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M.Zaimis VeM. VenizelosSui- Telefon Şirketinin Yanlış
kastten Nasıl Kurtuldular? la~ını· Kim ~oğrultacak? 

Şırket lstanbul Halkını Başka İşlerde 

ihbarı YapanlstanbulluBirGazetecidiı-
seıınik, 16 (Huıusl) - lıtan

bul'da intişar eden TUrk UlDıtre 
itimli Fransızça ve resimli gazete
nın muharrirlerinden oldutunu 
ı6yliyen M. A1ema namında bir 
zat, bundan bir hafa kadar evvel 
Yunanistanın Peııte sefaretine 
mliracaat ederek Yuoaniıtana 
karıı beılediği muhabbet aaikaıile 
Ye kendilerini pek ziyade alAkadar 
edeceğinden emin bulunduğu 
kaydile mühim bir sır tevdi ed .. 
ceğini bildirmiı, bunun llıerine 
1efir tarafından kabul edilmiştir. 
M. Aıema'nın sefire beyanatına 
g6re, Sofyada, bir lokantada 
1emek yerken bir tesadilf eaerl 
olarak ıözlerf ni dinlediği ve anar
pıt teşkilitına men!up oldukla• 
rını anladığı bir Ruı, bir de 
Bulgar anarıiıtio Yunan Cumhur 
Reisi Zaimiı ile M. Veniıeloıa 
ıulkaıt yapacaklarını iflttiğinl 
Ye bir gazeteci gayretile bunlan 
Peıteye kadar takip ettijfnf. 
taıavvurlarını tahakkuk ettirmek 

Yanan Cümlıar Reisi M. Zaimia ve M. VeniHloı 
Ozere Atlnaya hareket etmek ihtimal ••rmediklerinl kaydet-
llzere bulunduklarını da llAY• mitler, M. Aaema lımln• 
etmİftir. Yunaniıtanan Pe,t• ıefl· deki ıahaın eyvelce Yuna• 
ri, 6ğrendiği malOmata Atina'ya niıtan hududu haricin• çı• 
bildirmekle beraber, bu ıatıa karıldığını, Bundan dolayı, bcıır-
p,ara koparmak aaikaıile blSyl• hangi bir lğbirarla Yunan efkA• 
bir ihbarda bulunmuı olma11 nnı telAı ve heyecana yermlı 
ihtimalini de ileri allrmOş tOr. ola bileceğini yazarak epey gll-

HAdiaeye bilAhara vakıf olaa rOltft yapmıılardır. 
Se14nik gazeteleri, bu buauıta Halbuki ıon gllıılerde Yuna-
epey uzun neıriyat yapmıtlar, alıtanın Sofya ıefaretloden Atle 
böyle bir ıuikaat teıebbtı.One ( Dnamı 10 uncu ıayfada , 

Fabrikacılar, Makine İçin 
Gümrük Vermeyecek Mi? 

SON DAKİKA 

Gazi Hz.nin 
Seyahatleri .Ankara'da Böyle 

Aokara, 17 (Huıuıl}- İkbıat 
.. Vekaletinin göıterdiii Unum Uz• 

rine muhtelif ticaret odalarında 
teıekkOl etmit kontenjan komi .. 
)'onlarının raporları vokAleto gel• 
bliıtir. Bu raporlarda memleketin 
hangi cinı makinelere muhtaç 
olduğu de teıbit edilmiıtir. Sa• 
nayiin inkişafana bOyOk bir ohem
ıniyet veren lktııat VekAlıtl muh
taç olduğumuz makine nevileri 
bzerinde tetkikat yapmııtar. Varı• 
lan neticelere g6re, TUrkiyenln 
daha bitçok sanal müe11eselere 
Qtıhtaç o!duğu anlaşılmaktadır. 

Q ıaoayiin tesisine imkAn ver
;e~ Ozere Kredi Baokaıı kanunu 

• alga edilmiş olan makine rD.m· 
rtık muafiyetinin tekrar iadeli 
•trafında kuvvetli bir cereyan 
baıladıtı ıöylonmektedir. Hatta 
Yeni Sanayi Umum Mlldtlrll Ali 
Recai B • d b •yın e öyle bir kanaat 

Bir Cereyan Var 
1 

t 

Gümrükto Ambaldj /talinde b•klogen 
makinelerden bir kumı 

izhar ettlji ileri ıtlrlllmektedlr. 
Bu Yaıiyet karıııında makineler-

den rllmrllk verrfti alınmamak 
Ozere yeni bir kanun ll7lhU1 
huarlanaıaıı beklenmektedir. 

Söz Derleme işleri 

~ Vali Muhitlio Beyin rlyuetindekl S6ı Derlem• heyeti dllu ilk 
ti0t .. 1Qı J•pb. Bll buıuıta Udnci ıayfaanada tafıillt Yardır. 

Memleket dtıhillnde tetlt#A ... 
galıatine çıkmıı olen Reiaicibn· 
hur Ha. tliln öJl•11• galcın E•ld
ı•hirl ıere/lenJ.lrrnlılerdil\ Gıul 
Hz. nin Ngtılaatl•rine •it son 
dakilcaJa a/Jıjınıız tel,,../ Ac-
6erleri 3 ibıci sag/amutlctlır. 

Cenup Hududunda 
Suriye ile Müştereken 
Gümrük Binalan Yapılacak 

Berut, 16 ( Huauaı ) - Suri
ye Rnıumat Umum MDdlrlitlnde 
topl•naa bir koml17on Ttırkiye • 
Suriye hududu ci•arında lnta 
edilecek gOmrDk daireleri hak
kında mOuk•relerde bulunmur
tur. Ahnaa malOmata naıaran 
Tilrklye ile Suriye hnkometlerl 
budutlan Dıeriade mftfterekoa 
gtımrDk blaalan inıa edecek-

lerdir. 

Bir Konyalı 
Suriyede Yakalanarak Hü
kumetiınize Teslim Edildi 

O.rut. 16 (Huıuıl) - Mahmut 
Eıat lımlode bir Konyab pollı 
tarafından tevkif edllmfttll\ Hu 
adam r•çeo HDe Konyada bir 
cinayet ltliyerek buraya kaçmlJ, 
fakat Tllrkiy• bokametlnln talebi 
Uzerln• yakalanarak Ttırkiye,. 
ıönderllmiıtl_r. __ _ 

Meclis Reisi 
Adana, 17 ( Huıul ) - Millet 

Meclial Relıl KAıım Paıa per· 
ıembo ,UnD t•brimlıe ıelecek· ı 
larclir. 

De Zarara Sokmuştur 
Telefon ıirketlnln yanht he

ıapları uymakla ttıkenecek rlbl 
değil.. Geçen rtın yine bu ıntun• 
Jarda tirketla otomatik tel•foa 
hiklyeainden bah1etml1, bu yUı• 
den ıirketln kaaaıına balwı oln- . 
rak giren 400 bin liranın lıtan· 
bul balkının cebinden nual çık· 
tağını g6ıtermiıtilc. Fakat bu hl· 
kAyo burada bitmlt deiildlr •• hl
lcAyenln geri tarah daha gariptir. 
Otomatik telefou hlklyeaiuJ anla• 
brken demiıtik kh Şirket oto
matik telefon yapmak taahbOdile 
929 aeneıinde telefon ftcretlerln• 
yüzde on zammettL Fakat otoma
tik te isat bu zam ile birlikte 
baılamaıı llzımıelirkea böyle 
yapmadı, aradan uzun seneler 
geçti, nihayet l.tanbul tarafının 
telefonlarını geçen ıenenin ıon• 
larında, Beyoğlu ye Kadık6y ta-

Şirketin MIUIW M. Vabon ( salıhı) 

rafınınkileri de birkaç ay e•Tel 
otomatik ıekllno ıoktu. Şunu da 
ıöyliyelim ki hennz botun tele
fonlar otomatik bir yaziyete 

( Devamı 8 ini 1&yfada ) 

Telif Hakkı Meselesi 
Herkesin Canını Sıkb 
Muharrirler Buna İtiraz Ediyor 

• 

A6ldha Dcoer, Ali Canip o• Reıat Nmi Begl•r 

Dlln Ankara muhabirimizin 
telgraf haberi olarak kıaaca yaz• 
mııtakı franaııca ye almancadan 
tnrkçeye tercllm• veya adapte 
edilecek Herler için bundan 
ıonra o eserlerin uıl muharrir-: 
lerlne telif halda Yermek llzun
ıelmektedlr. 

Fakat bu me1ele memleketin 
ilim Y• kOltDr vul7etinl çok 
yalandan alAkadu ettltl için 
Maarif VekAletinln, b6yle bir 
mecburiyetin ISaDn• ı•çmeal bu
ıuıunda teıebbOae baıladığını 
blldlrmiftik. Filhakika bu,nıa bir
çok muharrlrlerlmb eaerlerinl 

bqka l11anlardan tercDme Yey~ 
adapte ıuretile 'f'Ocude ıetlrmek
teclirler. 

Diğer taraftan Ulm adamları
mızdan bir k11mı kendi meılekle
rine ait eHrlerl e1'aerlya tercO
me ıuretil• yazmaktadırlar., 80. 
tnn bunlardan ayrı olarak buiDD 
ilmi Ye edebi birçok ecnebi .. er
lerine muhtaç bulundutumu da 
llerl ınrnlmekte •• bu •azlyot 
karııımda •cnebl eaerlerln mu
harrirlerine telifi bakla Yerllme
ıioin 6ntıne ıeçilmeıl iıtenllmek• 
tedir. Bb bqlıca mubarrirlerl
mizln bu mHole mDna1ebtlle 

( DHamı 8 inci 1ayfada ) 

Almanya'da İngiliz Casuslan 
-6- Yazan: Berndor/ 

HUi•nba Hr•gan eltili Vlllaelm.Aaf• llllUllU 
1 Y uı•m L6tfen 8 uneu aayfamıada okuyunua 1 



