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Irak Petrollarından Hisse- Güzellik Kıraliçesi intihabı 
ldaPe ı,ıerl telefen11 f..taa\>11\ - 2020.J Fiıtl 5 kurut 

mize Düşeni Aldık ÇokHeyecanlıVeNeş'eJiOidu 
Bu Sene Hissemize isabet Eden 

Miktar 40 Bin Altın liradır Ekseriyet 45 Feriha Hanımda ... 
Bağdat, 28 ( Huıuıi ) - Alınan malQmata g6re frak 

bDkOmeti TUrkiyeye ait olan 40 
bin altmı Ankara · !iefiri Emir 
Zeyd cenapları vaııi:asile 6denıiıtir. 

Lonn muahedesi nıucibioce, TUr
kive btikn ı:netin~n lr.aktaki "Tür
lriİ Petrolyom " kumpanyasından 
bir miktar bi11e almaktadır. Bu 
hisse Irak bükümetinin bu kum• 
panyadan aldıiı senelik miktar 
lizerinden tayin Yo tesbit edil
mektedir. Alınan mal6mata göre 
Irak hükümeti ile kumpanya 
ıra•:nda hitlO bede1inin tediyesa 
lnesclesinden bir ihtillf çıkm t. 
fakat çabuk uzlaıılanıtar. Kum
panya, vereceği parayı lngiliz 
lciğıt lirası olarak 6demek late-
1tıi1. fak at Irak hDk6metl bunu 
kabul etmemiıtir. 

Bunun llzerino petrol kumpan· 
yuı hllkilmetin talebini kabul et· 
mek ıuretile borcunu lngiliz al· 
bnı olarak tediye etmiştir. 

Sabık Hidiv 
Baj'dat, 28 (Husuıi) - Sabık 

Mı11r Hi<livi Abbas Hilmi pata 
buraya gelmiştir. Abbat Hilmi 
paşa Bağdada gelmeden enel 
Filiıtinde uzunca milddct kalmak 
arıuıunda idi. Fakat · bazı bldiaat 
llıerine aabık bidiY Filistin ziya• 
retinden a:ırfınazar ederek bura• 
ya geJmeği tercih etmiştir. 

r . -, 
Gazi Hz. Ve 
Başvekil Paşa 

Gazi Hz. tetkik ıeyabatl~ 
rine devam buyurmaktadırlar. 

· Kumpanyanm Irak hükümetl
be bu aene verdiği para 4CO bin 
lngiliı altınıdır. Ve bu meblAğ 
bir kaç giln evvel tediye edilmiı· 
tir. Irak hllkiimeti bu paranın 40 
bin altın nı Türkiye hükumetine 

Başvekil f ımet Paıa da arif o 
gUnU An~ara'dan hareket:e 
Antalya'ya azimet otmiıierdir. 
Son dakikada olanan tafailAt 
·3 Uncu snyfamııdadır. 

Müsabaka,,• ilfirak etlen ~iiz•ll•r iir •r•da 
933 güzellik kırallçeıinin ilk I 

intihabı dUn Maksimdo yapıldı. 
•ermek Ozere tefrik elmittir. . Ve müsabakaya iıtirak eden gB

zeller arasında hakem heyeti hu• 
ıuruna ç kacak olanlar ıeçildi. 

MU1abakayı yakından takip 
.-;;:-;J~;;;~·~~i'l!!'l9J!"Mll"'l"":':""P'"""~--t.-,.a~.a-....ubW>11° caubarririmiz · :-ı ialib.al4l· 

rıoı nıağıya ya11101 uz: 
Saat 4,30 Mabim'in 6n0nde 

bnyük bir kalabalık •ar. Po:is~er 
İ%dihama mani oluyorlar ve inti
zamı temin ediyorlar. Makıimin 
içi kadın erk~k güıel 'meraklılara 
cmuı omuza dolu. Kıpırdanmaıım 
iı:nkAm yok. Halkın ;oğu ayakta 
oturacak endalye masa bulamı· 

yor.Hanımefndiler ve Beye~4:ndi!er 
arasmda ltulaktan k!Jlağa"' fısıl· 
damalar oluyor, dedikodu daha 
ıimdiden başlada. 

Saat bet hetkeı •abırsız'la-
( Devama 8 inci sayfada ) /zmir giiz'eli Neriman ve Bursa güzeli Leman Henımlar 

l. i.,übarek n•va ,ehitl.,iıoı:da laat•raiaraaı tebcil ıilnl •'.an Z1 klnunuaa:ıi 
•'& •en• ba1raa11n ille •Dnüne t ... dGf etti. Bu mOnaaebetla Fatih tay,are 
'bideal anınd., mu.nam bh- iht fal 7apılarak k•laramaa ..... t•Jaltlerl•ızha 
"'lhlara tebe,l Ytt tula edıldi. MHmimia ihtifalden bir intibaı •l•tarlyor. 
~ ec 

~illet Meclisinin.Önümüz-
deki içtima Devresinde •.• 
liazırlanan Mühim . Kanun Layıhaları 

Müzakere Ve intaç Edilecek 
ı_ Ankara, 29 (Huıuıt) - BugOn 
~ tll devreıinde bulunan Millet 
i e.cliıi, bir ay ıonra, yani mart 
.,.Ptıdallnda yaı devrui içtimala• 
.,•na başlad .ğı ı"nıan çok mühim 
k t Yeni kanun layihafa .. mı moza
k tre ve tetkik edecektir. Muza
IA~~h rnt.vı.uu teşkil edecek olan 
b.Yı aların bat{ nda 913 devlet Ut • ~ 

1 ç~sı gelmelctcdir. Bntre esas-
arı · 1 .,. 

tıl k flln< iden haz.ırlanmı, bulun• 
k " tadır. Varidat ve masraf 
t •s·mların n nna hatları tamamen 
~•bit edilmiı demektir. 

L ÔnllmUzdeki ıubat içinde yeni 
QQ\1' • b 
t .;.enın . üUln f •aallan heNp Ye 
l>~' ıt edalecek, Bqvekilin umumi 
L ır tetkikinden aonra Vekiller •)•ti- .. rileceldir. v..ııua. 

heyeti de bütçeyi Millet Meclisi· 
ne 1evkedecektir. 

