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Sur;ye şehirlerinden Tarablusşam 

929 cnesindo Parfa'te imzalan• 
mıı olan itilAfnamenin bllkOmlerl, 

TOrkiye'nin yeni akdettiği ltiJAf
name ile c.rtadan kalkmaktadır. 

Gümrüklerde Yapılan T et· 
kikat Ne Netice Verdi? 

Amerikalı Mütehassıs Memur Maaş arı
nın Çoğalblmasını Lüzumlu Gördü 

/stanbal gümrük dairelerinin bulunduiu bina 
GümrUklerimizde ıılaha muh· etraflı i~ahat almaktadır. Bize 

taç olan cihetleri teıbit etmek verilen malumata göro gUmrült 
için Amerikadan getirilen gümrük mOtehnssııı, memurların maa~· 
rnütebassı tetkikabna devam ları Uzerinde do tetkikat yap-
etmektedir. Öğrendiğimize göre, mıı ve bu husustaki noktai na· 
nıUtehassıs, gümrllklerimizde co- zarını tesblt etmiştir. Am riknh 
teyan eden bDtnn muameleleri mütehassıs gOmrllk işlerinia daha 
inceden inceye gözden geçirmek· dUzgUn bir şekilde yllrUme 1 
te, alikadar memurlan çağırarak ( Dovamı 8 inci sayfada , 

Galatasaray Talebeleri Arasında 

Dün , Galataaaray li•uindo •porculardan 20 talebe ı\FHtnda 4000 metre 
k?ıu .~ü~abakaa~ yapalınaf, 11 genç lroıuyu munffakiyetle bltirmiıtlr. 
Bırincılığı yedine• •ııuftan Cemal, iklnciliti Haldun Ef. ler kuanmtılardır. 
Burada ~·nç atletleri blr arada rörilrorsunuL 

Daha ağır tartlara ihtiva etmekte 
oJan eski borçlar itilAfnam al 
Suriye Ye LUbnan hUk6metl rine 
teıir ediyordu. 

O zaman bu ltUAfnamo Suriy 
ve LUbnan parlAmentolann ge
tirildiği zaman Fransız mllme lll 
şu s6zlerl a6ylemiıti: "Şayet ileri do 
TOrkiyo daha hafif şartl rı ihtiv 
eden başka bir ititAf yapacak 
olursa bu yeni itllAfoamenin 
hükümlerinden Suriye v Lübnan 
hükfimetleri de müstefit olacaktır." 

Filhakika Tnrkiye lıUkfimetl 
kısa bir müddet evvel Paris'te ala
caklılarla tekrar görUttO ve eski ağır 
tediye artlarına ortadan kaldırmı• 
ya, hatta borçlarm umumi yekunun
dan mühim mikdarını aildirmeğe 
muvaffak oldu. BOtnn Suriye ga• 
zetelerl yeni ltil6fname hakkında 

( D nnıa 9 uncu ,.,fada ) 

Son Dakika 

Gazi Hı. nin seyahatlerine dair 
60n dakik• 11/dcjııruz im usi tel
~a/lar üçüncü şa f. ~a on 

ha~rler kısmımıuaclır 

Türkçemizin 
Başına Gelenler! 

Haber aldığımıza göre , 
ecnebi mekteplerde okuyan 
Türk talebelerind n bir kıs
mının TUrkçe fİvelerinin gllnden 
gUne bozulması alakadarların 
ebevımiyetlo naz rı dikkatini 

Bu resimd~ ecnebi mekteplerde oku-
yan iki Türk çocuğu görülüyor 

celbotmiştlr. HenU.ı inkiıaf çağın· 
da bulunan Türk çocuklarmm 
Türkçeyi yarım yamalak telAffuz 
eden ecnebi muallimlerin tesiri 
altında kaldıkları, bunun neticesi 
olarak feci bir ıive bozukluğu 
husule geldiği örUlmektedir. 
Öğrendiğimize göre IAkadar 
makam, Türkçe kelimelerin Türk 
çocukları ağzında bozuk bir ıive 
ite telaffuz edilmesinin önllne 
geçilmesi husuaunda tetkikat 
yapmaktadır. 

idare itim telefon11 '8taab11\ _ 20203 Fiati 5 kurut 

istanbul Tütün Amelesi Cemiyetinin Merkezi 
H ber aldığımız göre alAka· umumi heyetin kararı alınmadaa 

dar mak ma çok mühim ve k • 52 bin llralik bir bntçe tanzim 
rııık bir uilıtimal ihbarı yapıl- edlldiğl ihbarı yapanlar tarafından 
mııtar. Ôğrendiğimize göre, bu ileri aUrUlmektedir. Bu bütçede 
lbb r, Galatada lktııat hanında lstanbuldakl tlltOn lıçilerinln 
Bir daire iıgal eden " lıtanbul dedi 20 bin olarak g6ıterilml1ı 
vo mUlhakata tUtnn lıçileri ,. Ce- bunl rdan alınacak aldabn bir 
miyetinde yolıuz itler yapıldıfı, aenodo elli iki bin lira tutacağı 
mole par sımn b tkalarmın cep- hesap edilmiştir. Ayrıca bu bütçe 

l rlne girdiği ı klindcdir. Cemi· lle birtakım memuriyetler ibdaı 
yet :kadro u benllı tasdik edil· olunmuştur. 
mediğf halde tahsildar, muhase- F kat Ticaret Oduı, Cemiyet 
bccl, klUp ve katibi umumi UD* umı,amt heyetinin kararı abam~ 
vanlarlle bazı memurlar alındığı, ( Devamı 8 tncf sayfada ) 

r hmet Reis 
Yazan: Piyer Melon 

"Tan,, gazetesinin açtığı büyük tefrika müsaba
kasında birinciliği kazanmış ve yirmiden fazla eser 
arasından seçilip takdir edilmiş, muharririne de 
ayrıca mükafat verilmiş bir eserdir. Bu tefrikayı 
okurken bize fazla yabancı olmayan bir lemde, 
T r denizcilerinin iri ilmez kahramanhklarını 
görüp takip edeceğiz. Barbaros ve arkadaşı rı, bu 
kuvvetti esere can veren kuvvetli vak'anın başhc 
kahramanlarıdırlar. 

Yakında: Son Posta'da 
L------------------------------------~ 

1 Bir Kabiliyetsiz I 1 ___ __. 

Aşçı - Amm beceriksizsin yahu... Üç 1aatto 
doğr yam dm? 

iki p tale.ıl 

Yamak - Bunu yapabilaoydim çoktan eyJenlrdim .•• 
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Düyunu Umumiye 
Binası 

A) ·.ı Ja•ılJ rl boı durnıı IJU) uı u 
Uuı ıııı'y'1 biııasını'l m:ıari'e 'eri· 
Jeccı~ı "o bioıan ın urf 1 ır Tıırk 
kolh•'ı \6}a bO) ilk bir kııt!Jı hane 
ol .. rak kullanıll\• atrı aö} ıoııiyor. 
Bu hus ııt3 tıalkıruız di) ür ki: 
H ıııot ı;ıuın Hoy ( Bey ~·u Ka-

1nuilatu ı Dar ıcık sokak 1.) 

- Yeni lıurdujumuı reji'' il•ue 
Ye maarife dayanan bir !:G~tmet 
tek ıdir. Bupn bizim en ziyade 
muhtaç oldutumuz ıey.erin batında 
••arif ıelir. Maar f ordamuz 11e ka
dar k u "••tli o.ursa iatikballrnlı o 
!&.dar Htlim Ye emindir. ( Dlyuau 
Umumiye) binaaı aenelerdenberl bo"9 
tu. lçınde farelerin c rit oynadıtı bile 
aöy eAiyordu. Şimdi huraaının umumi 
bir kiltüphane yapılaeatmı buıiln 
ıautelerde okudum. Çok aeYindim. 
iatf'nbul • itap itibarile çok zenıın 
bir 9eh rdir. Fakat aarl •• muntazam 
~tr kütuphanrmıı yoktu. .. 

D lıs B•y (askeri müteb. tlerinden 
Sull ıahmet ı>:ırk lı:ar9mnd3 24) 

Ealcidea bittin aezaretler la· 
tanbulda idı. Şimdi buraaı bir •ili· 
J•t oldu. De•let müeaHHleri aeza• 
wet bınaJarına 1erieıtıldwi için bina 
aılnntıaı o kadar yoktur. D&yunu 
Um•miye biaa•nın maarife nril
rneai çok dofradar. Burada çoeak
!arımııa ecnebi mekteplerine muhtaç 
etmiyecek aari bir TOrk Jr.U.jt 
JapJJmahdır. 

Salabattio Bey ( Beyazıt J>ibflkli
ta ı eoltak 3 ) 

- Dlyun• Umu•ly-la Maarife 
tlnred lmeal çolc :iHbetli bir karar 
elur. Buruı ,.nıel bir kGUlpbane 
elabllir. EıaHn lahnbuldakl tdltGp
hanelH pek daj'andr Ye lıltaplar pek 
•erifaa bW halde Jdi. 

lf. 
eevtet B. (Topkapı Merke:ıefeudl '1) 
- Maarife tahaia edilea hiçbir 

~yJ fula •6renlerden delilim. Keı· 
k• bGtçeml• 4aha mlealt ol~ da 
Maarife daha fasla tabaiaat vere'bll
aek. Dilyuau Umumiye binaeın1n 

Maarife deYredilmHİnl memnuniyet
le kartılarım. -----
Bayram Cumaya 

lıtanbul MDftülilğiladeo: 
23 kAuunuaani pazarteıi gllnll 

akıamı ( Sala ) aeceal Ramazanı 
prifin 27 inci geceai .. Leylei 
Kadir ,, Ye 'n klnanusani 933 
cuma ,Onft de Bayram oldujıı 
llAn olunur. 

Bayram Namazı 
S D 

Enni ••tle 2 34 
Vasati ., 7 52 

Naıar detme.ın amm• 
./ Haaan Bey, ha Yalar buıtınlerde 

pek ıDzeJ ıic:liyor ... 

SON POSTA Kinunuani 22 
- .:=::;;;e 

n-m~------------------------------------~ı,~------------..~ 
• '!!it B Günün Tarihi 

-
Bir Kıskançlık Faciası 

T ahtabiti Cemal Metresini Bir Koyun 
Gibi Kesmek Hevesine Düştü 

lstanbul Adliyesin
de Değişiklikler 

Yapıldı 
Ankaradan ırelen mallmata röre 

Adliye Vekilet ade toplanan memu• 
rin intihap encOmeni n:ıtifeainl biti• 
rerelr perıemb• ıGnü datılmııbr. 
Haber aldıj'ımııa gire, latanbul 
adliye memurlukları l~lnde yeniden 
bası tayinler ve nakmer Japılmııbr. 
Milddeiumumilik aabık baımuninl 
birinci hukuk aıaaınd•n Z.ki S.1 
aally• BçGncG ceza mabkemeai reia-

D&n Üsküdarda ıarip bir bAdiae olmuı ·we 
polisin mUdahalesile bldiıenin bir facia teklini 
almaaının öoOne geçilmiştir. Hidiıe ıöyle olmuıtur: 

biraz daha kızmıya batlamıthr. 

Üsklldarda oturan Ye Tahtabiti n•mile maruf 
olan 1abıkah Cemal ile metresi Adviye araımda 
kıskançlak yDzOnden bir ka•ıa çıkmııtır. Ka•ga 
biraz •onra yabşmış iae de Cemal dakikalar geçtikçe 
bu ite fena halde ıioirlenmİf Ye doğruca meyhaneye 
gitmiftir. Tahtabiti Cemal meyhanede luafayı iyiden 
iyiye UUsftlemİf •e her kadehi yuvarladıkça Adviyeye 

Nihayet Cemal iyiden iyiye sarboı olduktan 
sonra evine d6nmtlt •e kamaaım çekerek, Adviyeyi 
bir koyun gibi kesmek hevesine dUtmUıtUr. Kadın 
faciayı görünce vaziyetin vehametlni anlamış Ye acı 
acı feryada başlamııbr. Tahtabiti Cemalle, kadın 
arasındaki bu feci aahne birkaç dakika de•am 
etnıİf ve kadının feryadı üzerine y~tiıen poliıler, 
Cemali yakalayarak hakkında tahkikata baılamıt
lardır. 

Doktorlar f Papaslar A/eg-
Ocret Meselesi Ve Sıhhiye hindeki Karar 

Müdürünün Eeya.nab Tasdik Edildi 
Son ııDnlerde doktorların faz· 

la llcret almalarından 11k aak 
fikAyet edilmektedir. Bu haauata 
Sıhhiye Mtıdftrl\ Ali Rıza Bey 
tunları a&yletDektedir: 

- .. Kendilerinden yllkıek 
lkret ahndığ m iddia eden has
talar eğer hakh İMier mahkeme
ye mlracaat edebilirler. Biz bu 
ite kantamayıL Eier bu bula· 
lar beJediye •• hlkümc=t tabip
lerine mliracaat etmifler bu 
doktorlar kendilerini muayene 
etmİfH o zaman biz bu 
gibi doktorlar hakkında ta· 
kibat yapabiliriz. Diğer dok
torlardan çağınhp ta gelmiyenler 
baklanda da Etibba Oduına 
m8racaat edilebilir." 

Ticaret Ve Sanayi Bankasımn 
Vaziyeti Na Olacak ? 

Ticaret ye aanayi bankam hak· 
kında konkordato karan ~erilmit 
ve •aziyet ticaret mabkemeaine 
bildirilmiftir. Mahkeme, kararı 
yann tetkik edecektir. Mahkeme, 
bu kararı taadik ettii i takdirde 
alacaklılara konkordatodaki ıeraite 
göre para Yerilecektir. Akai tak· 
dirde, banka iflAı Taziyetine dll-
ıecektir. Konkordato kararı fU 
ıekilde verilmiştir. Zıraat banka-
11nda toplanan 195 alacaklıdan 
eneli 64 1 •onra 80 i konkord• 
toyu kabal etmifler •• ba lauaaata 
ekaeriyet lalul ohDUfhır.' 

Sıltanahmıttı Bir Park 
Sultanahmet'teki boı sahanın 

park haline konması için Belediye 
bütçeaioe ( 20 ) bin lira tabıiaat 
konmuıta.. iki ıündenberi parkın 
haıırlanma1ma bqlantD&flıl'. ilk 
it olarak parkın içine terkoa 

Hazineye intikal etmeai icap 
eden 150 bin liralık emllkin Sen 
BenoYa papaaJarı tarafından kendi 
Üzerlerine tescil ettirmeleri lberine 
Defterdarlık ve müddeiumumilik 
tarahndao bir dava açılmıftL Da· 
vanın neticeainde Defterdarhk 
lehine verilen karar, papaalar 
tarafından temyiz edilmişti. All
kadarlara selen malGmata g6re 
temyiz mahkemesi bu bOlcmO tas
dik etmiftir. ----

Bir Dolandırıcıllk 
Sabıkalı Avram Kaaımpaşada, 

Hasköylü Hayim Efendinin 150 
lirasını dolandırmııtır. -................... - ~_.... ·~ ...... . 

Kimlerdi •• 
-

lstanbul'u Ruslara 
Vadedenler? .. 
Yazan: Pol Allar 
Herkes bilir ki, bilgile harbin 

sonu geldili zalJlan Çarlık Rus
yası ayakta kalabilmiş wı Türk 
ıniln hareketi rnuwıffolc olmarnıı 
IHılun• idi, lstan6•1 Çarlık 
Rasgaıun 6ir 11ilageti la.tine ... 
lecekti. Biigiik laarhe giren iti
laf devletleri, harbi lcazandılcları 
zamanı dii,ünerek dinga hari
tası11ı keıuli enıJarııwı pre fİ
~İp 6ourun, .... , W,,le ut.
•i,lenli. F.Ut ...,.Jen, lat .. -hl- R..... W#li ...-lea, 
6ir .,, ulini ., •• ,, ....... ileri 
.. /.,./eri, h wu/i, ... tte/i/c.on 
inlch etıni,tenlir. Faluıt Bine 
•ir luılcilc•thr ki h .,.;ı, ••ıl
•11tır. AM• lıi11d11 t.r•/ılldan ? 

Pol Allar'ın .-zısı, size, 

Yann • •a•111••111• .,..,._ 

terı11ı tHll'eCektir. 

I İhracatımız 
Son Senede Tamamile 

Lehimizdedir 

ihracat Ofiıi 932 aeneainia 
ilk onbir ayı zarfındaki ihracat 
ve ithalit vaziyetimiz hakkında 
bir istati~tik yapın.ıtır. Bu ista
tistiğe ~&re ihracatımız 88,850,014 
itha!Atım z iae 77,506,004 liradır. 
Bu rakamlara göre ihracat fazla
m a 11, 344,010 liradır. 931 ... 
netinin ilk onbir ayı zarf.adald 
ihracatımız 1 l 2, 128, 107, ithallb
mıı 118,918, 131 lira idi. 

931 senesinde ithalitunıa 
ihracahmı~dan fazla olduju halde 
alınan tedbirler aayeainde 932 
aeneainde vaziyet temamen lehi
mize inkitaf etmiftir. 

Söz Derleme Komisyonu Dun 
Toplandı 

5aa Derleme merkez he1etlne 
merbut olmak ilıere teıkil edil• 
komiayon don toplanmıthr. Toplan
tıda komitelerin çalııma tarın hak

kında Halk Fırkası idare Heyeti 
aıaıından :itmlt n Edebiyat FaklJ. 
teal Relal Muzaffer Bc1ler baza izaaıat 

vermlıtir. Merkez komltelerl yarıa 
toplanarak teabit edilen falııma 
tarzı Gaerlade faaliyete ••f•c•lr.tlr. 
Maarif V ekli eti dila Sla Deri••• 
iti laakkında ikinci btt tamim s&a
dermit n baaı m6phe111 noktalan 
teaYlr etmiftlr. 

Mezbahaya Su Kulesi 
Mesbaha idareli pay mahal

linde bir beton au biat yapbr
mıya karar vermifti. Kulenia yap
bnlmuı için ( 1803) lira tahm 
edilmit ve mlaakua7a konmllt" 
tur. Ayrıca mezbaha Ye pay 
mahalline el ile itler iki Yiaç 
yapbnlacaktır. Buaua içia ele 

telİtah yapılmıya baılanmııt r. 
Park yapılacak •abanan etrafı 
kapatılmııtır. "-------------~ ı (000) liralık tabaiaat ayrılm&fbr. 

Şubata yaklaşhjımız Ortahkta kardan - Karı adeti özledik yahu. 
halde. • yok. 

• 

Htlne, vekilden gilmr6k ihtlaaa 
hikimlitine tayin edılen birine' ceza 
reial Va11f Beyin aaaleten ihtiuı 
hlfrimlltine, adliye müfattitlerinden 
Şerafettln Bey birind hukuk re"ali· 
t ne, Sultanahmet birinci hukuk 
hikimi Sabri Bey birinci m6atantfk• 
Ute, Sabri Beyin yerine müddeiumu· 
milik ilimat tefı Muhiddin Bey, 
altıncı hukuk refa "tine uçüncü 
hukuk aza11ndan S.ıllhattin Bey 
nakli n tayin edılmiflerdir. Eakıden 
birinci hukuk reialerl aallye mahke
meleri vaz. fuini ıörürlerdi. Şimdi 
bu vazife Ticaret MahkemHİ reisine 
tndl edllm"ıtir. 

(Lenin) in YUdönUmU 
Lenln'in lJHlmOniln 9 ancu yılda. 

nllmil milnH'9betile dGn aktam SoY· 
yet aefarethanealnde bir mftaamere 
•erilmlttir. Müaamerede yalnız se
faret memurları ile 9ehrlmlade bulu• 
nu tanınmıt Ruı aileleri bulun
muıt•. 

ltalya ile Yapı1an Ticaret 
Muahedesi 

ltal1a He J•pılaeak ynl ticar .. 
mualaedHI •alrlunda alüadar dair .. 
ler tarafında• 7ap1lu tetkikat bit
mek lıeredir. ikmal edıt.n kıaamlar 
lkhut v~kiletine ......... u.i,t.r. 

