
Fabrikacılar Ne İstiyorlar? 

'Hariçten Kredi ile Ma
~ine Almak Mümkündür,, 

l'•brlll ..... mlzd• ........ ....... ..... 

\._ S....,ı Kr•dl eaa1r.. "·- JuiJorlar. Baalmcla ba lraaam 
t.&.t ~~ on d6rd&nden ltlbana b .. eenedenberi tatbik edilmekte 
;-- edilecek. Memlekette ..... ola• TetYild Sanayi kaauauna 
..... 1•bnın iakipfile p1c falda- detlftirdliinl .ayliye~k tatbik 
~ IJAJr d bal L- IÔ•llDa lr8Çlll•iDla bll' •lcldet 
~ • ar anu .,. 'ba• lçla tehir edilmuinl Deri .or1, ... 
~ ~anmı• tarafandaa mala- lar. Birind &kirde olanlar, daha 

isyan 
Asiler Irak Kuvvetlerfle 
Kanlı Eir Müsademe 

Yaptılar 
Berat. ıo ( Huauı) - Bat

dattaa yerilen mal6mata ,ar .. 
Banaa ha••li•inde yeni karıqa· 
laklar baılamıı •• bir ia7an ba,. 
ı&ıtermif tir. Banan kabileuae 
meuup, efradı kunetll Wr çete 
S.rke1ar mıntakaaana teca.O. 
etmiftir. Çete Ue Irak lnanetleri 
aruında bir buçuk aaatllk k•ah 
bir mn.adem• Japalmaftw. Irak 
hlkt\meti bldlaeyl ebemmlyetU 
tellkld .ttjji lçla rardama ım .. 
wet ıaadermiıtJr. Mlaademede 
her iki taraf ta mOldm miktarda 
yarah bırakmıf, çetedea 4, Irak 
ukerleriadea a ldp aı ... tlr. 

ayyare Piyangosu 
Tayyare Pıgangosunun al

tıncı keıide ine bugün başlan
mı fır. · KeşideJe ikramıge ve 
mühi/at kazanmıgan bileli r 
uçer lıra amorti alacaklardır. 
Kazanan numaralar on birincı 
aagf amızdadır. ~ .. lcılde kal'fllanmaktachr. Bir al1ade bllylk f •brika talüplerl-1 " fabrikacılar bu ı..- be- f o ... ,., 8 ına sayfada ) "-'---------:r QZ lSlZ Hikô.ye 

F'latl s bn, 

DUn ••hrlmlze ilk llulr J•OdL Raaalllanelle11 81dıtlımıa melD
mata gire bugOn hava açık ve Jatlf•tz geçecelcUr. Odunu• 
çeklel 360, kömUrDn okkaeı e kuru•• çmkmı.tır. 

DiplomatlaraHükmeden GizliKuvvetler 
• 

Fazla Tama', iki Komite-
ci ye Pahalıya Oturdu 

-46- Yazan: B!:f40~1 

A•r.,. .....-..1n uzektan ......... , 

- Hulasa -
Makedon7a lbtilll ko•lt .. l arHına 
ikilik flrmlf, komite reisi Jeneral 
Protoıerof, aJlll komlteala erk .. 
nı ııdan Mika1lol tarahadu lldllr
tGlmltUlr. C.a•aha adamlanacla 
p.,"ofle Pocef. ita laadlH berine 
korkarak liarlce 1ıa, •• ., bir taraf. 
taa ftalr .. IWir taraltaa Yup .. 
laYya'p llsmet r' etmekle berabu 
bir kolaJUlı balarak komite ile 
de temulanm mubalaaa •rle•lt
lerdlr. 8u adamlar Berlla ltalraa 
ıefaretlndu, bir daktilo Yaııtulle 
Yuıoala•1• .......... Mfand• 
tlfr .. lnl qırt11111ıar•r. Fakat dalaa 
••••I, bu daktllo. bu tlfr.,ı Fra .. 
aslara da aabltlp. Kom1tffller, 
Yuıoel .. ·lan memnaa ettlktea 
aoat .. hlıtlloaua .... na••••• 

laaberdar obmyarals Fr-ıaıdarla 
da te .... ı~mek tefbbOıünd .. 
clirler. 
Yuıotll• Ye FraD111 Jatlhba

ratı. ellerine .. ~. ltalyan ıifrul 
ayeaiocle lta11u laDk6metinia 
blltla .....ı Ye ..-lllalm mahab.. 
ratuu kolayLlrla alıp aça1or " 
ba 8Uretle ltaı,.. de•letinin, ba 
lkl •cnebl n rakip btlkimet 
U1'f181Dda bl~ bir mn kalmam11 
bal"'uJonla. Buadaa bir '*' .. 
ela ..ıant kltibl Garbeçro mea'• 
akli. Ça.kl .......... bir 1antte 
cea1a atramamak içla fİfreala 
plaaclltuu amlileriae m,UdlnMlDlt 
..,..._ olara"k ta tifr.O plea 
telgraftan açtp halletmenin çare-( o...,... 1 •c• .. ,.ıada ) 



2 Sıryfa 

.. - -
Halkın Sesi 

Nehirlerimiz Islah 
Edilecek 

~ehirlerimbden iıtifade ıdlle

eef: ııl va neblrlerlmfzin nlah 
ed.Jee"tlnl 7A1mı1ıık. Balkı
•ı~ b11 lt?Jıaata cll7or ~I • 

lfehmet B. ( Amerjlıaa XDtilpanetf) 
- aw. •ald .. ı .. ..,. '" ..._ 

,aa. s nr. Raeya'.. Wr ••lhr ... 
letdual e4ile• elektrik kanetile p
•it bir mıataka l»atta. bafa maki• .. .... ,, ..... ..... ..1a1rı........ ... ..... 
et..emls •adar tabii bir .., elaau. 
Ges.. .... Çıa'de bir ••ll'.r tafta 
(3t •l'1oa inan bof-ldu. Şm41 
Çıall!er baa1arm ıs!ahıaı Almaa mO.. 
hndial•r• tncli etmlt'er. Almanya'da 
feaal Ye mGhim tecriibel., yapı hyor· 
muf. HlkGm etimiz de bamdı • lat fa-
4e etmlye karar •ermekle cidden 
colı mGhlm Ye ba7ırb bir lfia •• 
kadclemesial 7apmıı oluyor. 

* Fikri Bey ıFatlb Çe9memeydanı ~) 
- Memloketimid ceanet slhi 

ı5rmek her TürkOa J•ıine emeli
dir. Neblrlerimbden •• ormantan
sıadea ld fade etmu·aı de isteriz. 
Fakat bunlar da biras para lfic!I:-. 
Olllemlr lerimla elbette ba aol • 
Nularımızı srarayorlar. Nokaan1 b:J
mek onu tamamlamalı için kifl b r 
Hbeptlr. Şimdi hl1'6metimiz Alm•n· 
1ada y•pı!an tecrübelerden l•t fade 
ederek ne· lrlerimis 11lalıa karıı.r 

•ermlft r. Bu allutlaaacak bir te
ıebbOetür. 

* Habip Bey ( l',atlb tramny teTak
kaf mahalli 82) 

- Topr•kl•nmıua •lbnda Hır· 
lardan beri uyuy•a ...Mlenlerimlzden 
lıtlfade •tmek ipa hamle halinde 
kuYvetll bir cereyan Yar. Nehrrlerl· 
m r.den lıtif ade edilmem .le tUiflnü
lGyormu1- Ormanlaumıa hakkında 
tark YiJlyet erlmi.zde tetkikat yap• 
tınlmı;lır. AHdolunaa blrcok yeri .. 
rinee •lihirn feh "rlerlmb:de la&:A 
elektrik bl.e yok. Nehirler mla l:»oı 
yere çatlayıp •ldiyor. 8 .ıa mıntaJu. 
larcla aılrıak kaaaklıktaa tlkiyet edi· 
rorus. Tabiahn bu bahıitler.acfen 
utifacle etmemiz IAaımd.,. 

' 
Gişede 
Bir Hırsız . 

Şark ıimendif er kumpanyua 
ameleainden Şebinkarabiaarb Dur
nn eneliai l'ece saat 12 radde
lerinde Bakarköy isfaıiyonu bilet 
ıiıeıinin camlarına keaerek içeri 
girmiı para çalarken cllrmümer
hut halinde yakalanmıştır. 

Makineyi Kim Çal cnş? 
Arapcamiinde kalafat yerind• 

tornaalık yapan Nobar Efendinin 
lnmdaa bir mtıddet enel 30 lira 
kıymetinde bir yağ m•kinesi ~a
lıam fbr. Nobar Efendi ba ma
kiaeyi o cİYarda lurclaYatçıbk ., .. 
pan Herant Efendinin dllldıAnında 
16rmllf, polU. haber Yermiftir. 
T abkikat neticeliade •akiaenin 
bir mlddet enel Nobar Efeadi
Dİll yananda çırakl.k yapaa luet 
taı .Uın-lan ~anarak ubldığı u-
1..W.ıı " izzet 7akalan1111ftır. 

. . .. .. ..... 

Azılı Bir Hırsız Tutuldu 
Sabıkalı Hüseyin İki Evi Birden Soyup 

Kaçarken Yakayı Ele Verdi 
PolWu, don birkaç •vi birden ıoymak cllretio

de balaaan sabıkalı bir hınw yakalamıılardır.. Yap· 
tıjımıı bkik1&ta g6re bu yakalanma hldiıeai ga-

bulunmalarından J.tifade eden ıabıkab Hnıeyin alt 
katt eline ıeçen eıyalar1 teker teker toplamıı •• 
yine kimseye duyurmadan dıtarı çakmıfl r. Sabıkah 
HOseyin ~ald ğı ma1lan az bulmuş clacak ki yine 
o civarda Şemsettin Ef. isminde birinin eYine gir• 
miş ve birçok eşya daha toplıyarak kapıyı açmıt 
ve dışarı çıkmııtır. Fakat Hnseyin yOklendiği eı· 

rip bir leAdilf neticeıinde wka bulmuştur. Maruf 
ulnkalılardan Edirneli Hliaeyia dQn Eyüp tarafla· 

nna ritmlf, bir müddet orada dolaştıktan sonra 
Defterdar• geçmittir. Hueyin burada birkaç evi 
ıazledikteu aonra Ahmet Ef. laminde bir zatin evi-

llİ ıGzlhle keıtirmiı Ye cebindeki maymuncuklarla 
kapıyı ya•qçacık açarak kimseye sezdirmeden içe
riye s irmiftir. Bu ı.rada eYdekileria yukar1 katta 

yaları g&tllrllrken büyük bir sürahi birdenbire 
hırsızın ıırtından yere yuvarJanmıı ve bir tangırb 
kopmuştur. Kanlan ıürahinin ıeaini İJİten devriye 
memurtarı yetiterek Hilseyini yakalamıılar, karako· 
la götürm ütlerdir. 

Federasyon 
Ticaret Odalarına Yeni 

Bir Şekil Verilecek 

Mnderriı Hakkı Nezihi Bey 
tarafından memleketteki bOtün 
ticaret odalarının federasyon ha· 
line ıelirilmesi hakkında geçen 
ıene ticaret odası kongresine ve
rilen rapor nazar dikkate a1ınm1t
br. iktisat Veklleti bu meselenin 
1eoiden tetkikini Ye yine bir rapor 
Terilme.Iİai bildirmiştir. Tilrk tica
ret odalannın Beynelmilel ticaret 
birliğine kabul& esnasında Türki
ye'de ticaret odalann.n federas
yon haline getirilmeıi temenni 
edilmittir. Beynelmilel ticaret 
odasnun nizamnamesine göre, bu 
teşekküle aza olacak odaların 
mutlaka federaıyon haline l'eti
rilmi, olll)aları icap etmektedir. 

Geçen 1ene ibrncat ofi•i de 
ticaret konıreaine bir rapor ver-
mİflİr. Bu raporda ayni naeıele
den ehemmiyetle bahaedilmiıtir. 

Tarihi Hırka 
Bir Tiırlü 
Bulunamıyor 

Konyadan Sadrettin K neYİ 
kütilphanesinden (Evkah lıllmiye) 
müzesine ~önderilirken esraren
giz bir tekilde kaybolan Mubid
dini Arabinini hlfka11 ile tarihi 
ve kıymetli ıeccade etrafındaki 
tahkikat henüz bitmemiıtir. lıtan
bul Evkaf idaresi ile Konya evkaf 
mlidürlüğü arasmda muhabere 
deYam etmektedir. Konya Ev
kaf idaresi bunlann latanbula 
gönderildiğini tesbit elmiı Evkaf 
MüdOrlüğii de o vakitki dcıyalar 
arasında bu e~yanm Kc nyadan 
fstanbula ı öndeJ'ildiği hakk nda 
telgraflar bulmuıtur. Evkaf MU· 
fettişleri tahkikata deYam edi· 
yorlar. 

Gayı imübadiller 
Kongrede Hararetli Ten

kitler Yapacaklar 

Gayrimllbadiller cemiyetinin 
fe•kalade kongresi 15 k'nanusa• 
nide toplanacakt r. Gayrimüba· 
diller ara11ndaki ibtiIAf baraı-etli 
bir tekilde devam etmektedir. 
Bir kıs m gayrimDbadiller ıimdilri 
idare heyetinin de muYaff ak ola
madığı kanaatinde olduklarındası 
kongrede idare heyetini tenkit 
elcniye haurlanmaktacbrln. Bun
ların içinde cemiyetin feahini bile 
iıtiyen er vardır. Gayrimübadiller 
hükumete müracaat ederek bono 
fi:lllerinin muayyeu bir ıeviyede 
lutulma:sı için tedbirler alınmaaını 
temenni edeceklerdir. 

İdare heyeti azalan i.e l'ayrt
mübadillerin hukukunu korumak 
ıçı azami derecede çalışıldığı Ye 

baz sahalarda muYaff ak oldup 
kanaatindedirler. 

Günün Tarihi 

Devlet Banh.ası 
netlerini Sa tanlar 

llaaılan ,U. liraya a.adar 
memurlardan ine uı izamı De 
Bukaıına mlraca.t eılerdı it 
HDet'erfnl Maiye Vel<i etine 
maktadırlar. Şmd•ye kadu yal 
fstanbul'da bht betyliz kadar mem 
run laisM Hnedl ıı-t n alınmıı 
l.tanbal'da menut (1800) l lkmekt 
muallfmiaden hemen eKHriıl hi 
eenetleriai 1atmıtlard1r • 

Kırtasiyeci'. ik :e Moc1dele 
Aıakara - De•let oa i,.eler:ade 

kırtaai muamelitı 1a · elt-şfrmek 1 
teıkll edilen Müs tt t.ı rl ar Kom 'ıyo 
tetkikata bqlamı \t r. Komisyon i 
lçtinıa1nı Sıhhiye Ve. i etıodo ya 
mııbr. 

Zahire Borsasında 
Diln Anadoludan fıta n buln do&. 

•aıon t uğday aclmit v iyi mali 
) ed kurnıa kadar •a hlınıştır. 

f on pl1aaeı hara e 1 dir. ih 
cat içıo lamlr .,. 1.t nbul,,an 
alınmab.t•du. N,on b r balta a 
frnda iki lira fırlamıthr. 

Borsa'd1 
Din borsada dOyunu mu•ahblde 

59 kurut 38 paradan, A H do:u obl
t"&ayonu 42.2.), Rumelı , lmeadin.l 
575, Bon Anadot 4585 t .:n ınuame 
rörmDıtllr. Birkaç •aode'lb'!ri A 
Çimento fabrik,.ıı bi n e un eti 
Gaerlne fu"a it ol4uğu:ıdan bu ta .. 
y ,Jit 1020 kuruıa çıkrrıı7 . ır. 

Yırtık P~ralar Nasıl Degişece 
Şimdiye kadar v1r tık pualar 

defltlirflmeei edd b
0

r tılimatnam• 
16re yapıh:rorda. Bu 1 u1U1ta J' 
ltir talimatname 7apı mıt ye • 
tallm.tnamede olmıy<ın yeni ... 
konulmuıtur. Bu ta mat ıamenla ... 
l'ünlvde DeYlet Ban ıa,. Is anbtll 
ıubeeine tebliti beh le ımektedir. 
Teblltat vapıhr yapı n aı l 1rlık pr 
ralarıa ldetlttl.rilmoı ) eni eaaıla 
rare yap1lsc:alıbr. 

Japon fla:l 1 rı 

Mimar Sinan 
Büyük San'atkirın Kabri

nin İnşasına t-aşlanıyor 

Evkaf MUrakipleri Camileri 
Teftiş Ed;yorllr 

EYkaf fdanıinin beş murakıbı 
ramazan mOnasebetile bergün 
camileri teftiş etmektedirler. Ca· 
milerin temizliiine ve ısınmasına 
itina edilmektedir. Müftülüğün 
tayin ettiği miirakipler de cami
lerdeki vaızları lc:ontrol ediyorlar. 

lktı .. t Vekaleti ta <u 1Hrln4 .. 
japoa mallannın kinunuaanl n ibr 
1etine ka dar çduuılmaaına müsaade 

Bir Teklif .;~~b~·Pansiyonu lkmıl Edili 
Fi loş Yapmak f çin imtiyaz DariilfDn\JD arku ndaki talebe 

EYkaf umum mlldürlüiü Türk 
ıan'atkln Mimar Sinanın Süler 
maniyedeki kabrini tamire karar 
vermiı Ye (7700) liralık da bir 
tab8iaat g&ndermi~ti. Kabir, bü-
7ük ıan•atklran töbretile mllte
naaip bir tekilde yapbnlacaktır. 
Civannda bulunan bir iki d8kkln· 
la arsa da alınmış oldutu için 
dftnden itibaren İf" baılanmıştır. 

Belediye Alacaklarım istiyor 
Belediye gaz ve benzin fİrket

lerinden her ıene teftiı Dcreti 
namile bir para alrnaktadır. Sene 
nihayeti olması dolayisile, be!ediye 
gaz prketlerioden 93ı senesinin 
teftit Ocretlerini iıtemittir. Bu 
licretler mlleıaeselerin ciroauna 
ve ıermayeaiue l'öre deiiımekte
dir. latandarUan 932 aeneıi ficrcti 
olarak (4500) lira iıtenmiıtir. 

Kaçakçılık 
' Dört Kaçakçı Yakalandı 

Ve Mahkemeye Verildi 

Gü~rllk Mubafaıa Baımlldi
riyeti memurları dün yeni bir 
kaçakçılık vak'aaı meydana ç • 
karmışlardır. lıyaa, Mustafa, T e
mel, Şaba.n isminde dart kaçakçı 
ln~ iliz bandıralı Heluao Yapurun· 
dan ipekli kumaı, eabun, IAvaota. 
karyola örtüıil veuirc kaçmrkeo 
yakalanmışlardır. Kaçakç lar der
hal (b~isaı ntalıkcmesine \•eril· 
111iılerdir. 

istenildi paoaiyoou geçen se.ıe tamir eda. 
mit •• fakat para yetifmedil.' 

Fransız Ye Türk aermayedar

Jarandan m8rekkep bir grup bD

k ümete milbim bir teklif J•P
mııhr. Grupun diğer mllmeuil
lcri 15 Klnunuaanide latanbula 

için bir luaau ikmal edi!ememİf' 
ti. EYkaf idareai ba işin ikm• 
için (5) bin liral k tabıiaat Yel'! 
miftir. Yakanda İf e bqlaaacaktar 

Belediye 
g .. lecekler Ye Ankaraya aiderek Bütçesi 
lktıaat Veklleti ile temaa ede-

ceklerdir. Grup yinni IMt .... 
müad\:tle ve aekia villyete mun
hasir olmak Ozere filoı yapmak 
imtiyazı iatiyecektir. Bu it için 

lbı mgelen fabrika latanbulda 

lı yapılacak ve aabf teıbit edilecek 

1 

sekiz vi'iyetin budutfan dahilin
de olacaktn·. Hllkümetin bu 

te~lifi kabul edip etmiyeceji 
benl\z belli değildir. 

Hazır /ant/ı 
Belediye .. lauebeai (9.13) 

çeainl bamfam11tır. Bugua 
doknda Muhiddin Beyio riya 
altında btitlln beJ .. Jiye erkim 
daimi encOmen azaları tuplan .. 
rak (933) bltçr:.ıinin müukr 
reaine batlayacaklardır. Bllt 
mibalu:reai bir laaft•y• lca 
ikmal edilecek Ye ıubat iç 
maında Ş•h~ mecliıi&ae veril 
cektir. 