Millet Meclisinin yeni bDtçeyi 
hazirana kadar mUınkere vo ka· 
bul etmesi takarrür etmiştir. Bu 
sebepledir ki bu sene muvakkat 
bütçe hazırlamak vaziyeti hasıl 
olmayacağı ümit edilmekt~dir. 
Bu Jdan başka mecliste müzakere 
ediJecek liyih:ılarm mühimlerin
den Liri de kazanç vergisi kanun 
layihasıdır. Ma!Umdur ki yeni 
IAyiha ile kazanç •ergisinin eski 

eaaıları Uıerinde esaıJı tadilat yapıl 
mııtır. Yeni liyiha bu devrede mU
akere edilerek kat'ı ıeklioi alacak· 
tır. Bundan bqka bu içtima deY· 

re.inde huaual baataneler •• villyet• 
Jer .ll,u..lan da hata9 eJqacaktar. 

Ahmet" - . 
R

"" ~ .. 
• • 
eıs 

TUrk kors•n· Ü 
larının Akdeniz il 
ortalarında .ve G 
Ceneviz kıyll•· ı 
rında 9eçmlt 
macera ve k•h· I 
r•menlık do
lu h•ratların111 g 
canll bir lt•d•· a 
si ve kudretti :! 
bir timsalidir. il .. 
"T•n,, gazete· ·ı· 
sinin eçblı tef· İ 
rlka musaba• 1 

kasında 280 ff 
den fazla eser h 
arasından aeçU-g 
mı,, en son• n Bugu .. 
kalan birinci ii n 
derecede m~· il SON 
harrlrln telif· :: 
terinden Ustun g POSTA'da 
görUlerek ter• ~i okuyunuz. 
cih olunmuttur.:: 

Kin, intikam, !i 
' h .ı net e, arp... :ı 

BUtUn bunları i! 
AHMET REISte i! Yazan : 
bulacaksınız. p Piyer Melore 
( 9 unca scg/ad• il 

o&,aaıı:ı.) il 

lı.ıgiliı· Casusları 
• 
lstalıbul' da 
Nasıl Çalışırlar? 
Dünyanın en korkunç kuvveti lngiliz Entelicen~ 
Servisinin lstanbulda da teşkilatı vardı. Bu teş
kilat senelerdenberi içimizde çalıştı. Teıkilita 
bağlı birçok Rum ve Ermeniler durmadan çalış
tılar. Jstanbul lngiliz casuslarının en kuvvetli rük
nü Greta kimdir? Bir randevu evi işlettiği zan
nedilen bu kadın nasıl çahşır ve neler elde eder
di? Burada lngHiz Entelicens teşki:atı emrinde 
çal ·şan ve birkaç ay avvel vefat eden casus ın 
hatıra ·ve not defterini elde eden Son Posta, ya
kında bu korkunç teşkilatın içimizde ve araınız
daki faaliyetine ait çok ınühim ves:kalar ve 
vak'alar neşredecektir. 

Çok Yakında 
Son Posta' da 



2 Sava 

İl_a_l_k_ı_n_S_e_s_i ...... ] 1 

Bayramı Nasıl 
Geçirdik? 

B ı bayram da. geçti, fakat 
ac \Ua nı~ıl gcç·p gitti? lıte 
bu ıualiıı cevaLuu halkın 

dilinden ıu e:ıtırll\I' da dinli· 
l cceksiıılz 

Orhan U. ( Sult.ıııatımet 28 ) 
- lJayramı çok güzel ve ne,·.ıı 

r•f rdim. hk riln tebr·k aiyaretl•
l'llDİ yapbm. Sinemaya ritt.m. Ak
ıam uz .ri bir arkadatın evinde top
landık. Gramofon çaldık. Saat ( 12 t 
ye kadar etlendik. ikinci rlnü de 
Be7otlunda ıöyle bir ınint& yapbıa. 

lf. 
lldkkı B. ( Sultauabmet Tıc2ret

h:ı.ne sokağı 25 ) 
- Pek aa param nrda. Fa•at 

hayatin bin derdindea, didıtmealadea 
11aandıjım ıç:a •atlaka bir ı•c• 
•tlenm ye H her teJ1 anut11117a 
k.ırar nrmittim. GG02olı bir llae-
maya rittlm. Alqam ı•c •aldte 
kadar b.r waainoda ... clınlecll-. 

Sonra bar danı 1aloaunda Hbala-
ladım. Fakat adıha laayat cok 
ucuıJamtf. Aı talamla eWt m param 
beni ıababa kadar lıted tim f bl 
eğlendirdi. Fakat tlmcll arpacı kum• 
ruıu ılbl dütOnGyoru-. Haftabat1•ı 
ipi• sekmek J&ıam. ,,. 

.R hml Galip B~y (Cerrabpafa Da· 
bar ıok ~ı 3) 

- iktındl buhraa ohnHıaa raf· 
men lıtanbul bu bayranu benim 
rörütGnte 16re oldukça ••t'ell , ... 
c:rmittlr. fJk rDnO •lsaemeya rltt 111. 

Halk taklım tıklım clohı1du. Danı 
salonları da OyleJdf. Yalnıı ~ok 
ıotuk olduiu ıçın çocuklar 
lıu bayramdan adamakıllı htıfade 
edemediler. ikinci gGnil de davetli 
olarak P r arkadatıtt evinde bulun
du•• Oyua 01nadılc, daaı ettik, 
ejleadak. 

* )ıluıtala R msl Bey {Muallim Rlt" 
m llbi arı ~7 inci m ktep) 

- Bayramlar blılm için bir ta
ea~ruf J.nıtıbana olnaılıdır. Artf• .,0-
nü tuhaf b ı merakla Galata H B .. y .. 
o~lu--~akl ecwebl ,aılı ,_..,... mata· 
zalann 6nflndet1 tlJle l;lr tetaik 
geı at al yaphtD Ataal'Wf ediad ı· na 
intJba biç te •Ji cleti ~r. S. tuuruf 
imtıha ... nı kaybeitit° • ..- ku im. 
11'16 bayram t•1uriDI bUe eeaebl 
malıDdaa alaaı}ar ••r4a. J ...... nd Ye 
iktıudın mana,. ...,._,. sl.ap ••· 
tüoe oturmak deJildir. Para-• bay. 
le pıH'ut ye •lbarek Mıile'erJe 

ıarf •d• kea daima ,.,.u _.. :1 ı ter• 
cih tl•• iyla. Btı • Hkl•dıfımıı 
paralar bu tekilde mthtahı 1 erımlw.in 
eline geçer l'e onların inkiıafına 

bi.ı•net edu. 

Halk Fırkasmda 
Halk Fırkaaı ıehrlmb merk ... 

sinde dün bayraınlaıma merasimi 
yap lmıştır. Fırka idare heyeti 
reiıi Cevdet Kerim Bey azanın 
bayram tebriklerini kabul etmiştir. 
Bundan bqka Halkeviode de 
birçok cemiyetler az.• topl.,. 
11arak bayramlaşmıılardır. 

