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Eski Bulgar Kıralı Ferdi
:nant İstanbul' a Geliyor 

Buradan Bulgaristan'a Gidecek 
Kahire, 24 ( Hususi ) - Bü

yük harbin hitamı gUnlerinde 
memleketini terketmek mecbu
riyetinde kalan ıabık Bulgar 
Kıralı F erdinant hava tebdili 
maksadile lskenderiye'ye, oradan 
da ıehrimize gelmiıtir. Sabık 
kır 1, son zamanlarda tekrar 
Bu'garistan'a dönüp orada ale
IAde bir şahsiyet olarak yerlet
~k üzere Bulgar hükQmetinden 
m Usaade istihsal etmiştir. Kont 

. Marani müstear ismilo seyahat 
etmekte olan F erdioant burada 
bir müddet kalacak, bu müddet 
esnasında buraya celecek olan 
İtalya kıral ve kıraliçesile g6rU~ .. 
tnkten ııonra Uulgaristan'a gid&o 
ceklir. Sab.k K.ralın Bulgaristana 
lıtanbul tarikile gideceği, kısa 
bit- müddet lstanbul'da kalıp 
ıiyaretler yapacağı haber veril .. 
mektedir. Sabık kıralao ıadık 
adamlarından olan Bulgar Jene
ralı Çot~if F erdinant'uı Bulga .. 
ristan'a dönmesine ait mfisaade
nameyi buraya getirip kendisine 

Sabık Kırat Ferdiruınt 

vermiştir. ltalya Kıralınan kllçllk 
kızı Prens Marya'mn Ferdi· 
nant'm kllçilk oğlu ile izdivaç 
edeceği de söylenmektedir. F ef'" 

dinant'ıo Bulgaristan aeyahatl 
yakanda wkubulacaktır. 

Zatürreeye Karşı Aşı 
Keşfedildi 

Artık Gripten Ve Zatürreeden Ölüm 
Vak'alarına Tesadüf Edilmeyecek 

Bir lngillz doktoru, a numa- hatta Yardır. Ekaeri haıtalar 
r•h ıatnrree.yl teYlit .. den mik- grip neticesinde satllrreeye 1aka-
ropları 6ldilren TO neticede lanarak 6lmektedlr. Bu sebeple 
baıtanın ölümüne mlnl olan bir lngiliı doktorlanoın bu kepi 
•etoın keşfetmiıtir. lngiltre'de bUyllk bir alAka uyan• 

Son zamanda lnglltere •de dırmııhr. 
~tip çok bUyllk bir •algın ha- Oıwald AYery lıminde bir 
&ııdedir. Bir milyondan fazla ( Dnamı 9 uncu Hyfada 
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Sandalbed 
rdm t B •atenlnde çok kıymetli eıkl bir kitap 1&hbia çıka-
taf.;.~~· 1~•d• resmini 16rdllf8a&s bu ka1metll uere dair 

•Jfamtsclaclar. 

Kar akış Şiddetlendi 
Fırtınadan Bir Ev Yıkıldı, Vapurlar 
Durdu, Sebze Bahçeleri Harap Oldu 

Karakıt iki gllndenberl kel!'" 
dini bir feliket manzaruı ıek
linde g5steı-mektedir. Evvelki 
glln başlayan ıiddetli karayel 
f .rtına11 diln gece ye gt\ndUı 
biUlln tiddetile devam etti. irili 
ufaklı birçok hasar ve zararlara 
sebep oldu, hava ise. dlln gece
den itibaren yağmaya baılıyao 
karıo tesirile adamakıllı soğudu • 
Rasathaneden aldığımız malü
mata göre fırtana ve kar bugün 
de devam edecektir. 

Bir Ev ÇöktU 
Evvelki akşam baılayan kasır

ga şeklindeki fırbna ve kar tipl
ıl bazı baaarlara sebep olmuştur: 
Evvelki gece Balatta SDreyyapa
ıa fabrikası civarında poliı Ra .. 
mazao efendinin evi gece aaat 
birde ç6kmllştür. Polis mUdllriye
ti hademelerinden Seniye Hanım 

İngiliz Casusları 
İstanbul' da 
Nasıl ÇalışırJar? 
Son Posta lnglllz Entell· 

cens Servi•'lnln bUtUn dUn· 
yadaki faallyetlnden sonra 
doArudan doiiruya latan· 
bul'dakl faaliyetine alt pek 
mUhlm vesikalar elde et
mittir. 

lstanbUl'd• lnglllz Ente
llcen• Servis'lnln batında 

· klmler vardı? Nasıl çahttı? 
Kimleri kullandı ~ Şimdiye 
kadar neler yapmıştır ? 

Bunu vaktile lngUlz En
tellcen• &ervls'lnln ellnde 
çaht•n bir lnglllz casusunun 
aızından dlnlerecekalnlz. 
~ .... ... --
Ahmet 
Reis 
Pek 

Yakında 

SON POSTA 
•Olunlarınd• 

- ........... _ 

TUrkUn esatiri 
denlzcJHAlnl ve 
kahram•nllk 
men k ı b elerlnl 
bir yabancı •A· 
zından dlnle· 
mek istemez 
minlz ? O halde 
Alamet R•i• tef· 
rlkaaını tlıklp 

ediniz! 

Yazan: 
Piger Melon 

Bir tramoag tllU'a#ında titn1e11ler 
ve bazı kimseler bu evde kiracı eden kiracılar evi terk ettikten 
olarak uturmaktadırlar. Seniye bir iki dakika ıonra ev büyük 
Hanım bir çabrdı işitmiı ye bunun bir çabrdı ile çökmüştnr, kiracıla-
Ozerine bntnn kiracıları uyandır- rın hemen evi boıaltmalan bllyOk 
nıııtar. Ekseriyeti muaeviler teşkil (Devamı 8 inci sayfada ) 

İstanhul'u Ruslara Kim Vadetmişti? 

Mesele F ransızMeclisinde 
Meydana Çıkarıldı 

- 3 - Yazan: Pol Allar 
BnyUk harbe müttefik ııfatile 

giren lngiltere, Franı•, ltalya 
ve Rusya arasında bir harp ıonu 
billnçosu yapmak zaruri idL Çüo
kn muharebe kazanılıp ta berkea 
biasesine düşen payı takstm et• 
mek için bu payın neler olabile
ceğini evvelden bilmeıi lhımdı. 
Fransa, yalnız Alzas Lorenl değil, 
bu viliyetJerin 1815 teki hududu-
nu tetkil eden ve Sar havzasını 
da. içine alan mantakayı isteyor-
du. Rusya ile, buna dair gizli 
bir anlaıma yaptı. Buna mukabil 
Rusya da lstanbulu alacaktı. 

lngiltere, Fransa'nın bu geniş 
iddialar.odan haberdar değildi. 
Olıa bile buna muvafakat etmi· 
yecekti. Çnnkll o, Franaa'nın sa .. 
dece Alzu bududile iktifa ed .. 
ceğini zan ediyordu. Onun lçiD"" 

1 

lnanbula Raslal'tı oadeden M. Bert 
dir ki bu anlqma. l.tanbul mea'· 
eleıl hariç. lni"İltereden kıımeo 
gizli tutuldu. 

( Devamı 9 uncu aayfada ) 

Mantıki 

- Avaz avaz ne bajvıyor1wa 6yle... Yaj'mur yatınca aeaiol 
çıkarı1or ma1ua 1&nki 1 



2 s.yr. 

Halkın Sesi 

Nüfus muz Gü 
Geçtikçe Artıyor 

Şehrimizde bir aenede 6 
kitinin öld'fll'nti, buna mu 
D bin çoo•tu dOlcl•l}ua 

hin 
l 

~OM Pf'lKT A 

Mütecaviz Yakalandı 
oqtık. .. h•su•a .lıııı9'lflııliiııııı..-ıı...._. 

üdar Zabıtası Evvelki Gün Muhte-diyor ki: 
Ahmet B. (Beyoğlu Cabclelkeblr 81) 
- Ge~nlerde DahiliJ• V .. ili Be 

•ir t.,_atıllda ••111--z• gün 
ıllne arttığını a3yl ... ltlerdi. Dun 
bir iıtati.tilrta f.tanbulda dotanla 
ll•lertl .. faala eld..,_• pat .. riJ• 
Topraklanmız çok ı•nlttir. Nüfusu• 
muz azdar. Nüfuı teuyüdil bayırla 

bir lıtikbal ltaretldir. 

lf. 
Şakir Bey (Aka.vay Kaıganl ma

balleıl 'I) 
- NGfuıumus (14) mllyoadaa (17) 

mlt,eu çık .. , ır. Umumi laarp " 
en41aa eYftlki u1uıa harpler n.ftf.-
,..... ........... lıualrın r ...... .. 
tll ..... ,.. .... ... ........ a.ert 
aü......._ •lwwwJ& ........... Tiri& 
feyb.I •ir na •••wptar. ....... 
atlaia ." ..... alfıaan oa •Wial •li• .... ..., • ..., ...... -
kadar pnlftir. 

Nıari Bey (S11Jtaabamamı oi) 
- Gaaetede Wr l•tatl.Uk ola•

dum. lıtanbulda do§uırt IJHlmden 
fazladır. Sari haa\ahklar pü ndır. 
h nlfnuanann ı .. Mne lcayd.-cnleeelr 
.. ,, •• tiilıra• Wr ı•rllr· 

* fh•an B. ( Şehzadebafl Saffet Pr. 
.Aparta 111anı 8 ) 

- Aaaclola Ye ana 1urdu hUZ çok 
mDaWt ,,. h1ılli toprakfula doludur. 
Küçik A.,. MI ff parPak 11tede11l
J•tlerfn Mr kapaf3 o muftur. Tari~ 
b•~ bizim bir illi • liyt t mas olan 
.-ı Friaa• ft aon,- •lf• kaı
ftct:yor. Hall,old Mılm bugtlnk11 
nGfuamus çok asdır. Fakat art..U 
btidadını ,.._i,_. hntiar. a;erı;. 
11un olmıpe.Ja ••fbir Tlrk taaanDI' 
edilemeL 

Ucuzluk 
BelecliJe Kooperatifi 

F uli1ete Bapach 
Belecllp Keope1atlF•• ..

at- lokartı ı ...._ Maarllldan 
bitirhitffr ............ " 
idare••••••• ......... . 
Şubat lplldıuııda lobatacla Ş.. 
hir MeclW ._ " -tb.d.t 
erklmu Wr D,afet wraek •re-
tiJe aç1lma ........ ,....ı.caktw." 
Kooperatif •mFFı ..... Ye •J•k· 
kabt teft&M .__ edili1or. 
Koopentifill 811bt ...,..... da 
faaliyete buırl•omıı Y• kıımeıa ... .,... ........ 

ıı..- • ılDI A1daa inc:iri
Dial .W.n D k•11• uta...._ 
tadır. 

Gllrnrllktaki Çaylar 
Glimrllklerdelci çaylardan bir 

inamı piyaaaya ~· Çay ta
cirleri ~kartl klan caJler içia 
ihracat .......... Jbd• ,.... 
lur; ..- ftl'IMldedlrlv. 1,1 Pr 
......... •· 300 kUl'G .. ~ 
talrıh ...... 

•• 
mel Bir Facianın Onüne Geçti 

lnelki fi• Üslrlhlar'da glrtUtnll bir h&diıe 
ol f, poliıler muhtenaef bir fac anan 6n0oe geç• 
miılerdir. Yaptığımız tahkikata göre hidi• flyle 
cerevan et.ittir. 

Oakac1ar•c1a bir kahYehanenin tabibi olan Ali 
Ekber lımhlcle biri tarafından kahYede gialice 
lnuur OJDablchiı baber ahnDUf, yapılan araştırma 
aeticaincle lnamarbazlar cllrmllmeıhut halinde ya
kalaaau ..... r. Bunun &zerine zabıta, bu kumarha
aeJI kapabmfbr. Batana gelea bu hldiıeye hayli 
caDI ual• bJayecl Ali Ekber, . kendiaiol polise 
ibbar ..._ ammm kim aldujmm arqtumıya ko-

Ali Ekber eYvelki akşam bir bayii rakı içtikten 
aoora yanma Bahri lılmiade bir arbdapu ela 
almıı ve ıoför Hamdi efendiyi aramı,. ............ 
bri arkad.. hir •at kadar dla&p dolqbktaa 
ıoma fQför Hamdi efendi,I halmUffarcLr. Ali Ekber 
ile arkadaşı Hamdi efendiyi p&ace derhal ajl& 
dolu• ı.Syfenmiıler, ıonra da tlserİıle .. cum 
etmişlerdir. H~bir ıeyden haberi olmayan Hamdi 
efendi hu Yaziyet klll'flunda enelA hayret etmlt, 
fakat keedbini çaba toplayarak ....,_ YUIJ9tl 
almıJbr. Bereket vwain ki tam t.a •rada Jetİfea 
polh memmlan iki 1116teeam kafadan 1abh)arak 
karakota g&t8rmlşlcr, haldariilda ••HDI takibat 
maameletine de ................ 

p! ... • Wr .Udapua 817lediğl 'IGze inanarak •bum Ha.n ehac:li lmnfnde bir toffSr tarafında 
ppaJdail ........ Yllnlllfbr. 

Pasbrmacılar 
Kayseri'de Verilen Karan 

Dojru Bulmayorlar 

Kayaeri Ticaret Odu.om la
tanbulda çimeoleoen putırmala
,. tısuiadeld çimenlerin 11hha
ta mulİI' oldaiwıa dair bir karar 
ftl'dijini tlihı yumııtak. Bu llu
ıu.ta ehin keadilerfle glrtlft8· 
ğllmftz putarmacılar bu iddiayı 

redde tmekteclirJer. Pubrmaalara 
ılre fıt•bula biri KaJHri'clea 
diğeri de Erzurum'dua ~tırma 
sıe&m. ... te4ir. Eraur11111'tl• ıelen 
f aıhrmalar flmenıiz olduğu için 
burada çimeolenmektedir. Fakat 
pubrmacılar bu çimenlerin ah· 
hata •UJ.İr olmadıf ınt, bir okka 
çimenin 25 kuruşa oldujımu, 

bu acahak kart11mda kimıenia 
hffelrlrt k Jllpmıyacajını llyle-
mektodirler .. 

infilak 
Kurbanı 

Cib.li fahrikasıadald Willlı 
neticetrincle +r surette yaralanan 
e111iJe amelNi Mehmet Ef. Cer
rahp• ._.ahaaeaiode ftfat 
etmiıtlr. 

Yımwtıllnmız için 
Ttlrk JUBIUl'lalan•• hy..ı

m1fel pi,.._. atırlmlnl temia 
lçln llctfaat YekAletf unlı t,tlri
kat yapmata ltatfamııhr. Bu 
ca.led .. ola.-k lw• al4kıaar 
IMta. ı Hmi aatıeueaelere yumurta 
lhrch;aluaı11 arthrm•k için ne 
gibi ıedbiı&er alınmasa icap ede
ceğl ~· Bu huıueta yu
•"'*• tadrlerillia ele fikirleri ala
aaeakbr. 

Terkos Şirketininj 
Hisseleri 
Yükseliyor 

T erkoean belediye tarafındaa 
itletiJmni Terk09 W.. aenet
leri berinde lyi tetlirler J•P" 
llllfbr. Bir laafta uıfmda Ter!'• 
hiue •netlerinin fiyab 33 lira
dan 39 liraya ~ıkm•ıbr. Şimdiki 
halde Terko. firketinia bir plln· 
çolU J•pıl .. ktadlr. Yakaacla ~ 
darlan fala Yerilecektir. Tramny 
şirketiaia W..' aenetleri de 1lk· 
ıelmektedir. Bu ••tler 49,5 li
radan 50.5 liraya çakmlfbr. 

Tayyare Balos• 
TalJar• Cımiyetl tarafından fU

b .... 9 _. Perapalu eteliatle bir 
bale ...... ktlr. 

Gripe Karşı 
Bu ha.ısıda pip ve enfilo

eua 7Malamsk, arkuandan bir 
zatürreeye tutulup ölmek istemi· 
yorsanız, §U ıedbirlere riayet 
ediniz: 

1 - Mii111lcia eMtıia hdar eçıl 
ve temiz lıavetlt1 bıılmtanrn. 

2-T..U ,_..,, 6ir ..,-
ayugunaz. 

3 - ..!ıc.-M ..... ..-u. 
4-K. ....... ...,..,, ..... 

gi,........ 
S - Aban.,t ...... ....._ ...A 

tlllTfllUU ve ..,,,..lilüıiu alucnl' 
öWri•ü. 

6 - .Konuşırdtlff ..,._.""" ..
nına •ok.a/,,,.gı11ız. 

1-F-- •'•d. .... ~k. 
fule~,.Malaiz. 

8 - Seb...,.. ..,Jc ~·•c.,.. 
öniiıalle itlw ..,., .... 

, - Tuzla •• ile •Uc sık gar
gara. gapıaız. 

it> - JıddlıfnJ.11 hraıurmı.r. 

Müfettişler 
Bugün Maarif idaresinde 

içtima Edecekler 

Dk Tedrisat mUfetti9leri 5az 
Derleme KıfaYU •• Rehberleri 
bakkmda muallimlere izahat •er
miflerdir. Birçok Mmtakelarcla 
birer faal heyet tetekldll 4rtmlftlr. 
Bn heyetler derlenecek ıazlerl 
tetkik Ye tauıil ederek Maarif.. 
teki komite7e ghderecelderdir. 

Müfetlifler busln atfeden 
ıonra tekrar toplanara1c aLaacak 
yeni tedbirleri teabit etlecelderctir. 

Vali B. Yalova'da 
Yal ve Belec!i,. R.W M• 

hiddin Bey bu aktam Yalon'ya 
gidecektir. Vali BeJ hayrua 
Yalova' da geçirecek Ye tetkikatta 
balmacaldar. ----
Galatasaray 
Talebeleri 

Gala'lss •J taleh4eriadea 23 
klfilik bir blUe ... ,.... taliliDi 
a. tetkik ı.Wlll .. kllede ,.. 
çirmek ........... . 
Bala.W.. 's .... 9blitle16. 

AüM ..... 
A.._. ._ .. ,,_ 11 lıll 

açık htilunacalmr. Yeni aplaa 
Mlft •1t1p••11in.._ • herbe 
meccmea fltifada ....,eltedfr. 
Bayram mUoau~etile iflze aela
terhanesl tarafından her aln 
alaturka konHr Yerifecektlr. 
Mibe tarihi uerleria de fotoaraf.. 
laranı aldırmııbr. Bunlar Milae 
giıeainde 1atılmaktadar. 

