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Şehitlerimizin Aziz Hatırası 

~uriye'de Türk Şeh·tıeri 1 

için Bir Abide Diki cek 
Şam, 13 ( Huıuıt) - Buraya 

1 
' " · rioio nammı ebedileıtirecek olan 

relen haberlere göre TDrkiye bu abide Şam civarında dikile-
hllkOmeti bllyllk muharebe esna• cektir. Bu maksatla Tllrk hllkQ· 
ıında Arabistan cephelerinde meli Şam civanndaki Mene mevki-
ıehit olan TOrk aakerlerinio batı• inde bir mikdar arazi satan almııhr. 
ralarmı taziz için Suriye toprak· Abide bu arazide vllcuda getirile-
larıod.a bir abide rekzetmiye cek meydanın ortaıına dikilecek, 
karar vermiştir. Son haberlere etrafı tezyin edilecektir. Abidenin 
g6re, Tnrkiye bUkfımeti bu kara· levhasına muazzez Tnrk şehitle-
rını çok yakın bir istikbalde tat· rinden isimleri malum olanların 
bik etmiye karar vermiı ve bu kUnyeleri de yazılacaktır. Abl-
maksatla barakete de geçmiştir. denin kısa bir mllddet sonra 

~-

ııt .... , Bu hususta yaptığım tahkikata Büyük harpte Arabistan laarek&tına ikmal edilerek Şam• getirilece~ 
.. Feıraal Hz. nln mllll kıya- nazaren, muazzez Türk şehitle- iştirak eden bir ıüoari müfrezemiz öğrenilmektedir. letanbul halkına hayll pahetıra 

mal ol•n otomatik teJefon 

ı<;;~rF~Y~'aı Hz. nin Şeb- Zekat Ve 
. . . d k·. E ) Ak• Fitre için 

Halk, 400,000 Liranın 
ı ımız e ı m a ı B. ı· t. 

ır çıma 

20 Bin Lira Vergi İsteniyor 
\' Irak Kıralı F eyıal Hz. oin bin lirayı bulmaktadır. Esaaea 
-~~~niıtanda ve memleketimizde bu emlakin Jiger vergileri do 
ltk· un mikdara baliğ olan em· verilmediği için bir kısmı evvelce 
-.,.; .. ~ardır. Kıral Hz. nin umumi haczedilmiıtir. Defterdarlık 20 
le 111 Aziz Mahmut Bey geçen• bin lira tutan veraset verglıini de 
lirde Yunanistana gitmi~, Feysnl, istemektedir. Halbuki Kıral Hz.nln 
'r l, nln oradaki emlakine mukabil •ekili buna itiraz etmiıtir. Yapılan 
d 'Utıc.tn hUkOmetindcn 15 milyon tetkikat neticesinde Kırat Feyp· 
8 ltahrni almıştır. Adz Mahmut lan şehrimizde Bllyllkdere'de altı 
.:~. ~ıral Hz. nio şehrimizdeki tane köşkü, Gnlata'da dört dilk-
te alunin tasfiyeıl için de Def- kAm, Çatalca, lstinye vo Malte-

rdarl w • • T ~ik ıga mllracaat etmıştır. et- pe'de bazı çiftlik vo tarlatan 
li neticesinde bu emlAkin Kıral bulunduğu anlaıılmııtır. Fakat 
i"~:~e pederi Şerif Hllseyinden bu emlakten bir kısmı vergi bor-
.. 

1 
al ettiği, bu sebeple veraset cana mukabil Deftcrdaflık tara• 

•trg· . 
'rıl 111 verilmesi lAzım geldiği faodan e•velce haczedilip aabl-

dŞılnıışbr. . Vergi mikdarı 20 maştır. 
~-====================================-==-===-

,. Yeni Tesisat Yapılınca .. 

"'tersin Limanı Mühim Bir 
ihraç Kapısı Olacak 

• 

A ,_ Meraının eahUden gUzel bir manzaraaı 
il' P\Qltl 1 1 denı· ra, 3 (Huıuıt) - Erğa· nın lktısadl faaliyeti böyle bir 
•nı 'd'lır Yolunun inşasına teveı· limant baıhbaşma yaşatmaya 
hle,i ~ lllekle Menin limanı mes'· kifidir. 

İt- lb e ortaya çıktı. Çok zengin Zira Toroa ve Amanoı tllnel-
~e.-8i~n~~kanın iskelesi bulunan lerinin açılmaıınd!'n, Fevzipaıa· 
''inden lllanının bugUnkU iptidai Malatya ~atlının anşasmdan aon-

ttıı,t1 kurtuluı il ti ki ra Mersm iktısadt mıntakaıı 
dir "d'. liUkürnet gkn . dya akı- geniılemiştir. Bu suretle Merain 

e ıle mer ezm c ta • . . H d · ~~ .. it\ k n \'aı'iyet b k 
1 

lamam Meram· ay arpaşa battıle ••t b~ tedir S 
1 

' u anaat Konyaya kadar olan aabamn 
..1 ır • ına • k' f .. ,l~ri l!ıın"-k.. an ııa 8 nam- Mersin· Nusaybin ve Mersin • Ma· 

ı. ~ .. nın v · t'da' d "liıa b" e 1P 1 1 ma • latya batlarile Maraı Antep 
'' vatan ' ' pa.rçaa.· ( D.n.m1 il iuoi ~ı.ytad.a ) 

Dün Tayyare Cemiyetinde, 
kaza ve nahiye reislerinin iştira· 
kile mUdOr Hasan Fehmi Beyin 
riyaseti altında bir toplantı ya• 
pılmıf, zekAt ve fitre paralarmın 
Tayyare Cemiyeti namına no 
suretle toplanacağı tesbit edil· 
miştir. Verilen karara glSre, 
Tayyare cemiyeti tarafından her 
eve ıimdiden :ıarflar dağıblacak, 
bu zarflar ramazanın son glln• 
terinde kapalı olarak toplatıla
caktır. Halk zekAt ve fitresini 
bu zarflara koyacağı için teber• 
rll ıekll kolaylaımıı demektir. 
Mliteakiben zarflardaki paralar 
Ankarada Tayyare, Himayei Et· 
fal ve Hililiahmer Cemiyetleri 
arasında takıim edilecektir. Res· 
mimiı dUnkO içtimadan bir kö-
ıeyl göıtermektedir. 

LUbnanda Nümayişler 
Berut, 13 (Hususi) - Lnbnan 

mmtakasının muhtelif yerlerinde 
diktatörlUk aleyhinde nUmayiıler 
tertip edilmiştir. ------....... ···-----

' istikraz 
Kanunu 
Kabul Edildi 

Ankara, 13 (Hususi) - Millet 
Meclisi dünkü içtimaında Ergani 
demiryolunun inşasına tahsis olun· 
mak üzere yapılacak dahili istikra% 
kanununu kabul etmişti,.. 

( Muhabirimialn bu huıuıta aön· 
derditl tafliJlh 3 QncQ Hyfamııda 
bulacak11nıa. ) 

Hesabını Soruyor 
Telefon Şirketi Buna Ne Diyecek? 

Telefon ıirketinin yepyeni bir 
hakıızlığını daha öğrendik. Fil· 
hakika yanlış heaap Bağdattan 
dönermiş. Telefon şiketinin yan .. 
lıı hesapları da böyle oldu. Şir
ket mukaveleye muhalif olarak 
uıun bir mUddet zarfında lıtan• 
buldakl otuz bin abonesinden yüz 
binlerce lira fada para aldı. Fakat 

gllnUn birinde "Son Posta,, bu 
meseleyi ortaya ahnca iş değiıti. 

HUkumet ve l!tanbul belediyesi 
ciddi bir alaka gösterdi, ıirke· 
tin hesaplan karıştırıldı ve anla· 
ııldıki ıirket hakikaten eldeki 
mukavelenameye muhalif olarak 
ye tam manaıile haksız yere . 

lstabul halkından bir thayll fazla 
para almıştır. Diğer taraftan 
Devlet Şurasının .erdiği kararı 
biliyorsunuz: Şura, telefon şirke
tinm mukaveleye muhalif olarak 
fazla pnra aldığım tesbit etti, 
ücretlerin mukaveledeki aarahat 
mucibince indirilmesine katar 
verdi. Hiç ıOphe yok ki bu ka
rarın tatbik sahasına geçirilmesi 
itile hükümet meıgul olmakta
dır. Fa1<at biz buglln ıu ıUtun· 

larda Telefon Şirketinin baıka 
bir haksızlığın ı daha ortaya at
mak vaziyetinde bulunuyoruz. Bu 
haksızhk, lıtanbul halkını doğ-

( DeYarm 6 1ncı sayfada 

Almanya'da İngiliz Casusları 

Vilhelmshaf en Limanında 
Bir Hırsızlık Vak' ası 

-2- Yazan: Berndorf 

Genç kadın pencereden aUedıkt.n aonra ... 
Hulasa - gömülerek ılgara içen Ye ken· 

disini taraMut eden iri Yllcutlu 
Yatmurlu bir rece, meçhul bir 
adam, bir .... den içeri rirmlıtlr. 
Mabadı ni ıoymaktır. Fakat 
baıana yeditl bir darbenin 
teairi ile derhal bayılmııtır. 

Karanlık kaşkUn kUçUk pen
cereıindeo bir cambaz mahare· 
tile evin içine atlıyan adam, 
kafasına yediği darbenin tesirile 
bayılıp sonra kendisine geldiği 
zaman bir yatak odasında bulun· 
doğunu glSrdO. Döıem• Uzerino 
boylu boyunca uzanmıı, yabyor• 
du. G6slerlal açb, bir koltuta 

bir kadmla karıı karııya bulun
duğunu gördü, aklmdan, kadmın 
yatak odasında bulunduğu ihti
malini geçirdL 

Yara, beresi olup olmadığıoı 
muayene etmek için şöyle bir 
toplanmıya tefebbUı etti. Bayıl
dığı vakit el ve ayaklarının sım 
sıkı bağlanmış olduklarını gördU, 
kıpırdanamadı, bile. 

İçine doğan garip bir korku 
ile kadına baktı, bu korku 

( Dnam• 8 iaol aayfada ) 
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- .-----------------------------------------------.... 1~· ____________ __, Halkın Sesi J 
Veremle Mücadele 

Elzemdir 
Vuemle moı~adele içio hükumet 
nıOlıiıu kararlar alıyor. Bu ruü· 
eadelede balk1 mır. da ılindeo 

geleni yapmalıdır. Bu buıusta 

b:ılkımız diyor ki : 
Hatice H. (Sultaııahmet Ticarethane 

IOk&ğı ~5) 

- Oflum ben Konyalayım. Verem 
25 yaııada aalan gibi bir otlum u 
elimden aldı. Verem bir alba baata• 
lıtıdır. TedHi•i için çok para IAzım• 
dır. Bu~nkl kazançlarla bul'lnkl 
alle bütçelerlle bir veremlinin teda• 
Yİ11İn°n imklnı yoktur. Veremi yen· 
mek için ıah•i naOcadeleler kafi 
det

0

ld:r. Ben ( 10) bin liradan falıa 
para Hrfettim. Nihayet param bitti, 
JaYrum da elimden ıitti. Eter bol 
kadrolu nrem hastanelerimiz. diı
panaerJ Arım:z olsaydı benim yavrum 
kurtulurdu H;jkümet ye millet e e1e 
Yererek bu hain hutahkla mOc:adele 
etmeli diri er. 

* Salı B. (Aksııra~ Linı;& cadde•i 28) 
- Hül umet ııtma •• firenıi ile 

yapılan m .cadeleden aeYind;riel ne
ticeler almıthr. Şimdi de veremJe mü· 
cad3leye batlamı,tJr. Memlek•tlm·a 
çok geniştir. Bu gOnkO aOfuaumuzun 
on m;•linf bile mOreffeh y.ıtatabllir. 
Çok niifu•a iht y;ıcamız nrdar. Her 
Türk memleket için milyonlardan 
luymetliciir. Veremin aenelik tahribat 
yekunu tüyleri ürpertecek kadar 
çoktur. Hük6metin b• mOthit afetle 
mücadelesinde bütün mıUet te H· 

ferber olmahdır. 

* 
Faııl Bey ( Kııdiqı;a Gaogörmer. 

IOkak 7) 
- Frena-i, •ıtma, ••rem alfu

euınuzu kemiren mühim afetlerdir. 
Milli mink bize derli, toplu b 0 r 
Yatan lrazandırdı. Şimdi bize iktı•at 
Ye •ıhhat misakı daha llzımdır. 
Dü 1yanıa ea mGnbit toprak arı en 
pzel •uları, en zenrin ormanları 

bizde olcutu halde bilA nremden 
lıuan ölmesi biraz tuhaf gör61Hr. 
Zenginlerimiz, bayır aahlplerlmb 
ke1elerlnin ağ zların1 açmıh. 
Memleketin muhteı.f yerlerinde di .. 
pan•erler J•pılmah. Eaaaen bUkume• 
tim z de hazırlanmıştır. Şu verem 
denılen menhu• haatahtın 8nGnO 
almahyız. Bu iıto halkın teanYOrO
n lio, ltendı uhhatini kenefi koruna
.. nı bilmesinin de bOyGk bir tHlrl 
Yardır. 

Belediyenin 933 Bütçesi 
Belediyenin 933 bOtçeıini tet· 

kik eden komi•yon dlla de Mu
laiddin Beyin riyaHtinde toplan
mıştı r. Şimdiye kadar maarif •e 
•an'atlar mektebi btHçelerI t•t
kik edilmiıtir. CumartHi ıt'nO 
de ııbb.ıye bitçeılİ ı6zdea ıeçi
rile cektir. 

Belediye Kooperatifi 
Belediye kooperatifinin açacata 

lokanta hazırlanmaktadır. Koope
ratif bayram mOnaMbetile ortak
larına ucuz •e taksitle elbiH Ye 
aya kkapa temini için ele haza 
mle•eaelerle anlqmlfbr. 

• ______________________ J 
Ticaret Ve Sanayi Bankası 

Borçlarını Ödeyecek 
Şehrimizdeki Ticaret ve Sanayi Bankası bir 

mOddet e•vel mOıkil bir vaziyete dflfmüf, tediyeyi 
keemifti. Bu bankaya para yabrmıı olanlar bu 
•aıiyet karıısında icra Daire•ine mUracaat ederek 
bankanın ifllsana karar verilmesini istemiılerdir. 
Fakat İcra •e lfJ•ı Dairesi bu müracaata tetkik 

bin liraya kadar olan borçlarını bir defada llcliye
c~ktir. Bin liradan fazla alacağı olanlara da ,Ozde 
otuz nisbetinde para Yerilecektir. 

Ancak bu yUzde otuzun Oçte biri konrkodato
nun tasdikinden ftç ay •onra, geriyıe kalan inamı 
da bir ıene ıonra alacaklılara verilecektir. 

etmiş, ifliı karan verilmesine IUzum olmadığına 
tesbit etmittir. Bunun Ozerine banka idaresi ala
caklılarile bir konkordato yapmayı muvafık bulmuı 
we bu kararım dün alacaklılarına bildirmiştir. 

Banka, mütebaki yüzde yetmiş niıbetindeki 
borcunu da, kendisine ait bulunao emlak 'te arazi
yi .attıktan sonra tediye edecektir. Bankanın Ce
nevre Bankas na olan borcu da bir mllddet •onra 
(525) bin frank •erilmek ıuretile adenecektir. Yapılan konkordato prcjeılne nazaran banka, 

Arzuhaller 
-----

Millet Meclisi Bir Kısmı · 
Hakkında Karar ·verdi 

Büyük Millet Meclisi i•tida 
encümenine •erilen •rzuhallerden 
mObim bir kısmı tetkik edilmiş 
ve encftmen tarafından bazı karar· 
lar verilmiftir. 

lımir hapishanesinde Zeynep 
oğlu Ali, ManHt r muhacirlerin· 
den lbrahim, Emniyeti umum 
mlldtır1Dğ6 bqinci ıube mldOrtı 
Necmeddin, Dllıçe ıabık mftıtanti
ği Osman Zeki, ıeker mütehahhidi 
HDs!1ft. l.tanbul poliılerinden Ke
mal Efendilerin talepleri kanuni 
baklnlann haricinde g6r61düiün· 
den kabul edilememiıtir. 

Konferans 
Muallimler Her Sene 
Konferans Verecekler 
lıtanbul ilk tedrisat mftfettit" 

leri dün öğleden evvel bir top
lanti yapmlffardır. Bu toplantıda 
halkı •e muallimleri okutmak için 
alınacak tedbirler teabit edilmiş
tir. Verilen karara ,are Her 
muRllim ber ıene birkaç mevzu 
Ozerine birkaç kanferanı vere
cektir. Mekteplerdeki mesai bir· 
likleri her zaman muntazam top
lanacak •e mekteplerdeki kn. 
tnphanelerin adedi birkaç miıll 
arthnlacakbr. 

Gençler Mahfilinde 
CDmburiyet g.ençler muhafiJi 

dnn akıam Beyoğlu Halk Fırka· 
ıı aalonlannda bir mllsamere ver
miı ve " Uçurumdan uçuruma 11 

iaimll facia ile .. Olağan itler ,, 
İ8imll bir YOdovil temaiJ edil
miştir. 

Erzurum Lisesi Mezunları 
Eraurum Uaeai mezun Ye menaup· 

Ja•ı buıtln iki buçukta HaJkeYinde 
toplanauk Erzurum u ... ı meauaları 
cemiyetiaia nizamaamHial mDaakere 
Heeelderdlr. 

Bir Heroinci 
Yakalandı 

Evvelki giln Üskildarda bir 
heroinci yakalandığına ya:rmııtık. 
Bu hAdi•eden ıonrıa polisler bu
rada 11kı takibata geçmiıler ve 
neticede bir heroin kaçakçııı 

daha yakalamışlardır. Öğrendiği· 
miıe göre bu ıefer tutulan he
roin kaçakçısı Üakftdarda Halri
miyetimilliye caddesinde kahveci• 
lik yapan Remzi İlminde biriai
dir. Polia'er Remzinin kokain Ye 
heroin aatbğmı haber almca kab-
Yede bir arathrma yapmıtlar •e 
dilkkAnın iistOndeki odanın tava· 
nında mfthim mikdarda beroin 
bulmuılardı r. Remzi yakalanarak 
Adliyeye yerİl'l iştir. 

Belediyemn Tediyatı 
Bazı ga&etelerde Belediyede 

yenidea bir -.ezne tetlcilAh yap .. 
lacağı yazılmıfb. Bizim yaptığımız 
tahkikata g6re Belediyenin bir 
tasavvuru yoktur. Yalmz kl:çOk 
tediyat mutemetler va11taaile ya
pılacakbr. 

1000 Lira 
Almanlar Eski Gazeteleri 

Sabn Alıyorlar 
lstanbulda bulunan baZI Al

manlar Anadoluda ç•kan gaze
telerin tam L olekıiyonlaranı A-

tın almak için aramaya ba,. 
lamışlardır. Bunlardan birili 
Konyada ç•kan •e (23) ıeneden
beri devam eden Babalık ıazete-
ılnin tam bir kolekaiy onuna bin 
lira teklif etmiıtir. Llu kolekai· 
yonlar Alman klitüpaoeleri için 
arandmaktadır. 

Vatandaş! 
Şeker bayramı için ala· 
ca§ın her fey yerli mah 
olmah. 

M. L n THarruf Ceml1etl 
_J 

Bir Tamim 
Muallimler Halk Evlerile 

Alakadar Olacak 
Maarif Vekili Reıit Galip 

Bey Maarif Müdllrlilkleri Yuıta· 
aile muallimlere bir tamim g6n
dermiştir. Bu tamimde bazı mu• 
allimlerin Halk EYi tarafından 
verilen temaillerde rol almakta 
tereddOt ettikleri kaydedilmekte 
ve muallimlerin bir terbiye mO
easeıesi olan Halk Evi ile ııkı 

bir surette allkadar olmalan 
bildirilmektedir. Memleketin her 
yerinde her muallim edebi, bedii 
ve milll terbiyenin inkifalı için 
Halk Evi tarafından verilen Ya
zifcleri kabul edecekler Ye ça
hıacaklardır. 

Fabrikalar 
Müsaadesiz lşleyenle.rden 

Ceza Alınacak 
Yeni makine koyan eıki fab

rikalarla yeniden tesiı olunan 
fabrikaların, faaliyete geçmeden 
evYel Belediye fen heyeti me
murlan tarafından muayene edil
meleri, alınacak mDaaadeden 
ıonra iılemeleri llzımdır. Halbuki 
ıon zamanlarda bu gibi fabrika
ların belediyeden m61Ude alma• 
dan faaliyete geçtikleri anlatıl
mıştır. Hatta baza fabrikaların 
tecrübe makAdile alcLldan mu
Yakkat ruhHtn•meler ile aylar
danberi işlemekte oldaj'U g6rlll
mlltlllr. Belediye bu aibl fabri
kaların aahfpleri hakkında kanuni 
takibat yapmaya karar •ermiftir. 

Portakal Satışı 
Piyaaada •on ıtınlerde kDl

liyetli miktarda portakal aabtı 
baılamıtbr. D&iyol, Antalya Ye 
aaire yerlerden tehrimize geti
rilen portakallann mlktan, on 
bq 10n umnda iç Jk bin 
aand tı bulmuttur. 

Günün Tarihi ... _____ _ 
Bir Meslektaş Daha 

Kaybettık 
Muharrir Ekrem Reşat Be1 

Vefat Etti 
Uzun 1enelerde be i matbual 

Aleminde çal.ı••t Ye ~kendi...., 
mllmtaz bir me•ki yapmıt ol!' 
Ekrem R .. at B.:JI de kaybetti .. 
Merhum birçok gıız teleria m .... 
telif •ahalar.ne• çalı.llllf motr 
vazı, dnrtıat, fadl .. tli bir arkad~ 
idL O bir ara maar <! de bi&IDP 
garmDı Ye Konya San'atler md
tebi mDdOrl&ğtıoü it.a etmişti. 

Ekrem Rqat Bey llltadu ... 
IOD bet alb Mnedeoberİ t4 C8.r 
huriyet " refikimizde çalıııyord• 
Enelki ıece kendisine bir buhr .. 
gelmit •e bir kalp sektesi netr 
ceunde irtihal etmiıtir. Merb.a
mun cenazeai dün ikindi vaktin• 
kaldmlmlf ve aile kabristan ... 
defnedilmlftir. Merhumun aileıillf 
taziyetlerimizi beyan ederiz. 

Para Borsasanda 
Eahaın Ye Tahyi)it Bor .... ud• 

dGyunu munbhide •• bon Anadol 
10k1elmiye batlamıttır. Düa düyu•• 
munhbicle 81, bon Anadol -
Anadolu biHe Hnedl 2350, Anadollit 
tabYillh 4250, Rumelı tımendif ... 
565 ten muamele ır6rmütt4r. 

