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· ı Ve Irak Petrollerini Türk - Yunan D0Stluğ1!en~0bw 
Ni~in Kaybetmiştık? nun En Canlı V . ı '"ilk g 

~ "Dostluğumuz Dünya 

İhtilafın Mühim Bir Noktası So 
f ngiltere ~le lran araıpda 

.,Anglo. Persıyan., lngmz ıan 
petrol ıirketi mukavelesinin lran 
tarafından feshi mUnasebetile Çl• 

kan ihtilaf bu sütunlarda da ~u~ 
boylu kaydedildi. Şimdi, bu iiet
ele, iki devlet arasında. do are 
bir surette halledilmek lsteniyo-. 
Çıkan ihtilaf milnasebetile Ju 
imtiyazın lrancfan nasıl alındtı, 
lngiltere için bu ptrol kuyoln 
snhasın verilen ebemmiycin 
derecesi ve şUmulU de uzun b.-Iu 
iz h edildi. Fak t bu mese!de 
bırçoklarımızın malQmu ol~an 
bir cephe vardır ki bize l\:ııul 
Ye lrakı kaybettirmiıtir. Me~leyi 

latalım: 

İran petrolları inıtiyan 1900 
da :ilyam d' Arcy iımiııd bir 
Kanad a 
f 

ımtiya.,, 

yaaın I> 
nundan 

tan:1f 7 ge~e çe~ilen gılbaıı plgangosand11 kazanan numaraların 
1 

ste_sı.. 11 ınc/ •ag/amızdadu. R~smimlz keşide esnasında 
$O onun onunde toplananları gösteriyor. 

diğeri fngiliz mah)'c i t h d 
tayin edilen iki su ar~I n ban J zamanda, yapılan bir mukavele 
k m messı ' u He b • k dd tl umpanyanın ıiyaıt aake.rl u ıır et otuz ıene mn 

de deniz iı!erine ait ve~eceğl karaV:. lngi.li~w ~a.hriyea!ofo petrol mUte· 
Jar 11~ ....... ..a. --u• .. ir olahU k a~bıthgını llıerine aldı Bu tes· 
alabıyeti l A ı p =-- -.ıye teki' ı · · ng o • ersıyon ın • o zamanki bahrıye 

ııfrketine memur edildiler. Ayni naarr M. Corçil bulup tatbik 

y eniiene ]e Beraber Mü-1 ( D•••oı~~ ~·3 iay1ada ) 

cevhırcilere Gün Doğdu 
Mücvherat~İcif" Yükseliyor 

lıtanbul ıiyaıasında mnce,. 
_.erat fiatla YUkıelmiye batl,.. 
mıştır. Bu Jt•eliı ıon gllnlera• 
bissedilir decede bariz bir •it' 

ıiyet gösterektedir. YnkıelıP8 
derecesi tetl pırlanta ve elın•• 
fiatlarında bde 20 derecesill"' 
dedir. Geçl sen, bir kıratlık 
temiz pırlartılar 1So • İ60 lir• 
arasında . lırlten son zaaıall"' 
larda 200 Uf 210 lita arasında 
aatılınaktadr Br ktratlık teıııi• 
elma Jar g~en )tnt 75 - 80 lira 
arasında id, Ayri ceaarnette el· 
m lar 'ind~ ıqı • J JO. lira ara· 
aında ınU1 crı buhnıktadır. Ufak 
elmaslar i•e ylizdt 10 dcresiqde 
artmıştır. • 

250 t'1esi bir. ~lskal ağırı .. 
tında olaD if ak •ntlerln bir miı· 
kala · ae,çell ıene al1 liraya satı• 
liyordu. Son gUnl~f e ise bu ne
\'İ incılot g ııraya ~dar fırlamış· · 
tır. Bu arada diğe mUcevberler 
Ye nıeıoJA zümrUt btleri de bariz 
derecode yUkıelmitir. Bugün pi· 

1,Jasada satılan aon mod• 
mücevher nUmuneJerl 

,ada makbul renkli birer kırat
zllmrOtler 200 liraya kadar 
lmaktadır. Geçen eme ise ay· 
bnyUklUkte ıDmrlltler ancak 

lltaya aatılabiJiyordu. Bu 
rlltter dört ıene evqel ( 600) 

Y s tılmakta idi. 

. 1 - D n lt"r• 
de ~al i<ln yO 
ı-ece hvada 
k~t ar uçc .. 

~ - fnun lnr 3 - Dilenci
buhranı dağıt trin başlı;nna 
mık üzere ar• ahdldarJr.. dl· 
•ıra top atacak .. llecelr, onlar· 
lar. 1 da kazanç 

•r~sl •hnaca'k. 

4 fnsanİar 
aydmhkta gö· 
recekler, fakat 
karanlıkta bir 

f~Y iÖreaıiye
cekltr. 

.. 

"Son Posta., okuyucu
lanna ve Türk milletine 
yeni seneyi hararetle 
tebrik eder, hayırlı işler 
diler. 

Takvim 
---

Yeni senenin tam takvimi 
11 inci sagf amızdadır. Lut/en 
kesip saklagınız. 

Çekirge 
ıJI ücadelesi 

Suriye Konfer- sın~cı 
işler T amamlaıııdı 

Berut J ( HusuıiJ - Geçen 
hafta ıarfında bur.ı • toplanan 
Altmcı Çekirge Mlcadele konfe
ransı me-aiıioi ikmal etmiıtir. 
Konf~r4'ila Reiii TD~kiye Murah· 
ha1ı ŞQreyya Bey bır nutuk ı6y· 
liy ek ittihaz edilen ltararların 

ikit geçirilllleden tatbik olun· 
masını ,rmeııni etmiştir. SDroyya 
Beyi arkadaıı Tevfik Boy TUr· 
ldyeye hareket etmittir. 

" 

5 - Yazan 
yino gOnet çı• 

kacak, fakat kı• 
ftn bulutların 
4.ra91na rlrecek. 

Büyük Bir Takdir İle 
Ankara, 31 - Aoadt.>lu ajan• 

...... 1 .... , .. : .. _, •• ·n . y 
o.~ .. • ..... --·-"'' zerıne unan 
ReisicUnıhuru Zalmis, M. Çnldariı 
ve hariciye n~zıri M. Rallis haze· 
rata yılba~ı milnasebetile aşağıda· 
ki beyanatı vermek lütfunda bu· 
lunmuı,lardır: 

Yunan Reiıicilmhuru M. Z11imiı 
hazretlerinin beyanatı: iyi anla· 
~ılmış mDşterek menfaatlere ve 
bUtun Balltan milletleri arasında 
mlinnsebetlerin tabir olarak ioki· 
şafma biidim olmak hususundaki 
beynelmilel lUzuma istinat eden 
Türk • Yunan dpstfuk ve anlaş
masını yeni senenin milmkUn 
mertebe daha ziyade kuvvetlen· 
dirmesini temenni ederim. 

Başvekil M. Çaldarisin beya· 
1ıab: Ankara('! açılan, Atioada 
teyit olunan ve blltüo Türk ve 
Yunan siyaset Alemince istenilen 
mukarenet siyaseti, aradan henilz 
3 sene geçtiği halde, yalnız mil· 
Jetlerimiz tarafından değil, fakat 
bütün dünya efkArı umumiyesi 
t r fmdan da bibakkin takdir 
edilen itiraı kabul etmeı eeme• 
reler vermiştir. 

Filhakika, dl\nya efklrı umu· . 
miyesi Türk • Yunan doatluğunu 
Balkanlarda ıulbun esaslı bil te• 
minatı olarak telakki etmekte-

1 

Yunan ISafveklll M ç 
dir. HUkümetim iki • ·u aldt rıa 
f ti . . mı et en-
aa erınıo biribirine tAbi ld ~. • 

kanaatind d' M 0 
U5 .. e ır. Utesanit ol b 

menfaatlerin .mubaf ... a ah~ u 
· k - Ye ıma-

yesı ~· ı ve devamlı bir tetrlld 
meıMyl icap ~ttirmektedir. 

: Çaldarıa mOteakıbea .r•al 
aenenın Türk mllletine ... det 'f' 

refah babıctmesl te111.nnitind 
0 

• 
bulunmuıtur. • 

Haric!ye Nazırı M. • R ili 'in 
bey natı: "iki ko.ıaıu nılllet 
hunun maziye akiın olaca rta-

( Dnam uncu ıayf da " 0 

DiplomatlaraHükmedep6izliKuvv4fe~ 

Sofya' dan · ıtiyana'ya_. · 
"~açan İki Komiteci 

-Hulasa-
Makedonya koır" 
teıinin Yup"'• 
lnvya'da v"tcr• 
diğl faaJl~t (he• 
rlne oransa hQ. 
1to.-etl ırizll bir 
.omuru vasıta. 

ıile koıuite ;eiı· 
!erinden Jeneral 
Protogerof'la te
maan geçmlt, bu 
tahrikAta nihayet 
vertlme11l hak• 
km da Jeneralı lk· 
na etmlttir. Fa• 
kat komitenin 
dlter relıl Mı. 

• kaylof bu fikri 
kabul etmemlı 
ve Jeneral bir ı 
gece Sof7a'da 
aldGrOlmOıtllr, 

__.16- Yazan: Berndorf .. 
ajanı llo temasa 
relmiflerdir. 

Biraz. •onra· 
her ·nçn de bir 
kahvenin taraça-

sına yerleıerelc 
konuımrya bq-

lamışlardı. Etrafta, 
limanİ gelen bi~. 
lngiliı gomisiiıia 

aarhoı mllretteba-. 
b baş döndUrcO 
bir gllrllltU yapı
ıorlard~. .Dam 
yok auz luğundan 
bahriye ukerleri 

biriblrlerile dame: ·: 

Adamlarından 

Yuıroala •ya 'ya 
orada ·Dordon 

komiteci Poçef diyorlardı. lçlC:. . 
Penof'la Poçef 1 rinden . blrl kendiıini k~yb~decek · • 
kaçmıtlar ve dereceCle sarhoş ol.muş, taraça~ın . · 

lalmll bir ltalyan ( Dnamı 8 inci eayfad~ ) 

.. 
7 - Kıttan 

ıonra llkbabu 
ıelecek, llkba- · 
harı . mutlaka . 

8 - Ekmek 
yine · fırınlarda 
pişirilecek, ko· 
•İlmit tavuklar 
dilkk&nlarda ti• 
tirilmekte de· 

9 - Mektup
laı-a yine pul 
Y~pııacak, poı

t~lar bu mek
tuplan her ta
rafa 16tQrecek. 

Jt> . mil· 
hi~ .. .,. erkO-; ~ · "'- · · . . . 

fH takip . ede· 
••1r. . . . • vam ec\ecek. 

• 

. ~n b1nlhsa ke- · · .• 
aileceJ/vo tıırıl- ·· 
t111: b'aıhy,ca · • . # • • ı : 

, 
~ ... ... . : . 

. . . 



v KAauausaai \ ,..,. 

(Halkın Sesi) Günün Tarilıi 

Osmanlı Borçları- J----------------------~ 
0~~1~~;~°7ı~7·~~:·~ lstanbul' da Türkçe Ezan 

Fabrikacıların Yeni 
Talepleri 

ailyona iadlrildl. Bu buıuata 

halkımız •tyor ki: M •• • l e 1 eh R 1 
met Kadıi Boy (Sultana ımıt 7:>} uezzın erın mti an apor an 

-.n uu•••I,. denile• eeld 

Lher aldıfımıaa ,.,. .. larlmb· 
deki: fabrikaalar, lktııaı Vekaleti 
nea•de 1apaca1rlua ••ltlJlı 'erin 
...... ını hazırla•ıl_.. Fürika· 
cıla• ıon 11oktal aaunna s4re, -••t ıaaayll llllrlpfta. ahko1aaa
mak Ye Jenl ••aJlla tlot•HIDa 
••1• Mrmek iti• 1..ı bir rDaa· 
rOls tarlfeai yapmah ve •• slmrOlr 
tarif1alnde hariçten 1.ı.. mamul 
.. ~ fHla •OmrOlr almahtlır. S. • 
... , kabul e41tditi talcdırde nna• 
Jlcllel rDmrOk maafiyeti iıtemiy~
celdeldir. 

··:t:.s;-=~"!~~ Evkaf idaresine Gönderildi 
arl

.rcilen 
Jaam•ll edıiemiye• 

..... _.aıde taL Hilktlmdi bu mu· 
Y•ffakiyetia4'ee. dola11 tebrik ederim. 

* }'uat Bey ( :Suruosmaniye Mengene 
ıokağı 33) 

- TürkOn borca aemuıadur. 
DOyaauumualye deailea ••ki borçlar 
tamamen ikraa edealerln do}urduk
ları harplere H paditahlann .. fa· 
hetlerlın HrfedUm ttL Ealdden bedr• 
ı~n bam deYleder pacllph hillti.,at• 
lerlı. l>orç para Hrirler. Bun• mu• 
lalMI de b ze top tüfek Ntarak tek• 
rar paramnı eRıaizdea alırlar. Fdla 
de•letJe .. .., edınia matlüp olaaaıa 
l•tatokoJG mahafaaa ederiz diye 
bir de kwa Yalt yaparlar. Harp aça· 
rız. matlüp olaraa, hem memleket• 
lerlmis eld .. çıkar bem de ezici bir 
borç altına ılrvdik. l,te bu borçlar 
bayi• topl•nmtfb. 160 milyon altın 
llrabk borcu uz 8 milyona inml•tlr. 
Senelik taksitler de 700000 lira ola
rak teab.t edllm "ıt r. Şu buhranlı H· 

maada bu lıe •eviamemek milmkün 
•lcl&r? 

* Etem Bey (Oal t Pt•rf4l ın beı azarı 

) 
1,ouıa dhya llır:ttaadl bir bub

r~ln k ;Vor· Her millet kendi ya· 
liAI• •

1 
•tııak için tedbirler alıJor. 

mao ar \ . 
f ranaızl.u ukl borçl.ı-

rıaı nremı> . 
la lk.t•r, falcat bızdon 

er ••ne ı . 
B b .. t • ~l7on iltıyorlardı. 

u u çemaze m.. • b" ilktll. 
S , 't"lf mucibi.\{ b' y .kt •1 u mı ar 
700 latn liraya lndirı mit H kllf 
tediye kab"li1eti old•tu ~ te k 
muY 4iliPr. Her ıene l,7otr,l 1~ 
mem el<otimızde kalıyor demekl ıra 

* B ( M ıtçı Ka alı · 

parasını tamamen 
alabilmek içın burçunun mat 
yaz yetiıun ıyı olmasını temenni 
etmel' dir. Borçluyg milhlm ve ez· ci 
bir yOk albnda ezilmeye mahkum 
ed~ne nihayet kendlıl de alacatını 
alamaı. D&yunuumu niyeciler n fİm• 

tiye lraclar J•pblır:lan teklif Ye tut• 
takları yol ( tek.ifl malAyutak ) 
kabıliadea idi. Şu buhranlı samanda 
onl nn lıt d kleri paraya Hrmiye 
maddeten imk&n yoktu. 

Palto Çalmıs 
Beş·ktqta ~turan Şnlutl t.

minde biri ~bzadebqında bir 
kabYede oturmakta olan Sait 
Bey iamiade bir zatın, duyarda 
asala daraa .. pka Ye paltosunu 
çalarak laVUfUl'ken yakalanmlfbr. 

Şehrimizde muhtelif ıemtlerde bulunan bBylik 
camilerdeki mllezzialere tlrkçe ezan dersi yeren 
hafızlar-talimlerini bitirmifler, imtihan notlannı ibtiYa 
eden raporlarını Evkaf mldlrlGjOne vcrmiılerdir. 
Bu notlara e6re, lstanbul'da bulunan 1200 kadar 
mOezzinin hemen yarı91Ddan fazla1ı tGrkçe ezan 

baılanmamııt.r • 
Y aJaıs dtın Kocamuıt&pAfa dYarmdal&I bir ca

miin mlleuinlerine _.n Ye kametin tlrkçe okunm .. 
lçiD bil' teblii yapalllllfbr. Bu ... iia mleuialerl ha 
tebliğ berine EYkaf idueaiae mllracaat etmifler, 
EYkaf ldarell IH benUz amum mDdlrilktea lna 

okumak huausund• muvaffak olmllflur. EYkaf 
Umumm mlldftrlilğtı camilerde türkçe eıaa ve hu.uta bir emir alınmadığı ceYabıD& Yermlftir. 

