
1 v •• ~=·~-r Elll•r• •• nı,anll•• 
•el ••rf••••cla ltalaeakeınıı I 

haber alanlann aoktal aaunu 
g6re yeni idare .. kll eakialDdu 
farkb olmıyacak, belki SuriJ• •• 
mlllhakab hllk6metl .. kili eibl 
F ranaanın lılma1ul altında ka
lacaklar. 

Bu baberleria ... sana ıellnce 
burada her!laıl R!.eyecanla allka
dar eden yeni moHle, Suriye ile 
F ranıa aruanda yakında imzala• 
nacak olan yeni bir muabededir. 
Filhakika bu muahede imzalan
dıktan aoora Suriye, Fransız 
mandası albnda idare edilen bir 
bUkQmet olmaktan çıkacak, tapkı 
Irak gibi ve onun kadar mUa
takiJ bir hnktımet olacaktır. 
Ancak bu yeni Suriye bnkn
meti Fransanan muahedeye bağlı 
bir mUttefikl meYkiioe gi-

( Devamı 9 uncu ıayfada 

Koca Mehmet 
Teşekkür 
Ediyor 

P olatlıniD .. Kuıçu " k6yllnden 
Koca Mebmedi fllpheaiı unutma
dınız. Bu temis k6ylll, tarla11m 
ıllrebilmek için 6len ~kllzllnlln 
yerine sabanına kendisini kotmut. 
öteki 6kOzUne aapan bqında 
biızat kendiıi arkadaıbk etmittl• 
Fakat bu bayat hikAyeainl .. Son 
Posta " da okuyan •atandqlar, 
Koca Mebmedin yardımına kq
tular .. Son Poıta " •aııtaıUe ona 
bir lkOı parua ı&nderdller. 
Bakınıı Koca Mebmet, bu vatan• 
dq teıabllrllne kartı neler a6y-

l0yor: 
"Malalert1• ıuelenizin neırigalı 

Mgt1•intle o• "Son Po.ta" gı bizi• 
taraf/artla •tan Hamza Sırrı Beyin 
ıagretile çok ,;ilciir golaul vazi· 
yelten lcurlıılJawı. Bugün gönderdi· 
liniz partı il• 6ir ölcüz aldım. Şim• 
tli ilci ölclJziim oldu. Bunlarla çift 
siirerlcen gartlımıına koşanlara dua 
ediyorum. Bıı oesi/e ile selam ve 
hürmetlerimi sunarım efendim. ,, 

Barzanlılar 
Bağdat 14 ( Husuıt) - TUr

ldyeye iltica eden Barzan aşireti 
reiıinio kardeıi maiyetile birlikte 
İrak btıkt:imetine dehalet etnıiıtir. 

EVLENECEK KIZLAR 
Bu alqam MAJİK 'le 
bqhyor. Mektepli kızları g6ren· 
ler bu filmi de g6rmelidirler. 

l 

Şehrimizde apartman kiracıları da günden güne azalıyor 
Bir muharririmiz yaptığı (etki- nin dUımeai üzerine şehrimizde 

kat neticesinde çok ıayana dikkat emlik saUşı hemen yok denecek 
bir netice ile karıılaımııtır. Fil- derecede azalmıştır. Buna muka· 
bakika son seneler zarfmda bil emlAkin terbini ye ipotek 
ikhndl buhran, ve emlAk fiatleri· ( D e mamcu 9 u n <.'u nyfad a ) 

Hamam T ellikları Esnaf 
Mı, Değil Mi? 

Komisyon Bu işi 
lktasat VekAleti tarafından 

•eınaf" mefhumunun ilmt mahi
yetini tayia ve kelimeyi tarif için 
tetkll ~ttirllen komi11oa bundu 
birkaç aJ eYYel ilk lçtimaım yap
mlf ve bu toplanbya diğer birkaç 
içtima takip etmiftir. Fakat bu 
toplantılarda komiı1on azalan 
araaında barlı bir noktal aaıar 
ibtillfı meydana çıkmııtar. 

Azalardan bir kıamı, aerma· 
yeai olmadığı halde eli ve be
deni ile çalıtanların da .. eınaf " 
sayılabileceğini ileri ıllrmtıılerdir. 
Bunların noktai nazanna göre 
garsonlar, odacılar, hamam telllk· 
lan ve hamam natırlan bedenle
rile çahıtaklar1 halde tam mlna• 
aile esnaf teıekklllleri .Ucude 
getirmişlerdir. Binaenaleyh bam
mallarmda esnaf addedilmeli 
kadar tabii bir tey yoktur. 
Komiıyonun diğer bir k111m azası 
ise, bedeni ile çahfanlana esnaf 
aayılamıyacağl huıuaunda ıarar 
etmektedirler. 

Bu lbtillftaa aonra artık ko-
mlayoa toplanamaz olmuftur. 
Çllnkll bet defa yapılan toplan-

- Mahvoldum, 6ldUm 1 

Halledemedi ? 

Bunlar e. • ıf mı, delil ,,./ ? 
malarda bu iıti halletmek mllm
ktın olamamıtbr. Geçe• alla 
yapılan içtimada da ekteriyet 
hbıl olamamıtbr. S6ylendiğlne 
a6re azalara hakla huzur yeriJ. 
memesl de bu itin mamuaada 
imli olmaktadır. 

- Ne batarıyorauD be Karadenlzde ıemia mi batb 1 
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Hall<.ııı _Sesi J 
. 
ilmi Mecmua 
Çoğalıyor 

S<.n gOıılndı• ilıııl ıııı•ı•uıualar 

ç .. ı: lı ıı~ .ı lıa 9 a ' ı Bu hususta 

ha ı.. ı ıııı •il\ ıır ki: 
Nnri ı: J.reııı.oy 1 t un'J'ı e.,d

desı :-ı 
- Eakiden iatanbulda adeUeıl 

lılrk•ç dfl•' neyi aeçen mecmualar 
(tkardı. Bunlaun içinde atırbatlı• 
~iddi ilim mecmuaları da Yardı. 
Bunlar birdenbire aöndO. B ıızan 

fata .. bul tek b"r mecmuasız. bil• 
k"fdı. Herteyin bir iatihale ve ba
aır " ıınA dev ri muhakk1tLlır. Son 
zanıanlatd• srerek gün ük .az.eteler• 
deki ilime doğru ) ükaelen n ge
rekse bırçok mecınuaların doğu u 
ulak yeni harf.eri ad•mak•'h ötren
aıtimiae ve hazmet tı t mbe kuvntll 
bir delildir. 

1 fl'af HP ı B •y Mu il ın !\ııru 

O• ıı ı l\ • 1 b 1 ftpıırtımaı ı 

- B rkaç a•ned r guetelerimi&cfe 
u:r.u ı •o ılmi yaular göremiyorduk. 
Şi ndı gazetelerde ılmt yazılar uı· 
yoruı. Geçen ıün çıkan Yeni TGrk 
nıecmuaundaki uz.un tetkik ve ilim 
J•:r.ılarını •••• ıe•e ve yorulm•dan 
akudum. Harf inkılibı feyizlerini 
ıöst.ermiye ba,ladı. 

• ~ ı.i r Ht•y ( ti ıltaııahnwt Çatlatlı-

hıı ı 71 ) 
Son samanlarda nıecmual.r 

(otaldı. Bun !arı çotaltau yerine 
Hbep rafbet görmeleridir. Eaas n 
ınarifet Ye muvaffaliı}et iltifata tl-
bidir. Demek ki haUumı:ı yeni ya:ııyı 
lıol•yc• okumayı •damelulh ötren• 
m:, •• c·ddi mecmu•l•n da u•mıya 
b•ıla•ıthr. Memleketimi:ıin mecmu-
•••• lcalmaaı Miyük bir nolcHndı. 

* 1\:.zıııı Bey (Bt,lktat Fırın ıohğı 

f!J) 
- T ek&mül tedricidir. Biı bir 

IJarf lnlulibı y•pbk. Tibit bunun bir 
•az.ırl•nma devri ol•cakb. Dır u
aıenlar ıa:ıeteler imiz adeta iptidai 
ıoculdarı sibl hocabk J•pblar. Şim
.ti JH•telerlmlade bir yOkHlit nr. 
ilim •• fea Jaıı:ılaıı çıkmıya baıladı. 
Son aamanlarda birçok mecmualar 
tlop7or. Tekiatlll luıb•l etmiyn 
••rl Wr adam detildlr. Arbk yeni 
yn larla da her ıey yaaılabileeek ,,. 
ekunaealrbr. Bu beal çok an.ndi
riyor. 

Adliye 
Tayinleri 

Buraya gelen haberlere göre 
Ankara' da toplanan AdliJ• me
murin intihap enctımeni m6nhal 
memurluklara yenilerini tayin e~· 
mektedir. Encömenln mesaili bu 
ay ıonunda hitam bulacaktır. 

Sadakai F itir 
MuftülUkten : 

Aıı Vual Edna 
Bufd .. 1d•• 13 10 9 
ArpaJan 16 14 13 
o.o.den 130 92 65 

Hava luıyntlerımlsln itli& H terakl.lal 
tçin l er ı·ır Q muavenetin lfaaı yat.ani Ya• 
a.ifc • lmlal• en mllhlralerlndcn bıduaduJıa 

e.ibetle bu bapta Diyanet itleri Rlyaaetbaclea 
••dır olan fetva mucibine• eadakal fltlr 
yo a klt Ue milkeUef bu:uaaa'ann Ta11ar• 
Ce• rethM y~r~uada ltul•maları an •e 
tll• ehıuur. 

Günün Tarilıi 

.............. ...:ı .................................................. J ~ Tarifeler Tetkik 

Oğluna Hırsızlık Yaptırmış! De~. ~:!;!C:.:.d. 
• - - - ~ tarife komiayoau bU1 •atı 

Bir Baba ile Çocug"" U Kurşun Hırsızlıg"" ı tarifel•rini tetlrik•tme1rtec11r. 
liç Şirketinin iMi iatecfaji h 

Y ı F k T ıd 1 kında bir pyia Yana da ko 

aptı ar, a at utu u ar :;~:ı:di~~=n~ 
Poliıfer dün bir baba ile oğlunu çaldıkları eıyayı ı devriye poliı memurlannın geldiğini görmö9lcr Ye bitirir bitirmez ıirketlerin 

1 kaçmrlarken yakalamııiardır. Bu baba ile çocuğu- oldukları ycrd~ biç prliltU yapmadan kalmışlard.r. tarifeleri a.nlqdacakbr. Kö 
nun yanında bir de arkadaşları vardır. Yaptığımız Devriyeler gittikten aonra Oç bıraız tekrar faaliyete ile OıkOdar arasında Yapar 
tahkikata göre bu hırsızlık hAdiıesi şöyle olmuştur: başlamışlar ve kubbenin bir k111m kurtunlaranı r · · d. ·ı 

.Öker•'- ruvallara doldurmu·1ar, aonra çuvallarla re ımn ın ırı eceji llyleamekted 
Fatih taraflarında oturııı'l Abdülhalim i1ıııııinde biriıi .,.K .,.. 9" 

ı birlikte teker teker aşağıya ııynlrn•tlardır. Bunlar Oiyarbekı"r MALtıpçulıXu evvelki gece yanma ot'u ılim ile arkadaşı sabıkalı "" 9 
takımından Ahmedi almıf, UçU birlikte htrsızhk camiin kııbbesÜİ!lden iki yüz okkadan faılak kklu13un TfltOn İnhi1arı mlfet.ltlerlnd 

aökmllıterdir. ç hırsız gece yarısı 111ız so a ar an Vehbi Hey Diyarbekir .. ktup,.ul 
yapmıya çıkmı9lardır. Bunlar gece yarııına doğru J k b 1 k h" d ki " çu,·alları ~açmrlar eıı ir ara ı ıç umma ı arı tuna t•yln edilmit •• ... ati• 
Edirne kapııma git111iıler, oradaki Mihrimah camiinin b" d ı ı d d · ı· 1 ~ ır sıra a carş arın a e\'rıye po ıs memur anm mahalline ritmiıtir. 
kubbesine tırmanmıtlar ve kubbenin kurıunlar m g~r:mce ıurtlarıodaki çuvalları atıp kaçmıya bqta-
ıökmiye koyulmuılardır. Üç h·rsız kubbenin ilıtnnde mışlardır. Fakat devriye memurları sıkı bir takip 
faaliyet halinde iken bir aralık cami civarında neticesinde kurşun haraızlannı ele geçirmişlerdir. 

Millet Mektepler: 
Dört Senede 133,299 
Şahadetname Verildi 

İstanbul Maarif Mndnriyeti 
928 ıeneainden geçen 932 senesi 

nihayetine kadar Millet mektep
lerinde okuyan kadın ve erkek 
balkm miktarını tesbit etmiştir. 

Dôrl ıene zarfında, memu,Iar da 
dahil olduğu bilcle latanbul ve 
mftlhakahoda 133,299 kitiye Mil· 
let Mektebi tehadetnameıi veril· 
mittir. 

19'l8 senesinde Millet Mek-
tepl~ri talimalnameai çıkb~ı ve 

faaliyete geç.ildiği zaman lıtan· 
bul'da iki yüz bia kişinin oku
tulması tekanllr e' mitti. Bu mik
tardan. 133,299 u okuduğu için 
geriye 65,701 kişi kalm•şhr. a: .... 
kaç ıene içinde bunlar da oku
tulac•kbr. 

Bir Mukavele 
lran ile Ticaret Mukavelesi 

Yapılacak 

Haber aldığunıza göre hilk6-
metimizle lran hllkfımeti arasında 
yeni bir ticaret mukaveleıi yapmak 

için ihzari bUJ müzakereler cere

yan etmektedir. Her iki taraf 
eşyaı•nın ne suretle taka• edile-

ceii henüı tesbit edilemediğinden 

bir kıaım Ttırk malı lrana ilre

mediği ılbi bir kısım 1ran malla

Bir Senede 
Görülen 
Ceza Davaları 

Yapılan yeni bir istatistiğe 
göre lstanbul Asliye Birinci Ceu 
Mahkemesi geçen 932 ıenesinde 
3699 davaya bakmıştır. Bunlar· 
dan 1969 dava neticelenmiş ve 
hükme bqlanmıt 17 30 u da bu 
seneye devredilmiştir. Ul\kme 
bağlanan davalardan 2.ı O ağır 
haı>is, 228 i bapiı, 49 u para ce
zaıı 746 aı beraet, 128 i diişme 
191 i iade, 13 Q tevhittir. 
Bu davalardan 590 nın n suç· 
lusu hulu~madığl için tatil kararı 

verilmiştir. Üçilncilc eza Mahkemesine 
93 l ıenesinden 1554 dava devre
dil 'Dİf, i'eçen U32 senesinde de 
mahkemeye 1998 yeni dava veri&-
111ittir. Mahkeme bunlardan 
2418 zi hakkında htikOm verınit 
ve 1334 tınlı de yeni ıt=neye 
devretmittir. -----

Sigorta işleri 
Sigortacılık tetkikat heyeti 

faaliyetine dev. m etmektedir. 
lkhsat Vek!letioin göıtcrdiği 
lüzum ftzerioe hıeyetin mUzakere• 
leri esnasında Milli Reaasiiranı 
şirketinden de bir murabbaı bu
lunaca kbr. 

Bir Yangm 
Dün akıam Ayaaofya'da 

Alemdar caddesinde fabrikacı 
Hayim Efendinin oturduğu evin 
nıt kahndan borulardaki kurum
ların parlamaıı neticeıi yang n 
~akmış, fakat ıirayet etmeden 
ıöndüri\lmilştnr. Evin yalnız Uat 
katı kıımen yanmıttır. 

rı da Tnrkiyeye girememektedir. (' 

UyUfulduğu takdirde Türkiyeden ı 
lrana en ziyade ayakkapı, çuku;aıa 

Vatandaş! 
Şeker bayramı hediye

lerin, memleketimizin 
parasını dı9arıya akıt
mamah. 

çıvı, ayakkapı ıpı ve boyaıı 

atsnderilebilecek, İran' dan da TOr

kiyeye hah ve kuru meyva aele
bilecektir. 

M. 1 H Tauuuf Ceaılyetl ı 

~---------.J 

Söz Derleme 

Yarın Umumi Bir Top
lantı Yapılacak 

Söz derleme hakKındaki tali· 
matname, kılavuz H defter 
Maarif Müdtırliiklerioe g6nderil· 

miştir. Şehrimizdeki Lise ve Orta
mektep nıUdilrlerile Dil Cemiye-

tinin İilanbul' da bulunan azalan 
yarın Belediye konferana aalo

nunda toplanacaklar \'e saz 
Derleme Heyetinin Merkez lef" 

kilAtmı vilcude getireceklerdir. 

Dun bu maksatla Maarif MDdilr~ 
y~tind Halkevi MUdürU Hlmit, 
Edebiyat FaknJtesi Reiai Muzaf-

fer, K&prülüzade Fuat Beylerdeu 

mürekkep ihzari bir komiayon 

toplanmı,tır. Bu komisyon yarınki 
toplantıda izahat verecektir. 

Müze Sergisi 
---- --

Amerikalılar Bizden Tarihi 
Eser istediler 

Onümftzdeki yu ortalanaa 
doğru Amerikada beynelmilel 
bir aurıatika sergisi açılacaktır. 
Sergi tertip heyeti, bltUn dln1a 
mnzelerine birer teblii g6ndere
rek, mevcut eski Herlerden bir 
kısmımn teıbir için sergiye 
göoderilmcsinl rica etmiftir. 
Böyle bir mektup bizim mOzeye 
de i6nderilmlıtir. 

Elli Lira Çalmış 
T odori iıminde bir .. bıkala 

Beyoğlunda Bllyllk Hendek cad
desinden geçmekte olan 1eyyar 
ıütçU Mustafa ağanın cebinden 
yankeıicilik ıuretile 50 lira11nı 
çalarak 1avuıurken yakalannufbr. 

Temyiz Mahkemesinde 
Temyiz nıahkemul Baımldde' 

mamillk BatmuaTlnfitin• AntaJ 
İhtfau hlkfmi frfa• Bq taJI• ecfi 
mittir. 

Bir Kahve Şirketi 
Plya1ada yirmi beı tacir tarafınd 

( 250 ) bin lfralık bir •erma7e 1 
tHi• edilen kahwe llmltet tlrk 
yalanda f .. liyete l'eçeeeldir. Şirke 
idare heyetine Kik ... Mutaf 
Haaan Vafi, Leoa NMe. BeJ 
aeçilmitler dlr. 

Hangi Tavuklar iyidir 1 
Memleketimia dalalllade -ı...or 

cinsi tnaldan11 ,.tlttlrll•ul 1 
bir cereyu •arthr. S. euey• 
ıittikçe kunetleadltl .a,1 .... 1ı 
dir. Ziraat Müıa..4Werl..... Sa 
Bey lımlnde b:r zat iM ••• 
nuııı: bir cerey• old ... fıllrln 
Sabri Beyin Yerdlfl ....... ta 
bu cins tnukJ.,. ~ ....... -.. ' 
ma1rafla y•tl••bllmekteciir. 

Çekmeceden Para Çallrk 
Sabıkalı Arap ..._ ıc.. 

pqa'da iıkele eh.,.. 
Şefik Efendim .takLtm·ı 
rek çekmeced• para plark 
cllrmlmethut laalİllcle Jak 
mıfbr. 

Mühim Eseri• 
MDzeler mldGrlap 

tarihi mevzular a..lae bir 
eHI' lıazarlam·ıbr. 8-I• J•kı 
DeYlet matbaa11Dda Mala 

Buğday 
VeA/gon 

Din An.dola ft TnlıJa ... 
bula oa dokua .as• " W. iki 
aekıen bet çuvaJ bat•ı plmlft 
mallar yedi ıc--. • ... para 
ylbde 7lrmi dlrt pY .... 
butdayı da altı k ..... • Mt,.. 
utılmışhr. E•velkl .... nas 
din buğday fıah Mr .. tar 
mittir. 

Af1on pi y .. aea k•••etll6. 
mallar oa, HacaklJ malları o• 
un,.. kadar ...... ~. 