DarUlfllnunda Spor 
DarOlfDnu• •por kulübü fakülte!., 

•e 
0

ytıkaek .. ktepler arannda bit 
futbol turau•uı tertip etmittlt• 
Galip takıma bir kupa Yerilecektit• 
Tıp, Eczacı, Dişçl, Baytar, Müb.adi" 
Hukuk, Kim1a, Mül.d7e, Ormdf 
GO:r:el aaa'atler, Yük11k Ticar.a 
fakGlte n mektepleri araaanda Jll' 
pılacak olan bıı turauvaya ittir.ili: 
edecek tıtıekldlllorln • &hlyetli ...... 
rabbnları 7ar11a ... t 14 te Halkeyin• 
de bir toplaab yapaealJardır. 

Beşiktaş'la 6ir Facia 
Tramvay tirkeU memurlarır 

dan Ali Ef. dOn Boıiktaıta mr 
nevra yapan iki tramvay araımd• 
kalarak tehlikeli ıurette yaralar 
mıf, hastahaneye luJdır.lmışhr. 

Bir Hırsız Tutuldu 
Elektrik Sirketi bademelerdl

den Yusuf Kenan İ•ıninde birili 
ıirekette bir çekmeceden 50 liri 
çalmıf, yakalan1D1fbr • 

Bugünkü 
Müsabakalar 
Galatasaray-Beykoz Ma 

Tehir Edi.di 
Düo!dl ıpor aa1famıada buıibl 

Japılacatanı bildlrdftımia Galata_.
ray - Be7koa m•çı gelecek hafta 
tehir edilmittlr. latanbul a11ntakaaı 
tebllfiae na•••• burGn Takaiın'" 
Beykoz· iatanllmapor, Toplrapı • 
aımpa.. aO..a..kalan, Kad11cB1'., 
de Betiktaı • SDleymanlye, Altan~ 
du • EyOp maçları 1apılacaktır. 

Haber aldatamıu r6re, relec 
cuma ıtlnl yapılma• takarrür • 
Galataaar•J Konırem , Beykoa • ~ 
latauray mllaabaka• mlaaaebeP-. 
tehir edllmlftir. ., 

.s·on Postanın Resimli Hikige si: Pazar Ola Hasan Beg Diaor Ki: 

- Bi~m mahaJlede bir ıDtçU ı -Her ıabah, elinde il\iOm 1 
nr. HaHD Bey... mahalle mahalle dolqar .. 

suonnno... der, durW' ... - Acaba neden slU deml
yc.r da alıDGD diye bajınyor? 

H .. an Be1 - Ne 
adam.. SOt •••I• 
Yarmıyor •• 
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Asfalt 
lıt Aka Gündiiz 

•c~d··~nbuldan çok eski ve ~ok 
duy~~~ın bir dostum geldi, bana, 
ltdı : ıu bir cıyı acı, acı ı6y .. 

ij
111
,' Galata tarafmd §ODU iılt

~,~t l\rıkarnda asfalt yollar yapı
ı,td llıııı, ama, köylüler bu yol-

tQ 
8, l•çnıek yasak edllmlıl .. 

'r~,d~ de, çok ıovdiğim gaye , 0rııa dedim. ki : 
'-ıtıaı O erler, derler ya, kulak 

Gt1 °un adı llstUnde: Gılatal 
l)ı "- •tadan iyi lcoku, iyi ha va, 
tlli~tir. beklemek katmerli ena• 

<ıllata' 8~ nın manaıı btyanettlr. 
~' •'ı, F tih•e, Şark Roma· 
U • OQ '1tld temmm'a, Ak'!raya, 
~4tıttu~' hiyanct eden bu 
h,ı 1 . •lbettt Ankara TUrki-

A~ll böyle ıöyliyecektlr. 
~in) •ra'da aıfalt belki Galata 
~-~ ~~~lnıamııbr; Fak.at mubak• 
~İıt }' allc denen için ve k6ylD 
"h '~ılıyor. ÇUnkU yeni Tnra 
~•ld:t kGylUyU köylll ve arnavut 
~•ti'ıı'ıtalı değil, Şarbotenburglu, 
hplll 'k Paraterli, Sondon Sti'li 

..\ : 
1 
kararına vermi~tir, 

~., tırnız köylil içindir. 
~ıı '•larınıız köylD içindir. 

Yeni şehirlerimiı köylü 
~· rk içindir. 
1 •11111 kö iti i . d" ~"l . y çm ır. 
\ıınkhmiz köylll devletidir. 

~ v tl bntun Türkiye köylUdUr. 
•!~ ~tık bizim adımıza Tnrkiye 
~\ti •lApçıları derler. 
) )~~ .. kadar toleranı aabibiyi• 
~~ d~it ilmız asfaltlardan klSylfl· 
~ı, h 11 •• Galata'yı, Beyotlu'nu 

t Çırıriz. Yeni TUrkiyenin 
"ttıı )olu • kalblmiıe wirmek 

t~ h I •rkHe açıktır. 
dareli lktısat 

ld c6 Dr. Toalous 
t •t•rıi~llınuı önUnde lktaıadt 
~ 11 ıtı'llıl kuvvetle hnkunıran oldu-
'1\''d •ketler Yardır. Halbuki 

:;. ıtu,' buğday istihsalltı artmıı 
t 

1'.'"•J'd• huıunotl• 41 
idare ,, 

'tıı~ritı n, rağmen istihsal, ida-
ld ıı,kt, •bzu ettikleri istikamette 
t•kt~ltr k ulunmuıtur. Vakıl bu 
~t t tb·kUlliyen mahzursuz oia-

•it t edilmezae de daima 
bi .~\~tıa olrnaktadırlar. 
~t 1>'İlttf ~Udahateler olduğu gi· 
b ç t,t 'k e vardır. \1 akıa ikb· 
b~ t l>tr~k tısnt lrnvvetleriııi ser· 
'ili~ tıtı b lllayı tercih ederi r vo 
'>tt t~ i~t lıklara t~nrşı tatbik 
ı,t ft • 1 açları kendilerinden 
~ çıkardıklnrmı iddia er 

,,, ~ tol' 
''j •c 

111 
tcrlibi,, nnzariyc hAdi-

~~ :~il e~iay rdır. lktısadı, her 
''ır 1t tlet~sı olan iş kanuu!arıı 
t1ııfl ~tlıtıdceler vermiştir. Geçen 
>"org it " lngi:ix dokumacıla· 
l•t, "rıhtk~snaıında uykudan ve 
l, ~~itı İıtt arı bitap düıen çocuk
''! ~ti h.•nıarı menedildiği zaman 
~İtl "1'b~r1lllaye edilmiş ve iıtih-

tı t ı, d l ·1 . ·ı 

1 
"~tt d 0 ayısı ~ sannyıcı e-

\t1l' trhal artmıştır. 
~at K -

~ l\ıık 0nferansı Ve Biz 
I~ f~ <ttıı. 12 

, ı1 ô\r"tıa1 
1 i , . - Dünya lktaıat 

~bı ~ tiı ~ llı hazırlı ki urda bu-
~h· eıll b ere l kk·· l '1 ti l.I ~şe ul eden ko-
' tı 't}'a, tignld\ıı f evfilc RUşU\ Be-
tt lir e içt' 1 b N \'ilttır: l\ornisy una arma nş-

"ttı:\ • H ri • on azaları şu 
lkti il ~if t cıyeden müsteşar 
~ ı. tt•tt a • MUdir d T ı·t '>. 11., 1,k şirk .ıı .an o a , 
<.ıtll t ~sı lJ eUer ıutldürU Ziya 
... 1 t~h •· 'lı~ı •ıı··r .. s .' "tc},. ' 1 ıvılj • nrn ~ttışı amı, 
\J tıtl steş~ A 

llıı.ı 1ll /\li, l\JJ r. l.f, Müşavir 
1VıGduru ~lıycdcn Varid t 

c:cıni Beyler. 

1 - Bazı kimseler bir tkl ıaat 
konuıtuktan ıonra ıöylJyecek llb: 
bulamaz, 1ahut artık a1ni ı•ylerl 
t•krar ed•r dururlar. Boı bir tene• 
ke ılbl mGtemadtyen aynı ıHI s .. 
lunrlar. 

2 - 8un1ıır, kafalarının içini 3- Entereaan, zeki, u.-llon, mu• 
laabbettnden hoılaı:nlan bir adam 
olmak latlyoraan11, kafanııı doldu• 
runuı. 

dof durmıyanlardır. Boı kafa, bot 
teneke gibidir. Ayna yekne1ak aeıl 
tıkarır n ltldenl :rah.t111 •der. 

SON TELGRAF HABERLERİ 
• 
istikraz Nasıl Yap lacak? 

- -·---- ----------
Olunan Kanunun Mecliste Kabul 

Esaslarını Neşrediyoruz 
Ankara, 13 (Huauıt) - Millet Meclisinde kabul 

edildiğini bildirdiğim dahili istikr ı kanunu ıu 
Hasları ihtiva ediyor : 

Senelik faiz Ye ikramiye yekflnu yUxde yedi olmak 
Ye itibari kıymeti l 2,000,000 lirayı geçmemek ve 
yirmi senede itfa edilmok ıartile azami üç ter• 
tipte hamiline muharrer tahvil ihracı ıuretile dahilt 
istikraz aktlne Maliye Vekili mezundur. 

Bu iıtikraza alt bUtUn maaraflar istikraz yeku· 
nunun yUzde aekizini geçmiyecektir. lstikrazaı ihraç 
ıartları, tediye aerviıleri, ikramiye ,.. Ufa pllnları 
Maliye Veklleti ve Merkez Banka11 araamda ak
tolunacak bir mukavele ile tayin olunur. 
lstikraı tahvilleri ve ikramiyeleri kur'a ile itfa ve 

tevzi edilecektir. Tahviller ihraç tarihinden itibaren 
ancak IO ıeno aonra ilibnrt kıymetleri baıbqa 
tediye edilmek suretile tedavllldon kaldırılabilir. 

lıtikrH tahvilleri recmi mfü:ayede ve mUnakua· 
larda teminat olarak kabul edilir. Bu tahviller 
hazine tarafından sahlmış ve ıatılacak millf emltk 
bedellerinin tediyesinde dnhl kabul olunur. 

Bu iıtikraıııı h sılab mUnhasıran F evzl Pqa· 
Diyarbekir demir yolunun (Şefkatli) istasyonundan 
sonra olan kısmının inşasına tahsis dilecektir. 

Bu mUnaaebetle dUn Mecliate yapılan müzakere 
çok hararetli olmuı, meb'uaılardan Emin, Refik 
Şevket ve Sırrı Beyler ıöz alRrak hllkOmete bu 
tarzda hareketinden dolayı teıekkür etmişlerdir. 

Harput'ta Bir Yangın Çıktı 
100 Dükkan Kül Oldu 

• 
Elaıiz, l 3 (Huıusl) - O Un gece buraya 45 da· 

kika mesafede bulunan Harput kaaabaıında mOdhiı 
bir yangm oldu. Neticede 100 dnkkAn, iki mescit 
yandı. Tabkikatıma nazaran yangm gece saatl 1 de 
kasap Ahmedin dUkklnmdan dikkatsizlik netice· 
ıinde çıkmıf, çabuk genişllyerek alevler civar 

Vapur Rekabeti Gazi Hz. nin 
Yunanistanda Yolcular Be .. , S h ileri 

dava Seyahat Ediyor ega a _ 
Atina, 12 ( Huıust ) - Pire Ankııra, 13 ( Huauııi) - Gad 

limanında hummalı bir nakliye Hı:. nin pu r gllnU memleket 
faaliyeti son gUnlerde nazarı dik· dnhilinde seyahate ~ıkmal ra 
kati celbedecek derecededir. Va- teknrrür etmittir. 

Arap stiklali 
Bağdat'ta Bu Maksatla Bir 

Kongre Aktedilecek 

perver Arnp cemiyetlerinin işti· 

rakile önOmüz:deki ilkbaharda 
purlar yekdiğerile rekabet sure· 
tile Yunan limanları arasında 
meccanen yolcu naklediyorlar. 

'-------------..J Bağdatta bir kongre aktedilo· 
cektir. Bu kongr do Arap vahdet 

}STER iNAN, iSTER İNANMA! 
Senelerdenberl işttiri:r:: Hülulıııet daireleri lurta· toplandı, birçok vakitler kııybcdifdi. birçok pnralu 

siyecili < lçindc boğulmuştur. Bunu auitmak, işl re .arfedildi. Fakr.t lmtaslyecllik yino y şıyor. 

ası 

Münderecatımızın çoklu
gundan dercedilememiş
tir. 

ffalk Fırkası 
1r<ongresi 

Halk Fırkası lstanbul vllAyeti 
kongresi bugün öğleden sonra 
toplanacak, muhtelif meseleler 
hakkında karar verecektir. Ko • 
ıre bir hafta devam edecektir. 

M. Çaldaris 
Yunan Kabinesi Sukut 

Tehlikesi Geçiriyor 
Atina, 13 · (Huıuıl) - Meb 'u

HD Mecliıindo kablaıenin itimat 
reyi iıtomeıl Uzerla hararetli 
mUnakaıalar olmaktadır. Kabine 
ıukut edecek gibi g&rBnllyor. Bu 
takdirde yeni kabineyi M. Kafan
dariı teıkil edecektir • 

Tayyareler 
Dün Posta Tayyarelerinin 

Tecrübeleri Yapıldı 
Memleket dahilinde haYa po .. 

talarma tabsia edilmek llzere 
Am erikadao getirilen tayyarelerin 
dün Y e~ilköyde tecrllbelerl ya· 
pılmıttır. 

Ankaradan gelen haberlere 
göre Millet Meclisine bu buıuıta 
bir JAyiba verilmiştir. Hava hat
tanın küşadı bu hafta içinde ya· 
pılacktır. 

Bahtiyarlar 
Büyük ikramiye iki 

Muallime Çıkh 
Dun çekilen Tayyare piyan· 

goıunun 200 bin liralık bnynk 
ikramiyeai ortaklaıa bilet alan 
iki mu Uimo çıkmıştır. 

Bunlardan biri 55 inci ilk .. 
mektep başmuallimi Sait Edip, 
diğeri ikinci mektep baı muallimi 
Cemal Beylerdir. Bu iki bahtiyar 
onar bin lira alacaklardır. 

blrn& aOrat vermek ılzımdır. .Şintdl yino ioıiliyoruı. Kır uiye<ıllik ın:altıl1111ya 

A d 1 f d bu maltaa'la kerar V'Milnıit- B r komisyon lc~kı( odllnıif. Avu.pıı 
r n -ıreçen uzun aene or :ı r ın • • • . 

k 1 
._ t • k t \i t kt kaç koınııyon hOltümet l4leriııin tt!dvir tıırıı loUulı. ed1ıı7ormu9. aç eıı;n r, &aç lmtm, aç a ıua çı ı, 

' TE . , AN. ·ısrı iN NMAI 

L---~--~~~----------------~~--------~---

Efganistan ~efirHği 
Ankara, t3 ( Husu 1 ) - Ef

ganist.an Sefirliğine Memduh Şe\'· 
_) ket Be)İn tayini muhtemeldir. 
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Memleket Manzaraları 
1 

Malatyanın 
Su 
İşi 

Malatya (Huıust)- Şehrimizin 
ıu derdi halledilmek Uzeredir. 
Mebzul miktarda su almak ve 
istihlak etmek kabil iken Malat• 
yanın susuz kalması bilhassa na• 
zar.dikkati cel betmiı ve bu itle 
ynkmdan alAkadar olunmıya baş
Jan:Imışlır. Malatyanın gayet zen• 
gin 16 su membaı vardır. Bun· 
!ardan bir kısmı nehir, bir kısmı 
da içme membaıdır. Fakat içme 
ıuları şehre fenni vesaitle gel· 
mediği için birçok hastalık mik· 
roplarma yuva olmaktadır. 

Nafıa Vekaleti Malatya halkı· 
nı ve zürraını susuzluktan kurtar
mak için berekete geçmiştir. Ve
kAlet sular idareai fen heyeti 
reiıııi Necip Bey buraya ~elmiı. 
bir müddet kalarak ıular Ozerin· 
de tetkikat yapmıı Te Ankarayı 
dönmüştür. 

Yapılan tetkikat neticesinde 
bundan evvel Belediyenin Macar 
mUtch ssıalarıudan M. Sit'e yap
tırdığı projenin fenni hiçbir kıy· 
meti haiz olmadığı anlaşılmış, 

iptaline karar verilmiştir. 
Susuzluk derdi gUn geçtikçe 

artmaktadır. Yağmur ve kar 
ynğması ylizlinden eular azalmı§ 
•o hatta iç"me sularını bile bul· 
mak mUşkülleşmiştir. Yağmur· 
ıuzluktan ekinler do büyük bir 
tehlike geçirmektedirler. 

Nafıa Vekileti ıu meselesini 
hnllettiği ve mevcut 16 udan 
istifade ederek şehre su isalesiııe 
başladığı takdirde bugün kurak 
bir vaz"yelte kalan Malatya r.llm• 
rUt bir ova haline gelecek ve 
zaten çok bereketli olan toprak
larımızın yetiıtirma kudret ve 
kuvveti birkaç misil artacaktır. 

Diyarbekir' de 
Garip Bir Seyyah 

Yakalandı 

Dlyarbekir (Hususi) - Aslen 
Bulgariıtanın Ructcuk kazasından 
olan 3:!6 tevcllDtlO Murtaza oğlu 
izzet Efendi isminde birisi bura· 
da hUviyeti tllpheli görülerek 
yakalanmıştır. Bu adam memleke
tinde yalnız kalmış ve Türkiyeye 
bir yaya ıeynhnti tertip etmiştir. 
izzet Tiltkiyeye geline bir mek-
tebe yerleşmek istemiş, muvaffak 
olamamış, nihayet belediyelerin 
yardımile Eskişehir, Adana, Gazi· 
antep, Birecik, Urfa tarik ile Di
yarbekire gelmiştir. hzet Efendi 
Uç aenedenberi devam eden bu 
ıeyyabatinde birçok felaketlere 
düçar olmuş, Kiltahyada da llç ay 
hapse mahldim edilmişti. Znbıto 
hzet Efendi hakkmda tahkikat 
yapmaktadır. 

Havza'da intihap 
Havza ( Hcıuıt) - Azalar n 

lstifasile inbilAl ettiğini bildirdi· 
ğim Havza Belediye intihabına 
hafta içinde başlanacaktır. 

Zekat Ve Fitrenizi 
Tayyare Cemiyetine 

Veriniz 
Çilnkü vereceğiniz paralar o 

vnsıta ile memlekete en büyük 
hizmetleri yapan HilAliahmer e 
Himayei Etfol Cemiye tlerine de 
r,idecekf r. Dünya ve nhretinizi 
yapmak için bu yol, en doğru 

yoldur. 

L-------~----------·---' 

SON POSTA 

• 
Gençlik 

HiddetlenmegirP 

. Adana' da Pamuk Sarfiyahmızı Artıran Mı0ağlfip 
G.. I 8. 1 .. k E . ıursunuzı uze Jr ur serJ Huyatta muvaffak ol~ 

r 

Adana Zlre•t C!anka•ı m•neucı:I fabrlkaaımn 
umumi blr gllrUnUfU 

Adana Ziraat Bank••• meneucat fabt'lkaaının pa. 

Adaoe (Hususi} - Son lkl 
ıenediı· Adana' da pamuk sana• 
yiine çok ehemmiyet verilmekte• 
dir. Mi it Menıucat fabrikaıile 
Ziraat Bankası Mensucnt Eabri· 
kası bu hususta biribirlcrile ade· 
ta kof a.r adım rekabet yapmak
tad,rlar. S.rf Adannmızın pamu• 
ğunu kullanan ve tam manasile 
yerli malııulilnden Türk eli ile 
yerli malı imal eden bu fabrika· 
lardan Zirnat Bankası Mensucat 
fabrikası Adananın en ileri gelen 
fabrikalarından birisidir. Ziraat 
Bankası, yedi ıencdenberi işlet· 
tiği bu fabrika ile her memle· 
ket pamukçuluğunun ıslahına ve 
pamuk sanayiinin inkişafına biz· 
met etmeyi gaye ittihaz edinmiş
tir. Hem de bu uğurda altı sene· 
denberi esaslı ısl:lhat yapmıthr. 
Bu fabrikada esaslı olarak tıç 
imalf!t ~ubesi vardır: 

1 - Çırçır fabrikası; tarladan 
gelen pamuk kozalarının kabuk 
ve çekirdeklerini temizle mi ye 
mahsustur. Bu kısımda yevmiye 
8 ili 10 bin kilo ıafl pamuk te
mizlenir. Pamuk mevsimi olan 
eyliildcn martn kadar çah~ar. Gece 
gUndUz kuilandığı amelenin mik· 
tarı 150 ilA 200 dllr. 

2 - lplik fabrikası; bu fab· 
r ika Adrın mn en yüksek cins 
pamuğunu işlediği gibi en adi 
pamuğunu da işliyebilir. Dliı iplik 
yapar. Kıvrak, tire, hah iplikleri 
dahi imal ohtrımnktadır:. 

mukları c;eııdrdeklerlnden ayıran Çırçır fUbe•I 

f brlka mUdUrO O. SUkOtl B. 

Bu iplikler, ıon aene zar
fındaki 11lahat uyesinde mem· 
leketin her tarafında bOyllk bir 
rağl>et kazanmıotır. Fabrikanın 
iplik istihsaJAb senevi yedi yüz 
bin kilodur. 

bezler ve yazlık elbiseler de do
kumaktadır. Fabrikanın elbiıelik 
bezleri bu ıeue cenup mıntaka• 
ıında halkımızın bnynk bir kıamı 
tarafından memnuniyetle giyil
miıtir. Bütün kumaı ve işçiliği 
ile beraber bir takım elbiae dört 
buçul< - beş lira arasında aablmıf· 
tır. Tasarruf ve ib.tısat mef!ıumuna 
uygun olan bu elbiseler günden 
gllne çoğalmaktadır. 

Fabrikanın hergUn yeni bir 
ıslahat ile piyasaya çıkardığı 
yeni çeşitler ve bilhassa renkli 
işler Uzerindo cenup mıntakasın· 

d aki fabrikalar arasında önayak 
olması şayanı takdirdir. Fabrika
nın mevsimine göre 400 - 500 
amelesi bulunmaktadır. Haliha· 
zırda fabrika gece ve gt1ndllz 
çalışmaktadır. Fabrikada ameleye 
ve amelenin ııhhatine mOteallik 
bazı teşkilAt ta vardır ki bu 
teşkUAt, ııhhiye müfettişleri tara
fından tefti~ ve 1ıCSrUlen mftkem· 
meliyetlen dolayı beyana takdf
rat edilmiştir. 

Yakın zamanda fabrikanın 
dah-a yeni çeıitlerle halkın ihti· 
yacma uygun mallar arı.edeceğini 
Omit ediyoruz. 

Adana pamuğunu lşliyen bu 
fabrikanın bu ıene, geçen aenele
re nisbeten faaliyetini yOzde otuz 
bet arttırmaıı dolayııile memle
ketteld pamuk aarfi)'ab da 
artmıştır. 