Diter taraftan Ewkaf ldareıi poliı mldOrllljiıne 

mtlracaat ederek polise bu 1olcla bir teblit Japdıp 
yapalmadıi 1J1 ıormqtur. 

kamet akıınmaıı için lıtanbul Evkaf idaresine. henOz 
bir tebliğ yapmamıştır. Bu ıebepledil' ki fehrimiıde 
camilerde beniz tlhkçe ezan Ye kamet okunmaııt1a 

Halk Evinde 
Yeni Sene için Bir Pro

gram Hazırlanacak 
lıtanbul Halk Evi ıube komi· 

teleri perıe.mbe gDnO fevkalide 
bir toplant& yaparak yeni sene 
zarfında J•pıla~ak itlerin eıuları 
hakkıoda kararlar vereceklerdir. 
Öğrendiğimize göre yeni sene zar
fında nqriyat, ktltlipane, ıpor, 
içtimai muavenet ve köycnllik 
ıubelerine fevkalAde ehemmiyet 
Yerilecek ye fakir talebelere daha 
konetli bir tekilde yardım edile
bilmesi için yeni Yaridat memba
lan ar.-cakt r. Okumak iatiyen 
r•nçlere, eylerine göttırmek Ye 
billbare ıetirmek fArlile Halk 
Evi ktUDpaneıinden kitap •erile
cektir. 

Eski Eserler 
Sandal Bedesteninde Kıy

metli Kitaplar Satılıyor 
Sandal bedesteninde ( 13) ka• 

<lar yazma ye kıymetli eski Her-
ler ıatJbğa çıkarılmııt r. Bunlartn 
· .. inde ( 150 ) lira kıymet \ 1'1-> '1 
e~.n eski bir kita~ ~r~ile 
kıyta.,ti bir de ~~ranıkerim 
vardır . .... atihin oğlu Sultan Be
yazıdıo 111 bur hattatı Hamdul
lah bin Muı:ca d~de tıırafından 
( 901 ) ıeoesıoL.. yaz lmış gllzel 
bil' eserle meşhur .... k ıao'atkir 
ye b~~atr Mab~uY Celilettin 
efendımn el yaz ıale ya .. 11111 çok 
kıymetli minyatnrleri Yat'-, 

Kilit Fabrikası 

Kızıl ile 
Mücadele 
Edilecek 
Bütün Mektep Talebelerine 

Aşı Yapılacak 

Şeker Bolluğu 
Gümrükteki Şekerler 
Piyasaya Çıkanlacak 
İltanul piyuuana Ankaradan 

relen haberlere gire, lkta .. t v..
klleti ile bir ticarethane ar .... 
da yeni bir mukaYele lmzalan-

Sıhbiye Veklleti kızıl ha~ mıtbr. Bu mukaveleye aare mez-
ile 11kı bir mtkadehp karar kür ticarethane elyevm latanbal 
vermiıı.tir. Vekllet ba kararım ,Omrllklerinde bulunan (480) wa-
dlln iatanbul Sıhhiye Mldllri ıoa tekeri taku mokabllinde 
tine bildirmif, lıtanbuldald Orta- rlkten çıkaracaktır. Bu ıu-
mektep ye lise talebelerhin de retle ramazan içinde pİJ&ada 
qılanm1181D• emretmiıtir. Sıhhi1e tekerin bollqacajl talamln edll-
MldOrlyetl 1e11ebat1 tatilinden 
istifade ederek Ortamtıkteplerl.. meldedir Diğer taraftan bm 
LiHlerde kızıl .... , tatbik ede- ıeker tacirleri de l•mlrden k ... 
cektir. EYvelce yapılan •nm meıeker aelirerelc 1.tuı...ı jiiya.. 
muvafbkayetli teMrleri gon11Mm..-.:ır· wa••m1 \-·nnu uııy11 l>aılam ylaı dit: 
ve kızıl baıtalıtına tutulan ço
cukların hemen heplsi kurtarıl
mışt r. 

Bir Sarhoş 
Kendisini Teskin Eden 

Bir Şoförü Dövdü 
Kumkapı'da oturan balıkçı 

Kirkor isminde biri kendini bil
miyecek derecede sarhoş bir 
halde Kumkapı sokaklarında öte
kine berikine çatmıya baılamııtır. 
Bu aralık şoför KAzım efendi 
isminde bir zat aarboşu teskin 
etmek iıtemiş, bundan muğber 
olan Kirkor, Klzım efendiyi d6v· 
mUıtür. 

152 Yangın 

Kaçak Emlak 
$imdiye Kidar Birçok 

Emlak Bulundu 
Şimdiye kadar DefterdarLpı 

kı.çak veya haciz olarak •ide 
etti~i de•let hiueıine ait rmllk 
ve anaların miktarı külliyetli bir 
yekGn tutmaktadır. 

Son on sene zarfında bu gibi 
emlik ekıeriyetle m6badil İfle
rinde meydana pkllUft bazaa da 
ihbar ile mllhi• kaçak -.ilk 
elde edilmiftir. 

Defterdubk bu mallara kanu
nen vaziyet ettikten ıonra, der-
hal Emllk Ye Eytam Bankama 
haYale etmekte idi. 

Y ap1lan bir tahmlae pe ba 
mallann yeklaa eaulı olarak 
bet bin btıyiik parça tutmakta-
dır. 

Adliyeye Verilecsk 
~rlmiade komlıJoncul•k H 

~carc yapmak lzen teeulı eden 
it thretbanenln Aaado a'da mub
ekf ticareth•••leri doludsrdatı 
i•blada lıtanbul'daki alAlır:adar ma
.CllD.ludan birine mGblm bir ihbarda 
b••lmuttur. Ayni ticarethane 
ba~ııadakt dolaadmcalak fiklyetleri 
~oildıjl için tieuefhaae Ahibinl• 
'dyeye YerilmHi takana, etmiıtlr. 

ihracatımız Fazla 
lracat Ofi•i 931 ._eeı urfaadald 

tice. muamelelerlmb haklnnda bir 
lıtattik netretmlıtir. Bu lıtatlıtite 
ılır•'- seneki ibracatsmıı ( 100 ), 
lthalamız iae ( 82 ) milyon liradır. 
fktı• buhran do'a1111Je her mern· 
leketıoJduğu a-ibi TOrkiye'ıtin harici 
ticare. ·n um•mi k11metl ••çea 
aea.,• nlebetle azalmıpa da bu 
eeneldJcaret ıpunı.e.P•-l.ıin ( 18) 
mlly•ra J.. fyetl 
mudp 

Dh 
Yahhli 
40,40, 

~ 
Ruıa 
flrmlftOr. 

fa8}'0D8 

A~_W>I• 
..d.--~ 

.,, te •••mele 

Kadınlar Birinde 
Kadınlar BirBtl JarJtaJlrnlnde 

bir toplantı yapacıkbr~u op~ntı• 
da kanaer hakkında ! lronferanı 
•• •ır Tirle ••n'atka~ tarafından 
bir konser nrlleceldir. 

Hayat Paha:tm 
. İstanbul Ticaret O•ı ı.tatia

hk . bDroau teıriniAof aymdakf 
raeçınme vaziyeti haJ;nda bir 
~~atiıtik n~şretmfttir. µ iltati • 
ıge glSre teırini ... f~ yiyecek 
e içecek fiatleri coı•ı miktar<fa 
rtmıı, buna mukabil Ddun Ye 
lSmilr fiatlerl çok ~ miktarda 
larak dllımDıtOr. 

izli Si/alı 
aşıganlar 

l.tanbulda bir kilit fabrikaıı 
açmak için bir Türk grupu llru· 
•t Veklletine mllracaat elmİf 
ye fabrikanın açılm&1ına mllaaade 

Şehrimizde aon dört aJ sar
fında muhtelif ıaemtJerde çıkan 
... .angmlar bakk nda bir emel 
tı.,.ıim edilmlıtir. Bu eet.ele göre 
dört ay içinde lstanbul'da 152 
yangın ~kmııt r. '°Sa J•DRınların 
aylara t11;,.imi f3yledir: Eylalde 
54, teırinae\ elde: 28, teırinisani· 
de 30, kAn&.:UeYveJde 40 dır. 
Bunlardan mllbı... bir kasma der
hal stındOrUlmtııtUr. 

Beyoilu po•ı ıaerlree memur
rı enelkl gete ıDpht~ kabve-

Bir Cur1n0111fhut rde tabarriy~ Y•m•# Ye bam 
Dimitri iıminde biri ıc..ka- m1elerln tlzeıiade ta1111111uı ya

pı' da sucu Riza Efendinin dik· ık °!•n ta.bau~a, kam.. biçak 
kAnaoa ıirerek çekmeceden para • la're bularak mOaadert efmit
çalarken cllrmUmeflıut halinde rdir. Gizli aillalann q~leri ele 

abnmııtır. Bu fabrika T&rkiyede 
ilk kilit fabrika11 olacaktır. Fab
rika iflemiye başladıktan aonr:a 
kilit fiatleriain, ucuzhyacağı ı8y· 
lenmektedir. yakalanmıştır. alıkemeye ae._edilmiflerclir. 

~an Postanın Resimli Hikige si: ] 

- Şu elektrik feneri olmıyan 
aokaklar nekadar tehlikelidir 
Ha ... e.,. 

•.•• Bizim ••• rf den aokakta dA 1 
fener olmadıiı için zifiri karanlık ••• 

. ... Her alqam yatmclao ıonra 
eY• fidinciye kadar idim pıt· 
lıyor ••• 

••• imam IJurada aoyup IO- ~•ND Bey - Ne orlr.,orıun 
vana ........ kimnnln haberi ıım, iailH h•aıs fıı.a pkar ... 

"- ' il - Daha mut al• Oç p 
bUe elmas... 11 ı • dl1l .. ,, • un.0 J•••"a 

•tramaaler L. 

• 

-

' 
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Un 
Bırin ci Günündeyiz 

.. Buo" . . ·ık*• Ot f o n yem senenın ı g.. 
>ıl~ erıbcr' adet olmu~tur: .r 
lcırn 8~ 1oda, hemen herkes, a· 
'-h !abrrıinfer yapar. F akhtJ 

11unı ? 
1'ttık le er çıkar mı, çıkm oı 
tU blrnıe a14kadar ofmazak .. 
FalcıltJc lr Madam Tcb rdı· 
etıııct b Al emf nde it iraxabaıl 

"- ·
1 
ir saltanat kuran kr 

eh " llıanaklara kadaroç'0 

k Q"l~ lllnlerce, aylardecli
Ma d•-. l' nıevzu teıkil JırdL 
•çtığı ~ 'b 61dn. Fa~ o0°0 

Yılb~ d~vanı edip ıi1ot· 
fld aylı~"'· Arkada ,. oO 

ve bir )~1' bir hayat"pl,.. 
BUtOıa ~ ayak b.-.--;:: 

:it 'e ~·"l \._ ıllar, bu~ ~l 
neı e il ~Yata ~lift ~ 

6.at r. ~an: hçlrın•J uf'!'_ ıa· 
uı ~ • ,., • ıene-

'" ille gece1ini tatlı bir 1arhoı· 
luk ve uyuıturucu bh rehavet 
•çinde geçirmek ile gelacek gün· 
leriu mihnet ve meıakkat 
ihtimalleri bertaraf e.11 mlıtir. 

Bununla, eğlenceli ve zevkli 
bir yaıayııın temeltnf kurmuşlar· 
dır. fakat hakikat blyle midir yal 

Buglln, nihayet lr görenek 
ye biraz. da eğlene vesilesi bul· 
m ' için ele ahnmı bir örnekten 
baıka bir ey olmı n bu gllrllltll· 
1 nümayiş kaç k~ıyl meaut et· 

miıtir, dersiniz? 
Ben her ceılyetin biraz da 

kendi benimsedig busu iyetlerle 
.alikadar olm•llh veya mevcut 
al kasını idame etmesini tercih 
ede erden ve istyenlerdenim. Ma· 
numı bilmeden Jv)erin noel ağa· 
~ı dikenlerin halerindekl glllUnç
lllğQ burada ~un boylu anlat
mıya IUzOw yoktur. Fakat 
yeni, Hne, ~it tarih değiımeai 
,. nihayet bir yaı daha lh· 
tlyarlıf a ıflıimiıl bize habr· 
latan bir dönüm gUnlidDr. 
Buna aevinjmeı, mlltee11ir olu· 
"ur. kanaatbdeyim. Fakat tee11U· 
rUn fazlahğ çok defa gUrDltlilO 
neı' e buaJUne ıebep olduğu 
!p\ı; ı&ttn, · jenl sene merasimine, 
işte böyle yese dUtmOşlerin bir 
bayramı g~ıile bakarım. 

Yeni sene... Yeni •ene... in
talla h geçnıişi bize aratmaısınl .. 

Küçük Esnaflık - -
Ecnebiler Hazirandan iti

baren Çalışamıyacak 
Ecnebilere memnu küçük un'• 

•tler kanununun tatbikinin tehir 
edileceği hakkmdaki haberler 
doğru değildir. Hazirandan iti· 
baren memlekette ecnebilere 
memnu aan'atlarla meşgul hiçbir 
ecnebi kalnııyacaktır. 600 kadar 
ecoebi bu mUnaaebetle TOrk 
tabiiyetine geçmek için müracaat 
etmi~lerdir. HenUz bunlar hak· 
kı11da hiçbir muamele yapılma· 
mıthr. 

Boks için 
Kulüplerde Çalışına 

Hareketleri Görülüyor 
1 tanbul ımtakası boks v~ 

aUreş heyetinin büyUk bir müaa· 
baka için hazırlandıgmı yazmış" 
tık. Buuun üzerine amatör bok .. 

·- . d 1 
~rımız aras n a cıddi çahıma-

b•: ... ~•şlamışhr. Mlllabakaların 
y ... ~ b' -b 

teruın •çi ır . ra~ et kazanmaaını 
.. t.cır. " t•mdıde11 uğratılm~k· 

1 - Yılbatı piyaugoıu 
betll • herkea talline 1rh mkilnaıe-
1acını duyuyor. Kim enme lbtl· 
talilnden bahıeder. • raıt ııetıeniı 

-

. O ler •lyle• 2 - Talllerıne f "'enen 1 

• k muvaffak 
rıle hayatlarmı aaanmıya 

olamıyacatana r'Uİn olanlardır. 

.C 

3 - Tali belki hazan ~ardım 
edebilir. Fakat itini bilen adam her 
ıeyden evvel kf'ndl koluna ırUven· 
melidir. 

i 'WEf'i>>t* 

SON TELGRAF HABERLERİi 
• 

M. Muşanof Yine iktidarda 
Sofya, 31 (A.A.)- Yeni kabine eski başvekil 

M. Mu~aııof tarafından letkil olunmuıtur. Eski 
kabinenin istinat ettiği milll blok çerçeveai muha
faza olunmuştur. Nozarotlerdekl değiıilikkler 
ıunlardır :Adliye nazm M. Verbenof hüküm etten çekil
mektedir. Maarif nazırı M. Muraviyef ziraat neza· 

retine ye ziraat naı1r1 M. Giıcf te ticaret nezaretine 
gelmektedır. Münhal kalan adliye ve maarif neza
retleri liberal fırkasımn mOmeasilerine tahsiı olun· 
mnştur. Fakat liberaller ticaret nezaretini elle· 

rinden b.rakmak istemezlerse bu neıoıretlerl M. Mu· 
ıanof ve Giçef idare edeceklerdir. 

Bozüyük'te Gazi Hz--:nin 
Son Yangın.a Ait ~ahkikat Seyahatleri 

Netıcelendı 
k (H ) 

Ke ' Ankara, 31 (Huıusl) - Gazi 
BozUy~ • 12 usust - • Hz. meclisin kış tatilinden isti· 

rest-: fabrıka~ı hakkm~a yapıla!' f ade ederek memleket dahilinde 
tahkıkat nebcelenmiştır. ~abkı- bir tetkik seyahati yapacaklardır. 
k~ta nazar~n yangın fabrıkanm ReisicUmhura tktısat Vekili Mah-
d.mamo daıreslnden çıkmış, fab· mut Celal Beyin de refakat et· 
rıka kısmı tamamen yanmıştır. • bt ld' 

J 
meı mu eme~ aponya Gazi Hazretlerinin refRkaUerln· 

T k M k l • y de bu\unancak diğer zevat ara ında 
ll as u ~ye ~sı apıyor fırka grupu reisi Afyon Meb'usu 

J~pon ıefm Oşıda Cenapla~ı Ali, Gaziantep Meb' u url, ve 
Ttırkıye ve Japonya arasında bır Kıhç Ali Beylerle Bilecik Meb'uau 
~=k: muka~ele.•İ .akdetmek Ozere Salih, Rize Meb'uau Hasan Cavit 
• raya gıtmııtır. Bevler bulunacaklardır. 

lktısat Mütehassısı 
lktaıat VekAleünin daveti üze

rine profesör Falge iıminde met
bur bir lkt11at Mütebaa1111 ıeh· 
rimize ı•lmiı ve Ankaraya git· 
mittir. 

18 Milyon Kar 
ihracat oflabain yaptıtı bir 

iıtatiıtika nazaran 1932 ıeneai 
zarhnda ithalAbmıa 82 milyon 
ihraca.tımıı yUs milyo11 liradır. 

İlk Mekteplerde 
Ders okutanların Takaüt 

Muameleleri 
Ankara, t (Hususi) - llkmek

lep muallimlerlnln tekalltlliğllne 
dair olan IAyiha Dahiliye encU· 

meninde müzakere edilmiı ve hn
knmetin teklifi kabul edilmiştir . 