Jon Postanın Resimli Hikage si: Pazar Ola Hasan Beg Digor Ki: 

- Fazla ı ıl glSz çıkarmaz J - Eğer fazla mal 2'ÖI ç kar- ı 
.... ler amma.. iaaa.a kolllfQ.. mam'f elaa.. 

- Telefon Şirketinin.. 

1 
- Miiştuilerinden aldıiı fazla ı - Dillen olup ınzlere 

parL. mazdı L • 
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Gtçen) d H 4 
8ir "ili e! e ilıeyia Avni Bey 
l~u ltri~hn . )'a~ım mUstemlike 

r lllJre ,, • ı~mınde lcUçllk blr 
l 1tr111 t~ıştl, TOrkiyeye ecae-
~~ 7eıun nasıl geldiğini, naııl 
"'iı" •rece iılerimiai eline al

..,: 1~nra nasıl TOrkiyenin 
• o1-.. ~., bir yarım mtııtem-

1.t Ya bııladıj'ını anlamak 
~b•eri okumak klfidir. 

· -...... d 1 ıermaye1I Türkiyeye 
, s:•ir yollar Yaaıt11ile gir
• di IU'a ya•aı, Ja•aı Ba~ 
bir itr ecnebi mUıuueler 

~er IDemleketin umuma 
e ••rmaye yatarmıtlardır. 

• --. ...... ~~ınıyeıl artbkça biı de 
"' llı kaybetmiye ylı tut-

' 
I
Y•nm bir mOıtemleke 

~ nıişizdir. 
, .. ,.._ .... _ dbl iıtildll kaYıuaaa bls 

.. aıladık. Herılln bir 
ıııa~•lc ecnebi Hrmayesin• 
'illa olduğu kadar muhtaç 
•bı 11 ÇaiJıhlc. F.azla olarak 
uıııı •trnıayesl lle işliyen baıı 

. 'titt nı0Ues~eaelerl ıatın aldık, 
ht enuryolları ve T erkoı 

Şillldl 
dı d blktııadl lıUklll uha· 
' l 1 ı esaslı bir adım 
t11ı,~Yo!uı. Ergani madenini 

1 
ıçin inıaaana ihtiyaç 

., 
0 •n demiryolunu, ıi.mdiye 

"9• old~~u gibi tıcnebi ıerm .. 
hlt& degd, balkın termayesile 

•• karar vermiı bulunuyo-

811 k % ırann mana11 çok bO-

. t1~ıa bir maden iıleteceği· 
ır fabrika kuracağımız. 

. 'd'~b~delerimizden birini ia
•• it &r bale koymak istediği· 
, 'tQ tııın aklımıza ilk relen 

Qat ebı sermayeai oluyor. Bu
l~ltlinse evveli deYlet ser
~ Yapmayı dDıUnOyoruı. 

•tin aermayeıl yetmeue 
'....__ ıermayeaine mllracaat 
.~."' Bu zihniyet, milli ben-

'ciit llalaauı bir devletin ııdbal
• Mnıtemlike 'H yanm 

t-u d ke deYlet adamımn ıiıı. 
&.a •iildir. 

dllr! lclrarıo ikinci manaaı da 
a.; 
~,~ lcbbll bUytık iılere Jatara
~ 8.ır.ikmiı milli ıenetimlı 
~ •zı ecnebi sermayeaine 
id~ı ~rakan zaruret t ekısmen 

ta-. albuki iktindl iıtiklil 
,~ıı, başladığımız glloden

d,, b f •kir halk tabakalarına 
"h trkesin kumbara aahibl 

Ilı ıı:u, kazandığının bir kıs· 
~' lati~kaya yatı~dığını, bu sa
ı bij• Yonlarc. ıervet birikti
~. 1Yoruı. 
"''fildi ıltj._ • hu taaarruf aahasmda 
't tadcı bir devreye (Cİrmek ih
ı-. ~~Y. ı Bir milletin kazan· 

'-. ~lf· kıarnmı bir kenara koy• 
\ d • değildir. Kenara konan 

~d'1a 00ınuı paradır. Parnmn 
lJı İ~t~lab~lınesi için iılemesi, 

ı, kt •adıyatımızda rol oyna• 
-., ()tıul\r ~e~irmHi lazımdır. 
'n t •çın tasarruf edilen • Qa k 

,~ 1 b n ada tutmak kAfi de-
1rltr:ıu . kirh itlerde kullan

. "'l>i tır. 
;~"de11 t~~s~ rt"jimlnin hususiyet· 
--.'" bn •rı de ufak aermaye
I dır. UFUk sermayeler çıkar• 
) 'ti b& . ak paralar hiuo ae-
"~~ t ·•nde bir araya gelerek 
'd "•~İ 2cngin tirketler ve 

d· i,ltl. e~ • vUcude gelir. Dlln· 
1titıi •ııı ışittiğiııiz, türkiye' de 
"'tnef~rdüğünUz bütiin bll

'1tt.~ bf•k 1 mOesseselcr~ hep 
~ .. , ~ h' sermayedarların aatın 
-~, ttlrn-'~se ıenetlerile mey· 
'•),~ , ış erdir. But, ünkO mu-
•ı,;, i~itk~rnf yeJ~ri bir ferdin 

1 ~~6 ç crdın temin etme
tc: ftt ~ .. Ycktur. 
1ı. ~~ • &:.rgan • 
""t~ lıren d 1 madenine işle-
.ta t; l}«.!\fl ~ böyle bir teşeb-
'h i~ ~ilv:0 ~u battı lıletmek 

lı~aç .. ıralık bir ıerma .. 
20•t•rmektedir. Bu-

SON POSTA 

ı Son Postanın Resimli M-akalesi 

1 - Zekit n fitre, fukaraya yar• 
clı• lcln lılimlyetln kabul ettitl 
ltlr yardım uıulOdlr. Blı bayram 
7apark•• baıkalaranı Hfaletta ıör
••lır, bin bayramı Hhlr yapablllr. 

2 - Fakat mlnfeflt bir ıarette 
nrecetlnlı Hlclt •• fitre ile bir 
aileye bile ba7rA• Japtırama111nı1o 
Ufaıı ,.. Jerlnde yapılmayan 1ardım, 
gaye1e naUnalicllr. 

• 

a Zekti! Ve Fitre a l J 

~ 

3 - :ilmayel Etfal, Hillllahmer 
•• Tanare Cemiyetleri bblm mDn• 
ferJden yapamadıtımıı yardımı toplu 
ye letldlitl ı blr tarıda yapar. Onlar 
binlerce ntanclatımııın imdadına 
J•tltlr. Zıklt n fitreabl bu mGH· 
Hıelere Yerlnl1. 

Sayfa 3 

Münderecatımızzn çoklu
/undan dercedilememiş
tir. 

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

Inhisarlarda 

Bir Mütehassıslar Heyeti 
Çalııacak 

Ankara, 1 1 .(HuıualJ - lnbf
aarlardakl tılerde eıailı ıılabat 
y pmak için bir mlltebawı h .. 
yetin çalı1m11ıu Ubum a&r~ 
aıOıUlr. 

Bu mUtehaı111 heyetin Ocretl .. 
rinin temini için tllUln lnhiaan 
bOtçeıinden 35 bia llraJak bir 
munakale yapılacakbr • 

rfürk -Yunan 
• JSON TELGRAF HABERLER/ Yunaniıtanla TDrkiyı arasın

daki iktıaadl mUzakerat ileri .. l 
lktısadi Müzakeresi ilerliyor 

:·----------..--------~--------------------- mektedir. Heyetimiı Yunaoiıtan-da daha on bet glln kalacak •• 

Osmnlı Borçları Meselesi 
Firka Grupunda Müzakere ve Tasvip 

Olundu S. Şükrü B. Takdir Edildi 
Ankara, 10 - COmhurlyet Halk Fırkası Grupu 

Reiıi Vekili Ali Beyin reiıliğınde toplandı. lımet 
Pap oımanla borçları meaeluioin mOzakereainl ıon 
•aıiyet tızerinde kıaa bir bulln ile açta • 

1928 Pariı mukaYelesinde 64 aene mOddetle 
6diyecetimiı bu borç için her aene bir buçuk mll· 
yondan baıhyarak Oç milyon altına kadar çıkacak 
tediyatta bulunmak mecburiyetinde idik. 

Birçok hatip a&z alarak mUıakere aafhalarını 
Ye neticelerini tetkik etmiştir. 

Mllzakere nihayetinde hlik6metin hareketini 
taıYip eden bir takrir kabul edilmlıtir. kabul edilen 
dlter bir takrirleSaracoğlu Şükr Beye memnuniyet 
ifade olunmuıtur. 

Son itillfname ile borç miktarı 8 milyon alboa, 
indirilmiıtir. Her aenı f aiı •• reılllmal olarak ödi
yeceğimlı miktu 700,000 altından ibarettir. 

* 

Saracotlu ŞllkrU B. hOkümetten •on talimat. 
aldıktan ıonra Pariae gidecek •• yeni eıaılu 
dahilinde parafe edilmlt bulunan mukavelenameyi 
lmıalıyacaktar. 

Osmanla imparatorlutuaun mlraı btraktıiJ bor~ 
lana yık6au 161,500,000 albndı. Bu miktardan 
yeni TOrk de•letioin lıi11eıine dlıen 107,500,000 
altın Ura idL 

Media, birkaç ılln aonra yapacatı dewe tatiHul 
mltıakıp yeniden açddıj'ı zaman yeni bor~ mu
kaYeleıial imaalanmıı Ye tatdik için kendisine 
anedilmlt bulacakbr. 

lktısat Vekili \ • . 
G ı.k z . ·ı·x.: . . Gazı Hz. nın 

em ı te eytıncı ıx.mızı h tl . 
Tetkik Edecek ega a erı 

Gemlik ( Huıual ) - Buraya 
ıe!en haberler• i6re Gazi Hazret• 
leri ile beraber tetkik sey1abatiae 
çıkacak olan lktaaat Vekili Celll 
Beyin zeytincilik bakkın .. ı tet• 
kikatta bulunmak tlıore Gemlii'e 
de ıeleceji anlatılmaktadır. 

----nun için iki tertipte ödenmek 
Ozcre hiıae senetleri çıkaİacaktır. 
Bu hiase senetlerine senevi mu· 
ayyen bir faiz verilecek, ayrıca 
her ıene bQııl olıın kirm nisbeti 
&denecektir. Bundan mada do her 
sene bir ikramiye dağıtılacaklar. 

B&yle bir it ecaıebl ıcrmaye
darlarına arzedilmiı olsaydı, 6 
milyo yerine 600 milyon lira 
.ermekte tereddüt bile etmezler
di. Bunu hOkOmet dahilden temin 
etmek iıtiyoraa, milli iıtiklllimizi 
artık feda etmek istemediği, 

ecnebi ıermayesine yUı verme
miyen karar vcrn1iş bulunduğu 
için yapıyor. Bizim de onun ka
rarına yardnııımıı.. milli iıtiklAli· 
mize olan imamnnz: n bir ifadeai 
o?acaktır. 

Ankara, 11 (Huıuat) - Gul H1. 
tetkik ıeyabatl•I ••naaında Bahke· 
ıirl de ıereflındirec:eklerlnden, bu 
aarada Refılclmhur Ha. leriae mO. 
ilki olmak lsere Meella Reial Kl· 
zım Patanın Ankaradan trenle Ba· 
hkeıin •itmeleri kun•etle muhtt.• 
meldir. 

Müthiş 
Bir Arbede 

Berlia 11 - Nazi'ler, komll· 
nlstlerin bir içtima nlonuna gir· 
mişlerdir. Bunun Ozerine iki taraf 
arasında bir mOcadele baılamıı 
ve blltOn mobUyeler ıillh olarak 
kullanılmıtbr. 80 masa ve 270 
sandalya parça parça olmuştur. 
Nazi'ler tarafından ııkılan g6ı 
yqı döktilrUcO gaı lr.r, kargaıalığı 
bUsbUtnn arttırmııtır. Beı Nazi 
ile bir lromOoiıt tnkif edilmlıtir. 
20 yaralı kaldırılmııtır. 

Tahriri Nüfus 
Ankara, (Huıuıi) - •1'Urkiyede 

iki nnci tahriri nüfusun 935 ae
nesinde yapılması takarrDr etmiştir. 

. 
JSTER /NAN, /STER 

Yağmur 
Garbi Anadoluya Mebzul 

Yağmur Yağıyor 
Tire, 11 ( Huıuıi ) - Bu ha· 

yatly• dün gecedenberi allrekli 
yaimur yağmaktadır. Saat aeki:ıe 
kadar Tlre'ye 75, Baymd r'a 00, 
Ôdemi~'e 121, Torbalıya 134 mili
metre yağmur yağmııtır. - 1ecip 

Layiha Hazır 
Benzine Yüzde 10 

ispirto Kanıtırılacak 
Ankara, l 1 (Hususi) - Zirant 

VekAletinin hazırlad ğı bir kanun 
llyihaa na göre benzinde ~o on 
nispetinde iıpirto karııtarılmaaı 
esaaı kabul edi:ccektir. Tayyare 
benzinleri bundan müstHna ola· 
caktır. 

Bir Meb'us 
Kömürle Zehirlenerek 

Ölüyordu 
Ankara, ı 1 (Husu&I) - 'Sam

ıun meb'uıu Ruşeni Bey odasın· 
da kömllrden zehirlenmiş, o 
esnada teaadUfen kendisini ziya
rete gele Nalbant oğlu Hıfzı 
Beyin çilingir •aaıtasile kapasmı 
kırdırmak ıuretile içeri 1ıirmesile 
kurtaı mışhr. 

iNANMA! 
G n:a:c.telcrde okuduk ı 1 Cemiyetinin mOfett iıleri tanfından tHblt edilnıif, hu 
"Bazı •t ab:ıcıların ıon günlerde arabalarını uabacıların ilimler! ait oldukları beled ı70 4ubderine 

fas'a yük koyarak haynnlııra i :ı:1yet ettikleri, yok~ı· HrllmitUr. Haynnlara i :ıiyct eden bu arab:ıcılardan 
larda hıılva nlarrn arabalara çekemedikleri lçln ıalup• para cuaaı ahaacalctır 
lcri bra m dan fnla ca dövüldU!tü Himayei Haynnı.ıl · 

0

" 

' 

oradan Sofyaya gidecektir. 

Yeni Muallimler 
Ankara, 11 (Huauıl) - Maa· 

rif blltçeain• yirmi muallim ilAYt· 
•I hakkındaki llyiba bntç• encB
menlnce kabul edilmiftlr. 

Yeni İnşaat 
Ankara, 11 (Huauıl) - Nafıa 

Ziraat, Adliye Veklletlerile Tem· 
yiı m~hkemeal vı baplıbaae bl
nalarmın lnıa11 hakkınnald kanun 
liyibası bOtçe encümenince kabul 
edilerek heyeti umumiyey• ıH· 
lcolunmutlur . 

Bir Teşebbs 
Bir ecnebi Hrmayedar aurupu 

yerli bir inşaat firketi ile anla· 
ıarak bedeli on aeaede &denmek 
Dıere OıkOdar'da, Bebek'de Cad
deboıtan'ında, d6rder, beter 
odalı villalar lataıına t•bbGa 
etmlftlr. 

Ş.brimiıdekl koopvatiflerdea 
blrill dı Hllrriyetlebedlye tepe
ıinde lıluedarları için bedıU oa 
•enede &denmek illere llçer bin 
liraya mal olacak iki yOa: eY 
y1ıptıracakbr. 

J pon Sefiri 
J.•poıı Sefiri Oı~da cenaptan 

dUn CenoYreye hareket etm;ıtlr. 
Ankarada cereyan eden taka1 
ml\zakerabna Japon maalahatıU
zarı devam edecektir. 

Bir Terfi 
lstanbul GümrlliUodekl 8 fnd 

lhtisaı Mahkemesi Reisi Hasan 
Fev:ıi B. Temyiı Mahkemeai A:ı.a
hğına tayin edi~miştir. 

Posta Ücretleri 
Atioa IO (Husuıl) - Tllrkiye 

ile Yunaniıtan araaındaki poıta 
llcretlerinin azaltılmaıı hakkında
ki mukavele dün burada imza 
edilmiştir. Azalhlma miktarı ıim
dilik Yunanistan için bir drah· 
midir. 



' Sayfa . SON· :POŞT·A 

.,Memleket Manzaraları, • 
l 

~ Ev DOktoru 

~-------m!'m-----------------------------------~~ Grip 160 Metre 
Der~·nliğinden 
Su _Çıkarılıyor 

Aydın ( Husust ) - ( Ş6nvet· 
ter ) isminde bir Alman mühen· 
<!isi ( 160 ) metre derinliğinde 
yerin altından saatte (150) metre 

mikabı ı;u vermiye mcktedir bir 
makine yarın şt r. Bu makinenin 
geçenlerde Berlin'de Şarlenburg 
Ye ( j !a ) mıatakalarındn bu maki· 

nenin bir heyet huzurunda tecrü• 
beleri yap lmıı ve mvaffaki)etli 
neticeler alınmışlar. Bu yeni usul 
ile öyle eskisi gibi kilometrelerle 

uzaktan madeni borular vasıtasile 
ıu getirmiye lllzum kalmıyacakbr. 
Şimdiye kadar ocak (50) metro 
kadar yerin lt ından su ç karı• 

lıyordu. Bu yeni kPşif ile hemen 
her yerde yerin alhndıı saklanan 
ulardan istif de etmek ve bun

ları toprak atbm çıkarmak müm
kün olac ktar. Bu uıul eski Usule 
nazaran yOıde ( 40 ) daha az 
masrafl e d lıa alim bir su· 
rette tatbik edildiği için Almall-' 
ya'da derhal teammüm etmi tir. 
Öğrendiğime fÖru Aydın bele• 

diyesi bu u ulnn kAşifi M. ( Söo
Yetter ) le muh ber etmiş ve 
kendi ini Aydmı. da el ctmi tir. 
MUtehaasıa Af man mühendisi bu 
da eti kabul etmiştir. Şu gllnlerdo 
memleketimizie yelecel; vo Ay
dınd tetkik t yak c ktır. 

Evreşe'de 

ç akka e' a zan 
eceler Eğ enceli Geçiyo 7 Çocuklar 
Şark Ok yarak a şiş To yor ar 

Çanakkale 
(Hususi) - Şeiı. 
rimiıde rRmazan 
daima büyük bir 
hususiyet rze
der, bu aene ra• 
mazan güzel, ı l ı k 

ve güneşli bir 
bav ilcı girdi. 
Fakat birkaç 
glln onra don· 
durucu ecğuklar 
başladı. Maama
fih geceleri se

ma çok berrakhr. 
Ram uııno 

aeldigini bütün 
bakkal ve yemiş-
çi dUkkan!arındakf bazırhk daha 
onbeı gün evvelinden haber veri· 
yordu. Evkaf müdürlOğü, bnton 
camilerin bııdanalannı ve tamira• 
tını yaptırrn·ş, minarelerdeki elek• 
lirik kandi!lerim ikmal etmişti, 
evvelce Fatih zamanında yapılan 
bir ca:niin yerine inşa edilen r.a

mii kebir ıebrimizin en bllyilk 
camisid:r. Fakat e:ı çok kalaba· 
bk topl yan cami <l~, i~kclo civa· 

fv'lalatya' da 

Çan 1ckalenln umumi menz raaı 
nodaki iskelo c miidir. Bu cami
de haf .z Ahmet Efendi taraf m• 
dan v•uzlar verilmekte ve ikindi 
namPzmdan sonra da güzel sesli 
lıafızlsr tnrafmdan muk heleler 
okunmaktadır, diğer bütün cami· 
lerde de vaızlar •eritmekte mu
kabeleler okunmaktad r. Bütün 
cami:erde ezan •e kametler tllrk· 
çe olarak okunmaktadır. 

Ramazandaki R'ecef er bUyOk 

bir cani lakla ge

çiyor. Be:ediye· 
nin tadilen İn'la 

ettirmekte ol .. 
duğu sinema ma
alesef ramazana 
yeti şemedi. Bu
na mulc:abil yeni 
yapılan Askeri 
inema çok ka· 

lıb l ı k oluyor. 
Halk bur vak .. 
tine kadar Bah
ris fh •e bclc
diya gazinc un-

da eğlenceli bar 
ıakit aeçirmek-
tedir. 