~on Postanın Resimli Hikô.ge si: Pazar Ola Hasan Beg Digor Ki: 

1 - l.tanbul'da bir Ticuet 

Odası nr Ha1an Bey •. 

2 - Burada sık ıık topla-

mlar ••• 

3 - Mühim 

görUıülUr. 
Mühim • • itler l 4 - Fak at görlltlilen iılerdeo 

bir netice çıkmazl 
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Avrupa 
Nereye 
Gidiyor? 

8 ''<;.ko•lovak • 
•ne-. yılba,, Ja ltarlcly• Na:ıın Dok tor 

~· ınllhlın bt •nünıı .. betlle bu H r.11.vha 
btrup:aıının be,hıakale nei'reıtl. f111rp ıonu 

r rot oyn YHelmllel ııvautlnde mUhlm 
J 1 •Yan D k ,, 
' ' her t a r o lor Benu'ln bu maka· 
:ıı,, h•tıa :j ta bUyQk bir allka il• okuıı· 
rıİi'~nkQ dUn;:•llıır hulA•uını vermltlt.rdlr, 
ı,;. lk1rate fa vaılyetlni enlatma.ı llıba-

1 nakledıy Yan buldıı ğumu:ı bu maka· 
Orul . 

" 
BugUnku A ll--nç nolct d vrupa hercUmerci 

"1- 1 a tesbit edile bilir: 
ten 

8 
Harp İrticaı yendi. Har~ 

u onra ·ı t'IAI b d qer ih I 1 1 ı gale e çal ı. 

SON POSTA r Son Postanın Resimli Md~lesi 

t - Dün, bir daha görnl
menıek lizere ınaıiye karıımııtır. 

2 - Yaran 
bilemeyiz. 

ne olacağmı 

a Mazi, istikbal al 

3 - O hald• hayat bug nn len 
lbauttir, çUnkü bugün climi:ı:de dlr, 
ondan dlledij' imiır ribl iıtifade ede
biliriz. ıılınünibil glln ediniır. 

Söz" 
--- -

lıl/ünderecatımızın çoklu
gundarı dercedilememiş-
f ir. ... ... ._._______________ 
---~----------~------ ----

Meclis Reisi 
Bir Seyahate Çık~yor 

. Ank<ıra , 15 (Huıuıl)- Büyük 
Mıllel Meclisi Reisi Kiıııın Paıa 
yakı.ıda A d a na, Mersin ve KD· 
l.ıhyaya bir seyahat yapacaktır. 
Kazım Paşaıun 20 ııUn devam 
edecek olaıı seyahatinde lzmire 
de g eçmesi muhtemeltfir. 

bu 'h ta ilden ıt<Jnra olduğu gibi 
. l tiltı d h k. 1Çtiınar v • c arpten sonra i 
kırfllı • ıktııadi mukavemeti 
tiy.dYa çılııtı. Bu tekAml\IU en 
daı • Almanya ve Macariatan· 

= ~- Osmanlı Borçları 

' •onra it J A ~. d'" a ya, vusturya 
baıriı ıgeb· meıuleketJerde p6k 
liükuın ır şekilde görUrnz: 
ibtilaH et dlitUrmeler, mukabil 
l•rn•oter~ ••kert teJkilatlar, pn
kaık .._ 0 ın geviı getirmesi, ao· 
ltr, hu kharebeJeri, siyaıi ıuikast 
. " 2 ~naı!'1an 11 tezahürleridir. 
'"lil&li le lçtımai bakımdan 1918 
1789 ihr~v~et ve derinlik itibarile 
8u ihtH~l Abh~den daha ileri gitti. 
d,.,let ütnn vUsat dördllncll 
·~•Y•liz ıneıeleaini ortaya açb, 
•ıını dm, komünizm, kollekti
hd,'rı .. •vletçilik devlet ıerma
lelıkk!I!• bi1ha11a devletin yeni 
8ot1e~11 m~selelerini ( F aıiım, 
leaı btı~rra gıbi ) günDn mese
"•rup.:• girdi. İşte harp sonu "'•n, nın lbtillline huıuıt bir 
~ Vtrd' L~'rtı•lcar ıreo, bugUnkO uziyetl 
Qlr 1\,, 11ık hale getiren ve 
llirtıler 'bP• birliğine mani olan 

3 onlardır. 
~•rup;- ,1919 danberi beynelmilel 
1Ulb lbu •ıyasetine hikim olan fey, 
llıu•hed İbedeleri olmuıtur. Sulh 
•• ~' ' eri beynelmilel ihtiraı 
;:_ıı. ıaa:lbrm müsebbibidir. Hatta 
k d• "1 edeleri bazı memleket· 
•dar 

11 
•al ve içtima! kavgalara 

br'lllad Gfuı etmiı, memleketl~r 
')ııeı:~ ibtilAf lara arttırmıı ve 
~ . " Siy •l •aıiyeti altllıt etmiıtir. 
~·'''dı b" •• içtimai değiıme-

lrÇQlc A \lodan mlltee11ir olan !' •i1"' Vrupa milletleri, içtimai 
d~h 1111 ~kaelelerin hallinde f1rka 
~: .. · lierk .a•galarana dnımUtl•r· 
~ .. llolct eaın ittifak ettiği yalnız 
Jlrı"''t. ka •ardır: Ecnebilere bu
~lbl'lilll 0btu memleketlerin re· 
~,"biıadeıa •ienmemek ve cihan 
~tı'r, IDOıtefit olan memle· 
~~~ ':.'l!'•l•fet,. bu felaketlerin 
.._, lQ ilet •plerinı teıkil eden 
~t~ltlceti:'dl ve. ablikt neticeleri, 
~"dl geçırmekte olduğu 
~-t~tler1ıı"•b içtimai ihtilll, hO
"- "'- laaea'ul~talara unutulur Ye 
• 111 ,laaleke ıyet harbe ve kom
illuı ~llıu.._· tlere yüklenir . 
._,~~ ıyet itibarile, 1789 
~il ... •tb ıa~erlerini tatbik et• 
"'l ~~ru urıyetinde olan harp 
~, ~ll Paaı~ 1918 ihtilali ile 
~titt[tat i~~rıde. bıraktı. içtimai 
~p Şirtıd'ca ıle mücadeleye 
?'t"-1'°'1\l ih. de demokrasiyi t"i dt1t 1 tılaline uydurmakla 
'fi~"'~d 7~.9 ile 1918 ibtilll

~~~ l)l ~~ 1
, bu mücadeleyi 

~i t is:••ım Hitlerizm ga• 
~'•ı eıı1aı1,t'I 1 ettirir. Avrupa· 
~klı,f&ı '-ki db" rengirenk man· 

'-'tleı b·Q.... d 11!anın maneYi bo
~kı-.. lr aııı ehlidir ve beynel
.:'ıl._ içlıı .. rıııya manidir. Bir 
\)i:~ l c~ 111111~ulh ~uabe?eleri, 
h~ ~ b. faahyetlerı ört· 

\)ı. &Gt1ı.~•iiıct!' lllaskeden baıka 
" el _'lq b ır. 

"-i~· ~ Unlar A 

• 
SON TELGRAF HABERLERl l 

Büyük Tetkik Seyahati 
-- - -----

Gazi Hz. Bu Akşam Hareket Ediyorlar 
Halk istikbale Hazırlandı 

Ankara, 15 ( Huıuai ) - Gaıi Hazretleri bu 
akıam aaat 21 de huıuıl trenle Ankaradan hareket 
edeceklerdir. Huıuıl katar paıarteai gDnll öğle 
llı:eri Eskişehire vaaıl olacaktır. Gazi Hazretleri 
Eıkiıehirde birkaç 1aat teY&kkuf ettiktten ıonra 
Buruya hareket edeceklerdir. 

• Reiıicümhur Hazretlerinin Eskfıehirde kaldıktan 
ıonra trenle Derinceyi teırif etmeleri ve oradan 
GUlcemal npuruna rakip olmaları kuvv•tle muh
temeldir. 

GOJcemal doğruca mudanyaya gidecektir. Tahmin 
edildi;ine ı&r• Reiıicictımhur Hı. buradan Buruya 
tqrif edecekler, mlHealubea sene Gnlcemalle 
Bandırma ve Babkeıire gideceklerdir. BalıkHirde 
tetkikatt , bulunduktan .sonra Meralnl ıereflendir ... 

ceklerdir. 
Kendilerinin " Menin ,, den Cenup villyetlerin• 

hareketleri eıoasında Glllcemal Mersinde kalacaktır. 

fıtanbul Valiıi Muhiddin BeyJe VUAyet erkanın· 
dan m11rekkep bir hevet Reiıicllmhur Hazretlerini 
Derincede iıtikbal edtıceklerdir. 

Gaziantep, 15 (Hususi)-ReiaicUmbur Hı. lorinin 
viJAyetimizi teşrif edecekleri haberi burada bnynk 
bir sevinç uyandırnıııtır. Hararetli istikbal hazırlık
ları yapılmaktadır. 

Şehir baştaııbava donataJmııt.r. BOyUk müncl 
Gaziantebi ilk defa ıiyaret edeceklerdir. Halkın 
111e1erreti tarif edilmez bir haldedir. 

Kilis15 ( Huımıl) - Reiıicümbur Hazretlerinin 
Kilisimlıi teırıf edecekleri haber ahnmııttr. BUyllk 
latikbal hazırlıkları yapılmaktadır. 

Antalya, 15 (Hu•uıJ) - Gaıi HL ıda bu defaJd 
bOyllk seyahatleri unaaında ıehrimfzi de teırif 
edecekleri haber alınmııtır. 

Marq, 13 (Huıust) - BU7Uk Gazimizin bar 
ramdan •••el ıehrlmiıi tetrif buyuracakları haberi 
burada derin bir HYinç uyandırmııhr. Gul HL 
nln lıtikball için muauam bir prorram baıırlan
maktadır. 

Bilibare gen• ayni gemi ile avdet buyuracak· 
lardır. Avdette lzmir'i teıriflerl muhtemeldir. 

-~-----~~~---"'--

Meclis TatilY aphBirMartta Toplanacak 
Ankara, 15 (Husuıt) - BUyllk Millet Mecliıi binalar. lnıasına dair olan kanunla Huıuıl ldarefer-

dUnkU içtimamda birçok mfthim kanun llyibalannın den maaı alan 15 bin muallimin tekantın;a kanunu 
kabul edilmiı ve Paramızı Koruma Kanunu iki sene 

mUıakereıini ikmal e~tikten ıonra . iç~imaını bir mllddetle temdit edilmiıtir. DllnkU mllzakereler 
marta talik ederek tatil kararı vermııtır. esnasında Maarif Vekili muallimler namına Meclise 

DllnkU içti,nıada yenl vekAlet Ye hapiıhan• _ teıekkUr etm_iş_tir_·-----~· 

Rasim Ali Bey j Gagrimübadillere Dünya fktisadr 
Orta Tedri~t-Muallimi Bono Yerine Londra -K-o;feransına üç 

Oldu Para Verilecek Vekilimiz_lı~_rik Edecek 

Ankara, 15 (Hususi) - Yaz• 
dığı fizyoloj i kitabı yanlış olduğu 
için DarOlfl\nun tedriı heyeti 
meyanında bulunamayacağına 
mnde:rrisler mecliıince karar 
ver ·ıen Rasim Ali Heyin orta 
tedri1at muallimliğine nakil Ali 
taıdika iktıran etmiştir. 

Yeni Elçiler 

Ankara J 5 (H ... uıt) - Malları 
geri alınan gayrimllbadillere Yeri· 
lecek 300 bin liralık bono yerine 
para verilmeu kararlaıtırılmııtır. 
Nakit iıleri mlldllrlUğQ bu iti 
tetkik etmektedir. Bu buıuıta 
Divanı mubaaebatla mllzakere 
yapılacak Ye tediye fekli tHpit 
oluııRrak bu •ene ıarfında beb ... 
mehal t••ıJat yapılac ktır. 

Sanayi Müdürü 
Ankara 15 ( Huıusl) - Sabık 

Sanayi umum mDdllrD Recai Bey 
yeninden Sanayi umum mndnr
IOğUoe tayin edilmiıtir. 

Ankara, 15 (Huauıl} - Mem· 
Jeketimiıin Londra iktısat kon· 
feranımda ku•vetll surette temıil 
edilmesi takarrür etmittir. Kon
feransa Hariciye, Maliye Ye lktı· 
Hl V ekillerlmizle bazı mtHeba1-
111lar iıtirak edeceklerdir. 

Bir Ziyafet 
Ankara, 15 (Huıuıl) - idman 

Cemiyetleri ittifakı tarafından 
dQn akıam ıeblr lokantaaında 
bir ziyafet Hrilmlttlr. Ziyafet 

eana1ında Maarif Vekili Reıit Galip 
B. mllhim bir nutuk irat etmiıtir. 