Valiler Geliyorlar 
1 tanbul .. Edirne şoseQinin As

falt ol r k yapılın ı için bur d 
toplanacak olan Edirne, Kırklar· 
eli, Tekirdağı valileri hafta ıo· 
nunda 1ıtanbula geleceklerdir. 

Seyyar Satıcılar 
Ankara, 1 (Huausi) - HUkü

metin muhtelif ıeblrlerdeJd ••y· 
yar satJcıların Yaziyetlerl hakkın
da yeni 'btr karar ittihaz edeceji 
haber verilmektedir. 

Yeni Senenin Zenginleri 
Piyango Talihlileri Neler Yapacaklar? 

Yılbaşı piyangosunun lıtanbuldaki talilileri 100 bin liranın yirmide birini de Gedikpa;ada 
tesbit edilmiıtir. 500 bin lira çıka 292~2 numarala Tiyatro cadde1inde oturan Jandarma he1ap memu· 
biletin onda bir parçasının Üsklidar .ltfaı~e grupun· ru Remzi Bey de Elli bin liranın yirmide birini 
da olduğu anlaıılımıtır. Tam 50 bm lıra alacak kazanmıılardır. 
olan bu biletin ortaklara şunl~rdır:. Yoz bin liranın yirmide biri olan beı bin lirayı 

Grup amiri Krmal m~avın Hıdayet Beyle~le kazanan Feyzi Efendi diyor ki: 

b Şaban çavuş Mehmet, Telefoncu Sadettm, - Ben, refikam Seher da d S l'b k I 
aşçavuş • . K · ' ma ım a ı , r • 

efrattau Ll\tfli, Şaban, muharrem, efendılerle Atıp mem Adalet mUşterek bir bilet aldık. 
f e ıi Beyler. . ZeYcemle ben Kasımpaıada ufak tefek satarız. 

y G up aaniri Kenı~I Bey pıyarıgo çıktıktan sonra Bana bayi lımail Efendi geldi N 
k dt·ı görüşen muharr rimize demiştir ki: bir para iaabet etti. Acaba aiıemi ~itt' u~~ra;ı~a 

en sı ,..e v'ın" içinde) İZ. ikramiyeyi ıoğuk kanhhk· bayia kadar gideceğiz dedi. Beni Be ":ı ır e .. a 
- ~e " d .. T V · yog una ju• 

k 1 
d k , azifemiıi tcrkedecek egı ız. az,- tUrdDler. Orada (5) bin lira verdiler 

la artı 8 1 ı. dd t' Bizim için en O d ' 
h 

.,. şeyden muııL& H ır. tur uğumu~ kulübede meccanen ol kt 
fc e. d ·remizi ıoğuk kan· E 1 b urma ayız 

b 
ilk sevk ııteı J.attısın a vazı k vve i aldızımdan yetim kalan Uç çoc • . dl' 

Uy ve blitOn mncudiyetimi:ıle yapma tar. Hceğim. ugu RIY -
hJıkla . . d bir parçaslnin de AkıArayda • 

Bu biletin yır.mı e.. k 't cı İsmail Beyde 500 lira kadar borcu•u var. Onu da xd 
camıl ınute aı ecza ğ' K d' . . u eyece-

Muratpaşa tır lsmail B. 25 bin lira alacaktır. ım. en .•mıze bıraı: çeki dUzen vereceğiz. Bu 
olduğu anlaşılmış .8 l de oturan Emine paradan bır kıımını ıermaye yapaca~ı· kal il 

.k ada 12 numara ı ev .g .. , an ç 
~edı ı>••Ş da 200 bin liralık ikramiye i~abet bin veya dört bin lira He bir ev alacağız. Baldıaı· 

Bcdıa HaoKınıa , ada seyyar ıebzeci F eyzı Ef. mm Uç çocuğuna bakmağa devam ed ;;.ı 
et mittir. asııııpaş ece5.z. 

JSTER iNAN, İSTER iNANMA! 
J d biri ıln yeni nmaun• ııir-

Dilnku gaıde er en • 
b bir yaz:ı•ıncla, gece hayatına aıt 

• l lıa er veren 
dlgtmıı d 0 ra nakıl vasıta1atına da temaa 

atır an ı ıı 
blrka\ • . le bır cümle konıılınu•;: " Bu geceden 
•dilerek t 0 Y 

1NAN, }STER 

itibaren veeıitl nakliye tirketler( de ••ç -wakte iradın 
aef~r yapacaklardır.N 

Nakıl vaaıtalurnm dl or alinlerdeki vaı ti ı · 
il d kt • •Y• er nı 

gur u en ıonra tU utırlaraa"l mananın hakikat 
olaca tına, 

R /NANM 

Yeni Yılın 
ilk 
Gününde ... 

-----·------------ N. F. ---Bir yıl daha kaybettik. 1932 yi 
ele tarihin detin ve doymaz aine
ı.ine gömdük. Fakat denilen yıhu 
ııon ncfc ile beraber yeni bir yıl 
daha kazandık. 19J3 Un tatlı 
tebe Umleri biz.i fU ilk gUndo 
cc şturuyrı r. Bu coşkunluk arasın
da göçen yılı unutuyoruı. BUlUn 
kaybcttilderimiz: gibi, onun da 
bütl\ıı ıstıraplı ııDnleri, ve eğer 
na ıp olduysa o ihtiyar senenin 
sevinç demlerini hep bird"n unu
tuyoruz. içimizdeki ihtiraı perisi, 
acı veya tatlı, yeni hakikatler 
istiyor. 

Fakat yeni yılın sürprizleri 
bu coşkun ı eriyi doyuracalc. nu, 
bilmem. Ne olursa olsun, her ye· 
niyi seven ben yeni yılı da tımit 
ve arıu ile kar,ıhyorum. Belki, 
di)ıorum, 933 bir u glller de 
bize de iç ferahlığı Yerlr. 

* Arkadatlara, herıUo bir aradı 
didinip iı baıardığımıı kapı yol
daşhwıma soruyorum: Y enl yılı 
beğendiniı mi? 

Cevap veriyorlar: 
- Eıkiıini betenmemlıtlm. 

Fakat yenisini görmek bile iıt~ 
mi yorum. 

- Eıki yıl biıe azlığın ne 
,eıit heyull olduğunu öğretti, 
korlrnyorum ki yeniıf de yokluk 
dersi vermesini 

- 932 nin gitmesine UzUlO
yorum. ÇnnkU yonlye alıımak 
çok güç bir iş. 

- Azizim meşhur me eldir. 
gelen gideni aratır, derler. 

- Her bedava gelen ey gtb\ 
yeni )'ıh da cebe atıyorum. .. 

.ŞöıUn kıaa•ı: Bir Jıl daha 
kaybettik. Fakat d•wilon yalın 
:son nefesile beraber yeni bir 
yıl dabc kazaadık. 

Gazi Hz. 
Hilaliahmer'in Yılbaşı Ba

losunu Şereflendirdiler 
Ankara 1 (Huıuıi) - Yılbaıı 

geceal blUOn ıehlrde neı' • ve 
eğlence ile geçirilmiftlr. Gazi Hz. 

HilAliahmcr tarafmdan tertip edilen 
Reveyyonu ıereflendirmlılerdir. 
Reisicumhur Hz. ilk dansı lımet 
Paıamn refikaları Hanımefendi 
ile yapmıılard1r Mecliı Reiıimia 
de Ol\nya Güzeli Keriman Ha
nımla danaetmişlerdir. 

Millet Meclisi 
Cun1artesiye Tatil Yapacak 

Ankara, 31 (Hu-ıuıt) - Moc
liıin kıt tatili gelecek cumartesi 
tahakkak edebilecektir. Sara· 
coğlu ŞUkrO Beyin bu arada 
iyileıerek Ankaraya gelmesine 
ye fırkada izahat vermHİne inti
ur olunmaktadır. 

Ucuz Tuz 
Tuz fiatlcriniaı indirilmesi ıçın 

Vekiller heyeti kararile toplanan 
inhisarlar komlıyonu tuz nakli
yatında tenıilAtlı tarife tatbikini 
teklife, balıkçılara. zeytincilere, 
tiftikçilere ve bunlar gibi çok 
tuz sarfeden yerlere onda iki 
11isbetinde ucu?. tuz verilmesine 
karar vermiştir. 

Ro nınya Vo1cuları 
Hıuici}e Vekaletinin Lir ta· 

mimine göre, Roınanya'ya gide
cek olanlar orada sekiz. gUnden 
f aıla oturdukları takdirde ikamet 
teıkereıi almaya mecburdurt•r. 

• 
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Alaige' de ipekli 
M-erısu cat Sanayii 
ileridedir 

Aliiye, (Hususi) - Kazamız
da Kozacılık ve ipekçilik aon 
ıenelerde oldukça göze çarp
maktadır. Bu ıene baylı koıa 
ihracata ya(" ıldı, buranın yerli 
lf ek dokumaları pek 1J1eşhurdur. 
Bu t&breti çok dayan klı ve çok 
aaplam olmasındandır. Yalnız 

'hoyacdık hali iptidatde olduğun
dan Sırf b•yas olarak imal edilir. 
Metroıu ıekıen yliı kuruşa sah· 
lan bu ipekliler bilhassa iç 
camalfl yapılmakta Ye HDelerce 
kulıanılmakt adar. Bug&nlerde 
Aalıaraya olduk,a ipekli dokuma 
ılnderllmit Ye çok rağbet g&r
•lttlr. Bunların çiğ olanlanndan 
lraclm elbiaeleri yapılmakta Ye 
... de çok acuza mal olmakta
D. Buraya ıelen her yabancı 
•utlalr hu lpeklilerden almadan 
tldemez. Çok ucuz ve çok da· 
pnaldı olduğundan bOtOn halk 
mu giyerler. - M. Asım 

Malatya'da 
500 Nüfuslu 52 Köı 

Kuruluyor 

Malatya, (Huaua1) - Geçen
lerde yanan Sultan harası arazi· 
Iİaia kaylOye tevzii kararlaımır 
br. Hara dahilinde 52 parça 
arazi Yardır. Bu arazi 52 köye 
taktim edilerek ve bu elli iki 
kay yeai teıkil•ta raptedUerek Ye 
bu elli iki kGy yeni teşkilita rap
tedllerek mektepler açılacak ve 
klyleiia n&futu bq ytlze çıka· 
nlacaktar. 

lalatya'da Spor 
11.ı.t,a 1poı kalübll idare 

••yeti 1eaiden teıkil edilmi1t 
mektapp lımail Halda Bey idare 
.. yeti reialiğiiae, Oamanh Ban• 
kua M&dlrlerinclen Rifat Bey 
lkiad reilliie, jandarma mllhakı 
Cemal, it Bankuuıdaa Ali, Ne
cati Beyler de ualıldara intihap 
eclilmiflerdir. Y eal idare heyeti 
bl&btba lnkipfı için mllhim mu
k...rerat ittibas etmlttir. 

Bir Katil 15 Seneye 
MahkOm Oldu 

Malat,a ( Huıuıt ) - Teyze
Ddesi dokuma boyacııı Hacı 
Mebmedl kalbine bıçak aaplamak 
IUl'etile lldllrea Muaa otlu Meh
met 15 1ene bapia ve bin lira 
tuaaluat Yermi1e, Adı yama•' ın 
Haalmer mahalleainden Mmtafa 
-tla Alunedi çift alrerken lldl
rea Omer o;ıu Mahmut bq HD• .. 

ha,.. mahkam eclilmiflerdir. 

Adana; da 
Mersinliler Toroısporu 

Yendiler 
Adana, ( Huaual) - Şebrlmlı 

eper merakblarmln ,nalerdeaberi 
beldeclilderl Menin ld .. n Yurdu 
•• Toro11por arU1Dda beyecaab 
~ enelld .. n 7aptlmı1, Mer-
81nliler .. ftffak bir 011111dan 
...... .. • 5 plip relmitletcUr. 

Yeıi Adana Refikimiz 
Yeni Adana refddmi& on bef 

Jqıaa pmiştir Tebftlr ederi1. 

Kayseri'de OiJ faaHyeti 
Kayaeri - sa. derleme heye

tinin kurulma hazırlığı bitmiı Ye 
heyet Vali Nazmi Beyin riyaae
tiade ilk toplaamuuu yaplDlfbr. 

lktısat Sütunu 

•• • • ...................................................................... ~.nerıınıızı 

lzmH•te Alun plı• ...... lenlellftlle llulunanl• 

"Akın,, Piyesinin Temsili lzmit'te 
Büyük Bir Alika Uyandırdı 

lımlt ( Huıual) - Şehrimizde 
ıece ve ti7atro hayata batlamıt

tar. Bilhaua halk tiy•troya 
btıyttk bir rağbet g6stermektedir. 
Uzna zamandanberi beklenen 
Akın piyeıi, Halk Evi temsil fU• 
besi ve muaJlimler taraf1adaa 

Silifke'de 
Toprak Tepenin Altından 

Neler Çıkacak? 
Silifke ( Haauıi) · - Silifke· 

nin c~nup tarafında Paıarkaş ma• 
halleainin altında bir tepe vardır 
ki buna ( T opnktepe ) derler. 
Alt kıımında Roma de•rine ait 
kemerleri Ye duvarları ihtiva eden 

bu tepeye toprağ1n, gizlemek 
için yıiıldıjı Ye ıun 't bir tepe 

olduju aolqılıyordu. Geçen 1ene 
relen bir mOtebaaı.a bunun al• 
hacla mlteaddit heJkelleria sizli 
oldapnu al1lemiı: tepe Ye etra
fındaki aramin aahihi de kaııl
ma11na mtluade almak için reı• 

men mllracaat etmiftİ. Birkaç 
ıtın enel bu mlaaade ıelmif •e 
hafriyah yaptırmak &zere bir de 
mDtebaı111 colbedllmittir. Şimdi 

bugOnlerde açılacak olan bu top
rak yığınıraın altından neler çıka· 

catını halk aabanızblda bek· 
!emektedir. ---. , 

lzmir de 
Çok Feci Bir Tren 

Kazası Oldu 
lımlr, C Huıuıt) - Enelld 

aqam, ıehrlmizden kalkan S... 
darma ekiapreıiade feci bir kaza 
olmuttur. Menemenli Cevat ojlu 
Halli lımiade bir adam, kalkmak 
tlıer• olan trene atlamıı, fakat 
ml•aıeaeıial kaybederek teker
leklerin altaa fhmiltir. Znalh 
adam feci bir ıekilde eaildikt• 
aoara derhal yefat etm...-. 

Zaftlh adamın atlam~k lıte
dlll trende balaaan karill •• 
kıza bu facia)'I 16zlerile 16rmo,. 
ludir. 

Muş' ta 
Veni Valiyi istikbal için 

Hazarlıklar Yapıhyor 
Mut (Hunll)- Valimiz F errah 

Bey Şebiakarahhan Villyetiae 
tayin edilmft, Mut V alili;ine de 
Van V aliıi Mithat Bey tayin 
olunmUflur. Umumi harp ıuele· 
rinde pek harap bir hale ıelen 
welırimm imar edecetme hif 
tir lıe olmıyan Mitbat Be,U. 
llh"kball için bDy6k hamlddar 
1apılmalrtadar. 

muvaffakıyetle temlil edilmiştir. 
Piye•in temsili phrimizde r&non 
meaeleai halini almtştır, enelce 
birçok kimseler Akının ıehrimizde 
temsil edilemiyeceiine kaaidiler. 
Bilhasaa dekor ve elbise tedarik 
edilemiyecği zannediliyordu. Yok• 

Palamut 
Mahsul Çoktur Ve 

Rağbettedir 

Pelamuuarım~ 

lzmlr, (Huaull) - Palamut 
mab.ulll, hu aene Dmltl•rİll fey. 
kinde bir raibet ılımlı •• fi. 
atlar yllkıelıaiftir. Palamut ,t,a
aa11 a~ldıtı samaa palamut br
aatınıa fiab 220 karq lkıa bu 
hafta fiatlar 300 lsunqa kadar 
Jlkaelmiftlr. Fiatlana 320,e k .. 
dar Jlkaelmeıl muhtemeldir. 

Difer palamut ciuJerinde de 
yBzde 20-30 bir tereffl Yardar. 
Flatlann ,tıkaelmelİ Awupa
nın talehlnia fazlaJıimclaa llerl 
ıelmektedlr. 

Ba aeaeye •adar palamut 
nakliye 8crellerl çok babah ldL 
Na•lunlana bahalı olmaıı, An.. 
doluda mahıalln atq 1eriae 
yakılmaıını inta~ etmekte idi. 
Bu ıeae nakliye llcretleri inince 
mahıul merkeze •elebildL Billaaaa 
Ruılar piyaumızdan vui mik
tarda (palamut bua&u11) eaba 
aldılar .. Palamut laulAıau fiatJan.. 
DIDID bir u dalaa ,akaelmula• 
lntiıar edilebilir. Palamutlara_. 

luk içinde eser çolc ıDzel temeD 
edileli. Ve llç ıece mlltemadiyen 
alkııland • Rejis&r demir Ali Ber 
dL MOrli•vet Hamm, Ahsen ve 
Cevat Beyler çok muvaffak ol· 
dulu. 

