki:nlikleri ti
dermek linmdır. Şehirde çok :tema 
ve bır.u ucuz. oteller vücuda getiril
meaı te vik edil eı· elli. Bunlar ppıl
dığı di.rde bu halde buz.ün - den 
fana yyah ıge.lccqi muhakkaktır. 

* 
t A ·r Bey (To hant'de F · 

p rtıw nın 

Bugün gazctcniule okudum. 
İrtanbu ;güz.elleştirmek için ban 
yerlerini yıkmak ıicap ettiğini söylü
yor nuL f1kriniu tamamen i§lirak. 
ederim. Bi basaa Üniversite civum
d aki bazı çir'kinlildCri derhal gider
m "dir. c,cla: Beyazıt camüm bü
tü,p güzclliğile meydana çıkarmalı, 

Beyazıt edre5csinin - ~ndeki ıkuta
•iycd ve berber dükka arile kahve-· 
ltt ıluıldınlmahdır. Esas Laleli cad
desi büyük bir g.-.nişlikte olınak üze
re Bey.ııuda müntehi olacakbr. Bu 
huyük caddenin geniş bir meydana 
çıkması gib.el olur. Bunun için Be
yarıt meydam biraz daha ~nifletı1-

melidir. 
Sultanahmet civanndakl aüprüaüi

ler d..: muhakkak kaldınlmala ve maaı 
da güzel Ye büyük bir park haline 
getirilmelidir. Yenicnmiiıı 'köprüden 
görülmesine mani olan dük'kan1ar da 
J ıkı1mah ve cami köprüden liütün 
g-üzelliğı1e görünmelidir. dün
yanın en güzel şehirlerinden biri ola
bilir. Fakat her yde old ğu gibi .ba 
işte de çok ç.alışmak ia~. 

24 Saatin 
adiseleri 
Şoför Sür.eyyanın otomobili 

Davutpaşada 7 yaşında Fikret 
i i de bir çocı ğa çarp rak ağır 
aurette yaralamıştır. 
-* Bahkpazarında Necati is

minde bir mane , dükkinınm 
önüne karpuz çekirdeği döken 
hsmal Mehmedi fena halele döv
müştür. 

Jf- Eyüpte kaçk sigara satmak 
yüzüııdeİı Sait ve Enver isminde 
iki kaçakçı biribirierine fena hal
de dayak atmıŞlaroır. 

Milyonluk Bir Hak .iddiası 
fstanbul Belediye~i Evkaf idaresinden 

Birçok Para V,e Akarat lsteyor 
Muhtelif z.amaırlarda SLkan kanunlar mucibince evkaf idaresi bunların varidatı olarak ancak (1300) 

E afm i are · nde unan eski suby mektepleri, lira para ile .Kadı köyünde birkaç d6nümlük bir 
medreseler, ima.r.ethaneler .ve darülku.raJarla mezar• tarla :erm~. 
hklaı, ar, su bentleri Ne avariz vakıfları ile Belediyenin i diası gM e medrese, mektep, 
bunların bütün gelirleri beleciyelere ve idaresi usu- darülkura v.e su . y~a;ınm idaı_nesi ve. tamiri iç~ 
siyeler devredilmek icap ediyordu. Filhakika .her &ene 50 • O ban lua Arfedilmektedır. Halbukı 
lstanbul Evkaf müdür.1üğü de bütün bunları bele- e~al idaresi bunlann. t~ ve i~amesi .için ':_akf': 
..ı;_PVe dev.retmi~tir. f: . t b ) . . ,.___ dilen ,paraları vermemıştir. Beledıye yenı aldıgı bır 
~,-:1 'f' un ar ıçın munMU.Um k f ··t h t ·ı b" ü b nl kıfl bir.er defter tutulma d .. t r ev a mu e assısı vası asa e ut n u arın va a-

e1 . d ılın Dl.1§, r~e; evru es ım mua- nm ayrı ayn bir 1iste halinde hazırlamışbr. Bu 
em e .. yap . ~Jbr- e ıy~ ~ulduklanm ve listeye göre belediye evkaftan milyonlarca lira 

osterodildermı k vazı}'etı~t1e kalmıştır. kıymetinde alrnret ve aynca para da istiyor. Şu 
Acn

4 ••....tanben llstanb u yunu temın eden bent- güıiler<le evkaf müdürlüğüne "ff Dahiliye Vekaletine 
lcr, eler e su yollan belediyeye devredilirken müracaat ederek bunları isteyecektir. 

Kaçak Eşya Şikayetlerin 
Kaçakçıları Tutanlara Ne Sebebi 
Kadar lkr.amiye Verilecek? 1\T ,I d. ? 

Gümrük ve İnhisarlar Vıeka- 1 veıer lF • 
!eti dün gümrüklere :ve ticaret Yerli fabrikacılardan bir kısmı 
od ]ann bir tamim göndermiştir. vaziyetlerinden şikayetçidirler. 

Bunlardan bir zat §İJ!ayetlerini ve 
Bu tamime gör~, ka~k olarak kükiimetten dileklerini bir mu-

.. ere edilen eşyanın hakiki harririmize §Öyle tntıştır: 
kıymetinden yüz.de otum .haber " - Son zamanlarda sa-
.verenlere ve yüzde 10iuzu da bil- nayii mil eessir eden 
fiil tutanlara -verilecektir. Dhhir- vaziyetler olmu§tur. Meseli: Ev-
ler addit olduğu takdirde velce ıg,tidai madde Jjstderi 
hunlar müsavi hisse alacaklardır. sanayi müc'!ürıyetleri yasrtasile 

1ıdısat Vekaletine gidiyor, lktısat 
Yeni Bir Mum v.ekaıeti de bunlardan muvafık 

gördüklerini gümrüklere ibildiri-
#CQf E~ ,,ıı·lm ı·ş .1 yoido. Şimdi iae ıvaziy.et değiş-
l• Ui miştir: Bu listeler üzeri de 

Belpkadan bir mütebassıı ih- Gümrülder Umum müdüriyeti de 
racat Ofisine bir .mum icat ettiğiui tetkikat 'Yapmakta e bu tetkikat 

bazan bir buçuk ey kadar ür-
söylemiştir. İddiasına nazaran, bu 11..&-d meıne ir ... 
m bir odada alb saat yaluldiğı Diğer taraftan bazı ayici-
takdirde odada her nevi haşerat lerlc Maliye ara d da ir · ti-
ölmcktedir. Mütehassıs hu mum- laf vardır ve dur: 
lardan Türkiyeye ithalat y.apma1c "faSfiye edilmiş yer· yağ'.ar-
istemektedir. dan iki sene evveline eşmilen 

muamele ergisi s'tenme edir,.." 
Belediyeye Bir Ş1ka et 
Belediye, İshınbulda ecnebi 

sa% heyetlerinin barı' :da, s-azi
nolarda ve bahçelerde konser 
vermelerine müsaa e efmi) or~ 
bu gıbi heyetlere ancak numara 
göst mek e !Y ermek .şar
tile mtisaade ed·liyor. So::ı za
m larda Beyoğ undaki baiıçe
lerde azı ecn · musikişinasların 
saz çalmaları yerli saz heyetlerini 
zararla dudağı için dün ıb ~di
yeye şikayet edil · · . 

Adalar HU,dtmet t<1nağı 
Adalardaki kaymakamlık hi

na51 6ted beri tamire muhtaç bir 
~aı:iyette di. Bina bu .ay. ~on
fanna dogr.u esaslı i 

4 

ele tamir 
edı1ccek, nun için ıde 3000 .lira 

orç Verenler 
!stanbulda 25G Faizci 

Müessese Var 
Bor:ç veren bilüm mües e-

sel,.. • lbir kanun ile nrakabeye 
tabi tutllld , malfundur. K -
nu bu gı i üeısese'lere alaka-
dar mürıa eder 
kendiler.mi es,Çil ettirmek e 

de k için -~ay müh-
iiblet 17 eyliil

. öiye adar yüz 
ür.acaat etoiiş, -r at ra'lmı§tır. an'buida i 

y"ı.den ıfaila 100rı; :v: ren üessese 
oldÜğa h'hmin redililijin en g.enye 
kalan elli üenesmin de ~-
1 e üracaat etınesi beki -

edir. Vaktinde ur.acaat 
ey etin borç ~me mua-

ya.pmalanna müsaade 
eyecektiı. 

l Vapurcular 

I~ Yeni Şirket 1çin Bazı 
Esaslar Bulundu 

1 Vapurcular arasındaki ihtilifı 
hanetrnek üzere intihap edilen 

ı 'hakem heyeti "Vapurculuk Türk 
anonim irketi,, hakkında bir 
nizamname hazırlamış ve nizam-
name lastik edilmek ilzere lkb
sat Vekaletine gönaen1mışlir. 

Nizamnameye göre, şirket mec
lisi · d re azalan ,ar.asından aeçile
celd:ir. edisi idare azalan ayni 
zamanda hem müessis hissesi, hem 
de hakkıhuzur -alabileceklerdir. 

Fen Fakültesinin 
Vaziyeti 

Fen fakültesinin mülga Har
biye Nezaretine taşınma 1:ekatriü' 
etmişti. Fakat Fen fakültesinin 
şimdi bwunduğu Zeynep Hanım 
konağındakii liboratuarlarmdaki 
a etlerin ası §imdilik ıimkio

sız bUlnnduğu i,Çin b dan vu 
geçilmi · • Mülga Har.biye Neza
rı:line bu se e ıtıp .ve hukuk fa
kiiilte.leri \YU. eşecektir. 

Lise Ortameklep arıda 
Öbür günden itibaren şelıri

mİ%de cld ğ.u gibi bütün memle
kette · se ve ortameldep erde yeni 
ders senesi tedrisatına 1h~1ana
ca1d:rr. Bu se e ıehrimizdeki lise 
ve ortamekteplere kab o'Jnnmak 
üzere müracaat eden talebenin 
yekünu, diğer 8e dere nisbetıe 

-ço'k fazladır. fakat olum hep
sine mektep 'temin ec1HmiŞtir. 

V ani ~ hisar Binaları 
in 1sadar umum müdürtiiğll 

mulhakat şubeleıinc ait bina ardan 
bir kısmım tamir ettimıiye, bazı 
3.erl r ..... e .de Jıihisar idareleri i~in 
~ · binalar } aptmıuya :kar.ar 
'7.eımı·. ş tir. 

~arihl) 
Kitap, Gazete Ve 

Mecmua 
Ctlmburlyetin onuncu ysldönümG 

milnaıebetile on seneHk mOddet zar• 
flnda memle'kette ne kadar kitap, 
•azete, mecmua, risale, harita ve aalre 
neıred.Udifino dair alikadar makam 
tarafından bir iatatlıtik hazırlanmak• 
tadır. Bu iatati•tik etrafh bir ,ekild• 
tertip olunacak •re Cümhuriyetin Jıl 
clöniimi gününde nepedilecektir. 

Yeni Talimatname 
Yi.Yecek ve içMek maddelerlnbı 

ıa'bfıada riayet edilecek ınhhi kaide
lere ait Sıhhat Vekildi tarafında 
bir talimatname huırlanmakta oldu• 
pnu haber verniittik. Şehrimize gelen 
ımalümata göre bu talimatname lıemea 
bütün esnafı alikadar edecek mahi
yettedir, yakında teblit edilecektir. 

ltalkah Ziraat Mektebi~de 
Halkalı ZU.t.at mek~bine yent 

elen senesi için talebe kabulü mu• 
amelealoe baflanm1fbr. Talipler ara
ımda bu ayın 24 üncn günü müsabaka 
imtihanı yapılacak, imtihanda muvaf
fa'k olanlar mektebe meccani leylt 
ol rak ahnacakbr. 

Sumer Bank 
:Sumer .Bank'•n Apkaraya nakli 

fpa baıırhklar devam etmektedir. 
Baııkanm müştemilata bu ayın 15 in· f 
de Ankaraya götürülecek ve oradaki 
binaya yerleştirilecektir. 

Banka eylôlün yirmisinden itfba., 
ren Ankara•da faaliyetine devat11 
edecektir. 

Mütekait Maaşları 
ütekait, dul ve yetim ayhk .. 

Arı bütün şubelerde b · nden 
itibaren dağılmıya başlanacakbr. 

Uste Tamamlandı 
1Fa'briltalarda '.uj görmek üzere 

Ruıyaya gönderilec::ek olan genç· _ 
)erin miktan tamamlanmıtbr. Bundan 
•onrakf müracaatlar kabat ed·lmiye .. 
ccktir. 

lzm r enayi MUdUrU 
i.tanbulda bulunan Jxmir .sanayi 

müdürü Ali ha 89 d-u fımir• 
avdet e iftir. 
Ticarat Ofisi FaaHyette 
Bazı deYletlede aramızda yapılan \ 

"cari anlqmalar dolayıaiJe ithalatçı 

:tacirler çektikleri malın bedelini 
erkez bankasına ödedik' eri gibi. 

memleketleri.ne Tiirkiyeden i thalAt 
yapan ecnebi müencaelcr de getirdik .. 
ileri mallann bcde'Uerini kendi mem
ılek erindeki milli banka1arda.n 'birine 
yatırmaktadırlar. Taciilerden bir 
gurup Ofise müracaat ederek yaP" 
bklan ihr cabn bedellerini e suretlf) 
ıre ne vakit alabileceklerini somnıt• 
ilardır. Ofis bu sabada esaab alumat 
toplamıy.a başlamışhr. 

Yeni Ölçü 
Satışı 

Yeni ölpüler ununu kısa bir müd
ıdet ıonra tatbik ıahuına ge,ecektir. 
Bir kı11m .esnaf §imdiden gram, metre 
ve litre gibi yeni ölçillerl tedan1c 
etmiye baş'lamıştır. Yakında bu sahada 

weaiye de .faali_yete geçerek he.rlıangi 
bir yanlıştık 'Hyn hi.eı:ain önüne p
çeccktlr. m 

Jf Mehmet .isminde bir seyyar 
üzümcil Sirkecide qçı Ömer 
Efendini dükkanında yemek ye
mif, :fakat yemek par ı isteyen 
Ömer Efendiyi ölümle tehdit 
ebniştir. 

1 Son Postanın 

kadar bir paTa a rfedile ı ıt lir. 

Resim l:.....i_H_i_k......;ô.g~. _es_i_: _______ R_a_za_ ... r_O_iı..;,;;;a=---H.~as~a~n-=B=·=D=~=·~=o=-=r--=-:::;;.:~ô.;ıiiii_L __ :_J 

ıu... 6ey - Puar ola rcr>aam

baıı•lar, iıl~r yoluMLa .-lba ltararetll 

laarar•tli keflU~)9"Y1'sn... 1 

R~aam1ar - Sorma &rClimizi ffatıı•ı 
Bey- lM:r ıe-ne oldutu gibi bu ;ane de 

Galata .. raJlda bir •ersi aç.ınıftak ... 

üzlerce JUii geldı, gCSrdü, 

gezdi ... 

_ Sonra bu ıkadal' gbd aer 

içinden aatda, liatlla kaç tab1o .wl-
11n b~teninin: Tamam iki tancı. 

Hasan Bey - Oh oh kıdlbİ1' kere 
....pllah pdıilli:ll •il atıp? Sonra 

blr ae buhrandaD bahffdersbıb.1-



Hergü -- -
Yeni Nesil 
Ve 
Gençlik 

.._--------~-·-
M•raf 6ir Fr•n•u fnUlr.arriri 
diingcnın 6uıiinlcü •idiılni tah· 
ili ederken ıe11çlik v• geni n••· 
lin rolii11i ,ögl• [Mevanub•h• 
•digor: 
Gençlik, hiç tecriibeli değil

dir. Bir taraftan, insanlığın kötü
IGjii ona el dejirememiştir. Diğer 
taraftan, babl fikirlerle dolma
dan yetiımiftir. Bu itibarla. eğer 
)'eni bir rejim mevzuubabs ise, bu 
reni rejimi idareye en liyık olan, 
ıençliktir. Normal devirlerde, 
•iır bqlı Ye tecrübeli insanlara 
ihtiyaç vardır. Fakat bu, içine 
tirmekte oldupmuz devir ( ki, 
ferdiyetçi ve burjuva bir mede
lliyetin halkçı ve kollektif bir 
lbedeniyete inkılabı devridir ) 
tıka basa eski usullerle doldurul
lbUf insanlar deiil, yeni usulleri 
lcabul etmiye hazır olan insanlar 
iater. Zaten büytik bir meziyet 
olan dinamizm hassaaına, ancak 
bu gibi insanlar maliktir. Zaman 
olur, ihtiyata lüzum vardır. Fakat 
Ze.man olur ki,• lazım olan ıey 
kesip atmak kabiliyetidir. 

Kendine itimat etmek, fikirle· 
re karşı ihtirasb bir alaka bes1e
ınek, hayabn henüz lekeleyip 
l>ialemediği hakikatlere karşı 
fikri bir temayül duymak, huli· 
ıa, büyük içtimai hareketlerin 
cllmlesine esas teşkil :den o bir 
llevi mistike ancak gençlik ma
liktir. 

