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Gazı z. ' 
e ik r 

Bursa, 18 ( Hususi ) - Gazi Hz. ni hAmll Bursaya hareket etmiılerdir. lıtikbalciler otomo-
bulunan Gnlcemal vapuru don 1aat 16 da Mu· blllerle Gazi Hı. ini takip etmiılerdir. 
danyaya •asıl olmuı, sahilde intizar halinde Mudanya lle Bursa araıındakl yol baştan 
bulunan halk ve Burtadan gelen heyetler Mal· bqa taklarla donanmııbr. Gazi HL kendilerini 
tepe vapurite Gnlcemall Mudanya açıklarmda yolda karııbyan Ziraat Mektebi talebeılne oto-
karşılamıılar ve Glllcemale girerek Gazi Hz. ne mobilden inmek ıuretlle iltifat etmiılerdlr. 
tazimlerini arzetmiflerdir. ç k • d k k k 

Gazi Hazretleri Glllcemalden Maltepe Tapu- Bllytık Relı doğruca e irge e l n, lerine 
runa geçmiıler ve balkın heyecanlı tezahüratı teırif etmişler ve meraıim arzu etmedikleri için 
araıında iıkeleye çıkmışlardır. kaıkte yalnız Belediye Reiıl Muhittin B. tarafm· 

Gazi HazreUeriol Mudanya'ya kadar teıyi dan karşılanmı,lardu. _ 
eden lıtanbuJ hey' eti burada arzı veda Gazi HL Eıkitebirde bulunduğu zaman ıeker 

Eskişehir muhabirimiz tarafından gönderilen bu resim Gazi Hz. nin 
Eskiıelıiri şeref lendirmelerint1 ait canlı bir intibadır. Resimde Gazi H#. 
EskiftJ/ıir Halk Fırkası binasından çıkarken görülmektedir. 

etmi~ bundan sonra bUyllk Reiı Ali fabrikuı hakkında tetkikat yapmışlar 'H izahat 
Hikmet Paıa ilo beraber otomobile binerek almışlardır. 
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Maarif V ekiletinde Mühim Ve E aslı . 

Bir Proje Tanz·m Edi iy r . 
Ankara, 18 ( Huıusl ) - Maarif umumi mllfettfşlerfnln de 

Memleketin maarif işlerinin, yeni komisyon tarafından bu mo• 
esaslar dahilinde yllrllmeılnl to- s le hnkkında fikirleri soru-
min malcıadile ıslahat yapalmaaına lacakhr. Vekllet, mektep-
karar verildiğini e•vclcc bildir- (erdeki tedriıat vo terbiye faa-
miıtim. Y e.ni alınan hab~rlere liyetlerinden çok iyi neticeler 
göre, Maarıf ıılahab, tabııl •e alınm 1101 t min mc:Befesine bil· 
terbiyo sahasında çok mOhim yll~ blr ehemmiyet vermektedir. 
•e esaslı bir aduc te,kil edecek Bunun tahakkuk edebilmeal için 
tekilde olacaktır. Islahat eıa.. do maarif tııkilitında mObim 
larmı tesbit etmek llzere Maarif mevkiler almıı olan ldmaeloıı:lıl 
VekAletinde teıkil olunan komi.. vnziyetlerl ~etklk edilmek llzım-
yon, bu hususta mesaisine de- , eldiği ileri sOrülmektedlr. Bu 
Yam etmektedir. ıihl me•kller• ybkıek meslek 

Komisyonun mesal•i, ıılabat tahsili alSrmDt •• tecrllbe 1aha· 
Haslarını ihtiva •den bir proje ıında iyi yotiımlı kimıelerin yer-
vllcude getirilmek ıuretile neti• leıtirilmesl ıimdiden takarrQr 
celenecektir. Şiındiki halde Ma· etmit ıibidir. Komiıyon, ıslahat 
arif Veklletinin bntUn umumi projealnl en kı18 mllddet zarfında 
nıOdilrleri, ıslahatın ne ıekilde Maarif Vekili Reıit Galip B. tanzim edecek •e .yeni lene maa• 
yapılması lazım sıeldiğl hakkında yazarak komisyona vermeleri hu• rif bOtçeai bu projeye f«Sre te .. 
dUıUndOklerini birer rapor halinde ıuıunda emir almıılardır. Ayrıca bit olunacaktır. 

Yunanistan Ermenileri 
o 

Buraya Gelm istiyor 
7000 Ermeni Rusya'ya Gönderildi 

Selanikte eski Agaso/ya camii 
~el nik, 17 ( Hususi) - Yu- fakirleri Yunanistanı terketmiyo 

Enanııtanda bulunan Ermenilerin meyyal lıeler de vakitleri as, çok 
rınc • t I t' nıs nn •cvkl muamelesi, yerinde bulunanlar, it tutmuı 

n ıza rnla bir •urette devam dl· kimseler kısmen Yunan tabiiye-
}'or. Bu yın yedisinde sevkedi- tine geçip burada kalmayı dO-
len 250 kişilik kafile de dahil tUnmckte, kısmen de Franıaya 
olmak Uzero ıimdiye kadar hicret ve bilhassa TUrkiyeye 
Yunan~standan yrılan Ermenile- dönmek için çare aramaktadırlar. 
rin mıktarı 7 bini bulmuştur. Şimdi, burada 1 t nbulyan 
Daha 10 bin Ermeni vardır ki isminde bir Ermeni papas var-
bunlar da sıra ile ıevkedilecek· dır ki sevklyatı bu adam idare 
lcrdir. ediyor ve Ermenileri EriYana 

Ermenilerin amele aımfa ile ( Devamt 8 ini aayfada ) 

Çingeneler 
Arasındaki 
Güze/Çocuk 
Müddeiumumilik Bu Me· 

seleyi Tahkik Ediyor 
Birkaç gUo evvel, F •rik~yUn· 

deki Çingene kulübelerinde, Zeki 
isminde san açh, gUzel ve nur 
topu gibi bir TUrk çocutunun 
gizlendiğini haber vermiştik. Bu 
neıriyabmızı nazarıdikkate alan 
mllddelumumilik meseleyi tahkik 
etmly• baolamuıtır. Bu çocuğun 
Çinaeneler arasın niçin dllıtUğtl 
bu tetkikat netice inde nla9ıla
cak ve yavrucuk Çingenelerin 
elinden kurtanlacaktır. 

Adana'da Zabıta Vak'aları 
Adana (Huıuıt) - Şehrimiz. 

de son bir Hne zarfındaki zabıta 
vak'aları ıeçen ıeneye nazaran 
azalmııbr. 931 senesinde 2396 
Yak'a olduğu halde, 932 de 1856 
vak'a tesbit edilmlıtir. 

Bir Facıanm Maznunu 
Londra 17 - Bu ayın 13 Onde 

rapılan nhtiyane bir cinayet bOtGn 
ıruetelerl heyecana dOtOrnıOtUl. 
Uıun takibattan aonra ele ıeçlrllen 
cani mnkuf bulunduta bfJcred• attı 
bulunnıutlur. 

• 
Yazılan ilmi Eser e 

özde ikiyi Geçmiyor! 
Buna Mukabil Geçen Sene İstanbu 'da 

739 Plak Doldurulmuştur 

ilmi eıer kıtlılı karıısında plik bolluğa 
lıtanbul'un muhtelif ıahalardı ı ntiıha verilmeıinl mecbur! tut-

bir senelik neırlyat miktannı tuğu için, lıtanbul'un bir 1enellk 
8ğrenmek cidden çok meraklı gazete ve kitap neşriyatını BA'· 
bir ıeydir. Yeni Matbuat Kanunu• renmek mDmkündUr. . . .. 

b"k d l t b l' Yapılan bir lştatiıtige g8re 
nun tat ı in en ene ıtan u geçen 932 senesinde Müddeiumu• 
dakl neşriyatın hakiki miktarını miliğe muhtelif lisanlarda çıkan 
anlamak biraz mUıkUldO. Fakat 8395 tane gtındelik gazete ile 
yeni matbuat kanunu her tllrlQ 444 tane aylık, 186 haftalık, 
neırlyatın MUddeiumumlliğe iklıer ( Denau 8 inci aayfada ) 

Almanya'da İngiliz Cas~lan 

A manya' da Bomba Gibi 
Pat ayan Bir T e graf 

- 7 - Yazan: Berndor/ 

Bu yaıımıııQ burOnkG kıamında lnl'ill• cHuılarıam, Alman Erklnı Hu• 
blyHlnl t•ıırtan •• ba1ll kıadıran bir oyanlarına okuyacak11naa. LQtfea 
9 uncu aayfamau açıaıa. 
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[!-al~ı n Sesi] 

Söz er eme 
Faa iyeti 

öz Derleme H •) t ti faaliyete 
ba 1?aJı . Bıı h usu:;ıa lı~lkımız. 

d:yor ki : 
hın.t1l llakk ı Bey (Fatih l,.'artırnıba 

eadd€ ı 2 3 ) 
- Saz Dulenıe Hey.ıt ! dünden 

itibaren i•e batlamııhr. Derleme 
ıuahırına dağıtı lan fiş defte rlerinden 
b iris"nin üıer ; nde (22) b in oumara-
11nı ~örC:ü-n. B .:11 i d:dı.t faıla nu
au a c \'a· d r. Fnkat muha!.. kak olan 
buı.;ıın (22 ) b in ıı üne\ verin c! il hak
kın .. ı d ıtrle ııı e faa liye t ne g «'çmit 
o ln a tan dır. Kıl"vıız ve t al matnameye 
n azaran d~r leme i,i oka dar ılmi bir 
' ·l< ide yapıle cak ki lis ını •ııız. :ıengin 
' e kıymetli b r a na e sere, kanıusa 

aah'p olacaktı r. B n ı öyle gel iyor ki 
d üııyı hurul ıl da ıı ueri l.içb ir d il 
hakkında bö yl.: ı;ilınullü b'r teckik 
y .. pılı1rn mı 1tır. 

* :-: L lıı-. Bej (:::-ııltanıdıınP.t v.;lor ııın 
hall :sı 7 ) 

- Dll faali yoti ba,Jang ı cında ba.11 
b edb.thtlar ıu l u:ur t ; a k , kaıtklamak, 

kıç } umurtuı ili.. aıibi uydurma 

t •'J lcılo bu yü'.uek gayeyi basit ıöı
t e rmck iated ıler. K.:ıt'iyen mizaha ve 
lı czela tahammülll olmayan b u meYı.u 
l:.ı: erinde ulıilan e şeyler uy ;fur dular . 
l\fog olea Ye tatarcayı kabul ede· 
ceği:ı, dedilu. itte nihayet DHleme 
K om iteleri fa3liyote baş!aını9tır. 

Derleme iti ana yurdumuzda halk 
L:lltlelerl araaında yafaya ı ö2 keli
nı ~ler üzeri nde yapıl cakt ır. Bu
ıiinkü hudutlerıınu:. i~inde dilinıi:ıde 
J'&.flyann kelim elerle mOnauıbetimlz 

yoklu::-. 

* Sa t B. ( Sar~\h&.nob&tl 7 ) 
Dilitnl:a çok HnFndlr. Medeni 

ihtiyaçlara cevap Yerecek hazineler 
hl'& lçyurdumuzda H lciJylü1erlmixin 
dirnde yaııyor. Bun1ardan lalifade 
elrnek lçio •eferberlik ilin ed.Jmit
tir. Kendiılne ftı nrilcn her Yatan
dııı bu iti çok ehemmiyetli telekkl 
etmeli, canla, batla çalıımalıdır. .. 

Şerif B ( Haııırcılar f4 ) 
-H•r mllletin bir kamuıu •ardır. 

Arnpların bile aıırlarca enel ha· 
ıurlanmaı muazzam kamuıları Yardır. 
Dilimb 4imdiye kadar ihmal edilmlt· 
tir. SGıdüriJlme fHliyeti mazisi hil
kate d yanan Haanamann a:ı ceYher• 
)erini ortaya koyacak Ye )i1&rurnı:ı1 

yükaek medeni diller arasına aoka
caktır. Bana öyle geliyor kl lıamu

ıumua hHz ır:anınca bu.ünktt arapça 
•• acemce keHmelerln artık dili
mizde yqamaaına lmlt.an kalmıya• 

cakbr. Çilnkü bUtün bunlınn a. 
TQrkçe karı ı lıiı bulunduiu anla• 
ıılacakhr. 

Talebe için Rehber 
Maarif V ckAleti çocuk •elileri 

•• talebeler için umumi bir reh· 
ber yapılmuma karar vermiş ve 
bu ite BaımUfettİf Ahmet Hilmi 
Beyi memur etmişti. Yapılacak 
rehberde muhtelif mekteplerin 
laay dt\k•hul tartları, dereceleri, 
Ocretleri. leyll veya nibart olduk
ları teabit edilecektir. 

~..:;-· ,.. . ~+··:.; __.. ·I ~- - - • .. ~ • 

as 1 Amele ·aşı? 
Fabrikadan Hergün Okkalarca Tütün 
Kaçırıyordu, Fakat Nihayet Yakalandı 

T ütün inhisar idaresinin Cibalideki fabrikasın
da amelebafaJık yapan Muzaffer isminde birisi 
fabrika <lan tntnn kaçırırken cilrmümeşhut halinde 
yak laıımışhr Fabrika mfidiltil Muzafferin aylardan· 
beri fabrikadan tütün kaçırdığını haber alınıf ve 
b unu dlrmüm~şhut halinde yakalamij'.k için hare
kete geçmıiştir. !,çiler akşamları fabrikadan çıkar
ken Uıerleri a ranmakta, yaln ız hundan amele 
başılar iıtiana edilmektedir. Yapılau tahkikat 
neticesinde Muzafferin, hu müstesna vaziyetinden 
iıtifade ederek fabrilrnmn gizli bir köşeıinde 

hergün ceplerine ve paltoıunuo arka tarafına t iltün 
ukladığı, akşam olunca da elini kolunu sallıyaral< 

fabrikadan çıkıp , gittiği ve ıonra bu tUtilnleri 
hariçte sattığı öğrenilmiştir. Muzaffer etvelki gllo 
yfoe paltosunun arkasındaki gizli torbaya tütllnlorl 
yerJeştirmiı, fakat kapıdan çıkarken heri aranın· 
ca meıele patlak vermiftir. Muzaffer eYvell Ut.e
rini aratmak istememiş, fakat amirlerdenbiri her
kesin üı:eri aranacağını ıöyleyince fada itiraz 
edememiş ve emri dinlemeğe mecbur olmuştur. 
Bunun neticesi o larak üzeri arandığı vakit palto
ıundaki gizli torbadan en iyi cinsten olmak Uzere 
1am iki buçuk okka tlitün çıkarıln1•~br. Muzaffer 
derhal polise teslim edilmiş ve evvelce kaçırdığı 
tıitünlHİ nereye aathğı hakkında da tahkikata 
ba~lanmııtır. 

Yeni Mukavele 
Me,nlekete Ne Kadar 
Kahve ithal Edilecek? 

Beredlyadan kalın getirmek 
ve bana mukabil Türk malı ih
raç etmek Uzere İktısat VekAleti 
ile bir ıırup arasında bir muka
Yele yap!lcb(ını yazmıftık Muka
yelenin eaaıı hcnilı ncşredihnt
mi11 olmakla berııber piyasada 
söylendiğine göre bu grup Uç 
aene mllddetle Breıilyadan kah· 
Te ıetirecek ve buna mukabil 
Bereıiyaya zeytin, zeytinyağı, 
f .ndılc, 8z6m, palamut hulAsuı 
'fe daha bHı Ttlrk malı an·ke
dccektir. 

Tllrlôyenln aenelik kahve 
aarfiyab 80 bin çuval olduğuna 
g &re Uç ıeoe zarfmda 250 bin 
çu-val kah•e getirilecektir. Söy
lendiiine göre lkbaat Veklleti 
ile grup ıraaındald alnlaı
mıya göre grup ancak yOzde on 
bir klrla iktifa edecekt buna 
mukabil de kahTeye nohut ka· 
nıtırılmamaaı belediyelerce temin 
edilecektir. 

Adliyede 
Koridorlara Tükürenler 

Takip Ediliyor 
Mnddei umumi adliye koridor· 

!arının temizliğine itina etmekte
dir. Son zamanlarda baıı kimse
lerin koridorlara tnkOrdOğtı gö
rtif düğtl için mliddei umıınıl don 
bu gibiler hakkında takibat yap
mıya baflamı,tır. Dnn Billl oğ)u 
Ahmet Ye Bekir oğlu Mustafa 
isminde iki kişi koridorlara tllkü
rlirken cllrml\ nıeıhut halinde 
yakalanmış vu haklarında 11 bıt 
varaka11 yapıfarak Alemdar polis 
komiserliğine leılim edilmiflerdfr. 

---- ---
Fakir Tale·bege 
Bedava Kitap 
ı'erilecek 

Geçeulerde lıkmeklep kitap· 
Js rmm pahalt olu olmadığı hak
lcıncla teşkil edilen komi~yoo, 
ki taplar.o pahal ol duğuna karar 
vermişti. Bu kınar üzerine koruiı-
Y< nun Rei&i De\'let M"tbaası 
Mlldürü Haıudi B. Ankaraya da-
vet edilmiş ve lumdi.ainden mü· 
teınmim mailımat almınıfhr. Hamdi 
Bey dlln Ankar,.dan şohrimize 
avdel c:tm~tir. 

Söyleudiğiue göre orlamek· 
teplcrle liaeJerin olduğu gibi ilk
nıektep kitaplı:.rınm da Maarif 
Vekaleti tarafından baıt.rılması 

tekarrür etmittir. Bu iti Vekllet 
yaptıgı takdirde ~ebir ve kö:,!er· 
deki fakir çocukla.ra paraıız ki· 
tap vermek imkim hastl olacak 
ve talebelere de D1aliyel fiatine 
kitap Yermek mlimkOn olacaktlr. 

O teberi Çal mı s 
Kadir ~minde biri Üıklidarda 

Hnınft Ef. iaminde bir zatın evi
ne girerek öteberi çalarken ya
kalan mıştır. ----

İcra İşleri 
----

Parasını Saklayan Borç
lular Ceza Görüyor 
Yeni icra ve iflas kanununun 

tatbik mevkiine girdili 4 Eyl61 932 
tarihinden ıeoe b:ışına kadar Fa
tih, Eyup, Yeniköy, Beşiktaf, 
Beyoğlu ve lat nbul tetkik 
mercileri ( 348 ) ceıal huknm 
vermişlerdir. Bunlardan ( 50 ) si 
nll1ddeiuruumftik tarafından tem• 
yiz adilmiıtir. Bu ceu gcrenler
dcn bir kıınn par~&• olduiu bal· 
de paraaıw veya mahoı aaklıyan 
borçlulardır, 

Kim Yapmış? 
Bir Posta Paketinin İçine 
Kağıt Doldurmuşlar 1 

Matbaamu:a gelen bir zat bir 
milddet evvel Kara gönderdiği 
bir posta paketinin muhteYiyatı· 
nın yolda boşaltıldığını ve pak~ 
tin içine kAğıt doldurulduğunu 
iddia etmektedir. Hadiıe ıudur: 

Uzunçnrııd.ıı terzi Mehmet 
Ef. bir müddet evvel Karsta Ye
ni pazarda terzi Ali Ef. YalıtHile 
Abbas Ef. ye 2900 kilogramlık 
bir paket göndermiştir. Abbu 
Ef. paketi açtığı zam•n içine 

kAıt doldurulmuı oldujımu hay· 
retle glSrrullttUr. 

Poıta ve Telgraf BaımDdlirll 
HilsnU Boy bu husuata demit
tir ki: 

"- T abkikat yapılacak ve 
bu iıin naııl, nerede ve kimin 
taraf andan yapıldığa meydana çı· 
karılacaktır. Bazan bu gibi h&· 
diıeler olabilir. Fakat mea'ulleri 
hiçbir zaman cezasız kalmaz." 

Bir Sarhoş 
--- -

Mahallebici Dükkanında 
Hiddete Gelip Bıçak Çekti 

Sabıkalı Kllrt Sail kendini 
bilmlye cek derecede aarhoı bir 
halde Divanyolunda AH uıtanm 
mahallebici dükkAntna glrmif, 
dü~kAnda oturmakta olan mDıte
rilere 1arkınblık etmiye baıla
m ı tlır. 

Bu vaziyet kar1111nda dükkan 
sahibi bu adaau ınıellikle yola 
getirmek Jıtemiı, fakat Salt bu 
muameleye kızarak Ali uıtaya 
bıçak çekmiı .-e tabii biru ıonra 
yakalanmıthr. 

------ .. -!ESiC: aı::::::~ 

Günün Tarilıi 

Büyük Buğday 
Ambarları 
Yapılacak 

Bir Komisyon Bu işle 
Meşgul Oluyor 

Ankara, 17 - Memleketi nıi:ıia 
muhtelif yerlerinde ba Hne yaphrıl
mıya b"tlanılmaaı takarrGr eden 
buj'day ıilolan için Ziraat Bankaaı 
idare .l\leclial Rei•i Sabit, D evlet 
DemiryoJlan Umum MüdiirO Rifat 
ve Ziraat Vekiletl Müateıarı Atıf 
Beylerden nıüteıekkil komiayo n Zl· 
raat Vekili Muhli• Beyin rei ltjl 
altında toplanmıfl"· 

Mısrr Sefiri Gitti 
Mııır sefiri Abdülmelik Hamxa 

Bey dün Ege vapurile Mısıra ha· 
reket etmiıtir. 