Cevdet Yakup 

Tarsus'ta 
Bir Sulama Kooperatifi 

Teşkil Ediliyor 
Taraua ( Huaual) - Burada 

alta ytıı kiıinin iftiraklle bir su• 
lama kooperatifi kurulmaktadır 
Kooperatifin beher hiueai 25 lira 
olacak ve bet lira11 pefiD •eri· 
lecektir. Bu para yek6nu.ı.ıua iki 
miali de Ziraat Baakamnclaa Jitık· 
ru edilecek Ye T arıuıta mllhim 
bir ıulama faaliyetine batlana• 
cakt r. 

Tanuı ovuı çok mlnhit ye 
mab.uldardır. Fakat auıuzluk yO
ztıodea tabiabn bu feyizli topra
tındaa iıtifade edilememektedir. 
Kooperatif kurulur kurulmaz der
hal faaliyete geçilecek, 30 ldlo
metre uzunlujundaki 15 kiye ve 
100 bin döntlm araziye mebzul 
miktarda ıu yerebilecek bir kanal 
aç lacaktar. Billbara bu kanal 
büy&k kollar ilavesile bllyOtOle
cektir. Son atınlerde yajmar 1•t
mama. da çiftçileri fazlaca mii
teeulr etmektedir. 

Çeşme'de 

Domuz Sucuğu imalat
hanesi Açıldı · 

Çqme (Haıual)- Burada Sa· 
lcıı ada&1ndan gelen Yorıt na• 
manda bir tlccar domaı 1Ucak· 
~luğu yapmak için hDk6metten 
mDaaade almııtır. Uaaaku1u etra· 
hada mebzul bulunan yabani 
domular aYCalar tarafından YurU• 

larak okka11 alh kuraıtaa Yorga
kiye ıatılamlr ve ıacukçaluja 
batlanacakbr. Burada rapdacak 
ıucuklar lıtanbul, Yunanlıtaa ve 
A nupa 'r• ıablacakbr. 

Jf. Kazamaz Tapu Memuru 
Amil Efendiye Maliye Mofettif
lerl tarafından l1te11 el çektiril
mlttir • 

an takasa tabi tutulmaıınıa lh· 
rac:ata fayduı ollll1lfblr. 

Palamut tlccarları lımlrdekl 
takaı komilfoaanun •aayyen içti
ma allnleriade içtima edemedl
jindea pklyetddir. Bu ynıdea 
ihracat meniminde birçok mu
..ao ylldatl ~ .. ktaclar. 

Adnan 

asıl 
4ıllanıyoruz? 

mail Muare• B•J, halı i kl taıarrufıae 
mı enerf m ıd raıyone ' bir ••" ld., kW
\mak 0 dutu hakkında, tau•ruf haf• 
ıada nrclltl lıoııferanıta ~ok mlllal• 
hayatt lıd&&acll meu le ertmıae temae 
ealacle11 bu lıonferaaatan ba.11 P rça• 

& aaldedlJ oruaı 

• Biz acaba but Dn milli ener-
jiyfra1yonel kullanıyor muyuı? 
Bu \&le maalesef müspet cevap 
Yertjyeceğiı. Milli istihsal ıub~ 
Jeri~e yakından bakar.k, ı.enll 
bir terji iarafı g6rürüs. Bu ıaraf 
her \'don eYvel tek~i~ ':••!t~· 
lanmn we teknik bılgılerımızıa 
feykatle noksan olma1mdaa ge• 
lir. BJ.enaleyh raıyonel ça\ıp
bi1••"1çin muayyen bir bllal 
ihtiyacı~ •ardar. Bu muaYJ• 
Wlst •}etini de ancak •!Dl 
ıaUril •irtİİlz.~.-qcektir. ~ill 
iktaıat ·yaçlarına 1abaac•, ~ 
cerret r maarif politikasıllj• 
milU tiaadı kurma clavaama 
milımir \irleı yaptn yı.cağı .P. 
kArdar. mu ikbaad ıyatımııda 
milli enel\in müıtahsil tarahn
dan nası~ıraf edildiğine dair 
iıtibıal, inı.at ve satı, •abalarıa-
dan tıç ay•miaal verelim: 

1 - lıt,81 sahasından fındık 
mabıultınO ~ltm: Ttirkıye rakıp-
leri arasınd. dOnya ı: iyaaasına 
en iyi fındıkyeren bir memle-
kettir. Fakat una rağrnen Tnrk 
fmdıkları, İspıya •e ltalya fan. 
dıklarının re,beti kartıaanda 
pek u muk-.met aa.terlyor. 
Bunun teknik \ebep eri vardır. 
Rakip memlektııarde fuul 11, • 
liteaini kaybe'1eden piyasaya 
arzolunur. Hal~i b~de fmdak 
bam olarak devrildiği için &Dl4 

barlarda, depol~d.. gemilerde, 
kız fll' ve kalite\tİ kaybeder, 
kıymeti dllfer. Bh ;.dık mate
haaaıaımu, faachk sal tekni-
ğimizin gerili;ini •eılt- D .. 
ticeai olarak milli ~yin .... 
heba olduğuna f6yle mlabyor: 

1 - Fındık hana ma birçok 
yerlerinde fmdak airaıine mO.. 
it olmıyaa topraklar ~d.k lir ... 
tine tabais olwımaktatr. 

2 - Toprak faodı~~İDlll 
ic:ap ettirdij'i gibi baz rlanmu. 

3 - F ıddanlar iyi tinalerd• 
ıeçilmez. 

4 - fidan dikme uaulGmlll 
•ak11ttır. 

5 - Fındıklanap, her tirli 
timar Ye bakımdan •lırumdar. 

6 - Haatahklar te llqere
lerle mllcadele edil111ediğindea 
•taçlar hqero v• haıtalak JUV .. 
halindedir. 

7 - Bqka memleketlerde 
f andıldıklar birer tarh.Oilmlt bahçt 

· balhıcle ikea bizde J&bani bir 
oraaaa · manzaraaa araeder. Dizk .. 
paldara kadar yDkaelen yabani 
otlar huat tana üzerinde mller 
ıir olmatadır. Şlyle ki: Fınd.11 
atacuada olunca, ya kendililia
den dOıer, yahut hafif bir ıilk· 
aa• ile yere dBftlrDIUr. Ve yer-
den toplanır. 

Halbuki, bisde olıua fınclalt• 1•• d"'mui demek J•baal 
otlar içinde kaybolmuı demektir. 
Buna maal olmab için bizde 
fıodıl& daba h iken dallardan 
yolarca11aa k• l r. Bu ıuretle 
filizler •• dallar kmlır. Gelecek 
ıeneain meyva tomurcuklan Y• 
mabwl azal r. Bu ylizdea b~ 
landık iıtihıaliain randımana da 
pek d&tllktlr. ltalyada dini• 
bapna 150, tıpanyada 160. Ttlr
ldyede lae 60 kilopamdır. Faachk 
iıtiliaal telmitimiz ltal1• Ye 
lıpanJ& kadar olu, huılD mev
cut &adık aabalaramazda• aldığa-
mıı vuaU 34 mu,.. kilo fındıla 
mukabU 80 " 81 Dıilyoa ~ 
f.nclak almak _..kllndür • .,-. iL • 
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UmumiVazigetine Japonya'nın ~i.ne .İhtarı 
Bir Bakış , 

'"r::·:~:~~:1 "nstt;!i~. n:e018e~::,:n~~ ,1•0 jenerar Askerlerını GerıÇekmezse 
)'er alan devleti r, denilebilir ki k G k 
mOatekar ve sOluinetU bir hayat o d H ete eçece 
lcuramıyorfar veuellm.. Yugoslav- J pon USU a re 
J'a'nan vaziyeti malum.. Umumi va· a 
zlyete h'kim g-6r0nen Kıral Alek· 1' 

31 
_ Japon Harbiye ı Amerlka~a •'lho 

•andır olmHa, ona iatlnd eden dik· okyo . bl"" eırederek, Tbanksglnng Day• 
tatörlük bir anda dnrilccek •• Fakat 'l'lareti bır te 1~. n 'a aıker· ı isminde bir bayrnm 
BurilnlcD Yugoslav rejiminin huım· 'erat Şang Şug Lıyang . . güofi vardır. Bil 
ları, lcıralın hatıra için f kirlerinden İni Jeol eyaletinden çekmesını, Uç Jngtlizce kelime 

v~z geçmlı değl lerdlr. S'ovenler, .ai takdirde Japon ordusu~un ı " Allaha tükttr ,, 
bılhııııaa. Hırvatlar, daval.srana tnhak· ip den tedbirJeri alacagını manaaındadır. BugUn 
lcuk ettırmek vcı harp boyunduru· ar e . i A ni tebliğde Je• f bütün Amerikalılar 
tundan kurtulmak için u{lra11yorlar. etnuşt r. .Y r d harekAt I fılerlnl gUclerlni 

Romanya'da ManyO kabinui, son ltaliq Çinin ıınıo an ed'l . t• ı bırakırlar, 'Ye her 
d b k .. d d 'htar e ı mıı ır. •rece oz.u gorDneo ahl.i vnzl)'ete Pnıaması a 1 d biri kendi dinine 
bir parça dOzen vorlr gibi oldu. Bu, lnku bu vaziyet karşıım a göre Allabı~ ı«kllre-
Jonl hükOmet reiııtnln admklr olma· r>o harekete geçmek mec· dor. Ayni umanda 
•ından ileri geliyor. Fakat huımla· ti ny~ de kalacak ve bunun o gQn bir rğlenco 
rının taarruz.'arına nekadar muk.1ve· ~ • Yctın il mes'ul tu- günUdOrde. Hatk 
met ede\.ileceğinl kimse keatiremez. hcesinden Jenera öğlede:ı eor.ra her 

Bulııarl&tan, yeni bir buhrana taktır. 
1 

ıehirdo belediyeler 
dOftll, fakıtt kurtuldu. Mu1anof ka- çın veni Bir Nota Verd tArafından tert'p 

Sayfa 5 

Gönül İşleri 

Kari/erimin 
Suallerine 
Cevaplarım 

ay evvel bir 
On ay çılgın 

"Bundan on 
gençle tanııtım. 

gibi anittik. 
Fakat geçenlerde ailemden 

gördUğOm tazyık ve onun aoğuk 
aibi aelen bir barel:etl yl\zllo
den kendlsile konuıamıyacağımı 
yuıp g6nderdim. 

Beni fevkalAde ındiğini bil~ 
yorum. Fakat mektubuma cevap 
•~rmedl. 

Ayni muhitte olduğumuz için 
çok tesadnf ediyoruz. 

Buton isyanlarıma rağmen 

onu çok seviyorum. Bu hale de
vam edemiyeceğim. Şimdi tek· 
rar barışmak lçin ne yapayım?. 

Karlle.rlnlıdcnı A. O 

Hiç merak etmeyin, çok geç
me& barııır ınız. Belki .-J ,tmdiye 
kadar barışmışsınızdır bite 

bln.e1ini Malinof hnkOmetl lıtihlaf Cc 31 _ Çin heyeti edilen Karnnıı.1 
•ttı. Agrar partiainin muhalefetinden . nevre . tı'r Bu biiylllc sıa~·larını rıe:; ro· "20 yaşında bir kadınım. Ço-
d 1ll b · ta vcrnııı; · " - k k t d otan 'Hı hGkümet mcvldindc ehom- • ır no Man uri ve dcrlor ve dansl\· cukluğumun Oçli yaı arın an-

. lyetlle mütcın •P bir yer aahlbl sıkada Japonların ç 1 ki Nevyorkt• •' Allaha ,ukUr " gUnU beri evd"ıgw ·ım b"ır gence beni •er-. • ' k şa ı ar derlor. Hosmlnı iı 
olmak lıt~yen bu pıırt~ emelıne ın de çıkardıkları ar~a • bu alaylnrııı biriııi ,.;östornıel.todlr . mediler; o Avrupada tahsilde iken 
kuman naıl oldu. Fakat Bulgariı- \yılrna\da Çin'in ecnebı dnşman --- -- ----------------- lstemlyerek zorla beni başkasile 
tan'an muvazenesini boıan, dahilde ~1 ' d w ileri sUrülmekte· • d B s k 
bir bayii ileri gitmiı g6rllneo l<0mü· ir. ~ap.mad~gıKore milnasebetile ispanya' a 1•r 01• ·a· st evlendirdiler. Evlendiğimin ikinci 
nir.nı ile, unsurları arasında ı8nmez. l ~sıka . , ' r eti Japon· senesinde, yani bu ene, evgilim 
bir kin yanan Makedonıa komiteılnfn f1 

an harbın mes u. ıy A • 18• ç k ld Avrupadan geldi; şimdi onu sevi• 
y ziyet Oterindekl meauliyehiz hl- Yl yukletilmektedır. ' Y?' d • M dana ı arı ı yorum, kocama da ihanet ede~f. 
kimiyctidlr. Gün geçmeden bu ko· tında Mançuri'nin Çin .e. ıa es~ ey . yorum. Halbuki sevgilim bana 1Z• 
ınltenln kurfu.ılarma kurban giden ıakkınd k" Aı:nerika teklıfı batır --- B U kfilit 
lnınnl~r, bu iddiamııun canh mi- llıl a ı J 'nm Mançuri'de Baralon 31 - Katalonya Cnmhn• 10 kanunusanlde bathyncaktı, Sul· divaç teklif ediyor. u m ş 
Hlidir. lllakta, aponva . 1 . 1 kut tetebbüsilniln ber tnrrfa dal k rşıslnda ne yapayım?. 

Yunanistana gelince; Çaldarl ~t, ROmrOk ve diğer resım. erı riyetinde yeni kargaşalıklar 0 mut budak ldığı söylenmektedir. Suf· C. N. 
k binesinln bu teırini anlde topl 1Z llsad ttiği bildirilınektedır. ve bir suikast teşebbilıil m~yda~a kute ltlirnk edenlere iayandan 3 Kııım ben san kurulmuf bir 
nacak olan mecliı kartıaına çıkm,- tre e ...=-------=:,. .. guuu.c:a Kım 1 ...... "' Müfrit aosynlıstlerı_n saat evvel silah dağıtılacaktı. Fesat• yuvayı bozmanızı tavsiye ede-
akıbeti için ehemmiyetli bir imtilıli, G ·p çıkanJ~f!1rı~eıu \.O~ raır f ' ııeti· çalar, zabitleri kışlalara g~dertml· A a görınöş bir adamın 
dır Knb' v . l ~ ar l binalarmda yapılan • tah

0

a
0 

rr y:.t••atakbel . b, ··oa1hu''... ur etle j \oş\a • d k\ mem. vrudp k. . 'bl b" ·-~..:.Jn~~~ enıu oı grupur;" w ,- \ b U ısı gı seve ı· 
cesinde birçok vesikalar muı"d -ıasrl glydlre~;klerlnı .,,\t aT ~·- eni ug n e es Ô d yardımilo ayakta i:fü~~ .. flQ B • LJ Ad .. ere ı ... J ı . . yle zanne er 

bu grupun müzaheretindan m o lr I7. Q lSe edilınlştfr. Bu vesikalara gör yecerNt:,orlar. bu ders ea•c..~ • ınanmam. ' 
ld kut şimendifer amelesinin g::v~ıJI- asker ar~ıınd'ft n.r.-HIJ'l'. J anlamakta ecldikkJ~n aonra aıiyetl. nlar 

o Uk' gilo dl'lTrİl cek deaıektı Kucnl a, "Arjantinde" aı - Üs- e lcarıJacaktı. "\; ;. o/fJ,., g a.u- o1uraun, k.aderıne razı 
Çaldaria hUkılmeti, takrlbe~ tüne bir mezbaha bir de e.· inta .... .,,.. / • 

~a~ar meb'usa lstln_t eder. Ven ; _edilen büyük bir kaya dağdan kop· A /man evi~ -·va çalış. 
ııt orln liberal grupu ilO ı 10 d mUfı blnıılar hurdehat . olmuıtur. •• Hu ver 'apongaga ve pişman, Hedıyt.;.. ~.Jlr 

faz.la ll'la eahibld" J s d r.fuıca telefat yoktur, B nlerce kO- vruvaz rlerı· D J• • • ol ve meı ut Olaa.... '1 
b 1 ır er. on :ıaman • öl ü ü ftJ f E ld •t ıyan hücumlar M V . . 1 t es hayvanı m şt r. QVe • J l * 
• k d • • enız.e o• 1 p 1· f A d BerJin J - Doy,.la d '- <ll . ..,.. çocuklan .nı, il Aflarının Çaldarİ• kabineaiıı Hırsızlar a o ıs er rasm a .. n Kruvu.a· L .. 20 yaııındayım. Bir ıen- n 

an k ründcn L onra, 31 - J dakl iktaaa• • - ">UD •- verıne lııteın, diklerinin e K 1 e· ll'usaderne aonra otringen 1 1 d d· ilJ>onJ• • k J • • F k • 
•uvvetU i•ar•ti 'b'd" Ç k" b an 1 r m ikinci bfr Alm• k •m n e • ara4brm lar '"'n . ü O Amerika bır ız a aevışıyorum. a at velisi 
ha ... " gı ı ır. On u f .. u ruvazlSrü d R · 1 '"' ••ıt s ' J • d 'J N 

. cuınJarda, k '-inenin kifayetsiz.il Berin 31 - ki hırşızlık vak'a• kında •erviae çıkarılacaktır. e ya- d eıs tcD~h~ru .M. ffu"erl, Japonyaya ev,enmemıze razı eğı • e ya• 
ğın~en ve tnernleket nazaranda kıy 11111da yapılnn takip esnaunda po la- Ç V h a7 e m ftir. 4 lllartta ReiılcDm.. payım ? " 
metınln ••fıra düştüğünden r.ahıedl'i lerJe hır ıılar arasında ruvclver ay 8 Kahve Mur ~k m~kanıından Çekil•cek olan Eıkltehlr ı Ali Oıman 
liyor. Şu hale g6re orad" da siyası "'tc•I teati edilmiştir. Bir hır1ız '51- Londr.ara, 31 - Yapılan bir la- • uver en, Japony.ı llıbıadiya• Kızla birleımenize veJiıi mani 
ab 1c k .. ... f d hnın ta.nziml için . nın il L.. k en yo tur ve umumiyetle b::lka• tnüf, diğeri de poli.ııle.r tar ın. an tatiati~ nazaran Jrıgiltere, sarfettı" ,.1 ö ıcap den yo arı ise meıele yo tur. Bir veli bir 
Yar. d ~ d h 1 :.f'. " g Mterır.eai lıtenecekt• • • bu b ma aıu, Yerine rahat oturmamıt talcafanacııQ-ı aırıı a. ıntı ar etmışt r. kah cınin nıisll çay sarfdmektedir. teklifi ı.: b 1 .r. Huyerın kııa bir dereceye kadar kırışa .. 
lr toprak pdrç.ııı marıı.nro Polislerden biri ıle hırsı:ılnrı ta- Halbuki Amerika çııyın 16 nıiıli 8 

u etmeıf rtıubtemeldir. bilir. Kız iatersc onun ıöıOnO 
•rzediyor. - l::Hıroyya kibc iıtirnk etnıiş olan bir sivil aQ-ır k hve :ta•letmektedir. Cenubi Ame- cih edl me.kte~r A-==~d dinlemiyebilir. 