Para Borsasın•a 
Din para l:orsaaında Düyual 

muY&bhide 60, Anadola WaH aene•t 
23,30, Anadolu tahYillb 42,4S, Ru
meli flmeadiferi 5,55, Aalaa çimento, 

r aıa .. all Aaadol• 47.IO._ muamele 
görmlttilr. Piyaaıda ihtiyaçtan faala 
ecnebi dövizi oldurwadan Dnlet 
ltaakaaı bunlan aatın almııtır. 

Divam Ali Ve lstiklAI Mahke
mesi MahkOmlanmn Maa,ı 
Dinaı Aıi Ye btild&I mahkem• 

lert mahk6ınlar1na tekaGtllk yeti• 
•• dul maatları •erilmeli baklaa
dalrl kanun din Defterdarhta tebBI 
edllmlftir. Son .-enlerde defterdu
ht• bu buauata pek ,ok mOraeaatlu 
7apılmıthr. Bualana araanda heyeti 
mabı... kararı alaalar da vardır. 
Defterdarbk, Maliye Veklletlne ml
raeaatla. bu kanunun, MJ•tl mah• 
aaaa lrararile memari19tten tart 
•eyab•t aakert alabetl kMil enlere ele 
tatWk etlilip etffl•IJefttiai ._.. 
mqhlr. 

Tünel 
Faciası 

T oael firketi, ••ıonlar altında 
..u .. k fed tekilde ilen ıardl
liren AH Riza Efendinin aileıin• 
bir miktar tazminat Yerecektir. 

Tahkikat neticeainde, Ali Rıza 
Ef•clinin verilen lpreti duyma
• .. nm feciaya tebep oldup 

anl•11lmıfbr. 

I 
Haaan Bey - Aman bir .. 

der; HD ıa!iba mealetl detir 
tirclimı, k&mOrt"DJOk ad J•ps7ortva 
7obal 
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Zekat 
Ve Fitrenizi 
Kime Vereceksiniz? 

-----------------------~ ----
Dün himayei Etfal cemiyeti 

nıerkez heyetinden ıöyle bir not 
aldık: 

" Himayei Etfal cemiyetinin 
leırinievvel, teşrinisani, kAnunu
~vel ayları nrfmda yaphğı 

Yardım ıudur: 
8456 Çocuğa ıUt verlldl 
3537 Kilo ., ,, 
500 Kilo teker verildi 

91 Çocuk kundak takımı 
12 Ayakkabı 

5~7 Çocuk muayno ve tedayl edtJmlıtlr. 
17 Ura nakdi muavenette bulunulmuıtur. 
15 Çocuğa Ültra Vlyole tedavtıl yapıl· 

mıştır. 

15 Battaniye verildi 

Şüphesiz ki memlekette aUte, 
radaya, elbi1eye, ıeker ve kun• 
duraya muhtaç olan, nakdi yar
dını bekliyen çocuklar bundan 
ibaret değildir. Y alnıı lıtanbulda 
illc:mektebe devam eden çocuklar 
lrasında öğle yemeği yemiyen 
bUtnn gUnOnil bir lokma ekmekle 
reçiren 10 bin çocuk olduğu 
tahmin edilmektedir. lıtanbulda 
lllevcut Ukmektep talebeainin 
•dedi 50 bin olduğuna göre 
tehirdeki çocukların onda biri aç 
demektir. 

Himayei Etfal yüıbinlero 
~aran muhtaç çocuklardan yalnız 
ibirkaçana bakabiliyorsa, varida· 
lıoın ancak o kadarına müsaade 
ettiğindendir. 

Daha birkaç çocuğun giyinip 
beslenmesini, yaı~yıp yetiımeıini 
lıttyorsnnız zekat ve fitreniıl 
Himayei Etfale veriniı. 

Jf 
Bir yerde kolera, tifo, veba 

afbi sari bir haatalık çıkar, .-a-
~•ndaılarımızı kmp geçirirse, 
oradaki halkın imdadına yetiıen 
bir mUe11eaemla vardır: Hillli· 
•bmer. 

F eyeıan, ıelıele gibi bir afet 
"•rtısında imdadımıza koıan 
biricik mDe11eaemiı Hillliah· 
illerdir. 

Hillliahmer blıim ferden 
Y•palQadığımız lnıani yardımlan 
toplu ve teıkilltlı bir halde 
Y•Pan en büyllk hayırlı mUeu .. 
••dir. 

L liarpte yaralarım zı uran, 
••talarımııı tedavi eden, topun 

~e barutun ölllm getlrdili yerlere 
1Yat yetiıtiren mUeaıH• HilA· 

liabmerdir. 

1 
Y ardımınuu bUtun vatandaı· 

lra ulaıtırmak istiyorsanıı ıeklt 
-., fitreniıi Hililiahmere verinİL 

~ 
Memleketin mlldafaa11 tay• 

)tre kuvvetlerimi~in artmaaile 
klhnkUndilr. Senel4U". süren feda· 
lt lrlddardan aonra kazandığımız 

liklAlimizin hami ve mUdafii 
t"YY•reler olacaktır. 

Y •rıo bir harp çıktıiı 
~•rnan bizi zehirli ıaılardan, 

1°ınb, ve ateıten koruyacak 
Q llQ • 

YegAne ıilAh tayyaredır. 
,. Memleketin, halkın selamet 
,: lıtikbalinl temin etmek lıti· 
Ya raaQız, zeklt ve fitreniıl Tay· 

re Cemiyetine verinf:ı. 

* lcı Zekat vo fitre, kazananlarm 

1,1
1arıaanıyanlara yardımını temin 

İr~ teıiı edilmit dini bir anene-

e Gahrp hleınlekatlerinde iııiz· 
re Uk"' urnet devlet hazineain· 
eni ~~rdun Yapıyor. Bu bir nevi 
e.'' e eştirilmiı fitre ve zekAtt r. 
linkli bugfinkn . . . cenuyette mUn· 

eı ıt ~ardımın manası kalmamıştır. 
Bııde bu "f • .. vazı eyı goren mü-

•acaeler Himayei Etf al ve Hili· 
•h1ner ccmiyetleridir. Açlal'a ve 
Uhtaçlara yardım elini uzatan 

[_s_o_n_~_O_S_ta_n_ı_n_R_e_sı_• m_ı;_M_a_k_a_l_es_ı _____ a_~_Ô_·r_a_l 
·-,,,,__ ____ -------.. 

1 - Kar bir adama bir .nıh H· 

rlniı. Bu kör elindeki •lllhı kullan· 
maaını bilmez. yanht hedefe atar •• 
tabii fena netice elde eder. 

2 - Muayyen bir ıraye takip etm•· 
yen cahil bir adam da, 8 U&bh kare 
beaaer. Neriye gidecetini bllemeditl 
için birçok hatalar yapar. 

3 - Hayatta bir ıaye tayin et• 
mek ve bu gaye utrunda çalıtmak 
iyi ı•ydir. Fakat bu ırayeye gider• 
ken ıuurlu olm•k, ablacak adımı 
bilmek gerektir. 

--

'SON TELGRAF HABERLERİ 

Gazi Hz. Balıkesirde 
Mektepleri Ve Müesseseleri Ziyaret 

Ettiler. Esaslı Tetkikat Yaptılar 
Balıkeair 21 - ReiıicUmbur Hı. sırasil~ vilAyeti 

kolordu kumandanlığını C. H. F- nı, Belediyeyi 
ziyaret ettiler. VilAyetin umumi vaziyeti hakkında 
vali beyden izahat aldılar. 

Gaı:l Hı. Bahkeslr, Bağh, Dursunbey civarın· 
dakl kUltUr mevkiin• dair vali Beydın izahat iıte
diler ve bilba11a kolordu daireıinde harita 
Dzerinde bu mevzu tetkikine devam buyurdular 
Kültl\r bir tepedir dikkate değen huıuıiyeti 

bu mıntakanın kamilen Türk halkı ile meskun 
olmaat ve köy isimlerinin hep tUrkçe ve manaları 
herkes tarafından anlaıılacak derecede açık bulun

maııdır. Yol olmadığından Gıiıi Hz. bu köye git
miyeceklor Gazi Hı. belki Kütahyaya riderken o 
civar köylUlerlle konuıacaklardır. 

Reisi Cumhur Hz. C. H. F. da kendilerini bek· 
liyen azanın heyecanlıteza hOrlerile karıılandılar. B .. 
lediyede şehrin intihalarma getirilmiı olan auya Ye 
ıebirde talebe panıiyonuna dair aza ilı ıörDıOp 
malumat aldılar belediyeden çıkarken belediye reili 

Naci B.ye dönerek"Balıkeair balkının bakk.mda g6a-

terdiği ıamimi hislerden fevkalAde mütehassis ve 
memnun oldum bilhaasa teşekkürlerimi bildirmenlıl 
rica ederim." 

Dediler. Gazi Hz. öğleden sonra Lise ye Mual• 
lim Mektebi çatası altında birleştirilen yeni Mektebi 
ziyaret buyurdular, derslere girerek takrirleri dinle
diler, Mektebin bUtUn salonlarım, yemek ye yatak 
yerlerini gezdiler. Ayrılmadan MDdOrlnk odaaında 
baıı kelimeler üzerinde araıtırmalar yaparak ve 
Türk tarihinin muhtelif kısımlarında durarak uıun 

mUddet kıymetli izahlarla muallim Beyleri aydınlattılar. 

Taypnb, (Husuıl) - Balıkesiri teırif eden BD
yllk Gazimizin ıeyabatleri esnasında kanbamıza da 
uğrayacakları haberi burada bUyDk bir .evlnç uyaa
c:Jırmııbr. lıtasyonda bllyDk bir takı zafer yapılmı.
br, halk heyecanla Ulu Gaıiıini beklemektedir. 

Dununbeyli, (Huıuai) -ReislcUmbur Gazi Hı. nin 
tefl'iflerlnde BahkHiri tetkikat için kaıamıu da uğra· 
yacakları haber abnmıı Ye bu haber halkı aonıuz 
ıevinçlere garketmiıtir. Halk Gazi Hı.. ni iatikbal 
için bD,Ok hazırlıklar yapmaktadır. 

Mühim Bir İş 
Dairelerde Kırtasiyeciliği 
Kaldırmıya Çalışılıyor 

Tetkik 
Seyahatleri 

M. Falke 
Ziraat Enstitüleri Rek

törü · Oldu 
Ankara, 22 (Hususi) - Dev· 

let dairelerinde bürokrasiyi kal
dırmak ve kAğıt itlerini assrarl 
bir hadde indirerek itlPrin çabuk 
1ıörülmesini temin etmek için 
esaslar aramakla meşgul olan 
mDsteşarlar komisyonunun teıkil 
ettiği tllt komisyon meaaiıine 
devam etmektedir. TAii komisyo
nun tetkikatı onbeı gllne kadar 
bitecektir. 

Nüfus Artıyor 

Ankara 22 ( Huıuıl ) - Baş• 
vekil lımet Paf& yarın veyahut 
sala gllnO 1eyabate çıkacak ve 
Antalya'ya gidecektir. Baıvekile 
bu seyahatinde Antalya meb'u1-
larman refakat etmesi muhtemel-

dir. 
Sthbiyo Vekili Refi.k Bey de 

perıembe rUnU ıarp vılAyetlerin
de bir ıeyahate çakacak, ••veli 
Maniaaya giderek yapılmakta olan 
hastahanenin iopahnı r&rec:ek, 
bilAhare lımir ve Bahkeaire ıri· 
decek, Kütahya tar\kile Ankara-

ya dönecektir. ----

Ankara, 22 (Hususi) - Ziraat 
VekAleti Yüksek Ziraat Mektebi 
ve Enistitnleri teşkilihna Rektör 
tayin edilen Profesör Falge He 
mukavele imza etmiıtir. Profeıiır 
yakanda memleketine aidecek ve 
aileaini alarak avdetle vazifesine 
bathyacakhr. 

Kanserle Mücadele 
1zmir, 21 - Şehrimiz doktor

ları tarafından kanser mDcadele 
birliği namı altında bir cemiyet 
teıkil edilmitir. lımir, 2ı (Hususi) - Yapılan 

bir istatistiğe göre lımir'in nnfuıu 
Oç ıene içinde 6000 kişi artmıştır. ..... 
bu mlieHesedir. Bu dini vazife
nizi yapmak için, ferdi yardıma 
değil, içtimai yardıma iıtirakini:ıi 
temin etmelisiniz. 

Bursa da 

Avrupa kanHr mOc•dele tq
killt ile de temaata bulunacak 
olan bu cemiyetin mak18dı kan• 
serin mahiyeti hakkındaki malfl. 
mat neıir ve tamim etmektr. Böy· 
lelikle erken tedaviye bqlamldı· 
jı takdirde kabili fifa olan bu 
haatahğı berkeH tanıtarak tıb
ripkAr vaıiyeti izaleye çabımaktır. 

Onun için zekAt ve fitreoiıi 
bu cemiyetlerft veriniz. 

Bursa, ( Huıuıt ) - Ticaret 
Odamızın riyasetine aabık meb'· 
ullar.dan fabrik.at6r Osman Nuri 
Bey aeçilıniıtir. 

lSTER iNAN, /STER iNANMA! 
G•çendo Amerikada 20-30 gazetenin uhibl bulu· 

nan bir Amerikan ırazeteci•l tehrimi&o gelml .. Hur~da 
tetll.lkat y8 pacak fotograf alacak ve gazetel~rın~ 
a:ıacaknıı,. Beraberinde bir de fotograf makınuı 

!armış. GOmrllkte adamcatuı:ın. maklnulnl almıtlar, 
yataktır diye kendi•İn• yermemıtler. 

Ameılkah gazeteci birkaç rfin makineeinl almak 
için uğraımıt. fakat çıkaramıyacağını anlaymca ln:smıı 
ve fatanbulu terk edip gitmiş. 

B3yle muameleler karıHmda .eyyah celbl11ln 
mOmkUn oldutuna .ırtı'<, 

iSTER 1NAN, iSTER 1NANMAI 

s 
Münderecatımızın çoklu
ğundan dercedilememiş-
tir. ~ 

~ .... ---------
Kıymetli 
Bir Kur'an 

Adana, ( Husuıl ) - Birkaç 
gUn evvel yefııt eden Tuıla nabl-
yeai mUdUrll Heaan Beyin metru
katı arasında 1006 hicret tarlhindt 
ynzılmıı bir kur'an bulunmuıtur. 

Bu kur'anıkerimin baılıca hu· 
susiyeti hem Uç buçuk as rhk 
olma11, hem de bir tOrk hatatıoın 
yazdığı ayetlerin altında temi:a 
bir JİYe ile tOrkçe T ercOmelerinln 
bulunmasıdır. 

Müvazeneli İktısat 
lktııat Vekili Balıkesir' de 
Mühim izahatta Bulundu 

Balıkeair 22 (Huıuıt) - lktı
sat Vekili Mahmut Celil B. dlln 
öğleden aonra Halk hrkası bina· 
ııoda Balıkesir YllAyetlnin bll
ttın akıamından ıelen mUmeasil· 
lerle iktisadi ve ticari vaziyet 
hakkında uzun uzadıya glSrftıtU. 

Murahhaalar temsil ettikleri mın· 
takaların dileklerini, arzularanı 
bUyuk bir vazife aıkile izah et
miılerdir. 

Celil Bey, verdiği ceva~.ta 
zeytinyağlarımıım ıslahı icap et· 
tiğini, yağlarımızın 11lahı için 
icap eden modern tesisabn yapı
Jacağını, tane ıeytinlerlmiıin 
hariç memleketlere ıtırllmlerJnin 

te,pıin edileceğini, fakat malla
runızı mUıterilere beğendirmek 
ıçm çalıımamız llıımgeldiğinl, 
yeni tesis edilecek fabrikalardaa 
bir kıımınan ıark Yillyetierinde 
tesis edileceğini, çllnkn bu hu· 
ıuıtaki prenıibin mulaıenell ik
tısat ıiıteml oldujunu a&ylemlıtir. 

Cevdet Kerim Bey 
Cnmhuriyet Halk Fırkuı Vi

liyet Kongreainde intihap edi
len yeni idare Heyeti don yazi
zifealne bqlamıı Ye ilk içtma 
ını aktederek rlyuete ittifakla 
Cevdet Kerim Beyi intihap 

etmiftlr. 

Maarifte Tebeddül 
Almanyadaki talebe mllfettı,i 

Cevat Beyin Maarif mDıteıarhtı· 
na, Orta T edriaat Umumi MGdO
rll Fuat Beyin Galatasaray Liıesi 
MUdUrlUğUne, MDfettiti UmumAi
lerden T eYfik ve Hasan U 
Beylerden birinin de orta tedriıat 
mUdOrlDğlln• getirilecekleri söy· 
lenmektedir. Mllatef&I' Salih Zeki 
Bey aıhhl vaziyeti ~olayıaile 
"Yazifeainden ayrılmak ııtemek
tedir. 

Evkafta T~yinler 
Ankara, 22 (Huıuıt) - Mün

hal bulunan Gnmnıhane EYkaf 
MildDrlOğDne Siirt EYkaf Mndaro 
Şevki,Siirt Evkaf Mlldllrlllğflne 
Muila Evkaf Mndnrn Haydar 
Beyler tayin edilmitlerdir • 

Gayrimübadiller 
Ziraat Bankaaı ıayrimllbadil

lere ait emllkin nbıına devanı 
etmektedir. Bu aibi emlAki pl\
rüzaüı olarak baukaya devrede
cek olan lıtihzarat komisyonu, 
dtın sabah Defterdar Mustafa 
Beyin riyasetinde toplanmııtır. 
Şimdiye kadar ban,~aya teılim 
edilen emllkin miktarı 800 l\ 
bulmuştur. Banka her hafta per
şembe günleri 8 • 10 parça emlak 
satmaktadır. Tasfiye edilerek 
bankaya devredilecek olan emlA
kin miktart 4 binden fazla tah
min edilmektedir. 



Memleket Manzaraları 

T<eşanoz 'da 
f(öy Gençlerinin 
Gece Sohbeti 

Ankaraya 75 kilometre me
aafede bir k6y vardır: Keşa· 
ooz. KöyOıı alt tarafmdan 
Sakarya nehrine karııan kU
ç j k bir ırmak, Kirinir ırmağı 
'1kar. Köylü ıuyun sayesinde can
buluyor. Köyün her yeri granit 
kayrlarlıı kaplı, her evi kerpiç 
ve taşlarla örülüdür. Köyün kar
ıısında " Kirinirin " kenannda 
ulu bir kaya kitlesi varki içeri-
ıinde belki kablettarihi devirJer
lerde yapılmış mağaralar, inler 
gö%e çarpar. lnaan bır dakika 
bu ulu kayaya dikkatle bakaru 
kendisini sağlığında mexara gir
maş zanneder. 

Bu kayalar ve inler taı devri 
IM.anlannın yaıayıflanm g6ı.leri
m~n 6niine aerer. Ben bu köye 
misafir olmuftum. Güneş çoktan 
batım., iftar topu çoktan patla
mlfh. 

Yemekler yendi; kahveler içil-
di. Arbk ıobbet başlamııb. De
redoa tepeden konuıulurken gö
•l1m duvarda tebeşirle ya:ıılmış 
birkaç aabra iliJti. Okudum. 

Ak sakallı bir derviş, 
Bir gün buraya gelmiş, 

Rahat etmiş güzelce, 
Bir Je ıığramış felce. 
Tcım o halinde • iken. 

Oda sahibi evinden koşmuş, 
derviş babayı inilderken görmOf. 
Ac mıt tutmuş evine çıkarmış. 
O rada da iyice rehat ettirdik· 
ten ve bir parça tedaviden ıonra 
onu vatanına uğurlamış. Derviı 
taşlı yollarda ıendelerken sırrol
muş. Herkes bu adamın haline 
taıkm şaşkın bakmışlar. ihtiyar 
aırrolunca odanın bir kHıesinde 
yığılı duran buğday kabardıkça 
kabarmış odayı dohlurmuş taşır· 
iDii- Hayır aeven oda sahibi se• 
vincinden delirmiş. Nihayet buğ· 
dayan baıılatile bu odayı mllkem
mcl bir tekilde fimdiye kadar 
itletmif. 

KöyHller y••at ya•at odaya 
doluyorlardı. Keşano% k6yllleri 
gayet uyanık fikirli inaanludu. 
Gençler binicilik ve atıcılık ta-
limleri yapmakla vakit geçirirler. 
Kıt geceleri kahramanlık, efelik, 
başlıca bahsettikleri ve anlattık· 
Jarı ıeylerdir. 