2 Sayfa 

Ha /kırı Sesi J 
SON P-0-STA 

~~~========:==============~=====~~~~=-=====================---=::::ıs:am=======-s::::=::===========~~~un~-ae~-~an~_, 
~~---.nı~--.---------................ _____________ J~~------------~ 

Günün Tarilıi 

TercümeEse~ere '~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~' 
IJ!~'1!! F~!~ı~!•P•~· Oç 
Ticartt mukanleleri mucibince ter
•Ume edilen kitaplann •H•llifieriae 
telif hakkı •erllmeaJ icap ediyor. 
Bu busuata balkımııı. diyor kl: 
Ali Bey ( Beyazıt llltıaatp&fA mı.

MllHl 17 1 

- Almanya Ye franaa Uo Japılan 
79al ticaret mukanlelvl macibiacc •u 11 ... ıerdan Tlrlr'9J• ~Yrlleeels 
kitaplara telif hakkı nrllmed mec• 
bari imi• Bizim .. rcl•• eaerlere 
faala lhtJyacımı• nr. En mlbim 
... ıutt. Frauuea " Almanca 
JHıl•ıftar, 8• iki ••flD mlllatt. 
mlelllfler Ye •aflrlerl l7le u telif 
•alddle tilh kuaat etmealer. Bu 
m8lraftleJer tatbiJr ...... DA ıeçtik• 

tea IOUa 111• saaaM.lmld ba liri 
ıı ... -. lals twcllme ,.,.ı ... ,.cak. 
llr. Çllakl ldta~luı ... ••W •lter
cimlerimla 4le fakircllrl-. 

* Baaan Fehmi Be7 (llGtekalt Şebu· 
debaıı Emhınunltlo •ab.ıleıl ) 

- lrfa. Ye fen H•IJ•mia ..... 
blsi terci•• ... ,ı_..._ mbtapl 
edeeek lıa.&ar ylk.ea..mlttlr• T•r• 
clme Hufere f••kal~ lhtiyaamıa 

•ar. Eaa .. o ldl&Jtçalanmıs h«sr,.Un 
aarardan tlkAyd ediyorlar. Fra"\H 
•e Almanya'da Hfl'ediJen Miylk 
ilimlerin Herlerl ~ok ntbet t8:rlr. 
KJtapçdar mDeıliflere t.ol pu .. •erir· 
ler. B sde buı tel'cıi••lerl lcit&pç.:lar 
bile almaclıta için blaaat f•\'la:Urtak 
7apuak borca ~lrank baatarı • Iar. Bu· 
au yapa bilenlerde pea aır. Bir a• te• 
llf hakkı or~ •Jk ~ıı..ara& ..,ıı•y ... t blla· 
bUt'Cln b.ııtlı.•ııııın. ~i;:y;~ k!ta platı ne 
tercüme eden ~ulııour, ııae .ie ataHn •• 

* ~udi H. ( Fe:ıer • Balat caddesi 91 ) 
- l\:.ı.r1f V•kileti Alıaaa7a H 

Fra•ea ile 7apııa:. tı caret ••a•ed .. 
lerl muc:blnee nat rl•re •• mlellif
ler• •er lecek telif 11cutler1nin leht-
n1iae olarak halleti!l•••I• ••tplmüt
Beoce bu .... ıe ,01r •t.Gh!mdir, 
Mem'ekctin irfanını al&k•dar eder. 
F,_ .. ve Alıa&aJ•'•111 an• eMrMl'iae 
,e1ı •ulltaeaa H Macie flaadlt• katlar 
.llal• allda,tla itap •il• t•rclm• 
etlUm .. ııtk. Aaal ı·m.Uden IOllra 
.... Jacak. Klıap~lar balal'aadaa 
flk&,.t ... rlerk• •ları bir el. 
tebf ulıtlu Termiye .. eltu tutarNk 
.. .... ......... ..,.. .., ••ldla• 
t.U. blrak•amıı el•u. Vekaleti• 
b9 ı.. ltir ı•r• bulaea1t flpheılscllr. .. 

Naci H. ( Nuroımulye lılenrene 
Mhlt 87) 

- Bizim tercihae ••lmlt eHrlwe 
-. •k•uıL kadar lbtl7aamıs •udır. 
F.akı lıaufl., 1 e yapılaa Wr~k tercl
melor i I• çoı.. nokun Ye ek•eriai yan-
lıthr. Avrupa medealy•tİ•i kabul 
ettik. BOtiln kıyaıet!I illa. •• fen 
eHrlerinl tercGmeye mecburus. E11• 
Hn kitapçılarıaab fibl •••er~hal.

rimis de IY aır.arıça alık tan tlkAyet
~ller. Maarif Veklletı itin eheınmr. 
yetial tamaınea anlaaaıt •• ltla mO· 
•İl bir .. kilde 1.. iline ba,ldmıtl,r. 

Kalp Sektesinden 
Devlet Matbaau mllrettiplc

rlodeu Mehmet Rqit Efendi don 
aabab vazifeaine ıltmelde iken 
Aı ııofya camii 6oDnde kalp ıek-
tewadeaı 6lmliftllr. 

Meçhul Kafadar 
---

Danışıklı Dövüş Usulile Soygunculuk 
Yaparak Hamamcıyı Dolandırmışlar 

Samatyadaki . Atahamamında evelial ıftn çok arkadqlanaın yapmıf olmua lbtimr.Wadea bahaetmJt 
tuhaf bir 10yaunculuk hAdiıeal teablt edilmittir. ve mesele neticede poli1e haber YeriJmlftir. Hamama 
y aphtımız tahkikata nazaran e'velkl ana Dç arka· gelen poliı memuru tahkikat yapımı Ye ham .. 
deı Jıkumak lsere Atı hamamına ıitmiıler, hademesi lımaili kabahatb bulm111 n fıl halim.it 
yıkumıılarcLr. Bu Dç arkadaftan blriıl itini daha olmak için de lımailden bet lira alarak qyalan 
eYYel bitirerek ıoyunma yerine diğer arkadaılann- çalman m~terilere Yer~lftir. Elbi_ffl~ çala-
dan enel titmi9, fiyinip dıtan çıkmııtır. Falt:ıt adamlar pof~•• •e!dilden ifadede Sirkecıde otm-
biru IODra glyinmiye elen diier iki mrkada elb • daklanaı, iııml~rinın Çelepon Ya Mehmet oldutmm 

• .....a d b a 1 Heri ılrmtlflerdar. Fakat hamama tahkikat yapmıı 
Ye ~m...-.ann aa ir ~ımının Jetinde yeller Sirkecide bildirilen aclruta blyle kimHler oı.. .. 
••tifi~I hayretle flrmD!lerdır. cbjmı alayınca bu Gç arkadq.a doluchna olchaia 

lln arkadat l>u ••ııyet lrarıısı~~· hamamcıya neticelİa• YUDllfbr. Falhaldka bu Ds kafadan• 'a 
mkacaat etmitler, bqlanna gelen ııı anlatmıılardır. ..kilde dolandırıcılık Japbldan uanedilmekte " 
Hamamcı, bu İfİ, kendilerinden daha evye) çıkan meçhul mOıteriler arudmaktadar. 

----------.---------·----------
Kooperatif 

Dokumacılar Kooperatifi 
Faaliyete Geçiyor 

lataobul dokumacılar koope
ratifualn teaial muamelesi tama
mea ikmal edilmlıtir. Kooperatif 
dllnden itibaren faaliyete geç
miıtir. Allkadar1arın Yerdikleri 
mal6mata s-lre kooperatif, doku-

ma Ye bez fiat 'arını biraz ucuzla
tacaj'ı aibl harice Tftrk dokuma 
•• bezi aaaderemeye de çaJııa
cakbr. 

Şehrimizde mevcut otux ka· 
dar ~ öçUk ıanayi ıubeainin de 
kooperatif t .. lıiUae hamlandık
lare a6ylenmekt•dir. 

Bir Noktayı Tavzih 
Cuma ıJiinkU nüıhamızda Irak 

kar ah F ~yıal H.ıretlerinin ıehri
•iadeki emllkiadea ballaaderkea 
Karal Huntlerinin Yaaaaiatan
clald emllldae mukabil Yanan 
lallr6•etinia 15 milyoa clrah•I 
'lerditial , .... ,bk. 

Kıral HuretleriniD umumi 
Yekili Azia llalamut Bey, 15 
milyoa clrala•İDİ• kandili tarafıo
clan Yuua lalk6metindaa talep 
•• iddia edildiğini, hlcllMnin 
laenlb talep ufhHında oldupnu 
bildlrmelctadir. ----Beylerbeyinde Ramazan 

Beylerbeyinde Ramazaa •ece-
. lerinde gazinolard• tombola oy· 
aanmaktachr. Guino · aahiplerl 
tombola oyunlarııada Hilaliabme
re .mühim bir hiuc ayırmakta
dır. Beylerbeyi Nahiye MDdirioln 
aldıtı bu tedbirle HilAllalt, 
mere mllhim bir menfaat t ... in 
edilmektedir. ----Kaçarken Tutuldu 

Niyazi ismind~ biri Topanede 
Abalı hamamında yıkanmakta 
olan İbrahim Ef. lıminde bir la· 

tin bohça11nd•a pantaloauau " 
paraıuu çal arak aawfurken ya
kalanmıtbr· 

Mulıarrirler 
Kooperatif 
Yapıyor 

Hab~r aldtğlmıH g6re, ff!hrl· 
mizde kitap yazanlar arasında 
bir "Kitap Yazanlar Kooperatifi" 
tqkil edilecektir. Bu makıalla 
Bulıaı· kooperatiflerinin tqkilAtt 
tetkik edilmektedir. Tetkikat neti
ceıinde bunun için bir nizamname 
yı.pılacaktır. Kooperatif, mubar
rirluin Hcrlerini baıhracığı u-ibi 
ayrıca bir de ubş mapza9~ aça
caktır. Bu maj-azada ut'oı fiatle 
kitap ntılacalctar. 

İhtilaf Var 
-----

Seyr;sefainin Alacağı 
Para Ne Kadardır? 
Yeni teıkil olunan Tlirk ıeml 

kurtarma inhiaan bu~den itiba
ren faaliyete ge~eceldir. Sirketin 
,ıızde yetmit hil9Mi bOktimete 
aittir. Di;er yDsdc otuz hiue 
lae Amiral V u I P ap ile, latanbal 
meb'uıu Hamdi Beye •• vapur
culudan Kalkawan zadeler• aittir • 
Eski gemi kurtarma tirketioe ait 
heaaplar tetkik edilmektedir. Va 
kazancan mile .. ialer arasında 
takıimi mevzubabia olmaktadır. 

S.yriMf ain idaresi firkete 
mOracaat ederek yftz kırk bet 
hissesine iaabet eden kazancı iıte
miftir. Şirket Seyriaefainio kazanç 
biaaeaini teıbit ederken Seyriaefa
lnin ıııkette bulunan bir memuruna 
iki ytıa lira maatla, yllbaf1Dda 
aıemurlara verilen ikramiyeleri 
de muraf diye göıtumektedir. 
Seyrisefain ise bu masrafLn 
kabul etmemektedir. ihtilaf Sey
rinfain f dare Mecli.ioe intikal 
etmiftir. Mediıin bu mall'afları 
kabul ebniyeceği aöyleomektedir. 
Eaki Gemi Kurtarma Şirketi 
birkaç ıene içinde liç yOa bin 
lira kadar bir para ka.ıan1ru1br. 

Gece Yarısı 
Bir Hırsiz Cürmümeıhut 

Halinde Yakalandı 
OıkilplD Mubaaram ojlu laman 

isminde biri eyvelki rece KDçllk
pazarda 14 numaralı bakkal 
dOkk•mn n ••ma kilidini bir de
mirle kırarak içeri:re ıirmiı •e 
aoygunculuk yapmıya batl&Jnlfbr: 
Fakat o 11rada dnkktnaa lııladaa 
geçen poliı memurlan bınaslan 

cDrnıllmefhut halinde yakalam.,. 
lardır. 

Muallimler Arasında 
l.tanbal muallimlwl •r-•tla 

bazı nakiller yapalmlfbr. Gai 
o ... npqa Ol'tamektebi .... 
Kemal Bey Cftmhuriyet Kır. orta
m.sktelai riyaziye muaUimlithıe, 
Muallim mektebiae mlllaak ort.. 
mektep fran•ızca mua111ml CeW 
Memduh Bey Gali Oımanpqa 
mftdlrl&i'Dne, Gazi Oamans-p 
fransızca mualliml HDıamettin B. 
Clmburiyet ortamektebi fra•m 
muallimliğine aaldl " tayla Hil
mitlerclir. 

Buğday Ve Afyon 
Diba lıtaabala Aaadola we 

T rakyadaa alb ••ron bufday 
gelmit •• iyi mallana kilom alb 
kwat on dört aaati•dea Mbl
mlfbr. 

Banada afyon la...U.. ...,.._ 
retli muamelw olmakta " .,,_ 
ytlkHlmakteclir. Din Jlnr.I lld 
ıaadık afyon ublmıfbr. Haakly 
maUannıa kilom 826,80 dea ... 
••ele allınlftlr. 

Fena Halde Yaratandl 
Stıleyman isminde 77 1•11nda 

bY. hamal Betiktap ıiden bir 
tramyaya asılmak iltenıit. fakat 
birdenbire mDYazeaeainl kaybe
denk yere dlfllalf ve feaa laaWe ,...........,-. 

._ ___ .& ·----..... 

Söz Derleme He .. 
yeti Toplandı 

Dünkü içtimada Muhtelif 
Komiteler Seçildi 

T•k DilinJ Tetkik C.mlyetiH 
7arcbmda bulunmak Oure tet•kkl& 
M• 5aa Der lem Heyeti don ilk 
~tlmaını Ş.lalr Meell•i .. ıenanda 
ppb. DGnkO lçtlaaa Uılll hanı• 
oJmalr Gaere 55 aaa ftirak etmlıtL 
Maarif Mldürl Haydar B. komitelere 
aza HçilmHlnl, Mlderria Muaaff• 
a de d6rt komite teflıllini tafep etti. 
Komitelere ıu anlar intihap edJldla 

Sh Derleme Komfteai .. Kadıkl1 
U... MOdlrl ZGbta, MualUm S.41. 
Calu otlu Ahmet, Muallim Baba. 
Ylk•ek Muallim Mektebi MGdiU Mu• 
••ial Baha Beyler; Halk Bilaiıl Tet
kik Komıt .. ıne KonHrntuYar MGdlrl 
Y•a Ziya, Halit, Hakin Sllaa. Ge• 
l•MYI Mldürl Cafer, Arala •m 
s.,&.rı S..'at H U..leJııJeri Xetltla 
K•.Stealae C.l&I E•t, S.n' ati• 
Mektebi MlldlrD Ziya, Ku LIHıl 
Müdlrl Zeki, Kıs Ortaınelrtep Mitd .. · 
rl Nlnm, Kıs Saa'at Mektebi llüdM 
Aa• Beyler; Halk Saa'at H Ecl .. 
bt1at Komiteıin• CGmhurif et Ku 
Ortamektebi MDdGrG Kema Emin, 
Kbım Nami, H~Ht Fahri, MaalH• 
M.tafa Nihat, Mualllm hıeu Be1ler 
ı.p&.W.. Komitelerin m .. alalnl ı... 
sim için de KaprGIO sade Fuat, MI· 
denla Muuffer, Mailrif MGfettiılerİa• 
den Ali Canip ve Reıat Nuri, Han. 
Eti llWbü Himit, Maard llldilrl 
Ha1clar Beyler lntilıap edildiler. 

Kabnsa Giden Muallimler 
U.. muülimlerindea ls..U 

Hikmet Bey Kıbna erkek Ye im 
lileleri nazırlıjma. relikua Mey. 
hibe Hikmet Hanım da Kıbraa 
kız Jiıul mOdDrlDiOne tayla edil
mlflerdlr. 

Ozom Müşterileri 
8lrlmua Alw laeiııied IJ.ra

cat Ofisine mlracaat •••'* 
Tnrkiye den U.ıllm, incir, palamut 
elmelr latedilderial bildinaiflerdir. 

Bir Doktorumuz Ef ganistanda 
Doktor Alıdllkadir Beyla, teafı 

••mele Uzer• olaa Efrulataa Tıı 
Faklllteal.ae Milderrlı olarak ıönd .. 
rllmeıl takarrtlr et111!ftfr. 

Kim Tayin tdilecek • 
Ene1ce iıtifa eden asliye 

mahkemeleri birinei refai Feyzi O.. 
im Beyin yerine laeah ldmae ta
yia edilmemifttr. Haber aldtjı
ma.a göre Adliye Veklletl lıtan
bul icra Reiai Suat Beye bu ... 

aifaJİ icra Reiıliii .na.. Ue ka
btl edip etmi1ecetinl aoDIUfhll'. 

Borsada 
Hararetli 
Muameleler 

Dla Eaham •• Para Bona .... 
hararetli •aameleler olm1qtu. Dl
,_ •••ahlatct. ••be• Aaadol u7ll 
~ittir. Din dilyaaa aa•ahhi .. 
lH, boa Anadol ~ Anadolu biaae 
.. ne.U 24, A11adola tah•'ltb 4338, 
... ~. çi•eate ı ıao, Rameli ...... 
.,.. 510 ... naua••• allrmlftUr. 

Jon Postanın Re•imli Hikige si: Pazar Ola Huan Beg Digor Ki: ) 

Be - Komu .. ıu 2 - MObarcklerin hayli içti- J - Bu yüıden birçok fakir 4 - Ne mOnuebet Hasan B.; 
kariaDın da faydaıı olurmu? 

5: Hauo B. - Sala 
bitenden haberin yok azizim. B. 

· • bir karı• 
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He •• gun 
Bizde 
Operet Hayatı 
Ve Sarı Zeybek 

----------- M. N. -
İstanbul belediyeai ıehir tiyat· 

roıu ( eski ismile Darülbedayl ) 
bu seneki temsillerinde söze aaı, 
lakardıya nağme katmıya ehem· 
•iyet veriyor. Bu itibarla tehir 
baskısı ve yardımı attında iıliyeo 
bu ıan'at ocağının hayatında yeni 
bir çığır açılmıı olduğunu ı&re· 
rek sevinmemek elden gelmez. 

Arada sırada Beyoğlu tiyatro
lar. na uğrayarak temailler veren 
Avrupa kumpanyalarının operet 
temtlllerlni gören ve operetten 
sinemaya naldedilmit kıvrak 
fiUmleri aeyreden İstanbullu 

r Son Postanın Resimli M-;kalesi a Sarltoılak Ve Pişmanl•ll. a l 

1 Bı.tlardan üç şey hbıJ olurı 3 - ÜçilncUıü pİfmanlık 
Biri neı'• (ÜzDm) 

- 'O " Er -

SON TELGRAF HABERLE!!İj 

Büyük Gazi Derincede -

Sözün sa ı 

-----
Münderecatımızın çoklu
tundan dercedilememiş
tir. 

Ziraat Bankası 
Müdürü 
İstifa Etti 

Ankara, 17 (Hususi) - Zira
at Bankaaı umum mDdftr 
Şükrn Bey istifa etmiştir. 
hal olan umum mUdllrlDğe 
ya Meb'usu Kemal Zaim 
tayinini muhtemeldir. 

İki Tayin 

Mnn
Kon· 
Beyi• 

Ankara, 17 ( Hususi ) - An
kara vali muaYintiğine Yillyetler 
idareıi umum müdür muavini 
Sallhaddin, belediy~ reis muavin
Jij'ine de eski lımir belediye 
muavini Mustafa Adli Beyler 
tayin edilmitlerdir. • 

ttmaıasıer, belki bu ilk adı·mlarda 
• mukayese tarikile - kusurlar 
bulmıya yeltenir, fakat bu muka
yese tarafı ihmal olununca, ılipbe 
yok ld, yeni açılan ,bu çıtır tehir 
tlyatro•unu hem temail hem de 

:":u:~· h•r;::~::~f·,~:!'.:~~ı~~~ Reisicümhur Hz. Derinceden Gülcemal Sanayiin Himayesi 
alkıflanmalıdır. Ankara, 17 (HU1Ui) - Tef· 

... o~·:~:~~!;::!~~:·;; Va purile Mudanya' ya Hareket Ettiler :~:~:Tı·-:1:.~:E,;?~ 
edilen .. Sarı zeybek ,, i •eyrettim. Derince, 17 (Huıuır) - Gazf Hazretlerinin ve Jıtaıyondan itibaren yaya yDrDyerek halin dikkata abnmıtbr. lktaAt Vekl-

Operet diylnce habra ne maiyetlerinin rakip olduklart huıuıl tren bu aelimladılar. Belediye reiıi va11tasile sevgi Ye Jeti ıanayiimizin himayeıi l~n 
relir? Bir operet vUcuda ıetiri· ıabah saat 9 30 da Derinceye yuıl olmUftur, ıellır.Jarım bildirdiler. yeni esaslar teklif edecektir. 
Urken hangi noktalar 16• &nOnde lıtatanbuldart ~elen heyet Gazi Hz.ine vagonlarm- Kolorduyu, VilAyeU, Belediyeyi Halk fırkaıım zi· 
tutulur? Bunlar malüm feylerdir. da tazimlerini arzetmiılerdir. yaret etliler. Lisede tarih ve tllrkçe dertlerini takip 
Fakat, bir Anupa opereti ile Gecedenberi bilyDkmOnciyi iatuyonda bekliyen buyurduktan •onra Halk Fırkası aalonunda verlJen 
operetçiliğe yeni batlayan TUrki· halkın coıkun •• ıamiml teıahtlratl. Ga~i ~~Zl'et~ ml\kellef ziyafeti şereflendirdiler. 
}'ede bu esaslar arasında bir aa lerini mOtebauiı etmiıtir. BUyOk Reıs bır ıka saat Halk evinin meaaiıinden memnun kaldılar. 

Derincede kalacaklar, bilAbare ihzar edilmit olan Bundan ıon.ra şeker fabrika11 yerinı', tayyre mey· 
fark ıözetmek, belki lllıumludur. G ı ı ·ı M d h k t d ki d' n cema vapura e u anyaya are e e ece er ır. danmı geıdıler. 
Her halde lstanbul ıehir tiyatro· B 17 (H at) V I' h"k~ t k 1 V k·ıı C J l B uraa, uıu - a ı Ye u ume er Ana khsat e ı e A . Ef. UlccarJarla tema• 
111, biraz da yeni baıladığı bw Ue halktan • bUyOk bir grup bu sabah erkenden ve iktaıad1 Taziyeti tetkik etti. Saffet Bey 
ite karıı halkın allkaaaaı uyan- Mudanya 'ya hareket etmiılerdir. Mudanya ve Bursa fırka ve halkevi itleri ile metgul oldu. 
dırmak için bası exetra tedbirler heyecan içindedir. Halk BOyllk Gaıi'sine bir an Bnynk halAıkir akıam aaat 18 de Buruya azi• 

d. alıyor. evvel kavuşmak için aabırsızhk göstermektedir. met buyurdular. tezahurat de.,am etmektedir. 
A•nw• tusında vDcude ıeti- Eıkifebir 11 ( Huıuıi ) - Büyllk Gazi dU,.o Aakua, 17 (Huıuıt) _ Gazi Hz. Bmıadan 

rDmıı "ölan bu operette rtzel abah aaat 10,8 de Eakifebirl tf!trif ettiler. Hafk --~Balıkesir mıntakaaina da geçecektir. lktuat 
nUktelere, zarif maımunlua de- daha ak9amdan ayakta Ye yollarda aziz Reial VekıH burada zeytin ve zeytlayajl mahaull hak· 
tilde, meddabhk tarı.ana ve mer- bekliyordu. Köylerden yhlerce ailYari gelmiıti. kında eaaılı tetkikat yapacaktır. Son s~manlarda 
hum ıanatklr Hasan Efendiyi Trenin iıtaıyona ıirme1I ile beraber coıkun bir ıeytinyajı flatı çok dlltmOftllr. 
andıracak tekerlemelere bundan .. Yqa .. aeıi göklere 1Dkaeldi. Halk aevgı ve ... lkbıat Vekili memleketimizde bir zeytin yatı 
dola11 ltııum 16rUJmlt olıa vinçten atlıyordu. Gaddeler dolmuıtu. taaflyehaneıinln yapılıp yapllmıyacatını tetkik ede-
ltrektir. Bu içten ıelen ıayjı teıahftrll BUyUk Reili cek ve yapılmuı faydah lae buna bir imkln ara· 

• çok mtHeba11iı ettL yacaktar. 
Eıer bir aa daba ıekA •• ka· 

••• ıayreti urfolunuydı, Botnak 
~. Pomak konuımaılle karııık 
'- ArDawt taklidi yapan Htıım 
Beyin omuzlarında oyunun ıonuna 
lcadar taıınan ,aldDrme •aziful 
bir aı da kelimelere •e i,;Ozel 
Tbrkçeuin kıwak nOktelerine naılp 
olurdu. Kutlanılan tekerlemeler de 
•rbk çok eskimit ıeylerdir; mu
ılkisiade alAturka muıikiyi geri 
bulan ileri bir operette " çaktır 
değittirmek" , "içini boıaltmak,. , 
"ihtiyar tabanc&1ınıa çakar, alma11 
olmasa" ve buna benzer orta oyu
aa~ clnaıların• dinlemek pek HY• 

~ okıamıyor. Sonra iki cll;nlede 
aır: 

- Anladın mı? 
Hitabını tekrar eden bir ka· 

ranıanla, 1abut ermeni tDrkçesl, 
aa~ bir kadıo ağzına yakıımayor. 
d• bPerette •uiki zevk verici· 
ır; unun kıy tl 

ze dQ y ~· •rint &içmek bl-
ımez. a nız •••rla-!dan ıD-

aGlerek, kahraman TOrlr ki 
rın11a • ., • • ÇOCU a• 
d mertlıgmı nota nota ifade 

•
1 

en ıeybek havalaraodan lalı 
0 

lbazaa birkaç moldi .: Sar1 
l•ybek,. de yer bulmala İdil 

Zeybekler oynuken ~aJ1Dao 
Jı.va kıymetli bir bestedir; fakat 
bu kıymetli besteyi r•nç beate• 
lc&rı, ilerideki operetlerladea 
blriıi için aaklıyamaz midi? 

Yunan Kabinesi 
----

M. Venizelos Tarafından 
Teşkil Ediliyör 

Atina 16 (A.A.) - ( mftatacel
dir ): 

M. Çaldariain kabine teıki-
Hnden ıarf ınaza etmesi üzerine 
M. Zaimia, M. Venizelos'u memur 
etmif ve wumafleyh te k~bul 
etmittir. Yeni kabineye M. Mıha· 
lakopuloa, M. P.apa Anastaıiyu, ve 
M. Kafandariı dahil olacaklardır. 
Meclisin dağalmaıı muhtemeldir. 

Dört Amerikalı 

1 Bir Talimatname 
Din Adamlarının Kıyafet

leri T esbit Edildi 
Ankara, 17 (HU1uıl) - Yeni 

bir tallmatuam•Y• nazaran Tnr
kiyede bUtllo cami ve meaçitler 
hakiki ihtiyaca ıBre tasnif edile
cektir. Tasnif iti Evkaf Mndnr 
veya memurlan, bulanmayan yer
lerde de en bDyOk mOJkiye me
murunun tensip e .. eceği bir heyet 
taraf.odan. Japılacak, kararlar 
Umum Evk MBdDrlDiGnce tas
dik edildikten ıonra kat'iyet 
kesbedecektir. 

lnhisaların Islahı Raporunu 
Hazırlamaya Talip . 

Ankara, 17 (Huıuıi) - 4 kl
tiiik bir Amerikan grupu inbiur• 
larınuzm ıılahı için rapor h~~r
lamak itinin kendil~rine ~evdıınl 
hllktimete teklif etınlflerdır. B~ 
larm lstanbulda hazırladıkları 

Vliz, imam, hatip rlbi din 
adamları ıiyab yeya koyu renkte 
cDbbe veya ilmiye caketl aiyecek· 
Jer bu elbise il• ÇUYal, teneke 
kOİe, zenbil, heybe tibl t•yle; 

tatı:luyacacaklar, ıeref ve bayaiyet· 
muhil hallerde bulunmıyacftkfardır· 

= 

teklifler muvafık aörilllirae rapor 
hazırlama iti kendilerin• tevdi 
edilecektir. 

İki
2 

Ölüm 
Eıki Hariciye Vekillerinden 

esbak Tokat Meb'Ulu Bekir Sami 
Beyle riyaziye Oıtatlarındao Halit 
Bey dün vefat etmiılerdir. 

1STER iNAN, /STER 
,.. Erıant bakır madenleri minHebetiJe, nktile E~ra· 
nlde muta1&rrıflık •tm"t olan Mihren Boyacıyan 
Efendi. o mantakada altıaıa au halinde aktsjı hakkın• 
eh ıuaiü._at nrlyor ve diyorld: 

I Mısır Tahvilleri 
----

Üç Tahvil Büyük 
ikramiye Kazandı 

Kahire, 16 (A.A.) - YUzde 
Dç faiz Ye ikramiyeli Mısır kredi 
fonıiye tahvillerinin 15 klnunu• 
ıani 1933 tarihli keıideainde: 

1886 tahvillerinden 195.621 
numaralı tahvil 50.000, 1903 tah
villerinden 723.664 numaralı tah
Yil 50.000, 1911 tabvillerincıen 
2tl.122 numaralı tahYil 100.000 
frak kazanmıtbr. 

Umumi Af 
Suriye ihtilalcileri Hapisten 

Kurtuldular 
Şam, 16 (Huıuıl) - 926 ıe

ouinde Suriye ihtili.line lttirak 
eaen otuz kadar dOnD ihtilllci
ıinin mahk6miyetleri affedilml.-
tir. Yak1Dda dijer ıiyaıt mah· 
k6m1ar.a ela tamil olmak nıere 
umumi bir af ilin edileceji ı6y• 
lonmektedir. 

iNANMA! 

İtalyanlar 
Ansiklopedilerinde Tür

kiyeye Ver Ayırdılar 
ltalyaolar tarafından muauam 

bir Anıiklopedi neıredilmekteclir. 
Bu Anıiklopedlnin 12 inci cDdln
den Gazi ve Türkiye ,çln bir Al 
sahife ayralmıt ve babia pek Iİta
)'ltkAraae yazılmııt.r. 

Deliler Arasında 
Feci Bir Cinayet Oldu 
Bakırk6yde emrua akliye hu

tahaneainde yatan OA:lclarh 
Aılh oğlu Mahmut ÇıbıkWı Sa· 
dık otlu Rahmiyi boiarak &ldtlr
m Dıtllr. 

Gardiyaalarm bu cinayete 
na1ıl mhi olamadıkları tahkik 
edilmektedir. 

Kiralar 
Geçen Seneye Nazaran 

Yüzde Kırk Düıtü 
Şehrimizde ıon birkaç aydaa

bcri kirabk •• Ye aparhmanlar 
nazarıdikkati celbedecek derec .. 
de çotalmıttır. Şehirde her adam
da kiralık apartlman ve eYlere 
teaadllf edilmektedir. 

Yapılan bir tetkikten çıkan 
neticeye gire, aparbaaan fiatları 
naıan dikkati celbedecek kadar 
dD1mli9tDr. 60-70 liralık daireler 
kırk liraya kadar dDttllğtl ıibl 
otuı liralak dairelerde yirmi bet 
liraya dUtmOıtUr. Ônllmllzdeki yaz 
mevıiminde aparbman Ye •• hıta· 
atına de•am edilcllti takdır(l e 
klralarao bDıblltOn dOfeceii mu
hakkak g6r0lmektedir. 

Yeni T eşkilit 
Maarif Veklleti latanbu1°uo 

buıuıt .,.ziyetini nazandikkate 
alarak yeni bazı teıkilit yapmİJa 
karar vermiıtir. lıtanbul'da Maarif 
ml\dür mua•inlerinin adedi üçe 
çıkaralacakbr. Bunlardan biri ilk 
resmi Ye hu.ıuıl mekteplere, diğeri 
resmi ortam~kteplerle liselere. 
Uçüncüstı de hususi liselere baka• 
caktar. Ayrıca bir umumt mBfet
titlik makamı ihdas edilecek •• 

• 

katiller Ağır Cezaya Verildi 
Rumeli hanında madam Aato

'ttneti aldilren Sokratla cftrDm or
lijit Todorinin muhakemelerine 

.. Şehrın eenup .. mtindeld datıa -4ttnda itedeıt• 
beri rD• )'irml meuo derinliflnde bü,yOJc bOrDk mata· 
ratar ,,. mubtellf yollar açalmıttır. Bu mataralara, 

arasındaa alup ıelen kaynat ma~ı H yeıil ıuJa11n 
çoja tahtelan mecn bulup lca1bolur Ye adltebakial 
blyülr arklardan ••çerelc tehir kenarından ı•çea Dicht 
nehrine akıp ıider. Bu ıulara bir demir parçaıı oa 
4aldka babnhp cılcanlıua, altan reaıine raivaniae 
oldutu rörlll8r. hnlartn altta zerratı olduğuna 
tlphe yektur. • 

' bu makam lstanbul Maarifinin 
erun ••rkezine yakın yerlerden ,.. btık1r tabakalara 

~~ ... betinde Ajv ceza mah-
de ba9lanacakbr. 

1STER IST6R •1NAN. 1NANMAI 
mtirıakabeıile meıgul olacalchr. 
Y-cni letkilit önlllblizdeki dere 
ıeoeıi içinde tahakkuk ~'mit •• 
faaliyete ıeçanit olac:a1lbr. 



Memleket Man%araları t /lctuat 

Burdur 
Asri Bir 
Şehir Olmuştur 

• Üzümlerimizi 

KastamonulzcileriSeyahatte ~~!'mıgoruz? 
Burdur, Orta Anadolu'nun 

16ller mıntakaıında lmrulmq 
tirin bir ıehirdir. Şehir mtltbiı 
zelzele ve yangınlarla çok ıede
lenmif ve feliket ılrmllf, fakat 
bu tesirler oawa 7enlle1mealne 
•• aRileımeala• yardım etmittir. 

B S h K T 
1912 ıene.inde TDrlrlye 52 

u eya at astamonu Ve aşköprüde ~':.!:~t:-1:'ı:ım~: !"ıoA~ 
8 .. ..k e· AIAk u d d ra1,. 600 bin ton &ıtlm latibaal uyu ır a a yan ır ı ::~:~~ :.~e0:.~::1.::: 

Kadretli •llbeac:lialvin çladiil 
ıeldr harttuile Burdur'a uld 
mamaraıı detifmlf, eeld dar •• 
dolaflk aokaklar, dam ••l•r y .. 
riDe, ıenlt caddeler, url eyler, 
IMtoa binalar kaim olmaıtur. 
Bilb ... a birkaç HH enel bqtaa 
b... betonarme olarak yapdaa 
ÇUfl• Burdur'a .. len 1abanca
lann derin hayret Ye takdirlerlninl 
celbetmektedlr. 

Burdur halkı çok çalııkandır. 
Halkın hemen hemen cllrtte biri 
•an'atklrdll'. BUh .... el aaa'atlm 
çok mOterakkidir. Alaca demlen 
muhtelif dna dokuma teıglhlar1 
mlttemadiyen çalı11r. 

Kutamonu 
(Huıaıl) - ıc... 
tamonu U.ell 
bdlerl kıymetli 
mlldDrlerl Nari B. 
•• muallimlerile 
birlikte T qk&p
rl'y• 7aya bir 
1eyahat yaptılar. 
izciler daha ıe
yabate çıkarken 
muntaıam ylrll
Jltlerile •• yek· 
aeıak kıyafetle
riJe tehlrde bO
yOk bir hareket 
uyandırdılar. 80-
tlln halk lfioi 
gllcllnO bırakıp 

dnkkinlardan fır· 

n bir PJ aJJale- Tlrldyede 45 bin tona bımlt. 
ti YerdJ, bir u Kaliforalyada IH 245 bla tona, 
ıoara Tqklprtl Ymaanlatucla 120 bha tona, 
helecliyell de A•Ulturalyada be 50 bin tona 
bellere bir 111.. çakmıttır. Tllrklye ~lltibulde ıerl-
let ..,dL Erteli ledij'I ıibl, aatıı plyualanada da 

p ZimbWIJe ti- Jerin1 kaybetmektedir. 
dlldL Erteıl g1a Ea mllhlm iki mllfterlmll ol• 
Kaltamoaa J.iH11 laslfter~ ile Almanya 'ya bakalımı 
IJcilerl T .. klprl Tlrldye'nbı 1912 1eneabade lngll-
laalla bir mllla- tere19 yapbfı lblm lbraeab 2f 
men ftl'diler " bla tondu. Bu lhrautile Tlrkiye 
pek çok aUur difer memleketler aruında birinci 
landdar. Ve Ku- plirdl. Harbi mntealup lnant .. 
tamaalJ• aYClet re' de llzDm latihllkl hemen iki 

ttil mlall artbfı halde Terkiye ba e er. 
T-.Kapru ..... , fınattan lıüfade edememlt ve 

we•tllr7 Tllrldye'nln ihracatı iç mlsU 
t k R dl1imllftllr. 
.. aprtı o- Alma11ya'1a hllm ihracında 

.... Bbau 
Bu tezglblar yalnız villyet 

laallom deği~ civar, Yillyetlerin de 
lhtiıyaçlanna cevap Yermektedir. 

Her hafta kurulan pazarda 
layıp, pencerele
re kotUfuyor ve 

blrlncDik mevkiimiı baki olmakla 
lzcll•r HJahate çıkmadan ewweL x ı...-.u1e •••rtıen eHrlerile dola beraber, Yaı:iyetimis flyle olmar 

zaı LI•• llUdUrl Nuri BeJdlr bir yer .. BUb... tan 19'26 da Tllrldye • A1manya 
•aaatl beı on bin top alaca 
aatılır ve harice yollanır. 

Burdur k6ylnlerl Ye ıehrin 
yandan faılaıı bu dokumalan 
sıiyerler. Y erlı malıaa reibot Bur
durda ezeli bir itiyattir. 

Burdur kOlliyetli afyon ve 
gBlyağa iatihaal eden, hububat 
1etiftireo bir vilAyettir. 

izcileri alkııhyordu. Kutamonu 
bir bayram yerine danmllftO. iz
ciler bareketJerinden Oç buçuk 
ıaat ıonra Ayvalı'ya YarmıtlardL 
Köylnler kendilerine hh misafir· 
perverlikle izcileri ıeJAmladılar. 
Akıam yemeli burada yenildi. 
Gece maneua yapıldı. Ertesi 
f(ln saat 1ekiıde tekrar hareket 

edildi, bir mllddet aonra Tat" bura• Selçukiler umamnda çok ldm ltbalabnın ylade 63 tlol 
k6pril ıörUndll. bOyllkmDf.. Bu mıntalrada birçok nrikea 930 da yllzde 54 ini 

5 •ene enel çıkan yangının laeykellern lltun bqlıtdan balan- ftl'lllittir. Halbuki Yunaniatanıa 
1aptığı tahribat hAll Tatk6prtlde muıtur. Ta,lr&prlde kendiri.ti.._. hw9111 9'l8 ela ytızde 1 ikea 930 
görllnllr, bu yangında bin hane- IAtı çok fazladır, burada bir fabrika da 1tlzde OD dokuıa çakmattır. 
den Oç JlzU yanmıftır, yeniden kurulursa cıvar halkı çok mom- Hamburg plyua11nda rakip-
400 eY yapalmııtır. TaıkBprO mö- nun olacaktır. Taık6nrU tifUX.:oln lerimizin mükemmel propaganda 

ıı; •• tqkilitlan, mOkemmel 1abf orıa-
taYazı ve aakin bir yer. Kaıtamonu ve letaobul piyua- Dizuyonlan vuclar. 

Tqk6pr8de ilkmektep b~cile- ıında mnblm bir me•kil vardır. Rakiplerimiz hem latihaal hem •• 
Kırkağaç'ta 