Harici1e Mostaıarı 
Hariciy• Müıt•tarı Numan 

& bayr•mı ıeçirmek Ozere teh
rimlae r•lmlıtir. 
p ı:r ı:a 11 &! 

SON POSTA 

w . 

işten El Çektirildi 
Metrôk Emlak idaresinde Yapılan 

Tahkikat, ilk Neticesini Verdi 
Defterdarlık tarafından lstanbul me:truk Emllk 

idaresinde bir mllddettenberi tahkikat yapılmak
tadır. Bu tahkik ve tetkik işi Maliye milfettiıleri 
ve Defterdarlığın tetkik memurları tarafından idare 
edi m !kteclir. Otrendiiimize aGre tabkikatan ilk 
neticeli, bir memura if ten el çektirilmek ıuretile 
teıbit Ye tayin edilmiıtir. Hakkında bu ıekilde 
karar nrilmek iktiza eden memur, EminCSnil Mal
Mlldtır:np tetkik memurlanndan Şe•ki Bey iımİll9 
de blriıidir. Şe•ki Beyin itten el çektirilmesi ıu 
tekilde olmuıtur: 

evde gizli bir tekilde kendi malı gibi oturdufunu 
öğrenmiıler, meseleyi derinleştirdikleri zaman b .. 
nun ıabit bir vaziyet olduğuna karar vernıiıler " 
kendiıinin vazifeden ıimdilik uzaklaıtırılma•na 
ltlzum g6rmlltlerdir. Bunun üzerine aallbiyetli ma
kam Şevki Beyi arife gilnO iıten uzaklaıtırm·.
tır. Bize venlen mOtemmim mal6mata g&re tah
kikat henOı bitmemiştir ve bazı cihetlerden devam 
etmektedir. Hu arada batıı muameleler t\zerinde 
kanunsuz ve uıulsOz hareketlerde YUku buJmuı 
olduğunun meydana çıkbğı?da haber alınmaktadır. 
Mnfettitler timdiden Defterdarlığa bu huaualar 
hakkında raporlar vumiflerdir. 

Metrik emllk maamellbnı tetkik eden m6fet
titJer şevki 8eyin ıenelerdenberi hazineye ait bir 

Ormancılar -------
Dün Münakaıa'ı Bir 
Ko,ıgre Aktedildi 

Tllrkiye Ormancıl11r cemiyeti 
aeoelik kongresini dlln cemiyet 
mekeıinde keaif bir kalabal k 
tetldl eden aıalannın lıtirakile 
aktetmiıtir. Kongrede evveli 
bayram tebrikleri yapılmıt. 10n• 
ra kongre riyaıetine Tevfik Ali 
Bey iotih•p edilmiı. bir stn61ik 
cemiyetin mesalSI müfettişler 
raporu, heyeti idarenin raporlar. 
okunmut V• birçok mOaakaıalar 
cereyan etmiıtir. Bundan ıonra 
yeni idare heyeti intibabatana 
geçil mittir. 

Yeni idare heyeti reiı Necati 
Beyis. ldare•iade olmak here 
Abdülkadir, Tevfik Ali, Rıdvan, 
kontrolör Necati ve Celi\ Bey· 
lerden milrekkep olarak ıeçil
mittir. Heyeti idare müıtakbel 
me1&i proıramanı ve blitçeıini 
heyeti umumiye arzetmit ve ta .. 
Yİp edildikteo sonra içtimaa ni
hayet •erilmittir. 

Masa Başında 
Dil Kavgasından Sonra 

Yumruk Kavgası 
Beyoğlunda Hava sokağında 

Ali beyin idare ettiği arkadat 
yuva11oda dUn akşam bir badiıe 
olmuttur. Raka muaaauda baıla
yan bir dil muaakafU1ndan ıon
ra Kemal bey isminde birisi Ah
met bey iıDtind~ "bir ı. •od ba
t ndan anahtarla yaralamııt r. Po
liı Kemal bcvi vakalamııtır. 

E ektirk Saatleri 
Ankara' dan gc!en bir haber

de, Naf,a Vckiletiaia lttanbul 
Elektriı< Şirketiuin aaat kirasını 
2:1 kuruştı.n 20 kuruşa indirdiği 
bildlrilınektecffr. 

aaa: --

Bugünkü 
Futbol 
Müsabakaları 

Buglln Kadıkay'deki Fener 
ıtadanda ve Taksim ıtadında 
muhtelif futbol mllaabakalara icra 
edilecelctir. Kadık&y ıtadınd• 
Fener bahçe ile l•tanbulapor'un 
dört talumı birden karşılaşacak
tır. Malumdur ki ely~vnı lik 
maçlarının en ileride Qç taktmın

dau ikisi Fener bahçe ile lstan· 
bulspor'dur. Bugün bn iki bnyük 
kulübün birinci, ikinci, Oçüncil 
ve dördüncll takımlara ısıra ile 
-çarpışacaklardır. 

Taksi~ Jtadyctilunda da A..-
kara'nın en kuvvetli takım!;ırın· 
dan olan Çankaya ile Pcra Rum 
kulUbil karşılaşacak, ayrıca bu 
maçtan evvel birkaç müsabaka 
daha yapılacakhr. 

İkinci Kurban 
Cibali Fabrikasında Yara· 
lanan·Sabri Bey De Öldü 

Geçen hafta içinde tfttOn 
lnhiaar.mn Cibali fabrikasında 
bir infilak f adası oldu, enfiye 
mütehııassııı Sabri Beyle Mehmet 
Ef. iıminde bir amele yazife 
haşmda agır ıurcttcı yaralandı 
ve derhal baataoeye kaldınldılar. 
Mehmet Ef. bütün tedavilere 
raimen birkaç gün ev\•el vefat 
ederek arkadaşlarman > öz yaşları 
arcı1mda ebedi medfenine götü· 
rUldll. Büyük bir tcessDrle haber 
aldığımıza göro dün de Sabri 
Bey, tedavi edilmekte ulduau 
Cerr:ıhpaşa b:ıstanuindo Allalııu 

rahmetine kavufm~tur~ Bu vuife 
kurbans:ım cenazesi de büyiilr 
mera imle icra edilet'ekti•. 

Haydutluk 
Amerikada Filim Yıldız
larının Başları na Gelenleri 

Amerikan haydutluğu met" 
burdur. Bu koca memleketin bir 
çok mıntakal.armda haydutlar 
hükumet kuv\'etlcrini hiço ıayar
lar, istedikleri gibi asıp keserler, 
bilhassa zenginleri mOtemadiyea 
ıoyarlar. Amerikan haydutlara 
60n zamanları..la en ziyade sinema 
yıldızlarına musallat olmuılardır. 
Bu yüzden Holiv.utta herkeı kor
ku içinde oturmaktadır. Geçen
lerde bir filim çevirmek için gll
zel yıldızlardan birinin uzak bir 
yere gitmesi lazım gelnıif, fakat 
bu yıld z evinin ıoyulmas ndan 
~ite ettiii için polia iclanine 
giderek evinin muhafaza edilm~ 
sioi istemiştir. 