Para Borsasmda 
Dün Boraada Anadolu tabvi· 

lAtı 43,40, Anadolu histe senedi 
2~,90 Diyuau muvahbide 60,25, 
Anadolu mümessil hissesi 48,60 
Rumeli şimendiferi 5,60 dan mu
amele g örmDıtUr. 

Zahire e orsasmda 
Dfin AnadoludaD f.tanbula yir mi 

vaıon ve 2708 çunl batday gelmlt 
•• Pulatlı nıallarınm kllo•u 6,045 ten 
Hblmı,hr. Bulvadln yapajıları 37-44 
kurattan muamele görmOUlr. Afyon 
Ozerin• hararetJI mbameleler olmak· 
tadır. Dört firma Anapa için afyon 
almaktadır. Ha~Lköy malları onblr 
liraya kadar aablmaktadır. Afyon 
•on bir hafta ıtarfında bir tir• fır· 
lamııtır. 

T opkapı MDzesi için 
T opkapı Hraya mhealnln t i ra il7e 

kadar bir rehberi 1apılmarnııh· 
MilH mUdGrU Tah•ln Bey çok mu
faHal b ir rehber baınrlamıt ~· mat• 
btaya Verilmfttir. Rehb.r bir •:r• 
kadar n••r•dileeektir. 

Tamir Başladı 
Topka pı 1Uayıuıo buı aaçakluı 

yıkılma tehlikc•l ırCJıterlyordu. Müıe 

ldar••i bunların tamirine karu Yer
mlt n it• baılaam11br. 

Bimarhanedeki 
Ölüm 

Evve\ki ılin B•kuk8J akıl lıaala· 
haneıinde bir cinayet oldup. d elller. 
den bir in 'n bir arkadatı tarafı ndan 
boQ'u lduğu razılmıfb. Yaptığı mıs 
tahkika ta naıarent hldi.e ıu ~ekHdt 
olmuttur: 

Evvelki ıabah ~ay içmekte olaa 
Üıküdarlı A•lh ojl• Mahmut, bir 
arahk arkadatı Sadık otlu Rahmi 
ile kuıa atml" ruım 

1 
aaat gibi .. 

bir mOddet sonra Mahmut •n••sln 
beyin lllihabından BlmO.ttil ... Bu hu· 
1111ta haatahan• tabiplerinden Cnat 
Bey demittirklı 

.. - Bu ıibl hldiaeler e kaerlya 
delller arutnda vukua ıelmekte-llr. 
Ha•ta, yanm •Ht sibi u bir mGddet 
sarfında derhal alebllir. Ezcümle, 
ıu•telerde yu•l•n ba b&dlu de b11 
suretle vukua ıehnlttir. Mutamıs., 
yanm saat enet, ark.clatfl• alelide 
bir knıa yaptıktan •onra, bhdenblre 
dlfGp öl ınGftb. Fakat buna blf 
cinayet demek dotr• elama:ı. Çtınkl 
6leu hHta botulma181ft lrawradan 
bir ıntıddet ıoua ll•lftlr• 

JI 

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

- İstanbul Bwılediyeııin in avu- Karagözün Bursada ki ıne· Hasan Bey - Sen o avukat 
Be e b nden ulA m söy!e azizim. 

i l,i tane fakirin mahke
meye dü,cn işini .•• 

.... Parasız takip edip gönll 
yap11 daha •evaba girerdi. 
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Sayfa 3 

r "\ 

iki 
Gençlik 
Mecmuası 

----------------------· Gençler, bUyilklerin çıkardık· 
lan mecmuaların kendilerini tat· 
ıuin edemediğini görUnco blızat 
iıe girmiye ve kalemi ele alarak 
kendi başlarına mecmualar çıkar
maya baıladılar. 

Gençlikte bir harekete ve 
canlıhğa delAlot eden bu teıeb
bUııler ıUpheıiı memnuniyetle 
karşılanmak icap eder. 

Babsetti,ilmiJ mecmualar biri 
An~arada çıkmaya bıııhynn (Çııır) 
diğeri lıtanbulda ncıredilen (Çıi) 
clır. Birinciıini Ankara ıençlerl, 
ikinciılnl lıtanbul DarU)fl\ounlu· 
tarı çıkarıyorlar. 

Ankaradau, lnkılAp bamleainin 
ilhamı altında yaııyan gençlerdon 
celdiii için evveli ( Çığır ) ı aç· 
lım. Baıta Hıfaı Oğuz. Beyin 
lnkılip ıençliğini an)atr.uya çala· 
ıan bir makaleal ~ar. Sonra hep 
tanıdık Ye eski imıalar, hep cıkl 
"'• baıka yerde neşredilmiı yaıılar. 
Mecmuada yazıları çıkacak ~enç· 
ferin isimlerini aradım, ıöılerlm 
ıu listeye ilişti: 

GELECEK SAYILARDA 
ı-·aııh Rıfkı, Mnhmut Eaat, Muıtafa 

$ekip, 1ımatl HBkkı, Hasnn Ali, AU Haydar, 
"lceip A ım, H. Rlfat, Cağfer oflu Ahmet, 
Cevdet Nasuhi, HU.eyin Namık, Hıfzı Oıruz, 
l<l:ıım Nami, HAmlt Zübeyr, Hasan Fehmi, 
liatıt Ziya, Hüıeyla Rahmi, Yakup Kadri, 
Alu Gündüz, Peyami Safa, Nahit Sırn, 
Ah111ct Hatim, ŞükCıfe Nihal, Kemaleltln 
Rfi l, Hallı fahri Ahmet Kutıi, Ömer 
lledrctlin, Yqır ."labl, Behçet Kemal, 
idlp Hilmi, .lı Kl'mal, 1. Nihal Hanım v• 
eılerio değerli ya11l1lrı var. 

Mecmuaada gençlerin do yaz111 
Yok değil. işte size bir iki miaal: 

Allahım ne ıonbahar bu ırllıl•r 
Dolarsın zehirle acı ve dırln 
Düıerıen ağına örUmcıklerln 
içinde kanarke,n gizli bir yerin 
SOıUlür 9alrl arar bu &"lhJer, 

ALI KEMAL 

* h ~dip Hilmi isminde bir ır•ncin 
•Drlıuu Jıimli şiirinden: 

Bir yumak lbriılmdlr, 
Sarmadan anlaıılmaı. 
Sorma71n bunu kimdir? 
Enardır bana kalma:ı. 

HUzmelenmlt rankl~rln, 
içine derin derin, 
Bakıp emceklerln ; 
Sevdaaına t•tılmaz. 

lalıkta bir ah gibi, 
ÔrUlmlit ırllnalı gibi, 
BUyUla ubalı gllıl, 
içinde dola11l•a:ı:. 

A~kara g~nçlerine taniyem, f llkzlerı, gcceyı, bülblUU bırakınız. 
11 ılAbı terennüm ediniz. Mec
kuaı~ııı eskilerin yazılarile değil, 
4'kn~ı cıseı·lcrinizle doldurunuz. 
it I 1 takdirde iddianızın manaaı 

il rnaz. 

~ 
( ç 1 

.. lanbul geuflerinin çıkardığı 
iyi ıg ) mecn.uası <tavasını daha 
•tn.tnl~mıı ve daha iyi teırih 
rne f RÖrUnüyor. Mevzular ahenkli, 
lbl\ktnua teknik itibarile daha 
dah c'?mel, yazılar dolgun, fikirler B ınsicarnlı. 
tlir u mecmuadan da ıize bir 

Parçası naklediyorum : 

s,ba"'•r• Tutuncu Kızları 
ırila •tar 
ılılc kolla~ı:4••. 

Çıpl 1 :r:.r,. 
a • vtic"tl 

birer iklt•r •••uı JÜnt-t urm•d•n 

Yola dilter 
'Vıra111 1 

•iitOncJ ~.ıdarı, ııı 
•lluiııd~ ~rlrıde fliUr • tllncU 1\ ı1I uı ... 

l:laan'k .. y" I ı ur, 
uı erlndo boya, pudra, 

>.)•ki rSzlerinde ıatea yok aranda . 
PodOıllat kundura 

~Ilı •artlarında kr~p ut~n yok. 

r Son Postanın Resimli M-;;kalesi ~--B-ilı_i_ve_K_e_re-sl• __ a __ l ı r 
- :::ra .... ozun Sl 

l - Ötedcnb ri kafaaııı i;ral 
eden vo el~G dOtllndOren meaeleler
den bahHdlnls, ba,ka bahislere 
karıomayınn. 

2 - Yeni Öj'readitlnia veyahut 
yeni ftfttftlnlı rnenular laakkanda 
baıkalarının ıöyledlklarlal dinle· 
mekle iktifa edlniL 

3 - Bilgi de kereste gibidir. 
Bir müddet kurutulup suyu 
çekilmedikçe kullanılmaı. 

~mo'JllliilBlfi~W",.JiiUilUWl ...................................................... llİt.;ii~ 

SON .. TELGRAF HABERLERİ 

Bir Kadın Sevda Yüzünden 
Kocasını Boğdurttu 

Katilne~ İdama MahkU.m Edildi 
Malaty~, (Huaust) - Kihte kazaımın Mezil kö

yünde.. m~nifı.turc satıcısı Oımanın karısı Zeynep 
kocasını öldUrtmfjıtllr. Zeynep ayni köyden hocanın 
oğlu Hazam ccYiyormuş, kocası aağ oldukça Ha-
1anla evlenemiyeceğini dUıUnmUt ve kocasını öl· 
dUraıeyi tr.ıemiru ederek fikrini Haaana açmııtır. 
Ha18n dn seYgilisine kavuşmak için bu fikri taı· 
vip ctmio yardımcı olarak Kelho ve Ebuzer oğlu 
Hatana bulmuş, bu iki kişinin yardımı ile Osmanı 

öldUrmUıtilr. Cinayetten sonra Osmamn cesedi 
ortadan kaybedilmiştir. 

Katmerin hepsi yakalanmıştır. Hocanın oğlu 
Haaan cinayeti Zeynebe kavuşmak için, diter ka· 
tiller de Osmanın malını paylaşmak için yaptıklarını 
söylemiılerdir. Cereyan eden muhakeme neticesinde 
her dördü de idama mahküm edilmişlerdir. Fakat 
mOstakil ıuçlu malüm olmadığı için cezaları atar 
hapae tab\fil edilmiştir. 

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

Çocuğun Üzerine Gaz Bir 
Döküp Tutuşturdular 

--- - - - ------
Zavallı Çocuk Feci Şekilde Yandı 
DUu akşam Oıerl Kaaımpaşada mllthit bir facia / ta oynarken Mehmet ve Yaıar İsminde iki yara-

olmu9tur. Şimdiye kadar bir misli daha kaydedil- maı arkadaşı üzerine gaı:dökmilıler ve kibritle tutuı-
miyen bu tllyler llrpertici facia hakkında turmuılardır. Etraftan yotiıilip ate' söıdürlllllııciye 
tahkikat yapbk Ye ıu malQmatı elde ettik: kadarBurhan ehemmiyetli ıurette yanmıı ve feci bir 

Knşımpaşadn iplikçi Fmo sokağında oturan HU- halde hastaneye kaldırılmııtır. Yaramu kllçükler 
scyin Ef. nin 6 yaıındaki oğlu Burhan dün sokak- yakalanmışlardır. Poliı tahkikat yapmaktadır. 

Başvekil Paşa 
----~ 

Buhran Bitti 
M. Venizelo-;-Yeni Kabi

nesini Teşkil Etti 
Atina, 17 (Huıusi) - İktid~r 

mevkiini deruhte eden M. Venı
zelos kabinesi vUcude getirmiıtir. 
Yeni kabinede şu zevat vardır: 

Başvekil M. Venizeloı, H~r· 
biye Nazırı Jeneral Katekakıa, 
Maliye Nazırı M. . Kafandaris, 
H · · Nazırı M•halakopuloı 

arıcı ye • 
lkt t Naım Papanastaayo, Zi-
ra~:· Nazırı Bakkalbafl, Oahiliye 
Nasırı Moriı. 

M. Veniıeloı liıteyi CUmhur-
reiıin• nrmiıtir. 

~---
Sanayi Kredi Bankası 
Ankara, 18 (Huıuıi) - Sanayi 

Kredi Bankası Umu~ MüdUrlQ. 
ğOn• Sanayi ve Maadı.n Banka.11 
Umum MlldlirU Sadettın B. tayın 
edilmi~tir. 

İktısat Konferansı 
Hariciye Vekili Haftaya 

Cenevreye Gidiyor 
Ankara, 18 <Hu11usi) - Lond· 

ra lldısat Konferanıma hazırlık 
komiayouu bugün Hariciye Veki
linin riyasetinde toplandı. Tevfik 
RilıtU Bey gelecek hafta Cenev
reye gidecektir. ----

Beypazarmda Ucuzluk 
Beypazarı (Huıusi) - Burada 

ıayana dikkat bir ucuzluk vardır. 
Hatta " bir okka et on iki buçuk 
kuruı ., diye sokaklarda dellal 
baiırtıyorlar. ----

Dahiliye Müsteşarhğı 
Ankara, 18 (Huauıl) - Da-

hiliy• mUateşarlığına, mülkiye 
teftiı heyeti reısı Sabri Beyin 
tayin edileceği kuvvetle söylen
mr.ktedir. 

Bazı mr.ınba ıularının tlteleri üıorindeki etiket· ntenıba ıul•rrnın fİ$eleri Ü7.•Hİ11e karaciğer, Löbrck, 
lerdc, bu auyun binbır derde deva oldu~u teklin~• me1ane hastaiık'arı için faydalı oldukları yazılmakta
yazılar urdu. Guetclerd• bu yazılara daır ıliyle bir dar. Beled"y• evaafı belli ohuıyan bu gıbı memba ıuyu 
fıkra ac'bUmOu ilitti: . • t · · M • 1 1 • f b d'I d" l h ld bar.ı t•t• eruun uzorıııe vau ar "illi nusıaı meııctnıı•Lr.,, .. Kin.ye\i evaa ı tes ıt • ı me •t a e J " .,. 

16TER 1N N. iSTER 1NANMAI 

---
Münderecatımızın çoklu
gundan dercedilemenıiş-
tir. _ 'w ._ ______ _ 
-----===-~-====-----·----

Kazım Paşa 
Adana'da 

Ankara, 18 (Huauaf} - Millet 
Meclisi Reiıi Kazım Paşa bugUn 
refikalarile birlikte Adanaya h .. 
reket etmiştir. 

Yeni Liseler 
Birkaç Şehirde Yeniden 

Lise Açılacak 
Ankara, 18 (Huıull) - Maarif 

Vekili Reıit Galip Bey wkue 
bulan beyaaabnda Millet MeJı... 
teplerinin, bUUln memleket 
ı,ia çok faydala oldujuau, 
botnn k6ylerde ayn ayrı mek
tep açmak kabil olmadığına 
ve fakat kurulmq •e kuru
lacak olan mekteplerden en ge
aiı ölçüde lıtifade edilo:>eğini, 
memleketi baştan baıa okur ya
zar kılabilmek için ameli tedbirler 
alındığını, köy mektepleri pansl• 
yolarma ehemmiyet yerileceği Dl
yarıbekir Gaziantep YO Antal
yada birer yeni lise açılacağım, 
mektep kitapları fiatlerinin ucuı· 
latalmaıı 'için çalıtıldığını ıiSy· 
Jemiıtir. 

GUmrUkteki Eşya 
lktıaat Vekil.leli ey)Ql 932 ta· 

rihine kadar gelmiş, fakat gllm· 
rUklerde kalmıı olan malların 
takas mukabili ithaline müsaade 
etmiye karar vermiştir. 

Romanyada 
Sigaralarımıztn Revacı 

Temin Edilecek 
inhisar idaresi Romanyada 

mamul tlltUnlormiıi satmak llıere 
bir gurupla beı Hne mllddotle 
mukavele yapmııtır. TUtDnlermiz 
bu grupa maliyet flatına bir 
miktar ilAvesile aatılacakbr. 

Yeni OlçUıer 
Yeni 6lçülerin bu sene kııım 

kııım tatbikı tekarrlir etmiştir. 

Ta'kim Edilmiş SOi 
Karsta takim edilmiş ıOtOn 

okkaSI iki kuruşa aatıldığı için 
bir yerli grup tarafından orada 
bir ıUt takim Ye teksif fabrika11 
açılacak, bu sütlln bir kilosu r .. 
tanbulda 33 keruşa aat.lacakt.r. 

Kanser Felaketi 
Bu Yüzden Her sene Bir 

Mil) on Kişi Ölüyor 
Tıp Fakültesi MOderriılerin· 

den kanaer laboratuvarı tefi doktor 
Hamdi Suat Bey bu hastalık 
hakkında uzun bir etOt nf'tr•t
mektedir. 

Hamdi Beyin ifadesine göre, 
kanser yUıllnden blUOn dllrıyada 

her sene bir milyon inaao telef 
olmaktadır. Hamdi Bey baatalağın 
bulas cı olduğunu, birtakım urlar
dan hasıl olduğunu söylemektedir. 

Kemal Zaim Bey 
Ziraat L,dnkası Umum 

Mtıdürü Oldu 
Ankara, 18 - Ziraat Bankaaı 

Umum Müdürlüğüne Konya meb'· 
uıu Kemal Zaim Bey tayin edil
miftir. 



4 Sa1fa 

Memleket Manzaraları 
,• 

Mengen 
Bir Aşçı 
Memleketidir 

Mengen (Huıuıl) - Gered .. 
nin 12 kilometre ıimalinde bulu
nan Mengen d8rt tarafı mey•a 
bahçeleri ve kerette ormanları 
cevrilmit tirin bir nahiye merke
zidir. Nahiyenin 36 parça k6ytl 
•ardır. Nahiye halkının inamı 
azamı ahçıdır. BUtnn Tnrklyenln 
en namdar ahçılara Mengen'lidir. 
Menien yalnlız Tnrklye'ye değil, 
Mıııra, Hindiatana, Efganlatan'a 
Suriye ve lrak'a da ahçı yetft• 
tirir. 

Nahiyenin pazarı çarıamba 
gtlnloridir. Nahiyenin genç erkek· 
lerl ahçılak yapmak için baıka 
memleketlere alttiklerl için Men
ıen'de nlifuaun ekıeriyetinl ka
duılar tsıkil eder. Bunun için 
pazarda da en çok g&ze çarpan 
kadınlardır. Nabiyde bir ortamek· 
tep, bir poltahano vardır. 

Malatya'da 
Havalar Çok Kurak Ve 

Soğuk Gidiyor 
0-

Ma atya (Huıuıt) - Havaların 
kurak gitmesi yOıllnden arpa 
aeriyalımn yDzde ıekıeni kavrul
muştur. Afyon mahsulUnlln waz'· 
lyeti de fenadır. Kuraklık ıebze 
fiatlarında dehıetli bir tereffuu 
mucip olmuştur. Hatta bazı açık 
göıler kuraklıktan istifade ede
rek zahire toplayıp ihtiklr yap· 
mıya yeltenmektedirler. Mamafih 
böyle bir lhtik!ra meydan Yeril· 
memek için icaboden tetbirler 
alınmıştır. 

Adanadan salatalk, mayda· 
noz, yeşil soğan, marul gibi aeJ>. 
ıelcr gelmektedir. 

Kuraklıkla buaber ıiddetli 
ıoguklar yftıllnden grip, nezle 
sibi mevsim hastalıktan artmıt. 
batta bir iki lekeli bUmma, tiflls 
yak'asına da teıad8f edilmlttir. 
Belediye ve hi\kümet tababetlerl 
baatahklardan korunma tetblrlerl 
almıştır. 

Melatya'd• MahkOm Kaçakçllar 

Adıyamanm Kurumilli k6yün· 
de kaçak taharriyah eımaunda 
jandarmalara rllıvet teklif eden 
muhtar Yuauf oğlu Silo ihtiıaa 
mahkemesi tarafmdan bir aenc 
hapse, Dol köyünden Hano oğlu 
Ebuzerle kardeşi Mehmet tntün 
kaçakçtlıjından 9 ay hapse Mfist• 
kin k8ytınden Hnıeyln oğlu Be
kirle kerdeti Mehmet 6 tar ay 
hapse Şeyh Emir k~yOnden Ha10 

oğlu Haıo 3 ay hapıe mahküm 
edilmiflordir. ----

Gelibolu' da 
Kııın Şiddeti Yüzünden 
Gemiler Haı eket Edemedi 

'" -
Gelibolu ( Huıuıl ) - Oç 

gOndcnberi karakıı baılamaşbr. 
Devamlı kar yağmaktadır. Umu-
miyetle yerlerde 6 ıantim kar 
vardır, tipi çok kuvvetli olduğu 
içio boğazdan geçmekte olan 
gemiler 3 - 4 saat kadar Geli
bolu' da kalmak mecburiyetini 
hin etmiılerdir. 