Benim miıafir "olduğum gece 
odaya büt6n köylüler toplanmır 

lardı. Bir aralık oda tabibinin 
bir delikanlıya hitap eden pr 
sesi duyuldu: 

- Ula Amet fU Maıudu ça· 
tıda bağlama çalsın. •• 

Bir ar. ıonra Efe Mahmut 
bağlaqıası elinde ıeldi. Oturdu 
ye başladı. 
Yaz gelince dallar itı1lor yurt olur 
Sivrisinek ağzı dolu kurt olur 
Bir gigiti11 garını el elırS41 

Ôl..e% auuıur güreline dert olur. 
Mahmut efe çaldıkça COfuyor. 

o eoftukça da bir çok ihtiyarlann 
a&zlerinde ıençlik h•hralan 
parhyordu. - M. Necati 

Bir Şerir 
Yakalandı 

Antep, ( Hususi ) - Birçok 
dnayet bldiselerindeo maznun 
olup Suriyeye firar etmiş bulunan 
Ogür Casim iımindeki şerir giz• 
lice hududu geçmiş, fakat Kiliate 
yakalanmıştır. , ____ _ 
Cenup Hududundaki Kaçakçılar 

Ankara 2 J (Huıuıl) - Son 
on beş gün zarfında cenup hudu
dumuzu aşmıya cür'et gösteren 
birçok şeker kaçnkcısı yakalan-
mıştır. Bunlardan milsadcre edi-
len şeker!er otuz hayvan yüklldür. 
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lkt~at 

Edremit 

Van Mamur B• ş b• OJd VeA . .ııvalık 
Ir, e Ir U Zeytinlerimiz 

U 
AH-------- -------------- -- •• Geçende L H. namoaile g~ 

mumı arpteHarapOJanŞebir Bugun ~e~::i:~e%:;~~;!;~~~!:1ck~rç~: 
hariçte rağbet görmediğinden 

T k B• H ı G Jd• bahseden yazıya. Edremit zeytin-8 DJDmayaca ır a e e 1 yağ fabrikatörlerinden Hakkı B. 

Yanın yeni bl1111lerından Halk EYi. Yenlçwfı ve orta mektebi 

Van, ( Hususi ) - Valimiz 
Mithat Bey Muı valiliğine tayin 
edilmiştir. iki seneye yakın bir 
zamandanberl ıehrimizde bulunan 
ve bu mUddet zarfında umumi 
harp senelerinde bir harabe ha
lini almıı olan V anı imar huıu· 
ıunda tasavvurun fevkinde mu
vaffakıyetler elde eden Mithat 

Beyin tebtfili halkımızı çok mU
teessir etmiş, hükumetimiz mer
kezimize elliye yakın telgraf çe

kilerek mumaileyhin Vanda ipkası 
rica edilmiştir. 

lki sene içinde tehrimizde bir 

Adapazarı 'nda 
Dilenciler Pek Çoğaldı 

Adapazarı, (Hususi) - Bele
diye radyo bulunan kahve ve 
guioolardan lubiyat resmi almı· 
ya başlamış, bunun lizerine bire 
takım yerler radyolarını kaldır
mıılar ve keyfiyeti de Radyo 
ıirketine bildirerek tiklyetlerdo 
bulunmuşlardır. 

Diger taraftan ıehirde dilen-
ciler tabammOI edilmiyecek ka• 
dar artmışbr. Adım bapada ber
ke8' rahaaıJL eden bu aaygtlD 
mahlöklar gelen geçene muaal
lat olmakta ve bir alacakJa ıarar-
la para istemektedirler. 

Maraş TUrkiyenin En Ucuz 
Şehridir 

Maraf, (Huıaui) - Şehrimiz· 
de hayat çok ucuzdur. Koyun 
eti on d6rt, keçi 12, sığır 10 
kuruşa bir merkep yftkft odun 10 
kıimOr 20 kuruşa satılmaktadır. 
Lokantalarda et yemeklerinin ta· 
bağa d6rt, etli sebzelerin tabağı 
Uç kuruşa verilmektedir. Denile
bilir ki Maraı Türkiyeniu en ucuz 
ıehridir. Zabitan yurdu Maraşm 
yeglne toplanb yeridir. idman-
yurdu inceaaz takımı ve eınaf 
bandoau her hafta muntazaman 
yurtta mll•amereler vermekte, 
nezih aile eğlenceleri tertip edil
mektedir. Şehrimiz.de ilk TOrkçe 
e.an Sivaalı Haha Naci Ef. tara
fından okunmuştur. 

M. Kemalpaşa'da Bir 
Mahkümiyet 

M. Kemalpaıa (Huauıi) -
Halk fırkau kAtibi iken fırkanın 
926, 927, 928, 9'.!9, 930 senele
rine ait kayt, karar ve tahrirat 
evrakını yakarak imha eden Ah
met Ef. yapılan muhakemesi ne
ticesinde bir ıene hapse mahküm 
olmuftur. 

Kurt:arm Hücumu 
Malkara 20 (Huauıi) - Keaa• 

bamızın Kozyörük köyünde hafız 
Cemil Efendinin ağılına geceleyin 
bir• kurt girerek beş koyunu ağır 
•urette yaralam14 ve iki koyunu 
da parçalayarak yemiıtir. 

kııla, ( 400 ) dOkkinlı muazzam 
bir çarşı, kırma taıla mefruı 
(2) bllyük cadde, mamur bir be-
lediye, genif bir bulvar, Şarkta 
vtıcuduna hayret edilecek bOtftn 
ihtiyaçlara klfj bir Halk Evi 
ıehre zinet ve ıeref "Yeten Gazi 
abidesi, ıehrin merkezinde gfizel 
bir ortamektep, bir çeıme, yeni 
bir memleket hastanesi, jandarma 
dairesi, hapishane, aygır deposu, 
birinci, ikinci gOndüz, Yatı, Ere 
ciş, Adilcevaz, Ahlat, K4zımpaşa, 
Edremit mektepleri ile (Haydar 
Bey) ve ( Örene ) köprüleri gibi 
Herler vilcuda getirilmiştir. 

Vanan imarı huauıunda bUytlk 
bir ferağatle çalaıan •e halkan 
pek haklı olarak hUrmet ve mu
habbetini kazanan lılitbat Bey 
belediye meclisi tarafından fahri 
hemıehri olarak ilin edilmiıtir. 

VaoWar Mup tayin edilen 
valileri için muazzam bir teşyi 
meraıiml yapmışlar, villyetteo 
iskeleye kadar alayla götnrmUt
ler, oradan aynhrken veda nu-
tuklan aöylemişlerdlr. Valimizin 
hareketinden bir gece evvel de 
ıereff erine Halk Evinde muazzam 
bir ziyafet verilmiıtir. 

El'aziz'de Orta Mektep Çok Güzel 
Bir Müsamere Verdi 

El'azia, ( Hutuli )- Şehrimiz 

ortamektep talebeleri tarafından 
talebe nlilerine ~lı güzel bir 
mftsamere verilmiftir. Bu mftsa
merede hllkikmet ve maarif erkl
nile aair birçok zevat hazır 
bulunmuılardır. 

Müaa:nereye lstildll m&rfı 
ile başlanılmıt we pi7ealer mu· 
vaffakiyetle temsil edilmiftir. 

Monoloğ ve milU oyunlar 

Malatya' da 
Esrarengiz Cinayetin Faili 

Yakalandı 

Malatya (Hususi) - Bir hafta 
evvel ormanda &10 olank bulunan 
Ömer karı11 Beaeyiu Huan 
iıminde bir adam tarafından 6'
dürilldllğl anla,Jaıaktadır. Y apt
lan tahminlere nazaraa Beu.,y 
kocası tarafından ihmal ~dildiği 
için Memo otlu Hasan He ıevir 
mit kocaaınia yamndu ayrılarak 
Hasana kaçmlfhr· Yirmi t(On 
kadar iki Aşık ıizlice beraber 
yaıamıılar, fakat neticede Haaan 
bu halin devam edemiyeceğinl 
anlamıf, kadını koca11mn yanana 
iade etınek i•temit. kadın razı 
olmayınca boğup 6ldUrmnıttır. 
Hasan yakalanmrştll', fakat cinayeti 
inkAr etmektedir. 

Malatye'de kar 
iki gUndenberi ıehrimize kar 

yağmaktadır. -----
Maraş Valihgi 

T ekirdağı (Hususi) - Valimiz 
Fahri 8. naklen Maraı ~aliliğine 
tayin edilmlı ve yeni yaJ.ifsine 
baılamak Ozei-. hareket etm ittir. 

hararetle alklfluafbr. Piyealer
de bilb .... Temk, V.ıut. Nmet
tin, Ahmet, Şemai Ef.lerle Ane, 
Sabahat, Rukiye H. lar bDyftk 
muvaffakiyetler g&termltlerdir. 
Talebe velileri mektep mOdllrll 
Emin, m6dllr muaYinl Rahmi 
Beylere Ye mektep heyeti tali
miyesine beyanı memamai1et 
etmi,Ierdir. 

Bitliste 
Kar Yağıyor Ramazan 

Neş' eli Geçiyor 
Bitlis ( Husust ) - Devamh 

ıurette kar yağmaktadır. Bir 
g&nde yağan kano yllkaekliği 57 
aantlmdir. Bu yOzden otomobil 
ve otobtıı nakliyatı durmut, 
hayvan naldiyab bqla•rfbr. 

Ramazan aeCf. eri çok nqell 
g~le, laemea hemen bitlla 
gençler billrdo masnı bqanda 
aahuru balmaktadll'lar. Billrdo 
merakı bu sene çok fazladır. 

Malkarada Kar 
Malkara ( Husud) - mmtlra

mızda iki aydan beri yağmur 
yağmamııbr. Bu yOzden derelerin 
ıuyu azalmıı ve köylerdeki ıu 
değirmenleri fılememiftir. Ku
raklık yftzftnden kışlık zeriyahn 
uru görmesi muhtemeldi. Fakat 
birkaç giindenberi 1ağan kar, 
köylUnlln yUzllnU gllldOrdn. Yağan 
karın mahsulata çok faydalı ol
dup ılylenmektedir. 

cevap veriyor. Bu ceTap ıayanı 
dikkat malumat •e mfttalealan 
ihtiva etmesi basebilo aynen 
neşrediyoruz: 

Zeytinyağı, memleketimiı.in 
milll mabsulab meyanında epey· 
ce bir servet teşkil eden bir 
maldır. Pamuk, susam. araşit 
gibi ecnebi nebati yağlanna ter
cihan dahilde um hem •ıhh1 ve 
hem de iktıaadiyabmma muvafık 
bulunduğu bir 11rada zeytinyajı 
ıarfedenleri baktıa olarak iÜpt 
heye düıllrecelc bir aorette yU
rUtillen mOtalealan taıhihe mec
buru. l H Bey ihü..UU Jalma 
ıabunluk yağ çıkaran mengene
leri gezmiş ve görmiittlr. Zey• 
tinyatcılığımıııo asıl merkezi ola11 
Edremit ve Ayvahk ldSrfeıi fab
rikalarını ge2mi1 boluaaaydı m~ 
dern tavıif ettiği Avrupa fabri• 
kalanndan geri kalmadıfımı11 
teslim edecekti. Şöyle ki: 

Fabrikalarımızda ta•m edilen 
zeytinler evveli Oç kasnaa aynlır. 
Çtirllk ve kurtlu danelcr tefrik 
ve bunlardan sabunluk yağ istih
sal olunur. Mutavasad we Ali 
zeytinler taıa verilmezden evvel 
soğuk su ile yıkanır katiyen 
bozuk ve kurtlu zeytin bulundu
rulmaz. Çıkan yağlar tekrar 
soğuk ıu ile yıkanır, bu suretle 
ta'sir olunan yağ m8cel1A ve 
temiz bandondao mamul lanca• 
larda depo edilir. 

Taze yağlanma makbul ve 
muteberdir. Ta'airden eoara değil 
muvakkat bir mllddet, hatta bir 
ıene bile geçse evsaf ve nefase
tine halel gelmez. Bogfba sat
makta maruz. kalman m0şkil4t 
yağlarımızın bozuk olmasından 
değil. ıu ıebeplerdeo ileri gelf.. 
yor: 

l - Yunan drala.-.ın dl
ıllk almallL 

2- Bizdea bet - m.li i•t:ih
ıali fazla bulunan ispanyanın g.
çen .enedea •'iade mevcat fazla 
miktarda ıtok .U buluamaaı. 

3 - Memleket dahilinde dl-
ter nebati yağlann seytinyağı 
diye halka ıOrülmekte olmasın
dan. 

itte yağlanmımn •hlmaması• 
oıo 1ebepleri bunl•rdar. Boıuk 
olmaıından değildir. 

Satılan ya~ın mliruru zamanla 
değişmesi •arit olmu. Tuhhnt 
edilu nUmuneyo g&e yağ ver
menin imkinı vardır ve daima 
böyle olagelmektedir. 

Edremit ve ayY&hk mıntakaaı 

elye•m balyaya, FransaJa, AJ
manyaya. İngiltereye Ruayaya Ye 
aait memalilri ~cnebiyeye asit 
lizerine killJiyetli miktarda ibr ... 
cat yapmaktad1r. Hiçbir yerdea 
teahhnt billfıu banket edildiğı. 
ne dair fiklyet alaomalDlfbr. 

Şişeler içinde 1ai Atmak 
memleketimizde hemen heme• 
cari deiildir. Bu itle meıgol 
olan •o kDçOk mikyasta ıatıf 
yapan bir iki yer vardır ki bur 
lana yaprnalan muhtemel olaJI 
herhangi bir ih .. lden dol•!: 
zeytinyağı mlatah.ülerimizi me...., 
ve muatep tutmak doğru olanı~ 
Bu hususta lst-nbal belediyeSl"' 
nin dikkatım iatemek daha mır 
vafıktır. .11 Edremit ve Ayvalık ıabı :; 
rindeki fabrikalar rağf ann• ·
asri bir şekilde ta ırir ed_•~ ~ 
Yalmz Edremit kasasa dahdın k. .,.. .... 
28 yağ fabrika81 .ard r 1 b 1_, 
lana beheri 2,3,4,5,6, baıkı ~~ 
buharla ve kısmen de elektrık1'1 
mltebarriktir. - Edremit: Ha 
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·emigeti Akva-
1nı n On Dokuzlar 
Komifes· 

Geçen ~ün, yine bu •Ütunlarda 
tomaa ett'ğiıni:z Ç=n - Japon ihtili\fı, 

mukarrer oldu~u ·zere Cemiyeti 
Akvamın on cfoku:ı:lar heyetine 
geldi. Bund n evvel, bu bey t tara• 
fından tefkil ec!ıle .. ek iki t rafın 
fikirler'ni yakml ıtırmak v bir 
b rı m esa•ı bulmak üzc .. e vücut 
•nilen betler heyeti, llıtll'fı mahal
linde tetkik eden Lort Le)ton h•· 
)'eti raporuna bt naden Çin v 
Japon murahhulanna bir teklif yap-

111 f lı:at ea aon bu r poru beğen• 
lnlyeo Japonlar, heyetin t~klifinl 
)'apılmamıt farzeltiklerioe dair gayet 
lğır vo b karot dolu bir cev p ver
nıiıierdI. On dokuzllir heyeti, bu 
toplantıdan let:fade ederek, bu tek· 
llften Japonların biuiy tına do1'unan 
luaımları çıkarıp buna yeni bir 4ckil 
•ermtye karar vermtştir. Fak t ne 

arip bir lcarardır ki, bundan, me• 
•lenin dit r ır.llkadarı ol n Çin 

heyeti haberdar bile dilmemittir. 
F kat huauat ıurette Uimattnr 
olunc , Çin heyeti batmurabba11, 
On dokuzlar heyetinin Hlal M. Hi• 
inanı• lıfr mektup göndermlf, bu 
tarzı hareketin dfirilat ol adağını 
blldirıni,tir. 

Çünkü iki tarafa teblit dil n bir 
teklifin u sını değiflırebilmek iç'n 
evveli her iki•inin do fikirlerinin 
alınması icap ellerdi. K ldıkt buna 
lllzum görillmemekle k lmıyarak Ja• 
Poııya'yı okfemalt için bu ılk teldi· 
fin geri alındığından da Çinlilere 
bah,olunmnmı~hr. Şu bal, bh .ııulh vo 
nıOaalf'met mil sseaul unvanını taşı
ran Cemiyeti Akvam le kilatmın 
•.aluıtlığına, bir tarnflıhğu a, batla 
birarafhlığına değil tamıımen tnref
rıir bir teşekkül olduğun• de ilet 
•trn z mi? 

Vay, bu cemiyetten havır bekle• 
nıet v :ıiyetinde kalan ve kalacak 
olan millellerin h linci - SilreyyR 

Hindistan'da Kanunu Esasi 
Hombay, 21 - Bombayh zevat 

d6rt giln dav m d n bir konferaoe
t n •onr ilhiren Londrııda kcbul 
dilmiı lan K nunu Eanııi f !ahalim 
~ ı.f deden bir tebliğ ne retml~lerdir. 

u ı: \'at 15 eencı ııonra Hindiıtanı 
~:~~atik bir aurette bir dominyon 

ıne gelm 1 laz:ımgelnıokto o!du
l unu •h ı mi7etle k yd tmektodir
er. 

t 
G ndinln kogrcı ile te,,riki mesnl 

e meal • • • · d' i f . •çın tahlıyeaı fcap cy.c ığ 
1 rıodedirler. 

J p azı 

• u 
Ce evre 21 13 ler komitesi, 

Çin heyetinin mubtır sın vere
ceği cevnbı tehir etmişti. Bunun 
Qzerine Çin lıeyeti bu kararı pro
testo etmiıtir, Çin heyeti, yeni 
Manç1.ui devlf!tinin tlınınoıaaına ait 
karar ile cemiyet aııısından ol• 
mıyan devletlerin tetkik komis
yonun girmeleri hususundaki ka· 
rara ı iayet edilmesi husı.aıunda 
inar edecektir. Çin bu prensip
ler riayet edilmediği t kdirde, 
yapılacak tekliflerin hiçbirini ka· 
bul etmiyecektir. 

)f. Tokyo 21- Diy tin aç lmn• 
smda uzun bir utuk s5yliyen 
Hariciye Nazıra M. Utida, ıon 

jcbol harekatında Japooyanm 
hakla olduğunu söylemit ve Layton 
rnporundaa bnhi le, Japonyaoıo 
milletler c miyeti ile samimi su• 
rette teşriki me at arzUBunda ol• 
duğunu ilave etmi;tir. 

M. Uşida, Japon· Ru 1nllnn· 
sebatından, şrırKtn Kızıl propa
gand sı teblikf'sındon bahşetmiş
tir. Tahdidi te lihat meselesind n, 
japonyan ı ilahhn m n tahdidi 
etrafındaki tekliflerden bnl s -
den harkiy nnzırı, Jnpor.yanın 
şarkta ve cihanda sulk it;in çalı 
tığını ilave etmi~tir. 

, m.tegl orman Evle:ıdi 
Le ıdra, 20 - İngil z E~nu .. sı 

U ınım l\Hldüra M. Montt•gfi Nor nn 
ile Mistree Vorstorn"un evi nt:ceğl 
haber verilmektedir. Montegl\ Nor
man altmış yıışındadır 'e bekArur. 
Kodm 33 ya,ınôadır ve Londra 
Kontluğu l\~ec'is aznsındıındir. Eıkl 
lto"'asmdım 1629 d Lotann111 ır. 

OtnbUsçUlerin Grevi 
Loodr:ı 21 - otobüalerd ç lışan 

ou Lin mclıt grev yapmıştır. 2,891 
otobüo n kliyattan çcı ilmişılr. 

Kuliçin Hatırası 
Vaılngfon 21 Müt~vcffa Rdal-

cOruln:r Kuliçin hatıraBı için bir 
poııta pulu çıkarılacaktır. 