Yaralanmı•tır riJr d11 l arıvt", Kanadada '"ay, te,.. d L • "U•t ı ada a -==========~ •urette .. • ~· çay aoa çolt •arfcdi) Ura 1 
TEFRiKA N ınektedir. 

~ A R AS 1 : 39 ' kcıfasındaki .cısırb a na vanın bu 1 vadısleriui çabuk ver b l 

P ertliğini d:.ıyurmıyacak kadar de zuten . . 
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91 hl"k ı· id" ınır erırn b B' 
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üzerinde mini mini izler bırakarak rım. 
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. - Mektubu nereden yolladı ~"lıan Cahil ŞiJi'de1 Aunııtnrı Apartumınında lley refıka .. 
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Narın 1

; aıo~ Fnruk 
bıliyormusunuz acaba? ' Nereye gideceğini, kiııe ıo- Şükrii P~. Kerimesi Meral t\ıvıı • 14 nru lif.ye 

- Adamı tnnımıyo b'I · d Kocasını lfaıııın<'fcndiye Deli kıı.. · ınart 917 fcmd" Y l rum anım.. tacağmı ı mıyt r u. 

d ğ ıb. . a nız bana ayrıca raıdtoı bulacag· ından olcadat emindi ki lli"'nr rn Mart 917 Sen benim (Misis Smit • 
ı ı ır nıekt t b 1 · ı' Kardeşim Meral, tağma diktiğimi hat 

1 
) ı )'a .. 

bul tar f up a u20n ıstaa.. 'ldığı cevap onu sersem etınış ı. O karh günde Hisara kadar il ır ıyacnğ 
i d w 

8 ı~a .geçmiyeceğinl, yoJ.. Genç kadın gözlerinin kara.,... ıavn i Luizin çorb uıa, 
e~~ı·ı ~aörylıU bısdara, evine göl\Jel' dıg" ınt hissediyordu. geldiğin hAlde beni beklemeden hil tokzu karıştırdık~:~ıa ,:nlis-

: y~r u. Bo lukta kalmış, biltnn tutu· dönlişOne çok canım sıkıldı. Ne gece apısıuı kıtleyip b" ra 
Narpm k~aşıfle o?lorı ıelAmfıdı. tı k ~erlerini kaybetmiş gibiydi. mUnasebetsiz tesadüf, belki altı içkerjde ı~cıyak cıyak bağı;~t~g~eyi 
- e ı e endım, rahatnı aca diven başına aydanberi sokağa çıktıiım yoktu. a lına getir.. Ne iae k ını 

tlm,Çtc ekkUr ~de1rim. t· ~~da;:a:•eti;~~ :u~:sı kslabal.ktı. 
1
o gllbn 1öyl~ b~r iş çıktbıki d

1
edrhal y ptıkların şimdi fitil fitilm~ tepte 

ıkarken mıra ay ordu: l.. 6 ıksıılar, durup konuşan· ıtao u a ınınıye mec ur o um. dan geliyor ya. Sana g 
1 
urnun. 

- Affedersiniz Hnaım efendi ~ent~;' ~ı1Jeri genç kadını dal· Anneme. beni muhakkak ~örmek sebebi avvelA çok görec ;. meınin 
•ı'ı Faruk B 1 h . • ... ' t, ıı 6 ,, ı d istedigw ini söylenıi•sin. Merak et· nıiuti. Sen .. • lendı"kten ıeonırn MgeJ. ey n emııresımı ım~? ~ 1 kt 11 mırtar ı. Y by 

1 
" ra a .. 

Genç kndm tereddütsOz c._ ııı ~./' anda berkesin dduru~ tim. Benim Şişliye geln.euıi bek- ra et ere benzedin. Esk" 
• p verdi: ~ ~ ' baktığını zanne ereK Jenen bu belki de bir az uza}·a- ( Narın ) in bu kadar ı s:orcu 

E f . . ~nclın~ ski sUkünetini cak. Beni meraktan kurtarmak .,Ut · ı g nUllU 
- vet, e endım, hemşıre \.it d Sonra e d d 0 ~m o acağı kimin akl 

yim. b uı li 0zJerindekl uman &· istersen ya kendin gel Yahut gelırdl. ına 
V h. d' • tz.t a. G . • ine mantosunun \.'az. An · ( C 

e ısıe ılır bir ıiddetle lq °' 1 Ellerını Y k. 
1
. J C . . . . d' h ıma senıo engiı) yaman 

P•yı çekerek yine karanlık ko 6 1 . . ... soktu. ve uvvet ' eogıı ıçın getır ığin edi- fey .. Hem gUz:el, hern onda ad t 
d çep erın... 1 d · · yelere teşekkür ederim. Geçen b b e a 
k;ra çıktı. Genç kadın hisleri~ dırtJfarla roerdiven er :n mdı. (S l ) ir Uyük dcım gururu var, 

Pdınndan VHziyetl muhakeq G iş avluya çıkhgı zaman gün e ına gelmişti. Hep mck- Gele im ikinci meseleye. Sen-
etmek istediği hald b Dl ef bir rüzgarla savrulan tep alemlerini konuştuk. (Misis den saklam ya ne [Uıum var. Bu-
yaffak olamıyordu. e una lcune~~lutları uzak.ları. göstermi- Siı:nit)in yorganını yııtaguıa dik- rada Faruk B. için bir dedikodu 

Koridorda kard Ayak izlerı bıle kapan- tiğini hatırladık. Saatlerce gUI- var. Bir kere Faruk Beyin iyi zen· 
ıaıırmı~b. no yor ıJ. l(eskin fırtına geniş avluyu dUk .• 

dm~şy~:y· ordu. fakat ıenç luıdmın Kuzum Meral ıu esrarlı ha· gin olduğu söyleniyordu. Buna 
u u seviniyordum. Bir mektep arka· 
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HA ~I \f f E YZg 

daşımın kocası zengin olursa el
bette sevinirim. Fakat aon za
manlerda bu havadislere bir de
dikodu karı§lı. Anlatayım. 

Şu meşhur harp zenyiol şeker 
ıade Haldu Bey var ya.. onun 
Dilruba Hanım iıminde çok gU
ıel ve akıllı bir metresi vardır. 
Son zamanlarda ıakerzada Hakin 
Bey Almanyada bulunduğu için 
Dilruba H. Adada ve Maçkada 
ınilkellef bir hayat sllrUyor. He· 

en blltiln nazırlar, paşalar onun 
ııı tonunda toplanıyor, eğleniyor-
ıa . h 
ı Doğrusunu ıstersen mu tear. 

bir kadın. 
ıeınl te senin Faruk Bey de bu 

1 şun rnisafirlcrioden olmuı. 
•a on . . 

faruk Beyı bılmem amma 
o·ı nba Hanım onu :ııevlyormuı. 
y ~k doıtlarından bir hanımı. 
Far 

1~ beyi pek sevdiğini itiraf 
etın~ Bu f aruk beyin kim oldu-

f. . ı· 
ğunu evveli bOtUn şış ı merak 
etti. Sonra Alman karargi· 
hında mOmessil ErkAnı harp 
binbaş181 Faruk Bey olduğu 
anlaşılınca bu sefer yüzllnil gör
nıek İstiyenler çoğaldı. 

Şiındi bUtUn Ştşll 
bahsediy01 Ben evvelil 

bundan 

bunun bir 
ded"k · 1 odu olduğunu ınnnetmiştiıu; 

( Arkuı v~rJ 

• 



· ı Dünya Hadiseleri 
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lngi/iz 
Ordusunun 

Üniforması 

Met'am kanHr baatalıj'I· 
nın elektrikle teda.W 

..-Ic.-.-,.-..,-,~v;~.-, yolunda Alman 
doktorlufu mD

Yent Bir Te· bim bir adım at· 
devi Şekli mııhr. Bu adımı 

atanlar ve muvaffakiyetli bir tecrG-
l>e yapanlar Brq ve Lange lımln
de iki doktordur. Bu doktorlann 
tecrtlbelerine dair Umpv ga
aeteainde mOhendiı Kastoer ~ 
minde bir zat taraf adan yapılan 
tetkikine g6re bu doktorlar rad-
1om yerine yOksek tevettOrltı 
elektrik ceryanı kulanmıılardır. 
Kullanılan cereyanın kuvveti 
2,400,000 volt idL Bu ıuretle, 
ba iki ilim alb muht.Jif mad
denin atomlannı parçalamaya 
muvaffak olmutlardar. Atomu 
parplanaa maddeler araS1nda 
Dl'fDD da vardır. 

Bu auretle elde edilen ıua 'lana 
aufuz ve dr'at kabiliyetleri, racl
JOm ıualanna nazaran ıon de
nce arbnlmııtır. Bu ıua'lar 
va11taıile mehtelif hayvan kan1eri 
tifliklui, hayvan derileri, baktee 
riler ve kan llzeriae yapalan te
sirler çok muvaffak olmuıtur. 
Bu ıuretle bir uniyenfn binde 
biri zarfında bakterilerin lnkiıa· 
fana •• bunlann imlıuma imkla 
h111l olmuıtur. 

Yeni tecrllbe alkıılarla kar
ıılanmakla beraber inıan kanıe
rlnl ibtimab aurette teda.J ede
lailmek için daha birçok 1eneler 
çallfmıya lllzum blııl olacaim• 
AJwaa i1i1p mahafili lraDiclir. 

SON POSTA 

BEYAZIT 
.. 

Silvia Sidaey Hollvutta umum 
artiıtler aaçlannı keıtirdiği halde 
o bllyUk bir inatla Hçlarını kea
tirmemiıtl. Seklı yaıındanberi 
uzattığı bu 1açlan keıtirmek 
Silviaya en gllç filimleri oyna• 
maktan daha gUç galiyordu. Fa
kat keıik aaç moda11nın ıalebeai 
kar111ında o da iıter iıtemeı bu 
1evgill .. çlarım memnuniyetle 
keatirmiftU. 

Ayrılarken ıabunlan ıarOnce, 
kaı kıı ılUmiye baıladı. 

- Bu aabun da nesi? Y okıa 
gOnahlannı mı 'yıkayacakıın 8.
ıim Ağabey? 

Ramazanın ilk orucunu açan 
top ıealeri, ara11nda Beyazıt ca· 

mii a•luıundan çıktım. Elleri 
pideli ihtiyarlar, tla tin evlerinin 
yolunu tutmuılarclı. 

- -wc t' 

Efendi•; 
BugOa bir okka ekmeil aekb 

buçuk kuruta tedarik ettiğimİI 
halde bit bardak auyu bu •oiuk 
kıt gOnlerinde bile kark paraya 
içiyoruı. Bana apaçak ibtiklr dv
ler. fakat birkaç defa gaıete ılıı 
tunlannda meuubabı olan •ul-
1et il• kimtenin allkadar oldup 
yok. Allkadarlann nuan dilP 
katlerinl celbetmenizi rica ederim. 

Kaıımpapda Cafer Buaa 

- SON POST ANIN 

iLAN FIA TLERI -1-llAnın t~k aOtuıı t satırı gaıotenln 

metin yazıeile 'tuatf 4 kelimcd;r. 
2-Aynl yaııo10 2 eallrı 1 santimdir. 
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Bu Sayfa Dünya Matbuahnda Bu Sayfada 
Haftada Bir Defa Neşro
lunur Ve Bütün Dünya 
Matbuabnı Size Getirir. 

GÔRD0KLERİMİZ Dünya Matbuatında Çıkan 
Meraklı Hikaye, Yazı Ve 
Makaleleri ' , ıcaksınız. 

Erkeklere Çocuk Bakmak 
•• 

San'atını Oğı·etiyorlar 

Çoculd_.a •Ut ftmte deret 
••naaında. 

Mektebe dewam eden
ler ekseriyetle fakir lfçl 
erkeklerdir. Bunlar karılan 
çalııırkeo evde çocuklanm 
bakmıya mecbur olduklan Mektepte çocujunu emzirir· 

••n -nasal tulacajını talebeye 
•••ıl öAretlyo Yerde gll
PUnen kukla çocujun naaıl y .. 
brıl•c•Jını aöatermektedlr. 

Mualllm, çocuıun naaıl benyoedllecejllnl 

için bu derslere ihtiyaç
ları •ardır. Kan11 ite p 
den erkekler evde ye-

mek pişirmek, ev temia
lemek gibi itleri de a6-

gctaterlyor. 

Biz çocuk bakmayı kadının 
•ızifeal addeder ve bu lı bak· 
kında bir fikir bile edinmiye ça• 
Lımayız. Farzcdiniz ki karınız 
doğururdoğurmas 6ldD Yeya 

hastalandı. Bir hasta bakıcı veya 

ınt anno tutmak için de pnranız 
)'ok. Ne yapacaksanız; çocuğu ıo· 

kata mı blrakacakaınız? 

Yahut karınız birdenbire has• 

talandı, hizmetçiniz fok, kadın 

akrabanız yok, çocuiunuza kim 
bakacak? 

lşte bir lngiliz bu ıuallere 
cevap Yermiş olmak için erkek· 

lere babalık san'atinl öğretmek 

Yeni Senede Neler Olacak 
A~erikan gazetelHinden biriT dilecek. 

lıar~lerıne _ve b~lli baılı ricale • 3 - Almınyada Hitler lktl-
ıu ıki •ualı sordu: dar meykiine gelecek. 

1 - 1932 aeneıinin en mll• 4 - Merkezi Avrupadan bir 
him hldiseleri nelerdi? harp kopması muhtemeldir. 

.. 2 - 1933 ıencsinde ne ola· Bu beynelmilel liıteye kendi· 
cagı.ıı tahmin ediyor muııunuz? miıi ithal edenek, geçen ıeoe 

Bu auali ıize sorsalar ne ce· ıiıce TUrkiyede Yuku bulan en 
•Aap yerirsiniz bilmeyiz. Fakat mUhim hAdiıeler hanaileridir? 
merıkan knrilerinin birinci ıuale ı - Dil inkılAbı. 

•erdikleri cevap şudur: 2 - Kontenjan uaulDnOn ka· 
1 - Çin • Japon harbi bulll. 
2 ~-Amcrika'da ReiıicUmbu- 3 - Tllrkçe Kur'an Ye ezan. 

run dcgışmcsl 4 - Karadeniıin Akdeoize 
3 - Edison'un ölUmQ trenle bağlanması. 
4 - İngiliz lirasının dUımeal 1933 ıeneaindı vuku bulm111 
1933 ıenesinde neler olacak- muhtemel bidiseler içinde ıuolu 

tır sualine Yerilen ceYaplar da glSıterHebihr: 
ıunlardır: • 1 - Memleketin muhtelif 

1 - Amerikada yeni relal- merkezlerinde bUyDk fabrikalar 
cUmhur işe ba~hyacak. açılacaktır. 