Akşamlan"" mabalJ• çoculc...rn 
ramazan mahıuı beyitli ıarlulu 
okuy rak evlerden bab1iı topla
maktadırlar. Yine davuJlu bir şa• 
has ta ba ekilde para topl mak· 
tadır. Bilhaasa biri gırnata çalan 
diğeri .. Yıldızların altmda_." ıar
k ını okuyan iki kıpti de l5nleri .. 
ne gelenden babıit almakta. oo· 
lardo ramazanı bu tekilde lıti1-
mar etmektedir. 

Halk Maarifi Ve Tasarrufu Mahkumlar Okuma Yazma 
Çok Seviyor Öğrendiler 

Karaman'da Maarife Karşı Büyük 
Bir Tehalük Var 

Evercşe, ( Hususi) - Evreşc 
Saroa körfezine 6 kilometrı l.JO-

fcde çok bereketli bir ov oıo 
ortasında iri bir ko bac.kbr. 
Ahali çiftçidir GeHbolu~ım Pc-

ıaeliue geçen yollarm uğrağı 
olan bu kasabacıkta 260 ev 
1276 nuffiı Yardır. H_vaların fe
na gitmesi ve farelerin i&tiiAsı 

yllzOnden çiftçi bir az bozuk va• 
ziyettedir. Köylil be ytizden ıa

bire ictihsal edeı.ıemiş, bir par
çada horçlanrauştır. 

Evreşc küçük bir kasaba ol
makla heraber dnimn yeniliğe 
haliişlcer, maarif sever bir halk 

ü le ini sinesinde barındırmak· 
tnd r, ram zanın baş ndanberi 
burndn ezan e vckamet t ür l<çe 

okunmaktadır. Çocuklarımız ta· 
ıarrufa çok riayet etmekte, suka· 
haklarından imal ettikleri kum
baralarda para birikt irerek ban• 
kay götürilQ yat rmaktadırlar. 

rapkirc!e TUrkçl Ezan 
Arapkir, (Hususi) - Remeza

nin birinden itibaren bütün ca• 
milerde ezan ve kamet türkçe 
olarak okunmıya b şlamışlır. Bu
rada küçük çarııdaki hamamda 
çalışan Süleyman oğlu Ali ile 
Tur un n ru oda bir f hı• gece 
hamama H tice isminde bir allif· 
te al rak eğlenirlerken yak lan
mışl r e adliyeye lealim dil
mişlerdir. 

Bordur 1 icıret Odası 
Bordur ( Husust ) - Ticaret 

Odası intihabında Hacı Nebi zade 
tükrü, Kahya zade Hamdi, Mus· 
tafa, V fl!ysi zade Hüseyin, Hü
ıeym za ıe Ali, Kebapçı zade 
Gümüş zade Ahmet Beyler Oda 
ida re l leveti Reis ve Azalıktarrna 
seçilmişlerd ir. 

Mal ty ( Husoıd ) - Hapis
hanede açıl n 1 ece dersleri \Oı( 
muvaffak olmaktadır. Okuyup 
yazmak bilmiyen bUtün mabküm
laı okuma ve ya%ma öğrenmir 
lerdir. MDddeiumuır:f Rağıp Bey, 
mabkQmların bu gayretJerini tak· 
dir etmiş ve kendilerine kıraat 
kitapları tem elmiıtir. 

Kaçakçllar ahkOm Oluyor 
Malatya ( Hususi ) - Adıya• 

mnn'nın Palaş köyünde Bekir 
oğlu Abo tütün kaçakçılığındcan 
altı ay harse, Ee' sen lira para 
Ct-znsına. Hurt ko , underı Ali ıle 
Momo oğlu Ali de rine kaçakçı· 
hk cürmünden on cıekizer ay hapse. 
Evinde kaçak tütün ve r;iğara 
kağ dı zuhur eden Toklu oğlu 
Bekir de se:dz y hapse mahkum 
olmuıslard r. 

Malat)alfa Ramazan 
Malatya (Hususi) - Son bir· 

lcaç günden beri Malatyada evrakı 
nakdiye fiat leri yükselmi~tir. Bir 
banknot 60 gi1müş kuruşa git· 
mektedir. Ramazan münasebesile 
et fiatleri de yükselmiştir. Evvelce 
gümllş para ile 10 kuruşa satılan 
et, şimdi bir gtimliş mecidiyeye· 
dir. Ramazan münasebetile Ma· 
latya kabv~erinde eğlenceler 
tertip edamiş, İstanbuldao birçok 
numara yapan oyuncular ve hok
kabazlar gelmiştir. 

Beypazarı 

Çocuklar Kızakla Kıı 
Sporu Y apıJ orlar 

Beybaz.arı, {Huausi) - Bura• 
d k ş çok iyi f eçmektedir. 
Geceleri şiddet!i soğuklar olm k

ta, her yer donmakta, fakat rUn
düzleri de bahtan okşama ka-

dar kızgın bir güne~ bütün con
ları eritmekte~ ir, hargün çcçuk· 

lar n kızakla kıı sporu yapma• 

l rı seyrin doyulmıyacak bir 
manzara arzetmektedir. 

aram n'da Gazi Uwmo!d ~I 

Karaman (Hususi) - Halkın 
gece mekt~plerine rağbeti art• 
rnıştır. K ... saba dahilinde üç tnne 
ilkmektep vardır. Fakat bunlar 
ihtiyaca kafi gelmemektedir. 
Kaza Maarif MOdürü Sadık B. le 
Kaymakam haJkm Maarife karşı 

gosterdiği bu tebalUkll milmklln 
olduğu kadar tatmine çabşmak· 

tadırlar. İl mekteplere devam eden 
talebo yekfüıu GOO dür. Fak t 
bu yakunuo haricinde mektepsi2 
kaim ı ve istediği, çırpındığı 

halde mektebe girememiş birçok 
çocuk Vardır. Sonra burada or• 
tamektep te yoktur \e bu ihtiyaç 
her.gün biraz daha artmaktadır. 
llmekteplerden her sene vaıatt 
80 • 90 talebe mezun olmata ve 

bun'ar orta tahsillerini ikmal 
edebilmek için baıka memleket• 
lere gitmek gibi bir müşkülle 
karşılaşmakta ve bittabi! muvaf· 
fak olamamaktadırlar. Bir orta• 
mektep Karamanlalan ıe•indir..., 
cek en biiyllk hediye olacaktır. 

~~~----------·· .. ------------~~ 
El' aziz' de 

Ramazanda Türkçe Ezan 
Okunuyor 

El'aıi:a: (Hususi) - Her yerde 
olduğu gibi burada da ramazan
dan itibaren bOtOn camilerde 
türkçe e:ran okunmuya baı!anm t· 
tır. ilk türkçe ezan bir ay evvel 
lzzetpaşa camiinde Müezzin Hacı 
Mehmet Efendi tarafından okun• 
muıtur. 

Halk, tUrkçe ezandan çok 
memnun olmakta ve bUyllk Gazi
sine dua tmektedir. 

Bucak'ta 
Meçhul Şahıst~r Bir 
Kadını Yaraladı 

Bucak, (Huıusf ı - Çavuof ar 
mahalleıinde oturan deli Ömer 
kerimesi Fatma evvelki gfin ka• 
pısmı çalan mecbul bir adam 
tarafından tabanca ile ağır au
rctte yaralanmııhr. 

Bu meçhul adam F atmamn 
evinin kapısın çnlmıı ve Fatma 
kim olduğuğunu anlamak için 
kapıyı açllğı zaman b:çbir fey 
&öylemeden sillbıoı çekip ateş 
tmişlir. Mechul ıahıı aran· 

maktadır. 

Nasıl 
Tedavi O,.unur? 

Havatar iyi f ıı< ıt kıs!ll 
..-----.... '. . d Gt PFhiz ıttırat sız ır.. ~ 

celeri ve sab
1
a, 

E$astır t e y i 0 8 1 ç a • 

barometre, gündüz erı ümit ed 
mivecek kadar yü -<.se:j)·or. AJf 
gllnde bu derece l ıara:'et f 
bAsıl otmasmın d<. ğurabiJecri 
netico ne~le, soğuk algmlığı ; 
griptir. lhtilAtlar d:ıha so 
ıelir. 

Blltiln bu iptidai soğuk ıı1~ 
lığ ı ve grip içiu son det~td 
bas as davranılmalı ki. ~P" 
o ticeler hasıl olmasın. 

eselft grip oldunuz: tıJ 
tedavi edilme!isiniz ? .. il 

Şöyle: Griple beraber b';'~ 
derhal ı:erhiz yapmalı ytW' 
lll, yoğurt, yahut ta sebze ıu~ 
yapılmlf çorbadan başka bir~ 
içmemeli. Odadan çakm ıJJ 

Ta ki hararet düşsün. 
/ Aynı zamanda, hc1staya ıbl~ 

mur •erilmeli, evvelce bir aıU• 
alınmalıdır. Bu müshiı ya Jugil~ 
tmu. y magnezi tuzu yahut J 
Yano gibi bir maden ıuyu J 
malıdır. Eğer gripin tezabO~I ~ 
daha ziyade ciğerler nahiyesıı> 
g6rDIUyorsa arkaya tentürdi~ 
ınrmeli veya hararet .erici Y" 
muk kullanmal.dır. Ara sıra ~ 
ru •antoı çekmek te laıımdır. l, 

Eier gıripi ntesıri daha ziy• 
k ip Qzerinde görülürse, o zaıJJ~ 
kalbi kuvvetlendirecek ilAç alı 
malıdır. Bu i!Açlar dahilen alııt; 
bileceği gibi, deri ıdtı:ıa ıırtJJf 
teklinde de olabilir. Eğer hB'tt 
lık aaabl tesirler ya ar ve ha•~ 
da, bu yilzdeo bitginlil' ve to-' 
bir aukut görünürse, o zaıJJ J 
kinin alınmalıdar. Sa ısi at, yab it 
kloridrat ıekiHcri şayam lerdbt~ 
Ayni zamanda kov\ e . arttı rıJJ 

için bir miktar şar i faydab~ 
Gllade bir veya iki ı-J hve kafltfl 
aarı kına kma t 7.U almak -t 

blloyeyi ku•vetlen~irmek no1'1
1 

ııncfan tavsiye eciilebi ır. rlıt pf 
od , İcab na göre .~ttyn ı · J 
ıu içine atılarak kokusu çık;ı~.t 
mıt okaliptüs suyu i.c havııllJI' 
dırılmalıdır. 

Bir vap8riratör bu v:ı zi_f~ 
g6rebilir. Yalnız g ripin teşbı:> A 

~1 

gOçl eştir~n !10~~.ı , b.~ h~stal ~~ 
dogurdugu ıhtiiatlan ır kı bu~ ti' 
da zaturrie, teneffüs cihaı:1 ıl ~ 
habile karışık za tür t ie, cığer ·'• 
tihabı ve ihtikanı, ciğ"r şişkini;\ 
barıak hastalığıdır. • u bosts 1 fi 
lann her biri hususi bir ted1,1 
usulü takibini icap e e r. Eg' 
grip ilıtilüt yapmazs1, ıyilleşıı>:,ı 
ıekiz güne mütevak ~ ftır. f D t 
nekahat devresi uz ın sürer. 13~ 
hassa vücut kuv\J e tt en dQşıJJ ~ 
olduğu için istirahcı t · ve bes~f' 
miye ihtiyaç zarurid.r. Say ',-
hayatı iyi ve kuvvetı ı ıda, ~~ 
tedil vilcut idman , kuvvet ve ıt 
bazı ilaçlar, ~ ybQJ]i.en şeyi t~,~ 
fi için tavsiye olucaı.ı..ı ecek 
birlerdir. '-il 

Çankırı V l. iili v' 
Çankır. 11 ( l-IU3 US . ) - ı-

Hmizin Silifke v .la di.ıe t•Y >" 
olunacağı, yerine d btJf~ 
Ankara Vali rv-.uavıuı ıi~ ı,; 
derileceği babt'r vc:rı)ıtle 
dir. - Kadri 

Portakal E o 1 u gu t1ı' 
Atina, 10 (Husus i - Bo ;pıt' 

Yunanistanda ı ort ·l ve ·(it'' 
dalina pek mebzu ur. ~~ıi 
Pre•ezcden bergün s;c ler "'( 
ıevkiyat yap.lmakLad ır. P~[~ bV 
de en iyi portakalın çı ti 
dırahmiye ıahlmaktaoır. 

Dö 
Af· 
ita 

M 
ba,n 
lt•y 
Att 
tıı,, 

~llh 
d-, 

'•tt, 
\ıı, 
cı~ 



Siyaset Alemi 

Dört Mart 
~il.lıim Bir Tarilı 
rfade Ediyor 
~lddetl d4rt martta bitip. ,.rW. 
~ bk •keeri1etle defi .. • J••I 
4 ' l>arakaeak olu Amerika Araa1t 
~•ın Amerilcaya olaa ltorçlan 
Siulİnl ille defa •lıdea ••çlrdL 
t., ... •ıa •81 aldı. $im.tiye ka• 
!"t. ••TZa bkktada .... ı. •• 

flluını ileri allrmeJDlı otaalu 
~~~~Jet •ftılar1adalcl .. 1da11 
~ ..... o ••• ,... Chda•l1•tfl. 
-..; L~~ta._ •erkea .... ıtu.-..&t.-

...... ettL 
._ lbemlelcetla kreua• ••rm•lıı .. :.anda ra.terclltl dotra ıldlll .. 

1
d.lr •ttL Bu aoktadaa, lıtw 

~ bg t.lkt••t detltllditln• 
~ edecalc olaa 4art •art tarl...._1-. •W'Y•I. later 4alaa .. ...., ... 
~ tarahadaa borçlar •w.ı .. 
~ ...... bU bal tana t.lll•mak 
~ '~dltl takdirde. 'ha arıuya 
~ 1• ılıteril•elde ......... 

..&-~·-a ... , latedller. 
&.a~daa, laaricl ı,ı ... e. ta• Wr 
!:;':•&bibi o:dup kakı edilea 
'-it ta ı8ze karaıt1. Umamaa lttl-t!., rlrlnd<:tı bu aokt.ı .... 
....._,--hal etmedi. ..... il Mrcwa• 
..;;,.__,... Frannya, Yaktlle MrçW 
~iala el•erleU INw .. kilde 
~cejl yadedllclltl laalde M "-it tutulmama• 7010adea bu• 
~ nzlyetla hldla oldutunu 
.. 1 Ye l>a fikrlle amaml bir 
"-'ttet •yanchrch. Maamaflh Borahıa 
~••uıtald •allWyet w lhtiua 
.... edılmelde bera.._, lyaa 
~ ~ lıorcana Yer•••lt elanlar-. 
.... •lardaa billaaua Fraaaaya kU'fl 
~ •nrı bir müaamebada buluauJ. 
'-' ..... fikrindedlrlw. O derecede kf, 
M la •derae, bu dnletler Amerika 
.. hıaıile kredilerini luamlye ludar 
~lerl ıötüreceklerdir. Bu hal, 

•11 ı,ınd~. dlayanıa J••l bit 
~aet Hfbaaıaa Ye belkl de bir 
~-- noktuaaa •abli olacat na 
1'ıt laGkmettireb.l"r. Meterld. walİ• 

lı&ftaa baıa detft•e.ı.. 
Sflreyya 

4ııaeriJ<a'da içki l'" Bllnuiyatl 
Kalkıyor lu ? 

... \'lfia1rtoa 10 - Ayta mecH· 
~d~ye encllmenl, içki memnu• 
.;Wlllaia ilruı hakkında bir ka
~ IQıoeti kabul etmiftir. Fakat 
A.... -•uiyeti idame etmek lali) .. 
.:"fka hGldbaetJeri, ba mem
t;:•tl ifa edebileceklerdir. KOD
' de, içki .. tlf mahalleri Yleu
~ letirilmnini men'etmek hail-
~ •uhafaza etmektedir. 

BABİCI 

Fransa'da BUtçe Açılı Nasd 
Kapablacak 

Paria. 10 - Blitpdeld oa 
buç.ak milyar açağıa bpatılm ... 
için fayduı-ı birtakım memuriyet 
n nı:ifeler ilga edilecektir. AJDI 
zamanda ~a11tah n ~ıtam 

birtak m Terıiler ihdu edilecek· 
tir. Sanayi •• ticarette muamele 
ver,Ueri arhnlacak. bua mad
delere muDZAla ruimler ko .... 
caktu-. 

TEFRiKA NUMARASI: 49 

CIPBI GiBİSİ 
•ılLLI ROMAN,, 

Malaarriri: 81Uluı11 Calıil 

~ Hakkı Beyin teker n- - Kapayın ıu bahsi caoam. 
' için Edlrnede depo t.. Haydi masa balına. ( kaT) kaç 

l'laı hlll bekletiyoruz. lira olacak, Bop kaç lirL 
L.. ..._ Depo taburlara dedin de - lki yla lira kay. Beter Jira 
~. seldi. Da. rece Ulu bop 1 

h teftiyat J•pacakbk. Kırk - Çok 1 
banr!am1ft.k. Lldfehi... - Alay mı ediyorsun yahal 

~lıraf geldL SOreyya 8-?yin Az bile 1 Baksana kimlerle oynu-
...:_ --_Ylan blmı Çaresiz bot yona. 
~n oraya Jolladık. Askerin - Ôyle ya, r~milere kamOr 
~-. •n qajı bir hafta p sathm cive paranın n• oldufunu 
·~ unuttun. Bu kok klmDrD değil 

'd~eyya Bey ba ifte ~ole 

..... .... heı tbına retirtiyor. 
\.,. A birader iaşe huabına 

lııo, Haydarpaıa ambarları 
~· kadar bklam tıklım zahire 
S ~llıilyOp gidiyor. Sonra iqe S,;· Ylizde elli ziyula sn
~ • •ydea zahire al yc,r. Oa-

•ronlar da bu if• bağla-
lif~ "-eri nakliyat reciki) or. 

~ ob~? 
'"-lfe pqa kanfll'. Elbet 

d&iü Tardır. 

beyim rara. para 1 
- Adam sende.. para dediğin 

aekil Kazanıyoruz. Harcamak 
içia. 

Eir de Yeaik• ekmeği bekw 
liyenlere ıor. 

- Nesini ıorayım birader, 
dftnya böyledir. itini bilen ka· 
zan r yer, bilmiyen kaderine 
katı nır. Bet parmak birmi? 

Lev&ıım reisi muhavereyi 
deiiftirmek İltedi: 

- Haydi kA~t çekiniz baka
hm, kim kim oym1acak. iki 

IOll POSTA 

TBLGBArLAB 

= 
( kare ) yapabiliriz. Ufak istlyen· 
ler, dörl k6fe maaaya, bnynk 
oynayacaklar beı ld~ıeyel 

Zahire tnccarı: 
- Vagonlar m gelinclye krdar 

bea knçnk oyıuyacağım bitader. 

Param az. 
- Haydi caıuna baydl Ne 

kadar iıtiyotıun. Yirmi bi.n 

1eter mil 
DemiryoUar Komiaeri bunu 

ıBylediktea aonra yava,ca etildi 
fısaldad: 

- Geçea aktara Şişli'de 
( KAmiyab ) a p rlaata ylb:lk tak· 
m1paal kafir. Kıa iabiaar albaa 
mı alacaksan. Biz de "'öple ıelim 
rahuf 

Ô teki kaba kaba gilldil ı 
- Çok bir ter deiil bü!Ahi. 

Oç bin liraya aldım. 
- Amma çok değil 1 Biı bir 

işte ancak bukadar kazanıyoruz. 
- Sen kazanmak istiyorsan 

bana ayın 1001111 .a yirmi vagon 

hazırla! 
_ No v r rainl 

- Günu11Je haı.ırJ«raan bet· 

bin 1 
_ Nereye giJecek 1 

- Sofyaya 1 
- Bir çaresine bakar z. Sen 

yine bana bir hafta enelden 
haber ırer. 

- Elbette I 
- l:.u .ueyler, haydi bakalım. 

itte bu maaadil kaw iki yib (bop) 
bq JirL Küçük masada elli lira 
kav iki lira bopl Nua.l fena mı? 