Muş •ta Bir KUtUphane 
inşa Ediliyor 

Muı (Hususi) - Burada yeni 
bir k uU.ıı;haoe inıa edilmektedir. 
Binanm inşaat kısmen bitmittir. 
Kütuplıanede b·r konferans ıa· 
lonu ve mUleadclit okuına odaları 
bulunacaktır. 

. SON. PQS'f.A 
-> • -

\ 

• 
1 

Mıısalıabe 
1 ~ 

Bir 

Memlekette Hava Vaziyeti M_üre~kep 
Şışesı 

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

Bazı Yerlerde Kış Ekimleri Bitti. Ege 
Mıntakasında Koyunlar Kuzulayor 
Ziraat Veklletl Meteoroloji 

enmtOıftnlhl yerdiği mal6mata 
ıOre bu Hilenin ıubunet fark& 
pçen aeneye nazaran daha aı 

bir vaziyettedir. Trakya, latan• 
bul ve Orta Anadoluda ıoa ay• 
Jar :aufuıcla pek u aoğuk hllk6m 
ıOrmDıtDr. Anadolunun Şarkı ge-
çen ıeae70 kadar ıojuk ıeçdiğl 
halde, Orta Anadoluya dofru 
sittlkçe hararette bir lntizamaız· 

hk g8ze çarpmaktadır. 

Bu iatlumaıalık ekaeriya Ma· 
latya, K•ya, Akaaray, S.nı 
taraflarında vukubulmaktadır. 

lıtanbul ve civan iae, bu ae-

ne geçen 1enenln ayni ayına ıö

re yedi derece daha ılak geçmit" 
tir. Buna nazaran, TUrklyede bu 

tene birinci 1'anun ayı içindeki 

il 

Eı• mtntak•eından bir manzara 

gece harareti geçen aeneye ni .. 
beten faala d&fllk detlldir. Fakat 

l aafırdan qajı cllf6k auhunetli 
ıUnler adedi geçen ıencye na· 
uran daha çoktur. 

Velhaııl bu ıeneain kıt bq

langı geçen ıene kıı iptidaıına 

nazaran daha a soğuktur. Diğer 

taraftan bazı mıntakalarda ekim 

itlerine başlanmıı ve bitirilmek 
nzere bulunmuıtur. Şile, Gebıe, 

Hendek, lzmlt, Adapuan, Kar
tal ve ErenldSyde ekimler tama• 

mUe ikmal edUmiftir. Bu mıntlı
kada enpau tarlalannm b.Uea

mesine, zeytin ve bafların bu
danmaıma devam edilmektedir. 

Ege mıntallU1nda IH mD•alt 
bava vaziyetinden dolayı ekime 

devam edilmektedir. 
Bu mıntakada koymalar kuzu. 

lamıya bqlamqbr. 
~~~~~~~------~~~~~~~~~~~~~~~----

Adana Kız Lisesi Talebeleri Güzel Maraş'ta 
Büyük Mikyasta Zirai 
lstihsalat Yapılıyor 
Marıı, (Hususi) - Burada pi· 

rinç zer'iyatı ve kırmizı biber 
istihsali çok ileri gitmiştir. Hal· 
km ekseriyeti çeltikçiliğo ehem· 
miyet ~ermektedir. Bu .. n• ~50 
bin okka pirinç, 120 bin okka 
kır:mıt biber iatibsal edilmiıtir. 

Mar••'la Kızamık 
Burada çocuklar araaında 

kızamık baatalığı zuhCir etmİflir. 
Y etmiı musap, 8 vefat vardır. 
Sthhat MlldllrlUj'll haıtabğın 
6ollne aeçmek için ıeri tedbirler 
aJmaıbr. , 

Mar .. 't. Bir F•cıa 

Kahve ıanonu Muharrem 
EfendiDİD 2 1aşındaki çocuğu, 
evde kimae yok iken manıala 
dlltmllı ve yanarak ölmUttOr. 

Tire'de 
Tayyare Cemiyeti lnti

habah Yapıldı 

Tire ( HuıuaJ ) - Tayyare 
Cemiyetinin yeni ıene idare H~ 
yeti ıeçUmq, Reiıliğe Dit Dok· 
toru Kbam Bey, Reis Vekilliğine 
T okad1 zade Edip Bey, Murakıp-
liğine Mal MlidürU Nuri Bey, 
A:ıalıklara Jandarma Kumandam 
Sırrı ve Ticant Odaıı Reiai Hi· 
dayet Beyler intihap edilmlıler
dir. 

Tirede Mezarllk Y•palıyor 

Beledi1emlı ıehirin prk cihe· 
tinde birçok arazi iıtimllk ederek 
mezarlıklar kanununa tevfikan 
aarl bir kabristan vücuda ıetir· 
miye başlaJDJtbr. 

Yetil Tiremizin tekil itibarile 
ıatelliğini bozan ıebir içindeki 
b&tltn kabri.tanlar kaldınlacaktır. 

Tirede Y•Amur 

Knç&k Meodirea bauaıına 
dlln geceden itibaren bereketli 
ye devamla yağmurtar yağmıya 

başlam;şbr. Çiftçiler çok &eYİn
miılerdir. 

Adana'da iki Kişi Dondu 
Adana, ( Husuıi ) - Dağdan 

ıehire sal getiren iki ıalcı dona• 
nk ölmütlerdir. 

Bir Temsil Verdiler 

Adana (Huaaal) - Adana im 
liıe1i talebeleri llç 7llle 1alon 
davetli huıurunda akın piyninl 
temsil etmiıler ve ~ok muvaffak 
olmuşlardır. Bilhaua !.temi Han 
rolünde Remziye, Demir rolünde 

Edirne'de 
Bol Yağmur Yağdı Ve 

Endişe Kalmadı 

Edirna (Hususi) - Havaların 
kurak gitmeai burada enc:llte tevlit 
etmlıtir. F•kat iki gh evvel de 
mebzul miktarda J•imur Ye kar 
yağdı. Mttteakıben han açtı. Ba, 
çiftçiyi çok ıeYinclirdf. MeriÇ ve 
Tunca nehirlerinin a:ıalaa Malan 
da karların erimeai.le yeniden 
çotalmıya bqladı. Bu ıene .kıt 
mevaimindo Merida ve Tmaeanın 
geçen 1ene olduğu aibi tqarak 
tahribat yapmua nazarı dikkate 
almmıı ve nehirler civanadakl 
evlerde tedbirler alanauıtar. 

Edlrne~de Y•ngın 

Evvelki gece Aamalı aokakta 
kUçllk bir eYden yangın pkmıf, 
fakat itfaiyenin gayretile siraye
tine meydan Yermeden MSndOrttl
milttUr. 

lzmir'de Ne Kadar Ozum Sallldt 
lzmir, 17 - Mevsim baı1an· 

gıcmda 12/11933 tarihine kadar 
lzmir Borıasında 14 milyon 858 
bin 768 kilo incir ve 45 milyon 
729 bin 708 kilo UzOm ıahlmıohr. 

Hikmet, Sona rollDcle F ethlye 
Hanımlar pek büyllk takdirler 
kazanmıılardır. T emllldo Ratit 
Rıza trupuna meuup artiatler de 
hazır bulunmuılar •• kızlarımıaın 
aan 'at iıtidatlanna takdir etmir 
)erdir. 

Merzifon'da 
Soğuklar Arttı Amma 

Mahrukat Ucuzdur 
Merzifon ( Huıuaf) - Son ıa

manlarda ıopldar çok arhmfbr. 
Buna rağmen mahrukat fiatleri 
ucuzdur. Bir merkep ytıkO odun 
35 • 40 kurup aablmaktadır. 

Merzlfon'da Uz Derlem• 
...... ,.., h 

Muallimler Birlijinde bir "&sz 
derleme,, demeti vftcade getiril· 
mit ve bor hafta muntazamen top
lanblara kaHr •erilmiftir. Top
lantalarda btıtlln llkmektep mual
limlerinin bir hafta ıarfuada tu
bit ettikleri kellmelar tetkik 
edilecek, ayni zamanda her mu
allimin bu aabadakl .. bal meıaiıl 
do meydana çıkmıı bulunacakhr. 

Adana'da Pamuk ihracata 
Adana ( Hususi ) - Birinci 

kAnunda ıehrimizden harice 1254 
balya pamuk ihraç edilruiı ağus
tostan birinci klnuna kadar bDtlln 
fabrikalarda 20 bin balya pamuk 
lılenmiştir ve bunun 6087 balyaıı 
ihraç edilmiştir. 

Nvallalı Ata 
F ranaı:r.ca bir gaı.etede oku• 

dum: m•thm tiyatro muharriri 
Ye aktör Sacha GuillJ'nha evinde 
eakl büyük ediplerdeıa kalma 
hırka, kalem, çay fincanı gibi 
bir takım ef)'a araaında bir ılıe 
do mftrekkep YanD•• Ostnnde, 
Victor Hugo'naa kendi eli ile 
yuılmıf bir etiket piria bir es.., 
rinin, bu fifedeki m&rekkeple 
yazıldığım bildiriyor•-.. Ne mut
lu o mllroklıebe, o fiteyel bilh ... 
aa ne matla b- ODiara malik 
olan fanlyef ••• 

itte ro....tlam, '-" u1Jme1I 
lhamıelea, ller biri.ain kendi 
içimiade ,_....a, .,_.nı ezm .. 
mlz l&umıelea romatism. Vic· 
tor Hugo cllayanm, kelimeleı ı 
•• ziyade ••haretle lmUanmıt. 
onlara biribiriM çarparak adeti 
fikri andına bir adMnlr çıkar-
mıı ıairlerladen birlcRr. F• 
kat her _.,. np.e. aeYllD" 
ılzdir; in .. n nadirea bile or .. 
ona kaptbr ama bum derhal na• 
dim olur. ÇlakD oacla, blltUa 
bOyllkll\lderiae rajmen, bir b.., 
1ağ.lık, bir "80lll'adaa g6rme,, 
lik vardır. 

Ne çirkin ve ne maDaaız g04 
rurl "Ey faailerl biliniz ki bea 
falan tiriml YeJa filan nesriml 
bu mUrekkeple yazdım. Bilirslnls 
ki ben çok bllyllk, dev gibi bir 
adamım; yalmz kendi asrıma de
ğil, geçmif, gelecek bütün am
lara hikimim. Tabiat beni üzene 
bezene yetiıtirmiş... Peh pob 
pehl ne kadar bftyftğnm!. .. 

0 Mademki ben bUyüğüm, ba· 
na alt olan her feye de o bUyllk
lilkton sirayet etmiştir. Ey n , ele• 

kep ıişeıil aen ne kadar talihli 
imipin ki herbaaal bir adamm 
eline dUımedin de benim gibi 
bir büylik adam seni aatın aldıl 
Sen ebedi bir aeria yamlmaıma 
hiımet ettin ye bunun için ıen de 
ebediyete intikal edeceks"n. Ey 
lnNnlarJ ba tltenla &alade sec
de idinl11 

A11l mlUhiı olan cibet o ıl• 
ıeye tapacak '-••luua bulun 
muıdır. Yalaaa o tifeJ9 mi? lıte 
Sacha Guitry'nia evinde bilmem 
kimin geceliif ile bilmem hansıl 
romancının saha• kahwaltıaında 
kullardala çanak el. ftl'IDlf ••• 

itte t•bsa, ihtira.ıa, kuvvet 
verilen kıymetin neliceai, işte 
romantismin insanlan glStnrdliğll 
dalAJet... Bir mula.srririn bOyükld
ğtl eaerino geçen ıeydir. Eserinin 
kıymeti Yardır; kendisınin biıee 
kabul edilebilebek ycglne değeri, 
0 eseri yazabilmiş olmaı:dır. 

O halde onun hayatında, o 
eser için IAzrm ofmtyan hiç bit 
9eye bağlanmamız doğru degHdir. 
Victor Huıo'nua mllrekk• binill 
hiç bir kıymeti, zamanında kullr 
nılan diier mllrekkep tiıeforio• 
den maddi manevi hiç bir baıka• 
hiı yoktur. 

Değil Hugo'nun, Sokrat'ıo hı.-. 
kaaını getineler dinip bakmam.• 
Belki bakarım, fakat ancak o za" 
mankl insanın naad giyinniği.J 
6ğrenm~r, için. 

Müsvedde merakı da yi11' 
böyle bir fetiti... laAlini a)dJ. 
Muharririn elinden çıkan ve on..
taıhibleri He dolU olan kAğıtlat• 
Oslilp tetkiki ile uğratan llirııil' 
işine yarayabilirdi. Halbul<i ti' 
di bir kAğıdı, sarf &zerinde fall" 
nın yazısı olduğu için ankhyaır' 
lar var. ,t 

insanlar yalını& filıro ilib 
edilen merhaleye pek zorla •-:; 
yor, muhakkak bUyüklftğe rnad ,ti" 
ler tızerinde lılirmet etmek i ti' 
yorlar. Balzac'm hırkası, roıt>; 
)arından daha kıymetli uyıh>' d• 
Belki büyUkll1ie llyı1' delitlı' 
ondan ••. 
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· Bir Muhavere 

.. 

Çin Japon ihtilifı 
---------------

Mor kllr dö Fran• gnıeteal· Joxe 
Teri imzıuıile "dünya .ulhiloe da r bir 
muh veren i imli bir ynzı ne~rediyor, 
muhavereyi yapanlar .muhayyel iki 
tiptir, Saf damla Hayali Efend:. .. 
Bir parçasını nynen naklediyorum: 

Saf Efendi - zannediyormun· 
nuz ki dünyayı ldnre e Jenler hallchr 
•e onun ekuriyetldir? Ne bata! 
Memcl büyük muharebeyi göz 6nüne 
ıcefü<nlzı İki tarafta uf tutıın aske • 
)erin yüzde 11eh eni, bu badireye 
sebep olanlau linetler ~ağdırıyor, 
b .. tün eme:lerl bu felaketin Liran 
evvel bitnesini temenni etmek ve 
evlerine dönmek iatemck oluyor, 
faknt bu dileklerine rağmen boğaz· 
lnşıp duruyorlardı. Sizin dilediğini:ı 

umumi sulh ise, yeni duyulmu bir 
ihtiyaç ahsuln dejtifdir. Asırlardan• 
beri cömert insnu f.kir1eriıai lfgal 
•der, durur, fakat yürüyemez. 

Mil etler Cemiyeti Harbin Önüne Geç
mek için Sağlam Cephe Almayacak Mı? 

Şu halde bu fikri yürütmek için 
misaklar yapmak kAfi değildir. Biz, 
j>unlarm fuymetini biliriz, müeue•e· 
teri ıall\h etmek. mualıedeleri çağalt· 
mak biç bir eey• yaramaz. Eter insan· 
lar1 ı•lah etmlye ruukt•ciir olamaz• 
•anız. 

Cemiyetlerin fıelalteti, inıanlann 
kusurlarından dotu1or. Bunların 
yedi tane olduklar oı da lillmez de· 
tilainlz zannederlm. Hyayım : 

Gurur, haset, hiddet, haaialik. 
tembellik. piaboğazlık, aefahet. 

Bunlann l!IOn Oçü en fazla zararlı 
olanları değildir. Maddi arzular• 
mukabele ettikleri için uhalar1 da 
nbbeten kOçilktür. Ynş ve hastalık, 
bu urarları çabucak 11ilip götürilr. 
Fakat diğer d6rt tane, tatmin 
edilmek mümkOn olmadığı içindir 
ki en &ararlılandLr. lnaaolarda gu
rur, haset, hiddet ve haa"sJik 
bulundukça, ar~larında sulh tees• 
ana etmel!llnc lmkin yoktur. Bu 
belalardan kurtulunduğu gün, bı:y· 
nelmilel abkemelere l zum kalmaz, 
ınnkO onlardan çıkan muharebenin 
mevzuu bitmiıtir. O vakte kadar 
iıe ... S.lahlan YO hazır bulun-

Hayali Ef. - Fakat azizim, ıiz 
top fabrikan mlldllrQ gibi koı'u u· 
yor aunuz? 

Saf ff. - Umbanıa ıtıtı etr • 
fında uça uça nihayet kanatlarını 
yakan bir kelebek nır:iyetlae dDıme· 
melı: için n~dltlnla •ıfata tercih 
ederim. ... 

BOttln bu mecad konutn1•oın 
•çık manHı ıudurı 

Sulh henUa bir !:ayal, harp ı .. 
4afma halcikat olabllecelc: bir tehli
kedir. - Süreyya 

Cenevre, 17 - Japonya tek· 
liflerine intiıaren 19 lar komiteıi 
Çin • Japon ihtilafına ait milza· 
kerelerini 48 saat tehir etmi tir. 
lngiliz murahhası Sir jon Simon 
ile F ranıız murahhası ve Cemi· 
yeti Akvam umumt katibi M. 
Massiglinio meselenin süratle 
hallini istedikleri söylenmektedir. 
Sir Jon Simonun, bir uzl şma 
elde edilemezse, Layton raporun
daki tavsiyelerin yerine getiril· 
mesini istediği söylenmektedir. 

lhtıllf HalledU mlyecek mi? 
Vatington 17 - Çin-Japon ihlila• 

fanın yakanda halledilmesi ümidi 
azdır. Cencvredv, harbe alhııyct ver• 
dirccek sağ'am bir cepho ahnacatına 
ihtimal •erllrneınektedir. 

Tokyodaki Amerika aefı.retl tara• 
frndan nefredilen ve Aınerik anın 
Çine para ve ıuilbimmat vermek 
nzere Çinle bir itilaf yapbğına dair 
olan beheri rtelczip edil111ektedir. 

Japony nm Yeni Cevabi 
Tokyo J7 - Nazırlar Mccli•i, 

CcncYredeld murabbaa heyetine gön· 
dcrilecck talimatı kabul etmi,tir, 
kabine, 19 lar komite.si tarafından 
teıkil edılen tali komisyonun müzıı· 
kerelerine. Milletler Cemiyetlno da· 
bil o!mıyan Amerika ve Rusya gibi 
hu umetlerin iştirak etmelcrıne iti-
raz etmittir. 

Doktor da Hastası da Oldu 
O d nburg 18 B r doktor b•r 

hntaya amc.liyat yaparken kalp 
Hkluindcn ö milştllr. Ha.ta da 
fazla k11n zayi etmek surr.tile 8!· 
mü ,tllr. 

Bulgar Kıraiimn Kızı 
Vntikaa 17 Bulgar Kıralı Bori-

iı'i ı kıunuı Ortodoks uaufilo vaftiz 
edilmesi bur da tcuaür uyandır. 
mı ıtır. Hazı üu. ~ar razeteleri Papa'· 
nın Sofya'dald Yekll:nln ıreri çağırı

lacatcndan bahsetm~ktedirler. 

Atlantik Ftıcıasınrn Kurbanları 
Şerburr n - Atleotlk trans At· 

lantlkfnde yanıp boğulanların cenaze 
mera imi bugQo yapılı:.caktır. 

TEFRiKA NUMARASI: 56 

CEPHE GERİSİ 
" M 1 L l f R O M A H ,, 

Muharriri: Barhan Calıit 

O :ıamana kadar bir ann~h- Aşağı tabakanrn geçirdiği bu 
kir gibi k6ıelere kafea arlcala· bayat Beni Jsrailin Tih sabra~ın-
rina aakl nanfuhuı timdi yanc.ın daki eaarellerinc benziyordu. Bu 
Yerlerin~ kaldırımlara dökül- zıraat memleketinde c-n bol yeti-
rnn,uı. fCll &ıdafar bile bulunamıyordu. 
Tn t•ra; fakir fakat namuıfu Halbuki toplanan zahireler büyllk 
•n:bta:"le~inin ametini sihirli bir depo}arda ıcendi kendine çilrüyor. 

B' Hthi ftÇıyordu. Ahali toprak haline gelmit mı~ r 
h lk tr : ~d.,n lnaan ve ıervet unundan mek yerken. d.. cı 1 · 

a ta 8 ala,, arasından çekili· doldur•n b kla, pirinç, nohut '• 
Jor. bir yanda" himayeye mazh:ır buğdaylar ffüz:lenip küfleni)' .. 
olan bir tabaka bin tUrlD çılğın· aiperdoki askt.r kuru pekaimet 
t1dar yapacak kadar •enete yerken geri levaum merkezlerinde 
0ğultıyordu. kousena kutuları açılıyordu. 

i . Fedak rlak u~umi olmadığı Bu kar,ııkl ğm yan &ebebi 
çuı halk bUyllk dı1e saydığı tim· idareaiz.likti. Fakat yarıdan f,.z. 
•~l~erin bayatını kıskanıyor. Ken- lası harp devrinde pek kıymetle· 
d11taden lınana muhabil werilen ncu maddeleri ellerinde tutanların 
talnur parçuı onun idesinden hırsızlığı idi. 
•v ı Verilmeıi liı:ım gelenlere ve· 
b ~.c yllroğioe, izzeti nefsine 

uyodur. rilmiyen haklar ıuua buna para 

.. • Aaker Alman çorbasa aenilen ve ile •atıla1ordu. 

.. e 1 Siperdeki asker için yapdao 
1/ e yapıldığı beUi olmayan garip fedakArJık eaerJeri oraya gidioci· 

it' gıda le beslenemiyor. Halk )'• kadar elden ole geçiyor ve 
•n bllyUk ziyafet olarak zeytin· dllfmaıa ka,.....udald aefere bir 
)•Q'lıı bulp pilivıw biliyordu. fCY kalımyordu. 

•••••••· .. ·-·····••••e•aee-·"•• • • • ••••-'ıtP•••M•• .. ···-·---------·•--H•• .. ••••••Weeaaaaaaaa•aaua9aaıaaaaaa 
l U la r f k e d eu 

sonra } ilistin, ln- .. '"'-""~....--
giliz mandası altı
na geçti. f ilistin 
ahalisinin oks1.1rlye· 
ti Arap ve Miialü• 
ıoan olmasına rai'ıo. 

ö 

mon, İngiliz idaresi 

at•111a g'ren bu ha· ,,.-:1~~~~-nllye c Milli Ya. 
hudl Yurdu., fsrnf 
kouuldu. O gflnden 
itibaren r p un· 
euru ile yorli ve 
ecııobi Yahudilet 
arasıııd.ı d ima ht\• 
diaoler çıkmakta 

-Oovaın ediyor. Ikt 
un urun ausında· 

ki ihtilllfı hallet• 

mok Uzcro lrıgiltore KudOa'Un Şimalden gBrUnUfU 
hOkt"tmeti Lord Melketl Kudua'ı. gönderdi. 

Şark Ve Garpta Gökyüzü 
T e rkelerl Doludur ! 
Londra 17 - M. Lolt Corc, doğu• 

munun 70 inci yıldönfimil mOı aebe
t le inglliz milletine hl ıaben söylediği 
nutultln lıarb,umumidcn ima yolilo 
bah otmiş v derniollr ki: 

- Aynı der ccde müşkül ve teh· 
likell ümit izlikler le bugünktl oerait 

(içinde karıılathğımız zorlukları yen• 
mek iç n hiçbir Gmlde kapılmadan 
cesaretlo çalışıp uğrafalım. Ufku 
kaphyan bulutların azalacağını gös• 
teren bazı hayırlı emareler turada 
burada belirebilir. Fakat tarkta Ye 

garpta gökyüzü bdli luıranhk ve leh· 
ilkelerle dolu bulunmaktadır. 