Şimdiye kadar birçok nesiller, 
kendilerini " bırak yapsan ,, ın 
rahabna terkederek yaşamışlar

dır. Bugün buna imkin yoktur. 
Bu nesilleri, önümüzdeki .zaman
ların sert usulleri şaıırtacakbr. 

Bunlar, enerjik tarzı hallere 
•hşmamıı olduklan için, müşkülat 
çekeceklerdir. Bir takım kararla
rın önünde tereddütler geçirecek
lerdir. Fakat kararlan vermenin 
lbutlak bir zaruret olduğunu an
lıyacaksımz. Yaşla ve tecrübeli 
adamlar, fazla vazifeşinu olduk· 
ları için karan vermeğe cesaret 
edemiyecekler ve yerlerini baş
kalarına bırakacaklardır. 

İthalat 
Sadece Yüzde 10 Teminat 

Kafi Görüldü 
ithalat tacirlerinin hariçten 

fetirecekleri mallann parasını 
tamam olarak Devlet Bankasına 
)'atırmaları esasa kaldınlmıthr. 

Bu hususta 'verilen emirde 
Fransadan gelecek mallar için 
)'Üzde on teminat, diğer devlet
lerden gelecek mallar için de pe· 
linen yüzde 10 para, teminatı ka
fi (Örülmüştür. 

Meclis Reisi 
Balye, 9 (Hususi) - Media 

leiaimiz Kizım Pqa kasabamızı 
tefrif etmişler ve halkın ihtiyaç· 
1-rını tespit etmişlerdir. 

MUeaalf Bir Haber 

1 
Viyanada tedavi altında bu

Snan Maliye Vekili Abdülhalik 
eye bir gözilnden ameliyat ya· 

Pılacak ve sun'i göz takılacaktır. 

F aıist İzciler Gitti 
I Preşenbe gllnll .ehrimize gehn· 1000 kadar ltalyao izcisi dün 
t ogazda bir gezinti yapmıJ, mü-

1 
eakiben Radosa hareket etmic-
erd· ·-..... 

ır. 

Resimli Makale 

Hayvan ya4ar ve yapdıtını bilir. 
Fakat ölümün farkında delildir. 
Ne 61ümle, ne de öUimdea sonraki 
hayat ile allkadar delildir. 

se 

a insan Ve Hayvan a 

iDAD da yapr, fakat 6Uim1 haya
bnda mühim rol oınu. loaan için 
hayat bir ebediyet kadar uzun olan 
bir mazide bqlar, .. yiae ebe
diyet kadar nlha7etaiı bir istikbalde 
biter. 

Hayat, iki eıeliyet araaında küçük 
bir fasıladan bqka bir ıey delildir. 
Om itleri, yeisleri, elemleri, net' eleri 
n kederlerile hayat bir ~eçitteo 
ibarettir. 

SON-TELGRAF HABERLERİ 

M. Çaldaris Dlyorki: 
- - -

" Sulhün Devamı için Türkiye ile Dost· 
luğumuza Kuvvet Vereceğiz.,, 

Atina 9 (Hususi) - Y ann lstanbula hareket 
edecek olan Başvekil M. Çaldaris Ankara ziyaret 
ve görüşmeleri hakkında açık beyanatta bul'\n· 
muştur. M. Çaldaris Balkanlarda belirmiı olan siyasi 
vaziyet üzerine Türkiye ile Yunanistan arasındaki 
münasebetleri her cepheden daha ııkı ve daha 
dostane bir şekilde kuvvetlendirmek lizım geldiğini 
söylemiş, bunun için de Ankarada yeni bir misak 
imzalanacağını ilave etmiıtir. 

M. ÇaJdaria Meb 'usan Meclisi encümeninde bu 

hususta izahat verirken yakın Şarkta ,aulhün devamlı 
olması için TUrk - Yunan dostluğunun kuvvetlenme
sine taraftar olduğunun da bildirmiş, bu sözler 
bütün muhalif fırkalar liderleri tarafından kabul ve 
tasvip edilmiştir. Muhalefet liderlerinden M. Papanas
tasyu söz alarak muhalefetin, Türkiye hükumetinin 
bti5nilniyetinden emin olduğunu, hilkumetin bu sa
hadaki siyasetine de taraftar bulunduğunu söylemiş 
ve bu sözlerinin Türkiye devlet adamlanna bildi
rilmesini M. Çaldaristen rica etmiştir. 

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

Geredede Bir Kaynata ile Gö-
•• • 

rümce Gelinlerini Oldürdüler 
Gerede 9 (Hususi) - Sırçakiraz köyilnde f ~ci 

bir cinayet olmuş, bir gelin kocası ile kaynatası 
ve görümcesi tarafından döğüle döğüle öldürnl
mllştnr. Kavga gelinin çocuğunu muahaze etmesi 
ve ona çıkışması meselesinden çıkmışbr, lsmailin 
karısı olan Fatma bu muahaze üzerine görümcesi 
olan Fatma ile çekişmiye başlamı.şbr. 

görümce gelini döğe döğe öldürm~lerdir. Bu dö
ğüfme fazla gürültUlü olmU§, F atmanın kurtanlması 
için komşular ismailin evine koşmuşlar, Fakat bir 
tUrlii kapıyı açtaramamıılardar. 

Bu ağız münazaasına İsmaille babası Emin de 
müdahale etmişler, it büyümüş, koca, kaynata ve 

Gözlerini kan bürüyen bu gelin katili ailenin 
bütün efradı yakalanmış, adliyeye tevdi edilmişler• 
dir. istintak hakimi ilk isticvabı müteakıp gelinin 
kaynatası Emini, kocası lsmaili ve görümcesi F at· 
mayı tevkif etmiştir. 

Güzel İzmir Bu- ı 
gün Kurtulmuştu 

' 

iz mir' de Bugün Büyük 
T ezahurat Yapılıyor 

lzmir, 9 (Hususi) - Bugiln 
lzmirimizin kurtuluı yıldönümüdilr. 
Bu münasebetle fevkalade teza
hurat yapılmak llzere dolgun bir 
program hazırlaunııftır. 

Merasim ve tezaburata şehri· 
mizde bulunan babriyelilerimiz de 
ittir ak edeceklerdir. Bupn 9 
eyldl panaymcla kOıat edilecektir. 

{!%miri ve lzmirlileri und•rt 
t•6,.f lc -"•rlz.) 

Aydan, 9 (Hususi) - Şehri
mizin kurtulut yıldönllmD hararetli 
ve heyecanh tezaburatla tesit edildi. 

Gazi Hz. 
Ankara da 

Ankara, 9 ( Hususi ) - Reisi· 
cümhur Gnzi Hz. dün 1abah huıuıi 
trenle tehrimizi tetrif buyurdular, 
l.taıyonda hararetle kar4alandalar. 
Gazi Hz. Bqvekil Pqa ile birlikte 
iatuyondaa ayraldılar. 

Reisicumhur Hz. Ankarayı ziyaret 
edecek olan Yunan ricalini kabul 
ettikten sonra iıtaabula avdet 
buJUracaldardar. 

Yunan Tacirleri Geliyor 
Atina, 8 (A.A.) - Yunan Ti

caret Oduının 20 Eylülde Tn ... 
kiyeye ticari mahiyette bir ıeya
hat hazırlamakta olduğu bildiri
liyor. 

1STER iNAN iSTER 

Yahudiler Mühim 
Kararlar Verdiler 
Almanyaya Karıı Açılan 
Boykot Şiddetlendırilecek 

Paris. 9 (Hususi) - Cenevre
de toplanan beynetmilel Y abudi 
kongresinde çok şayanı dikkat 
kararlar verilmiştir. 

Bu krarlar Y abudi ittihadının 
temini ve Almanyaya klll'f& tid
detli bir cephe alınm11sı noktala· 
rmdan çok mnhim telikld edil
mektedir. Kongre Almanya ya 
karta açılan boykotaj karannın 

fiddetlendirilmesine de karar ver
miştir. Bu sebeple milhim hidi
selere intizar ediliyor. 

iNANMA! 
Bir •abah gazetesi yazıyor: 
., Dün akıam saat bette, Aokar• yok11tunda, Acı· 

muıluk 10katının k«Sıesinde b-. yqlarında, Gıtü bqı 
pia, takatan.dan kan akan, baylfln bir çocuk fÖrenler 
derhal merkeze haber verdiler. Bu biçare yavrunun 

batına halk toplandı. Bu çocuk kimdi? Kimin ne1i?. 
Neden yaralanmıtb?. Anla41lamadı ... 

Merke.:deD ancak altıya yirmi kala bir menıur 
geldi ve çocutu kaldırdı. Amma aeyle ye aHıl?. 
Hamalla ve bir küfeye lı:oyarakt " 

iSTER iNAN iSTER 

Sözün_Kısası 
istiklal 
Mücadelesiz 
Olmaz 

"Son Posta"nın aon telgraftan 
haber veriyor: Şarki Erdende 
toplanan Arap kongresi Araplann 
istiklili için milcadeleye karar 
vermiı 

Bu telgraf haberi bende tam 
on bet sene evvelki zamana ait 
bir hatırayı uyandırdı. 

1918 senesinde, yine bugiinler 
gibi, eylül ayının bqlanııcı idi. 
Der' ada bizim tepemizin üstünde 
başlayan düşman bOcumu bütün 
cepheye yayılmıı, bizimkilere 
nisbetle hesapaız toplar ve tay· 
yareler karşı11nda bizim ordu 
geri dönmllştü. 

Bir kaç gün sonra, bir öğle 
sonrasında ordu Şamdan da çıktı. 
Biz vazife ile orada kalmışbk. 
Şamdaki Araplann o vakit istiklll 
zann~ttikleri taşkmhğın safhalarını 
~özilmüzle gördük. 

Sevinçlerinden sokaklara sığa
mıyorlardL Balkonlara aıtıklan 
Arap ve İngiliz bayraklarının 
dalgalan Şamlıların gözleriM ka
maşbrıyordu. 

Gece Türk cephanesine ateş 
verildikten sonra patlıyan mermi
lerin gürilltüsü saatlerce aUrdü. 
Araplar bunu . kendilerinin istik· 
lalini ilan eden toplann sesi 
zannettiler, sevindiler. 

O gece Şamda aklı baflnda 
yalnız bir adam gördüm. Bizim 
ordu Şamdan çıkarken hükumet 
reisliğini ona bırakmışb. Gece
leyin o mermilerin çıkardığı deh
şetli gürültü esnasında tesadüfen 
bizim bulunduğumuz yere ge -
mişti. Bizi görünce: 

- Bu top sesleri Araplann 
Türklerden ayrddığını haber ve
riyor, fakat Araplar Türklerden 
ayrıldıktan sonra artık müstakil 
yaşıyamazlarl. Dedi.I 

Ertesi giln, lngilizferin Avus· 
tralya askeri Şama girdiği vakit 
Şamhlar onları kendi istiklillerini 
müdafaa için gelmiş zannettiler. 
Sokaklarda sevinçlerinden sıçrı
yorlardı. Kadınlardan kimisi ço
cuğunu kollanndan tutup kaldı
nyor, kimisi elinde bir aalkım 
üzüm Avustralyalılara vermiye 
çahş1yordu. Hep bir ağızdan : 

- Ehlen ve ıeblen.. diye 
haykınyorlardı. 

Fakat lngilizler Şamlılara istik
lal getirmediklerini pek iyi bildik
leri için, dikkat ettim, hiçbir 
asker bir salkım iiıUm almıya 
tenezzlll etmedi. 

Aradan birkaç gün geçti. 
Şamda bir çok tllfek ıesleri işi
tildi. Meğer lngiltere hiikfimeti 
Araplann müıtakil olmallDl ka· 
bul etmİf de onun için Şamda 
tenlik yapılıyonnUf .. 

Ertesi gün duyduk. Atalan 
tGfeklerden esir bir Tllrk askeri 
telef olmut- Bu karıaplıta mey
dan verdjiinden dolayı Şamın 
Arap polia mlcllrtl lngiliz ku
mandamnm emri ile azledilmiş. 

Bu da bir imtiklll allmeti idil 
1918 .enesinden beri imtildil

lerine inanan Arap memleketle
rinin ne kadar mllatakil ol
duklaruu herkes biliyor. 

Anlafllan on bct aene aonra 
araplann da akıllan ermiı ki: 
mücadelesiz istiklll olmaz. 

Menşe' Şahadetnamesi 
Ankara 8 - Gümrük ve in

hisarlar V ekiletinin bir tekli
fine göre 20 eylülden itibaren 
Türkiye Gümrüklerine gelecek 
bUtnn mallardan mente' şaba
detnamC9İ aranacaktır. 



jM~ M;,,_,..-, f 
Düzcede /Jirkaç 
Yılda Birçok _ 
Kög Kuruldu 

Dtızee ( Husus1 ) - BOhıdan 
pfast iki .ut bdar yel aldıktan 
aoma ololllobll methar' Bola 
.........,_ ~ daim. Dirtbir 
1anı göklere yükselen kail 
ajaçiarla öıtlilü ormanın içinde 
bir müddet gittikten sonra bütün 
DUzce ovasını gören fılkim bir 
mevkie kurulmuş bir hu ft!'dır. 
D.p hu lıaadan ltesi girüatili 
ç.ıkmtılı lıelezoalar yaparak bir 
ı.ı...ildem .... Diiace ovwna 
inv. Yolu iki taraflı Jamaçla
nnda yeni yeni Cürcü köyleri 
kurulmuştur. Birkaç yıl evvel bu 
yamaçlar tam11merı ağaçlarla 
6rtll& ic! Bugiht "9 mua.mwa 
ağaçlann yerleri bini' key, llör
leıill etnfı .. Wrer lalSB tası.. 
haline •lmil- • .,;. dejipk
liğüa aebebi tö1!e _ anlıatılıyer: 

"- Giircü Hafız Muatafa Ef. 
aclı bir ad8DUll maf,etinde ~ 
ka1e· ke,11 ilk he &maya ~lı 
bir1'aç ev yapm·far .. Bu ~ 
ailı ·, •"- çor• ...... pi 
.akllt etaiı ve ~ yıl içade 
birçok kiy kurulmuftar. Bittabi 
buralaıda tavattun eden insaDI&· 
rm tarlaya da ihtiyaçları var .• 
Bu köylOler bunun da hla~ 
balmaşlar yohm iki t..afmdaki 
apçian berbaP Wr Yada ile 
bratup kame mO•aclai ab
yort.r ve ba ... etle. koca ormanı 
tula yapıyorlarmış." . 

Diizcede yolun iki tarafında 
111'& ile birçok dekklnlar, hanlar 
ve oteDer Ye yeni yeni -,apdan 
b..._ gire çarpar •• Düzce ça.-
flSI ~ kllfik '* alm..
neaidir: Burada ahali fantaziye 
cok dltldbadlir. Halk tamamen asri 
hayata tem,esalll etmiftir. Burada 
ka,lller mlltema, bir tek krnatm 
.... ,..,. w.a. "*'9~ 

Dlizce bilhaııa t11•• le aqlı~ 
chw. S..d• iki le yll evtel tii
tla ~ eclerka 7almz kazaya 
UHID ilnalmdaa biw Laçulı mil-
Jcm lira ~ giriyordu. Bası&n 
..... varidat ~ mlmztbr. Dlbı
ceain belediye tetfriltia '8k _. 
talı••~ şey..ı. elektrik tm.ıi
ratl wdıır. 

A- ' · ı.... ova u lm
mea tle daihfmr. Dailanndaa 
en marufa Çilt ~ladır. Gayet 
blJD onaaDlarmda 1-iJea aiat
lar "Meleil,, nellri V11811:Mile .._ 
Yir ,.,.. ...... wpı..ıs 
.,m ••l ia eeny_. Akcctehil
delD ......... -- ..ılarla ........ 

Dlzee'dea aonra çok yeni 
bis bza merkezimiz olan Hendek 
I~· Dilzce ile Heaclelr ••
dald ,... la-• lnawldw. ffm. 
tlek AdapmnDa {2S) kilometre 
me1.ıecle klçnk bir çay ke
aumcla fİİİa bir luza merke
sidir. Kazada elektrik tenvirab 
warchr. Ahaliai mbener Te ayal 
........ ~k ••ılacllr ...... 
- da ~ .. alla .. 
11-... - M~hmet !nwr 

istiklal Madalyası 
Alan Vatandaşlar 

Menemen ( HUIUll) - Milll 
lfAcWu Ve
klleti t.afm. 
ela LıaiWIL ....... .... 
Jlk m.etleil 
palm cllat 
ntand• r.. 
tikW maifal, ........... 
tir. Bu .... 
kir ....... 
lar lliill EmlAk 
Meaara Niza- Wi1ıM1 ,,..,,.,,_ 

....... --... ll&tnMllla ... 
Tevfik. demiıei Beki., Kayaerili 
Y akup Efmclludir ... B. vaacfat
lara madalyalaa aapMimlc taW
a,tlr. 