- AIA. lliJ 
- Kızım Şayeste, •en 1am· 

m z lau ayrılma. 

- Benim rakımı buraya ıe
t~ bakayın, fU yaadaki maaa1a 
koy. 1 ir tabak ta ıueıe.. Ob. 
Ala 1 

Kiğ t çekip yerlerine otur
dular. 

Levu mc• uzak kilfede bia· 
bal' F arukla viaW İç•A ,Pilruba 
Haaıma aeillendi: r 

- t a ımefendi, ilk kltadı 
ai&iu içiu açıyorum. Şaaao11 
var mı? 

Genç kadıa ıaril bir hare
ketle oııa döndl!: 

- Şan11111 olduj'uou ADnet
meın, fa at aizin elinizden geçea 
kağaUar herkese uğur getirir 1 

Genç kadının ima etmek 
iste< igı 4eyi yalnız ıeki Deınir

yoiları Korr.ıs~ri anladı •• ıü
lerel\: 

- t a ı nefendi, ban mefendi, 
dedı. İğn~yi kondiıuıe, çuvaldızı 
batk sınai 

Ö ekiler oyuna daldıklan içıa 

Gönül işleri 
.._ ____ -~ - ____ _. 

bu muha-.erellİA iç yllıllDll kawa
yamadaJar, ıenç kacLn alçak bir 
abajorla aydınlanan kipde Bi.
baıı F arukla mkisin• deY&ID 

ederken oyun bltlhl laararetile 
baılada. 

- lJYertDI' OD lira. 
- Paal 
- G&dDm. 
- Yirmi oı... 

Pek 11A. 
- Klğat. 
- Menil 
- Baua iki kliıt Terhahd 
- Siz. 
- Bir kAtıt. 
- Tamam .&7leyln bakalım. 
- On Ura daJaal 
- Elhl 
- Yüz olaun! 
- Klfir tek kl}ıt alda. ıall-

ba flot tuttu. 
- Sohbeti 10nra J•P ...... 

azizin görmiyor musun. 
- Vallahi ıçimden bir ,.,.. 

ille gör! diyor. 
- Peki ıördtlm. Aç bakahm. 
- Kare! 
- Vay kafir, demek kaıe 

etti. Y abu tek kAiıdı mahaua 
alıı111-

- Ne yazık, onludan kare 
ancak iki yiU lira kaldırdt. 

(Arkuı •v) 



Dünya Hıicliselerl ı-
Sırbistan' da 
Bir R rtlak 
Hikayesi 

Bir bortlah ve dn perl efıa

Bır Aile Çıl
dırip Ôldü 

ncsi, Sırbııtanda 
bütün bir ailenin 
felAket• ui'r ... 

maııoa ve ıeci bir ıurette mah
•olma1ına ıeb p olmuıtur. Vak'a 
tarkl Sırbiatond , Mctroviçede 
cereyan etmiştir. Bu kaubada 
ıllrradao Stanoviç lıminde bir 
adam, bu adamın bir karııı ilo 
Dç çocutu •ardL Bundan Oç 
ıeno enel, bu çocuklar, ~·de 
bir hortlağın göztıktUğllnO iddia• 
1• başlamıılardır. Bu hortlağın 
ıDya batı keaik •• kcıik baıı 
koltuğutıda bulunuyordu. Her 
i&rilnUşte çocuklar feryat edi
yor •e bu hal babalarını müle
uıir ediyordu. BirgUn, aynı ,ha
Jal bizzat çiftçinin kendi ine de 
rörftnOyor ve bu hal bntOn .bu 
aileyi derin bir dehşete ıoiuyor. 
Vasiyet k&ylüleri de rahat11a 
ettiği için bir müddet bu aile 
köylüler tarafından tecrit olunu-
1orlar, fak t keıik başlı hayal 
ıörflnmekto de.am ediyor. Sta• 
ooviç papa ı çağırıyor, p r 
etmiyor. jandarma çotınyor, 
hortlak onları da korkutuyor. 
Arhk çocuklar dehıete dnımnr 
lerdir. Birer, birer 61Dyorlar. 
Analan çıldmyor •o o d• 
1avrularının y nına gidiyor, aile 
b bası be iıi ayyaılaia vuruyor 
Ye bir glln hayalet tekrar görU· 
nl\nco onu yakmıya karar •eri· 
1or, evini ate~liyor, Fakat alev• 
lorin içinden kaçamıyor, feryat 
içinde keba? oluyor. 

Dllnyanın en meşhur cazbant 
~eflerinden Cak Hilton, 

-M-a-ca-r-is-t-an--- trupile ber bcr 
dan Para aon ıamand 

Peıteye gitmlt 
Çıkarmak on beı gUn ka· 

Yasak dar kalmıı ve 
bnynk bir allka g8rmnıtnr. Ôyle 
bir alAka ki bu on beı gllnlDk 
müddet ıarfmda bUyDk bir par 
kazanmııbr. Bunun llzerine Mac r 
Maliye idaresi kendi11in·c bir 
mektup g6ndercrek bu k dar 
mühim M car p raıının barice 
çikarılmas na rnUıa de edilemlye· 
ceğlni bildirmlıtir. Maamafih aynı 
ldar., elind ki p ra ile cazbant 
ıefinln Mac riatandan mllccvher 
Ye yahut daha baıka kıymetli 
eıyalar aatın alıp sıötllrebilecej'i-
111 de ilA' etmiıtir. 

Filhakika Mncar hnkometi, 
Macuiıtandan harice muayyen 
miktar haricinde pa:a götorOl
mHini menetmiı bulunmaktadır. 

* Ne.-York'un maruf kulOple-
rinden birili ahi.ren ıillhlı 

Amuikan haydutların teca• 
vüzDno 11iJ'amıı· 

Haqtlatlula tır. Bunlar, dört 
erkekle ıon derece ıık bir kadın
dan mOrekkep bir guruptu. Hay
dutlar kulüpten içeri ıirer f,lr
snea baıır bulunanlara ellerini 
JUkara kald:rmalar•nı daha ••••I 
po~6ylcrile kıymetli eıyalarım 
inlerine atmalanm emretmir 
lerdir. Kulüp a1.a11 kendilerine 
Yerilen emri yerine getirmekte 
iken haydutlardan birinin aklına 
bir cemilekArlık yapmak aelmit 
•• bağ'lrmıı: 

- Nezaketsizlik yapıyoruz, 
eneli kadınlnr .... 

Bunun Ozerino haydutlar ille 
alarak kadınları ıoymıya baıla
ml~lar •e erkekleri geri bırakmı~ 
Jardır. Bu ıırada kulOp azalanndan 
doktor Murray pencerelerden 
birine yaklaşarak dııarı atlam •ı 
•• •az'iyetten zabıtaya haberdar 
etmiıtir. Gelea memurlar, h'ay
clutların dördUnll de yakalamıılar
dır. Bunlar iısiz kalmıı •e hay
dutluğa başlamıı takıl ıofarlerl 
ldL Yanlarındaki tık kadın, ıa· 
JAlll ha ret bir C0retJe tabanca• 
ıın çekm=ı. etrafını tehdit ede 
ede lutçm•>• munffalc olmu,tur. 

SON POSTA 

ÖLMEK ÜZERE BULU AN BİR ZANAAT ... 

On Yedi Senelik ahyac .A i Efe dı 
Şeyler A byo Ş ya ı Dikka 

Asri Rek amcı ıkta Mahyacılıktan istifade Edilemez Mi ? 
Mahyacı Ali 

Efendiyi, Sultan-

ahmet camünla 
bir k6ıeainde, 
o akıam kuraca• 
tı mabya11 ba
ı•rlarkea bul• 
dum. 

Ali Elendi ı 
mabyacılıta naaıl 

baıladığını bana 
ı5yl• anlattı ı 

- Daha ço• 
culdum.. At kel. 

tanclerlol toplar, 
~ve götnrUr, 

onlan iki eio' 

aras na ger'diğim ~-~-"'--~-~'-"----~-------~------"-~...___j~ 

Bul'DnDn mah
JaCJlan, hemen 
hemen hep bu 

Lltif uıtaıııu 
praldandır. 

L&til Ağama 
oflu Ahmet 
Efendi, Dolma 

bahçeli Nazmi 
Efendi, aabım 

Şerif Ef e~di, O.
mu Efendi... 

Mahyacılar ., .. 
11Dda t6bret ka
aanmıı olular
dandı. 

Mahyaa, rih• 
ı&rlı havadan 

hotlanmu. RUZ. bir tel tberine 
dıHrek kendime INhyalar lfle bu telterln Uaerln• kurulur iitda kand11Ier · J biribirlnı prparak kırılabilir, ya• aör mahya kurardım. 

ilk Mahya ... 
Git gide bende d4!1 bir mah

yacı olmak heYell uyanda. F atib 
camiinin mahyftcılarından Şerif 
Efendiye bir ramazan J:llnll, elin
de kandillerle raıtladım. 

San'atine hayran olduium ba 
eski mahyaCJya ı 

- Uğuı lar clıuo, Şerif Ef ••• 
dedim. 

- EyvolJ h •• Ev14t ••• Min reye 
çık cağım... Cevabmı ahnc bea 
do pe~ine tal:ıldım. 

Yolda m byacılığa dair konu
euyordulc. Mahya kurmaya olan 
meraltımı gören Şerif Ef. , bana 
bir teklif yaptı ı 

- Bu kıam mioareye bera
ber çıkalım.. Ban yardım eder
ıin olm z mı? 

Büyilk bir ıevinçlo teklifini 
kabu 1 ettim. 

Minrırede dikkat ettim, Şerif 
Efendi kandillerini tıpkı benim 
atkestaoesi tertibinde iplere dizip 
aşağı sallandır:yordu. 

Bu it bana okadar kolay 
geldi ki hemen ertesi akşam kol• 
larımı 11vayar k Fatih camiinia 
mio releri arasına ilk mabyamı 
kurdum. 

Şerif Efendi; bunu pek bo
tendi. O ıtınden aonra blltun 
ramazan, mahyayı tek başıma 
kurdum. Şerif Efendi art le mina
reye uğramıyordu. 

imtihanı Kazanınca ... 
Ertesi aenenin ramazanı daha 

bir ay Şerif Efendinin nezareti 
altında çuaklıkla çalııtıktan ıonra 
Evkahn açbiJ imtihana firerek 
Sultanabmet mabyacdığına tayin 
edildim. 17 aenedenberi mahya
cılık ederim. 

lıtanbul'da ilk mahyısyı Birlnd 
Sultan Ahmet deninde Fatih 
camii m&euinlerinden hattat Ke
fni Efendi kurmuf. Bu ıat sayıla 
hattatlardanmı1- Y azdı§'ı levhala• 
r.ndan birini iki minare arasına 
kandille de yazabileceğini padi
ıaha arzelmlı. iradesini alanca 
mahyasını kurmut- Bu ilk mahya, 
her tarafta beienildiğl için ra• 
mazao geceleri mahya kurmak 
Adet teamlll btıkmUne girmif. 

Mabyacabğın aaıl inkişafı Sad• 
razam Damat lbrahim Paıa za• 
manındadır. Ule deninin bu ıuh 
veziri mabyacılan himaye ede 
ede mahyacılığı ince, bodil bir 
aao'at haline ıetirmiyo muvaffak 
olmuf. 

Mahya Nasıl Kurulur? 
- Mah7a kura:aazda11 evvel 

Mahya!aPa dlzll n kandlller 

murabba çizgili kAğıtlar lizerin• 
arzu edilen yazı veya f ekil nok· 
lalarla g&sterilir. Sonra bu kAgıtta 
nokta ile gn terilen işaret, 
yazı Yeya ıckillcr, minarenin 
yllkseldiiin• g6r bOyllltOlerck 
bir ip 11.:erino dizilir. Kandil 
takılacak yerler, ip llı:eriode bir 
takım mc:ıin psrçal rile gGıterilir. 

Bu lı bitince ipler minarede 
birer birer açılır. Meşinlerin ye
rine kandil takılarak minareden 
a,ağı ıarkıtıhr. Mahya kuruldu 
sıitti, demektir. Fakat mahyacılı
tın bir takım incelikleri Yard.r. 
Yazanın hutıuıiyetini ve atız elliğini 
kaybetmeden kurulan bir mahya. 
uzaktan nasıl aöılct'i oqaraa, çar
pık •• ıöıteriııiz bir ya11 da 
okadar keyfe keder verir. 

Mahyacıhk, bir ıllrD kandili 
l'eliti sıOzel iki mioare araaından 
aarkıtmakton ibaret değildir. 

Mahyanın ıerokhlar1 Vardı 

- Eakiden mahyanın çok m .. 
rakhlan •ardı. Kel!i felll birçok 
klmaeler, minareye kadar çıkmayı 
ıöz.e ahr, mahya kurulurken gelip 
aeyrino bakarlardı. 

Hele iıminf hatırlıyamadıiım 
bir ıehzade, adeta mahya deliıl 
idi. l,ini aıUcUnU btrakır • bilmem 
iıl gOcO v rmı idi? • mahya ku· 
rarken 'bana yardım etmiye 
eelirdL 

Basa ihtiyarlar da bir gDo 
ev•elinden kurulacak mahyanın 
ırevzuunu kulağıma f111ldarlardı. 
Ş~yet başka mahya kuracak olıam 
Adeta gl\cenirlerdL 

Eski mohyacllar 
Eıkl mabyacılardan ıultan 

Aziz deninde bir Lltif uata 
•aran• Bil k•ndiaiue yetiımedik. 

.z.lar okuomaa olur. Karlı ba•alan 
durpnlufundan dolayı, açık, fakat 
rllıahlı havalara tercih ederiz. 

En GUç Mahyayı Nerede 
Kurdum? 

- En 2l1'1ükle kurduğum 
mahya ıudur : 

Bir gece Sultanahmet cami
inde ( Nurun aJA nur ) yazmıya 
çabalıyordum. Fakat aaat.erco 
uğraştığım halde, bir tnrlii k&n
dı,leri ileriye ıilremodim. 

Mahya, daha o za!Danler bilek 
kalınlığanda balatlar üz.erinde 
kurulurdu. Halabn üstnne ıim~ir
dco aimit ıeklinde boncuklar go• 
çirilirdi. Bu fİm§irlcr, iplcı biri• 
birine bağla idi. 

M hya için hazırladığımız ipin 
ucu bu ıimşirlerin uci rınd ki 
kancalara takılarak aıağı sarkıb• 
hrdı. Mahyanın ipl ucunda duran 
halkaya, aıaj'ıdaki yedek ipin 
ucu bağlanır, ip çekildikçe ıim
tirler ileriye doiru allrUIUrdn. 

O ~ece ilk defa, halatla bu 
işin ıökmiyeceiinl anlamışbm. 
Çektiğim mllıkülAt bana b ıka 
bir çare öğretti: Halat yerine 
tol, timılr boncuk yerine tunç
tan ufak makaralar kuiJanmıy 
baıladım. Mahya bu Yaııt. ile 
daha kolay kuruluyor. 

Zahmetine, Masrafına 
DeAmlyor ... 

- Mahyacılar enelce Evkaf 
ldareaindcn muayyen bit maaı 
al.rlardı. Bu maaı ayda ( 400 ) 
k.ıruıtan ibaret olmakla beraber 
yine bir derdimw ıörüyordu. 
Şimdi btıtnn ramazan için bir 
mahy•CJJa 20. ao lira •eriyorlar. 
AldıiJmıı para, yaptıiJmız itin 
ma1rafma •e ıabmetine yeti~miyor •• 

Fakat bia mahyacahktan .... 
aen kazanç beklemiyoruz. Bu itin 
at.rlığına baba yadielrı eıki bir 
zanaab &ldUrmemek ujruoa kat• 
lanıyoruz. 

Asri Mahyacllık Olamazmı? 
- Mahyaabktan a1rl ihtiyaç

lara a ör• ilttfade etmek imkinı 
varmıdır? Bunu kendi kendime 
dOıUodUillm umanlar oluyor. 

MeıelA diyorum, reklAm için, 
1.iya tertibatı yerine mahya kuru
lamaz.mı? Mahyacıl.u, az çok 
1anatkAr adamlardır. Alelade bir 
elektrikçinin yapacağı işle uata 
bir mahyacının iti araaınd elbette 
fark olur. 

V aktile Ayaıofya camiinde 
elektrikl~ bir .. YI muin,, yaım .f-
larda. Bu levha, bir kaç ~nrı 
durduktan ıonra ıiddetll bir 
rüxgArla darma dağın oldu 
O kadar maaraf ta heba olup gitti. 

Halbuki mahyacı, mahyasını 
her akıam değittirebilir. Bir 
rekllmm her akıam baıka baıka 
ç•fit uzetm•Iİ ttlphe Jok ki dah 

-
-f Sanayiciler liatta -f 11 luııur 
Hariçten Kredi Jıı Mat 

kine Almak 
Mümkündür 

( BaıtaartJ 1 tnei ıayfad•) 
dlr. ikinci fikri ileri ıllren)d -~ 
b nOz te~ekklU devreaind br 
nan fabrika aahiploridir. M 

Bia bu aılinaaebctle f bfP"" 
ıablplerinin m6talealarnn toplt 
dık. Fabrikacılardaa K~ı:un ~ 
Bey diyor ki: _J 

"-TDrkiye'de unayiin fnki~ 
için bundan bet aeoe e vel, 1 _. 
aeneaine kadar muteber oldl" 
Dzare kabul olunan Teşviki ~ 
nayi Kanunu, ıon çıknn Kr"' 
BankHı kanunile tadil cdilm~ 

Banka kuununa ~öre • ~ 
ıOmrllkıllı makioo 2'etirJJJ 
imk&aı kalmadığı iİbi fabrik.ıt 
nn kaıanç Yertiainden mucfi~ 
leri hakkındaki madde· d kııdl .. 
kallmuıtır. Teş•iki Sanayi KaJJll' 
nunun 1942 aenesine kadar ,_, 
teber olacatını dOşftnen nıf 
ciler ıermayelerini demire ff 
tHiaata kalbetmiılerdiı. Bin•! 
naleyh bugtln aanayiin biııı•r. 
•• inkiıafı için T epikl &ıı~t 
Kanununun bütOn muafiyeti ~~ 
daha on sene muteber olmaP" 
temenni etmek IAıamgelir.n 

Madeni eşya •• karyola l•r. 
rik 11 aabibi Halit Sew Bey P" 

tunlan ıöylemektedir: 
.. _ Teıviki Sana)'İ Kanunurıas' 

daha OD ICDO tatbik ıa uı~ 
kalması 1anayicilcr Jçiıı haf' 
bir meıeledir. 

Mevcut aanayiin ayakt dd' 
rabilmeai Ye inkişaf edcbılnıe: 
makine, iptidai maJde, ko.ıa 
vergiıi ve aaire gibi muafiyetli' 
rin ipkaaile a>fimkündilr. " o' ~ 

Birçok fahrikalar naoıı 
bOkO.metle temasa memur bulıf 
nan Medhi Bey ise fU fi irded'1 

., - BllyDk fabrikalar 1&nır 
kredi bankaaı kanununun tat~ 
kini lıtiycrlar. Çlinkl1 bu f b ~ 
katar artık makine getirOl~ 
ihtiyacında değildirler. T f k~.., iti 
devresinde bulunan ı n yi ~ b, 
sıflmrllksllı makine getir01~ ı.a, 
imklnlannı bulduiu takdird 
te•e11u •• tee11Us edebi'ir. 5'; 
nayi kredi bankası kanunu t• ...ı 
bik edilir edilmez. küçük ,cııll1' 
her halde mnteesıir ola k~ 
Banka kanununa göre fa~ 
rikaalar hariçten makine ı!, 
tirmek iıtedikleri ta"dirde 1" 
makinelerin terbini mukabili~~ 
bankadan para alabilecekleru 
Halbuki lktıaadl buhran d 1 yı.ıı; 
bilhaaıa Alman fabrikalan ,1 
ay Yade ile 111akine veruı11' 
talip olmaktadırlar. Son \'atiy~~ 
1'6re Almanlar Almauyadan ~ 
kine alınchiı takdirde dövia t -
dldab hakkında müsait bir b 
,ekli bulabileceklerini de ı3Y~ 
mektedirler. Bankan n yapa~ t 
krediyi beynelmilel makine pıf, 
Mııada bulmak daima m001k_~!I 
dOr. Ktlçllk Ye yeni ıana~ 
teeunıa namına banka kan t 
tatbik edilmemeli •• teşviki aan,'1 
kaaunu aynea ipka edi!melid~ 

Şunu da ı&ylemek l6zıP1 
ld Ankarada l~timalarına b•~ 
mıt olan YDkıek lktısat Mec 
memlekette ıanayiio inkişafı l~ 
bir proje hazırlıyacal:, bang.i .. ~b' 
aanayiln inklıafı IAıımgc:ldığJ !fi 
projede teabit edilecektir. D• d• 
doiru bir ifade ile. Tür!dY' dl' 
Hnayl hayab bir pl~na rapt dl 
lecektir. Bu •aziyet 1< rıı ıtl I' 
a6ı ı6ylerken inkişaf r.lAnı J:,, 
Hleaioi de gaz. önUndc bu 
durmak icap ediyor demek~ 

-=========----=-=== . ıııd 
boıa ıider Ye nnarı dık 
daha iyi celbeder ." ti" 

Mahyaca Ali Efendi, ••• -
baktı. Kuracajı mahyayı •"t,I 
namazından ev,•cl yetittirelı ,1 
için benimle konu~acak PC. 
Yak.ti blmıtb. 1'- 'T 



Bu Sayfa 
rııftada Bir Defa Neşro
uııur Ve B .. t.. O" M u un unya 
..,atbuahnı Size Getirir. 