'" I L l l R O ~ A.N ,, 
Muharriri: Eurhan Cahd 

Şimdi i ti e:. i doıt gibi konu· 
tuyorlarde. Binbaşı F ruk çok 
hl\lteh • 

assıs olmuştu: 

dok- Türk varlığı tıt l>ur da 
ce ~or, dedi. Eğer memlel,etin 
onf ıı ~de urulan evllitJarile geride 
Yarı rıd düınnen yavrulara <>lmtts 

n n n d' . k ı _ 
8

.
1 

ımız mn:ı. 

•ev· I 1 eu bu genç kızlar ne 
ınç e h G te 1 • d ne eyecnnla gelirler. 

l1trıQ 11 
•• r o bir genç kız h ata· 

aft '-tnıJerini kaydetmi tL Bir 
Retird'ao ra hep ine birer m ııdıl 

le li:: Knşelet ine markalarını 
- Gtı~cll 
- E-· ~ın ol l..J b 1 

Ç~ğu fakir ail·• ~ı u para arın 
ılc '"'• rın h:aml rı ve· 

a ekmeği ile .. 
yiyen evle larıd bulgur pilavı 
k b ır. Onlard vatan 

a r!'manlart ıçın ö 1 
vgı varkil Y e içli bir 

Ko uşlard 
kahalar geli n şen, şakrnk knh
L • Yor. Hasta skerler bu 
lllOçnk zıy retçileı ile k 

ı b 1 
onuşuyor 

n ara cep e erdeki nıaceral rın~ 
' 1 hyorlardı. 

Binbaşı Farul· kimi kar ~ığ o· 
ları arasında düşman! bo .. uşan 
kimi kum çölleri içinde yokluk 
ve bakım ızlıkla ç rpış n ilüh 
ark daşlnrmm ar md bu U Hl 
llnifor asile dolaşmnkt n bil 
s kıl yordu. Onların ateş ve 
~ iincş!o lcavru!nn yilz! ri, b • 
rut kokusu in n oluk E ole .. -
leri bllyllk mUcndelcnio bir fon· 
a ii gibi)•di. H lbuki k ndi ütlllU, 
temiz ş k ve kadın kokulan 
sinmiı kUrklU üniformn ı, renk 
renk kordel teri ile cepbo geri· 
sini temsil ediyordu. 

Genç ErkAın lıarp c ı hed 
dUımanl vuruşanlurl eri de 
yoklukl boğuşanlnrm içeri ko
ğuşlarda biribirlerini t elli eder 
gibi anlaştıklarını işittikçe demin 
hastahaneuin çıplak duvarları 
nr ısında ıkılıp çay ziyafetine 
giden hanımefendilerin arknsın
dan gitmek bu biribirini anlayan 
ve tanıyan amimi inaaular ara• 
amdım kaçmak istiyordu.. 

-

Amerıka ile Ja· 
ponya arasındak\ 

mOnasebatı siyasi· 
ye zahiren iyi gö
rOn moktedlr. Fakat. 
lıakfkatt.a Akeayı 

Şark meselosl ile, 
deniz kuvvetleri 
rekabeti, bu lkl 
devlet arasında da· 
imi bir lhti'.Af do· 
ğarmaktadır. De
nh; kuvvetlerini 
tahdit etmf.J olan 
Vaşington Konfe
ransından sonra, 
deniz hakimiyetini 
bu lkl devlet b~ 
nlmsomek istemek· 
todlrler. Prav· 
ela gazetesinde çı· 
~ ao bir karik tar, 
biriblriııo kar91 
gülen bu iki dev· 
lotln blribirlerinf 

ı=--__,.._. 

an 

t npillemek iete- ~....d ~ 

a 'ta Ve 

diklerini göstar- . JIJ..n1'~ 
mokto:.lir. .._ __ ...;.;o;...-------..L.--------...ı 

Vaşingto , 21 - M. Huverle M. 
R ıvelt d o ı~bah görO!JmÜşlerdir, 
bı mOUiLatta lngilterG i e borçlar 
mr eleai ıakhında hem n mfizake
ra a g:riiilmcaiorı karar veril ittir. 
Hnriciy" nnzm M. Stımıon d lngil z 
ve Amerikan murnhbael randan mQ• 
:relıltep~bir konfer ntm içtima dnveU 
ıçin lngllterc ile roDzak r tt bulun• 
mak için talimat verilmiştir. Kon-

a-

ı 
feranı mart b ınnda toplan caktı •• 
Bu konfcran ta sade harp borçlnn 
mesele 1 de il, dQnyanı iktıaa 'i 
giiçlüklerl vo bunlarm ç releri d 
tetkik edilecektir. 

Harp borç:lıuınıo bazlrao taksiti 
Amerika r.ıiyui mabafilınl ciddi 
uretto endişeye dOtilrmektedi • 

Mart ayında milzakereler yapıl cak 
olursa t lcaltin tediyeıı g cikec ktlr. 

~---------------·-·-----------~~~-1 Usat Konferansı 
Londr • 21 - Hariciye Nazırı Sir 

jon s ·mon, Cıhan fl,h at Konfer nıu 
için baz.ırhklarda bulun cak komite:• 
nin me a!aine ı .. t'r ve lrnn'a kartı 
lngiliı: noktııinazarını mOdafaa etmek 
(izere salı srimO tekrar Ccnevre'y• 

. g decektlr. 

Baş doktor onun kafa mdn 
ne fırtınalar koptuğunu bilmiye· 
rel. nlalayordu: 

- Burad öylo maoı ralnr 
tahit oluyc rum ki yüreğim parça 
p rça 6 tuyor. Hnstal rdan 1 tnn
bul1u bir neferin canı un helva ı 
istemiş ve bunu kendini ~iynrete 
gelen le rı ınıı söylemiş Öt ye 
beriye çam şır yık maki eçi· 
nen genç k rısı çzıma._ırmı 
y;kadı 'Tı bir zabit hnnuıımd n 
biraz un bulmuş. Kendisi de 
ilci gllnlUk vesika eknıeğioi ata
r k eker lnnş, bir vuç helv 
yaprnı , getirmi . 

Kadm e!inde helva ilo geJdiği 
zam n halsizlikten merdivenleri 
çıka adı. iki glln ekmek y me
nıiıti. 

Binboıı Faruk z ngır z ng r 
titriyordu. Bu tc adüfler ne za
limdi l bütün tez tlarile hep i 
gelip onu buluyordu. Genç 
.,rk ru harp çok ıkılmıııtı. 

Doktor Bey, dodi. Bu be· 
diyeleri artık iz dağıbr mız. Al· 
dığım em ·r hanıml rı ha t bane
uizi gezdirmekti. Ont r avdet 
edince vezifem nihayet buldu. 

Ve oske .. ce sel mlıy r le mer-
divenlerdan indi. 

• Narin iki gOnd nb ri Şişliden 

Bir Yangın Faciası 
Gırnnta 21 - Bir ecza moğaaa• 

sında tiddetH bir yangın çıkmıı, 
bir kr dın Le, çocukölmil~tür. 

Bir Facia 
Morolya, 21 - 60 paket din mlt 

infilak etm' , 33 k:,i ölmüıtür. 

h ber alamıyordu. Birkaç kere 
t lefonla (Me.. 1) ı aradığ halde 
bulıımadı. Annesi genç lnzın 
Erenköyü ldel:i halasına gittiğini 
6yh1yordu. 

Genç kadın merak içinde idi. 
Kocası bazı akşamlar geliyor, 
gayet tabii görOoUyor, bazen 
gelmiyor ve haber de vermiyordu. 
Erte i kşanı erkence geldiği 
vakit her zamanki gibi lAkırdı 
ar ınod paşan n d vctindeıı 
bahsediyordu. 

Evde (N rin) den başka h r
ke genç :ı bitin bu h reketini 
tabii buluyordu. Çlinkll vazifeleri 
lat nbu da olno birçok zabitler 
do hnftada bir, iki gece işlerinin 
başında, nöbette geçiriyorlardı. 

Halt (Narin) bir te dUflo 
hakik ti ğrenmemiş olsa belki 
o d bunda bir fevkal delik 
bulmıyacakb. ÇUnkil binbaıı 
Faruk karısına kurşı ne hareket
lerinde, ne de h'ılcrinde hiçbir 
değişiHik göstermiyordu. 

Genç kadın sıl buna hayret 
ediyudu. 

Genç ıabitin Cengizi sevme i 
kaynannsile ınkaln m ı bile yni 
ioi. Yalnız ortnhktao bahis açıl· 
dı., ı zaman ko lan çabhyor, 
alnında ağır dUwUncelerlo çizgtlerl 
görUnUyordu. 

Gönül L !eri 

Barışmaktan 

Başka 

Çare Yok 
., F aklr bir ailenin 32 yaş 

da biricik oğluyum. Tahsilim r 
tiy 25 enelik hayatım, mekte 
san'nt ve askerlikle geçti, y· 
yaıim da iken bir kız evdim. S 
kiz ene bekledikten sonra ail 
kızı bana vermedi. Kız beni se 
yordu, fakat onu kendi gibi ı.e 
gin birisine verdiler. 

Bu b dlıo beni çok mllte 
etti, ailem de r ncide oldu. bun 
üzerine beni iıtemiyerok bir b 
k il evlendirdiler. Ke,,ke evle 
mez ol ydım. ÇOuld k dm tab 
nlmden f zl g&rgtlsm ve ca 
çıkb. Beı en azap içinde y 
adım. Oç çocuğumua oldu. Kı 

kaoç vo huysuz bir kadın. N 

çocuklanm, ne de ben r ha 
gördlim. Naaihat ettim olma 
Dövdllm, 6ldlire iy dö dllm v 
nihayet anne ine gönderdi 

Şimdi Uç senedir ayrıyız. iki ıen 
evv 1 boşanma davası çta 
Fakat o ayrılmllk istemediği içi 
davam reddedildi. Zevcem imd 

babasının evinde. Ben onun y 
ıilnden başka bir kazay mem~ 
riyetle gittim. Hnlim c naca 
vaziyPttedir. Bu kadmın iftira ı 

yOzünden ayrılan bir rkadnşımın 
kar11mı eviyorum. Onunla ev
lenmek istiyorum. Ne y payım? 

Atlıyım 

oğlum, bir defa kendini temize 
çekme, senin de knb h tll oldu
ğun ntaşıhyor. Oç çocuk babası 
bir ndam başkasının, b husu 
nrkadaımm karısına göz komaz, 

çocuklnranm ana mı döğmeı v 
yuvasına bozmaz. Şimdi de fc:ndt
nın U lUne evlenmek istiyor un, 
mUıa de et te mahkemenin dava
na redde hakla olduğunu öyli
yeyim. 

Benco n doğru yol bu ıihnl
yetini değiştirmek ve çocuklara 
nnlannı getirmektir. Yani karınla 

bnrıımanın yolunu aramaktır. 

HANIM TEYZE 

Kıırısıno, çocuğuna, evine 
sevgi · bu k dar deği iyen bir 
adnmm bir sevda macerası ge
çirdiğine nasıl ihtimal verilirdi. 

Narin hava :lis almak ibti acı 
içinde luvramrken öğlo Uzerl 
telefon genç k zın p rbm n 
döndüğünü haber verdi. 

Meral, onu Şişli'y be liyordlL 
MUIAkat pek heyecanla o1du. 
Meral o sabah ErenköyU den 

inmiş ve rkadaşın t zo h ber 
toplıyabilnıek için hemen c':edl
kodul rın mlihim bir i ta yonu 
olan parhm nın Oç numar in

deki Neriman Han•mefendi): git· 

rnişti. 
N riman H. e ki bir ailenin 

kızı idi. Kocası bir sef ret mfüıte
şarı idi ki harp dolayısile İstnnbu'l 
gelmişti. Esaaen zengin bir ile
ye mensup oldukları için muha
rebenin duyurduğu m brumiye~ 
leri hi setmiyorlardı. 

Bu eski zengiuler yeni türe-
yen harp zenginlerinin ayatil 
pek m gul oluyorlardı. Nerim n 
H. d herknn ivril n, tüylenen 
genç k dınları, yeni ıen inleri 
pek mer k ediyor Onların her 
dedikodusunu } cr• lntibz yarı 
tecesslls ve bir 'I da mcr ki 
bekliyordu.. 
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O,..;-' r-du-ıa-r-da---r-.- "Yahudi Davidin 160 Milyonluk Ordusu 
Kari Mektupltırı 

Gazlı Bombacı Geliyor •.. Savulun Yoldan! .• ,, ~:k1:fc~:';da 
Kıt'a/arı 

Amerika orduıu, bir iddiaya 
göre ıulh a.şkandan doğan bir 
Amerikalı- ilham ile, gazli 

bombaları ha'llil 
lar Yeni Bir hususi hücum kıt-

7ecrü/Je alarile kuvvet-
l' apıyor/ar lendirilmiştir. Be· 

ber alayda bu kıtalardan altı tane 
bulunacakt r. Gazli bncum kıta
larını teşkil eden nefer ve ıabit
ler hususi bir surette yetiştiril
mekte ve bulunlar. attıkları bom· 
bayı hedefe ulaştıracak bir şekil 
ve ıurctte terbiye olunmakta
dırlar. 

Bu kıtaların teşkili, son defa 
vukua gelen b~zı a:sayişsizlik ha
diseleri münasebetile gaz.li bom
balar n kullanılması neticesi, lü
zumlu gör.ülmUştür. Çünkü ken• 
dilerine karp bu. bombalar kul
lanılan adamlar da, bunların te
airini gördükten sonra, maneviyat 
namına bir şey kalmamaktadır. 

Amerika hükumeti, beynelmi-
lel bir ordu vücude getirilip te 
Cemiyeti akvamın emrine yeril
diği takdirde, bilhassa ·bu nevi 
kıtalara fazla ehemmiyet veril
mesi lUzumuna kanidir. Çünkü 
hiçbir kuvvet, bu bombaların 
tesirine mukavemet edememek· 
tedir. Bunun diğer bir faydası 
ise bombalann insanları yarala
mnylp sadece sersemletmesi veya 
gözlerini muvakkat bir mUddet 
için görmez bir hale getirmesidir. 

* DOnya fkbsatçılan, çektiğimiz 
s kmbya bir türlil ça"e bu-

1933 Mal,ad- lamadılr. Çünkü 
• ortada mevcut 

des Senesı dert iJe ona karşı 
deva olarak gösterilen çareler. 
biribirini tutmuyordu. ilim ve 
tekniğin Aciz kaldığı bu derde, 
Papa bizzat çaresaz olmak ister 
gibi bir vaziyet takınmış ve bütün 
dUnyaya ilin ettiği bir beyanname 
ile 1933 ıeneıini mukaddes ıene 
Uln eylemiştir. Hu beyannamenin 
esaıı, Papan n Romada umuma 
hitaben ıöylediği bir nutuktur. 
Papa, bu nutkunda, Y 1ahudilerin 
Tevrat mucibince her on beı ıe
nede bir borçlarını tehir ettikle
rini, ı 933 senesi iıe hiristiyanlığın 
llinının 1900 Uncn devri ıenevl· 

ıine tesadüf ettiği için bu tarih 
dönUmD noktasın(tan bOtUn dnn
yanın biribirine borçlarını bağıt" 
lamalarını istemiştir. Papanın 
kararına glSre mukaddes ıene bu 
nisanda baıhyacak ve Romada, 
o mOnasebetle bllyllk ıenlikler 
YO merasim yapılacaktır Papa, 
bu merasime, blltün dünya Ka-
toliklerini davet etmiştir. lıin 
hakikati iıe ıudur: 

Bu aene ltalyaya pek az ıey-
1ab gelmiştir. Papanın bu daveti, 
ltalyan bütçesinde hasal olan bu 
boıluğu telifi edecek di11t •o 
iktııadl zekice bir tedbirdir. işte 
okadar. - -

Zekat Ve Fitre _.., __ 
MOnferit yardımlar iıtediğimiz 

neticeyi vermı::t. B ıyram münasebe
tile vereceğimiz ıteklt ve fıtreleri
miı.l fU veya bu fakire vermek 
dağınık ve faydasız bir yardımdır. 

f ııkat bunu Hila.iahmcr, Hiınayei

etfal ve Tayyare Ccmiy~ti ~bi Oç 
hayırla miluıuenin eline teıllm 

edeuek azami yardıma .. apmış ve 
en büyük ıcvabı kazanımı oluruı. 

Bu ıene sekil ve fltrenlzi Tayyare 
Cemiyeti taraf ındau toplıyan tetkl
J ita veriniz. 

Sabıkası Olan Davit, Unkapanında Kancayı 32 Taktığı Işık Yok 
Belediyemizin tehrln tenYlrab 

Zeytinyağı Fıçılarını Nasıl Avlayordu? lılne ehemmiyet Yerdiğini glSrll
yoruz. Fakat buna rağmen ıelıri
miz dahilinde bir kısım ıokaklaı 
el'an karanlık içindedir. Bu kıt 
gecelerinde karanlık sokaklarda 
yOrllmek çok mlşkül ve çok 
tehlikeli oluyor. O kadar ki 
bazan yağmurlu havaJJrda g .. 
celeri komşuya bile gitme müm
kün olmuyor. Belediye bu mese
leye bjr çare bulursa çok hayırlı 
bir iş yapmıı olacakt r. 

Yahudi Davit.. Bu isim ıize 
biraz tuhaf gelecek •• Ne yapalım 
ki, Dav.id.in adı budur. Ona yal
nız Darit deseniz, cevap bile 
vermez. 

Yahudi Davidl geçen gOn 
hapishanede dinledim. Davit, 
kendisini :ıiyarete gelenlere tatlı 
tatlı bir şeyler anlat yordu. 

Yanına sokularak ı&zlerine 
kulak verdim. 

32 sabıkalı Davidin nasıl deli 
olduğunu kendisinden dinlediğim 
gibi yazıyorum: 

- O s;llnler, çok efkarlı idim. 
Tevkifhanede başladı canım ııkıl• 
mıya. •. 

Davit.. Oğlum. bu böyle att
miyecekl Dedim .. 

Bir sabah koğuşta: 
- Ey cemaat!.. Savulun. •• 

GeliyorJarl. Diye yatağımdan fır
ladım .. 

160 Milyonluk Ordu 
Herkes ıaşırdı: 
- Kim geliyor Davit ? 
- Susun be.. Görmüyor mu-

ıunuz.. ÇengelköyOo arkaııoda 
yirmi tane zırhlı var ••• 

- Ne zırhlısı? •• 
- Hay budalalar... Davidin 

donanması geliyor bet.. Yahudi 
Davidin donanmasını görmüyor 
musunuz? 

Bit az sonra, ıesimi bir kat 
daha yükselttim: 

- Nah, işte ordularım da 
başladı yüriimiye... J 60 milyon 
asker bu .• Şaka değil.. Davidin 
160 milyon askeri... Savulun bel 
çiğneneceksiniz .•. 

Koğuştakiler, bana tuhaf tu
haf kakmıya başladılar. Amma, 
ben de delimiyim, deliyim. 

- Gözlerim, çanak gibi açıl
mış. Çenelerim takır takır öter .• 
Bunlar benden korktular. Hemen 
doktora haber saldırıldı. 

Doktor gelince ben yine 
bozmadım: Telefonla konuşuyo
rum gibi haberler alıyordum: 

- Nededin? S rayburnunda 
mı? Peki! orada beklesinler •• Ben 
emir vermeyince kimse yerinden 
ayrılma11n.. Ateşi dedim mi, bat
larsınız bombardımana .•. 

Davldin Donanması 
Doktor, gUlnıiye başladı: 
- Ne oluyorıuo Yahudi 

Oavit? 
- Biç paıam •• aağ!ığınıı.? 
- Kimiule kouuşuyorıun 

böyle? 
- Telefon ettiler, paşam •• bi-

r.im donanma saray burnuna 
gelmiş. 

- Ay HDin donanman mı 
var? 

- Elbette paşarn •• donanmam
da var, askerim tle... Şimdi bir 
emir verip .. alet f,. deaem 1ıtan
bul içinde korkuıundan horozlar 
bile 6tmez. 

Doktor, bunları işitince, 
daha fazla beklemedi. He-
men raporu yazıp beni Tıbbı Ad
liye gönderdi. 

Tıbbı Adllde beni haftalarca 
ml1şahedo altına aldılar. Oracla, 
deliliğim iki miali arttı. Kapımı
r.ın liatilnde kllçük bir delik var. 
Doktorlar, bizi o delikten g6ıln
yorlar, kim fazla bağırıyor, kim 
De yapıyor, görilyorlar. 