Salalıattin 

3 - Dokuma fabrikası: Doğ
rudan doğruya kendi iplik fabri
kasının imal ettiği ipliklerle bez 
dokumaktadır. Bu bezler dtlz 
renkte lnce ve kalan kaput ve 
astarlıktır. Bundan maada muh· 
telif desenlerde ve renkte çizgili ------- -- ----- - - :-.---.----

Tarsus'ta ___ , __ 
Meclisi Umunıi intihabatı 

Yapıldı 

Tarsus ( Hususi) - M clisi 
Umumi intihabatı bugün yapıldı. 
140 ml\ntehibianniden J 12 k · ı;i reye 
iştirak etmişti. Reylerin tasnifin· 
den aonr Mustafa Efendi zade 
Kademi 98, Hacı Gafur Efendi 
zade Mahmut Saip 91, Kara 
Mehmet zade Mustafa 91 ve Ha
lim Bey zade Salih 78 reyle 
azalığa intihap edilmişlerdir. Ye
dek azalıklara da 14 reyle Hacı 
Talip zade Abdullah, 9 reyle 
Avukat Abdiillatif Hikmet Bey• 
ler intihap edilmişlerdir. 

Zong ldal<'ta 
Yılbaşında Verilen Balo 

Pek Muhteşemdi 
Zonguldnk, 1 ( Telefonla ) -

Halk Evinin tertip etmiş olduğu 
yılbaşı balosu, dün gece hükü· 
mei konağının Ust kat nd veril· 
miştir. Balo çok muhteşem olmuş, 
davetliler n zih bir hava içinde 
sabah n sent 6 sına kndar eğlen
mişlerdir. 

IOzüm Ve /ncir 
ilzracatımız 

f :r;mir, 11 - Şehrimiı Ticaret ve 
Sanayi odasının ftzUm ve incirleri 
mizin ticari vaziyeti ve ihracabııa 
dair t nzim eylediği bir rapora 
nazaran mevsim iptidaaından 7· 1·33 
tarihine kadar lzmir Borsasından 
14 milyon 827 bin 846 kilo incir 
ve 44 milyon 841 bin968 kilo 
UzUm satılm ·ştır. Aynı rapora göre 
meV:Sim i, tidasından 3 - 1 .. 933 
tarihine· kadar lzmir limamndan 
yabancı~tmemleketlere 23 milyon 
645 bin 739 kilo incir ve 46 mil
yon 88 bin 683 kilo nzom ıevko· 
lunmuştur. 

Şehrimiz Ticaret Te ıanayl 
odasının muhtalif mahıullarımızın 
ihracatına dair tanzim ettiği bir 
rapora göre ihracat mevsimi baş
lanğıcı olan 1 temmuz tarihind~n 
7 - 1 • 933 tarihine kadar lzmir 
limanmdan yabancı memleketlere 
vaki ihracat ıudur: 

12 milyon 588 bin 830 kilo 
tütün, 53 bin 872 kilo afyon, 
14 milyon 428 bin 156 kilo pala· 
mut, 2 milyon 384 bin 365 kilo 
palamut hUlisası, 3 milyon 682 
bin 9.! 1 kilo zeytinyağı, 4 milyon 
690 bin 607 kilo bııkladır. 

Edirne'de 
MuaJ:im Mektebi Talebe
leri Seyahatten Döndüler 

Edirne (Hususi) - muallimleri 
refakatleride olduğu halde K rk
lareliye kadar ıeyahat eden erkek 
rouallim mektebi talebeleri grupu 
döndüler. Gençler gittikleri köyler
de hasbuhaller yapmıı ve Kırk· 
larelinde Halk Evi menfaatine 
parlak bir milssmere verilmiıtir. 

Mapavride Yeni Olçulerl 
Mapnni ( Huıusl ) - Nabiye• 

mizde ıme baıanda yeni ölçliler 
tatbik edilmittlr. Sene başı na· 
hiyenin pazarına teaadüf ettiği 
için bu yllzden çok garip vak'a• 
)arda olmuştur. ----

El' aziz' de 
Yılbaşı Çok Neş'eli 

Geçti 
El'aziı (Husui) - Yılbaşı mU· 

naıebetile Belediyede ve askeri 
mahfelinde parlak bir balo veril
miştir. Ayni gece Muallimler Bir
Uğinde de umum mueJiimlere bir 
eğlenti tertip edilmiş ve bUtiln 
muallimlı:r pek eğlenceli bir gece 
geçirmişlerdir. 

lstiyenJerin haiz olacakları e 
tu biri de ıükünettir. , 

Haz, keder, hiddet veY~dıl ıı 
gibi heyecanlara maruz k~ lı 
mı:ı vakit yorucu •e g•Y il " 
h&dise derhal fiziyolojik b~J 
v harokAta inkılap t1der. 1 
ıOrur, aşk, hiddet gibi teel bİ 
tahıs taraf .odan gayrişuuri~ " 
ketlerle ifade edilir. Me.,.; 
jeıtlcrl meseli .korku jestlet11"'~ • 
kolaylıkla tefrik edilebilit:1eı': blltlln ihtiıasatın keodı 
mahıuı hareket ye teıab 
Yardır. Kuvvetli bir losa0 

gayrişuuri hareketlerinin bl .. "J 
efendisi olmalıdır. Dr. Toul~ 

"Blitiln kuvvetini vereb•. 
için kendi kendinin efendi~ 
malı ve heyecan namı ~I 
enerjiıinden mtimkün olduğU 
dar az 1arfetG.. ·Jidir. diy• 
zıyor. 

Filhakika enerjinin ilk 
Nefae tabakkOm olduğu 
blltiln hissiyat bükllm albn• 
mıı olmak gerektir. Aksi, . 
hiddetli adam kendisini 
eden yilksekliklere nazaran 
blr mahlnktur. Onda hUkıtl 
AıAptır ve kendisi heyecan! 
ve bundan mütevellit hatala 
hakir bir esiridir. B adafll 
taraftan gelirse gelsiıı uutiill 
kinata itaat etmiye baıı~ 
herhangi bir işte maddi JJJ 
daima hizmetçidir. ,1.. 

Bir insana ve hassaten I 
yesine iki cinsi heyecan ke~ 
bisaettirir. Sıkıcı ve neş'elend 
Korku, makhuriyet, kin ve ~ 
vet gibi aıkıcı heyecanlar 
gayri imdi t~sir ettikleri h 
diğerleri bize verdikleri kof1.11 
gayri irndtnin fevkma çıkarıı"'J 
Birinciler bizi marazi baleti,; 
biyenin tikArı yaphkları lı;. 
ikinciler hamimiz ve balll'j. 
mııdırlar. Sıkıca ve elemAver "iJ 
birincilere purl bir mukaV'e~ 
ile kartı gelinmek icap ~~ 
kadar ikinciler de onları ~ 
eden ve nihayet irade için ti ~ 
ve muhyl bir ilAç haline ge 
aklın kontrolundan kurtulaıtı 11 

la dırlar. 
MeselA: Herhangi bir b6, 

bir teaadlif veya bir söı 
korku, muhalefet yeya kedet 
lerinden birisini tevlit e. 
derhal bu hi1Siu infiiAk ve iıtı 
mnni olunuz. Fikir ve rubull 
biltnn kuvvetile bunun ebe 
yet.iz, sid rahnedar etmek 

1 
çok baait, çok bayağı, gl / 
geçici ve ılik(\neıt i oiıi ibl6 ti 
mekten çok uz.ak bir hadise 0 

tunu düşününüz. I 
- Bunlar bir <laha zuhu'tı 

mezler, iştigalAt ı m, itiyadatıttl /ı 
reviılerini takip etmekte de/, 
edecekler ve bana gavri f 
haraketler ihtiyar ettir~cek ~ 
ant bulanıklık zail ol •caktır· ' 
mevcudiyetirne terki neft ·-' .. ,,,,, 
hissiyatımın zulüm ve ıtı 
itaat etmiyeceğim." t~ 

Dlyecekıiniz. Bundan •0 '
1

' 

iki ıaatlik çalışma bu JlleŞ 
aergOzt>ftİ unutturur. 0.ıı 

Kendinizde cesaretsizlilc b 
duğunuı. vakit derhal pılldj/ 
olan biGei, iradenizi tahrik e., ti, 
BUtOn baıka fikirleri dirıııı~'t 
dan çıkarınız ve bu Jllll 

1&fhalara tahlil ediniz: ~/ 
irade nasıl doğuyor, .

1 1 
inkişaf ve kuvvete tahavvU yl 
yor?. Ona malik i 1s ı na J1:s ' 
damları dokunuyor? Hay.ı l "' 
aana ne bftyilk rol oY011 ~ 
vadediyor. Bu yeni d~şürı~e,,J 
manı içinde cesarctsiz l i~irı.i~1 11'111 
ediniz. O sizin rnctanetın1z11' ~~ 
dar edemeden mevkıini ter 
cektir. - C. T 
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Gönül işleri 

zlJ.lgarislanda 
!llp Bitenler 

h\f ofy• rn h b 

, Bir Köy Muallimi 

rp ekrar Patlayacak Mı i Evlenmek 

Ç• illi f l · • iJI" k K . istiyor t.dan b' • lrlmia yazıyor: Bir 
~ Buı ır.az fu aca devam 

1 lıraf( ,gar kabine buhranı, ejn:ı• 
•rı aihi ı~ın da kayddm;t olouk· 
h\tı ne nıhnyet hali dildL Bu hal 

JD, l'flen aat erınJ ~oruma uvvetıne "Köy mualllmllği bugBnktl 
e ne1lin glrifeccil en mUhim cidsl 

~of takaare, ea?ti Başvekil M. Muta· 
~C\ de ~ ?1evkiinde kalmııhr. Baı· 
' ~li~)~klikler t lariciye, Dahil ye 

1. \'tQj k a~ırhk annda 2örülmii1Ulr, 
•kltrj İıe •bınenln ba~hca drğiıık· 

M 11.k o ug"" unu ispat Edecektı·r 1ahasıdır. Ben de bu aavqa b• a lan ~ençlerden biriyim. Uıldn 
ben, bugllnkll hayatıma raıı deği· 
lim. Hayattan bihakkın iıtifade 
edebilmek için yaaat bir r foha 
iriomck lıtiyorum... iki Uç sene 

liuk· fuolardır: 
1ıın,I\ ufnıet Ko1lisyonuna dııhll bu· 
... ,1\ ç lç' • l' ~ aa . gu upu ellermdc bulu• 

1 
Clret Nrıf nez:rctinl bırakarak 

'~it~ 'I\" f'l~retini :almıştu. Bu ne-
.,~. led' kab nede, n1ilıi lı e• 
J( ı. 

••d •rlikııı 
d'f tce Post grupunun elinde ise 
tıı -r N • ve T clgreıf ve Ş rueıı• 
'•k"rı czareti vardı. O da uld 

ti '• ı ıtıuh faza ttl. 
tl •ttrel~~lb m l.i libttallcr, Ticaret 
d'ıaıı•kt,rı ea ayrılarak maarifi 1 
lt tr. ll llleınnun görünmemckte

Pı!, t.!
11

_ u •un üzerinedir ki Ba~vckll 
ttti T~tıOf b o 

~ "' rl u grupa Adhye Neza-
't. ,:, ~ade\mişt r. Bu tarıı hare

~tlh'ıı11 ~t ?'e a-öre. m ili fiber ileri 
ı.ı •:t daı ifi 2e,mıttir. Fakat bfitün 

?«at ic.I b Ye paı.arhkları da rliateri-
111.ıt ' ııb ~ •diJın· ~an, muv.akkat bir .ureUe ''••u d-.tır. Bulıru matbuatının M bu ıner .ezdedlr. 

d E.1'ı ali Vaziyet 
~tı. lllak~aliye Na:ıırı l\i. Burof yaz• 
... ~tttiııı ~clerde memleketin m lsa 
t' tör k••nıaktadır. Yine ba 
ıır•ltt, d c, ~ter memleket malen 
ot il hpt~rabıliyoraa, buna kendiai
"-llll"thır tıM ta11ı ruf aiyaHtl imli 
-ı,.'._'tıı, • en.urlar. aon samanda 
t,~ı ~3re dört aya yakın ıpara 

lloeı 1 •rdır. Hakıkateo ıaeoebafl 
~'Cltl,,ll f\lrtuları mtluaaebetile me· 
ı::: Alt\' tnaa, ve .. el>llmck lçın Cemi· 
• '• ~ın koauında 8ulrar borç· 
,::~ ıo';••Jılc. o'arak muhafaza 
111 "lliİ• " milyon len iatikraa 
Q "tlllr. n bunlardea iat fade o'un
~-•ile ı.ı ~uauata Bu ıar Zi· aat 

lıt lard •ıraat lcooperatiflninin 
ınıı olmu,tur. 

t,. l'icari Vaziyet 
11, l(rlb b 
~ lt:cık en lr baltad&11bul Tatar• 

f 'tt•ıtı havaUainde ttıtlln alımı 
'\! 1thr K • tt ı 2 • ~yle de açılan 

~llına -IS ı .. vayı bolmuıta. HHbe 

Londra 12 - Son Çin - j -
pon harbinin akislerinin bllyllk 
velvelesi burada bal devam et· 
mektedir. lngiliz mehnfill, Japon· 
yanın yeni bir hareket dnha ya· 
pan k bütün Jebol eyaletini 
fethetmesinden endişe etmekte• 
dir. BiltUn bu hadiseler 16 Ka
nunuıanide Cenevre'de ~öıUşlile
cektir. 
Ru ya'ya lıtlc• Eden Çlnlllar 

Morıkova 12 - Japonlar ta
rafından pil knrtnlen Çin askeri 
müfrezeleri Turri Rog mınta'ka
smda Rusy araziıine girmişler
dir. Bu askerlerin mikdarı 30001 
geçmektedir. Mevkuflar ara11ında 
Jeneral Li du'da Tardır. 

Çin Dnşveklll Nereye Gidiyor? 

Berlin 12 - Bir mnddetten· 
beri Tubingen'de bir 1Boatoryom 
da bulunan Çin BaşTekill Vang 
Çin Vey. birdenbire maiyeti cr
klnile birlikte, meçhul bir ıemte 
hareket etmiştir. Bu seyahatin 
ıon Uzak Şark hldiselerile all
kadar olduğu söylenmektedir. 

Çin Harekele Geçiyor 

Şanghay 12 - Cenevredeki 
Çin mümessilleri, Şan kcy lcu
Tan 'm Japt1nlardan geri alınmnıı 
için oraya asker gönderilmesini 
Çin hClkQmetinden istemişlerdir. 
Mllm&asiller gönderdikleri telgraf
ta; bOkOnıetio derhal harekete 
geçmesini istemişler ve demişler
dir ki: " Çin, kendi menfaatle
rini korumak kuvvetine malik 
olduğunu isbat ettikten ıonra
dır ki doıt de-vletlerden yardım 
görmek ümidini bes!iyecektir. ,, 

1 •t --~ lıe 20-24 lnadan ~uaya 
~~ tftı-\iJı.yedcyo ift:rak dliD ahu- ' ........=- mc= ™ 

'

'h Ld lh04tür. Bu ıhautide, .qitn.. mallarını bu depolarda mubafa&a 
~ ıtr 400 edebileceklerdir. Maarnafih bütün 

~ı ..... -· • li b'.n kilo tiltGa satıl- alıcılar, ucuı ve ıakarta mal "'"-
')~" •1•kaıde'de 12-14 leva ı.e- k d ı ç k ı (oıt• • 't• ba B ma ta ır ar. ün Ü ucuı • ııara, •on 
"'- lt Q ş anmıttır. uııra' umanda, mOıterlnin bııthca aradıtı 
ll '"ı~•i :~ıc ... , çiftçinin zımua ırir· bir matadır, Buna aebep, Bulsıariı· 
~lııd, dr:ın bilhaua Kırcaova hava• tanda göH çarpan ııenlı işsizlik 
ltı~llerı ~1

8P0!•r açnuya baılaınıştar. ecreyıınıdır. ıyi •il'araların satılma• 
\~, h:-krışll .hu'mıyao ç:ftç , b'.r maaıaa mukabil ucu& aigarAlnrın 

Buhr nın garp 
ın eın lo ket Je rın de 
doğ'urdt R'u netic • 
lerdcnbirl de ira· 
lı k dan öılerdir. 
B ı u!lul evvol!l 

A ncrikada. batla· 
dı. Or d n Japonya 

g çtl. Kiralık dan· 
slizler el. erlyotle 
tnh illeri icln para 

b ıle.mıyan D roı
ffln un kııl rıdır. 

Buntar dan alon
Jarına gid'l or ve 

istlyen erke le nıu· Almanya'd• Klrallk DanalSzlor 
ayyen bir para mukabilinde bet dakika dansedlyorlar. Bu ıuretle ltazandık
lım para ille tahaill rint ve bayatlannı temin ediyorlar. Fakat ekaerlyetle 
tehlikeli macoralar do1ııyor ve yalnız taballlerf.nden değil, bayat.lanndan olu· 
yorlar. Reımimfz, Almanya.da bir danı talonunda mOıter:l bekliyen kiralık 
daneözl rl göatermolttedlr. 

Transatlantik Yangınları
na arşı Tedbir Alınıyor 

Paria 12 - Son aylarda Franan 
tranaatlantikler:nin birlbirl arkaaına 
elektrik kontakları netlceainde yan· 
meaı bu:ı kanuni tedbirler alınmuı· 
na aebep olmutlur. 

T.car~ti Babı.ye Naı:arı M. Laon 
Meyer Ayan ve Meb'u1aa Tıcuetl 
Bahriye encOmonlcrino bir kanun 
lAyihuı veraıitt r. Bu layihada, Oç 
tedbir Heri 11llrUlmektedir. Bu tedbir-

ler kanunt, idari ve teknik mahi· 
yettodlr. Gemiler• feaatçı tayfalar 

konmlyııcak, 1ıemilerdekl itfaiye tu• 
tibata takviye edilecek, elektrik ter• 
tlbah vo ıremlnin aalr akumı yangın 

•uhuruna mani olacak tekilde yapı• 
lacaktır. Bu tedbirler 1ayeainde 

ıreml yanaınları bukac unlye zar· 
fınd.t •Öodürülebilecektlr. 

----------------···----------~~~-lspanya'da Kargaşahklar 
BarH'on 12 - Karıaıahk douın 

etmektedir. Her tarafta terk•dilon 
bombalar bulunmakta n birçok 
kimseler tnk'f edilmektedirler. Fe• 
utçılar, yuksek tnettCirlG talai• 
kult'!lerini berhava •tnaitlerdir. lnfl• 
Jikb maddeler imal eden birçok 
ki01Hler yakalanmıttır. 

T •hrikitçılar Valanılyar.o rıı:ıcete· 
aln~ bir bomba atmıılar, bir mGYe:tzl 
ölmilttOr. 

Bir Tayyare Kazası 

Hitler F1rkası Parasız Kaldı 
Berlin 12 - Hltler FırkHı mali 

aıkıntı l~indedir. Hitler, fırkanın 
r•yrirnenkul rnallarını terhta ederek 

ineç bankalarından mnr.kkep bir 
ıcruptaıı kredi temin etmtıttr. Fırka· 
nın borçları 4 • 5 milyon marlltan 

ibarettir. Baıvekll Fon Şlayaer, baıı 

kayıt ve tartlar dahilinde fırkanın 

borcunu ödeyec(•ğ:nl bildirmtıtlr, 

Hftler bu teklifi kat•ı olarak redde• 
decektlr. 

Hitlerin fırka merkezi olan 
"Kara Ev,, de Hitlerciler aruında 
büyük hlr arbede olmu4tur. 

onra çıkabileceğim mekteplerde 
nih yet bana geDe bugllnkUnden 
bir z farkh bir istikbal temin 
edeceklerdir. Tahısil müddeti de 
benim için hayatt mllşktilAtla do
ludur. B kmak mecburiyetinde 
olduğum kimse de Tar. Ne 
yapayım? 

''Bu kadar sene hayatla to
maıtan sonra tekrar okumaya 
ablayım mı? 

"BekArhk, yalnızlık zaman 
s man bani tazyik ediyor. Çok 
okuyorum. Fazla dUıUuOyorum. 
Şedit buhranlar geçınyorum. 

Y okıa ruhuma uygun bir kıl 
muallimle mi eTleneyim? O tak
dirde bu beni tatmin edebilir 
mi? Hayabm bu mecrada yllrO
ıUn gitsin mi? 

Bir kızda aradıtım ilk vasıf
lar. Benimle meıgul Te benim 
gibi dnınnnr olmak.. Anlayıfh, 
tertipli olmak •• Tetebbuu ve gtl
zelliği 1evmek.. ÔbOr foran 
teferrllat ... 

Fikirlerim• kat'I bir fıtikamet 
veriniı T eyı:ecigim. 

z. z. 
Oğlum, anlaııhyor ki yalmzlık 

Te arkadaısızlık aenl çok sıkıyor 
ve hayatında buhranlar yarabyor. 

Okumaya terketmeni taTılye 

eylemem. Fakat ıuurlu bir evle
nişin tahsile devama mani olma
dığına kaniim. l.tediğinil ıeraitl 
haiz bir muallim hanımla evle
niraeoiz. tahıiliniıe beraber devam 
eder, ayni yolda kol kola yUrO
yerek daha ziyade mea'ut olur-
ıunuı. 

HANIM TEYZE 

ı.ı Oınet avanr.ıına muk bil •ilrümünde fazlalık \•ardır. - Molel-

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

Tunu• 12 - Bir denis tayyareal 
dOtmüş\ür. içinde bulunan yedi ki· 
çinin liçü ölmii• dör dn yaralanmışhr. 

mandan vazifesini yapmıyorsa 

diğerlerinin onlara uyması mı 

lAzım. 

lara yol açanlar, resmi memurlar 
da birer yatak! TEFRiKA NUMARASI: 5t 

1 
• • 

1 
'' M l L L I R O M A N ,, 

~ l~~t b Muharriri: Barlıa11 Calıit 

1 ~tıı~<I u moza kokulu, ılık Dilrtıba Hanım pek ileri git-
.. ~)t>'f\a • \'İakinizl rahat rahat tJğinl anlamıştı: 
'-'U nıı hu • 1 ·ı· ·· M ' l d ğ"l F k d 'd ~ti 

6 
nu yıne ngı ız su- - es e e o e ı aru , e· 

V,t'- ~.h~llnde kemiklerini si. er dl. Yani blitno bu hezimetlerden 
't~l~ <; 8 tnanlara medyuneunuz. bozgun!uldardan mes'ul olmaları 
~ ~ ca arıakkalede elli bin TGrk llzim gelmez kil 
r '"ba~ Q .~ermeseydi sizin bu ku- - Niçin? bu adam orduuun 

'-' • r.:•9afirleriniz sabıkalı bi· en mtthim blr makamım, fU he-
~lrdı l ıibi eizlenecek yer rif iaşe işlerini, yani mi1ycnlarca 

~'ııç' k insanın hnyatile oynayan bir tef• 
h 'y •dna dudaklarını büktü kilit n reiıliiinl, bu kumarbazlar 
Q'" •n11, d n ,, Ont Uıtıaüyoreun Faruk memleketin blitOn ticaretint etle· 
"-ı> td ar bugtın için yarım rinde tutnıayorlar mı? 