Günün Tarihi 
ı .. ·----...a... 
Kıymetli Bir Şeh-

name Sablıyor 
Sandalbetleatenfncle dü 1den lti· 

bana (522) ıene enel yaulmlf kıJ• 
metft t.lr .. r.name teıh r edlmete 
batlanmııtır. Mezat idaresi t•hname 
için 1500 u,a kıymet tahmin etml4tir. 

B• teba ... meşhur bir b.attat ta
rafından Tımurlen~·n dördüncü otla 
(Şah Ruh) un otlu mirz.ı (dayı.-nıur) 
İfln 829 bleri ıe..-c1e 1aaalmıt Ye 
bu prenıln kONphaaeamden alan-
m1ttar. Antikaalann ılyleditıne f6re 
ba ..... ame çok Defte •e ı.ı. 1metlldir. 

Kadim lran tarih Ye uat rJni te
rennlın eden ve (60) bin beyitten 
ibaret olan bu phemer Tuı tehrincle 
dOfall meıh•r faİr Flrde,ıi tarafın
du Gaanell Mahm•t iç n ~ ... 
nede yazılma, •• laer beyti için 4. 
keadiılae biru albn lira Y•dedll• 
mift r. 

Fakat bu pua Fircle•ıiye elldk 
olarak yerildlfl lçİlt .. ir l..unun ıs .. 
riae bir de ltHwife lır;ale.ne al111ışbr. 

Kahn fiatleri 
Son ....-de kah•• flatleri Wr • 

aNktu _..._....... Şimdiki fi,.t tep. 
tan lauabile 120 kuuıbıl'. 

200 Sayyab Geliyor 
ÖaümOzdeki •ut ayı:lda .. lari

miH 200 kitillk bir inı Hz 1eyy .. 
kafilHi ıelecelr. krada birkaç ıh 
kalaeU lardır. 

Gızetler Geliyer 
lzmir sBzell Neriman H. 

cama gtlnl, Bana gtb:eb Le .... 
H. da hafta lçiDcle .. bri ... 
ıeleceklerdir. 

lkttlatll Tetk~ 
Sabık fktıut Yeki i Rahmi 

ve sabık Ziraat MBsteşan lhaaa 
Abidin Beyler lkbadl tetkikler
de bulunmak lsere Mı•'a fİlw 
mektedirler. 

Madenlerimiz Ve Takas 
Taba euua arasma ithal 

eclll• maae.terimlaia ihraç lak~ 
lelerinde kıymetlerini takdir hu-
wuda m9'ki1At ıeldlraeldedir. 
Bunun Hbebi Mil m ntakalardı 
..U.mmin b91wa•amwdar. Ba 
mhazuru ıldermelr için mad•• 
idarelerince abnan yergiye ffU 

ela loy....._ .... kıyıneti ola
rak kabolll tabntiw et•iftir. 

TlflkkDr Telt afi 
o.... ...._ u .. nımızı a·yuet 

.-ın.,.-..pU..as&t11uama .. 
-.. N•••a. ,.... • uıaı terk .. 
derkea Vali ye a.ı..,. Re a Ma
laidd. a.,. Wr t11•k"it 1eı,.. ... 
.......... ti ... 

Karışık 
Siitkr ........" ............... ........................... 
in zabıt varakaları Beledl7e Sallı 
c.. ... ._ • ......,.. "'°" ,.-. a. 
malakemelv 1lmdi1• adar 1•••· 
Beledlye Kha~ur.ia blıttJ ra• 
p4irlanaı taa..,or, lw dokt..ta.ı• 
tMUI .......... naaan itihaH al ... 
yordu. tlalbulcl dt tabii l baıit bir 
ameliye oldutu içla dltu doktorlar
da butt aletrerle t.u tahnlı 1apabil· 
melde•. Bu ..hpfe ... da1t ıo•a 
clllw dokt ..... tawazapor&.n• 
kabul edılecektlr. 

n Po.tanın Raünli Hilci,e si ı ~ H••• Beg Digor Ki: 

1 - A• mevaiınl ı.tdl Ha
- Be ... 

2 - Çifteyi omuswaa wraa 
aH çıkıyor .. 

3 - Çekmece 
lrclelr ••• 

tarafiarındL 4 - S.ri tarafta ,..._.. •-•• 
nlıyorlar. S.a •• ••hyacak•• 

&: Huea B. - Allllm .. , 

lam'*'- ~ta. •• ıı lıt • 



Hayata · 
YeTıiden 
Başlasanız? 

------------tc lnailiz gazetelerinden biri, t~ 
giliz ricalinden Loit Corca bu 

ıu li sormmı. İngiliz diplomata ıu 
cevabı vermiş: 

" Ben hayahında takip ettiğim 
Yoldan memnunum. Bununla be
taber yeniden hayata ahlıua)ı 
~ t~rim. Bu takdirde en ziyade 
•ıtıdat ve kabiliyetime uygun bir 
!11c.slek ıeçerdim. Ve bir mcaleğo 
11 

" 1!idp kararma vernıok için hayla 
ltlıı1an bekler ocak kanaat hasıl 
•lf ' 1 ten Qnra karar Tcrirdim. " 

Sonra sormuşlar: 
I k - Politika nankör bir meı· 
~ ıtıidir? 

h - Hayır. dcmif. Politilcada bu 
~'~\'l• diğer moıleklerden farkh 

{I riir. Fakat her meslekte mu· 
v 'f 8~ 1 alcıyet bir menim ntHelHidfr. 
B r nıl\ddet parıldar, ıonra söner. 
lt>h Önllk zamanlarda yeniden 

~tn •tm1tlıdır ki, haaat mev•i
" • ••nıeresinl aöreainiı. " 

* Teknokrasi 
Hakimiyeti MiUiye'den: 

i Amerika da. yeni dinini do· 
d Urdu. Bundan altı yedi hafta ka-
''S· evTel, Hakimiyeti Milliy 'nin 
l' 1Yaset o lktıaat,. sayfa ına 

U
cknokrasi'ye ait ilk hab rl ter

e nte d' ı k h· 8 ıp a 1r en, bunun ciddi 
t ~ hFareket olduğuna inanmamıı· 
1 

• akat bu 11 fer gelen " Lu 11 
aı l . b rik ~ eaı. u yeni cereyanm, Ame-
ldft va, Amerikence ilerlemekte h ugu~a dair birçok yazılar da· 

" s·~ehrdL Bunlar. da bu seferki 
.. ıyaıet ve lktısat.. sayfaımda 

i<>rccekısiniz 
l"k Tcknokr~si ile, idarenin. poli· 
l~r acı ve iktısat~lardan fen dam
IU 

1:n1 line geçmesi murat edil· 
•
1
e .t dir. idare iyi olaun da. 
nıın ı· hu e me a-eçere ıeçain, dava 

haha~a değildir. Dava, insanlığı 
au11~1Yar. kılan bir rejimin tees U
t f t 011 ıbarettir. Amma her ta-

ir a., ~öyle. Ve her tarafta, 
lııLrk eıkınin tedfinine hazırla
ti h en bir yeninin çocuk beıle
t:111 a~ırlanıyor. Halbuki ne eıkl 
hn~gk haıırlanmakta, ne de 
ra; kendine bir " maskatırea " 

l 1~ tadn'. 
ö\t şın dikkate değer tarafı, fa

\ıc •t cs~Pnm heı· tarafta tenkit 
an, ;~yıf edilişi • her tarafta 
a 

1 
yı kcşf J için bir taharrinin 

1 Arnı4 bulunrnasıdir. 
.Siy tnerikahlar, buna teknokrasi 
hrı~rlar. İngilizler Ottawa; İtal-

l\ l\r, Faıiım; Fransıı'Jar. Radi· 
,,

1
.'0 •yalizmin dUmenli ekonom-

1tr •8Alınanlar, Hitlercilik; Rus-
' ol · ,. D·· tevızm v. a. v. 1, 

*•r b~tllnnlnrse, bUtnn bu iıim
i~i ırkr remzdeıı ibarettir. Eı· 

~l~anYt nnı ve yeniye baılamı~ 
•ktır?n hir remzi. Yeni n• ola

I<im bilirl 

lıır Bir ~ acia 
'Yar Bir Adam Genç 
Ad l<arısını Vurdu 

0.it f,~"• ( Husuai) - Burada 
1ilir. btk cinayet irtiklp edil
~Cip - liunıah mahallesinden 

,.~1 40 ~-· Adviye iımindeki kı
l 1~Ah •u ıra. mukabilinde ve giz11 
'rıııden 'clıle Ziraat llsesi bekçi

a Oto111obil Ve insana 
""'\ 

1 

Yukarıdaki rHiınde inHnla kurba{ra aruında bir - farklı dcğlldı. o cıa bu ıtara toprağa bağlı idi ve ic s 
ıuukayeH yapılnn.fllr. Kurbata kan teızdır. HaYada vaı·yette idi. Fakat inHnın :ıeklaı, ona karada otomobili 
uçan kuıları kıskanarak eeyir eder ve kandtan mahrum ıökto tayyareyi, donlı.de gemiyi temin etti. Kurbat~ 
olmanın utırabını çeker. karada, balık denizde, kut hayada kalmıya mahkümdur. 

Fakat innn karada otomobille, hnvada tayyare ile 
Otomo~H. tayyare. vapur ırlbl nakliye vautaları denlxde ıreml ile yUrOyeblllr. Bu vasıtalardan istlfad; 

olmadan •vvel insanın da vaıi7eti ıkurba§'anınkinden •deıulyen luanlar. henüz: kurbata bulunanlardır. 

SON TELGRAF HABERLERİ 

Gazi Hz. Afyon'da 
--

Reisicümhur Hz. Afyonda 1 Saat Kal-
dılar Seyahatlerine Devam Ediyorlar 

Afyonkarahisar, 24 ( A.A ) - Reiıicümhur Hı. işleri hakkında konuımuılardır . 
refakatlerinde~i zevat i~e bu gece saat 22 30 da Gazi Hı. Afyon•da bir uat kadar :kalarak 
Afyona gehnııler vaktın geç olmasma r ğmen yoll devam etmiılerdir. 
iatnsiyonda k ndilerini b kliyen bl\yl\k bir h lk Aranka 25 ( H 1 ) 8 kll t t p 
k l b l 

v b 1 1 d n ara, usuı - aıve ıme ş 
a a ıgı u muş ar ır. h d k 1 
Afyon. 24 (A.A.) - RclıticUmhur Hı. trende yann akş m Antalyay~ . areket e ece ti~. a?1et 

Afyon Valisi Beyin riyaaetindeki heyeti ve Kolordu Paıamn Antalyada ReıııcUmhur Hazretlerane ıltl-
kumandam Mustafa Paıayı kabul buyurarak ırilAyet hakları muhtemeldir. 

Kütahya 
Toprak Sanayiimizin Mer

kezi Olacak 
Kütahya, 25 (Huaust) - lktı

aat Vekili Celal Bey Kntabyada 
yaptığı tamaslar neticesinde TUr· 
kiyenin toprak sanayii için Ko-
tahyanm merke:ı olmasını muvafık 
olacağı kanaatını elde etmiıler ve 
önnmtizdeki sene zarfında ihzar e-

dilecek sanayi pro.gramına bu ciheti 
ithaline çalışacaklarını ve toprak 
sanayii işlerinde ihtisas sahibi 
iıçiler yetiıt.irmck . için tedbirle.r 
alınacağım vadetmışlerdlr. Vekıl 
B. yumurtacdık v~ meyvacılı~ 
bahiıleri etrafında kıymetlı 
izahat :vermjşlerdir. 

Recep Bey Geliyor 
Ankr.ra, ~5 (Huıusi) - Fırka 

Uınuıni KAtibi Recep Bey bu 
ıkıam İ.tanbula hareket ede· 
cektir. 

Mevkuf Komiserler 
Bir rii•v•t idcUasile tevkif 

edildiklerini yazdığımız komiHr 
Muzaffer, ZUhtU ve Rıfat efendi
ler dlln tahliye edilmişlerdir. 

Tunca Dondu 

Meclis Reisi 
Mersinde Mühiın Beya

natta Bulundu 
Mersin, 24 (A. A.) - Meclis 

Reisi KAzım Paıa C. H. F. sını 
ziyaret ve bir aaatten fazla kala
rak fırka aıalarile musahabe 
yapmıılnrdır. Meclia Reisi dlinya
da mevcut siyasi fırkalar arasın
da bir mukayese yaptıktan sonra 
C. H. F. pruğramıoın ana hatla
rını izah ederek fırka azalarını 
tenyir etmiılerdir. Klzım Paıı 
bugün için yapılacak en mUhim 
itin rejimin halka anlatılması 
oldutuım aöylemlılerdir. 

Klıım Pqa bundan sonra 
Türklyenln umunıt vaziyetini mU
talea ederek Cumhuriyet TOrkl· 
yetinde mliteauıp zihniyetlere 
yer veren membalar bertaraf 
oldujunu ve zamanla bOıbUtUn 
ortadan kalkacağını iı11h etmlı-
l•r •• demiılerdir ki: 

"Bunlardan bat ka baıı vatan-
daılaran memleketimiz bUnyesine 
uymıyan komtlniım ı•Y• ve •mel
leri peıinde koıtuklırı ıörülnıek
tedir. Bu ıibl ıratandatların ten· 
vir edilmeleri ıre iyi bir Yatandaı 
haline getirilmeleri icap eder. 

Amerika Malları 
Gümrüklerimizden Ser

bestçe Girecek 
Ankara 25 (Huıuıl) - TUr

kiyo ve Amerika arasındaki umu
mi mUbadcle hareketi Türkiye 
lehine olduğu ve Amerikada Tür
kiye ithalAtına karıı tahdidat 
bulunmadığı cihetle Amerika'ya 
karıı umumi muvazene esa ı 

tarafımızdan kabul edilmiı ve 
Amerikanın mem1eketimiıde ta
yin edilecek bir lir;te dahilinde 
aerbeatçe ve kontenjan harici 
olarak mal ithal etmesi heyeti 
vekilece kabul edilmi~tir. 

Tetkik Seyahati 
Ankara, 25 (Huıual) - Gom

rlikler ye lnhiHrlar Vekili Rana 
Bey cenup Yillyetlerlnde bir 
tetkik seyahati yapacaktır. 

Askeri Üniforma 
Ankara. 24 (Husüıl)- Aıkerl 

Uniformaların dej'lımHI için Er
kftnıharbly• kararım Yermiıtlr. 
Tesbit edilen tekil lnglli:ı asker! 
kıyafetlerine çok benzemektedir. 

riyetl ve C. H. Fırkasını ve prog
rammı anlatmaktır." h.r b· alip oğa isminde ih

Edirne. 24 ( A. A. ) - Tunca 
nehri donmuştur. 

Fırka ve fırkacılara dlifen 
en bUyllk •• kutsi •aıife berıey· 
den evvel bUtUn halka Cümbu-

llt.' Ve 
1k adama niklblamıştır. 

,\•tırn· 
1 

oca epi bir müddet i•·i _, 
ı . ıı er f 1 k ı ı U ltıiıı llr • a cat ıxm kaynanası 

1'erde Nsını boznıuıtur. Son JSTER /NAN, }STER 
-= 

iNANMA! 

~
'~' . r1 Ad .ecip ağa ile !iarısı, 
\•rrıı l vıyeyl kendi evlerine 
\I· 11 ardır 8 h b ıp v • unu a er alan 

t' gi~!~ Adviycnin saklandığı 
)lcnıi .'• tekrar eve dönmesini 
tıc~ c'ta1~· K,z bu teklifi redde-

a ıp w b l'~k Ad . aga ta ancasını çe-

Anlı.ara Amerika sefırl kendlalle görü4en bir mu· 
harrlre Türlti,·eden medihkir bir liaaola bahsettikten 
aonro, Ankar~da yarle4emedığindon dol11yı müteenlr 
olduğunu eöylüyor ve diyor kl: 

lSyle 

!ettik. Daha iyi bir oekilde yerle4mek lhımdı. N• 
yapalım ki, Amerika fa-ldr bir memlekettir . ., 

Bütçealndo daktknda 6000 dolar ııçık bulunan bir 
memlekete zengin denublllr mi 1 T bii zavalh Ame· 

r.~ faklrdlrN A M Al 

Kimsesizler 
Ve 
Kimseli/er ._ _______ ,_ N. F. -

Dünya üz rindeki en liberal 
cemiyetlerde bile devlet bima· 
yesinin izleri görülür. Himayenin 
ihtiyari ve mecburi olarak tatbik 
edildiği cemiyetler vardır. Bazı 
cemiyetlerde devlet. f rllcrin 
şahsi v hususi vaziyetlerini tet· 
kik etmiye lüzum görmez.. Öyle 
cemiyetlerde devletin elinde tut· 
tuğu ölçli. ınuayyun bir ekseri· 
yettir. O ekseriyet refah içind 
ı c devlet vazife ini bıı§armış 
sayılar. Fakat fertlerle teker teker 
alakadar olrnnk vaziyetinde bulu
nan devletlerde, himaye me elesi 
esaslı vazifeler arHındad r. 

Me!cter ıra\armd edinil n 

ıu birkaç satır ldtap m lümatmı 
burada tckr r etmiye ne lü· 
zum vardır? diyecekainiı. Aya
ıofyadııkl " Kimsesizler Yurdu ,. 
için gaıetelerde yaı.ılan sabrları 
ıOphesb: okudunuz. Yurdun bUtl\n 
odaları ve karyolaları klmıe
siz çocuklarla dolmuı, taımıı. 

Karakıtm fırtınaları arasında • 
kendiılne barınacak bir kovuk, 
ciğerlerini ısıtacak bir kAse aıcak 
çorba arayan daha kim bilir ne 
kadar kimsesiz çocuk vardır. 
Bence aaıl ki maeıi:ıler bu ikinci 
listeyi dolduranlardır. Bu Yat n
da doğmak, doğduğu vatanda 
kimse iı, kovuksuz •e çorbas•r. 
kalmak!.. Çok feci değil mi? 