• MEMLEKET HABERLERi 

Ulusta Biri Siyah Akhisarda Hububat Fiatlan Çok Düşük 
Diğeri Beyaz 

Akan iki Sa Var' 
Ulus Zafraaheluya tabi bir 

..Wye merkezidir. Nalaiyuin. 
C67) llly& vanLrr Ulsaa umumi 
atlfüsu ( 20,000 ) 1 mliıtecni.rir. 
Bu alflmt yedi klJGp •haliai 
•• ..... llCllftclaa ... Jerief
nriı'er6. Borat.da Türlderist 
tevattmu SeJçuldler zamanına 
pkanlma•ı ...... Barada lla1ıtmgi 
..,. .. re ....... (il ... 
.. ,..._ ırlPh+iwi 8ed illll• 
ler '"' mayetleri kabul edenek 
.. ki;.. tı 1 ı• çatnnk• 
,.._,.... ....,. ita! a el 
eHNen .._.._.._..ki 
Mal 69& Jllluana te.Mlll .-.. 

1.lmta h+ F wa,.ti ... 
_.._ -l11ttir. llmlD cl8laa 
AwWa'- ..... , ..... .,.. 
..... u.. bclmlan pa,.,_ 
FYma matoya andıran llZUDC8' 

- roWa ..... çıkanla. ôtMeo-
beri .... ••lisi .. , "' ..__ 
mncla ... •••••p deiildir. 

ura. ..W,esi Bozmete, Kara 
..ıan. daia. Şahwelik çiftliği ve 
Katdrram .rap ile çevrilidir. 

u.e. 1>erecik,, ..,.. cha-
nnda (Klılakdajı) tepaillde -
claıl Wr - pkmıktedır. a. .. 
JUll pldajJ valdt akq kireç pbi 
beyazdır. Suda bariz derecede 
ldldrt kolm... daJiılmaktadır. 
S. -"-• eftill yerden lrir • 
ıita:te. aoDr. mecl'lllUlda kay-
hot ....... • ta ..,. tıan,v 

için ... Llianhlu ft ..... 

bir pis .... yertenlen h..W. 
geti• ı•tecHr. .... ta\11 ..... 
ticai simit oJduja anhpl..,.aı • 
Yioa a7ni aalaiye dahiljade lbnt
himdereai k6yüade api evuı. 
bais 1a1mt .. ikinci wr • daha 
Yardır. 8'r IU Dmnanlıcfatm efe
pdeu ç4n•kta. Sa Pdajl 
l_erde aim liyalı ,....._eıt.6. 
Fakat ele alındığı zaman beyaz. 
dar. - JıL E 

8elMlw•'tla Tlltllll ...... 
Sua•ı• { Hu...s )- S. ıeae 

tilin mabaultl pek mlikemmefclr. 
llrçok tldn ttıccar ve ıirketleri 
.u.u&dea t8tllncillere avau vv
_,,. J.ııltrns•kr•~ 

.....,_. p••-- l•lzW .,,,.,,,_ ...._ 
Aktfur (,._.)- Haı.dMlt e.dan p.k .-..,et. mtt

_,. M .. ...,. ..... ~·- •ran.W. fek durpnclar. Pa-
•lli4a;.... Ü' hlzr4 

.. ••IW f&IJF ......... Wmele 

: 

.. .., ............ 1 ............. ,.tifliwea .... , .... 
--lmı.m---- ...... . 

FJiziz' de Plij Hayab 

..... ..,.,. .. JIMJ ,...,, 
PJtm { Hmılllıf) - ..,.,. .. Hm alb ..ı meu'ede k+-aa 

Glle•hı b,.,. Mr -Mtch clliıu mile w.ak biw mtte ıeçil
aektedir. G611s jrmsschı O-.• hsnincfe bir ldSy ardır. Cama 
dnleD pek pi ....... •seda pllj laa,ab ~. Ga-
im ~ ... ., .... H 'ac:e • ela memurlar dı ' ; ... ,.,.aHa 
•itAfmaldadai•. 

~--------------~--------------Urlada Ada na' da 
Adana, ( Hniall ) - Acra.. 

d8tman latillamdaa' ~ 
mnıa birçok Ermeni eylesinCfe 

~-'Wtç·~ 
lanncla Jiderea ~· ~ 
- ,,.,,, ... ..... ... Jtbclea 
tmço1' bzalar da ...... !.alda. 

Qeçen • .Ali Ef. İIFlıİnde 
birine ait bafm kuyüau temizle
nirken tam. yiiz tuae mapll bem
laa ....... ah.taya t"'ia Mil
.... Yap 'o• taWrhettu -.. 
lllchta~ ......... tıllll_ .. -
bafda talmilatlm n' ..ıct.ıı.a 
l~ ifP! ean•ncla bu batda 

tel ıc.ı.. ....... Enaeai 
... , •r •· .-;.s,w,,·& 

........ 
) 

Nıınnlalt Alo 
Az sek J.el'kca ..... ,. llJat'. 

E•uri,. mi,le~piz aldain, ,.p 
bğumz hareketlerin etrafmacla-
kil • ~ • .... -L-•---!-enlt aorame, ...... lftR:nlle 
bemecliğinin ..e.11 .... 1'111 tesiri 
ile 81Jienip ,..,....™ falana 
bile ftl'ma)'a. Zaten modaya 
a)'IMk ta .WU. Mr PJl"paurf 
taraf ftnl'ir; elt .... zippeler
de hile halen.in tamamile ami
mi olcfnta bnaeti ftf'dır. 

MakiM aleyhtarlap A911rp11' da 
alch yiriidl. O medatrm fek tik 
akisleri Mzcle ele cfuyıısldu. Biz ~e 
l8D8)'İİ ilerJemif, ..eleai ~... ha 
ytizclen ......,. ...... hir mr.
let ot.a,A e:lıetle lüim ........ 

• __. • • • ---...-.r ell:fıı kt. . • 
nnetıiiilZM, .....:: ı ıawzm 

elmeriıri de t.u ... e1e ile 1111e1pl 
olmardt. 

IWk e ak;ıl i .. W.O.., 
btlth feMDtlatlat e81* llie-' 
tutan Anapa mllefellirleri ka
ce hayli ta.ı Wr ..m,ete dltl
yom. B .. .,. pfcaaa indinde 
iman makineye air oluyor, laer 
itini. ona bırakarü uatetini U,.. 
bedi.yormuş. Halbaki makine. iman 
ifia ewetindtll lmrtaracak, yani 
oma llSaletini ..tıneakbr. Mald-
ae - DIR bGf Yaliderisııi ~ 
br; Oll- haepi İf leıle llğrıtflllUIDI 
koı.,.I8fbnr. SHlimi olalun: Jta. 
ıi iman, ser"'•neaiai temin eden 
itin bir an evel bitmesini istemez? 
En 1aa1 w-• 11e lıeiatli .... 
lifeaindea ..,.. -- .. icin
•W 1 1 ılı' a ., .. , .. ,. 

... ııun m ae9erelı yapbfı it 
fllplaaiız ki mir wı&ektir. Eme 
bat -c.ı. ..,. .. .. tatls 
.ı.ı.mr; ,.... şlRd • ..., .. 
1c•ıt•Jll• .. icia-MMM9 
&..! LL 1 M2 .....La.- • L' .. , - v ·- J..us. - •• 
emre ital .._ mal' .. lı 1111 

alelade laapba «•i lerisae .._ 
te de kwlllla. ı.... ._ 
Wapk,. ............. ~ 
.. -. J1k ürrw Pi ltlenlea 
lmrtalmamaa - adar h&Jllr 
bir IUdet olKajı ~or 
mu?.. Zata •+i== alayla.de 

Wunan mtltefellirl. Mzz•t " 
~ adamlar dejilclt 

.. gBrmeıgelr. cd •• dan 
pmak.- Att. •- e C.W 
umanlanfaa heri • &leiitmiJen 
ideali. Her ..,.. e ı elilllle insaa-
lar •• in a ,_ ' ı ıdan rimde 
ptiailler. Her Pelte ......... 
çalı u ft b- .. Wr Irat 
daha birmet ...... . 

ç.1ı..,..c1aa •• -.. ...... .. 
rea aıilzaclenin Mlhtdelli Prlda 
taraf çalıp-•••= ........ 
,.me Lapa Mr ••• phfbr-
... du-; yal Prlda ... .., 
mllavatmz.... He.isem hir 
..UZ.de oilıaaa. p .. du, ahu 
terlemeden ~nmuı 
1rabilf oı.Jnıae ~ ia-
yan ~· blmaz. 
llaldee .. • it etmek 
a.tMIW!liteil_,.~r fakat İlmall"' 
bil bu vazitete ea ~ole jaklar 

brabilecek teyi;" odur. 
Makine ileri de .._, 

ajır ~ ıkçe o• 
Wru .. . .. ,., .... 
.ı~ uillepmeme meyclaa 
laaiarhyor. Fabl ..tice bunua 
abi o~. J81Iİ ..._ ..._ 
flletmiyor, lıwll ele bir _... ::r.n lel'ICllll.,ena lau Wç de 

eQin lrahallati deiildir. A.-
npa aıMekMtleıi ~ 
atacailarma -- ~ lapa .. .p ~tjreaıs ) Dır .. 



[Siyaset Alemi 
1 

ı~
lngilterenin 
Macarlara 
Teveccühü Var I 

aaatcı 'l'ILl8&FLAB 'r Gönül /~/eri J 
Almanya Istar Ediyor! 

AYrUpa deYfetleriafa ~ dGt
tikleri büyük da•a. mafthedeluin 
taGili maeleaidir. Bir tarafta bu 
llıuabedelerill de.ti.fmeaW. .titer ta
rafta be, detişmemesini iateyenlu 
hr. Fransa ve müttefıkleri, ilemhı 
lllalümu oldup üzere, tadil ·istemeyea 
dmrenin bapndadır. 

T eslibat işinde Müsavi Haktan Baş
ka Birşey Kabul Etmiyecek 

Bu tadil meselesi timtlqe bel• 
bir kül babnde mitalea eciilirkell 
Almanya ile ing-Uten u-a Mfif 
hir 1epkluk girmui, yeni bir 11ıOkta1 
nazarın meydana pkmasım intas etti: 
kumi tadılat. 

Bu fikri ortaya atanlar birbllı• 
fnwJUs aıplomatlandır. B• - Ma· 
earistantn TaziyetW ... etmek 
enıelile böyle bir W pkliae liİDlBI 
oldapmı ileri liriiyorlar. Meseli 
Almanyanın harp sonunda yiizde 13. 
Bulgaristaıwı yüzde sekiz nisbetinde 
•Ofm zayi etmelerine makabil Maca
riatamn ny..._ yüzde 64 oW--t-
IÖyHiyorlar. 

Biııaeoaleyh halakaai,el odur ki 
Maeariatanın vaziyeti ulah edilmek 
ferekmif. 

Fakat ahir tarafta bakamu baıka 
dnletlerin Mzmetiae afrmekle temin 
eden Avumuya4• ••• ......., .. 10Jıtwr. 
Aclil ve laalr. zib.iJeti Wll ... tekilde 
~ ... edip tittisine .- bir deTletia 
dlferİDclcla medet amm .. a'nlCIUlll 
Jalamaa kablliatlen bir teJ oluyor. 
lıf edet istenen devlet ne derece kuv• 
fttlf ye blJlk oluna olan.-Sireyya 

Amerika 
Harp Gemileri 
Küba'ga Gidiyor 

Vaşington, 8 - V"ırjiaJa hn
kumeti limanlanndan Hampton· 

· road'da bulunan seri sahil muha· 
fızı gemilerde 8 torpitD mafuoi. 
bine Ktiba'ya ptmeleri İçin emir 
verilmiştir. 

Surlyenln Yazfyetl 
Parla, - Hariciye Nazın M. 

Pol Bonkur sabık Suriye Aır 
Komiseri ve lahik Fu umumi 
Valili M. PoD.eD',_ w yeai Sari-
J• fevkalide 1romiteri il Dö .... 
tel'i kabul etmipir. 

Bu suretle yapalan g6riifme-
lerde Surijeaia ftziyeti bnuful-
•Uflut · 

Berlia, 8 - SiWı lmnetleri- l 
nia koatrola tabi tatuı._ me-
.lesi hakkında Fn1181Z pzetele
riade göriilea mhabplan ilk 
gelişi eden llİJ8SI maWiller, Al
muyanm biJ1e bir kcmtrola hiç
bir vakit maanz bahn-adJimı. 
yalnız ha bntroJaa tam bir ... 
avat Ye halmk bera'bediii prtı 
dairesinde yapdmasmı istediğini 
kaydetınekteclir. ş. kadar ki Iİ
lihlan azaltma haklonda pp)a
cak makanle,e iştirak edecek 
laiikümetlar de lilihlanm Alman
ya derecesinde uaJtmadakp ba 
müsavilik ıarb hiçbir .akit yeri
ne getirilmit obmyacaktır. 

Taımla Dlıor Ki: 
Londra, 8 - Taymia pzete

sİDİll Roma muhabiri. yakında 
CenewedeMilleder Cemiyeti mec
lisi tarafındaa -bir ~- dnlet 
adamlanmn iştirakile- yapılacak 

toplaotıyı söz geHP ederek di· 
yor ki: 

"Fransa ile ltalyamn birarada 
çalışmalan husuauada fimdilri 
halde baş g&teren imkinlan 
kaydetmenin buıDa tam zamanı
dır. 

•Jlllder ' ..,,.. Ylcacla 
semdiii IBiilait ı.. .. deftm et
mektedir. Faşist matbuab F raua 
hakkında ötedea beri lwUancbja 
ittihamlı laam bU'ftbattu-. 

•AJmaıı-AYtisturya mtlnase-
betleri gıöi nazik bir meselede 
M. Musolininin giriştiti teşebb&s 
hakkında mltalea y6rlten Fran
sız pzetelerinill lmllaııdıldan A

miml lim Roma maldelainde 
azçok m•=• wi;retle kaqalaa
-.m .. 
lspan~a'da Bir Karam .... • 

Madrit, 8 - Nazırlar meclisi 
köylnler arumda mal ortakhfl 
tqkilitı yapılma11 haklrmdaki ka· 
ramameyi tamp etmiftir. 

Dlnkllerln Romanı 
.Edebi Roman 

._ ______ a ...... , Cehit ----·
1 

89 ........ 

Biz ve hemen Mitiiıa mkadq- l Şimdilik ghlerinden iperim 
lar zabit aamzecliyiz. Ahmet azizim Rqit. 
Rıflayı g6rme, miikenuael 'bir 
lhari yetişiyor. 

Halkta harp heJf_cma fazla. 
fi-liki halde - .kl7ib ela yok. 
y..,_ ... .... dntnat 
laepimUi ıahlandırdı.. Oadaa ~ 
fe)' bekleniyQI'. yanında bir ele 
•idillisi yuf Bu da Almanların 
Akdeniz filolarmcla Ynula 
henlM:r bçıp ... ••• ... 
aelbir .......... A..l .. 
tBe-ealh) biz ..Willi koydak. 

Ba mektuhoma bia pi 
-.tbaaya ujradığm ama , .. 
llJarum. Matba•lar hemen hemen 
~ldı. Bizim tibi birkaç arka· 
daf için Bapnmanda•hktan bir 
~ isteneceği l&yleniyor. Yani 
.. kerliğimizi matbaalardaki vazi. 
hlerimize halel ıelmeden yapabi· 
lecek bir tekil. 

Ne iae fazla nktim JOL Het 
.... sana bir mlraeut yapla
caldır. Bea ,... bir hafta ...... ~---.- ... 

Cemil Hallı 
Ahmet Reşit arkadapnm bu 

mektubunu alddd:an GD bet sDn IOD

ra (lstoldıolm) Tiirkiye aefaretlaa
nesindea bir da'ftbulme aldı. Elçi 
balupmac:hiı içia llüstepr davet · 
ediyordu. 

"'9en • sla tehre inerek 
elçilik dairaiae pti. 

Miialepr oma nezaketle. bllr
metle kabu.l ettL 

Vaziyet baklanda dostça, Ya
tandqça konafbalar. Ma.teşu 
ona liir kapalı zari verdi: 

- Bumı erkie•hariHyeclen .... 
•a•za giDclercliler. Bize J.ariciye-
den selen tezkerede zarfın bizzat 
size yeriJmelİ emrolunuyordu. 
Onun için buraya kadar zahmt:.J 
ettirdim. 

Ahmet Re,,it lzeriDde üç .., 
ipreti olan kaim Wfı aldı. Tek
nr geleceğini ıöyliyerek daireden 
çıktı. Oç ay işaretinin malu-em 
ipreti oldujunu bWyordu. 

lleraktaa ..ma,. bclar .... 
ndemedi. 

Ameribda Nevyork einnnda ~ilk ameleleri grev ilin ettiler. Polisin 
müdahle etmeli balı bidiaelere eebebiyet verdi. Remıimiz Ameribn po&. 
ıerile çiftçiler ll'Umda wktıbalan arbedelerden birini göateriyor. 

•• 
Umumi Harbin Onüne 

Niçin Geçilememiş? 
P.m. 8 - Havaa ajama bil· 

diriyor: T aa pı.eteai u11ıwıü harp
te lagi&z Hariciye UZll'I Glan 
Lord Greyin allimüne tahaia ettiği 
bat 7an11pda diJoc ki: 

• .... Gu,m lilılt -liia 
taıftbtle o,.aclaiı rol lwJdnnda 
bit hliklaa wnbilmek ip. slzleri 
aeuelerce ~ çeviaaek prektir. 