~~~----...... ------·-·----------~~~~ 
Sudan Korf<ma Hastahgı 
Bnara 17 - Sudan lcorkmn hu· 

talığına tutulan bir çakal 15 kifiyl, 
2 köpeği, bir buzağıyı ve bir lnetı 
uıırmıçtır, köptkler öldürülmüştür. 

Fransız Kabinesi Mali Projeyi 
Kabul Etti 

Peri• 17 - ReblcOmburun riya• 
setinde toplanan nazarlar mecu.ı. 
taaarruf eaaaına ıBre hazırlanan maU 
projeyi kat'i .urettJ kabul •tmittir. 
Proje bugDn Meb'uaan Mecll•ino 
Yerllmiıtir. Bu busuatald mGzakere· 
lere curnartui, paz:ar, pazarteal 
gOnleri deyarn edilecekt"r. 

Ve bu hakikat artık, halk 
tabakaları arasına d~tüğU için 
barbia baş.oda el birliğile yapılan 
ferağat ve fedakarlıklar artık 
kesilmişti. Şimdi halktan bekle· 
nen fey memlekete . karşı içten 
gelen bir gayret .h~hndo değil, 
vergi ve taı:)·ik şeKlıude toplam· 
yordu. T oplaoıyordu, .. fakat halk 
bu vatan borcunu gonlil r zasile 
değil ortada birço~ haksızlıklar, 
ıuiislimallar oldugunu gördOğli 
için korku ile, ıorla ödüyordu. 
T eblike zatnanların~a etrafım 
b. fta w&ı-en cemıyetiıı feda· 
ırsa & 

1 1 hirlı .. 1 hiçbir teY e 6.çülemez. 
Fak! bu saf çöıülilp •İı:erlerden 

l ra doğru dalgalı tabakalar saray a d .. 1 d .... 
peyda olunca _uy~\j ar 'cgı,ır, 
he ecanlar bqka ıshkaınetıer alır. 

yl t Türk vatanı 1914 ten 
ş e . 

ıges e k.-dar bu hAdıse]~r, bu 

h. ı ve bu he!1ccanlarln çal-
ıs er .. d" k 

k d Ve bunun ıçm ır i Türk an ı , f 
çocuğu Çanank~nle de aka~ Türk 
pRşaın ise Bcrlmde:, Roma da -.e 
Rusya da can ,..erdL 

* _ Alfo. Oilrüba Hammefendi. 
Boujur Hanımefendi. Nasıis n z 
efeodinı. N.-ıL. Nezle mi? Aman 
banımefoodi. Bu tene h:ç çıkmaz 
oldunuz. Ne diyorlar biliyor wu-
ıunuz. DHrnba Hanunefeaai apar-

Feci Bir Kaza 
Tur, 17 - Dağd o kopıuı bir kaya 

3 kiainin ölümüne, 5 kitinin yara• 
lanmasana sebep olmuıtur. 

Bir Vapur Yangına 
Moıkova. 17 - Sakalin vapurunda 

yangın çıkmıf, vapurun güYerteal 
harap olmuwtur. Yolcular bir buzun 
nıı:erlne çıkmıtlardır. Bir ltb• «ıran 
imdada ko,muştur. 

Bir Vapur Ankazı 
Am•lerdam, 17 - Geçenlerde 

içiode yangın çıkan Korncll Zon 
Yapurunun ankazı yılulırken yeni bir 
yangın dalın çıkmııtır. 

tımandan çıkmamak için hep hae
tal.k behanesi buluyor .• Nasıl. yok 
canını.. biliyor musunuz. Sizi 
böyle aalonunuu kapayan aebebi 
bilsem.. Maamafib pek bilmiyor 
da değilim.. Hani llz.lllmiyeceği· 

ni:ıi bilaem Binba~ı Faruğun iıti· 
d• .. nı hemen lmzalıyacağım •• 
Yok, merak etmeyin, yapmam. 
lıterseniz Berline hareketi için 
emir vere)-im .•• 

••• Eh, <lda uu olmaz.. Pekala 
efendim. Siz llzillme1in do yal· 
mz mden bir ricamız var bam· 
mefendi. ArHıra hammlardan 
mUrekkep bir gurup hastahanefe· 
ri ôolat•P yaralılara, hastalara 
portakal, teker falan dağıhrJar. 
Bu halk {lı:erinde ıyı bir 
te8İr bırakıyor. Acaba bir 
iki arkadaş butsanı:ı da fÖyle 
bir günUnüzU bu zahmetli i.,e 
aylrsan·z.. nas 1.. peki efendim. 

Binbaşı Faruk"ta size refakat 
etsin.. ben onu buldurur, bu '9a· 
zifesini söylerim. Zaten lhergün 
burada cepheye r. ideceğim, diye 
dolaşıp du~uyor. Merak etmeyin, 
şimdi buldurur. Oou •İzin emri
nize weririm.. bi,..ey değil efen
dim. 

Be ı 'i .ıdi levaz ma da e oir 
veririm • .'),ziu ~in teker haz.trla· 
aınlar. 1-fac.d roluuu.. çok tefluat-

Gönül işleri 
----------- __ ., -
Karilerin 
Suallerine 
Cevaplarım 

Bursada SalAhaddia Beye: 
Buraa ile lstanbulun arast bit

ka;. saatlik birşey. Bir çaresini 
bulup lıtanbula gelir, vnı:iyetl 
yakmdan tetkik eder vo batb 
hareketinizi ona göre tayin eder
siniz. Uzaktan uzağa hli ilm ver· 
mek doğru değildir. Size cevap 
vermemeai mutlaka ıevmemesine 
delilet etmez. 

* S. M. Hanıma: 

Erkek belki 1amimidir. Belki 
hakikaten sizi seviyor. Fakat bir 
defo başkaaile evlendikten sonra 
bu sevdası doyunc1ya ltadnr de· 
vam eder, bir gün hiç habPrsiı 
sizi yarı yolda hıra~ abilir. Onu11 
ıçın ona bel bağlamayınız ve 
kurulan bir yuvanın yıkılmasın
dan uadet beklemeyiniz. Onu 
kendi halile başbaıa bırakımı. 
onu unutmıya çah~mız. 

* lzmirden S. S. A. I>oy.,: 
Sizin yaıınızı bilmiyorum, f •· 

kat kızın yaıı hennz evlenmiye 
ve batta aevmiye mUsait değil. 

Eğer iı de yirmisini doldurma• 
mıf bir gençseniz hennz ilk aş1c. 
ihtirasları içinde yaşıyorsunuı 
demektir. Bu takdirde yapılacak 
şey işi zamana bırakmaktır. O 
kendiliğinden en tabii neticeyi 
tayin eder. 

ç. fi. Ş. Boye: 

Kız sizi sevmiyor. Blltnn ha
reketleri bunu göıteriyor. Ailesi· 
nin israrile sizinle evlenmiye razı 
olmu~tur. Fakat bu defa ailesi de 
bu işten yaz geçince, artık an· 
laımanıza imkAn kalmamıştır. Ni
ıan zllzllğDnU iade eder, bu ma
ceraya kapanmıı naurile baku
smız. 

* lz.uıirdo Karantinada ::-\ahiblnin seal 
Beye: 

Ergeç askere gldecetlnize 
nazaran çabuk unutursunuz, me
rak etmeyin. Kıza da mazur aö
rlln, hareketinde haklıdır. 

HANIM TEYZE 

lisiniz Dilrllba Hanımefendi. Peki 
efendim. Emredersiniz efendim. 
Otomobil tçin de Binbaıı Faruk 
emirlerinize amadedir. Afvi
den.en .. • .. 

Genç kadın teJefunu kapadı· 
i zaman arkasında şakrak bir • 
kahkaha çmladı. 

- Vay, Selma, senmisin. Oh, 
bu ne fık elbiH.. kafir tabiat 
•ahibiıin vallahi. Gel ı6yle yaru· 
m ı, bakayım. 

iki t enç kadın öpUştOler. 
Selma, kıvrak bir yOrüyilıle oda
da dolaşıyor. Ucivert ipekten, 
yakaaı beyaz kllrklü tuYaletioi 
göıteriyordu. ) 

- Çok şık. Seni de öyle aç
"''' kil iyiki geldin. Şimdi paşa 
telefon ediyordu. Hastahaneleri 
dolaşıp yemiş, şeker dağıtacağ.z.. 
Hayriyo'yi de alırız. Gelirsin de
ğiJmi? 

Yeni zenginlerden Münir 8&
yin metresi olan Selma Hanıme
fendi bu ~avete dudaldaru:u 
LüktU: 

- Pek car.ip bir gezinti değiU 
- Paşa rica etti artık, oto- · 

mobil de gönderecek.. 
Ne uman? 
Yarın. 
Bqka kim .. .,. dedhd 

( Arkuı var f 
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>+--------------------. .-
Balkanlarda 
Müthiş Bir 
Kış Var 

Bu sene kıt, bilhassa Balkan-

Romanga' aa lard-' dehşet ve-
33 Kiri rici bir tiddet 

~ göstermekte dir. 
Donda Yağan karın 

yükaekliği, bazı mahallerde alb 
metreyi bulmuştur. Romanya'nın 
birçok mahallerinde ve bilha11a 
Sarat mıntakasında, birçok kim
ıelerin aoğuktan donup ~)dük· 
leri haber veriliyor. Son yağan 
kar ve onu takip eden fırtma• 
dan biraz evvel, civar kasabaya 
ritmek llzere yola çıkan ve ade
di mllhim bir yeküna baliğ oları 
bir köyll\ kafilesinden haber alı· 
namayınca Ramoiç ormanlarında 
araştırmalar yapılmıı ve otuz Gç 
köylUnUo kar altında kalarak 
donup öldükleri görOlmOştnr. 
Kar nrbnaaına kurban olanlann 
mnbim bir mikdan bulduklan 
anlat lıyoraa da bunlann hakiki 
ad~tleri henllı teıbit edileıH
miıtir. 

* H a•alann ittirataızhğından o
lacak; merkezi ve garbi 

Gripin tadını Avrupada g~p 
L d ,. aalgını bOtOn tıd· 
uoz uısu detile devam et• 
vüğün mektedir. Gribio 

aldığı korku verici iıtilil mahiyet 
balckanda F ransanın Burj ıebrin· 
den şu haber veriliyor: 

Mezkur ıcbirdc, geçen giln blr 
dOğlln olmuş, gllndüz muhtelif 
merasim yapılmış ve gece bir ba· 
lo tertip edilmiştir. Gerek f(1n· 
dilzki yorgunluk ve gerek geceki 
baloyu mUteakip davetlilf~r birer 
birer, nezle olmaya, aksmp apşır· 
mıya ve nihayet hararetleri artıp 
ayakta duramayacak bir bale gcı. 
mişlerdir. O suretle ki yeni evli• 
ler şerefine verilen baloyu mtlte
akip tertip olunan ziyafet te, biz· 
ıat gelinle güveyin hastalanıp 
gripe yakalanmasından dolayı bi.r 
başka güne bırakılmış, bu suretle 
düğün yarıda kalmıştır. 

* Sabık Amerikan Reisi cumhuru 
olup bundan bir hafta kadar 

1 
M. Kalıç'in evvel vefat eden 

~ . M. Kalven Ku· 
verfletı lic'in vasıyetna· 

mcıi açılmış ve kemali hayretle 
görülm Ciştilrki bUtnn bu vasiyet· 
name yetmi~ bet kelimeden mU. 
rekkeptir. Fakat asıl miras işle
lerine ve ıon arzularına ait olan 
kelimelerin adedi yirmi Oçtür. 
Müteveffa, bütlln ıervetioi, bu 
birkaç elimle ile kdmilen karısına 
biraktığını bildirmiştir. M. Kuli
çin aerveti yaram milyon dolar
dan ibarettir. .. 
Varşova divana barbı, caıuıluk 

ettiği için Eduard Plilti 
dam Malı- isminde bir ada· 
umu Affe· mı idama mafı. 
ildi v~ Tek· klim etmiştir. Re-
tar /dam isicUmhur, 3111m 

Edildi ceıaıını 10 ıene 

kürek cezas.na tahvil etmek ıu· 

retile Edvardı &ffelmiştir. 
Bunun üzerine umumi hapisa· 

neye nakledilen Eduard bir kaç 
iÜ'l ıonra böcresinin penceresin
den ıifreli mektupları dııarı 
atmak ıuretile dişardaki .. mes· 
lekdaşlarJ,, ile yeniden münasebatı 
tesis etmek istemiştir. Fakat bu 
mektupların hepıi hükftmetin eline 
geçmiştir. Eduard eski bir zahittir. 

• Bunun üzerine tekrar divanıharbe 
Terilmit ve tekrar idama mahküm 
edilmiştir. Bu defa Rcisicümhur 
affetmcdiğinden Eduard Plitt 
hapiıane bahçesinde idam edil· 
mittir. 

SON P lnunuum 

DERDİNE DERMAN ARAYANLAR ---= ...... 

Kari Mektupları 

Bir Doktorun Bekleme Oda- Radyoda 

d N 1 Ko Ş 1 ? Darülbedagi 
SID 8 e er DU U Ur • Dinlenemez Mi? 

Tanınmış doktorlarımızın bek· 
leme odalarında daima meşgul 
olacak birkaç menu bulmak 
kabildir. 

Geçen glln, gueteye aft bir 
lş için müşterisi çok bir doktoru 
ziyarete gitmiştim. Beyaz önlüklU 
kapıcı kız yol gösterdi. İçeri gir
dim. Salonun ta nihayetinde bir 
tane bot iskemle kalmııtı. Ona 
da ben yerlettim. 

Masanın llstUnde duran re
ıimli Frenk mecmualarını karış
tırırken bir taraftan da ha&talan 
tetkik ediyorum. 

En başta, sarışın, kırk beşlik 
bir hasta... ikide b\r, elini ıağ 
böğrünün arkasına götürerek yU· 
~ünü buruşturuyor. Herhalde 
böbrek sanc aı tutmuş olacak •• 
Onun yanında şiıman, amma ne 
kadar mümkünse okadar tiıman 
bir hanım... ÜstO açık iskarpin· 
)erinin iki tarafından taşan et 
yığınının bir kadın ayağı oldu· 
ğuna yUz ıahit iıter. 

Zavalla tişmamn her nefes 
alışta yllzU mosmor kesili-
yor. Yanında bir Zenci kız 
var. Onunla konuıuyor. Amma, 
konuşmak değil bu.. hattı fıııl· 
daımak da değil. lıaretleşir gibi 

birıey ••• 
Zenci kız, ikide bir, ıaate 

bakıyor. Onun aaate bakması, 
şişman Hanımı blisbütlln sabırsız;
landırdı; artık dile ıclmitti: 

- Kızım.. koı doktor nerede 
kalmış, bir 6ğreniverl.. · 

Mini mini arapcık, bir aaniye 
ıonra babeıini getirdi: 

- Yarım ıaate kadar geli• 
yormuş. .• 

Blitiln hastalar, yerlerinde 
ıöyle bir doğruldular. Boynu aa ... 
gılı bir ihtiyar, keaik kesik &k· 
ıürdn: 

- Bileydim bukadar erken 
ge!meıdim .•• 

Biraz IAf atmak için demin• 
denberi bahane arayan iri, ıiyah 
gözlüklO, kıranta adam dayana• 
madı: 

- VaJlabi.. bendeniz de 6yle 
Beyefendi... işlerimi yüzilıtll hı· 
raktam da geldim. Tek zamanın· 
da yetiıeyim diye... Kim bilir, 
bundan ıonra kaç saat ııra bek· 
liyeceğiz? •• 

Boynu urgıh !btiyar tecrftbeli 
bir eda il• baıınt ıalladı: 

- Merak etmeyin, fazla bek• 
lemeyiz. Doktor, timdi gelince 
ıorar: fU kadar kişi bekliyor 
cevabını alınca, kollarını ııvayıp 
hepimizin muayeneıini bir çırpıda 
bitirir. 

Artık can ııkınhıındao çene
ler gevşemiye ba9lamııtı: aağdan 
ıoldan merakla ıUaller biribirini 
kovalıyordu: 

- Geçmiş olauu hemşire ha
nım .•• Siziu neyiniz var? .. 

- Sormayın efendim.. Bu 
mide beni öldürecek. Gösterme
diğim doktor kalmadı. Hiçbirinin 
sözU 3tekini tutmuyor. Kimi mi,. 
dede birşey yok, barsaklar bozuk 
dedi, kimisi, tuttu ıolucan ilacı 
verdi. Kimi apandisit teşhisi koy· 
du. Kimi kara ciğerde çiban ol· 
duğunu söyledi. Kimi de " Hiçbir 
ıeyiniz yok. Sizinki evhamdan 
ibaret 1,, Deyip işin içinden çıkh. 
Şimdiye kadar belki on kere 
rontkende filim aldırdım 1 Elli 
kere idrar tahlili yaptırdım. Bin 
bir çeşit ilAç kullandım. Hiçbi
rinden fayda g8rmedim. " 

Mevzu, blltOn hastalann alA· 
kasını davet edecek bir vadiye 
girmişti. Hepıi hanımı can kula
ğilc dinliyorlardı. Genç bir kadın 
ıöze karıştı: 

- BugUn, buraya dördOncO 
gelitim.. Artık ne varsa, bugfin 
anlatılacak. ldrar tahlili, kan talı· 
lili, rontken muayenesi, hepal 
yapıldı.' 

Yaşla hanım atılda: 
- Şimdiki baatahklar da hep 

tazelere musallat oluyor 1 Genç 
yaıta her biri bir dert sahilli.. 
Biz sizin gibi iken vallahi keklik 
sıibi ıekerdik ıöyle. •. 

Yoksa &izin do mideden mi 
zorunuz? 

- Hayır, benimki mide değil 
efendim.. Karaciğer iltihabı .•• 

- Ah, bilirim o mel'un baa· 
talağı.. Bizim bey ıenelerdenberi 
çeker.. Sancısı tuttuğu zaman, 
hep yerleri koparacak gibi olur. 
Bari perhiz ediyor muıun kızım? 

- Etmea mi yim? Sade suya 
llpa ile patateı eımeainden baı· 
kasma iıin yolt 1 •• 

Bu muha•ere aonunu bulma• 
dan kapı açıldı. iki ayaiı da 
aargılar içinde, uçuk benizli bir 
Miam lçeri ııircll 

De ... 

Kendini bir lakemleye abaca 
derin bir oh çektL YllzOne ba· 
kan, çektiği ııhrabın dıhfethd 
anlamakta gecikmezdi. 

Haatalar, merakla ıordular: 
- Geçmiı olsun, neyiniz Tar? 
Adamcağız aargıb ayaklarına 

bir düşmana bakar gibi bakı
yordu. Derin derin g6ğllı geçir
dikten aonra anlatb: 

- Bir saba 'ı, sol ayağ&mda 
bir ıiıkinlik biuettim. Geçer 
deyip ald . rmadım. Birkaç glln 
ıonra şişkinlik arttı. Yine aldır
madım. Şişen yerler nihayet pat
ladı, bütün ayağımdan kanb 
ıular akmıya .. 