Gönnl iıtiyor ki kimse izlik 
art.ık bu vatandan ebediyyen uı k 
olıun. İdeal bir refah tahayynI 
edecek kadar safderun değilim. 
Fakat birkaç. yDı klmıesiı yaY· 
ruyu kimseli yapmak okadar güç 
bir iş olmasa gerek. Belediyenin 
himayesi biraz daha gonişliyecek 
oluraa bu lı kolayca bqarıhıbllir. 
Ve muhakkak ki Muhittin Bey 
dllnyevt sevapların en bOyOğUnft 
kazanmıo olur. 

Gaip Kız 
Ermenilik lddiasile Götü
rülen Türk Kızı Geliyor 

1ıgal esnasında Amerikalılar 
tarafından Ermenidir diye toplanıp 
muhtelif Avrupa ıehirlerine gö
tlirlllen TUrk kızlarmdan Huriye 
isimli birisi konıoloıumuı tara
fından l tanbula gönderilmiştir. 

Kuklarellnde Deneçedatı h&-
yünde oturan Aşık Mehmedin karısı 

Ayte H. Huriyenin kendi kuu 
olduğunu Balkan harbinde hicret 
ederlerken yolda kardeıi Fatma 
ile beraber kaybettiğini bildir
mektedir. 

Balkan Konferansı 
Belgratta toplanacak olan 

dördUncU Balkan Konferansınm 
ruınamesini tespit etmek Uzere 
Bnkreıteki Balkan Konferanıı 
konseyin• lıtirak edecek olan 
murnbhıt1 heyetimiz dün Anka· 
radan 1 tanbula' gelmlıtlr. 

Marmara da 
Bir Vapur Aranıyor 
Sabaha lcarıı •.abliıiye ldareai 

Marmarada, İngiliz bandıralı • 
Quebec City iıminde bir nglliz 
vapurundan imdat telsizi almıı 
ve derhal Sezar tahlisiye gemi ini 
yard ma göndermiştir. 

Marmarada yapılan bütün t • 
harriyabı rağmen vapur buluna· 
mamışhr. Maamafih telsiz.le mu
haberey ve tahnrriyata dev m 
olunmaktadır. 

Son Dakika - Bu vapur 
Mcırmar 'da bulunmuş ve yedeğe -l~l\1 t vıyeyi ağır ıurette ya· ., ır. "'-------------------·------------------------J alınarak limana ıcıııttirilmiıtir. 



: IMemlelcet Marıuvalorı 1-
Zengi.n Madenler 
Diyarı: Bayburt 

Bayburt (Husuü) - Baybart'• 
her tarafı madenlerle doludur. 
Bilbaua iki yerde kömllr madeni 
mevcuttur. Bu kömür madenleri 
harbi umumiden evvel ifletilmekte 
ve k6milrleri de Bayburt'ta 7a
kılmakta iken harbi umumi e .. 
n"lı odı oc3k arııı harap olmua 
h~aebile metruk kaim ıtır. 

Bayburt' a dört aaat mesafede 
bulunan " Ôrtnği " karyeı1inde 
çok ıenlİn bir k6miir madeni 
mevcut olup ıimdiye kadar biç 
kuJlamlmamııt r. Baybort'a Oç 
aaat muafede ve Trabzon - E.... 
zurum 101ea lberinde Maden 
köyiı namındaki karyedo balur 
madeni mewcut olup harpten 
enel bu maden de kulla..lmıt 
" kntliyetli bakır istihsal edilmit 
ldl. LAkin lıarbi umumide bilt6n 
malzemesinin z yaa uğraması ytl
a&nden maalesef bu zenjin ma• 
den de terkedilmiıtir. 

Bayburt' a otuz kilometre me-
tafede bulunan ve Erzurum • 
Trabzon ıosesının üzerindeki 
Kop dağı namile maruf olan 
dağ n ittisaliodeki eteklerde mü
him çelik madenleri mevcut olup 
bundan dört bet aeae evveJial 
aabık Bağdat Demiryolları Mil
diri Umumı.i ( Mayisner) Paşa 
maiyetiacleki birkaç milhendi8le 
laurada l1ç d&1 ay kadar tetkikat 
yap•lf n 7enide11 birçok uagin 
madealer kqfetmiflerdlr. 

Ba1bart'a elli ldlo!Htre me
aafecle ( Çimağll ) lcaryHinde bir 
gu madeai mevCQttur. 8a madea 
har ten enel keşf edftmiı ~e 
Fran111 mfthendisterl tarafından 
itletilmek tlzere birçok malzeme 
gethilmiı ile de aeferberlik do
layısile akim kalmaflır. Buradan 
gaı an gibi akmakta ,.. kayllller 
bu ci-.arlarcla çakarlar Japarak 
meıkGr gula •lan •aya topla
yıp flzerindekl razi alarak Çirahpa 
denile• ipticial pkHdeld llmba
larda 1akmaktadarlar. Bu gu 
madealnia clvannda klmlr, bant 
Ye INlta madenlerhlhl d" meYCUt 
oldatana Franm mlhendlsl o 
ciw.rclald ~illere a&ylemlftlr. 
Bap ve barut madenleri mahal
lindeki topraklar ıetirilerek 1dSy
lüler tarafından çıra yerine ya• 
k lmaktaclır. 

Bayburt'• yirmi kDometre m .. 
Hfede ( Haho ) karyeainde altıa 
madeni olduju •öylenmekte İH 
de laeoh kqif •euirui yapal
mamı,tır. 

Kop dağı eteklerinde bir de 
çelik madea n111 vardU' ld bir
çok doktorlann tavıiyeıl tızerine 
bu ıudan kullanmaktadır. 

Bayburt'• yirmi kilometre me
ufedekl Sarayctk kayOnde de 
bir maden auyu mevcuttur. Yine 
buraya yirmi bq kilometre me
ufedekl ( Lllllnk ) karyuinde 
de bir maden ılf)u vardır. 

Bayburt'ummun etrafında da
ha bunlara IMazer birçok keşfe
dilememiı maden membalan Ye 
maden aulan meYC11t o.kla§u aa
la1almaktadır. Bu b.ı..ma h11d
neleria toprak albnda daha çok 
kabmyacaldarı ye ifletilerek hem 
yataa a imar na, hem de •ataa
clatm refahına hizmet edile
cektir. - Va nık Faik 

Çan ırı'da Kızamık 
Çank rı, (Huausl) - Kızamık 

hasta ığı zuhur etmiştir. S hbiye 
dairesi hasta! ğın lirayet etme
meai içla icap eden tedbirleri 
almqtar. 

T l~Rl 

Düzce -Adapazan Yolu 
Bu Yol Feci Kazalara Sebep Olmakta, 

Münakalib Durdurnıaktadır 
Dlsee ( Hunll ) - Dilce U. 

Adapazan arq 78 kilometre
dir. Bu iki merkezi biribirine 
bath1an yolun Dllzcedea iti
baren bet kilometroaa pyet 
iyi, lat tarafı bozuktur. Ea yeni 
otobOa bu bozuk yolda aaatte 
on kilometreden fada yttrftyeme
mektedir. Bu yol tlzerlnde Gtlmllf
OYa nalıi7•l Yardır. Gl•&fOnmu 
merkezi Kııla, Kışlanın da Dk 
g&ze carpu binw Acemin baaı
cLr. Ba ilama K.tl• tariblnde 
mtlbim bir roll nrcbr. Kati• 
nahiye merkezi lttı1ıu edilince 
ilk olarak Acem bu hana İnfA 
etmif, bunu muntazam, yekneaak 
Ye pJet gtlzel binaluua iafa11 
takip •t•iftir. 

Dnzce ile Adapaıan araı nda 
yapbğlm eeyabat eınaaında bu 
banda te~akkuf ettikten ıonra 
harekete geçtik. Bir aaat ileride 

İzmir' de 
Bir Tüccarla Ticaret Odası 

Arasında Münakaşa --

1 ...,._·~~,.,...,. 

DDaea camii we Havuzu 

feci bir maauraya teudOf ettik: 
tlltOn y&ldı bir kamyon uçuruma 
pvarlaDllllf, parp, parça olmut. 
dealderia hepsi bir tarafa gitmif, 
fakat mudze kabilinden bu yirmi 
metro derintitl olan uçurum kaza· 
sanda tof6rle, Oç yolcunun burnu 
bile kanamamııtır. Bundan aonra 

1 yol lmtidaclmca lanlllllf otomobil
lere, bataklara uplum&f araba-
lara •k aık teudlf edilmektedir. 
Yol gittllı~e claha laerbat bir laale 
gelmektedir. Eı- bu 1ol tamir 
edilmeae naldiJ8tlll dmacap 
muhakkaktır. 

Bu yol tb..mde ..,Uat ,.. 
pa otob181er prip bir istimdat 
uıultl bulmUflar. Avdetle otobD
aOmlz Jarllmlfb. Derhal tof6r 
bir aeyyar telefoa malda.l ~ 
kardı. Telıraf teline raptetti Ye 

kazadaa po.tab&DeJi halterdar 
ederek bir 1»qka otob&tı latedL 
Bu IUl'etle yolcular aktarma edil
mekte ve kaıanm mahmrlan 
oldukça kaldınlmaktadır. Maa
maflb ba kualana tevali etmed 
10pbesiz ki hoı ı&rlllecek bir 
teY değildU. Kocaeli Ye Boıa 
vilayetlerinin de iıtirakl ile bu 
yolun esulı •urette tamiri za
rundir. 

Maraş Halkı San'ata 
Çok Meraklıdır 

Karşı 

Mlnaluı,a 

Bir 
Karie 
Cevap 

NarulleA At 
Guetemlzln tahrir mOd 

bana ıimdl açık bir mek 
....ti: yamlartmı belki daim 
ltjlebihw..1 ...... oinayaa 
at, A. Feyzi Bey, birkaç 
•nel çakan "Bir mirekkep · 
laimli yuama Iİllİriellmİf. A. F e 
Beyi maatteM1iif taoımıyoru 
•ektubuacla da yalaız iami 
bildirmİf, ne ile meşgul olduiua 
adresiai 81ylemiyor. Kendi 
nerede bulacağımı bilteydl 
1118bakkiraae olmak iatiyen ed 
ama raimen, ı&rlp konutma 
ç.a!lfll'dım. Fakat mademki ke 
dWai biuat i 6riip konutm 
uf teaadllfe baila bir .. Y 
mektubuna burada ceYap Yerey 

A. Feyai Bey beni, maha 
kahYelİnde oturup beynel 
lel alyuet llMHleleriDi la 
çabpn mtHekaitlere beuetly 
S67leditl a&zlerdea hoflanmadı 
.... ki.....terl aemere benzetm 
oldukça eıkl bir ıey olmaaay 
bunu ilk defa A. Feyzi Bey 
mektubanda ı&-müt olaaydı 
tazammun ettiii hakarete rağm 
hOfUm& ıiderdL Zaran yok, F e 
Bey, ben 6yle pbuk çabuk al 
mam; ,.ı .. beylik te,biblere k 
lapauanız alzin için daha iyi o 

Bun lan geçelim de A.. F ey 
Beyin itirazlar.na, auaUerine c 
Yap Yermeğe pi'falam. 

A. f&yzi Bey, bilmem ni 
i...ml .. ViktOI' Hü o " di1e y 
dıjı Fraa11s tairi Victor Hugo' 
.eviyor. Buna hiç bir diyeceğ 
yok; ıaten o piri ben de aeY 
rim. On dokuıuncu asır F re rıa 
romantaklerl arumda. A f t•t d 

lzmir (Huıust) - Maruf bir 
haL tacirile, ıehrimiz Ticaret 
Odaaı ara11nda birçok mlinaka
falara veıile olan bir hidise 
ıeçmiftir. 

Bu bldlaede lam geçen tüc· 

( 11-.t U. beraber ~ r de 
ftrdır; &blrlerinin eser~eri b 
biitftn tatııı ıeylerdir. A. Fe 
si Bey ......ıı Lamart ne'i, ha v._,.,. de bejenebi.ırd·; o 

car, Ticaret Odasına mllracaat 
ederek hah takaaa yapacajını 
bilclirmif, beyannamelerin mua
melelerinin bitirilmeılal iltemiştlr. 

Ticaret Oduı muameleleri 
derhal ikmal etmir, fakat bu 
lllccardu maayyea Wr elmpertiz 
Dereli Jat .. iıtir. Ba tlccann 
ı6ylediğiM p. iateailea lcret 
80 • 90 liradır. Ticaret Odaıı 
taku mueleaial keacliaiae bir 
ticant .. mbaa addetmiftir. 

Ba tlccarı• iddia11 llzeriae 
taWdkat 7aptım, Ticaret odq 
rem Bala sade Hakkı BeJ bu 
lau-ta bua fa bahab Yerdi: 

- Takaı kararnameainde ta• 
kaa 'IDUmeleai yaptaraa tnccarlar
dan para tahsili hakkaada bir 
kayt yoktur. Fakat Ticaret oda· 
lan kanununun 119 cu madde
ainde eldıpertiz •e •air matraflara 
k.,..ı.k olarak 5-15 liraya kadar 
bir para tahail edileceği yazılıdır. 
Allkadar tlccar bir kaç taku 
muamelui birden yaptırdıjmdaa 
bu fazla tlcret iatenmektedir. 
T akaa maamelell J&paa ihracatça 
tncearlar, yllzde ao fazlaaile 
taku mukavelenameti •tarak 
menfaat temin ederlerken, Oda
ma kanunun werdiji haklardan 
iatif ade etmemesi için hiı bir 
aebep yoktur. - Adnan 

Mudanya E:aktrik Fabrikası 
Mudanya ( Hoıusl ) - Beledi

yenin 38 bin Hra bedelle mOtaab
hide ihale eltili elektrik fabrlkaaJ• 
nın temelleri at lmıtbr. Fabrika 
ıehrin ortumda lap edilmektedir. 
Kömürle ifliyecek olan bu fabri
kanın .. hrin ortaaıada yapılmua 
dolaJııile havayı ifsat edeceii 
llylenmekte Ye cİYar ff aabiplarl 
ıikAyetlerde bahuamaktadırlar. 

................. c ..... ,...., 
Merq (HUIUll) - llerq bal

kının aan'ate menin bllhaua 
tetkike pyaadar. llar•agoslak, 
aaraçlık ıan'atlerl bqta olmak 
Dzere ttlf~kçilik, teı'riyecilik, 

d6kmecilik, doğramaahk ve ıe
kercllik aan'atleri hemen hemen 
bntnn balkın bildiii •• meı gul 

olduiu iflerdir. Merq mamulib 
yalmz Anacloluya aeYkedilmelde 
kalmamakta, Halep, Berat Ye 
saire gibi fiaidl ecnebi lclares(n.. 
de bulunan tehirlere de mlbim 
miktarda ihracat J•pılmaktad.r. 

Bilhuaa aaraçlık Ye maran-

lalkara'da Ucuzluk Va Dalak 
Hastablı 

Malkara ( Huaul ) - Kaza
mıı dabilinde yiyecek fiatlerinde 
c.bemmİJ•tll bir acuzluk Yardır. 
T ereyatanıa okkaıı 90 • 110 im
ruf, beyas tahaa 40, 11une bal 
40, pekmez 20, koy• peyairl 
50. koraa eti 30, k~ eti 20, 
yumurta 2, tavuk 15 • 20 k111'119& 
aat Jmaktadar, Erı•• nebriadea 
ç kanlaa tatla m bahklanmn 
okkaaı blf kurap •talmaktadar. 
Kazamııın birçok kl)·lerlnde ko
JUnlar bmlam•J• bqlamlfbr. 
Kuamıı dahilinde •e klylerde 
dalak baıialıtı çakmıfbr. Bu ha .. 
talıktao yefat edenler de slrll
mektedlr. ------lnegDtda kenstacllik 

ı..,aı ( ~ ) - Banda 
bet yaı bin lira aermayell bir 
kerutecilik tirketl karalmaftar. 

rozluk aaa'atlan .. , ... Abt 
bir .. kilde tekamll •tmlt ye \u
lar Merq'ta qajı yukarı ı6ze1 
aao'atler meyU1Jacla yer alacak 
bir laale ıokalmafbr. Saraç ta
kımlanaı• lnrlacleld lflemelv 
nalotlar arbk nadir aa'atlar 
meya.-ındadtr. 

Ment'ta , ..... ..,. , ... ,.. 

Birkaç po evvel J•ian fid
detli yaimurlarla kuraklık niba-
7et bulmUfhlr. Birdenbire INatlt
yan yaimur uatlen:e devam et• 
mlftlr. Çiftçi •e•indnden adeta 
bayram yapmaktadır. 

Antalya'da Kuraklık Niuyet 
Buldu 

Antalya ( Huaull ) - iki ay
danb.I de••• ..im. lnnlrlılr 
aoa samanlarda bqb,.. '8fm..
lar " ona takip eden karla ni
hayete ermlftlr. 

Çiftçi memnaadur. Fakat yai
mar Ye karla beraber fiddetli 
aojuklar ela batla•llt kim•, 
odun ylllderinde 20 • 30 kant 
tereffu bual olmutt-. Portakal
lann yllıll ıso kunp kadar ... 
blmaktadır. 

Çiçekdalı Kaırnakamlıla 
Kırpbir, (Hmul) - Mlllkiye 

mektebini bitircliktea IOlll'a Paria'te 
tmlilinl ...ı .._ ıençlmniz. 
dea Mehmet Ali BaJ Çiçekdap 
lua1~ tarla edillDİftİr. 

•• ela kendİline bir .. , eli 
.... k; fakat lftkiae hiç iftira ---··· Vlctor Hap, yal111s ken 
m..ıeketillla delil. ltütln d 
,_ pirleri arawnda, bH 
d• en çok ahnk ~ kartma 
•a+affak ol•ut adamlardan 
Bu kuyveti uyeainde inam ... 
rtlder, karila tizleri loa.df 
remlder uçQftarar, harpler açbrdf 
hattı bazaa ...ı bile bir ~ 
iotibaa biline kalbeJer. BO 
Baadelaire'in .. Correapondancd 
lai.U manaumeainde babat 
laAlete belki ea çok oaun 
riade teaadnf olunar. Fakat v· 
tor Huıo bir mtıtefekkir değilM 
saten bir f&İrİn mütefekkir ~ 
maıını beklemete de belki halt. 
kamıı yoktur. uy. Hugo, keli 
lerİ biribirine çarparak fikri aalt 
l'llD bir ahenk çıkarın ş bir tairdlM 
derken bunu kaadet "'aı im •• ~ 
Feyzi Bey, .. hangi y :ıı 1 n aa~: 
bir fikir oldutunu siy eyin" di~ 
A Beyim, biraz f~sof arı ok~ 
a z .. idee • Ue • ımaıe • ı .,.... 
birine karııbraaaktaa kortu ..... 