I~~ lii; ' treb vrupanın yeni 
~~~ İ•tibaİ olduğunu, hepi· 
~ili..~ \l lföa. deninde bu- r 
"'~ • I> et.ha uz!errnektedir. Bu 
~I '-ıc~t bi . n •eneler sllre-

Ankara, 15 (Hususi) - Yeni 
Avuıturya ve Yunan elçileri dlln 
Reiıiclimhur Hazretlerine itimat• 
namelerini takdim etmislerdir. 

JSTER /NAN, İSTER iNANMA! 
r_ -r, buc-1ı lloı ueılirniz, be-
--~ •o._::ı "e ahıitrhn~iyen içti-

" ~latd • lcad 1 blr buhran• 
~k &İliıaa ur. ar mücadeleye 

"eı'J 
'6 "'"° ı • ta 'h ,t. •• -kı., f rk noktaımdan 

liret, "llaea'uliye~J •t
1 

hakikatta 
"''"ınalctaJ' • dolu bir 

ır.,, 

C. H. f, •ının dGnkG Villyet KonırHlnde veril•" 
izahata (Öre bu Hne iatanbul'da reamİ ortameİl:teplcre 
2186, resnıi U.eler• 712 ve reamt llkmektepl.,.

1
• 11989 

talebe kaydtıdllmlttlr. Yani .. m'aa Jekin atanbİ~ 
Hami mekteplerinde okuyan talebeaia miktan 
bindir. l•tanbul'un nilfu•u 800 bindir. 

Mo•koFa'da çıkan PraFda ~·ırete•fn• rlre A •• ,. 
baycaa dahilinde helk mekteplerlae, llkmekteplere 
d•~•• eden talebenin •lktara bir buçuk milyondur. 
Ayrıca AHrba1can'da 17 yDkHk mektep Hrdar. Aser· 
ba1caa'ıa nlfu•u lld buçuk mllrondur. 

'iSTE 1NAN'4 iSTER INANMAI 

Ankara, 15 ( Husus\ ) - Ma
liye Vekaicti borçlar için O s
man lı Bankasına il<i defada ye
dişer yüz bin li radan 1,400,000 
lira yatırmıştır. 

Saracoğlu Şükrü B. birkaç 
gUnc kadar tekrar Parisc dane· 
ccktir. ----
Bir İran Meb'usu 
Şehrimizden Cenevreye 

Gitti 
lran meb'ıularmdan Şafakı 

Surh gazetesi bqmubarrirl 
Zeynelabidin Han RebnQma dna 
ıehrlmize gelmiı ve lngiliz..lraa 
petrol lhtillfı mfbakerabnı ta· 
kip dmek Uıere dlln alqam 
Cenevreye gitmiıtir. 

Dahili İstikraz 
Ankara lS (Huıual) - Dahili 

istikraıın ihraç ıartları, tediye 
aerviıleri, ikramiye ve itfa plAn
ları Maliye Veklleü ile Merkea 
Bankaıı araıında bu hafta sonu-
na kadar tayin olunacak Ye bu 
husuıta bir mukaYele aktedile
cektir. Mart baıında bankalar 
•aaıt11ile kavat başlayacaktır. 

Beş Memur 
Bugün Muhakeme 

Edilecekler 
lnbiur takip memurlarından 

Niyazi. Abbu, Yuauf, Cemal 
•e Ômer Ef. ler. uaulauz Ye ka
nu a muhalif ev aradıklarından 
dolayı teykif edilmJtlerdlr. Bartın 
Dokuzuncu hıti1a1 MabkemHinde 
muhakemeleri yapılacakbr. 

Ankara - Lima 
Ankara, 15 (Huaual) - Dlln 

Ankara lle Pno'nun hOkdmet 
merkezi olan Lima ıehrl arasında 
telefon muhaberesi yap•lmııtır. 

Ruslarda Tasfiye 
Moskova, 14 (Huıuıl) - Ru• 

KomUniıt Fırkası umumi mecli· 
ıinde 933 bUtçeıile ikinci beı 
Hnelik plln tasdik edilmiıtir. 

Mecliı Talamatıof, Smyrof'unt 
fırkadan tardına dair ılyasl büro 
nun verdiği karan da tasdik et· 
miıtir. 933 Hnaaında komUniıt 
fırka1mda taıfiye yapılması da 
kararlaşmııtır. -----
Japonlarla Ticaret 

Japonya ile aramızdaki mu
vakkat ticaret mu•hedeal feshe
dilmittir. Yeni bir mukaYele ib-zar 
edilmektedir. 

Bir Müsabaka 
Balkan memleketlerine seyyah 

celbi için muhtelif manzaraları 
bir arada g6ıterea bir afiı mU
aabakaaı açılmııtır. Mllaabakayı 

kazanana para mllkifatı •eritecektir . 
Becayiş 

Ankara, (Huıual) - Edirae 
Maarif MUdllrO Salih Bey Aydm 
ma-rifmndnlnrtıne, Aydın Maarif 
Mndnrı Faldr Bey Bnnaya. 
Buraa Maarif Mildlbil Cel4l 8. 
Edirne Maarif MOdOrlO;tln• tayla 
edilmlflerdir. 



Memleket Manzaraları 

Hayrabolu 
Trakga'nın 
Zahıre Ambarıdır 

Hayrabolu (Hu uı1) - Hay· 
rabolu takriben 700 • 800 haneli 

e 4000 nüfuslu bir kasabadır. 
Yaz movıimlerine rDzg4rı bol ve 
h va ı iyidir. Yalnız ıulara biraz 
kireçlidir. Kasaba hafif meyilli 
bir ıırt üstl\ndedir. ÖnUnde vasi 
bir ovası •a'"dır. Bu itibarla man· 
zara ı hoştur. Ovayı ihata eden 
tepeler birçok yerlerde olduğu 
aibi taılı, kıraç yerlerden olma· 
dıgı için zıraate elverişlidir. 

Hayr boluya T rakyanın ıabir 
nban diyenler bu ht\kümlerinde 

yamlmlimıılardır. Kasabadaki me· 
bani meyanında iyileri olmakla 

er be ekseriyeti derme çatma 
ı yler teıkil etmektedir. 

Ka abada adetleri pek mah· 
dut olan esnaf latuna edHiru 
h lk umumiytıtlo çiftçıdir. lstih· 
aal t arpa, buğday, kuı yemine 
mahsuı v~ mllohasır gibidir. 

Arpa, buğd y, kut yemi fiot· 
ları ise lıtibaal masr foıa bile 
tekabül etmeıoekte olduğu için 
çiftçinin iki yakası bir araya gel
memektedir. Zirat mahsulAtın te-
nevvü ettirilmesine ihtiy ç Yar
dır. MeselA: pirinç, Amerikım 
fıatığı, cı.nason, kendir zeriyatı 
burada yetiştirilen mahsulAta nis
botle daha k!rlıdır. Dut ğacı 
y ti tirerek ipekçiliğe ehemmiyet 

rmelidir, 
Hayrabolunun Yasl meraları 

hayy nat ve ır: e sol yetiştirmek 
için bulunmaz bir hazinedir. Edir
nenin meşhur kaşar ve beyaz 
p ynirleri burada y pılmektadır. 

Hayı abolu, içinde yaşayanları 

refaha kn u turacak bir eervet 
nıembaıdır. Yalnız bu ıervete ka
wımak için onun yollannı uaı· 
brıp bulmalc lazımdır. 

l\t Şemsettin 

l\1uğla'da 

Fe1zi Beyin Evini 
Soyanlar Yakalandı 

Muğla, (Hu u t) - Bir mUd· 
det evvel sarraf F eyzl Boyin ka· 
a'Bgım oyarak kaçak hırsızlar 
Bigadn tutularak buraya getiril· 
mişlerdir, hır ızlar iki kişidir. 
Yapıl n tahkikat nazaran bu 
hiJ'sızlar F eyzl Beyin evinin y • 
n udckl evde oturan İstanbul 
pazarı sahibi Ahmet Beyin hiz-
metçisi olan kızı aeni nikAhlaya· 
cağız diyerel: aldatmışlar, kız d 

endilerioo kapıyı açmış vo bir 
merdiven tedarik ederek F eyzl 
Beyin evine girmelerine yardım 
etmiştir, t hkikata devam edil
mekt dir. 

ugla'da Spor 
uğla, (Husuıt) - Geçen cu

ma Muğla porculan Urlaya git· 
mi;lor, Url lılarlo hem voleybol, 
hem futbol maçı yapıılardır. 
Mutia t kımı voleybol maçını on 
Dçe karşı on bcı puvanla, futbol 

maçını 11f ıra karıı dört golle kazan· 
mııtır. ÔoOmilzdeki hafta zarfın· 
da Muğla ıpor takımı MermeriH 

idecek, orada bir maç yapa .. 
c ktır. 

Raşit Rıza ersine Gitti 
Adana ( Hu uıi ) - Uzun 

milddettenb ri ıehrimlzde tem• 
siller veren Raşit Rıza ve crka· 
d şlorı, evvelki gUn Mer•İno git· 
mişlerdir. 

Raşit Rıza Bey, Mer inden 
~. a Ga:ıiantep, Halep, Şam 

Berut ve Ktbrıııa gittikten ıonr 

lsts nbula dönecektir. 

SON POSTA 

• 

iye 'nin ur uşu 
- - ------

Bay am,s··yükTezahürata Ve Sev· 

Osmaniye, 
f 

(tfo usl) - Kur· ~ 
luluı günü hu· 
rada çok büyük 
heye an ve ıe· 
•inçle tes'it edil• 
miştir. Dab 
sabahın aat ıe· 
ki:r.inde milli 
k ı:v vet le ri mi zi 
temsil den 
akıncılar milli 
kıyaf tlerlnl giy• 
miş oldu klan 
bnlde ark lıti• 
kametinden akın 
ederek tehr 

eyecana Vesile O du 
t . 

f 

\ 

!!Urat kıama ka· 
dar devam etmiş, 
gece de tiyatro· 
da Halk Fırk sı 
namına bir tem· 
sil verilmiıtir. 

o mnn!yede spor 

Ceyhan Yılmaz 
ıpor kulUbO ile 
Oımanlye ıpor 

kulllplerl ara&ııı
da bir maç yapıl
mıt. Neticede 1·2 

ıayı ile OJ'Unu o .. 

g İ r mi f 1 er TO ~-.. . ....o,_~_.._---'- ·o-~·~-~---·-~--~--ı-~--------~-~ 

manlyeliler kuım· 
mııludır. 

O•manlyede 
Yangın 

jandarma elayı 
bina ı önüne 
gelmi !er ve orada knragUn tim• 

alinin Uzerindekl ıiyah 8rtUyli 
yırtmıılardır. Siyah 6rtUnOn altın· 

dan meydana TOrk ancağın 
erılmış kurtuluş timsali çıkmıf, 

a ifatu a Fiatleri 
se di 

iz.mir (Huıust)- Bir seneden• 
beri hariçton memlekete ithal 
ettiğimiz manifatur fiatlerinde 
bUyUk bir ter ffli vnrdır. Yapılan 
bir tetkikte; Geçen ıeneki mani• 
f atur f' atları ile bu seneki fiat• 
lar araamda yUıde bir ter ffO 
vardır. 

AIAkadarlar bunun ael: epleriol 
11Syle izah ediyorlar: 

- Hllk6met, kontenjan llıte• 
tine z miktard manifatura eı· 
yaıı azctmektedir. Bu sebepten, 
biz bilbaua lzmir manifatura 
getirtmek için ihracat tilccarla· 
randan yüzde 25 f aılasll takaı 
beynnnnme&I ı tıo almak mechu· 
riyetlnde kalıyoruz. İhracat tUc
carlarıne erdiğimiz bu yUzd 25 
prim balkın kcscoinden çıkmak· 
tadır. Ayrıca gUmrUklenmi~ takas 
eşyasını ithal ederken yll:r.de 20 
bir gilmrllk resmi de veriyoruz. 
Bunu da menifatur eşynıı üze .. 
rine l!t\vo ettil~ten ıonra; fiatler 
yllzdc 40 • 45 derecede yU csolmit 
oluyor. 

l:r.mirde hayat pahalılığı btl· 
hasım manifatura eşya ı Uzerlndo 
tiddette h • saedilmektedir. Mani· 
fatura tUccarları, lkbaat V eklie· 
tine mllracaat ederek yeni ay 
kontenjan liıte ine lzmir için ma· 
nifatura eıyaıı nz'ım temenni 
etmiye k rar vermişlerdir. 

Adnan 

Bitlis'te 
-------

iki Azılı Eşkıya 
Yakalandı 

Bitlis, (Hu u t) - Çoktanberi 
hali ıel<avette bulunan Ferao 
oğullarından iki kişi jandarma• 
larımız tcrafından puauya dOşU• 
rUlerek snğ olarak yakalanmışlar 
v adliyeye teslim edi mişler. Bu 
şakilerin yakalanmasında kayma• 
karnımızın da bUyük Bayreti 

bkctmi•tir. 

Kurtuıu, bayramından bir lnt!b 
bundan ıoora merasime başla· 

nılmı tır. Meraılmde v Umlı Ziya, 

ınuallim Rıza Beylerle birkaç 

mektep talebe i nutuklnr oku
muşlar ve alkışlonmışlardır. Teza-

AH Bey m hallHinde Adanalı 

fırıncı ahmct ıııtanın evinden 

bir y. ngm çıkmış, ev kAmilen 
yandığı halde s6ndUrülmDştUr, 
nüfusça zayiat yoktur. 

Tokat Orta ektebi Çok Çalışıyor 

Orta m ktep tel 
Tok t ( Husust ) - Memle· 

ketimizin 32 scndenberl çalı an 
Ortamektebi, aon gDnlerdo fna· 
liyetiai bakkile ilerletmiştir. Milli 
mücadele enulerinde 45 talebesi 
olan mektebin bugün 330 milda· 
vimt vardır. Mektebe civar köy 
ve imzalardan 89 talebe g imek· 
tedir. Bunların 37 ı mektep ta• 
rafından idare edilen pansiyonda 
yatıp kalkmaktadu. Mektebin 
llbortu·nrı Te sair Yesaitl mil• 
kemmeldir. Talebe araaandakl 
ıpor teşkilAh çok ku•vetlidlr. 
Mektebin temıil heyeti fır1at bul• 
dukça talebeye ve yelilerine mn
ıamereler vermektedir. Bundan 
baıka, genç Tokat Ortamektep-

Bucak' ta 
Camilere Giren Bir 

Hırsız Türedi 
Bucak, ( Husuıl ) - Burada 

camilere bir hırsız dadrınmııbr. 
Camilere ne vakit sılrdiğl anlaıı· 
1 mıyan bir hırsız yukan ve aşağı 
camilerle AlAettin ve Çawşlar 
camilerinin kilimlerini çalmıştır. 
Hırsız, mevcut bir mescide de 
girdiği takdirde ziyaret etmediği 
cami kalmaımt olacaktır. Zabıta 
ve bekçiler hırsızı yakalamak 
için tertibat almıılarclır. 

bcalndan iKi g up 

l 
lilerl " Ümit " 1 imli on heı 
gllnda bir duvar ga.ıetcsl çık r· 
maktadırlar. 

Diğ ... r taraftan mektebin "Ko· 
ruma heyeti ,. on aylar ınrfında 
talebe rkadaşlnrına birçok yar· 
dımlnrda bulunmuı, defter, kAğıt, 
kurtun kalem, çorap, iç çamqır
ları gibi ihtiyaçları temin etmit
lerdir. 

Elyevm Tokatın Sivasta, 50 yl 
mlltcceviz talebeıl Ycrdır. Bundan 
bqka, birçok fakir •e yokıul 
talebe, masarif dolayıılle tabıUıis 
kalmaktadırlar. Her eene utan 
Ortamektep mezunu gençlerin 
kuvYetli tahıil ihtiyaçları lçiıı 
ıehrimizde bir Jiıe açılma11 10-
zumu vardır. - S. Baki 

Eskişehir' de 
- ------

iki Tütün Kaçakçısı 
Yakalandı 

Esldıehir ( Hususi) - Barba· 
nlyed evvelki gUn iki kaç kı 
yakalanarak şehrimize getirilmf ı· 
tir. Bunlardan biri Kar &:ylı Mah· 
met lominde me hur bir kaçak· 
çıdır. Diğeri ise, Bozaet Mehmet 
isimli bir adamdır. Her lkfıinln 
evindo y pıla11 teh rrly t netice
ıinde kUlliyetli miktarda kaçak 
tUtUıa yakalaomııtır. 

I<Anun ı ~ 

1 
lktısat ~ 

Memlekette 
İktısat 
Hareketleri 

Kredi Koopert1.ti/leri 
Kooperatif teşkilatının n f 

lasın malik olan lzmir vi141' 
dahilinde gerek balkın gerek ~ 
ıu•I ve resmi mUesseselerin tef 
ve faaliyetlerile kooperatifler t c 

geçtikçe çoğalmaktadır. Bu cU: 
leden ıdraat kcoı:cratifleri l< 

r 
Ziraat Bankasının yardımile 
gide fazlalaımakta ve en hC( " 
köıeiere kadar yardım elini uıl 
maktadır. 77 adede varan krf 
kooperatifleri köyUilerimizi fı 
dler ve tefeciler elinden kurt 
nıııtır. Şimdiye kadar kr~di 
operatiflerinln kan~an yaptıl;V b 
yardım Uç buçuk milyon Urf • 
geçmiştir. K6ylUler giin geçti~ f 

kooperatiflerin faydaJannı yokiı' ~ 
anlamakta ve gBrmekte ve ~ 
taraftan bu teşekküllere ccndı 
anularla dahil olunmaktadır. 

Bu 77 kooperatife iştirak e 
400 köyden 12,905 ort df 
olmnıtur. Ortakların bu koC 
ratifler için teahh6t ettikleri I 

m ye miktarı 2,246,:!76 liradır " 
Bu kooperatiflerde (IO)u 8' 

ıamada, ( J 6),ı Ödemiş e fı 
merkez kazasında, (9)u Bayıııt 
da, (4)0 Çcşmed , (4)ll Karı 
narda, (3)U Kemalpaşa kazasıll " 
(6)sı Menemen kazasında, ~ 
Seferlbisarda, (8) i Ti,·ede ~ 
Urlad bulunmakt dır. Bı;ııl r 
dan başka 6ntımüıdeki ilkba~ 
da (13) zirai ooperatif d ~ 
açılmaaı için faaliyet vardır. 
kooperatiflerin İzmir vil yeti 
tlyacını tamamen temin ede 
llmlt edilmektedir. 

Ticaret lise indtt tal' 
lcooperatifl: 

Mekteplerimizde ya •t ~(ı 
er alan m ktep koop ı tı 

aln yeni nesil Uterine ne I<' -
derlıı bir mO~areket hiuiaill 
layacağını ı8ylemek bile faıl•, 

Mektep kooperatiflerinin ı:J1 ıı 
leket yavruları tlzerinde ere 
tHirl izaha çalışruıt ve bu pıe) 
bu kooper tifl rin yapabile 
hizmetleri de tadat etmiştik•. 
caret lisesinde teşekkül e!1 

haber aldığımıa bu genç e •." 
evlltlArımızın koopef ratifletl 
t mamen bir kooperatif gııYe 
i teminde kurulmu cılmas 111~ 

eder ve kendilerine 1J)uvaff" 
dileriz. 

o ya'da 
Civar Köylere Kurtlş 

lnu1eğe Başladı 
- - 1' 

Konya, (Hususi) - Şeb r 
de soğuklar, bilbas a ge 
ıiyadasile artmaktadır. , 

Verilen maliim ta glSre, 
tJııf 

klSyl rin bazılarına kur t' 
mektedir. Halk bu busuıtll 
bat almıştır. • 

Babahk Refikimıı b' 
Konyada münteşir (.e~,, 1 

refikimiz 23 yaıına girınıftı 
rik ederiz. 

Ç,~t 
Soma· da Hastahl< ~, 

J<ııfl' 
Soma (Hususi) - tO 

çocuklannd kızaoıık. 5ı!J! 
1 h t .. ştıt· basta ığı zu ur e mı J<et' 

memurları derh 1 bl1.r~ 0o 
mitler, mabnlle rnah~0 :, t~ 
rak hastelıkh çocuk ııttf 
tmi,ler ve bu evlere .. ,ı ' 

l ·11 6" ~ 
kimae ııirmemesl çı ıı 
yapı tırmı~lardır. AY~ ~ıı l' 
l·ğıo öııtlııt geçtıı k JÇ 

ler de aluımı tır. 
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BABİCI Siyaset Alemi TILGBAFLAB ( Gönül işleri lJ 
.._ ______ ... - ----~-

Yirminci Asır 
Tanı Bir Garibe

._.._ ______________________________ ·.-.----~Dul Erkekler 

Japonya Protesto Edılıyor Kiminle 
ler Asrı Oldu 

Roııııra lr 
B.JJcı d •l:ineai mDtkGI nziyette. Acaba Japonya Bütün Düııyaya 

Meydan Okuyabilecek Midir? 
lteeti ~ )çekilecek, yerine kimin ıe
-.ıt • k •il detf, fdıat, blylik bir 
aiJ-.t •l;nb içinde çırpınaa Ye henGs 
b• dey er ~ubrandan yeni kurtuLıan 
••na i Ua •oa bGkOmet bocalama-

!< cap •ttire11 aebep ıudun Londra, 14- Mançester Gar- J Japonların yenı 
lıı.aaı ::!ne rdaı ve mllli kafi fır· diyan gazeteli fU suali aoruJOI': t.&arruılannın be-
rat • ıal M. Manya, po•ta •• telr· .. Japonya, blltiba dünyaya ı defi Jebol tehrldlr. 
rı.ı de l~lllendiflr:er umum mOdGrle· meydan okuyabflir mi ? B11 tehir, Çinin ea 
,.,. et ttlrmek iatemlf. Tebdil ka· Evveli japonyan n Milletler ı z~ngi? Te esti ıe-

•ı bUkGrnd t dlLl t • • bd'd" · h rlerındeıı biridir. -.ı .. ka aranın aa .. •e ane • CemiyetiJden çek,Jmesı te l mı 
.._ Çek~:·· ~u iki bOklmet kararını tetkik eden bu gazete, cemiyet I tınparatorlar t•hrl 
._.._,,_ ceaıne atmıt H ... çıkar- mukavelenamesinin ba~ı madde-•/ olrnakla meıhurdv • 
..._aitalbuaıı, M. Manyl Romen Kara• !erini hatırlatmaktadır. Bt Qlan,flD Çin 

1
tmpara· 

~ ~ bJ~ M ~~~ kar.ı •lratUa •~ruf bir adamdar. Bu maddelere g3re, ~1 e ır rtda reçlrm'tlerdlr. 
btn1t 1"rolua manfadan dlamealade karana ı:ek mlltktıl olacagım ve . 
••clettı bir rol oynamııt.r. Onun herhalde iki sene zarfında tabak· Şebırde birçok asa-

' 
' be b B kl1 •- kuk edem"ı ece.:ı;,;ni yazmaktadır. rıatlka nrdır. Bu· •lıat ra er a,.. . ete .eçm.. y cg• b dlıtlerln .. b810k 

\tr 1_ •arayua mGdahalul karıııında Japonya enevreye mura • 
"' 1a 1 ' d bil d mabetleri •• ft '-tıa P• •mayacatını ılrerek bat:a haılarını gÖP ermese e aza an ,.:-•n faal azahtıadaa bile çe- olan devletlere kartı teahhOdab ba- gOsel be,.tellerl bu-

,... ti. Soa bahraada, lllklmd•rı• kid" Ew • · tar f d•"' raci& bulUDtlr. ... •1tar ır. ger cemıyet çıa a ıa -
"llhl ı 1'e kendi•ine ta• bir dd dil • Burada gGrdOtft-
~ r,.ıt •erbeatial ..... :ıe it ba- kabul ve Japonyaca re e mlf nftı reaim, Budı 

S e •lttL olan raroruou neıredecek olursa m"b tlerlnln bi ı ı 
h11;1c'•Jla •akua ıelea karıd•tma. Çin iki ay aonra japonyaya harp r n 

11 

....... a entrikalannın •• demek ilin etmek bakkana malik olacak ul~nunda bulunan n\;ykellerdea bir k11mın1 Cöltermektedlr. Bu heykelde Budtıt 
L--~•• bU111eal itibarile bu aab h d 1 t çı·ne muıaberet rab·plerlnlo bir kısmını neıell, bl" k11mını mntebenlm, bir lnımını kederli ... , .... ,., ve er e• e görilyoruz. 
~· d~•memi~e ~ ~kiaua edehl~«kH~ ~~~-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

a.. Ilı •ubaldcaktır. Bu gazete, netice olarak ik· y K b• e • M ç 1 
~daa 81rada Jandarma Umum Ku- tiaaden japonyaaın bOtlln dün· unan a ınesını a u .. ._ 1 Ue Polia MldflrG. diter Ud yaya meydan okuyamıyacaiın.. e • 
._dil lllclGrGn batına pleadea çünkn mali TaziyeHoln nazik ol- d T k•ı Ed k 
hraJı erine bir pay çıkacatını an'ı· dupnu yazmaktadır. arı•s eş 1 ece 
"r ... 1 ... ••tbaata tlJl• bir tıbllt ln ... llera'da Endi .. 

11.ıı.r:'• .. 
L ·-.. .. t bizi Son zamanlarda nkaa ıelen Çin-