Bu müracaat üzerine yıldızın 
gaybubeti müddetince bir polia 
müfrezesi evi ıı:uhasara ederek 
nöbet beklemişler ve yüıbinlerce 
dolar kıymetindeki mücevherlerin 
çalınmasının lSnüne geçmitlerdir. 

Köylüler 
Toprak istemek İçin Vila

yete Müracaat Ettiler 
Kartal kaıaı mn Samandıra 

nahiyeıine baib (Sanpzi) köJI· 
otla etraf.adaki blltlln araazi EY. 
kaf ı aittir. 25 evli bir k&y olu 
ba kly lıalkından hiçbir kimaenia 
bir dGnOm bite toprakları yoktur •• 
Köy halla Kaymakanalık vuatuile 
VilAyete bir mtuacut yaparak 
büki:netin. eYkafa ait olan bu 
araziyi alarak kendilerine taksitle 
aata!maamı iıtemitlerdir. VilAyet 
bu mftracaab tetkik edecek •• 
Dahiliye VekAleti va•tasiJe Evkaf 
Umum Müdürlilğll nezdinde t.e
ıebbUıte buhmacakhr. Sarıyer 
kazasının (Pirinççi k5yil) laallu da 
topraksızlıktan tikiyet etmekte 
ve arazi istemektedir. 

Günün Tarilıi 
.A& 

Hariciye Vekili 
Cenevre'de 

BayramJa .. da iııti9ar etmediğim 
gOnlerde baıhca haberleri htllAsa ol 
rak bu ıUtunda ne9rediyoruı ı 

Hariciye vekili Te•fik Rtiı 
bey bayramın ilk gilnU ıehrimiz 
ıelmif ve aynı ı&n akpm üıt 
•ilahları tahdit konferanıma iıt 
rak etmek Oıere Cenevreye h 
reket etmiftir. Hariciye vekilim 
ze knnferanıta hazır bulunaca 
diier mOrahatlarımıı da refaka 
etmektedir. 

Bir Altın Kaçakçısı 
Y orği otlu Y akof iıminde hl 

rum barice albn kaç nrken ya 
kalanmıtbr. Bu adam yeleğini 
gizli bir cebine 250 altın, 60 k 
ğıt lira aaklamıt. Yunaniıtan 
gitmek Uzere Romanya Yapurun 
binmiJtir. Fakat yapılan taharri 
yat neticesinde yakalanarak adli 
Y•J• verilmiıtir. 

Gtzli Emllk 
Buıtne kadar l.tanbolda 

parça ıizli ve metrük emlA 
devlet hazinetine mtikal etmittir 

, Bunların kıymeti 12 milyon lir 
tutmaktadır. 

Yüksek lktısat Meclisi 
Ankara'da toplanıp içtima

lanna oihayet Yeren yOkaek iktı
ıat mecllai 931 aeneıinin tediye 
11111vueneıine ait raporunu b .. 
zırlamıttır. Raporda tediye muva
&enemizin memleket lehine oldu
ğu kaydedilmiıtir. 

Sıhhat Vekili 
Sıhhat Vekili R.:fik Bey 

arife atınU Ankara'dan Maaiaaya 
hareket etmiştir. 

Maliye Vekili 
Maliye Vekili Abdlllhalik 

Beyia memleket dahilinde bir 
tetkik seyahatine çıkacağı haber 
verilmektedir. 

Mütekaitlere lkrazat 
Emlik ve Eytam Banka11 

lıtanbulda olduğu gibi, memle--
ketin her lcöıesinde de mftteka
ltlere cüzdan mukabilinde borç 
para vermek taavvuruodadır. 

Matbuat Kanunu 
Matbuat kanunuoun had 

maddelerinin değqtirilmesi hak• 
kında Millet Meclisine bir layiha 
Yerileceği bildirilmektedir. 

Bir Şeririn 
Teşebbüsü 

llaniıanın Çobaaall klylndell 
kasabaya jandarma tuaf odan 
g6nderilen F abri isminde bir ıerir 
jandarmanın tllfcnıini kaparak fi. 
rara te,ebb&ı etmif ve jandar 
m•JI yaralamıştır. Fahri l:ımit 
ci•armda yakalanmıtbr. 

Fakat F ahriyl yakalamıy• 
çıkan takip mürezeleri F ahrl 
ıannile bir avcıya .. Dur. emri 
vermiftir, ava ba emre itaat 
etmediğinden ablan kurfunrarl• 
61mllftl\r. 

1 Son Postanın Resimli Hikô.ge si: Pazar Ola Hasan Beg Digor Ki: J 

- Ôylı bi.- " ,.,.. itti· ı 
rerma ki Huu e.,_ 

o 
DO 

- IJaaa ter döktOrm•tia. •• 

1 
-... Ayru r;~uıaa .. a lıak• IMa-

- ·-- k.ı-. 
Haıan 8. - Me,.,nanİ) et 

raf~-- n~•ek f•rtil• 
clmma ~ aat aslsim. 



J 
~aşka/arı 

•• rgun 

Ve 
'liyor ? 

niz 
inkılap Maarifi ıla-

lnkilap hareketleri, hiç ınphe 
Ul Dktur kl, maarif faaliyetleri ile 
ze ~vvetlenir, klSkleıir.. lnkilabm 
O, •Uıtirmek iıtediii yeni Yatan· 
li- "9, teaiı etmek iıtediil yeni ni· 
•· rn ancak yeni bir terbiy• ile 
•i- •ydana ıelir. Bunun için ink~ 
~k p yapan memleketlerde maarif 
at Itri dairna ön aafta bulunur. 