Hugo'nun aeYİmıizliğine 
lince, hemen hemen her yazı 
bir b&btlrlenme ftl'd r; onu 
Yimab, baıan da lbltln ku 
rap.en gtlllnç kılan i1h bu 
Zat• ona: .. 8eD f•tan 
bu flledekl mllrekkep e yaıd 
clecllrtea de kend ıini 6yle 
,ekaek g&rmeai, b3'bürleo 
deiil midir? A. Feyzi ey, _..,.,..l!n 
Yunan, ıerek Fnnsaz ki Iİ 
Hup'yu okudup kadar 
•u bllmem; annetmiy ,..., 
ripidu'i, Sofold•'i, R c ae'I. 
p kadar okusaydı b m 
lıltecfttimi daha J•k n 

Her ae bclar bu 
.ı-. ltasa kimseler ıea 
..,.,. kıymet nrmeı 
1onaa; A. Feyzi Bey t.11 

....,_.Keadilinelauet 
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( iyaset Alemi 11 

BABiCI TILIB&rLAB 
1933 Sen si Bize 
Sürprizler Mi 
Hazırlagor? 

Yunan Meclisi Feshedildi 
M. Muıo!ln ı, ıon J:Ünlerde bir 

fngl iz gazelsclal Ue glSrnıtü. Bu ı•· 
decin.n kendlılne aorduğu bası 

IUatlere c•·np Yerdi. M. Mu.aW.te 
C.Yapt.n. r-lecek ıa .. aJat. tp 
•m•ıret •• Clmit .... ,... u ... ıa. 
M. ıı.,uaolinf. cUlııya ndyetlııhı um• 
ruf heyetlle lylleımiye yOı tuttutuau 
kaydediyor, ıoa varı1an merhale ne 
lkt... t rraftk ~~ılnfn .o ••atı 
noktaya .ıayaa:J11tnı, atleWhti•al 
bu nıı"yetln alb q kadar dreee
Q-fq'- maamafill 19.13 ffaHiala lklacl 
yaruıını~ biı~ ıürprialer ,.tır .. 
c:etlnden emin bu•unduj'unu lllYe 
•diyor. M. Muıollnl'y• r3re, ona 
Chalde dl ..... n ..-pler !fWnS...tlırı 

Yunan Cümhur Reisi Kanunu Esasiyi 
lhlil Etmekle itham Ediliyor! 

1 - Derietlw aruna61d Mrp 
borçları taıfiye •uretile :llalledil...11 
rn ec bu ri 1• tlıı dedir. 

2 - Behemehal hakiki Ye teılrll 
bir t~rki tealihat euaıaa t'arılacaktır. 

3 - Gamrlik himaye tartfelerl 
behemehal inecektir. 

4 - Loawa• da tophıeac:ak elaa 
dünya iktınt konferan.. ile,, ••rl 
kalan ek•iklMI tamamlı79ea1rtn·. 

* il. Muollat, buodaa .bir mlcWet 
••Hl Alman fırtıaat nazırı rilri, 
dünyanın iktıaadm Jyilik yoluna 
~lrdi,ilne kanidir. Fakat kaoaatla 
hakikat araınnda'ld mesafe bir hayli 
usatıı: oldatuna g3re, bhr hakikatin 
bılta1ı:lcukun• n kanaati teyit etrae
llQt bekl .. .,.ı tarcila ediyeru' 

Sllreyya 

Haftada 40 Saat Çahşllac$lk 
C•anre, 24 - HaftMf a kırk •Ut 

ç.htma konferanıı, 2 muhalif, n 19 
•Oıtenklf reye kartı 35 reyle, bir 
haftalık çalaıma Hatlnln vasati 
olat"a'k 4() •aatl rçmemHlni !tıı.hul 
•t..ı,tır. Koafaranı ücretli amelenin 

••1at fU'tları •• •HiJeai hakkındaki 
tedbirleri bbul etmittlr. 

Almanyadaki Natnayişf er 
Berlin, 24 - Pazar 1abahından 

Paıll1'teal aal.ahına kadar tevkif 
•dl&• alaarltçilerln adedi U8 i 
bultnuıtur. Banlartn 1081 komilniattlr. 
illktmet •fllı h•Yada alm•:riılwr 
......... Dl -.mifllr. 

Amarika'da lçkf Yas~ı 
Vafiaıton 24 - Araa Meeli.aiala 

•dliye eaellmenl, kiiQJ m; ktat:ı rüzde 
GçQ a•çmtyea bira H farap1arın 
•atılmaaı hakkındaki 'kanan Jlyiha· 
..... kabal etmlft:r. 

Atla• M - Relaiea.IM&r iL Z.. 
ı..ı.•1a ka1nuıu eaa1IJI ihlal ettlll 
haldlladald takriri 80 maballf ...... 
lmıaJamııtu. 

M. Çaldarlı n M. KondlU. tak• 
rlrl imsal•••••tl•dır. Ayara Meell
ılm llelt'uaa Mecllılal fHlaetm•l 
ma11t....ı old..,..da• k takrlrı. 
bı,biı' tuirl rektur. 

Atlna 24 - M. Zal•'el kaauae 
Haıiyl iblAI etmekle t.ı.cDt ede• iL 
Çaldart.l bu t«hdldlal ftU 1abuuıa 
k01111•1•caktır. il. V•inloı ta bu 
ku•attedir. 

Attaı 24 - Ayan lleellal, Meb'• 
uaan Macllılnin faıhlu 4alr olu 
RalalcDmhur teklifini mbabr• •'
mittir. MecU.ln hu teklifi tuYlp 
etme.t ~1r mahhmeldlr. Ba takdirde 
intihabat 5 martta Japalacakbr. 

Atına 24 - Ayaa llecllll ...... 
uaan Mecl . .ınia f..hinl taıYlp atmlt 
ve meclia feabedilmlttlr• 

Bir Yangtn Faciası 
Madr:t, 24 - Bh 1anıında 4 1 

eocuk olmak ilzen bir alleden 7 
kiti yanarak ölmlftlr. 

Bir Kış Faciası 
Btzert, 24 - Yat•• ıld4etll J•t

m urların teairile bir •• :raJal•q, bet 
kitill c bir aile ankas aJbnda kal· 
mıtbr. 

Alman yanın 1 kllsadiyatı 
Berlin 24 - Almanya'dakl ma• 

kine fabrikalarına birJncl klnunda 
dahilden n bıır'çtın birçok ılparltltr 
ver .lmittir. •..-ifier,...,. e•Nlklneafe. 
betle bira& .lalaa fulMhr. S. faslaldc 
fürtkalardald faaH1eti• caalaamuuu 
temin edecek derece.le olmaktan 
henGı uzaktır. 

Hindistan'da Boykıt 
Bombay 24 - AYrupa'la ...... 

laH 7apılan boykotua renlden tid
detl•meıi, BomMJ'4a pamuk tica
retini reni bir ttk•as• d~lemek 
tehıtkulni ~aıtermekt.4lr. 

Fransa'nm kaJya Safiıi 
Roma 24 - Fraaattın yeni ftalra 

-.f ri M. dö Ju•hel buraJ• srelmlftlr. 

TEFRİKA NUMARASI: 63 

CIPBE GERİSİ 
-'Milli ROMAN,, 

Barlıan Cahil 
- Ne demek? 
- Y aai Jaalama gelip gittik· 

C. glrdüiD içiD tahkikat yapmıf. 
~ kı1.1 olduğumu anlam •·· 

- Br&vo. 1t yalnız senden 
c._et almıya kalmıtl 

- Ben bir ıey yapmadıın kit 
- Canım anlat ıeu. Sonra! 
- Sonra o •ilo bana. bıer 

·~at Erenk6ytıoe Dİpa eelme
~i ıordu. H•vadaa fikAJ •t 
'ttı..a. Şuradan buradan konuttulr. 
-ı_ ..... Uiurlu, kademlJ olıuu Me-

r ~di iı ae naerk~zde? 
t - Hiç.. Perpmbe ıünil lı· 
~but. aelecek. Saat üçte Tak· 

; rndeld b&yllk muhallebicide bu· 
"ta cağız. 
d..::.. Oo.. İt ba kadar ilerledi, 

8a - Bunda bir fenalık yok. 
na fatanbula iad.ikçe a:kıldıj nı 
~ yaln1a olduğunu aiyledi. 

de ..• 
- Ona arkad., olacajım 

ll1ledia. 

- Ôyle ıöylemedim. ( Lnk
ıemburi) da iyi bir fiUm varmı1-
ı&rdftnüz m'ft, dedim. 

- Vay kAfir. Adamı ı:orla 
battan çıkardın deaenef 

- tien on• beraber gideflm 
d.medim kif 

- ElLette aen .a,lemiyecek
lia. F allat o bua• ae demek 
olduğunu anlamadı D? 

- Hayır. o baaa teklif ottL 
- Tabii kabul etti& 
- Bir arbdqlak olduktan 

ıenral Sen F uuk BeJI• doaia 
y&nflan yaparkea arkadqltktaa 
batk• bir .feY dftfüalyor muy
dun! 

- Ne mftnasebet f Şimdi fer• 
ıembe gUoU. 

- Bakalamf 
- Tabii gidecebia. Fakat 

kendini kapıp koyverme. Arka
datlık ettiiio gen' MDİD daima 
bir aile kızı oldupnu bilmelidir. 

- Zaten bizi okadar bili.Jor 
kil Gkaea Naria iyi• terb1yeli, 

lnglllz Ordu•u Re•mlgeçlt'le 
Geçenlerde lnglllı ordu111nun ilniformalarıoın defif tlrlldlftnden babaet· 

mlttik. Yukandalti reelm, İngiltere Kırallçesinln c Aldetohot • alayının 
ikinci t&b-..runu yeni unlformalarlle resmigeçit yaparken göstermektedir. 

Fransız Maliye Encümeni 
Teklifleri Reddetti 

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

Paria 24 - Nasırlar meeliıl, Relal y•iae ... .ı mlktan 58 bla "aaak 
dlmhtarun rl1antl altında toplaarak olaa •• ba .aktan ~ maatJara 
maR IMHlelerf tetkik •tmlftir. Bq- ybde iki nlıbetlncie bir versf koy• 
••kU P•I Boak•• ••llJe ... ı .. ot· m•ttur. 
nJn yapacatı teklifleri, lalklaetia llallye ....... M. Ş...on 1toktal 
P"•JMI.. •JI• ol.ıutu aiabelte aazuını mGclafaa ederek dem•fllr lılı 
kabul edebileeeflnl ılSylemlttlr• Ma- - 1930 Haeüade Y•sl&.rln 
u,. encümeni, harp maldulıerl dul• indirUmeeiai n mHrafua pek ifrat• 
lamna maaıil• harp ma!Ollerinln klrane oldutuau ıfJyledltfm uman 
maaııarı baklanda btik6met,e ahaan bakla idim. 811 hakkım ıonradan 
tedbirleri re4det•lttL te81i111 edildi. Şimdide ciddi taaarraf. 

Pariı 24 - Mal"ye encGmenl, Soı· Jv J•pılmuant. fe4akafhlrlarda bu-
ya!iatlerin tekliflerlat kabule cinam lu:ımaaını mall telabat yapdmuıoı 
etmektedir. Encil ... n memur maaıla· ally edim. Bu seferki hakkım daha 
rıaıa lnc:ffrll•eılnl reddetınif, bunue çabuk tHlim edilecektir. 

okadar •uik çocuk ki ! Zaten o 
da maruf bir aileaha çocuğu 1 

- S.11 budala bir kız değil
•İn. Bana akıl &trottikten aonra I 

_ Aman efendim bu ne te•a-
zuf Ben senin ne feytan oldutunu 
bilmeı miyim. famk B. eminim ki 
bu maceraya elinde olm yarak 
alet olmuıtur. Yoba •rnin elinde 
kolay manevra yap~maz. 

Narin i~ni çekti: 
_ &keklerin dıtara hayatı 

bizi çok pkle sokuyor Meral, 

her kadın kocatımn g&zlerindeki 
manayı okuya bitir. Fakat hafta
larca ve aylarca karıı nıa kontro· 
luadaıı uzak kalan erkekleri dııa
rada öyle kaç had puau!ar bekliyor 
ki evleri•• aadak kalmakta ıaar 
eden erkekler bile bu mukadder 
tesadlflere boyanlannı uzat·rlar .• 
Onun Berlin seyahatlerini niçin 
letemediğimi billnin. F eruk ilk 
.eyabatioi bana adeta bir ıatarap 
aibi awatayordu. Sonra mektupları 
ol<adar ıeyrekletmiye, yaı.aları 
ok:ıdar aadeleşmiye batla< ı ki o 
ateıli mektuplar Adeta meslekine 
ait rH111İ rapor haline geldi. 

Eve d6nüılerind.,ki h<ıruetin 
nasıl hafiflediğini belki kendiai de 
farketmiyor. Fakat ben bilsen 
aa1ıl anlıyordum. 

itini ve erini dlfllnen erkeğin 
b•kı,ile, eYiaden Ye itinden ay
km ve gidi endifeleri olan erkek 
naul beUi oluyor. 

Ve biliyormuwa Meral, en tA
bli g6rlinmiye çalıfAI' erkekler 
1,,iJe böyle eadi .. li ıamanlaneda 
hialeriai na911 idare edemiyorlar. 
Erkeklerin öyle haUeri oJuyorki 
bakıt1afı doauklaflyor. Ulnrdıluı 
ıüratleşiyvr, hatta Hıleri bile 
raadealleşiyor. 

Şimdi ı•nç kız oau dinliyOl'du. 
Narin ilk ••iİ buhraalar.oı 

sıeçirmi1t bayata• umumi ıG
rültn.Gae kantmlf bir tecrlbeli 
kadın gibi anlatıyordu. 

- Erkejin kalbine karı•adan 
gtzliy~eii bir ••k'a girince yalan. 
her fırsatta r arla•ıya haıır 1Mr 
kıYılcım ribi g6derinin albnda 
bekliyor. KocaStnan g6ıleriade 

blyle bir zalim ıttk seaen kadtn 
ne muztariptir bil1enf 

Meral, batt bulutlara brat· 
mı' magrur bir tahin gı"hi kukin 
bakışlarla arkadaşım dinliyordu: 

Geç Yakte kadar konUftular. 
Meral, cumaya kadar Şi,Hde 

kalacağ .nı \'e Ditrftba fianıma ait 

haberleri toplamak için çalqaca

tım vadetti. 
Narim 

Gönül İşleri 

Kadın 
Ayrıldı 
Ne Yapagıın ? 

" 28 yqıoda yam. Y edl se118'

d• wi e•liyim. EYleu:nemi:ı eski 
lclet: az..e oldu, yaai g6rllfDp 
koa .. •adan. Maamafib karımı 
beteamecli• delil, o da beni ae
Yİyordu. ilk zamanlar reçlnme 
vulyetimla iyi ldL Çll•kt babam 
da uf fdf, beraber kauaayor, 
beraber urfedlyordulL Babam 
6ldtl, btltthl ylk benim lll'bma 
kaldı ve tabii e•ld debdebe ...
ısıldı ve fakat yine kimseye muh
ta~ olmıJacak ka-far kaunıyorum. 

Llkln bu tebeddlll. hem .. 
her evde olduğa gibi. bldm evde 
de tulr yapb ve ıeçimlizlik bar 
lada. Ma•b•11 hen yiae mllmkllD 
mertebe idare etmiye çalafıyorum. 

"Bir iki ay evwel kaynanam 
ıeldl Ye bir mOddet bizde kal
dı. Avdet ederken kıZJ da bera
ber gltmelc lıtedi, anuı da g&
ttlrda. 

• Glttilderbadea llODra ahbp
lar kanmm bir daha da. emek. 
DHre ılttijiai •6ylediler. Daha 
bir takım Mider. Bu kulak ver
mek iıtemedlm. On bef ıBn izin 
alarak l(lttlm. Makudım on boı 
ıDn de ben kalmak, IOllJ'a birlikte 
dlamekU. Zaten kenditlno (bel
ki b .. de ıellrim, beralter aYdet 
ederiz) dediğim zaman (olur) 
demitti. Llkia evlerine ıfttim, ka
rım beni ıayet ıojıık kupladL 
Bunu ben biraz da tahmin etmif 
olduğum için hayret etmedim.Ya
rım uat bir arada kaldık Ye 
dddl gGrllttftk. Ge~emlyecetinl 
.&yledi. Yal Yardım. Kalktım •e 
onlara (Allaha umarladık) diye-
rek evlerinden ayrıldım. Simdi 
o orada ana11nıa yananda. Gerçi 
belki kendi de me"al İM de bu 
aetlceye bqbeta .... anın ıebep 
olduta kaaaatindeyim. Bence 
bu a1r1htın kanuni meruimin
dea batlı• hlrteJ kalmalDlfbr. 
Huamteyae - ae d....ıa? 

Sa1n1ua: !f. 1. 

Bir .addet uhredlala, ... 
Çlkanna)'llUL Arayıp aormas 
ı«üaDnlll. Nilaa1et bdaa pifmu 
olllp bu defa keadiıl .W arıy .. 
cakbl'. O ~•kit anoui de yapbp 
nıa bata olduj'unu anlamakta 
ıedkmiyecektir. 

HANIM TEYZE 

- Kendiae alt haber de iıte
rim Meral, dedL Benim artık 
bayatlatan maceramın yanında 
aeninki okadar lıeyec11nb kd 
pertembeye sinemL. sonra! 

- Cumarteai gtmU balama 
gidecetim. 

- Yaai. 
Geıç kts oau yanalclarıad .. 

öperken; ce•ap •erdl: 
- Hayır, baJlr, balam lauta, 

beai de çok H•er. 
Narin kulatına eğildc 
- Halanı reçen bötlla ,as 

hi~ g&-IMcl;n değil mi Ufir. K.ı 
ıthıft ErenklyJlpde İfha ne? 

Ve onun ce•ap .-erm..me 
meydan bwakmadan çıkaıak la
tedl Fakat ıenç kız ·alt.eda 
kalmaJı: 

- Gökau 'da ne İfİD vudı. 
Boiaziç.indn ıpor yapacak yer 
bularuadm mıyda?J .. 

O gUndenberi bili, Erkim 
Harbiye Reiainden emir beldiyea 
binba1a Faruk, lıtibbarat daire
sine her utrayı11nda arkadatte
rının ıakatarile karplatıyordu. 