~~~~~~~~~~~~ 

..... ıeleriai oraanize etmifleıdir. 

Beypazan'nda 
Zevce Katili Bir Firari, Bir Kadınlar Yerli Dokumalara 
Kadının Bumunu Kesti Rağbet Etseler •• 
Kırkapç (Huaul) - Burada Beypazarı (Huıuıl) - Umumi 

bir fada ol~uft aevce katili bir buhran burada da. !eılrinl ga .. 
firari kuabaya gelerek akraba- termit: me~leketimizl~ • yeılne 
lan d H ld 

J_ • d bl H"etml teıkal eden laftık, yGn. 
n an am e aamın e r . • afyon, av derııl ve pirinç mtlt-

ıenç kadının burnunu ke1miıtır. teriaiz kalmıftır. Sablanlar da yok 
Bu kanlı vak'ayı yapan adam fiatine gitmektedir. Bir taraftan 
Mehmet Ali lıminde iki sene bu auretle kazanan ualmaıı, 
enel karı11nı 6ldlrerek kaçan dit•r taraftan buı kadın-
•• bltOn tabarriyata ratmen larm faatui ye moda iptilası 
bulunamıyan bir adaQldır. iki Heypazannda hiueclilir bir para 
H•e 6tede beride dolqarak sıkmbll dojunnuttur. Hammla-
laidİHDiD mautuldutuna kuar nmaa burada dokuau •• cidden 
Yer• Mehmet Ali 10n zaman- aefi• olan Jerli dokumalanmısa 
luda tehre inmiye, b~ iniflerde raiM\ etaeler hem para 1aloo· 
de akrabumdan Hamıde Hanı• t al k h d mi k a.:_ · .. b ı 111 az aca , em • me e eu-
mm .,ıae uıramıya Af amııtar. , 1 1 .. ; b · latibl k 
Ba ıellt Y• tiditlerde de Hami- mııin mamu ita ~o ır 1 • 
denin hot 1artılmi7ecek baa yolu bulunmut olacaktı~ •• Y enı 
hareketlerde bulunduğuna sahip tt19ekklll eden Halk Emıın bu 
olarak ıtıphelenmiftir. vadide faaliyet yapacaiJ tahmin 

Mehmet Ali ıoa ı•litinde edilmektedir_· _. __ _ 
Hamideyi evde bulamamıf Haml
deain nezdinde bulunan kendi 
~ocuiuna ıormuı ı 

- Bitifik ko1DfUya aitti J 
Ce•abım alınca : 

- Git çap emrini •ermi~ 
bu mOddet eaauaada da bir ip~ 
haz rlayıp bodruma hımiı •e 
aaklanmııtır. Hamide eve ıelince 
Mehmet Ali aaklandığa yerden 
çıkmı" kadının tızeriae hlcum 
etmiş. elini ayaiını ••ilamıf. 
batladıktan ıoara mangalda 
kızdırdıj1 ıiflerle titfeyip alddr
mek İ•temif. fakat Hamidenm : 

- Gençliğime acı. kıym1a 
bana diye yalvarmalarına taham
mül edememif, ıitlemekten vaz· 
geçmit. maamafib cezauz da 
bırakmak istemediği için kadın
cağı:ı n burnunu kökünden keıip 
kaç.mışhr. JandArmalar bu kadın 
düşman m aramaktadır, Hamide 
hastaneye kaldmlmııtır. 

Hayrabolu'da 
--Ziraat Bankası Çiftçiye 

Para Veriyor 
Hayrabolu, (Huaull) - Bura

da mebzul miktarda kar yajmak· 
tadır. Bir iki 1aat urfında karıa 
irtifaı 15 • 20 eantimetreyi bal-
muttur. 

Jf. Ziraat Bank... harala 
çiftçiye para lkru etmekte ve 
bu mOnuebetle ıeco yan•na 
kadar m ... i yapmaktadır. Bu 
aen• haYalar iyi gittiil için tar
lalara fazla tohum ekilmiıtir. 
Zahire fiatlerl para ederae bu 
ıene çiftçinin yüztl gtllecektir. 

Şarkı,la'da Kızamık 
Şarkıtla ( Huıuıl ) - Şehri· 

mlzde k1zıl haıtalığı çıktığı bak· 
kındaki pyıalar doğru değildir. 
Y aln1z kızamık baıtalıjl Yarchr. 

T okat'ta Güı;e) Bir Temsil Verildi 

Temdde bulunan .......... 
Tokat ( Huaual ) - Ortamektep talebeleri Halked •ema•acla 

Alparslu piyeıiai temlil etmifler •e çok muvaffak olmUflardar. llA
aamerede ıehrimwn ,nzlde ze•ab hasır balunmuflur. 

Antep'te 
Havalar Kurak Ve Soğuk 

Gidiyor 
Gaziantep ( Huaal) - Bir iki 

aydan beri 1ağmur yajmamaa sllr-
raı enditelere n•ketmit, kuraklık 
ylbllnden ekilen tohumlarm hecl-
roldutu, bir 1atmara mlteakip 
yeniden tohum eldlmell icap et
tiji anlat1lmıp. Hububat fiat
larında hiuediUr bir ylk1eldik 
Yardır. Sopklar da pddetlidlr, 
incir ve nar • açlanaaa kuruya
cağından korkulmaktadır. 

8•1\•11111 Mazn_,.n 
Gaziantep ( Haaul) - Bahai 

tarikatin• memap olcfuldan için 
Birecik' de recll kifl teftif edilmif 
buraya ıetirilmltlercllr. Blltla 
Babailerin muhakemeleri Adana 
atır ceu mabkemeainde 7apı· 
lacakbr. 

Mara,tald Misyonerler 
Maraş, (Huual) - Şehrimiz

deki misyonerlerin mu11r din 
prop•iandalan yapbldan ve Ml
lldı 1.. yortulan mllnaıebetile 
ıehirdekl ıençlere Yeumir iaimU 
kitabı dağıttıkları haber alanmlf, 
Emniyet Milc:lürhltG tarafmclaa 
tahkikata bqlamlmatbr. 

Malatya' da 
Muallimler Köyler' de Mü

samereler Veriyorlar 
Malatya ( Huauıl ) - Tayyar• 

Cemiyeti reill Sait Bey ilkmek· 
teplerde okuyan yetim ve lrfak 
talebeler menfaatine bir mlaa
mere tertip etmittlr. Clmbmtyet 
ılnemumda yapalu bu ..... 
merede klçllk mektepWvlmlz 
rol ahaıılar " '°k •a•affak ol
mutlardll'. MDAmereJ• bema 
blltfta Malatp halla gitmiftlr. 
Malatya maallimleri de M .. 
latya klyltUeriain tenYirine lab
met mak .. dile her k&yde ayn 
ayrı mGaamen tertibine Hfla
anılardır. K&yltller mlamenler-
den çok iatifade etmekte •• 
tekrarına iatemektedlrlv. 

Murif MUfettitleri Silifkeda 
Silifke ( Huual ) - Maarif 

Veklleti mftfettlılerinden Hara
nBrrept ye Sıhhat mllfettifi Nebil 
Beylerle arkeoloji mlltehU11aa 
Remzi B. ıehrimlze gelmi,lerdir. 
Remzi B. Halk Evinde muallim
len bir konferanı •armiftlr. 

Ba .abada devlet Te h.tlv -~ 
tereken çalışmaktadır. Halbuk~ 
bizde dijer mahıullerimizİll 
oldu{ıu aibi hllmllo de Alıp 
bap bottur. Ozllmlerimiz, irili 
ufakh mutavauıtlann ıdlekArhk• 
larma mevıu olmaktadır. 

Bugftn Hamburı plyuaıınc:la 
Cirit tııllmlerl pahah neTil• 
rimbe, lrao ftz8mleri de acUI 
anilerimlze rekabet etmektedir. 
Bizim 8zttmlerlmiz iM, matava .. 
l1tlana futa kir etmek bani.
nada dolayı pahahya aablmak
tachr. Rakiplerimla, iyi amballj, 
iyi liat, iyi orıanlauyonla blsl 
pi1- lwid bll'akmıya phfıyor
lar ld. Yerditlmis rakamlar, bu 
ift• ae kadar muvaffak oldukl .. 
nm ı&ıtermiye klficlir. - l.H 

Antalya' da ... 
Şimendifer Yapılması Ka• 
ran Sevinçle Karplandı 

Antalya ( Huaaal) - Antal-
1a'ya timendifer yapılmaıına kar~ 
•erilmiıtir. Bu haber meb'aaumuı 
Ruim B. tarafından telgrafla 
bildirllmit •e bltlln memlekette 
b&71k bir aevlnç uyudırmıfbr. 
Ba •DnMebetle bir mitiaı ya· 
pdllllf, Gaıi Hasretlerine Yl'I Ba,. 
ftldl Pa;9ya memleketlmise ter 
riflvl için telgrafla iltirbamna
melv ılnderilmlıtlr. 

Mara•'ta Bir Kaçakçe Yakalındı 
llaraı ( Huaual ) - Marqm 

Oba klylloden Huanın Suriye' d .. 
kaçak qya aetirciği haber abn
llllft evinde arama yapalmıf, ar 
ticede 125 okka kana 68 ceket 
yakalanmıtbr. Ha .. D ibtiau mar 
kemuiue verilmiıtir. 

Tokatta Bir Kalpazan Yakala .. 
Tokat ( Huıual ) - Buracl9 

aabte yirmi betlik imal edea bir 
kalpazan yakalanmııtır. _.r 

Bu kalpazan Celep otoD 
clu Şı•ketle ıerlki K&müdir· 
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, vutluğı:.!1 Erke11. Evleı;,en 
~ ır 'mda _Paza;Iık Fransız Kabinesinin Vaziyeti Çabuk 
Mı Yaı1ılıyor. __ ~ - . Bıkar 

Ya Maaşlarda Tasarruf Projesi Tadil Franaanın R"ma •efirl il~çealerde 
öldO. Yerine, radikr.l fırkaaından ve 
lyan auıından M. Hanrl Je Juvnel 
tayin •dildi. Bu :sat iyon uuı ol
mak münaaebetile altı aya kadar 
Hfühk nya Ayan!ı!daa birini tercih 
cıtmek mecburiyetindedir. Fakat bO
tan :t: vablr, M. d8 jnYn•l'ia Romaya 
muayyen bir vazife ile gittit;n 1

, aJh 
ay zarfında bu vaa·f .. inl tamamlayıp 
dönebılecetlni göaterditlne sr8re, bu 
lhtirual 4amditik mevıuubahı edilemez. 
Şayet bu kad.r lııu bir ramanda, 

Edilecek Veya Kabine Düşecektir 
" 16 yaşında iken muhitim

c:!eki birkaç kızla ıevitmlye baş
ladım. Sonra bunlardftn birile 
uiıanJandun. l:Ct ıene devam eden 
niıımhlık clevreainde •et"gilerim 

ıorine nldığı mühim nzlfeyi tamam• 
hyamaua, ınecraıına gireblleceli olan 
itler bir batk .. ı tarafından ,OrilUl· 
le bilir. 

Fakat bu ~azif• aedlr? 

Bu vazife, İtalya ile Franaamn 
ara•1111 buiuıaktar. Bu ar.ı.yı bulabil
mcılc i\:İn de iki devletin aruında 
tncvcut eaaalı ibtillflar&n halli lhırn
roliyorı 

1 - Yuıroılavya • italya reçim· 
•hlltl. 

2 - Franıuı .. ftalyan deni& ılllh· 
1 n ihtilafı. 

3 - Arnavutluğun vaziyeti. 

4 - ftalyanın f ranaadan 
lrandilğll bazı mOıtemllkeler. 

i.tor 

Ortaya ablan tayialara ı8re M. 
da Juvnel Ro;noıya. muayyen ba:n 

t•ldiflerl hamıl.,n gitmektedir. Bu 
tckliilcrln batında Yugoslavya Lla 

ltıılya"nto araınm bulmak vardır. Bu 
rnun ı:.bello M. aü Juvnol,. ltalya'mo 
Dalm .. çya aahillui !berinde hiçbir 
lddfıuıı bulunmadıfım beyan etmesine 
mukabil Arnnutlu~u iateditl wibl 
bfüım r etmuine müsamaha ed!le
eej'i hnber verilmektedir. Ayni n• 
manda. bu yatlı parça mukabilinde 
ltalya da, deniı ıililıla ı bcııhııindo 

raaaa • ayni seviye} çıkmak id· 
C:iıs.ıııtd n vazgeçecekt"r. 

Romen :ıartciye Nnarı M. Tltu
ieısko' un da gelecek ay Rom 'ya 
ynpacAirt bildirilen 1eyaiıat ayni 
maksad' temine matuf olacakmıf. 

f1an11 , ltnıya ili$ kendisini ayı"aD 
~iğer me1elelerl, Aroa.-utlutu peı· 
keı çt:kmek ıuretile halledebilccc• 
a:ne ı.ı:ı idir. Fakat M. Muıofüıi'nfn 
N:yu'" Kronikl gautuine bu muns
ıebetle vul .. ubulan beyanah ıayanı 

dlhknttlr. Bu zat. bu beyanatında 
diyor ki: 

M. dö Juvnel t'atib• 11tbibl 
blr tahwtycttir. Ümit ederim ki Franaa 
Ue bir anl .. şma tahakkuk et.in. Fa· 
kat yani aefırin Ro0ıada alta "ydan 
fada kalmıyacıı~' b'td;rtllyor. B r 

Pariı, 16 - Menaur maaıta· 
r.nda tenıilit yapılma11 ve diğer 
bazı aebepler dolayııile Fran11z 
kabineai mlitktil bir vaziyettedir. 
Maliye Nazırı M. Şeron'uo tanzim 
ettiği taaarruf vrojeıioi gerek 
radikal aoıyaliıtlerin ıol cenahının 
gerek ıoıyaliıt fırkasıoın tasvip 
etmiyecekleri zannedilmektedir. 

Bu itibarla ılyasl mabafilde, kabi
nenin baıı mOtkülltla kartılaıa

cağı ve bu vaziyetin Maliye Na• 
zırınan veya Kabinenin ıukutilo 

nelicelenec~ği tahmin edilmek· 
tedir. 

Sabık Nazırlardan M. Redel 
bir nutuk aöyiiyerek pariımento 
nazarında hnktlmetin Taziyetinl 
ıöyle tasvir etmektedir: "Ya 
ıoıyalist f ırka11 reisi olan M. 
Blum•un eaaretini' kabul edip hn-

• • 
kOmet projesinde tadilAt yapılacak 
veya bükü met sukut edecektit.,. 

M. Pol Bonkur malt proje 
hakkında ıol cenah fırkalan guru
bu reisİn9 i::ahat vermiştir. 

Yunan 
Kabinesi 

Atina 16 - Fırkalar möıakıere• 
!erine devam ıtmektedirl.u. Kafan• 
darlı kabinesinin bugün hfekkOI 
etmesi muhtemeldir. .M. Venizeloa 
fahıen yeni köbineyo fttirak etmlye
cekllr. M. Mihalokopuloa'ua Hariciye 
nezaretini kabul ed•ceA"i zannedil· 
mektedir. 

ltalya Kraliçesi Sofya'da 
Sofya. 16 - İtalya Kıraliçesf, 

krzı Bulgar Kıraliçesini glSrmek 
üzere buraya gelmittir. lstaıyon· 
da Kıral Boriı tarafından kartı· 
lanmıthr. 
~ . ... __ = -====-
anlatm• •Ücude l'•tirebilmek için 
bu mildd t azdır. 

* l\f. l\.uıolini d• 
lüvor. - ~ h·yy.L 

ltl• b~yle •Öy· 

TEFRiKA NUMARASI: 55 

EPBE GERİSİ 
''MiLLi ROM AN,, 

Muharriri: Burhan Calıit 

B'nbaıı Faruk mlUomad9you saat ıoııra kibar aleminin bu 
cepheye gideceğinden bahsetti{ti dedikodu ist.uıyonlarana dağılın-
lıald~ ne Berline gidiyor ne cep· ca (Meral) hemen Faruk Beye 
heıde btediği \•azifeye ait bir ait olanları •rkaduıına yeti9ti-
haber veriyordu. . d 

rıyor u. 
Nariq onu iki coplıudeukon· BugQn de iki arkadat geç 

trol ediyord.. E k"d ı w • ı k d N · ... ı ı eu ıot<aga Vdt~le a "'' dertleştiler. arın 
ç~km~k iıtemiyen gen~ kad n nınneviyah daha kuvvetli bir 
Ş~clı haftanın bir iki ~gUnUnll halde Hisara avdot etti. 

lflide (Merai)ııı ·•P•rtman nda iki gllnclenbui evde telefon da 
i'tçiriyordn. • vardı. Narinin ar:ıuıu Ozerme 
j Buraıı btUUn Şişli Jedtkodu- binbaşı Faruk ,npbelenm ... den, 
nrınuı uğradığı bir iıtHyondu. terel-tdf\t etmeden tel~fonu kor 
(Mernl)ın çok misafiri sreUrdi. durm ıtu. 
İiemıcıı her gece poker partileri Şiım.i bu ince elektrikli tel 
Yapıh.r. Geç vakıtlara kadar eğ· Şişli ile Hisar ara~ında da~a 
l~ Birdi. Ve bütün bu gelen ıri- emniyetli bir yol açmıştı. 
d~n mhafırler etraftan topla- 1ıf 
dtldarı haberl...ri burada b ra· Komtini.st inkılAbı Suşehrino 
k.ırlarJı. kadar sokulan Rus ordularını geri 

(t"e,.al) şimci .. rkacl şı hesa· Ç'!ktiği zaman herkese yeni bir 
bırıa bu dediküdu rla dah ı zi- ümit gelmi:.ıti. Anadolu istilAdan 

hc)a al, 1 adar oluyordu. kurtulmuştu. 
il V c Dilrüba Hanımlll apart- Ve bu ceph~d~n çekilen as• 

1' daki hei' bAdiie bir iki kcr her i?'nn biraz dnha ı;:enliyeu 

1 
Japonların it· 

gal etmek 1çtn ye• 

ntdon harbe gf rit· 

ttklııri Jehol ıebri, 
etrafı aQr ve kale-

lerle çevrilmtı e• 

.,,.... , gDndea flne aıalmıya baıladı. 
Niıanı bozmak h tedlm. Bir ao
nemd•a batka kimsem yoktu. 
Onun Ye baıka birkaç kitinin 
111aril buna muvaffak olamadım. 
Nihayet eTleadim. Aradan geçen 
tıç 11ne zarfında bir de oğl•D 
çocuğum danyaya ge!di. Pelr k6-
çük yaıta baba oldutn. 