2 - Borçlar meselesi halle- Vesaire ve aaire ••• -

.. 
Ozero bir mektep I 

rtırler. 
Mektebin ikinci mtıdavimlerl 

de çocukları olup ta çalıtmıya 
mecbur olan dul erkeklerdir. 

açmııh. Karııı bir 
hasta bakıcıdır. Dera· 
leri o verir. Mektep 
az zamanda çok rağ· 
bet g8rmllıtür, hayli 
talebeıl var. mek· 

MUatakbel babalar çocukla-
Biz erkeklerin, çocujıı tutmaya 

bile bilmediğimizi dUıünUrıeniz. hepimizin 
rını nasll glydlrecaklerlnl 

bu derslere nekadar ihtiyacımız olduğunu 

anlamakta gecikmezsiniz. 
tepta çocuğu yıka· 

mak, giydirmek Ye 

ölJrenlyorlar. 
beslemek usulleri 6ğrctilir. 

3 Milyon Liralık 
Saray 

İngilterede Yılbaşı Hediyesi 

Hindlıtanda Jodpbur Mibra.: 
ceıl 3 milyon liraya mal olacak 
bUyllk i>İr ıaray yaptırmaktadır. 

Sarayın 18 metre kutrunda bir 
banyo haYUıu, balo için aaJonlan, 
200 kiıilik bir tiyatron, her oda
nın buıual bir banyo dalreal, 
barem kıımı olacaktır. 

BOtllll Garp llemiodo yılbaıı 
hediye zamanıdır. Herkes biri
blrine muhtelif hediyeler alır. 

Bu aene bu hediyeler araıına 
çocuk ta karıımıştır. lngllterede 

·ailelere yılbap bediyeal olarak 
çocuk 18nderen bir mllesaeae 
ıçılmııtır. Hediye edilen çocuklar 

bir kat. ,Onlllkten bir kaç yqma 
kadu muhtelif yqlardadır. 

Bir çok zengin kadınlar tara· 
landan teaiı edilen bu mOeue

aenln mtıdllrO gazetelere hediye 

edilen çocuklar hakkında ıu ma

IOmab vermiıtir: 

" Bu ıene evlerine eYlltlık 

alan aileler pek çoktur. 

l 8unlann bir kıımı çocaldan 
biç olmıyan karıkocalardır. Bun
lar mUeueıemize gelir, ytızlerce 

çocuk araauıdan beyendiklerinl 
ıeçer, bedelini Yerip evlerine p 
tllrllrler. Bu çocuk artık onlann 
eYladı olur. 

" Y abut çocuğu olup ta artık 
dojıırmak latemiyen kadınlar mtı

racaat ederler. Dul kadınlar da 
talipler araaandadır. 

EYlatlık alanlar ekseriyetle 
kıs çocuktan tercih ediyorlar. 

Çocuk alındıktan aonra, artık 
çocuğun ana •ye babaıımn yavrulara 

tlseriode hiçbir haklan kalmaL 

Yolcularını Evlerinin Kap1sının Önünden Alan Bir Tren 
3 

Rayll otobU•, demlryoıundan Çıkıyor, karaya r 
geçip mUşterllerlnl almıya ll•deceı, 

Raylı otobUa, karade dinar olobUaler gibi 
yUrUyor 

Rayh otobUa çallk tekerlekleri Uzerlnde raylarda 
bir tren gibi gidiyor 

lngilizler geçende dcmiryolu 1 
6zcrinde yürüyen bir otobüs 
)•pmıılardı. Bu otobüıiln ayni 
ı.!Uanda karada yUrlimek için 
lastik tekerlekleri vardı. Fakat 
bu ·~•tik tekerleklerin ortasında 
demırle~ üzerinde yllri1yebilecek 
ikinci bır çelik tekerlek bulunu-

yordu. Bu suretle otobüs demir
yoluna g~l~Hği. zaman çelik te
kcrleklerını ındirerek raylara 
biniyor ve demiryolu üzerinde 
ıeyrine devam ediyordu. 

Bu otobüsler derhal Londrada 
civar köyletde bulunan balkı 
ıehre laıımak için kullanalmıya 

başlandı. OtobUı1 er yolcuları ev
lerinin öniinden alıyor, kısmen 
karada, kıımen raylar Oıerinde 
giderek ıUratle ıebre indiriyor. 

Bir ay kadar evvel Fransız
lar da bu usulu kabul ettiler. 
Karada Ye rayJar Uıerinde yUrU· 
yen bir otoblb yaparak tecrUbe-

ye giriştiler. Şimdi tehir civarın· l 
daki semtlerden Parise inen bal• 
kın çoğu bu yeni nakliye vaıı· 
taamdan istifade etmektedir. 

Aoağıdaki1 resimler, Franıız· 
larm kullandıkları otobUslcri göa
termektedir. Bu olobUılorin lnıi
liı otobllalerinden far"ı Yardır. 

Bunlar daha piratik ve dabe 
ıeridir. Otobtıı abune olan yol
cunun kapısaoa kadar gidiyor. 
Yolcuları birer birer topladıktan 
ıonra yola çıkıyor. Bir mUddet 
karada gittikten ıonra demir yo
luna çıkıyor ve o ıuretle aı zaman-
cl• mUıterilerillİ tehire ı•tıriyor. 
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İTTİHAT VE 
• 

A 
Her hakkı mahfuzdur. - /\asıl doğdu? •. 

................................ Nasıl Yaşadı? .• 
T t.frika No. 22 Nasıl Öldü? .. 

'================================================' 
Abdülhamit Ortalıgı Velveleye Veren 

• 
Jön Türklerin Susturulmasını lstiyo ·du 

Murat Beyin ( um emel ) 1, 
Ahmet Rıza Beyin ( gurur ve 
iradesi ) karıısında kmldı. Zaten, 
iki cambaz, bir ipte oynamazdı. 
Murat Bey, ( lstanbul merkez.i ) 
nden kendisine verilen salAhiyetl 
istimale karar verdi. Paria ve 
Ceoevrede cereyan eden bazı 
bAdiaelerden 11onra, Ahmet Rıza 
Beyle, doktor Nazım Beyin (Os
manlı ittihat ve Terakki Cemi· 
yeti ) nden tardedildiğini ilan 
etti. Fakat buna, hiç kimse 
ehemmiyet vermedi. 

Aracan çok geçmedi. Jdare· 
sizce ne riyatın cezasını latanbul
dakiler çekti. [ Bu hususa ait 
fasılda iz.ah edeceğimiz ıuretle ) 
cemiyetin blltlln aza ve efradı ele 
geçti. Muhtelif yerlere nefyedildi. 
Biraz sonra da, ( Ser hafiye Ah· 
nıet CelAlettin Paşamn delalet 
ve tavauutila Murat Bey lstan
bula avdet etti. Hatta, doğruca 
Yıldız narayma gidip te Başkatip 
T absin Beyin odss na girer gir· 
mez.: 

- idam ipini boynuma taka· 
rak geldim. Efendimiz, tanma 
dliseni yapım •• Dedi. Ve •. On bir 
bin kuru, maaşla Şürayı devlet 
k:oltuklarmdan birine yerleşti. .. 

BUtUn bu hadiseler Ahmet 
Rn:a Beyin mevkiini earsmamıı ; 
bilakis, eskisinden ziyade kuvvet• 
lendirmişti.. Bilhasaa Murat Beyin 
(istibdatla mUcahede) den vazge
çerek lıtanbula avdeti ( hakiki 
bUrriyetpenerler ) in dimağım 
.aramış.. Arlık (mücabedede 
devam tlmitleri ) yalnız Ahmet 
Rıza Beyin Oıerine · toplanmışh. 

Murat Bey gibi bir rakipten 
kurtulan Ahmet Rıza Bey de 
geniş bir nefes almışh.. Şimdi o, 
Avrupadaki genç Türkleri bir 
kat daha disiplin altına almak 
ıre lstanbula karşı tamamen milt· 
tehit bir kuvvet halinde bulun· 
nrnk istiyordu. Bir tardftan (Meş· 
veret) gazetesi (istibdat) aleyhin· 
de şiddetli feryat ederken, diğer 
taraftan da muhtelif namlar 
altında ga:ı.etelcr çıkıyor, en ağır 
yazılar, en gOlllnç . karikatürlerle 
Abdôl~amidi biltün cihana kartı 
gUlUnç bir halde tef bir edl) or· 
lardı. 

Çok gariptir ki, Abdülhamit 
bunlara karşı katiyen mUdaf aa 
wazı~ eti almıyordu. O, sadece 
Paris sefiri Münir Beyin ı.ekAsana 
gUvenıyor, bozuk ahenkli bir 
orke">tra gibi ortalığı velYeleye 
vcreu Jön Türklerin ıuıturulma
ııuı ona havale etmekle iktifa 
ediyordu. 

bulunanlara tahsia ve ihsan buy
rula gelen) paraya el açıyor •• 
(En hararetli bir mOcahit) zanno
lunanlar, gizlice ıefaretbaneye 

iatidalar ve taahhüt senttleri vere· 
rek (zatı şahanenin bir bendei 
esdakı) olduklarına iddia ediyor, 
hatta baz.lara sefir Mnnir Beye 
mektüp yazark adeta sadaka isti
yorlardı. 

Sefir MUııir Bey bu adamların 

psikolojisini biliyor, bunlara karşı 

ağır ye temkinli duruyor. Bunla· 

rm kendisine mUracaat etmesini 

bekliyor ve müracaat vukuunda 

da uzun uzad ya pazarlığa giriş· 

meden onları susturuyordu. 

( Ar tıuı var) 
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TEBRİK 

Radgolin'i büyük bir itina ile kullanan muhterem fiti 

kıgmetlar müşterilerimizin geni senelerini kendi sıhhat
leri namına tebrik ve en mükemmel macunlal'lmızı 

diıl•rintt arzederiz. 
RadyoH11 Dlı Macunu fabrlkaaı 

i 

iKi YÜZLÜ ADAM 'I 
Filminin rejisörll 

ROBEN MAMUL YAN 

alqam aaat 
2t,30 da 

Kadın 

Erkakleşince 

lstanbut BdrdigfsJ 

$ehir'lt"yatrosu 

iKi YUZLü ADLM 
Filmini oynayan değil, adeta yaratan 

FRIED.RIK MARCH 
Amerlka'da Film akademiainin yap· 
tı"ı 1932 fl«'nesinin en büyilk rej.• 

ıörO ve en muvaff alc artiıtl 
müsabakasında 

BIRINCILtGI KAZANMIŞTIR. 

Yazan: 

Hüseyin Rahmi Bey 

Plyeeı 3 porde 3 tablo 

Halk Gecesi 

111111111111111 

111...111 

111111111 

' 
Yarın akşamdan itibaren • 

Sc" müsabaka ında 
Birinciliği kazanım 

Karanlıkta kapı açılıyor ve 1 
korkunç apaş i, örilnUyor. Bu, 

GÜNAHKAR KIZ (HAMiYET) Hamın 

M İ L l E J Tiyatrosunda filminde JEAN GABiN' dır. 

icrayı ahenk edecektir. 

,.., FERAH SiNEMADA 
Bu akfam 

Avrupadao ıurcti mahıuaada 

VORTLA YLAR LEFT ve 
getirııen 

RiGHT ler 
muazıaıu Varyete programı 50 artist. 7 O numero 

El HAMRA Sinema•ında 
MEÇHUL 
ÇAVUŞ 

IVAN 
~fil nıe ellt . 

MOSJOUKINE 
aıamet •e gUıelJiği ile herkeıl 

hayran etmektedir. 
D ger mflıne sıller ; 

JEAN ANJELO 
SUZY VERNON :! 

MELEK Sincmas nda 

KADIN ASKER 
OLUNCA 

Görül e .JIŞ Jerecede gOzel 
musikisı • şarkıları • dansları 
tatlı mev-ıuu ile misilsiz operet. 

~ııı me sıllori: 

GUST AV FROHL CH 
DOLLY HAAS 

• • 
ORTA MEKTEPTEN E MiL 
VE ABKADAŞLABI 

Bu akıam: 

M A j-İ K'te 
Başlıyor. 

lıa,·cten: Radyo dünya havadislera!... 

DiplomatlaraHiikmeden GizliKuvvetle 
--------~--~--~ ...... 

Sofya'dan Viyana'ya 
• 

Kaçan iki Komiteci 
( Baştarafı 1 inci aayfada ) 

parmaklığı Uzerine oturmuş, ba· 
caklarmı aşağıya doğru sallıyordu. 
Bu halde uzun müddet kalmaaına 
imkAn yoktu. Muvazenesini kay• 
bederek arkadaşlarının gOrUltülU 
alkışları arasında yere yuvarlandı. 

Taraça o derece gürilltnlll ve 
kalabalıktı ki hiç kimıenin bir 
köıeye çekilerek başbaıa konuşan 
Uç adamın ı8zlerlnl işitmesine 

imkAn yoktu. 
Muhavere Dordon'un ba:ıı ıu· 

aller sormaaile baıladı. Bulgarlar 
bu •uallere hep kaçamaklı cevap 
veriyorlardı. Bu sırada Dordonın 
kelkıp gitmesi ihtimalini düşün• 
dUler. 

Bu hal, Poçefi fena halde mU-
teessir etti. ÇüokD lta1yanla an· 
laımak, onlar için refah •e para 
d.emekti. Ondan ayrılmak iae etki 
sefaletin aYdetinden başa birıey 
olmıyacakb. Bu korku Ye bekle· 
dikleri menfaatin tesiri yltında 
hlltOn bildiklerini, geçen vukuab 
birer birer Dordona anlattılar. 

Onlar anlatbkça Dordon aöı· 
leri iyi dinlemek için iskemlesini 
bir parça daha yaklaştırıyor ve 
memnuniyetinden ara ııra ıılıldar 

çalıyordu. Bihaasa Cenerat Pro· 
togerof'ta hisıl olan fikir deği· 

tikliğinin bir Fransız diplomatile 
gizli bir surette yapt ğı bir mU-
1Akat neticesinde bAsıl olduğunu 
ıöyleyiııce Dordon'un memouni· 
yeti azami dereceyi bulu. 

Muhavere buruda durdu. Dor· 
don düşünüyor ve gözJerile iki 
Bulgarın hal ve hareketini takip 
ediyordu. 

Bu sırada, Pervofıo yan m • 
salardan biri (berinde unutulmuı 
bir ekmek parçasını alelAcele 
alarak avucu arasında giz.teyip 
ağzına g6tllrdüğl1 de gözünden 
kaçmadı. Dordon derhal masaya 
wrdu. Gelen garsona iki kişilik 
yemek ve içki ısmarladı. Böylece, 
çalgılı kahve kapanıncaya kadar 
llç adam taraçada oturup yeyip 
içmekte ve konu1makta deyam 
ettiler. Kahve kapandıktan sonra 

da hep beraber kalktılar. Gece
nin karanlığı içinde bir haylı 
yürüdüler. Dordon, Bulgarlardan 
aldığı malumat ile kendi bilgile
rine ahenk vererek bir program 
ynpmalda meşguldU. Bu ıuretle 
oehirden çıktılar, deniz kenannı 
takip eden yol üzerinde yllrtlye
rek o civarda mevcut manaıtm 
geçtiler ve bir kayanın Ozerine 
oturdular. 

Dordon cebinden bir takım 
paralar çıkarmıştı. Bunları elinde 
buruıturarak iki arkadaıa. Yo
goılavya ve Bulıariıtandaki all
kalarından uzun boylu bahsetti. 
Bu İf teri takip edecek emniyetli 
adama ihtiyacı olduğunu •Gyledl 
ve ıordu: 

0
- Benim için çalıfmak ister 

misiniz? 
Bulgarlar derhal cevap verdi

ler: 
.. - Hay, bayi.. 
Dordonun elindeki paralar bu 

cevapla beraber Bulgarlara inti
kal etti. Ayni zamanda kendile· 
rine bir adreı ve bir telefon nu
marası verdi. Bu adreı Ye bu nu
mara Viyanada idi. Ertesi sabah 
hep beraber hareket edilecektL 
Dordon Viyanada ancak d6rt gUo 
sonra bulunabilecekti. 

Pervofla Poçef bu dört gün 
Viyanada bekliyecekler, sonra Ye

rilen numaraya telefon edecek· 
lerdi. O vakte kadar da kendi· 
lerino verilen para kAfi gelebi· 
Jecekti. 

Bu karar üzerine ayrıldtlar, 
iki Bulgar, tehrio kalabalık mer-
kezinde bulunan ve öğle harar• 
tini bili muhafaza eden bir fırın 
kadar sıcak olan odalarına ôön
dnler ve yataklarına yattılar. Er· 
tesi sabah gözlerini açtıkları vakit 
gllneı doğmuıtu, hemen limana 
koştular. Ellerinde zaten sahte 
puaportları •ardı. Tiryeateye gi
den bir vapura atladılar ve bir 
gUn ıonra, öğleyi bir mUddet 
geçe Viyanaya ayak battılar, 

küçük bir panaiyon odasıoa yer
leştiler. 