Şu Garip 
Dünya 

9-)~'Poııya'dı adımın biri tram
d" ~J6lculardan birinin cebin
~ 1 lira çalarken yakalanmı .. 
d, tb~olda hınızın Oaaka ıehrla
h 11 boraa komlıyoncuaa oldu-

llt,1~la~ıJmıı Yo hır ız 300,000 

1 bır ICJ'YeU oldu~0·u itiraf 
ıu,. ·-

* k. Anıdolu'd Ortalıca k8yfl hal• 
ı~ hnl ıcno mUnaaebetilo ıig&ra 
tir~e~eye, ıiıara paral nnı birik• 

"'" b• k ., . ~J~ ır ooperaü t1111 et-
t karar Yormiıtir. 

* t'b~?11r clT rtnda bir k8yde 18 
b, ılc kız dUğUo yapmamıılar. 
'a,~tli~ere birer incir ikram et• 

' iktif etmiılerdir. 

v "" ~ •ktilı Vly na •te Budapefte-
~Gt l'tllcıelc cemiyetlerinde lıml 
811d

111'tle anılan Konttı1 K rolio, 

'd~teıte belediye.ine mOracaat 
'-•k ıokaklarda dllencUik ıt
~d lçtıı mOıaado lstemlıtlr. Bu 
'-bı~ Kont Gıraki'nln karın, 
~ Avuıtury lmpratoro Fran
~~. Jozef'in nra1 ubitlvinden 
~ baldw ldL 

" . ~llthay' de t>tr mahkemede 

' bir ıahit cliollyormuf. Der
~ larni'Jer arasından bir nı 
~"ltlalt. Hlkim "atın fUDD dııa
~ ~dire batırmıı. Fak at bir 
~ d lclka f a11la He ayal ıet bir 

~~· tekrarlnıımıf. O • kit 

' it V antrılok, 7a11l karn10e 
~.ıa::ı•n bir adam olduiu 

* ~ Jil>onya' da Tak eda lam inde 
\ ı:Pratora ıui'kıat cllrmlln
~ ' 111• mahkilm olmuı, ıonra 
~ladllaOebbet küreğe çevrilmlf. 
l~~t 0 bu edam tahliye edilmlf. ... ıı •. h \ ~to.n Pıı aneden çıkarçıkmaz 
~ .. obj) altında kalmif •o 

vloaU~tUr. 

.. ~ .... tile • * 
t, a.-.~d • da bir teknolojt mO-
" lta.._'a.a • Yapılan tetkikata g6-
~'"'-r .. çlılar aanıınlardaa, 

• ••anerJerdeD daha b .. 

İNANILMIY ACAK 
ŞEYLER 

Kıt'alar• blm nrea lr Haha. BualJ Fraoaada 
lalt Dfe 9ehrldlr. Krfıtof Kolomba Hlndlıtanıa 
r•hınu rlıterea •• Amerikanı• lımlDI lılulaa adaıa 
lnaracla J•tarda. Bu tehir a..ı .... Aaorıka a.mlal 
toa'la lçla bapam , ..... 

C.Hylr4e •ır 
.,..... .., •• 1c. 
Bir •1•t• 111n'i• 
tllr. Bu auıa'i •• 
J•fl ona J•rll• 
iv ppauıtar. 

Bu oda• eoG 
turJD ıaualkl 
a ati lua'lana• 
~ lr. Aun 
•tlka4'aa bul• 
4ujıa bGtüa 
•uelld alet• 

'-lal teph1arak 
.., mBH .tlcucl• 

.. tlralfllr •• '"'-• 
laruı he,.tal tal .. 
Wlaokt9dı., 

Bir· adam kırkında lhtl
ru aayalu mı? Eıkl 
Y unauiıtanda Mllo 40 
MAe dllnya pehliHa 
ıamplyonluiun11 muha
faza etmlıtir. 

Pamuktan Yapılan Evler 

Pamuktan yapllmıf bir 
kır evi 

Mat llarda lıittljimls hikly .. 
lerio ıOn geçtikçe birer birer 
hakikat olduğunu g~rllyotuz. 
Masallarda billOrdan kötkler Y r
mıt diye dinlerdik. Filhakika bir 
iki ıenedir mimarlar Pariıto ve 
Amerikada camdan evler yaptı• 
lar. Öyle evler ki botnn du•ar
lan camd1r. Fakat billtir aibl 
kalın camdır. Kınlmaz, fakat her 
tareftan ı,:Oneı ahr. lnaaın daimi 
bir ıenatoryom içinde 2ibidlr. 
~m~deAmer~~~~mu 

pamuktan ev yapmayı teklif et• 
mektedirler. Bunlar NeYyork'ta 
bir ıer~ido pamuktan yapbklan 
kOçOk •• mndellerinl teıhlr et
mİflerdir. Yukardaki realmler, 
bu modellerl 16alermektedir. E .. 
ler tamamen aırl bir mimari de 
yapılmııtar. Duvarları, taYanlıra 
ve dGıemelcrl tamamen tazyik 

Pamuktan ppılmıt bet odah bir 
ev ve bir garaj 

edilmlt pamuktan J&pıJmrfhr. 
Tazyik edilmft pamuk bir tuf la 
Yeya taıtan daha ıerttfr. So al
maz. 1anıındaa korkmaı. Bu 
ıuretle •• rDtubettea mOteeulr 
olmaz, •e aJıorta1a ihtiyaç its .. 
lermez. 

Modellerde iki ttb-111 •• R6r1J. 
JOruJ. Soldaki deniz kenarında 
Yeya kırda yapılabilecek bir ıay
fiyedir. Alt kati l•Hjdır. Bina 
mabıuı ayaklar tlıerino tutturul
mu~tur. Bu ıuretle rlltubetten 

mOteffllr olmaafna imkan bıra~ 
kalmam11br. MerdiYenl binanın 
haricindedir. içinde beı oda Ye 
bDlOn konfor teıkil&b me•cuttur. 

Sajdald reaimler, bir im eYJ 
oluak 1apalmqtll'. Bunlar da be
ıer odalıdır. MudiYenJerl JU
dandır. 

Bu mlmarlann fikrince, laaaıı
lar Deride tujla. taı ve betondan 
ey 7apmıya lnıum ıGrmlyecek· 
lerdir. Yannıo evleri ya camdan 
•• yahut pamuktan olacaktır. 

Senelerden Sonra Meyda· Şikago 
Ç k B• H k•k t Postahanesi na l an Jr a J a Amerika'nın Şikago ıehrfnde 

btıyDk bir poıtabane yapılmakta• 
dır. Poıtahaoe bina ı 45 milyon 
liraya mııl olacak ıehre ıelcn 
trenler postahanenio allmdakl 
lstasiyona gelecek, poıta)'I orada 
bırakacaktır. Binanın damı tay
yare karargihıdır. Postahane bir 
r undo 25 milyon mektup alıp 
aeTkedebilecektir. Tcşkilit o ka
dar baaitle~tirilcceklir ki on ıene
de yapılacak tasarrufla binanın 
inıa masrafı çıkarılacal<tar. 

1901 ıeneslnde Fransa'da bir 
cinayetten dolavı 25 aene kOrek 
cezasına mahköm olan Alfret 
Lermit ism'ndo bir katil Pariı'te 
yakalanmııtır. 

1 
rilmeaini latemiıtir. Mütarekeden 
ıonra terbiı edilmit •• Alıa1'ta 
Meç ıebrindt bir konıerve 
f abrikaaıoda çahımıya baş• 
lamııtır. Alfret ıon zaman• 
)arda buhran dolayaıile lşıiz 
kalmıı •• ıinlr h stal ığm 

Bu Sagfi 
Dünya 1'1 tbuatınd Çık 
Meraklı Hikaye, Yazı v 
ft.~akalcleri Bulacaksın1z. 

Ba l.panyol kadım 10-1 yqıncl• 
tlar •• 848 ~ocuk " torunu •~ 
4ır •• bunların bep•halıı ayıt •Jn. 
lslmlerlıd a&yllyeblllr. 

lnanılm'1yacak 
Şeyler 

~0111,ed• 
500 illi 

Slpra fçere1re11 J••aşç af 
mzdakl dumanı bırak nız IODl'tı 
11yredinlz. Duman yayılır, yayılır, 

dumam teıkU eden kOçllk parça• 
lar etrafa uçarak ince •• ıefal 
bir alı halini al.r. 

Dumam teıkil eden ba kDç 
parçalana herbirini bir yıld 
farzediııb o •akit •rz.1mızıo 
rllneıln içinde bulundu k 
natta olan ıayyareleri z çok u 
lamıı olurıunuı. Kiioat h raiha, 
laer Aat, heraaniye duman zib1 
Jayılıyor Ye bDyOyor. Bir k•ç bin 
milyon ••ne ıonra buallakti kll 
nat Ud miılino Yaracak. BugO 

bile bUytıklUğünll anla ak ıp. 
teleakopla ıısrüleo ea y • Jıl 

dııdan bize ıelmek için, ıtnedt 
6 milyar mil kat~etmk ıartile bize 

ancak 150 mil7on ıene 1 zımdır. 

Yıldızlar o kadar uıaktadırl k~ 

bmılardaD milyoncası bir dı 
bize bir bulut halinde görUunyo 

lar. Bunlar, bbdea kıl almıy 

cak bir ıOratle uuklaııyorlar, 

811 ıllr'at app yuluuı 1&11lyed 

bet yl1a milyoa mildir. Baıılarmm 
•undu llç miall dah• ıGr'atJı 

ılttiklerl d• t11bit ıdilm ıtir. 

j Kurıqloi 

ç.k 
• 

Tramyayda, tramvay paraıbu 
•ermeden inmeye mecbur ollll9 
aanız~ ne yapanıntı? iM çık.,.. 

mayıp iner ıf deniniz dciU mi? 

Halbuki Londra'da adamııı 
biri otöbftıte para veı meyi unuı. 
muı. Eve, d6ndllğQ zaman buno 
hatırlayınca otöbüı ş"rketlne & 
kuruıluk bir çek gönJ ererek t• 
e11ür beyan etmiştir. 

Geçen gOn teren paru nı 
6deycmiyen iki k dm da. po t 
ile ıirncndifer lcumpauy • n p 
ralarmı sıöndermiçlcrôır. Alfret Lermit mahkörn olduk

tan aonra GUyan'a gönderilmiş, 
GOyan'a Yardıktan bir mllddet 
ıonra fir r etmlye muyaffak 
olmuı •• Vcner.OellA'da amelelik 
ctmiyo baı'amıştır. 1914 to barbiu· 

muminin ilAnından ıonra, bOviyetini 
deği~tirerek Fransa'ya gelmiş, bıır· 
be iıtirak etmiştir. Alfrct birkaç 
defa yar&lanmıt •• bOıbllUln iyl 

tutulmuıtur. Bu ııralarda i~ıiz 
tahıiaatı almak için kendi bele
diye daire1ine mUrncaat etmiş 
Ye orada büsbUtDo ıapıtarak, ha· 
kiki hüviyetini bildirmi~tir. Zabı· 
ta Alfret Lermit'i tevkif ettikten 
ıonra, cinayetin bir kadın tara• 
fından iılendiğinl ı6yiıemiş, tahki
kat. doayetio baklkat•a bir U. 

• • 

Londra'da geçen h fta v rgl· · 
lerinl ödemek üzere m iye tahıil 
ıubelerine bOcum c en halkı 
cevap •erebilmek için. hllldhuet 
fazla memur kullannuy mecbur 
olmuıtur. 

· elmadaa tekrar c•phey• ıhd .. 

dm tarafından irtikAp edildiğini 
meydana ~ıkarmııtar. Alfret Ler
mit bu kadma Işık olduğundan 
oı.amu eİWly•ti keudJ r•pbiJm 

IÖ)•lemiıtir. Bu biçare adam bir 
alili butabaneaiAo akJ dilnıiftlt. 



İTTİHAT VE Ti 
Her hakkı mahfuzdur. - Nasıl tloldn? .. 
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Tur~an Paşa Münir Beyi İğfal 
için Saf Davranıyordu 

Erteıl gtınO MDnllr B. ıabab 
kahvealtıaı ederken, Turhan Pqa 
ile Nuri B. ıef arete geldiler •• 
Mnnir Beye kartlarını 16nderdl
ler •.• Mtlnir Bey, ıanld onlara 
birdenbire görmO, tı ta1ırmıt 
gibi karııladı. 

- Vaaaay efendim.. Hoı gel
dini:ı.. Safa geldiniz.. Sizleri bu
ralara hangi rüzgArlar alb.. Ne 
zamaıı teşrif buyuruldu. 

D:ye alaya başladı. Turhan 
Pa§a, Münir Beyi iğfal etmek 
içiı1 saf bir tavır takıoarak: 

.:.. Paris'e dlln nkf&m ıeldik 
efendim .. Vakit ıeç olduiu için 
rahatsız edemedik. 

Mllnir Bey, kendi&ine oyun 
oynamak isliyen bu adamlarla 
biraz daha eğlenmek istedi: 

- İnşalrab, beş on gGn kahr
ıınn: efendim? .• 

Turhan Paıa. ezile bOznle 
buı:ıa da cevap verdi: 

- Efeodirn.. Bendeniz, nlml
zacım.. Nuri Beyefendinin de 
dişleri ağrıyor. Eğer, ba auretle 
lıtanbula yazar Ye birkaç glln 
burada ikametimlzo mOıaade al
mak lutfünU diriğ buyurmazaamz.. 
Sonra. Zati ııliierindeo aynca bir ri
cam ·z da var •. MalOmu aliniz, bizim 
burada bir iki glln ikameti arzu 
etmemiz, bazı taraflardan ıuitefalr 
edileLiiir. Buna binaen ( zati ak· 
desi baueti şeh~iyarl ) ıe knrşı 
( ubudiyetimizin her zamankinden 
daha metin ) olduğunu da ••• 

- Aman efendim.. Bunlara 
ne hacet... Mal6mu de•letinizdir 
ki, ( zati şahane ) berkesin ne 
mal olduğunu pekilA bilir. Zati 
devletleri gibi eadakat Ye iıtika· 
meli mlkerrep olan bir ( ••ziri 
ilişin ) hakkında tefaatklrane 
yazı yazmak bendeniıin haddim 
midir? 

Diye bir hayli alaylar ettL Bir 
.aat l·adar ıllren bu resmi mlilA
katta gerek Turban Pqı Ye ıe
rek Nuri Beyle kfifi derecede 
•ilendi ve fakat onlann ~ izlice 
oynamak istedikleri oyundan ha· 
berdar olduğunu kat'iyyen hiset
tlrmedi. 

Münir Bey, her hakikati biJ
diii için onları gi~lice buraya 
ıı6nderen Abdübamide kartı da 
öfkeli idi. Buna binaen i&nki 
hiçbir ~ey bilmiyormuı gibi hare
ket ederek, aadece Turban Paıa 
ile Nuri B~yin Parise geldiklerini, 
sefarete müracaat ettiklerini, bir
kaç gtlo burada ikametlerine 
mOsaade istediklerini l.tanbula 
yazmakla iktifa etti. 

Ertesi iÜn mabeyn bqkltab .. 
tioden fU cevap geldi: 

(Turhan Paıa, Llbi'y• ıider· 
ken, avdetle Nuri Boyle beraber 
Pariıe uğramak ve Damat Mah
mut Paşayı ikna ederek latanbula 
ıetirmek için müsaade iıtemiı 
ve bu müsaade de kendilerine 
verilmiı,tL 

Ahiren Pariae geldiklerini ve 
Mahmut Paşa ile müzakereye gi· 
rlıtiklerini telgrafla bildirdiler. 
Birkaç gün neticeye intizar edil
di. Fakat kendilerinden aadre ti· 
fa verecek bir haber zuhur etme
dL Mükerreren vaki olııo istizaha 
cevaben Turhan Paşadan ıon bir 

l atlf•d• •Hlllmlz vealkalardan 
biri 

telgraf geldL ( ZaU phane) ye hi
taben çekilen bu telgrafta, Mah· 
mut Paıanın vaktile ıize arzettiii 
tekAliflt'!D bahiale (her ne kadar 
bunların tadil Ye tebrliline pek 
çok gayret olunmuşsa da muvaf· 
fakiyet b& ı 1 olamamı~br). de nil
mektedir. Telgrafnamenin yazı
lışına nazcrao Turban Pap
nın Mahmut Paıaya namı Padi
ıahlye olarak bazı mevait te 
bu!unduğu ve haysiyeti 1abane7f 

ihlAl edecek mahiyette bir takım 
sureti tesviye ı:;österdiğf aolqıl· 
maktadır. Gerek Turhan Pqanın 

ve p,erek Nuri Beyio bu hare
ketleri, (zati akdea hazreti teh
riyariye karşı beslemeleri llzım 
gelen hissiyab ubudiyet ve aada· 
kat) ile kabili telif değildir. Bu 
iki ılllın da ıu hareketleri, kendi
lerine daha yllkıek bir mevki te
min etmek makaadiJe bu işe p 
riştiklerini ve batta Mahmut Pqa 
ile mllıterek bir menfaat tariki 
takip ettiklerini zaaaettirmekte
dir. Eğer bu iki zat damat Mah
mut Paıaya (tarafı phane) cien 
birıey vudetmiılerse klllliyen ya
landır. Ve kat'iyen ıayanı kabul 
değildir. 

. Binaenaleyh, kendilerinin ıe
farethanye celbile bu telgraf 
mllnderecntmın tebliği vo 4a) et 
bayi• bir fiile mlkaseret etmiş
ler1e Damat Mahmut Pı ile kar
tılaştmlarak ifadelerinin yioe 
kendilerine tekıip eltirilmeıi ve 
her iki inin de ilk Yaaıta ilo f.. 
tımbula hareketlerinin temini 
( lradei aeniyei cenabı Padiıaht ) 
mukteZdyı Aliıinden olmakla der• 
hal ( arzuyu ıabane ) dahilinde 
icrayı muamele olunması, müsel
lem olan dirayet Ye fetaneti ali
yelerine mevdudur; olbapla •.• ] 

Münir Bey, Bu telgrafı oku
duktan 1ı1 onra kahkahalar nı zape 

~ ..... mc..:.. Dünyanın en 

ENN 

tedemedL Hemen 
tına geçtL Turhan 
Beye bir yemek 
yazdı, gönderdi. 

masanın ba· 
Pı. ile Nuri 
davetnamesi 

Turhan Pı. ile Nuri Bey, bu 
davetnumeyi alır almaz pek s~ 
vindiler. Milnir Beyin göıtcrdiği 
bu lltif attan ccuaret alarak ıırtık 
bu yemekte, Damat Mahmut Pa· 
ıanan iknaı hususunda kendisin
den yardım iıtemiye karar ver• 
diler. Ve.. bundan çok nmitvar 
olarak sefarethaneye geldiler .•• 
Mllnir B y, mutadı veçhile bun· 
ları beşu~ bir çehre ile karşıladı. 
Mebzulen izzet ve ikramda bu· 
Jundu. HM ve hatırlarını ıordu. 
Turhan Paşa, romafizmaİıırmdan, 
Nuri a de diş ağnlanndan tikiyet 
cıdiyor, aaıl mnksata taalluk eden 
ı8zlln açılması için biribirlerine 
işaret cdiyr1ardL 

O zaman Milnlr Bey ciddi bir 
Yaıiyet aldı. Kaşlarını çattı. Şim
diye kadar cereyan eden mudhi
keden aoııra facia fash baıla
ID!flU 

- Paşam... Artık aramtzd 
cereyan eden komediye nihayet 
Yerelim de açık görllfelim.. Sizin 
buraya gelmekten maksadınız 
nedir Ye geldiğiniz samandanbe
ri ne gibi ıeyler cereyan etmiş

tir. Lntfen bana bunlan izah 
eder misiniz? 