HA\l ıolu\ ytlzbqı l\niform .. 
..m de1i1Urml7ea Nihat ona te
.lulayordu: 
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GarbiTrakyaMektubu 

Genç Unsurlar 
fvlüteassıp Zümre
ye Galebe Çalıyor 

l1&keçe, ( Garbi Trakya 111uha
birimizden) - Sekiz on aenedeo
beri yapılan lntihabatta, TOrkiye 
aleyhtan ve taa11up mOme11illeri, 
bittabi yardım görerek, ekseriyet 
temin etmekte idiler. Senelerden• 
berJ bugtln taaasuba karşı de· 
'famb mücadele yapao ve içtimai 
yeniliklere ıtddetle taraftar olan 
gruplardan bir kıamı, aon İnli· 
babatta bu tfırakld dUımanlanna 
galebe çaldı Y• daha fazla 
ıneb'u• çıkardı. Bu meb'ualardan 
bazılarının ;ayretile, ıimdiye 
kadar yeni harfleri kabul yolunda 
blltlln Garbi Trakya kasabala· 
nndan ıeri kalmıı olu Go~tıl· 
cine' de. mektepler bunların· 
elind~n alandı •• yeni harflerle · 
tedriaata bıılandL Terakki ve 
1enilik hamlelerinde kaubalardan 
ıerl kalmıy ın Ye batta kaaab•lan 
ıeçen birçok köyler vardır Ye 
buralarda. yeni harfleri ljren
miyn köylD yok ifibidir. 

TUtUn Meseleal 
Oç, d6rt aenedenberl mftte

madi dOıDılerle kıymetinin yOzde 
yetmiı beıinl kaybeden lskeçe 
Ye civarı tntnnleri i~in, drahminin 
düşmesile. iyi fiatlar beklenmekte 
idi. Fakat gerek al cılaran birkaç 
ecnebi kumpanyasına inhisar 
etmiı olması, gerek hariçten 
memlekete para getirmek busu• 
tondaki müıkülit, bu llmitleri 
kırmıştır. 

Bir haftadan beri, geçen sene· 
lere nisbetle pek cüı'I zamlarla 
Ye yine pek dilşklln fiatlcrlo alış, 
Yeriş başlamışbr. Üç. dört aene-
den beri olduğu gibi, bu aene de 
küçtık tilccarlarla milli ticaretha
neler ellerindeki ltok malı sata
madıklarından, tUtOn allf veriıine 
if tirak edememektedirler. Ekin 
re.,nperliğide, billiln Garbi Trak· 
ya'da, bu aenenia kurakhjı 
yözOnden fena tehlikeler geçir
mişse de, aon gtlnlerde oldukça 
bol yağan yağmurlar, çiftçiyi 
biru ıtıldilrmllşttır. 

TUrkçe Ezan 
Türkçe eıan ve kur'aa için 

Garbi Trakya köylüıll arasında 
lıüyük bir alika uyanm ısa da 

camilerin henllz mutaaHıp ye 
yenilik dilşmanları elinde bulun
ması, müezzinlerin pek çcğu 

tOrk~e ezanı 6ğrendikleri halde, 
t'kuyamamaktadarlar. Geçen hafta, 
Gllmülcine cemaat daireainde 
Türkçe ezan •e kametle namaz 
kıldıran bir hoca efendi, kasaba 
camilerinden birinde de aym 
ıuretlo harekete teıebbiis elmİ'7 
fakat Gilmülcine Müftüsü ve 
maruf Tark düımanı Nevzat 

hoca tarafından menedilmiıtir. 
Maamafih Garbi Trakya Türklüğü, 
bu gibi enğellere bakuuyarak 
Ozcrlerine düşen nzifcyl yapmak· 
tan gerı kaim yacaklardır. - * 
rtalatya'da Kumar haz Kadın 

Malatya (Huıusi) - Zabıta 
kumarla mllcadeleye devam et• 
mektedir. Hamiyet H. isminde 
bir kadının çalııtığı kahvede bir 
odayı zille kah•e ocağına baf la
yarak odada gizlice kumar oy
nattığı haber alınmıı Ye kumar
bazlar çürmO mqbut baliade 
J•kalanmıtlardır. 

SON POSTA 

BAYRAMA GiRERKEN ... 

Piyasa' da Eski Ve Kullanılmış Elbise 
Alış Verişi Haylı Çoğaldı ! 

Kelli ~elli Efendiler, Bohçayı Koltuklarına Sıkıştırıp 
Bitpazarına Akın Ediyorlar 

V 11ktile, yeni 
bir elbise yapın
dığımıs zaman 

eı dosttan dua 
alırdık. 

-Gole glllo 
giyin eakisi ıOp
rüntülüje 1 

Umumi harp
ten beri. bu du-

aya Amin diyen 
kamada. Hiç bir 
elbise, birkaç 

aahip detittirme
dea •Opr0ntlUl
il1n mala olmıyor. 

•Vanan ae
Tİll•ln1,, di1lp, ilk 
ra.tladıtıma fa-
kirin arka111Da re
çirdiğimiz eakf 
elbiaelen, pmch 
kapı kapı dolaııp 
yoruı. 

Eakiler alıcılar, bu gidişle 
hapı yutacak... Kelli felll efendi
ler, koltuklanna bohçayı • k ştı• 
np ıoluğu Sandal bedesteninde 
al yorlar. 

Hele bayram llstO, cıki elbise 
1&bşları okadar çoğaldı ki, ta~· 
mamak elden gelmiyor. 

Sandal bedesteninin hemen 
yarı muamelesi, bunlar llzerine ..• 
Ayağına, aöyle çala kuJJaoılmıt 

bir ş~lvar geçirmek isteycm köy• 
IO, ayıbını örtecek kadar temizce 
bir elbiseyi, en ucuz fiata temin 
etmeyi düşllnen eınaf, Mahmut• 
pqadald bazarc tarla pazarlığı 

uyduramayan devlet dlltkllnll hep 
oradL •• 

Aba pantalondan ılmokine, 
•eıtondan ı-edingota kadar önQ. 
nüze yatıyorlar. Beyen beyende 
al 1 6yle al.. Bir taraftan da boh-
ça bobça, Mpet aepet uld elbise 
taııyorlar. 

Bakıyorıunuı : kuyruğunun 

•oluk... PantaJonla ceketi de 
beraber olsa, iki liraya kadar 
belki mGfterial çakardı. 

ihtiyar, içini çekti: 
- Pantalonu bir haft, evvel 

.attım, ceketi benim a:rtundaki. •• 
Elimde bir yelek kaldı. 

Mubamnıin, öteki mUracaat• 
larla m-'şgul olmtya . başlayınca, 
ihtiyar, elinde yamala yeleği, 
boynunu bükerek çekildi. 

O sırada birisi haline acıya· 
rak; arkas ndan aeal~ndi: 

- 13itpaıarana git, Bitpaza· 
nnal Orada llç beş kuruş veren 
olur ... 

Siyah peçeıl altında yllzO 
apıarı görünen ıay f bir kadın, 
koltuğundaki bohçayı uzatırkeD 
mınldaodı: 

- Bir ceket.. iki de pantaloa 
efendim •.• 

Renii yer yer uçmuı ceketle 

Petürke'de 

pantalona ıByle 
bir göz attıktan 
ıonra cevabı 
kestilen 

- Olmaz an 
neciğim.. Biz, 
buolan kabul 
edemeyiz! 
Kadın utancın

dan kı pkırmıD 
kesildL Koynuna 
liyler gibi: 

- Beni bilen 
ler bilir... Dedi, 
hAp hiçbir sa
man kabul et
mem. bu yaştan 
aonra... Allah 
Jasdiaa bouun. .. 

Sattığı ,eyle
rin bır111.lık mala 
olduğuna ima 
ediyorlar aannet:-

1 miftl. T urila -;.Hilen . 
- Yok Hanım.. Senin anla

d tın ılbl değil.. Bu elbiaelerlD 
(etli)ıll yapafmalDlf.·• 

Canı mkaldaı 

- Eski elbiıeyo nto ne iktiza 
a efendiciğim? •• 

- Ouı değil, valide etO.. 

Şaşaladı: 

- Etil nedir? 
- Giyilmiş elbiseleri, buharlı 

kazana koyup temizlerler EtO 
odur. Gedipaşayı biliyor musun? 
Oraya git: "Tephirhane neresi?" 
diye ıor. Sana gösterirler. Par
ça bqana altmıf para masrafın1 
verip etUye koydurduktan aonra 
klğıdanı alır getirirainl 

Bu karıtık muamele, bellUd 
ı&zllnO yıldırmııtı. 

Bohçayı koltuğuna aldığa gibi, 
arkaaana bakmadan yilrüdll. 

Müddeiumumiyi Yaralayan· 
ıar Malatya'ya Gönderildi 

Bedestenin dıt kapsında her 
gelenin bohçasını gOmrllk kol· 
cuau gibi muayeneden geçiren 
adamlar ~ar. 8ohçalann içinde 
itlerine ıelen birıey g&

Kari Mektupları 

Darülbedagi' de . 
Muallim Ve Tale
be Gecesi Lazım 

Darülbedayi'de eskiden her 
temsilde bir muallirn ve talebe 
ıeceli varda. Bununla mllneneı 
ıehir halkının ihmal edilmiyeCÜ 
bir ıınıfı haftada bir gece olıUD 
bir arada toplanıyordu. Operet
lerde bu tenzilillı gecenin kaJ.. 
darılmlJ olması bdediyemizin n• 
ridabna tesir yaı mış olsa bile 
baraımız lçirı bir urar değil mi
dir? Kaç talebe ve kaç muallim 
150 kuruı Yererek temail ıe,. 
redebilir. 

Hoca Ye talebeler namına ha 
ıeeenin lbyaaına mllsaade ediJ. 
meahıi rica ediyoruz. 

MuaUla: il. S. 

7,40 Vapuru 
Geç (a/kıyor 

Sabahlan Pendikten hareket 
eden ikinci trea Haydarpqaya 
tam 1Ut 7,25te •yani tam nk· 
bnda ıeliyor. Bu trenin Yapan 
Haydarpqadan 7,40 da kalluyor 
bir JO)cu klltleai, yajmur Ye flcl
detll poryu cereyanı alhnda OD 

beı dakika ••pur beklemek meo
buriyetiode kalıyor. Ekaerili ta• 
lehe olan bu yolcular hemen ber
glln hastalanıyorlar. Seyrisefabl 
idaresi bu vapuru Kadıköyllndu 
on dakika evvel hareket ettirir
ae bu mühim mahzur ortadaa 
kalkm•ı bulunur. Esasen bu tre
nin lPcndikten on bet dakika 
evvel hareket ettirilmesi, tale
benin vakti zamanile deralerlne 
Jetİşmesi için yapılmıştı. Mercll 
aidinin nazarı dikkaboı celbet-
menizi rica ederim. 

Sabri Salim 

Kadınlar Camia Gitmeli mi?. 
Burada ramazan münasebetiy

le yataa narrazına erkekleri• 
beraber Ladınlarda camii .. 
re dolmaktad r. Bu kadınlar ar .. 
moda kilçilk çocuklarla gen~ kas
lar da buluomaktadar. Çocukl• 
nn ağlama ve gürültüleriyle gen, 
kazların konuımaluı doğrumudur? 

Gönen: Cım ucu g6rilnen zeytuni bir jaket 
atayın yanında yağla bir avcı 

pantalonu... Yuhk bir keten el· 
biaenin kollan arasında iyi terzi 
elinden çıkmıı lAcivert bir koe
tnm •• : Eski elbise aabşlannda 
ciDı, milliyet, mezhep gözetil
miyon bazan bir hoca cüppesinio 
içinde bir papaı baılağ•, bir me
lon t•pkan.n yanı başında kuzu 
deriaindea bir kalpak buluyor
sunuz. 

Petftrke ( Huıoıl ) - Cnmbu
riyet MOddeiumumiai Sıff et Beyi 
geçenlerde kabvedo otururken 
6ldl\rmek kastile ve balta ile 
yarabyan Ômer otlu· Ahmedin 

rllrlerae, tabibini katla g6z ara- ~------------ı 
ıında kandırmıya çababyorları [ Cevaplarimız 

- Dön dolat-. Eger bu nah _ _ 

Bu elbueler içinde lSyleleri 
.ardtr ki, elini dokundurm ya 
tiksinirsiniz. Yine ayleleri vu ki, 
ı•rtanııa geçirecek olsanız aize 
banği terzide kaça yaptırdığının 
ıorar;ar. 

. Hen aandal Bedeatenine gir-

Eliziz Akliye hastaneıinde mOşa
bede altına alındığını yazmıştım. 
Bu adam hakkında hastanenin 
raporu g~lmiştir. Ethem Ruhi •• 
Sürmeli Ali Bey iıminde iki 
aYukat Ômer oğlu Abmedi tahrik 
etmiı olmakla un altına alınarak 
te•kif edilmifler, ve mahakeme 
edilmek Ozeıe Malatya 'ya ıöo
deril oıişlerdir. 

Saffet Bey iyileıerek hastane
den çıkmıı, fakat elleri aakat 
kalmıştır. 
a=" ---

l
••e• SON POSTANIN 

, _!!.AN Fi A TLERI •••••I 
-llAnın ttJk ııQtunt aatırı gazetenin . : 

. . ·ı t' 4 k ı· d" • , metan yu.ısı e vasa l e ıme ır. , ı 
' l 2 1 . d' '. , • 2 - Ayn yazının eatırı ısantıın :r. , • 

1' t • ' • , • 3 - Daba kalın ve daha rnoe yıLzılar 
: t ıantim ne hesap edilir. 
ı t •IA ~ı • , • .11-Sayfasına göre lMWI ar qağıd&kl 

Yereni bulursan haddim olmıyarak 

1eni tepeden brnağa donatayım! 

- Dur, Hanım. Bir do bls 
g3relim. Mnbarek ramazaD 111DD 

iki aaat ayakta bekleme! 
- Üç buçuk benden.. Oldu 

mu ıönlün? Şimdi hadi, ait 
aajlacaklL. . 

- Paltoya d6rt yeriyorum! 
aen benim gibisini bula111az110. 
iki laf bir pazarlık .. 

- Müalllmanaan inan Hanım.. 
Bizde yalan yokl 

- Bir buçuk lira.. O da ıe
uin glbel batıran için ... 

- Boy yok, pantolonda.. Boy 
olsa, tlç do veririm •• " Dışarıda 
bu sahneler devam ederken içe
ride de mllzayede batlamışta. 

Memun.an sesi; salonu bir ba,. 
tan bir başa inletiyordu: 

diğim zaman, kayt muameleıi 
yeni baılamışh. Herkes, malına 
çıkarıp gösteriyor. Muhammin 
de köşesinde bunlara birer birer 
fiyat biçiyor. Müracaatların çok• 
luğu karşıs nda bazan kaydiçin 
bir gün evvelinden Bedestene 
gelmek zarureti bile basıl olu• 
yormuş. Bir ihtiyar, elinde tuttu· 

: : fiatlere t.Abidir: 
1 • 

ğu yeleği memura uzatta. Bu ye• : . : 
~avfa ~11nHm\ - (625) e 1atayorum.. Sata· 

leğin kuaoru aade eski olmaaı : : • 
değildt Fazla olarak iki yerinden : : 

' t 

yamala idi. Memur yUzünll bu- , • 
ruıturduı 1 

- Buna para •eren bulun- • 
aad Hem Jamalı, hem renal 

-
2 
3 

16ol 
• 
• 

4·0 • 
Diler ıayfalarda 
Son ıayfad6 

"11UU Kr. yorum.. Sa..ttıml 
250 • 1 

: - Gll•eai yok. yenlgl yok •• 200 • 
,,.,, : • lekesi yok bir kat müstamel el-- .. ' ao • bise.. 8.5 liraya.. Sa. •. tıyorum 
20 • aa. .. ta yorum.. Sa. .. tbmL 

.. . 

Dnrbin huıasi.e wcı..tup 7aun kr 
ritm bel: 

1 - Memlekette bir çuval •• 
bir klğıt fabrikası açalmak ıı. ... 
redir. Projeleri hazırlanıyor. 

2 - lstanbulda muhtelif konaer
Ye fabrikalan oldugu gibi GeU. 
buluda da yardır. Denize d6kl
len balıklar bu f abrilcaların da Ilı• 
tiyaandao fazla olanlar •e ıabl· 
mak için piyasaya çıkarılıp ta .... 
blamıyan ve kokan balıklardır. 

3 - Zeytinyağı istibaa1Atam11 
hakkında lktısat vekil,nin gazet• 
lerde çıkan beyanata bu huauata
ki aualini:ıe vcrilonş ea iyi c• 
cevaphr. 

4 - Yalnız altın ve gDmftt 
madenlerinin değıl, d ğer maden
lerimizin işletilmsi içiu de eaaah 
adımlar ablmışbr. 

* Mer:r.ifonda Onl ?ı'a\.ıhup matıalleatr 
de S&llm BOee~ ın Beye: 

- Mektubunuı:daki ılklye~ 
nlz haklıdır. Fakat biz yazamr 
yıı, matbuat kanunu manidir. 
mllddel umumlliio müracaat ecl
ab. 
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Bu Sayfa 
Haftada Bir Defa Neşro· 
lunur Ve Bütün Dünya 
M~tbuahnı Size Getirir. 

İNANILMIY ACAK 
ŞEYLER 

K6peğln ,Oıl 
niçin ıoğuktur ? C.. 
Yabı aelocek hafta. 

65 Hne ausan kadın ı Meıbur Fransız romanc'aa 
Y'iktor Hügo'nun kız kudeıi Adele genç kız iken 
aşkta aldatılmış. Ondan aonra bir daha kooutm .. 
Duya 1emin etmit •• tam 65 eene bu lizlbal tD" 
tarak kimaeye bir a8z a6ylememiştir. 

ltalya11 kaptı• Ar 
toıalo 4 kaptaaıa ba. 
baaı Ye 8 kaptaaı• 
Mlyiik babua idi. 

- .... 
Bu adam .\.•.•.•• •• •.• .... •.•.• •• • •• •. ••••••••• bir akt6rdür. .. •• • • • •.• •! 