,.. d e detlftlrmek latemlt Japon hld Hlerlnla dofurdatu en• .. tt.,:_ bGlcG111darımıaıa itimadına ait•J• Bradford •• Sali•bur• p1ık~ 
ht!ll. lllevJdimld muhafaza adi- r.oaları Uo prof .. ar Murra1 n aa!r 

'• d ngıllz ricalinin imsalara'lı taflJilD bır 
"'"' •anla, laardata ta•ırmı1a lcAft mektup torcihnaa olmaktadır. 
...... 'ıt· •e hGlctmet l•tlf aJa karar Bu Y«8ikada Japonya Litton r .. 

F'. ' il'. orunu kabulden çekinmekte H 

~ ·.~ baaa damla defli, Hl de• Mançurl dnletlnln tanınmış olmaaı• 
L -.a dotna bir tabir olur. nıa bir eaariyaki olduta baıa11anda 

lle.I', lto•en kablae buhranı. itte urar edecek olur... mi let!er cemi-
, tarı yelinin mlıakın 4 lhıcil fıkra•ınıa "•1-. P •• ba aaırda aldan al• 15 lncl maddeal maclblnee hir rapor 

~:ta bir •ebept• llvl pJmlt netnderek lhtUlfın tafalübaı lsah Parl• 14 - Adaatlk vapara yan• llo•kova, 14 - Sahalla vapaıa 
... 1t·'°"· F•kat akha almama•·, edecektir. Ceml7et1D Ma.oçurl deYle• ••nı hakkında tahkikat aetice9"ade .... ıea1ıe l.eraber batmıtbr. Vill-
~ erı. olma81fta da hiç mini tinin tanınmHın ı muarız bulundu- taJ•na dikkat aetlceler alua•lflır. dlYutok'ua 60 mll açıklarında 
"it, t,et.aı1w. Tenkkell 1lrmbacl tunu b•yan edece-tini J•zmaktadır. Bir saba paketli olarak t'anu•a .-ı,. •eçl.ul Mr aebeptea dola11 Yapv• -a..,..._ &at 1't rarlbelu Hrı ismini Paria 14 - Uıa:C fUk •esele•I r- •• ela ıa•ra• çekmıttar. 
D- - SOrAyva parlamentoda bararetU mdsakerelere dltf n pakebb plıtıtı teabit eclll• Salaalla .aparu, JOICU " etJa 
"lftl vealle oldu. Muhtelif istizah takrir· mittir. Aynı umanda, osrün b.hrlye nakletmekte idi. imdat lçia Vlüdl· 
••. •nya'da Kabine Buhram 1eri TetıldL Hatipler ., .... da •oaya· erklnına pderll•n bir mektapta •o.toktan bir ...... hareket etmlftlr. 
-..., l'•t meb'ualardaa M. Footarnire Atlantlk'in ranacaj'ı bildirilmekte idi. St ., 14 - Kabine buhranı demlttirkll . K ı· '"n var· . Hafla'da 40 Saat Çahfml 
~~ ~1•uıtur. Kır•l Mllll Çiftçi - Japonlar 1931 de Mı1nçurı1l O iÇ I iSi CeaeYre 14 - Haftada 40 ... t 
.~ elat M. Vayda'yı kabineyi f•tlll etti er. Mançurin~ anGıt~~il NorthamptoD 14 - Birkaç P ~alıtm• konferanııadald Felemenk, 
tltL_ · -••ur etmı•tl M'llt Ç"ft ı oldutunu illa ederek Çınl parça .. evYel alon aabık R•ialcGmbur Mlater Yi•- ye L•bl•tan amele murabhaa• 
.__ ~ cll 119 r. 1 1 ç mak ı'•tedı"ler. Şimdi de Cenevre'de r- la ~ "•nı Va d • p ı l Koli,.'in nılyetoameal mucibince lan pto•eyl kabul etmlılırd r. •içre ....._ "tıaJa y aya ar emen o- imzalanan reımi muka•eleleri ihlil ... '6 
~ L._ •ret ed kti M v d k · r servetine aevcul tenrOa etmltt lr. •• Llkaoaburıun patron murabbaı• 

Atina 14 - Reialcamhur M. landa •erecektir. 
Zaimiı yeni kabineyi teıkll için M. Çaldarlı kabineıi, Meb'u-
mOzakerelerinl bitirmiftir. Reiıi- ıan MecUlinde 109 reye kırp 
cumhur, kabineyi teşkil• tekrar 91 reyle ekaliyette kalmıfbr • 

M. Çaldaris'i memur etmitlir. M. Çaldarlı kendisini demen 
M. Venizeloı ba yaziyeli kabul fırkaların lıtirakile bir fırkalar 
etuaittir. tıL fdltt'1••abını ytJt-••• kabineıi teıkilini istemektedir. 

Atlantik Kastu Mi Yakıldı Bir Rus Gemisi Yudı Vı Batb 

Evlenmeli? 
"26 :r•ıında)'lm. 70 lira maqh 

memurum. bd ••ne enet ailem 
lldO. Biri 8 diieri 4 yqanda iki 
•kek çocutum nr, fakat burada 
dejil. Bir kaç yerde eylenmek 
Ye ildıacl bir JUYa kurmak iıtedim 
iMde bir ttlrlll muwaffak alam .. 
dam. Sebebi de fW Çocuklarım 
olduğuna açık d1liyorum, çllnkl 
eTlitbr hiç bir zaman ibmll 
edemem. ( Aman anne kokmut 
bahjınmı var iki çocuklu adama 
kıı Yeriyornn. ne de olıa, genç. 
iltikball parlak olsa da. iki çocuğa 
•ar.) Dlpri de ıByle haber g&a
dermit (kıyamete kadar evlenemeı) 
ehhb. Hanım Teyze annelerini 
kaybeden bu iki yaYrumua ne 
ıtınaha Yari Yoksa ben de ewlen
meml1e mllebbeden kararma 
••re,ımn 

\ ıı kara ta: f. H. 

iki çocutu ile dul kalan Ok 
baba m dejileiaiz. BUbaua bizde 
kıalanm altmlfiak ibti1arlara bile 
Yerea aileler, iki çocaklu bir 
babaya •ermekte terecldlt etm ... 
ler. Fakat zumecHyoram ld 
lis ild çocafunuz olclapna 
unutarak, yeai eYlenecek bir ıenç 
tibi hareket ediyor, ona ıar. kaı 
anyor.ıonuz. Elbette ki bir ıe~ 
kız kolay kolay ıiıe Yarma. Sis 
Ja bir U JBflDI almı1t 21 ini 
bulmut bir kızla, yahut ı•nç bir 
dulla e•lenmeliainlL Hem meaat 
olmak, çoculdannwn rabatuu t.. 
min etmek itibarile ele bl,le 
harekette i1abet Yardar. 

• llantıa'da L E. Beye: 
Bir erkek belam daima 11t .. 

dili yola sellrebDir. llaclam ld 
mlllriftlr, eliae pva YWmeJiai&, 
em maralım, ona ......ı,. 
kendiab ıarllnllz. F abt fala 
tamaklrl.ğa bqlal'IADIS. ba defa 
da ona kızchl'IDlf •• bqınıa bir 
dert açmıı ol .. anu. ka11nJan. 
mzı eYinlda itine karqtırmayıaız. 
Misafir ıibl ıelir, miaaRr ılbl 
siderler. Bir ıeye klll'lfmıya kal
karlarsa eve aokmauanız, u za
manda herıey ıllt liman olar 

L.ı ~ t.ldifı le belce r. • ı>y a ederek j.lhol'i ele sreçirme !81!
10tlr ar. Ko;i,.'la serveti ,.,, .. milyon dolar- ları bu projenin aleyhinde bulua-

~ir~ • a etmHf muhte- aulletJer Cemiyet de mea u ıye er- d • mutlardar. HANlllTEYZE 

-~ -==~=d•:n~k:aç~ın~p~•~ı~yr~ıl~ıy~o~r·~==========::=:u===:=.==:=====:~~~:='====:====~:=~====~~~~~~===~=:=:~~~~~:=:'.~~~=::~~~~~~ 

gider. 

TEFRiKA NUMARASI: &3 

CIPB GiBİSİ 
''MiLLi ROMAN,, 

"- ~tela Muharriri : 
._ '-t'ı 1~baıa Nihat da ona ...:eu ihaaı etmif de mi 
~ ~ tiındi herkes onu bu 
'-" ~ ve memleketin can 

mikrop pbi yapıta· 

I>· 4- l"6 beo oa it adamı 
cff.t.ı U...tt_ Jordu. 
~-- ~ ilanım natDate içi.
ta... de,~arclaklarına raimea 
~ .. er bir burgu gibi 
~1ot Plaaıdıkça ıenç adam 
~ ltft. ' lllulı7or, daprı çık· 
~~~ ~le. fakat urbeıt 
~OJ'd11. et•elc lhHyacını 

~~~~ 
~ 11 •er, dedi artık 
t'-çq 

~' tf .... dıa &izlerini açtı. 
ta? ıece burada değil-

:: t':'ı'°""' &.at' ll ,.._ola) 
::"!1 .... ,,~ bl .... slndereyim. 

.,...__ • raa haTa almalc 

Barlıan Ca/ıit 

- Ôteld odaya ıeçelim.. ra
hatsız değilsin ya. 

- Hayır ıinirleniyorum. 

- O~nlme Faruk. Senia ra· 
batın için herteıi yaparun. 

Genç zabit dnıDnDyordu. Ni
hayet sa mimi bir heyecanla itiraf 
etti! 

- Ben bu bayaba adamı 
değ'iliml 

- Niçio, ne farkın nrl 
- Çok, ben memleketin mua-

ta•ip halini g6rUrken, cephelerin 
yer yer çlrUyllp d6kllldOiilnll iti
tirken bu sıcak salonda bir adam
lar araaanda tenefflls edemiyorum. 
Ne olacaksa ulaa, paıa istidama 
ce•ap yerse de kurtulaam. 

- Ya bana vaitlerin? Hani 
sen de maddi olacaktın. Beraber 
iı yapacaktık. istikbal içio çah• 
ıacaktık. 

Geuç erkAmbarp iğrenir gibi 
dudaklarım bliktn: 

- Meml~ketin iıtikbali mab-

volurken biı yine çahşacaj'll. - Tarih dersiniz mükemmeli baıına ıetirmit. &tekine levazım 
Onu bu adamlar dlifGnstinl - Ciddi konuımak istemiyor• idaruiai teslim etmit- Şu adam 

Genç kadın tok bir sesle 11- ıun. O halde ben de iatilıza ede- fimendiferlere brıııyor. Velhud 
tihza ed~r ıibl cevap verdi: yim. heplinin bir yuifeai Yar. Eier 

_ Cephelerdeki bozgunluğu Genç kadın aeYindi: onlardan memnun olmualar e&.-
durduracak, açlan doyuracak, - TAbil, Ubil bayatta b911ey bette değiştirirler. 
bütün bu ıallınan idareyi uçu- mukadderdir. Daima memnun ol- Binbqı Faruk ~eYap vermiye 
rumdan kurtaracak bir kahramanı mab. Keder basanı ihtiyarlatır. buırlanıyOl'du. Fakat DilrOba H. 

_._ı. dnaan etti: 
bqamda .--- hOfQma pcli- Glllelim, eileaelim Ye yapyalun. _ Me1ell sana da bir v.W-
J•· Kartacaı.lardan bahaediyoraua. fe Yermifler, hem de mllhlm bir 

Ve clpralllllll damamm ela- MOcadele etm=·•er, kaa dlkmn-
--•..:- b· ap ....,- yazife. Sen Yerilen emirleri J&P"' 

claldanam k_... ar hareketlle ler, kadınlan bile ---•---· kulp 81 1..... ~.... mya mecbunua. Eğer bitin ba 
... a,. oflecll. n-. Faruk ••mitler, netice ae olmw. Da- adamlar, HD de dahil olmak...,. 
pn~ kachlllll ba iltllazuına im- 1a. KartacaLlardaa kim imi••• nlif..ıa JapmJorsaq_ıs me bu 
madı. Onu fikirle mahcup etme- f'alaa adam Hfahet etmlt. bir •••kileri YWenler dllfllnlla. 
llİll c1a1aalbwntU bir darbe ola- bqkua EbU1Uat Efendi ıibl çile Mff'uliret lbia değil. lialerl p-
capnı difİDaerek cenp Yereli: pkarm.. Netice ne, iklal de u- htbranların ommlanndadır. Yann 

- Biraı makul dBıDn, mem- manı gelince 61mDıler, bırl cep- herhanal bir hAdiM karfı11nda 
lekette bD~ bir harp Yar. Her beye tltmlt can Yermif, biri Hni tutapı 
taraftan ...... , ... içeride, batla aeride kallDlf ıampanya ltml.. - Bosıaaa ıebep ıenaln, ıel 
bir harbin meı'uliyetini ylllden- neticeli bakalım mahkemeye! Diyebilir-
mif bir hOkblet Yar. Ceph~ler - Ôlilmden llllme fark yare ler ma"? 
tibl idare makinemiz de boml- dar, ıerefli bir illmi p1., lj renç Genç zabit nımuıtu. DilrDba 
muttur. Bu ..ı.nb bid nereye d H ıtlldG: 
a6tQrecek bilmiyoruz. Fakat leh- bir hayata eğitirim. - Haydi canım, bunları dl-

ln b nim. aiıio için d x.:ı - Hayat itren~ olur ma Fa- ıtınmiyelim. Viskini neye lçnu-' 
ilke ya ız e e • .., ruk. Yiyoru• l,.iyoru• eJlı.leni-
blltOn memle1'et içindir. Bir uçu- -. " -. a yurıun. Haydi beraber ••• 
ruma doğru ıidiyoruz. Bu tehlike yoruL Bu an tlbil hakkımız de- * 
kar111ında Bizanshlar gibi ıefa· jil mi? GOn dotm .. na H kalmıfb 
hate iDi

• dalmak, yokıa Kartaca- - Bunu hak etmek için mem· ki • fi 1 k mıH r er aparbmanı ter etti-
lııar g·ıbı· vekpare bı"r baJ.. gelı"p lekete kartı vazifemizi yapmamız I H' t • k k d" • 1 . 1 .. er. P.zme çı ız en ısı çı11 ..... 
dayanmak mı IAzım. ilzam. aaya bırakılan elli lirayı al1a tJ 

Genç kadın latibıayı barak· - Memleket bizden ne lıtl· Dilrüba H. ıordu : 
mıyordu: yor. lıte ıu adama lqe itlerinin ( .ı\rlLM& var ) 



Dünya Hiidiseleri ı-
>ı 

B·r }aponun 
ayanı Hagre 
eda karlığı 

Japonya'da Tokyo civaranda 
oturan losio Y nğuçi İsminde bir 
genç Yasukuni mabedine girmiş 
ve saatlarca dua ettikten sonra 
cebinden çıkardığı çakı He sol 
cılınin küçük parmağını kökünden 
kesmiştir. f osio Yağuçi, kestiği 
pamağmı llzerinde "'Kahramanlar 
oerefine., ib::ıresi yazılı bir zarfm 
içine koyduktan sonra ibadet 
edenlerin içine para atmak için 
mabedin bir köşesine konulmuş 

olan küçük kutunun içine atmıştır. 
Mabedin kapısı önünde dolaş· 
makta olan bir poliı eli kanlar 
içinde mabetten Çikmaktn olan 
losio'yu görmüş ve yakalıyarak 
karakola götürmll1tür. 

İosio Yağuçi u ifadeyi ver• 
miştir: 

"Ben bir zenginin oğluyum. 
Çinliler ilo harbo başlandığı 
akit askere alındım ve 25 

nisanda Şnnghaya gönderildim. 
Bizim kıtnatımız Şanghaya gel· 
diği vakit harp bitmiı ve Çinli· 
lerle sulh imza edilmiı olduğun• 
dan harbe iştirak edemedik. 
Bunun için fena halde camm 
ıh:ıldı. Vatanım için canımı feda 

edemedim. Vatan için canlannı 
feda eden kahraman vatandaşla· 
rım için biç olmazsa vücudümiln 
azasından birini feda etmiye 
karar verdim ve parmağım• ke
ıerek kutuya attım." 

Polis tahkikat yapmış ve 
lo io Y ağuçinia anlathklannm 
doğru olduğunu anladıktan sonra 
yarasmı pansuman ederek ıerbeıt 
bırakmış! rdır. 

* 500 zamanlarda M dritte 
hırsızlıklar çoğalmı ve 

Çocuklarct'm ıab.ta, bu tayanı 
Mürekkep h~yre~ ~iidiselerin 
B

• H faıllerını bulmakta 
ır ı~sız aciz kalmıştır • 
Çetcsı Hemen herglin 

ehirin bir kö~esinde bir kuyumcu 
dükkdnı soyulur, bir zengiain 
mUcevherab çalınır YO bir sinyo· 
rit nın pırlant gerdanlığı ıır 
olurdu. 

Geçenlerde bir poli memuru 
Osttı başı temiz beş altı çocJğun 
bir eve girdiğini görmUştür, ço
cukların hal ve tavırlart, eve giri~
leri hiçbir üphe uyandıracak 
mahiyette 0Jmama11ına rağ:nen 

polis memurunun içine kurt dilş
mOı ve evi tarassut altına lmış

tır. Biraz onr& çocuklar yine 
aynı serbest tavırlarla evden 
çıkmışlard r. Poli memurları 
evin kapısını çalmışlar, f dkat bir 
türlll eçhramamışlardır. Biraz 
ıonra eve girdikleri zaman küçük 
bir milcevber kasasının kırıldı
ğını e muhteviyatının boşalbldı
ğını ha}tetler içinde görmüşler
dir. Bunun llzerine küçük hırsız· 
lar yakalanmışlardır. Son za· 
manlardald esrarengiz hırsızlık· 
ların bu küçük b:rsızlar tarafına 
dan işlendiği anlaı:lmışhr. Hır
ıu:lar 8 il 15 yaşındad :rlar. 
Çetenin reisi 10 yaşında Alfrcd 
1 minde bir çocuktur. 

Zeka e Fitre 
-~-Milnfer it yardı ı lar lıtedlğimiz 

neticeyi vermı:z. B ıyram münıuebe
t ile verccekımiz zeklit ve fıt,clcri• 

miı.I fU veya bu fakir vermek 
dağınık ve faydasız bir yardımdır. 
F kat bunu Hila iahmer, Himayci
otfnl ve Tayyare Cemiyeti gibi üç 
hayırla müeıseıcnin eline tealim 
edersek ıızami yardımı "apmış ve 
en büyük evabı k zanmıo oluruz. 
Bu aene zek&t ve fitrenid Tayyare 
Cem:yell tnrafından toplayan teıki· 
la ıı verlniı.. 

L__,~------~-------' 

SON 

ö AÖALA ARASIN A •.. 
•• o f y y c 

tıyo 

Ki ise eydanında anaşın Meyhanesi Bir öprübaşında 
ambo'n n Meyhanesi İki... Büyükçekmece'ni 

Servetini Bun ar Si ip Süpürdü .. 
Çok znman oluyorki bir köy - Köyümüzde, ihtiyaca kafi 

oğns nı kendi ocağının ba~ında su olduğu halde muntazam bir 
görmemiştim. Geçen akşam, BU· çeşme yoktu. İbrahim ağa, kendi 
yük çekmece de yapılan samimi kesesinden 800 lira sarfederek 
bir eğlentide onları bir arada bir çeşme yaphrd1. Şimdi bu 
tetkik etmek fırsatı bAsıl oldu. çeşmeden her su içen lbrabim 

Köy ağası, eski devirde köy· ağaya dua ediyor. 
lüytl inek gibi sağan adamdı. Sevimli ihtiyar, gözlerini yere 

Benim Bilyükçekmecede gö- indirdi. Bundan bahsedilmesine 
rilştUğUm ağalar, köyilno ve kö- memnun olmamış gibi idi. 
yünde yaşayanlara öyle candan Kenan Fevzi B. hali beyeca• 
bağhki, onları öteki lcöylilden nıoı zaptedememişti. 
ancak yaşça ve biraı da dünyalık - 8üyilkçekmecede iki bnynk 
itibarile yırt edebilirsiniz. adam var. Biri bu lbrahim Ağa.. 

Bunlar arasında bana nur yUı· Öteki de '" köşede oturan Sait 
10, beıaz top aakallt bir ihtiyarı Ağa... Ben bu iki ihtiyarın na-
tamllılar: Büylik çekmecenin en mına köyde birer heykel dikti· 
ileri gelen yerlilerinden lbrahirn receğim .•• 
ağa... lbrcthim ağa, doğma, bil· Çatalca Kaymakamı Cevdet 
yüme BilyUk çekmeceli... Vatan lbrahlm AG Salih Bey; g6z.lüğl1 altından seki 
muhabbetini, gelip bu evimli - Nasıl memnun olmayız ya.. göz!erile bize bakıyordu. 
ihtiyarda görmeli... Adeta tatla Bak, ko... koca kaymakam Bey, Sordum: 
birşey yiyormuş gibi damağına bizimle beraber oturuyor. Bir der- - Ne dersiniz Kaymakam 
oaklatarak bana Büyllkçekmece- diruiz olsa, gidip ıöyledin mi bir Bey? 
yi öyle bir enlatııı •arki bayıldım. iki demeyip yapıyor. Kostakiye Dedi ki: 

İbrahim oğamn yaşı kaç? bu· Pavlakiye mi benzer efendi.. - Hayır 1abibi insanların her 
rasını kendi de pek bilmiyor: Ben anlamadım: keli, arkada buaktıldannıo gö-

- Yetmişinde mi desem, yet· _ Nasıl Ko takl, n sıl Pav- nülleridi.. Onlar heykelde değil, 
miş beşinde rni desem?.. IAki ? bu köy halkının ıönllllerinde ya• 

Fakat hat rlabığı şeyler çok.. lbrohim ağa çubuğundan bir ııyacakJar ••• 
Büyükçekmecenin bundan kırk BüyUkçekmecenlo bir kısım 

nefe daha çekti: h lk N elli sene evvelki bolluğunu söy• a ım asliç milbadilJeri teşkil 
liye söyliye bitiremiyor: - Ahmet, Mehmet adlı koy• ediyor. Bu çalışkan vatanda lar, 

- A~Arımız, senede seksen makam göndermezlerdi ki bize.. köylerinin manzaraıını ez zamanda 
bin lira tutardı. Şu Köprilbaşın· Ururn çok buralarda, diye nerede tanınmıyacak kadar değiştirmiş• 
daki ambarın ağız ağı z doldu· bir azılı Türk düşmanı varsa, ler. Nahiye Müdürll Kenan Fevzi 
ğunu bilirim .• iki dönümden yirmi kaymakam yapıp başımıza ıa• Beyin imar yolunda ıarfettiğl 
beı kilo buğday alırdık... No larlardL emek boşa gitmemif, Bliyükçek-
boreketli ıenelermiş onlar... O sırada, BOyllkçekmece na- mece, • değil yalnız lstanbal ci-

lbrahim Ağaya sordum : hiyu Müdiirll Kenan Fevzi Bey varının, bUUln Tilrkiyenin en 
- Toprak yine o toprak yanım:za sokuldu. İbrahim ağ.ıya temiz k~ylldür. Parke döşenmiş 

değil mi ? hayran hayran bakbktan onra geniı caddeler, her tarafı badanalı 
lbrahim Ağanın yerine BU- bana döndü: bembeyaz evler, tirin, gtlzel bir 

yükçekmecenin en yaşlı adamı _ Tanımazsanız, bu mllbarek cami.. Kusur uı bir hlimektep .•• 
Sait ağa cevap verdi: ihtiyarı .•. Bllyilkçekmecenin vllcu- Bilyükçekmece'ye tabi 19 par-

- Baks na, efendi.. Biz o dile iftihar edeceği ~ir adamdır.. ça k~yün tah il çağındaki çocuk• 
lmıan mıyız bir kere .• Nerde kaldı Ve izahat verdi: lan, pek yakında bu mektepte 
gençliğimiz ? Toprak t bizim okumıya başhyacaklar •• 
gibi... İnsanlar çürüyor d toprak Nasıl? Nabiye MildUrD bunun 
çllrllmez mi ? Akıl yaşta Deg"' il, da kolayını bulmuş. Bir araba 

İbrahim Ağa devam etti : köy köy dolaıarak çocuklan 
- BUyUkçekmecelilerin ıen· Baştadır alacak vo mektebe getirecek. 

ginliği bir >:amanlar dillere des- Akıam dersler bittikten ıonra 

tandr. Hovardalak, bizi yedi bi· Üç Ya•ında Bir Çocuk yine hepıioi toplayıp köylerine 
tirdi. "1 dağıtacak. 

Kili e meydanında Tanaşın Mükemmel Hesap Yapıyor Bllylikçekmece, ılaemayı kendi 
meyhane i bir.. KöprUb~ında ayağına getiren ilk köy olmak 