BtıyUk inkılapların bir fikir 
•temi vardır. Vatandatın ve 
Ua cMmianın hayat telalıtkiıi 

il •İsteme dayanır. inkılabın ide
~ojisi dediğimiz bu ıiıtem ken· 
Üiiinden dojuvermeı.. Ve batta 
llu mutlaka inkılabı yapanların 
~ ancY.daııa koyması zaruri de
ldir. lnkılab • n zaman YO mekAn 

Çİndeki kıymet Ye manaıını bo-
a mevcudiyetiyle seımif Ye 
~Yınuı oluı btlyllk dimağlar onu 
•iri ve karakter kuvv~ti ile bir 
'•te111, bir akide halinde ifade 
d•l>ilirler. 811 aiatem birbirini 

• ~~•ılıyacak neailluia ba~at telak· 
-.Ierinln kadroaaau t .. kU eder. 

lnkilabın fikir ıdıtemi ftzerinde 
itleqaek vazifesi, tabiatiyle maa• 
rif teıkilltına dllıen en btıynk 
••ıifedir. Bu arada Darillfununua 
ne ltl,alc bir rol oynamak me.
lciiade buluııdutunu lıaret etmek 
tzladır. İnkılap ideolojiainiu alll 

Jnağı hiç ıDpbeıia Darlllft\nua 
olacakbr. Hakikat Ye Uim mef. 
~Uaalaranın kıymeti maddeye ba
ttle anlaıılabillr, alçlllebllir .. Biz. 
er için ilk hakikat ilk madde 

tl\rlc milleti •e tlrk vatuııdır. 
8uıaıara faydalı olmıyan, bun~•!• 
'"•ma1an her .. , bislm 11:111 

\,)dkat ve ilim olmaktan , . 
Eıaaen blltlla t.bail n ı· 

,, IİıtemlniD mkilap ideol. J ,.ne 
~6re tanzimi ıarurl oldup içia 

Unua maarif faali1etleri•İZİ• azi. 
-•t noktuım t .. kil ettiiine ıtlp-
~L Joktur. Artık bundaa ıonrakl 
("illi Ye terbiye aiatemimiz her 
qllJCI bir Avrupa memleketİDİD 
~ •• terbiye alıtemini oldu
... ribi kabul etmekle Ye yahut 
~çok ona uymakla kurulama• 
l lll ıiıtemimiz, ancak inkılap 
'llrldyealnia madclt ve manevi 

1 
~Jıçlannı lrarplıyan Ye Ttlrki-
' lll1a hayat prtlan içir:Je mu• 

t:"•k olabilecek vatand&Jlar 
tarlayan bir ılıtem olabilir. ilim 

~, teknik; bir dereceye kadar 
l..1aelmilel bir mahiyeti baia ol· 
l~ bile terbiye mutlaka milli la-

1411:.ıa umdelerine uygun olmalıdır. 
leLM arlf ıiyaıetimizia bilgi Ye 
lt.~ık ıafha11 bile zannolunduiu 
~" baait ve kolay değildir. De 
~ ••llliı gibi bilp ve teknigin de 
~illeti maddeye iıafetledir. Mn-
1.~!!°•t bilgi yer albnda ılzli bir 
~eye benzer, Ye tatbik aabaaı 
IE.~c:ıya kadar, onun pratik bir 
tal~~ti yoktur. Bayla olunca. 
~ de memleketin ba,OnkD 
ı._ )•raaki bilgi •e teknik ibtiyaç-
J:l:!• g&re tenıik etmek llzım 
. ...-..~·· Memlekette hangi itlere, 
"'tal faaliyetlere daha evvel 
~illiyet verilmelidir ? Y etİf tİ
'-h kudretleri daha evvel hangi 
~•ra aevketmelidir? Tahsil 
10 lillimiz, ancak bu tetkiklerden 
•• 

11~' lağlam ve faydala bir esa• 
011 atbıat ettirilebilir. Bilgi ile 
~h~ll hıenuu olan it arasında 
&u 1~ ~ir muvazene haa.l olmalıdır. 
~it lfdnın çokluğu ancak muayyen 
ıı,. .;rec:.eye kadar işi çoğaltabi
ı,;u alııal ıistemimiz enerjilerin 
içi11 bıub. yere kaybolmamaları 
et.· 11 alıi ve it muvazenesini 
,,:ima g~z Gnllnde tutmak sana
tı ndedır. Ne tekniıiyenden .kl
,_&>.;...ke de b&rolcrattan buıka ve 
" 1 a mllditrG yeni hayatla ıia-

0 •maz, 
1'l Maarif itinin terbiye cephe.i

de ayr ca mutalU edecetf .. 
&/el llE$UT 
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Gazi Hz. Dün Adana 'ya 
Muvasalat Buyurdular 
Başvekil Paşa Antalya Yolunda 

Sayfa 3 

Sözün l 

Münderecatımızın çoklu
tundan dercedilememiş-

tir. ~ ..... 

Şehremininde 
Bir Tramvay 
Tutuştu 

Sirk ci • T opkapl laattında ı,. 
liytm vatman Tevfijin idareainde-
ki araba dün akpm Şebremiai ~ 
tuyoounda elektrik tellerinin koD-
tak yapma11 neticeainde birdenbire 
tutufmuı, yolculardan Kadriye 
H. korkudan hayılmıı, kıza Şefika 
hafifçe yaralanmı" baıkaca kau 
olmamı:,hr. 

Yangm halkan da yardımile ı6n-
dllrU1m üşttlr. 

Ayni tramvay iki gDn enelde 
Koalca caddesinde ayai ıekilcle 
tututmu~tur. 

Sayım Kanunu 
Tadil Kararı Köylüyü 

Çok Sevindirdi 
Palo, (Huıuıi) - Sayım b

nuaunun tadili haklmada Halk lır
kua grupunda gepa mlzaker_. 
ler Ye bu buauıta veril• karart. 
pek •iır palea apam v...,UW 
lndirmiye matuf oldut -lem laalk 
ıimdideo ıevinmekte • Adana, 28 ( HulUSI ) - Gazi Ha. Adana valial 

De belediye relıl tarafından Mi.u iıtaıiyonunda 
kU'fllanmıılar, aaat 14,30 da Adaaaya varmıtlardır. 

B. M. Meclial Reiai Kblm pqa, Ye bDtlla 
Adanalılar Gul HL Di derla bir ıevgi ve AJll ile 
karpladdar. 

bir mtıddettevakkaf ettiler. Bu mDddet zarfında yeni 
yapılmakta olan hrka binasını tetkik ettiler. Mnteaki. 
ben balkın çoıkun tezaburata araıında ayrıldılar. Şimendifer 

Burdur, 29 (Hu.ull) - B•ıvekil pqa din ı•h- • 
rlmize utradılar ve halk tarafından aamlml teza· Kongresı 
hurat ile karplandılar. Baıv~kil pap, ıereflerine Berut, 'n (Huaml) _ Kalalrecle 

lıprta. 29 ( HulUll ) - BatYekil lımet paıa 
Antalyaya azimet ederken ıebrimiıe de u,trayarak 

Yerilen ltir ziyafette kıaa bar nutuk Irat ederek inikat edecek olaa Bepel.W 
Burdurlular• muhabbet •• iltifatlarını ibzal ettiler. Şimendifer Koapm•e lftinll 