Dedi. 

Turban Paıa. bu ıual karşı• 
aında fena halde ıendefedi. Ken· 
dini gDç toparlayabildi. Geçen 
badiaata tamamile tebdil ede
rek bazı oeyler alSyledL O zaman 
MDnir Bey, derhal iki dosya 
ıetirtti. Turhan pqa ile Nuri 
Beye göıtudi: 

- Buyurun... Şunları okuyu· 
nuz.. Buraya ayak baıtığmız da• 
dikadao itibaren ne yaptağınııı, 
ne ettiğiniıl kAaıileo göreceksi· 
niz.. Fakat, bunlar bir~oy değil.. 
Ya, fU telgrafa ne buyuracak51· 
n z. Ahnaz okuyunuz. 

Dedi ve Turhan paşaya telgra• 
fı uzattı ve Turban Pa,a telgrafı 
aldı ve okumıya bqladı. 
okudukça titriyor, renkten renge 
ıiriyordu, Son utırlaı a ~eline: 

- Aman.. aman.. amaan ••. 

Diye baiırerak bUnjUr hllnğür 
ağlamıyA batladı. Nuri Bey, ta'" 
ıırmıı kalmı1tı. Turhan Pqan·n 
arkaıında bir put aibi dimdik 
duruycr, rengi sapaarı kesilmiş, 

vOcudu tiril üril .titirlyordu ... 
Turban Pa~a birdenbire yerinden 

at 
büyük filmi 

M E K TEP L 1 K 8 Z L A R'ı görenler 

E V L E N E C E K K 1 Z A R'ı 

~-.... vakmda 
g6rmel dirler 

M A J 1 K'te Başlıyor. 

Bu akşam M E L E K Sinemasınd• 
Zenfin ve esrarlı Hindbtan'da girli Ye memnu bir aık yak' 

bOtOn Jıeyecan ve güzelliği ile g6ateren 

BEBIM... RACA'aın Oil 
Cüyllk ıUper filmini takdim ediyor, mUmeuili: 

amon Novarr 
filme iJAve olarak : Paramount dllnya bab,.rleri. 

Bu akşam E L HAM R A Sineması 
Gaz kamaştırıcı bir güzellik • zengin, neı' eli • zevkli • etle 

bir mevzu - Tam manasile hayat filmi 

DUDAKLAR'dan GÖNÜL'' 
Mümessilleri: Viyana 'nm altın •e• kraliçesi 

MARTHA EGGERT • GUSTAY FROHLICH 
Filme iUive olarak: dOnya havadisleri gazetesi ve umumt 

llzerine temctit edilen 

KARAGÖZ; oynata!l DarUlbedayid9n HAZIM 

~-.GLORVA'da Si NEMA ve 

MUNiR NURETTiN KONSERİ 
Bu akıamı GLORYA'da Yerilecelc 

MONIR NURETTiN KONSERi 
için sriteler açıktır. 

~s::lml;ım:111• Fiatlar: 75 • 100 • 150 - 200 kuruftur. 

Bu aıam OPERA ve ARTİSTİK Sinema•• 

TRIST AN BERNARD'ıa eseri ve MARCELLE ROMEE • AND 
LUGUET - JEAN GABlN'ia temaiJi 

GÜNANKAR KIZ 
Mu ı.zam Fransız filminin ilk iraHi ,erefine bnynk ga1a mnsame eec-••••·------• .................. -..... • .. ••••••••••••••••••••• .... ••••-•••-••• .. ••••••--..... • f Uaveten ı Biıhaua bu film iç'n anf8je edU.,n dansör, dan16ı ti 
i muıı nnlyelerle beraber 10 kltllik armonik orkcıtraeı her akıam biltd' 
i apa' tarkalan repertuYarını terennUm edecektir. 
: .................... -.......... --......... -........ --....................... -............ __ _ 
._~ Telefon: ARTiSTiK 42851 • OPERA 43088 

ETUAL 
Sinenıasında 

Guıel ıeali 
GlTTA ALPAR •e 

GUSTAV FROHLlCH 
En çok muvaffak oldukları 

SAADET ŞARKiSi 
gZSrlllmemiş muvaffakıyetlerle 

---~ devam ediyor ._ __ .., 

Tehlikeli bir •erll'uzett• lttirak 
tmek derin hir teeuür ••heyecan 

duymak iater mialnlz? 
Yarın ak1aıııdan itib ren 

ASRI SiNEMAYA 
gidiniz Ye gösterilccelc olao 

ZEPLiNiN ÖLÜMÜ 
Mua:ıum tema .ah filmi aöriinüz. 
Bat rollerde : R 1 C A R D O 

CORTEZ vo VIRGiNlA V ALLI 
llaveten: Bcyoğlu'nda ilk defa 
olara!< sahnede : Tek bacaklı 

LEFT ve RICHT 
cnmb:n:larm n hissi numeroları. 

ERl UÖRUL SADETTiN 
T. A. T. Ku,diU Tlyatroaunda 

Bu F:<'<~e: HAMLET ye NERON 

kalktı Nuri Beye karıı yumrukla
rım aalladı: 

( Arkuı nr ) 

DOnkil Ekspreııle Viyana'dan feh
r'm ~~ gelen hokkaba:dar kr lı 

OLF HANSEN 
Bu ak amdan itibaren 

FE AH 
Sinenıada 

çal.şmıya bctş!ıyor. 
Fi tlara zam yapılmemı,11r. 

Bovnziçi, Kadıköy Yarıurl<ırrna 
yetif tirilir. 

Son 
Bu akşam 

müddet bitiyot 

BiR MiLLET 
UYANIYO 

Artık yarınd 
itibaren 

LDIDAR' 
gösterilmiyecek 
Bilyilk fedak 
lıklar yapıldı 
Halkın arzusd 
üzerine şube~ 
Kadıköy Es1' 
HALE sineınB' 
sında Peı-şem~ 
matinelerlndeJJ 

itibaren 
gösterilecekti~ 

ALEM·DA• 
GUndUz : 21 2 • 5 

,..__.Gece: 8,15-10 

Bu alcıam saat t~n~ul Bctrdl~ 
21,30 da ~ehil'Tı'yatto 

Kadın ll\111111''1111 Erkekıe,ince 

Yaıaıı: 111111 Hüseyin Rabml Bey 
Piyea S perde 111 

8 tablo 

Zabitan gecesi 111111111 

Sarıı.eybek oporetJ perı •mlıe " t• 
daıı ltibareu ovuıvacaktıt• 



~rıtJttn t1U111•ll tı,.fuıdaa r. .. 
PL .. wı,. ....... '""" ttın ..... 

NAKKALE 
- 200 - Yazan: C•n~ral Oıla11der 

Ücumlarda Çok Ağır 
Telef at Verilmiş ti . 

hlcumlanm 30 
ıecai 1apblar Ye bom
J : 13 aiperinde bulunan 

te 6ma Gurkba alaylarına 
t..rruz etliler. Bu alaylarıD 

· ....... ma.. olmadıtıodan rtıcat 

başladılar. Fakat Kolonel 
'ilin kumancl.ıaında yapalaa 

·~• .. !•• bir taarruzla batbn bir 
latirdat edilebildi. 

erdua ıece Tdrkler 10aaca 
ala11a a tutmakta oldup 

12) qaretU liper akumile 
E!l'lllcllli'"ı FaıiUien k.taal nnı 

.ttiii it• 8İper hatbnm ce
dotra gide. meniler• ka'fl 
lkldetli bir la&eam pptıa.... 

r bomlta ltalanmacl i ~ 
tekrar rilcat ettiler. Fakat 

IOnra Kapiteıı 0'.Wli• .. 
.--..!damadaki laniskillin• tabu

bir ~uk bllljil YUİJetİ 
etti •e (J: 12) ipretli liper 

"' dereye kadar zaptetmiye 
.lc oldll-Garip bir awtefeh
Jlzhden 12 l batbm ifgal 

~. lcavvotler, TilrlderİD hiçbir 
~e maruz kalmad.klan 
~•ski batları:ıa r6c'at ettiler 
~lece bot kalan siper ak· 

da Türkler derhal İf&al 

muvaffakiyetten eeuret 
"-~ kı m n 1 ürk kumandam 
~ran gecesi açık araziden 
13 J sipwr hattanın garp tara

' hiicum ederek İngiliz hat• 
Ç kı ta ya hğı noktayı za,.· 
e teşebbus etti. 

41cı1rn aaat altıda kısa •e 
• bir bombardımandan son• 

11••etli Türk riyade k taab 
o taarruz ederek lngiliz 
dojTu ilerilemiye bqla

Bu taaruz Seorpun mubri-
L top aleti ile defedildL F .. 
.., ... t a<.ara Türk torçua 

•tı19 bqladı Ye karanlık 
""""'ladJı• biraz enel 800 lri-

1'1r1c lrunetleri açık arazide 

etmİJ• " Uerilemi7e 
• 

leler oka iar iyi bir hedef 
~İJorl•rclı ki u bir umu 

10 uncu bataryanm Ye 
IDenilerindekl piyadenia 

.ıt111c1a kaldılar. lnıiliz'lerio 
aaa daha derhal ateşe 
9e Türklerin Ozerine 
ıarapnel ate,i yağd rdL 

il kısmı azı.mı benOz 
rıden çok uzakta bulun
baıde te•kif edildi. Bir 
ile aabit:eri baıında 
~ b&yilk bir ui• n 

cearetle Derlemekte ete ... 
eltiler we lntiliz hattana 40 Jarda 
kad• yaklaıtalar. F .. kat ba ka
dar u bir kunet bir teJ Japa
madı we ıece bul6l ettiği zaman 
T ürlder ricat etmi ye mecbur 
oldalar •• çok miktarda telefat 
Yerdiler. 

Mitealap 48 aaat sarfmda 
Tllrlder hiçbir harekette bul_. 
madalar YS 4 temmua &liDI 
onlana artık taarruzdam nzıreç
tikleri uımolandu. Halbuki aul 
fiddetli taarruz pek yak.uda 1• 
pdacakmış! 

'1?8rk lruftdah resmly..m. 
aazaraa lnıiİizJeria 28 haziran
daki muwaffakıyetleri Tilrklerl 
ce up cephelerinin emniyeti bak
kmda o kadar telişa düıürdl ki 
wuiycti tamir etmek için bu cep
heye derhal üç fırka takviye b
laata ıönderdiler. 3 temm1ız akp
mına kadar Aozac m ntakuaada 
bulunan 5 inci farka, 1'umkalede 
bul11nan a tıncll f rka ve Bola
yarda buluun 4 üncü fırka cep-. 
heye gelmişti. Tilrk er enell 
.t temmuz poü aabahı Zığln~ 
renin her iki laraf mdan ıiddetli 
bir taarruz yapmayı kararlaıhr
d lar. Fakat 3 temmuz gfinil 

fiğleden aor.ra Leyrnan Foa San
drcz paşa bizzat cepheye •eldi 
Ye evYelki mevzii hücumlarda 
verilen telefatın ağırlığıuı göre-

rek 4 temmU'" günü ıçin karar
laştmlan taarruza mani oldu. 
HazırhkJarı ta -namlıyabilmek için 
bu taarruz ayın be,ine tehir 

edildi ve ayni zamanda sahasını 
da tevsi ederek bunun bUtnn ln
gi.iz cephesine teşmil edilmesi 
kararlaıt nldı. 3 6nc6 fırka ( J ) 
ifaretli aiperlere 5 inci fırka H 
işaretli ai. erlere ve evvelce cep

hede bulunan k taat ta mDtebald 
meniler• hllcu.n edeceklerdi. 
4 Dadı farka İH ihtiyatla kala
cakb. 

Ba haz rbklar, lngilialerl• ... 
un dikkatini celbetmedea itmam 
edildi ve 5 temmuz aababı ... 

fakla beraber lnl iliz siperlerine 
kartı topçu atep aça leh. F abt 
her nedenH bu bombardamamn 

da bllyOk bir tesiri olmadı ft 

Tllrk piyadesi ıiperlerden fırlayıp 
açık arazide ilerilemiye batfar 

başlamaz ağır bir atq altanda 
kaldalar " çok zayiat •ererek 
pkildiler. 

(Arkalı ... , ) 
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Kan."ı 
Bir Müs!ldeme 

Bllkreı, 10 \A.A.) - Nizama 
uygun aüratle barela.et eden bir 
ıürat katarı ile bir ominibtıa tre
ni bu u ah 8ükretia timal i9-
tasyonu civannda çarp:pıtlar
dır. Omin buı treninin wagOnJarı 
yoldan çır<mııtır. Bunlardan S 
tanesi ha a? olınuttur. Tren hın
cahınç <lclu c lduğundan ölenler
le yaralananlaran çuk olmuından 
kurKulnıakhdır . 

TAKViM == --Ôon ÇAR,AMBA Kasıın 
aı u-lkınc:j KANU~ 933 th -- Rumi Aıa 

... Ra 11asa' 13 1 29 2acl "-l 111• • 13U 

Diplomatlara HükmedenGizliKuvvetler 

Fazla Tama', iki Komite
c·ye Pahalıya Ot rdu 
( Bsttarafa 1 ln~I uyf td~ ) 

ıioi bulmtŞtu. Esasen eski ş:f enin 
değişmesine bir ay Yardı o zaman 
ıe:ıe ıonu idi. Kısa bir mez ıni· 
yetle bir glin Parise gitti, r..rada· 
ki aef .ıret arkadatlanndan ş fre 
İflerile meıgul olanan elind~ki 
telgraf kodunu kopye eth ve bu 
suret.le taziyetini düzeltti. 

Fakat ftalyanın aırları, hergün 
düşmanlann eline geç ne ,te 
devam ediyordu ye bu hal, ye'll 
tifre değiıinciye kadar böyle 
devam edip gidt>cekti. Eger, 
Pervorun Dordoo'&a arası açal· 
mau ic.L 

ÇDnki1, IOD zamanda. r ara 
meaelemnden dolaJI iki komıteci 
ile Dordon'u11 aru oda ıık, sık 
münakaplar cerey.. ediyordu. 
Komitecileria para ihtiyac tat• 
min eclilema bir IWe ıelmıtti. 

O aaretle bJrı1a adeta kawıa 
ettiler. Eıuea Dordoa. bunlana 
meaaileriai ._ samanda •eqet
tiklerine kaalcll. B•ua eebebinl 
arqbr 1or, fakat bir tilrlia bula
mıyordu. Ba kaytaya mUtealnp 
Peryof istirahate ibtiyacancan 
bahsetti, Dordoa evYelA buna 
m vafakat etti, IODra içine 'üphe 

düştO. Ba m&n ... bet • L aza ter 
ler hatır na ıeldi. Do•t,ar nda • 
birkaçı Penc:fJa, Poçefe pek çok 
para verdiğiadea balasetmişlerdi. 
Çünkft iki komiteci fazla para 
urfediyorlardı. 8- babrladık
tan 10nra Balprlann balleriade 

g6rüpte bir mana vereınediği 
.1eyleri ı&z &nüne getirdi, i~nde 
birtakım ıllplıeler "'andı onun için
dirki bunlar lıtinlaat mak•adile 
yola çıkbklan amaa arkalanna, 
kendilerini ralplerl gibi takip 
eden bir ad•m takdmıştL 

Penofla Poçef doğra Cenubi 
Fransaya gitti:er. Arkalannı ta"İı1 
'lden adam da p91!erinde idL 
Sonra Tuloa phrine dojruldular 
" bir g6n, bunlanıa 6ir F ra.ns z 
zabiti ile konuştaklarsnt Lu adam 
prdll. Cereyan eden muhavereye 
n zaran g6r09me menu çok miı
bim olmak gerekti. Fat·at Frans ı 
zabai biraz soğuk davranıyordu. 

Ertesi sabah, yür""yüşlerinden 
asker olduklan anlaşı1an iki sivil, 
Bulgar'amı oteline geldiler, bunlan 
aldılar ve Tu on tersauesıne git
tiier. Bu sırada Penof'un kc )tu
ğunda büyücek bir de evrak (an
tas vardı. Bulgarlan takip eden 
adam bu bidiae10 büyuk bır 
merak ıaldırmı1tı. İki saat kadar 
bekledi. Nıbayet Ballarlann ter
aaneden çıktaldanm gördü. Bu 
defa yaln zdılar Ye hallerinde 
aüt dökmiif kedilerin dllfükıüiil 
vardı. yavq. J••llft " dü-
&nceU ltir hal ile otellerine ' . kadar ptil•. Ewak çaata•ı yıne 

koltuklannda ldL Otelde kau 
bir mliddet kaldılar " ~khlar. 
A)'Dl dftf8aceli UI Ue bir lolcanta
J• ,muıer. Orada •sunca bir L ad
det yemekle metaal olacaklanna 
hllkmedea malddpleri ı. eri dao
dO. oturduklan panai1oa• uğrad • 
Komitecilef' o kadar dali n b.,.. 
ket etmif!erdild oda lcapalarana 
bile Jrapamamıflard1. Bunc'.aa da, 
içeride, ebemmi1et •e.~ikle~ bir 
PY bulunmachi na hukme.uJeb.~ 
lirdi. Eararenilz adam ıçerı gırctı, 
etrafa baktı, ifine Jarar lir ıey 
bulamadL E9111k çantasını açtı 
içinde birçok fotcgrafiler l:uldu. 
Buiar, adeta bir tifreoia rcaım-

lerini andınycrdu. Bir mDddet 
dDıUndU, buolarırı bi• iki taneabd 
yanına aldı we çı ta. Doğru 

telgrafhaneye k ,~u, O rdona bir 
tclıraf iÖnderdi •• komitecilerin 
pefini barakta. 

Az bir müddet sonra Dor
donla buluştukları z ama 1 reıim· 
leri göslerC:i. B ınlum, resmi 
İtalyan ıifr'"aİ olduk arı anla,ıldı. 
Numaras nda ı da bu'luo Berlia 
sefaretine ait ol uğJnu teabit 
~tmek mB:nkOndü. Vaziyeti 
Romaya bildirmekle beraber 
kendisi Berline lco,tu. 

Vukuat D bunc.aı IOnrald 
aeyri 111dur: 

ltalyaa a 8erH11 sefiri Koat 
Aldonandi Mareakotti, sefarefüa 
bOtla m•'al erlclaiJe be .. aber 
azledildi, aef aret kitihi Garbeç-
10' da bir daha dewlet lliame!lıa· 
de kullanılmamak kere asil .. 
Iİlldea t•rc:lolaacl.. 

Penof'la P~f'la •&,.etin. 
pllnce; Franeacla d<t .ı Sofya'ya 
dönen 6G iki lcomi .. ec"Dia, b• 
.. , aı~t. aoa cl6ni111eri oıdu.I 

Ve bir clalaa biç kimM ujn
claldan ak.laetl ajrenemedL 

-SON-

- Almanya' da ----
İngiliz Casuslan 
Yazan: Berndor/ 

Yann 

==RADYO== 
11 Kl--ni Çarfambl 

fataaha1 - ( ı 00 metre) 11 
Kuzaffer B., 18,4& Orkf"lt?"a, 19,'80 R.
fik Ahmet B. tara ı dan R......_ 
mOlababeli, ~O lDo H.. O. u Jılü
aun U.. 1'0,50 H t u ~daUln B., 
iJ,30 Orkeatra Ye aa.re, 2~,SO Duta .. 
tabın. 

Var1on - ( 1411 nıe") 18,15 
g·amofon, 11,5 gra ı of• rı, ı~.5 ite .. 
19.5 danı wualt al, :..2, u rı ~ano koa-

l "rl ( Beetbonn, Chopı • ~chubert, 
Vagı er). 29,20 G.LZ, ~ ) 03: Danı 

musiki i. 