' y ~r.e'lc )'a~ıyorlar. - Evet! 
ba. ' 'tanı? - Şu adam bugUnkO hUlıQ· 
"ıc._ -nı h ~\t, t Yliı b' er ~irinin en aşoğı meti idare erin ıiyasl komitenin 
~ ~l'J, b· ınk lırası vardır. Ve en nl\fuzlu bir azası değil mi ? 
c,tl ~tı gQ 

1~ uvvetdlrki dilnya· - Evet t 

tarın boıgunlukta mu'uli)·etleri 
olmadığııu mı iddia edeceksin 1 

- Harp bir tali işi değil mi ? 

tlcıt Rib~ek memleketleri birer - O halde ·bUtUn bu adam• 
UQ "" y apılarını açarlar. 

c, k anı bu b 'f ilÇarı crı ler, dara go· 
"""' r:o ar değilrnl? 
~ 1:.vet 

" '-lenç e •kile çıkart 
tt ty'I t lrııh b' tlt ~· >i old ar ın gözleri dö-
'ra l' u. H t d ıtriyordu. ıra aıı udaklart 

- Harbin neticesi bir tali 

işidir. Fakat bu ancak cepheal ve 

cephe geriai canla, başla idare 

edilmit bir harbin neticesidir. 
Cephedeki askeri gidasızlık· 
tan, cephanesizlıkten bozulurken, 
başlara cephe gerisinde kumar 
masalarında sabahlayan bir harpte 
tali mevıuubahs olamaz.Hem öyle 
bir harp ki millet dişinden tuna· 
ğma kadar herşeyl crdusu için 
verdiği halde ı rf hırsızlık, namus· 
ıuzluk, ablAksızhk yUzllnden ceP" 
beye yolladığı aslterl gidasız ve 
cephanesiz kalıyor. Burnda tali 
olmaz, ihanet olur. 

Binbaıı Faruk heyecandan 
yUksek aeilo kon~maya batla· 

Genç kadın onun teskin et· 

mi ye çalıştı: 
- Hakkın Tar Faruk Fakat 

blliyor musun, hem"n bor m•m· 
lekette böyle 1 

Ak•ini iddia etmem. Belki da 
öyledir. Frantadaki ea.ua tefkill· 
t·mn en ynkıek askeri makamlart 
iıgal edenleri bilo avucuna llldı
ğını işitiyoruz; Harp idareai harp 
teşkilAbnıı girenlere bUyük aalA· 
hiyet ıreri)•or. Tenkit, sual, mU
nakaşa olrnayın~a birçok ı:aytf 
ruhlar fenalağa, fırsattan istifade 
etmiye meyleder. Bütan bunları 
kabul ediyorum. f alcat bu dava 
tuna, buna ait değil. Bir memle
ket meıeloaidir. Şu ubit. bu ku· 

Cenç erkAnıharp aras1ra ileride 
ıigara dumanları arasında birer 
g81ge bnline gelen kumarcılara 
bakarnk c!itlerini gıcırdabyordn; 

- Bunlar ölUnUn ağzıodan 
altın dişini ıt.alan ncbbaşlnra 
benzerler. Üzerlerindeki medeni 
kıyafeti atın, hepsi birer ıerMeri. 

Dilruba H. g5zlerinin baygın 
bakıılarile genç zabiti eilzdü: 

- Halbuki bütün memleket 
onlardan kun·et alıyor, onlardan 
medet umuyor. 

Binbatt Faruk içlni çekti: 
- Hayır efendim. Bu memle-

kette şerefli baanlar zannettiğind•n 
çok fadadır. Şu dakikada etra
ftn\l:U çeviren yllz binlerce kitillk 
dOımao kunetini bu kumarbazlar 
mı tutuyor. Buntar o adaınlar ki 
millet cephe geriainde oamuı, 
istiklAI için çamur yemiye katla· 
oır, cephede aıker prefl ve 
memleketi için lccmiklerini siper 
etmiye çahı rken onların bu 
feragatinden istifade ederek 
lteseleriui, kuraaklarını doldu-
rurlar. Harp a:enginlerl, ye
ni r:enginler, yani tnrediler. 
Bunlar tUccar değil iakatçı, on-

- Acı söyliyorsunl 
- Hakikati 
- Memlekette bir kabine 

var, bir meclisi meb'mıan var. 
senin fena gördüğOn ıeyleri on
lar niçin görmiyorlar. 

Binbaşı Faruk acı acı gllldll: 
- H rp dem Hanımefendi, 

dedi. Mllnakaıa, tenkit olmu. 
Memleketi dUımana karıı bir 
kafada, bir duyğuda g6ıtermek 
için umumi tenkitler yapılmu. 
Bu bir memleket ve ıiyaaet mes'-
elesidir. Fakat lf te bundan iıti· 
fade ede.o oank6rler en hakla 
tenkitlere de mtısaade etmez :re 
g6xe bata bata hıraızlık, nankör
lllk, ıahlakııılık ederler. Ben öyle 
zannediyorum ki hUknmeU idare 
edenler ar.asında bu ~rkinlikled 
~ören •e bilenler vardar. Fakat 
abenk•iilik iÖStermit olmamak 
için göz rumuyorlar. 

- Ya mecliıl 
Genç erkinı harp dudaklarım 

bUktnı 
- Mecliı mi, mecliılerin ga

rip lıuyları vardır. Hnkiımet ken
dini ağar sattıkça meclisler kuzo
laşırlar. Bilkümet bira2 meclisle 
alAkadar oldu mu artık fırhnalan 
talakatlerl, belliatleri gör. 

(Ark ı vu) 
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Dünya Hadiseleri ~ 
Sahtekar 

Üzeller 
Türedi 

Maruf dam olmak, dnima 

IJir Dolan· birtakım fena in
sanların hasedini 

dırıcılık davet eder. Onun 
Me$elcsi içindir ki bu gibi 

kimselerin nam vo hesabına TO 

onJ rıo hüviyetleri kullanılarak 
köUl ı,ıer yapılır. Dolandırıcılık, 
bu vadide en geçer akçedir. Son 
zamanda güzellik kıraliçelcrinin 

buton dllnynda g6rdükleri rağ
betten ntifado etmek iıtiyen bir
takım kimseler, şimdi bir hayli 
kArlı (1) iı yapmaya koyulmuılar
dır. Geçen 2no, Pariı güzellik 
kıraliçesinin ismi de, bu nevi bir 
doJandıncılık işine karııtmlmııbr 
•e bldiıe ı5yle olmuştur": 

Pariı civarındaki knçnk ka-
eabalar.o maruf otellerinden bi
rine telef onla haber verilerek 
Pariı güzellik kıraliçeıioin bir 
bay.r işi için ıebri ziyaret ede
ceiJ bildirilmiştir. Az ıonra da 
glizel bir kadın, yanında iki er
kekle beraber otele gelmiı, otu
rup yemek yemi1t bir hayli şam• 
panya lçmiı, bu arada, ıehir 
balkının talebi üzerine birçok 
kartpostal imzalamışlardır. Bir 
bayır iJine ait olduğu için imza• 
lanan kartların beherinden bq 
frank alınmış, bu ıuretle 40 bin 
franr..tan fazla para toplanmııtır. 
Misafirler otelden hareket ede-
cekleri ıırada otelci masraf pu
ıula&ını önlerine koymuş, o za• 
man erkeklerden biri çıkışmaya 
b lamış: 

- Paris kıraliçesi ıehrinizl 

lOtfcn ziyaret ediyor ve siz, sı· 
kılmadan para istiyorsunuz! Bu 
n ııl iştir? 

Ve otelcinin hayretinden isti
fade ederek üçO birden otomo
bile atlamış ve ıehirden uzak· 
laşmışlardır. Otelci, dolandmcı lık 
addettiği bu hadiseden dolayı 
pariı gUzellik kıraliçesi aleyhine 
bir dava açmıştır. Buou işiden 
kıraliço de, bilmukabil otelciyi 
da•a etmiıtir. Çilhkil kıraliçenin 
iddiası ıudur: 

- Benim bu iıle elAkam yok. 
Fakat bu otelci benim ismimi 
neden bu iıe karışbrır? Ben de 
timdi kendiıinden, haysiyetimi 
ayaklar altına aldığı için zarar 
•e ılyan iıtiyorum. Mahkeme, 
ıUzellik kıraliçeıinin iddiasını 
Yarit a6rmemifw davaaıru reddet• 
mqtir. 

* ıkhıadl buhranın ba9hca 
ağırlığı Merkezi Auupa 

Avrapada Ozerioe çökmOf"' 
Meddahlık tor. Bir tara-

ftau ağır ııırtla 
muabedclerio altında ioliyea bu 
memleketlere, abor taraftan da 
darlık ııkmtısı ç6k0nce, Merkcıl 
Avrupa halkanın hali yaman 
olmuıtur. Bittabi bu hal, birçok 
aenı!nleri fakir Te fakirleri zengin 
ettiği gibi, umumiyetle yeni, yeni 
birtakım HD 'at Te mealeklerio de 
clo~maıına aebep olmuıtur. Bun
lardan bir tanesi de meddablıkbr. 
Ancak orta kanolarda bir mOddet 
Avrupada dikiı tutturan med· 
dablık vo umumi yerlerde bikA
yecillk mesleği, timdi, bilbaua 
Berlin'de çok revaçtadır. Kah•e
lerde, Ostu başı temiz birtakım 

adaml r, mn~terilcre yakla~makta 
•e arzu ettikleri takdirde kendi-
lerin• istedikleri şekilde hikAye
ler, masallar anlatabileceklerini 
ı5ylemektedirler. Bittabi her 
bikt\ye için muayyen bir Ocret 
almaktadırlar. Bu hikAyeJcrio 
uoıuml tarifesi ıudur: 

Fıkra: bir mark, tarihi hikiye: 
il i buçuk mark, uzun hik&ye: iki 
mark. eğlenceli hikiye: llç mark. 

TARİHi MUSAHABE 
Telefon /şle7i 

Deli Sultan İbrahim, Kadının Güzelliği Halk 400,000 

İriligv ile Mütenasipt · r ! Diyordu Li~anın Hesabıtıl 
Tarihte Tel
li Haseki 
Denilen 
Kadın 

Kimdir? 

Gnzellik, beplmlı biliriz -ki 
kanıık bir mevzudur. İnsanlık 
kuruldu kurulalı herkes kendi 
mizacına gSre bu mevzua miida· 
balo eder, hükümler verir, kana· 
atler yllrülllr. 

Herkesin fevkinde g8rUnen 
filozoflar da güzelliği anlamakta 
ve anlntmakta birleşemcmişlerdir, 
Her filozof bir başka tel titretmiş 
ve bir başka terane öttUrmüştür. 
Bunlarm bir k ımı, güzelliğin 
vicdanlarda yarattığı "bedii he
yecan,, o kıymet vermişler, o 
heyecanı iÖZ önUnde tutarak 
güzelliği anlatmıya çal ışmışlardır. 
Psychologie d1esthetique dedik
leri budur ki giizelliği sırf en• 
füst Purement subjectif,, tahkik 
eder. 

Bir kısım filozoflar da _.gOzel,, 
denıleo ıeylerin şekillerini, vasıf
lannı, kiıif ııufatlarını bulmaya 
aavaımışlar ve gllzelliğin insan• 
larda meftunluk uyandıran 11rrmı 
görmiye uğraşm ılardır. Bu da 
objektif bir tetkik yoludur. 

GUzelliğin hesaba, kitaba 
ıığmıyan cilvelerini (Manifc1ttati
onı) biribirinden ayırmaya, onlar 
arasındaki rabıtaları bulmaya 
ömürlerini vakfeden akıllılar da 
var. Bunların yanında gl\z.elliğin 
zati hakikatini anlamak ve bu 
hakikatle "vücudu mutlak Etre 
absolu,, araaındaki mllaasebeti 
bulmak isteyenler yer aldılar, 
Güzellik babıine bir do metafi&ik 
f aııl açblar. 

Blltün bu arayıılar, bu didin-
meler, bu yorguoluldar, güzelliğin 
iter mizaç liıerinde baıka bir 
teılr ynpmaaından, daha doğruıu 

1 
filoıofiannı bellbatle ltbsm ede
rek gUzelJik için bambaşka 
bir mikyas. yepyeni bir miyar 
bulup ortaya atmıştır. 

Hu deli tacidar, tahta çıktık· 
tan sonra her· milletin güzellerini 
enine boyuna tetkika koyulmuş

tu. Zaten kadından başka bir 
ıeyle meşgul meşgul değildi. Gc .. 
cesini güntfüzllnU kadınlar içinde 
geçiriyordu. Balt ık sahillerinden 
Hint denizi kıyılanna kadar uza .. 
nan topraklar nzerindeki insan• 
larm dişilerinden en az sekiz, 
o.ı nümune g6rmilştü. Rus kadı· 
oı naııldır, onu bütün Ruslardan 
iyi biliyordu, ayni zamanda bir 
habeı kızının dilştınceleri, tema• 
ylllleri •• bedeni vaııflal'1 hak· 
kında habet imperatorund.ın faz· 
la bilgiye malikti. 

işte bu adam, yedi uzun 
sene sllren hummah bir tetebbu
dan ıonra - anzelliği bir türln 
tarif edemlyen filozofları h.•yrette 
bırakacak - bir keıf e erdi : GG
zellik cilsse ile mtıtenuiptir. Gö•· 
denin iriliği nisbetinde gilzelliğin 

do tesiri artar 1 •• 
Deli lbrahim bir kere bu kı· 

yaaı tertip ettikten Ye davanın 
ııbhatine de iman getirdikten 
ıonra hemen tecrübe aahneıine 
ieçmiye karar verdi, aadrazam 
Ahmet Papyı çağırdı ı 

- Beri gel kodoı, dedi, mll
him bir krıfim var. 

Ve mecnun bir heyecan içinde 
izah etti ı 

- YOı basamakla bir mer
diYen yar. Bunun ortasından mı 

" gllzel ,, denilen ıeyio her 
göze ba~ka bir ıekilde görDnilp 
her birinde de b•ıka bir atar 
yaratmaaından ileri geliyor. Şu 
kadar ki güzelliğin • hanil cep
heden tetkik ediline edilıin • 
baılıca allmetleriode ibti!af yok
tur. Bir f eyo güzel denilcbilmck 
için o feyde mutlaka nizam, tena· 
zur TO tenasüp, meymeniyyet bu
lunması oarttar. Sübjektif düşli

neolerdo objektif düşünenler de, i 
mahsusatm maveraı na geçenler 
de bu eaaaları kabul etmiılerdir. 

Yalnız oımanlı hanedaoının 
meşhur deliıl. o •irzop ıultan 
lbrahimdir ki ıarkut .,. ••rbİQ 
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rudan doğruya alAkar ettiği~ 
ciddi bir şekilde tetkik ed it 
IAıım geldiğini do ıöylemtlı 
tiyoruz. 

Şimdi lntfen dinleyinizı ~ 
Telefon şirketinin 28 i~ 

930 tarihli heyeti umumiye e51 
maında okunan idare ıoe 
raporunda aynen ıöyle deni~ol 
.. Mayıs 929 tarihinde aktcd~ 
mUzeyyel mukavelename il• d 
ketimiz otomatik tesisat yaplO lf 
derhute etmiş ve hükumet 
buna mnkab;l kambiyo teme•"' 
dlnll kabul etmiştir. ,, -• 

Hllkflmet 1326 tarihli ilk r 
kavelenin bir maddeıindeki.,t•~ 
fennin terakkiyatına mutabık ~ 
catı,. yolundaki kaydın tatJ. 
ıarur1 olduğunu g&rerek otodli; 
teaisahn yapılmasını lateıD ' 
O uman kambiyo temevvUclO ~ 
kabul edilmesindeki ıebep t• 
idi: Şirket, kendi iddiasına •:: 
blıttln malze111eaioi, bilhassa. ' 
matiğe ait malzemeyi barıÇJ 
ıetlrtecck •• bedelini de eCJI tl• 
dövizi llzerlodeo ödeyec•." l' 
Bundan bqka ıirket, hizmetiO 
1llkaek vazifelerde iıti~~ 
edilen yirmi bet lnr-ı. 

daha uzatı g8rtırann, 
dan mı? 

maaıını da mukaveleleri ırıoİ 
•D bquı: binco !sterlin olarak tediy•1' 

mecburdu. Halbuki İngiliz li~-: 
nın • o tarihlerde - mütemadıf 
yükselmesi dolayısile ıirket ,af' 
zarardide oluyordu. t 

- Tabii en llsttlnden daha 
enginler görDlür 1 

- Tamam. Öyle ise avratın 
da irisi insan ytireğino enginlik 
getirir. Şimdi ıen paçalan sıva. 
Y eryllzündo en iri, en kalın kadın 
kimae onu buldur, bana getir. 
Çok geciktirme, derini yllzerim 1 

Şimdi valiler, kadılar hep 
ıeferber edilmişlerdi, kasaba, ka· 
saba, ıchir tehir dolaııyorlardı. 
iri kadın arıyorlardı. Fakat pa
dişah, bulunup ta saraya gönde
rilen dev biçimli yosmalarm hiç
birisini beğenmiyordu, ferman 
Uz.erine ferman yazarak .. Rubu 
meskO.nun en iri avrabnı " arat
tırıyordu. 

Nihayet Anadolunun bir kB
yllnde bir Mamot yavruıu bul· 
dular. Bu bir Ermeni duduıu idi, 
iki metrodan faıla boyu, iki yllı 
kilodan ziyade ağ rJığl vardı, 
Hakikaten ilk devirlerden kalma 
canla bir mOstebaseyi andanyordu. 
Kadın arayıcılar, teaadilfiln 6nle
rine çıkardığı bu korkunç malı
lQku yıkattılar, temizlediler, pırıl 
pırıl giydirdiler, alayl• 1araya 
getirdiler. 

Padiıah, helecan içinde onu 
bekliyordu, merdi•en baıındaa 
istikbaline koıtu Ye bir bakıtta 
Mamot yavrusuna wruldu, Jor• 
ğunluk filln ÇAkartmadan lifafa 
girdi. 

işte tarihlerde telll huekl 
denilen bu kadaodır. Deli lbrahim 
onda, kendi idealini bulmuı, 
hayvani dilfOncelerinl yine onda 
tahakkuk ettirmiı ve k6ylll Erme
nının adeta di•aneal olmUfhı. 
Samurla döıettiğl sarayı, ona hoı 
görUnmek makaadile 1apbrdıjı 
gibi kız karJeılerini de onun biz• 
metine Yermiıti. Hatta, ileride 
belki ıadrazam yapmak nlyetile, 
bu hasekiyi Şam •aliliiine de 
tayin etmiıtif 

Zavallı filozoflar, siz hAll •e 
halA didininiz, gOzelliğe aabit bir 
mefhum çizmek için uğraımız. 
Tali, Mamot yavrularına ara ııra 
lütufkAr olupta gllzellik irilikte 
teme11ül edebildikten ıonra 
o zahmetlerin ,ne kıymeti kalırki •• 

Tc•ekkoli dememifler: ganOI 
kimi ıcvcrae aOzel odur. Ost 
tarafı hep muall. M. T 

Şirııdi bir de bu cihetler ~ 
zan dikkate alınarak hUkonıe ~ 
hüsnüniyetle aktettiğl mnzcY~, 
mukavelenamenin ne sur~
tatbik olunduğunu tetkik edeb 

Mayıs 929 tarihli mukayel~ 
namenin aklini mllteakıp ıırlı~ 
derhal telefon ücz.etlerinl te_) 
etmiıtir. Yani varidatı bir dt 
yon küsur liradan ibaret ol~ 
ğuna göre senevi yUs JJ 
liradan fazla bir miktat.-' 
gelirini artırmı ştır. Fakat b ti) 
mukabil deruhde ettiği otoırı•1., 
teıiıatı ta 1931 aeneaino s:;.; 
yapmamış ve bu ml\ddct z df 
da yOzdo ondan takriben dJJ 
tene zarfında dört yllz bin lir• 
ibaret olan zamlan almııtır. r) 

lıte hak&ızlığın katuıet"" 
buradan başlıyor. CUnkl ılı ~ 
mukavele ile kabuf edilen .. -" 
zammı ancak otomatik t•'t 
yilcude getirmek 'artilo J•P'°!i.W 
Halbuki tirket alacağına ...., 
kesilmek ıuretilo halktan ~ 
paraları alırk~o mukavel~ 
kendiıine taallük eden t• f'. 
yerine getirmek cihetine hiç dlJ. 
naımamış, aradan uzun bir ı• ti 
ıeçirmiıtir. Filhakika tirket ~ 
matlk lesi.ata! Ocretle~e. ~ 
yapıldıiı dakıkadan ıtıb 
baılamıya mecburdu. gl 

Şimdi ıoruyoruz: Ş:rket 41 
aeneıi mayısaoda tarifesini ytıl t( 
on arttarmak hakkın·, ancak~ 
matik tesisata derhal bat~;....: 
buıuıundaki taahhlldO ile ~ 
tır. Halbuki tesiaatı Uç ~ 
leyte lealle ile geciktirdiği, ~ 
taahhüdünü yapmadığı için ,ıtt' 
930 ye 931 senelerinde ·1"' 
olduğu dört yüz bin liradan :.,,, 
ret parayı abonelerine geri 
miye mecbur değil midir? ~ 

Yeni tarif eyi tesbit etD'~b;d 
olan komisyon acaba bu ~,Jf' 
nazarı dikkate almazsa ab? ~ 
rin ye bu meyanda baı.iJJ İ 
hukuku kayıplara karı;uııf J 
maz mı? t,,.,. .. 

Şimdilik komisyonun ~ 
adeceği tarif eyi bekliyellın~ 
gördükten ıonra bu bt15 ~ 
dOıOncclerimiz.i o uD>•0 

uzadıya arıed&ri&.. 
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Ziraat Bilgisi 

P·d z anları 
!Vasıl Dikmeli? 

lilzo draat hususundaki 
m09l.tUlerinlz.i sorunuz. 

Son Poota'nın 
•Çiftçh si sizi gCçlilkten 
k urtaracnktır. 

e-e 
lkı~~~\ !lnd~ F. Beyo : 

fld, 
1 

nıı mutedil olan yerlerde 
bah n arın dikilme mevsimi ıon 
~Otkt 

1 
ise de şiddetli donlardan 

bu 
1 
u ~n soğuk memleketlerde 

tka 1. alk baharda yapılır. Bi:ıde 
craya k d . dikil • a ım an bar ay ıonra 
D~~c ba~lanma ı adet olmuştur. 

~İrçok alcn fidanlıırın tutmaması 
•ıağıd tsbaptao ileri gelir. Siz 
•d... a gösterilen ıartlar riayet 

"••e • f •ıni naz idenlecınızıo tutacağma 
Q olabilir iniz: 

ıı 1 - T d ·k t .... · ııdlllıt e ara et ıgınız meyYa 
tcıck~ı yarasız, beresiz Ye iyi 
llıal'k lll etmiş 1açak köklere 
d11ı:.n_butunmalt, llzcriodekl ıöz• 

•"il olmalıdır. 

der~ - Fidan dikeceğiniz yerler 
~U, ilce iılenmiş ve toprağı IAyi-
oJnı,h kırııtırılmıf, aübrelenmiı 

dır. 