Kara ciğerinden rahatsız olan 
genç kadın, bnndan daha fazla· 
ıanı dinlemiye tahammül edemi• 
yerek baş nı çevirdi. Adamcağız 
devam etti: 

- Ogün bugün doktorlara 
taımınm. Şiındi iki ayağım da 
böyle cılk yara içinde.. Mayasıl 
filin derken baııma 6yle itler 
açta ki Allah dnımanıma Yer
meıin •• 

Ayağ·na kundura giyenler• 
bakıp bakıp imreniyorum 1 

Bekleme odasında kulağıma 

çarpan muhaverelcrden bazılannı 
i elişigiizel ıaralayorum: 

- Fistülden iki kere ameliyat 
oldum. Bu aefer tekrar azdı. 

- Gece yatarken kulaklanm 
uğulduyor. Bir parça ıetliç alınca 
geçiyor. 

Herglln yemekte 6ğ0re 
öğüre bir hal oluyorum. Ne 
yesem çıkarıyorum! 

Siıe blltQn radyo dinleyicileri 
ve radyo merakhlan namına bir 
istirhamda bulunacağım. 

DarlUbedayi bazı ne gOzel op .. 
rctlet" veriyor biz bunları radyo 
Yasıtaıile dinleyemezmiyiz? Meıo-
11 bundan iki O~ hafta enel 
oynayan Oç aaat opereti ve 
timdi oynamakta olan San Zer 
bek opereti. Ecnebi memleket
lerdeki operetleri pekall dinliyo
ruz. Hem bu sayede Anadoluda 
bulunan birçok radyo meraklıları 
darlllbedayiden iatifade edebilirler~ 

Gelelim fran11zca doraino. 
Radyo tlrketl bir de Eraoaızca 
deral çakardı bor gece deHm 
yeri Yar radyo franaızca derli 
batladımı hemen makineleri k• 
pabyoruz çllnkD bu bir teYlr Ya• 

11tuadır. 
Gtdlkpa9a eaddeel N. 61 lkbal 

piyango kleeelndt• MOmtaı 

Ere işteki 
Bekçilerin 
Vaziyeti 

Burada bekçiler çarşı ema& 
tarafından 10cretleri mllştereken 
Yerilmek üzere tutulmuı adamlar
dır, bunların kefaleti yoktur. 
Sonra h rsızlı" wkuuoda çalmaıa 
malı tazmin etmek mecburiyeti
ne de tAbi değillerdir. Bu vaziyet• 
le bekçilerden itinalı bir hizmet 
beklemek doğru olmu. Acaba 
bunları Belediye tuba ve kefalet 
alsa daha iyi olmaz mı? 

Erciı: ıtuıtafa Hak ı 

Elektrik isteyen Bir Mahalle 
Aksarayda Muratpaşa mahııJ... 

lesinde Tanburicemil ıokağı işlek 
bir sokak olduğu halde geceleri 
elektrik bulunmaması ıebebi!e 
gelip geçenler bilhassa kışın yeğ• 
murlu havalarmda bQyllk mUr 
killAta uğruyorlar. 

lıtanbulun en kuytu yerJerlne 
bile elektrik yapıldığı bir zaman .. 
da bu aokağın bu halde kalmaaı 
doğru olamayacağından bir aıa 
evvel bir himmetle bu itin de 
g6rülmesi o civar balkanı mem
DU'!l edecektir. Bu hususta nazan 
dikkati celbetmcnizi rica ederim. 

Ali 

Tokat'ta Spor 
Memleketimizde 925 aenesinde 

teşekkül etmiş olan Sporbirliğl 
maaleıef canlı bir faaliyet gö .. 
terememektedir. Gençlerimizin 
ıporlarla fazla alAkadar olmaları 
çok faydalı olacaktır. 

Tokat: S. B. 

Sağ küreğimin ortaaında --------------.... · 
bir aancı.. Amanallab g6zftmden [ Cevaplarimız ] 
ateş çıkıyor ıanki... _ _ 

- Tatla bir ıey yemiılm gibi '-------------
ağzımın içinde bir yapı~kanhk.. 

- Tansiyonum iki gün için• 
de yirmiye çıkmış... Hiç iyi al&
met değil .•• 

- Kalp romatizması olmaıın 
diyorum. 

- Filim bozulmuş... Yeniıini 

aldıracağız ... 
- Vaktile tifo çekmiıtim. 

Hep onun yadig lrı ••. 
Ve daha böyle oe ıiklyetler ••• 
Bir doktorun bekleme oda11n

da benim gibi siz de yanm aaat 
kahrarnıı, edebiyab cedidecl 
ıaire derhal bak verirainlz: 
•Bir bUyök haatablnedir bu cihan, 
Beterlyet, ltiod• nal• kanan... • 

Bandırma'da Müberra Hanıma ı 

- Bu huıuıtaki ıiklyetiniıl 
Mllddeiiumumi.iğe yapnız. Lütfi 
Beyin vazif esiodeo tebdili icap 
etmez. 

MOnlr Sadık imı.aslle mektup ron· 
deren zata: 

- Hüviyetinizi 
ıakladığınız için 
neşredemeyiz. 

ve imzanızı 
mektubunuzu 

Bahriye Bin batı tekaOLlerınd•O 
Geneli Tevfik Beye: 

- Mektubunuzu Sıhhat M~ 
dirliğine aöoderdik. icap ed•• 
muamele yapılacaktır efendim. 



2000 .... ·~ 
•el J•pdaa bir 
~batı tebrik 
mada)Jaaı 

Roıaa fmpautorlanndaa ()pat Soar, 211 tubab Si 
•tu•t<>aa, Si eylulü 31 te,rlnlen ·J .. 31 t~9rlalaaat1I 31 
teşrıale•Pele çnirı» ıtır. Çlhld onda• endkl JW Seur 
o amına ad konulan t eıam•ıwa 31 ıG• •uttuiu baJde, ken• 
dl aamırıa aaılaa atustoeua IO ~ tıatmaaına tahammW 1 • taparlar 

edomemlttir. 

Sakallı 

Bir 
Kadın 

Berlindo parka gidenler, bir 

çok kadınlar araıında, bir de hiç 
onlara beo:ıemiyen bam batka 

bir k1.dın gö"Urler. Bu, boyu 
bıyık v" aa\u:llı olan bir kadın

d .r, adı Marla Baeyer dir. Sek
ıen yaşındadır. Kendi rh•ayetlne 
ılSro 17 yaşındanberi aa\c:alJı ve 

bıyık sahibidir ve bayle olduiwa
dao dolayı da memnundur. 

Bir gazeteciye bıyıkları hak· 

kaoda ıu izahatı vermiştir: 
11 Gençliğimde aakal 'fe bı

yığım bUyüyüoco evveli utandım. 

Bunlardan kurtulmak için elimden 

gelen hcrşeyi yaptım. Bir mllddet 

erkek gibi braı oldum. Nihayet 

Omidimi. kcıtim Ye ııkal bıyığı· 

mı birakmıya karar verdim. 

Fakat garibi ıukl ıakal Ye b .. 

11ğl olmaaı madam Mariaaın ıe

.tfmeaine •o evleameaino mani 

olmamııbr. Bilikiı onun sakal 
•e bıyığından boılanan bhçok 

•rkeldere rut ıelmiıtir. 

.... 

Tavuk 
Yiyen 
Kurbağa 

Burada reamlnl g3rd0ğlln0ı 
lrurbata, Amerikada yetişen bO
yUk bir hayvandır. Bahçede rast 
geldiği kuşlan. bilhassa taYUklan 
yakalayıp kıtll' kıbr yer. Soldaki 
resimde hYUğu naıal yakaladığını g8r0yoruı, .. tdakl reılmde tawfun yan11nı bitlrmittir bile. 