•s.man1a beraber 1.on1 GreJ'in 
.... brtarmak Ye bnuuk 
içill urfettiii emekleria duiı• 

-'-J'la.:-: bad. . . 1u1- Ye.........,, .• 
.... aiyetiai " hlJlk harp 
fellketinin .... seçmek .. 
.werdiii ml•pw zilmi7etini .i 71 inkb em.ez. Lord GreJ 
ba JG1c1a manffak olamennpa 

Bir gazinoya pdi. 
Tmha bir klpye çekileli ft 

bezli zarfı zorlukla •çb. 
Bu kiiçiik doeya halinde mu&. 

telif lriiıtlardaa ibaretti. 
~ ve erkimhal'bi-

• . • • ....... b". J8 n..., ..,,.... ...,.7aa ana-
ci kljita ODll aübim bir vazife 
verildiği ve merbut talimatname 
dairesinde bu vazifeyi ifa etmesi, 
kendisine icay etdii zaman yi
ne elçilik vuıtaail~ fakat ifSret 
edilen müstaar bir nam üzerine 
talimat verileceği bildiriliyordu. 

Emirnamea.İll ZODUDa abrlik 
vazifesini erkim harbiye emrinde. 
ifa ettipüa k eadi ukerlik pbe
.. bildirildiii ilive olunmuştu. 

AJuaet Keti (Paris)tea t.tan
bw auetelerine yazdıp mektup
larla kendisini herkete lambnlf 
ve sevdirmitti. Bu muyaffakiyeti 
Amıpa ah..&ni yakmclu tam
mt ve bwaant olma.- ona 
bayle aülıim bir vazife tevdiini 
temia et:mifti. 

Bu vazife f6yle hülüa edile-
•ilir.di. 

Kendisi bitaraf lıtir memle
kette bulunduğa İçin difmaa 
matbuatını serbestçe tetkik ede
cek, memlekete ait hivac:lisleri 
tercllme edecek ve clotman istih
barat tetldlAb baklanda edinebil
cliii mall!Mh ......_ .ıra-
• .....,.,. Wldinceldi. 

bamm sebebi pclur ki o macla 
hiç kimle hm mu.vaffak olmak 
• ..., im,]_&.!,__ --1!1- .. ~.~ 
nJL • ve un:Ulll: llliUllL -.-

H Qi-lri\ 0 zaman Almanya 
impuatorluja .-.,a bAkimiye-
tiai .a.e oJ .......... . 
•• ,. ımaet•ifti. .. 

Tan pzetesi Lord Gl'eJİll 
geçen sene " Olaya mllnma 
denm ve temini Almanya'ma 
.alhllz blmuUe miimldıadlr ,. 
"'ktiıede a&Jlediii llıila .. 
JUlaud• ,.... bir ildar oldujı 1 

ft ... ihtarm .... efkAn ..... 
.U,esi lzeriDcle derin bir telir 
lmakbğm, ba •yede Lonl 
Gre,m blylk bir llizmet ,.,.... 
olduğuna illve etmektedir. 

Ahmet Reşide ba Yazifesi için 
(Bertin) deki elçilik daireainde 
çabpn bir heyet merkez olarak 
pteriliyordu. 

Genç adam bu işlerin pek 
yabanaaı değildi. Paıiste guete· 
lerde çahştıjı aıralarda ecnebi 
memleketlerdeki birçok Fransız 
muhabirlerinin gazetelerile bera· 
ber resmi ve hatti askeri daire
ler he.abma da çalıştıklannı 

g3rmllştil. 
Hattl lstanbulda iı g6ren ba· 

1:1 m&hlm ecnebi pzete muhabir
lerinin dCJinulaa cloğruya mı up 
oklaklan clevletia bariciJe Ye 
barbiye warederile alakadar 
olduklannı biliyordu • 

Bdnlardu biri lngiD ont.la· 
..... zabitleriDdeadi. 

Ahmet Reşit latanbalda ikea 
ba adamla nekadu çabtmafb. 
Şimdi ldmbilir nerede çabpyorclu.. 

Genç adam teklif değil em
redilen bu Yazifeyi rahatça yap 
hilecekti. 

Muhasım bir memlekete ya
kın bitaraf toprakta bu it teJıli.. 
kesizce yapılabilirdi. Buradan 
Almanyaya geçmek te müşkül 
detildi. 

Ahmet Retit e.e gelir gelmez 
....ıeyt geaç kadına anlatb. 

OnUD l.nçten aynlmamamm 
temi• eden bu vaıife ıeaç kMl•m 

Beş 
Türlü 
Kaynana Var/ 

Dnıı bahsettiğimiz beı t8rll 
tehlikeli kaynana hakkında, bu 
eski bahisteki anketi idare eden 
Ünivenite Fakültai fU tahliH 
Japmaktadır .. 

1 - Kocasile olan mllnue
betten memnun olmayan Ye ba 
miiııuebetten tatmin edilmemit 
olarak Çlkan kayaanalar, çocuk.o 
laruıa diifldin olurlar. Omm için 
oğul yeya lmJanm keadileriDe 
bapma;a çehşırlar. 

2 - Buı evlitlar • eYlmecek
leri çağa geldikleri halde evde 
istiklillerini kazanmıt değilludir. 
Annelerinin rey ve muvafakati 
ohn•ksızın hiçbir.adım atamazlar. 
Anne, oğlunu istediği gibi 
harekete mecbur eder. Bu da 
yeni evlilerin anlqmasma imkln 
vermez. 

3 - GeliniP annni, bncB 
llayatmdan memnun değilse, yeni 
evlilerin mes'ut oımalan ilıtimaU 
azdır. 

4 - Baba kızını aaema ter-
cih ettiği zaman, kaynana .nthit 
ahar. Çünki kızına d6fmlf ola 

- damadı ile bir1etir " ima 
evi cehennem yapar. 

S - Kaynana, pnç ı&"Ga
mek iddia ye hevesinde oluna, 
bu, kaynana ile gelin araı•acla 
bir uçurum açar. 

Bu beş ciu kaynanaya brp 
yeni evlilerin yapacaktan ,eyler 
pmlardır: 

ı - Sizin Bibi dtlflbunediil 
için kapau•n tenkit ebaeJiııiz. 

2 - Kaynan•NZJ evde url 
bir idareye alıpınnap çalı.,.,.. 

,..z. Ona .W tarzdaki hayatım 
idamecla .n.t lmalmm. 
-3-0ila ile olan .............. 
oaa karp humnet bale...,mb. 

.,_ _ KaJNnanm ldlçlk p 
aeJİllİZ ft kllçlk dltürmeyiniz. 

s- So&acla 088 yemek,.., 
Iİllİ beyeamemezlik etmeyiais. 

6 - Dalına mDeamahak•• o
lunuz. 

Az zamanda ka)'DUAmz me 
kızı gibi bakmıya alqar. Anlaf* 
gideniniz. 

çok aevindirdi. O bu ani muharebe 
vaziyeti karpsında koca11nın 
memlekete d3neceğini biliyor ve 
bu halde kendisinin de bu ae)'R
hale iştirak etmesini tabii bulu
yordu. 

Halbuki dnnya o kadar tehli
keli bir cereyana kapılmıştı ki 
ne olacağı belli değildi. 

Genç kadm kocuını her adımda ' 
takip etmek için verdip *8 
daima tutacaktı. 

Halbuki b&yle "*anla bir 
zamanda meçhul bir maceraya 
abhr sibi 1mc.-~ ~ 
tine çıkmasını ~ İ8temİfGnlL 

Bu haber - çılıma dlacllıdll. 
Kocaıımn hopuna aanlı7or, 
~ cluraaay..a. 

BQt1p aile sevinmiştir. 
llilyl Kolmodin on• atak 

laveçte •UD ...zaman kalaealı* 
dfteGnerek itlerini daha ralaat 
pnaeie başladı. 

Abmet Rqit derhal ite p. 
rittL 

Berlindeki istihbarat merkezi 
ile muhabere ediyordu. 

Bu vazife için kendisine ma
sarifinden bqka ayda t\ç y8z 
Mark veriyorlardı. Bu para har
bin ilk aeneai m&him bir ayhktı. 

Mamafih Ahmet Reticlia .. 
para,a laiç ihtiyacı 1oldu. Ken
di nı•ıu laveç bank•mnda .a
him bir erYet Jabyordu. 

( Arba •• , 
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' Sayfa 

:1 Dünga Hddlselerl t 
Amerikanın 
Nüfusu 
Nasıl Arttı? 

Şimali Amerikanın bugünkO 
nüfusu 120 ile 150 milyon 

3 /Vlilgonda~ arasında t~haliif 
100 M

.
1 

ediyor. Bundan ._ __ ,_Y_0 n_ takriben yüz elli 
sene evvel yani 1790 senesinde 
Şimali Ameri'·amn bütün nüfusu 
üç buçuk milyona varmıyordu. 
Uzun seneler Amerikanın kapı
lan her taraftan gelen muhacir
lere karşı açık kaldığı için, oij. 
fusun bu derece sür'atle artması 
bundan ileri geliyor. Maamafih 
Amerikalıların bu vadide oyna
mak mecburiyetinde kaldıklan 
büyük ve muazzam rol de unu
tulmamak gerektir. Çünkü bu Uç 
buçuk milyon insandır ki bu yüz 
milyonu geçen nüfusun esasıw teş
kil etmiş ve o kalabalığı hazım ve 
temessül eylemeğe muvaffak ol• 
muştur. Eğer tutulan yol başka 
olsaydı, bu muhacirler Amerikayı 
istila etmiş ve bu zengin memle
ketin üzerine oturmuş olurJardı. 
Usanı İngilizce olan Amerikada, 
o zaman aslen lngiliz olanlar, 
umumi nüfusun yüzde altınışım 
teşkil ediyorlardı. Bunun haricin
de yüzde on Uç derecesinde İr
IAndalı vardı. Nüfusun geri ku .. 
ıuru Avrupamn diger yabancı 
milletlerinden müteşekkil idi ve 
en fazlası da Almanlardı ki 
279220 kişi ile İngilizlerden sonra 
ekalliyetlerin başında geliyorlardı. 

~ 

t L itüanya matbuatı bir müd
dettcnberi Almanyaya kar-

Garip V" Ft1- şı ateş püskür-
ci bir /eldi mekte ve icabında _____ a_, Almanyaya harp 

ilan edilmesini isteyecek kadar 
İ§İ ileri götürmektedirler. Mesele, 
Lehli bir gazetenin ortaya .,atbğı 
bir iddiadır. Bu iddiasını şöyle 
bir esasa istinat ettiriyor: 

Geçenlerde Amerikadan Litü
anyaya uçarak gelen DaryOs ve 
Girenas ismindeki iki tayyareci 
Alman topraklarında düşmüş ve 
ölmüşlerdi. Bu tayyareciler tabii 
bir kazaya kurban gitmemiş, Al
man topraklannda ablan kur
ıunlarla vurulup düşürülmişlerdir. 
Hatta ve glıya bunlardan birinin 
6ç kurşun yarası vardır. Ceset
ler alelacele gömüldükleri için 
tabuslardan birine üç tane 
el konmuştur. Sonra facia 
belli olmamak üzere cesetler ta
nımayacak bir halde tahrip edil
mişlerdir. Lltüanya matbuabnın 
teessür ve heyecanla bahsettik
leri hadise işte kuru bir iddiya 
istinat eden bu iddiadır. Hakikat 
bu şekilde tezahur edecek olur
sa Alamanya ile her türlü müna
ıebabn kesilmesini ve harp ila
mm istemektedir. 

Romanyada bir nezaretin me· 
murlarile bizı.at o nezaretin 

Romangoda başında bulunan 
M•mrırl ar nazır arasında ga
Bir Nazırı rip bir ihtilaf çık-

mrşhr. Bu nezaret 
_a_v_a_E_t_t_il_e_. Maliye nezar-eti-
dir. Mesele ıudur: Maliye nazın, 
bir gün işlerin daha iyi görülme
si için bütün nezaret mamurları
nm iştirak~le bir toplantı yapmış, 
bu toplantıda bir hayli şeyler 
ıöylemiş, bir ara kendini kaybe
derek nezaret memurlarını teo
bellikle, hırsızlıkla itham etmiştir. 
Bunun üzerine Maliye nezareti 
memurları bir içtima aktederek 
.Maliye nazmna bir mektup yaz• 
mışlar ve kendisinden umumi bir 
tarziye istemişlerdir. Ayni zaman-

SOJ'i POSTA 

Dünyada Olup Biten er 

Çinin en mümbit ve mahsuldar mmtakalarından b;ri de Se Çuen vadisidir. Bu mıntaka son de· 
+ 

rece sarp ve dağlıktır. Birçok Çin eyaletleri gibi burada da yol yoktur. Halbuki Se Çuen tuz ve pet-
rol madenleri ile meşhurdur. Bunların istihsalatı çok zengindir. Se Çuenden istihsal edilen mevat Çe -
Liyu - Çing limanı vasıtasile harice sevkedilir. Fakat ' oraya kadar gidebilmek için Jang - Çe .. Kiyang 
nehrinin başlıca koUanndan Fu - Sung nehrinden istifade edilir. Bu nehir üzerinde seyrüsefer yapan 
1andal ve kayıklar o kadar fazladır ki nehrin sulan görülmez. Bu nehit adeta akan ve kayan bir şeh
ri andmr. Çe - µyu - Çing limanının bir milyondan fazla nllfusu '9ardır. 

Amerikan 
Haydutluğu .• • 

On beş gündenberi Amerikan 
haydutlarının yeni bir hadise 
çıkarıp adam kaldırmadıklan 
görlllmüştür. Bu hal, bütün mem .. 
lekette umumi bir sevinç uyan
dırmışbr. ÇUnkü inzıbat vaziyeti 
son zamanda o derece fenalaş
mıştı. Vaziyeti bilhassa iyiliğe 

götüren hadise, meşhur petrol 
kuyusu sahiplerinden milyoner 
Urşel'i dağa kr ldıranlann ele 
geçmesidir. Urşel bundan bir 
müddet evvel dağa kaldınlmrş, 
gözleri bağlanarak bir yerde 
hapsedilmiş ve ailesinden mn.lıim 
bir para almın1ştı. Milyoner Urşel · 
hapsolunduğu yerde hergün bir.' 
tayyarenin geçtiğine dikkat et
mişti. Bir gün bu tayyare geç
memişti. Bunun üzerine ve se ... 
best bırakildıktan sonra bu nok
tayı zabıtaya söylemiı, zabıta, 
bütün Amerikan tayyare pilotla
nnı isticvap etmiş ve hakikati 
böylece bulmuştur. Filvaki tay
yarenin geçmediği bir gün bir 
pazardı ve pilot kavamn bozuk· 
luğundan dolayı yulunu değiştir
miye mecbur olmuştu. Bu hakikat 
anlaşılınca Urşel'in mahpus tu .. 
tulduğu çiftlik te meydana çık
mıştır. Burası, bir meb 'usa aitti. 

Fakat, intihabatta kazanmak için 
haydutlarla teşrikimesai etmişti. 
Gerek bu çift)ik sahibi, gerek 
arkadaşları kamilen yakalan• 
mı.şiardır. 

" da Başvekil ile Kırala da birer 
telgraf gönderilmiştir. Bu telgraf
alra cevap verHmediği gibi Maliye 
nazın da bu müracaata aldırma
mıştır. Romen Maliye nezareti 
memurları, kendilerini hırsızhk, 
korsanlık, acizlik ve ahJaksu.lıkla 
itham eden nazırları hakkında 
fU kararı almışlardır: 

1 - Nazır aleyhinde dava 
açmak; 

2 - Aleni tarziye vermek. 
Bu karar ittifakla almmıştır. 

Fakat bu davanıo hangi mahke
mede görüleceği benUz tespit 
edilmemiştir. 

Almanya' da .. 

Komünistler Mi, 
Yoksa Başkaları 
Mı Meclisi Y akh ? 

A"ukat Moro - Cigo/f~ri 

Alman meb'usan meclisi bina
sının yakılması münasebetile, 

Alman komünist fırkası erkanile 

beraber Lippe isminde bir F ele· 

menkli maznun mevkuftur. Bun

ların müdafauını maruf Fransız 
avukatJanndaa Moro-Ciyafferi al-

mıştır. Bir ecnebi müdafaasını 
bir diğer ecnebi avukabn üze-
rine alması bir hukuk meselesi 

olduğu için Moro-Ciyafferi Lap

çikteki büyük Alman mahkeme

sine müracaat etmiştir. Fakat 

henüz. cevap almamıştır. Alm~mış 

olmasına rağmen fikrini soranla
ra şunlan söylüyor: 

" - Muhakeme ve müda
faa esnasında bütün bildikleri· 
min söylenilmiycceğine kaniim. 
Zira, bence. bu binay,, bugün el"' 
de maznun olarak bulunanlar 

jBir Casusun 
Akıbeti 

Cenubi Amerika gaxe't.-._ •• 
Meksikamn Meksiko ıehri hasta
hanelerinden birinde esrarengiz 
bir adamın ölümünü baber veri· 
yorlar. Bu adam hastahaneye 
girdiği zaman adımn Los Almos 
olduğunu söylemiş, o isimle kay-· 
dı yapılmıf, &ldilğü zaman da 
yine Los Almos ismi albnda gö
mülecek iken bir dostu gelmiş, 

hastahane idarehanesine mUra· 
eaat ederek cesedi ahp kendi 
hesabına gömdürmüştUr. 