~I t;- Fidanlan dikmez.den ev
teınltJ klerioin eıik ve çllrUkletini 
~tılQ emeli, taze yerlerin kadar 
l\ett.ı~ bir çaka ile kesmelidir. 
~y ılc fidanın tepesinden de 
~ u11ıa g6re bir karış kadarını 

• 1•1011. 

nd, 4 - B6ylece traı ettiğiniz 
•llla 

11
: köklerini inek tersinin 

blll b ırılnıasile basıl olan bir 
kc ~&naca babrmalı, tepeden 
\i~. tn yere de katran allrme-

lttı ~Bulamac batırılmış fidan• 
ke11 llçecağız çukurun içine diker
'bı, al~aua kabaca toprak gelme
i~ti ::kknt etmelidir. Köklerinin 
'-ran <>nnıemesi için evvelft yan· 
tile il •onra orta ma olmak ıar
hey,~~kuru topr kla doldurunca 
b-.lla :uınurniyesi ayakla güzelce 
da t sıkııtmlmalıdır. Bu esna· 
~°ı• 0Ptak ıeviycsinin fidanın 
'-ta11~0d~ olmasına • yani kaknn 
llıt1tn clıu noktanın • ne çok bat· 
'-•)d' ne de dı arıda kalmaama 

•a Yermemelidir. 
8 

t•ııı .. ._ Nihayet dikilen fidanın 
"41~ b' ttı~ilrl ır de herek ıokularak 

~ita b· ardan mnteessir olmamn11 
1-taır~r Paçavra ile beraber bağ· 
dikil~· fidanımı en iyi tarzda 
't t" 11 olur. Bittabi ilkbaharda 
"iııd u takip eden yaz mevsi· 
h. e ı . 
~liaaı Y•cc canlanıncaya kadar 

•t:tıı • lt eıırgemcmek lizımdır. 

')"anlardaki Kenelere 
... Çare: 
"1tb 

~ , :et AH Efendiye: 
~lltl •yvanlo.ra muaallat olan 

Jcolld:kl çok muzır tufeylllerdir. "'•it 1 •rı hayvanın kanmı em• 
'- Urerı t d,· 'e geçinen bu mablOk· 
~ti •ıı.1 b' k \ tibi ır aşınli tevlit ettik· 
t'""•n ~ok oldukları takdirde 
~ta~1 U\'vet ve besiden de 

~'~tt,~:· ~enelerin asıl mühim 
~" 6ldn~ ıse; Piroplazmns de-

'-dtn d.ncu. hayvan sıtmasını 
'tl ' 1( ığerıne g~ç.irmclcridir. 
~ ı-., k tnelcrden kurtulmak için 
._il ._,_oParmak dog· ru d ğil' d' 
l{o '«lttdi d e ır. 
d l>cq.,lt ı~ 

1
° ya kenenin başı 

ttı... "• ır Y h )llı ... ltld~n b'' a utta hayvanın 
lali dtn 

0 
ır kısım kopar ki bu 

b\l!in bı, il~~ktada g6zle garnı
•lllJ ''' llfağ1 

d ıtp belirir. En iyisi 
)lf "~le '1c •ki ilAçlardan biri-

'11•nio kendi ken-
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Dünyada Olup Bitenler 

· nliler, ızartılm ş ıl 
lar ok S v. . 

megın 
• v o 

F kat Bu Yüzden Bir Facia Oldu 
lngiltercnin en 

bllyllk dUşmnn· 
!arından biri de, 
geçenlerde, garip 
tartlar altında ö
IOp gitmiıtlr. Bu 
adam, cenubi Çin 
hilkOmctlcrinden 
Kanton Hariciye 
Nezareti umumi 
milf ettiıl eri od en
di. lımi Şu- Şao
Haln idi. Ame
rikanın Kolumbl· 
ya DarUlfllnunun 
da tahsil eden, 
ıonra A vrupada, 
muhtelif yllkıek 

vazifelerde bulu• 
nan bu adam, 1927 

Çlnlllerl• ınzarıma yaptıklara 
bUyUk ıuanıe.-

•enesinde Cemi· 
yeti Akvam içti-
maında mühim bir nutuk •&yle
miş Ye ıu sözleri berkesin kanım 
dondurmuştu : 

.. _ Eğer Çinde, İngiltereyi 
seven tek bir adama tesadüf 
ederseniz, bilesiniz ki bu adam 
hakiki bir Çinli değildir.,, 

M. Şu - Şao • Hıin'in alnmD 
şöy1c olmuştur: 

Kanton Hariciye Naz.m, Çin 
&ulanndaki lngiliz Amirah Sir 
Hovard Keliy şerefine Kanton 
bahriye kulübünde bir ziyafet 
tertip etmişti. Bu ziyafetin nefis 

yemekleri ba~ında kızartılmıı 
bllyilk bir yılan yardı, Çinliler 
ve Hintliler bu yemeğe bayılırlar. 
Son zamanda yalan yemek Ade
tine Amerikalılar da kendilerini 
k ptırmışlardır. 

Bu havali yılanları her ne ka· 
dar zehirli olurlarsa da, hayvanın 
zehir tnııyan guddeleri ile başı 
temizlendikten sonra zarar vermez. 

lngiliz amirah, bu miltbiş ye· 
mck önüne konulunca, Çinlileri 
müteessir etmemek için tabağına 
konnn v yılanın en nefiı parçası 

addedilen kuyruk 
kısmını mükem· 
melen yemif. 

Ayol ziyafette 
hazır bulunan 
Umumi Mlifet• 
tişe orta taraftan 
bir parça tesadllf 
etmiş. O da, 
hisıesinl yemiş. 
Bir mnddet sonra 
zehirlenerek öl· 
müştOr. CC9edi 
muayene eden 
doktorlar, Çinli 
müfeUifİD zehirli 
bir kemik par
çasını yediği için 
5 dliğllnll ı6y
lemif lerdir. Fakat 
bq iıte, Çinli· 
ler, yine lagilis 
parmağı giSrmekte 

•• lngi,lizlerl ıevmiyeo M. Şu -
Şao • hıi 11lıı logiliz entrikasına 
kurban gittiğini iddia etmekte
dirler. 

Çinliler Şu·Şao • Hıi'nin ceıe
dini bnyuk takdis merasimi yap· 
mak suretile gömmUşlerdir. Fakat 
bu hAdise Uıerino Çindeki can 
sıkıntısı ve nefret çok büyUktnr. 
Herkes meselede bir suikast eseri 
olduğunu tevehhüm etmektedir. 
Bu sebepledir ki umum1 nefretin 
yeni bir hadisye meydan vereceği 
tahmin olunmaktadır. 

·ngıltere'vi Kızdıran Y enilB~_rlin'J~ . • M. Ç k Turk Muzesı 
Bır esele ı tı Çok Zengin Eserlerle 

Yeniden lhya Olundu 

Eski Bir Polis Memuru, İrlanda Fedai
leri Tarafından Yakıldı 

İngiltere ilo lrlandaoın arası 
kAfi derecede ıekerrenktir. Çnn
kU lrlanda, Kendisini lngiltereye 

bağlı yan bağlara tanımıyor. Ya
kın~a yapılacak olan umumi inli• 

babnt, lrlandanın bu yolda ne 
der~ce yOrUycceilnl 181terecek-
tir. Bu neticeyi beklerken Lon
drada vukua relen bir badiıe, 

lngiliı efkArı umumlyesinl baza 
lrlandaltlar aleyhine pddetll b .. 
yecana getirmiıtir. Vak'a bir yan
gından ibarettir Ye Fnnı.. lamiıı
do otu:ılulc bir re9aaman eYioden 
ÇJkmııtır. Ateıin r6r0nmoaile 

diıioe dUımcıiol temin etmektir. 
1 - 4 litre petrol, 100 rr•m 

sabun 1 teneke ıudao ibaret 
banyo mahlOliloU kenelerin yapıf" 
mıı oldt1iu nahiyoye pllıldlrme
lidir. 

2 - .. Kloral" denilen beyaz 
tozu eczaneden tedarik ederek 
bunu ıuda koyuca erittikten 
eonr kenelerin nıtnne dawlat
malıdır. Bu maksatla benzin de 
kullanılabilir. Kulaklardaki ken .. 
lere bu usul iyi gelir. 

3 - Zeytinyağ ile ıazyağını 
yan yanya karıştırarak •ık ıık 
keneU yerlere ıOrmek te fayda-
lıdır. Çiftçi 

M. FDrnaa 

beraber •ak'a mahalline ko-
t•n ballı Ye itfaiye yangını 
•llr'atle ı6nd0rmeye moyaffak 
olmuı1araa da M. Fnrnas'ın da 
yangında yandığını hayretle rör
mUılerdir. 

Fakat ceset muayene edilmek 
Ozere morga g6t11rWdüğll zaman 

yQcuduoun muhtelif yerlerinde 
ye bilhassa ıırhnda Uç kurıun 
yaraıına tesadüf edilmiştir. Ay· 
rıca ceset, benzin ve petrol kok· 
makta idi. Bundan da yangının 
katten ,ıkarıldıgı. eı• sahibinin 

Berlin, 13 (Hususi) - Berllll4' 
deki Alman müzesine mQlhı.k 
olmak Ozere bir .. l.llmiyat,, şu• 
besi ilAve edilmiştir. Daha doğ
ruıu, bu şube. timdiye kadar 
çok knçnkken ıimdl bUyUltnl· 
mnıtllr. Bu ıubenin 17 bllynk 
aalonu vardır Ye çok zengindir. 
Muhammedin Medineye geliıill4' 
den on beıioci asra kadar olan 
devir ıayet muntazam bir ıuret• 
t• teıpit edilmiştir. Ayrıca TOrk· 
lerin Selçuki devrinden itibaren 
on yedind aara kadar olan de
Yirdeld Hn'at eıerlerl çok mll
kemmel bir ıurette ifade edil· 
mektedir. Tllrk aan'at eserleri 
tam iki aaloou doldurmaktadır. 
Gilmllt ye albn Oze.rine iılenmiı 
ıayet neliı eserler. Bilhana Türk 
hahcıLiı ııöz alacak bir parlak· 
hktadır. Tork çini itleri de •on 
derece kıymetli bir kollelaiyon 
halinde teşhir olunmaktadır. 

6ldürUldOkteo ıonra Ylicuduna 
petrol d6kDlerek yakıldığı anla· 
ıılmıotır. Vaziyet ba noktadan 
tetkik edildiği zaman, bundan 
on iki ıeno ev.el lrlanda•da vu• 
kua ıclen isyanda, M. FUrnaıa'ın 
polis muavini olarak çah;bğı ve 
o zaman lrlanda'lıların çok ıikA· 
yet ettikleri (Siyah kuvvet) lero 
mensup olduğu anlatılmıştır. Bu 
noktadan, cinayetin lrlanda mil· 
liyetperverleri tarafından yapıldı· 
iında fllphe kalmıyor. 

Sayfa 7 
==--~=--=~:::_: 

1 Bilmecemiı 
Geçen Bilmece-
mizi Doğru 
Halledenler 

Bir r Kit p Alncaklnr. 
ot mektep talebe8inden R(lzan Adnan, 
Çankırı kurtuıu, nıektebi 2 inci sınıf 
talebesinden Orh:ın, Yedlkule kuyulu• 
bakkal sokak No. 89 Mustafa. Balı• 
kesir ikinci m.me .. tep birinci sınıf 
talebesinden 43 Sabat at, I tan bul on 
birinci ilk mektep 241 Rıd\ a•ı, Adana 
erkek lisesi b rinci suııftan 433 Bflea.· 
mattın, letanlml yedinci ilkme' tep 
beıinci sınıftan 523 Vehbi, lstnnbul 44 
Oncü llkmektep 853 SUioyıoan, Adana 
lnönO mektebi birinci sııııftan 6:.0 Mut! 
ta fa S:ı.dıkAdana lisesi talebesinden S91 

Tahsin, Cabang rde 110 ıı iro Kaplan, let.ıı. u~ 
bul kız orta mektebi 2 incl ııınıf tale
b~sinden Emine, Samsan Gazi ilkmek• 
tehi S OçCncO ıınıf talebesinden '11: 
Semiha, Şisli Enverra,a mektebi tale
besinden Nedrot, ]\abat.At füe11lnde 1 
Kenan, UıunköprU Sakurya ilknıoktcbi 
.S Uncu eınıhndaıı 83 Cahtde, Anl: ra 
kıılisesl -086 Tayyibe ilanım ve Be) lor. 

Birer Muhtara Defteri Al .. 
caklar. 

Divanyoluo Biçki yordu t lebeein• 
den MUfide, Trabı,,o Cudi B. ilkmek• 
tebl 4 ünce unıfında Sefa Necııtt, 

Fatl b Yeniyol Birin clslııın maballoeln• 
de Çe9me sokak 85 nunıarnda Sakibe, 
Hasköy Keçeci mahallesi 17 numarada 
Zehra Net'et, Bursa llsesinde 166 
Cahlde, T~tköprll llkmektep ıalebeeln• 
den 75 lbrahim, Ankara kıı.lhıesl 810 
Edibe, Beyoğ.u SS üııçO llkmektep 18 
Arif, Adana ticaret mektebi 8 nnca. 
eınıfınaun f46 Bodrıye, lstanbul k:ıı 
ortnmektebl 153 Neriman Neemottia 
Boy ve Harıım'ar. 

Bir r Karı Alacaklar: 
Gedik pata Ya' ruhu· yurdu 1 incl 

eınıfından M zeyyen, Uoyıuıt altıncı 

mektep S OçOncil sınıfrndan 251 1! or
hando Nuri, lstant.ıul 1~ inci ilkmek• 
tep talebt'siodım ros Naci. lstımbul 
Yeninesil mektet.ıi S fhcU eınıf talebe-
sinden 43 Müfit. lıtan bul 46 ıncı ilk• 
mektep talet.ıeıinden 49 Mehmet, Is· 
tnubul 54 üncfl ilk mektep 4 üncü 11101• 

fındn Comile, lsta .bul kız ortamektebl 
8 Uncü sınıfıııdan ö6J Muzaffer Adil, 
lzmlt Yenituran mektebi 3 üocO eını• 

fındnn 120 Fikret, Kas1mpaol\ 9 unca 
llk mektep tale\.loainde.ı 7 Bodla İhsan, 
Adapazarı BUyllkgaıi meklflbi 499 Yıl· 
maz, Söke ı-·aik A i Rıza Bay mektebi 
5 inci aınıfınılan (lG) Suha, Kaskta 
ilkmektep 5 inci sınıfından 16 Ratip. 
Çıı.nkm cumhuriyet ınektebl tak )0-
ılndon ısa S. Korkmaz, Monemoıı 
Kubl!l.y mektı>bl 4 llncU eınıfta. 159 
Şeref, Boypazar birine' llkmokteı> 199 
Mustafa, Tekirdağı SUleymanpnıa mek• 
tebi ikinci eı utta·ı 4-16 Muzaffer, Da• 
vutpaoa 2; inci ilkm ·klop 366 ş·nast, 
Adana lnkıllp mektebi S üncü sınıf• 
tan 493 Salim, Kasın.pata 9 uncu 
llkmektlp 4 Uncu ıındta-ı 161 Sabit 
Nadir, Adana Seyhan Ukmoktebf he• 
tinci aııııf t.leoe:ıiuden 288 Zeki, Ki· 
zımp:ışıl onuncu mektep dOrdOncU 
ı'Unıf talobeairıden .,d ustafa, Hasköy 
muscvl mektebinde 4 Uncu ımııfta 
Alfandarl Jak. btanbul erkek mual· 
llııı mektebi ı inci ıırıı tan 9 uncu 
ıubeden Nihat, Çankaya Ukmektep 
8 üncü ıunıf talet.ıc:ıindeıı Semiha 
Baıım• Ankara laınetp . ta tlkmektebl 
4 Oncll sınıftan 857 Paihan, letanbul 
49 uncu ilk mektep birinci eınıltan 2 sa 
Osman, Anknr.~ G:u.l ilkmektcbi ts inci 
ıınıftan 189 Ha.san, Kadıköy altıncı 
llkmektep 2 inci ıımftan 250 Turgut, 
lzmit Akçakoca mektobl 5 ine! sınıf 
talebesinden 183 Sad11ttln, lstanlml 
erkek muallim mektebi 2' l10rtit1 

lz.rult yenituran llkmektobi 6 inci eı· 
nıftan Omer Faruk, ı>ortevnlyal lisesi 
822 Cemal Avni, B.ıhlloelr kız Orta• 
mektobinden 123 Cemile, EyUp Orta• 
mektep 274 Ali Suat, letanbul kız Or
tamektebl 18.a. l!uaz.ıeı foet fa, Ban· 
dırma oçnncll ılk ınektep 83 S it, Arı• 
kara erkek liııE'!!I talol e inde 278 Mu• 
ıaffer, lstanl>ül lm. O. ~me tebl t le
beılnden 182 Sabahat Emrullab, il. ı· 

kara Gaıt llkmektep birinci ımft u 
218 Orhan, Adapaıar Ortamektept n 
26 Güzin, Bost ncı ilkmıı.ktepten 18'1 
Subhi, Kadıköy lsrnotpaıa ruoktchl 
talebesinden Nezahat Omer. lıtanbul 
kız. Ortamektet.ıi 241 Fahire, llopynr 
24 Uncu llkrııekten 185 Snt.ıabat Piran, 
Jstanbul erkek lisesi talolJoBjndon 976 
llublddin B"f ve llanıınlar 
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İTTİHAT VE Ti 
Her hakkı mahfuzdur. - Nasıl ılo§d" 7 .. 

................................ Nastl Yaşadı 7 •• 
Tt.frika No. 34 Nasıl Ôldü ? .. 

~================================================~ 

Onlar Pı·ens 
nkişafınada 

Sah· hattin·n F· 
Hizmet Ediyor .. 

re 

(Badema zab hazreti ıchriya
riyc vo bUkOmcU ıeniyelerine 

knrşı hiç bir memlekette gerek 
tnrkçc vo ı:;erek fronsızca telif t 
ve neşriyntta bnlunmayaca§' mı ve 

bilhr.ssa zntı hazreti hilAf etpena· 
hiye sadıkane hizmetle ubudiyotl 
h!ı ki1 İ} c "~ samimiye ıeraitine 
muha'if ahval ve etvard n mUca.
neb('t etmeyi mnteahhit olduğu· 

ı.tu d ' n r ca arzederim. Şu su· 
retJc müteceddit ve eltafı maruznl 
~chri ri Gzerine milstahkem ve 
ınöe yet olan ubudiyell samimiye 
ve ihlası perverant.min, ar:ıı ete
bei ulya kılınması mOstercadır.) 

Diye verdikleri taabhllt name
lerle kendilerine birer ikbal meY• 
kii haztrlayorlardı. Hakiki vatan· 
J erverler, azalmııta. GUn geçtikçe 
(sefareti 11cniye) ye yeni bir (J6n 
Tilrk) mUracaat ediyor •• iman TO 

itikadını ıatan bir mDrtet gibi 
pazarlığa girişiyor •• (ben J&n Türk 
değilim ... ) diyo iki •abrhk bir 
senet verdikten aonra hUkOmet 
tarafına geçiveriyor.. (hakikt Jön 
Tllrk) Un mOcadole uflarinda, 
hergUn yeni bir boıluk buıule 
sreliyordu. 

Bu esnada (22 nlaan 1000) 
fetanbul' da intişar eden gazel~ 
lerin (tevcihat) aütunlarmda gö
rDlen şu resmi ilAn, Avrupa vo 
Mı ırda yaşıyan aamiml yatan· 
perverlJrİn vicdanını ıı:a:latmııtı. 

(Madrit ıeforeti ıeniyesi tnrk
çe birinci kitabetin• b:zetlQ Hilmi 
Efendi. 

Viyana sefareti seniyeıl taba
betlno Dr. izıı:etlıı Abdullah Çev
det Efendi. 

Roma sefareti ıeniyesl taba· 
beti Dr. izzetJd ishak SUküti 
Efendi tayin buyurulmuıtur. 

Mtidrit sefereti seniyeıi tilrkçc 
birinci k tibi iz:zetlu Hilmi ve 
Viyanıı sefareti ıeniyesl tabibi 
Dr. izzetlü Abdullah Cevdet ve 
Roma efareti aeniyesi hbibi Dr. 
fzıet ü 1 bak Sliktiti Efendiler 
rntbei saniye smıfı aanisi ... ) 

Şu resmi ilAn, f erek ana va
t n d.ıh liude bu Efendileri tanı
y n ve gerek Yatan haricinde 
,. tanın selamet ve aaadeti için 
ç lışanları coşturuyor, çıldırtıyor .. 
hakiki hürriyetperverlerin bazcte
lerinde en acı sözlerin aöylenmc
aine .. bep oluyordu. 

huna binaen, Ahmet Rıza 

Beyle onun hakiki hanrilcri, 
Damat Mahmut Paşa mcı'elesinin 
iç yU:ıünil çs,rçabuk öircnmekle 
beraber, hunun üzerine kalın bir 
perde örtmeyi Ye Damat paşa 
ile oğullarının tafrefuruıAne ha· 
ruketlerini hoı ıörmeyi munfık 
bulmuşlardı. 

Aym zamanda, Damat Mah· 
mut pa,unm gösterdiği bu uhte 
celAdet, Ermenilerin nazan dik
katini celbetrnişti. Ermeni komi
tecil"'ri, ötedenberi Ahmet Rıza 
Beyden yliı bulamıyor ve onu 
evmiycrl rdı... Fakat. Damat 

Ahmet 89Jl0tlya tah•I• edll•n 
maa, ••n dl 

lardı... Bunun için, Ermeııiler 
yalnı2 Damat Mahmut paıa ile 
oğullarına para yardımile kalmı• 
yor; oldukça zeki ve istidat eseri 
gösteren (prenı Sabahattin B.) in 
fikren inkişafına da hi%met edl
yc rlardı. 

prenı Sabahattin Bey, valde l 
Seniha Sultanın mahdut Y• mah
sur sarayı içinde, Çerkeı saray· 

lıların elinde bUyllmüş, biruz filiz· 
lenmiye başladıktan sonra (Kadı 

Hanlı zade, İzmirli Emin B.} den 
den görmfiştU. Bu ıuiloevver ıat, 
bu körpe prensin heııl\ı terütaze 
dimağına, bir at: felsefe, bira:ı da 

Bu akşam saat 

21,30 da 
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Eğ~enmek - GU mek - en neşeli -
en fCn şar~ıları dinlemek en e
vimli dansları göı mt:k iatiye ller 

Bugün 

ELHA RA 
Sincnıasında 

DUDA LAR'dan 
GÖNÜL'e 

lfüyiik oper.-t fılnıini görmelidir. 
Filıut- ila\e olarclk: 

IiARA GOZ: 

içtimaiyat ilimlerinin zevkini nr
m~: bu oımanlı prensinin fikrini, 
fİmdiye l·adar ( Oamanlı h&lnedn
oı) nca meçhul olan bir yeni'iğc 
dojru sevketmişti. 