Deliler Arasında 
Ben bakudam. delikte blrial 

Sabıkalı DatJit çatJa/dan entarisile 
boy gösteriyor 

varse, kalkardım ayağa... Orada
ki delilerin yataklarını ıırtlanna 
verip iki ııralı karşıma dizerdim. 
Aralarından geçerken: 

- Baki kumandası verdi· 
ğim gibi. hepsi beni 1elAm
larlardı. Ben de ipten yap
tığım kılıcımı sallıyarak araların
dan geçerdim. 

Delileri. öyle korkutmuştum 
ki, benden habcrıiı. nefes ala
mazlardı. Daha böyle ne maska
ralıklar yapmadım. Nihayet, beni 
.. delidirn diye tımarhaneye gön
dcrmiye karar verdiler. 

Kapalı bir araba içinde sekiz 
on deli ile timarhaneye giderken 
yolda bir iş daha yaptım. Ara
badaki delilere birdenbire: 

- Eller yukarı! diye bağır
dım. Korkularından hepa.i ellerini 
kaldırdılar. Bir taraftan da ı:Uya 
tabancama davrandım: 

- Kıpırdamaym.. Yakarım! .• 
Delileri admakılh yıldırınca 

birer birer ceplerini aramağa 
başladım. Kimiodfl bir lira, ki
minde iki lira, kiminde otuz ku
ruı, ne buldumsa aldım. 

Mazhar Osman Beyin 
Karşısında 

Onlar da galiba benim gibi 
yanm deli, yarım akıllı cin.
tendi. Hiçbiri ıeı çıkarmadı. 

Timarhaneye gelince, çok 
dikkatli davranmak lizımdı. 

Mazhar Oımana meı am an
latmak kolay deği!dL Bunca 
sene. delilerle uğraşa uğraşa, 
adamın gözUne baktığı gibi deli 
midir, akıllı mıdır ani yordu. 

Ben de onu bildiğim için bu· 
nda sahiden deliligi ele aldım. 

Mazhar Osman Bey, bir sa
bah kuğuşları gezerken beni 
karyolanın albndıı buldu. Kar
yolanın nıtnoe yatayım da, ken. 
dimi zorla kapı dıfart mı attı
rayım? •. 

Aklım başımda olıa, bmar
banede itim ne? 

Mazhar Oıman B. beni kar
yolanın altından çıkartarak yanı
na getirtti: 

- Adın ne ıenin? 
Ağzımı burnumu çarpıtarak 

glllmeye başladım: 
- Benim üç tane adım var •• 

Koraan Davit.. Yahudi Davit, 
Kumandan DHit.. Sen hangisini 
ıoruyoraun? 

- Peki, ncrde oturuyonun? 
- Ben Oç yerde otururum. 

Balatta Tahtaminare mahallesi.. 
Kızkuleıi, Deniz mahallesi Altı
kulaç ıokağı .•• fener açıkla rıyedl 
ditek llstünde kırmızı köşk.. 

Sen hangisini soruyorsun? 

Deliler Peygamberi 
Uzatmıyalım, Mazhar Osman 

da benimle başa çıkamıyacağım 
anlamıştı, Koğuşta, hiçbir delinin 
aklından geçmiyen ıeyleri y pı
yordum. Bazı giln peygamber 
postuna oturarak etrafıma top
ladığım delilere emirler veriyor, 
bazı gün . de onlara top tüfek 
talimleri yaptırıyordum. Arasıra, 
yine deliliğ;m tutar. Amma eskisi 
gibi deliremiyorum. 

AkıJlandığım zaman dehıetll 
açık glSz olurum .. Deli oldum mu? 
kimse ıokulmasın yamma. •• 

Yahudi Davit, elini ıimdiye 
kadar kana bulam&mlfbr. AkL 
üstUno gah gelip gib giden bu 
yarım divane, denizi karadan 
çok ıever, hemen bütllo marifet• 
leri denizdedir. 

Bir zamanlar, Unkapanı bke
leıindeo, K.rak6ye aktarma edi
len zeytinyağı fıçılanna muaalJat 
olmUJ. Eline geçirdiği birkaç yllz 
metre uzunluğunda bir halatın 

ucuna kancayı takar, mama biraz 
açılınca fıçılan birer birer denize 

Aksaray: Büsamottbı 

Eroin Meselesi 
Birkaç gün evvelki .. Son 

Posta" da İstanbul zabıtasının 
kokain ve eroin iptilaaına karşı 
sıkı bir mücadele açlığına oku
dum vo bu mücadele neticesi 
olarak bazı kokain kaçakçllarının 
meydena çıkt ğ na dair bavadııler 
gördilm. Polisin bu milcadeleıl 
beni çok memnun etti. Ben eski 
bir kokain mübtef asıyım. Bir ara· 
lık bu müthiş zehirin uzun mlid
det esiri oldum. Fakat sonralan 
ölOm tehlikeleri geçirdiğim için 
doktorların iırar ve tehditleri sa• 
yesinde bugün bu zehirden tema
men kurtulmuş bir vaziyetteyim. 
Bunun i~indir ki ufaL bir yardJ. 
mım olur diye birkaç satır kara
lamıya lüzum gördüm. Her ne
dense bir takım gençler buglln 
eroin kullanmıya karşı inhimak 
gösteriyorlar. Bunları bu felaket 
uçurumunda., kurtarmak için yal
nız polisin milcadelesi kAfi gel• 
mez. HilAlibamcr ye yetil Jhlll 
gibi cemiyetler de bu meseleye 
gençliği bu zehirden kurtarmak 
için gayret 1arfetmelidirler. Bu 
buıuıta doktorlarımıza dilşen 
vazife çok bllyüktür. Hatta ik& 
danm olsa kokain milcadcleal 
için bir mecmua çıkarırdım. Fakat 
ne yapeyımki bugün kendimi 
geçindirmek husuauoda bil• 
mGfklllAt çekiyorum. 

Nlıantatı: A. E 

dUşUrDr, ıonra balatla çekip [L ____________ ] · 
·~mrmış. Cevaplarımız 

Nasd Yapmı'? 
Davit, bu vak'ayı ıöyle anla

tıyor: 

- Bu ite aylarca de•am et
tim. Kimıe ıınına eremedi. Ge
cenin karalığında uzattığım halatı 
gören olmadığı İçin evvel4 fıçılar 
kendi kendine denize yuvarlanı
yor zannedildi. Sonra baktılar ki 
her gece birkaç fıçı meydanda 
yok. Unkapanından Karaköye 
kadar iki ıabile bekçiler koydu
lar. Yine nafile 1 •• Tam köprOden 
geçerken, fıçılar ıanki kendi 
kendine cumburlop denize dOtO
yor ve geri geri gitlerek ıGzden 
kayboluyordu. 

Fıçılan aııranıti kim olduğunu 
bir türlO bulamadılar. Kimbilir 
belki do lıe cinleri perileri do 
katııtıracaklardı. Fakat bir gOn, 
biıim foya meydana çıkb. Yine 
böyle fıçılardan birine kancayı 
takmıı. çekmiye hazırlanıyordum. 
bir de ne göreyim: Fıçının için
den bir polis çıkmaz mı ? 

Eh.. Yahudi davidi g6rmeli •• 
El ayak buz kesti zavallıda.. 
Tabii, yAkalayıp attılar içeriye.. 

Yahudi davit, artık epeyce 
akıllanl\Jlf g6r0nmektedir. Ha
pishaneden çıktıktan ıonra alnı
nın teri vo elinin emeiile geçi~ 
mek buauaunda kat'ı karan var. 

lf. .. 

R. Kemalett.ın BeJt ı 
Ganderdiğiniz mektuplan oku

duk ve şik&yetiniz.in nar.arı dik
kate alınması için IAzımıelu 
makamlara ıı6oderdik. 

* Fatihte HOııeyio R09tO Deye: 
Bu buıuıta Belediyenin bir 

karan vardır Ye bu karar tatbik 
edilmektedir. 

l!. O. Hanıma: 
Hakkınızı teılim etmemek 

mllmkün değildir. Fakat ne yapa
lım ki ortada ıarib bir kanua 
vardır. Bu kanunun emrini dini .. 
mek lbımdır. 
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Haftada Bir Defa Neşro-
lunur Ve Bütün Dünya 
M.atbuannı Size Getirir1 

GÖRD0KLERİMİZ Dünya Matbuatında Çıkan 
Meraklı Hikaye, Yazı Ve 
Makaleleri Bulacaksıniz. 

933 Senesinde Radyoda 
Mühim lnkıliplar Olacak, 

Radyoda 1933 ıene1I içinde 
mfihim inkılAplar huaulo gelece~I 
haber yeriliyor. Radyo mütehas
ıııları 19?3 enesiuin televiziyon 
Ye mikrowovo ıeneıi olacağını 
a6ylllyorlar. 

Televiziyon zaten iki aene
denberi tabik sahasına geçmiştir. 
Bilhassa Amerikada hemen de 
her tarafta televir.iyoD radyon 
kadar taammilm etmiıtir. Fakat 
Iİtndiye kadar ahnan resim kAfl 
derecede vazıh değildi Ye televi
ıiyon makinesi pahalıya malolu
Jordu. 

Bu ıene televiziyonun radyo 
kadar ucuı ve milkemmel bir 
bale getirileceği ve televiziyonun 
da oparlar gibi, makine içinde 
bulunacağı tahmin ediliyor. 

ikinci inkılAp Mikrowove de
dikleri kısa dalgalardır. Şimdiye 
kadar radyolarda uzun ve orta 
dalgalardan istifade ediliyordu. 
Kııa dalgalara tamamen tasarruf 
mUmknn olmuyordu. 

Beı OD senedenberl radyoya 
kıaa dalzaları tatbike çalııan 
Markoni nihayet bu tecrDbclerin-

' 

de muYaffak olmuı ve eserini 
tatbik aahasına koymak llıcre 
lngiltereye gitmiştir. 

Markoni bu keşfini evvela 
Vatikanda tecrllbe etmiş ve al· 
dığı mUsbet netice llzerine, papa
lık telefonları kısa mevco Uzerine 
aeı alıp verecek ıuretle tadil 
edilmiştir. 

Markoni ikinci tecrllbeslni 
ltalya aahili ile kendi yab ara· 
ıında yapmlf, Bunda da mu•affak 
olmuıtur. 

balyan muhteril diyor ki ; 
" Şimdiye kadar bir metreden 

kııa dalgalarla konuşabilmek için 
ahizenio ve merkezin biribirini 
görecek mesafede bulunması 11-
zımgeldiği kanaati Yardı. Fak at 
uzun tecrllbelerden ıonra, naza
riyeco muhil göriilen bu netice
nin mllmkün olduğunu tesbito 
muvaffak oldum. Bu dalgalardan 
istifade için yeni sistem IAmbalar 
yaptım. Son 18 ay içinde bu 
llmbalan daha mnkemmelleştir
dim. Şimdi artık kısa dalgalardan 
istenildiği gibi istifade mümkUo
dOr. Ve radyoda mlibim bir inlu
llp vncude getirecektir. " 

Dünyanın En Mükemmel Tiyatrosu 

Yu~arıda resmini gördllğOntıs ulon, dOny•nın en mllkemmel ve 
en mo ern_ tiyatrosudur. Ncvyorkta Rokfeller tarafından yaptırılan 
bet .Y~Z mrlyon l}ra aarfedilerek Yllcude getirilen muazzam radyo 
ıehrının ~usust byatrosudur. Bu tiyatronun içi, ses aksettirecek blltün 
f enn1 tertıbab haiz olarak yapılmııbr. 6000 Myird alacak derecede 
biiyüktnr. 

Güzel Çehre Değil, Güzel 
Vücut Müsabakası 

Dilnyanın her tarafında her 
ıene muhtelif ve cins cins güzel· 
lik mllsabakaları yapılır. Bu mü
sabakalar hazan yalnız bir mes· 
leğe mensup kızlar arasında, 
bazan bir şehir kızları arasında, 
bazan da bütün bir memleket 
kızlar1 arasında açılır. 

Keza güzellik mOsabakası 
hazan güzel göz, güzel yUz, gtı· 
zel ıırt gibi garip garip ıekiUer 
de alır. 

Şimdiye kadar gllzellik mUsa• 
bakalarım idare eden bir İngiliz 
müessesesi, müsabakalarda kaza· 
nan kızların ekseriyetle güzel 
yilztt malik olmaları sayesinde 
faikiyet kazandıklarına dikkat 
etmiş. Hakemlerin güzel bir yilz, 

ıiyab bir çift gaı karşısında 
iradelerini kaybettiklerini görmüş, 
vücutça çirkin olduğu halde bir 
çehre gllzelinin gllzellik müsaba
kasını kazanmaıım doğru bulma· 
mış, ve yeni tarz bir mfisabaka 
tertip etmiştir. 

Bu müsabakaya girmenin 
birinci ıarb, yüze mllesscsece 
hazırlanan bir maske konmasıdır, 
bu maskede yalnız iki gözle bir 
ağız için üç delik Yardır. Aksi 
takdirde kızın yDzilnil görmek 
mümkün değildir. Bu suretle 
yalnız vücudiln güzelliğini nazarı 
dikkate almak, ıonra maskeleri 
Çlkanp yl\ze bakmak lmkam 
temin cdilmiıtir. 

Bu ınllsabakaya_ 40 kadar 

kız iştirak etmiş, hakem heyeti 
bunlar içinden beğenmediklerini 
çıkararak güzeli on iki kız ara• 
ıından ıeçmiştir. l~te yukardakl 
gardüğünllz resim J2 gfizelin ha• 
kem heyeti huzuruna çıkışların1 
göıtermektedir. Bu güzeller ara
ıında birinciliği kazanan aağdakl 
uzun boylu kız olmuştur. 

Vücut birinciliğini kazandık• 
tan sonra hakem heyetini bir 
telAş almış. Ya kızın yilzQ çirkin 
çıkarsa! Maske kaldırılmış, be• 
reket versin kız yüzce de diğer
lerine faik çıkmış. 

Böyle bir müsabaka bizde 
yapılıa herhalde müsabakayı 
kazanacak pek. aı kız bulunur 
sanırız. 

İngiltere - Amerika Hava Seferleri 
Atlaa Okyanoaunu kDçUk tek 

utıhla bir tayyare ile ilk defa 
geçen ce11ur Amerikan tayyare
cisi Lindberg, bu defa Nevyorktan 
Londraya bir uçuı yapmak ilzere 
hazırlanmaktadır. 

Fakat bu defa bineceği tay· 
yare, tek ,atıblı kilçük bir tay• 
yare değildir, 54 yolcu Ye postayı 
hamil muazzam bir bava aefine
ıidir. 

ôtedenberl Undberğin hayali 
Avrupa ile Amerilı:a araaında 

1 
muntazam tayyare postaları tesiı ı 
etmektir. Bu hayale birkaç zengin 
Amerikalıyı da inandırmış ve 
AUas Okyanosunda hava aeferleri 
tesis etmek üzere büyük bir bava 
tirketl 'fllcude getirilmlıtir. Bu 
ıirket timdi iki bUyllk tayyare 
yaptırmaktadır. Bu tayyareler 54 
yolcu. eşya ve poıtayı taşıyabile
cek derecede büyük olacakbr. 
Yolcular tayyarenin kabinelerinde 
rahat rahat uyuyabilecek, )emek 
aalonunda yemek yiyecek, hatti 

koridorunda danı edebilecekler
dir. 

Tayyare sabah aaat aekizde 
Nevyorktan kalkacak ve erteıl 
ıabah erkenden Londraya vara· 
caktır. 

Bu ıeferleri yapacak kumpanya 
aylardanberi Atlaı denizlerinde 
tetkikat yaptırmaktadır. Irlanda 
civannda bir adanın konak ma
halli ittihaz edileceği anlaıılmak• 
tadır. Sef ~rlere bu yaz baılana
caktır. 

Parisin En Güzel Gözlü Kadını 
Gnzel glSzlll kadına ıeçmek, 

gllzellik mllıabakaıında CD gDzcl 
kızı bulmaktan daha iDçtlir. 
Gaz herkese göre manasını de
ğiştirir. Sizin için aihirklr göril· 
nen bir gaz başkasında ayni te
ıairi yapmıyabilir. 

Bu hakikat, bu defa Pariıto 
yapılan bir gllzellik mOıabaka
•ınnda bOyllk bir gtlrQltnye ıebe
biyet veraıek ıuretil doğruluğunu 
la at etaıiıtir. 

p Paria'io en gllzel glSzlll kaadt-
nını bulmak llzere bir müsabaka 
tertip edilmiı ve seçme işi bir 
tiyatroda yapılmış. Hakem heye
tinin 40 gllzel göz arasından aeç
tiği en gllzel göz ıeyircilerin 
boşuna gitmemiı. Netice ilin 
edilir edilmez ıalonda bir kı
yamet kopmuş: 

_ Suzi'yi iaterizl feryatları 

aruında hakem heyeti ıaşırmıı, 
bunun Ozerine ıeyirciler arasın· 
dan kadın fotogrefı çıkarmakl~ 
tanınmlf bir fotografçı, gilzel 
manken nçmekle tanınmıı bir 
terzi •• artistlerini aeçmekte 
aevluaı berk11e tealim ettirea 

1 

bir tiyatro mOdUrllnden mllrek· ı 
kep tlç kiıilik yeni bir hakem 
heyoti teıkil edilmif. Bu boyet 

yarım aaat ıUren bir imtihandan 
ıonra Suzi'yi Paris'in en gUzel 
ıöalO kadını olarak ilin tmiıtir. 
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İTTtBAT VE TERAKKİ 
Her hakkı mahfuzdur. - Nasıl doldu?_ 

................................ Nasıl Yaşadı? .• 

Ttfrika No. 43 Nasıl Ôldü? .• 

Fransa ile İtalya Arasında 
Yeni Bir Hidise 

İtalyanlar, Bir Fransız Profesörünü Ca-

A k Ah R B D M h 
sosluk fthamile Tevkif Ettiler 

rtJ met JZa ey, amat a mut Franaalleltalya ara11nda J•nl 
bir hldi.. oldu, fakat b-

p G.b. 8. R k. K I t •sa•·n· ı&zd•n ı•çirir•ek. "" ... aşa 1 1 ır a ıpten urtu muş u Dın, yeni değil, ta dlrt ay enele 
raci bulundupaa, iki tarafta ela, 

De<li... Ahmet Rıu Beyle 
prensler pfırdılar. Birbirlerinin 
Ynz .ne bakakaldılar. Ahmet R za 
Bey derhal kendisini toparladı: 

- Fakat biz, mDalOmanız.. 

dinimizin icap ettirditl .. yleri 
yapmak lıteriz. 

Diye ce•ap verdi. M. Mugen 
bu 16dere: 

- Ewet.. bu, hakluo•zdır. Hen 
ıizi bundan men etmiyorum. Nn
may;fkArane dzler elylemet11ek 
Ye aultaaın aleyhindı aatuk irat 
etmemek fUtİle •• iltenPaİ• 
JBıJRbilininiz. 

Diye mukabele etti. Ahmet 
Rıza B. , bu kaçaraalcb noktadan 
iıtif ade etmek iıtedi: 

- Biz, aadece daa •decetiz. 
v •... 

Dedi. Fakat M. Mugen, kat'ı 
bir ifade ile Ahmet Rıu Beyin 
ı&zlerini kesti : 

- Bir ıart ile.. Franıızca 
ı&yliyecekainiz. Ben de bunları 

ifiteceğim •• 
Demekle iktafa etti. 
Artak, fazla zorlamanıa hiçbir 

fayda temin etmiyecejini onlar da 
anlam şlardı. Buna binaen ıöıll 
kısa kestiler. Taliıiz Mahmut 
Paıao•n n•'tıoı bu yabancı diyar
da, yabancı topraklara terkettiler. 
Tasarladıkları proğramın bir 
maddesini dahi tatbik odeme-
mekteıı miltevellit bir aciz ve 
teessDr içinde çekilip gıttilw. 