.rı .,o ıengtn btr ~=C.~=1iSl 
Çiıı tehridlr. Bll 

gördUğllnttz reslın • 
Jeh'>l etrafında bu· 

lu ııan "° •lındl 
Budlıt rahipleri 

tarafından manu

tır olarak knllanı• 

lan e1ki k.aleltr• 
den biridir. 

"Şimdi bu halimden çok mu,. 
tekiyim ailemi hiç ıevmiyorum. 
yine g6olUmU başka1arana kaphr
dam. Aile bayat.oda taaaYvur et
tiğim aık Ye ıeadet yerine ıon
auz ıönW azapları içinde kıvra
myorum. Aaal mlibim mesele fU 

__ ki, kacimcağıı da beni çıldıraaıya 

Alman Aslanının Zincirle· 
rinin Çözüldüğü Gün .. 
Göniğsberg 16 - Memel manta• 

kaeının ulan Alman olduğuuu xö•
termek için büyük bir nil:nayit ya· 
pı'mıtttr. Hükumet Mfttavlrl M. 
Hofmcn, Lftvanya'nın tııkip etftl 
aiya1etten ltab•etmit n deml9tir kis 

•Alman aralanımD ıincirlori çözülecek• 
tir. Aılanm eaki •atvetını Jca:ıanacağı 

gün gc.ecektir. Zira ukl neıll 
harbin bütün fecaatini bilmekt.e lıe 

d~, yeni noıtl darbeler! Ye cerihaları 
çok iyi lılHetaıektedir. Memel meH-

Feci Bir Müsademe 
Stendal, ( Sakıonya eyaletinde ) 

16 - Demlryolu ıeç.tlerınden birin· 

ôe bir tren llo bir araba çari'ı"nut· 
tır: Arabannı içinde bulunan 6 k"şf. 
den 3 (l aımüt. 3 a do ·~·.. aurdte 
y.ır.laam11tır. 

Almanyadaki Göller Dondu 
Berlin. 16-- Berlinde hfikOm aüren 

•otuk dalga1ınuı teeirllu Bnlin c;n. 
rındaki göller donmuilur. Bu i~!
lerde bulunan birçok Kutu kutu 
buzlar ara11nda kalmıthr. Dilu -..e bu· 
>fÜD jtfaiy• ~fradı bu kuşlardan 50 
kf\darını kurt::ır 1

"
11

,.· 

cenup budutt,.r.nı kuvvetlt11ndire

hilirdi. 
Fakat bu limit nıern!cketin 

içini değil, lıtanbulun it yapan 
Ye para kazanan muayyen bir 
zümresini sc\'iodiruıişti. 

Artık Rornanva vo Rusya ile 

yeni bir allf "eril kapıaı o.ç.lm ıta. 
Scrhe• kalan Karadeııizde art k 
ticaret yapıla bili vordu. Vagon 
. leri daha bararetlenmittl. 
'' Fakat Anadolu içi lcnsabalar 
ve köyler iskelet haline gelmişti. 
Öylo köyler va~dı .ki bütün er· 
kekleri askere l: 1tmı1, dördUncD 
yı!a giren harp; g·ı.da~ını buralar

dan alılll'9 en tonlıkh k6yleri bile 

kurutmuıtu. 
Köylerde topal, ıakat ihti-

yarlar kadanların ekinde ve hasatta 
çaJışrnalarıra nezaret ediyorlardı. 
yıllarca gaz ..e ıeker y iizü kör· 

miyenler p~k çoktu. 
KöylOoiln f'linden davarı. 

arab~sı ve ntı alın•n ş y"!rine 
birer ıuaıbata verilmi!?tİ. Çok 
yerde kadınlar tek öki.ızlc tarla 
sUrüvor. Çocuğunun luındağıııı 
ağaca as p mısır çapal yordu. 

Kasabalarda ticaret kalma· 
m ştı. Anbnrları boşalnu;?tı vo 
m.,baul alınamıyordu. 

Şehirlerde mal .eatılaınıy<.ır, 

IHI balledihicek oluna. Almanya 
Litvanya'ma kı)·metU bir doıtu ol•· 
caktır. iki millet arasında ebedf bir 
ıulb kurulacaktır. 

Bertin, f 6 fmparııtorlutun ten• 
ıııtlıllnün 60 ıncı yildönOmO mllnHe
betllo BaıYekll Fon Şlayfer blr nu• 
tuk aöylüyerek demittU ki: • Bl .. 
mar k'an mitli dhniyotl olmaaayôı 
ebedt ıurette eair kalmak iıte ıaiyerı 

Alman milletinin mu:ıaff r olma ı 
mümkün detlldl. 

iki Tren Çarpıştı 
Var40Ya, 17 - Vartova • KrakoYI 

lllrat katarı bir martandi:ı.le çarpı .. 
mııtır. Ölen yoktur. fkl vagon polr
ç2lanmı• ve yol kapanm19hr. 

Berlin'de Sayrusefer Kazaları 
BerUn, 16 - İlrlnclktnuo içinde 

Berlin'de vukubulan HyrUeofer ka• 
nluı 1840 ı bulmu9tur. 

KazaJarda J6 erkek, 8 kadın 31-
mOf, 554 erkek .. ..,. 214 kadın yara• 
lanın ıtu. 

41 Buçuk Saat SırtustU 
Uçan Tayyareci 

Roma, 16 - Tayyareci Yilı;batı 
Kolati, 41 saat 37 dakika tayrareat 
ilr .,,. üstü uçnıu$1ur. 

te1ta!ifi harbiye komisyonları 
nerede, ne cinı ve ne miktar 
mahsul ve mal bulursa vaz'ıyet 

ediyordu. lstanbulun kenar ma
hallelerinde hergün vesika ile 
adam baıma yUzer dirhem dağıtı• 
laıı nusır ekmeği yUıUnden kaY. 
galar oluyor, halk gece yarlarına 
kadar muhtar od2 !arı önUnde 
biribirini kınyordu. 

H•le şe'<er tevzii günleri 
fakir mahallelerde bir bayram 
aevinci yaratıyordu. 

Nnfus ba,ıııa dağılan teker 
yUr: dirhemdi. Bakkallarda okka
• Uç yüz kura!Ja satılan ıekcri 
halk elli kuruttan veancak yOz 
dirhero alabilmek için aaatlarca 
nöbet bek!iyordu. 

Çocuklar beılenemiyor, ka· 
dmlar gıduıı: kalıyor. ihtiyarlar 
görmrdikleri bu yok•uzlcğa ta
hammül edemiycıorlardı. 

Hnfta Ye aylnr geçiyor, her
giirt verile-o (tebli~i resmi) )erin 

}i.,ımı değişiyor, CcpheJerin adı 

degişiyor. 

Sl\Yeyş ce• hesi ordu gerileye 
gerileye su asi1e Sina cephesi, 
Fiıiııtiıı cephesi, Suriye cephesi 
va nihayet Arabistan cephesi 

lsrnini ılıuıştı. içinden biri askere 
~itmemiı aile yoktu. 

Hviyor v~ kıskanıyor. Şimd"ı• 
kadar onunla bir aile ısevgişilo 
değil Yicdanl merhametlerle ya-
ıadım. Artık daha ziyade tabam
mUI edemiyeceğim. Rinaenaleyh 
ıeçinmemize ımkAn yoktur. 

11 Bizim ayrılmaıntıa pOrU1.aU& 
bir çare tavaiye edebilirıeniz 
bana yepyeni bir bayat ye parlak 
bir iıtikb 1 babşetmiı olacakaım• 
hamm teyzecığim.,, 

Sındırgıda H. L 
Bu delikauh, reme yaıta ey. 

lenmek kurbanıdır. Fakat bu 
fıte asıl bedbaht olan kadn:ıdır. 
Bir tarafla ıovgi} o :~tinat eden 
bir yuvanın halin! dQşlınebilirsiniz. 

Fakat her erken evlenen aile-
lerde gl>rlllen bu buhrau muTak
kattir. Bu, yuvayı bozmaya sebep 
teşkil edemez. Aradun bir mild· 
det geçince, aile hayatına alıııhr 
ve ıaadet avdet eder. Zaten ka
nunen bu ailer.in bt.\zulmasına 
lmkin da yoktur Kanun bir er
keğe hıralarm tatmin için yuva 
bozmak hakkım vermemiştir. 

* Adana Ticaret Alektebl ikinci Aınıf 
talebeeiııdeıı "auıi Beye: 

yukardald mektubu okuraanız, 
ceTnhı·ıızı hayattan aln111 olursunuz 

HANIMTEYZE 
--- --- ~ 

Öyle evler vardı ki llç dlSrt 
çocuğunu birden cepheye yol
lamıştı. 

Ve mahrumiyetler, sefalet aile 
bağlannı da ge"'etrniıti. hıtiyaç 
birçok ev kaclmlannı •okağa 
dökmUttD. Akşamları tUten ba
calarından isli bir zeytinyağa 
kokmm duyulan mahalle evlerinde 
geceyarısma doğru mudarip bir 
ut seai iıitiliyor. Beı numara 
idare kandilinhı ıoluk ıtıiında 
gtlnahkAr k ölreleı·in saraıldıiı 
g~rDlnyordu. 

Şehrin oıaruf ve muayyen 
çehrelerine inhisar eden kazanç 
ı>ntnn bu kara ıefalctin dotur
duğu ıukut ve inkmız O.zerinde 
kirli ve yalancı bir varlık gibi idi. 

Ve Ada'daki köıtkUnde veıdiğl 
ıiyafete huıust motörlo Tokatlı· 
yandan dondurma getiren yeni 
zenginlerin, metresinin ltkarpinine 
,ampanya doldurup içen yeni 
kiharlarm, ecnebi bir d'yuncu 
kadının yatağanı baknotla dö-
şeyen tnredi lş adamlarının 
bu kepazcce maceraları dilden 
dile geçtikçe milli hllnyeyi 
tutan fi ı hürmet bağlara çözülü
yor, yukardan aşağiya dökülen 
bu ahlfıkıızhk yağmu u, aıağıda 
birikeu lcöUılUk tohumlar•nıda 
.filizlendiriyord 

( Arkaııı 141: ) 
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Japon 
1-/alkı Dua 
İle Meşgul 

Janon hUkUmdar ailesi, bir 

/mper~tora i~perator v zadc-
k k Ç k nın dogumunu 

' e ocu bekliyor ve dört 
lstigorlar gözle... Çtlnkll 

Japon lmperatorunun ıimdiye ka· 
dar dört çocuğu olmuştur. Dör
dü de kızdır. Şimdi beşinci çocu

ğun kız mı, erkek ml olacağı, 
yalnız hane.fan arasında değil, 
blltnn Japon milleti arasında bir 

mesele halini almııtır. Zira, hll· 
kllmdano büyilk erkek çocuğu, 
onun Japon tahtı için ta bil ve 
kanuni veliahtadır. Eğer veliaht 
makamını alacak bir erkek çocu• 

fu bulunmazsa, o takdirde aalta• 
nal hakkı bugtlnkll hanedandan 
•ukut etmek icap eder. Onun 

lçindirki Japon hanedanı tellf 
içinde ve doğ1.:ak yeni çocuğun 

erkek olmaıım tehallllde bekle
mektedir. 

Diğer taraftan halk nar.anada 
ailoeıin ve dolayııile Allahın oğ· 
lu olmak llzere tanınan ve tapı
lan lmperator da çok ıevildiği 
için, halk, bu çocuk meseleıl ile 
pek ziyade allkadar olmaktadır. 
Şimdi, bütlln mabetler, akın akın 
halk ile dolmakta ve lmperatorun 
bir erkesk çocujou olması için dua 
etmektedir. 

A lman hnktımett, Almanya
yı teşkil edeo eaki hükU-______ 

Alman lıa· metler azasına, 
bunların ıaltanat 

nf!danının 

tazminatı 

kabili mühim 
mektedir. 

haklarından fera• 
gat etmeleri mu· 

bir tazminat ver-

Bu tazminat Almanya 'mn içine 
dOştUğQ ııkınbya rağmen, timdiye 
kadar muntazaman verilmekte 
d-=vam etmiıfir. · Fakat ıon za
manda, Alman milleti, bu para• 
ların verilmesine itiraz etmiye, 

muhtelif taraflardan ıikAyetler 
yllkaelmiye baılamıştar. Bu cOm
leden olarak Vilrtemberg meb'u-

1an meclisi, ilk defa olark, bu 
tazminat meselesine karşı ayak· 
lanmıı, bu meseleyi, azanın ta· 
lebl llzerin'-', toptan halletmiye 
karar vermiştir. En müfrit milli· 

yetperverler bile, bu kararın le
hinde bulunmuşlardır. Komilnist· 
lerle Soıyaliıtler ise, bu tazmi
natın tamamen llğvedilmeainl 
talep eylenıitlerdir. 

Bir mllddettenberl Amerlka

Ameriku'aa 
Mendil 

Al•glıtarlı f ı 

da bir mendil 
dUtmanlığa bat" 
ladı. bu cereya
n.o başanda bulu

nanlar mendilin hıfzızsıhha nok· 
tuJndan muzur olduğuna kanaat 
ıetiimlş bazı doktorlardır. Bun
lann lddia1ana göre, mendi~ bil
ha11a hastalık ıirayeti için çok 
elverişli bir •a11tadır. Onun için· 
dlrkl mendil ku11anmak ve bunu 
cepte ıaklamak doğru değildir. 

KAgıt mendil kullanmalı Ye 
her def asanda bu kAğıt parçasına 
atmalı. Bu mUnaaebetle mendilin 

medeniyet Aleminde ilk olarak 
on ııltmci asırda göze g3rilndil· 
IUnil ve kullanılmıya baıladığını 

iddia eden bu doktorlar, daha 
o zaman bile mendile karıı bUyUk 
bir aleyhtarlık bat ıöısterdiğ'ini 
kaydediyorlar. 

TARİHi MUSAHABE 
• 

[(arnı Yılanlı izzet Ef. Mithat Paşa' nın 
Meşhur Nutkunu Okuyordu 

Birdenbire Nutku Kesti. Mithat Paşa Kızdı. İzzet Efendi: 
Yılanlar T eprendi Ne Yapayım! Dedi 

AbdOllzlı •• Abdtılhamit de
virlerinin en çok tanılmış aimala• 
rındaıı biri de karnı yılanla izzet 
Efendi idi. Tanzimat edebiyahna 
takaddllm eden Osmanlı nesrinin 
birinci 11Dıf nıtatlanndan, Nerkiai 
Ye Veysi dereceıinde mahir ya• 
ııcılardan olan bu değerli adam 
ayol zamanda gülünç bir "fikri 
ubit,. le mal6ldl1. Onun yıkılmaz 
bir kanaatle iddia ettiğine göre 
bir gece kamıaa yılan kaçmıfb, 
bu yılan gebe olduğu için midc
ıinde doğurmuttu ve timdi onun 
kamı yılanlar kararglhı halinde 
bulunuyordu. 

Klisik nesrin aon timsali olan 
izzet Efendi, bu iddiasında o 
kadar muıırdı ki Avrupanın en 
bllyük profeıörlerilo de milnaka· 
tadan çekinmezdi ve midede 
yJlan yafıyamıyacağanı ıöyliyenleri 
ağar kelimelerle tahldr ederek 
yanından kovardı. ÇünkO fennin 
nihayet nazariyelere iatioat etti· 
ğbe, midesindeki yılanları ise 
bizzat görllp ıezdiğine inanı· 
yordu. 

izzet Efendi. ara ıara dansa 
başlıyan yılanlanlannı uyutmak 
için bol bol içki içerdi, afyon 
yuttuğu da, vakidi. Yioo kendi 
ifadesine gare yalanlar, ispirtodan 
ve morfinden ho~lanıyorlardal • . 

O devrin blitiln ve-ıirleri. mOııir
leri, edipleri, tairleri ve bizzat 
padişah, izzet Efendinin bu de:i· 
liğini bilirlerdi, keodisile temas 
eden1er, onun hatırından evvel 
yılanların ııbbatini sorarlardı: 

- Efendi hauetleri, nasıl, 
çocuklar iyiler mi? 

Meş~ur Mitbat Paıa da, izzet 
Efendiyi ıevenlerden, ilmini ve 
fazlını takdir edenlerden, yarım 
deliliğine de acıyanlardan idi. Tuna 
valiliğine tayin olunduğu vakit 
devrin bu en bliyUk kAtibini 
mektupçulukla beraber götürmek 
istemiıti. izzet Efendi, Mitbat 
Paşa ile birlikte çalıımaktan bah· 
tiyar olacağmı, şukadarki yılar 
tarafandan rahatsız edildiği a:ra• 
larda alacağı alkolle yutacağı 
afyona müdahale edilmemesini 
söyledi. Paşa, bizzat içki kulJanır 
bir adam olduğu için bu ıartta 
bir aykmhk görmedi, muvafakat 
etti ve karnı y.Janh mektupçusu
nu yanına alarak Tuna boyuna 
yollaodı. 

Mithat Papnın Tuna Yalilltl, 
Osmanlı tnibinde mllhim bir 
hAdiıedir. O Tiliyet bir nOmune 
olacakta Ye oarada yapılacak 
teıkilit Ue meşrutiyete doğru 
yürüme tecrtıbeleri geçirilecekti. 
Köylerde ihtiyar, kualarde idare 
ve deavl mecliıleri açılmış, bu 
meclisler sancaklarla vilAyet mer
kezindeki meclislere bağla olmak 

ve ıenede bir do .. Umumi Mec
liı " toplanmak, karar altına 

alınmıştı. Bunlano içindo en mü
himmi .. Umumi Mecliı" idi. 
ÇünkO bu mecliıin azası, meb 'uı 

intihaplarında olduğu gibi, halk 
tarafından ıeçilecekti. Ayni za• 

manda meclisin Yillyet bütçesini 
tanzime, bazı işleri kontrol et• 
miye aalAhiyeti bulunacakh. Hu-

llıa Mithat Pa~a, Tunada bir 
meşrutiyet lecrObesine giriıecekti. 

İşte karnı yılanla izzet Efendi, 
bu kadar mUbim taıa•vurların 
tahakkuku için cereyan eden bDm

mah çahıma aahnenıinde en ağar 
yUkn kabul etmiı bulunuyordu. 
Layıbalar, raporlar, talimatname-
ler ve herşey onun kaleminden 
çıkıyordu. Mithat Paf8t ti>bretli 

kAtibinio faaliyatinden memoun· 
du, fikirlerinin o kudretli kalem
de tamamen canlandığını &örerek 
hazabyordu. 

Gerçi mektupcu Efendi, ara• 
11ra buyıuzlanıyordu. .. mel'unlar 
oynuyor!,, diyerek evine kapanı-

yordu, birkaç sıiinle~ lf başına 
gelmiyordu. Ukin yılanlannı uyu-

tup da daireye ıelice de makine 
gibi çalı1ıyordu1 toplanmıı iıleri 

Zekat Ve Fitre 
Münferit yar dımla!' lıtedifimiıt 

neticeyi •ermez. 8 Jyram mOnaseb.,.. 
tile ycrecej'imi.1 zekat ve fitreleri· 
mizl fU Ycya bu fakire •ermek 
dağınık •• fayduıı bir yardımdır. 
fakat bunu Hili.iahmcr, Himayei· 
etf al ye Tayyare Cemiyeti a-ibt üç 
hayırlı müeHetenln eline tealim 
edersek aumt yardımı •apmış ve 
en büyllk ıenbı kaunmıf oluruıt. 
Bu s ene ıtekAt ye fitreniıd Tayyare 
Cemiyeti tarafından tophyan teşki· 
llta ·werlnlı. 

hlr hamlede çıkanp ahyorda. 

Mitbat Pap ile izzet Efendi, 
birbirini ıeverek bir müddet bay
lece çabıtalar. Pap, mektupcusu
nun yılan taııdığına inanmıı gibi 
gtlrtlnmekte ve onu hazan yılao

lariJe bat bqa bırakmakta kuaur 
g6ıtermedi. Mektupcu da nazik 
ve kibar valiy• yaranmak için 
elinden gelen hizmeti yapb. 

Nihayet ııra .. Mecliıi Umumi,,• 
nin toplanmasına geldi. TUrkiyede 
meırutiyete doğru ilk adımı ter 
kil edecek olan bu meclisle bOtün 
Avrupa alAkadardı. Londra'mn, 
Paris'in, Berlin'in, Peteraburg'un, 
Viyana'mn en biiyük gazeteleri 
Tuna'ya muhabirler göndermiı
leri, Meclise ait haberleri aayfa
larına geçirmiyo hazırlanıyorlards. 

Mithat Paşa da, açılma gllnll 
okunacak bUyilk nutku dikte 
ettirip Mektupçuya yazdırmııtı. 
lızet Efendi .. inşa " kadar .. in
tat ,. ta da mahir olduğu için 
Patanın nutkunu bizzat okuya• 
caktı. 

O gOn, Mitbat Paşa Ye Vill· 
yetin blitlln mutaaarnflan, aıkerJ 
ve mlllkl bnynk memurlan, mn .. 
lilman Ye hriıtiyan eıraf1 konso
loslar, gazeteciler, mecliı azalan 
toplanmışlardı, rlltbe ıahipleri 
liniformalarını giymiıler, niıaola
rını takmıılar. teşrifat sırası ile 
dizilmiılerdi. Herke1, btıyllk hA
diıenin reaml lisan ile tasvir ve 
tahlil olunma11nı bekliyordu. 

Mitbat paşa, herıeyin hazır 
olduğunu •• muayyen aaatin de 
gelip çatbğım görllnce yllıllnQ 

luet Efendiye çevirdi: 
- Mektupçu efendi. dedi. 

okuyunuz! 
Karnı yılanlı meıbur kltip, 

hazırlanan kiluiye çıktı, nutuk 
ıuretini eline aldı, yüksek bir 
ıesle Mithat paıanırı bUtUn me
deni Aleme işittirmek istediği 
ctimleleri okumıya başladı. Her
kes ıükôn içinde, Osmanlı lmpe
ratorluğunun yenileşmek için bes
lediği azmin ıadasmı dinliyordu. 