Pe,te - ( S50 mPt e ) 19,5 O
pera Orkestra ı. rn 8o> paya ıo kon
B•ri, 21 a c uWt ••m • d 1 lu aık • 
ı ımli maaikili tema 1. Al a ı n 8 • 
gan ııilt al ( &ag.uın 1 ı ). 

Viyana - 617 ıru• r ) 18,!\ Da
j a BelA takımı ( g ııı f, n il" ) 19 
il o alıahe er, 2 l no p ' il kona rf, 
( Schoo ann, n:buasy, Havel, Alb .. 
ntz ), 1 E1 ıler'ln etf'r htn Ope
ret parçaları, ~1,G lıar rııııı klei 28.IO 
liaıado takıuıı ua Oper •t ~o val lan. 

Ni11no • TCKıno • Ce ova - 18 
pamofon, 20,6 keu, :. ,.ı; ahv ma
ıikiı'1 21,~ Ot perdwli blr &emıll. 
M tHkıben e&L 

Pr•s - ('87 m tr ) 11, US bafif 
mn•dkl 19,M il ıılkı z . a e u•ırt· 
yat, 20,:.5 Çek Te R ıs ı rka an, !?0,48 
tagannt.1 Or ••ra kn ı r • -,G Vly~ 
lonı:;el kuneeri (Be.:h, P rgo etıl ), 
12,a5 Fam lya muaik ıti 

RNDa - '"ı m re) 1-.5 Rlr 
t..tmail. 

811t ret - (S9\ 
graml fıın, 14: 18, , Or ,. 
lo kema•ı ( Bratı.u~, B' 
binateiuJ 2:.,20 ~ ) oh• 
koneeri (B«ılmann) 

Brealau - (:i 5 ıı • 
no parçaU.rı, ~' ,40 t::i 
tıe~ eti ( mütenevvi 
tsak f..,n mus 'ı. • , 
sanne• Op r tiıııle 

Loudrad.ı&D ukerl b& 

ın tre) ıa 

·'· 1,5 s~ 
ıwve ı Ru· 
. - l ) &110 

7,5 ply&· 
1 D )Dik. 

). t,'5 
K H ::-,u

..r, .!~,-&O 



( Battarafı 1 inci aayf ada ) 
rak olmıilardır. Halifenin mUtto· 
fiklerio bulunmalarına rağmen 

L_!!!!.;!..~~~-_!!_~~!!..~~~~.!!., _ _!!!_!!!~~!_!!.~!..~~=~.=.-=:.....,;;;;;...; ___ .. · Almanların Franaayı iıtilA ettikleri 

Malıorrlrl >f. 

Her Hakkı Mahfu%dur 
-245-

Vak'a derhal muktebe ak· 
1ettl. O esnada mektepte bulu
naq Dahiliye MOdllrll Rıza Bey, 
ko • koşa Krist l aaıinoıuna 
ıeldi. Koca gazinonun içini, bir 
harp meydamna dönmllt alhilnce 
canı sıkıldı: 

- Ef endilerl •• Kılıçlar yerine. •• 
Diye bağırdı. Talebe, Rıza 

Beye karşı çok hnrmetklrda. 
Onu aörDr görmez, ve bu emrini 
iıitir iıitmez derhal k.ıhçlarıaı 

kınlarına soktular. lkiıer oldular, 
bOyilk bir aUküııetle mektebin 
yolunu tuttulnr. [lıtitraden arae
delim ki, eski dol-torlarmıadan 
olup bugiln ( İstanbul Hillliahmer 
Cemiyeti ) Riyaıctini ifa eden 

ınubterem ( doktor Ali Paşa } , 
o zaman, bu me,hur vak'amD 
kahramanları arasında bulunan 
aletli aençlerden biri idi.] 

Ma~p milli izzeti nefıl Yikaye 
etmek yUzünden vukua gelen bu 
hldiseden ıorıra, Dahiliye MQdU
ırU Rıza Bey, talebeyi bira& daha 
11lu bir in:r.ibat altma aldı; •e 
onlara hem mektepte oyalıyacak, 
hem de ma!iimntlarmı arttıracak 
•asıtalar aradı. Mektep nazarı ile 

birlettllrr. Talebenin boı zaman
larında teşrih ameliyatlle meııul 
olmalanna karar verdiler. ·vakıa 
t•lebe, ( teırib deni )\. Hh .. ında 

ameliyat görDyordu. Fakat o ta· 
rihlerde henüz koyu bir taaHup 
cereyan ettiği için aenede ancak 
bir veyahut iki (ceset) bulunabi
liyor, bu da bin mUşkillt ile teda· 
rlk olunuyordu.. Rııa Bey, buna 

da çare buldu. Mektep haataha· 
nesinde vefat eden kimıeıizlerin 

cesedini güya defoolunmuya gö
tUrülüyormuş gibi teçhiz ve tekfin 
ettiriyor, sonra da uıuUacık tef" 
rihhaneye gönderiyor; talebeye 
dorı veriyordu .. 

Bu tedbire, gerek talebe •e 
a-erck heyeti talimiye pek memnun 
olmuşlardı. Talebenin günden gü
ne malümatı ar ıyor, mektepte 
yeni bir çalı~ma sabası açılıyordu. 
Bu i~e, R .za B. de merak sardır
mışh. Boı zamanlarında teırih· 
haneye gidiyor, hastalıkların insan 
vUcudO üzerindeki tahribata görO· 
yor, Yerilen izahab dinliyordu .• . ~----

l
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Düşündürdü 

haberi, TUrk gUzldelerinl ml\te· 
eaalr etmiştir. Onları Franaız.lıu· 
la karıılaştıran muh rebe, birçok 
Türkler için hazin bir ıelmet 

olmuıtur. 
Sevr ve Loıan muahedelc· 

r~nden onra veıayetimiz altına 
verilen Suriye'de Türk· Franıız 
hudut komıuluğu, eıkl dostluk 
habralarmın yardımile, her iki 
memleket için kabili kabul bir 
vaziyetin teıiıi.ıi intaç etmiıtir. 

1921 Ankara itillfnameıi An· 
talya ve lıkenderondaki Tnrk 
akalliyetlerinin vaziyetlerini taı• 
rib etmiıtir. l926da; buna, iyi 
bir doatluk mukavelesi llAvo 
olunmuıtur. l929da yapılan umu
mi bir taıfiyo ile hudutla çizil· 
mif, Adana-Mersin timendiferinin 
Türkiye tarafından satın alına· 
cağını tesbit etmiı, Suriye ve 
TUrkiycdekl Suriye Ye Türkiye 
tebaaların ait emlAklo ıusfct 

1 esası dairesindt halli makıadile 
mUıakereler yapılacağmı kayt YO 

Haydarp•f•'dakl (Mektebi Tıbbiye) blnaaımn kUf•t Reeml hudutların tarassut •• nezareti 
(Bn realmde g1Srtilü7or ki mektebin kü.,at rocr .. lmlnde, allkadıır olAD f,.fn ayr.ca bir itillf yapılacağını 

blltüa ethaı meycut oldutu halde Ser ıker Rıaa Pata bulunmamaktadır.) T 

da nazarı dikkate almııtar. Ticari 
Yalmı Rııa Beyin bir ıeye canı edilirken, birdenbire lnıaat dur• b 1 1 muahede, iktıaadl munase et er 
akılıyordu. Bu suretle teırihhaneye duruldu. Çilnkll Abdnlhamide kuvvetlendirmi~tir. 1930 da ise 
ıevkedilen cesetlerin ( vefat ra• verilen bir jurnal, fena halde Bllyllk Millet Mecliıi Fransa ile 
porlan ) ile cesetlerin teırihinden evhama dokunmuştu. Böyle mO. dostluk ve barııma mukaveleua-
ıonra tanzim edilen ameliyat ra· bim bir ilim ve hayat mUesseae· mesini kabul etmiftir. 
porları biribirinl tutmuyordu. Bu aini, tomelinden y1kmak için ter· Mllnasebtlerin derece derece 
h:al Rıza Beyin nazarı dikkatini tip edilen bu jurnalda, şu mel'u· iyil~mesi, bir dostluk muahede-
celbediyor, o ıaman bizde henO:a nane fikir ileri sUrlllüyordu: ıinin akli, eski muhabbetin yakin 

tabbın lllıumu kadar terakk1 ( Malumu tahane ) !eridir ki bir atide tekrar avdet edebileA 
edemediğini ıcörUyor, buna ça· Mektebi 1 abbiy• talebeleri bir ceğlni gösteriyordu. Fakat haki· 
re olmak Uxercı de, asrın bntl\n hayla umandanberi ( zati hOma· kat böyle olmach. 1930 Mayııın-
tekAmlllllmı cami bir Tıbbiye yun) lar1 aleyhinde efkAra fa1ida- dan 1932 haziranına kadar Tilrk 
Mektebine ihtiyaç olduğuna dair ne beslemekte ve araııra bunu Fransız: mUnaaebatında bazan bu-
kuvvetli bir kanaat beıliyordu. iıhar eylemek cUretini dahi göı· ıunıet derecesini bulan bir • 

Nihayet bir Riin ıeldi ki: bu termekte<tirler. Bu gibi efkArı ğukluk hakim olmuştur. Her iki 
Rıza Bey, (Serasker Rıı.a Pt-) muıırra eshabanı her tllrlU le.tel>- memleket matbuabndaki neıriyat 
oldu... O. Seruker oluncıya ka· büıah hainanedcu uı.ak bulundu· ile bu ani uıaklqııın •ebep• 
dar Tıbbiye mektebi de erice racak bir muhite toplamek il- Ieriul biraı mUbaleğah olarak 
istihale geçirmitti. Mektep, (Ga· ıungelirkcn serasker Rıza paıa sr6r0yoruı. 
latasaray) binaaından Saraybur· kulları, mlicedded-:n inşa olunan ilk HYel Türklerin bize ıitem 
nundaki binaya nakledilmiı, bu mektep binasını, ya aalkal ettikleri ıeyler: Suriye hududun-
yU:derco talebe yetiıtirmif; dok· gafletle veyahut bir fikri mabıu- da siyasi ve iktisadi mOımin bir 
torluk bir bayh tarakkl etmiıti. sa binaen Haydarpaıadaki (lngi· emniyetaiılik ihdas etmekliğimiı.-
LAkin mektep binHının T opkapı d' B idd' l gsr.re Franıa liz mezarlığı) ittisaline yaphrmak ı. u ıa ara u 
Sarayına pek yakin olmas; ilk hük" ti S · b dudunda asa iç'ıı ic p edenler üzerinde icrayı ume urıye u • 
(hürriyet) fikirlerinin bu bina 1 ·d b' k yı'c:s·ı·lı'k unsuru olan, huıumetkAr nüfuz etnıİf, ve i erı e ırço ... .. 
dahilinde doğması; bahuıuı, her hidiaah ml\eHifcnin zuhuru ihti· faaliyetler ihdaa eden velhasıl 
ramaıan Topkapı Sarayına "elen • t• b kı' lmperatorluk 

t> maline bir zemin ihzar eylemiştir. vazıye ı ozan es 
bOnklran yolunun üzerinde bulun· firarisi Ermenilerin yerleşme•inl 

ı 'r"ıı. • v •tt ması, birçok jurnalcılara tezvirat teşvik ctmiıtir. Bunun haricinde 

ve ifsndat sermayesini teşkil edi- Bir Maznun her tarafı açık vo uzunluğu 650 
yor, mektebiu oradan knldmla· kilometreyi bulan bir hudut üze-
rak baıka biryere nukli hakkm· rinde fn'al bir kaçakçıhğa mU1a-

b h 1 Surİ}•eden Hükumetimize da kuvvetli ir cereyan usu e maha etmiştir. 
getiriyordu. İade Edildi Bundan başka Cenubi Ana· 

Birgün sarnyda bu ınes' ... le Şanı, 11 (Hususi)- Mersinde dolu viliiyetlerinin ticari bir mer-
mcvzuu bahsolurkcn, Serasker bir cinayet yaparak buraya ka· kezi olan Halebin, aiyaaeten bu 
Rııa Paşamn o eski kananti hat· çan HilAl isminde bir maznun mıntakadan ayrılmasıdır. Bu ka-
rma geldi. Asr n biitün tckanıU· T • çakçılık ve bu gizli eşya trampa• 

buraöa yakalanmış ve llrkiyeye 
lünO cami yeni bir Tıbbi) e mek· smm devamı ile Türk hazinesi 
tebl yaptırılması için AbdUlha· i de edilmiştir. senede 20· 50 milyon zarara ~o· ---mite müracaat etti. Yeni mektep, kulmuştur. 
Haydarpaşa hastahanesinin ya· Suriy~ · TUrkiye Bunun haricinde vo Tlirk 
mnda yapılacak; ııyni zamanda Berut IO { Hususi ) - Suriye matbuat nın iddialarma göre 
bashlhane de, bu yeni va mlitekd· Fran ıı fevkalade komiserliği Fran11a imzaladığı muahedelere 
mil ilim mlie•sesesindcıı istifade ikt.aat mHşaviri M. Reklö Ankara- riayet etmemektedir. UYl l senesi 1 

olunacaktl. dan burayn döıımt\ştür. M. Reklö mukavelesine rağmen Antakyo 
Bu fikir, Abdfilharnidin de Ankara'da Suriye ile Tilrkiye vo lskenderon Tnrkleri Suriye 

ho•una gı'ttL' Mektebı'n derhal h d memurları ile iskAn edilen Arap· "' arasında bir ticaret oma e eıi 
iıı•a mı (irade) etti. ( Valori ) vo lar ve onların yerlerine ikame 

., işile meşgul olmuştur. E ·ı 
(Darango) isminde iki meşhur ___ edilmek İilenilen rmena er tara· 

mimar bulundu. Babı seraskeri Yunanistanda Çakma!< Vergisi fmdan her nevi baks ı:lıklar" 
inşaat daire inde ı miralay Ra im uğramaktadırlar. Ve yine, 1929 
Bey isminde bir zat ta inşaata Atioa IO (Hu usi) - Hükumet ıeneııi vaitlerine rağmen Suriye-

b rakmaklardao vergi almak arzu· d k' Tü k emvaıı· meseleı'ı nazır tayin olundu. Takri en (liç " e ı r 
yllz bin lira) kadar bir para sar- sunu göstermektedir. Zira kibrite halledilmemiştr. Ayrıca TOrk nra· 
fedilerek şimdiki fakülte binası niıbeten çakmak kullanmak ucuz zisinde bir Fransız tirketinin 
vücut buldu. Fakat, bina tana olduğondno herkcı kiLriti terk· iJ1cttiği Toros timendiferini Türk 
yopılap la •on kısımlan ikmal etmektedir. hOlcümetiuin istemelidir. 

• 1 ı 
Kinunusanı ===' 

Bir kısım Türk matbuat 
Fransaya iınat ettikleri f'~ 
iıte bu gizli tahrikAt, cin•~, 
derecesine varan mUsıunab• 
hareketaizliklerdir. 

Ayna zamanda Düyunu l)ııı 
miye meaeleai ile Tilrk hUkü 
tinin takip ettiği umumi siy l 
gerek 1930 ıeneılnde y•P1• 

dostluk muahedesinin tasdik 
ve kat'i bir barıımıya rn 
teşkil etmekte idi. O taribt 
li Türk hnknmetl borçlara d 
1928 senesinin 16 HaziraıııJI · 
yapılan H senelik takıitl 
tediye teklile bor~ mikd• 
alt olan mukavele abklmmı 

blk etmedi. 
Bu •aradadır ki Franıı.ı 

cenahcıları iktidar mevkiino 
diler ve birkaç ay i ndo tanı • 
deği3ildik oldu. Buna_, M. Hetl 
muvaffak olmuıtur. 

M. Herlyo Türk• Fra l'tk! 
doatluğunu ku•vetll es ıları it 
tinat ettirmek istemek huauıo' ~. 
daki niyeti hiç kimsenin nıe( tu 
hulO değildL TOrkiyenin O' 

11 
• 

Ak • . ı . &okt . •ı miyetl 'Hm• gırıı nın ~ • 
mat namına M. Pol Bonkd , 
tarafmdan naııl karıılandıjı il' 
malnmdur. Onun içindir ki al~ 
toı ayında Tnrk Hariciye Ve'P" 
Tevfik RnıtU Beyle karıılqm•~! 
beraber müzakerat iyi bir P' 

baya girdi. Son teşrini evveldi 
bir itil Af yapıldı. Bu itil Af, ••" 
itibarile emlAk meı' elesini, oııf ~I 
vakkaten do şimendifer i~lni b~ G, 1 

protokola bağlamııhr. Her l td 
taraf, ayrıca, TOrk·Surlye hudut' 
lannda göae çarpan hayduthı~ ~ 
~açakçılak nka'Jarını mDtekalİ LllJ 
len ve tedricen ortadan kaldaf ~ 
mıya matuf tetbirlerl nazarı dlr fıt~, 
kate almıılardır. TOrk araı.l~ 
den geçen •• bir Fransız tfrk• 
tarafandan iıletllen Batdat ha~ 
nm bir parçası Tnrk hokr.111,tt 
tarafından ıatm alınacaktır. ~ıı 

Bu hattın iılııatilme1l esaılsrıol ~ltı 
kurmak ilıere ileride Türkiye il• 
Suriye mraamda bir protokol .., 
cude getirilecektir. Surlyelilerlfl 
Tllrkiyedeki emliklerl ve mOt~ l. 
knbilen Suriyedekl Tllrklet• "'\l 

emlAkleri llıerindekl haklan t•' \u 
mnmııhr. Allkadarlar baklarııı' t 

1 

alacaklardır. Devletler araıandaııf ~~ 
bu ihtilafın yakın neticesi fd ft~ 
olmuştur: 14 klnunuevvelde rnr~ tı 
Maliyesile Dllyunuumumiye bt' ~~ 
~illeri itilAfımn imzası... ~ 

Bazılarına göre, buhran "' 
harpten çok müteessir olan ror- ~, 
kiyenin bUyUk bir ihtiyaç d~f ~ 
duğu mUlekabil bir mail ve ıW tt 
tısad1 teşriki mesainin buşlaınııti 't 
da yakuıdır. t3irkuç ay içind"• 
senelerdenberi nıuallAkta durıı" 
birçok meseleler halledilmiştir. 

......... -........... ~·· 
~ 

rZekat Ve Fitreniıi 
Tayyare Cemiyetine 

Veriniz 
ÇUnkU vereceğiniz paralar : 

vasıta ile memlekete en bUyll 
hizmetleri yapan HilAliahmer ~e 
Himayei Etfal Cemiyetlerine .; 
gidecektir. Dünya ve ahreti~• ıı 
yapmak için bu yol, en doi" 

yoldur. 

Ho!ivut 
. o. i o 

Hulivutuo tıçUucU eene '.. ıf" 

uyıııı -ıcngia m{indHecatl• 10' 
etcuitlic. 



il ..... 
~unusanl 

ialk Fırkası Halk Hatip
ler i Yetiştirecek 

alk Hatipleri İçin Bir Talimatname 
Yapıldı Faaliyete Başlanıyor 
~ Fırkası en bUyOk nok· 

et. ·lllııdan birini daha tamam• 
B&tnn dllnyada çc cuklar 
httan kalabalık karp•ında 

liyleıniye alııtırıhr. Bunun 
.._teplerde ayrıca dersler 

~laq Rusya'da halk ara· 
1eai r~jimin propaganda· 

· ~~Prnak için genç hatipler 
ektedir. Halk Fırkası 

. tarnamen ihmal edilen bu 
llleıeleyi eline alın I • halk 

. ri yetiştirıniye karar ver· 
• Fırkaca, yapılacak teşki· 
lalabıus talimatname yapıl· 

.'· Yakında fuliyete geçile· 

~ rlanan t alimatnamenin 
İ neşrediyoruz: 
it. F. Halk Hatlplarl 

'tknıı. Talimatnamesi 
a._ Ki Si Mı t 

.... "••t: 
Ctınıburiyel Halk Fırkasının 

0

Plerini ve bilyllk idealJeri
•e günlük politika vaziyetine 
fikir v• maksatlanm. zı en 

i
lr tellıcin vasıtalar ından olan 

.. llUl'I_.._ le de halka anlatmak için 
_.....__ın hatipler tetkilAtı yapıla• 

ı..n..ı_' Te9kil•ttan maksat; esaslı 
erimizin, grl~igtizel ve 

rlılcsız olarak herhangi zeHt 
t dan yapılma11na meydan 
tı:ılnuyarak bu mühim iıi 
1• bir ıurette yetiştirilecek, 

saz 86ylemiye liyakatli 
M11s:...._dı1fartmıza yaptırmak ye bo 

arı her zaman a6z ıör 
tsaular Ye malGmat ile 

~ "'hale karş1 evvelden hanr 

8 durmaktır. " ta:imatta yudı tefkilit 
ll ı n halk hatipleri teıkilih· 

' ~ırka liderleriuin her yerde, 
tt1' l Meb'uılarımn Mediste söz 
;İ ~ traıeleri ı-e fırka merkerinden 

~lllt 'lazifelerle gönderilecek 
...-.--... tın lüzumuna göre vere-

tri nutuklar bu bilimıttakl 
• tAbı de;ildir. 