Şu Garip Dünya 
~~~~~-------------~~~~ 

Marlllya'da Leon Barat lımln
de biri, tanıdık •• arkada~larının 
kendi hakkında ne dllıUodükle
rinl anlamak için f8yte bir oywı 
oynamıfbr: 

Bir iki arkadatlle birlikte ken
disinin 6ldUğUoU ioae etmİf. 86-
tlln tanıdıklarına Ye dostlanna 
birer matem karb g3ndermiş. Bir 
tabut ve birçok çiçekler almıt
Makyajla çehresine 6111 anın ve
rerek yRtağa yatmıt, ÔlUmllnO 
haber alan arkadaılan derhal 
•Yine ıelmiıler. Ôlüalln etrahnda 
onun iyiliklerinden ve meziyetle
rinden babaetmifler. Nihayet Ba· 
rat dayanamamıı, birdenbire ya· 
tağından f1rlamıı ve arkadaılan· 
aa kendi hakkında besledikleri 
teveccühten dolayı teşekknr et• 
miıtir. 

• lngi1terede bu 1ene, otomo-
bilden daha ucuz kUçOk bir ki
ıilik tayyareler yapıyorlar. Her• 
lce1 otomobil gibi tayyare kullan• 
mıya muktedir olacaktar: Daha 
timdlden 150 ' bin kiti bu ta,-

1 

yarelerden bir taneaine aahip 1 
olmak arzuıuoa izhar etmiıtir. 

1f. 
lngilterede otomobrt idare 

eden kadınlar, polislerin dur em
rini dinlememek için yeni bir 
hile icat etmişler. Otomobili 
poliıe yaklaıtırıyor Te polisi gö
ya bir ıey ıormak nzere yanla· 
rına çağırıyorlarmıı. Sonra polia
tea bir öpOcllk alıp ilerliyorlar
mıt- Polis hayretten kendisini 
toplayınaya kadar kadın ıidi· 
yormut- * 

Amerlkad• adamın biriıl ka· 
nıana bir elbise almış ve .. bu 
model bir tanedir " diye kadına 
teminat vermİf. 

fakat biraı sonra kadın so-
kağa çıkınca ayna elbiıeyi bir 
başka kadının Dzerinde görmOf. 
Eve dönmüf, kocaaım ııkıttırmıt
Erkek elbiHyl o kadına da •er
diğini itiraf etmiş. Şimdi kadın 
kacuının aleyhinde boıanma 
davam açmlf. 

* Londrada ild 1ıenf •lfaalant-

yor •• nikAblanmak Bıen nlkAh 
dairesine gidiyorlar. Tam nikAb 
memuru muameleainl teaçil •de
ceği 11rada, genç kız: 

- Vazgeçtim, diyor. Annem 
evlendi do ne oldu unkL EYdo 
gürültüden durulmıyor. Zaten 
ben baıkaaını aeviyorum. 

Damadın Yaziyetinl dD18nln. 
i' 

Amerikada memurlann çalı,. 
tıtı dairelere riali fototraf ma• 
kineleri koymıya baıfamıtJar. Ma• 
kine ıe11iz 'fO gllr0lt6aliz plıp
yor. Memurlardan biri bir mllna
ıebetlizlik 1aptığı, kıı memur
lardan birilo pkalafbia takdirde 
makine derhal kaydediyor. Sora 
filim memurlara göıterUiyor. Ar
tık neticeyi tahmin edebillnhıiz. 

* Sinema artiıtlerinden Johu 
Eaniel, Elinor F air lamladeld 
artistle evlenmek llzere Hollivut'• 
dan Arizona'ya tayyare ile git
mİf. Fakat llç saat ıonra tallkım 
latemiı •• bir diierit. eTl•nmiye 
kalkmıı. 

Ne ıarip dBnya. 

ı 

Bu Sayfada 
Dünya Matbuatında Çıkan 
Meraklı Hikaye, Yazı Ve 
Makaleleri Bulacaksınız. 

v.,ıngton"da Erik· 
ıon iaminde bir ter-
11 IS itneye birden 

lplip reçirlr • 

Eski Elbiseler 

Nereye 

Gidiyor 
Bir Yunanlı, dllnya bahruu 

fçlnde zengin olmanın yolunu 

kqfetmiş. Şuradan buradu top-

ladığı modası gcçmit eakl elbise

leri Afrika içlerine se•ketmi1- (). 

rada muhtelif ıekillerde reklAmlu 

yaparak yerli zenciler arasında 

yeni modalar ibdaı etmlı vebu 
elbiıeleıi onlara aatmıya muyaf.. 

fak olmuıtur. Bu aayede bu ram 
milyoner olmuıtur. 

Şf mdl Afrika yerlileri ara11n

da garip kıyafetli zencilere te ... 
dnf edilmektedir. Bu resimde 

giSrtildllğil ıibi uzun fapka, redin

got, kadın çantası, eakl ıemaiyı 
ıık bir yerlinin en alizoJ kıyafet 

etya11adın maduttur. 
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İTTİHAT VE TERAKKİ 
Her hakkı mahfuz dur. - Naııl JoJdu ? •. 

................................. Nasıl Yaşadı? .• 
Tt.frika No. 39 Nasıl Ôldü ? .. 

• 
Paris'teki ittihat Ve Terakki Cemiye-

tinin Mevkii Çok Yükselmişti 
Ardı rM11 ke ilnıiyeıı bu gibi 

hAdise!erde ı bizar olan Fransa 
bi\kihneti, artık bu nıilz'iç hallere 
nihayet vermek istedi. Feridun 
Beyin Fransa budutlımndan çıka
rılma ıua karar verildi. 

"'" Sık ık tekerrllr •den bu gibi 
hAdisat, hakiki vatanperverlere 
pek gır geliyor, onlarm da ıeref 
ve bav iyetlerini zedeliyordu .•• 
M sırda ( Ahmet Saip Bey) iımio
de bir zat. oeırettiği ( Sancak) 
ismin !eki gazetesinde, ( Ahran
osnıaniyeye ı,çık mektup) baı
hklı bir makale yaz11111 vo bütün 
bu çirkin iıadisata sebep olanla
rın cürümlerini birer birer yUzle
rine çarpın .şh. 

Ti.\rklüğiin şerefini muhafaza 
etmek ve ancak bu suretle, baş
lanan davada devam edebilmek 
için, (hakiki vatanpcrverler)in bir 
araya toplanmasına lüzum ve ih· 
tiyaç vardı. Ayni umanda, mUn· 
ferit teşebbüslerin hiç bir işe ya
r mad ğı da aşikardı. 

Buna binaen. (Ahmet Saip 8.) 
Mıaırdalci mUcabede sahasını 

tebdile karar verdi. Pariı'e ge• 
lerek Ahmet Riza Beye iltihak 
etti. 

Ahmet Saip Beyin bu hare
keti, Ahmet Rıı.a Beye b6yUk 
bir kuvvet kazandırmıştı. Çünkü 
Abmel Saip Bey, gerek kemiyet 
ve gerek keyfiyet itibarile mlihim 
bir zattı. ilmi ve irfanile temayilz 
eden Ahmet Saip Beyin çok 
temiz ve dUrUıt bir bayatı vardı. 
Bu zat, harbiye mel~tebinden 

yetifmiı, ağıl'baılılığı we ablA'kanıo 
aalibeti dolayısilo ( Mısır fevka
llde l<omiaerliği) maiyetine yaver 
tayin edilmiş, Mısıra g3ncf eril· 
mişti. Bu genç yaver, az 
zamanda • ( Komiser, Ahmet 
Muhtar Paşa ) nın da nazarı dik
katini celbetmiş: ve Paşa, ona 
en yakıu akrabasından birini ve· 
rerek aileıi arasana ithal eylemiş· 
ti. Bu uretle Ahmet Saip Beyin 
anUnde geoit ve parlak bir ufuk 
açılmışh. Az ıanıa ıarfmda, 

Binbaşı. Miralay, Pt1a oluvereceği 
muhakkaktı. Fakat Saip Bey, 
bunların hiçbirini dO~Dnmemiş; 
hayat ne, eadece ilme, tarihe, 
watan cnllcadeleaine lauretmişti. 
Saray, Ahmet Saip Beyin bu 
meıaiıine nihayet •ermek için 
terfian onu lataabula nakletmek 
iıtedi. Fakat Saip Bey, bu emro 
itaat etmedi. lıtikbalio kendiaine 
vadettiği bertOrlD ikbalı, ayakları 
altına a arak çiğnedi ve mDcahe
do do deYam etti... Saip Beyi, 
askerlikten tardettiler. Fakat onun 
azmi sebat ile dim dik duran 
magrur batını, yine elemediler. 
Hatta bu meseleye dair ne ağ
ııodan ve ne de kaleminden en 
kUçllk bir tik&yet bile iıltmediler. 

işte bu ruhta Ye bu karakter· 
de bir zatın Ahmet Rıza Beye 
iltihakı, Pariıdoki (ittihat ve te· 
rakkl cemiyeti ) nin kıymet ve 
movkiini bir bayii yUkıaeltmiı. •e 
tqeL:külOo daha ciddi bir Nh11· 

da yUrOyeceğine dair herke10 
bir kanaat vermişti... Buna mu
kabil, damat Mahmut Pata cep- . 
beu a:a.y&füyor, bozuluyor. arhlıt 

1 - 1 

Ahmet Salp Beyin Parlat• 
alınmıf bir reaml 

r ıUcadclede devam ve sebat ede
nJyecek bir hal alıyordu. Zaru
ret ve sefalet, baba ile oğulları 
bile birbirine düşUrmUştn. Fakat, 
bu : kıntılı glinlerin yakanda ge· 
çect>ğine kani olan ve artık (ide
al) sahibi olarak yaşayan Saba
hattin Bey. biltün bu meşakkatli 
hayata göğils geriyor; ve girdik
leri yolda, sonuna kadar ylirUme
yi istiyordu... Buna binaen, baba
&rnın, nras.ra: 

- Ne azim bir hata ettin .• 
keşke Ahmet Celil.ettin paşanm 
tcklifatmı reddetmeseydin ... 

Demesinden kuşkulanıyor .• 
günilo birinde sefarethaneye ği· 

derek: 
- Art.k, pea... Ben şihıma 

bu kadar muhalefet ederi.o. 
itte, huzurunuzda tövbe Ye 

iatiğf ar t.diyorum. 
Diye, mOcahedeyi terkediver

mesiuden korkuyordu. Buna bi
naen ıstikbalden çok par!ak 
ümitler bekliyen Sabathattin Bey· 
le biraderi, babaları damat Mah
mut paşa l.akkmdn düşiindiiler .. 
Onu Paris'ten uzakla,tırnııya, 

(Brüksel ) dö yaşatmaya karar 
verdiler ve bu karara da adeta 
bir mahkeme hükmll gibi baba
larına tebliğ eltiler... D.tmat 
paşa, ( Briıksel ) de oturacakt;. 
Oğulları tla, ne yapıp yapnrak 
ellerine geçirdikleri parayı, ona 
yollıyac·,klardı. 

Mahmut paşa, oğullar : nin bu 
acı muamelesinden mütee:ssir vo 
dilgir bir halde Paris'i terketti; 
(Brüksel) e gitti. Orada, ıehrin 
kenar ve ucuz mahallelerinden ... 

birine yerleıti. Oğullarından mua
venet bekledi.. Fakat, haftalar 
ve aylar geçtiği halde, onlardan 
en kilçük bir yardım bile göre
medi... Mahmut paşa, günden 

gilne daha düşkOn bir hale ge· 
liyor; açlık ve sefalet, onu bas· 
talığa doğru allrükleyordu. 

Nihayet bir gUn geldi ki: Ar· 
tık Damat Mahmut Paşa bu me
~akketli bayata tehammUI ede-

• 
medl ( BrDkael ) de bulunan ( ıe-
faret maslahatgüzarı ) na haber 
gönderdi; yardım iıtedi. 

Maslahatgüzar vaziyeti derhal 
(Parlı sefareti) ne bildirdi. Fakat 

bu hususta hiçbir emir almamış 
olan sefir: [ Bu mesele ile meıgul 

olmayınız ..• ] Diye cevap verdi •• 
Bu eınada firarilerden (Amasyalı 
İsmail hakin B. ) orada bulunu

yor, kendi biitçesi nisbetinde 
Mahmut Paşaya muavenet ediyor-

du. Fakat, bu kafi değildL Paşa
nın hastalığı günden güne arbyor, 

açlık derdine, ~imdi bir de dok
tor ve ilAç ihtiyacı munzam olu
yordu... Bir aralık lsmail Hakkı 
B. Parise geldi. Bizzat sefire 
mllracaat etti.. Hükiimet namana 
mOmkün değilse bile, insaniyet 
namma paıaya yardım edilmeıinl 

söyledi. Sefir Münir Bey, kendi 
kesesinden ( bin beı yOz frank ) 

verdi... Bu para, tabii bUyUk bir 
şey değildi. Az zaman zarfında 

tDkeniverdL.. Paşa, Artk aefelet 
ve baatalığın pençesinde zebün 
oluyor; vakit vakit debdebe ve 
saltanatla geçen eıki günlerini 
batırhyarak hüngl\r hnn ;ür ağ
lıyordu ... 

l lzar: t!"ı Kaııuııueaııi tarihli uo~
hııın r. 'n, c ittihat \19 terakki • tefri
kaıııaıı ı ıkinci ııfitıınunuu 18 inci sa
tırı ııdan aoııra devam eden yazılar 

c 3 ı sone bid id~re edılnler • tefrika· 
ııııı.a aittir. 16 Klnunusani nflahamıı;
ıta da aynı yaol19lık olmu9tur. Dan
k.il nO!ilıarım.dau itibaren ittihat ve 
terakki tofrikamı:ı d, ğru olarak devam 
t>tmektoılir. Tdshih ve itiıur ederiz. 

( Arkası var J 

Yunanistan Ermenileri Buraya . 
Gelmek istiyor 

( Bll,far fı l inci sayfada ) 

n•kit için propagunda yap yor. 
Halen Alkazar ıioema!u ittihaa 
olunan eski Hamzaboy camiindo 
bir toplantı yapıldı, bu rahip ile 
bazı Ermeniler nutuklar söyliye
rek tezr.hilratta bulundular. Geçen 
cumartesi akıttmt da Majcalik 
otelinde Ermeniler tarafmrlan 
bu rahip terefine bir ziyafet 
verildi. 

.. Arnuut oldukları için mii· 
badeleden iıtliana olunan ve va· 
ziyetleri on senede-.nberi kal'i bir 
oekile bağlanamıyan Müslüman· 
larm ml\lk vo arazileri hakkında 
bir karar vermek ve ayrıca diğer 
a•uaUAk mese1e1eri ko&autup hallet· 

mek üıere bugünlerde Mehmet 
Koniçe, S rrı Leskoviki Beylerle 
M. Dimitri Berati'den mürekkep 
bir Arnavut heyetin SelAnik ta· 
rikile Atina'ya gelmeıi bekl4nİ· 
yor. - Pl'ttev Ferit ---·--w ' ,_....... • ••--..a ••-

Bu akşam aaat 

21,30 da 

SARI 
ZEYBEK 

Opereti 

UMUMA 

htanbul Bdtttlıınt 
$ehir11'yiJİl'OlU 

111111111111111 

111...111 

0111111 

Herkoa ( Sarı Zeybek ) operetini 
mutlaka ıörmelidir. 

.. 
Yazılan ilmi Eserler Yüz-

de İkiyi Geçmiyor! 
- ---·- -- ~----

( Baştıırafı l incl nyf ada ) 

192 onbeı gllnlnk mecmua Yeril
miş v~ ayrıca 480 tane de ecnebi 
liaaıılarife ba•nlmıı mevkut risaJe 
verilmiştir. lıtanbul'da geçen bir 
senede neşredilen kitap miktarı 
ise tamam 600 dUr. Bu kitaplar· 
dan 20 kadara romandır. Bunların 
da çoğu gUndelik gazetelerde 
tefrika edildikten sonra basıl
mıştır. 

Fakat ıayanı <!ikkattir ki bu 
neşriyat arasında ilmi eserlerin 
miktarı yüzde ikiyi geçruemekt~ 
dir. Bir senelik kitap neşriyatı 
yekununun ekserisini muhtelif 
mevzularda yazılmış çocuk, halk 
vd zabıta hiknyeleri teşkil edi· 
yor. Bunların yazıcılnrınm çoğu 
da heveskir gençlerdir. Mnddeiu
mumiliğin gazeteleri tetkik bU. 
rosu bir sene içinde, kitaplar da 
dahil olduğu halde ( 10'.!07 ) 
nUsha okumuıtur: 

Yukarıda ilml eserlerin yUıde 
ikiyi geçmediğini kaydetmi~tik. 
Buna mukabll geçen ıeno tehri-

-, 

1 mizde kaç tane ıramofon plitı 
doldurulduğunu öğrenmek te 
hayb merakh bir ıey olaa ıe
rektir. 

Yeni matbuat kanuny mu ci
bince gramofon pilikları da neş
riyat sayılmaktadır. Yeni kanu
nun tatbika başlanıldığı 13 ağu1-
tos 1931 tarihinden bugilne kadar 
müddeiumumilik yeniden doldu
rulan 739 plik dinlemiı Ye tet
kik etmiştir, Bu plAkların içinde 
alafrangaları yllzde ikidir ve ek
serisini halk havaları teşkil et• 
mektedir. 

PJAkları tetkike memur olan 
ml\ddeiumuml bizzat f abrikaye 
gitmekte ve plakları ayrı ayn 
dinlemek suretile kontrol etmek· 
tedir. Bu plAklardan ikişer tanesi 
de mOddeiumumiliğin mObllrD 
altında yine fabrikalarda muha· 
faza altına alınmaktadır. Mildde
iumumilik timdiye kadar yalnıa 

( Kaptan laz havası ) isimli bir 
plak aleyhine müstehcen neşrı· 

yat davası açmııbr. 

--
Darulbedayi'de YALOVA TÜRKÜSÜ 
ismi albnda Türkçeye adapte edilen Fransızca ıöıdll ve şarkılı 

KAÇIB BBNi 
opereti, 19 KAnunuaanl Perşembe akşamı 

G LOR V A'da 
Ye Ramazanın son haftası münaaebetile bir varyete oumeroıu 

ROLF HANSEN 
BlltUn dünyada Londradaki Koliseum dauve Berlinde hllyllk 
muvaffakiyetler elde eden meşhur bllyücll ve sihirbaz sahnemizde 

icrayı san'at edecektir. 

Yaran ak,am: ARTİSTİK Sinemasında 
En ten ve eğlenceli komedilerinden biri olan 

SABTE MiL\'ONEB 
filmi baılıyor. Heyeti temsiliyesi batanda: 

Sa:ıtn filmlerin yeni yıldızı: MARIA SOL VEG 
Mnkemmel Alman komiği: OTTO W ALLBURG ve P AUL 

HORBIRGER llAYeten : FOX JURNAL 

Bu akşam E L H A M R A Sinemasında 
LiliAN HARVEY ve HENRi GARAJ 

tarafından harikulAde bir ıurette temsil edilen 

SARiSiN RÜYA 
Fransızca sölU - tarkıh bpyUk UFA filmi 

için biletlerinizi timdiden aldırınız. 

,----------------------------, Pek - ye pek yakında Türk sinemacılığının iftihar 

edeceti bDyOk filmi g6recekainiz ; 

KARIM BENiALDATIRSA 
RejisÖr ERTUGRUL MUHSİN 

.-. S 1 K Sinemıda ~ 
ERNST LUBITCH'ın en 
kuyvetli ve en büyOk eseri 

SENiNLE BiR SAAT 
Fransızca aözlll ten, net'eli 

filml devam ediyor. 
lstanbtıl'urı en fa1. a boğondi~' art.istlor 

MAURlCE CHEV AL'ER 
JEANETTE MAC DONALD 
~---.. tarafından 

ERTUUUL SADETTiN 
Gawllldla 

T. A. T. Fra1111• Tl1atro•u•da 
OTHELLO . 

l ,.FUAB Sinemada~ 
Hokkabazlar Kralı 

BOLF 
BAN SIN 
ve diğer numaralar bDJllk 
muıaffakiyetle davam ediJ~: 
fiatlar geçen ramazanl~r gı~ 
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lr~iltuo Etıki\ıutl a.rhfından Ga1l 

Jh. ne hediye dilen .e~orin tuettmet 

LE 
Yazan: Cene1'al Oglander 

T .. rk er Son DereceKa • 

a ca M a e e Et• 
Fakat ıaat 1 de mlltemadi 

lmd t talepleri Oıerine elindeki 
aon ihtiyat kuvyetlerini de 155 inci 
li a takviye etmek Ozere il riye 

g6oderilen Jener l Egertoo kolordu 
kurarg hına telefon ederek gerek 
kendiainin, gerek Jcncral Erekinc 
nin el' am t arrusundan vaıge
<:ilmernesini rica ettiklerini bil· 
dirdi. ÇOokU 157 inci livanın 
y pacniını bir ileri hareketi a· 
y sinde 155 inci liva kazanılmış 
araziyi tahkim etmiye muvaffak 
olabilecekti. 

Bunun üzerine Jeneral Hun· 
ter • W eıton, eywelce do karaa• 
laşbrrldığı veçbile J 57 inci livnoın 
öğleden aoora 1aat 4,50 de taar
ruz elmeıinl emretti. Franaız 
kumandanı da aynı saatte bUtUo 
cepbeai Uzerinden ikinci bir ta• 

rruz ynpmıya muvafakat etti. 
Jcner l Eg-:rton da Kolonel 
Wulıha'l 155 iocl livaya gönde· 
rerek bu f .ranttan istifade edip 
aym zamanda ilerlemesini ve 
koodısine tayin dilen blitllo lıe
defierl istih al etmesi lüzumunu 
bildirdi. 

Bahriye fırkosmdan Royal 
Marine bahriye silAh endaz. liva· 
ı alınnralc ihtiyattan Eski hattı

na gönderildi ve bununla Jenoral 
Egerton için mahaUI bir ihtiyat 
ku\•veti te kil edildi. Fakat bu 
liYnnın ltolordu karargAhındııo 
emir verilm dikçe hiçbir uretle 
hullanılmaması d ııkı ıkı tem• 
bib edildi. 

157 inci llv kumandana 1 inci 
Hlghland hafif piyade alaymı; 

6 inci ArgylJ, Suthcrland Hizh
lander kıttabm, 6 ıncı Hisıbland 
hafif piyade alayını sağdan ıola 
doğru sıra ile menilere yerleş
tirmiıti. 5 inci Higbland alayı 
ihtiyatı teşkil etmekte idi. 

Öğleden eonra ıaat 3,50 de 
başhyan Fransıa bombardımanı 
çok iddcıtli ve i abetli oldu. 
Düımanın t 1 manialarının kısmı 
ıamı p rçalandığı gibi siperle· 

rlnin birçoğu da tahrip edildi. 
HUcfım vakti geldiği vakit 

151 inci liva ileriye nhldı, Sağda 
1 inci Highlaııd piyada alayı az 
mO~kilAtla düşmanın ilk ve ikinci 
lpcr holtım ı.aptetti. ileriye dog· 

ru giden ilk iki kademe UçUncU 
halt yani 12:E jşarptli ai~ere 
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vardı) r fakat bura mm ancak 18 
pu derinliğinde kazılmıi adi bir 
hendekten ibaret olduğunu gör
düler. Fakat iı işten geçmiıtl 
Arkadaki hat tahkim edilinciye 
kadar burada ,tutunmiy çalışblar 
fakat tUrklerin tıleıi ltında o 
kadar telefat verdiler ki, ak~am
eaat altı) a doğru E: 11 hattına 

doğru rüc'nt etmiye mecbur kal· 
c!ılar. Snğda 5 inci K. O. S. B 
Skoç nlayile irtibat tesi edil~ 
bildi. Fakat E.11 işaretli iperio 
o taraftaki kısmı lan tllrklerio 
elinde idi. 

Merkezde 5 incl Argy\J vo 
Sutherland Highlander ılııyı 
kendisine tahsiı edilen bOtlln 
hedeflere vasıl oldu Ye aynı 
zamanda E : 12 qarotli iper· 
den daha ileride bulunan iki 
kUçUk ıiperi de zapt •• t b
ki edebildi. 

Sol cenahta Kanlıdereniu garp 
yamac:nd Türkler son derece 
kahramanca mukavemet ediyor
lardı vo 6 ıncı Highland alayı 
ilk TOrk siper hattına varmcıya 
kadar pek fazla telefat verdi. 
Sipere ilk giren kıt'al Türklerin 
şiddetli bir mukabil taarruzlarilc 
pUskilrtüldUler fakat biraz sonra 
ta viye edilen bu kıt'at burasını 
tekrar ıaptedebildiler. Maaınafih 
zayiat okadar ağırdıki, derhal 
imdat talep etmek mecburiye
tinde kaldılar v bahriye 
&il thendaz livnsından Plymouth 
taburu kşnm Ozeri ıol cenahı 
takviye etmek için ileri sevkedildi 