Ertesi ıln. Müair Pqa scf a
ret im.•mı Mutafa Efendi ile 
ıefaııret memurlarandan birkaç 
kişiyi {Perll1ez) mezarlıtıaa gln
derdi. Mahmut Pqının mezarmda 
kur' nn okuttu. Dua ettirdi. Bu 
auretl• artık (Damat Mahmut 
Patı) raileaine, nihayet Terilmi,tl. 

• •• 
Ahmet Rıza Boy, bu ıuretle 

Damat Mahmut Pqa sfl>i bir 
rakipten kurtulduğuna pek o 
kadar ıe•inememitti. 

ÇOnkft, timdi de karfıııoa, 
boylu boyunca Prenı Sabahattin 
Bey dikilmittL. Ptens Sabahattin 
Bey bütün buıUnkil 1efalet •• 
mabrumiyetlore göğla ıeıiyor; ve 
bu bbyOk muka ıemetinin, yar o 
kendiıiuo pek parlak bir istikbal 
yaratacağına hllkmediyordu. Bu· 
oun içi ıı herhaari kunetle, her· 
hangi ıekilde olursa 0111111, IODU

na kadar mDcadeleye karar •er
miftl Blbuaua pmdl Janında 
lamail Hakla Be, pbl bir 1ar
dımeısa da nrdL 

Son aefeeiae kadar Damat 
Mahmut pqaya maaYeaet Ye his
met edea lamail Hakla Bey, tim
di de ona oiulJarma •mahir 
" muavin olmufta. Ba da ... 
bepm dejilclL Çlakl ba ut, 
ukidenberi Ahmet Raa Beyden 
aefret ederclL Hatta bir aralık, 
Alamet Raza Beyi du.Uoya bUe 
UY t etmlftL Neteldm ba hUIU
met, •on umaalara kadar deYam 
etti. Her iki taraf biribiriol en 
ap •• ea hayaiyettfken elrDm
lerle ittibam eyledL 

Abdillbamit, gerek Mfir Mlair 
B. waSJtuile Ye ıerek dipr birtakım 
buıua1 veaaitl iatihbariyesile bDUlo 
bunlardan haberdar oluyor, Jan 
Tlrkler ara•ıaa airea ba nifak 

rren• LGtfuH•h .. yln lllzzat J•zd• we Mı81r Hltllwl Allll•• Hllml 
P• .. J• w•rdlll teallhat un•• 

ve teıettüt tden büyQk bir mem· 
nuniyet hiuediyordu. Hftnklr, 
Damat Mahmut Pa,anm •efattnı 
mfttelop: 

- Çocukluk etmesinler, 1.
tanbula d6nıilnler.. Onlar da ba· 
balıırının akıbetine uğrayacaklar. 

ettiji bu iki hemprezadeainl 
lttanbula aldırmak için her YUl

tadan istifadeye çalıpyordu. 
O esnada, ( Mısır Hidi.t, 

Abbu Hilmi Pqa ) Parise gidi
yordu. Abdillbamit, HidiYe haber 
ganderdi: Prens Sabahattin Bey e 
biraderi LOtfullab Beyin avdet
lerini temine çalıımuını rica etti. 
Hidi•, Parise geldi. sefarethaneye 
uğradL Henllı ( yezir ) olaa aefir 

bu mllnaHbetle, .az •• hareket
lerinde gayet ihtiyatla banket 
ettiklerini ılrlrllz. M...ı. pclun .... 

Frawnıa bUhaua topp. 
baleatik Ye mllıendla sibl ha 
mllteba•llan Jetiftirea PoUtell
nik mektebinla tetkikat ....... 
Mldlrtl M. E7da ltal1a'da Jap
bfı bir Hyalıat ema•nct.. CiP 
..aalda ltlaam edilerek teftil 
olaam111tar n cllrt aycluberl 
aeuret albada tatalarak ki ... 
ile glrllfttlrBlme...kteclir. 

Ba ut, b•da cllrt •J nnl 
mezwaiıet ..... •• ba •ıaale 
yetial ltaı,a' da ıeçirmiJe bnr 
Yennİftlr. Seyahata çıktılı ..... 
beraberinde bir de kadua kltlp 
Yarda. M. Eyd11 ba kadınla IJe. 
rabu, tetklkabu, lta11a'aın Alp 
datlarıncl., ltalıaa • Fraaaaa 
hududuna ci•ar Adda Yacliala
de, F qiat mUWerine 1aptır
dıfı mllhim tahkimat, ldro-elek
trik •• sair Nafia teaiaabaı mena 
ittihaz etmiftir. Bu mlln ... betle 
yan1na, bir de, hUIU bir fotopaf 
makiae.ı almlfbr. ltt• ba ut, 
kadın kltibi ile beraber ba teai
ubn, sırauna g&re makine ile, 

... ,... 
t.vldf ...... 1apda taleklual 
aet1ce11ac1e .._,_ a...,. .-
...._.... .. cl&t .,.. .... 
arada ••Ylnl ~ Şlm• 
..... bir ....... ........_ 

~ -•k••e ·~· il. E,U'm tevkifi, lta11aa _. 
.. tua t.ralıaclaa alluiae .eldap 
J•ımuıaa mllaade eclllm..ı .... 
riae aalaplllllf, F rauaa lalk6-
metl, keadlaiain içtimai •nkiW 
ileri llrerek laerbaap bir ... t1. 
ha zattaa flplae ed11eml1eceiial 
beyan Y• talall,. ..tllmetini lltimu 
etmit• de ltalya hllklmetl, M 
_..caata kat'ı bir reci ce•abe 
nrmemekle beraber meHlenia 
muhakeme neticui aalaplaca;u. 
bildirmekle iktifa etmiftir. 

Politeknlk Mektebi. mahiret 
itibarile ukorl bir mnea.... ad
dedilebileceği, MDdllrllDOn de bir 
Jeneral olduğu nazarı dikkate 
alınıraa, me!ele, unnedildiğindea 
daha ehemmiyetli bir mebiyet 
anetmektedlr. 

Diye Prena Sabahattin Beyle 
biraderi Lutfullah Beye haber 
göodermiıti. Lutfullab Bey, as 
çok bu cihete tem•yOI ettiği 
halde, Pre'lı Sabahattin 8. buna 
mani olmuıtu. Çiinkft artık Saba· 
hattin 8. hayatını yeni bqtao 
tanzim etmek Ye mllcahedesine 
de yeci bir programla daha tid
detli bir surette devam eylemek 
istiyordu.. Fakat bntna bunlar 
için para JAzımda. Ermeniler .... 
kili gibi para Yermiyorlar ver• 
dikleri paraları da senetlere rap
tediyorlardL Bu iki birader, bu-

(MDnir Pata) ile g6rilşt0. Prensleri 
sefaretneye davet ettirdi. Prens 
Sabahattin Bey, bu davete icabet 
etmedi. Fakat prenı LntfuJlab 
bu fıraatt .. o istifade etmek istedi. 
3cfarete gelerek Mlloir Pa1&nın 
huzuru:ıda Hidivle giirftıtD. Baza 
prtlar dermeyan eder~k on gftne 
kadar l·.tanbula aYdet edeeejinl 

sırasında İH el ile resimlerini 
alıp teabit ederken mahalJi jan
darmanın ıOpheıini uyandırmıtbr. 
ltalyan jandarmaıı, hftviyetini bil
mediği, fakat bal ve hareketini 
tOpheli g6rd0ill ba aatla lcadam 
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nun da kolayını boldular, bonolar 
tertip ediyor, kııa •adeli aenet• 
lerle ıundan bundan paralar ahyor, 
fakat bunlan tediye etmiyorlardı. 
Artık bOUin Paris mabafiliode, 
bu iki biraderin kredisi fena halde 
dUtmllttG. Alacaklılar, ellerindeki 
bonol.ın mahkemelere •eriyor, 
bunlann tahıilini talep ediyor
lardı. Çok gariptir ki bu aenetlerl 
imzalayan prensler ; ( fahametlft 
prenı.. Hauetleri ) unwao nı kul
lanıyorlar; Ye, hatlara sa kıldığı 
zaman: 

- Sefarethaııtıye oıüra,.,aat 

ediniL Bi%, Sultan Hamidin en 
yakm akrabası olduğumu• için 
hükii neti seııiye sefiri bu'11arı 

tediyeye mecburdur. 
Diyorlardı. (Hanedanı ea!taoJta 

menıubiyet) iddiaıile yapılan bu 
muameleleri Abdilldamit haber 
aldıkça mllteeuir oluyor: Ah
met Riza Beyin; ( idi Hrteri 
Ye alkabili ıallb ,arlltan) teımiye 

ı6yledi ve bunun için de bir 
mikdar para talep etti. 
Hidiv, aeki bir adamdı. Onun 
baıhca ihtisuJarından biri de 
adam tawmaktı. LOtfuUah Beyi 
tetkik eden bidiv, ona itimat 
edemedl Peşinen hiç bir ıey 
Yeremiyeceğiui llyledl. Fakat 
LOtfullalı B y, o esnada pek bll
yBk bir sıkmb içinde idL Her 
ne pahasına olursa olsun bidiT
den bir miktıır para koparmak 
iıtedi. ilk s&zc!e ( oa bin frank ) 
teklif ettiği halde, ine ine ( Hd 
bin bet yüz frank) a kadar indi 
Ye hidive ıu senedi •erdi: 

(BugOa, zati haıreti bid1•1ye 
Pariste devleti aliyei Osmaniye 
ıefiri Mllnir paşanan muvaceh~ 
Iİode, OD (ftne kadar latanbula 
avdet etmiye razı oJduiumu ıöy• 
Jemi,tim. ltbu azimet hakkındaki 
beyanabm•, batb deatimle muhar
rer olan bu senetle tekrar edi
yorum. Zati hazreti hidlYI ekre
miden iki bin bet yllı frank 
abzeyledijimi dahi beyan ederim. 

11 temmut 1903 

Ahmet LOtfullah) 
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Bir Am.ele Cemiyetinde 
Karışık işler M: Yapılmış? 

( Baıtarafı 1 inci ıayfada ) 

claa yapılan bu bOtçeyl redclet
mlttlr. Fakat ilabarı yapaalana 
ldclialanna 16", Cemiyet idareli, 
eW iki bin lirahk bltçe redde
dilditl halde birçok memur tayla 
etmiı. bunlardan blrlıayll yek6a 
tutan kefalet akçua almlalftar. 
Bualardan abaaa kefalet akçaaa
aıa 1500 lira tuttufa ft ba para
nın defterlere kaydedilmuiği de 
ileri ılrtllmektedir. Diier taraftan 
Cemiyet idarui tarafmdaa bu 

memurlara bugtlne kadar maq
ları da Yerilmediği aGyleamekteclir. 

Bltiln bunlardan bqka ame
leden alınu aidaba deft•ler• 
~eçirilmediği ye bu paradan bir 
kıımıa n baıkalaraoın zimmetinde 
kaldıj1, aynca bir mağazadan 
ameleye dai tılmak bahannile 
90 tane muşamba ahodığı, fakat 
bu mapmbalann ortadan kay
bolcluta da ileri ıllrDlmektedlr. 
Allkadar makam tahkikat r•P
maktad ... 

Gümrüklerde Yapılan Tetkikat 
C Battarah 1 inci ıayfada ) 

için 1Demur m•qlarının arttıral
muını lllzumla 16rmektedir. 

Bir ktmm memurlann deruhde 
etmit olduklan Yaaifelerı. ebe .. 
miyetl dereceainde maq Ahibl 
olmamalarını gtlmrGık mDtehau111 
IDmmlu bir meıele teklinde 
telekld etmektedir. Bu h•alta 
karar Yermek bak •• HIAbiyeti 
tabU allkadar makama ait bu
lunmaktadır. 

Miltehut.ı bu tetldkabm W. 
tirdikten sonra s&mrllk muam .. 
leleriade t6rd6il nokunlan bir 
rapor halinde Gllmrilk Ye •W. 
arlar Veklletine bildirecek. ba 
rapora allkadar memurların k.
dlabae Yerdikleri ceYaplan da 
na.. edecektir. v ekllet, .11 .. 
ha•llD llmmla s6recet' ıalalaat 
esaalannı mali imkla dereceliacle 
derhal tatbik etmek tuanu
rundadar. 

.. ansı,,_ ·71 a U == il!l's ı s ı filii9 WWW2 

Bu •ktam aaat 
21,30 da 

fstanbur ltlldi~I 
$ehil'1İgatros11 

SARI 
ZEYBEK 

Opereti 

UMUMA 

ınwmwm 

t 
Herkes ( Sarı Zeybek ) operetini 

mufaka görınelidir. 
• [ fi f .... 

•lanbul R•clyOSU 
H•nım .. r He~etl KonHrl 
CENNET 

BELMA " 
iNCi Hammlar 

ve ARKAOAŞLARI 
iklael Kban 93.lÇutamb• akı••• 
MAJIK SINEMASINDA 

BABIM 

FBBAB Sinemada 
Bu gece 

Hokkabazlar kralı 

ROLF HANSEN 
ve diğer numerolar 
büyük muvaffakl· 
yetle devam ediyor. 
Fiatler geçen ramazanlar gibi 

611-• Daima tevimli olan 411-~ 
JEAN MURAT 

77No.luEV 
FraDll&ca .a.11 1Gıel filmladeld 

rol0.0 pyanı ha11et bir 
ıurette oynıJor. 411_.,. 