LAmbonua meyhanesi iki.. Bu iki ıerefini de pek yakında kazana• 
meyhane, BOyükçekmecenin canına cak. Radyoyu, lıt.nbul baricin-
k ndil astı. Ermeninin açlığı oteli deki köylerin hepsinden evvel, 
do unutmıyalım, vur patlasın, BüyUkçekmece dinlediği gibi, 
çal oyna ın.. Sabahlara kadar.. ıinemayi de ilkin o ıeyredecek. 
Yoksa, bu kasaba topla yıkıl· Mimar Sinanın meşhur köprilsll 
mazdı. 

_ Bolluğun en çok olduğu ile hali nakışları bile bozulmıyan 
Kervanaaray da gösterir ki, 

seneyi hat rlar mısın? 
Beyaz akallarının telini k -

8Uyllkçekmece, vaktil~ büyük bir 
konak yeri imif. Çekmecenin, 

rışhrdıktan sonra anlattı: içine para konulan çekmece ma• 
- Balkan harbi koı;.tuğu ıe-

ne idi. Allah, bir bereket verdi, 
nasına mı aeldiğini dilşünürdüm. 
Köy ağalan, bu mU külllmll hal· 

bir bereket verdi. Ne söyleyeyim lettiler. 
sana, dağda ta ta mahsul bitti. Emil DUm henllz Uç ya ında 
Eylül ayı girdiği halde biz tar• bir İngiliz çocuğudur. Fakat 20 
ladan ç kamadık. Teşrinevvelde, yaımda bir lise mezunu gibi mü-
daha yerde mahsul vardı. Başını kemmel hesap yapmaktadır. Bu 
müteessirane alladı. çocuk, mUrebbisloin tesiri ve 

- Bir daha ne aylo bereket kerıdi z:ekAsının fazlalığı saye-
görelim, ne de.. sinde cem, tarlı, zarp ve taksim 

- Şimdiki halinizden mem· gibi ameliyeleri sühuletle öğren• 
nun mununuz? miştir. Emil bugün en karışık 

Köşede oturan 'Çata!c kay- hesap meselelerinin ltından ey-
makamı Cevdet Salih Beyi srös· tan zekAsile hiç mU knlAt çGk· 
ter dit medeo çık1yor. 

Vaktile, kervanlar her iki 
galdcn de ıalla geçerlermiş. Bu 
allar, bUylik halatlarla çel<ildiği 

için kllçUk göle Küçükçekme, 
bUylik göle de BllyUkçekme 
ismini vermişler. Gitgide çekm , 
Çekmece olmuş. •• 

Her iki Çekmece halkının içi 
para dolu birer çekmece sahibi 
olmalarım temenni delim J 

Kari Mektupları 

Fıkaraperver en 
Teşekkürü 

Topkapı Türk Fıkarapervef 
Hayır müessesesinden: Kıı fi 
bayram münasebetile bucağunı' 
tarafından giydirilmekte olan fır 
kir ve yetim çocukların giyiı:O 
masarifine karşılık olmak üzere 
Koprübaşında eczacı Haydar AU 
Y enibahçede mukim Hasan Bas~ 
Beyefendiler tarafından onar lir• 
ve Beyoğlunda Hilmi Beyle Sanı' 
sunda Avni Bevler tarafındsO 
beşer lira ve ismini zikreyleJJJİ' 
yen bir zat tarafından iki lira ~e 
Tütün inhisar idaresi Çapa de' 
posunda çalışan erkek va kadııt' 
lar tarafıodan mezkur milesseseye 
mevzu kutulara atılan paralards1' 
31 kUsur lira ve Katıra oğlO 
hanında manifatura tficcan Mul' 
tafa Asım Bey tarafından teberf11 
edilmiş olmakla bu yardımcı "' 
hayrı seven zatlara teşekkür ef 
lemeyi vazife telakki eyledik. 

Bir Yolculuk Hikayesi 
Derince'den lzmit'e gltıne~ 

için trene binecektim. enet 
almak için iata yona gittiğiO' 
zaman trende 6ç saatlik ratsl 
olduğunu ve şimdiden bilet veri' 
lemiyeceğini öğrc:ndim. bir k~~ 
vede bekledim. Tren geld•ır 
zaman kahveden çıkıp tekrsl 
bilet almıya gittim. İstasyon pıe' 
muru tren geldiği Ye gişe k&I' 
pandığı için bilet veremiyeceğİ~ 
biletin trende alınacağını öyled~ 
Fakat trende bileti beş kuruşlll 
ceza zammı ile vermek istediltf• 
almadım. lzmit'e geldiğim zaııı•0 
lzmit istasyonunda bAdiseyl a~ 
lattım. Bana, ikAyetinizi, şika1~ 
defterine yazınız dediler ve ctı 
ile beraber 35 kuruş para alıP 
bir makbuz verdiler. Bilet alııı' 
makta benim kabahatim yo1'tl) 
Derinco'deki memur, iki ketti 
istediğim halde bana bilet ~ıf' 
memiş ve bileti içeride nlacai'1~ 
ıöylemişti. Buna rağmen ce 
almak doğru mu ? 

Y ııauf QelJ)ll 

Tamiri LAzım Bir Cami 
Tarihi ve mimari kıymeti ?,~ 

Beşiktaş'taki Abbas Ağa caJJJ•• ., 
kubbeıi Ye kurşunları eskiınişt~ 
Cami kmakta ve binnetice dil 1' 
ziyade çUrllmektedir. lleri<le b ( 
lerco lira sarf .na lüzum k 111'.~ 
mak nzero şimdiden tamiri F 
fayd la olacaktır. ~ 

Ortaköy Dereb;')y11nda• S•b 

LAmba istiyorlar fı 
Osklldan Kuzguocuğa bail' ıe~ 

Paşalimanı caddesinin gece 11~ aydınlamıya ihtiyacı vardır. ÇU
1
J 

bu caddo çok işlektir ve gece ~ 
ka lıkt buradan geçoıe1' 
çok gUçtllr. . "Nibıı~ 

1 

P<ı.,alfmanı.,da~ 

Yeni Neşl'lgat : ,.yı 
içki ou,manı gazete -::- dol' 1 

Hil&l Cemiyeti,. " lçk ı l.e Muc• ıı,( 
ismi altında ııılak bir mecnuı• 
rine ba9lam1ştır. tııı'tf 

Birinci nüah 11 bu hafta çı ,pııf 
br. Gazetenin gaye•, içkinin r ti 
fcoahldarı bütün etrafi c ao : ~( 
ve yarınki neıll olduğu k~d:ı~tl~ 
gilnkil neıli bu tch lıkeb f ıı'' 
kurtarm ktır. Ayrıca halk tı.• 1l 
hasma, ve haynt b.Jgis ne a•\,,~' 
lar da bulunacaktı ~. Bu drı fi' 

ır• 
birçok kıymetli yaz.lar var 1. 
5 kuruştur. ,e 

latanbul T. S. Odası ~ ,,f. 
sı - 48 incl cıldln 12 rıc• JJ'' 

neıredilmiştir. Yunanistaııııt ,~ ~ 
ticareti, oda mccl si zabıt 1.,ııı 
karreratı, Mıaır ile 0~110,1.,8, 
t icareti ve mah u i' ı ıra · i ~f 

• h deler' " plyaın ı, tıcarct mu'I e blt,o 
Uman faaliyeti hakkıoda 
m tll y.czıl r 1' rdır. 

' 
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Bu Sayfa Dünya Matbuatında Bu Sayfada 

tafta da Bir Defa Neşro
•nur Ve Bütün Dünya 
~atbuahnı Size Getirir. ÖRDOKLERİMİZ 

Dünya Matbuabnda Çıkan 
Meraklı Hikaye, Yazı Ve 
Makaleleri Bulacaksınız. 

Dünyanın Her Tarafında Para Yerine Eşya Mübadele Olun yor 
r 

cL Milletler blribirlerine hudutlarını kapa
ti ~ça, her milletin parası birer birer kıyme-
nı kaybettikçe beynelmilel ikbsadl mOoaaeb

etler do ıekilleriul değiıtirdL 
1_ Eskiden bütan alıı •eriıler para ile, 
.:red· ·ı ı ı e olurdu. Şimdi ortaya bir tak81 
tısu!O çıktı, bu auretlo para ilo alıı verit 
)'~rıne malı mal ile değiştirmek uıulll kaim 
0 d•ı. Meseli biz Avusturya'ya tntDn Hbyor
~1!1Z ? Karşılığı olarak para lilemiyoruz, mal 
lıyoruz. O da baıkaaına bir mal aathğı ı.amaa 

Para • ı ı 1 b yerıno ma a mıya ça ıııyor bu ıuretlo 
ey?:lmilel ticari mllnasebetlerdo para kıy

l!ıetını kaybediyor. 

1 - Brezilyadır, kahveyi batk• memleketlerin buğdayile değlıtirlyor, 

para ile aatamıyorhır. Bu gördüğilnüz kahve çuvallara, Amcrikaya 1ıand .. 
rUmektedir. Oradan da ayni vapur buğday gctirecek~ir. 

2 - Berlinde bir mimar, yaptığı heykeli kömürcilye Yererek muknbl· 
linde lömilr alıyor. 

3 - Amcrikada bir jilet bıça~ komia1oncuau otomobili için aatm 
aldığı gaza mukabil jilet veriyor. 

4 - Eşyayı eşya ile değiştirmek auretile alış veriş, iptidai mlllctlerf1t 
&hşvcritidir. Afrikada yerliler para nedir bllmezlcr. 

5 - Almanyada bir artiıt yapbtı bir portreye mukabil kutu kon11,. 

nları alıyo~. 

takat uıulOnO tatbik ediyoruz. 
Mala mal ile dğiıtiriyoruz. Para 
llo ahı Terlı yapmıyoruz. 

Aynen milbadele uıulO huıu~i 
ve ferdi ticarete de intikal et
miıtir. Nasıl köylerde basma ye
rip yumurta alıyorlarsa, timdi 

Avrupa ve Amerikada da böyle 
ce aynen mUbadele usulüne mü
racaat ediyorlar. Budapeştede 

1 
ve heykeltraılar, eşya mukabilln
do tablo ve heykel yapıyorlar. 
Amtrikada Darlllfllnunlar para 
yerioo hayvan kabul ediyorlar. 

lngilteredo bir köylU çarş:ya 
satmak llz:ero bir inek götürmüş. 
Müşteri bulamayanca bir radyo 
makineıl ile değiıtirivermiştir. 

le MeıelA Brezilya ile Amerika buğday Ue 
R ahve mübadelesi yapıyorlar. Kanada ilo 
"( usya, hayvanla petrol alıı verişi yapıyorlar. 

~nistan İngiJtereye Ozüm ve tntDa satıyor, 1 

mnkabilinde mal alıyor. 
Biz do biltUn dünyama takip 

ettiği bu yola girdik. Biz de 1 

bir musiki heyeti verdiği konser
lere mukabil para yerine apar
tımaa aldılar. Almanyada reasam 

HulAsa dilnyada ne paran·n, 
ne kredinin kıymeti kalmıyor, 
yerini eşya mübadelesi alıyor. 
Yavaı yavq ilk in1anlarıo alış 
veriı tarzına döneceğiz galiba. 

Gece Yarısı Ortalığı Ay- Batıl itikat/arla 
Mücadele 
Cemiyeti 

Rontken 
' 

Gözlü 
dınlatan Bir Güneş 

flıa?irndiye kadar güneşin bazı 
~iy:rını •un'i surette temin et• 
tiy0ıe muvaffak olmuşlardı. Ültra-

Kız 

F fuaı bunlardan biridir. 
'-ttıin~kat • İngiltere'do Bacbelor 
doğr c bır fen Alimi, doğrudan 
'••ıf~~ gUneşin ayni kuvvet ve 
ltııy, re• ıun'i glineı ıuaı yap-

Buıtı·uyaffak olmuştur. 
ltıtvc ıtıbarla bu keşif dllnyada 
dtıı bu.t .dkeşiflerin en bUyüklerin-
t& ırı · F il Ya t _ır. ada olarak bu za• 
t~e..P •gı ıun'J güne111te hakiki 
t\ı, yl te k·ı y ' 

' '•r d ş ı eden bazı t~hlikeli 
"ıf l on a mevcut değildir. O yal

d •"ne · · ... Ylı lıo ıosanlara, ve tabiate 
trltrinl bn ıualarını almış, di-
~u 1r•knıışlır. 

'-ttl "'.•1 un'ı gbne, aayesinde ya· 
o~ ...,1 f . 
lıt "~ak m.esa eden bır yazıyı 
~ '-ıı, ha hlünıküo olduğu gil I, 

11ldiln Y~an ve nebat hastalık· 
~tk t bır çoklarını tedavi el
)e • ' hlU k ltı 111 tu•a nı Un olacakhr. Bu 

~\.1tt\l..,' F bayat şuaı iımini ver
tty lr ln".'~ olur. 
tec:~t~ l!lıı gazetecisi, Londra 
Ca llbed

6 
istasyonunda yapılan 

'dGkter· . haz r bulunmuştur. 
dt P.1iater 

1B töyle anlahyor: 
'" 
0tııc1._ d acbelor ış ğını aero 

b"1'1lı iki arnına yerleştirdi ve 
b~ '-tıan 8 

6~ ~Uz metre uzakta 
bit~ trı eyırcılere çevirdi Daha 

t t tsaf ed b l • 
~tk ilbiı re ke • u unan eıyayı 

l llıilınku n lerıle vazıhan gör-
t,h kitıci n oluyordu. 
) q~,. • lecrUbe k "f b. . 
qı:ıııd"sıle örtnıu b· est ır sıs 
~~t 1• Şua 

0 
ır yol Ozerinde 

Qıt<f kaim d çıhr açılmaz sisten 
tqta(llbirc a ~ Sanki ortal ğa 
lttld berr~k g b;ı doğdu, her 

s\J, ır aydınlığa bo-
t'ern onra M· 
ıiç,kf teini ıatcr Bacbelor UçUncO 
''" ~re çevfr~~tı. Şuaını bazı 

lltı çi elet. Geceleri kapa· 
ç ler, aun doimut 

gibi derhal açılmağa baıladılar. 
Kişifioin beyanatına göre bu 

yeni ıua gilneıin faydalı bUtiln 
ıualarına ihtiva etmektedir. Siıl 
yard .ğı, çiçekleri büyüttilğO gibi 
insan ve hayvanların tedavileri 

hususunda fevkalAdo tifala tesiri 
haizdir ve doktorlar bu şuaı te~ 
rübe etmişler ve bazı hastalıklar 
nzerinde inanılmıyacalc faydalı 
neticeler almışlardır. 

Bu yeni sun'I gUneı kullanıl
mağa başladıktan ıonra limanlar 
geceleri gllndnze dönecek, vapur 
oakliyati ne karanlıktan, ne ıi1-
ten müteessir olmayacaktır. 

.. 

• 

Amerikada ., batıl ltikatlarla 
mllcadele cemiyeti " isminde bir 

cemiyet teıekkill etmiştir. Bu 
cemiyetin maksadı in1anların 
inand.klan bazı garip ıeylerio 

ıaçmalığım meydana çıkarmaktır. 
Onun için bunlar, 

Ayna kırar, 

Merdiven altmda ynrtır, 
Üç kiıi bir kibritle aigara 

yakar, 
iyi bir ıeyden bahsederken 

tahtaya vurmazlar, 

Oo Oç rakkamından kork· 
mazi ar. 

fngiltere'de Mary lırnlnde 26 
yaşında bir kadının eua aşırı 
gören gözleri olduğu anlllfll
mışbr. 

Bu kadın insana baktığı za· 
mao, içini görmektedir. Nasıl 
rontken tuaı ile insamn içinin 
fotografisini alıyorlarsa, bu ka· 
dın da ayni ıuretle etin altına 
nüfuz eden gözlerile kemikleri 
ve vllclldun diğer kısımlannı gör
miye muvaffak olmaktadır. Bunu 
ilk defa bir glln çocuğunu yıkar
ken farketmiı ve çocuğun ke-
miklerini birer birer görmilştnr. 
Sonra bu hAdise tekerrür etmit. 
kadın tedavi edilmek tlzero bu
tahaneye kaldınlmııtır. 

A "k -11 Ati tik Ok geçerek Avrupa ile Amerika arasında muntazam ıeterler yapacak 
merı a ı ar an yanuaunu . . ,_ . 

bu Ük t 1 kt d 1 B resim 0 tuyynrelerden bmni göıtermeıdedır. Bu tayyareler alb 
y ayynre er yapma a ır ar. u • • • d 

mot6rllidür. Lindbersıia yaptıiı model Uzerio• lnıa edllm1Jlır. Poıt• Ye yUkteo ma a 50 yolcu taıayacakbr. 

Makine 
100 Senede 
·Neler Y apti 

Şimdi Her Tarana Makine· 
nin Bir Tehlike Olduğunu 

Söyleyorlaı· ·4\...t ,_ 
-- iJıı.-

Garp •leminde yeni bir kelime 
ortaya atıldı: teknokrasi, daha 
bir kaç ay evveline kadar bilin
miyen bu kelime, timdi bUtOa 
Garp aleminin ağzındadır. Tek• 
nokraıi yeni bir ikhsadl ve içtimai 
nazariyenin ismidir. Makine uye
ıindo istibaal kabiliyetinin arttı;ını 
ifade için kullanılmaktadır. Ferdin 
makine ıaycıinde eıyayı iıtibaalde 
ve imaldo kullandığı enerjhıio 
ne derece artbğ' nı anlamak içla 
ıu rakkamlara dikkat ediniz: 

Yilz •ene e)'Vel bir hektu 
araziyi bir adam iki ökilz:lo alb 
uat kırk dakikada sürebilirdL 

Buglln bir adam iki traktörle 
bir hektar araziyi bir aaat on 
dakikada ılirUyor. 

Yliz seve evvel 40 bin tu§la 
yapmak için 760 kişinin bir ıaat 
çalışması IAz:ımdı. 

Bugün tuğla makinesi ile bir 
adam bir saatte 40 bin tuila 
yapmaktadır. 

Amerikada makinenin temin 
ettiği bu ıllratin nenetice \'ere
ceğini anlamak üzere kumisyon• 
lar teşkil edilmiş, rakkamlar top
lanmış, istatistikler yapılmış, fakat 
nereye gidildiği teabit edilm~ 
miştir. 

Yalnız bazı memleketlerde 
~akineleri bırakarak tekrar esld 
iıtihıal usulüne avdet edilmekte
dir. Meseli Macaristanda trak
törler, otobüsler bırakılmış, tek
rar atlı arabalara döoülmüıtllr, 



VE TERAKKİ 
Her hakkı mahfuzdur. _ Nc•ıl 4eldıı ? .. 

• •• u 
Şevket Bey, bir pilAn b zırlamıı· I 

tı. 1 rabluıgarptcki Nizamiye ta· 
burlarmdan istibdat olacak efradı 
nhrarAn hislerle v fikirlerle ha
zırlıyacak. Bunlar lstibdal dilir
k~ k4l~d.Ui de beraberce vapu-
r Afl;vf~~·~ lste.nbul yakın bir 
yerd,.. ry. gllzick efradı karaya 
çıkamcr: İRtanb üzerin yUrii
yecel ~ alıl r ahı er akeri) yl 
lşga n"' ,..r11ic. Sonra da Abdftl· 
hnmid \'' eyliyecekti. Bu hu usta 
( firnrl A·1lcl"'y 'lı 1 mail Kemal 
B. ) 1 ('lr nıı.!habere edilmiı; onun 
da P.. • • i • ; ·&aki temi edilmişti. 
Şimdi d" Sabahattin Beyin ken• 
dilerio iltihakı rica olunuyor. 
Muvaff akiyel h linde birçok vn· 
itlerde bulunuluyordu... Teklif, 
prense pek cazip gelmişti. 

Fakat, pfenaten beklenen şey, 
Y buz kupkuru bir iltihak ve işti• 
raktt1n ibaret değildi. Bu iş için 
evvela bir miktar p r e sonr 
da bir ecnebi devletinin mOzabe· 
rcti IAzımdı. Bunu yapaa yap , 
ancak lngilizl r y parl rdı. Buna 
binac:ı Prens Sabah ttin Beyin 
Londra'ya kadar gitme i, bu mes'· 
elcde11 haberdar olan Londra 
efareti başkatibi Reşit Beyle 

görfişmesi Ye bu iki okilde mil· 
zalıareti temin eyleme i lazımdı. 

Prena Sabahattin Bey, cvvelA 
Parise geldi. Oradan Londra'ya 

eçti. Reşit Beyle bulu4tu. Onun 
Yasıtasile bir tnlnm kapılara baş 
wrdu. Fakat. bu kapılana hep· 
sini de kapalı buldu. ÇllnkU böyle 
bir alcibeti meçhul bir iş için biç 
kimse para veremiyor, İngiltere 
hllkümeti de: 

- Ben, bu ile fi'len mu::ıve• 
net edemem. Ancak böyle bir 
hara.Ket 'fukuuna muh ~lef et et-

em. 
Demekle iktifa ediyordu ... Bu, 

bir muvaffakiyetsizlikti. Fakat 
pr n , ümidini kesmedi. Trablus
garp'la muhabereye giri ti. F re 

mes'elesinin Trab!usgarpte b:ılle
dilmesini tavsiye etli... Şevket 

Bey, her fednkllrlığı göze alarak, 
bu i ti halledeceğini zanned!yor 
ve hazır bulunmaları için ge
rek lsmail Kemal Beye, gerek 
Snbahnttin Beye haber yollayc.r· 
du... lngilteren · verdiği menfi 
cevap Uzerine hmail Kemal Bey 

derhal geri çeki!di; (lstanbul üze
rine vapılacak harekete şahsen 
iştirak edemem. Ancak muvdffa· 
kiyet has:l olursa, geJ=r, izinle 
beraber çalışırım ) diye mektup 
göndndi. 

Recep Paşa meseleden haber
dar edildi. Lakin bu tecrübe 
görmUş adam, bu teşebbüsün ne 
kadar mecnunane bir şey oldu
ğunu dıqiinerek, mllleşcbbislerl 

ey 

Nasıl Yaşadı? •• 

Nasıl Ôldil ? .. , 
e ece IVlüteessirdi 

şa Çıkmışh • e 

Tefrlkamızd lamı geçen Abdullah 
Cevd t v 1 hak 80 OtJ Beyler 

bu fikirden yızgeçirdi... Prens 
Sabahaddin Bey, bunu haber 
alınca son derece milteessir oldu. 
Çünkn bUtün limitleri, tebah 
61muıtu. 

* Maamafih, Trablusgarpte (İtti." 
hat ve Terakki Cemiyeti ) nin 
( yedinci şube ) ini açmıı olan 
Yaver Şevket Bey boı durmuyor 
oradaki menfilcri birer birer ka-
çırarak Avrupadakilere iltihakını 
temino çalışıyordu... Bunların 

nralannda çok kıymetli gençler 
vardı. Kaçanlardan bir kısmı, 

Sabahattin Beye iltihak ediyor . . ' 
bır kı~mı da, Ahmet Riza Beyin 
muhitini tercih eyliyordu. 

Darüşşafaka meıunlarmdan 

Sabri Ef. isminde bir genç, ( Rü

sumat nezareti ) tahrirat kalemine 
memur edilmişti. Bu ı, enç, Az 

zaman zarfında frnnsızcn öğrendi; 

ve muharrirliğe özendi. Maruf 
olmıyan bir Fraun z muharririnin 
( iki F rak ) isminde küçtik bir 
komedisini terciime etti. Bunu 

............... .._. 1 ......... _ 

Bu akşam saat 
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Herkes ( Sarı Zeybek ) operetini 
mut ıh. görmelidir. 

[

ERl UGRUL SADETTiN 
. A. T. Fra ıı z Tlya roıunda 

OTHELLO 

' k~ta;> şeklinde bastirmak latedt 
( O rltv:1n k nunu mucibince 

1 

{ ~ub•h r-ıımlye~inl iıtihıal ) 
~t~~k f çin 08erini bir istid ile 
l°'A-:.r.;f nanrotine Yerdi. Nezaret 
~,..._..~~·fan c! { berayı tetkik ) 
~ fu~~ıa wi t~ftiıt ·ve mu yene 
heyeti 1 ne Yerildi. 

Sabri Ef ., arada aır d maarif 
nezaretine ujrayor, eserinin tet• 
kik olunup olunmadığıa1 ıoruyor, 
lıer defaaıada menfi bir cevap 
aiiygrcfu. Bir :ıün, at,ıam ezanın· 
~an ıonra Sabri Ef. nio kapısı 
çalındı. Bir poliı ile mahalle 
bekçisi, kendisini kapıya çağırdı: 

- Sizi biraz karakoldan l • 
tiyorlar. Buyurun ... 

Dediler, Sabri Ef. yi çalyak 
ederek karakola getirdiler. Ka· 

rakolda, redingotlu, uzun ve 

kırmızı f eıll iki adam oturuyordu. 

Sabri Ef. içeri girer girmoz 