Meçhul hasta hakkında büyük 
bir ıefkat eseri gösteren adamm 
ismi Padilla idi. Alikadarlığmın 
sebebini de şöyle izah etti: 

0
- Los Almos benim çocuk

luk arkadaşımdır. Genç yaşında 
İspanyol ordusuna gönüllü yazıl· 
mış, Fasa sevkedilmiş, orada 
Abdülkerime karşı muharebe 
etmiş, zabit olmuş ve bir gece 
ileri karakolda nöbet beklerken 
iki güzel Arap kadım ile karşı
laımışbr. Bu kadınlar onu baştan 
çıkarmış ve Ahdnlkerim ordusu• 
na iltihak ettirmişlerdir. Bu saye
de ve dostumdan alınan malumat 
ile lspanyol ordusu müthiş bir 
mağlubiyete uğramış, Başkuman• 
dan maktul düşmüş ve AbdüJke
rim büyük bir zafer kazanmıştır. 

. Los Almos Abdiilkerimden aldığı 
altınlarla kaçarken yolda aoyul· 
muş ve beş parasız bir halde 
Amerikaya gelebilmişti. °'9n bu 
akıbetini geç ö~endim v~ öldük
ten sonra yardımına yetişebildim.,, 

yakmamışlardır. Binanın atetlen
mesi için içeriye 1800 kilo yana-

cak madde sokulmuştur. Bunun 
için tutulan iki yol vardır: Y eral-

tı yolu, herkesin geçtiği )Ol. Bu 

iki yol da muhafaza albnda bu· 
lunduğuna, bu hususta elde ve
sika mevcut olduğuna göre, bi

nanın hariçten getirilen yakıcı 

maddelerle tutuşturulmasına mad
di imkan yoktur. Bunu, mahke
me huzurunda iıpat edeceğime 

kat'iyetle kaniim.n 

1 

1 
/ktısat 

Tütün 
Piyasası 

.Eylül ' 

Ne Vaziyette 

ı 

TUrklyede A§ustos Plyasas 
Samsun mıntakası: Nefst 

Samsunda, son on beş gün için· 
de, 1932 senesi zürra tütünlerin
den tüccar tarafından takriben 
30,000 kilo tütün satın almmııhr. 
Kilo mnbayaa fiatlan ı O kurut 
ile 162'kuruş arasındadır. Bafrada 
dahi aynı aene mahsullerinden 
40,000 kilo tütiin satılmıştır. Bu 
havali mahsullerinin kilo fiatlan 
da 10 kunıttan 140 kuruşa ka
dardır. 

Alaçam baı memuriyetinde de 
1932 mahsulti zllrra tlitünlerinden 
15,000 kilo aablml§tır; bunların 
da kilo fıab 10 kunış ile 90 
kuruş arasındadır. 

Tokat mıntakası : Erbaa mü
diriyetinde 1932 senesi zürra 
ttitünlerinden 3,000 kilo kadar 
ıablmışbr. Kilo fiati 10 kuruştan 
50 kwiişa kadardır. 

İzmir mmtakası: Ödemiş ve 
Torbala havalisinden ve 1932 
senesi mahsulünden zürra mah 
takriben 9,000 kilo tütün sııtıl
mışbr. Kilo fiati 20 kuruştan 35 
kuruşa kadardır. Bu tütünler bu 
mevkiin üçüncü sınıf engin mah
sullerini teıkil etmektedir. 

Ztırra piyasa vaziyetinden çok 
memnundur. 

Diğer mıntakalarda mahsulleı 
hemen tamamen sabim.ıştır. 

Kom9u Memleketlerd 
TUtUn Piyasası 

Yunanistanda 1932 enesi 
mahsulünden olup heniiz müstah
sil elinde bulunan tütiinlerden 
temmuz ayı zarfında nisbeten aı: 
satış olmuştur. Satılan miktar 
750,000 okkaden ibaret ve 
bunlar da Şarki Makedonya mal
landır. 

Bu ay zarfında elde edilen 
fiatlar mahn cinsine göre evvelki 
ayın fiatlanna muadil gibidir. 

Temmuz ayı ıatışlarile biı-
likte, müstahsilin, 1932 • 193:{ 
senesinin on bir ayı zarfında sat
tığı tütünler 18,500,000 okk ya 
balığ olmuştur. 

1932 senesinin mahsuln ise 
21,500,000 okka olduğundan kö. -
ili elinde daha takriben 3,000,000 
okka kalmış bulunuyor. 

1933 mahsulü: Bugüne kadn r 
alınan malumata nazaran, Yuna
nistanda bu senenin mahsulil mü
sait bir halde yetişmektedir. 
Temmuzun aon gilnlerinde dilşen 
yağmurlar tütünü islab etmiıtir. 
Mahsul mı tarına gelince : Bu, 
30 • 40 milyon kilo kadar tahmin 
edilmektedir. 

Bulgarlstanda TUiün Ziraatı 

Bulgariatanda tütü zeredilen 
arazi son üç sene zarfında tedri
cen tenakus etmiş ise de bu se
neki meuuat 25,000 hektara 
baliğ olan 1932 senesi zer'iyat 
sahasını yüzde 31 geçmiştir· 
Öyle iken bu miktar gene 1927 
senesinden 1931 !senesine kadar 
olan müddet zarfında ekilen va
sati sahadan · yüzde 15 kadar 
eksiktir. 

Mayıs ayı zarfında dolu ile ~e
raber yağan yağmurlar tütüne 
çok. gayri müsait olmuş ve blltün 
haziran ayı zaı-fında tütünle• 
geçen seneninkine nfobetle yiiıdcı 
90 dereceainde kalmıştır. 
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' Memlekette Spor Galatasaragdan Ayrılanlar At Yarışları 

Sa ı - Kırm zı 
Çalışmıya B şla ı 

Dün Mevsimin En Son 
Koşulan Yapıldı 

Diln Veliefendi çayırında ya
pılan "Vilayet,. nt yanşlarındn 
kazanan hayvanlar ve müsaba
kalnnn neticeleri: -

Dün O çüncü Ekzersiz Y apıldJ Birinci koşu: 1400 metra, 933 
de koşu kazanmamış üç yaşın· 
daki yarım kan ve halis kan 

Sarı - Kırmızı takırtı 

Galatasaray kulübünün geçen 
seneki lik maçlannda düştüğü 
fena vaziyeti idaresizlikte gören 
bir kısım Galatasarayhlann teşkil 
ettikleri San - Kırmızı takım üç 
haftadanberi ciddi faaliyete baş
lamışbr. 

Galatasaraydan ayrılanların 

bir Sarı - Kırmızı kulüp teşkil 
edecekleri haberi lstanbul spor
culan arasında bir baylı dediko
duyu mucip olmuştu. Galatasa
raydan çekilenler bir mllddet 
yeni kuliip teşkili hakkındaki 
projelerini tatbik sahasına koy
madılardı. Bilinemez hangi se
beplerle, iki ay kadar · ortaya 

İ çıkmıyan San - Kırmızı taraftar
larının o durgunluk devresi hak
kında bir malümat vermemeleri 
dedikodulan ıyıce artbrmışb. 
Hatta bir kısım Galatasaray ta
raftarlan San Kırmızı kulübün 
doğmadan öleceğini iddia ediyor
lardı. Meğer gizli gizli faaliyette 
imiş... Günün birinde bir de 
baktık ki, San - Kırmı?J iki ta
kım halinde Baltnlimanı çayırın-. 
da ekzersize başladılar. 

Üç haftadanberi devam eden 
bu ekzersizlerin üçüncüsü dün 
çok muntazam yapıldı. Sarı • Kır
mızının üçUncü idmanını işiten 

sporcular büyük bir kalabalık 
halinde çayınn etrafını almışlar
dı. San - Kırının takımlarda yer 
alan eski Galatasarayın kıymetli 
oyunculanmn i imleri şunlardır; 

Muammer, Rebii, · Kimiran, 
Ahmet Kemal, Zarift Necdet, 
Ulvi, Mucteba, Rıza, Asım; Ep-ef 
(Beşiktaı). Muhtar, Şakir, Murat 
(SUleymaniye), Ali (Süleymaniye), 
Utif ve Adil Beyler .. 

Şu isimlere dikkat edilirse, 
Galatasaraym genç ve iyi bakıl
mak şartile çok kuvvetli olabile
cek oyunculannı toplamıı olan 
San - Kırmızı ilk faaliyetinde 
güzel bir adım atmıı addoluna· 
bilir. Dün yapılan ekzersizde 
1-3 San takım galip gelmiştir. 

Öğrendiğimize göre San -
Kırmızı kulüp bir antrenör getirt
mek ve bir de her türlü ihtiyaca 
cevap vererek şekilde bir stad • 
Jom tesis etmek niyetindedir. Bu 

mensupları lJir arada 

tasavvurun tatbik mevkiine ko
nulması için de çalışıldığı haber 
veriliyor. 

Diğer taraftan Galatasarayı 

sevenlerden bazı kimselerin iki 
kulübü birleştirmek teşebbüsün• 

de de bulunacakları öğrenilmek· 

tedir. 

İki Genç 
Motosikletle Bir Muvaffa· 

kiyet Kazandılar 
Ankara 8 (Hususi ) - Fatsa 

Gençler Birliğinden Fahrettin ve 
Halim Beyler 28 ağustosta moto-

sikletle F atsadan hareket ederek 

Ünye, Terme, Çarşanba, Samsun, 
Hana, Merzifon, Çorum, Yozgat, 
Kırşehir yolu ile şehrimize 
gelmişlerdir. Yarın lstanbula ha-
reket edeceklerdir. 

Arap taylara mahsustu. Birinci 
Mercan, ikinci Mebruk. 

ikinci koşu: 1600 metre, üç 
ve daha yukan yerli ve yarım 
kan İngiliz at ve losraklanna 
mahsustu. Birinci Klas, ikinci Se-. 
mır. 

Üçüncü koşu: 2600 metre: Üç 
ve daha yukan saf kan lngiliz 
at ve kısraklarına mahsus. Bu 
koşuya iki hayvan girdi. Birinci 
Bekar, ikinci Leditar olmuştur. 

Dördüncü koşu: 4000 metre; 
dört ve daha yukan yaştaki yerli 
yarım kan Arap ve halis kan 
Arap at ve losraklanna mahsus· 
tu. Birinci Sada, ikinci Tayyar. 

Beşinci koşu: 2000 metre; 
dört ve daha yukarı yaştaki yerli 
yanm kan Arap ve halis At ve 
kısraklarınn mahsus. Birinci Sa
da il, ikinci Leyla. 

Sivas'ta 
---

Amasyalılar ile Yapılan 
Maçı Sivashlar Kazandı 

Sivas, ( Hususi ) - Zafer ve 
tayyare bayramı gününde şehri
mize gelen Amasya porculan 
Kabakyazısı denilen sahada şeb· 
rimiz sporcularile bir futbol maçı 
yaptılar. Maç güze.) oldu ve 
Amcı.syalılann mağlübiyetile ne-
ticelendi. 

Kadın pehlivanlardan Emine 
pehlivan da şehrimize gel~i, bir
çok kuvvet bUnerleri gösterdi. 
Emine pehlivan dişlerile demir 
bükmek, midesi üzerinde demir 
dövdürmek, 570 okka siklet kal
dırmak gibi birçok heyecanlı 
kuvvet hünerlerini muvaffakıyetle 
başarmışbr. 

Ankara' da Spo 
• 

31 ğusto ta yıldönilmünü idrak eden Ankara GücUnün bir 
kutlulama merasimi tertip ettiğini haber vermiştik. Buradaki resim

ler bu merasime ait intibaları canlandırıyor. Muhabirimizin bildirdi
ğine göre seyahatleri esnasında Ankaraya da uğnyan Galatasaray 
küçüklerile Gençler Birliği arasında bir futbol maçı yapılmış ve 

Ankaralılar 2 - 3 galip gelmişlerdir. 

Her Tarafta Spor F li
yet Ve Canlılığı Var 

Vefalılar Adapazarında Galip Geldiler 

Yakarıda: Vefalılar Adapcuarı ••nçl•rl aroaıntla, orlat!a: Krrlclareli 
bi•ikletçll•ri, a14jula: Tir•nin qorcıı 6ençlerl 

Adapaı.an, (Husust) - lstan
buldan buraya maç yapmak üze-

. re gelen Vefa takımı ile bizim 
ıdmnn Yurdu arasında bir futbol 
müsabakası yapıldı. Maç başın· 
dan sonuna kadar çok heyecanlı 
oldu. Oyun kalabalık bir seyirci 
kütlesi huzurunda cereyan etti. 
İlk devre bittiği zaman Vefalılar 
sıfıra karşı bir gol ile galip va
ziyette idiler. ikinci devrede ha· 
kimiyet yine Vefalılarm tarafında 
idi. Bu devrede oyun seri ve 
zevkli oldu. Vefab gençler bizim 
takımın kalesine iki gol dRha 
atblar ve oyun 1-3 Vefa takımı-
mn galebcsile neticelendi. Oyun 
esnasında Vefalılar, kendi aleyh-
lerine verilen iki penalb cezasına 
karşı itiraz ettiler. İdman Yurdu 
da bu itirazlan reddetmek gibi 
bir harekette bulunmadı. Maçı 
mUteakip misafirler şerefine gü
zel bir ziyafet tertip edildi. 

Kırklarellnd Spor 
Kırklareli, (Hususi) - Şebri

miıde por hareketleri bariz bir 
canlılık göstermektedir. Bu arada 
( Halkspor ) kulübü gençlerinin 
gösterdikleri faaliyeti takdir ile 
karşılamak lazımgeldiği~i ·yazma· 
dan geçemiyeceğim. . Halkspor 
kulübü 923 senesinde tesis edil
miştir. Kulüp reisi baytar Sürey
ya Bey sporun terakkisi için 
bütiin \larlığile çalışmaktadır. 
Kulüp binası geçen seneye kadar 
pek gayri müsait idi. Fakat ve
rilen müsamere ve balolara gös
terilen rağbet ile munta2am ve 
mükemmel denilecek bir bina 
temin etmek imkal)I hasıl olmuş
tur. Ayrıca 200 kişilik bir kulüp 
gazinosu da vücud getirilmiştir. 

Eski kulilp binası da güzeİ b 
miitalea salonu tekline kalbedil
miştir. Bundan başka bir arsa 
tedarik edilerek burada 650 ki· 
şilik bir kışlık sinema ve tiratro 
alonu inşa ettirilmektedir. Bele

diye ile viliyetin de bu hususta 
yardımı dokunmaktadır. 

Kulüp mensuplan porun her 
§ubesinde topluluk .ve canhhk 
gösteriyorlar. 

Tire'de Spor 
Tire, (Hususi) - 30 ağustos 

zafer ve tayyare bayramında 
ldnıan Yurdu ile Tıre Alay ta
kımı arasında bir müsabaka y .. 
pıldı. Neticede Tire idman Yur
du (1·4) gibi büyük bir fark ile 
galip gelerek Tayyare Cemiyeti 
tarafından konulan kupayı ka
zandı. 
Düzce'de Gençlik Ve Spor 

Düzce. (Hususi) - Bu sen 
Bolu vilayeti dahilinde spor ha
reketleri pek kuuvctlidir. Bilhas
sa vilayet ve kaza idare heyet
leri, Fırka bu hususta çok müz.a
heret gösteriyor. Düzce Gençler 
Birliği ıon günlerde Ereğli idman 
Yurdunu bir maç için buraya 
daYet etti ve yapılan müsabakada 
bizim takım 1-2 galip geidi. Bu 
arada bazı atletik müsabakalar da 
yapıldı. 

Cim Londos 
Yunanistan' da 

Atina, 8 (Hususi) - Kendisi
ne beynelmilel bir şöhret temin 
eden Yunanlı güreşçi Cim Lon
do burnye gelmiştir. Cim Lon
dos Amerik~da yaptığı birçok 
güreş müsabakalarında galibiyet 
kaznnmışbr. 
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Demek Biz De Haklı Tenkitte Bulunsak 
Bizi De Öldiireceksiniz 

Mehtaplı bir geceydi. Mustafa 
Kemal Bey, geç vakit Kasımiye 
mahallesinde, (Islahhane hamamı) 
civanndaki evine avdet ediyordu. 
Hamamın karşısındaki köşede 
bir dükkan kepengi dibine sak· 
lanan iki zabit gördü. Derhal 
ailahına davranarak tuerlerine 
yiiriidü. Pusu tutan bu ilD zabit, 
müsademeye kıyışamadılar; ay 
lflğınm nüfuz edemediği koyu 
gölgelere kanştılar ve kaçtılar .. 
Mustafa Kemal Bey, bu iki ı.abiti 
çok iyi tanımıştı. Fakat, meselenin 
&zerinde durmadı. Hidisab, kendi 
tabii ıeyrine bırakb. Lakin bu 
hidise, ertesi günü mülizim Ömer 
Naci ve Mustafa Necip Beyler 
tarafından haber alındı. Bu iki zat 
hadisenin hangi kanaldan geldi-
ğini bildikleri için merkezi umu
miye gittiler. Doktor Nazım Beyi 
bir kö,Şeye çektiler. Pek ağır 
90zler soylediler. Hatta: 

- Şu halde, hiçbirimiz haya· 
tımızdan emin değiliz.. Demek ki 
yann biz de size haklı bir tenkit 
Ye itirazda llulun ak, bizi de cldü 
receksiniz: Ya, cemiyet aras nda -
ihdas ettiğiniz. bu anarşiyi kaldı
nraınız; veyahut yapacağınız 

kanb bir hareketit siz~ bizzat 
kendi kanınızla ödetiriz. 