Rejı.ôr: BiNi 
H. BEHZAT·BEDA·FERlHA

HALlDE .. VASFI· HAzlM • 
GAUP • E. BEHZA T • 
R. KEMAL· MUAMMER 

ERTU~RUL MUHSiN 

~~~~ SABAHATTiN ALD ATI SA 
1111"11 alnemac:all .. n111 lfll...,. ••c•ll bir llbn 

Bu Çarfllllba aktımı MELEK " ELHAMRA 
IZMIRDE ELHAMRA Sinamatannda styni zamanda 
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lrfUttre Titı'k~metl ırhfuıdan Ga• l 
Hı. ne Jıedlye edilen eserln terellmet 

ALE 
Yazan: Ceneral Oglander 

e evizderenin 
a 

Yen iden taarruz edileceği 
haberi öğleden sonra saat llçte 
155 inci liva karargAhına vasıl 
oldu. Liva kumanddnına verilen 
emre nazaren 155 inci liva efradı 
hücum dalcikasında siperlerinde 
bulunacaklar vo bahriye fırka~ 
nın açıktan yapacağı haraketine 
elden geldiği kadar yardım ede
ceklerdi. 

Piyodenln taarruzdan evvel 
topçu kuvvetleri tarafından oid
detll bir bombardıman yapıldı. 
Fak t tabur komandanlan hllcum 
için tayin edilen ıaatte kıt'alanm 
tcmamlle hazırlıyamadılar YO an
cak 20 dakika teabburden sonra 
efrat eski lngiliz mevzilerinden 
ııçr yarak ilerlemeğe baılıya bil· 
diler. 

Açık era:dyc çıkar çıkmaz bu 
efrat Türklerin iddetli bir şarap
nel ateşine maruz kaldılar e 
zayiat gittikçe artmıya başladı. 

Sağ cenahta Chathnm taburu 
bir adım bile ilerliyemedi ve k· 
ıam Hat 8 de 155 inci livadan 

boan bir haberde bu taburun 
ta rruz harekatını görmek kabi) 
olamadığı bildirildi. 

Merkezden taarruz edecek 
olan Portsmouth taburu 7 inci 
Highland kıtaatı tarafından işg 1 
edilmekte olan e ki Tllrk iper
Jerioin üzerinden tlıyarak iler
ledi. Bir bayii zayiat vererek na
tamam e boş bulunan E: 12 
işaretli iper hattın va ıl oldu. 
Bu, 24 sant zarf .nda mUthiş bir 
ateş karşısında, açık bir pcr 
hattını .tahkim etmek için yapılan 
ikinci teşebbüstü. 

Tıpkı bir glln evvelki gibi 
bunu yapmak kabil olmadı ve 
Portsmouth taburu da ağır zayiat 
~ererek rtıc'at etmeye mecbur 
oldu. 

Sol cenahta tUrklerin gözO 
nnnnde ilerlemeye gayret eden 
Nelson taburu da birçok telefat 
werdi. Nihayet a 12 : E ve b 12: E 
11iperleri yanında bulunan hede
fine va ıl oldiocde, buradaki si
perlere gırınce bunların zaten 
52 inci fırka efradı tarafından 
işğal edilmekte olduğunu gördil. 
Gerek Portsnıonth ve gerekse 
Vılsgn taburları tnrafmdan yapı· 
lan bu taarruzlar böylece hiç bir 
ıeye yaramadı. Her iki tabur 
kumandanı da dahil olmak lizere 
24 zabit ve 500 nefer zayi edildi 
Ye elde edilen netice de 157 inci 
livanın bir avuç yorğun "fradı 
ile takviyesinden ibaret kaldı. 

O ı1 ün münakale siperleri haki· 
=- ~ 

Resim J ahlili Kupon~ 

·ralıhıtinlıi öğren ıneıt atiyouan11 

rcsmlııiı.i 5 adet lı.upo:ı llo bit· 

hkte gönderiuiı. Hesmiuiz Mlt.f.:J,j 

t!ılıhlır n fado edilmoı. 

laııı:ı, mosle.t 
\tya ean'n.L! -----
Dulunduiı'u 
weınlcl ot 

Restm intlıı: 

'd"ce!t mi ? 

Rcl!iınin l.:.liıo.d 30 kuru t i u' 
Pul muknbılındo gOnderılo.>ıL.(. 

·şti 
katen fazla, kuvvetler tarafmdan 
istimal edilemiyecek derecede 
yaralılarla dolu idi. Fakat 
karanlık bastıktan sonra, bir tek 
nefer kaybetmeden ileri hattı 
tnlcviye etmek kabildi. 

Fransız cephesinde, Hğleden 
onra yapılan taarruz daha iyi 

netice vermişti. Solda lngilizlerle 
irtibat bulunan noktada ilerile
lemek kabil olamamıştı. Fakat 
merkezde Tnrkler Kerevizderenin 
arp yamaçlarına çekilmiş ve sağ 

cenahta da Eransızlar Kereviz• 
derenin ağ.ıında bulaoun bir siper 
hattı ı:aptetmi lerdi. 

Öğleden sonra saat 5,30 da, 
akşam taarru:runun henUz devam 
ettiği bir ıırada Jeneral Hunter • 
We ton gayet garip bir harekette 
bulundu. Jeneral Egertonu karar
gaha celbederek onun yerine 13 
tincll fırka kumandanı Jeneral 
Sb w'ı muvakkaten 52 inci f .rka 
kumandanlığına tayin etti. Bu 
uretle ddden şayanı dikkat bir 

vaziyet hasıl olmuştu. 
Cephede bulunan kuvvetler 

binarur biribirine karışmış olan 
52 inci fırka ile bahriye fırkası 
efradından mlirekkepti. Bahriye 
ilahendaz livası kumandanı olup 

\•azife itbnrile 52 inci fırka kuman
danlığının emrinde bulunah Jeneral 
Tıotman bizzat bahriye fırkasına 
kumanda etmekte idi. Halbuki 
şimdi filen cepheye kumanda 
edecek olan Jeneral Shaw Ça· 
nakkalcye henüz gelmiş, ne efrat 
ne arazi ve ne de vaziyet hak-
kında hiçbir malümata malik 
değildi. . 

Akşam olunca Jeneral Shaw 
kendi erkanı harbiye zabitlerin· 
den koJonel Walsbu'ı vaziyeti 
tetkik etmek üzere cepheye 
göndereli. Bu zabitler bUtUn mev· 
zileri dolaştıktan sonra ferdası 
1ıabah verdikleri raporda, ileri 
hattaki siperlerin, bilhassa mer-
kezde bulunanların vaziyetlerini 
hiç te Emin görmedikler;ni bildir-
diler. Bazı noktalarda uzun ileri 
11iperleri işgal edilmiş değildi ve 
bombo9lu. Tabur zabitanı ara· 
smdaki telefat çok ağ.rdı; kalan-
ların ise nerede bulunduklar ndan 
ve cenahlardaki vaziyetten haber· 
leri yoktu. Efrat her ne kadar 
verilen emirlere itaat ediyorsa da 
hemen hemen hepsi yorgunluktan 
yıkılmak derecesine gelmişlerdi. 

155 inci li\'anın cephesinde bulu
nan UçUncü Türk siper hattı yani 
E : t 1 işaretli siper işgal edil
memişti, Hilha sa bayı yerlerde 
böyle bir iperin mevcudiyeti bile 
yoktu. 

Bereket versin TUrkler 12 
temmuzda verdikleri zayiat yU· 
zünden mukabil taarruza geçecek 
halde değildiler ve o gece nisbe· 
ten sakin geçti. Sabah erkenden 
Drake taburu cephedeki bir açığı 
kapadı ve 14 temmuz 1&baha 
karşı mevıilerin vaziyeti oldukça 
emin bir hale getirildi. 

Ortalık aydınladıktan sonra 
155 inci liva ile ona iltihak etmiı 
olan 156 mcı livanın bazı efradı 
ileri hattan çekilerek bunlann 
yerine bahriye fırkasının ef· 
radı ikame edildi •e bunu ta· 
kip eden iki glin zarfında d 
52 inci fırkanın mütebaki efradı 
tedricen ileri hattan çekilerek 
kolordu ihtiyata alındı. 

( Arkası var ) 

SON POSTA 

SON POSTA 
lıtanbul 

BORSASI 
21 - 1. 193.1 

Paralar (eatıı) 

kurut kurut 

J faterlln 717,- 20 kuron 122,-
1 dolar 214,00 1 ttlln Avıa. 27,-

20 fT. Franaııı 170,00 1 pcıı:eta 17,-
ro Jlret 219,- J Mark • 50,75 
20 lr. Belçika 117,00 J dott 24,00 
20 drahmi 26,00 l PenglS !2,-
%0 fr, lavlçre 820,- 20 ley 23,-
20 leva 26,- 20 dinar 54,-

1 florlo 85,- 1 cen·oneç -.-
Çeki r 

Londra 7JS,50 Prag 15,9150 
Nev - york 0,47(12 Vlyau 4,1013 
Parlı 12,06 Madrft S,75.'\0 
Mllano 9,1968 Berlln 1,9785 
BrUksel 3,396750 var,o'H 4,19675 
Atımı 85~25 Peıte 8,5756 

. Cenevre 2,4375 Btlkre, 34,9850 
Sofyn 65,20 Belgra1 2,2525 
Amaterdam J,1719 Moıkova 1118,75 

Hl e s n tlel"I 
Lira Lira 

ft Bank.(Nama) 10,01> Anadolu '6 IOOV. S7,50 
• (Hlhnlle) 10~ Şark D. Y. • 41,45 
• (MUcula)lltJ.- ı.t. TramHJ' 49,75 

Oımanh Bank. 35,-
Sellnlk • ~.95 CıkOdu 11\1 

Şirketi Hayrt1e ISJ)O Terko• 
11,00 
89,00 

Haliç O gG Huagul 
Anadolu !6 60V. • ıt;oo Telefon 

27.-

• •1t60 P. 23,75 Bo ontl 
Eaham va Tehvllll 

• ıs,-
23,65 

L;ra Lfra. 
latfluaıı Dahli! "93,oo Reji 4,20 
DDyurıu Mu. • ~ Tr'amvaJ ~ 
Gllmrllk 8,50 Rıhtım JS,70 
Saydl ınah1 e,m OıkGdar 1U 170,-
Bağdat tertip ı 9,25 Terkos 41,50 

• il 9.6{) Elektrik • -.-• 
BORSA HAR:CI 

Tahvilat. M ekOkal 
Lira 

Türk Altını 9,23 
lng. ,. J0,47 
Fr. • 8,25 
R ıa • l0,80 
Mecidiye 34,00 
Banknot (Oa. B.) 2(0 

Kalın be~lblr'ik a 'hn 

Lira 

(Re~at) 47~ 
(Vahit) 46,25 

ince bc~blrllk altın 

(Cümhuriyet) 45,;:ıo 
(Hamit ) armalı 50,00 
(Reşat ) • 47 ,00 
(Vahit) • 48,CO 

Köpekleı· Mahkemelerde 
ŞahitGibi DinlenebilirMi? 

Bu iddia Üzerinde Israr Edenler 
Davayı Kaybettiler 

Alm nya 
oı•duaunde 

köpekler 
t rbly 
dıflrken 

Köpek, bir iz Uıeriode, ilAni
haye muvaffakiyetli bir surette 
yürUyllp aklanan veya gözü ö
nfinde işlenen bir cinayetin failini 
bulabilirmi, bulamazmı? 

1 yen bir müddet takip etmekte, 
f ıonra şaşır.maktadırlar. 

( Gümhu~tı 46,25 -
( Aı.lz) 46,25 
{Hamit) 46,25 

Mııır IU.Fo. 188ô 163,00 ı 
• " • ,OOJ 91,00 
• ,. • rnıı b9,0a 

Uzun zaman fikir ve ilim fıle· 
mini işgal eden bu meseleyi, ehi· 
ren Alman ordusunun yaptığı tec
rübeler kati surette halletmiş ve 
köpeğin de, herhangi bir h3yvan 
gibi muayyen bir koku alma 
hassa iyeti oldu v unu ispat y
lemiştir. 

ÇUnkU insan b.ini takip eden 
köpek, bir milddet sonra, muh· 
telif otların kokusuna kendini 
kaptırmakta ve yolunu şaşırmak
tadır. 

Diğer taraftan insan koku u 
da, köpeğin kAfi derecP.de iz 
takibine mOsait görUlmemi tir. 
Çünkü yine bu tecrübeler gös
termiştir ki bi eli bir insanıu 
köpek burnuna, ancak o in anın 
kokusunun yüzde onu gelebil· 
nıektedir. Diğer kokular, in anın 
elbis sine, ayakkap1arına vesalr 
elbisesini teşldl eden eşyaya ait· 
tir. Bundan dolayı, köpek, ken• 
disini harekete getirebilecek 
yardımcı kuv\'elten mahrum bu· 
lunuyor. 

(*) Muıımcle yapmılamı,tn. 
,.,re~---- -

Türkiyeye Minnet Ve 
Şükran Borcumuzu 
Derhal Ödeyelim ? 

( Ba9ta.rnf1 ı i ı ci fH\) fam ızda ) 
Türkiye murahhası Saracoğlu Şükrü 
Beyin beyanatını "Son Posta,, dan 
nakletmişler ve Türkiye'nio kaz.an· 
dığı büyük mu vaffakiyeti sita
yişle tebrik ve takdir etmişler
dir. Şimdi Suriye ve Lüboan'da 
halk mUmes illeri hükumete mli
racaat ederek Türkiyenin borç
lar iıinde kazandığı muvaffaki
yetin Suriye ve LUbnan'a da 
t'!şmil olunmasını i temektedir-
ler. 
;,.;.:..;_~~~~~~~, 

TAKViM == --Giln PAZ R Kasım 
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24 - Rarnasan 1351 9 2ncl K&aua • 1348 -- -
Günet 

Öflc 
ıkindl 

SON POSTA 
YevmJ. ~iyaıi, HaYadia Ye Halk 

i'azeteal 

idare• Jst.anbul a Eııkl !.aptlyo, 
• Çatalçefme okağl 25· 

Telefon ı lst&n bul - 20203 
Posta kutusuı İstanbul - 741 
Telgrafı lstanbul SONPOSTA 

ABONE FlATI 
TÔR KiYE ECNEBi -----t 400 Kr. t ana 

750 " e Ay 
400 " 3 " 
t60 " t " 

2iC.Ol<r 
1400 " 
800 " 
300 " 

Gelen evrak geri verilmez 
ıııı.nlardan me 'ullyet ahnmaı 

cevap içln mektuplara (G) kuruılu 
aul illveal lA.z1 mdır. 

Adreı değlıtlrllmeBI (20) kuruıtur. 

Guetemlade ~ıluo rulıa w. J'Ullarıa 
bGtlla baklan aahfus " suet•ıala• 

aittir. 

Bu tecrilbeler Alman ordusu· 
nun Berlin civarında mevcut ve 
hususi surette askeri ve po
li k8pekleri yeti tirilen bliyUk 
kamplarsnda yapılmıştır. Burada 
200 den fazla dünyanın en cinı 
,_,e mükemmel köpeği vardır. 

Alman ordusu, mevcut cinslere 
kanaat etmiyerek bunlar arasında 
çiftleşmeler yapmak ıuretile yeni 
yeni köpek nevileri, biribirinden 
daha haısaı, daha zeki ve an· 
layışlı hayvanlar yetiştirmiştir. 

Fakat görUlnp enlaşılm • ştır ki, 
blltl\n bu hayvanlar, bir izi muay· 

Bir Haftadanberi 
Kay olan 
Tayyareci 

Bern, 20 - Evveli Brcndiıiye 
gitmek ve oradan Avu&lural}a isti· 
kame.inde uçuşuna devam e~mck 
Uz.ere 8 gün evv J Londradan hava
lanan tayyrec Hink er hakkında 
htıi hiçbir haber al nımamışhr. 

Hin leri Bern alp!armda aramak 
lh:ere dün aant 11 do hareket eden 
tayyareci Hop ile Hinlorden de 
hıçbir h ber ahnamamıthr. 

Bern alplarında hilküm ailren 
ahıli hava, araştırmaları daima g6ç• 
lettirmektedir 

Londra, 20 - Knybol o tayyareci 
Hinklcr'i aramağa çıkan tayynr ecl 
Hop da Welcrhron mıntakasında 

kaybolmuştur. 
Loncfra, 20 - Ka} bol an tayyareci 

Hop 1 u'unmuşlur. Hop dOn Simp· 
lon v ... . ındo yere i.ıın ştir. 

İngilterede 
Grip 

Londra 21 - lngllt rede grlp 
hOkOm sürmektedir. Hu hafta Ma n
cedcrde 118 grip vak'uı görülmüş
tur. Amele Farkası Um u ı i Kit bi 
M. Lanıburi yat ğından çı l<mamak

tadır. 

Son zamanlard • bazı köpek· 
lerin, bazı cinayet daYalarmda 
caniyi tef hiı etmek huıuıunda 
kullamlm sı için meydan alan 
cereyan da, bu kat'I tecrübe ne-o 
tice inde, tamamile ıuya dOtmllf 
ve kıymetini kaybetmiş oluyor. 

Yüksek 
Muallim 
Mektebinde 

Yüksek Muallim Mektebinin 
mühtelif şubelerine mensup 30 
kişiden mürekkep bir talebe 
kafilesi önümllıdeki çarıamba 
günü lzmire gidecekler ve bayram 
tatilini orada geçireceklerdir. . ........... ····················-···· .................... .. 
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22 Kanunusani Pazar 
lslanbul - ( 1200 metro ) i . l• 

hal H., 18. .t j Orko tra, 20 Bedayil 
musiki h ) eti, 21, O grnmofoıı ve 
sair , 22. BO DarUttalhn. 

Peşte - ( 5:>0 metro) 17 .3:; H11.• 
borler. Müte:ı.k ıben Ork"etra ile Ttıo• 
mas, weninger, Pocsi, Drnla'nın 

c erlerinden 20 ~O •Rund uııı dl• 
Lieb > ( uvk etrafı nda ) isimli oı orot 
( Straıı ss ), 22.65 ÇıgLn mıı 'lıkısi, 

24 .05 c:ız ( tngnn ili. ) 
Prağ - l 4~7 metro ) 17.05 hafif 

musik , 18.uO gra ofo n, l 9.05 Alınan· 
ca ıı cış riv.lt t Hl th vor' i ıı ıııynno 
e erlerinden • :.. . )5 ask r i k ıı ser 
( Bruııo · d ıı ), ~ 1.10 Sınntana tı.ı on un• 
dan :::ıenfonik koni'! r , . J 1 ul rler, 
~S.:..a Hr t bla..,a' Ja 1 r. dyo ork€'btrıı.tu. 



• . . Yine Ona Karşı ihtiyatkar 
llalı11rrirl 'f ı •on jurnalcılı k hldiaeai de bu 1 

HerHalckı Mahfuzdur zabn iımile hitam bulmuıtur. 
Abdülhamit benOı veliaht 
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Bu yaver, az kalaın bir aadra• 
umın fellketine aebep oluyordu. 

Halil Rıfat Patanın adareti 
umaaında idi. Yaver kendialne 
mGracaat etti: 

- Paıa bazretleril.I 86yle 
( melcam) farda dolqmalr feyzlme 
•• terfilme mani oluyor. Ayni 
zamanda vazife dolayl.Ue bir ta
kım dedi dodulara da maruz bu
lunuyorum. Sayeipbanede, aayel 
de•letlerinde ( vazifel naılfem ) 
olan askerlikb daha de
ıerll hizmetler ifa edebilmek· 
Htim için bir derece terfi ile 
ordüyu bllmayunlardan birine 
(ayinimi inha buyurunuL Bende
nizl ihya edersiniz. 

Diye yalvardL. Halil Rıfat 
Pa9a1 gayet saf ve ince dlltlhı• 
celerden mahrum bir adamdı. 

Derbal, bu ricayı kabul etti. 
GDzel bir inha yazdırarak Ma
beyne ıönderdi. 

Yaver, bu defa da M11beyne 
koprak fU jurnah verdi : 

iken Sahip Molla Bey Şurayı 
De~let azaaı idi. Ayni zamanda 
ulema ara11nda da btlyllk bir 
nOfuz ve te1iri nrdı. O e1nada 
AbdtUbamidi tahta icllı için 
ujrqaa damat Mahmut Celllet-

tin Pqa, bir ıön Sahip Molla 
Beyia dairMine pldl. O.reden 
tepeci• g&ıüıtOkten ıonra, ku
latına eiilırek : 

- Yarın alqam Y enikapı 
meYleYibanelİoe tetrlf buyurun. 
Mühim bir menle hakkmda ıa
rllımemiz elıemdir. 

DedL 

Ertesi gece MevleYibanede 
buluıtular. Tekkenin ıeyhl Oıman 
Efendinin odasına kapanarak 

konuımıya baıladılar. Damat 
Mahmut Celllettin Paıa, deYle-

tin o zamanki vaziyetini izah 
ederek bir mukaddeme yaptıktan 
ıonra: 

- Veliaht Abdülhamit Efendi 
mahıuıan aellm ediyorlar. Bira
derleri Sultan Muradın bir an ev· 

vel bal'ile kendilerinin tahta cll-
16ıu lçba mllpYere yapmak Dzere 

••• 

Davranırdı 
sizlerin de Mithat Pqa ile ıörllt· 
nnanizi arzu buyuruyorlar. 

Dedi. 

Bn ı6zler, gerek Sahip Molla 
Ye gerek Şeyh Oaman Efendi 
ilıerinde ezici bir teair huıule 

gctirmittl. Oıman Efendi, bir
denbire cevap vermedi. Fakat 
Sahip Molla Bey derhal kqlar1&1 
çatta. Paıa:11n ylizüne baktı : 

- P.qa Hazretleri.. Abdtıl· 
haruit Efendi Hazretleri bu it 
için neden bu kadar acele edi· 
yorl.lr. Kendileri henüz gençtir. 
Eğer taht ve saltanat kendilerine 
mukaddu İH, tOpheaiz bir gOn 
o mevkie nail olacaklardır. 

Binaenal~yh, bu cihet, okadar 
dOıUnUlecek bir fey değildir. 

Aııl ıimdiden nazarı dikkate 
alınacak bir meaele vana, gtlnOn 
birinde kendileri tahta culuı 
ettikleri zaman, acaba muhiti'-· 
rine kimleri alacaklar, hangi 
zevat ile it• bqlıyacaldardır. 

Bunu dOıUnelim.. Buna bir karar 
verelim. 

Dedikten ıonra hiddetle aya· 
ia kalktı. 

( Ar ırn var) 

Resminizi Bize Gönderiniz, 
« • • 

( Zahiri ıadakatile ıati pha
aelerinl aldatan Ye hakikatte her 
tiril\ lalaıiyata ubudlyetklranıdea 
mahrum bulunu Sadrazam Halil 
Rıfat Pap kullan, bendelerini 
l.tanbul'dan teb'it etmek ve bu 
•uretle de uti .. haneleri hak· 
kında Ylkıf oldujum buı niyylt 
•• efkAnm icra •e tatbik eylemek 
•akudile terfian ord6yu hllmae 
JU ılarclan birine naklimi laha 
edecekleri meYlukan iatihbar 
kılmmıtbr. Abdi eıdaldarı gerek 
latan bul' da Ye ıerek mımaliki 
eahalerİDİD herhanıl bir ucunda 
"1inlmeti blminnetlm efendime 