1599 tarihin- •.•.• • • • •. •!•. ••• • •• de Londra· ••••• • • •••••••• 
dan Norwicb •:•:•. • • :I! ... • 
ıehrioe kadar ...... •.•.•.•!•:•!•:•!•!•; 
J 27 milik me- Ba resimdeki harf
pf eyi 9 ,On- · ler dllzd6r. G6ıllal:ıll 
de danıede- biraz kırparean a .aıo-
rek aitmif~. •izi lalelik edertiDil. 

Geçen ha~a ıordufumuı bir 
aene kaç gllndilr ıualine ceYap : 
Alelade ..,.. 36$ 1/4 p. 
Takvim •eıtHI 365 • 
Kameri •ne 354 • 
$enul ..,.. 36.S ,On S S. 48 D. 
Senei lcehiss 366 6Ün 

Sopadu bir 
•taç c 98 1e11e e.
.. ı bir çocuk elia

clelcl 80paJI ,.. 

IOlmp baraJnmt. 
BarOa ha aopadu 
ita atat çakmqtar. 

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

Çeliği keaen ıu. ince bir n 
tabakam, -4 dakikada çeliği lkJ,. 
baler. Dakikada 2 bin dem , ... 
paa bir çarka bir çelik temu 

, edene. biraz ıu ceryana plijl 
peJDir pbi ikiye ayını. 

Şu Garip Dünya Tehlikesiz 
Sigara 
İçme Usulü 

l Kalp Kıran Kız 
Briç 
llera1clılarına 

Amerikada briç merakhlanm 
tatmin için Boston ve Montreal 
febirleri arasanda huıus1 bir tren 
iş'er. Bu trende biriç mer.1klıları 
24 saat iz'aç edilmeksizin oyun 
oynıyclbilirler. 

* !ngilterede kilisede org çalan 
bir genç, kendi cenaze merasi· 
nıinde çalınacak havayı çalarken 
ölmüı ve cenazesi ora-un baı.o
dao kaldırılmııtır. 

GönlllllJ 
Katil 

Berlinde adamın biri kendisi
ni bin bir tilrlO hırsızlıkların ve 
cinayetlerin faili olarak göster• 
mele merakında lmif. Birçok de
f alar tevkif edilmİft mahktim 
olmut. fakat ıonradan muumi
yeti anlaı larak tabliye edilmiş. 

Bu defa tekrar bir ıirkat 
meselesinden tevkif edilmiş, fa· 
icat polisler artık bu defa teY"
klfiııin hakiki bir vak'aya iatioat 
ettiğine kanidirler. 

il 
Battl / 1;1'atlarla 
Mücadele 

Şikagoda batıl ltikatlarla mO
cadele için bir cemiyet teıekkUI 
etmiıtir. Bu cemiyet geçen ıene
nin 13 Dncll ayının 13 DncO 
aDnO, cemiyete mensup ıaıı kız· 
larla birlikte bir içtima yapm•ı 
•e 6nlerine çıkan her merdivenin 
•lbodan ıeçmişlerdir. 

Garip 
bir isim 

Meksikada milli ihtilAl fark .. 
•ırıa mensup azadan birinin bir 
•rkek çocuğu olmuş ye çocuğa 
tu ad konmuş: 

11 Hakikl rey bakkı, •• tekrar 
intihap yok." 

Zengirı 
8ir Foku 

.. 
Lehiatanda V ılna tebrinde 

zeoginin biri aefalet içinde &lmllfe 
6ld6ğil odanın bir köıeainde bir 
kap içinde 100 lerce albn bulun
muıtur. Ayni odada birçok kıy• 
.. ın •knwat .w.. .. ctiha'ftlr. 

-200 Lisa11 
Bilen Adam 

Almanyada bir adamm 200 
lisan bildiği glSrOlmOşUlr. Bu k~ 
dar bilginin meziyeti. bqkalan 
yanında ~imıenin aolayamıyacağı 
tekilde kendi keodioe konuıa· 
bilmektir. 

Aşağıdaki resimde •tehlike
ıiz ağızlık • ismi verilen yeni bir 
ağızlık icat edilmiıtir. 

Bu ağızlık kUçük madeni bir 
kutudur. Sigara içine konur. Si· 
garanın bulunduğu yerde ince 

it teller vardır. Duman buradan çı• 
lstanbulda 10 yaşında bir ku. Alt tarafta da sigaranın kili· 

çocuk ıimdiye kadar bütün tay- lerinl toplayan bot 1er mevcut• 
yare piyango keşidelerine iı· tur. Bu ağulık içinde ne yang.o, 
tirak etmiı •• ber keıide de ne de pialik tehlikesi vardır. Sa-
mutlaka kendisine bir ıey çık· limen aiaar• içmek mClmküadilr. 
mııt.r, buglln piyaagodaa kazan-- · 

Kutanaa altanda parmak p 
dığı paralarla bankada birkaç çebilecek bir laalka mecuttur. Bu 

bin Jirahk bir ıenet taıarruf halka kutunu• lıtenilen tarafına 
etmiştir. 

• Gario 
Bir AnJcel 

Amerika DarGlfDnanlannda 
talebe aruaada • ıarip garip 
anketler 1apular. 

Ruhiyat hocalanndaa biri kız.. 
lann gençler karıııındald zaıfla

rım anlamak için onlara f6yle bir 
ıüal ıormuttun 

- lık tanlfbtııua erk•• 
&pDcilk •«İr miıioi:ı 1 

Altından 

Caddctl~r 

Mekıikada Gaadalajara ıeb

rinde ıokaklan tamir eduken 
parke kaldanmlan, eski bir altın 

madeninden alınan tor raldarla 
yapılmıt- Sonra ı. toprak mua
yene edilmif, içinde ton baıına 
30 lira kıymetinde albn olduiu 

göriilmUt- Şimdi bu tehria cad· 
deleri altından yapılmqtır. Altan 

toprak tlzerinde gezen dilenciler 

gelip geçenlerden para clileo

mektedir. 

* 
Hindiıtanda Delhl ıehrinde 

bir kapı &nOnde betikte bir 
bebek bırakmıılar. Birkaç dakika 

ıonra cocuğun aileai beşikte ço

cuiu bulamaJJDca ıqırmqlar, 

•i•CJD tıerinde bir maymunun 
.......... d ............ .. 

takılabilir. Bu ağızlık en ziyade 
açık otumobilde, tayyarede, mo-

todldetle kallamlabilir. 

Tahlllce11ıa. ıanııneız bir •l•zllk 

çok balk toplanmııı. Maymun 
daldan dala gezmit- Ancak ya
nm .. at ıoara halkı dağıtmaya 
•e maymunu aıağa iodirmiye 
mu•affak olaıutfar. Maymuna 
ıeker """k çocuju elinden . .... ,,., . 

Şa ı&rdOtGnh HYlmB im 
Amerik DarOlfilnanlanndaa birin
de kalp kıncılıja Ue flhret bul
muttur• O kadar slzel, •• o kadar 

Atlara 

tirin bir kız ki, bUt&n Dartıllnnaa 

ıeaçlerl ukas1na dilımllf. fakat 
laiçbiriDe 16nW bağlamam11br. 

Ba im Miı K.lbourw Darnlfl. 
nnun futbol kıraliçeaidir. DaroJ. 
fGnun takımı maç yapmak il.zere 

aerey• fitao ona da beraber 
ı&tllrllr. Çilokll ba kızın bulaa
duta yerde blUOn g6zler ona 
dikilir •o muhasım taraf mabalr
bk oyana kaybeder. 

Sis ne dersiniz 1 

Maske 

Almanya da ıl•ll balkın eYlerinde harp baıırbğı olarak maskeler 

Tardır. Şimdi de bayYaalar için maıkeler yapılm•ktadır. Yukardald 
Nlim, laayYaDJar İçİD yapılan au mukelerindea birini 26atermektedlr • 



to• PO•TA 

İTTiBA VE TIBABBi 
- Her laaklcı malıfuzdur. "-' ,.,..,_ 

................ ..._ Na•l Y.,.Jı 1 .. 
T ~frika No. 46 Naıl Ôltlı ? .. 

Evveli Babıaliye Hücum Edilecek Ve 
Heyeti Vükela Ele Geçirilecekti 

la içtimacla.~ıa"'ı lttld c.mi-
1ed) aa.U. bir t..-kkll .._. 
ptirilcli; " - ıamaeda .. bir
çok - b1cledihli. 

C.mi,.t. l.taaWaa malatallf 
semtinde, muhtelif ..,.ı.ra 
a,nlm ft&. Fakat • mlhia 
ırup ( BAbı Ml'Ukerl ) de icli.. 
Bu grupu, aeraakerlik makam 
aeryavsri MirAlay Şefik Bey biuat 
idare ediyordu. Şefik Bey, ilk 
hamlede (mer.kes bmandua Kl
znn Paoayı elde ebBiftL Merkes 
kumandan m elde etmek te, l.taa
b111da bulunan koca bir faolıa ... 
keri elde etmek .... ekti. 

Cemiyet, bir tarafta l.taabalda 
azasın çoğaltmıya çal•ıırken, diier 
tuaftao da Avrupaclald ( jla 
Tftrk ) ferle muhabere ediyor; 
buol.m da ••iM bariclacle pAar 
tararak mak•clma bir • Mftl 
k1tvuımak iaUyordu. •• (1312) aeoe
ainde cemiyet arllk kendini kuv
vetli g6rmiye batl••lftL t.1emleket 
dahilinde ptikçe kudretini arttı• 
ran cemiyet. An.,.,. firar edea 
Murat Bey.de ( •l•u.U ) litiai 
vermİf.. ~· llarat Beyin 
tiddet i n-.rlyatile dahilde de, 
duvarlara yaftalar J&pafbrmak, 
camilere ...,_...a.,. at.ak 
auretile fil• harekete peaifti. .. 
Cemiyeti• ... llarebtial ..... 
birçok baml1et ...... peyclerpeJ 
cemi1ete dôil olaror, laatta (llacl
rit 1efiri Necip P..-) miW ..._. 
miyetll zent Wle cıaiJ"• •ID
hir bulunayord& 1312 ....ı 
lefl'İnenel iptldamnda içtima eden 
c•mi1et azalara blktmete IOD •e 
kat'I duba,& ._....,. brar nr
mifludL. Y apdu bir pr.,._m 
mucibince. (meclbl .._ tttkıll)mn 
içtima ettltl bir g9a, Mriael farka 
ulceriaia y•d•m• nnll Babe'ü
ye bftcum edilecek (heyeti Ylkell) 
toplu bir halde ele ıcçirilecek.. 
Sonra da Yılda aarayı abluka 
olnacak.. Veliaht Rept Efeadl 
dan.tadea aLaarak ( Bab .... u
k.ı) ye ptirilecek •• erada 
dvlaal ( berat ) ........ı.ı ,..,.. 
lacaktı. 

Bu suretle AbdDlhamlt orta
claa kald.nldıktan IODl'a da, artık 
..W.at yaptlmaa si~ olmıyacaktı. 
Horı•Y bazırlanM11t , tertib.t •l
kemmeldi. Jalam. lladrit Sefiri 
N•cip P.... ppl-..lı lcnataa 
bazı noktalanna itiru ediyor ve 
bu meaoletaiD mlhıakqaaa alrOk· 
leniyordu. 

T ...-i.W.•dlll • cllrcllwcı 
11• Nlma•li Terakki lılekteW 
Mthllri N•6 B. ( TobtL,a ) a 
ıitmit " Wr u,u IPI 1paifti. 
kapa._~ Mı.._ e., 
i•mlacl• bir ata , ... ıtlf etti. 
N ... &.,, ltedıa._. M.ahır 
a.,ı ...... ,,.. " - .. Cem. 
yete ithal eblM ı.tiJonl& Falc•t M.._ Be,, baa ••llMalara 
biaaea al r .. wam,..du. Nadir 
Bey, bu ..W .nad..... ..... ... 
teRdlf dmce, lçkillia •ercffii 
bir per••ezhlslı .-S teklifini 
teknr etti. Ye mltealab.. de 

- Azizim.. Korkuyorum, çok 
ıeç kalacak••.. bat.imal ki , ... .., 
öblr ..... Wn='e bvaw o1 ... 
ya11lar aa bir felAket karpaaada 
kalac.ak ardtr. 

Dedi. Ba llllırl ~kadar Jlk
Hlr aule ıMSylemlttl ki, aradan 
pek u bir aamu geçer ıeçme1, 
derhal Y alclıza akHttL Zaten 
epeyce umaadanberl cemiyetin 
dcad8ndea babwdar olan fakat 
•• eaaala bir ip aca yakalamak 
için fanat kolla,.. AbdlU.amit, 
•••eli Na,Hr .,. tnkif " yıl
dada lltlcnp ettirdi. Na6' e.,, 
hiçbir PJ aoba baoalı .. daa. 
c..iyetin bltb makaclma .,_ 
ledi. Azalaraaa .. bir. Wrw 
laaber Yerdi. O ••• .. Yllclaaaa 
bitim icra bY..elerl ...... 
ıetlriltl. l11tubal'da blylk bir 
facia laaliai ala-. Ya.I mikJaıta 
teftifat icra ...._ 

EYNll, Şeyla Naili Efendiyi 
setirclilw. Bıtikbll karakoluacla 
teYkif ettiler. G.eJı e9İtld• Ve 

, • .- tekketiacleld ..,.,., hallaç 

Masraf Çok 
Kooperatif Yapmak iste
yenler Şikayet Ediyor :ar 

latanbulda meYcut 30-40 ka· 
dar esnaf ce miyetini11 birer istih
.. ı kooperatih haline getirilme2'İ 
dltiinlllmektedir. Cemiyetlerden 
baz lan ko.. peratif haline ıelmek 
için tet~bbıislerde bulunmaya baş
laır.ıtiardır. Ancak bir koopera
tifin re1men t•lıkDID için ica
bedea •asraflar ... ah dütün· 
dnr .. kte ~c laatta bu tepbbüs
ten vaı geçıuiye eev'<etmektedir. 

Hu auıs'••• bakk ada aii"a• 
darlar diy« ki: 

.. _ lat•nbul'daki bitin nnaf 
tefekktılleri ayrı, aJn kooperatif.. 
ler yapmak arzusuadaclar. Fakat 
IMr kooperatifin ,...en t•klclll 
lcia \500) lira bdar bir murafa 
.... almak icaltMIJOI'. Ba para, 
•ltetebbi81erin cesaretini kara
cak kadar fazladır. 

Biz bu pua... fada oldaiu 
laakkında Ticaret Odama mOra· 
caat ettik. Oda, ba hu .... taki 
......ıtarm iaclirilmuine imkAn 
olaaad j1 C"'Y.tbmı ırerdL Ayr ca 
y orli flrketler komaerlipe de 
mlracaat ederek kooperatif yap
m•k için icap eden maaraflaran 
fulalatıaa Ueri eOrdik. Bu mu
raflana iadUibaediil takdirde 
kooperatif tqldll laıkalla4& ola
caklar.,. 

pamap aibl dittller. (ilam e.
rak aradılar. Fakat bir ı•J lna
lamadılar... Yiae o pce Şeyh 
Naili Elend'8ia biraderi Hakkı 
Bey, Nlaanel Terakki Mektebi 
D .. Naan Ha.,m bey, doktor 
Sahırl Bey, Hacı Ahmet IMy, 
Nümuaei Terakki Mektebi tarih 
•• c:oinfi1• muallimi İbsaa bey, 
Ra11p pap Kltllphaaeml hafm 
kiitllbl Hacı H&fız Ali Ef.ndi, 
Kolala• HtlHytn be1 teYklf 
edildL Bual•r ela Beıiktq kara· 
lrolna getirildi. 

YdcLsda mabe,_ı a...._ 
lkiaci kAtip lnet, Ja...r fifre 
kAtibl Henek'li XAmil Be,lerle 
F eysi Bey ismiad• bir Adll1• 
mDstaatiifadea m•ekkep bir 
laept tanfaadaa ... k.S. Mı 
ltir letiataktu aeciriW". Cem,.aia 
bOtlla .. .,, ele ıe'"'ildi. ~ 
dnllaamit, İfİD daid•i•laodinlma
aıadan korkuyor, ba mn.ıenia 
•ftmküa oldap kact. ...... 
li•anana dftfmemnini iatiJ..._ 
Fakat. herşey çarçabuk duyulmu1e 
l.taabul balkı, hayret Ye heyecan 
içiacle kaılmıttı. 

O. ıla ıUreu lbliatlilü İatit. .. 
Yaplardaa 80llra mevkufar z•ptlye 
•~zantiM setirildiler. Burada 
birçok arkadat1arına teaadnf et
tilu. Derhal ldani Mabsauaaın 
( Caaik ) Yapanl .._._dı. Bu 
•apUI' meYlnafları ....ldelif iakele
lere tq y•cakta. Vtpurda, yulca
r•.da ia: leriai uydığımız utlar
daa batb, DiTaaı Mubaıebat 
Reial Zilhtl, ( oktor Buim 
Ömer P ..... • -pederi ), Ömer 
Şeni Be,, ŞOrayı DeYlet 
nıilddei am .. Heriaden Kemal B., 
Hafa& Ali Efeacli. keliti'uı Ha.e-
1ia B. " laİn 111" l.taabalaa 
bir ço le slzicle ..atehlddrleri 
Yarda. Api ....... lılerkez 
kumandana ICJam pqa ile Zap
tiye Naan Nutm pqa ela.,.,... 
setiriı.if, •Jrı aJn birer ka ... 
raya laapa•dllmifti. 

Vapur, ubmacla birçok f.la-
ketzede aile barakarak bir •bala 
erkeade-. l.teabal•• hareket 
etti. BUtün Anadolu •e Arabis
tan aahillerini dolatarak bu kıy
mettar haınu'esini m .. bt.,Uf iske
le ere tevzi eyledL Bunlardan, 
feiiketia en oöyljüne maruz 
kalaular Şryb N;ıi i Efendi 
Ue Hacı Ahmet Beydi. Naili 
Efendi, batla ailesile bwa-
ber, T ..-abluaıarbın H ... ua 
kaza11u, Hacı Ahmet bey de 
{Fizan) a aaf,.dilmiftl. 

( Arkua nır ) 

arakış 
( llqtuafl 1 tael urfacla , 

hlr faeiaam lnftnl almıfbr. 
Yepur ..,.... .... Durdu 

Peadlk Ye Adalar poataları 
dla bir Mat teahhur1a klprlJ• 
plmlflerclir. Ufak Wak k•••lar 
• ....._, limanda mftWm bir 
kaa ol•amlfbr. Kenar mahalle-1... fu1ma bn.ıtıerl, .... 
boralarım uçarmut. telefon t.u.
rinl bpumıftır. Topkapı, Eclir· 
aekap.. Maçka .tıarında " 
lteialcinde basa clrlk e.Seria 
talatalln kopmUf ft ....._. 