KISIM il 
"-t·Pler:n •••• mevzuları: 
lt•tiplerimizirı telkinata üç esu 

~~~ olacakbr. 
n,~rıoci esas: Hatir lerimiz in-

ak! Q esaalarmı Fırkamızın proğ· 
· f •e prenıipıerini, Camhuriy .. 

~ tiJliletini ve verdiği, vereceği 
O ~ , 1 lleticeleri, milliyetperverli· 
bt' ~•aı meseleler olarak her söa 

r. 

-.,,i'•inde milıaaaebet i.!et.İJ'erek 
~~ceklerdir. 

\~ •rıci esas: Türk medeniyeti, 
\ ~tarihi, Türk kahraman! klan '•iti'• tarifile Türk kOltürftntın 
tt~Plerdeki teferruatla tedris 
~ e ~•nzemiyen •• ber zaman 
~ "•. hevesle di11lenebüecek 
'~'" ~ır mahiyette telkinine 

tJ "1ıyet verilecektir. 

~ ~tlÇilnctı esas : F ırkanaa her
• • ~"1 lllnde memleket dahilia
ı ıJ ~ i '°4 ziyete göre halkı tenvir 

~lab. tıhaeai ljzıaıgelea ve 
~e~ı.I •cab~na göre değiteo 'h, ardar. Meseli, Zafer 
ltıı lbı, en h . t b 
~· tib· "m urıye ayra· 

r o ''itı,· 1 mua7yen gilulerde 
ydfı ~- ~a "~ .ikinci esaslara dair 
fi \b11l Y tnıp, nutuk maksadın 
d• ~tllı/.f"VaQ bir netice ve te
• .. i -t ,... 

1 
•desi ilo bitirilebilir. Fa· 

.,,.,.. ttıt ··•e,,,, h 11 
., IJ b· ey,11 ' ma a i muhalif bir 

.~tillti "e!•but bir intihap günü 
~et. 'le ık · . 1 d ' ~ te11"1 . •~cı CRB!I ar an maK-
~~'ber r •çın istifade edilmekle 
' 'tttli ilki ıöıiin müessir ve 

f ; "'"- •sıınları ve neticeleri 
51ff1 -ı.._:eıeleleri üzerinde tek· 

• F ll'ka.m uaktaa, 

akından a'll<sdar ecen ctrtpn· 
lar mabsüs clunca, hatiplerimiz 
herhangi bir vesileden ve top· 
lanmadaa iıtifade ederek bu ce• 
reyanlara · karıa F rkam:zın ana 
makaatlarını o yerdeki muhatap
ların anlıyacağı lisan ile teırih 
ederler. 

KISIM Hl 
lnt:hap rıunacak Va Yetlfll· 

rlle'"a"' Hatip crJn Evsafı. 

J) Bulundukiarı mahalde ıa· 
bısları itibariJo ıevileo utlar 
olınalı. 

2) Aıağıd• hatiplerin ıımfları 
kı•mında yazılacak olan vazifelere 
uyacak tarzda saz ıöylemeye ta
biaten istidatlı bulunmah. Meseli 
bir ,ehirde münevverlere nutuk 
slSyJiyecek bir arkadaştan baıka 
kabiliyet ara.mr; bir köyde mak· 
ıatlannı izab edecek bir arka
da,tao da, muhataplarım ikna 
kabiliyeti noktas ından daha baf" 
ka biı konuıma liyakati araoar. 

3) Bu vaıjfeyi yapaca~ arka· 
dat'.anma:un idealimize candan 
inanmıf olacaklan tabii olmakla 
beraber fikirlerini · zemin ve za
mamn ve o gDokD makaama 
icabına göre sakia veya baruetli 
ıöyl iyebilmelidirler. Bu iki 'YH f· 
tal! 'angisinin o sün için tesirli 
oln muhtemel ise tabii vazife
de o arkadaı tercih olunacakbr. 

3) Kendisine Fırkanın hatipli-
ji vaıif eai verilecekler bizzat bu
na be.veali oJmalıdırler. 

KISIM iV 
Hatlplertn c.arecekl•rt Y•zl

fe••re Göre &inatlar 

1) Şehirlerde milnevverlere 
Ye halk klitlelerine bitap edecek 
nutukçu •e konferansçı arkadat· 
lar. 

2) Köylerde ve lcnçUk kaaaba· 
larda halka halk lisanı ile ve fa· 
kat Fırka hatibi •asi.na dinliyea
Jere ta.dik ettirecek talikatli bir 
cerbeze ile maksatlarını ifade 
edecek arkadaı'ar. 

Bu her iki aınd kendi va&ife-
)erinin hususiyetleri icabına uya
cak bir tarzda yetiıtirilcceklerdir. 

Her iki •ınıf hatip ıözünU 

16ylerken halk psikolc jisini ıeze
cek. muhatapların kalplerinde 
Fırkamaz ve idealimiz lebiae mu .. 
babbet •• iyi ~esir b1rakmak ga· 
1e.sini takip edecektir. Fırka na
mma 161 .&yliyen, bu •uifeoin 

kendiaiod~ Fırkanm emaneti ol· 
duğunu daima hissedecek, kendi 
ıahst arzu ve temayWleriıı tAbi 
olmaktan dikkatle kaç nacaktır. 

1\luhataplann Ye halkın kalbi
ni olqamak makaadı mllhim ol
malda beraber bu ı•Jeyi kazan· 
mak içüı bile olu re, detlii.n i:ı 
his •e kanaatlere •e preuipie- , 
rimiaa hududu d ' na barakbi mıa 
esi< i teıirlue mü:ayim aelecek 
ı6zlerden \IC biihassa mutaauap
lara rüşvet Ter ec~k mahiyyette ttöı 
ıöyleme.ktcn k at'iyyen sak o la- 1 
c tkt r. 

( \rı;,ı-ı \ ..ır ı 

- ===~ 

., KURT U l U Ş ., 
Maarif Ve i letia dea mu ,adaalı Fenni 

l i çl<i ve di "İf cie r ıiıuPsİ 

MOolre.itl : Madam Papazyan 

llıı. t.ı. ıın 4 ..:: .ıııı oglt1ıl •u "'ıı ır:~ 3 ... •at • 
t r ,, . ı. ı .. ıı ı 1 r un n i lı i ~· i ''t.> 1 k · f 
llil:1cnel ı.-dr i1 ,.c 3 av '%.aLrımda kııı.t i 
tah-ıl C'd ıElr• k m ıar : f~·rı ııııı" ulı!.Lk 
dıplllftla \t'f li r . • \ dr . ıı •t\·rı kö\· , 1•'f'"
iiı;lli' Trıı.ınvıı v cad ıkı ... i ıı l! 116 u~u ı •· 1 rah Papuyaı~ apartua • Dl. 

~ON POc;TA 

'ı aggare P,gangosunu Keşidesine Bugün başlandı 

Bugünkü t(eşidede ikramiye r<az,tnan 
Nur..ıaraları Aşağıda Okuyunuz 

On üçüncü tertip Tayyare Piyangosunun altıncı keş:desine bngün öğleden 
sonra Darülfünuiı Konferans Salonunda başlanılmkştır. Keıideye yarın da 
deva:n edilecektir. Kaza tıan numaralan aşağıdaki sütunlarda bu acaksınız. 

30000 ura loo Lira 200 Lira 
Kazanan 

6311 
20000 Lira 

Kazanan 

38543 
·5000 Lira 
Kazananlar 

13540 
W413 

3000 Lira 
Kazananlar 

1500 Lira 
Kazananlar 

41913 
473 

44543 

33296 
1895 

22521 

39305 
12607 

1000 Lira 
Kazananlar 

20191 
8660 
3345 

11118 

18731 
18588 
15048 
9134 

7525 
10969 
49496 
2431 

................ 1 ... llllİ ... 

OEUTSCHE ORIENTBANK 
Tuls Tarihi 1905 

Merkezi : Be r 11 n 

Türkiye Şubeleri: 

İ~tanbul' lzm .'r 

Galata Tel: B. O. 247-248-984 

lstanbul " 244 10 

Deposu .. 

Her nevı 

banka mııarn :? 'atı 

28134 
19449 

49806 
3932 

20126 . 
12891 
204•4 
14615 
22146 
35936 
31880 

25502 
15597 
5943 

35129 
IOJ4 

13710 
264.8 
46317 
35152 
27000 
37841 

769 
29366 
42003 
3YI03 
38844 
49119 
37629 
14030 
44898 
28506 

39299 
1900 

48959 
18635 
28325 
13607 
12954 
16528 
35753 
18499 
13948 
25946 
26394 

lf\566 

61 l4 
21578 
26013 

36944 
36147 

874 
5685 

13172 
30038 
25103 

2180 
41067 
38403 
4383 

16739 
30172 
5669 

35646 
29601 
36707 
6174 

44914 
47140 
12224 
19123 
~5889 
9852 

Kazananlar 
49458 
34211 
26807 
20786 
49859 
27514 
41935 
32252 

2177 
38650 
42413 
33063 
11231 
.W.ıi/'1 

21610 
49642 
25289 

32661 
48366 
1856 

22189 
37973 
5728 

44731 
25599 
37548 
13957 
42480 
13513 
~42 

23077 
2806 
38~49 

32157 
399 

42250 

37'78 
5525 

37760 
38078 
39344 
16845 
49186 
41380 
26573 
41144 

31134 

2~626 

1055 
41946 
-i8102 
45593 
27518 
42530 
15755 
19410 
20262 
5839 
1097 
1260 

19513 
22864 

453 
893 

4230 

24656 227 
26030 ' 435 )3 
37180 49860 
360067 
42272 1892 
7078 37790 
a655 

46164 
79 

39801 
5274 
14112 

10508 
49708 

47978 
557 

42155 

26314 
2523a 
19169 
3300 

31155 

80flö 
88G 
1603 
4828 

36125 
28030 

22238 
19797 

492l1 
13S43 

4095 

21660 
30444 
32760 
~ 

145di 

29730 
25840 

19907 
36882 
41591 

20077 

~·· 5376 
1140'l .... 
22108 
40486 
6074 

30060 

36482 
7583 
4789 

27460 
J 0570 

.ıt{ 049 489ti 
29006 39829 
19941 980 
424:!5 2.u65 

19758 
25643 
23836 

21538 
14076 

542 

32104 
6582 

17362 
33714 
17978 
7519 

31734 

497 

47555 

30338 
~7191 

48811 
28028 
38301 
44973 
25047 
31515 
20937 
24392 
38958 
8942 

3877 
2351 
158°ı6 

45034 
6766 

41805 

36616 
3J241 

46090 
23M7 
4ı114 

4ra30 

19499 
S384 

47810 
33491 
11637 

9388 
20871 

41827 
21458 
334.tO 

t08 
34256 
23254 

31368 

48709 
46~65 

42674 
214J3 

49472 
30486 
3242 

24726 

18651 

49338 
48669 
21590 
31073 
3175 

37681 
24289 
6948 

30781 
33393 
18753 
36561 
14153 
29388 
39182 

87.32 
14985 
49399 
12722 
29710 

29019 
41578 
34296 

3717 
30018 
11526 

Kazananlar 
3538 

33100 
11812 

24666 
37168 
26850 
5l68 

32757 
46962 
36887 
19826 
47002 
.t0668 
8546 
4924 

13157 
523.! 

1744 
18997 
26628 
16772 

9815 
22651 

43922 
1155 

40084 .... 

4C01 I 
~713 

4ö304 

4b054 
2Cı792 

42559 
3&301 
14301 

35947 
.f79j6 

3043 

31051 
37330 

3524 

17126 
32333 

3 O..!O 
S7l6 
6060 

21810 
19189 
36455 
23259 

24522 
32075 

6088 
. 39624 
20771 
. 1663 
10580 

49808 
35532 
118.UI 

6481 
15507 

45720 

47382 
47824 

3305 
16288 

10544 
140N 
20201 

28190 . 28069 
10799 3HM9 

46UW 11151 
169l7 28793 

6897 
42-13 
24131 

7655 
36157 
~9671 

30351 
25934 
37385 
14194 
34169 

4832 
25001 
13912 

137:!6 
7242 
4097 

43379 
~189 

8812 
42732 
27907 
44841 
4:)U30 
27MS 

38431 
4516 
1355 

20789 
42931 

40529 
34760 
2560'l 
17315 
209t 
2800 

3tl720 
5355 

32722 
174?2 

4012 
41117 
6832 

39009 
23350 

4623 
4UYl9 
5873 

3.ilo&I 

15067 
20492 
-40875 
48477 

26Q89 
34360 
IZ698 

574 
37614 

4338 
22051\ 

1743 

35898 
14728 

30332 
20182 
22565 
4625ı 

2354 
28159 

1894 

12t06 
49218 
9450 
1349 

12685 
1851 

3231'1 
5590 

23335 

22861 
21102 

9476 
28663 

14444 
15584 
35323 

BAHRİSEFlT 
Felemenk Bankası 

iST ANBUL ŞUBESA 
tdare merkezi: AMSTE~DAM 

Mezun aerma~~ 

25,000,000 F L. 
l edl ,•e edilmiş sermayesi: 

5,000,000 F L. 
ihtiyat akçesi: 
3, 25<M)00 F L . 

Galatı;.d1 ı<ara'klS' palast:ıı Telefo ı S.p 
oğlv 3711-S latanbul dli ı;ubea ı 

fıı'.eıkeı Po ~taaeal Alt aa!in ;b A.ıa.eır , .. 
ha ıı .. Telefon : lıat. Sol 

Bilümum banka muamelltı 

EMNiYET KASALARJ ICARI 



Mütehassıs diş tabipleri yalnız 

RADYOLIN 
m~cununu tavsiye ediyorlar? 

Ç ii N K Iİ= 
RADYO Ll.N dışlerin çürürnr.sine. uıanı olur. 

Agız kokularani ıznle eder 

DYOLl.N di~leri in?i. gibi beyaıl~t~r. 
ı Dı~ etJerını kuV\·etJendırır. 

RADynL·ıN a~ızdııki mikropları öldürür 
U Ağızn latif bir koku vnir 

R.ım.ızanda Şehzadabaşınrn yegane 0ğ.e.1ce yeri 

( Her gece) 1\11 L LE T TIY ATROSUDUR. (Her i•ce) 

NAŞIT Ye FAHRi Beylerin her gece oynadıkları taklitli kome
diler-Üstadei san'at ŞAMR.ı\M Hanımın komik kantol.ıırı·HERMINE 
Hanımın bedii rakıılan • AYTEN Hanımın fantezi soloları be
dayiperverlerin tema.fa zeykJerinl tamamen tatmin etmektedir. 

Şehzadebaşı .. M 1 L L ET Tiyatrosu 4111111 

N IVEA • KREMi 
çlldin temlzlık ve taravetıni, ellerin yumu. 
faklıtını temin eder. 

Ak,amtarı ve .sabahlan 

NIVEA• KREMi 
ile utulan vOz ve eller her zaman tabR 
bir ıuzellik gösterir. 

NIVEA• KREMi 
muhtevi olduğu Eucerıt sayesinde cildin 
Yat noksanlığını telafi ederek enılce ve 
hüceyrat laalıyetlnl kuvvetlendirir • 

• 
BAVRAMLI HE iVE 

2 liraya ipekli salon }Htıklan. 1 l.rayn ku tÜ}'Ü bat nıtıkl rı. latan
bul'da, çakmt1 kçılar SandelyacıJarda Bali zade Kuşluyü fabrıkuın•Ja, 
yor,.an, tilt~, l:a1 ya.bklan Ye çocuk yataklarında yüzae yirmi lenzUlt 

vardır. Bayramıı kadar kutUiyüne m:ıhıus umael r vardtr. 
Telefonı 23027 .._ 

~ Eiui.İ{ ve EYTAM iANKA~~!NA :ı ~ 
10· l·.1.1 tarihti nüıbamwu on mmci cayfaamda münderi~ ve 

EmlAk Bankasına ait l.tanbal dördnncD icra dairesi ilAnınm dosya 
aumara11 932 • 2255 olacak lkea ıebven 932 - 2253 olarak tertip 
edildiğinden tashih olunur. 

----- --------------------~-
,.. l 'AV ıL ZAVE VAPURLARI 

AYVALIK Postası 

r..p~!~A~~! 
aaat ı 7 de Sirkeciden hareketle 
Gelibolu. Çanakkale •• K6rfez 
tarikile Ayvalığa azimet Ye ay.. 
det edecektir. 
Yolcu bileti vapurda da •erilir. 

Adreı: Yemişte Tavilxade Mu .. 
tala biraderler. Telefon: 222IO 

Bartrn - Slmsun Postası 

SULH .~it~:i Perşembe 
~nO aktamı Sirkeciden hareketle 
(Eretll. Zonguldak, Barb11t laebola, 
Ayancık, Gerze ve Samaun hkelele
rlıae aaimet ye avdet edecıktır: 

Faıla tafaillt fçiD Emin6ııQ &ıbbm 
itan 2 nuwaraya mllraoa&L Tel. 
ao•7• 

AS i P l N 
KENAN 

ROM TIZMA ve butun atraları keHr. -8on Post• Malb•a•ı 

Sahibi ı Alı Ekrem 
Nefl'İJat MüdU..ü ı Halil 1.Atfl 

SAN i 

s 
A 

• 
1 

N 
1 N 

fyl bir g6z!Ok camın•n g6rmek hu
au•unda ne kddar büyü< bldeai 
varsa adl bir camın da o derece 
mazarratı vard r."Uu baldk.ıta b:na· 
en ötcdcnberi gözlük camraranı bi· 
rinci krıatal get rmek mealeğimiz· 
dlr. Gözıilkıerinizi mll~"lmızdan 
emniyetle mübayaa edebilıuiniz. 
Birind kri•tal camlar ve her nevi 
aon ıiatem çerçeveler küHıyct < 
vürut etmiştir. 
Buhranı iktıaadi milnaaebetUe ı 

ZA vıs -PUNKT AL 
camlan da dahil olduğu halde 
bütün çeşitlerimizde tekrar tenzili 

Plaklarında gayet teroi:ı H parlak olarak okumUf oldui" 

Dini eserler bu kere satışa çıkardın• 
~ Son 202948 • 201949 • 202050 numaraları dlnl•J"'"' 

PiYANGO 

iTiMAT GiŞILll 
Bugünden itibaren bil6mum ikramiyeleri tediye edecektir. '{ı 
tertip biletleri geldi, toptan ve perakende ıatılmak 

-----..._ Merkezi ı fatihte Tramvar cadde 74 
~ Şubeai ı Berazıt Okcularba,ı 89 

GRIPE TUTULMA YINIZ 
Her nbah bir kaşık • 

NEOKALMINA 
Aldığınızda 

Vücudunuza gripe kartı en kuvyetJi silAbı nrmİf olur.unuz. 
ve kalbi kat'iyyen yorma'l. e ve 12 kaşelik kutulan 

GÜNEŞ İŞ 
Paranızı yUzde 20... varidatla kapatır. 

Antika, mücevherat, her tilrln bono 

emlak ahm satımı : 

f.at yapalmıttır. 
Sult.ıınbamem Ycnicı vıi cııddeFlnd0 

,N ... 35 Ff'nrıt l!özlflkc:' (ımnll Hat.:k I 
zade 

PARA 
Arttırmak Bir Meziyettir• 

Her Fırsattan 
PARA 

• Blll KUMBMA 
ALiNiZ. 

İstifade Ederek 
Arthnnız! 