Bir aahr, iki aabr, beı satır, 
on 1abr ve ınkntl.. Evet, Mek· 
tupçu İzzet Efendi, nutkun ancak 
yirmide bir parçasını okuduktan 
ıonr" birdenbire ıusmuştu, ki· 
ğıtları elinde buruıtura buruştura 
etrafın• bakınıyorda. 

n..anunusanı ı ; 

Kari Mektuplnrı 

Piyangonun 
Amortisini 
Alamamış 

' 

On ikinci tertip tayyare pfo. 
yangosunun altıncı keşidesindo 
Kader gişesinden aldığım 2 ı 138 
numarasını kaybetmiş ve gişe 
aabibine mllracaatle zayi biletler 
meyanma kaydettirmiştim. Pi• 
yango talimatnamesi mucibince 
bu zayi bilete ait ikramiyenin 
altı ay sonra bana verilmesi il• 
zımdır. ,Biletime ikramiye değil, 
amorti vurmuştur. Aradan da 
altı ay geçmiştir. Elimde resmi 
zayi makbuzu oldu~u halde bayi 
efendi artık itiraz kabul etmea 
bir hak olan amorlimi vermiyor, 
ne yapayıUJ? 

C ırtıkapı Maliye Tahsil Tubeıl 
kaunç muavini Ahmet F&ik 

Apteshane Yapllsm 
Ankara caddesinden Yeni

postahane arkasından geçerek 
Sultanbamamına giden bllylik bir 
_adde vı:rdır. Bu cadde metha• 
linde otomobiller durur. Fakat 
methal okadar pistirki Ankara 
caddesinden geçenler bile bu
runlanm tıkamak mecburiyetinde 
kalırlar. Çtıokil caddenin bir 
tarafı oradaki ıoförler ve araba
alar tarafından apteshano ltUhaı 
edilmiştir. 

Belki her yerde bayle mOna
ıebetıiz Yft yakıtıksız mahallere 
teaadnf edilir, fakat bu kadar 
feci berbat olanı görUlmemiıtir. 
Halkın buraya kirletmesinin men'i
ni latemek imklnsızdır, bu kabil 
olamaz, fakat belediye biç deiil-
IC yUılira ıarfıle buraya bir at;.; 
desthane yapacak olursa iı ken
diliğinden halledilmiı vo ıehrİD 
en bllyUk caddelerinden birisin
deki çirkia manzara ortadan kalk
mıı olur. 

B0Gapa1a: Mehmet Satt 

Yolcularm MUşkUlat Çektikleri 
Cadde 

Aksaraydan Horhora gldea 
yolun kanalizasyon tertibatı ikmal 
edilmit, fakat henüz cadde temiz
lenmemiştir, gelip geçenler mllr 
knllt çekmektedir. 

Aksaray: M. ŞUkrü 

Yeni Neşriyat : 

Çıl Mecmuası - On bet .an• 
de bir çıkan bu mecmuanın 4 llncil 
numaraaı çıkmıı'ar. içinde bir aylak 
mutbuat mllnakaıalar· nın hulisaa 
ye hikiye, ıilr, edebi, iklıHdl 1uılar 
yardır. Tavsiye ederiz. 

Mllll Yol - ldel • Oral lıttkl&I 
fikrinin nat"rl efkin o an bu m•~ 
muanıo 933 Hneaioin birinci H)'lll 
bir harita ile beraber çtkmııtar. 

Mimar - Bu mccmu~nın 23 • 24 
Gncü uyıları latiıar etmlttir. 24 OncO 
aayı11 lle llçllııcü ıeneal.ıl idrak eden 
bu mecmua her.ün biru daha teki• 
mil ederek Türk mimarlıtmı temall 
eden bir me•cudiyet olmuıtur. 

Yeni 1eae d&ha mütckimil bb 
tekilde lotifH edecek ola bu meeo 
muayı taY11lye ederiz. 

Mıthat Paıa, bu umulmaz rc
ıaletten yerlere geçecek kadar 
11k1lmı1h, öldürllcll bir bakıflı 
mektupçuyu ezerek baylurıyoduı 

- Okusana herif, ne du
ruyorsun? 

lzzet Ef. ne o ıcrt g~ı.le bu 
ıert ıözden korktu, ne bUtOn 
Avrupamn kendisini dinlediğini 
dllılindll, kağıtları yere atarak 
acı acı inledi: 

- Mel'unlar kımıldadı, oaıal 
okurum? 

Ve herkeı kendisine bakar-
kcm hızlı hızh oradan ayrıld1t 
rakı ve afyon yutarak yılanlard 
uyutauya koıtuL - M. 1 

• 



lılerine gelen 

- Ne gUzal mahya I •• 
- Ne güzel mahya I •• 

, 'r · ı Ne Düşünüyorlar? 
• , 1 

Bir ıey nazandikkatlml cel
betti. Son Postanın epey zaman• 
dır deYam eden bir anketi var •• 
Gazele mnnevver gençlerden ne 
dOıOndtUderini soruyor •• Ve gelen 
cevaplan hergün neşrediyor. 

Şimdiye kadar Abmedin, Meb
medio, Alinin Velinin dediklerini 
okuduk. Fakat nedense Ayşenin, 
F at manan bu hususta hiç aealeri 
~kmadı. 

Ben bizzat bunu nazan dik
kate aldım. Vazifem olmadığı 
h&lde kAğıdımı kalemimi elime 
alım münevver tanıdıj ım bir 
ıenç hanımın yanana gittim. 

- Hanımefendi biliyoraunuz, 
bir lnkilap geçirdik.. Bunun aizin 
&zerinizde tesirlerini bu2lbı naııl 
karşıladığınızı vo yarına nasıl 
hazırlanacağınıu öğrenmek lıti
Jorum.. 

Birdenbb'o aklına birıey gel· 
mtı gibi •• 

- Sabih, Haaan Bey.. iyi 
aklıma g.,ldi. Size aora1ım. Mat
buat balosu n.e vakit •• 

- Bu ayın 28.zinde Hanıme
fendL Fakat benim anket ıuall
me cevap verecektiniz.. 

- Evet evet yalnız ıunu da 
ıorayJm.. Bu aene tuvaletlor na-
111 yapılıyor. 

- Vallahi Hanımefendi pek 
hDmiyorum.. Şu bizim anket 
IUaline •• 

- Cevap Yereceğim merak 
etmeyin.. Yeni bir rop yapbrdım 
ıize g öıtereyim de. 

Gardroptan al-.calı bulacalı 
paçau uzun kollu kısa bir entari 
c.tkarıp ~etirdi •• 

- Baloya bunu aiyaem naııl 
olur. 

- iyi olur, fakat bizim anket.. 
- Söyliyeceğim Hasan Bey, 

Jalnız bir dakika, aaçlanmı, dömi-
ıaraon .mu kestireyim.. Yoksa 
bebe mı? •• 

- Gilzele banRisl olsa yoka
'" Hanımefendi fakat bir.im.. 

- Evet evet sizio baloda 
LerL:esten ıık herkesten güzel 
olnıayı istiyorum .. 

- Olunuouı Hanımefendi 
fakat.. 

- Neye fakat diyorsunuz Ha• 
•an Bey, ayağa kalkayım da bakın 
•ndanıım. yllzüuı, g'Özlerimio 
ten • gı ••• 

"" YOzO, endamı güzel, mOne.-
~er genç kadın söylemekte devam 
•diyordu.. Fakat bizim aokot 
tUnı gitmişti.. 

l<endi kendime soruyordum ı 
- Genç hammlanmız ne dO

ltlntı)'orlar ? .. 
raz•r 01• 

ANKET 
Gazetelerin birinde GaJata 

ıaray kulilbll için anket yapıby(,r • 

Ve en ıon ıual olarak muharrir 
Eşref Şefik Beyin kulüpten çıka

rılmasının doğra bi.r hareket olup 
olmadığı ıoruluyor. 

Ankete i,tirak edenler bu 
ıualo hep ayol cevabı veriyorlar •• 

- kulOp doğru hareket 
etmemiıtir. 

Geçen ~On Haaan Bey yine 
bu anketlerden birini okurken. •• 

- Keıki, dedi, biz de Ga
lataaaray kulübiindo olsaydık.. 

- Neye Hasan Bey •• 

- Gnnna birinde kulOpten 
ç1karalıraak etrıtfımızdakilerin 
ıöylediklerini dinler.. Dostumuz 
m çok, doımanımıı mı çolr 
anlardık.. 

Ramazan Manileri 
Bak ramazan bagiln yirmi .. 
Gökyüzünde ag değirmi 
Hasan Bege kısmet çıksa; 
istenmez mi, istenir mi? .. 

Beyler, beyler, aman begler .. 
Bo~ geçmesin zaman begler; 
Bayram üstü masraf lizım, 
Haliniz çok gaman begler .. 

Hanımlarım. lıanımlarım; 
Canım canım canım/arım, 
Ba dünyada sizi seoen 
Kimse golua, bir hen oarım.. 

Küçük Hanım gt!I bir ker•ı 
Ne,'e dolsun gönüllere; 
Hasan senin kulun oldu.. 
Görür görmez birdenbire/ .. 

Davulum var sırtımda gük, 
Çalsam dinler küçük, büyük.. 
Peşimde lıep dolaşıyor 
Kadın erkek bölük bölük.. 

. Geligonına kapılara, 
Düştüm çünkü gine dara; 
Kimse gokma çafıracak? .. 
Bagün beni bir iftara? .. 

P. O. H. B. 

•• 
Olüm Kulesi 

Hasan Beyle karısı Şebzade
baımda ÔIUm Kulesine gidiyor
lard.. Çığırtkan avazı çıkbği ka
dar bağınyordu: 

- Burada ıize hiçbir ıeyden 
korkmıyan bir karı kocanın neler 
y.ıpabileceği gösterilecek.. Bun
ları her an öll\mle karşı karfıya 
bulunduklan için hiçbir aİiorta 
fİrketi aigorta etmiyor .• 

Karııı Hasan Beye aordu: 
- Bu bağıran adam muharrir 

Ziya Şakir Bey mi?. 

Darulbedayı Gişesinde 
Hasan Bey l>arülbedayl l'lte-

aine aordu: 
- Bu akşam ne •ar? .. 
- San Zeybek 1.. 
- Esmeri olduğa zaman reli-

riz.. Bizim haoun sarılardan bazet• 
mez. 

• 

- KocacıOım sana kendi ellmle bayramlık bir atkı ISrdUm .. 
- Ben de karıcıj.m ••na kendi allmle bir bayramlak entari 

dikti mi. 

ESANS 
Arkadaı1ardan biri, bir ıiıe 

esans almııtı. Matbaada hepimizo 
ikram etti.. 

- Ôf bu ne pla kokul .. 
- Berbat bir ıey bul .• 
- Allah aşkına bana ıOrme.. 
Haaan Bey de bizimle bara

berdi. 
- Şu esansı •ersene! 

Dedı. Şiıeyl aldı içinde ne 
Yar ne yoksa OıtOoe baıını ıllrdD. 
Hep birden aorduk •• 

- Ne yapıyorsun Haaan Bey •• 
- Eve giderken tramaya bi-

neceğim. Belki bu yüzden birkaç 
kiıiyi kaçını kendime yer bulu-
rum. 

Nadir 
Hasan Bq'o aordum ı 
- Sigara içmez misin? •• 
- Kanm iyi bir yemek plıl-

rlrao içerim. Fakat pek nadir. 

_, Ne Zaman l 
Haaan Beyle beraberdik.. Be

yoğlunun iyi lokantalannın birin-
de ayni muaya karıılıkJı otur
muıtuk. Bir aralık göztlm blral 
ileride oturan filzel bir kadmı 
lliıti.. Fazla dikkatlice bakmışım 

kJ Huan Bey do bunun farkına 
vardı: 

- Ne o hauet, dedi, kadın 
botuna gitti. 

- Ncflı Hasan Bey l 

- Şimdi bir fey değil, HU 

onu on beı ıene evvel glSrmee 
Jidio, hem o zaman tlmdikiadeD 
beı J•t daba geoçtL 

Ev 
Haaan Bey bir ev almfşb, 

yeni aldığı evin ıerefino bir 

ziyafet verdi. Ziyafette bulun~ 
lardanbiri Hana Beye ıordu: 

- Evi sigortaya koydun mu 
Haaan Bey •• 

- LUıum yok.. Ben de bezr. 
kea aibi yapacağım.. 

- Herkeı ne yapıyor .. 

- Emniyete koyuyor-

T eessUr 
Hasan Beyi yold• dOşOncell, 

dnıilnceli yürürken gördüm.. Y ... 
nana aokulduğumun farkına bile 
·nrmadı. 

- Huan Bey, dedim, ıeni 
mllteetsir görüyorum, nen var! •• 

- Doktor kaynanamı mu_. 
yencye gelmişti. Ümitsiz dedi .. 

- Merak etme HaHo Bey 
ihtimal yanılmııtır •• 

- Ben de o ihtimali dOşDn· 
dllkçe mfitee11ir oluyorum yaJ •• 

O zor 
Hasan Beyin bir hizmetçili 

var.. İyi, bot amma odaya girer
ken kapı vurmayı bilmiyor. Has n 
Bey hizmetçisinin bu huyundan 

çok mllıtekidir. Geçen gün Ha· 
aan Bey odasmda çamaşır deği,. 

tirirken yine pattadak içeri girer 
Haaan Bey hiddetle bağırır: 

- Ben una kıç defa kapayı 
Yormadan odaya girme diye 
tenbib ettim. Bir eey söyliyecelt 
iıeo ban dışarıdan aealen budala. 

Hizmetçi özür diler : 

_ NJhay•t. b .. ım• aob• kurumu damlamadan •ok kta JUrUmanln çar•alnl buldum.. 
- Ben aize budala diye na.ıJ 

ıeılenlrlm Haaan Bey t 

" 
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Fak at bütün bu firail ri be•· 
lemek, bunları nafi birer un ur 
b lina getirmek ic p ediycrdu. 
Bunun için şurad n buradan gelcd 
i oeler kafi değildi. Her gilo 
.adedi çoğ lan 1;nzetelerde artık 
luywel ve ehemmiyetlerioi kay• 
betmi lerdi. Abdlillıamit, bütnn 
bu neşriyata :dırmıyor.. ( Jön 
TUrk firmaıını taııyanları, lstanbul 
cinayet mabk meaiıı d ağır ceza· 
lar mabküm ettik.tan sonra bun· 
; rm (emval ve eşyalarını mil • 
dero ) tehdidile iktifo ediyordu. 

Prens Sabaheddin Bey, selamet 
çaresini yine hıristiyan vatanda,.. 
1 r temaj'lllde arıyor, 9ayet gU· 
nlia birinde gayesinde mu affak 
olursa, ( hıristiyaıılnrla meskün ma· 
ınllcr muhtariyet) b hşedeceğinden, 
( demi merkeziyet) e (tenli me
xuniyet) gibi - O mantı memleketi 
için • kıymet ve tatbiki meşkt\k 
• itleri yeniden terafd r toplü• 
mıya çahş yordu... Prens Seb • 
heddin Beyin ortaya altığı 
bu fikirler, Ahmet Rız. Bey'le 
onun aadık bavarHerinl ml\· 
teessir etmişti. Onlar, pnmsin 
bu umclelerini memleket için nıu· 
ıur görüyor ve bOttln hunları ec· 
nebi müdahalesine nçılmış birer 
yol telakki ediyorlardı • ., Artık 
bu iki kuvvet arasında, bariz bir 
fikir müsademesi başlamıftl. 

Vaziyetin bu suretlo ciddi bir 
vekil lması, Abdülhamidi ) eni· 
den telaşe düşi\rmllştil. Buna bi
naen hünkar ( sorhafiye, Ahmet 
CeHilettin paşa) yı takrar Parise 
gön~eri... Celftlettin p ıa pBrise 
~ idi. (Sen jermen) de bir otelo 
ycrlcştı. Sütü (jön Türk) lcri İç· 
tima.ı davet etti. Ahmet Rıza 
l:s yl onun adık havarileri, bu 
d vele icabet etmedi. 

D ını t Mahrnut paşa, yine 
bir takım evham ve hayalAta 
kapıl rak kendi gitmedi, oğulla· 

rmı göndermedi. Fnkat ( jöıı 
Tlirk ' firma uı tavıyanlardaıı 
birçokları gittiler, paı;a ile görüş
tüler. Paşa, bunların bir defterini 
yaptı. { Abclülhamidin aleyhinde 
bulunnınmak farlile) de beherine 
(11yda dörder ylh; frBnk ) maa~ 
bağlattı. Hunlnrdnn on iki kişi 

kad r da ka.ndırclı. İstanLula 
ıetirdi. 

(Lider) ler, yine birçok taraftarı 
lrnybetmifler ve taytf dll~müş· 
terdi .• Bunlar, yeni<lcn vniyetle· 
rini cslaha çnlı~arlark n. ( ayda 
d6rder yüı frank maaşla atm 
a ımmlar da ( Pariı ) bari rına 
d ğılnuşlar, stifll bir zevk lıaya
tm dalnııılardı. Ellerino geçen 
para, bu zevke lufayet etmiyor; 
biribirlerioden ödünç alan1ar, 
borçlarını ödiyemiyor; heriUn bir 
kavga, hergllıı bir gllrnllü, 
Herglln bir döğüş, Pariı ıabıta-
s na bizar ediyordu... BUtün bu 
haller, matbuata'da intikal edi· 
yor ve her larafca çirkin aki:.lcr 

husule ~etiriyordu. 

Bu esnada, Atina sefirliğiuden 
azledilen - mPI mi yun dan • ( F e
ridun Bey ) isminde bir znt, Ab· 
dülha-nide mllracnat etti. ( Par:s' 
t b l man talt."belerle, Jönltirk' 
l c n ,,hresi, kcadiaine tevdi edi· 

lir e, bun) rı ıılth "deccğine ) 
a6z •erdi. Hl\nk!r, l. unu mu va· 
f:k glSrc!il ••. Fuidun Bey Pariııı'te· 
kilerin man~larını verce k, mllıı • 
ıebetai.z1ik edenler olursa onların 
maa~lar.nı k ecek, g rek talebe 
Te gerek J6ntürlder arasmda bir 
nevi di iplin tatbik edecekti... 
H lbuki Feridun Bey, bu işi ida· 
re edecf'k kudret ve kabiliyette 
değildi. Bunun içindir ki, radan 
bir kaç gOn geçergeçmez, akla 
v hayale gelmiyen bir çok hadi-

eler zuhura geldi. Kavg lar rt· 
tı, döğUşler çoğaldı, bilh aa F e
ri dun Bey aleyhinde bftyUk bir 
cereyan başladı. 

O aralık Paris ( Yl\zbaıı 
Şükrn Efendi ) lıminde bir zat 
geldi. Bu zat, (alay) dan yelişmo 
bir ( tOfekçi uıtası ) idi. Nası! a 
bir kolayını bulmuı, san'atiodeki 
m Himatını arlhrmnk üzere Al
manyay gelmişti. Fakat dimağen 
zayıf olan bu adam, ouda bir şoy 
yap mamı DU~UnmUş, t,.şmmış, 
böyle fabrilcalard uzun uı. chya 

• 
uğraımalctansa Pari~o gidip ( Jön 
Türk ) l re iltihak etmeyi ve bu 
suretle de kolayca bir mevki eld 

troeyi ararlaıtırmı§, Almany • 
daki i!İni bırakarak P rise iel
rnişti. 

Bu zat doğruca sefarethaneye 
gitti. Eğer met libatı kabul 
dilmeı e, (Jön Tilrk) lore iltihak 

edeceğini öyledi. · Talep ettiği 
ıeylere ve görUnUfilne nnzar•n 
bu adaman yarı m~cnun olduğunu 
enle.yan sefaret men•urluı, onu 
baştan avm k istediler: 

Bu gibi itler Feridun Bey 
ba ar. 

D,.ıfil"r e F"!'irlun R""in 
~ 

adre1iui verdiler... ŞUkrll Efendi, 
Feridun Bey gitti. Fakat tabii· 
dir ki istediklerini eJdo edome
medi. Aaralarmd çıkan mUıı • 
k&şe: dallandı, budal landı. Çirkin 
şekill r nldL Nihayet birglln 
Şükrll EfE>ndi F ridun Beyi so· 
knkt yalcaladL GDze!ce bir dn· 
yak atlı. .• Mes'ele, evvel zabı

tay sonra da m hkeme)'e nksctti. 
\ Ar ... a. ı va.r) 
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Herket ( Snrı Zeybek ) operetini 
muf aka görmelidir. 

aş yağs b. e 
hal ın akını 

esile ez! 

Sinemaua 
....... ..,,--J 

r ah 

ve diğer numar'alar buyuk 
muvaffakiyetle devam ediyor. 
Fiatlar geçsn ramazanlar gibi 

Çünkf' perşembe 
1

•' Kib r vcı büyük rurın olan 
DON JOSE N:IJIKA 

günü matineleri- 1 asılı•1atı mahkQın olmuttu. Asıldığı 
ip iki gilzc l kol ,. a bp gil:r.el 

De kadar Vak• t (Mady El~rıa) MONA rtARiS'ln 
la• f vür:uctudur. 

kadı: 

iR ill T 
VANI YOR'u 

Bu suretle ancak 
.. i buçu g··n daha 
göre i!eceksiniz 1 ........................................................ 
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~ ve C E N H E T K U Ş U ~ . . ......................................................... 
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OPERA' 
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KARA A TAL 
filminde gl>receksiniz. 
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• 
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KATE de NAGY - LUCIEN BAROUX 
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( Batt rafı iftcl eayfada) 
fikirlerini ôğrenmek istedik. 
.. Çafakuıu ., rom nının m ruf 
muhuriri R ~t Nuri Bey biiö 
fikirlerini öyle ylemoktedir: 

.. - Bu, g yrı k bili tatbik 
bir m ıeledir. Eğer böyle bir lı 
yapılm k üzer ise, bizimkilerİD 
tiddotle muhalefet etmeleri 11-

:ıımdır. Şimdiye kad r Türkiye 
tercllme ·ve adapt eaerler saye
sinde matbu~tmı doy rabilmlıtlr. 

Bunsuı neıriy t yapılamaz. Fran
sız! rm böyle bir meselede lar r 
edeceklerini biç zannetmiyorum. 
Fran ıı har nıın daha, doğru u 

" F raos ıı: ., kelim asinin bnuıo 
dftny ya y yılma ın çalıpn 
Fran ızlar, eserlerinin b6yle 14 

ınityonluk bir kitleye okutulmasını 
elbette iıterler .. 