( Arkası var ) 

c::=========================::========::;====~============-·==-

Amerika' da Haydut Mücadelesi 

Şikagonun Yeni Belediye 
Reisi Harekete Geçiyor 

Şikago tebrl, haklı olarak 
dünyanın en asayipiz bir merkezi 
olarak tanınmışbr. Çünkil Şikago 
haydutları, başka memleketlerin 
haydut gruplarına benzemez. 
Adeta aindika hcatinde yerleşmiı· 
lerdir. Bilhassa içki yasağıodan 
ıonra memleket için bir felAlcet 
haline ıelmitlerdir. Bundan eY. 
vel\(i belediye reiıl M. Conıon 
haydutlarla başa çıkamadığı için• 
dir ki müddeti biter bitmez adeta 
Şikago balkı aenit bir nefes aldı, 
yine M. Sermak iıminde dftrllıt 
bir adam aeçildi. M. Sermak. 
byadutların Ye haydutluğun baı· 
dlltmauıdır. Amerikanın ikinci 
bDyllk ıehrinl bem bu fena töh· 
retinden hem de rahatını bozan 
fena unsurlardan lemlzlemiye 
ahdetmiştir. Onun içindir ki poliı 
kuvvetlerine verdiği emirde, ıeh· 
rin, kısa bir ıama'nda bu çete
lerden temizlenmesini emretmiştir. 
Haydutlar, Şikago belediye reisi· 
nin poliıe verdiği bu emre bir 
mukabele olmak üzere ıebrin 

""· Sermak 

Münir Beyin elinde iki .nahı 
wardı. Biri para, diğeri de 9ahsl 
nUfuz... imanı zaif olan ve maba
za bir kUIAb kapmak için yayga· 
ra koparanları, MUnir Bey be1 
on k ıruı para vermekle ıuıturu· 
yor, hatta ko koca saçlı ıakalh 
adamlara bile (talebe) namı altın
da maaş tahsiı ettirerek bunlan 
mUcalıede saflarmdan barice 
çıkarıyordu. 

( slibdnt ile mUcadele } •o 
( hUrriyeti istihsat ) için en evvel 
i.eri .ıta'nnlar bile, (muhtacı Atıfet 

rso~ ) 

muhtelif taraflarında ıekiz kişiyi 
T A Y Y A R E C İ L E R 8ldil .. mUşlerdir • ÔldUrUlenlerin 

UçU polis memuru, biri bir hay· 
M A J 1 K'te, görUnUz. ~-----• dut. bir diieri bir hıraız, bir 

Bugün son glln 

bnşkaaı eski bir boksör, diker 
ikisinin de hüviyetleri meçhuldnr. 
Bu hftdise ile Şikago haydutları 
ve içki kaçakçıları belediye reU.I 
M. Sermaka adeta meydan okr 
muılardır. 





Zati Şahaneye Karşı Bir Suikast 
Tertip Eden Ümerayı Bahriye •.•. 

Sarayı Hümayunu Da Topa Tutacakları İlave Ediliyordu· 
Jla1"ınlrf • aua burftn, yaran Deruadet'e d&lbamit, derh•I brarına YerdL l ikmal olunan ıarbhi humay~ f ları inced~n inceye cllfftnea Ab.-

Her Ha/ela Mala/usdur mltevecciben tahrikiçuh eyliy__. Şifre lcltibi Aaım Beyi çatırtarak 
-2M- celi menukan istihbar edllnri, fu telgrafı dikte etti: 

olmakla mahza nefıi nefi.1 ta· Babriaefit umam filo kuman• 
• •abaclaa buaull .. "'8ld 

..... Ef. 1e talrclha -..
ı ... Wr ..ktap JUdmlfbr. a. 
IHkt.p el1nm H..,.,_ H..-
we.mde maWuıd ........ ,bir 
fır•t •ablll'Ull41, ......... yhe 
inal olunacaktır. HMIM•ecllllıa 
.....mar fer•aa. •. J 

AbdDlh•nait. Jaraab aLr .a.u 
talaldbt icrUIDI enanttl. Betik
bit karakolu kumandam VW,.. 
.. tarafından 0.kıclara itam 
........ rlnderilclL halana 
....... ( Lb Ha ... ) d .... 
in •• da1akç1htı ile ma
rul olan komiser de ftl'ch. 
Hurl1e Hanımın eYİ, o ah aq... 
ma dotru memurlar tarafından 
abluka edildt T •harriıat yapıldı. 
Minderin albnda balunaa bet 
1eriaden mObDrlD zarf çıkanldL 
Bu 81Dada, llat kattaki odada bir 
ltalari1 sabiti bulundu. Buna, irim 
oldufa aoruldu: 

- Bea bu ewde ldracı11m?. 
Dec:IL Fakat, bunu dlalem .. 

dller: 
- Hala.. itte bizi• aradıtıma• .. _ ...... 
Dediler. Hiçbir .. yclea laaberl 

elmı1aa ba aclamcata11 ela teYldf 
tttller... Huriye Haaı•ı, lrwaa 
... .._ .....,_ ubitlal bir 11t1 .. 
Mta koyarak Befiktata ıetirdl
... Bürlye sabiti Betlktat kara
kol_. ut»eol•ila. Hari1e H .. 
aamla lnıı da, ıabıta memurlarının ... ...,.ı albnda olmak iare 
letikt .. 'ta Zerafet kalfa leminde 
Wr araban eme mlufir edildi. 
Tüldkat, tam bir a1 denm etti. 
TaWI hiçbir netiee Yermedi. 
luaa ratme11, bahriye sabiti 
( Hudeydo ) komodorlupnua em· 
riae ılnderildi. Huriye Hammla 
lua da Buraaya nefyedUdi. 

* 1322 aenesi nİNDID.. OD al-

t.cı ıOnll idi. Öile Yaktine dot
ru. ( 1a1et mDblm ve mDıtacel· 
tir ) ka1dile AbdOlhamide bir 
jvnal YerildL Bu juraal ıuadan 
iltaretti: 

1 Bir takım erbabı f ... t il• 
pice muhaberede bulunan Ye 
ub phanelerine karıı adm bir 

kut icraamı d'rubte efmit 
olaa bazı Dmerayı balariye, bu 
-.'J•b hafiyelerini aabal tatbika 
·~lemifleı'dir. Şayle ld: Ma
Jlaclclema Rusya deYlethün Kara• 
cleais filoıuna menaup olup laD
k6mete kal'fl iıyan eden Ye baıı 
mahalleri topa tutarak bir baylı 
nlfuaua telef olma1&na aebebi1et 
veren ( Potemkin) ıırblııını tak• 
lid a Nlifuları Dmerayı bahriye
llİll daha Çanakkale' de aram1a1 
donanmayı laamayuna mensup 
Hamicliye zırldıamıa Dmera. ... 
Wtaa ve efradını elde ederek 
hyaoa teıvik •• hafazanallahtlte
Ala Nrayı bumayunu topa tutmak 
f euhct Ye cinayeti leimesine k .. 
Hl' Yerdikleri we aızlice ilauratt 

U.,ı · 111aet mak1adı ubudi· danı Hasan Rami Pqaya: 
yetklraaull• •• kemali ehe... (Zati Alii mllfİl'aneleri ael&mı 
mlJetle maruzdur ••• ) selAmetencamı Padi .. bi ile taltif 

Bu junalın altıntla (Çanaldca· bayarduldan tebıir ~• teblit ola-
le'de aramaaı donanmayı hum.. nur. Ruaya deYletinie (potemlda) 
yuaa mensup A ••• ıarlabs,aa m.... zublaıınan rnukaddem.ı iıyan eyi .. 
•P Bmbqı A. •• ) imusı bulu- mit olduiu miıtllli bna taklidea 
auyorclp. Jurnal, ÇaaakkaJe'den orada bulunaa Hamidiye ıirhltea-
(BalariJ• Neıareti fototnfhaani· aın dahi hali iayanda olarak Der-
.. ••mar ) birine ı&aderilmit. saadete baraket ettirilecetl iatJh· 
•• YUJtuile de derhal Abdftl· bar buyrulmuıtur. Veli nimeti 
lıaa.W. arıedilmiıti. akdes efendimiı hazretlerinin, 

M ... ıe mDbimdi. Hanklr, hakkı Alii kumandaailerinde 6te· 
Rlllların ( Potemkin ) zırhlısının den beri biderij' ve ıayan buyu-
ııy ... nı bili1ordu. Bu ur zırhlı· rulan bOanDteveccUhat ve itimat 
nan Odeu limanından ayralarak •• emnİ)eti hümayunu mOltıklne 
seneri bir halde Karadenlz'de leri, nezdi Asifanelerinde dahi 
geıditl mllddet zarfında bir bayii mOaellem bulunmuı. olmaaına n ... 
endiıe etmif Ye z rhhnın hare- zaran.. bu maddenın aslı •ana 
katını adım adım takip ~ylemiıti. sureta Yuku ve ceryaa nan a14veç• 
Bu jurnala aazaran, nihayet binhha heman . arzı at~bei .ülya 
korktutu batına ıelmifti.. Şayet buyrulmaı , .. dır olan aradeı a-
bu jurnal m&nderecab tahakkuk niyel haıretl hillfetpenahi iktiz_,ı 
eder Ye ıırbla oradan hareket llisindendir olbapta ... J • 

b . Bu telirafan altım, lMabeynı 
eyler... buna icarı• ne 7apala ı· b 'f '-•t'b. A 1 n_ • . 1 ..1_ LL umayun ıı re 1U1 ı a a1m u.J lirdi?. ltanbur ... , ha ul .,, .... ,, . tt• n--.ı.ı..:ı ,....._..,. ... 

. b' t k l ımıa e ı. ucn1• , ......... , ... 

karplıyabıJecek ar e gem ma)Uft tefır,ıfhanesİ) ne iİttİ. 
1oktu. Fakat, Adalara ve (Ayu· L"l k d ( H Rami • • a-ı o umaa anı as.n 
tafaaoı ) a toplar ~ızdarmek, Pa,. ) 11 Ça•kkale t.tarafhane-
mltecaairlerl oradu al4trl ıeçir· ıine ıetirth. T elrralı çektirdi. 
me .. k ml•kladl. Ancak bunun Huan Rami P..., Çuakkale 
1apalmaa111da da bir mahıur tell,!'afluıneabadea ıu ce•abı Yerdi: 
Yardı. Şayet jm .. ha •hdereeata 1 Vaki olan ilabarat. tam•••• 
blllf ı hakikat zuhur edene, hem biull ... ıtsr. Zira Hamidly• 
beyhude yere telif edilmit olacak, sarhlli .. mayununun icaıaaıacla 
hem de Anupa ıaıetelerlade mawcut olasa ar11a dolaJUlle. 
bDyDk bir d•dikodu wel•elesi ittim tut•• •e ..,.,. çılrmatı 
kopacaktı. eabarici imkln ve ihtimaldir. 

K'u bir ıamandr. bDtOn bun· ( Arku · var ) 

Bir Telsiz Konferansı Bir 
.\ile YıkımınaSebepOldu 
ilk Kocası Konferans Verirken Bir Ka
dın ikinci Kocasının Yanında Bayıldı 

Bir tel&iı telıuf konferaaı·, 
Amerika· da bir hafta ev"I bir 
ailenm dağılmasına •e bir yuYa• • 
nıa yık lmaa na sebep oldu. Bu, 
İn•nılmıyacak bir ıeydir. amma 
badiıenin malıiyetindekl ıaripllk, 
ihtimal verilemeyecek ol~n bu 
muhllı mOmk On lulmııtır. 

Bir akıam bir telliı iatu1oau 
aıle ocatmdan a•nç yqanda ~
ka• •• bayatını N,tu bata •a• 
cera ile ıeçiren bir adamı• bu 
bayahna dair bir konfera•ı ... 
receğlni ilin etmlttir. 

O gece, miıter Vilyam Bruıda 
karı11 ile beraber telaiı makin .. 
aioi açmıf, bu lconferanlt dinle
miye baılamıthr. Hatip hayıbaı 
anlatbkca madam Vllvam'da blrt ... 
kam deiitiklikler, aubi1et eHrlerl, 
buhranlar bat aastermiye bqla· 
mııtar. Her nekadar · kocaS1aa 

makiaeyi kapatıp batka bir i1-
taıyona dia1em•Jİ teklif .tmlf 
in ele IMra•cleue M. Vllıa•ı 

Mteter VllJ .. 9ru• 

lkaa edememiftlr. Hatip. koafe. 
rıa11aı11 aruıada, buaclaa lkl ... 

a• ••••1 karıııaa ıe ıoculdanaı 
ka1bettitlal llrl•,.... llada• 
VUyama feaalak ı••lt .... , 
k1d•ıttır. Bu lal lsocuaada 
1-'P -ttif' flplle u,..darmaetsr. 
Ker••••• ••çW llısJ.,..... ... 

BiKATE 
Bu Sütunda Her~ jn 

Yazanı Naci Sada/lalı 

ESRARKEŞLER 
Benizleri. iç glalDlr cenaze 

surat. aibl aararmıı iki adam 
doktorun oclaıından çıkblar. o .. 
man Abtl, çukurlarıaa alnmİf, 
bitjia balutlı ıaslerini arkada· 
ııaa çe.Vdi: 

- Garda. ya, dedi, amp..& 
(1) çekmelctea Yas ~m•••• 
TabtaJ•kly yolculuiu utlaml ••• 

- Ha1ret be birader, herif 
doktor cletil uld ıamu mlnec
ciml. YDalmlb• bakar bakmaı 
•••• çaktın .. 

- ÔJI•: hea de Pfbm .•• şı_. 
cH ai••· bak, beni dlaleı 

.. Sarı lıaı " 1 (2j .. c1a ..... 
lhamgellyor. DaJaa oban tlolchar
madaa pahya partıJI tepa.,.p 
cltlaJadaa tlç etmek bua ,.ı. 
.... Seniale eoa bir defa ClaU 
kafalart tltaller, bir maltor 
oluruı. Oadaa sonra •• Tl•be 1 • 
deriı.. Olmaı ma ? .. 

Rahmi Zeki. NDlrl · teYditl 
karı81Dı bo~mak teklifi kartısın
da kal1DJt gibi uıunca boylu bir 
diifOadD Mlltkll bir •alİ1ette 
mDbim bir karar Yermit lnun
Jarı n mtlteYekkil eda,ile : 

- Ne yapalım, dedi, madem 
kt ıonu kötil. bırakacaa'll. 

* - Bak .. aa. bize " ..... • 
•er. Amma en iyt cinıinden ol-
sun Paradan yana çekinme!.. 

Senerl kaçakç.&Duı uutbtı 
parçaları, elmu kırıablanna pe,. 
lawı•la baka" b ., ... 
Ye itinasile tetlcilc ettiler. 
Abdi ıorduı 

- ED İJİ9İ bu ma?. 
- EYetl .. 

• Kuraaaın bir batanda o. lbl-
raade lteld. Ellerinde birer dol
ma kalıahpda dibi ldiat ıı•a· 
nah koıkoca clrara, pldyorlar. 

Amma bUcliiflll& tibi alellde 
çeklt .Setli. Bir defada arka arka
r• Hklı, oa nefea. Ye her aefute 
o kadar aerl• bir çeldt ld, da
man, ta •1akluın111 taraaldanaa 
kadar itliyor. JaYaı 1a•q UJUfU· 
1orlar. g&zlerl uykuya ıuaam11 
rorgun 116zler tibi bayaaa bayıaa 
1arım lrapam1or, aı ıonra Oıman 
Abdlı 

-Rahmi, dedi, duyu1ormusun?. 
- Nefi? .. 
- Dlfardan davul zurna aes· 

lerl ıeH1orl .• 
- Ya. ••et, aabi... Duyuyo

raal •• 
- Galiba ltir alap ıeçiy~r, 

pilp MJntMll mi? .• 
- Ha,taa,t .• 
Ptıfla..U., •alınla, ç.1rpplak 

••Udalar, hı••• kapısının inine 

liaJltettltl b• olma" llatlmaU.. 
Çhkl lllater vn, ... bu ka· 

dı .. , ....... 1c.,... •• 11.,~ .... ..,..... . ......... 
t1Pla• •ela o kadar 1• etmifti 
ld kadaa aJıldakta11 •onra keac1i· 

.-a lltlcwap et•it " filhaldka 
~ ki kadıa o adamaa 
11an114ar. a- lıerlne M. Vll· 

r•• derlaat ••'-k•m•Je •lracaat 
ederek bota••• tlaYaıı ıcm1thr. 

Çlakl ka.... bu .. idile iki 
defa ....... olaror Y• bu aok· 
taclu ceu U.-.• taldbabaa ...... ~ ... ., .... 

.. ........ calaaa kaclaa fil. 

çıktılar. Geçen alayı seyrettiler, 
7lae d6ndaler, yerlerine otardu
Jar. Beı dakika 1a pçlDİf, ya 
ıeçmemiftL Bu eefer Rab.ı 
Zeki: 

- 01maa, dedi, •• alayın 
lnllade sid• daYalca1u tam 
d•til •°? •. 