..... Edlnaelrapa ....... bl
Jlk .... ..aYi clewllmlttir-

........ r H•rap Oldu 
l.taahal ciftnadald eebnler 

sotuiaa •• futuaMUı tesirile harap 
el•111t•. Birçok ••leria klr...ıt-
leri tlpmUf •e 1atan kar eridik· 
ha IOlll'll evlere aular akauftır. 

Odun Ve K&nUr 
HaYalUD ant tahanOID ftzeri· 

ae odan Ye k6mUr fiyatları bir· 
clenWn ,akaelmlftir. Beledi,. 
lhlltlra mini olmak içia icap .. 
..._ tedbirleri almıfbr. llaama61a 
MK UUI odua ye k6mttrc81eri 
hnattaa iatifade ederek oduaua 
çıldaial 390, k&mDrl 6 baçoia 
kadar aatm•fa bqlam1 ..... cllr. 

... llD .... • 
BntOn Awupa'da tiddetll bir 

aoğuk dalgası bftkllm drmekte
dir. Bilbaua lnıiltere, Fnnaa, 
VuaU Awupa, Balbw•r 1. 
dalpda ea z4,ade •Mı ir 

olu --·--- ~Awapa'cla aojuld.a berab. rriP 
nisanı ela ırarclar. Bilhaıu Fransa 
Ye lnılltere gripten muztariptir. 
Ba tanktmetler dalailiadeld mek· 
teplw bu ylzdea tatil ed0m1ttir. 

Memlekette Kıt 
!YN19 ( Huıull} - Soa ib-

'Camı ı 1 ' 21 

iddet e • 
ı 

l lerda klf çok fiddetlaamiftir. 0-
nrdaki Kurud•tda yar m metro• 
ra yalaa ._ ftldn.GIHera yaban 
kazı Ye lrdeklerl ıelmiıtir. Sürek 
a.tara -.ıamıfbr. Maamaftb mab 
nkat ftyatllın .aaclar, Wr pld 
edun 90 k.,..a Wr okka kim• 
• paraya eahtmaktadır 

•ı•t. Kaar 
Mat (H-1)- Kat .__ 

ebHktecllr. Kana irtifaa Wr .... 
ilk Tlaaatime kact.r Jlbelmlftli'. 
Kit ılzlDdea J...U. tereyafl, 
Joi•t. llt fiyatı.n fırlamt. fa
kat malnbt &,atlan acm lıal
•lfbr· lld peldHk bir araba ecl• 
Wr Brachr. 

81tlls91ıe Kar Spora.n 
Bitliı ( Ha...ı) Lr etleace

leri " kar •porlan ita 1ne 
fazla ntbet bulmuıtur. Haranlı 
kar aporlart ve koıuları bft. 
1llk .laka a1anchr .. ktadar. Her 
yerde kızaklar iflemeğe b•tlamır 
br. Slrek avlan 4a bqlamak _. 
redir. 

Anu1111'da Kıt 
Blkret, 24. ( A. A.) - Kv 1 

toaden beri feci ...... tt. ..... 
etmektedir. &.danı payitaJata 
lleilaı• llltlD dwlryoU..ım 
bpat...... ....,. her tanfla 
.lakası keliltaiftlr. 

Baakfam uat 
Z1,30da 

SARI 
ZEYBEK 

Opereti 

UMUMA ..,. ................ ·--· 
MATBUAT CEMiYETi •atnm IUntııibini11i Davet: 

llemW.tl '•de .__._ lllylk tlrkçe epereti 

KARIM BENi Al.DA TIRSA 
fflmhMsl R ... nat & t • &L A el .... A8111DA ••llte-
,_ lladtaıt C..ı,.tl ••-• tmık•• .......... Apau ..... 
... emlala •rbeat d11huli1~ •ndrelerlal .. la .ı. ••et1 .. ...ı. 
.-.ı.ta naeaa " fil• mGHa .. att •IArlerS.l• teplllerlal rlea 
ederb. .... .. "9rde ... r. 

6m----~ Bu akf8111 ~----~ 

ELHAMRA ve MILIB 
Sinemalarında 

Memleketimia Siaema Ye FUlmcilik -•yliaia en ıtızel n • 
bll,Ok eMrinl t1recekmnh. 

KARIM BENi ALO TIRSA 
b•thı• nihayete kadar ze•k. .... 'e prkı. da• ıre •Met ~operet. 

Rejisörü: ERTUÔRUL MUHSiN 
Tamamen memleketimiade laaaala••• laealz ikinci wamlsolm .... 
rap..ca iN fil.t s1r..a. T0RK REJISÖRO • KIYMETIJ SAN' AT· 
KıllU.ARI • MusidşlNAsLARJ ile lFTIHAR EDECEKTiR. 

DiKKAT: Flatlarda zam yoktur. 
~----... ~ Biletter'-lsi ericenden aldmnız. ._ _____ r 

Yarll all'8m G L O R Y A 'da 
bltla .. hlr halkı en ıea ft en ejleadiricl komik olaa 

M 1 L TON 'u -.;: 6 P B E N 1 
1.ai filmiade prip alkqlayacak • Manca etl•ecektir. 

Miltoaua yamada TANIA FEDOR - JEANNE HELBİG • slN<>EL 

~---• Y• TREV1LLE Yardır. FOX JURNAL 41m __ ... ., 

Harikalar Fllml : 

CBBNBT PBBI 1 
Mümessile ti 

DOLORES DEL RIO 
Yarın akpm M A J 1 K ta başlıyor. 
........ RAOO NEWS .. ya ....... ı Mı .. ar Atla_. .,.,_..ndakl 
W1J41ı yusı• ,......_ Y•leriaml fi•.._ t. ... e.U.i-. TeW.. ı 4Dal8 
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AKKALE 
-209-

Türklerin Ordusu Kir-ı eye 
Vasıl Oldu 

...... , ..... 
hrnt 

', ..... 11. 
f dofu 

20 fr. Fra..._ 
ro l"ret 
20 fr. Bel~ .. 
70 drahmi 

718,-
2 4,lf 
170,00 
219,
lf7Pf 
n,• 

..... 
1 tfllııt A--. 
1 'eseta 
J lhrk , .. 
1 Peeıl 

kanı 

121.-
2',ll 
17,-
51,-
11.00 
32,-
23,-
55,-

Meydana 
( Ba9taralı ı fftci &ayfaınıztla) 
Buaclan baıka Anadolunun da 

tabimi kararlafbnlmıpı. Çonkl. 
L.,iıtere, Bura lrlrfe&ile Akde
aizi biribiriae birleitiren bir tekil 

M. Mute Ki. .._İf 
Baıvekil - Hariciye naa.rL 
M. Mute - H.,w, il. Briya 

ver•if. 

12 ve 13 temmuıda yapılan 
iki glnlftk muharebe milttefiklere 
~ok pahalıya mal olmuıtu. 52 in
ei fırka muharebeye i'lir•k eden 
7500 efradmdaa 2500 nO kaybet· 
mi4tL Bahrlve fırkasının iki ta
buru 800 kiıi kadar telef at 
vermişti. Franııılann ıaylah iıe 
800 nefere kalig olmakta idi. 

Aguıtosta yapılacak büyük 
banuı ve bunun için de ku•vel 
1eferiyenia b6tla kuvvetini mu
hıfıaa etmesi llnmu aoktai ... 
unndan 21 " 28 haziran ile 12 
temmuzda Hellea te biriblri ar
ka11aa yapılan bu Uç taama 
hareketini birçok kimseler leakit 
etmiftir. Bu tauraslar lagi.ia 
kanetlwlae f700 " Fr-• 
kıtaabna da 4600 kifl aayi 
eltirmiıti. Yani mllttefikler bu 
llç taamısda zabitan ve efrat 
tlahll olmak (lzere tam 12300 ki· 
ti kaybetmiflerdL 

aiperlerin bir kısmı imha eclllmlttL 
Türklerin arkada heniz itmam 
edilmemİf olan llper batlannı ik
mal ve işgal edecek kadar ihti
yat kuvvetleri kalmamıtb• Bun
dan m•ada Halleı cephesinde 
yapılan bu fiddetli muharebeler 
Türklerin nazarım Anzac cephe
ıindeu Çf'kmiı ve lna'iJiz kuman
daoıam Kilidilbahire behemehal 
cenup cephesinden vasıl olmak 
niyebode bulunduğu biısini ver
mifti. 

Bir kerre daha Jeneral 
Hamilton lyle bir vaziyet ibdaı 
etmifti ki, yeni kuvvetlerle H 

bol topça mibimmatile taarruz 
tekrar ectilmlt ola idi, beheme
hal muzafferiyet elde edilmit 
olurdu. Fakat 8 inci kolordu ve 

Fran11z kıtaatı yine birşey yapa
m yacak vaziyete selmiflerdi. 
13 üncD fırkanın )eni gelen bır· 
kaç taburu iatitna edilir1e Helleı 
cephesinde y~niden bir taarruza 
sirİfecek kabiliyette hiçbir kuv
vet kalmamıftı. iki &iin ıonra 
TBrkleri• ikiocl ordu kıtaatı 

Kirte'ye vud o mıya batladı ve 
20 temmuada Türkler vaziyetle
riai ve mev&ilerini dhzeltmiye 
muvaffak oldular. 

Bu ıırada ~ eçen on iki haf· 
talık mlltemadt muharebelerin 
verd"ği yorgunlukla sıhhati zaten 
muhtel bulunan Jeneral Hunter • 

'f/atoa l•••la etti •• birkaç 

70 fr. lariçra 
20 lna --211,-

20 ,., 
21 dı..r 

1 flortn 15,- J ÇeAOMf -..-
Çekfer 

Londra Tlll't Praw 
Nev - york t-4711 Vty ... 
Parf• 12,'16 M.adr't 
MUa.. 9,lti 891'lh 
Brike.. 3,3125 V•t•H 
Atfna 82,t'O Pcıte 
Cnevra 2,m •ıcr., 
so1,. ı , ıa Balrnt 
Amatardtıın 1,1728 .._koYa 

Hl- aenettwJ 

Reji 
Tramwa~ 
Rıhtı 'D 

o.u-.. .. 
Terkoa 
Elektrik 

HAR.el 
Tahv.111· Me•kOkal 

l.lr' 

15,91 
4,-,o 

5,3no 
J,9'190 
4..19' 

3,~75 
71,54!'1 
14,97~ 
1,()9425 

Lfrıı 

4,» 
4,WI 
ıs;10 

1'10,-
41,30 . -,-

Lira 
TGrlc Altı111 9,25 
1 I• • JO,t7 

(Retat) 47,50 

Fr. • &;n 
R • • 10,30 
Mecidiye M,00 
llank ot (Oe. 8.) ~ 
Kalın be,iblr ik • tn 

( GUmburıvetJ 1.111 -
1 '"'•""' (Aır.iı.) 46,25 

(Hamit) ff.,25 

CVahlt) 41,25 
Jace he ... lrlllc ...._ 

ccn • ._.ı,.t > a,a 
( Hamıt} armalı 50,JQ 
( Retal) • 47,00 
(Vahit) • ~ 
Muu Kr.Fo. 188& 165.00 
• " • 903 95,00 
• " • 1911 92,00 --------

arayor, A:•anlar • Baid•tla 111&
lıadar olmalanna tehammOI ed .. 
miyordu. 

Onua içindir ki Anadolunun 
takıimi İngiltemia de i.tediği bir 
netice idi. Fransa ise eskiden 
beri al4kadar oldufu Suriyeyi 
benimıemiıtl. 

Fakat Anadolu hakkında Fran
llZ hariciyelile Rusyanın anlar 
ma11m temio eden adam kimdi ? 
Ba, bilinmiyordu. Nihayet, bir 11r 
fİbl mahafaza ofaau bu laim, 
bir 11111, Frau z MecliliniD sizli 
celHlerlndn b~ olandD. 
Da, Franm ~ Ulllllllll 
KAtiM M. Bertelo icl. Ba 111tıa 
kardefi ı.e Anadolada, "8,lk 
menfaatler ıtldtlyonl& 

Ba menfaatlerlnl lranleflae 
tahakkuk ve temin ettlrmni k.. 
dar tabii bir ıey olamazdı. Nitee 
kim, yine bu meHle hakkında 
Fraoaaz Meb'uaan Medi.Iİ ıfzll ve 
g0r0lt61ü bir içtima yapbğa za
man, Hariciye NBZJrma haber 
vermeden M. Bertelonua oyn3dJğı 
oyun derhal 11r hverdL F akıt M. 
Briyan, M. Bertelonun bu ha
reketine ait mea'ullyeti Hariciye 
Naz n 11f atile llzerine aldı ve 
büyük bir rezalet ba suretle art
baı edilmiı oldu. O celaeye ait 
mDnakaıaların nretinl, baca, 
aıağ ya kıydediyonıw1: 

M. Briyan - Let, 
werdi•. 

M. Mute - il Briyan f S6& 
Dllzden ıtıpbe etmek istedi 
Fakat bize •erilm .. limat b 
nun tamamen aksi mahiyettedir. 
izni veren siz değilsiniL Bu 1 
ıizin bAfla an lleriaclea atılar 
yapılmıthF. 

Brıyan - HaJlr. 
M. Mute - E-. a...u ya• 

peo da Hariciye N...eti am..ı 
kltibi M. Bertelocl.r. O 11. Ber
telo ki, brdı;" ı· A.d-.. 
.ahim meafaatlui ••et.. Hatta 
ba ifle il P..-_.. dahi 
allkaclard.r. 

Bat•eldl - Pnlute ecliyoe 
nm. R.Wc• t w ._. ba,le 
bir mllllak...,. h11"1l*maymıL. 
v..u ... 

~ 

Maamafib, h"me kadar asıl 
•edef e, yani Abibaba 111tlar aa 
yaaıl oluaamamıı işede, istihsal 
edilen netayicin heyeti umumiyesi 
itibarile bu taarruzlar pek de bo
ıaaa ya >ılmamlfb. Tlrkleria ge
rek bu taarruzlarcla.serekıe bun
ları takip eden mukabil ı.arnız. 
larcla verdikleri •Jiat ta olduk· 
•jlrcla. Maddi aetayice plinee, 
mlttefikleriıı her iki cenahtaki 
Yuiyetlerl kuvvetlenmiştL Z.110 
den atlan lleriDcle ...... 
J.rillz mevzileri Türklerin ana 
llllttım tebdit etmekte lclL Hatta 
h hattın .....lruiacle b.._• 

gBn ıonra da tedavi edilmek r~1!"'!!!!!!!!!SZ!!l!'!!"!!!l!!!!!!9!''!!!!!!!'~!!!!!!'!!!"!!!!!!!!'1!11!~~ 

llzere lnsiltereye ılnderildi. Resi111 I •/alili Kuponu 

Sorulan mallere cevap ftl"eD 

o zamanki bapeldl M. Ribo ._, 
Jaat Yeriyor: 

M. Ribo - Efendiler, laın
tennin talebi 8zeriae her dnlet, 
harp tonu hisseleri laaldrmdakl 
iddlalanm tesbit etti. .. de Alı
... • 1..or.. Sar haauım llfedOr. 
1Su noktal nazarı R..,. Çanu 
lrildlrm• ben il. o..., 
Ruyaya pclerUclL Ba mac1a 
tf. Dumerı Ru hlik6metile r-S 
•aa velikalar teati etmek mee
laariyetiode olclwfw• bildirdi Y• 
bin istedi. O ıamaa • ki bu 
Bqyelıil cletilclim • k..ctİIİae 
mftıaade verilmittir. 

Bu mlaakııa, Aneclohmaa 
tabimi ...... kura, &.tanballa 
Ru.yaya vadedea Ye bu muele 
etrafmda emmakiler yapan ... 
mın kim olclai- aradaa maa 
zaman ıeçtiktea ıo-. aolqalaufb. 
Bu mllnakaıa, b• itim Fnua ha
riciye nuaretl um•.S katibi M. 
Bertelo tanf..ı.. Japdd ;un •• 
bu hU9Ulta Rrlıiclm&ur M. Pu
nakareden tU..t at..datanı da 
meydana ~. Nitekim, 
aylli ceı..ala 80D•da., vuiyell 
hulAaa eden gGnla IMpekili iL 
Ribo, muel.,t l6J'e tepih et
m':Un 

M. Ribo - E..ı. Yaİllalar tet
kik edilmif Ye g6r61mlfl• ld 

Zatürreeye Karşı Aşı 
Keşfedildi 

(Bqtarafa ı inci uyfada ) 

laılli• doktoruna rlyueti altın
da Nevyork Rokfeller enstitft. 
llnde ıenelerdenbert çallfall bir 
heyet. utirreenia mikrobuna 
tecrit De meıpl bulunuyordo. 

Bu heyet ıon umanda ba cim
ten birçok keıifler yapmıt. fakat 
fimdiye kadar bunlardan hiçbj. 

rinl netretmemiftir. Bu kefille
rin tatbikinden ıonra utOrree 
tehlikeıiz Ye bult bir hastalık 
ıeklini alacaklar. 

Zattlrree'nia d6rt tekli vardır, 
fimdiye kadar aeromla tedawi 
edilebilen yalnız bir tekli Yardı: 
bir numar• utllrne. Diter iç 

teki atlrree'lercl• Wrine yaka
lananı. birkaç gln içinde llDp 
pdiyorlarcL. Enela doktorlar 

bir numaralı zat&rree'nin 1erom .. 
na bulmakla diter zatllrreeleri de 
tedavi edebUeeelderini umdular. 
Fakat ıınelerce yapılan tecrllbe
ler menfi ••tice verdi. Diğer De 
.. lcU haatahta tutulanlar kurta
nl.ıaadL 

Niha1et Dr. A very 9'l5 ıeoe
alade bir lleyet tqkil etti ve u-
tan .. IDikrobann 11rnm bulmak 
~ ......... ,. bqlacL. Zattlrree 
mikroplan fevkalade kOçtlktar. 
Bir ipe bap kadar a. ,_. 
Wr mil7oa lllikrop W-bilir. 