Fırtınanın Şidd ti Yüzünden 
lzmir Vapuru Son Yaptığı Seferde 

Büyük Tehlikeler Atlath 
lzmlr ( Huıuıl) - Havalann bozulma11 •• fır- daiılm11 •• vapur yuluna de~am edebilmiıtir. Bu 

bna çıkmua yUzOnden :.tanbal • lılrenderiye ıefe- "ferde mlthif bir farbna ve dalga ıemlyi kıç 
riDi yapan bmir npuru btıylk Wr zorlukla kartı- tarafından kamçılamaya bqla?'ııtır. 
lqmııtır. y olculann lfadeaine gire, vapur Saray· Saatte 13 mil giden lzmar •apuru ba mDtblt 
b d .. dllk bil ilk bir _ı b k--ıı fartmanın 6nllne kapılmıı ve 16 mil ıUratle ilerler-urnuau vn ten ıonra J .. ı ta a au e • • h" b' k 

lemıye bqlamııtır. Aynı zamanda mllt lf ır ar 
karıdqmııtır. tipimi de bu zorlup arthrmııbr. Yolcuların rivayet-

Bu esnada ldeta denizden ıelen bDyllk ali terine ııre vapur bir karaya oturmak teblikui 
tabakalan buhar halinde y&kıeliyordu. Bu vaziyet bile aUatmıtbr. 
kart.ıında bilyllk mllfklllltla çekmece &alerine Ba ytlzden vapur limanımıza çok ıeç ıelmlt 

gelen "lımir" •apuru aekb dokuz aaat demir ata- " ıehrimbe ,akarmaaı llzımıelen eıyaya çıkara
rak beklemiye mecbur olm111tar. Geceleyin .ı. biraz 111amııtır. 

Kılıç Ali Bey 

JSTER iNAN. 

' 

bun•a 1c1 ... lbdmall dalreıfne •lraııHl•I l•tlyona 
hmlr•d• çıkan .clfak• fa&etHI yazıyor: d blı I lltfen Mna blr buçuk lira .ersin bir tanare btletl 

• •lzmlr bırinci icra dalr .. lae mDracaat • ••
1 
~ a .. alaJıftla latallala laabet nld olursa borcumu 

eakltJa, borçlu ... tıd•kl ıoldlde ce't'Ap Yerm f ldvlm. 
- Puam, relirha 1okt~r. Etor alaeakl111 .. ti• . • 

ISTEll. iN.AN. iSTE& INANMAI 

edecek muralılaularclaa 50 ut 
dlln buraya ıelmltl•clir. 

Bunlar meyaaıada Tlrkl1• 
lallktmetiai l••lil ed• Devlet 
Demiryollan laareket ....... •• 
dftrll Tevfik •• Jel tabal •• 
dDrl irfan Beyler tle nrtLr. 
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1 Mektupları 1 1 Ankara 
1 

Ankara' da 
Bayram 
Günleri 

1 

Ankara ( Huaoıl ) - Ba ıene 
bayram fena mevsime tesadüf 
etti. Havalar çok bozuk ve ıojuk. 
Kar ve yatmur berkeain neı' esini 
kaç.srmıya baılacJL HaYalar bayle 
gidene halk, bUlaıua Y nifehir 
alrialerl bayr .. ı evleriade ..alr 
tobılaraa karf.-d• ıeçil'ecek. •• 

Ankarada ba,,amlarcla ft tatll 
shlermde lae1Dea lataabale ıfl
mek laevell arbk kalmadı ıaliba. 
Ba bayrımda lttanbula eldenler 
ıeçen ıenelere nazana nlabet 
kal»ul etmiyecek derecede u.. 
Bunun 1ebaFl•rini mabtelif laldl
..ı.cı. aramak clüa tlopadur. 
Artık laerka etl•ace ilatiıacım 
burada tatmia edebiH1or. B• 
itibarla tatil ,naleıiai ıeçirmelc 
lcin ..... ........ sitmiye 
mecbur kal11111or. S..... Jaayalar 
çok -tak " berbat.. Saakl An-

•aralalar l.taabala aib•ler onda ne 
bulacaklarl Orada da 1uf kıyamet, 
Jatmar " pmurlı karw lapcalr 
detiUermi? Eb 7ama latanbal bir 
aı izlenir dotrum. Bot•z. Ada
lar, banyolar, redntiJer Aakara
bları ııcıklaa:ıya baılaıl 

Bu ıeneki lıtanbul akınının 
azhğ nın bir sebebi de .. para. 
meaeleıidir. Malim ya l>ayram 
çok fena bir zamana teaadnf etti. 
Herkes maaı nı alamacL. Eğer 
ba1ram ay INtpna teudlf etse 
leli, ba alma bİl'u daba fula
lafarc:la. 

Zaten Ankaraaaa kıp pek 
mqbardur. Ev.i1er, ali• aahipleri 
aralarıada toplanarak, amaml 
ejlena 1erleriade bulaauyacak· 
ları, ej:nca w• D•teti kudileri 
1arat rlar. 

B.Urlar kendi llemlerhade
dlrler. Aakarum ejlence Ye 
rec• .. ,.. oDlar ,.... •• 
idare ............. .,.,,.. .. ..... ........ ..... ,,.. ... 
..- kabildir. ODiar Wr iki zl. 
J..t 1aptaldaa IOUa lataabul 
, ............... 1sa1a ... 
lercle topluac••dar, oradan pl
P. alaM Ye Ja?aolara gidecek• 
fer n fanat bahırlana ıGyle bir 
barlara da alnyarak felektea 
Wr ... placalElard r. 1c 

Gemlik•te 
Sürek Avi Ve Asin Atika 

Gemlik ( Huul ) - SOrek 
avlan devam etmektedir. Son 
ı•d• 30 1aba domam lldlrlll
•Gıtlr. 

Jf. HimaJel Etfal aml1•tl 
bıyr• mlllueltetile fakir ço
•klara ~.,. paataıo., .... lr, ........ .,.kira.. datıbmtbr· 

Jt- Gemi• • Bana ıo...ı ... 
rinde JeDİ yaı:a!aa Kurtul karako
luna muallimler tar....._ tlul 
bir bayrak becliıe edihaqtir. 

-tl Hamleli,. kaJlllde lwiade 
kabartma ruimler bahnaan r•1•t 
musanna bir tq baluamllflw'. 
Allkadarler tat lleriacle tet.ikat 
,.pacakl•drr. ----
Beypazarı'nda 

Bayramda Uzüm incir 
Sarfiyah Artb 

BeJPaun ( H__, ) - Şelarf. 
mfıde laalk B•yramda misafirleri
ne ikram etmek &zere ıekerdea 
Iİyade İDcİr Ye ldm almtıbr. 
S- .. maalarcla pi,..da İllcir 

tbil• iltilallld artan" bana aa .. 
kabil t• er • r iy.ı ı aıalmıJbr. 