Buna binaen Ermeniler, ol
dukça hazırlanmış olan bu yeni 
torla nzerlne ı~endi tohumlar nı 

ekmekte bir menfa t hi ettiler ; 
ve bu menfaati uörmektede 
a-ecikmediJer. 

Prens Sab lıattio Bey, bu 
ıuretJe göıllnü açıp ta, kendi 

kabiliyetini keşfettiği ı man itk 
it olarak şunu dOşilndü: 

- Bu sahnede, artık komedi 
oynamayı bırakmalı.. Daha ciddi 
bir rol almalı .. 

Zaten bu, zaruri ve uıecburi 
ldf. Kendisi, bir ( Sultan zade ) 
olduğu için (Osmanlı tahta) ndau 

hi,bir ümit bekliyemezdi. Fakat 
eier gllnlln birinde O manlı 
devleti (mqruU) bir bale gelirse, 

o ı:.ıman (aaltanat) a yakin bir 
payeye erebilirdJ. Şu baldo 
yapılacak it, artık hakiki 
bir ıurelte mücadeleye girişmek 
ve iıtikbalde bir hak iddia 
edebilmekten ibaretti. 

Fakat bu işi kimlerle g8-
rebilecekt1 1 Ahmet Rıza Bey, 
kendilerine yUı 'Yermiyordu. 

Senelerdenberl Umit ve istikbn· 
lini bu cidale bağlayan ve ken· 
disine mDıtakbel bir ultanat 

haıırlarnıya çalışan bu ıat, 
onları en kuvvetli bir raldp 
g&ıile görüyor. BUtUn ıarkı 
kendisine hasrettiği bu mil· 

cahedenin ilk snflarmdn ken
dilerine bir parmak bile yer 
vermek istemiyordu .•• 

( Ar .\i l var) 

- - ====-=== 

VAR? 
ayır, B1ı 

Ka .. yünde 
görülmiyen 
halk akını: 

J Bir MiLLET 
1 UYANIYOR! da 

kendi tarihini 
alkışlamağa 

gidiyor! 
Kadıköy 

ESKi HALE 
Matineler: cuma l 2den itibaren 

12-2-4-6-8- IO 
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oy~ataı HA z 1 '"' En u~sk y~rden, en uxalc yere 
Buglin 10.4.'i tc ucuz fiat 1a nMtİnc '"lll:lım-mt•• otohüa var. 

ıszz n 1 
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. . .. 
Klnunusanı ~ 

• 

Almanya'da lngiliz Casusları 

VHhelmshaf en Limanın~ 
Bir Hırsızlık Vak' ası 

( lfaftımıfı 1 rnci snylAda ) 
dehşete inkıllp cttL ÇUnktı 
ba~ıldığı zaman fislUnU, başını 
arıyan kadın cebinden Portföyünü 
almış, muhteviyatmı gözdon 
geçiriycrdu. 

Bu sırada kad.n da cna baktı. 
Kendine geldiğini ~ördü. Dedi ki: 

"- Portföyüotizde gördüğfün 
rc!Iİaı'I Dtze çok benziyor, M. GJavs. 
Falcat itiraf etmeliyim hl polis 
elbisesi, e·rtınızdaki e H muşam
bnd ıı sic:e daha çok yakışıyor. 

s·z Lir po'iı memurusunuz. 
Fakot huna rağmen, bu meslekte 
d2t.a pelc çok şeyler öğrenmiye 
muht ç olduğunuzu 6ylemek 
mecb .. iyethdeyim. GUnler \'at 

ki, bir takım ciğer karşısında 
hırsız} .ıa:ı aç kedi ~ibi evimizin 
etrnf nda dolast ğmı:ıı görllyorum. 
Hatta bu akşnm bile parmaklık 
önünde gcçirdiğiniı uzun tered
dütleri takip eltim. Siz parmak· 
lığı aşarken ben do pencereden 
sizin hal ve hareketinizi tetkik 
ediyordum. Nihayet pencereden 
içeri atladmız ve yediğiniz yum· 
rukla derhal yuvarlandınız. O 
yumruğu atan bendim, ıizi kıs• 

kıvrak bağhyan da benim. Eğer 
fcap ederse, ayni ameliyeyi 
tekrar etmekten çekinmem. 
Eğer, soracağım suallere cevap 
vermiyecek olursanız, ayni 
halin tekerrür edeceğinden emin 
olabilirsiaiz. Söyleyin bakalım : 
Sizi buraya ki~ gönderdi? 

Portföyünüzdeki gördüiilm 
kAğıtlardan anlıyorum ki Vilhelm&· 
hafco şehri zabıta memurlarmdan• 
ıınız. Fakat bir poliı memurunun 
aece yarıaa karanlık pencereler
den evlerin içine atladıklarına 

bilmiyordum. Onun için soruyo
rum: Sizi burayA kim gönderdi 
Ye burada ne arıyordunuz? 

Glan isminde bir poliı me• 
muru olduğunu anladığ1m1J1 adam 
kendisi için kurtuluş çareal bulun• 
madığını görüyordu. Dili dolaıa· 
rak cevap verdi: 

- Hiç kimse göndermedi. s .. 
dece evinizi ~oymak istiyordum. 
Çünkll çok fena bir vaziyette bu
buluııuyorum. Eğer beni ele vere· 
cek olursanız mahvoldum, de· 
mektir. Fnknt şayet lütfedip tc 
bırakmmnız, namuslu bir adam 
o acağuna slız veririm. 

Kadın, bu ceva~ karoısıod 
kendisini tutamıyarak güldU.. Si· 
garas om kUlllnil yerde yatan 
adaoıııı burnuna sürterek : 

'
1

- Bu sözlere inanmak mllm· 
kUnmlidilr? dedi. Göya bu evi 
tesadilfen soymaya teşebbUı etti· 
ni%. Adi bir hır1111ınız. Öyle mi? 
fakat bu ı~%1erinizi ciddi talakki 
etmeme lmkln bulunmadığını an
lamıyormuıunuz? 

Yerde yatan adam kadının 

maksadını kavramıyordu. Birara. 
kadan, polis memurunun el ve 
ayaklarını çlSzdO, bir iıkemleye 
oturttu ve neticede kanaat ıetir· 
dl ki, hakikaten karıııandakl 

1 d. ~ 
adam, anlathğı nz'iyette ır. 
fırı tllketmiş ıefil bir menıurdııt 
Bunun için bu iıe teıebbD• • 
mlştir. 

Bu kanaati dindikten so~ 
bir mllddet dliştinceye d• 
Ba arada, cYin içinde bazı k;ı 
lar açılıp kapanıyordu. Bundt 
da, evin diğer •akinlerinin g• 
meden döndükleri anlaşılıyot c* 
Nihayet kendisine sefil ve s 
bir vaz'iyette yalvaran od' 

1 

merh met eder görllndll, geıld 
yoldan te'tr r dönme ine nıüs' 
ado etH. 

Herif peşinden kovalanan • 
vahşi hayvan gibi bahçeye fırl9 

bahçenin parm khğ nı te''" 
n..:b, yota çıkar çıkma; koş!llf 
baıladı. 

Okadnr ıaıkındı ki koll~ 
sinden sonra köşkten çıkan ·~ 
adamın arkasından takip ett1 
lerini farlı: etmedi bile. 

Bir mUcldet koşan GI•~ 
nefesi tUkenmiı gibi durdu, -' 
kağın ağaçlarrndan birino dara' 
c:lı. Bu sırada, yolun 6bUr tart 
fıodan bir ayak ıesi lıitildL ~ 
llniformala bir po iı memuru i.J 
Ağaca dayalı duran adam •1': 
aeaini işitince baıım kal~ 
memuru gördtl ye garip bir il' 
öttürdll. Bu sırada, Glavaı ~ 
edenlerden biriıi, bllyllk bir fJ'' 
baretle ileriledi, ağacın yakinir>! 
bulunan bir hendek içine uıaıı 
bu vaziyet, ıöylooebilecek ı8~ı: 
rin kAmilen iıilllmesine mllsaıl 
Uniformalı memurda bu mndd 
zarfında Glavsın yanına yaklı 
mq bulunuyordu. Heyeca 
ıordu: 

- Ne oldu? ti 
- Sorma 1 Pencereden ' 

girer girmez bir yumrukta 1'. 
yuvarlandım. itin garibi bu Yo~ 
ruğu atan bir kadındL ti' 
kulaklarım zonkluyor. Evrakl.; 
aldı, kim olduğumu öğrendL _ı.-

- Eyvah desene ki rıı"" 
Yoldun. 

Glavs cevap verdi: 
-Vallahi bilmem. Fakat ~ 

berbnt. Yarana kadar parayı d~ 
reden bulacağız? Biliyorsun 
teftiş ynrm. d' 

Bu muhavereden anlaşılıyor 
ki iki polis memuru, kendi id~ 
relerine verilen bir par mes~~ 
11inde suiistimal yapmışlardı. Şı ~· 
di, yakın bir teftişin korku•'• 
onu tedarik edip yerine koyoı~ 
istiyorlardı. Yine bu arada, i 
polisin sözlerini dinliyen ad~; 
ötekinin de jenike namında ~ 
polis olduğunu, köıke alrrniJ 0

., 

maktan bir fey çıkmayınca ~~ 
birahaneyi soymıya karar vord• t 
lerini 6ğrendi. Filvaki bu sir1'' 
yapıldı, muvaffakıyetle ne~i~el~ 
di; hırsız memurlar n peplll d• 
rakmıyao iki esrareng~z adatıl 0-
görUnmeden, bu ameliyenin bDt 

·ıot• safhalarını dikkatle takip etli 
( Arka~ 

EVLENECEK KIZLAB 
Pazar akşamı 

MEKTEPLi 
~ ...... ::..~ muhakkak 

M A J 1 K'te Başhyor. 
KIZLARI GORENLER 

..................... 
Mahmut paşa ile <>ğuUarmın göı
tcrdiği empatiden memnun olu· 
yorlar; gUn geçtikçe mUnaseb t 
ve nıu veuetlerini arttırıyorlar; 
bunları. zamanında kullanılacak 
bir sildh gibi bilemiye çalışıyor· 

Sineman u iki Luyük ve kuvvetli artisli -<: .. ---•llı , BugUn görlllecek gllzel film M A J i K'te 
jOAN CRA WFORD ve CLARK GABl...E LIL y DAMITA ve ADOLPHE MENJOU tarafmdan 

Dün akşam G L O R Y A Sinemaaında s F E N K S K O N U Ş T U 

D N S C İ N N E T 1 Maurice decobra'nın aon romanından muktebea 
Metro Goldwyn'nin Framıı:ıça sözlO muhteşem filminde seyircileri llAveten: EMiL ve ARKADAŞLARI iki bUyUk film birdeP 

faşyetmişlerdir. FOX JURNAL 411 .. ___ ,, ,l ___ .. _. Buglln 1aat 11 de tenulitlı matine .._am __ .... 
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K LE 
-201 - Yazan: Ceneral Oglandf!r 

lürkler 5 Temmuzda 
Taarruz Ettiler 

d Türkler öğl~den evvel birkaç 
l tfa daha taarruza teşebbils etti
Ot·ıc de buna imkfln olmndı. 
ta flcı vakti Türklerin taarruzu 
. tnanıile alcim kaldı ve kendile

'lrıt 
Pek çok zayiata mal oldu. 

tnh lngiliz hatları önündek~. TUrk 
ti edasınan miktuından, 11\rkle· 
il? çok nğ1r bir mağiubiyete 
t &tııdıkları anlaşılıyor ve 28 bazi
~~nda? beri verdi'deri zayiat on 
1i 11 kııi olarak tahmin ediliyordu. 
l' •lbuki bundan çok fada idi. 
~tk tebliği reşmileri Türklerin 
.. hazirandan 5 temıuuz:a kadar Yetd'k 
h· 1 led zayiaatm m•ktarını 16 

•n k· · k d' k. b 1§1 olarnk gösterme te ır ı 

11~1lların 14 bini yalnız Zığ.ndere· 
d

111 
iki tarafında verilmişti. Zağın 

c'to hıuhnrebesi o zamana kadar 
it ~Ubolu yarım adas oda Türk· 
'-' l'iQ en ağır zayiat verdikleri 
tıbareb ·d· c 1 ı. 

lat• l'ürkler k ybettikleri ara:r.iyl 
hultdat etmek için yeni bir teşeb
t ste bulunmndıl r. Zaten kendi 
'•ın· d k. t . 1 r porlar: da 5 temmuz a ı 
ıttıyctin gayet tehlikeli olduğunu 
l •taf etmekte ve " Şimdi 
lıtr't• 

•
1 •ılerin sağ cenah mızı çevir· lcı • 
rı kuvvetle muhtemeldir. 

• Cenup cephesindeki kıtaatımız 
b?~ derece yorğundu, k.t'alar bir 
hltıııe karışn ıştı. Vaki olab"lecek 
~t hangi hi.icuma mukabele ed~ 
~~ Yegane taze kuvvetimiz 4 üncü 

•dan ibaretti.,, Demekte idi. 
~d Fakat lngiJiz ve Fransız kıtaa
) il '<>n derece yorğun dOımnıtU 
~ 0nlarında bu vaziyetinden ia
U •dt edebilecek vesaiti, yaoi ilı· 
t~'t kuvvetleri ve cephanesi yoll
t.k8 inci kolordunun aağ cenab
lıttı' f rkası için evvelce kararla.
'~ aıı :hnrek4h l 2 temmuzdan 
ltı;:ı Yapmal< imkftnı yoktu. Bu 
d,h det zarfındn fao Türkler 
bı il f aıla kuvvet celbederek 
~\ııilerini dOıelttiler. 

da Q lcnıınuz sabahı Tfirk kuman
ltı;ı ~lüleri gömmek için kısa bir 
•t llttke talep etti. insaniyet 
tı .. •

1hhat noHai naz:arından J~ 
"'al Lı 

ı.ıu l"lauıilton bu mUtarekeye 
k,t\ıllf~kat etmek u~ere idi. Fa· 
ltt' 

8 ınci fırka kumandanı tilrk· 
~n ıtı Ö)Uf cri üzerinden atlayarak 

~~nı etmiyecelderi için ölülerini 
ı.ıtk •rrna.kla bunların taarruz et· 

niyetinde olduklarım ileri 

sllrerek bu mlltarekeye mani 
oldu. Hakikatte türklerin iddia 
edildiği gibi böyle bir anane 
\'eya adetleri kat'iyen yoktur. 

~hfbz;ba Deresinde 12-13 
Temmuz Muharebeleri 

. Jencral Gouraud ile Jeneral 
Munter· Weston, Ahibaba s rtla
rıı n yol açmak için haziranda 
hazırladıldarı pilanda, Zıgmdere 
harckAtrnd n sonra 8 inci kol
ordunun saa cenahını teşkil 

eden fırkanın Fransız topçu• 
su himayesinde taarruz et• 
mesi ve bu sııretle hattın me.,. 
kezinin hizaya getirilmesini ka· 

rarlaştırmı~lardı. Jeneral Gouraud 
yaralanmazdan evvel bu llçüncll 
taarruzda kendi kolordusunun, 
topçusunun yarııı ile İngiliz 
harekatını himaye etmekle hera· 
ber ayni zamanda Kerevizden~
nin sağ yamacına da hücum 
etmesini teklif etmişti. 

Jeneral Gouraud'yu lstibJAf 
eden }meral Bailloud dn bu 
teklifi tekrar etti ve 3 temmuz 
gfinli, karargahı umumide muva• 
fakat ettiği takdirde bu yeni 
taarruza 7 temmuzda başlanmaaı 
kararlaştırıldı. F erdnsı gün 
Helles'te aktedilen içtimada bu 
plan Jeneral Hamilton tarafından 
da tasvip edildi. F alcat 5 tem• 
muz sabahı, yani Tnrklerin taar-
ruı: ettikleri glln Jeneral 
Bailloud karargaha haber 
göndererek Frnns:x topçuıu-
nun 7 temmuza kadar hazır 

olamıyacağım bildirdi. İngilizlerin 
zaten ken<li hücumlarına yardım 
adecek kadar topçusu ve mühim
matı yoklu. Binaenaleyh karar
laıtırılan taarruzu tehir etmek 
zaruri idi. 

Sonradan öğrenildi ki Franıız 
topçuıu 7 temmuzdn hazır olmuş 
olsaydı bile, tanrruzu yapacak 
olan h•hriye fırkası hazır buluna
mıyacaktı, en sağlam yürekli kim
selerin bile bir tahammül haddi 
vardı ve bn had çoktan aıılmıştı. 
Doktorların verdiği bir raporda 
g haftalık mütem dl ıiper muha· 
rebeleri ve sari bir halde olan 
dizanteri hastalığı yüzünden efra
dın büyllk bi~ kısmının Yücutçe 
ve dimgçe basta bir halde olduğu 
bildirilmekte idi. 

(Ark aı nr ) 

Mühendis Mektebi Talebeleri -. ..... " ' - .. 

t Mulı .., ' - -1tlta, endis Mektebi Talebe Cemiyeti dün Beyoğlunda Halk 
~ctra c~ı salonunda bir toplantı yapmışfor, muhtelif meseleleri 
ltlttt) .. ~ görCşrnüşlcr bazı kararlar vermişlerdir. Rcıimimiz içtimaa ~rı . ' 

iö teriyor. 

SON POSTA 

r- SON POSTA ---, 
ıııtanbul 

BORSASI 
'-

11 - 1 - 1933 

Parorar ( s•ttı,) 
lrnr••t lturuş 

f tıı•erllq 71~.- 20 kıı~o,, 122,-
J do'"r 2'4,00 1 tllfn Avus. ~8.-

20 fı. Frttnıı:ı lf0,00 J •eı~ta 17,-
70 l iret 218,- J Mark * :r,oo 
20 fr. Belçika 117,- r zloti ~5.00 
.-0 dratml 23,50 1 l'cng5 32,-
20 (r. İsviçre 820,- 2'l ley 23,-
20 leva 26,-ı 20 d!n"r 55,-

1 florin 85,- 1 Çervoneç -.-
Çekler 

Ln:ıdra • 1n,ro Prng J5,8.S50 
Nev • york (l,<i05j() Vivnna .f,0233 
Pıır'ı * JZ,Oô M drlt 5,7550 
Mllnno 9,1SS5 Berll:ı 1,9321 
RrUkael 3,3:U4 Va ~ova 4,199!) 
Atına 87,~m P.:-ştc 3,5l 
Cencwo 2,44:50 Bl1krc9 79 ms 
Sof ya 64,tıfi)O Bclgrat ~.7925 
Amıterdam l,17!>650 Moı. O\'a J0,9275 

Hlsca sen HerJ 
J)r'\ l,ira 

f~ Bank.(Nııma) T:oa Anac'o'u •. ıoov. 37,50 
• (Hlmllc) 10141.'j ~rlı D. Y, • 41,i5 
,, ıMücH •) 95,- lat. Tram•ay 50,0a 

Osmanlı Bank. 35,- Üaklldar 
111 ~c lnlk ., 5,93 

Şirketi Hayriye 15,0J Terkos 
11,00 
32,25 

Haliç 0,9:> Hııv,gnl 
Anadolu '<GOV. •23,fıO Telefoıı 

Zl.-
15,-
23,65 • •m60 P. 22, 13 Bomontl 

Esharn ve Tahvl~aı 

lıt 1krım Dahili 94~ 
Dllyuı.u Mu. * 61.50 
GümrUk 6,00 
S11ydl maht 6,00 
Bağdat tertip 1 8,75 

• • 11 5.2l) 
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Reji 
Tram••J 
Rıhb n 
ÜııkUdar 111 

Terkos 
Elektrik 

HAR: el 

Lira --4,20 
4,97 

18,70 
170,-
41, J() . -.-

TohviEat - M skOknt 

Ura J..ira 
TUrk Altına 9,23 
lng. ,, ıo,n 
Fr. • S.25 
RJı • 10,SO 
Mecidiye 33,00 
Banl<not (Oı. B.) 240 
Kalın be,lblr ik altın 

( GümhuriyetJ -«i,25 
(Aziz:) 46,25 
(Hamit) <W,25 

{Reşat) 47,50 
(Vah:t) 46,25 

ince bcşlblrllk aJtın 

(CUmhurlyet) 45,
( Hamit) armalı 50,JO 
(Reşat) • 4ı,OiJ 
( Vnl it) ,, 48,CO 
Mı•ır Kr.Fo. 1885 IM,00 
• n • . 9i}J 90,50 
• n • 1911 &S,50 

c·: l\~uamelo yapmılamı4bı. 
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RADYO 
13 KAnunusani Cuma 

fatanbul - ( 1200 motre) 18 
Kemal Niyazi Bey Te arkııoaıları, 
19 Orkr·stra, 20 Belkıs H., 20,bO Ha· 
nımlnr ı.ı~~ heyeti, 21,00 Orkestra, 
ajans ve bQrsa habnı, eaat aya.n, 
~i,3Q DarUtt.ılim heyeti. 

Tor:no - ( ~ 73 metro ) Bütiln 
merkezlerin natc!oJoceği netriyat :!2,05 
Ri~ı;ardo Zandoııal'iu idare'linde so· 
list sa.ıı'at:-·i.rlımhn ın'lrokkep Viyo
lonıı"l, rJUt ve Orl.cetra ile tenor 
muganni alfrcdo Scrııicoli'nin iıtira· 
kile bOyllk ıeııfonik konser. 1 -
Rossinl, Roiıne'e Se)ıbat, 2 - Pro
pora: ıa.rı.ı. 3 - Cherublni: Şcrzo 
G·mol. 4 - 7..andonai Ballata eroiea 
b) flüt laııtazisi c) •r skaııa halk daıı
ıı. 6 - ckMaliori di Ekebu• Opera
sırıın dördilııcü pcr esi. (zandouai'nin 
fl8orlcr:ndon ). 

Buhef (89:1 metre) fl,05 
Vagııcr'in osorlt>rindoıı fılharmo:ıik 
kOll!-Cf. (tııganıııli) 

Variova - ( 1411 metre ) 13,15 
granıofoıı, 16,65 keza, 18,05 Orkcst n 
konseri 19 hafif musiki, rn,->5 muh
telif 2İ 2ı.1 Ar&ur Rubinetoiıı tarafını.lan 

• ' • <l') -
piyano ~·onscrı, '--,a umumi avrupa 
konseri Toriııo'd~ıı). 24,5 cazband. 

Pette - ( 5.>0 metre ) 18,~5 
Balot anuqildsi. ~0,20 karı,ık Df,ri
yat 22 5 'forino'dan umumi konııcr, 
~8,S5 'musahabe müteakiben Sigan 
muaikisi. 

Viyana - ' 6.17 motr6 ) 18,0i Ta· 
gaııntli musiki (pıyarıo keınarı). 19,15 
musahabe 20,50 halk koro beyoti 
tarafında~ halk 9ırkıları, 21,50 n~r
r den nakleıı: Bothovoıı 'in c Droi 
~~quale > fsirııli .• filhar~·ın~k , ba.ndo 
fantezi konıpozısyonu, ~2,0~ rorrno· 
dan umuıı1i koı.ısor, 2~,~5 robert hU· 
gol takımı ( hnfır mugıkı ). 