Dediler ••• Nazım Bey, bu iki 
bnyük ve temiz yürekli adamın 
makul aözleri kUfWDda büyük 
bir mahcubiyet hissetti ve 
artık hiçbir muanz ve mllnekkide 
~ kanh fikirler bea.lemiyece
Pe namusu üzerine .az verdi. 

• 324 senesi teşrinevve1inin be-
fhıci ıGnü SelAnikte Kurrihane 
80kağında birinci kullp bina
mnda açılan kongre, tam 
yirmi İçtima yapbktan aonra, ayın 
yirmi beşinci pa~ar gilnii mü:z.a
lıerabna hitam vermişti. Anado
ludan gelen murahhaslar, hiçbir 
teye kantmamışlar; Rumeli vila
yetlerinden gelenler de; Talat, 
Cemal, Ahmet Rıza, Nazın:, 

Rahmi, Cavit Beyler taraf rodan 
idare olunmuştular... Müzakerabn 
biiyük bir kısmı, auya sabuna 
dokunmı>'ıan itlerle ve ezcOmle, 
cemiyetin idarei dahiliye ve t~ 
kilatma ait meselelerle geçti. 
Fak at, bazı celseler de epeyce 
hararetlendi. Excilmle, ordunun 
aiyasetten aynlmuına taraftar 
olanlardan Edime murahham is
met Bey, [11 'Cemiyete mensup 
zabitanın caka ve tahakkilmle-
rinden bahsederken Enver Beyin 
lzmire gittiği zaman kendi şahsı
na lüzumsuz nümayişlere sebe
biyet vermesini . de zikretmiş, 
fiddetli tenkidatta bulunarak 
böyle hafiflıklere nihayet verilme
aini talep eylemişti. 

Kongre mukarreratının, başlıca 
iç maddesi mühimdi. Bunlardan 
birinci madde, fU suretle takanür 
etmişti: 

. M~dde: l - Zati hazreti pa
dişahı, Kanunu esasinin muhaf a
zasına yemin etmiş oldukJannda11 
IJ&uli meşrutiye e riayetleri baki 
.kaldıkça, bayat ve hukuku hilm--
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~unlan Osmanlı • 
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sinde tadilat ve 
tashihab külliye 
icra edilmiştir. Kongrede tailil 

Madde: 10 - Cemiyetin ordu 
ile münasebab tetkik olunarak 
bir talimatname kaleme alınmıştır. 

Bu iki maddenin başlıca sai
ki, Mustafa Kemal Bevin tenki-

" 
datı ve onun fikrine iştirak 
eden zevabn mutalaatı idi. Oza
mana kadar cemiyet eski ve 
mahrem (teşkilatı dahiliye nizam
namesi) ile hareket ediyordu. 

Bu nizamnamenin büyük bir kıs
mı, Masonların dahili nizamna
mesinden alınmışb. Kongrede bu 
maddeler, tadil edilmekle bera
ber, (fedai şubeleri), (usulü mu-

hakemat) ve (mücazat) fasallan 
temamen ilga edildi. Cemiyet, 
kendi bayat ve mevcudiyetini 
fiddetle alakadar eden bu mad· 
deleri, ııizamnamei esasisinden 
çıkarmakla, büyiık bir fedakirhk 
göıtermişti. Cemiyetin tarihinde 
miihim bir rol oymyan ve cemi
yetin pek çbk azisınca da meç
hul bulunan bu mühim fasıllan, 
bir vesika olmak üzere ay
nen dercetmeyi muvafık buyoruz. 

edilen nizaınna111enin bir parçası 

sap eden bilumum efrat, ic hı 
halinde cemiyetin maksadı mu
kaddesi uğruna fedayı hayata 

mecbur ise de icraatı hususiye 
için anuyi vicdanisi ile) (fedai) 

olarak yazılmak isleyen efrat 
mensup bulunduğu ıubenin reh
beri marifetile ismini heyeti ida

reye ihbar etmelidir. (1) 
Madde 49 - Heyeti idare, 

fedai yazılan efrattan mürekkep 
olmak llzere aynca fedai fUbde
ri tetkil ederek icraab hususiye-

yi ve cemiyetin vezaifi zabıtasını 

bu fedakarlara tevdi edecektir. 

Madde 50 - Fedai bir şube.. 
heyeti merkeziye tarafından karar 
verilip heyeti idareden tebliğ olu

nacak bir fedakArhğı icra edece-
ği zaman, icraab mezldirenin ifa-
11na bir ferdin himmeti kifi iH 1 

keyfiyeti icra f'lbe efradından ve 
talip olanlardan kur'a isabet ede-

ne havale. ve birden ziyade efrat 
tarafından mevküfile •u'ı IAzım-

geldiği takdirde tubece icra olu-

( Arkuı Yar) 

Fedai Şubeleri (1) 
Madde 48 - (Cemiyete inti- nur. 

[l] F<>dai ubeleri. her yerde doğru
dan do~ru~ a lı yeti ıdareler tarafından 
idare olunur. Ve, Heyeti idareden ma
dası, bunların i~imlerini bilemez. 

-------
[l] Bu maddenin, parantez içinde 

bulunan kuıı:ru, dahili Dizamnamesin

den aynen alınmlştır. 

!\ntalyada Bir Düğün Merasimi 

Ahmet Şekiiri Begl~ A,,. Hanımın rolenmeleri , 

Antalya (Hususi) - Use mu- .ziyafeti verilmek auretile tea•it 
allimJerinden lsmail Hakkı Beyin edilmiştir. Ziyafette muallim beylerle 
yeğeni Ayşe Hanımla lise tarih aileleri Halk Fırkaaa reis ve me-
muallimi Ahmet t::ri Beyin murlarmdan banlan hazar buban-
evlenme merasimi h bir çay muşlardu. - f. S. 

Ankara Postası 

Ziraat V. Ehemmiyetli iş
ler Uzerinde Yürüyor 
( Bqtarah 1 iaci •Jf ada ) 
lfte ha meıele Ziraat vekAle

tindeki ecnebi miltehassıslardan 
biri tarafmdan yeniden ortaya 
ablmıştır. Memleketimizde bir 
kaç aenedenberi tetkikat ile meş
pl olan bu ecnebi m6tehassıa, 
motörJü ziraat vaaıtaJannın Tiir
kiye içia bir kaç noktadan mah
zurlu olduğa fikrini müdafaa 
etmektedir. Bu zat diyor ki: 

l - Traktörler, biçme maki
neleri ve saire gibi motör ve 
benzin kuvvetile işleyen ziraat 
vasrtalan Türkiyedeki tasarruf ve 
iktisat bareketlerile uygunluk 
teşkil edemez. 

2 - Ç&nkn Türkiye. bu gibi 
ziraat makine ve aletlerini hariç
ten tedan& etmek ve bunlann 
işlemesi için lazım olan benzini 
de yine hariçten almak mecbu
riyetindedir. 

3 - MotörlU vasatalar yalnız 
büyük ziraat işlerinde ve bilhassa 
büyük çiftliklerde kullanılmalıdır. 
Küçük çiftliklerde yalnız hayvan 
kuvvetinden ve sadece beygirle,.. 
den istifade edilmelidir. 

4 - Bu suretle Tnrkiyede. 
bugün her sahada lazım olan 
beygir adedi kısa bir mnddet 
içinde çoğalır, ayni zamanda 
motör ve benzin için harice ve
rilen paralar memleket dahilinde 
kalarak ticari muvazenenin temini 
hususunda mühim bir amil olur. 

Bu mütehassıs fU fikirlerini 
ileri sürerken bugUıı medeni 
memleketlerin bir çoğunda ez
cümle Amerika ve lngilterede 
eberiyet itibarile motar yerine 

beygir kulJanıJcbğım da aöjlemels
tedir. Öyle zannediliyor ki Ziraat 
Vekaleti bu hus1lltaki düşünce
lerini bir karar teklinde tebeJJOr 
ettirmek niyetindadir. 

Size şu mektubumda aon ziraa 
faaliyetlerinden de bahsedeyim: 

Ziraat Vekaletinde memlek 
çiftçiliğinin yeni Te verimli yollard 
yilrOmcsi için genit bir faaliyc 
vardır. Vekalet bilhasaa tohuı 
cin inin ıslahına ehemmiyet ver 
yor. Bu sahada buğday, arp 
yulaf, prinç v pamuk tohum}. 
nnın islahı en batta geliyc . 
Bundan başka köylünftn faı ı 
mahsul alması için çareler bulun
ması hususundaki tetkikat ta ehem 
miyetli bir aafhaya girmiştir. Ve-
kiletin batlıca gayelerinden biri, 
köylünün bugün harcadığı emeğe 
mukabil daha ~olr mahaul abnll• 
aıı mutlaka temin etmektir o 
bunun yalan bir iatlkbalde ten 1-

nine de gayret edilmektedir. 
Zira~t V elrAJeti memlekette 

kuraklığa karp da fenni tedbir
ler almak hususuna ehemmiyet 
veriyor. Zaman zaman lrurakhk 
sıkıntısına uğrıyan aahalann su
ibtiyacının daimi şekilde giderıl
mesi belki de gedkmiyecektir. 
... Bütün bunlardan baıka Ziraat 

Vekaleti memleket topraldanna 
mebzul miktarda yetişebilecek 
mahsullerin Türkiye topraklanna 
tatbik edilmesi işite de uğraş· 
maktadır. Bu sayede fimdiye ka
dar bizde hiç yetiftiıilmiyen bazı 
mahsullerin bol bol yetiştirilmem 
imkinlan hasıl olacakhr. Hatta 
bu sabada tatbikata bile ıiri
tilmiıtir. - ... • 

Irak Kıralı FaJsal Hz. 
•• 

isviÇre' de Oldü 
f Bqtanh 1 lDd .. yfada ) 

karfwncla biı.zat izahat vermek 
makaadile tekrar lmçreye gitti. 
ÔlOm haberinin geldiği yer de 
lsviçreclir •e buna dair olan tel
graf pdur: 

Ben11, 8 ( A.A.) - Irak Kıralı 
Fo••' uot 24,30 da lcalp selcte
•intlen ölın"1tür. 

Diğer Bir telgrafta da ıu mO
temmim haber vardır: 

l..onra, 8 ( A..A. ) - Kırol Fag. .. r.. ..,., ı,.6;ıu Uki ... til• 1ao • .ı 
ola• -ıoırno iizerin• 6ir harp ... 
111i•i11e koaaralc lr41ıa rfiTii/ec.:ldir. 

B• ~,,.,,.;,. p<ı:zar pnü htırelcet 

.t•••İ muAteıneldir. 
Telgraf haberlerinde başka 

iuhat yoktur. Yalnız ilk telgraf
ta kalp aekteainden aarahatle 
bahıed1ldiğine gore ölüm hidi-
aeai tabii bu «el aeücesi nıku 

bulmut demektir. 
Diğer taraftan aiyasi muha-

birimizin kanaatine gör~ Faysal 
Hz. nin ani bir şekilde ölümü 
Irak devletinin gerek dahili siya-
setinde, gerekse harice karşı 
olan vaziyetinde ban hidiseler 
doğurabilil'. Çtmkü bugün Irakta. 
fimdiki hnkümete muhalif .e 
kuvvetli bir parti mevcuttur. 

Bu muhalif pm1iDia bundan 
10nra alacağı vuiJet henh ma
lum olmadıj'I içindir ki vaziyetia 
nezaketini m&llhua etmek .. 
nmdır. 

Harici vauyete ıeliöce; ngil-
tere-lrak milnuebabnın ıerek 
siyasi, gerckae ikbladı uhadald 
aakılığı ehemmiyetli bir surette 
Kıral Faysal Hz. DİD phsiyetile 
vi.ıcul bulmuştur. Gerçi lngiltere 
ile Irak arasındaki mlinasebetlcr 
muhtelıf muahede ve mukaveleler 
ile tesbit edilmiştir. Fakat Kıral 
Faysalın öli\mu ile ha münuebet 
sıkı ığım alakadar edebilecek hi-
diselcr ıuburu ihtimalini de dütün-
mck yanbş bir ıe1 olmasa 
gt:rektiı·. - se 

-
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Kara. Cehennem Zayıf /ık Modası 

....__. evam Ederse 
Her Hakkı Mahluı.Clur 

~ ... ~ Z. Ş. Tefrika No. 17 4iııı-lll' 

- Sus Bre Linet, Küstah!.. 
-----

Fotini Korkunç Bir Çıihk Kopararak, 
Odanın Bir Kötesine 1 Kaçmıttı 

- Bundan sonra, allah, sen
den bqka erkek yüzU göıter
mesin.. Elbette. senin kannım .• 

ikinci Mahmut, birdenbire 
ıendelemiş, düşmemek için muva
zenesini güç zaptetmişti: 

- Yaaa.. Böyle ha .. , Eh, 
pekila... öyle ise, verin benim 
çocuğumu? •• 

Doğan, sanki Şahinini birden
bire alıvereceklermiş gibi kapının 
6nüne gerilmit ve bağırmlfh: 

- Çocuk mu.. Hangi çocuk? 
ı - Fotiniden doğan çocuk? •• 
O, benimdir. 

- Hayır, benimdir. 
İkinci Mahmut, sabredememit

ti. Birdenbire hançerini çekti: 
- Sus bire linet, küstah .. 
Diye haykırdı. Doğan'ın üstü

ne atıldı. Yine o anda bir kılıç 
parladı. Kara Cehennem de: 

- Bu melunu susturmaktan 
başka çare yok ... 

Diye homurdanarak içeri daldı. 
Doğan, Kara Cehennemi gö

rilr görmez, derhal tamdı. Çok 
tehlikeli bir vaziyette olmakla 
beraber sükünet ve itidali elden 
bırakmadı; 

- Vay, usta... Sen de mi gel
din... Anlaşıldı, artık... Demek 
ki kahpeler baskınına uğramışız .• 
Hay, Allah ..• 

Diye bağırdı. O devirlerde 
ıeccleri kapıların arkasına daya• 
nan ve mertek tabir olunan so
payı kavradı. Mahmut ile Kara 
Cehennemin hücumlarını karşıladı. 

F o tini, korkunç bir çığlık koy
verdikten sonra, çocuğunu sım

sıkı yakalamıı, odanın bir köşesine 
kaçmışb. 

Şimdi, sofada aessiz bir bo
ğu ma başlamıştı. İlerliyen, ge
riliyen, ayak gürliltnleri, boğuk 
•e hıçkınkb solumalara kantı· 
yor . Doğanın elindeki sopaya 
çarpan kılıç ve hançerden made
ni taninler çıkıyordu. 

Doğan, Mahmutla Kara Ce
hennemin ilk hamlelerine birkaç 
dakika müdahalede bulunduktan 
sonra, birdenbire taarruza geçti. 
Evveli elindeki kuvvetli sopa ile 
Kara Cehenneme şaşırtıcı bir 
vaziyet gösterdikten sonra, sopa
yı birdenbire kaldırdı. Yıldınm 
ıür'atile Kara Cehennemin sağ 
omuzuna indirdi. Kara Cehennem 
birdenbire aendeledi. Hissiz ka
lan elinden kılıcını bırakıverdi. 
Düşemek için arka11ndaki duvara 
kadar geriledi. O zaman, Doğan 
fırladı. Mabmudun aai bileğinden 
yakaladı. Elindeki hançeri büktü 
aldı. 
-_Ağalar! .• Paydos ... 
Diye bağırdı. 
Hiddetinden, kudurmuı bir 

canavar halini alan Mahmut, fU· 
ursuz bir halde, Doğanın üstüne 
atılmak istedi. Doğan, sol elite 
onun yakasıoı kavradı: 

- lbrahim Efendi!.. Beraber 
getirdiğin şu, koca adamı görü
yor musun?: Onu vaktile bir ha
mam bohçası fibi yere çalmııtım. 
Anlaşı~yor ki o, bu dersten ibret 
almamıı. Tekrar benimle boy 
6lçmek için buraya kadar gelmiş .. 
timdi ona ikinci bir ders verdim. 
Belki bununla aklı başına ıelir .•• 

Sana ıelinceeee... Sana ela 

güzel bir kötek atar .• bir daha 
haksız yere limmeti Muhammet 
evıne girip te baskın yapmaya 
tövbe ettirirdim amma.. padişaha 
pek çok benzediğin için seni 
affediyorum.. ne olur, ne olmaz •• 
belki görürler de; Sultan Mah
mut, bir baldın çıplaktan dayak 
yemiş; derler.. hadi bakalım .. 
efendiliğini takın da; şuradan 

yıkıl, git ... 
Dedi .•. Bu sözler, ikinci Mab

mudun aklını başına getirdi, bir
denbire silkindi. Yakasını Doğa
nın elinden kurtararak: 

- Pek ala.. Dünyanın kaç 
bucak olduğunu öğrenirsin. 