Mengen'de 
Köylülerle M ualamler Bir 

Hasbihal Yapblar 
Meaıen. ( Huauai) - llenıea 

muaWmlerl. Muallimler Cemi, .. 
tinde bır i~ma aktec:lerek. .... 
lekl bir baıbihal 1apmatlardar. 
Bu lçtimaa kGy ibtiyar heyetleri 
de itlink etmiflerclir. Kaılller 
baa te.......u.rde ................ 
dır. e... mnnm nahiyede •"'" 
fuı keaafeti çoktur. Bu itibarla 
Betler klylndeki •ektep biaaa 
le1ll bir orta.Utep laali• ı•ti
rilmel.41r. IA,1 Wr erta .. kt.p 
l»inua JllPılacak oı... talebeaia 
JiJecejiai kl1IDler _... eclecek
lerlal bilcllrarittlr. v. ..... 
klJI ele ..W1•J• tala.U .Wditi 
tücllrcle ...... ... .. orta 
.. ktep ,.,. • .._. • .. 11m1er1a 
tavauut etınelerilll rica etmifler
dir. Ka, laellu •1r.ca Maarif 
VeldletiH ele _..caat eclecektir. 

Kırkağaç'ta 
--·--

Elektrik T es:sab Bitti 
Şehir Nurlandı 

Karkataç. ( Huaual ) - azun 
mOddettenberi ıehrimizde elek• 
trik teaiubnı denm eclil-*t• 
idi. T niaat bitmit •• baza itler 
de ikmal edilmit olclujaclan 
cltladea itibaren hatlara cere1an 
werilmlftlr. Şebrimls bqtaa bqa 
w içiDcl.dir. Halk ba YUİJ•ttea 
çok .... mc1ar. 

Sıvas'ta --
Hareketli Bir Sahne 

Hayab Var 
Sn-. (H..-) - '••tpllfa 

lllEmektebi tarafuaclan Y ..0..1at 
IİDemuaacla bir mllaamen tertip 
edOmiftir. Mllamere çok lralaba
hlr olanlft lrtl~er pek çok al
kıtlar toplamıflarchr. MOu .... de 
Wlhwa llaa•••• T--. H--. 
llemdulaa HammlarLt Şlaattia 
•• Sadettin El. ler çok mu..&ak 
olmutlarcm. 

Jf. Halk EYi te...U .. bal 19 
pbatta akan pİJelİDI temlil ed .. 
cektir. Temlile Ankaraclan Mu
rif VekUl ile S.vaa Meb'ulan 
claYet edilecek, civar k6yler için 
de taloada ' aoo ) kiplik ,. 
ayrdacakbr. 

Su Getirildi 

El'aziz'de Bir Senede Asri Binalar 
Ve Fabrikalar Yapıldı 

....., ........... -.............. .. 
EIWs, (Hmut) -~ - ............. ,... ... 

cla.ıa ,..ı imi toprüb nl• tccam w1 w.., .... , • ., a.. 
.laemea Jkde J•tmit clenam.cı• ,_ • fabrikalua .... lllÖill•lllh· 
pbJa blbedilmlttir. l.ar faaU- 81rçok Jollar tamir edilerek .... 
1•11 den• etmekte olap bir luetla flbeWtlİle ~. 

lzınir' de Marcış'ta 
Hayriye K Polia Olmak 

lateyor 
lzmlr ( H......ı ) - Şellrimls 
Batk~ ıa..w. &e,ia 
k.n..i HaJriJe Ha•-. .. ,.te 
mllracaat edenle, poli8 olmak 
lateclijial bilcllrea bir ı.tlM ••~ 
mlftir. 

Ha,rlJe Haaa• ......... Ort ... 
mektebbadea meamd• Y• bir 
mllddet te •••imi• J•pm#• 
laLldall ................ . 

bm'r' ..... w 
l.mll' (Hw.S)-~ 

...... d De ..... ,.,.-
ben tef"-bllatta 1ta1 ... Atlu 

•latelitl ,.....,. .... ......... 

,.ıecek "cama - • -s-
7apacakbr. ................... 

lamlr ( Huaual ) - Al• .. •lr 
D.Wer ka,eadea Hl•••t otla 
SGlermn " ukaclafa tarlada 
lutpk rala lprlerk• ,.11.ı ... 
......., "Adlq.,. .......... 
lerdlr. 

Elna'da Sinema 
Edirne (Haaml) - Ba,ramcla 

Edlrae'd• -Bir Millet u,..., •• 
filmi ıa.terllecektir. lllllaakattaa 
.. filmi ı&.ek lcia ....... 
bilet •••• , ....... 

Bir lhtiyan Y araladılu 
Ve Paralanm Aldılar 
M.,.. (Hamal) - B ... cla ... 

rir bit lra, b6rif clretklraae Wr 
aoys-col11k ppl8lflardw. Blbrek 
ojulJanndan Sabri, Alamet Y• 
Ali De Elbaataala Nuri Pftl 
... _,., ........... k 
lımet Pata m•la•llı.tld• Haca 
Maatafa Efendiaia eme ılrmit-
ler, li!Alala tehcBt ..-.k parlt 
lltemltltırdlr. 

- Yok!.. C.nlnm ahaea 
anlla llatlpn iç ,..mdea •I r 
..-.tte 1aralaJarak k..,. A,... 
... ...,_ .. .,. .... hefl blrlllde, .......-w ..,.... ahp ... 
~r. 

Hl ... .., .... ...,... ..... 
llda .. .....ıan clerlaal laanlrete 
~itler •lıl ..t fiWlma 
Wr saman arfmcla iMi ey b•_. 
im pkata,., ... ,.,. t ... 
•tmitlerdlr. 

ilaca .. ....,. El..U ....... 
bt baltav•••• •akleclllmiftlr • 

Bitlis Millet lıktepleri 
BitBa (Hmall)- Halk Ye MU. 

let mektepleri ~ ,a.dn'*1 
tedrilata ltatla••ı halmamaktachr. 
ElaaO mekteplere feüalide bir 
lae...t. clenaa etmektedir. Gui
aoluda Wle elen olammaktadlr. 

lktısat 
1 

Dünya 
lktısat 
Haberleri 

JA 
B 
A 

Yeni 1eneye ıfre• • 
biitçe •mıyici deYletJ 

ria bltpleria 
A~kları b1J1k aç 

nrdar. 
laıWz lttıtçeaialll açık ... , 

200 •İIJOD Tirlr linaulır. Di 
b&Jlk memleketlerim bltp 
lan .. rakamlarla ifade 
•eldecliıı 
,... ... Wr • ..,.,... 
f,... 880 ..U,• .. 
japo.,. ... ,,. • 
Almanya - mu,. • 
Bıtea ba dnletler b 

~ldaruu kapatabilmek ip. 
YW(_Uere mlracaat etm 

a. elevletlerl brkatu 
, ............ detll. • 
umuda tic.vl mavuaeaia ı 
clea .... lao ....... O. 
aı..W• laalcle itWlba Mil .. 
acLr. 