1 
B.u mikroplar. • çifter! clfter tabii 
barer kap.il açıodedirler. Mikrop
lan, harici llDmden koruyan f8'" 

yfn bu kabak olduiu anlaııldı. 
Kimyevi maddelerle hu kabuk 
parçalaDch. Her kıbujDD dlrt ay
rı utllrree için ayn maddelerden 
mllrekkep olduju s6rOldB. Bu 
kabuk kaldatı ınca. kandaki mik· 
roplar aatilrree mikroplarım ko
laylıkla 6ldilrebiliyordu. Demekki 
zatDrree mikroplarını himaye eden 
py, içinde bulundu1darı kapatlllln 
kabukları idi. 

Baawa llzerlne bu b'ba;u 
..-callyacalr batill .... ,. t.. 
ıebbGı edildi. Hayvanlardan muh-
t•lif iNYiller armak tecrilbe-
lerl yapıldı. lakat bir netice 
almamadı. 

Nihayet bu kabuğun tekerli 
maddeden mllrekkep olduju an
lapl nca, 1ellOloza hBcum edea 
nebaU maddelerden birinin kul-

lanalma11 dllfllnllldO. bu Rretle 
nebatlarJa yapılan tecrG.,...de 
3 numaralı zata!rree mikrobunua 
kabuiu parçalandı. Bu madde, 
zatllrreoye yakalaumıı hayvanlara 
aıılaadı. Mllpet netice ahnch. 
Şimdi _.yni Hromaa inaaolar &ze
rindeki n•ticeal tecrilbe edDmek 
l&eredir. Fakat arbk zatllrree'Dia 
...... ketfeclUmiı addoha-ak
tam. 

------
Tablatlalll Gfreııme.c i1Uyoraaı111 

re1aialsi • MiM kapoa U. W.· 
lıkta ıon rını, ReaıainJa 11uı~ 

~L&Jı.t "• iade ediLuu. ------.,.,----
61UDt •tıllH ._., 
~.,. ··-· 

Re11ıa .nu, .. : 
t ecek m 'P 

}ie&lllliD .. hfe'L 3~ kur l&fl il~ 
J 1 aıuı.allılı:ıJ• 1öod•r1&ej •. · 

T()RKiYE lŞ BANKASINDAN: 
Şeker baJl'llma mttnasebetile 

28, 29 kAaanusani 933 Cumarteti 
ye paur ıtınll latanbul, Beyot:a 
ıubemiı kapalı hulunacakur. 

SON POSTA 
v • ...,~...,......._ .... 

rueteal 

ldareı 1-taabaı ı r..tı r.,11y.1 Çatal~etm• aotaıı aa. 
Telef•• JMubal - 20203 
POl&a ka-.. ı.a.nbw • 74t 
TıJınla lltan bul 80NPOar A 

ABO~E FlATI 
TOR KIY & ECN&BI ----1..00 Kr. t..... 11c.ı.ar 

780 • • a, 1400 • 
uo.a. eoo. 
ıao. ı .. aoo. 

..... •Yl'llll .... ........ .. 
llulardu ••"'1li1et abarau 

oe•ap lfia aektwpl ara (8) kVllflllk 
•al lllnat l&umdar. 

A4nl •etlttlrllmfl91 (Mil hnt&m. 
a..ıu•t•.._ ....... r•'•• ......................... ....... 

=RADY0-
2s «Anunusaai Çar,amlta 

fstanbal - ( 1!00 metre ) 18 •a
pf(er B. J8.4t5 Orkestra, 19.30 RArlk 
Ahmet B. ıaratındao raınaz.an mOea· 
babesı, : O İnci H., 20.20 llabmure H •• 
20,60 H~fır. Sade tin B., 21.00 Ork• 
tra ve eaire, 2-.30 DarGtt.allm. 

Varton - (141 t metre) J8,06 
gramofon. 19 05 hafif mualkl parp
ları, 21,05 keza, 2-.0I kemaa mflea• 
..,. Beb• FNatl, B ..... Nlclc, 
ıu., Smetaaa), 18.M ,,...ıon ile 
tagannl, 24 kahve konıerl. 

Pett• - (500 metre) 18,05 konser, 
19.50 amele takımı (Macar 111lllt ı re 
kıları , !0.4'.J Jılaadit.t aaloo t& ımı 
(Kalman, Dtlibe9, Jaray, Zach), 2!.05 
Vl1oloneel 11.onaeri, H.60 R cllard 
Tauber ile Lotte Leıa an 'ın gramofoJu 
plakları, Siıan muııik"ıl. 

Viyana - (51 '1 metre) 18 OpAra, 
operet, vala, mtınhabe, ... 0.35 piy 110 

refakati.e ta~annl, 21.05 e e trik ı 
mOteharr k yeni ma ıki aletler le ko ı· 
"r Bcrlf ı'dea na. il , 21 muılkı 1 iç 
itme 1, -3,SI) cuband (ta annil ). 

11 lino • Torlno • F renae 18.05 
.. rtılar, ~O gramofon, 19.~ b ı, rler, 
gramofon, kahve ınuaiki~i, ı.oa ha
berler, rramoroıı, ~a.o.; radyo orkca· 
truı. 

Prat - (487 metre) 1'1. 15' kon
..,, W.11 '-oclo muslb, 1 M ti• 

Pmopad bl •ı •• iL Dumer
ıe. Ruya J1e 1.t.w baldraacla 
türirl bir aHı,.a ppaya ma 
wrea aclamm, ı.ana,. aezanil 
•• ıml kltiW il. 8-telo elduja 
slep' ...... Bfllhere.MmO.U

M,i teyid .. il. en,- tanfmclu 
Petroıncla bir ildnd t.!paf da
ha ılDderillllİftir. e. itibu .. 
puarlığua __..-,.U il. sn,... 
tarafmdan kabal .............. 

-SON-

Muafiyet 
Verilecek 

TetYka ............ ,.. teni 
....... Gz•• .,,.._., o an bir in .. 
... m...flyetla bayram ertul te .. 
aila• it r ar YWW'-ip. 

-- -GOı. ÇARŞAMBA Kuım 
Sı 25-lklnot KANU!'i 933 7 - Aıabt 

Vıtldt !salll § 
GDaet -' OS 7. it 
O;te 1. 10 ı. 26 

ıldadl J 44 JS. • 

y tr . 

Zürih etre) lRJlü 
foıı, 21 Denız t ı nin tıhr 
{Don 1'.trıt al 

Llypzlr -
Alma 

ı r. 

-

Brealau 
Hr, - •. ı !) kez 
k.-..IP, • 

t ~ kon
' tıı MM 

.... •• w t4.a6 
kaa. 



TAV&L 
lYV 

r-:J~~!-
-ı 17 ele Sirkeciden hareketle 
Gellllolu, Çualrlrale • Klrfeı 
tarUe AJftlata -..t Ye a.
det edecektir. 
Yolca bileti npurcla ela Yeri1iır. 

Aclr.: Yemlfte TaTllude M ... 
tala bhderter. Telefon: 22218 

Sara No. Saim 

' BIJikada .,, Galata 

MUhlm llln 
BEYOÖLU HAV A.GAzt ŞiRKETi 
muhterem mutterlteriue bolmaballtl 
kokunu en lyt ecnebi koklulle ••· 
kayeae tdebtlmelerf için ıabat nllıa-
•etltte kadar tonıa 20 Uradan bir 
tın kok takdim eder. 

KadlkllJ icra tlalraalndenı sa. 
"'e•a temial iıtif.. 11maaacla .... 
ea• o'up aatalarak ...,..,. tnıllmell 
•uluınw bal••• ... ,.. iratlar 
M•ataR 7•2•933 Mh .... ...t 14 
._ '' ,. katlar &eeu,a.I• Ena
ltt1 .......... ~ ... tta... ... 

ı.....--. % IW lıı@ılOk .r•ml 
wıau,. ... ter;.itpe alt ..a.•-.-. 
taU,&ari• .. ak6r si• •• ... ~ 
-.laalllade baluacalıı .... ..,. 111111• 

.......... 
Yala 

Mehmet,... 

• Galata $IWt lhla•.t , ... 
3' Heybeliacla Yala 
as Galata Ok~ .. ._. 

•• Be; otlu Ka•erlaatua 
44 Heybeliada. Yalı 

8t 81,okada llad• 
8Z BIJllracla .... 
70 Gaı.ta Emek,. .... 

ZAskidl't Bir J M & D ff. (Fetotrafmın der· 
19yi anlama:. ciui istemiyor.) 1.elP bakıtlı ..., 
dan ,.... &evimlidir. Muhitinde ~ofaylakla 
kolayhki&' ·ıae:; allka 'e heyecan uya'1dirtr. tıv-
teJİ ı,.ye••r. ıu hare~etl,riftde kıbarlık menfa· 
ve uy.sallık .ı.nna karla tok gözltllttk var-
göıtermez. Ba- dır .. Tarzı telehbüse çok ehemmi· 
zan blatcı ve I8l terir, tipindeki zarafet ve in-
barçın olur. oôlik, hor geydiğioi kendiaine ya-
Seatia Ye ... kıııır. hilmek samm kolaJlattı· 
kin delildir. nr. Atk hislerini iaharcla çok 
!ConUf8cak bir miit~Gl~nt ve çok latbnçtır. 

mevzu bulur, menfaatlatına karp Sevgı halıabut.ki izseti aefai ba-
kanaatklr olmaz. yüktür, bu ...-cl'akı hakaret n 

• iatiıkalleri affetnai1en kindar bir 
huıuıiyeti Vll'dtt. 

ao L. A. iL iL Husu " bayaJ. 
pereattir. Ev itlerile yorulmak I• 
temeı, dilene eliliden it plir. r .. 
kat pkhpna balet getir endifeılle 
eUerial yıpraııdırmak ietemut -

=~.y~~r.J 
tına "'ft flltilai~ ..... 
aözlllile babr. Bulu~ meo
Baleıde etrafni ken4lilile mı,.ı 
oı-m daYet eden hareketleri 
ihmal--. 

lata.bul Belecli1 

..... 9008t- ı•a• 
2 dlkW. .. , ... ,_, 

• 

....... 
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BAKER 
Eski mağazalann en asrisi ve bütlbl 

Tiil'löy8ftin en mükemmel çefHli 
MAt\AZALARIDIA 

5 Kanunusani ili 15 Şubat 933 
MEVSiM SONU 

münasebetile 

Satış 
Bütün dairelerde 

revkalAlle Te11zllAt 
EMSALSiZ FIATLAR 

AKBR 
Ya1mz iyi ma1 n halihazırda 

1llr Jlrden unz satm 

AG ZALA 

llrsatta• lstllade edlllb 

YEDİKUtE GAZHANESİ 

....... 

ZlFT • Taktir edilmiş katran ( yoJ için ) ·Asit fenik· Benzol 
(Ha11 ve affal- atgaal (K ... Unam avs haizllir.) 

TOP 1 AN ve PERAKENDE 
Si.,.iifl• ı.- Y11W .ı. .......... a.,ojlmda ••be,.__ 

8riMi laıtta •lft•il• daire • ı .....__ edillaeliclr. 

• • • • 
• • • •• • .. IJ.14 • • 

• • • • • • • • • • • • 7 • • 
• • • • • il ..... oda mat&&al • • 
" • • • • .. _,_ 1 .. • 

AkHr.,.. G r ... ille "3 le iL • a .... le 1' No.la 1 • • 
hane 
sm.rı.,..1:= •lls•-' ııtı • • • No. ıu ••• 3 • • 
Şltllde -·-· .,.. a. S.. -. V.W. eptt. SNo. ela ·,, 1 • • 

Pe.._ Nl,.I ...W. ..... -.wrer emJlk yirmi ıa.. •U<f. 
tletle w k _ ... _ _..,...,. ken.ımuttur. ~ra1amlk llıh-

)e"lır.. ' ,, ....... S ' dm ı-a •hadif per..... ıflnl •ut 
IS ka._ laııa\ .. E•W •Jlli,.tiaH w1dı .-ar ldue.-. • .,. E-.ca. 
-.... luıd.._..._ 

ŞEKERLERiNiZİ 
M • 

F raa1ndan: J 
F •er• bir ~dc;.a da· 

la11 tlıMt hacu alınan •:1t -~ 
dah ,.ıı • ., .... 
Adet ---

1 

1 

9 

... ea 
m Orta ıaallln mu AY· 

..... ....... 
• tD O.. .... • .ko'tuk ·-·· t 90 B .. •• ya1d •Jİlll 

1 4 00 o... ı..tl 
1 1 GO Euttr 
1 1 00 Uillr •Jnah Gwdırcıp 
1 1 • as• aleti 
1 1 80 D~ ayaklı mH• 
1 12 • 19 Antim maa ıomya 

...,., .. 
1 3 • O,.. masuı 
1 3 • Haftgaın oeal• 
1 l 00 T-... kırık ma1• 
4 3 18 8 rW pirinç ucu tahta 

kene, 
2 15 • Sera ırukte babr _... 

gal 
l 2 cm K--.diu 
1 1 00 A..-u ıeecadell 

9 , .... e .. tembe sa• uat 
bn'tfa Tapanede M.örik.,..da _..,.. 
kar••..._ MSşe•·r la Blı*8 08man 
}:fendlllla ban ıııri •1t1 abnarak ma
halli ı• ' •.. Lrabat .a .. ıW• 
pazar ,...mdı .. mllııayed• ut1hı
cakt11. Taliplerla me&kOr mablh 
memu,.... _.•e.atlerl ilin ...... r. 

e..- tcra ••D'Mlrtalddan: 
Adap.--da ••.V O.er Efendi· ,. •' ......... ,ri •• ,. 75 ldl
ılr lira itulna -~ Jıılılluad laD 
Nef"H ••umın Ge,..- Oırlldlre 
mahala.I sarı• .......... '°"" 
banlar .,...._ O..a beJ wklm· 

BiLiLIABMI 
Gazetesi 

BaiJramda galnu HILALIAHMER g•zelfti ~ıkar. 

...... __ 
...... 1111 Bir 

-
B.-mda illtUn -t- JerİM ' lllZ 

ltlllR ı hmer •zeteti esim& Ba.rra.da en 
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Liman ._ındald Telurik bllroauna mliranatlan lha"'a i1h 
.ıuour. Umumt Mlldllrftlk 

Efyanın cinli T• Kilo - -Motor makine yalı 12 
s.Mr • • • 
Benin • 
Gaa 2,& 
Re.adi latGpl 1, s 
...aa laallb ao 
Karftç • 
Don yap t 
Kurıu• bora 
Katran 
Ege 
Tel h•t 
Salmaahralar 

• 
400 

-· ROll a 

• • " 
" • " ,. • • 
" • .. 
• • .. 
2 • " 
il • " 
" " " 
" " " 
• • 
• • 

1 
lağmst, h8'1r• " lllyramı ınnerti siı3 
ea 1C11Z mal ıerecak yapsa ticvethn3"İr 

-ta •, yalrsnda tamamile terki ticaret edece;inden kir dltlnmOyor. 
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1DiKKATHI 
Çocuğunuzu Ye kendinızı UCUZ 

" ı•1et ŞIK fiymdirmek 
uteneei&. 

B•hçek•pı 52 nu .... r•lı 
yeni c.çalao 

ZBBAFBT 
ELBiSE FABRiKASINI 

ziyaret etmeni' menleatioiz 
icabıd ~. 

Beyoğlu'nda 

LİON 
Mağaza lan 

Mevsim sonu 
SATIŞI 

0/o 10 
0/o20 
0/o30 

TENZİLAT 
Botu" çinde Y eaikayde ldrahk 

EKMEKÇi FIRINI 
.f. oda, ı ahır ve baf~k bahçee, de
rununda elektrik ve terkoıu vil:'~!!· 
Yerr köy fıule inde bakkal Paoayot 
C lati efendiye müracaat. 

Mat uat C m yeti tarafından 
tert p edilen 

t933 

ALMANA(if 
ç ktı. Her kitapçıda bulunur. 

fiatı 'I lir11.ı1ır, 

Son Posta M•tb•••• 

Sahibi ı Ali Ekrem 

Neıriyat Müdilril ı Halll LGtfl 

ION OP S1'A 

KO.ŞUNUZ 
VAKiT YOKTU~ 

• 
A 
T 

M 
A 
K 

NIVEA• KREMi 
cildin lemızltk ve taravetını, etlerin rumu
taldıtın• temın eder 

Ak,.mıarı ve sabahlan 

NIVEA• KREMi 
ile utulan yılz ve eller her zaman tabii 
l>ir ıuzellık gösterir. 

NIVEA• KREMi 
muhtevı oldutu Eucerlt snyeslnde cıldın 
yat noksanlıfını telifı ederek ensıce ve 
huceyrat faalıyetini kuvvetlendınr. 

- 1 . . . ~ . > • 

'BBBB A 
misafirlerinize ne 

ikram etmek istersiniz? 
Çikolat Cemil 
Kaymaklı lokum 
Kestane şekeri 
Fondan 

Akide şekerleri 
Utilokumları 
En taze reçeller 
T alıin lıelvaları 

Badem ıelceri 
Badem ezmesi 5 

Muhtelif Biskiivile 
Meyoa şekerleri 

Badem kurabiyesi i Kokulu şekerler 
Şekerci tt.cı Mustat. ve .... duml•n 

~-----~ latanbul • B•hç•k•pe. ~-----

BAYB&MLIBLABINIZI 
Bayram Hediyelerinizi 

- Yerli Mallar --
Pazarından alınız 

-=Kravat, gömlek, mendll, cUzdan, hazır elbise, 
kadın çanta .. , kadın ve erkek çorapa.rı, 
eldiven, ppk•, kundur•, dnyn HA.. U ••• -

Her ne isterseniz bulursunuz 

Zarif lıtaobul ı Babçekapı 
Beyoğlu: l.tiklil caddeıl 

GRIPE TUTULMA YINIZ 

Sağlam 

NEoKAilVllNA 
Aldığınızda 

Vücudunuza gripe kU'fl en kunetll ailAbı Yermif olunuaua. Mide7i 
Ye kalbi kat'İJJeD JOl'ID8L 8 ye tZ kqelik kutulan isteyiniz. 

halk e1erleriude eıı faıla 

muvaffakıyet kaunan 

GUZiOE HANIM 
Bayramın bırlnc gllnUııden 

ti haren hır akıam: T pe aıı 

ŞEN TÜRK 
GAZİNOSUNDA 

iş BANK.ASI KUMBARALARI 
Bayram geliyor 

Çocuklarınıza iyi b · r 
istikbal yapmak için 

güzel bir vesile 

• 
Bir iş kumbarası 

hediye ediniz 