e bunl r vasıl olur olmaı i koç 

kıta h geri çekildil r. 

Bu sırada 155 inci liva cephe· 
sinde Jenf"ral Erskine tekrar hn
cUm ~tmiye muvaffak olamam şh 
Ye bu cephede billıassn 11 : E i:şa· 
retli iper yUzünden vaziyet ellln 
tavazzuh etmemişti. 

Fırka lrnnıandamnın raporuna 
nazaran .. ınuharebedep yorgun 
dü en, nç ve ıusuz efraf ile ya· 
pılncak ~·egAne 9ey, bulunul n 
mevzilere tutunmak ve bunları 

tuhkim etmiye gayret etmekten 
ibaretti., Ve bu da yapıldı. Frnn· 
sız cephesinde, yeni taarruz oe· 
ticesinde merkezde ve ıağ ce
nahta bir parça daha araıi ka
zanılabildi. 

Af,~om olduğu vakit, zayiatın 
fazla olması hasebilc vaziyet alan 
karışıldığını ve mUphemiyetinl 
muhafazn etmekte idi. 

Zaptcdilen mevzilerin buıla· 
rında ufok tefek muıademeler 
dev m ediyordu.· 7 inci Highland 
al yman ce bi Oz~ine 5 inci High
laod nlayı mu venete gönderildi. 
F aknt ıip rler zaten haddi hıtia· 
bi~inden çok fazla kalabuhktı. 
Türkler de mukabil taarruza geç
mcdilderinden aabnba karşı anot 
liçte 5 inci alay tekrar geriye 
çekildi. ileride görüleceği veçhile 
bu çekilme çolt fen neticeler 
\'erdi. ' 

6 1 n vr geri rflm z O ı1cceki vaziyeti umumiye 
ll&nl rdan mes.'uliyet ahnmaa Jenernl Hunter • He toa'u endi-

cnap için me tupl ara (5) kuruıı k şeye düşürecek kadar ciddi idi. 
001 llAvesl lAzımdu. 52 inci fırka hem cemi hem de 

Adr 
8 

d 
1 

tlrllmesl <20> urnftur. tecrlibe izdi, müthiş bir imtihan 
Gaut m ade çıka-;,""";..ı •• J'&aıl&l'ID 

tün bakJara ııbfua ,,. ıu•t•lla1ı• geçirmiş ve bütıin ihtiyat lcuvt•et• 

~llliıiiııio ... _..liiiiıı....,•"-'-tti.iitı. __ _.llıııllllliiıılii5-.;;;.,,; l lerini ~arfe mişti. 
( Arusı nı) 

Jt SON POSTA 

=RADYO 
18 KAnunusani Çarşamba 
İst nbuJ - ( ı :.00 metre ) 18 Mu· 

za~r r B. 18~45 Orkestra, 19180 Refill 
AhıııN B ' •ara.tından ramazan mflı; • 
habc.crı, . el lı.cı il . :..0,:10 ııaıımuro 
H., :.0.55 Tinf.ı ~acleUin B., 2U30 
Orkestra, njan! "e horsa baberl. ua.t 
ayarı, 2:?.3J DurOtuılım 

Köıı'gnu•lerhauzen ı6:Jö ın 17.35 
bnfıt musikı, ınuhıelif, 19 Heetlıoveuın 
ıarkıları, ~0.4() baftl musiki, 21 o:> 
Alman billd}ınııtlerirıir. iıtih•dı mflna· 
ıebetıle Almuıı esıırlnrirden koMer 
(Be thoven, Hea ıdol, \'ebner ), 22.0j 
Laııgen berg'dAn kt>za .Aı ıııan mOsaıne· 
reei, 24 ııeel\li musiki. 

Varto•a - < uıı mc-tre) 18,20 
gramofon, 19.115 kahve musikitl, 21.05 
Polonez halk danaları, ~L.05 ply:ıııo 
konseri (Deethoven, }'aure, Cabrier, 
Vcidenbaeume\, 23.20 li:ahve muelkiet 
24 caz. 

P fte - (550 metre) 18.05 Ra\A· 
lfLyka konseri (Rnı ıarkı ve havaları). 
19.~0 ıarkı'a.r, 21.85 Siıtan musikisi 
(W.gannH!), 22.20 Trio (piyano· ke· 
man • vi}oloıısel) konseri, ırn.f>O Ope
ra Orkostraııı. 

Viyana - ( 517 metro) 18,05 Ope· 
ra, Operet parçaları. llOsabal.ıelor. 
20.40 Franı: Liez.ı'in eserlerind-oıı ta· 
ganoill tenıııil, 22.66 matcnent Orkee· 
tra parçaları. 

Prat - (487 metre) 17.1~ hafit 
muııikl, mflsababeler, 20.10 bando 
muz.ika, 21.05 Baroııoviç'la •Strlı:e r.o
Koseno• Oı>erneı (Zıgrep'ten naklen). 

Roma - (441 metnı) kayda değer 
btr ııe,riyat yok. 

Bültret - ( ,94 metre ) 21 e kn.· 
dar hPrg{JnkQ gibi, !1 05 Saksofon 
faııt.nzilcri, 21.25 piyano (Reger) 22.10 
tagaıınl \kir ik ıarlular), 22.80 p'ya· 
n<_> Keman (krofsler, Bcctbonn, De
buesy, Monastiero). 

Breatau - (326 mt'tre) 17.llo lyo· 
Jonsel musikisi müs babeler. 19.!.?ö 

' nıı~ell mheiı...f, 23.50 ncşoll nctriy:ıt. 
er=---- -==..........- -::::::1 

SON POSTA - Jsfanu ıl 

SA 1 
16- ı - 1933 

Pa:- lar ~ısıı.tıv) 

~nıt 

717,- 20 kuron J rııterlla 

1 do1ar 214.,00 1 f!llG Ava. 

ku!!! 
122,-
28,-
17,
!U,OO 
24,00 
32,-
23.-

20 fr. Fraıuı'I 
20 liret 
20 fT. B.lçlka 
20 drahmi 
2() (r, lnlçıo 

20 leva 
J florla 

lf9,00 J pezota 
218-- 1 Mark 
117,24 1 zloti 
24,00 1 Pengl 

820,- 20 ?ey 
26,- 20 dinar 
85,- 1 Çer"oııe~ 

Çekler 
Loıdra • 713,!'ıO Praıı 
NH • J'O"lıı • 0,4109 Viy a 
Parla • 12,06 adrıt 

M,--.-
ı~.91 
3,9994 
~75&1 

llııao 9,1931 Berlln 
BrUkaol s,3930 V aFfova ··~ 
Atlna ffl~ P~,h~ 
Ce en ı,4450 Btllue1 
Sofya ~ Belgnt 
Amat •dam 1,1722 M01ıkcwa 

H s ••n Uarı 
L'ra 

4,20 
3,STSt 

79, 
!ri,08n 

1,10125 

Lira 
it Bank.(Nama) 1(),.00 Anadolu,. IOOV, 37;50 

( HAmUc) 10,zi Şark O. Y. • 41,U 
: (Mlicul•) 95,- tıt. Traınn1 50,00 Osmanlı Bank. 35,-

Se't'tn h • 5,95 Oaklid a11 11. 
Şirketi Hayriye J~,00 Tuka. 8.2,7.5 
Hallç 0,90 Hıınp:ı:I 71.-
Aıuıdolu ufiOV. *23,60 Telefon 15,-

• ~60 P. 22,15 Bo oatl 
Esham ve T hvllaı 

23,65 

Vra JJra 
latıkrau Dahili~ Rej! -

4.20 
Düyurıu Mu. • 60.50 Trıımvay 4,fll 
Gümrük c:ı,oo Rıhtı -n 18,70 
Saydl mah1 6,60 OakOdu au 170,-
Daidat tertip 1 11,75 Terkos 41,50 

• it il 5.29 Elektrik • -.-
BORSA HARiCI 

T twtlat • MeakOkat 
l..ira J .. fra 

Türk Altını 9,23 ( Reıat l 47/IJ 
lng. . l0,47 (Vahit) 46,25 
Fr. • 8,25 IMe b tlblrllll alba 
Ras it 10,80 -

ccldlye 33,00 ( CWı:ıhurly t ) 45.-
Banknot (Oı. 8., 241 (Hamit ) arıaab 50,00 

Kaha bqlb!rUk alhn 
(RcşatJ • 47,00 
(Vahit) • 48,00 

( Gümburly tJ 4Q,25 Jdıan' Kr.Fo. 1 162.50 
( Aıtiı:) 46,25 • • • 1903 90,50 
(Hıımlt) 48,25 • ... J il ao.so 

(•) Muamclo yapmılamııtır. 

GUzol San'atlar birli'I mlmarf u· 
t.ıcslııdeıı: 20/1f9il3 cuma. gtınü acııolik 
kongrem.:ı olacağmdan mimar arka· 
dnşların san~ on betto blrllte - Alay 
kötk-Ont • t trıfleri. 

Almanya'da İngiliz Casuslan 
--------·---------------------------------

A 1 manya' da Bomba G b 
at ayan ~ir 

- Hulasa -
lngilizlu, Afmanyanın Vilbeln11· 
hafcn limanında mükemwel b'.r 
ca uı febekeaf kurmut donanma 
•e :ıakeri bir liman olan tchre 
ait birçok ur!ars elde tmi11ler· 
dlr. Bu İf, İngiliz urıua1ı:rı t ra• 
fından elde edile-n po ia memuru 
Gran ile Jonike vaııtaaile temin 
olunmuştur. Bunlar, yollannı ıa· 

tnnıu fkl memurdur ki bütçelerini 
düzeltmek için iıi hıraızlığa kadar 
ileri ıötürmilt n logflizlcr bu 
sayede, bunlau ele geçirmitlerdtr. 
Bu arada Alman donanmuından 
[!ı)ere isimli bir de abriyell 
temin olunmu9tur. Bir tea dllf, 
blr Alman zabıta memuruna. 
Gr vı'ın mahiyetini 8ğretmltt1r. 
Bu memur, Gra aa Pari treninde 
rutgeliyor ve halinden ıüphe 
diyor. Vaz.lyet, lıte bu mcr• 

keıdedir. 

Alman erkAnı horblyeal bir 
gOo Londr dan ılfroli bir telgraf 
aldı. Bu telgrafın aelmesi, adete, 
Alman yüksek kumanda mehafi
linde bir bombanın patlayııı teal· 
rini yaptı. Derhal Alman sivil 
Jstihbarahnın en muktedir me• 
murlan Loodra a g6nderildf. 
Kıs bir uman ıOren bu seya
hati milteakio Alman cıteuslan 
lngiltereden döndükleri zaman, 
ilk hayretler, adeta ye' o iokilftp 
etti. Vaziyet, ilk ifreli telgrafın 
bildirdiğinden dah teessOr verici 
bir mahiyette idi. 

ÇilnkD İngilterede çalışım 
Alman casusları, fngillzlerin, 
Almen harp· tifresi ile o zamanki 
donanmalar içinde sOrat itibarile 
ilk snfta gelen Fon der Tan 
kruvazörUnlln plAnlannt elde 
ettiklerini tesbit etmişlerdi. 

Bu ıırada, Kolonya ehri em
niyeti Umumiye Mlifettişlerinden 
bir zat, beyneh:ıilel bir hırsızı 
takip etmek üzere Pariıe gitmek 
emrini almLJll. Bu zat eski ve 
muktedir bir zahitti, halen de Al· 
man ordusunun ihtiyat kadro
ıunda kayıtlı bulunuyordu. Tren 
Alman hududuna yaklaşbğı za
man, Alman poliı mllfettişi va
gonundan çıkmış, kahYealh et• 
mek Ozere yemek gonun gi
diyordu ki koridorda nazan dik
kab c ip eden bir ad ma ra gel· 
di. Bu, orta boylu, bkn ca, bir 
damdı. Ellerini cebine ıokmuş, 

v gonun pencer sinden lraı'ı 
eyrcdiyor e h fif bir aalık ça· 

lıyordu. Pofiı müfettiıl, aynı da· 
m yine ayni trende, birkaç ay 
e el ra geldiğini hatırladı. Fik· 
ri mlltenı diyen geyinifi &onde
rece muntazam olan bu adnmla 
meşgul oluyordu. Dikkat etti: 
damın elleri, elbi eai •c ipek 

gömleğile mUtenaaip olmıy cak 
lradar !ri ve kaba görOnOyordu. 
Kendi kendine bu adamla alli· 
kadar olmıya karar verdi. Pa a
portlar bndudda kontrol edilir· 
ken, teladUff imit gibi bu ada
:nm arkasına ~eçti Ye muayene 
&ıra8ında tiirendi ki naza11 dik· 
kat.ini celp eden ıahıı bir Alman 
polis memurudur. 

Bu bal, polis mlifetlişinln bUs
bOtün garibine gitti. ÇUnkn, bir 
polis memurunun: birinci ıımf 
bir vagonla Parisc gitmesini tu
haf buldu; derhal kararını erdi. 
GümrUk mahallinde, derhal Fran· 

ıı: polisine milracaat etti hüviye· 
tini bildirdi ve bu ıuretle üp· 
helendiği adamın pasaportunu 
getirterek dikkatle muayene etti 
\1e gördükU bu polis memuru 

ilbelm hafeıı mtnt luwn .m o-

J 
suptur. Adt d Gravsbr Maanı • 
fih buna da kana t etmedi. Fran• 
sız polisisinin rdımı il damıı 

pasaport reemi kendisine benze• 
miyor iddiaunda bulunuldu. l m 
Gravs olan herif daha birtalu 
hüviyet "arakaları çıkardı. Bin 
netice bunun ha 'kat n Vil~ 

helmshafen lim.9m polis memul"! 
larmdnn olduğu anlaşıldı. Milfet"' 
ti , ilk fırsatta bu memurun şUp<11 
heli vaziyeti akkınd \akada 
makemfarın naı.an dikkatını cel 
betmlye karnr Yerdi. lşlerae meı 
gul oldu. Paria polisile tema 
etti. Vazifesini bitirdi. Gecclcyi 
bir F rans z eslektaş1 şehri 
eğlence mab ilerini dolaşmıy 
başladı. F kat işin garibine ba 
kanız iri Mor.m rtınn knçnk bl 
danı salonunda, fikrini bu de 
rece f şgal ed n trendeki Ophe 
il Almaq polis memurile karşı 
laımasın ı? 

Herif, T08tiyerdo p )tosun 
glyjyor, ıiy h saçlı uzun boyl 
bir kadınla vedalaşıyor e yakand 
tekrar geleceğini s&ylliyordu 
Alman Pol ettişi, derh 
bu k dıula temas etmİ}'C k ra 
verdi. Bir a ay oturdular 
kadın da et edildi. 

Esa en o d onlarm 
geldjklerini görm biraz e v 
görOştUğO adaml olan vaziyetini 
)eni mU teriler üzerinde f n 
tesir bırakın ma ı için kcudia 
veda ahneslni mevmub s etmişti. 
Söyleyişin glSre. bu damın ki 
olduğunu bilmiyor. sadece zengl 
bir Alman olduğund n bahsedl 
yerdu. Halta geçen defa gcliıind 
Alman alcl cel bir telgraf almı 
ve Alm ny 'y dBnmesi bildirll 
miıti. Fak t k dmla g6rlifmed 
ev el hc.rekct etmek utemediğ 
için, bntlln bir gtln, onu d 1 
gibi ramı , bu arada telgraf t 
genç lcadmd kalmıştı. F ran ı 

polis memurunun ricam Uıerint, 
kadın bu telgrafa vermiye razı' 

oldu. Telgr fta fazla bir ve 
yoktu. Sadece hrlar yazrl . 
idi : 

Pal"i::-ı"te M. Gfovs,a 
- S11,.atltt döniinüz. 

Telgraf 
gönderilmi ti. 

Pete.n 
Vu.' uaııwshafen'd Q 

' 
* Polia Ufettişl Alm nya'ya 

dönüp te Pariae gitmesini icap 
eden meııeley• dair r porunu 
verdikten sonra şüpheli poliı 
memuru meselesini do rnpo .. 
run afhna kaydetmeyi f yda!a 
buldu ve intizarı bil hn Kolony 
Emniyeti Umumiye fi Urü bu 
me ele He inana! yac k derece
de alakadar otdu. Bunun Uzerin 
mllfettiş ceblndeo telgrafı çık rdc 
v amirine erdi. lidllr, telgrafa 

ş6yle bir göz atb v derhal 
aynita kalk ra nfetti~ini• ku
cakladı. Dedi ki: 

- Elde ettiğiniz muYaff. kıye• 
tin derecesini tasavvur e 1emez
iniz. Siz, bir mucixe yaptınız. 

( A,r\taaı ' ır ' 
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Bu Emir Süleyman Ustanın Pek Hoşuna Gitmişti 
M ııharrirl lf. 

Her Hakkı Mah/uzdur 
-252-

Bir gün Abdülhaınite yine bir 
jur.ıal verilmiş, vasıta olan adamın 
ehemmiyetine binaen bu jurn11l 
ta lkikata havale edilmiıti. Jurna· 
lan mevzuu, cidden korkunçtu . 

(Üsküdar' da Yalnız servide bir 
tek ı:evce1ile ikamet eden Sllley• 
man usta isminde bir şahıs) ın 
(kumbara imalitfüı meığul olduğu 
ve haneai taharri edildiği takdirde 
bunların derhal zahire ihracı 
mUmkUo bulunduA-u hasbe11a
dlka arıolunmuştu. 

Evin tabarriaine ve tahkikat 
icrasına saraydan bir kaç kişi 
memur edildi. Üsküdar muta-
11arrafıom da iıtirakile olduk· 
ça kalabalık bir heyet, (Yalnız· 
ıervi) deki Süleyman ustanın 

evine gitti. Ev, tenha bir yerde 
etrafı duvarla muhat ve hakika
ten §llphell bir vaziyette idi. 
Evvel! evin her tarafı polis ve 
memurlarla sarıldı. Ve sonra içeri 
girilerek taharriyat yapıldı. Evin 
•lt katındaki bodrumda yüz elJl 
tane (kumbara) bulundu. Fakat 
bUtUn bunlar, o devirde on para· 
ya Rblan ve para biriktirmek 
için çocuklar tarafından kullana .. 
lan yuvarlak ve içi boı tahta 
kumbaralardan ibaretti. 

T eharriye memur olan heyet, 
hunları bir göıteriıten ibare tellk· 
ki ederek taharriye bir kat daha 
kuvvet verdi. Atıl madeni ve 
tehlikeli kumbaraları . meydana 
çıkarmak için evin temellerine 
kadar kazdılar, bahçenin bUtUn 
topraklarına şişler saplıyarak ara· 
madık taı altı bırakmadılar. Fakat 
hiçbir ıey bulamadılar. Taharri
yatın neticesini havi bir zabıt va
rakası )'aptılar, altını birer birer 
imzaladılar. Toprak kumbaralara 
çuvallara doldurdular, Süleyman 
ustctyı da beraber aldılar. Üsküdar 
iskelesine ıreldiler. Oradan da 
Beşiktaıa geçtiler. 

Stileyman uıta, Beşiktaı kara· 
koluna mfıafir edildi. Burada is
ticvap edilecekti. Bu adama atfo· 
lonan cllrme temas ettiği için 
( it'arı ahire kadar ) kumbaralar 
da orada bir yerde hıfzolunuyor• 
du. ErtHI rttn SOleyman uıta 
iıticHp için Serbafiyc Ahmet 
Celltettio paıanın dairesine 16-
türUldll. lıtintak iki ılın ıllrdn. 
Nihayet liçlincll ıtın Stlleyman 
utta yine uraya celbedildi. Ken
disine ıu emir Yerildi: 

- BugOnden itibaren efendi
miı una ayda llç yUz kuruş maaş 
tabıiı buyurdu. Her ay gelip, bu 
parayı Haıinei hassadan alacak
ıııı . Ukin, yine bugünden itiba
ren de kat'iyyen kumbara yap
mıyacakıın. Şimdi aenio yanına 
memurlar vereceğiz. Bunlarla evi· 
ne gidecekıin. Evinde kumbara 
yapmak için ne kadar alAt ·ve 
edevat varıa, o anemurların aö· 
ıfüı itn önünde yakacaksın. 

Denildi... Bu emir tabiidir ki 

Sllleyman uıtanm hoıuna git
miıti. ÇUnkU uzun uıadıya uğ· 
raşarak bu kumb..araları yapıyor, 
sonra hergün bunları bır çuvala 
doldurup sırtına yüklenerek ak
tar dükkAnlarını dolaııyor, tanesi 
bet pıraya olmak Uzer• ancak 
birkaç tane &atabiliyor, ancak 
genç Ye güzel karnıma bir ık· 

mek paraaı kazanıyordu. Fa-
kat timdi, artık bu me-
t~kkatli itlere lllzum kalmamış
tı. Evinde, rahat rahat otura· 
cak, hiç yorulmadan ayda Uç 
yU7 kuruı maaı alacaktı ... 
itin aslı şu idi: Halepli bir 
baytar topraktan efyll yapmakla 
geçinen bu adamcağızın kumbara 
yaptığına da öğrendiği için o jur• 
nalı vermişti. Halbuki, bu masum 
adamı talil siyanet etmiı, bUyük 
bir felikete maru.ı kalacağım 

zannederken limit ve intizarın 
fevkinde bir saadet ele geçirmi~ti. 

Bu hadiseden Uç glln sonra 
mabeynde bir kıyamet koptu. 
Bir gece tam AbdUlhamidio ya· 
tacağı eanada bir jurnal takdim 
edildi. Bu jurnalda, ( ser hafiye 
Ahmet CelAlettin Paıa,un odasın
daki dolabın alt 1rözllnde bir 
bomba me'fcut ol dutu ) ihbar 
edilmiıti. Abdülhamit, derhal bir 
he}'et tertip ettL Bu heyeti bizzat 
huzuruna celbederek gözünün 
önilnde tahlif etti; Ye ıonra 

Ce'ileddin Paşanın odasını ta• 
harriye gönderdi. 

Heyet CelAleddin Paıanın oda· 
sına gittl. Doğruca dolap açıldı. 
Orada, kAğıtlara aarılı olan ( Bom· 
ba) çıkarıldı... Abdülhamit bunu 

haber alır almaz, bombanın he
yet tarafından Beıiktaı karako
luna glStürUlmesinl, oraya Topa• 
neden diğer mllteha1111 heyet 
celbedilerek hunun muayene olun
mas:nı irade etti. 

KAğıda ıarılı olan bomba, bin 
ihtiyat ile Beşiktaı karakoluna 
götUrllldU. 

Muhtelif semtlerde oturan bir 
çok yilksek rütbeli topçu Umera 
ve mlUehassısları gece yatakla· 
rında~ kaldırılarak endite ve 
hılecanlar içinde BeJiktat kara· 
koluna celbcdildi. Bakırköyde 
aturan ve (mc\'adı infilakiyo mil· 
tebasstıı) olan baruthane mudur 
muavini İbrahim Bey taraf mdan 
bu tehlikeli cismin üzerindeki 
kAğıtlar yavat yavaı açıldı. 

( Arka1'ı var ) 

~ 
Zekat Ve Fitrenizi 

Tayyare Cemiyetine 
Veriniz 

Çünkü vereceğiniz paralar o 
vasıta ile memlekete en bUylik 
hizmetleri yapan HilAliahmer 'fO 
Himayei Etfal Cemiyetlerine de 
gidecektir. Dünya ve ahretlnizi 

· yapmak için bu yoJ, en doğru 
yoldur. 

O. S. Kongre•I 
Oalal•••ray Spor kulUbO 

Rlyaeellndett: Uala.taearay S por ku· 
lubü ko·.greıiniıı in '!kat tarihi oİILn 
20 Kftnunusıı.ni 933 cuma gUnü Ga.la· 
ta.urayın maçı olmasın l ve ertesi 
cuma bayraı.oa tesadUf etmesine bina· 
en kon. grenin in 'iltadı 3 Şubat 933 
cuma gltnü saat ona talik edilmf9Ur. 

Yllk•ek Ticaret Mektebi talebeainla din mektepte bir mllaamere 
Mak•im ulonlarında da bir çay ziyafeti tertip ettiklerini yumııtık. 
Re1imde talebeyi Maluimde bir arad• 1aroyo11unuı. 

Nazarı Dikkata 
Aile h.,yatı lktıudiye1ine yı&rdım 

etmek gayeaile kü9at edilmit olan. 
Nelctar K. Zaruky&n Biçki Dikit Mek· 
tehi betine\ devre talebe kaydına 

baflamıttır. Biçki ve Dikiti biraz bi
lenlere llç ay biç bilmiyenlere altı ay 
zarfında eeaıılı surette tedris eder 
musaddak ıahadetname verir, Ucretler 
mutedildir. Cumadan batka herg!ln 
müracaat. olun ur. 

Adres Boyoğlu Altınhal.:hl lcadi
ye cadde~i ~o 6~ 

Zayi; Şırketiıııiziıı et nakliye ga· 

rajı na ait ka.myoıı lıuJan (3ô:i 1078) ıııo

tör D!llll rah kamyorıun ha uil old ı ğu 

3420 nunrarah ıeyr.aefen ait ı> i laka· 

Aranıyor 
Kayseri vilayetinin .Muncusun 
karyesinden Nenes A~a ve Sima 
Hanım oğlu Yeremya'yı arı yor. 
Yeremya seferberliğin ikinci se
nesinde Kapıeri'nin Büyük Bah
çebaşı'ndaki yetim mektebinden 
lstanbul'a gelmiş, sonra müslü· 
man ve ismi l\lustafa olmu~tur. 
Kendisini bilenlerin l stanbul'da 
Çemberlitaş'ta Vezir Hanında 
annesi Sima; kardeşi Kara
bete haber verirl~rse memnun 

edileceklerdir. 
a:::=:=-- -==:.....=.. 
lıı. rdırn hiri 7.ayi olup yeııiBi slı ıı aca· 