- TAKViM -GU CUMA Kasım 
sın t2· ikinci KANU •. 933 67 

Aıabt Rumi 

16 - Raınaıan )351 13 2ncl Kluuıı - 1348 --
1 V nldt Euni vasati Vakit Ezani lyn n 'il 

i ~~~:· ~-: '~: ~~:~ :· 38 :: :~ 
ikindi J •6 14. 471 lmınk 12 39 5 39) 

Sayfa 9 

Kanada' da R~stgeldiğim 
Bir Türk Genci 

An1erika Muhabirimiz, Karşılaştığı 
Macerasını Anlatıyor Vatandaşının 

Vankuvcr, {Kanada) (Hususi 
Mtılıabirimirdcn ) Senebaşı 
tatilinden biraz evvel Holivut'a 
gitmek için bir aeyabat yapmak 
mecburiyetinde kaldım, bu mil· 
nasebetle Kanadaya da uğradam. 
Çünkü yol ilstO idi. 

Seyahatimin ilk merhalelerin· 
den birini Vankuver ıehri teşkil 
etti. Meslek icabı, bu şehirde 
çakan "Sun - GUneı,, gazetesine 
uğradım, muharririle görllştllm 

ve bu arada, akıl ve hayalimden 
geçmiyen bir hAdise ile karşılaş

bm, sütüne ıu karışmamıt bir 
Türk vatandaşı buldom. Bu Tl1rk, 
İstanbulludur, ismi Mebmdt Sa· 
babattindir. Ailesi elyevm latan
bulda ve Y edikulededir. Kendiıl 

de, "Sun,, gazetctsi idar .. sinde Ye 

müessesenin muamelAt kısmında 
çahşD'aktadır, Gazetenin muha
bere evrakı, mektuplar hep onun 
elinden geçer. Ayda, 100 dolar 
alır. 

Amerikan n şimalinde ve 
aziz Türk vatanından binlerce 
kilometre u?.ak bir memlekette 
bir vatandaşa tesadüf etmenin 
ne demek olduğunu uzak mem
ke ı~r dolaşmıo kimseler peldilA 
bilirler. 

Mehmet Sabahattin Bey, 
İstanbul Ticaret Mektebinde 
okumuştur. Boş vakitlerinde ise, 
Mektepte öğrendiği fngiiizcesini 
ilerletmek ve hayatanı kazanmak 
için sey1ah tercüman!ağı yapm·ı· 
tır. Amerikaya gelişiaio Ye bu
raya yerleşi;inin sebeplerini fÖy• 
le anlattı: 

19.8 ilkbcharında, l.tanbula 
bUyllk bir ~eyyah vapuru gel· 
mişti. Tercüman aıfatile vapura 
girdim ve uıun boylu bir Ame
rikalı ile karşılaştım. Bu zat ka• 
raya çıkınak lcin dalAJetimi istedi. 
Derhal arzusunu yerine getirdim. 
Bu zat çok zengin olmalıydı ld 
mütemadiyen öteberi alıyordu, 

Öğıe yemeğini Perapalas'ta 
yedik ve o sırada öğrendim ki, 
kendisini 1stanbulda gezdirdiğim 
zat, Kanada'dn "Sun,, gazetesinin 
sahibidir. Kanada ve Amerika 
bakkmda bazı sualler sordum. 
Bir ur , bu zat Şöyle bir teklif e 
bulundu: 

- Benimle Amerika'ya gelir
miıiniz? 

ş, rşırdım. Evveli bir cevap 
veremea•m. Sonra da ı~yliyecek bir 
şey bulamadım, birkaç teşekkür 

keHıneii kekeledim. 
O ısrar etti, hatta gazeteJİn· 

de JCO dolar aylıkla çahşhraca

ğmı söyledi. G5rdllmki Amerikalı 
şaka etmijl>r. Cevap verdim: 

- Yeı .. 
lki uy sonra biriktil'diğim pa· 

ra ile yola çıktım. Franıaya geç
tim, oradan Amerikaya yollrın
dım. Kanadaya gittiğim zaman 
istediğimi yapmanın mümkün ol
madığ nı gördüm. Çünkü Kanada 
muhaceret kanunu nıucibfoce bir 
sene çiftliklerde ça!ı§ınam Jazım· 

geliyordu. Bir ene müdaetle 
Hritiş Kolombiya Kasabasının 
Hop köyünde inek sağ Jım, ç ft 
sürdüm. Sonr41 beni Kanadaya 
ç..ığıran zatı duldum. İki buçuk 
ıenedcnberi gazetesinde çalış -
yorum.,, 

Mehmet Sabnlıattin, adeta 

Mehmet Sabahattin B. 

memleket hastalığına tutulmuı. 
11 Ah vatanım,. derdemes göılec 
rinden yaılar boşandı. Fakat ho
ıuma gitmiyen fey, bu gencfa 
iımini detif tirmesl olmuştur. 
Şimdi onu Micky Dean diye 
çağmyorlar. Çünkü Türk iaminl 
burada telAffuz edemiyorlarrnı .. 
Burada kaldığım bir ay zarfında 
halini tetkik ettim: 

Namu&lu, çalışkan, te'rbiyel! 
bir in an olduğuna kanaat getir
dim. Yakında, lstanbulda imlan 
niş2nlıs nı dn buraya aldıracak
mış. Ben, kendi hesabıma, bir 
TilrkUn böyle bir memlelcette 
namuskarane kazanıp yaşaml'sına 
memnun oldum. Fakat kulaklan
mı hAla Micky Dean ismi tırına• 
layor. -Turan Aziz 

ilk 
Tango 

Arjantin Filmi 
ikmal Edildi 

Bir müddet evvel Ajantindt 
çevrilmesine başlanan Arjantince 
ilk ıcali filiıu olan .. Tango,, 
ismindeki filim ikmal olunarak 
sinemalarda gösterilmiye ba,lnn· 
mıftır. 

Arman Bernat 
Fransız yıldızlarından Arınım 

Bernnr kendi hesabına filimler 
çevirmiye karar vermiş ve bu 
malcsatla bir stüdyo v.:cude ge
tirmiştir. Arman Bemar dernit
tir ki: 

"- Artık batknları huabına 
çalışmaktan bıktım. Biraz da 
kendi hesabıma çalışacağım." 
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Hasan Paşa s·raz Daha o·k D rd 
Hünkcirın Çıldırdığına Hükm tti 

Kemikleri Çürüyen Ali Suavi Hiç Sağ Olur Mu? 
Muharriri >f

Her Hakkı Mahfuzdur 
-247-

Buglin Haydarpaıada ki 
mektebi Tıbbiye binasının resmi· 
kliındı icra edilecektir. Baıı H· 

baba binaen ıab fıthane sizin 
orada bulunıuamıı mahzurlu ııö· 
r i!) orlar. Buna binaen meraalme 
iıtiralc etmemenizi ferman bu· 
yurdular. Denildi. 

Bu irade, Sera1ker Rıza Paıa· 
y1 pek mahzun ve müteessir elti. 
Tabiidirki, lcOşat reımine de gl· 
demedi ..• LAkln bu mes'ele onun 
kalbinde acı bir ukte bıraktı. 
AbdUlhamidi pek çok HYmelde 
beraber: 

- Ne yapalım.. bu kadar 
çal,ııp çabaladığımız bir eaerde, 
bizim ismimizi çok gördü. Varsın, 
o tRtın Ostünde ismim bulunma· 
ım.. fakat bu iıi bilen bazı dok· 
torlarımıı: beni hayr ile yadeder· 
ler ya.. bu da bana klfi. .. 

Diye, bazı mahterem doıtla· 

rmıa, dert yanar; ve böylece 
kalben teaolll duyardı. 

------
Abdülhamit, muhtelif Ya1ıta· 

larJa hergUn kendisine takdim 
editın yDzlerce jurnalm pek ço
iuuu okumaz, hatta bunların 
zarflarmı bile açtırmaıdı. Onun 
okuduiu jurnallar, urayen emnl· 
yetti kanallarından geçen Ye bir 
dereceye kadar itimada ıayan 
adamlar tarafından takdim edi· 
leu arlıelerdi. Buna binaen jur· 
natcılıiı kendisine it gUç edinen 
adamlar bunu bilir ve bu YHı
tatarJa jurnal Yerirlerdi. 

lbriktarbaıı Kimil Bey, Ab
dUlhamidin ehemmiyet Yerditl 
vasıtalardan biri idi. Onun tak· 
dim ettiği nıaruznt derhal tahki
kata havale edilirdi. Bir gUo, KA· 
nıit Bey akıamdan ıonra huzura 
girdi. Abdülhamide, ( müstacel ) 
lcaydile bir zarf takdim etti. HUnkar 
zarfı açhrdı. Okur okumaz, hay· 
retler içinde kaldı. Çünkü, ıarfm 
içinden çıkan kağıtta, şu satır

lar yazılmıftı: 
(1294 senesinde zati ıahanelerinl 

tahtı saltanattan İ5kat ve ıultan 
Murat namındaki mecnunu iclas 
mak adile bir takım kesan ile 
Çırtlgao Sarayına hücum eden 
meşhur Ali SUavi denilen ıakinin 
olzaman katledildiğine dair bir 
şayia çıkaralmış iıc de merkum 
katlodilmiyerek berhayat olduğu· 

nu ve hicaza firar ile timdiye 
kadar orada ihtifa ettikten sonra 
ahiren lıtanbµl'a avdetle elyevm 
ÜslıUdar'da karlık bayırında 23 
numaralı hanede muhtefi bulun· 
dt:Ju sadakat ve ubudiyet namına 
maruzdur olbapta •.. ) 

Abdülhamit derin derin dil· 
şUndü.. Ali Silavi'nin öldürüldü· 
ğUno ve hatta, kemiklerinin bile 
t mamcn çürtidüğilne kat'iyen 
emindi... F kat, bu jurnal da 
(Maliye Nezareti cclifesi mümey· 
yiılerindcn ) bir zat tarafından 

veriJmitti. ( Ml\meyyiz ) demek, 
herhalde yanlıtı doğrudan fark 
ve temyiz edebilen bir adam 
demekti... Buna binaen hUnkAr 
bu jurnala ehemmiyet verdi. 
Tahkikata iirişmek istedi. LAkin, 
m .. .seleyi dallandırmaktan da 
çekindi. Birhayli dUtündlikten 
aonra, zili çekli : 

- Beoiktaş muhafızı Hasan 
Paşayı acele çağırın.. Hiç kimae 
ile görU~meden doğruca biıe 
gelsin. 

Dedi. Hasan Pş. o esnada gece 
devriyeaine çıkmııtı. Saraydan 
gönderilen yaver, bir saatten 
fazla gecikti; gelmedi. Vakit 
geçtikçe AbdUlhamidin vehmi 
artıyor, bıtllıto adam gönder rek 
Hasan Pnıayı aratıyordu. 

Nihayet paıa, yorgun argın 
kara:<ola geldi. Kendisine irade 
tebliğ edildi. Bu kadar 11lcı ara· 
nıldığına hayret eden Haşan paşa 
hemen bir arabaya atladı. Sara· 
yın cUmle kapııında kendisini 
bekJlyenlcr vaııtaeile derhal ( kU· 
çUk mabeyn ) e iÖtUrülerek hu
zura çıkarıldı. 

HUnkAr, fUphe ve tereddüt 
içinde; Haaan paıa da merak Ye 

endişe ile mahmul bir halde 
karıılaıınca aralaranda ıu ıuliki· 
leme cereyan etti : 

- Nerede idin pafa.. Bir sa• 
attir teni aratıyorum ... 
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1 - Allah ömürler versin Efen• 
dimi:ı .. Malfın1 ya .. Vazife.. Gece 
devriyesine çıkmıştım. 

- Nerelere gittin? .. 
- EvvelA, Çırağanm etrafın· 

dakl nöbe çileri dolaıtıın. Sonra 
tekrar Heşiktaşa indim.. Dere 
mahallesine doğru fÖyle bir 
gezindim.. dt!vriyel ri teftiı eltim. 
daha sonra dn karakola geldim, 
efendinıiı. .. 

- Kimlerle konuştun? .. 
Hasan Paşa, yava yavaş 

kı&nuya başlamıştı. 
- Allah.. Allah... Kiuılerle 

l<oııuıurıım, a benim devletlim ..• 
Ağzımı açıpta, hiçbir kulla, Allah 
k.el&nu etmedim. 

- PekalA... şimdi sana garip 
bir hnvadiu vereyim ele dinle ... 
( Ali Suavi ) sağmış ... 

Hasan Pafa, ayakta dimdik 
durmnlda beraber, bu sözll işitir 

i~itmez, omuılarmı şöylece gerdi, 
biraz daha dikleşti. Hilnklirın, 
çıldırdığına hi\kmetti. Gözlerini 
kırpa kırpa bir iki sauiye hl\n• 
kiirı sOzdUkten sonra, sanld bu 
ı8zlerJ işitıncmiı gibi ıordu : 

- Ne buyurdun, efendimiz? .• 
- AH Suavi.. Sağmış.. Göya 

o ıaman öhneınİf te ... 
Hasan Paıo, artık ıaLrede· 

m~dl HUnkArm kendisine bahıet· 
tiği me•ki ve serbeıttden emin 
bir lAUbalilikle: 

( Arkuıı var ) 

İtfaiye Geldi, Fakat 
Yangın Nerede? 

Yangın çı'kan aparttmanın umuml kapıaı 

Dun bizim matbaanın biraz faiyeye haber vermiıtir. itfaiye 
öteainde çok tuhaf ve komik bir telefon haberinden tamam llç 
hidise oldu. Hldise, itfaiyenin dakika ıonra ihbar edilen yere 
yanlış bir ihbar neticeıinde ha· ıelmiı, fakat ortada aleY ve du· 
rekcte getirilmesinden ibaret ol· mandan eter göremeyince hayret 
makla beraber ortalığı da heye· etnıiıtir. Bunun üzerine kısa bir 
cana vermekten uzak kalmadı. tahkik neticesinde öğrenilmiştir 
Hidise ıudur: Yere batan cadde· ki Bahtiyar Hanım ıobanın fazla 
ıindeki Hacı Süleyman efendi yanm&1ından korkmuı, yangın 
aparltmanmın Ust katında oturan çıkacak zannUe " yangın Yar 1 ., 
postahane, memurlarından ibra· diye bağırmııtır. itfaiye otomo· 
him efendinin zevcesi Bahtiyar billerinin gtlrUlıilnU iıiten civar 
Hanım dün sabah erkenden halk haklkt bir yangın çıktığı 
" yangın var 1 " diye haykırmıı, zannile heyecana gelmiıler, fakat 
bu .ıesi işiten a,ağıdaki bakkal meselenin içyUzll anlqıldıktan 
!\ırağı hakikaten yangın var aonn kahkahalar atarak dağ'ıl· 

·unnederek karakola kotmuf, it· mtflardtr. 

I K•ııunusaai il ı/t 

1 Halk Fırkası Halk Hatip- 11 

leri Y etiştirece " 
Halk Hatipleri İçin Bir Ta imatnaJtle 
Yapıldı, Yakında Faaliyete Geçiliyor 

Halk Farlıaı:ının halk hatipleri ı 
teşkilfih için hazırladığı talimatna· 
menin ilk kıaımlarmı evvelki ılln ve 
dün ncşr tmiştilı:. Bugün de talimatna• 
menin son kıınnılaranı dercodiyoruz. 

Merkezce hatiplere eaaıı ola· 
cak bazı mefhumlar tanzim edip 
göndereceğimiz gibi fırlca prog· 
ramımızm şerh ve iıahı için de 
broşürJer yapıp bunları da gön· 
dcıreceğiz. BUtUn bunlarla beraber 
fırka rUeıa1111m vo merkezden 
vaıifa verilecek konferansç.ıların 
ruuhtelif ve8ilelerle yapacakları 
nutuklar ve verecekleri konfe· 
ranslarda hntiplerimixo Yerilerek 
onların, mahallerindeki ıöz H· 

minleri a-eni,letilip ıensıinle9ti· 
rilmeJidir. · 

Zaten hatiplere fırka idare 
heyetlerince icabı bale giSre vaıi~ 
fe verilmeıi tabiidir. Fırkaca ha· 
tipliğe memur edilecek arkadaş· 

Jarın bu vaıifeıi daimi bir hUvi· 
)'et unvanı gibi bir mevki ve 
hUviyet yoktur. Bu, sadece Fır· 
lca arkadaşlarımıza ve kendi ara• 
nnzcla verilmit bir VP.zife demek· 
lir. 

Fırka hatipleri sözlerine (Ben fır• 
ka hatiblyim veya Cümhuriyot Halle 
Fnkatı nammn •Öylüyorum) tarzında 
im ile dahi olı~ bir ~Ö• n fikir 
ilive etmulor. Vazifelerini sadece 
o gilnOn icabı olarak ve kendi te• 
tebbilslerile yapıyor ~lSrilnllrler. Fır• 
ka prenılplerlne ve talimatname 
ahklmana muhalif ıC'.Sz aöylly•n nya 
ef il"ı umumiyede f na tHirler ya• 
pan veyahut Fırkaca verilen hatiplik 
vazifHlni menfaat hiHln• alet eden 
hatipler idare heyetlcrinee mlltalea 
edildlktea •onra hitab•tt• dnam 
ettlrilemnler. 

KISIM VI 
C. H. F. Halk Hatipleri 

TeşkllAtı: 

Bu kıamı yumadan (Ok mühim 
bir noktayı ••u olerak te•blt etmek 
Ulzumludur. 

Cü:nhurl1•t Halk Fırl,uıoa men• 
•up olan ,.. d yJetin, milletin kut• 
tu:u,unu ve Had•tinl farkamııma 

munffakı etlerinde ıören her farka· 
cı arkada, Fırkııntn daimi hatlhidlr. 
:·Jer farkacı nerede ve h .. rhanırl Ya• 
ılyette oluraa ohun, fırka prcnıip· 

lerine v• eaaılarma uymayan bir 
ıobbete ıahlt olur, böyı. bir fildr 
ve bir saı ioitlrn derhal zeminin ve 
vaziyetin fcabana g6ra ve yine nıl· 
yetin göıııterdlğl bir eda ile, yanl 
icabında sert ve lüzumunda yumuıak 
olarak hakiltatlerl iıah, hataları tas
hih ve aamilerde yanlıt kanaat hu• 
aulUnll menetıniyc mecburdur. De· 
vamh muhalif propagandalar veya 
teairl umumi olan siyasi hallerde 
hatiplerin ıBzfinde eaaa fikri teşkil 

edecek noktalar hakkında merkeı· 
den itin mahiyetine göre telgraf 

veya posta ilo tebligat ta yapılır. 
Tesiri mahallt olan mUhlm mese• 
lelerde mahalli idare heyetleri 
ıöylenecek söz &emininin esasını 
kararlaştırıp lüzumuna a-öre vilA· 
yet, kaza ilAh... halk hatiplerine 
t bliğ eder. Meıell herhangi 
maksatla yaplmıı bir içtimada 
veya bıışkalarmm verdikleri kon· 
feranılarda fırkamızın bllviyetine, 
ıerefine ve prensiplne uymıyan 
bir ifade ve cereyan gören fır· 

kacı, kim olursa olıun, derhal 
söz alarak bildiği, sıördDğU ka· 
dar mevcut halkı tcnYir etmeli 

; 

ve yine meseli bir tiren yolcu· 
luiunda bir kabYe 11ohbetinde, 
bir otel, ban arkada,lığında ko
nuşanlar yaolıt Ye zararlı ıcıyler 
aöylerlerH dinJiyeolerla bUsnU 
telakki edeceği bir tarzda ı6ze 

---
katılarak yanlışları tashih etııs' 
lidir. Her halde her fırkacıııı' 
bilyük fırka ideallerine zarar gr 
tirecek vaziyetferde, me•C111 

şerait ne olursa olsun ceıaretl• 
fikir mücadeleleri yapmaları ~ 
bunun için teşebbüs almaları il' 
zınıdır. Hatta böyle bir ihtiy•' 
halinde söz söylemek için ifııdc 
dlizgUnlüğUne bile ihtiyaç yoktu'· 

Bu rıoktalıtr fırk.a menıuplarııll~ 
lıcm bir vatan boreu, hem de t• 
vazifesidir. 

Bunun gibi buna benzer yerlerdi 
vaziy•tl•rde, uyahatlerde, topları~ 
Vfi konu9malarda, sohbetlerde a1•1 
tc \'C aksi telkinlcrdo bulun•"''' 
olm.ua bile her fırkacı kendlliğlıt~~ 
a6xü açarak Ye makHtlara iatı1' 
ettirerek fırkamızın o aemln v• ıl' 
mana uyan bir prenalblnf, bir kalılf' 
sini, icraatını ortaya ıürmell ~ 
herkesi memnuniyetle inaadır•c 
tanda hakikatleri muhabbet m•"'•'' 
olarak tenvir ,.. ifade eylemelldlt 

Bu vazifeler fırkamı• niıarllııa•; 
metinin (3) Onca maddHl bOkdl 
olarak dahi hepimlıe terettüp ed-' 
bir borçtur. Hat1atan farka ıd.ı' 
heyetleri relat ve u:alarımı• herıO' 
bu vazifeyi ifa etmek ve arkad••''" 
da ettirmek!• mükelleftirler. 
Fırkanm halk hatipleri 
'••klUUı fUyla yapıl•c•ktırı 

l) Fırka ınerlted meb'uı ~•'f' 
fırkaya menaup di~er arkada1lard•11 

bir tıtu halk lıatlplerl sDmre1i .t' 
cude getirecektir. Bu ınata b' 
talimatın ikinci kıımında ıikredll•11 

vazifeler göateril~cekUr. Bunlar fal" 
kanın halk hatipliğine e•ash bit lf 
olarak ve kaideli bir ıurette tan-111' 
olunftcak nutulclarla l:aurlanacakl•" 
dır. 

2, Her viliyet idare heyetlıt11' 
kendi muhit ve mıntakaauıda bt1 
talimatın ilçUacil kısmlnda yaııh .~ 
aafta hatipler 1eçeceklerdlr. l.tana.-' 
fıruir, Adana, Ankara. Samıun fi 
aalre srlbl kalabahk •e hlnterlaııt'1 
genlı birçok ceuyanlara Hhne ol~ 
yerlerde her \'lliyet idare heyet' 
mlıce 5 • 15 hatip haınrlaamalıdıt• 

Fırka idare heyeti relıl fi 
azalarından hitabet eyaafı olaol-' 
da bu meyanda bulunabilirler. --

3) Her kaza idare heyetllll~ 
y•rin ehemmiyetine ıör • 2 -
hatip hazırlamalıdır. . 

4) Nahiye idare heyethnl~ 
1 .. 3 hatibi bulunmalıdır. 

5) Semt, köy •e mab.U' 
ocaklarımızın da bir ilrl hatibi 
olmalt IAzımdır. 

Merkex hatipler toıkilAtıo•' 
tedrisi ve nezareti alhnda oıer 
keıde fırka hatipleri için d•" 
vta kurslnr açılacaktır. 