- EYetl .. 
- Kimdi? ..• 
- V allabi UDUttu-. tulaaf .. ,, 

.UI kimdi o? ..• 
- Ya, bea de ••ak ec1iJr 

ru& S.. de taaıdaJdl• •••• 
uaattum. 

- Glclell. ......... ! •• 
- Ha,.U a..lıalam. •• 
Kalktılar, hamamda plddar. 

o uma•• bclar .. laa,U .... 
...... olu .a.,. ,.tlttil•. O... 
vulcuJD tWllu. DlnDJorlri: 

O.maa: 
- Rall•I, dedi, ba herif blse 

•• E1rar ., ıa eyilial •erae•if' 
Bakaana kaı 1aattir .. bin celd
yoruı, daba blrfe1dltmlz rold 

- EYet. laakkan ur. Bncle 
de bir .. J 1ok. 

- Gidelim çatalı• kerata1a.. 
- Gld.Uml •. 
Alay bımamclU bir laa1U 

uzak. Etrarı aldıkları kapkçmm 
......Uer kalınalae telbu:e o 
alaydan da ço\ dahs ınılre M 
etrarkeı pettemallarlle. ~ 
aalmlarıllf tdkmdata tılmda 
birçok kalabalık 

ana 
biıe ...,.. IJlai.. .,..em .... 

-v ..... _.,...... ..... 
- HAil u ,a1 • .., •• , .... 

ala lftlilmb .. ,. ....... ..,... 
alclalamıı WMla parplan çm• 
...... blll .. •••• .., - Mr 
1•1· ApaJtp .. 

K ... u bcak11 sllcllı 
- Pekall dedi, .. ....,.. 

en lylllad• nreeetl•. 
••recelc mialalı? .. 

- TabiL., 

- Peki, Yeri• 
mecidiyef .. 

.... H&IA, laerlerlnde elW.. 
leri olduju anmada olu dd 

laoeu blrdu ellerial cep 
attalar. 

ıralpplak, pette...U., w 
etrafluana kola,ca 

k.aA•lıtı t.opla ... h. Kacalrca 
••••• chhHll: 

- E, cemuj. 4edi, ,._ 
Allah icht .a,1..ı. .._ it. amr 
lara arana iylıint •i • .,.. ..... 
kltldal mi? •• 

Aı peıı •e earıkıı 11rarın a•a• 
a aııı tuı ı mterindeadlr. 

v ki kocuaadaa a1nlmaclu 
i'-ioci defa HleacliiW itini et-

de o ..... ilk keca•· 
ka1bettifinl ... babeml 
aldaktaa SODr• evleadliinl 11,a.
•iftir. Faket 111abke ... 1ı.-.. 
bu ıfadeliai kAfl w...... k_.. 

dıailli boıattıtı -tiW a1nca 
ten• ha ae mabk6m et..tftir. 
fakat telıla -.tulle ar••• " 
adreıl bal-• koa1a Hll~ 
ulablıaca, o ela, Mld lwa ı ..................... 
h btlaa, bir ... M 

.... sik ...... 
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INGILIZ PAZARI 
LLASTNICK 

latanbal Emin&nllnde K6prl meydanında 13 
numarada t inci katta 

MUŞAMBALAR 
lapls bmaflanadaa ayni zamanda hem pardal, 
hem mupmba nzifuini g6rea janr Angle kauçuk 
ıayet 11k pardeall gabardin empermeabUize her 
,.Diden bulunur. Hazır ve ıamarlamL Deri jaketler 

de bulunur. Her çeıit ve renklerde: 

O NIFORIA, ASKERi, MEKTEPLi 
" ıalre, kadın n erkek, çocuklara mabıuı toptan •• perakend 

f ABRiKA FiATINA SATIŞ 

GRIPE TUTULMA YINIZ 

EoKAikMINA 
Aldıfanızda 

Vllcudaaaza ıripe Dq. .. kunetU llilllu vermif olununua. MldeJi 
Ye kalbi kat'iyyen yormaL eve t2 katelilc kutulan iateyinb. 

lira kuaau nan aamanh biletin il 10 lak •• 1/20 Hk 
birer parçalart itti.balda, 1 /20 Hlr dipr 2 parçuı 
Aakara n Di1arbeldrde Ablmqtar. 
Ura kaueıa 37&7t numarala biletla 1/20 lik 2 par
pa lataabalda 1/ 10 lak bir parp11 Nijdede 1/20 ilk 
bir p1rpm Çubakabatta ublmlfbr. 

t00.000 lira lrauua 2G39 namarah bUetia 1/20 ille 3 par
ca• l.tubulcla 1110 luk bir parça11 Araçta ublmqtır. 

S0,000 Ura kazam 24479 aumarah biletin 2 parçua lnan
laalda birer parp11 bir ve Trabıoada ublmıftar. 

30,000 Hn ka1naa 1SM aumaralr biletin 1/20 ilk bir par
cua· l.tanbulda diier 3 parçaaa Ankara, Antaı,. n 
Refabiyecle ubllDlftar. 

20,000 lira kazanan 333.11 oumaralı biletia l /20 lik 3 parçua 
l.taabalda 1/lOlak bir parçua z_,,aldakta aablmlfbr. 

1&,000 lira kazanan 2CM3a numaralı biletin 1110 luk ve 
1 20 lik 2 parçaaa latanbulda Ye 1 20 lik diier 2 par
çaaı Adana we Enincanda aatalm1ttar. 

inhisarlar Umum Müdürlüğünden: 
"185,000" Kilo karton. 
" lOS,000" " Beyaz ve kahve rengi kiiıt 
ve " 8 " adet zamklı bobin. 

Nllmune Ye prbaamelerine tevfikan Ye paurhkla utıa aLn· 
mam makaner bulunan mezk6r levazımın bedeli • ı 350'l., Da1Daralı 
kararname ahklmı dairainde tllrk parUI olarak merkez eamlaurl-
1et Bankuıu yabrdacak •• •lteahhit yerli mamullt •• mabaall
bmazdan ihracat Japblaoa dair wealka ibtu ettikçe meık6r baaka 
daa iıtibkalunı alacakbr. 
Talipleria olman• •• prtaamelerlmiıl ı&rdlktea 90Dra pazarhfa 

lttirak etmek Dzere (%7,5) muwalckat teminatlaram hamilen(l·Z.933) 
prpmba ıDnB aaat 14te Galatada Alam Satam lromlayonuna ml
racat etmeleri. 

Darülfünun Mubayat Komisyonundan: 
Tıp FakOlteainio 1932 Mnei maliyeaiae ait ikinci alb aylık 

YAf ıebze )'Af ve kuru meJYa olbaptaki prtttameai mucibince bu 
kerre aleni mDnı.kaa,. Yar. eclilmiftir. Daha fazla maJOmat al
mak iatiyen taliplerin her rGa a,Jedea eoara mlllıa Harbiye blna-
11nda komiayon lritabetiae muracaatlan •• ihale ~ia de taJia 
edilea ikiaci klauaua 25 hM:i prp1Bba pi .. ı 14 de te•IMt
'-ile birlikte U.U.1•••••• ...... t1an illa .... 

SON POSTA 

TAVb. ZADE VAPURLARI 
IZMIR POSTASI 

"S~~~!T 
Pazartesı 17 de Sirkeciden ha· 
reketle Gelibolu, Çanakkale Vft 

bire azimet •• Çanakkaleye 
afnyarak aYdet edecektir. Yol
ca bileti npurda da Yerilir. 

Ad...: Y emifte TaYilzade Mu
tafa biraderler. Telefon: 2.2210 

FRATELLI SPERCO 
Enrico Sperco n mahdumları halefleri 
Galata 6 ıncı Vakıf ban (Sabık Arapyan 
Ban) 1 lool kat ı · 10 Tel. B. O. 4792•1 

CIE ROY ALE NEERLANDAlSE 
vapur ılrketl • Amıterdam 

An•en Roterdam,Amıterdam ' •• Hamburg 
tola yakanda hareket edecek •apurlar: 

Triton upuru 1 ıubatta dotru 
Genymedee vapuru 16 9ubata 

dotru. 
Hwculea vapuru 6 K. eanlye dotru 
CUo vapuru 19 K. ıaıılye doğru 

Compagnle RoJal• Neearland•IH 
"Vapur ıırketı "V&attaeile Ye bilumum 
Neeerlaııdalıeı vapur acantaları aruan 
dakl nıuhaberat ıayeıinde DONY ANIN 
BOTON LJMANl.ARI için emtia kabul 
edilir ve DOORtJ KO~ŞIME?l.'TO veri· 
leb lir. 
Yakıııda 8urg11'I, Varrıa •e Klistenceye 

haroket edecek vapurlar 
Hercul•• vapurıı 1 K. eanlye 

doğru. 

Cllo vapura 14 .K. eanlye dofr• 
Triton upuru :.6 K Nniye dotru 
Gan,medee vapuru l! ıuhata 

doğru 

Amstttrdaından beklenen •apurlar: 
Hercul•• vapuru 1 K aır.niye doğru 
Cila vapuru 14 K . ıanlye dotru 
Triton vapuru 2?fı K. ıır.niye doğru 
8anymedea vapura il eubata 

dofru. 
Ameterdaındaa bareket edecek vapurlar 

Triton vapuru 4 K. aanl1e dofru 
&enJm•tlM vapuru 18 K.. eant,. ...... 
NIPPOll YUe• ., ...... 

(Japon npur kumpanyaıı ı 
Yokohama. Kobe, Datr•n, Ttlnrtao, 

Sbangbal, Bonkong, Slngapor, Oolombo, 
Sun, Port Salt, lzmlr, lıtao bul, Pıre, 
CeneYrtt, Valenola Lt .. rpol ve Glugow 
Umanları aruında dotr• poıta 

( Aktarmuız ve dotru t 
O.kar .. ru np•rıa 20 K. eaııiye 

dotru 
Durban M•ru vapuru 20 9ubata 

doğru 

Tafıil&t içın Galata'd" Altıncı •alut 
Hanında tRATELl.f SPERCO, ENRICO, 
SPERCO ve MAltTU.llLARI halefler! 
•apur aceııtahA'ına rnOracaat 

Tel 4 · 479~l 

otKiş Yüaou l 
tahaili en ylkeek biçki mekte
bidir. BIÇKl DiKiŞ. NAKIŞ. 
.. pkacıbk ye boya U. ruim 
Ytt tezyinat 6ğretilir. Garrimb
ltımler de alınır. Huna! den 
de verilir. kayıt açıktır. 
RflKTA•ı Akaretler Nn. 84 

ASABRiN 
Grip, romatirma, ve llnlrdea 
ıelen bq ve dit ağnlan lcia 

ea ..... iltç 

....... ASABRiN....., 
latanbul OçD•d icra 17 .. 

murıuıundan ı 

Bir borca• temini için mahcas •e 
paraya çewrilm .. ı mukarrer muhte· 

• lifülcina kundura 5 • 1 • 93.1 tarihinde 
Hat 9,30 da 10,30 ara•nda Karaköyde 
eakl Hnyar hanı alhnda 13 • 13 
numarah matazada birinci açık 
arttırma ile Hblaeaktar. Taliplerin 
mahallinde haar bulanacak memuru
•• mGracaatleri flb olunur. 

.... p ........... . 

........ Ali ... 

.,,,., ....... IWll ..... 

YO YO • YO YO-YO YO 
BeıtekAr Mildaa Niyazi Bey tarafından 

bestelenen eaer, bu defa 
yeni imli olunan 

ODION 
Pliklannda ilk defa olarak 

YO YO • bir moda uldıa 

No. 202947 ~ti~~!!:n;ı Koro ile 

Mediha hanım Koro U. 
Satıfa çıkanlmıştır. 

• Bu eğlenceli pJAkla evinizi t•nlendirecekailllı. 

Çok ucuz KUŞ TÜYO Çok ucuz 
fltanbul'da Çakmakçalar'da Bali Zıde !'aft8y8 fabrik ... da 

yaatık yorgan, ıilte ve kuttlyll fiatlarında Jlbd• Jirm1 temillt 
~Yardır. Ytlbqına kadar kuıtllyll kumqlara da bulunur. Tel 2aon 

lstanbul Belediyem İlanları * 
Arnavutkiyllade 24-48 numaralı baae: Te•iut 6,5 lira 

" " 7- 9 .. • ı .. 6,5 .. 
" ,. 2S·51 • ., ı ,, 7,1 • 
" .. 9-11 • " 1 .. S.5 • 
" .. 10-15 • " ı " 1,1 • 
" " 11·17 .. " ı .. 5,5 • 
•• 29-87 ..... 1,1. 
.. .. 14-45 .. • ı " ',s • 
.. .. 18-43 • • 1 • ~ • 

" " 27.55 • • 1 .. 
Vefada Defterdar Rical El. meclr....& ı 

,. Ekmekçi~8Jl .. ~•t.P.!8 
Beılktqta ~aaft)Jafl medrM'lll 8 

.. " • 3No. " 
Haka,de s.,.....,... mektebi binam 

" 

• 
• 

,. 5? namarah dDkkla • 
Hoca Allettia maballulncle Leblebld hamada 

2.1 
1,1 
1,1 

• 
• 
• 

17 No. oda " 4.1 • 
Kapalıçarpda 21 aamarah dlkkln ,. 4 • 
Dizdarlı• medreıul ,. 21 .. 
Fatihte T ettbnmeiaamlne meclr....a ,. 22 • 
Topkapıda SerçaYUf Yuafata mektebi bin• ,. 4.6 • 
Eyipte KutbetUn mektebi bina11 • 1,5 ,. 
Divanyolanda K6prtll8 Mebmetpaıa medreaell .. 28 • 
Hocapafada 11· 13 aamarala matbaa blnua ., IO • 
Ortak6yde Cavitaia mektebi albndakl d&kkAa ,. 4 • 
Akaarayda Bekir Pqa mektebi .. 3 • 

Yukanda yazıla mahaller kira1a Yerilmek illere açık mluJ .. 
deye konulmUftar. Talip olanlar tafaillt almak için ber sGn IAYa
aım mBdllrlüpne mlluyedeye pmek içinde teminat makbu .. ,. 
mektuba ile 23-1-933 puartelli ... -t OD ..... kadar ..... 
encllmene mllracat etm.Udlrler. 

latanbul Belecll1uiaden ı Belecll7e aattıtua taHmatnam ... 
201 inci maddeaine qaiıdaki fıkrama lllYelİD• Daimi EnclmeDC8 
karar yerilmit olmakla allkadarama malGmu olmak tlıen illa o'--. 

Fıkra: Ua. kireç, alçı, ci•••to w ..Ue ıibi toı kalclu.a 
mevadı nakleden araba •• kamromlan lıttlne kaim bir lrtl W. 
aacaktar. Nakli1at ... uaada ba lrtll mabfua bir 1UNtte lrtllecek
tlr. Araba " kamyonlar bot nya dola old. balde ula tol 
kaldıtmayacalcbr. Naklolanan mevat ıokaldan telYia etmir-.k. 
araba n kamyonlann aandıftadaa dlldHmi1ecek bir earette araba 
kamyonlar doldurulmut olacak, araba •• bmyonlana uadak• 
delik defik olmayacaktır • 

Elyem lltametgllu m~hul Fatma Fabl- ı .. ,...... tlllrtlGnd Su• 
re, Hatice, llatice Samahat, Refia kul& mahkemeelnden ı 
Hanımlarla lamail Ferit 8Ay tarahndao Be1otluada Arnalateıme'de 

1 1 D 
numarala hanede Hkin iken 7 • 2· 

etanbul DilrdUncU ora • tarihinde yefat eden Yanu deYI 
lrealndenı tebaa .. adaa Madam Llkai Pel'tllaa 

Pertevniyal vakfaodao i&tlkr u edl· nln ... ıyetaameal açdarak 
len paraya mukabil rebnettltiniı Mab· tenfiıine batlandıtındaa bu ... 
mut paıta'da Hoaa Kuım Gt\nanl bir rina itlraıı olanların tarihi il 
oıaballea i ııde Hotıa hanı caddeeinde dan itibaren bir ay aarhnda S., 
ll atik 8 cedit numaralı derununa DlSrdOncO Salh Hukuk malak••• 
01111 masura mal lesiıl mtııtemtl k'>· mflracaatlerl ilin olunur. 
nak anasının dörtte Uç bi11eeine dal• 
remiıce 7apal&D &altdirl kıymet rapo
runda temamına (10,000) Ura kıymet 
takdir edllmlı •• mahalli ikametin isin 
1M91luli1eUne binaen •• 81n&Tl mua
••I••• -.r balalHdlll•lsdaa len. 

•e lfl&I kanunun un 108 ofi ıo 

muclblnoe bu bapta bir ölralla&S 
dt1p tAkdire 8 gün sarflnda der 
eylemeniı lilıamu •e da•etft&• .. 
il•••& kal• ..... ..,. ü&a .. 