gın•l ırn bUk ınil olmadı~ i iıt olu11ur. 
lat. K•Pplan T. A, Ş. Et ulr.Uy• ıarajı 
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Gençler Ne Digor ? 
----- ---

Para Hırsından Uzak 
Yaşamak istiyorum 

Tevfik Fikret, Mehmet Dur•un, Fehmi Yılm•z Bayrer 

Gençlere lnkılAp, hayat ve " - Memleketin iıtıraplarını 
iıtikb•l hakkında sorduğumu• dindiren, Ulkemlze hayat Yeren 
ıuallerln bir kısım cevaplarını da ylce Gazinin yaratmıt olduğu 

buglln neırediyoruz: lnkıllbm genç bir evladı olmakta 
Ankara Devlet Demiryolları müftehirim. lnkılibımızı arızaaıı: 

memurlarından Mehmet Dunun ve tehHke1iz bir tekilde yilrUtmek 
Beyin cevabı: gençliğin en bUytlk vazifesidir. 

u-TUrk ufuklarında kurtulut Yerli malJanmızı kullanmak ıaye· 
ve istiklAI gUnoşinin doğacağını sinde buhrandan kols.yca kurtul-
akıllarından ıileo bedbinlere bu mak mUmkUndUr. Din, temlılitl 
iokılAp göstermiftir ki Türk milleti ve vazife perverliği emrediyorsa 
kendi kuvvet ve kudretine her dindarım. Hayattan hiçbir zaman 
zaman inanmıı ve önüne gelen korkmak Iıtemeın. 
bütün engelleri yıkmıştır. Fakat her fert, emellerine 

Bizde buhran hafiftir. Bunun kavuıması için 8nUne çıkacak 
da birkaç ıene içinde zeval engelleri yıkması lAzımdır. Aile 
bulacağına kanaatim vardır. hayatının insanlar arasında mU· 

insanı doğruluğa, fazilete ve him bir meYkii vardır. Memlekete 
ahlAka sevkeden bir dine iman faydalı olacak bir tekilde yaşa-
ederim. Taassubu sevmem. mak emelindeyim. ,, 

Herkes mes'ut bir aile yuvaaı Ankara'da Koçhisarlı Fehmi 
kurmak emelindedir. Hayattan Yılmaz: Bey diyor ki: 
korkmak, yaşamaktan tımit kes• " - tııkılAp hakkındaki ıua· 
mek demektir. Hayatta daima lini.ıin manası çok geniştir. Buna 
ıağlam bir vllcuda malik olarak bizim gibi henllz yetiıenler lumu-
yaıamak istiyorum.,, ml mahiyette bir cevap ver meı· 

Emir oğlu Ziya Hatim Bey ler. Buhran karşııında kendimi 
diyor ki: çok zaif hlıaediyorum. Dln met'· 

"- Knlttır itibarile ıayıf olan eleslne gelince, dlltllniyorum, dil· 
bir cemiyette ibda yoktur. lnkı· tOniyorum, en sonra bir varhfa 
llp ile intikali biribirine karııtır- dayanıyorum ve buna da iman 
manıak IAzımdır. Maddi buhran ediyorum. Hayatta herkeı bir 
belki zail olur. Fakat manevi aile sahibi olmalıdır. Hayatın hiç 

buhranın cenaze merasimine an
cak birkaç neslin tabutlarile 
ittirak edebiliriz. İn1anın dini 
kendisidir. Hayat bir Yaııtadır. 
lrorku Ye ceıaret verici bir 
keyfiyet değildir. Her ferdi, 
kendi kendini tanıyan bir cemi
yet lıtiyorÜm. Aile hayatı bizde 
eaaaı anlaıılamıyan bir muam· 

madır." 
Ankara Ferit GUneri Beyin 

cevabı: 
u - TUrk inkılAbı köhne ka-

faları ezdi, çelik gibi sağlam vü
cutlar yarattı. Buhran karşısmda 
kendimi kuvvetli buluyorum. Dine 
karıı samimi bir inanııım vardır. 
Aile hakkında henilz bir ıey dll· 
ılloemiyorum ve hayattan hiç 
korkmuyorum. Sadece bir hayat, 
yekine emelimdir.,. 

Hayriye lisesinde Mehmet MU
nir Bey diyor ki: 

.._ TOrk ikıllbı, dünya iuki-
llpları araıında bir harikadır. 
lnkıllbımıs milletin bOtlln fertle· 
rioe iıtinat eden bir veaıf taıı· 
maktadtr. Buhran, ikhaadi bir 
muvaHnesizliktir. Fakat bizde 
buhran hafif ıeçiyor. 

BuıOn din, illbl mahiyetini 
kaybetmiı, bir telAkki mes'eleıi 
olmuıtur. inaanlar bir ıeye inan• 
mak ihtiyacandadı r. Aile, cemiyet 
nıecliıine çıkan yolda en emni· 
yetli bir adımdır. Karııık man
ıarah me•cutlardan kor.kulur. Ben 
de hayatın karma karıtık vaziy•tl 
karııımda korkmaktayım. A1Ayiı· 
•İz bir bayat lıtiyorum . ., 

Saııdıklada Evliya otlu Haaan 
Beyin ceubı: 

bir tehlikesinden korkum yoktur. 
Sakin ve aessiz bir hayat bence 
bayat değildir. Bir klSıeye bUzUI· 
mu,, hiçbir ıeye karıımıyan, ha
diseler karşısında kafa yormıyan, 
dil oynatmıyan insanlar uyuıuk 
mevcutlardır.,, 

İzmitte Tevfik Fikret Beyin 
cevabı: 

11
- Bilyllk Gazinin kazandığı 

büyUk zafer, dünyada benllz 
kimseye nasip olmamııtır. Gazi, 
yarattığı ve yaıattığı inkılAplarla 

en hüyllk mucizesini başarmıı 
oluyor. Din meselesini düşünemi
yecelı.: kadar meşgulUm. Bir aile 
reisi olmak en büyük emelimdir. 
Hayattan hiç korkum yoktur . ., 

Hukuk Fakültesinden Baytar 
oğlu Kadri Beyin cevabı: 

11
- Cemiyet dain. i bir aluı 

balidcdir. Biz buna tekAmlll di
yoruz. Bu akıt baıan hızlanır ve 
yolunu değiştirir. Buna da inkıllp 
diyoı uz. Onun için Tnrk inkill· 
bına pek tabii buluyorum. 

Bug ilnkn buhran iktıaadi de· 
ğildir. 

Dindarım; yürüyen cemiyetin 
dindarı. Aile yuvattnı kuracağım 

vakit somyalı bir karyola almayı 

düıünmem. Karımla kartı kar11ya 
oturup müşterek hayatımız ve 
memleketimiz hakkında konu,. 
mak için iki ıandalye ve bir 
masa almayı dütUnürUm. 

Hayattan korkanlar veya mli• 
cadeleden yılanların sığındığı yer 
6lümdlir. 

Barut ve kan kokusundan, 
top ve tUfek aesin.dtt.ı, para bır
aından unk bir cemiy•tt• yaea-
malıt i&terinı.,. 
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ıde :n mii.cemmel egle.1ce mahalli 
Mum apor, ham hayoceanh numeralar 
Şöhr.rn zc \'e ıi gden lngl :r motos"klet şampiyonu 

EDVARD GiN 
tıırafınd .• n ş~ı, deJl1 nia l olis karakol ı yanınd ki arsada 7 metro 

• .LÜM KULE S 1 namındaki fıçı 
çe iıı nde dH o arak saaHe 80 - 12ô ki ometre sür'at!e ~ayanı hayret T• 

heyce :ılı numnrnl .. r icra etmektedir. 
Dlilmlh·e 20, askeı ve çocuklara 10 kuruştur. 

iSARNA 
Maden Suya 

Bu nefis maden ırnyunu iftar ve sahur 5ofralaranda 
bulunduranlar mide ve barıak rabııtsızhklarmdan 
kurtulurlar. 

lıtahı arhrır. en ağır yemekleri haımettirir, içimi 
lenetli, temiz ve ıılılıl sofra ıuyudur. 

Karaciğer ve böbrek taılarnıı dUtllrUr. Tatlarm 
tetel<kU!Uııe maoi olur. Her çctit hazirnsizliğe, mide 
ekşiliğine, ıişkinliğine kum 'fe şeker hastalığına en iyi 
ve tabii ilaçt.r. 

Beyoğlu'nda: Tepebaşında 

ŞEN TÜRK Gazinosunda 
Her aktam: KOLUMB1A PLAKLARI KAHRAMANI 

Hafız Burhan Bey v\!~afı~~:!a'' 
MÜKEMMEL SAZ .,.,, 

r~.=d ~=-;;;;;ı =: :~=tan=~~=·l B=ele=diy::=esı:::::·: ~;l~;;;;;l~~;;;;;ı ::;:::;[:;;., *.;;..i 
ve ayrıca 12 kişilik hakikt Az.erbaycnn musiki hey.,ti 

Fatihte Gazcuferaj'R medreacsi: Teminat 27 ıira 
Uııkapanmda 5 numarala dlikkAn: ., 7 ,5 " 
Unkapamnda HisaraJtı ıokağında kulci~emin mahalli: Teminat 
3,60 L. 
Yukarda yazıh mahaller kiraya verilmek lizere açık mUzaye· 

deye konulmuştur. TrJip olanlar tafailit almak için hergün Leva· 
1tım Mndnr1üğllne mOzayedeye a-irmek için de t~rninat makbuz 
•eya mektabu ile 26-1-933 verşembe giinU saat on beşe kadar 
Daimi encllmene mllraaccat etmelidirler. 

let. Tapu Eafmemurlui:.ın· 
d~nı Saınatyada llıH'ı Jliisoyıııllğa 
;ahalloaloiıı .Analiı " s so, ıg:nJa eski 

ve yeni 7 numaralı hnneııin Aııdiri ı· 

:o karıl!ı Elenikodırn ulıJııl riıule iı.ti-
1:.ıı vereaeai Yaıık11, Eloııi, Katiııa "e 

re tarahndan tal il edılıııit iso de 
• ınl~ i luııın ıııeıkOrenln tasarruf ka)dı bu-
rur ,:0

\••1ndan dola) ı tonoıai-ı taaar· 
ua11aeı . . 

ururı bulu~ıne tahan ıııııanıele ıfal'l 
•arrut iddia ."tundan bu m.ı.ha le ta.· 
•eaaJıd ta.,.arr "r•ııltırl n 16 ,;il n ı.arfııı da 
bul T . d u 1Y•lerile blrlil<ftl Jsı.ı.u
ol apu 1 a~e15ı11~ ıııilrac.;ı atl:uı ılAn un ur. 

--.......... 
lk~.--------

d ncı Ticaret M•nkeme•ln-•n· S ınah. il' u tanahmette traınuy durak 
tarat ~nde ka .. p Mehmet Efendi 
Ç ın an Haaıreılar cadde•inde 
le ubalcılar ıokağında 21 numarada 
b~ apcı Mehmet Fahri Efendi "-ley-

i.; •ne iki }'fiz onbet liranın tnhıili hak· 
~nda ikame olunan alcıcak davuından 
.t-:asının tetkikinde borçlunun adre-
9;;n meçhul olması hascb:le 12-1-
li perıcınlıe günQ iç"n illnen teb-r t vası as"le Mahke-neyc du et 
: u ıduğu halde İcabet etmcdiğ ndcn 
t vr,. Jun okundut.ından balıisl o il inen 

•yap karara tebı t ne kıır ar veril~ 
~~•tir. Munaileyhin l 1-2-H3.3 tarihine 
~ 

1
•adif Sal i'ÜnU u a t 14 de hazır 

liiu Utılilıuı vey bir vekıl ıonJerm••ı 
~unıu ılin olunur. 

latano:ıl a.1llye mahkemesi 
4 Uncil hukuk da realnden: İa
tanbulda kerestec lerGe 58 numaralı 
mnt.:ıuda mukim ıken •Jyf'vm ika
metgahı meçhul bulunan Ansrelepo· 
ıo .. E.fendiy~: 

Eınlik ve Ey•am Bankaaı •ekili 
uulrat Talha IMy tarafından Ali 
Vebl>i H Muıtafa B:ylerle Anl'C'le-
po' oı Ef. aleyhine ikame olunan 
daTadan dolayı mı.hkememlzden aa~ 
dar olan 28 niun 932 tarihli •• 211 
adetti ilimın müddeaaleyhlerdea An
ıelepolo• E'. n ln ıkametıil ınıa meç
huliyeti huebile tebl t kabil ola
madığı ribi ııncz".ur ıli.n aleyhine 
dancı Enıllk Ye E-,tam Bankaaı 
\•eltili Talha Bey tarı f ndan nld 
teınybi dava üz ~ rlne de- 932-200 nu
maraya kayıtlı bulunan T~ıny z iati-
daıı .urelin n yine ikaınetgibının 
meçhul bulunrnaaınıı binaen mum _ 
ilt>yh Ani'elt-po oa Ef. ye tehi ğ o'~. 
namanııt ır. Mukür i Am ıuretıle 
bu bnptaki tenıy z nrzubali •ureU bir 
ıı v müddetle \ 'P. berayi teblit 16-1-
1933 tar ilıinde mahkeme dıvanhane
aine talik edi :d (:inden keytiyet teb-
liğ makamınR k 1 ın olmak <!zere 
g :ı telcr e de iliıı o!unur. 

Zayi - 31-10-931 tarihinde fıtan
bul 11 lrıci mektl'pt,.n aldığım tu
dik:1aınl'y1 uyi et.im. Yı n ıs: ııi ala
cai'ımdan hükmü yoktu ·. 

Mehmet o~lu Fa!ıreltln 

, 'Z'" 8 

TAVlL ZADE VAPURLARI 
AYVALIK Postası 

~p~~l~r ~~e~!. 
saat 17 de Sirkeciden hareketle 
GeliboJu, Çanakkale ve Körfez 
tarikile Ayvahğa azimet ve av
det edecektir. 

Yolcu bileti vapurda da verilir. 
Adres: Yemişte T avilzade Muş. 
tafa biraderler. Telefon: 222 IO 

Sadıkzade Biraderler 
Vapurları 

tzM:R- MERSiN POST ASI 

Fi RUZAN 
vapuru p b 

19KAnunusani erşem e 
gOnO akşamı saat 18 de Sirkeci 
rıhtımmdan barekctlo (Çanak
kale lzmir ve Mersin) e azimet 
ve avdet edecektir. 

Faz.la tafsilat için Sirkeci 
Meymenet Ham altında acen
tahğıoa mllracaat. Tel. 22134 

1ıtanbu1 DördfincU icra me
murluğundan : Emniyet sandığına 
birinci derecede lpolekli olup 
Tamamı 3500 lira luymeti mu
bammineli Yedikulede Fatih Sul
tan Mehmet ınahallulnde Deaıir· 
hane c:addeıinde eeki :42 - 44 
yeni 90 numaralarla mllrakkam 
bir fırının tamamı açık arthr-
mRya konmuf olup ıartna-
menin 25 - 1 • 933 tarihinden 
itibaren dairemizde harkcı ta-
rafından 1ıörillebileceği gibi 
22 - 2 - 933 tarihine mUsadif 
Çarşamba gnn~ ~aat 14 den 
16 ya kadar daırenıızde açık art-
tırma ile ıntılacaktır. Arttırma 
bedeli muhammen kıymetinin ytız
de yetmit betini bulmadığı tak
dirde en ıon artbranın taahbUdO 
baki kalmak Uz.ere 9-3-933 ta
rihine mOıadif Perıemba ıtınll 
yine saat 14 ten 16 ya kadar 
dairemiı.de 1apalıcak olan arttır
masında gayrimenkul en çok art
brana ihale edileceğinden talip
lerin muh.ınmen kıymetin yllzde 
yedi buçuiu aiıbetinde pey ak
çeıini Hya .mı bir Bankanın 
teminat rnektubunu hlmll bulun
maları lbımdır. Müterakim YV

ıiler ile Valuf icareai •e Beledi
yeye ait tea'firat ve tanzifat rft-

mları 111oıteriye aittir. 2004 
~:marala fer• n iflll kanununun 
( l 26) ıacı maddesinin d8rdllnc0 
fıkrasına te•fikan bu ıayrimen
kul fiz.eriode ipotekli alacaklılar 
·ı diaer alAkadaranın Ye irtifak 
ı e • . b h bakkı ıahiplerinm u aklarını 
ve buıuıile f aiı n maaarif e dair 
olan iddialarını, ilAn tarihinden iti
baren (20) yirmi gün içinde evra
kı müsbitelerile bildirmeleri, ak
si halde hakları tapu aicillerile 
sabit olmadıkça satış bedelh1in 
paylaşmaıından hariç kalacakları 
cihetle rılakadarnnın iıbu madde· 
nin mezkur fıkraınna göre hare
ket etmeleri ve daha faz.la malü
mat almak iıtiyenlerin 932-1341 
dosya numaraıile ml! ·acaatfarı 
ilan olunur. 

Bayramda Yalnız 

·HİLAL. A MEB 
gazetesi çıkacaktır~. 

l lilal ıahınn Cemİ)t>l İ İotanlml Biiro undan: 
ilanlarınızı Bayramda en kuvvcrli neşir vasıtası 

Hilaliahmer'e veriniı. Hil61iahmer iaz.etcsi yalnız lstan· 
bul' da değil Tllrkiyenin her tarafında satılacaktır. Bu gazeteye i!An 
Yermekle hem mUeaaeaenizi tanıtmı~ ve hem de Hillllahmer'e 
yardım elmiş olusunuz.. 

flAnlar.n .z ıçın: lstanbuldn Yeni Postane kartııında 
Hilaliahmer satış deposuna. Tcicfon: 22653. 
Son Posta gazete i idaresine. Telefon ; 20203. 

Ankara caddeıinde Kahraman Zade Hanında 
Acentasına. Telefon: 20095 müracaat ediniz. 
J'i ıl · · "-11' ... ~lıif •de tantiıni 30; :-ondan ('\.Vı"'lki iki 

llfP»· 40 l. ınıştur. 

ILANA'"I I 
... 

Bankası lstanb11l 
Daire Bostan Ve 

Emlak Ve Eytam 
Şubesinin Kiralık 

Tarlalar Ve Voli 
Esas numarası Mevkii 'fe nev'i 

165 Galatasaray Avrupa Pasajı 8 No. lu dlikkao 
259 Arnavutköy Yabudiçeşme ıokak 12 No. lu Hane 

Teminat 
20 
10 

1 Tcşvikiyede Hamamcı Emin Ef. sokağında Tepikiye 
Apartımanmda 3 ve 7 No. lu daireler. 

3 Büyükada Rıhtım caddesinde 32-34 No, lu d6kkAnlar. 
87-6 Çırpıcıda iki döntım tarhı. 
463 Y enikap:da KAtip Kaaım mahallesi Sandıkburnu 12 nu

maralı hane. 
464 Üsküdar Altıniıade KüçUk Çamlıca 5 - 17 No. b bağ 

483 
488 
495 

!m1 498 
499 
003 

52 
51 
514 
504 
505 

bahçe ve hane. 
Kuruçelıne voliıi 
Ortaköy Çayır sokağı 14 No. lı 4 dönUm tarla 
Boncıbaşı mahallesinde arabacı Hacı Ömer 

Fıatıkh veRaaim ata ıo\c:aklarında tarlalar 

Kadıköy H\l!anpaıa mahalleıi Uuınçayır •okalr SO nu
maralı boıtan 

Çenıelköy Kaldanmboyu •okatında .f kıt'• tarla 

30 

10 
5 

10 

20 

20 
10 

10 

10 

ıo 

506 
508 Kadıköy lbrablm Ağa mahallesi S"raçlar çe9me.tnde 2- ı tO 

ve 2-2 Nu.lu tarla 
513 Mirgllnda boıtan aokağanda 6 Nu.lu bostan 10 
516 Kandilli Kftçtıkıu caddeai3·21 Nu.lu tmrla 10 

20 Gakıu caddesi 8-21Nu.lu Gazino IO 
525 Kuzguncuk Dere eokak 27-25 Nu.lu ma dnkkAu oda ıo 
527 Kuzguncukta Dere arahk ıokak 3·5 numarala dUkldn 1 O 
545 Kısaklı Şemsi Bey ıokak 2 numaralı tarla 10 

Balada muharrer emlAkten tarlalar üçer ıene ~e dijerlerl birer 
ıene mUddetle bilmtııayede kiraya •erileceğinden taliplerin 23 - 1 • 
933 pazartesi aaat 16 da ıubemize mliracaatlerl. 

* lf. 
İstanbul Dördüncü icra Meıuurluğundam 
Mukaddema Beyuıt Şebzadebaıı Vezneciler Doktor Feftl Paf8 

konağmda mukim iken mahalli ikameti meçhul Sallbattio Beye. 
Emllk ve Eytam Bankaaından iaktikra1 eyledijials paraya 

mukabil rehin ettiğiniz Snleymaniyede Atik Samanı Yiranı cedit 
Dayehatun n1ahal!eıinde Dökmeciler ve Fuatp•t• eokatında atik 
12-12 ve cedit 107-22 numaralı dükkanı mUıtemil haneye 13-12-

932 tarihinde vaziyet ve takdiri kıymet yapılarak meak6r mahalle 
5500 lira kıymet takdir edilmittir. işbu takdiri kıymeti mübeyin 
haciz zabıt yarakaaı ikametılhmız meçhuliyetl ha1eblle Ulnen 

teblii olunur. 

~ * 
Jstanbul Dördüncü icra Memurluğundan: 

Saraçhanebqanda Şekerci ıokaiinda 18 numaralı hanede 
mukim iken elyc•m iklmetsılhı meçhul Ahmet Feni Beye. 

Emllk ve Eytam Bankasından borç aldıtınta mebllta muka
bil birinci derecede ipotek ira• ettiğiniz Fatihte T urfUCU eokağın· 
da yeni 5 numaralı apubmana 14-12-932 tarihinde asiyet ve 
takdiri kıymet muameleıl yapılarak mezkür mabatte beı bin yUı 
lira kıymet takdir edilmiıtir. Eınayı muamelede bulunmamıı oldu
ğunuzdan icra v• lfllı kanununu• 103 iincU madd.81 mucibince 
bir itirazm 1 varH tarihi iJAndan itibaren üç gOn ı.arftnda daire
mize müracaatla dermeyan e lemeniz zımnında davetname makamına 
kaim olmak Uz~re iliinen tebliğ olunur. . - ------------------------~---------------------------------------
İnhisarlar Umum Müdürlüğünden: 

Bedelleri takassız ve Tlirk parasile ödenmek Uz.ere (420) adet 
muhtelif voltta ( Osram ) yahut ( Mazd a ) marka ampul ıatın 
alınacaktır. 

Taliplerin pazarlığa litirak etmek i\zere 11
0 7,5 teminat nl<çe• 

lerini hamilen 6-2-933 pazartesi gl\nU uat 14 te Galatada Alım, 
Satım Komis\•onuna mUracaatları. 



iPEKi 
' 

i P E K i Ş... Bütün Dünyayı Sardı ! 

Bayram geliyor, ne yapalım, 
ne alalım diye düşünmenize 

sebep kalmadı ••• 

Karaş 

•• 
Bu İşte 

İpekiş' 
indir! 

Krep Döşln 95 
Krep Birman 195 
Kreg Saten 325 il 

f pekiş'in emsalsiz kumaşları göz önüne getirilince bu 
fiatlar akıllara durgunluk vermektedir . 

.. stanbul Su tanhamamında ve İzmirde yeni mağazalar açıldı 

A YBAMLIK A iZi 
Bayram Hediyelerinizi 

Mallar Yerli -- --
Pazarından ahnız 

~Kravat, gömlek, mendil, cüzdan, hazır elbise, 
kadın çantası, kadın ve erkek çorapları, 

eldiven, şapka, kundura, ıtrıyat ilA.. ili ... -

A ... 

Her ne isterseniz bulursunuz 

Zarif ' lataobul: Bahçekapt 
Beyoğlu z lstiklAl C"'ddesi 

Sağlam 

.mlllS'!i':lı:ı;;;agll:mDla3m--- J G R 1 P E TUTULMA Y 1N1 Z 

P ·RTEV NEoKAL1WtNA 

MÜSTAHZARATI 
f ABRIKASI 

İLK TÜRK MEVADDI TIBBiYE 
VE ITRİYAT F ABRlKASJ 

a,4SLIC .. llOSTAJllARATlı 
tcı.. Poıt.. D...talı ~,.&la 
Brtı•tla ,..,... K.ı .. ,.ı. 
T .. .ıot Podrıd.on t...ı.. V. S. 11. L 

Ecııebi /tlarkalt1nndan. Ço.t Dalıa Uau .Nefa#{Ç4 
Pek Dalıo Mülcemmetdir. 

Aldığınızda 
Vücudunuza gripe kartı en kuvvetli sill}u vermi, olursunuz. Mideyi 

ve kalbi kat'iyyen yormaz. 6 ve 12 kaşelik kutuları lıteyioiz. 

8on Poata Matbaa• ------Sahibiı Ali Ekrem 

NIVEA• KREMi 
ctıdTn temizlik ve taravetini. ellerin vumu
taklılını temin ede!\ 

Ak!famlart ve sabahları 

NIVEA- KREMi 
ne ueuıan yOz ve ener her zaman te.bn 
bir güzellik gösterir. 

NIVEA• KREMi 
muhtevi olduğu Eucerit sayesinde ctldln 
yal noksanlığını telafi ederek ensic;o ve 
hüceyrat faaliyetinl kuvvetlendirlı:> 

1 
Dr. A. KuTIEL 

Karak31 B5rekt l fırını ııra11ada S4ı 

iş BANKASI KUMBARALARI 
Bayram geliyor 

Çocuklarınıza iyi b · r 
istikbal yapmak için 

güzel bir vesile 

.. 
ir iş k a asm 

ediye e • • 
ınız 