Bence bu me ole bir Fr n ız 

ve Alınan kavgusıdır. Eğer Al· 
mantar da eserlerinin hakkı telif

siz tercUme edilm~sini la miyor· 
lar a bu, Fr ns1zlara karş; bir 

oyuna ha:ıırlandılılarım gösterir. 
Bu uretle Aimanya gizliden 

gizliye Tnrkiye'yo eser vererek 
Fransız edebiy t ve neşriyatının 
llıttlne çıkmış olacakbr .• 

Bizd ilmt, edebi ve içtim 1 
eserlerin tere me edilmeme i b • 
yllk bir tehlike sayılır.. ÇiinlfO 
tercüm vey adepte edilen eser 

nek dar aatılayor l:l, milteredml 
veya adaptaayoncuıu ne para ali
yor ki, hakkı telif versin 1. Ben 
bunu imlc5.n ız buluyorum .• , 

AH Canip Bey d uniarı 

tıöyliyor: 
.. - Ben d Re ul Nuri Beyin 

fikrinde)İm.. Bu mesele uzun 
uzun dD~tinlilec'Jk, görU~nlece1-
lrafo jOrula<'.al.. bir me11eledir •• 
Bizde tercUwo ve adapte olma· 
yınca, neşriyat ileriloyemez. Fr n
ıızlarm bu tarda ısrar edecekle· 
rinl ben do hiç zannetmiyorum •• ,, 

Kendisini bir adapte muharriri 
olarak tanıtım Sel nu fzz t Bey 
ise ıu fikir<ledir: 

" - Bunn imkAn ve ihtif!:tal 
yoktur diyemem.. Fak t 

( Baıtarafa l inci sayfada ) 
okulmuı değildir. Buna rağmen 

Telefon Şirketi yUzde on zam!an 
almakta, vazif e~inas bir d m 
jilbi israr ile devam ediyor. 
Okadar ki irketin mukaYeleain· 

· de, İngiliz lira11 dllştllğü tak· 
dirde telefon llcretlerinin do 
dU1me i lAzımgelcceği · hakkın· 
da ıarab t olduğu halde ve 
Devlet tflrası da bu ıarahate 
İ <>~; 11 ıt derck daha birkaç giln 
evvel O :retlerin indirilmesine ka
ı .. r v~rmesine rağınen ıirket eski 
vaı.iyeti idame etmek hu u und 
sebat gösteriyor. 

F ak~t, yukarıda da söylcmi~-
tik kl telefon ılrketinin yanlı~ 
hesap!arı bundan ibnret değildir. 
Çünkü: . . 

Şirket otomalık telefon tekltfı 
karşısında kalınca evvel! p raıu 
olma -1 ğı .. dan dem vurdu, iktisadt 
j)ulı:-an dolayisile hariçten de borç 

1 p rn bulmı k mChnkiln olmadığın· 
dan bahsetti ve 931 senesinde 
elli bin İngiliz lirası kıymetinde 
on bin tane bic;se sen dl ihr ç 
etti. ltto telefon irk ti bu 

z nchyor ki, verilsin.. Esasen bu 
m seleda en ziynde z rar g6recck;. 

miz ilmi ıaha il Uyatro tercUme
Ieridir... Buniarın tercOmelerind 
bizim bir hakkı telif Yermemiz 
lhımdır. Çünldl bunfQ&"a idd ti 
ihtiyacımız Yardır.. Roman •• 
hiklye ttrcDmel rine geline ; 
Bunlu pek ehemmiyeti haiz d 
fildir.. Ee en benim bnmn etor
lerim adapte olduğu h ide, hiçbir 
Fransız muharriri gelip t : " B 
benim eserimdir 1 " diyemez. •• 
HikAy• vo roman bu m seled 
belki onuncu dereceyi bulur. " 

Muharririmiz. daima t rcllmo 
yapm kla me gul olan Abidin 
D ver Beyin de fikrini almışbr. 
D er Bey diyor ki: 

" Ecnebi eserler telif b kla 
''erilm mesl için Maarif Vekaleti· 
nin yapbğ, teıebbUıll alkışlarım. 
Çünkü ilim, fen. debiyat. n'. t 

h larında Avrupadan pek çok 
ey almıya muhtacız. Bunlan . . . . . . .. . . . . 
ıırKco naKKı teıır vermeK aemelt 

memleketteki kitap satışın v 
yazı Ucrotlerine nazaran, biç bir 

ey tercllmc etmemek demektir. 
Koca bir kitabın tercllmesinden 
50 lira alan ve bununla geç.inen 
muharrirler vardır. Bunlar bu 50 
liranın nesini hakkı telif ol r k 

erec klerdir. Ecnebi erlerine 
hakkı telif verifm "ni istiyon 
bazı rkada lar, dahili eser-
leri korumak için hariçten 
gelenlerin kontenjan t bi tutul
masını latiyorlu. Memlekette. 
kendileri eser y r t cak kabili-
ette olııo muharrirler pe IA. 

yazıyorl r. Buna Avrup eri n 
hiç te m ni olmuyor ve tabiatil 
olamnz. 

Fakat herkes ser y z maı:. 

Avrup d ki c erlerin hepsi de 

aynı kudret o güzelli le yazıla-
• mP.r. Binaenaleyh rcCm eıer-

1 re kat'iyyen ihtiy cım1z vardır. 
Fakat kit plrırın, kendi mDter
cimlerimizl tabilcrimizl doyu
racak kadar rağbet g6rdtlğll 

yok ki Avruparıın mUellif ta• 
bilcrine de par verebilelim. " 

? • 
ıenetleri karşılık göst rerek bir 
Fr nsız fabrika ma dört milyon 
dört yüı bin frank, y ni bizim 
paramıtla 370 bin lir vererek 
otomatik telefon 1ımarladı. Gö
rnlüyorki irket bu işle h yit 
açık göz davr n rak çıknrdığı 
hiuc senetlerinin yarı paruil 
otomatik telefon getirtmiye mu
v ff k oldu . 

" 

Hine ıenctlerinin diğer nı f,. 
nın kıymeti olan Uç yUı bin 
Tnrk lirasının nereye gittiğini de 
şlipbesiz merak odcccksinix. Şir
ket bunu d 931 enesl tu toa 
Ye e1lul eylarınd yUzde b 
faizli İngiliz harp istikrazına Y 
brmak gayretini gö~termeklen 
geri durmamışlar. 

Fakat işin bu ooldaımda. çok 
ruilbim ol rak iıaret etmek l .. 
teriz ki bu bisiie senetleriniıJ 
TUrk hamilleri lnglliz lirasııı10 

düşmesi y6:ıUnden hayli zstat 
uğramışlardır. 

Ancak Telefon Şirketi blltlln 
bu hakikatleri bilmezrnİf gibi 
davrannralt kendi ini hnkh gör
m g rabetinl de, bilinmez nl· 
çin, sıöa~ermekten ç kinmiyo • 
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h•gntue ntl\ıfımetl arı ıfından Ga 11 
Jlı. ne lıedtye e41len •terin tercttm•t 

ANAKKALE 
- 205 - Yaıan: C•nerol Oglantler 

Türklere Oldukça Zayiat 
Verdirilmişti 

29 uncu fırk cephesinde, 
Ttlrkleria nazarı dikkatini aııl 
taarruz edilecek noktadan uıak· 
laıbrmak için yapılacak nllmayiş, 
ıefaktan bir aaat sonra Royal 
Dablia kıt' ab tarafından yapıldı. 
iki liper battı zaptedildL Fakat 
''Jrek aaat ıonra Ttırkler bura
lan tekrar uptettiler Te bu ntı .. 
••Jll hiçbir ite yaramadı. 

Saat 7 ,30 da, uıl taarruı 

ee,.W.de bombardıman keıil
dljl nldt sGnet etrafı yakıp 
lraYOnDakta idi. Bu ıırada lnglliz 
•• Fno11z kunetleri, d6rt ka

deme Oıerln• ıiperlerden atlayıp 
llerilemlye baıladılar. 

lngiliılerin kıımmda 155 incl 
llwa utında 4 llncn ve •olunda 
6 inci lıkoç kıtaab olduğu halde 

. h&cum ediyordu. Bu mantakada 
Franııılaran infilAklı mermileri 
nzifelerini oka dar iyi ifa etmiş
lerdi ki lıkoçyalılar hemen ha· 
men burunları bile kanamadan 
TOı-kle in ilk ıiperlerine vasıl 
oldular. Fakat o andan itibaren 
muharebe ıiddetlenmiye baıladı. 

hamlede TOrklerln ikl ıalper 
hattını zaptetmit H farkına Yat

madan burada tamamlaaaııı bir 
halde bulunan E: 11 lpretli 
ıipere •Aııl olmuştu ki buraıı 
Türklerin ml\dafaa hattına gayet 
yakındı. Bundan haberdar ol
~ıyan efrat uğdan çarbederek ı 
500 yarda kıdar ileride bulunan 
tok bir siper hattına dojTu iler
l•miye batladı. 

Aç•k araziye çıkar çıkmaz 
uğ cenahlarından mtıthiı bir 
mitcra)yoı ateıine tutuldular ve 
pek ağır zayiat vordiktcn •onra 
o ıamana kadar 5 inci K.O.S.B. 
İskoç kıtaab tarafından zaptedil
mİf olan TOrkierin ikinci siper 
hattına çekilmiyc mecbur oldular. 
DardOncil tabur bu 1emereıiz 
hncumunda kumandan ile yaveri 
de dahil olmak llzere mevcudi
yetin yUzde altınıtmı kaybetti. 

Fransıı cephe&ine gelince, 

SON PQSTA 

Bir Sporcumuz 
Bez Sandalla 
Denize Açıldı 

Burada reımlnl 1Grdftğftnl11 
Ihsan Bey bllytık bir ıpor teıa· 
hnrnnn baıarmı1a umetmiı bir 
ıporcumuzdor. lhıan Bey ıeçen 
ıene haziranında Salacak iskele
ıinden bir bez 18nclalla denize 
açılmı1t Çanakkale botaıını geç
mif, uhil ı•hirlerfmise, Y mwı 
adaJanndan Midilli ye Sakızı, 
oradan Radoaa uğnyarak Kıbrıaa 
geçmiıtir. lh1an Bey KıbrJıtaıı 
Meraine geldikten aonra kat mev
ıi minln gelmesi mOnaıebetile bu· 
rada ıeyahatini keımif ye aanda
hnı orada bırakarak şehrimize 
dönmllıtllr. Bu genç ıporcu &nD· 
mDzdeki nisanda seyahatine do· 
vam edecek ve bOtftn ~kdeniz 
sahillerini baştanbap dolqarak 
tokrar lstanbula dönecektir. 

SON POSTA 
letanb ıl 

BORSASI Saida 4llncl Royal Scotı Fu
.tllien kendilerini ktamen imha 
edilmit bir ılper labirenti içinde 
buldular. Bombarduman çok te
ıirli olmuı ve basa noktalarda 
Tlrk ıiporleri ölülerle dolmuıtu. 
Fakat ourada burada kuvvetli 
Terk ml\fr zeleri mukavemet edi· 
1or ve uğ cenahtan miltbit bir 
mitralyoz ateşi detam ediyordu. 
lagllweria zayiatı iittikço çoğal· 
maya bqladı Y• ileri hareketi 
de ağırlqb. 

Fransız topçuıunuu yar.aı logiliz 
cephesine verilmiı olduğundan 
buradaki ihzari bombardıman 
niıbeten aayıf olmuıtu. Buna 
rağman Türklere oldukça zayiat 
verdirilmiı ve ilk hOcunıda Rog· 
non müdafaa teşkilatmm garp 
kıımı zaptodilmiıü. Fakat aolda, 
Tıpkı lngili:ılerin aağ cenahında 
olduğu gibi ileri ablan efrat 
ancak Tllrklcrin ilrinc' haltında 
tutunabilmit ve 4 Uncll lıkoç 
Fuailliera kıtaatı ile irtibat mu· 
hafıza edilebilmışti. 

16 - 1 - 193.1 
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herdeki kıt'l!ların baıııı niba1 
hedeflerine vaaıl olmak üzere 
ahldılarea da krokide g6ıtrilen 
E J 1 ifaretll ıiperin benilz ikmal 
edilmemif bir hat olduğunu ve 
Ni cenahta böyle bir ıiperden 
...,. bile olmadığ'ını ı<>rdOler Ye 
açıkta kaldılar. Y anm aaattaD u 
bir mnddet zarfında lıkoç Fuıil
lleralerl bir tanesi mtıatema ol· 
mak nzere blitnn zabitlerini ve 
mevcudunun da nı&fmdan ıiyade
•iıd kaybettiler. Maamıfih Tllrk· 
lerin ikinci ıiper hatbnda Fran-
11zlarla irtibat tesiı etmiye mu• 
•affak olmuşlardı. 

Solda dördüncü K. O. S. B. 
lıkoç kıtaatı Fuailliera'lerden 
daba ağır ıayiat vermiı!erdi. ilk 

SON POSTA 
v.,, .... Sl1aal, Hnadia Ye Halk 

raseteal 

idare: letanbul ı Etki !.apll1e, 
t:atatçeıme ıokatı 211· 

Telefon ı latan bul _ 2020a 
Poıta kutuıuı lıtanbul _ 741 
1ttlgrafı1ıtan bul 80NPO&T A 

ABONE FIATI 
TtlRklYE ECNEBi , __ 
._ kr. t Sene l.'iC.O Kr 
780 

• • ·~ 1400 '°° " :a .. 
U50 " 1 .. 

" 800 • 
aoo • 

Gelen evrak a•rt ••Pllın• 
ll&nlardan mea'ullyet alınlllQ 

enap ltln mektup! ara (8) k111111hık 
auı Uanal l!zımdır. 

Adree 4•tiıtlr11mesl (20) kuruıtuı. 
a.. ....... pkan ruba " r...ı.r.. 
... laal&ları .... ,_ " ........ . 

aittir. 

Bu meyanda arkada bulunan 
fırka Ye liva kararglhlanna ileri 
hattan ancak mDbbem ve biribi
riol nakıı haberler ıelmekte idi. 

Vaziyet hakkında tam maJQ. 
mat almak nzu ileri gönderilen 
Erklmharp zabitleri avdet etme
miılerdl. Her ne kadar bazı lngi· 
llz kıtaahnın Ttırklerin OçOncll 
ıiper hattına yani E: 11 iıareUi 

mevzilere Kirdilderi söyleniyorsa 
da bunlarla irtibat tesis etmek ka· 
bil olamıyordu. Saat 11,30 a doğru 
Franııdardao l'elen Ye •ol cenahla· 
rındakl taburu nihai hedefini iıtih
eal ettiğini vı fakat logllizlerde o 
hizaya gelmedikçe bunu nıuha· 
faza etmek kabil olmadığına 

dair gelen bir haber vaziyeti 
btııbUtUn mllphemleıtirdl. Bu 
haberin aah Haaı yoktu. Fakat 
bunun asılaıı olduğu bentb anla· 

ıılmadan Jeneral Eğerton, aağ 
cenab1nda hıkikatte meYcut 
olmayan E: 11 ltare li siper bat· 
boı aapt •• muhafaza etmek 
here elinde balunaa iki ihtiyat 
taburundan blrini ileriye g6nder
mlı bulunuyordu. 

Sabah hUcuwunun netice1i 
henüz mübhem bulunduğu bir 
ıırada Jeneral Hunter-Weaton, 
bir mDddet için akf8m btıcumu
nu yapıp yapmamakta tereddOt 
etti. HenUı cepheden kat'ı bir 
haber ıelmemiıti. Fakat 155 inci 
livanın cephesinde yeniden mu
harebe baıladığma fOphe yoktu. 
lıkoçyahların snyiab çok ağırdı 
ve mftnakale ıiperlorl geriye d&
nen yarahlula dolmqtu. 

( Arka11 var ) 

Par ıar (t1nt ı y J 

'ku~n! j 
717,- 20 lll'ron 1 fıterlln 

1 dolar 2 14,00 1 tllln Avuı. 

lrnnıt 

122,-
28,-
17,-20 fr, Franııs l f0,00 1 p ezeta 

:2'0 liret 
20 fr, Belçlk& 
20 cJrabml 
20 fr. inlçr• 
20 lna 

1 florf11 

218ı- 1 llarl& 
l 17.24 ı slotl 
23,50 l Pengö 

820,- 20 lev 
26,- 20 dl-;...,. 
85,- 1 Çervoneç 

Çekler 
Loadra • 713,!IO 1 Prag 
Ne.- - 1n 0,4ıtııl Vlyau 
Pa"lı • 12,06 ı Madr t 
ML!ano 9,1931 Berlia 
BrtlkHl s,3980 Var, ova 
Attaa 87,SSJ!i P~ıte 
Cennre ı,4450 Bükre' 
Sofya 63 25."° Belrrat 
Amaterdar11 l,'722 Moakeva 

Hl••• ••net1erı 

• 51,0'l 
24,00 
32,-
23.-
M,--.-

1591 
39994 

5,7564 
J,97R750 
4,20 

3,5784 
79,99 
3'\,0875 

1,10125 

J;'r& Lira 
it Baaık.(Nama) ıo,ôff Aaado'u" IOOV. 37

0
50 

,. (Hlmllı-) ıo,2' Şark D. Y. • 41,45 
,. (Mileıa'ı) ~- lıt. Tranıva.r 50,00 

Oımanlı Baıık. as,- O 
"" ıktSdar ıu J 1 00 

Se.lalk ,. S."" T ' 
Şirketi Hıyrfr• 1~00 erl&oa 32,25 
Haliç 0,90 Havagu:I 27.-
Anad•lu !O fA)V. "23,80 T~ı.ıoo 

• ~60 p. 22,15 Boı:ııontl 

E•h•"' ve T•hYllll 
J. f8 ı 

1atıkraıu Dahili 993~ R,.Jl 
Dllyurıu Mu. -~ Tramvay 
GUıarGk 6,00 Ralıtnı 
Saydl rnahl (l,t'O OıkOdar ıu 
Bajdat tertip 1 l,"15 Terk .. 

n 5.2a 'Elektrıl& 
" " BORSA HARiCi 

T•hvlllt • MeakOk•I 
J..ira -

•ı5,-

23,65 

l..ır --420 
.t,97 

18,70 
170,-
41,50 

• -.-

JJira 
Ttlrk Ahıaı t,2S CR-..t) 47~ 
.... • 11,47 (Vahit) 4'25 
Fr. ,, 8,25 1.e• beflltlrlllı altaa I0,8G 
R•• " 3S,OI (Cl•hurl7et) 45.-
:: (O..&) MI (lla•tt) -aı. M,00 

CR .. at) • 4700 
Kaha lııeflWrllk aiti• C Vahit) • 48,Ôo 
( Glahurl,.O 41.25 llaav IU.F., 18 182,50 
( Alla ) 48,25 • • • 1903 89,50 
(Haalt) 4'25 • • • 1911 t7,50 

M llaame'I• 1aPf9llaaaa1br. 

TAKViM -- --Gün SALI Kuım 
sı t7-lklnol KANUN 933 7l 

Arabi Ruınt 
19 - Ramua• 1351 .. • 2ncı Kbıaa -1348 

Vakit == l::ıı•a=ı=at=t' l=V=ak=l'..,ı=.:!.ı•••atf 
Gllaeı J 17 7. 23 kşam 12- J7 06 
Öil• 7. 17 12. 2' Yat11 l ~ 18 4~ 
ikindi 9 46 14. 52 lmtak 12 32 5 38 

Almanya' da İngiliz Casusları 

Fon Der Tan Kruvazörü
nün Planları Nasıl Çalındı 

- Hulasa -
Mali nzlyetleri boı.uk iki Al· 

man poliı memuru, VUhelmıha· 
fen limanıada hırudık yaparak 
itlerini yoluna koym•k çarulni 
bulmuılardır. Bunları• adı 
Gluı 'H Jenike'dir. Fakat bir 
ıece, ıoymak için isine daldık· 
lar1 bir kötkte yakayı eJe 
nrmltlerdlr. Hurada, bir lnrlliı. 
caauıu otvmaldadır. Herif, ele 
ıeçirdiğl bu adamlar vuıt .. lhı 
VHhelmıhafea'd• mua11am bir 
.. beke kurmuft tebrln kanal:
sanon pllnlarını elde etnait. 
•oora Alman doaanmaaanın en 
.1eni remiıl olan Fon der Tan 
kronaarOnOn plblarına alb· 
tllkmlttir. Bu ıeminln batdil• 
menelıi Eblerae kurulan bir 
tuıalc ta ınatJup neticeyi temin 
etmek O:ıeredir. 

Ehlera adeta baıma bir ıopı 
yemif gibi HrHmlemiıti. Karpaıa
daki adama aöyliyecek bir kelime 
bulamadıktan bqka fikri aadece 
.. haplı " kelimeaile mqgul olu
yordur, ( Fon Der tan ) kroYaı&
rUntın bııdtımeociainl klfl dere
cede hırpaladığına kani olan 
adam, para verilmediği takdirde 
satılacak e'f eıyaıının vaziyetini 
görmek arzuıuna kapıldı, Ebler
•'in yllroği kan ağlıyarak bera· 
berce apartımanı gezmiye baJla· 
dılar. 

Ehlen, bu eşyayı, bir yuva 
kurmak için tedarik etmif, itina 
ilo yerle;tirmiıti. Şimdi, emelinin 
birinci aafhaaım bile tahakkuk 
ettirmiye lmkAn bulamadan bu 
yuvayı dağıtmak icap ediyordu. 
Ailecinio, nişanlısının, bu ant 
inen darbe karş sında aöyliye
bilecekJeri tilrlo şeyler de caba.. 

iki adam apartmanı geze, 
ger.e yatak odaıma girmi~lerdi. 
Bu odanın pencereleri ıokağll 
açılı:, ordu. l .iyaretçi ıahıı, pen• 
cereye yaklqb ve birdenbire 
uşağıda birini glSrmllt fibi Ebler
se pencereyi açmaıını •6yledf. 
Filnkl sokakta poliı Glavı YardL 
Sırtında üniformaıile mutat n&bet 
va8ıfeıinl yapıyordu. 