polise: 

- O efendi bu mudur? •. 

Diye sordular. 

Sabri Efendi ıaıarmışta. Git• 
tikçe hayreti artıyor, bir yanlışlı· 

ğa kurban olmaktan korkuyordu. 
Açık bir surette hilviyetini söyle-

di. Böyle tevkifi mucip hiçbir cll· 
ritm ve kabahat& olmadığını iddia 
etti; fakat, derdini dinletemedi ... 

Kapıya derhal bir kapalı araba 
getirildi. Sabri Efendi, o redin .. 
gotlu efendiler tarafından arabaya 

bindirildi. Doğruca Yıldızda (Ra· 
gıp Paşa Dairesi ) ne götnrllldn. 

( Arkası vnr } 
• • ._..., •• ·----· ••••• ·- :aı.;. ı ~ ... ~ ... f .. 

Aşk Prensi 431-::E:ll .. 
DON JOSE MOJ KA 
tara.ından tagaıınl cdll~n en gllı:el 

aşk • ıtrkılara 

Bu Ça tamba ak1amından ltlbare.n 
OPERA SINEMASINDA 
KARA KARTAL 
filminde dinliyecek iniz. 

b.J o N CRAWFORD ve CLARK GAHLE 
GLORYA SINEMASINDA 

S CiNNETi 
ıhteşem filminde parlak muvaffakiyetler ka:ıanıyorlar. 

• 
' · nın 

a ı ROLF 
GHT'le i 
gö ü ce 
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Pro ram sıat 9,30 d 
Eotlar 

Kad köy vapurlarına 

nlar gibidir. 
yetiştirilir. 

~Anunusaııi 15 

~lmanya'da İngiliz Casusları 

Casus Şebek 
nanmaya a 

- Hulasa -
Vilhelmahafen Alman Jlmanmda, 
bir gece, bir k61ke hırsız glrmlt
tir. Bu adam GalH leminde bir 
poliı memurudur. Arkada,ı Jenl· 
ke ile beraber arasıra, bu 2ibl 
lıler y pm ktadırlar. Glava, son 
srirditl evde yakayı ı le vermlıtlr. 
Bu evd , Peteraen lımlnde bir 
caauı oturuyor. iki pollı memu
runu da kıpırdanamıyacak ıurette 
avucunun içine hyor ve onları, 
Alman kruvaa6rlerindcn Fon der 
Tan bakkanda bazı malOmat 
imaya memur ediyor. 
Ertesi glln p zardı, Jenlke 

kir ladığı bir Muıla limanda 
demirli bulunan fon der Tan 
kruyazörDnll ziyarete gitti. O 
glln Jenikc izinli idi. Bundan 
istifade ederek geminin başdU
mencisi Ehlers'le görüşmek isti
yordu. Jenike ile Ehlers eskiden· 
beri tanaııyorlard1. Aralarında 
biraı d krabalık vardı. Ayni 
zamanda Ehlera Jenikenin baldızı 
ilo niıanlı idi. Bu nişanlılık pey 
zamandanberi ıilrllklenip gidiyor
du. ÇUakn Elılera para bulup ta 
bir tUrlll dllğllnllnU y pamamııtı. 
Kruvazöre gidip te Ehlerale 
görUşmedeo evvel do baldızile 
b şbaşa Yermif, uzun boylu 
konuımuıtu. O ıeceyi her UçO 
ıebirde başbaıa geçirdiler. 

Eblera'le nişanhaı, ]enik ta• 
rıfmdan şehrin ileri gelen bir 
muzik boluna götllrüldUler. Bu, 
onlar için beklemedikleri bir ıey
di. Hardan sonra gUzel bir lokan• 
tada da yemeğe davet edildikleri 
zaman hayretleri bUshUtlln arttı. 
Onlar yemek yiyip şarap içerler
ken karıılarında Glavı'ı buldular. 
Sırtında gtiıel bir sivil elbise 
vardı. O da masalarına oturdu. 
Muhavere, Jenike'nin ldaresile 
Ehlers'in evlenmesi meıelesine 
intikal etti. Baldı:unın, bu iti bir 
an evvel tahakkuk etmiş görmek 
istediğini olatlı. Hep b raber 
bir takım çareler arandi. Gece 
geç vakit ilk ampanya şişesinin 
tıpa ı patlnr~en Jenike, mlistak· 
bel bacanağmrn eline 1000 mark
lık bir banknot ıkıştırıyordu. Bu, 
knrar verilen düğün için ilk mas
raflara nit bir avan tı. Ehlers 
Jenike'nin kendisi gibi meteliksiz 
bir adam olduğunu bildiği için bu 
cömertliği dikkatini celbetmişti. 
Fakat, alkolün tesirile Jenike'nin 
bu hareketi iizerinde fazla dur
madı. Çünkü fikrini i1letecek 
vaziyette değildi. Parayı cebine 
alh ve içmeye devam etti. 

si Eli · o
ar Uzatıyoı 

Jenik nio ilk iti Ehl rae mnl ki 
olmak Dzere Fon der Tan kruvS' 
zörüne gitmek oluyordu. Gemi
den yrılır yrılmaz doğruca bi 
kahYe Yeya gazinoya gidiyor, at 
kalarından Glavı' de yet~iyor ,, 
hep beraber Y kit geçiriyorlardı 
F 00 der Tan kruvaz8rllııUn bar 
dOmencisi, arkadaşlarının bu ki' 
dar parayı nereden bulduklarıtıi 
halledemiyordu. Jenikenin verdij' 
bin mark ile etya ldılar. Nişad' 
lısı güzel bir aparbmaa buldo 
dayadıl r, d6ıediler e içine yer 
leştiler. Fakat bUtUn bu hazırblr 
lar, onu 3000 mark borca ıok' 
muştu. Bir ann, bir ı rhoıtu\ 
nınd Ehi ra mali vaziyeti.ıılt 

bozukluğunu arkadaşların JJ' 

lattı, borçlarından b hsetti. 
GUndllzleri, gemi gtlverte iO' 

de vazifesini yaparken bir kAbd 
eibl Uzerine çullanan bu ğırlı• 
l~ıada eziliyor gibi olur, bu i~ 

lçınden nasıl sıyrıl bileceğini dil' 
llnOrdU. Bundan başk , o vakti 

kadar gayet mfttevaıı bir k( 
olarak tanıdığı ni aohsmd ot 
nt bir değişiklik h ııl olmuıtıı 

Her verilen Ye her bulduğu il' 
kan at eden kızcağız, blltnn b 
borçlarının yapılm unda başlı' 
ıımil olmuştu. 

Bu endi~e~er, hep gOndtıı ' 
mahsustu. Fakat akıam olup ti 
ark daşlarınm Adeta zorla keıf J 
di ini bir meyhaneye aurokl' 
melerl neticesi, kafası dumanlııll' 
dığı zaman, herş yi yerli yeriod 
ve gl\lpembe g6rilyordu. Son rJ 
manda, ınk sık, arkadaşların111 ~ 
paraları nereden buldukları
ıormuş, aldığı cev p ta d( 
ğişmez bir mahiyet almışh : Jf 
nike bir mira kondu. deniyof 
du. Bu; mira tan gelen ilk kıt1ır' 
tılardı. Asıl ıerv t ıonrad• ~ 
akncaktı. t 

Borçlarmın gırtlağını aştık' 
ve bu yUke artık tahammül ed' 
mez bir hale geldiğini s5ytedi 
akşam, jenike uzun boylu dO# ~ 
nUr göründü, sonra birtakım P t 
hatler verdi. Ayni zaınandn nasitV 
vermekle de kalmıynrak kendisi, 
yardım edeceğini sliyledi. Keo~1 

her ne kadnr mirasa konmuş 
de, paranın tamamını almarıı•f 
Bu işle alt\kadnr bir adam \'B 

ki parayı ondan alacaktı. Ert_~ 
11abah için, bu adamla, bu bO' 
meselesini halledeciğini vadet ~ 
Ayrıldalar. O akşam, Fonder 'f 
kruvazörünün başdl\mencisi Ebl 
her zamankinden daha sarhof J 
halde gemisine avdet ediyor 

( Arkat!I \'jll' 
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O günden sonra, hemen her 
zaman, vazifesini bitlrir bitirmez 

Ergani 
Madenleri 

Musevıler 
Ve Türkçe - - --
Gelibolu Musevileri De 

Türkçe Konuşacaklar 
Gelibolu, 15 (Huıust) - lzmir 

M ıaevilcri gibi ıehrimiıdeki Mu· 
• ıiler de kendi aralarında iıpnn-' 
yolcayı bırakıp Tiirkçe konuşmıya 
kar r verdiler. Bu hareketin ba
şında bulunan Museviler "TUrkçe 
konutma ve konuşturma birliği,. 
ismi altında bir teıekkUI vücude 
getirdiler. Birliğin yirmiden fazla 
faal zns vardır. Bu azadan hep
sinin, bilhassn eczacı Vitali Efen
dinin şiveıi bir TUrkten farksızdır. 
Birliğin faal zası Musevi" evlerini 
ve dUkklnlarım dolaşarak tllrkçe 
konuşmak hareketini canlandm· 
yorlar. - S. S. 

- - ) 
Yalnız Bakır Değil, • 

Altın Da Var ;, r, 
Ergani bakar madenlerioiO tb' ~ 

rar işletilnıeıi mUna ebetile ,~ fc 
Ergani mutasarrıfı Mihran 8°, \ 
cıyan Bey beyanatt bulu"~ 
bu madende mebzul nıi1'l~ • 
altın bulunduğunu ve sencle6f t 

beri au gibi akıp gittiğini ' 
miştir. 

aıoU~ ' 
ıorl" Pariıı 14 - f'ran11z llirıt oJ 

olan ve Politeknik t drisat ~ıı'I 
bulunan M. Eydu yaz ıne"1 ti 
ltıılyan Alpl rında bir ıeyab':ııoJ 
mıştı. Bu Fransız allnıt bit ,ı 

Bir Atim Casuslu!< 

oral dan ko.ybolmuştur. ~0" it'' 
haberler göre bu lirrı•" it ı' ~ 
hül10metl tarafından caıuılLl tl"'' 
altında tevk.f edildiği an1°f~,; 
M. Eydu'nun t hliyeal için • 
maııl r yapılacaktar. 

• 
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CA 1'TAKKALE Türkiye'deki Yeniliklerden 
Hararetle Bahıediyor 

Yanardağ Ağızlarında 
µçan Cessur Tayyareci 

-203 - Yazan: C•n•ral Oılantlflr 

Taarruz Boşa Çıkarsa Di-
"' 

Şam, 14 (Haaull) - Irak hl
kGmetinin Türkiye Hfirl ~"''' 
Zeyid Cenapları l.tanbuldan tfa
lebe gelmiş ve Halepten tayyare 
ile Bağdata gitmlıtlr. Emir Ze,td 
Cenapları TOrkiye'deld glrdDID 
hllınUkabulden ye Ttlrldyenln 
terakki hamlelerinden hararetle gerinden Vazgeçileçektir 

it Daimi bir ıurette düşmanın - ruza tefrik edilen kıtaat ta derhal 
.. raaauda altında idi. Bazıları harekete geçecekti . 

. ~ ebveniıerri tercih mecburiyeti Dar bir cephede, dokuz 1&at 
JuzUnden, Türklerin yan ateıine kadar uzun bir fasıla Uo 
:•ruz bir ıuretlo kazılmıştı. Elde ayn ayn iki taarruz bare
h.'11unan levazımı inıaiyenin hemen keti yapmanın birçok mah
ti lhen hepsine ileri hatlarda ih- zurları vardırki hunlardan b8f'" 
~ç oldufundan, istirahat siFerle- hcası, ıebahtanberi kızgın gOne-
ll ~ Ozerleri ı5rtüll1 değildi. GU- ıln altmd suıuz, ve gölgesiz bir 
~flQ kızgın ıuadan aakınmak baldo ikinci .aarruzu bekliyecek 

~il ıiperlerin Bzerine golişigliıel olan efradın bu intizar dolayısile 
a., ltanlye •eya muıamba çarıaf· • asabı üzerinde .-aki olacak ıul 
lerin •blmııb. Bu iıtirahat •İper-- teairdir. Bundan m,aada her iki 

~hsetmlıtir. ----Suriyede KomDnlsHik 
Halep 14 ( Hnull ) - Son 

,Onlerde Suriyenin muhtelif yer
lerinde komllnlıt beyannameleri 
dağıtılmıt. otu kiti tevkif 
edilmiıtir. 

Fen Kurbanı 
Erzurum Memleket butanHI 

rontgen mlltehaudl Necmettin 
Bey bir kanser netlc•inde bur· 
nunu kaybetmiftir. 

".ıc de zayiat hazan ileri hatlar- taarruzun da cenahlardan mitral· 
~kadar zayiat oluyordu. Bil· yffz ateşine tutulması ihtimali de = RADVQ = a-. aptesaneler civarında faz. Yardı. Tehlikeyi Y-ahfif etmek • 1 ' 
~ aayiat verilmekte idL ÇOnkO için solda hulunan 42 inci fırka 15 Kanunusani Pazar 
ol-.. ı azamı dizanteriye mllptell mitralylSz ateıile her iki taarruza fatanbul - ( 1200 metre) ıs Ni· 
t efrat aptesımeye gide gele da yardım edecekti. Tilrklerin bal H., 18,45 Orke1tra, 20 Bedayil 
L 0'111uyor Ye açık arazide boylu nazarlannı 11sal hilcum edilecek musiki heyeti, 21,SO gramofon n ıa· 
lllO)'u k 1 h d tre, 22,SO DarUttaUm. 

na yere yı ı ıveriyordu. cep e en uzaklaıtırmak için aa• Budape,te _ ( 650 metre ) 17,35 
Yaz ayında, Hellea mıntaka· bahki taarruzdan evvel 29 nncu Paul Pertia Eigan takımı, ı 9,6 lfandita 

~daki kuraklık esnasındaki toıı: farlı cephaainde bir nümayiı Orkestraaı ı duna ve ıerenatlar), 20.85 

~.~hıtlan vaziyeti gayri kabili hareketi do yapılacaktı. Ne9ell netriyat ve num~alar, H,S5 
"'il hafif nıuıikf (Operetler), 24,05 St. Ge-
t •nımill bir hale getirmişti. 52 inci kırka kumandanı Je- rard otelinden: dana muaikiıi.I 
lkat bir cihetce yarım adanın oeral Egerton, aahahki bOcum Viyana - ( ~17 metre ) 1,108 
~il kaplıyan bu toz bulutunun için 155 inci Jivayı tefrik etti. Eduard Pfleger (bando takımı) 19.85 
1ıı1._ abat kamplarında bulunan 157 incı liva da ögvledeo ıon· mOsalıabe, ~0;'5 oıft piyano muıiltisf, 
...., 21,05 « Die Keusche Sur.anne • isimli 
'ttt at için büyllk bir faydaıi raki taarruzu yapacaktı. 156 ıocı opnet, 23,25 Aıtorla takımı. Caz. 
J...ı cL. .Berrak bir havada lnıiliz· liva iıe ihtiyatı teşkil edecekti. Perat - (407 metre) 19.05 muıİ!klli 
l elındo bulunan arazinin her Her iki taarru~ da dört kademe almanca ne9riyat. 20,05 Klllik dana· 
ql'lfl Türklerce görülmekte ve fizerinde yapılacak, her dört ka· lıu, ·>o,5o c iki dul kadın > ismindeki 
""- -._ Smeta• a'nın Operası 18,25 Çek danı 
~· bu tozlu duman sayeıinde deme do ayni zamanda Ye ateı musikisi. ' 

La. arazideki haroklt ıaklı kala· etmiyerek ıiperlerinden fırlaya· Roma - ( 441 nıetre) 17,M mtıte· 
~ekte idL caktı. llk iki kademe düşmanın nevvi musiki, 20, qo gramofon, ~2,G 
~ Mnttefikleria 12 temmuıda Uçl\ncD yaql ihtiyat aiperlerini bir Opera veya O ' 9reatn nakil. 
•"P'c:akl hO d k t k"I d h tt i l d ki Bükret - (89 metre) 11, U5 rocuk tik~ -· arı cum rn ma aatları eş ı e en a ı Jga e ece er, 3 y ~ programı, 11, O ruht koro heyeti, 
hı- •nan Kanlıderenln ıimall Uç6ocU kademe düşmanın ikinci, 11,45 ınUtalea (rubt). U R'>men. musi· 
'-b~i yamacından, sağda Rognon yani mlldafaa siper hattını ifgal kisi, 18 gramofon, 14 gramofon, 17 
Ldır edilen müdafaa noktasına edecek, dördUncU kademe de köylil programı, 18 Yan Marko Orkeı· 
~ traaı ( Avrupa ve Romen havaları), 
~~ '?anan Tllrklerin ilk alper d09manın ateı hattında kalacaktı. 19, ı o Konferanı, ı 9, 2ö Yan lılarko 
~h teı11atıaı ıaptetmekti. Taarruz Hususi mtıfrezcler soldaki Fransız W.40 gramofon, 21 •çikolatadan as~ 
iL'"'' .. ı takriben bir mil Yardı. hllUum lutaatile irtibatı muhafaza hr• hrnin<te:-1 Oskar StrauH'un Ope-
:....d 1 d ret! (9 perde). 
L..-.. •n 1000 yardası .::2 incı' fır· edecek. ıtihkim eıra ıkum tor· ı:: ~ " Brealau - (S-u metre) 17,40 Ta· 
ı.,;_• •• 700 yardası da Fransız• baları Ye llat ve edevat ile Oç.On· gannl ('runor Bellmutb Hl•lleııdorf), 
11ıııı.... t.bıiı edildi. lnglliz hatları· cil ve dördUncO kademelere refa· 19,35 9arkılard ki eski 'V& yeni mizah, 
~ le d k d k t d k d'X. b k t t t 21,05 1 flA m• nl, konser (Broll, Veber, 
' •11ısın a 1 liıman aiper " e ece ' ı5er azı 1 aa 8 IIaendol, Gra" or ve I!. ) 23,65 Her· 
ht bnm derinliti 200 ile 400 eski Jngiliz hattına doğru mllna· linden: caz (Val<lt>ın&r Hass takımı). 
ldi,dt arasında tehalüf etmekte kale siperleri kazacaktı. e::::: ::.::-::::---=====-~ 

Franeız mıntakas nda, evveli fi 
bir tek taarruz hareketi yapıl
masım ve buna da ıabah 7,35 te 
başlanması takarrUr etmişti. Bu 
taarruz sağda J inci fırkanın 4 
taburu ve aolda da ikinci 
fırkanın dört taburu tarafından 
yapılacaktı. Franı;ız taarruzunun 
gayesi Kerevizd"renin garp tara• 
fanda ve Roznon mevkiioden, 
TUrklerin 3 üncü ıipcr hattındaki 

'ict..~ ıiperler raagele ka11lmış 
~ ndan te~ekkOJAh g •. yet 
~. k ve gayrı muntazamdı. 
~dıtf h'>ktalarcla bunlar ateş, 
~d 81l ve ılıtiyat olarak llç 
~,'trıe üzerine yabıJmışlarsa da 
~ : Yerlerde, ve bilhsssa her 
~d,•nahta kUçUlt kiiçOk aipcr· 
'-tj, n hlUteşelddl adeta labirent 

l idi. • 
\ .. çflk dperlerin bazıları 
~I t\rvel!ci bombardımanların 
~'-'; harap bir manura arıe· 

ı.. u. 
)~t <\ili~ lA • ~ ki b .P nmın, hıç 9Upbe 
~. aı •rız ve çok 9ayanı tees
~~.:n bir atası da 52 inci 
\.~ıntı Yapacağı taarruzun ikiye 
-.~-n f olnıaıı idi. l>u pl4na 
' ' •ağ taraf sabah saat 7,35 
-..._"-tli~l •.decek ve ıol taraf ta 
'~ ._ bır f .trk ile öğleden 
~' bu "t 4,5() de hllcum ede· 
~ ~'1.Q ndaan maksat elde bulu· ''1 : topçu ateıini ııra ile 

ı ~il11ı:.:ı:ruzda da temerkUı 
~b-1ı )' tı. 
~L.lt'ld ~pılacak olan taarruz 
"it~ q ı., 'Rt takdirde lSğleden 
L ~ " rruzd . . 
~"'°" t""•ft ıın vazgcçılecektı. 
'- "lı<t, der~n, fayet sabnhki 
~~kt dll al muvaffak olunur 
l .. -~ Öi~nııın ric'at alaimi 

•den ıonrald taar· 

T noktaıa arasında bulunan dUt
man mevzilerini zaptetmektf. 

Fransız hOcum cephesinde 
arazi hafif bir meyi ile Kerevizd .. 
renin sarp ve kayalıklı yamacına 
doğru inmekte idi. lngiliı cephe• 
sinde, aağ taraf merkez Ye ıol 
cenahtan daha yüksekte idi. 
lngilizlerin merkezdeki siperleri· 
nin lam lcar,ıamda, dtııman 
mevzilerine •armazdan enel 
arazi bir çukur te,kil etmekte 
idi. Türk menileri daha yOk
ıekte olduğu için arkadaki ara· 
ıiyl g.Srmek lrnh" değildi. Bun• 
dan ıonra araıi Aiııbaba ıırtla· 

rrna doğru gittikçe ytikaeliyordu. 

52 inci fırkanın yüzde onu Ye 
her bUlllkteki zabitanın llçte fu.· 
lası taarruzdan bir gece evye) 
ihtiyata çıkarılacak ve bunlar 
ilk takviye kıtaatmı teıkil ede· 

coklordi. 
( Arkuı ur ) 
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Hull•rd lllr ,an•rdaı karterl ••narında llvl•r Dzerlftde 
Tayyarecilik tarihinde ilk defa mnıtnr. Yanına Hd taıebeıinl 

kaydedilen bir hldlu: Hubaıd alarak AJuka'da tayyare De faa-
lıminde bir ta11ared tanareainl liyet halinde bulunan yanardağlar 
yananfağlann af ızlan içine kadar lzerinde ıayet alçaktaa uçmq, 
indirerek tetkikat yapllllfbr. hatta bazı karterlere hareretin 

Hubard, bir darDlfDnuaun Jeo- mllaaade ettlji derece yaklat-
lojl departmanı reisidk y mıfhr. Buı yanardajianD ajızlan 
d 

1 
• anar lanında karaya inerek, yanardal 

~i ar hakkında tetkikat yapmak çindeki bararetia dereceaiai 61 • 
fçm tayyareden latifadeyl dDılln- mtlftOr. ç 

SonPostaMuhabiriSuriye 
Cümhur Reisi ile Görüştü 

( Baıtarafı 1 inci aayfada ) 

recektir. Şu halde yeni muahe
de Suriye ye yanm bir fstikl•I 
Yermiş olacakbr. Bunun 1ebebi 
Surb'o'.ni.n ~kYam Cemiyetin~ 
girmeaıoı temınden ibarettir. Çün
kü manda altında idnre edilen 
t~ıekkUller Akvam Ce"Diyetioe 
gırcmeıler. Halbuki Suriye'nin 
bir mlittefik ııfatile Akam 
Ce'Dlyetlnden yer almam Fran
aanın menfaatine uygun bir 
ittir. Bununla beraber iıtikbal 
baklanda iyi limit be1liyenler 
yeni idare ıeldinin Suriye
yi tam bir lıtikllle 16Ulrecetinl 
Deri aUrüyorlar. 

Fran .. nın Suriye feykaJlde 
lromieeri M. Pc;nao buraya ı•l
diği için yeni muahedenin yakın
da imza edileceji llmit olun
maktadır. 

Bu yeni meaele hakkında ben 

1 

"' S_on Poıta ,, muhabiri ınfatile 

ASur:ıye Cumhur Reisi Mehmet Ali 
~ıt Beyle göriıtmek fınabna 

naıl oldum. Cümhur Rew Mehmet 
Ali Bey bana dedi ki: 

" - Franıa ile Suriye ara
ıında yakında imzıılanacak olan 
yeni muahedenin ihtiva ettiği 
eıaslar hakkında ıimdiden blr tey 
IÖ} lem ek doğru olamaz kanaatin
deyim. Her halde bu muahede 
7akında imza edilecektir. imzadan 
aonrfi muahedenJn mahiyetini 
anlamak mnmklln olacaktı~ 

Size ıu kadar llyJiyebiÔrim ki 
7eni muahede Suriye'de manda 
ldareıini kaldıracak, Suriye 
Fransa ile mllttehit Ye m&ttefik 
bir hllkftmet ıeklinl iktiaap ede
cektir. 

Biz Fransanın •• bllhaua M. 
Ponıo'nun hiiınOnlyetinden emin 
bulunmaktayıı. ,, - F. 1 