Deye homurdandı. Kara Ce
henneme de: 

- Yürü ••• 

Diye bağırdı. 
Mahmutla Kara Cehennem, 

kapıdan fırladılar. Karanlıklar a
rasına karışarak kayboldular. 

* Doğan, kapıyı sürmeledi. Faz-
la olarak ta arkasına elindeki 
merteği dayadı. Kara Cehenne
min, yerde duran kılıcını ayağı
nın ucila bir tarafa itti. Ve son
ra, odadan içeri girdi. Fato 
baygın bir halde idi. Geni§ geniş 
nefes alarak F atoya yaklaştı. 
Elini onun baıına dayadı. Dalgın 
dalgın, yüzUne baktı. 

F ato, ağlıya aglıya onun elini 
tuttu. Takdir ve minnetle öptU. 

- Doğan.. sevgilimi.. Benim 
yüzümden, kendini çok büyük 
bir tehlikeye attın. Kaçalım .• 
artık burada bir dakika durma
yalım .. - dağ ba,İarına gitmiye .• 
kaya kovuklarında yaıamıya ra
ziyım... lhtimalki şimdi o adam 
gidecek.. kimbilir kimlere emir 
verecek buraya gelecekler.. seni 
tutacaklar •. ah o zaman ..• 

Doğan cevap veremiyor .. Kup
kuru kesilen boğazından bir tek 
söz çıkmıyor .. Bir elile Fatonun 
ellerini 11kıyor.. Öteki ile saçla
rını okşamakta devam ediyordu. 
O da, işin böyle olacağını bili
yordu. Fakat, gecenin şu vaktinde 
ne yapabilirdi? Bu genç kadın 
ve bu minimini yavru, nerelere 
sürüklenirdi?.. Güçlükle kendini 
toplayabildi. Gözlerinin ıçıne 
bakan Fatonun muztarip kalbine 
bir damla ıifa verebilmek için: 

- Korkma F ato.. Bu gece, 
hiçbir teY olmaz. Belki yarın, 
belki başka bir gtln .. 

Doğan IÖzlerini ikmal ede
medi. Erkek ve kadm seslerin· 
den mürekkep haykırımalar ara-

sında: • 
- Yanıyoruz, komtular ... 
Diye, acı bir feryat ifitildi. 

J>oian hemen pencereye aıçradı. 

• ( Arkaaı vu, 

~---... Be,lkl•f ~---... 

OiKiŞ YURDU 
•rahııili en yüksek biçkı mektebidir. 
apkacılık, yapma ~içek ve boya 

ıle tezyinat dersleri de vardır. Kayıt 
başladı. Ga~Ti mtlslimler de alınır. 

EL iŞi SERGiSi 
15 EylO.lde açılıyor. Duhuliye 

aerbeatir. Akatetler M. 

Geçende tartıldım, 150 

gram artmışım. O kadar canım 

sıkıldı kil.. Tekrar yirmi bet ki
loya dUşmek için hergtın alb aaat 

yürüycSrum. 

Den iz Y on an f şletmeıi 
ACENTALARI: 

Karaköy - J{öprııbaşı Tel. 4236! 
Sirkeci Mühurdar zade han 

Telefon : 22740 

-------------------------.. KARADENİZ 
2.inci arahk postası 

GÜLCEMAL 
vapurulOE>lül Pazar saat.18 de 

Galata rıhtımından kalkacak, Zon-
ldak, İnebolu, Ayancık, Samsun, 

Fatsa, Gireson, Tirebolu, Görele 
ve Trabzon'a uğrayarak Rizeye 
gidecek ve DÖNÜŞTE ayni 
iskelelere ilaveten Of, Polat
hane ve Ordu'ya da uğrayacak 
yalnız Zonguldağa uğramıya

caktır. 

Ayvaı il stlr'at postası 

MERSiN 
vapuru IOEylül Pazar saat17de 
idare rıhtımından kalkacak ve 
Çanakkale, Edremit, Ayvalık ve 
Dikiliye uğrayarak lzmir' e gi
decek ve dönUşte ayni iskele
lere uğrayacaktır. 

Mersin aralık postası 

ANAFARTA 
vapuru 10 Eylfıl Pazar saat lOda 

- idare rıhtımından kalkar. Ta
şucu, Anamur, Kuşadası ve 
Gelibolu'ya yalnız dönüşte uğ
rar. 

Limanımıza i'elme•İ beklenen vapurlar 
ViLl\X.\ vap•ıru 12 l1 )lül pazar 

( ltalya ve Y unaniatao ) dan. 
KALDEA vapuru 12 l~ylUl aalı (Ba

ttım ve Anadolu ) dan. 
Umanamızdan side cek vapurlar 
VlENNA npuru 12 Eylfıl salı (l'ire, 

(lodos, Limaaol, Larnaka, Yafa, Hayfa, 
Beyrut, lskeoderi) e, Sirıkus, • apoli, 
ye Cenova ) ~ a. 

KALDEA vapuru 13 Eylul <·arpm
ba ( Köstence, V arna ve Burgaz ) a. 

BULGARİA vapuru 18 l~ylftl çar
şamba (IBurgaz, Varna, Köstence, Su
lioa, Kalu ve lbraile ) )e. 

Şimali, Cenubi ve merkezi Amerika 
ile A vusturalya, Yeni Zeland ve Aksayi 
şark için doğru bilet verir. ' lTAL YA,, 
vapur kumpanyasının Hiks vapurile 
muhtelit servis. 

Her nevi tafsilat için Galatada ı Ier
kez Rıhtım hanında ( Lloyd Triestino ) 
baş acentesine. 'l'elefon: 44670 yahut 
Oalatasaray•da sabık Selinik bonmar
şesi binumdaki yazıhanelerine. 'l'ele
foo: 42490 

" 11 

BIB.İ.TB 
Bu Sütunda Her gün 

• T erclime Eden: Hatlc• Hatip 

Varis Kim Olacak? 
-----

Alaska 'da altın arayıcısı, Nev
yorkta kundura boyacısı olduk
tan sonra, Londrada da kendimi 
tamamile mllfliı bir vaziyette 
buluyordum. Taymis nehri kena
rında duran tahta iskelelerden 
birinde oturuyordum. Halim epey• 
ce mUşkile girmişti! Y apbğımın 
farkında olmayarak yere eğildim 

ve ayaklarımın dibinde duran bir 
ıazete parçasını elime alıp ı&ı 
gezdirdim. 

Birdenbire heyecanımdan ölll
yorum 7.annettim. Gözlerime ina
namıyordum gazetede bir ilin 
görmilştUm. Ailenin en haylaz 
ve haşan azası olan • beni .. 
arıyorlardı! 

* Ertesi sabah verilen adrese 
gittim. Noter: 

- Geç kaldınız! diyerek beni 
karşıladı. Maamafih iş işten de 
geçmiş te değildir. Yirmi ~ sene 
evvel vefat etmiş olan pederinizin 
biraderi W ellaton vasiyetnamesini 
tanzim etmek için, sizi ve amca
zadeniz Miste~ Bobu anyor bul
maklığımı benelen istemişti. Am· 
canız sizi ve Mister Bobu birkaç 
ay için malikanesine dayet edi· 
yor orada geçireceğiniz bu birkaç 
zaman içinde her ikinizi de yalan
dan görüp ahlakınızı tetkik ettik· 
ten sonra ya sizi yahut amcaza• 
denizi tercih ederek mirasından 
mühim bir kısmını bırakacaktır! 

Bilaihtiyar gülümsedim: 
- Oraya kadar gitmiye dğ

mez, dedim. Bop ailenin en sevi
len ve en şımartılan bir çocup 
dur! Hiç ıüphesiz ki amcam kep
diıini tercih edecektir. 

- Böyle söylemeyiniz. Mesele 
zazzettiğiniz kadar ehemmiyetsiz 
bir şey değildir. Şimdi size yol 
için ne lazımsa tedarik edeceğiz 
ve yanınıza kifi miktarla para 
vereceğim. Bir an evvel yola çık· 
malısınız 1 

* Trenden çıktığım zaman kar-
şıma elli beş yaşlarında kadar 
bir adam çıktı! 

- "Siz Mister Çak Vellaton 
mısınız? Diye sordu. 

- Evet. 
- Ben de amcanızın katibi 

Bearce Buleymor'uml 
İstasyonun kapısında eski bir 

otomobil duruyordu. Amcamın 
kitibi beni bu otomobile - doğru 
götürürken "İşte amcanız!,, diye 
fıaıldadı. Amcam tiıman ve kır· 
mızı ynzlii bir adamdı. Küçlik 
ıözlerini bana çevirdi, gayet so

luk bir tavurla: 
- Seni "firdllğlime pek mem• 

aunuml dedi. Gir otomobile ıu 
kötey• oturl 

"" Amcanın küçük bir aaraya 
benzeyen erine geldiğimiz zaman 
Bop karşıma çıktı. O benden 
dört gün evvel buraya ıelmiş 
bulunuyordu. 

[tyalanmızı odamıza bıraktık
tan ve yilzllmlizl gözümüzü yıka
dıktan sonra amcamın yazı oda
sına gittik. Üçümüz konuşurken 
yandaki odada gayet hoı bir 
piyano sesi iıittik. Amcam gü
llmsiyerek yerinden kalkmışb. 
Yandaki büyük kapıya yaklafb 
ye aralayarak bizi de kendi ya· 

nına çağırdı. Yandaki bllyUla 
salonun ta öbür ucunda, kuyruklu 
bir piyanonun Önllnde feDÇ Vf 

güzel bir kız vardı. 
Amcam bize döndtı ve ya• 

VBfÇa: 
- Bu kimsesiz kizcalızı oa 

sene evvel evlit edindim. Şimdi 
kendisi yirmi Uç y&§lndadır. dodi. 

Genç kız çaldığı parçayı bitir
miıti: 

- Buraya gel Daisyl 
Yanımıza geldiği zaman, D.U, 

nin uzaktan göriindilğtbıden çok 
daha gl\zel olduğunu ıötdtım. 

• Bop ile ikimiz Daiıy nin etra-
fın da birer pervane kesilmiftilr. 
Genç kız amcamın yazı odas1111 
düzeltirken, bahçede çiçek Te 
meyva toplarken kendisine yar
dım ediyorduk. 

Maamafih Bop bu hususta 
daha ağır bqlı davranıyordu 
bu sebepten amcam daha 
evvel beni fark etti. Birgtln 
beni karşısına alarak: 

- " Sen Daisyn'in etrafında 
pek fazla dolaşıypnun! " diye 
homurdandı. 

- " Bu yalnız Daisy ile bana 
ait bir meseledir! ,, diye cevap 
yerdim. 

- " Fakat ben varisimin ayni 
zamanda evlatlığımın kocası oJ .. 
duğunu arzu etmiyorum. B6yle 
olmasını isteseydim, Daisy'ye 
bütün servetimi bırakırdım. Eğer 
o varisimle izdivaç ederse kendj. 
sine beı para bile bırakacak 
değilim! 

- Amcacığım benim için 
Daisy sizin servetinizin mecmuım
dan çok daha kıymetlidir! 

Amcam omuzlannı silkti: 
- " Sen budalanın birisin 1 

diye mırlldandı. Yine tekrar ecliw 
yorum, ıana saylediklerimi unut
mal,, 

* Daisy'ye bahçede tesadüf et-
miştim. Kendisine yaklqbm. Kl
çücük elini öperek : 

-"Mis Daisy, dedim. Size ne 
zamandır söylemek istediğim bir 
teY var. Beni dinleyiniz. Ben bu 
yatıma kadar haylazın biri idim. 
Yirmi sene evvel ebeveynimin 
evini terkettim. Hayatımı kendim 
kazanmak ve zen~ olman iate
dim. Muvaffak olamadım. Buglhı 
fakir bir insandan bqka bir te1 
değilim. itte bu sebepten sizden 
bugtin hiçbir teY, hiçbir söz iste
yemem. Fakat emin olunuz ki haya
bma yeniden başlamak için ceu• 
retim var. Beni bekleyecek mill
niz? Gayet iyi bili1orum ld bea 
büsbUtlin bqka bir adam olabi
leceğim fakat banan için Iİzİll del. 

Birdebire amcamın kitibi kar-
11mıza çıkıverdi •• benim IÖdm 
b&ylece yanda kesildi. 

Ertesi gUn Daiay piyano ça-
larken onun iskemlesinin arkuın
da duruyor ve notasını çeviriyor
dum. Birdenbire amcamın kltibl 
odaya girerek bir lilua benimle 
görüşmek istediğini 16yledi. 

Odasına girdik. Bu adamda 
bugün tuhaf bir hal Yardı. Ellerini 
oğuşturarak yutkundu ve nihayet: 

- Bugtın sizinle mllhim bir 
ıey hakkında konupnak iıtiyoru• 
Diye kekeledi. sazn uzatmıyaca

(DeTama 11 lachayfada) 
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ğım. Ağzınızın sıkı olacağından 
eminim. işte dün akşam amcanız 
karannı verdi. Varisi amcazadeniz 
Bob tur. Vasiyetnameyi ben tamim 
edeceğim. Aıncanızm bana pek 
büyük bir itimadı vardır. Ne de
mek istediğimi anlıyorsunuz ya?" 

- Hayır anlamıyorum. 

- Demek istiyorum ki Bob 
ismi yerine sizin isminizi yazmak 
rayet kolay bir iştir. 

Bu kadar büyük bir alçaklığa 
ve cür'ete inanmak istemiyordum. 
Amcamm emniyetini bu derecede 
suiistimal eden abJakswn karşı

sında hayretten titriyordum. O 
aükiitumu görerek cesaret e]mışb. 

Devam etti: 
- Tabii size yapacağını 

bu iyiliği unutmazsınız. Esa
sen daha bu hususta pazar
hk edebiliriz. Amcanız çok ih
tiyar, uzun müddet yaşıyacak 
değil. O ölene kadar size 
onun parasından dolgunca bir 
aylık verebilirim. Söylediğim gibi 
bugün işleri benim elimdedir!,, 

Artık bu pek fazla idi. Ken
dimden geçkin bir halde: 

- t4Mel'un köpekJ,, diye hay-· 
kırarak üzerine abldım. Gırtlağı
na sarıldım. Beraberce yere yu
•arlandık. Gürültiiyü işiten am
cam odaya girmişti. Katibini 
dizlerimin altında görünce deh
ıetle haykırdı: 

- "Aman Allahaşkına Jack 
bırak adamı... Öldüreceksin 1,, 
Bir müddt:t doğruldum. Amcam 
yerde bitap yatan katibine yak
laşmıştı. O bitkin bir sesle: 

- "Emin olunuz ki böyle bir 
şeyi bir daha sizin için yapacak 
değilimi., diye inledi. 

Amcam kendisini yerden kal
dmp bir koltuğa oturtmuştu. 

- Zavallı Oaerce, diye nıı
nldandı bu hizmetinin mükafatım 
göreceksin." Sonra bana yaklaştı. 
Ellerini uzatarak: 

- " Sevgili oğlum, dedi. Seni 
tebrik ederim. Bu tecrübeyi fev· 
kalade güzel geçitdin!.., 

- Ne lecriibesi?. 
- Bop ile seni' tecrübe ebnek 

istedim. Katibim sana söylediği 
sö.zJerin aynım da Boba söyledi. 

Fakat o bu tuzağa yakalandı. 
On dakika evvel kendisini kapı 
dışarı attım. Halbuki sen sevgilı 
yavrum, sen ihtiyar amcana ihanet 
etmek isteıııeclin, Dainsy'yi serve
te tercih ettin! ... 

Hiddetim son dereceyi bul~ 
muştu. Amcamın sözünü keserek 
haykırdım: 

- Demek hütün bunlar ko-
ıncdi imiş öylemi? beni deli yeri
ne koydunuz.haf.- İnsanın ahlakım 
tecrübe etmek için başka bir usul 
bulamadınız mı? Artık kafi! 

- Fakat Jack niçin böyle 
hiddetlendin! Varisim sensin! 

- Servetiniz de kendinizin ol 
ıunl Ben hemen şimdi çıkıp gi
diyorum! 

Amcam önüme geçmişti. 
- Beş dakika dur! diye yal

vardı. Sonra istersen gidersin! 
Daisy'yi çağırttı. Gen~ kızın 

omuzlanndan tutarak beni işaret 
etti. 

- Bu çılgını görüyormusun! 
dedi. Git onu burada kalmıya' ve 
varisim olmıya ikna et. Eğer bo
şuna gidiyorsa seninle evl~nrnesini 
tek!'~ et anlıyor musun! 

\ mç kız başını eğdi, yüzü
kıpkı nızı olmu~tiı. Bana yalµafb. 
Amcamla katibi yavaşça odadan 
çıkmışlardı. Eğer Daisy o tath 
çehresile yanıma yaklqıp, kilçük 

~lerile ellerimi tutmamıı, ve bana 
o güıe1 sesile : 

- Bana bir kelime borçlu
sunuz Jak, hatırlayorsunuz ya, 
geçen gün diyordunuz ki: Başka 
bir adam ola bileceğim. yalnız 
hunun için ıizin de ••. Ey .•• SözU. 
nüzU bitirmek istemiyor musu
nuz?. 