Bu kurslar evveli mUhfrJlll' 
rinden başlanarak birkaç vilAY'"' 
ten ve sonraları tedricen di~' 
viiayetlerimizden kendileri tar•' 
fmdan seçilen veyahut merk~S: 
uzaktan tanılıp teıbit edilen 11 

1 
datlı zatlerden ve bu vasif•f . ,. 
filen yaparken mahallerince hY 
katlarile teınayilz eden . arkada~ 
lar celbolunarak umumi bir ıur• 
t• yetitlirileceklerdir. O' 

Bazı vilayetlere nutuk ve k0 
_, 

ferans hakkmda vilAyet ye k.• J' 
hatiplerini yetiştirmek üzere hY lı' 
katli nrkadnşlar da glSnderilece 

tir. · il' 
Vilayetlerin de kendi hat•P fi 

rını yetiştirmek ve kaza " 
nahı ye hatiplerini tedricen k" fi 
vetlendirmek için her fırıat 
vesileden lıtifade olunur. .~ 

• JSI"' 
Kura ve derslerle yetit tıt ~ 

iti bittabi yavaı yavaı ve .:;il• 
lerce meaai Hrfmı mll•telıı 

SON 



13 
JCA..llnuaanf SO N P O S TA 
~:::;;;;~==================~===~~~;;;;;~==~=-=~~======-~~~-~~ f 1llda 40 .5aö.t !Sigorta Şartlarm-

•• 1 11 

ışnıa da Bazı Tadilat 
ft/ er ansı 
"le 12 - H ft ko f • ada 40 aaat sa-
~: •ranaı IDHaİline devam 
'lellı • konfv aaata hükQmet 
İlJ .. "'•c&.a ibaret olan hatip· 

·•ııııı ti • ııı~._1 f r. lıpanya murahha11 
'- ._ •ıaaıneyi kabul etmittir. 
• • "'•bha11 bu teıebbüıUn 
~ı:_ fa~dab bir tedbir oldu. 

~ • .._ ittir. in.illere ye Daal
i" "•Lbaılara bu mukaTelena· 

"- '1tybinde bulunmuılardar. 
..... ::•bbaıa, bu mukavelenin 
ı~ .., tatbik edilmui ıartile 

""'c:eıı.· 1 'hQll ••n bHdirmlıtir. 

L9!Jcı,.e Rekoru 
_.ı 12 

°'•I - Tayyareci Bosaitro 
tı'l• hattını ustakim isti~ame· 
'"•n k Ct re orunu kırmak ü:ıere 

kle,d llUbi Aır.eri kaya hareket 
r. 

Yapıldı 
IL.taaat Vekil eti Yangın aigor· 

tası hakkında yeni bazı kararlar 
almıı ve yanııa sigorta11 tarife· 
ıinin umum! 9artlannda ehemmi· 
yetli tadilat yapmııtır. Tadilat 
allkadarlara bildirilmiıtir. Sigor· 
ta ficretleri tediye edilmediği 
takdirde sigorta mukaYelesl fea· 
hedilebileceklir. 

Hakem meselesi de değiımiı· 
tir. Her iki taraf zarar ve zi
yanın tayini için hakem tayin 
edebileceklerdir. 

Yeni Bir Şirket 
Şehrimizdeki yumurta tacirle· 

rinden ekserisi tarafından bir 
yumurta ihracat ıirketi teıiıi için 
hükOmete müracaat edilmittir. 
Şirket Türk yumurtalarma yeni 
mahreçler bulacak •e yumurta 
ihracatımızı arttıracaktır. Yumurta 
ıat .şlarına mukabil Avrupadan 
mal gelirtilecektir. Şirket limited 
şeklinde teşkil olunacaktır. 

ve EYTAM BANKASI 1LANA'fl 

Bankası Istanbul 
Daire Bostan Ve 

ıtılak Ve Eytam 
llbesinin Kiralık 

Tarlalar Ve Voli 
btııı:ıarası Me•kii •e nev'i 

Galatasaray Avrupa Pasajı 8 No. hı dükkln 
Arnavutköy Yahudiçeşme aokak 12 No. lu Hane 

Teminat 
20 

'f 'tvikiyede Hamamcı Emin Ef. ıokağmda Teşvikiye 
a B~P.nımamnda 3 ve 7 No. lu daireler. 
1 ,. Uyllkada Rıhbm caddesinde 32-34 No, lu dnkkinlar. 

'r•rpıcıda iki dönüm tarla. 
'r enikapıda K&tip k.aıım mahallesi Sandıkburnu 12 nu

10 
30 

10 
5 

10 
lbtrala hane. 
Üsküdar Albnizadc 
htbçe ve hane. 
ICuruçcşme volisi 

Küçllk Çamlıca 5 • 17 No. lı bai 20 

Ortaköy Çayır ıokağl 14 No. 1ı 4 dlSnllm tarla 
Boncıbaşı maballe•inde arabacı Hacı Ömer 

20 
10 

Fıstıkla veRaıinı ağa aokaklarmda tarlalar 10 

ICad köy H-sanpaşa mahallesi Uıunçayır ıokak 50 nu· 10 
llıaralı boıtan 

~naelköy Kaldmmboyu sokağında 4 kıt'a tarla ıo 

i' ~ 
.. ~ l\adıklSy İbrahim Ağa mahallesi Suaç]ar çeşmesinde 2· 1 10 

613 le 2·2 Nu.lu tarla 
Jiıs •ıg '1irgUnda boıtan sokağında 6 Nu.lu bostan 10 

~ l\andilli Küçükıu caddeıi 3-21 Nu.lu tarla 10 

•• 

~ C6kıu caddesi 8-21Nu.lu Gazino 10 
~ l\uıguncuk Dere ıokak 27-25 Nu.lu ma dükkAn oda IO 

l\Qzguncukta Dere aralık ıokak 3-5 numaralı dUkk&n 10 
~llkla Şemsi Bey ıolıak 2 numaralı tarla 10 
~ da muharrer eml.ıkten tarlalar üçer ıc.ne ve diğerleri birer 
'3i llıa6ddetle bilmüzayede kiraya Yerileceğinden taliplerin 23 • J • 

Pazartesi saat 16 da ıubemiıe müracaatleri. 

~anbul Dördüncü* ic! Memurluğundan: 
\, ~ tnl&k ve Eytam Bankaa na iı:otekli olup tamamına dört bin 
~h~ 'Yrııet takdir edilen Kandilli • Vaniköy caddesinde 12 No. h 
~bıh.rıe arsasm 11 tamamı açık artt ırmaya vazedilmiı olup 22-1-933 
l\ıth:de~ İtibaren ıartnamesioin herkes tarafından dairemizde gö
l) h tccgi ve 26-2-933 tarihine mfisadif pazar günü saat 14 ten 
~' lcadar da yine dairemizde açık arttırma ile satılacaktır. 
1~~ .1118 EmlAk •e Eytam Bankasınm husuıl 844 No. lı kanununun 
~~~lb tnaddcsine tevfikan bir defa olup en ziyade arthranın ~ze· 
ttt"d •rakdacaktır. Arttırmaya iştirak için yUıde yedi buçuk nis

lellli-.: Pey akçesi veya bu miktar üzerinden Milli bir bankanın 
~~t ~ lllektubu almır. Müterakim veriİ, Belediye, Vakıf icaresi 
~c aittir. 

dntldll 4 No. lı icra ve iflas kanununun 126 mcı maddesinin Dör· 
t,lcti fıkrasına tevfikan hakları Tapu sicilleri!~ sabit olm ıyan ipe· 
~ h,~~ca\<lı lar ile diğer alAkadaranın ve irtifa'c hakkı sahiplerinin 

tı tari~~ıntn ve hususile faiz ve masarife dair olan iddiaların: 
'-'titri 11 •nden itibaren yirmi gtın içinde evrakı rn llspitclerile bildir· 
>•tat,, 

1 
tınıdır. Akıi takdirde hakları tapu sicillerile sabit olmı· 

't .\takta' bedelinin paylaşmasından hariç kalırlar. 
~ 'tltt~li •darların iıbu maddei kanuniye abklmına göre hareket 

'- ~ ~e daha fazla malQmat almak istiyenlerin 932 1527 dosya 
'rnuriyetimize milracaatlan ilAn olunur. 

Yeni Tesisat 
Yapılınca .• 

C BattaartJ 1 inci aayfada ) 
Malatya, Eeliiziz, Urfa ve Mardin· 
Diynbekir haYaliıinin lıkeleai 
olmuıtur. 

935 aeneıindeErgani hatbnın 

itlemiye başlama.. bakır ıibi 
kıymetli bir ihraç maddesinin de 
buraya akmasına vesile olacak Y• 
Niğde, Akaaray, Kayıerl vilAyet· 
lerile, Sıvaı Yillyetinin bir kıs
mının methal vo mahrecini de 
buraıı teıkil edecektir. 

Bu kısa izahatla ehemmiyetini 
tebarllı ettirmiye çahıbiım Mer
ıin' de ise bualln liman tesisata 
yoktur. 

Limanın intasını mUteakip 
Cenubi lramn akdeniıle iktisadi 
münakalesinin Mersine celbi de 
derpİf edilirse, Mersin limanaoan 
müstakbel ehemruiyeU bir kat 
daha artar. 

Mersinde liman mahfuziyetini 
te~in edecek hiçbir teıisat mev· 
cut olmamasına, rıhtımııılığa, ibra· 
cat iskelesindeki •asıta noksanma, 
antrepo ve ardiye cepheıindeo 
fakirliğine rağmen; istatistikler 
burada ıon senelerde deniz faali
yetinin muntazaman arttığını gös
termektedir. 

Bu vaziyet karpıında Mersin 1 de 
alınması lizımgelen tedbirler ş8ylc 
hulisa edilmektedir: 

1 - Bir an evvel Umanm 
inşaıma başlanarak hiç olmazsa 
halin ihtiyac.na tekabül edecek 
ve istikbalde tevsi ve inkiıafa 
müsait olacak veçbile bir dalga· 
kıranla mücehhez bir rıhtım 
sabası vllcude gctirmeki 

2 - Belediye elinde bulunan 
iskelelerin tamiratının icraıı ve 
ihtiyaca göre temdit ve techizii 

3 - Liman hizmetlerinin em• 
niyet ve intizam dahilinde ıeri 
ve ucuz bir ıekilde ifasının 
temini; 

4 - Antrepo v• ardiye nok· 
aanına nihayet •Hilmesi; 

5 - GUmrük YeaaitinİD ik· 
mali; 

6 - Bahri 1tllmetin temini 
ve hava vaziyetlerine zamanında 
ıtt ıla olunabilmesi için icap eden 
tertibatın alınmuı. Yani Mersin· 
de ve diğer limaalanmızda tel
sizle mücehhez ra1at iıtaayonla· 

· rmın ihdası ve bu iıtasyonlann 
Bahrısefit limanlanuda mevcut 
"meteorolojik" ınerkeılerle mü
naaebet ve irtibatlarının temini. 

7 - Belediyeye ait iıkele Te 

gazhane resimleri ile Liman Şi,.. 
ketinin tahliye ücretlerinin tenıili. 

*** 
Yeni Neşriyat : -Havacıhk ve spor - Bu mec· 

muanıo \Sô) ıncı uyısı çıkmııtır. 811 
sayıda Haşveki in Ea....lşebir'de tay· 
yarecilP-!' araunda .ırcç irditi günU 
teapıt eden tar. l.i resimler il• hava 
tehitlerimizden Yü:ıbatı G•lip Der 
iç:n Batv kili mi:ıin yazdıkları bir 
mektubu:. kılıte•i, (Büyük ban te!:· 
tikes i - Bir muciu - Kunelli tay
yareci lite dotru • f ran11a meclisinde 
nıünakaı;alar • Hav.ada neler oluyor?} 
yazı arı v. r ! ır. 

"Kooper•!lf,, .. Kooperat,f 
mecmuaa!nın 8 inci aayı ıı çılrmıttır. 
Türd ye :ı ıraat kred si ve kredi koo
perat.Ueri ve "De•letçallr nedir?,, 
yazıları, dünya iktıaadı havadi ı leri 
va • 1ır . ., 

Yeni model Allegro 
B'r veya ık zlü b ça arı r:;f 
t\'Hlii ta1a surımck H 

haclchu kayı~ ılurınd (j} 
ı:cç rmck ııurctlylr b lrr ~ 
Cyı l ıraı otabllmcl< • • 
için tıukrR JJıııındır 
Muhım ldctmnıulJıt _.fc. 
llr<) trd< .atılı r. ~.!i,.~ 
Um ın l aunınıarı 

Burkhard Gınlcnbrln u Şsı 
Gatau-St;ombul 

---

NEDEN 
Bütün mütehassıs diş tabip eri 

HADYOLiN 
dlf m•cununu t•v•IY• ediyorlar 1 ÇU lkU ı 

• 
RADYOLIN 
Dişleri beyazlatır. Diş etlerini 

Kuvvetlendirir. Dişlerin 

çurumesine mani olur. 
Ağız kokulannı 

deffeder. 

Muhte ır &ergiıetoen \ 8 

diploma, 42 albn 

madalya 

k .-.zanmışt ır. 

"in~e 2 ,ı .. ("' lrnl1an nı ,,_ 

Kahvecilerin ve Gazinocuların nazarı dik <al ne 

:z 
CD --,.. 
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CD 
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• İNl2ASfNI B<.ILAN.A -
il'<RAMlYE VERİL.IR 

-3 • 
t nlata l\omaıı ı. ~ ııınııa ıı 

FUleıne~ soknğı Nu. r 

C";) 

c = c 

s 
A 

A N i 
i 

N 

Eyü p lcr• Memurlujundan: 

Ci nai, ne \ 'j, kıym e.lleri aşağıda 

ya:ı.ılı mallar b r borçtan dol~yı açık 
arttırma ile aattılacatından art ' ırma 

F o.fh Atpa:ıarınd• 18 • 1 • 933 günü 
aut W da icra o'unacaktır. lıtirak 
edeceklerin göa!er len aaatte mcz.'~iir 
nıabalôe buluııma'au i :in olunur. 4 
adet rnüceddet } ük arabası tekerleti 

= c 

- -
KARADENiZ POSTASI 

SULH ,;;r::niPAZAR 
ıünn aktamı Sirkeciden hare '<e tle 
Zonguldak, lnebola, Ayancık, Gerıc 
Samsun, K" re•on, Valr.fıkebir, T r a b· 
zon, Sür mene ve Riıe lske elcrine 
azimet ve aYdette ayni lıke)el erle 

GlJrele, Fatma ''e OnyeJ• utrayarak 
avdet e dcctkfo·. 

ı rıd.ı ta f ili t i m Eminön ü H ılıtım 
müracaat. Tel. 

KARADENiZ POST ASI 

SAMSUN 
vapuru p t • 

16 kAnunuaani azer eSI 
gönn aktam• Sirkeci'den hare· 
ketle ( Zouguldak, İnebolu, 
Samıun, Ordu, Giresun, Trab
zon, Ri:ıe ve Hope ) ye azimet 
ve avdet edecektir. 

F a:ı!a tafsil~t için Sirkeci 
Y elkcnci Hanındaki acentahğı· 
na müracaat. Tel: 21515 

, D ş muaycne baneai -4--
lBe} oğ' u !atyk'i~c~d~?.i~partı an 

San ta Mııriya No. 431 ku\ l ' l' Cll 1•--• Süri Ka rausi 
c:::;;: -~ 

kıymet ( 10) lira.. 1 çift g6k renginde 
maalrn4uu1 hayyaa ve Jlk araba• 
kıyınelı (50} lira. 



f~ Sayfa SON OP ST A. ---
Hasan zeytir.y.ağil~ ve ~a~an kol~ny~sile HASAN oıı·v Ve Gıı·serı·n Sabunla 

Krem ve ghserınle ıstıhzar edılmış 
' İti istimal ediniz. OUnyada bundan mükemmel ve nefis bir 11abuo olamaz. Hasan kolonyasının limon çiçeklerini, yasemin ve gül bahçelerini ihtiva eden bu sabunlar Türkiye il 

edeceği mUslahzaratıtıd.11ndır. ÇocuLlar ve nazik ciltli kadınlar yaln z Hasan sabunları kullanırlar. Cildi yumuşatır ve renge letafet ve tazelik bahşeder. HSAN ECZA [) 

iPEKiŞ, i PE Ki Ş ... ütün Dünyayı Sardı! 
~ 

ne 
ge iyor, ne yapalım, 

ım diy düşünmenize 

sebep kalmadı ••• 

Krep Döşin 95 
rep Birman 195 

Krep Saten 325 

Karaş 

n 
D Bu işte 

İpekiş' 
indir! İpekiş'in emsalsiz kumaşları göz 

akıllara durgunluk 
önüne getirilince 
vermektedir. 

bil 
fiatlar 

İstanbul Sultanhamamında ve İzmirde yeni mağazalar açıldı 

L ON D R A Birahanesinde 
Ramazan münasebetile 

Karadeniı seyahatinden htrJÜ:.. EV~d enen 

HAMlT B. idaresinde 10 kişilik hakiki 

AZERBAYCAN MUSiKi HEYETi 
Muganniye LEYLA 11. ve MEHMET Beyin iştirakile 

BÜYÜK KONSER 

aw 

Kadın Şapka Levazny tı Deposu ~ 
En gtlzel ve en muhteht çeşıtıer 

Tope, ipekli ka<life, Me inoa, Tav,an, kapelin, derilerinden en aon modal r 
Tavıan tüyünden erkek şapkaları. Toptan ve perakende satış 

B \• ğ'lıııı<l L T ' lllf1)<l \1 Eıısiı ,.,o\.ıl. No. 7 (Tr ııh.l\ ııı vn 
ı .ı, ılliııJe. "P E IS S 1 S <GllSl-IBl!:m!R_mll,, 

!> 
Tcpebatında İngıltere a.ef retha•ıeııi karşmnda (S.tbık Zıtr fi aarayı) - Her 

cuma, cumarte•İ ve pazar ııünleri uat 17 Jen 21 e kadar tc: da unt 

~ DüQ'Onler ve dUtiln taamları için huaust Hlon. Telefon: 44705 - 6 

Ticaretli Bir İş 
için azami 1500 den 3000 liraya 

kadar bir sermayedar şerike ihtiyaç 

vardır. lıtanbul Bıtlıkpaur Helvacı 

sokak Zonguldnk Karadeniz nakliyat 

koıni•yoncuıu Faik Beye müracaat. 

1 Telefon 22770 Telgrllf: Kara Elmas 

Sultanahmel birinci •ulh hu
kuk rnah~erneslnden : nıııddei 

Niko Efondiniıı mlldd~ialcyh 8irkeclde 
Dördllııotı Vakıf hanında birinci katta 
32 No. d mukim füuil Aleksan Lael· 
yor erendi ziımı otiudo alacağı olan 
l6 adet Pırlıırıt t 9ları h kkındaki 
istihk k dava!lı ttzcriııe mUddolaleyhe 
tastir vo lr"al ktlıııan celpnıunodo 

müdrlc aleyhin ikaınetgAlıındıı.n çıkıp 

eomti mechulo gittiği mUbaşir tarafın· 
dan vullon mrtrubatı havi malıallo 

hey'ct.i ibtlynri) osi tıırafından dahi 
tasdik ktlınnııt olmakla illi.nen tebliğat 
icrasına karRr verilrni' ve yevmi mu· 
hakomo olarak tayin kılınan 11-:.Ml33 
tarihine mUsadif cumartesi gilnU saat 
on lıuçukta nıahkt mode hazır bulun· 
madığt tnkdlrdo lı kknıda gıyaben 

mahkumo icra kılına<'ağını mllboyyin 
ilA.ndır, 

Boyoğlunda 'Nnol civarında yeni· 

yolda 8·5 numaralt dUkkfı.nda mukim 

iken elyovm lknıneti nıeçul bulunan 

terz.l Nlkola Knçiı J:fondlye. 

latanbul UçUncU icra rnemuP
lujiundan: 

MıgırdıQ Yavruran efendinin 27 tem· 
muz ıs~O tarihli ınukavelenanıoye is
tinaden dmmotinizcl alacağı olıın 

1172 lira 83 kuruıuıı temini istifası 

için tebllğat ve meraQiml kauuııiyesl 

usulou ifa olunarAk alac ğııı tomıuı 
için Şnbkuli ınnhnllasinin bostan soka• 
ğınd:ı 17 numaralı ıırf mülk bostan 
goclığindon milnkalip bostanın 120 
hisrn ltlbarıle 10 hıssesi haczedilıııiı 
.. o k yfiyoll haczin tarafııııııı ihbarını 

havi var ıkadn göstorilon adre te bu· 
hmm ıdığınııdan tebliğ olunmadığı 

nıiibaşirinin rueşruh;ıtındırn ıınlaıılmıı 

olmakla koyfıyet ıııozkur lhb rın tob· 
Jiği m kıuıııııa kaim oluıak Ozore ilftn 

olunur. 

Son Posta Matbaası 

Sahibi c Ali E•<rem 
Nctriyat M\ic1üri1: Hatıl UHfi 

aDNIŞ iş 
Paranızı yUzde 20 varidatla kapatır. 

Antika, mllcevherat, her tilr)U bono 

emlak ahm satımı : 
Her iı ve dUşUoceniz için mutlaka 

GÜNEŞ i Ş'e Geliniz. 
Fııbrfka ... e tıcarotbaııelerin it \'O adreslerini bekleriz. 

latanbul, Ballkpazar Makeudlye Han No. 18 
Tel. 20670 • Telgraf GÜNEŞlş 

1933 YENi MODEL su..ı11 

INTERNATIONAL O, 1 
6 

i ııcolikte tıraı bıçakları tocrube ;_, 
buıılar yiiıünUıde ancak pamuk k• 
eder. Adocli 7 1/2 kuruıtur ve bsJ', 
satılır. Bntlıca Babçekap11ınd• 

rı ecıa deposunda ve OödUkçil 
Ef. do, toptan ketcnollcrd8 

TAYYARE PİYANGOS 
14. cü tertip başlıyor ı 

1.ci keşide 11 şuba1 
········ ........................................................................................................ l 

200. 000 Lira kazanan 691 numaralı biletin Uç parçası lstaıı~: 
satılmıı bir parçası Edirneden satılamayarak iade edı 
mUtebakı parçaları sahlmıştır. it 

50.000 Lira kaz.anan 39392 numaralı biletin Uç parçası 1 
bul' da birer parçası Bursa, lzmir ve lğdırda ıall 
mlitebaki parçaları satılmamışhr. 

30.000 Lira kazanan 6311 numaralı biletin 1/2 lik parçası il 
tadan aatalamıyarak iade edilmiı mUtebnki parÇ 
satılmamıştır. ~ 

20. ooo Lira kazanan 38543 numaralı biletin üç parçaıı 
bulda birer parçası lzmirde satılmış 1/5 lik bir ~ _J' 
Manisa'da satılamıyarak iade edilmiş ve mUtebak• P"" 

, çalara satılmamııtır. 

10.000 Lira kazanan 23152 numaralı biletin 
bulda birer parçası Ankara, lımir ve 
mUtebaki parçaları satılmamıştır. 

ı~ 
Uç parçası J~ 

Tarsus'ta ,,t 

Oksurentere: KATRAN HAKKI EKR6~ 