ifayı hizmeti en mukaddeı bir 
yazife telekki eder ve irade 
buyrulacak mahalle derhal aldu
aem de, bu gibi iki yOzlO HYab 
ıöz 4nllnde bulundurarak onların 
imal Ye efkln f aaidanelerine Hl 
çekmek auretile daha mlllim bir 
vazife ifa edeceğime kanaat haul 
ettiiimdea kemlkln Yazifel asla-
1emde ipka buyurulmaklatıma 
il'adei ieabet mu'tadel ıehriyarl
lerinin rayeilD buyurulma11nı an 
Y• iıtirhalll eylerioı olbaptL •• ) 

Size Tabiatinizi Sögligelim •.. 

Jurnal t1&... ıamaaıada J•tir 
'9•dt. ÇDnkb yaverin terfii lçia 
Babılliden 11ıdruamaa ılnder
diji ari11, o alıam AbdDlbamlde 
veril•itti... Abdlllbamit, bitin 
aaltanab zamanında kendlliae 
biıaaet eden ıadrazamların içinde 
en çok Halil Rifat Papyı aıy. 
melde beraber, yine ona k&rfı 
ilatiyatkArane davranmaktan vaa· 
seçemedi. Yaveri, bir derece 
tea fi ettirdi. Fakat, ordulardan 
birine göndermiyerek bizmetinde 
ipka etti. 

Eaaıen yaverin iatedi~l de, 
bu idi .•. 

Abdülhamit devrinin ilk jur· 
nalcılık mevzuunu teıkil eden 
(Sabip Molla Bey) olduiu ıibl 

Resnıiniıi kupon He gönderiniz. Kupon diıter "~yfamııd;cr;r-

il C.ıh•n ZahH Yllmaz Ef. 
Çevik ve atal· 
gaodır. Men
faatlerine uy· 
gun hareket 
eder. Boğazım 
sever, çabuk 
konuşur. Ku
lağı delik ve 
gözü açıklar. 

rahatına pek 
düşkünlük gös

termez. Mihnet V8 meşakkate t• 
hammiil eder. 

ıe NUzhel a. • Turu hareketleri 
kapalıdır. Hu
susiyetleri hak· 
kında harice 
renk vermak 
istemez, kadın 
ve· sevgi ma
ceralarile all· 
kadar olur. 
Şıklığı ve in· 
tizamı sever. 
T eoviklere ko

l > lıkla tibt olmaz, eğlencelerden 

g ri kalmak i teınez. 

• 
17 Emin• Zeki H. ( Fotoğrafımn 
dercini istemiyor.) Mahcup tavur
ludur. Muhitini bulmadıkça çekin

ğeo ve sakin olur. Arkadaşlarile 

geçım hususunda mü~külpesent 
davranmaz. Süsü sever, moda ce
reyanlarına tibi olmak ister. 

20 A .. ıvln'd• Ahmet 8. ağır 

ba~lıdır. Hldi· 
aeleri soğuk 
kanlılıkla kar
ıılar, ba§kala
rına minnet 
etmekte mtıs
tagni davranır. 

Muamelesin de 
ciddiyet ve 
kat'iyet taraf· 
darıdır. Hör

met Ye takdirden hOflanır. Kendi
sine ehemmiyet verilme~ini ister. 

• 18 C.maı .. Zeki ve aculdür. 
intizam kuyu
datında hazan 
ihmalci olur. 
Pek sıkıntıya 
gelemez, cesa
rete te,akkuf 
eden tehlik.e 
ve mücadele-

lere karışmaz. 
Tesadüflere ti
bl olur. Eğlen

celerden geri kalmak istemez. 

• 19 Cavide H. ( Fotoğrafimo der. 
cini istemiyor.) Serbest tavırlıdır. 
Neş'esini daima muhafaza etmek 
ister, çabuk darılır ve barışır. 
lğbırarı kinsiz ve de\ amsızdır. 
Giydiğini yakıştmr ev işlerile 
meşgul elmak istemez. Sıcak kan· 
~ıdtr. Muhit ve muhatabmt sık
maz, çok konuşmasın& aevor. 

1 
BtB..lTE 

1 
Bu Sütunda Her~ün 

'-------------- Nal<11i: Naci Satlrıllala 

KiBARLIK 
- - ---

Genİf bir caddenin ağzında.. 
Genİf bir meydanlıkta .. Bir ıokak 
fenerinin altmda... Gece yarısı, 
kAnunuıani... Aman ne soğuk 
yarabbi. Hem bir fener inaanı 

ıııtmıyor da. Maamafib fenerde 
kabahat yok, zira yazifesi hararet 
değil ziya dağıtmak •.. Sonra ısıtıa 
bile, harareti yukarıdan ielir, 
olsa olaa insanın ancak batanı 
ıııtıabilir. Halbuki lnsanlaran aaıl 
aoğuktan Qztllen ye titreyen yer
leri, dOıman alderine hedef olan 
yerleri, yani ayaklarıdar. 

Sonra nezle olmaktan kurtul• 
mak için yilrQmek lizundır. kal
dtrı mlar bunun için yapalmııtır. 
Hem klnunuaanl ayında, l'ece 
yarııının dondurucu ayazında 
ıokao IAmbalarınıo altmda dikilip 
durmakta mana ne 1 Herkeı evine 
ritmeli detil mi? •• 

Sonra bu aaat, hırsıdarın 

yankeaicil"rin faaliyette oldu klan 
bir ı.amaodır. loaanın beynine 
tabancanın buz gibi ıotuk nam• 
lusunu dayarlar : 

- S&knl paraları.. derler. 
" can cümleden azizdlrl " Feh
va11nca ciğeriniz kavrula kawula 
cilzdam tealin, edersiniz. Yahut 
peşinize düıerler, ıiz kaçarllDIS. 
onlar kovalarlar, ıeceyanaından 
ıonra da ıılak sokaklarda mu· 
kavemet koıuıu pek tatlı olmua 
gerek... Hele, eter akıamdAn 
bir parça atbnız, yahut mideyi 
az f-1a ajır Demelerle tifirdl
niıse maazallah. Biriıi: 

- BDtlln bu tehlikeleri blli
yoraua da a adam, bu fenerin 
dibinde ne durup duruyorsun? 
dit• ıorta ona · ~erecek ıayet 
makul bir cevabım vardL Zira 
altında bekledijim bu aokak fe
nerinin Datllade yetil bir levha, 
ye yeıll levhanın içinde tiyle bir 
yazı Yardı: "OtobOı durak yeri,. •• 

Ve ben de eYİme dönmek içla 
otobO. bekliyordum. Bir dostum 
da yemek yemiıtiaa, hım de do· 
ya11ya .•• 

Ben doıtlaruaı •everim, fakat 
tercihan fazla ıeYdiiim doıtları m 
eYlerinde iyi yemek yiyenlerdir. 
Benim tabiabmdan ıize ne o bat
ka hlklye; benim anlatacaiım 
yisıe bqkL .• Yemekte yam bqıma 
tanamadıtım bir kadaa dlltmilat8. 

Hagat J 

Şuaının 
Faydaları 

Geçende bir lnailb ıazete
ünden naklen Barıelor uminde 
bir fen adamının ( Hayat ıuaı ) 
denilen yeni bir ıua kqfettiiini 
bildirmiftik. Su ıua, rDn n bi
tin yuaflarına haizdir. Bu Hbeple 
ıiü delip ııçmekte, birçok ha1-
talıldar1a tedaviainde İfe yara
maktadır. 

Bu ıtıiı• temin edeceği dijer 
faydalardan bazılan da ıunlardır: 

Bu ıuaa ıhterilen bayYanlar 
ııbbatll ve mukavemetli olu1or· 
lar. Bu ıuaa a6ıterilen tohum· 
lar, ıayet ıtır'atle tenemmtlY edi
yorlar. Bu tohumların nemalan
mua için a&brı ve ealre d6kmlye 
ihtiyaç kalmıyor. 

Tayyareler bu ıuaı llmba aibl 
kullandıkları uman ıece yanu 
batta tiıll baYada bile inecekleri 
yeri tormi1e mukteclir olacak· 
larclw. 

Bu kadın hiç te boıuma 
gitmiyordu. Zira tabağındaki eti 
keserken mOtemadiyen diraeiile 
bana çarpıyordu. 

Yeme'<ten ıonra " Briç ,. oy· 
nadık. Briçte de emsali bulunma 
taliimin bir cilveıi olacak ki ma· 
hut kadınla yine ayni muaya 
dUttllk. 

Maamafih maaada bereket 
kartımda oturuyordu da dlnek 
darbelerinden kurtuldum. 

Ben iJi briç bilmiyordum, o 
kadın 1•1et ıtııel opuyorda. 
T alii yardam etti. Onula lkimla 
olduk. On• tayealnde altı adet 
lina kuaadı• Altı Ura ile birçok 
iyi pyler taba alınablUr. 

Meseli elli kuruıtan on iki 
tane çorap, 1abut 1irmi bepr 
kuruıtan yirmi d3rt adet mendil •• 
Canam bunların ıiılnle ve hikl
yemlı ae allkaıı var, ıeçelim ••• 

Ev aahlbinden mlllaade iıt .. 
dim, davetlilere Yeda ettim. 
Briç deki ortajıau da maktan 
ıelAmladım. içimden: .. Ah dl yor
dum b•im iJi kadmım, seninle 
Briç muaaında ortak olmayı 
can ve g6nlllden dilerim amma, 
yemek masaaında ortak Allah 
yanına dDtllrmeain.11 Son otoblla 
saat on ikiyi on geçe idi. V • itte 
ben biklyemin batında uzun mu 
anlattığım yerdeki fenerin altında 
bekliyordum. Bet dakik• kadar 
1alnız bekledim. Bir de balrb• 
bir kadın fenerin 6tıkl tarafuıa 
ıeldi, o da bqlada beldemiye. 

Meter bealm mata arkadapm 
imlt- Kibarlık timdi onu bir 
takıly• bindirip e'line kadar 
ıltUrmıyl icap ettiriyordu. Ba
butaı ki o kaclaa aayMinde altı 
adet lira kaADIDlfbm. 

Az aenra otobtla ıeldl. Oto
bUıte ancak bir ldtilik .,.,, varda. 
itte o zaman çapkın erkeklilbala 
bntnn ıarafeti, ulllvvtlcenaba, 
kibarlağı tuttu, mlisaade ettim, 
kadın bindL •.• 

OtobOa aladen kaybyboldulr
tan ıonra da bu kibarlığı yapan 
kendimi mllklf atlandırmak içia. 
bir taksiye atladım ve eH gittim. 
arbk itiraz iıtemem: Ben kiba
rımdır. 

Y•nİ N•ırı,at: 

Gol - Bu spor gazetesinin !i in
ri sayı11 çıkmıttır. 

Akın - Trabzon gençler grub• 
h mayeılnde 15 günde bir çıkar ilmt, 
meılek.i mecmuadır. 19 uncu tayısı 
çıkmııtır. 

Ant - )leııemeıı'de 16 ıUnde bir 
\'ık ar i k tı sad 1, içl ı mat, ıirat, 1Ulhl 
hğ ıtler vurerı köy gaıeteıldir. ikinci 
yılının 7 inci uyuıı çıkmıttır. 

6Urlallz T8rk çacuıu - Ri
mayei Etfal Ctımiyeti tarafından çıka
rılan hu ınecmuaııııı 74 Uncil ıayası 

ııeıredllmiıtır. 
Halk Evi - Eıkitehir Halk EYi 

tarafmdan ayda bir ı eıredilen mecaıı
anın & inci say111 o rçok kty .. tll 
yıtı ılarla çık ınııtır. 'favıiye ederiz, 

Sinem• Mecmu••• - ı 1 iuol 
nüsbıuı, ıiııemaya ait gayet tetifadell 
) aular •e çok güı.el reaimlerle inti
ıar etmittir. Bundan maada okuyucu· 
lar mecmuada bulunan tenzlU.tlı ku• 
ponlarla Beyotlunun bilyOk sinema
larına yara fiatla girebileceklerdir. 

Heflam .... - Bu mecmuanı• 

' ttncü aayıaı da çıkmıttu'· 20 dolca" 
eayfah neli• bir kapakla mU&enınl 
aund~ llan4ar. fia&a 1,1 ... 

rutwı. 



22 KAnuunsani 

Tiirkiye 
Güzellik Kraliçesi 
Bayramda seçilecek. fakat 

Diş macunlarının Kraliçesi 
Çoktan seçilmiştir, o da 

Radyolin 'dir 
Nur gibi beyaz dişler 

temiz bir ağız, ancak bir 
sabah, bir akşam gün
de İl{İ defa dişlerinizi 

fırçalanıakla kabil olur. 

SAGLIK TEŞVİKİYE 
Nlfantaşı • Çmar sokak No. 38 ı 15 i ı' ıııt•ktep yanında ) 

Kadan haatahkları mütehassısı Dr. Mahmut Ata B : y herrün saat 3 ten 
6 ya ka dar haatalarını hnatahane :ııb.de ka;,,uı ve tedavi eder. Tel: 43253 

KiSARNA 
Maden Suyu 

Bu nefiı maden suyunu iftar ve sahur sofralar1nda 
bulundura nlar mide ve barsak rahntsızlıklarından 
kurtulurlar. 

Jıtnbı artırır, en ağır yemekleri hazmettirir, içimi 
lezzetli, temiz ve ııhhi sofra suyudur. 

Karaciğer ve böbrek taşlarını dllşUrlir. Taıların 
teıekkülüne mani olur. Her çeşit bauoısidiğe, mide 
ekşiliğinc, fişkioliğine kum ve şeker hastalığına en iyi 
ve tabii iliçt r. 

--------· · 

GRIPE TUTULMA YINIZ 

NEoK"AiJCilNA 
Vnc Aldığınızda 

udUJıuıa gripe karşı en kuvYetli ailAh ı Yermiş olurı:ınuz. Mideyi 
•e kalbi kat'iyyen yormu. 6 Ye 12 katclik kutuları isteyiniz. 

~ tc _ I ıstanbuı B;ıedi,.!si ııinıar. f * i 
k Şehir bandoıu binuına yaptırılacak elbiıe dolabı açık müna· 
h llaya konulmuıtur. Talip olanlar keıif enakını aörmek tbere 
u:~:n L~Yuım MDdDrlilitlne, mönakaaaya Jı(irmek için de 32,5 
••at temıaat makbuz Yeya mektubu ile 2 2 933 perıembe rtıaD 

on heıe kadar Daimi Encllmene mDracaat etmelidirler. 

, OİKKATHI 
ı Çocuğunuzu ve kendinizi UCUZ 

ve gayet Şf K giyindirmek 
isterseniz. 

Bahçekapı 52 numarah 
yeni t.çılan 

ZEBAFET 
ELBiSE FABRiKASINI 
:ıiyaret etmeniı menfeatini:ı 

icabıd ·r. 

Aranıyor 
Kayseri vila)etinin Muncusun 
kar}e inden 'erses Alta ve Sima 
Hanım oğlu Yeremya'yı arıyor. 
Yeremya cferberliğin ikinci se-
nesinde Kn) eri' nin Büyük Bah
çebaşı'ndaki yetim mektebinden 
l stanhul'a gelmiş, sonra müslü· 
man ve ismi Mustafa olmuştur. 
Kendisini hilcnlcrin l stnnbul'da 
Çemberli ta~ 'ta Vezir Hanında 
annesi Sima; kardeşi Kara· 
b ·te haber ı- erirlersc memnun 

edileceklerdir. ~---

Dr. A. KUTIEL 
K.araklı 86rellti hmu ......... 54 

DOKUZUNCU İLAN 
lst. 3 UncU Netet-lll ~nden: 
BANK JENER~L PUR LÔKOM· 

MERS ETRANJENIN aet olunan İa· 
tanbulda Suıtanlaamamındalci ıuh.· 
alo de SIMON SEHW ARZ n L P. 
BABA YEF Efen dilerln 2:1 •• 182 nu· 
marah kHalanndald Rua enakı 
naktiy• tah •İlih 20 Haziran 932 ta
rihinde dairemiı.e tndl olandatua
dan HIYlyetlerinl iapat •• maıaddak 
ibraname yererelıı: emanetlerial al· 
maları dokuz.uncu defa illn olunur. 

EmlaHııüade ValW haıuMla letaabul 

OçOncü Noteri Hl•• -Ui• Haydar 

1 

!'nyfıs ı l ___ ..:...;;ı 

İLİi L İ 
Gazetesi 

Bayra1nda yalnLz HİLALİAHMER gaz etesi çıkar. 

lıtnların12.1 
Hililiahmer 

ga2dc&ıne \'er mekle 
hem müeuesenizi 
tanıtmış, hem de 

H i laliahmere 
yardım dmit 

olursunuz. 

Bayramda bUtUn gazete ler yerine yalnız 
Hililiahmer gazetesi çıkar. Bayramda en 
kuvvetli ncıir vasıtaıı olan Hililiahmer 
gazetesi, ilAn için en miihim ve kuvvetli bir 
fırsattır. 

HilAHahmer gaı.etesl yaln ız lstanbulda 
deği l Türkiyenin her tarafında sahl.r. 

İlanlarınız . . 
zçın: 

lıtanbulda Yeni Postaban• kar111mda 
Hilaliahmer satış deposuna. Telefon : 22653 

Son Posta gazetesi idarehanesine : Tele· 
fon: 20203 

Ankara caddesinde Kahraman Zade hanında 
ilanat Acentasına: Telefon: 20095 

Fiatlar: Son sayfada santimi 30, sondan 
evvelki iki sayfada 40 kuruştur. 

~ istanbul ..( 

AMEli HAYAT TiCARET LiSESi 
Müdürlüğünden : 

Şubatın bidayetinde açılacak olan ikinci 

İSTENOGRAFİ ve DAKTİLO 
mahsus ve meccanidir. Arzu ~edenlerin 

idareıine mllracaatleri 

Tayyare Cemiyeti 
yon undan: 

Mübayaa Komis-

15 milyon fiı tabettirileceğindcn tab'a talip olacaldann 23- t-
933 pa:ıartesi gllnU aaat 15 te Mlibayaat komisyonuna mBracaatları. 

TAViL ZADE VAPURLARI 

I Z M I R. P O S T A S 1 

FRATELLI SPERCO 
Cıırico Sporı o 'e mahdumları halefJeri 
Galata 6ıııcı \'akıf han f8abık Arnp~au 
Hıı.ıı ) ı iuGi kat ı - ıo l'el. B. o. 4792- ı 

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

r reketle Gelibolu, Çanakkale Yf! 

em Rm ALI~ NJ;J-;RLANDAl~E 

"npuı ısırketı • Amster dam 
An..-ere Roterdaın,Anıaterdam YeH:ıınburg, 

için ) akın da lı arektit odeeek vapurlar: 
Herculaa ,·apuru limanımızda 
Cllo vapuru 23 K ııaniye dogrn 
Cerea vaııııru 9 ıubata doğru 
Ulyessea \ ;ıpııru 1G ıubata ılogru. İımirc azimet ve Çanakkaleye 

uzrıyarak avdet edecektir. yol
cu b ileti vapurda da verHir. 

Adres: Yemişte Tavilzade Mus
tafa biraderler. Tdefon: '2.2210 

Alemdar Zade Mehmet 
Vapuru 

BÜLENT 
VAPURU 22 Kinunuaanl Pazar 
Zonıuldak, İnebolu, Sam•un, 
Ordu, Gireaun, Tnbzon, Rize ,,. 
Mepavri'y• azimet ve a•detle ayni 
iakelelerle S ür .,.,ene, Vakfıkebir, 
Görele, f aha, n On yeye utraya rAk 
avdet edecektir. 

Acentaaı : Aliiye han No. 1 
Te1. 21037 

Nazarı Dikkata 
Aile h a.yatı JktıaadirHine yıtrdım 

etınok gayesile kü9at edilmlı olan 
Nı>k tar J{. Zarukya ıı Biçki Dikit ~!ek· 
tcbi b(ltiııcl d eHe talebe kayflın a 
başlam1 9 tır. Biçki ve Dikiıi hirıı.z bl· 
Jenlero ııc a.y lıiç hllıııiyenlere altı ay 
znrfınd.ı eBaıılı . surotto todrb eder 
ınus:ıddak ıahadetııaıno verir, Ucretler 
ın u t odilıli r. Ou madnn lıa4ka horgUıı 
ıııUracaat olun ur. 

Adrı s lfo) oğlu Altııılıakkal IC' .ıdi· 
) e caddtuıi :\o 63 

l\1attrna t Cemıyeti tar .. fından 
tertip edilen 

1933 

ALMANAGI 
çıkt ı. Her kitap çl da bulunur. 

Fint ı 1 !ıra hr. 

Compagnle Royale Neearland•I•• 

'apur tirkoti ' aaıtn1<i 0 ,.e biluuıum 

• • cecrlıındai l' 'apur ~ caotaları Hraeın

d .. ki ıııuhnber:ıt &.) e&lnde D1JNY A:t'lı"JN 
BOTUN Lf M \. LAHI için emtia lrnlıul 
edilir u DO<:Hll KONŞlllENTO ,;eri· 
lobilir. 
·~takında Hııq.~az, Varna ,.e Koeteııc11y• 

barflket edecek. •aparlar 
Cerea ' Apııru 1!7 K. saniye dogru 
uı, •••• ' aptıru ıo ıubau Joj;'Tıt 

Banym•d•• ' •tıurw 13 t ııl>ata 
doğru 

.A msteırdaındaıı beklenen 'Yapurlar:" 
Cer•• ,•apuru ~v K. eaulye doğru 
UIJ•••• -r:ıpuru ıo 9ubata ılogru 
Oanym•d•• rnırnru I S ı ulıata 

doğru . 

A ıntıterdanıdan bRrellet edecek •aınırlar 
Uly•••• ,·ııpuru 18 K. Baniye doğru 
Ganymedes vapuru 1 t ııbata 

doğru 

NIPPON VU8EN KAISHA 
{Japon vapur kuınp&nyasa ı 

Yokohanı a, Kobe, DalreD, Tsingtao, 
Sbaııghai, ll onltoııg, Singllpor, Colombo, 

Suu , Port .'ait, 11.ınlr, Jıtan but, Pire, 
Ctnevre, \" a lencia Lh erpol ve Gla~gow 
limanları ar:ı ıııda do~ru posta 

( ~kt...rııı 1111. " e doğru ) 

Durban Maru u r uru 20 , ılıata 
do~u. 

Delagoa Maru rnpuru 1?0 marta 
doğru 

Taf!iilil.t İ(,'İıı Galata' d:ı Altıııcı vakıf 

llamııda "'il \Tl~LLl ~I ERCO, E:!\HICO, 
SPımco \O MAHTl ~'LARI ba'eflerl 
\'apur ace ı lııL . ı~ıııa ı •, ıracaal 

Tel. 4 • 47 J.!·1 

Dr. Hafız Cemal 
Dahiliye mütehassısı 
Cumad.~n maada hergün (.!,30-

5) iıtanbul D~,·anyclvnda No. l 18 
Tel. Zd:IJ 
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MEVSİM SONU 
mlnuebetile 

aOvOK SATIŞ 
BOTON DAiRELERDE FEVKALADE TENztUT 

EMSALSiZ FIATLAR 

B& YB&•LIBL&Bl•IZ 
Bayram Hediyeleri izi 

= Yerli Mallar -
Pazanndan altntz 

-Kr•v•t, ..... k, •endll, ctlzd8n, ... zar elble .. 
k8chn ........, laldın ve wkelc çonapl•n, 
eldlven, , .... , kundlll'll, ıb2ı,at M- 11.- -

Her ne isterseniz bulununuz 

l.tubal r ~ekapa 
BeJOila: l.tiklll caddeli 

A ELER ARTIK DÜ ÜMEYI 

-----~-&,.... klarınızı daha 
ucuz ve daha güzel 

iydirece iniz 1 

de 

•' 1 r evinizde yapaca ... ın zdan daha ucuzdur 1 

Bayram g tiyor 

~--~uklann za ı~ hır 
~ .. hal ya mak • 

--z 1 bir ve il 

• 
Bir iş kum arası 

h d·y din·z 