~~~---------···--------~~~~-

Evlerini Borç Paraya Ya
tıranlar Hayli Çoğaldı 

C Baştarafı 1 inci sayfada ) 
edilmesi muamelesi hi11edilecok 
derecede artmıştır. 

lstanbul Tapu MildUrlUğU 
ınuame Atının yUzde 70 ini ipo
tek işleri te~kil etmektedir. Ferağ 
muameleleri azalmııtır. Geçen 
93:.! ıenesi ı.arfmda Beyoilu 
1 apu Ba~memurluğundaki mua
melelerin yllzde 65 ini, lıtanbul
daki tapu muamelelerinin yllzde 
75 ini ipotek muameleleri te9kil 
etmektedir. 

Yalma OıkOdardald emlAkin 
acuı olma• ve terbfn edileme
mesi dolayıaile bu m.ntakada 
ıatıı muamelesi ipotek muame
lesinden daha fazladır. Geçen 
•ene bu mıntakada 2671 satıı •e 
1786 ipotek muamelesi yapıl-
auttır. 

Tapu Dairesine ipotek edilen 
emllke mukabil Emniyet Saldığı 
ye Vakıf Paralar mOdOrlnğU ile 
EmlAk bankası para •ermektedir. 
Rehin mukabilinde para veren 
mileaaeıelerin verdikleri para mik· 
darı semtlere göre değişmektedir. 

Üıküdar tarafındaki binalara 
300 • 500 lira lstanbuldaki bina .. 
larıı 40 liradan 8000. liraya ka· 
dar borç para verildiği w örül· 
mektedir. 

Emniyet aandığı 93 t ıencain· 

de kendisine terhin edifeq 10 
nıUcevhere ve 6 bin emlike mu
kabil para vermiştir. Ge,..en 932 
sene11inde bu ınikdar, bilhassa 
emlAke mukabil para verme 
muamelesi artmııt r. Emniyttt 
1&ndığı eskiden emlakin kıyme· 
tinin yarııı nisbetinde para ve· 
riyordu. 

Son ıeoeJerde bu mikdar yüzde 
35 e kadar inmiıtir. Sandık ki· 
ı~r bin~l.ar için 30 bin, abpp 
bmalar ıçmde 6 bin Jira7a kadar 
para vermek aalAhiyetini haizdir. 

EmlAke mukabil alınan para• 
laran çoğu yeni ın,aat, Ye 1anm 
k~lan inıaatın ikuıall içindir. 
~·~haasa y~ı~i . bina yaptırmak 
ııtıyenler. bırıncı dereceyi teşkil 
etmektedır. Son senelerde Ticaret 
için istikraz yapılme. mıı gibidir. 

Fakat ernlAk salıirılerinin bir 
k·amı taah:ıütlerini ifa edemo· 
mekledirler, bu ylb.dcn yeni lcra 
Kanu~unun. _latt5ikine baılanchğı 
4 ey~UI tnrıhınden bngüne ka ·ar 
Enınıyct Sa 1dığının sahlmak 
U~ere icraya \•erdiği emin <İn 
mı~tarı 200 ıi yeçmiştir. 1cr.1ya 
verılen m~.cevher.\bo adedi 
6(.0 dür. 

Fakat ınfü~teıi çı\rrnadığın 'an 
ancak iki üç tanesi satılai>ıl· 
miştir. 
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Bu Kelimeler Herkesi Tiril Tiril Titreten Şeylerdi 
ll•lıarrlrl .. 

Her Hakkı Mahfuzdur 
-249-

Hasan Paıa, kurnH danandı. 
Sai ayağmı derhal açılan kapa
clan içeri atarak dizini kapıya 
clayadı. Kapıyı açan, kıaa boylu 
top aakalh adam, bu mlltecari
ıane hareketten birdenbire afal
ladı. Bahuıuı böyle gece yarı11 
kapasına bir zaptiyenin dayanma•• 
adamcaaum Aıabında tiddetli bir 
buhran huıule getirdi. 

- Ne iıtiyoraun, ata ... 
Diye kekeliyerek titremiye 

batladı. 
Ha1an Paıa, karoı•ında saf 

bir adam olduğunu anlamııtı. 
Onu daha fazla korkutmamak 
için derhal ıeainl yumuıattı. 

- Efendi korkma.. Devletçe 
bir feye )Uzum var.. KUçDk bir 
tahkikat yapıp gideceğiz ... 

(Devletçe, JUzuıo ) •• ( Tahki· 
kat) ..• Bu kelimeler, o de•irde 
berkosi tiril tiril titreten ıeylerdL 
Huan Paşanın ( korkma) diye 
Yerdiği teminata rağmen, zayalb 
adamcağız ıakır eakır titriyor, 
.U..deki lambayı bile anç npte• 
eli yordu. 

Ha1an Pı. ile ev 1ahlbl ara· 
••cla fU mUklleme cereyan 
ederken. Üıklidar Mtıtaaarrıfa, 
bpmın kapalı kanadını Iİper 
almlf, dinliyordu ... 

- Bu ev kimindir ?. 
- Benim ... 
- Sen kimıin ... 
- Ben bedestende tellahm .• 

Bana Hacı ŞUkrD Ef. derler. 
- Bu evde kaç nUfuı otu-

rurıunuz. 

- Bir ben.. bir de ibtiyare 
Yalde, iki.. iki de yeti1kin k.ıım. 
etti. d&rt... Bir de bizim k6-
rotlu .•• 

- Etti beş ... 
- Bir de, babadan kalma 

Uatiyare bir bacı vardır, yemeit
mlsi piıirir. 

- Alta ... 

- lıte bu kadar ... 
- Başka .. Başka hiç kimae 

yok mu? .. 

- Hayır efendim.. Bizler bu
rada altı nUfuı sakiniz ... 

- Hasan Paşa, karıısndakl 
bacı ŞllkrU Efendinin doğru ı6y· 
lediif ne emindi. Dudağını bllktD. 
Hafifçe dUşUndU. 

- Hele bir iyice dllıUn bacı 
efendL. başka bir misafiriniz, fi· 
llD olmasın ... 

Hacı ŞUkrU Efendi, kapının 

ıllrıtııllnde duran elini dizine 
wrdu: 

- Hay allah hayır nrain .. 
korkudan unutmuşum .. Filhakika 
bir de mlaafirimiz yar, aiam .•• 

- Misafiriniz kim? .. 

- Camm, bizim baba yadi· 
ıtrı.. Ali Suavi Efendi... 

Hatan Paşa, kendini zaptede
medi. Kapıya dayandı. içeri bir 
adım atta. Cözleri dışarı uğramıı 
bir halde bağırdı: 

· - Ne? •• Ali Suavi Efead( mi?. 

Hacı ŞUkrl Efendi, neye uğ

radığını bile·medi. Bir adım geri 
çekildi. Eli, tiddetle titredi. LAm· 
ba şiıesi dliştU. Bin parça oldu. 

O zaman merdiven başında 

kalaolı, ince-il bir takım kadın 
ıealeri peyda oldu. Merakla ora· 
ya toplanan ev halkı, korkula· 
rından ağlaııyorlardı. Hacı Şllkrll 
Ef., geçirdiği sinir buhranına da· 
yanamadı, Elindeki lambayı yere 
bıraktı. Kendiıi de oraya çöme
lerek ıırhnı duvara dayadı: 

- Amanın.. Bana bir ıeyler 

oluyor. 
Demi.ve baıladı. 
Hasan paşa, şu (Ali Suavi Ef.) 

denilen adamla bir an evvel kar
tılatmıya can atmakla beraber 
Hacı ŞükrU Ef. nin bu haline ve 
merdiven başındaki kadınların 

geçirdiği korku ve tee1&llre mer· 
hamet etti. 

- Hacı Ef. bizden kötUlUk 
gelmez.. Boş yere ne kork, ne 
de ıu zavallı hatunları korkut ... 
Kalk, önUmllze dUt hı, ıu misa• 
firiniıin yüzünü görelim. O~dan 
ıonra da çekilip gidelim.. Kim 
bi!ir.. Belki aradığımız adam de
iildir. 

Dedi. Bu a6zler, Hacı ŞUkr'1 
efendiye bir itimat verdi. 

- Oraya bir lamba yakın .. 
Siı de çekilin. 