Bu mOna1ebetle turasına kıy
detmek lbımdır ki Glavs iki gtın 
enel Pariıte idi. Fakat aldığı 
mOıtacel bir telgraf O:nrine AJ.. 
manyaya d&ımeye mecbur olmur 
tu. O da, bu ıırada gllya teaa
dilfen gözlerini pencereye kal· 
dırdı, iki adamı Ye yapbkları 
ivareli görerek apartımandan 
içeri daldı. Bir dakika aonra 
karıılanoda bulunuyordu. Senedi 
getiren odum polis memuruna 
ıordu: 

- M. Glavs ıizden tiklyet• 
çıyım. Siz bana M. Ehlerai ıözll
nU tutar, borcuna aadık bir 
insan olmak nzere tamtmıtbnız. 
Halbuki tim~ı ıiıio Yasıtau ıda 
aldığı parayı veremiyor. 

Gla\'I, ıanki hiçbir ıey<len 
haberdar değilmi, gibi derhal 
cnap verdi, dec. k : 

- Mazur görllnüı. lnaanm ba· 
ıan aıkmtılı halleri olabilir. F'.akat 
o veremiyorsa jenike bu parayı 
mirasına mahıuben ödıyebilir. 

Eaa1en o tekilde konuıulma
mıtmı idi? 

Senedi getiren adam, Jenlke
nin konduğu miraıı izam ettiğini, 
vaziyete nuaren bu borcu &dey .. 
miyeceğini anlattı. 

Bu ceYap, Eblerai bllıbtUlln 
Omitaizlendirdi. Bu arada muhave
re umumileımiı ve ı6z,aenet bab
ainden atbyarak daha haYat meV'
zulara intikal etmiıti. Bu mane,.. 
rayı yapan Glavı idi. Senet ıa
bibi, mıkaadı anladı ve bır defa 
Glavun kendiaine bir kanalizaa
yon pillnı getirdiğini. mukabilin· 
de 1000 mark aJdıtıoı alSyledi. 
Bu ıuretle aUz, daha eaaılı bir 
ıahaya nakledilmiJ oluyordu. 
Glava dediki: 

- Mühendis Efendi, b en ıi zi 
tanırım, zengin olduğu mzu da 
bilirim. Oturduğunox kö k benim 
mmtakamdadır. Her ne kadar 
ıize getirdiğim planların bir kıy• 

meli yok idi iae de, buna rağ· 
men, bana b!n mark Yordiniz. 
Şu halde Ehlerı' e kartı da biraz 
alAka gösterm"ni:d rica etmek 
iliterjm, Bu mHele.)İ münasip 
bir tekilde halledemez miyiı? 
Ve bir fikir ileri ıUremez misiniz? 

Mühendis, 1anki böyle bır 
aual bekliyormut gibi mukabel~ 
de bulundu: 

- Alfoh bilir, ben de bu iti 
tatlılıkla halletmeyi dn,nomedim 
değil. HAia da dllflinli}'orum. 
Meseli hahrımı fU geldi: Fakat 
rica ederim M. Eblera beni din• 
leyiniz ve lJy)e dalanı. dal,ıa 
dtı1llomeyini1. 

Fon Der Tan kruYU3rlınlht 
bat dilmenciıl &mit ile canlanır 
gibi oldu Ye kulak keıilerek din
lemiye batJadı. Kendisinft a6yJ .. 
nen ıu idi: M. Pete11enin dolt• 
!arından bir baıka mtıhendia Yar
dı. Bu mUhendiı, hDk6met beaa· 
bıaa bir harp ıemiıinin pllnla• 
rını tanzim etmektedir: Bu mfıbeaıi 
diain ehemmiyet Yerdiği mesele ı.J 
mide bir yara hllıl otdağu zaman 
içeri hocum edecek aulan geri 
tepmek için teıiı olunacak tu• 
lumba teaiaab, bir de İfaret ı·,. 
teminde y· pmayı dllşllodüği\ değl
tiklik. Fakat bu mnhendia bir al· 
vildi. lıtiyordu ki vllcude getirdiği 
plinlan, bir diğerile mukayeae 
etsin. Eğer Fon der T&n gibl 
modern bir harp gemiıinin plAo
larını yarım aaat kadar tetkik 
edecek olursa makaat hAaıl oı_. 
bilecekti. ÇUnkll, vllcude getire 
meyi düşUndUğU yeniliklerin tat
bik kabiryetini anlamıt olacaktı. 

M. Eblera, bu teklif karıuıın
da adeta yerinden ııçradı. 

Fakat onun ağız açıp berhan .. 
gi bir ıey ıöylemeıine Yakit b .. 
rakmıyan Glavı, adeta dllğiln, 
bayram yapmiya, mtıhendiı Pe· 
tersene teıekkUr etmiye baıladı. 
Hatta bunun için Ehlene bet bin 
mark Yerilmesi lhımgeldiiini de 
o ilui sUrdO. V • o andan itib .. 
ren he11ey, evvelce olduğu gibi 
ıüraUe yUrUmiye bqladL Maa• 
mafih Eblera, kendiıinden iateneıı 
şeyin mahiyetini kat'iyetle kana
yamamakla beraber gayri ıuurl 
bir ıurette mukavemet a6sterJ.. 
yordu. Bunun neticesai ou oldtJ ki 
bir makbuz diye imza ettiği ve 
hakikatte bir bonodan bq-
ka bir ıey olmıyan borç 
ıenedı için Ehlera prote,. 
toya ğradı. Glan arkadaf1Dı 
hiç terketmiyor •• her akıam 
muntazaınan beraberce içiyorlar• 
W. Nihayet birgüo, o da muka
Yemet edemedi, ne yapb, yaptı. 
krovozörUn pliolannı cebine 
koyarak GlAv!nD bekledi~ kah
veye geldi. Birlikte miihendiı 
Peterien·n evine gittiler. 

Plinları Peteraeo alda, Jukarı 
kattaki odada bulunan arkAda· 
ıma göıtermek için götürdü ve 
on dakika aonra iade etti. Aynı 
zamanda, bu plin.n hiçbir yeni
liği olmad ğını a6yledL Maamafih 
prote.lo edilen bononun y rhl· 
mua için kendisinden batk• bir 
it iatendi: 

Alman babriyeıialn İfaret 
tifreıini ıetirmeai .•. 

Ehlerı o alçaklığı da yapb. 
Fakat asker kalbi kan ağlıyarak 
ve yeui bir yuva kurmak için 
borçla tedarik ettiği eşyalarını 
müzayededen kurtarmak için. Bu 
suretle Alı an donanmasının ınll· 
him ıırlarmdan biri daha dUşman 
eline geçıuit bulunuyordu. 

Buna mukabil borç ıeııedl 
yı rtı ldı, cebine birkaç bin mark 
para girdi ve içini kaplayan ,np
heleıri boğm k için kendini ıçk~ 
ye verdi. Az Lir müddet ır;onra iH 
Gl vs tekrar ız·n aldı, yiı .e eskiıl 
gibi H mburga gitti, eski elı i e
l rini orada bıraktı, yeni ~rini 
sırt na ğeçirdi Ma ~lyalı el her 
Ivllna nıii ıaki olmak o~ere • .. 
ıin yolunu tu tu. 

( Ark ııı Y r) 
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Karakolda Uz!!n Ve Kırmızı 
İki Adam Oturuyordu 

Fesli 

Kapıya Derhal Bir Kapalı Araba Getirildi ... 
Mrılraf'f'İrl 'f

Her Hakkı Mahfuzdur 
-251-

Bu eınada, gerek Ali SuaYİ 
El. ve gerek (hane sahibi, tellll 
bacı ŞUkrn Ef. ) epeyce helecan 
çekmişlerdL Fakat neticenin böyle 

lmit edilmiyen bir ikbal ve saadetle 
bitmesi, her iki tarafı da Hvİn
diı'di. Fakat aaıl ıevinen, (Maliye 
N~ureti Celileıi MllmeyyWerin
dea) olan (F.) BeydL Çtınka, 
~em rlltbe.i bir derece terfi ve 
~•• de maa11na bet yOz kurut 
aam edilmi9ti. 

Şimdi.. Merak edilecek bir 
cihet kalıyor ki: O da, bu jur
aalıa naaıl verildiiidir. Onu da 
laab edelim : 

Hacı Şükrü Ef. , tedavi için 
lstaabula gelen bu ( muhterem ml
ufir ) İne bir doktor getiriyor. 
Doktor, hastayı görliyor, reçete 
weriyor. Uıulen de hHtamn 
iıminl reçetenin OıtUne yazıyor. 
Reçete yapbrmak için eczaneye 
ı&nderiliyor. Rum eczacı, biç 
lfitmediği böyJe bir iımi ilAç 
ıifeainin nıtnne yazarken, yanlıt 
olup olmamaaında tereddUt edi
yor. O aırada kendine illç yap
tırmak iç.in eczahanede bulunan 
(Mali1e nezareti mOmeyyizlerin
clen F. Beye: 

- (Ali Suavi).. Bu iılm doğ
ru mudur? 

Diye ıoruyor. (F.) Bey bu 
auale llzımgelen cevabı Yermekle 
beraber, bunu bir fıraat adde
diyor. Derhal bu haatanın hacı 
ŞtUuU Efendinin evinde miaafir 
oldapnu 6ğreniyor. Bir tek i .. 
mha tellffuzundan ilham alan ba 
açı ıaz mlmeyyiz bey, iti telle
rin pullayarak bir jumal Yeri
yor. Bu auretlede ümit ettitl 
mGklfata kazanıyor. 

cliriim Ye kabahati olmadığım iddia 
etti; fakat, derdini dinletemedi ... 

Kapıya derhal bir kapalı 
araba getirildi. Sabri Efendi, o 
rcdinaotlu efendiler tarafından 
arabaya bindirildi. Doğruca Yıl
dızda ( Ragıp Pa,a Daireıi ) ne 
götlirllldü. 

Yirmi dört aaat, alt katta bir 
odada meYkuf kaldıktan sonra, 
Ra~ıp P•t• tarafından isticvap 
edildi.. Ragıp pafa, Sabri Efen
dinia tercüme ederek Maarif ne· 
aaretioe takdim ettiği küçük kitap 
mllneddeaini göıtererek sordu : 

- Bunu ıiımi yazdınız ·ı. 
Sabri Efendi, bili tereddüt 

cevap verdi: 
- Evet Efendim.. Kulunuz 

yazdım.. Sayei fahlnede biraz 
fran11zca öğrendim. Bir tecrlibei 
kalemiyede bulunmak heveıine 
dilttOm .. Binaenaleyh ... 

- izaha tınız klfi .. Yalnız uiçin 
bu iami intihap ettiniz ·t. 

- Efendim .. lıim, aynen tercü-
me ettiğim kitabın franıu:ca 
ismidir. 

- Ne mUnasebet.. Siz ( iki 
firak ) tan bahıediyoraunuz. 
Halbuki, kitabın mllndcrecatı, 
bu iami tutmuyor. 

Sabri Efendi ıaşardı. Fakat 
i9te bir yanlıılak olduiunu anladı. 

- A nan efendin.. Af buyu
runuz.. Kitabm iami, ( iki firak ) 
değil, ( iki fırak ) dır. Malümu 
devJetiniıdir ki : frenklerin baloda 
ıiydikleri (farak) teımiye olunur 
bir neYİ ceket pantolon vardır. 
Makaatda, böyle iki elbisenin 
biribirine kar.fmasaodan ml\te
vellit, gOlOnçJU bir hiklyedir. 

Ragıp Paıa, dütfindn. Baıanı 
kaııdı. Kalkb. Bir mnddet camdan 
baktL Sonra ıile baall. Hademeyi 
çaiırdı: 

- Efendi, birn istirahat etıio. 
Dedi. Sabri Beyi, yirmi dört 

Hat mahpuı kaldıiı odaya g&n-
DarUttaf aka meıunlarıodaa derdl 

S.bri Ef. lıminde bir ı•nç, Zanllı Sabri Efendi, bu 
( Rllaumat nezareti) tahrirat auret'.e neticelent" ve hiçbir 
kalemine momur edilmiıti. Bu hnkiım Ye karara i ti m etmiyea 
ıenç. Aı zaman zarfında framızca bu ıuale ceYaptan w ı ra, tekrar 
6trendi; Te muharrirlite 6zendl. bu odaya iade edilıoce, arbk 
Maruf olmayan bir Franaız mu- kurtuluıtan Dmidinl ke1ti. Batını 
harririnin (İki Fuak) iıminde kD- avuçlaranın içine alarak h·çkara 
ç&k bir komediıini tercüme etti. hıçkıra ağlamıya başladı .. Fakat, 
Bunu kitap ıeklinde baıtırmak yarım saat ıonra kapı açıldı. 
iatedl. O de•rin kanunu mucibince Sabri Efendi tekrar Ragıp Paıa· 
( Rubntı reımlyeainl iıtihaal ) n111 oda1ma çağrıldı. Ragıp Paıa, 

ayakta duruyor, gözlük camlarının 
arkasmda parhyan nafiz nazar
larile ona bakıyordu.. Sabri Efendi 
girer ıirmeı elile işaret et ti: 

- Buraya gelini•. 
Dedi ve ıonra, masanın 

l\ıtUnde duran ağırca kırmızı 
atlH bir keıeyi öpüp başına 

koyarak Sabri Efendiye· verdi : 
- Bunu alınız.. Şevketmeap 

Efendimize dua ediniE. Fakat bir 
daha da böyle işlerle meııul 
olmayınız. Sayei ıahlnede rUıu-

mattan •ldıimıa maa,, nenize 
yetitmiyor ... 

Dedi... 
Sabri Efendi, büyük bir kahır 

beklerken, nail olduğu bu lutfe 
seviodi : 

- Tövbeler tövbesi Efendi111 .• 
Bir daha böyle ıeylere karıımam. 

Diye t~minat verdi ve bUyDk 
bir memnuniyetle evine avdet 
etti. 

Bu hAdiıeye sebep bir jurn•l 
olmuştu... Sabri Efendinin kitabı 
(Maarif leftiı heyeti) azalarından 
birine tevdi edilmişti . Bu zat ki
tabı tetkik edeceği ı:aman en 
evvel iııni nazarı dikkatini cel
betmiı ve cluhal ıöyle bir jurnal 
vermiıti: 

[ Ruıuınat kctebclerinden Sabri 
Efendi iıminde biri taraf andan 
neşredilmek Ur.ere tetkiki uhdei 
aciıiye tevdi buyurulan riaalenin 
iımi, gayet calioi dikkattir. Mu
maileyh bu ri!lalcnin lamini (iki 
firak) tHmiye etmekten mak1&dı 
iki vak'ayı hatırlatmaktır. Bunun 
biri ( Sultan Aziz ) in ve dijeri 
de (Sultan Murat} an bal' olun
duklarını hatırlatmak ve tebeai 
ıabanenin güya (iki firak) içinde 
bulunduğunu anlatmaktır. 

Kitabın mOnderecatile hiçbir 
mUnaıebeti olmayan bu muıur 
kitap, basbe11adake arz Ye tak
dim kılmmııtır ferman] •.• 

Bereket venin. Bu jurnal bir 
( eıref ıaat) e raat relmiı ve Sabri 
Efendinin baldı mtldafaaaı nazarı 
dikkato ahnarak DYallı genç 
kendisini bir fellkettea aıyanet 
edebil mittir. 

( Arka11 ur ) 
etmek için eaerini bir iıtida ile b ........ ....,._.....,......, ...... ~......,...,.~ .... ~lli!!!!!ı ....... _ ..... _____________ _ 

Maarif nezaretine Yerdi. Nezaret 
tarafından da ( berayı tetkik ) 
( EacGmeni teftiıt ve muayene 

Ticaret Mektebinde Bir Müsamere 
heyeti ) ne verildi. 

Sabri Efendi, arada sarada 
maarif nezaretine ujrayor, ue
riaia tetkik olunup olunmadıitm 
aoruyor, her defasında menfi bir 
cevap alıyordu. Bir ıliıı, akpm 
ezanın dan ıonra Sabri Efendi'· 
nla 'kapıaı çalındı. Bir poliı ile 
mahalle bekçiıi, kendiaial kapıya 
çatardı: 

- Sizi biraz karakoldan iıti
yorlar. Buyurun. .. 

Dediler, Sabri Efendl'yi çal• 
yaka ederek karakola getirdiler. 
Karakolda, redingotJu, uzun •• 
kırmızı f eıli iki adam oturuyordu. 
Sabri Efendi içeri rtrer ılrmeı 
polise ; 

- O efendi bu mudur? .• 
Diye aordular. 
Sabri Efendi ı•ıırm11ta. Git· 

tikçe hayreti arhyor, biryanbtlıia 
kurban oloıaktan korkuyorda. 
Apk 'bir •urette bOYiyetiai ~ 
lecli. Siyle teYlcifi mucip hiçbir 

Yllkıek Ticaret Mekteblade dan talebe tarafı•• mtderri .. 
ivin •• da•etlilerln huzariı. 1111.ı bir mlaamer• Terilmlf •• alqam 
ela Makılm'de bir çay aiyafetl tertip olmnnUflur. R ... tmıa mıı .. 
•ereclea bir latibadır. 

K&nutJuuni l7 
= 

Gençler Ne Digor? 

İnsan lhtira-s Ve Emeli 
Birlikte Temsil Eder 

Muallim Kadıoilu Vecihi Ne· 
dim Bey diyor ki: 

- BllyUk rehberle; Mehmet
lerin kazandığı buıUnkll Ttırk 
inkılAbı, fevkalbeıer Ye clhanıO
mul, ıuıturucu bir varhj'ln ya
rattığı bir mucizedir. 

Bu mucize; aon fark mHihl
nin tunç imanh ıliaDne aıjm1-
yan flranltten haykıntı Te 
yerden arıa ıahlanıtil• doldu. 
Bugün; o demirbq, İnHD kam 
pahaama kazanılan ialulAbıa Yar
hğını, Kemal aoyunun aayıılı, 
OnlO ve her fırtına kal'fl•ında 
dimdik duracak olan Gaııl, ıeoç
liiine emanet etmlıtir. 

Cemiyetin geçirmekte olduğu 
buhran karşısında varhtıma kuv• 
vetle hAkimlm, karnım dahilinde 
onunla mücadele ediyorum. Buh
ran ve ona benzlyen ıeyler 
arızidir. Zamanla geçer bu gibi 
ıeylerden mlltee11ir olmak dotru 
delildir. 

Her dOtDnebilen mahl4kta 
din kanaati vardır. Din, burafata 
sapmamak ıartile, eneli ve ıonu 
dnınnmektir. · 

• Hayattan korkum yoktur. 
Çllnld korkak alıımadım. Hayatın 
bence ıırrı iman ettiğim bir 
yalandır. Hayat için hayata ka· 
zanmaklık gayemdir. 

Aile bayatı arzu ettiiim •• 
aabarıızlıkla beklediğim bir t•Y· 
dir. Yaşayan her mablük için bu 
hAdiae lnsa nt bir ibtiyaçbr." 

Mehmet Emin 8. diyor lci : 
- Tllrk lnkıllbı, vatan kaygu

larmın, vicdan duygulannıa çllrO
mcz bir mahıulUdOr. Bu inkıla
bın bir tek temeli vardır. O da 
rehberimiz olan bUyilk Gazidir. 

Bizi ink•raı: kuyuıundan ballı 
edip, iıtiklAI yoluna kavuıturarak 
yeni nesil kendi benlijiae aabip 
"•lan, yeglne kuvvet Gazinin 
dimağında vl\cut bulmuıtur. 

Her kuYvet maddi bir varlıia 
mOıtenittir. Ben kendimi kuv
vetıiıler meyanında addediyorum. 

Dindarım. ÇOnkO din bir fer
din, bir milletin manevi kuvve· 
tini temsil eder. 

Aile hakkındaki tellkkime 
ı•lince; her fert menıup olduju 
milleti ve varlığını yabancı mil
letlere tanıtımak, vatanını, pb
ıını ye mllll menfaatleriai mOda
faa edebilmek için aile tetkillne 
muhtaçtır. 

Aile teıkll etmekten makaat 
behimi arzuların tatmininden e.
vel bir milletin ve bir vatama 
Yahdeti hayatiyetini temindir. 

Ben hayattan hiçbir •akit 
korkmam. Hayat benden kork· 
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lıtanbul - ( 1200 metre ) 18 Mak
bule 11., 18,45 Orke1tra, 19,S!'I Fr. 
dera ( ilerle mitlere ), 20 Bazı ın Rey 
tarafından karagöz, 20,45 Servet H., 
21,SO Matmazel Rozental ( tagauni ), 
2! gramofon ve saire, 2!,80 Dıullt
taıtm. 

KöniınU1terbauaen ı 63l nı. 23,0f> 
Alman halk muılki@i, 24 rece kon
terl. 

Varıon - ( 1411 ın !' trfl ) 13, 15 
gramofon, 16,55 gramofon. 19,05 kah· 
ve konıerl, ~O muhtel if, :. 1,06 halk 
konaerl, (Haydn, Mozart. BetJthoven ), 
ıt,85 taganni, tS.20 caı. 24,05 keza. 

Peıte - ( 550 metre ) 17 .35 Sigan 
muılklıi, 19.0ö hafif rnuıi ki, 20.85 
Opera temılli (iımi yok). mO ı e:ıkılıen 
Slgan muıllı:fsi (tagannill). ~4.~0 dan ı 
n halk muılkiııi. 

Viyana - ( 5!7 metre) ıs.o:; Ope· 
ra, opera 'H Yalslar. 19.U ııı ilHha· 
beler, 20.86 gramofon ile I.eo ıı kaval· 
lo'nun •Palyaço• Operas ı , !1,fiO Lilly 
Gyeneı ve 20 çingenesi, 2",3:; Pariı· 
ten uaklen ltloumartre ıarkıları. 

Prat - (487 metre) 17,ı:; ıııuıikl 
parçaları, 18.6~ gramofon, 19.:SO p1ya· 
uo • keman koınıMi, 20.2~ tagannt, 
22,05 radyo Orkeatra11, 23. 20 yent 
beıtek&rlarıu eııorlerluden parçalar. 

Roma - (4'1 metre) 21,20 gra· 
mofon, 21,I'.> asri muıiki, 2!,M mo· 
nolor, lf~O.> Ro111inf, Pucetnl, Ble
mand'ın eserlerinden k.onaer. 

Blllu•t - (39' metr&) !0."6 e Jta
dar3ber(Unk• pr{Jıra10, 11.05 1agırnnt, 

1 

Mehmet Emin a. 
malıdır. Ben bayatı ııklıkta Ye 
zarafette detil, bedeaea, fikren 
ve filen çahımakta anyoram. 