Birden bütün mukaTemetim 
kayboluverdi. Onu kollanmın 
arasına alarak, geçen gün yanda 
kalımş olan sözümü ikmal ettim. 

-"Sizin de beni, sizi sevdiğim 
kadar sevmeniz lazımdır Daisy!,, 

Rağbet 
Çok Fazla 

• 
Maarif Vekaleti tarafından iki 

ıene evvel tesis edilmi~ olan 
akşam kız ve erkek san'at kurs· 
lanna fazla rağbet gösterilmek
tedir. Bu kurslar için bu sene de 
fazla müracaatlar olm.Jştur. Kurs
lara talebe kaydı muamelesine 
başlanmıştır. 

Eksik Ekmekler 
Belediye memurlan son bir 

hafta zariında şehrimizin muhtc· 
lif semtlerinde eksik vezinli olarak 
satılan bir hayli ekmek müsadere 
etmişlerdir. ----

Teraziler Halckmda 
G6mrük umum müdürlüğünUn 

bir tamimine göre beş gramdan 
f az)a tartan teraziler adi, beş gram
dan nşağı tartan teraziler ise 
hassas terazi addedileceklerdir. 

500,000 Şişe 
inhisar idaresi rakı ve şarap 

doldurmak üzere 500,000 şişe 
satın almıya karar vermiştir. 

Çakmak Kaçakçıhğı 
Polis memurları Arap camiinde 

· mahkeme sokağında Mehmet 
kaptanın evini aramışlar, burada 
300 tane kaçak çakmak bulmuş· 
lar, müsadere etmişlerdir. Meh
met kaptan yakalanarak ihtisas 
Mahkemesine verilmiştir. 

Pratik F rmakologlar 
Protisy•n Fnrmakologlar Cemiye

tinin yeni idare heyeti intihap edil
miştir. Reisliğe Ahmet Nuri, Katip
liğe Bünyamin, Muhasebeciliğe Yunus, 
Vemedarhğa Filip, azalıklara da Arif 
ve Yaver Beyler ıeçilmişlerdir. 

• * ize T abiatinizl Sögligelim 
Reemlnlzl tupo11 ile gönderiniz, 

Kupon diler aaybmı~dadır 

45 Sabahattin B. (Burhaniye' de): 
Zeki ve gB:di 
pekçedir. Fi
kirlerini mO
daf aa eder, 
münakaşaya 
girişir. Milca
deleden çekin
mez, menfaat-

lerinden ko
laylıkla fara
gat edemez, 
Tahakküme, sert muameleye pek 
tahammnJ göstermiyecek gibidir. 

• 39 Kastsmonu'da 

• 

Ahmet Ef.: 
Zekidir. Oyu
nu da biraz 
fazla sevmek· 
tedir. İntizam 
ku yudabnda 
ihmalci olabi
lir. Sıkınblara, 
tlzilnlülere ge
lemez. Ça)mk 

müıteki bir 
vaziyet alir. 

4 7 Sı vas'ta bir kariimiz: Zeki ve 
hessastır. Si
masmda açık 
olmıyan ma
nah bir ifade 
vardır. Müte
fekkirlere şöh
ret ve ikbale 
alika göste
renlere mah .. 
ıuı bir tavır 
takınır. Geçim 
hususunda pek milfkü1pesent de
ğildir. Menfaatlerine karp pek 
kanaatkarhk göstermez. 

• 43 Samsun' da H. Kadri B.: Os-

rile alAkadar olur. 

ttlne başına, 
temizliğe ve 
intizama dik
kat eder. Za
vahirle meş
gul olur. Otu
rucu ve mu· 
ayyeq işlerden 

çabuk sıkılır. 
Hia ve beye
cap mevzula· 

Kayit Ve Kabul Şeraiti . 
1 -. Mektebe bu sene leyli ve meccani on beı talebe alına

cakbr. Girmek için kabul prtlan. 
A - Tilrkiye teb'asından ve hlisni.ihal eshabından olmak. 
B - Orta tahsilini bitirmiş çiftçi veya arazi uhibi evladı 

~~k . 
C - ·Yaşı on dokuzu geçmemiş olmak. 
D - Hastalıktan salim ··e Ziraat işlerini ifaya bedenen muk

tedir olmak. 
E - T ahsiJ esnasında mektebi bili mazeret terlretmemek ve ter

~~ttiği ~dirde kendisine yap•IU::ş olan bilumum masrafı ödeyece-
gme dau Noterden musaddak numunesi veçhiJe kefaletname 
vermektir. ,, 

F - Talip mıktan muayyen adedi geçc:-se talipler arasmda 
bir mlisabaka imtihanı yapılır. 

2 - Mektep Teşrinievvel iptidasında açılacağından taliplerin 
nihayet Eylülün 15 ci gtbüae kadar yukarıda yazılan evsafı hah 
olduklannı ishal eden vesikalarla birlikte bir istida ile mektep 
müdflrlüğüne müracaat etmeleri. "4674,, 

Zafiyeti umumiye, iştihasızlık ve kuvvetsizlik halabnda büyük 
faide ve tesiri görülen : 

FOSFATLI 

Şark Malt 
HULASASI 

kullanınız.. Her eczanede satılır. 

1 1 
İstanbul Altıncı İcra Memurluğundan: 
Bir borç.tan dolayı paraya çevrilmesine karar verilen Beyoğlunda 

Avrupa pasajında 15 No. dükkan< a mahcu:z bulunan 222 adet 
ipekli ve milslin kadın çorabı muhtelif renk ve cinste kadın kilot 
ve eldiveni ve muhtelif renkte yün ve kolonya 12-9-933 tarihine 
m~sadif Sah gUnü 12 - 14 kadar ikinci arbrma suretile sablacağm
dan taliplerin mahaDinde hazır bulunacak memura m6racaat etme-
leri ilin olunur. (206) 

Almangaga 
Boykot 

Cenevre, 8 - Beynelmilel ya• 
budi konferansı komisyonu bir 
karar sureti kabul etmiştir. Bu 
karar suretinde Alman mallarına 
karşı yapılacak boykotajın Atman 
yahudilerinin en iptidai hukuku
nun ihlal edilmesine karşı meşru 
müdafaa vasıtası olduğu ve bu 
hukukun iade edilmesi zamanına 
kadar buna devam edilmesi lizım 
geldiği beyan olunmaktadlJ'. 

Fransa Hava Nazır1 
Moskova'da 

Paris, 8 - Hava nazın M. 
Kot tayyare ile Moskovaya gitmek 
ilzere 12 eylülde havalanacaktır. 

ı Yeni Neşrlgat 

Saat ve ıaatçilik - Divanyolunda 
.aatçi, Saatçi zade İbrahim Ruhi 
Bey tarafından neşredilmiştir. Türki-
yeye giren saatler ve parçalan ile 
onlar için harice verilen paradan 
b&hs tmektedir. Türk T4yyare cemi~ e 
tinin bu işe nnzan dikkati odp edile

rc'k bunun tetırilrile üzerine almmı 

temenni edilmektedir. 

Ölüler evinin batıralan - DoEto
yevskiden Haydnr Rıfat B. tarafından 

tercüme edilmiştir. 884 sayfadır. Fiatı 
125 kuruştur. 

Telgrafçıhkta ana dilimiz Tel· 

grnfçılıktan ve Türk telgrafçılığmı 

vücude getiren ve bu i§e oalışan Mus-
tafa Efendi ve hayatından bahis bir 
eserdir. Yazan A. Baha fiatı 25 kuru~. 

SATILIK 
Boğaziçinin en kıymetli ve şerefli bir mevkiinde 

bugün kömür depoları olarak kirada bulunan iki 
ile bir parça arsa ve üzerindeki parça arsa 

sahilhane 
İstanbul Evkaf Müdüriyetinden: 

Sokağı MahaJlesi Mevkii Kıymeti muhammenesi 
Lira Kuruş 

21158 25 Kuruçeşme caddesi Kuruçeşme Boğaziçi 

Emlak No. sı 
Eski Yeni 
105 119 

Harita No. aı 

4 

Mıktar.ı cinsi 

3296 metre murabbaı ana ve Oie
riudeki sabilhane 

, 16938 00 " ,. " 105 11912 2 3242 metre murabbaı ana 
18459 00 ,. ,, ,. 105 11913 1 3533 metre murabbaı arsa 
Kuruçeşmede bir tarafı tramvay caddesi ile mahdut lebideryada kain sahilhaneden müfrez ve yukarda muhammen kıymetlerile mahalle, 

sokak, emlak ve harita No. lan ve mıktarlan yazılı ve halen kömür deposu olarak kullanılan arsalarla sahilhane ayrı ayrı satilmak üzere 
kapalı zarf usulile 2/Eylül/1933 tarihinden itibaren müzayedeye çıkanlmışbr. İhaleleri 30/Eylül/933 tarihine müsadif Cumarteei giinü saat 
15 te lstanbul Evkaf müdüriyetinde İdare encümeninde yapılacaktır. Taliplerin müzayede ve münakasa ve ihalat kanunu ahklmı daire
ainde muhammen kıymetlerinin yüzde yedi buçuğu nisbetinde teminatı muvakkatelerini ve teklif mektuplannı muhtevi zarflan tayin olunan 
pn ve aaatten evvel İdare Encümenine tevdi eylemeleri ve haritalarını ıörmek ve ,eraiti l&İreıini anlamak iatiyenlerio her p öğleden 
sonra müdüriyeti mezkure Mahlulit idaresine müracaat eylem~leri ilin olunur. u4530,. 



...,.. " ........ 
Resmi Liselere muadil 

Feyzlati Liseleri 
Kız Anlanlkly'de - Çlltesara,ıarda ERK e K 

Ana sınıfım, ilk kısmı orta ve lise sınıflarını havidir. Kayıt muamelesine dt.vam edilmektedir. 
Hergün müracaat edilebilir. 

Telefon: 36,210 

Erkek Feyziye Lisesi Nehari 
Memleketimizin en eski hususi lisesidir ... Ferzlr• mektesalerl cemiyetinin., idareıi altında manev! bir phıiyettir. 

Kazanç müesseaesi olmadığından ücret veeair hususlar hakkında talebeıine her türlü kolaylığa gôtterir. 
M .. lctep talebeııi.a ııhhati ve terbiye3İ ile ayrı ayrı uğra.,abilmek için azami tSO leyli talebe kabul eder ve her 

ınnırta otuz ~eften fazla mevcut bulundurmaz. 
t t E~IOlden ltlla•ren derelere ltafl•nac•ktır. 

Kayit muamelesi Cumadan maada hergün yapıhr. Mekt.ebin tarifnameai.ııi iıteyiniı. 

Telefon : 44039 

Nl,.nt. .. nda - Tramvar ve Şakaylk caddelerinde 

Şişli Terakki Lisesi 
Le~I • Nehari - Kız • Erkek 

M aene enel Seliuikte teaüı ve 1919 da lstanbula nakledilmiş, Türlriyeoi.o eıı eski hususi mektebidir 
.. R11•mt Lluı._'! •sad•l.tl N .m""m".l~t!n!n tliizgiinliil• M•,,,ift;• mutıtltlatır. · 

1 ız ve erkek talebe ıçın ranyana n genıo bahçeli ikı bıoada ayn leyli tetkililb ana -. ilk • orta lise 11 fla • 
Fraoıızca - almanca - İngilizce kurlan vardu nı n 

4S kişilik bir Maarif encümeninin nezaret ve himayeııine mazhardır. Mektep hergün ııaat tO.t7 arumda açıktır. 
Telefon: 42517 7073 

BUtün rakiplerinin 
Fevkindedir ve 
Fevkinde kalacaktır 
'l'erkibindeki cildi ihya eden unıurlar 1&yetinde 

KREM PERTEV 
Kullananlar uzun aeneler tazeliklerini 

muhafaza ederler. 
Y ağb ve yafsız cinslerini 

tecrübe ediniz ··--------.-.( ... , 411--
Gümrük Muhafaza Umum Kuman

danlığı lstanbul Sabnalma komisyo
n undan: 

l - Muhafaza memurlari için Aba ahnacak 2317 çift fotin 
kapab zarfla mtbıakuaya konulmuttur. 

2 - MOnakua prtlan ki;atlannm tudikli suretleri Gümrök 
·Muhafaza Umum Kumandanhtı lstanbul Sabn•lma Komisyonundan 
alınacaktır. 

3 - Mtınakua 25191933 tarihine raıtlıyan pazarteai gtınü saat 
en dirttedir. 

. 4 - M&aakauya ~ekler lıanei ticarethane veya imalathane 
aahibi yeya vekili olduklanm iabat edecek veaikai makbuleyi ve 
!»içilen bedelin % 7,5 gu olan muvakkat .Uvenmelerlni teklif mek· 
tuplariyle birlikte ihale ı&nlinden enel komisyona vereceklerdir. 

5 - Örnek Sabnalma ko...,ooancladır. l.tekliler orada 
16nllilirler, .. 4464 • 

• 

SON POSTA 
Yn'"1, Sigaa, HcfHltlis v. 

Hallı pzefesi ............ 
idare. İstanbul : Etki Zaptiye 

• Çatalçe me ıokağı No.25-1 

Telefon : - 20203 
Poeta kutusu: hıtaobul - 471 
Telgraf: lstanbul SON.-OSTA ................... 

ABONE FIATI 
'l'Ü.HKlYE .1!;01\ EBl 

1400 Kr. 1 Sene 2700 Kr. 
750 " 6 Ay t• " 
400 " 3 " 800 ,, 
150 • 1 " 300 .. ... -.............. . 
Gelen evrak geri verilmez. 

ı .. nl•rtlan mea•ua,.. allnmaz. 
Cevap için mektuplara ( 6) kuruşluk 

pul ilavesi lazımdır. 
Atlrtı• 4•1lıtlrll,,.ul (20) IC1ırıqtur. 

••••••• 11 

Gazetemizde t.ıkao rettim ve yazılann 
bütiin haklan mahfuı. ve 

gazetemize aittir. 

ZaJI - Barlından 161 tahvil nu• 
maralı maaş cüzdanımı zayi ettim. 
Hükmü yoktur. Bartın adliyeıinc:len 
mütekait Nuri. 

------------------" ..... ·-
Son Poata Maltb••aa 

Sahibi: Ali Ekrem 

Netriyat Mldlrl: HaUI L.ltfi 

-.. 

YAGMUQU 
NE BEKLE~J(N 

TULUM • , • 
ICA1ALOfruMUZU•llTIVIN18 

• 

'BOURLA BiRADERLER VE , .. \ 
(8988) -

TARSUS AMERICAN COLLEGE 
Amerika• Erkek Lisesi 

TedriHt 3 Tetrlnievelde hatlar. 
'fim deYreli Liae olduğu Maarif Vekiletince tudilı: edilmiftir. 

TUrlc99 lnglRzce, Fr•n.,zca: San'•t, Zlreat. TlureL 
Leyli Ücret 220 lira, Nehari ücret 40 liradır. 

Kayıt muamelesi yapılmaktadır. ~ ('71'> 

lstanbul ve Trakya Şeker Fabrikaları Türk Anonim Şirketinden: 
Fabrikamızda çıkarılmağa baılanan yeni sene mahsulü toz ve kesme ıekerler 29 Temmuz tarihinden itibaren bin kilodan az 
olmamak üzere her istiyene satılmaktadır. Fiatlarımız eıkisi gibidir. Yani ııtanbul'da Sirkeci istasyonunda veya depolarımızda araba 

. 

:::ıim ::;.~~Kristal Toz Şekerin Kilosu 36, 75 Sandıkta Küp Şekerin Kilosu 39,50 Kuru,ıur • 
• 

Ancak en az bet vagon tekeri birden alanlara vagon baıına bet lira indirilir .. lıtanbul haricindeki yerlerden yapılacak 
aipaii'ıler bede!in yüzde yirmisi peıin ve üst tarafı ham~le senedi mukabilinde ödenmek üzere derhal gönderilir. 
Depodan itibaren bütün masraflar ve mes'uliyet müıteriye aittir. Gönderilecek mal ıirk~t tarafından müşteri hesabına 
sigorta ettirilir. Sipariı bedelinin tamamını gönderenler için sigorta ihtiyari olduğu gibi en az beş vagon ıipariı 
ederek bedelinin tamamını peşin ödeyenler vagon başına bet lira tenzilattan istifade ederler. 

Adres: /stanbul' da Bahçekapıda Dördüncü Vakıf Han. No. 40 • 30 
Telgraf adresi: İstanbal, leker Telefon No. 24470. 6924 

1 

..,ofa•da 
Telullli... ~-- M. 

v ...... ••••• 

AHMET CEVAT ECZANESi 
T.- tuilli 1 .. Tel. 4818' 

BGtiln ııbbi ihtiyaçlarıaı:ıa cevap verebilen 86 senelJk maruf bir m8e81eH
dir. yeai •ahlbfal tanımak lifidir. Reçeteler bClyOk bir dikkat Y6 

cldcll ltir Uatimam n. haurlancr. 

iliç. parfümöri, müstahzarat f'IHt 

• 