Oiye, yukarıdaki kadınlara 

aeılendi. 

ı 
Yukarıya bir limba yaktalar. 

Kadınlar, oradan savuttular. Hacı 
Şi1krU Efendi: 

- Buyurun. 

Dedi. Hasan pafa, mutasarrıfı 
kolundan çekti. Kapıyı kapadılar. 
Hep beraber evm üıt katına 

çıktılar. Bir odanın kapısına açtı• 
lar. Ortada yere bir yatak Hril· 

mitti. Yatakta yatan adam, yor
ganı baı.na çekmitli. Hasan Pt
aordu: 

- Ali Suavi bu mu ? .. 
Hacı ŞUkrU Ef. cevap Yerdi : 

-- Evet, iıte budur. 

Hasan paıa, yatağın baıucuna 
gitti. Yavaş yavaı yorganı çekti ..• 
EvvelA, bir gecelik takkeıinin 
altından ıimıiyah iki göz parladı. 
Kenarları ıUrmeli ve derinden 
bakan bu gözler, llmbanın 

ııığandan mUtessir oluyor, kırpa· 

şıyorlardı.. Hasan Paıa yorgana 
bir az daha çekti. O zameıı; 

z:ayİf, kupkuru, koyu esmer uzun 
ve beyaz sakallı bir yilı meyda· 
na çıktı. 

Hasan Paıa, Ali Suavi Efen· 
diye, Ali Suavi Efendi de, Ha· 

ıan Paıaya dikkatle bakıyor .. 
Her ikiıi de biriLirinl tanımaya 

çalıııyorlardı .. Ayakta duran mu
tasarrıfm rengı, bembeyaz ke
ıilmiıti. 

( ArkMı var) 

====-======-= ~- =-=-=====· 
FRATELLl 

KARADENiZ POSTASI 

SAMSUN 

16 k'::U';;:,ani Pazertesi 
günU akşamı Sirkeci' den har .. 
ketle ( Zonguldak, nebolu, 
Samsun, Ordu, Giresun, Trab
zon, Rize ve Hope ) ye azimet 
ve avdet edecektir. 

Fazla tafsilat için Sirkeci 
Yelkenci Haıımdaki aceııtaltğı
na müracaat. Tel: 21515 

TA VlL ZADE VAPURLARI 

ızr.,IR POSTASI 

~S~p~u~.~T 
Pazartesi 17 de Sirkeciden. ha· 

reketJe Gelibolu, Çanakkale Vf! 

lzmire azimet ve Çanakkaleye 
uf'rıyarak avdet edecektir. Yol· 
cu bileti vapurda da verilir. 

Adreı: Yem işte T avilzade Mus-
tafa biraderler. Telefon : 2.2210 

l•tanbul Yedinci icra 
mur1ulunden. B r borç.tan dolayı 

nıabcllT. "e para} a çevrilınesl mu kar• 

rtır \O{I teki c>durı 171\/938 ıaat U dt 

1ıııanhul<la Yerelı•taııcb Şırng!ll hama· 

mıı.dr. paraya çnrUeceğ'ı l!t.n •l,ıa11r. 

SP.ERCO 
Eıırico Sı>orco ve nıalıduıol.rı haleflui 
G:.lata 6ırıcı Vakıf han (Sabık Arapyan 
Hau) l iııoi kat 1·10 Tel. B. O. 4792-1 

en; HOYALI~ ?'llrnRLANDAtSJ!! 
npur ıirketi - Awsterfü.m 

Aııvers Rotordam,Amı•erdam ''tıHıuıılıurg, 

için yakıııda ı.areket edecek vapurlar: 
Herculea Yapuru limnııımızda 

Cllo "aııu ru rn K. eaııiye doğru 

Triton 'ıı.puru 2 ıubnta doğru 

O•nymede• vapur 16 9uhata 
d· ğrıı. 

Conıpagnle Royale Neearland•lsa 
v. pur ;irk tı va!ıta~ile vo bihııl'uın 
• eurrlıı.ııdnis •a vapur acırntaları ıunsın

d ,ı rıutmborat ııav•ıshıle IJÜ~YA!l:IY 
ı.o·ı ON J.l!\IANLAİH ic:lıı emtia kah ıl 
tHlilır •e DOGIW KO. :;:lME 'TO varl
lcb lir. 
~':ıkıııdıı Burgaı, V.uıı ve Ktıstınıt'l'YO 

hımıket odec<Jk vaıHırl.lr 

CUo v puru 14 K. eaııfye doğru 
Triton 'ap ıru <.G 1\. eaniye dol!'ru 
O•nymed•• upııru 1::! ıu •nta 

do~ru 

A uıstorıla•ııdan lıakleue u v~p•ırlar: 

Cllo nıpuru ı.ı K. ıarıiy o do~ru 

Triton '':ırııırıı :..G K. s 111iye doğru 
Oenymedea vapuru 1ll ıul ıata 

doğru 
Anı~terdaıııdaıı hareket "dırnek vap.ır•ar 

Triton vapuru 4 K. sıınlye doğr11 

Oenym•d•• vapuru 18 K. ııanl
ye tlıığru 

NIPPON VU&EN KAISHA 
(Japoıı vapur kumpanya'!ı I 

Yokolıanıa, Kobe, Daıreıı, Tsiııgtao, 
Shanghai. Hon ·ong, Singapor, Colonıbo, 
~ueı., Port Salt, 1T.nılr, lstanbul, Pire, 
Cenevre, Valenoia Li•erpot vo Glasgow 
\imanları arasında doğru posta. 

( Aktarmaııı n doğru ) 

Dakar Maru vapımı 20 K. aaniye 
doğru. 

Durun Maru vapuru 20 tıılıata 

doğru 
Tafall&t fçiu Galata'da Altuıoı ukıf 

Hanında FRATELLI SPERCO, ENRICO, 
SPEROO ve lılAHTUlıll.ARI halefleri 
.-a~ur aceııtahtına uıflracaat. 

Tel. l - 41~~-1 

KAnwausaai it 

ADAPAZARI 

·Türk Ticaret Bankasından: 
5/ 1ı1933 tarihinde çekilen kumbara ikramiyeleri 

Adapazarı Noteri ve kumbara aalılpleri huıuruada Banka merkednd 
ç•ldleo ikrarniye ktr'a JiltHldlr. 

M. Ket'11alpafa'da Fethiye lianıma 
Bartın da Muammer Efendiye 
E•kişeh'r'de Snleyman Boye 
Adapnannda Muzaffu Hanıma 
Teklrdatı'nda Kadriye Hanın1a 
Düzce'de Mehınet Şükrll Efendiye 
Yenişchir'de Şükrü Efendiye 
Adapaıarı'nda Sabı.hattin Beye 

200 
ıoo 

50 
50 
25 
25 
2S 
2S 

Adapuarın'da Nahit, Ha}riye, latanbul'da Cemil Hik-ı 
met, Eekl9ebir'de lbrahinı, Boı.öyük'te Şahabettiu, 
Mudurnu'da Turhan, Huraa'da lımet, Gemlik'te, Muı-ı IOO 
tafa, Scfranbo!u'da Süat, Bandırnıa'da Galip Bey 

ve Hanımlara onar lira. 

Adapazarı'nda 011naa Kemal, MObelcel, Ali, 
Kahraman, fataabul'da lamail Hakkı, Ayhan, Franko, 
Fahri, Bartın'da Hayri Bey llazı, Bandırma'da izzet, Saf. 
ranbolu'Ja Vaafiye, İ•mlt'te Turhan Fikret, Bolu'da 
Hatlcf!', Kütahya'da Sadi, Bi•a'da Muhterem, Gerede'de 
Melahat, G.yn'de Ahmet, Hendek'te Şebabettin, Bile· 
clkte Abdullah, KaramOrael'de Fethi, Düıc.,'de Ümit, 
Teklrdatın'da Sabri, Eakiıehir'de famatl Bey •• Hanım· 
lu befer lira. 

fıtanbul Belediyesi lıinları 

Ura 

" 
" •• 
" 
" 
" 
•• 

" 

120 lira 

Beılktaıta S.rencebey ıokağmda kAin metrük mezarlık .....,. 
satılmak Oıere kapalı zarfla müzayedeye konulmuttur. T&llp olar 
lar ıartuame almak liıere herglln levaıım mldllrlliftne mllracaal 
etmeli mllıayedeye girmek için de 161,5 liralık teminat makb 
veya mektubu ile teklif mektuplaruu 19· 1-933 perıembe pi 
saat on beıe kadar daimi encllmene Yermelidirler. 

* Çukurçeımede Taıhan 'yananda kulDbe: teminat 4,5 lira 
Kocamultafapaıa medreaeıi 12 No. odaıı ,, 2 " 

Yukarıda yazıla mahaller kiraya nrlecektlr. Talip olanlat 
tafsillt almak için Levazım MüdDrlnğtıne, mllıayedeye girmek 
için de teminat makbuz veya mektubu Jle 6 • 2 • 933 paıartd 
aaat on beşe kadar Daimi EncUmene mUracaat etmelidirler, 

VİRİLİN FERTILİN 
(erkekler içiu) ( kadııılar için) 

Adoml iktidar ve umumi zaaf• ve aaç 
dökUlmealne kartı dinç hayvanıarm gudd• 
terinden yapılrnıttır. Gençlik kuvveti.rint iade 
eder • 

Ecz.ıııo!erdoıı anıyııııı. Po t ı kutu ı: 745 

ViNÇ İLANI 
Karaağaç Müessesahndan: 
Mezbaha •• paymaballi iıkelesl Uzerine yaptmlacak olaa 

ketif bedelleri cem'an 900 Jira bulunan iki adet el ile kull 
Yİncln imal Ye yerine vaz'iyle lıler bir aurette teslimi kapalı 
ve yirmi rtın mOddetle münakasaya konulmuıtur. ihale 2 Şub 
933 Perıembe gllnU saat l 4 te mlicasesede yapılacakttr. Mlln 
saya girecekler teklif edecekleri fiatm yUzde yedi buçuğu 
betinde teminat akçesini makbuz veya mektup ıuretile teklif m 
toplarına lef edeceklerdir. Keşfini ve ıartnamesini 18rmek l 
MUdUriyete müracaat edeceklerdir. 

Doktor ibrahim Osman 

TEŞVİKİYE SAGLIK 
Nlfanta91 ·Çınar sok-ık 'No. 38 ( 15 inci nrnktep yanında) 

Her tUrlU tedavi ve istirahat vasıtalarına malik, en asri knnforl.ıJ 
ile tesisatı havi, meml~k·~tin en ucuı hastanesidir. 

TERMOJEN 
THERMOGENE ! 

LApa, yakı, merhem ve 1 

ealr ilAçlar yerine faideli bir 

.urette kalm Ye mahzurdan 

1 

' 

ariclir. 
Bitil• ecıaaelerde utıhr. 

lıtenbul'da perakende: 40 Kr. 

Aranıyor 
K } .. eri n.ih etıııin ~lunt O 

kıı\e iııd~n ..\ı·ı e:s A~a "e 
lianım oğhı \'ereııwa"yı ar! . , . . c• 
Yeıem}n .. eferberlııtın ıkın 
uesindı.• Ka} ~eri'niı~ Büyilk. 
çebaşı 'udaki yt-tim mekteb 
lstanlıul'a gelıni7, sonra aıı 
ınan ve ismi l\lust.afa oh1111 

Kendisini bilenlerin lstaJ 
L }' ' v • p' Çemuer ıtaş ta ezır . 

annesi Sima: karde~ı 
bete lınher verirlerse 111

1! 

edileceklerdir • 
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Londra Terzilik 
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KİSARNA 
Maden Suya 

Bu nefiı maden ıuyunu iftar ve ıahur sofralarında 
bulunduranlar mide ve barsak rahatsıılıldarından 
kurtulurlar. 

İştahı artırır, en ağır yemelderi hazmettirir, içimi 
lezzetli, temiz ve sıhhi ıofrs suyudur. 

Karaciğer ve böbrek taşlarını dUşUrOr. Taşların 
te ekkUIUne mani olur. Her çeşit haziınsizliğe, mide 
ekşiliğine, fİşkinliğine kum ''e şeker hastaJığına en iyi 
•e tabii ilôçt.r. 

,.ı ~lE---0-İKU_l_E -GAZ-HA-NE-Si -
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SON POSTA 

Beyoğlu 

Şubesi 

OstUnde .. 

Sultanahmet Sulh ikinci Hu. 

kuk Mahl,emeatndon: Ilcsiın Bo~ 
ile l!Ryriyo ve Elik met Hanımlar "\"C 

Enıi n Bt•yln vayiıı n vo m Oıterekon 
mutasarrıf oldukları Hocapa,ads HU· 

da\ tJrı lligllr cadı't .. slndo atik 83 ve 
ınilkerror H!l Hl c,.d:t 82,34 nunıarnlı 
ve 4 katlı ,.o 1 inci :katta bir tatlık 

ve lılr mutfak 'e bir oda ve 2 inci 
8 Oııc1ı kata lıirtır sofa ve 3 çor oda 
n lıirf'r lııllA YC .,ı ancfl katta lıir sufa 

v~ bir oda \'O mıkdarı k~fi babço ''e 

bir ı..ııv ı \'O der11:ıunda elektrik ve 
terkoı ·Hı tahtında lıir lı:ıp dUkl:am 

miıoteıııil haııooin h.nlei fuyuu zınııııu· 
da icra kılınnıı birinci açık antırma· 
sıoda 4000 lira fB.Jibi ıulıur etmlt 
ıso de kıymetfol bulmadığından 15 1 

giiıı ıııUdJ ·tle ı. o ikinci aç.ık artıırm:ı· 
ıını ıı icrıısı ta.karrilr ve mezk Cır art· 
tırmnr.ırı da 7 ~ubat 989 tarihine mn
eadıf ııalı g!infl sut 1~ to icrası mu· 

karrrr lıulunııııış olduğundan talip 
olaıılnrın kıymeti nıubammonesi olan 
GGOı) liranın yiııde yedi buçuğu nls· 
beti udo pey altças111ı hamilen yevmi 
ve &a.ltı ınczk Ordo Sul~nahmet Sulh 

lkinci Hukuk mabkeıneslne {)32/53 
ırnmara ilo mflracaatlım ilfin olunur. 

Adapazarı icra Memurlu§un
dan: Bir borcun ademi tediyesinden 
dolayı mahcuz ve satılması mukarrer 
40 adet loebol u ldirı araba tekcrlc-ği 
ve altı adet Bure:ı arıı.bası vo 13 adet 
tznıir l.t\ri nrnlıa mı~tığı ve 2G ad et 
nraba tekerleği \ e 4 n.det Tekida~ı 
kf~ri nrnha 23-1·033 J)azaricsi gUııO saat 

011 dörtten on altıya kadar Adapazarı 
ista~yoıı civnrında cemir ve kere to 
falırikasında aleni arttırma ile satıla· 
caıTı taliplerin yo\'Ul ve v kti meıkOrd:ı 
fa~~ ınnbalinde sat t memuruna IOzu
wu ınnracaatları ilin. oJundu. 

---SıtyFa 11 

Mütehassıs diş tabipleri yalmz 

ADYOL. 
Diş macununu tavsiye ediyorlar? {_·~-~ 

•• 

V L"I di~lerin ı:i ruıııesin ıııaıı: olur. 
1 Ağız kokularım izale l'dı~r 

A Yol·ı dişleri ıııci f!İlıi h \.ıtl ıtır • 
ili~ rt)<'rini kU\ H·l lt~ndirir. 

R OYO i 

· r~ılercıen 18 diploma ve 42 atın n.a-..dıy kazJDmışlıı .. 

Beyoğlu'nda 

BAKER 
Eski mağazaların en asrisi ve b .. tiin 

Türkiyenin en mükemmel çeşitli 

MAÖAZALARIDIR 

.15 Kanunusani ila ıs Şubat 
MEVSiM SONU 

münasebetile 

Blyiik atış 
Bütün dairelerde 

Fevkalide Tenzil4t 
EMSALSiZ FİATLAR 

BAKIR 
Yalnız iyi mal ve halihazırda 

her yerden ucuz satan 

MAÖAZALARDIR 

la ırsaitan · stila e edıniz 

Niksar Belediyesi için 

OOKTO ve ECZACI 
aranıyor. Tnlip olanların oeraiti 
anlamak Uıere Sirkeci'de Amasya 

otelinde Niksar Belediye Reisi 

Hakkı Beye mUracaatlorı. 

Zayi : 1!)31 - rn:J:.? dere yılında 

Jzmir liseııhHion nl<l:gım talıadotııa· 

meyi U) i ettlııı. Es .. hiııirı ııı,ı.mu 

yol,tur. ~~G Aı;:ıf lh·lıruot Ali 

1 tanbul Be ıncı fere Me
murluğundan: 'lnlıcuı. olup eıı.tı :ı· 
sırıa kar, r 't ril 1 iki .. JN m" t , . ...nyo ı un 
G. !at da 'I ı ı tı\l } ,·~ı.ddcsıı d . ' 6 
No. B 0 Ba.ı-l ' r an Efen ı ıı 
d ı:k~·ıında .ı;ı .ırtıır·rn ile 19- n:-ı3 
tnrıhıııo ııı ı u ıerş•. ıl Cı gOnO aat 
1,3) d;.ı at 1.' t;.. ııdaıı t.t pleriıı ırı ır•ı· 
c.aatlnrı il ıı • ltı ur. 

Zayi : :--ı•, rı~t>f ti ıı ılfaresindı ı. al
mal,hl oldu~ıırıı ıııanıa :ılt cUzd::ı .ı vu 
tatlıB .. ııı!lhr.ıııı ı ıa)İ oıı.im. Ye "ııi 
al&l"AğtıııJırn hı kıncı yvktur. S:ı ııılıa 
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Oı, at ' ••• a şı 

İpel<li bir kumaşı tetkik ederken nazarı 
dikkate alınacak mühim nokta budur 

lpekiş'in Sulf h namı'nda açılan İstanbul mağa
zasının elektrik l~rtibah bu esasa göre yap1lm1ştır. 

Bu eda gözleri kumaşları ren ini ve 
'i i farketmiyec derecede alan 
vve i, ters hiç bir ışık yokt r. 

apka Levaz matı D p 
En güzel ve en muhtelif çeşitler 

Top, İpekli kadife, Merinos, Tavfan, k pelin, derilerinden en aon modalar 
Tevşnn tnyünden erkek şapkaları. Toptan ve perakende satış 
Berrı;-l 11 nda 'J'fıııel muyd nı Ensiz sokak No. 7 ( Trarın·ny 

m a hail! n do ) •• P E 1 S S 1 S ~DUE:J:CE::::.ll2ii::;;;ai!ldl" 
~P."l!!~~'.ıTJı".:--J~7."'~~ 

yram 
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MAGAZASIDIR 
Merkezi: ISTANOUL Sultan Hamam No. 76-78 

TrLUO• 223.H 

ŞubHI : ( •ucip llatum ) Bahçe l<aPt No. 39-41 

ANKARA, Yeyen Bey Caddesinde No. 46 
Tr.Lıtrotl ıus 

Diş muayenehanesi 

V. HA YON 
Beyoğlu İstiklll coddeai Apartıman 
s~nıa Mariya No. 431 lmvumcu 

Süri Kar uai 4!:!11Bmr# 

Sahibi c Ali Ekrem 

Netriyat MüdOrU : Halil LOtfi 

KAnunu ani 15 
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EN MÜKEMMEL RADYO CiHAZI 
Blitnn Avrupa istasyonlan, bir itina vo mevıukly ti 

muti ka ile hazırdırlar. 

RADYO MERAKLILARI YALNIZtl 
SUperindOktan • Mikrometrik'li 

630 A 

Ti beti 
Yeni kapalı paketlerde 
daha temiz ve sıhht 
olarak satın alınabilir. 

Ufak ihtiyaçlarınız fçrn 
paketleri tercih ediniz. 

Bu yeni ambalaj sizi kıymeti ol
mayan başka mamulat almaktan 
korur. 

ASPİRiN 20 ve 2 tnbletllk ambalıljlar rcrnde 
her y.erdc bulunur 

• ' ............... 1 :>it... .... 1."':. " ••.• ' • • •, •• 

A ALARI 