Bir diri inıaa kafua •• bir 
de lakelet kafaaıaı g6ıDmtbDD 
6nllnde teceullm ettirlnek diri 
kafadaki dudaklar (emeli) iakelet 
kafaımıa •ıntan diılerl I•• hır11 
temıil eder. Demek oluyor ki 
bir lnaanda hem emel ye hem 
de hıra mevcuttur. Bunlar umu
miyetle meycut oldup için laiç
bir ki mıe yoktur ki: Fena yap
mak iatHinl. •. 

iyi yqayabilmek için, emeli 
hıraa, hır11 emele uydurup bir 
yol tutabilmek llsımdır." -- - = 

Cenaze Merasimi 
Viyanada bir ameliyat netl

c..ıode 1rtiW eden Dr. Ekrem 
Emin Beyin cenazeıi letanlnıla 
ıetirilmiıtir. Y arınkl çartamba 
ınnn saat oa birde Haydarpqa· 
da Tıp Faklllteliadea kaldıralarak 
Karacaahmette aile makberetlne 
defnedilecektir. Mevll rahmet 
eyleye. 

Vefat 
Kartal RO.umat Mtıdiri sabıkı 

merhum Şakir Ef. nin HYceal ve 
TOccarbqı sade Mehmet Halit 
Beyin bUyllk kayınvaldeai Senet 
Hanım paıar ,nnn Tefat •tmif 
ye cenaıeıi dtla Halit Beyin Nu
ruoamaniy edeki baneainden kal
dınlarak Merkeaefendl clYann
daki makbereaine defnedilmiftlr. 

Merhumeye rahmet ve kederli 
ılleıine sahır temenni ederiz. 

M. Zaimis Ve M. Venize
los Suikastten Nasıl 

Kurtuldular? 
( Bıtt tarkfı 1 inci sayfada ) 

naya ıelen reıml bir telgraf, M. 
Aıema'mn Peıte Yunan aefaretine 
yaptığı ihban teyit etmittir. Sui 
kast mHeleei ba ihbar aayesinde 
akamet• utraınıtbr.-Pert~v Ferit 

* Şehrimizde yapt ğımız tahki-
kata göre, M, Aıema on aeae
denberl memleketimizd• bulun
makta ve muhtelif sahalarda it 
görmektedir. Bir aralık burada 
llllhtraıyon dö ll TOrki isminde 
1 ir mecmua çıkarmıı, bu me4!mua 
i .. ı sene yaşadıktan sonra kapan
ını~ ve M. Aıcma bundan ıonra 
Abey iıminde küçük bir ıazet• 
neıretmiştir. Bu aazete de birkaç 
nüıha ıonra kapanmııtar. M. 
AHma elyevm Avrupad• bulua
maktadır. 

21.25 Senroıtik. kon•er, U,20 Ş:ıbertha 

ee ııfon !si. 
Breela\l - (32;i metre) 11,86 t-a

m muıflci, haherler, 20.4'.) hatif ..... 
ki, 2~.15 Trio kti ... ik to•••r, H •• 
te:ıev:vl m11.i~l 
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Ucuz Güzel 

BA YBAMLIBLABINIZI 
Bayram Hediyelerinizi 

Yerli Mallar - ---
Pazarından ahnız 

-K:-avat, gömlek, mendil, cüzdan, hazır elbise, 
kadın

4 

çantası, kadın ve erkek çorapları, 
eldiven, tapka, kundura, ttrıyat ili .. ila •.. -

Her ne isterseniz bulursunuz 

Zarif Bahçe kapı 
t~tikli! c.addesi . Sağlam 

~~ i< ı-~:t~:~e~diye:~~~~rı- I * :~ 
Nurı;ıosm.11ıive .medres~,si icarı: T emmat 46 lira. 
Kndırga'd2 Mehmetpaşa medresesi i~n: Teminat 40.5 lira. 

Yukarda yaı:ı!ı mabaUer ki.raya verilmek llıel'e kap .. Iı ı:arfla 
mtbayedeye konulmu~lur. Talip olanlar tartuame almak için hergün 
Lcveıım Mildlirlağüoe mUra-caat etmeli, mün11kasaya ııirmek için 
de teminat mal<buı veya mektubu ile teklif mektuplarını 23-1·933 
Pazartesi aönil saat on bcJe kadar Daimi Encilmeae vermelidirle. 

.. 1f 
V cHiti nakliyo rc•oıinden olan borcundau dolayı hacla altına 

alınan 2598 numaralı hurda otomobil 19~ 2 iı1ci Kl. • 933 tarihine 
mtisadif perşembe günü saat l 1 de Demirkapıda Şark aıarajı ISniln· 
de bihnUzayede .atılacağı ilan olnnur. 

• • Eminönü Kayrnakaruhimdan; Baıı bot olarak bulunup tahtı 
muhafazaya alman ııpanın uhibi her kim. ise bir hafta xarfında 
almadığı lakcirde aleluf4ul ıab)acatı ilin olunur. 

Garimübadiller Cemiyetinden: 
Niubı chıeriyet o'ınadığındtm konırrenin akdi Udnci Kinunun 22 inci Puar 

•lnOne talik edilmlttir. Cemiyete mulcayyot a:ıanm yevıni Dlc:tkOrda Halkevi 

lte•f•rmnı 1afonun-.ı uat 14 to le) .. lf J eri rica olunur. 

SAN 1 N 

SAN 1 N 

SAN l N 

SAN 1 N 

s A N t N 

s A N i N 

,ı DiKKAT 
Meşhur diş tabibi mUteveff a 

DAYID HAYON•un aOtu 

ta~:~. Elie Hayon 
yalnız Beyoğlunda Perapalaa 
kıırşıııode Aımah Mesçit so· 
kağında 63 No. Kamhi Han 
3 No. da müşterilerini kabul 
etınekteClir. Telefon: 41603 

'8 Adrese dikkati ~.,,, - --lst!I •b• . .d UçUnçU tere M • 
murluğundam 'l'aııınıııı · a 17.>5 lira 
kıynı •t takdir o<lHeıı Erenköyilnıfo 
Sahmicedi t mahalleıtiıı de Ethenıeftı n Ji 
ııokıı:;-rnds uld 187 yeni 41.13 No.lu 
dlikkıtnıııın 10 hfsse lti bıırile iki hia· 
&esi açık uttırruaya vazedilınlt olup 
5 /;!/U33 tarihinde •artııame8l divanhs· 
neye talik ve 21/:J/9:l3 tarihine uı!lu· 
dif Hh gıtrı 11 eaıı.t 14 teo 16 ya kaJıır 
lıtaubul tıcüııcü icu daireainde hfrin
cl a~ık arttır ın :t ı u retlıo a:ı.tılaeaktır. 
Arttırmaya ittirak iç·n yüzde yedi 
tamirat akçası alınır mllterakiru '\'tırgl 
'o uvkaf i<-1oriye11i ve riisu'lı \' eıuı.ire 
mtifteriye aittir. Hakları tapıı ıleille· 
ri~e Hhit ol ııuya.n ipotek ıt aboaklılıı.r 
d ığer alaka<tar!amı Te irtifak hakkı 
11.ı hiplerirıin t'e haklıırıııı hususi ile 
faiz • e meı rife da r olan iddialuıııın 
illıı tarlhiııdeıı itilıareu yirmi gtin 
zarfrnda enakı nıilsbi te ! irile bildirme· 
leri lftııındır. Akei takılirde baklım 
t'-'pıı ~i~lllerils 8-blt olııııyanların Htıt 
btıdelı ı. ı n paylıttmaıııı darı hariç kalır
lar. A ılk~clarlıınn mtılg~ 14<-'4 No.Ju 
lerıı. ve 1fla~ kanununun 119 uıı<'ıı 
mH-ddeıi lıtikınuue tevfikan hareket 
etmeleri n daha fasla malQmat almak 
iıtoyeıılerln fl!.!9/1403 No. hı doıy• 
numaraııile <talreaıiıe mtlrataatları 
il~·ı olunur. 

: ~,; ·~ <-:. .. · 1 ... .~!: d' ·.• ~ ~: .... :._ " >. • •• ~· • ; , _~, • • • •f:: • , • ~ -

PARA 
Arttırmak Bir Meziyettir• 

• 

Her Fırsattan 
PARA 

• BIQ KUMBAM 
ALiNiZ. 

istifade Ederek 
Arttırı nız ! 

. . . ·' ' ' ; ~~.. . - ., ' 

• 

Ssyh ıt 

Müstahzaratı : 19 3 3 fiat tarifesi: 
Hasan kuvvet şurubu küçük 60 Hasan Fayda l 2 " 60 

" " ,, büyük 100 " it 1 .. 100 
153 Hasan Fayda 6 litre tcnekesife 400 t K. 

t ı4 litre 20 ., . " Pompa 75 

1 16 30 Hasan çiçek suyu 1/4 le. 30 

it .. 

Hasan kolonyası 
ft 

18 .. 50 rt it " 12.. 50 
1·4 " 100 Hasan giil ~uyu 1 2 kilo 50 

., 
" 

1 2 : 180 " Mai mukattar (Odistile) 20 
N~~n k;lonyası ı 8 titre 30 Hasan Garanto (perezervatif) 40 

it 

,, it 
1 4 50 " " " ipekli 75 

" 80 Hasan diş fırçaları muhtelif fialta 

b
1
'
2

1 " '-Urı\k 20 Hasan balıkyağı 1i4 k. 40 Hasan tuvalet sa un arı K 1;" 
it tt 

.. il 
üyük 30 •• " 1 2 .. 60 

ıt 90 it " ı " 100 
Basan gliserin !'abunu - Hasan diyabetik çikolatası 20 " 

limon,oül 25 k. 360 
" " it /6 it " " 

Nenin gliserin sabunu 10 Hasan glulen ekmeği 30 
Ha~an çocuk pudrası 20 ., ,, gevreği 50 
Hasan siirmesi (sürmedanhğı ile) 20 ., Bademli ghıten ekmeğı 50 

" il 
Lüks hllyiil< 30 " Gluten makarnası 112 k. 50 

Ha.-;an (Dantos) diş macunu 20 ,, ,, Şehriyeleri 1/2 k. 50 
" (Danlos) diş suyu 30 Hasan pirinç Ö%U unu 250 gr. 25 

Ha-<ıan Biriyantini 40 ,, buğday 8ıU nişaatası " 25 
25 ·ırmik özn ~ 25 1 

'· Has .. n Zeytinya~ı 1 4 K. " .. 

" 1 2 40 ,, patates öıü unu ,, 25 
" " 70 ,, arpa tt n ,, 25 · · 

" 
" ~ Ole. 00 " yulaf 11 " ., 35 
" m<:ı cim.,k özU unu ,, 25 
" 2. 1 2 "fite silo 225 " l 25 

,, beze ye " " " 
,, 5 ,, t•n~lrHl 450 ,, Munasti nezle panzehiri 50 

" ,, 
fi 

Hasan 
Hasa o 
Hasan 

" 13 " " 1100 Tribofil Saç Suyu 125 
Bademyağı Şişe 30 Süheyl Romati:ıma illcı 125 
Kınakına Hulhuı 301 Süheyl iştah ilAcı 125 
Fayda 1/4 k. 40 Nasır llAcı 40 

t933 YENi MODEL lf UPER 

INTERNATİONALO, IOm/m 
incelikte tırat lıı~a l ... rı t&ı~rUbe edrniz, 
bu1.1Jar yüıünüzde ancalı: ı>aınulr. kadar teetr 
ııler. Adedi 7 ı ı. kurujtur ve ıuu yerde 
aatıhr. Batlıc:ı. Halı~t1kapı11nda Zaman 

ecza depoıuııd:ı. ve f1öıl!lkç0 Usllllvan 
Ef. dı1 toptu Keteııcllerde 

Duvar İnşa Ve Tamiri İlinı 
Karaağaç Müc.ssesabndan : 

Ketif badeli 3988,67 lira olan paymahaUi duvarlannın yapılmaıı 
kapalı ı.arf uaullle ve yirmi a1lD mlddetle mDnakaaaya konulmui
tur. Mnnakaıaya heyeti fonnlye Mimari ıube•inden ehliyet Yarakası 
alanlar i,tirak edebilirler. ihale 22/1/933 pazar af.'nO Nat 14 te 
mUeasesede yapıJacaktır. Mllnakuaya iıtirak edecekler teklif eyU-

yecekleri bedelin yllzde yedi buçuiu ni~betind•. teminat akçealni 
makbuz veya mektup olauk Yerecelderdır. Keıfi görmek " ıart
nameaini almak için Mlldiriyete müracaat edilecektir. 

FRATELLI SPERCO 
Enrico Sperco ve mahduml&rı halefleri 
G14Iata 6 ıocı Valuf baıı (Sabık Arapyan 
Haıı) 1 inoi kat 1·10 Tel B. O. 4792-1 

CIE ROY ALE NEERI .. ANDAlSE 
npur ıirketi • Am•terdam 

An 1'enı Rottırdam1Amıterdaın nHaınburg1 
t~l ıı yakında hareket edeoek ·upurlar. 

Hercule• npuru limaııımııl1& 

Cila vapuru 19 K. aaniye doğru 
Trlton vapuru t ıubata doğru 

Oanymed•• vapuru 16 ıubata 

dl)ğru. 

Compagnl• Royate N•••rland•I•• 
vapur 1irk1>ti v::ıulasile •e bilu w um 
?\eflerlıuıdaieeı vapur acantalım arasın· 
dald urnhaberat ıayeıinde DONY ANIN 
BÜTON LlM.ANLARI için emtia kabul 
edilir ıe l.>OORU KONŞflfEN'l'O vorf· 
lebHir. 
Yalında Hurgaı, Varna n Kö11ıenoe1• 

harelltt edecek vapurlar 
CHD v&pW'u 16 K. ulll)'• doğru 
Trtton npurn f6 K. ıaniye doğru 
G•nynt..,._ npurıı 12 ıubata 

doğru ıar· 
Am&tôrdauıdan beklontD vapur . 
Cffo vaporu 16 K. ıanlye 4otru 
Triton vapuru 26 K . .aniye doğru 
Ganymede• npuru ti 9ul1ata 

doğru. k . ı 
A terdarn<tan hareket edece '> apıır ar 

m8 . d 
Triton npuru 4 K. ıanıye oğru 

Genymed•• vapııru 18 K. ııanl· 
yt' doğru 

NIPPON YUSEN KAl&HA 
.Tapoıı ,.llpur le uırıpanyası 

y okol.ııı.rııa, K ohe, Daire•ı, Tsiııgl&o, 
Sh»ngbal, Honlı:ong, ~iııg&por, Coloınbo, 
Suoı, l'orl ~ait, l:wıir, lat~l ı bul, Piro, 
CeıHn ro, V llleııcia LI verpol ' '6 Gl:\agow 
lıınaıı IRrı arasındı. do~ru posta. 

(AkLı.rınaeız vu do~rıı ) 
Dakar Maru upuru 20 K. •~ ıiye 

dvgrıı. 

Durban Mart.1 vıı.pııru ~U tubatıı. 

-
l•l•nbul DISrdUncU icra Me· 

murlujundanı Tanıanuna bin Qç 

7Clz on lira kıymet takdir edll ... 
Gedikpafada Boıtanl Ali m•hall•· 
sinin Haniçi ıokatında eıki •• yeni 
5 No. h 23 metro terblinde n~m k&
ılr n muhtacı tamir, .. hri 16 lira 
kira ıetlrmekte olan hane açık art
brmaya vuedilmlt olup 16 K. •ani 
933 tarihinde ıartnamaal D nnhan~
ye talik edilerek 2S ıubat 933 tara
bine mhadif Cull'artesl ırihil •aat 
14 ten 16 Y" kadar fetanbal D8dOn. 
cU İua Daireıfnd• açık arttırma 
auret:le utılacaktıl'. Arttırmaya fştl
rak için ytızde yedi buçuk teminat 
akçaıı ıılımr. Miiterakim vergi, bele
dfy• rusumu, vııkıf icareal nıil.ft riye 
altlir. 929 larihll l~ra Kanununua 
J 19 uncu macldoıine tevfikan halcları 

tapu ılcillerile ubit o!mıyao ipotekli 
alacaklalarJ • diter alAiEadaranın •• 
lrtif ak hakkı ıablpferin n bu hakla· 
rtnı ve huıur.ite faiı •• muarlfe 
.. lr olaa iddialarU)a nan tar.hinden 
iti baron yirmi ıln içiıı de nralu 
mlıpitelerlle hildirmeleri lhlnıdır. 

Akıl halde haklan Tapu elcilla
rile sabit olmıyanlar aatıt bedeH
nin paylqmuından hariç kaltrlu. 
Al&kadarların işbu maddel kanuniye 
.hkimıoa röre hareket etmeler i ,,. 
daha farla ım•IOmat alma'c htiyttn-

lerin 932 - 1828 doave numa ıısile 
m~ınurlyetlm i ı.e milracaat eylemeleri 
llAn olunur. 

r''' -·====· --doğru 

Taf11UAt için Galata'da Altıneı ukıt 

llanıuda fRA'l'ELLl SPJ.;H.CO, ENıtlCO, 
SPEl:lOO 'o MAIJTUMLARI halofierf 
l'"aııur acen t.tlı~ına ınilracaat .......... 

~ 1, Alman Erkim Har• 
.,kuyacaluınıı. LGıtfea 



.SON OP .S TA 

eyoğ u'nda 

Mağazaları 
• 

evsım sonu 
SATIŞI 

o 
o 

o 
o 

o 
o 

' 
• 
pekıi bir cumaşı te ~ik ederken azarı~~~~,~~~~~~~~~ 

lşıkh Otomatik ıskala üzerin· 
de gösterece~lniz her istas
yonu mükemmel olarak işi· 

tebilirsiniz. Tele bir duğmeyi 
{evirmekte bütün ı"rupa İs· 

tasyonlarının temiz bir seda 
Ue ve bir bırlerlne kanşma• 
dan önünüzde resmigeçit yap • 
tıklarcna şahit olacalcsınıL 

d.kı<ate a nacak müh. no {ta b du 

lpekiş'in Sultanhamamı'nda açılan İstanbul mağa
zasının elektrik tertibatı bu esasa göre yapılmışhr. 

Burada gözleri kumaşların rengini ve 
nev'ini farketmiyecek derecede alan 

kuvvetli, ters hiç bir ışık yoktur. 

ules 
Karaağaç Müessesatından: 
Mezbaha payrnahalinde yaptırılacak olup keşif bedeli 1803, 12 

lira olan beton su kulesinin inıası kapalı zarfla ve yirrni giln mild· 

detle mUnakasaya konulmuştur. ihale 4 Şubat 933 Cumarteıl illnU 
ıaat 14 de MüeHesede yapılacaktır. Münakasaya girecek olanlar 

teklif edecekleri fiatm yUzde yedi buçuğu niıbetinde teminat akçe
ıini makbuz veya meldup olarak te1'1if mektuplanna leffedeceklerdir. 

kurl>aai ._.,,.... ~inlomalı mlihendiıler girebilirler. Keıif enakını we 
Açık 'bir surett~ . hü" :Srmelc için Mndnriyete mftracaat olunv. 
!edi. Böyle tevkıft mu 

ay a Jı Ja IllZlll tedarikini 
çok düşünmeyiniz. •• 

~ 

nda 

1 
Mağazası, buhran ve bayramı dUşUnerek size 
en ucuz mal verec3k yegAne ticarethanedir 

Balcılar maA"azası, yakında tamamile terki ticaret edeceğinden kir dllttlnmllyor. 

zararına mal satıyor .. 

Aranıyor 
Kayseri vilayetinin Muncusun 
karyesinden Nerses Ağa ve Sima 
ilanım oğlu Yeremya'yı arıyor. 
Y eremya cforherliğin ikinci se
nesinde} Kay~eri'uin Büyük Balı· 
çebaşı'n<laki yetim mektebinden 
lstanbul'a gelmiş, sonra müslil· 
man ve ismi Mustafa olmuştur. 
Kendisini bilenlerin lstanbul'da 
Çemberlitaş'ta Vezir Hanında 
annesi Sima; kardeşi Kara· 
bete haber verirlerse memnun 

dileceklerdir. 

Biçki Dersleri 
Botlkta9 dikit yurılu mC1dUrQ ŞUkrU 
Beyin eıerldlr. Blçklyl kolaylıkll\ 

kendi kendine öğretir, fiatı 2 lir dır. 
Tatraya 2!.5 lturu9tur. Yaluıı dikit 
yurdunda aatıhr. 
81çlti, d1klt, f&pkacıltk ve reılm 
deraleri almak iıteyeıılere bu yurtta 
bu .uat ve u mumt dere Yerilir ve 
ber utandat kabul olunur. 

Akaretler 64 No. 

Esklf hlr ikinci icra ve lflla 
memurluAundan : Kütahya'da Or
tamekt•p franı &ca muallim! Mahir 
Bey nkill avukat Şakir Bey• borçlu 
Esklşehlrde SiYrihiıar caddesinde 
7 ve 8 No. lı ticarethanede ıl2orta 
.-. llitı ı:Urralye .,.. otomobil tlcare• 
tile iştigal etmekte olan Ömer Sıtkı 
Boy·n Eskitch·r ticaret m hkemeıin• 
cc 10 kinunuevv ı 932 tarlh:ne mn-
1&dif cumarteal rOnil saat 10,5 ta 
lflbına kar r verilmlt oldutundan 
alacalr:hların 14/2 93.3 tarihin• mnea
dlf aııh günü Hat onda Eskitel-.ir 
ikinci icra m murluğunda ilk toplan• 
mada ha:dr bulunmaları allkadaranın 
malQmu olmak Qure ll&n olunur. 

-=--
Son Po•I• Matoaaaı ----------------&.ahiblı A11 Ekr•• 

Metrl,." IRdG.rCle Kalll L.tta 

Ramazan gecelerinde en mtllrnmmal eğlence mahalli 
Hem epor, hem heyecanlı numerolar 

Şehrimize yeni gelen lngilb motosiUet ı,amplyonu 

EDVARD GiN 
tarafından Şebsadcbatında Polfı karakolu yanandaki auada 7 metro 

•• •• • 
1Gkaekllkt• O L U M K U L S 1 naamadald fıçı 

lçerlıine 1aatte 80. 120 kilometre lilr'atle {ayanı hayret Y• 
heyecanlı numerolar icra t'tmektedir. 

Dühuliye 20, asker ve çocuklara t O kuruttur. 

VİRİLİN FERTLİN 
(erkekler için) (kadınlar için) 

Ademi iktidar ve umumi zaafa ve saç 
dlkUlme•lne kar91 dine; hayvanıar1n gudde
lerlnden yapılmııtar. Gençlik kuvvetlerini iade 
eder. 

Eoıanelerdea arayrnıs. Posta kutwM: 745 

4 ... 