* llenell Awwpa tlewl r., .• ı,,..a
"• B•lırtını• 

Şiddeti 

ar...da ik 
dea Yaı-1a 
kadar feaa Y 

yette bulun 
clnlM yukmr. Filvaki Awatu 
ft Macariataa' a da iktaaa 
nziyeti çolc katidir. Fak 
YuıoalaYJa 'dan ıelea baberl 
ondaki mali Ye ikbuch Yasiy 
talla .. 11 eclilma bir W. ı 
clitiai ılltermekteclir. 
~wrOlla.,a dalla zi,acle n...• 

.. mleketiclir. Fakat draat •em 
ele mahYolmut. kl1ll ..ıale 
cllı•lttlr. Htlk61netia ltajda.f 
flatlerlal blttlla• ı~ ''attr ıeat 
birler hiçbir netice nrmemlt~ 
Zlnathl bomklt .. mleke 
bltla lktdacll J•bDI alt ...... 

do 

Y910llaTJ11'cla _,..... 
... terk et.ittir• Çal•• fah.tllrJR 

.... a. .. ıan• ..... ,. 
Wtacla .... be ... .. ... 
..sct.clir. ipi. Ye llduaa llU-
... miktarı 700 ........ tadlacmt ._,. .... _, ..... ... 
- t.lö ... " H.nat ._..a, 
darlan iflAa .......... 

Hlk6metin mali wui1etl ( 
lllla) kelimeaile ifade oluaalti 
H~ borclanaa karp tecliy 
dmmaft9r. Dahil borçlar da 
dillk t8lalr eclilmiftir. ,,. 

Bltla IUaJicl ne..ı.ke 

'••it.renin ıiW La,iltere 
. bl,alcWrb.-v azt,.tl içiaclecllr. Lap 

renia 3 milyoa lpill wardır. 
..-.ıer aenedem ... ,. arbJ 
fakat ebilmlJOI' • 

Lapt .. ppa .... balan 
U. iç tedbir .ıch. Biri 
ılaı lk reaimial artbrma"9 .... ~ 
cW l.tiliz HrUIDI alim eaıın 
.,...1r, ~IDClll Ottan lr 
n..U. Do.m1• ..e.t .. Ukel 
.-da •1r Udıaa• Wrlik 
cleaetirmek. 

S.. tedbirler ••• lllf 
zlllMt Mtlce Y010ldi. 

Gepa IM2 ••••• ~ 
~ ltlaallh 142 ... ,. 
.... ... b ... 332 n11 •• 1ıa 
.... k 1metiıade iclL y •llİ 
cant mu•au•-' ale7biııde 
Fakat bu rakamlana ma 
ulamak lçS. bir de oalan eald 
aelerle maka1- etmek illa 

1131 ..... lçlacle ı. t 
8ia itlaallb 470 milyoa, illr91!: 
m milyoa lira la,metlacl• 
8a rakamlana maka, ...... 
laıllt••• lkbaacll ndy 
hlyGk bir belliatla 
Ulidir. 

lagllterellia ltıp.ı.iW 
d~!I Wt baçıık .U1•r 
••W.lapllledlll ... 
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Siyaset Alemi l 1 LORA 
• 

sız ınesı 
lki Cihan Müthiş 
Bir Mücadeleye 
Atılmış Bulunuyor 

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

fnglltero Ho Aınerika'nın zahiri 
doıtJuk mllnaaebetlerl ne şekle bü· 
rünürao bilrünıün, bugün, hu iki 
devletin, bütlln sahalarda şidddlt 
bir mücadele halinde bulunduğu 
lnklr kabul etı:ıu bir hakikattir. 
Bu m6cadelenin bir ııafbası ise, 
dolarla İngiliz l iuın arasandakJ reka• 
beti t ısvir ede·. M ·,ele şudur : 

r nsızMecrs· 
• 
ı Mali Projey· eddet

aş ad 
Harpte l ıonrn, Büyük Berilanya 

bükil neti, aklan alamıyacatı bir de· 
recedo gayret &arfederek İngilia pa• 
raaını altın ile ayni kıymette ve 
başbaşa tut:-'lıya muvaffak olmuştur. 
Bu gayret 1931 •ıııne.sl ıonlarına 
kadar devam etti. 

O ta ihte başlıyan buhran, vazl• 
yeti tutunu lmaz bir halo koydu vo 
ingiliz ı:rası dilşmiyo başladı. Bu 
hilc;ise, İngiltere'nin altın eaaaından 
ayrılmasını intaç etti. Bunun neticeıl 
iU oldu ki lnglliz ennayiinin maliyet 
f:ati cfüttü ve bu bal, ingiliz mamul 
•şyasının ihraç mualf'elesindP bir 
ne•i prim yerine getL Fnkat lngilere, 
bu tesadüfi kazancı luifi rörmedl. 

Maamafib fngllir lirasının bu 
dGtGtü• Amerikan ticareti icln bir 
tehlike tetkll ediyor ve lngiliı 1ana• 
yii lehine bir nnl damping husule 
setiri}'i)rdu. lıterlinı • Dolar reka· 
beti l~te bundan dotdu. Altı11 esa· 
•ını tnlldafa edenler, son Cenene 
Konferanıında bu etaH ••det :ta• 

ruretin: müdafaa ettiler iddiaları 
fU idi· Allırı euıına udet. fi.atlerin 
yükıelişinl temin edecek, bu da 
buhranın hallin yardım edecektir. 
ingiltere, buna,Cenubt Afrikayı da altın 
••asından ayırmakla mukabele etti. 
Halbuki Cenubi Afrika dünyanın en 
lrlGbim altın mllıtahıill m•mleketler• 

den biridir. Bunun üzerine Cenev• 
"6'de lkiııcl bir toplantı yapddı. Bu 
toplantıda altın Hasına dönmek 
llleseleıi terk edildi; fazla fazla 
itlhn stokuna abip bulunan memle· 
ketler arasında bir nni istikraz 
llaulü kabul olundu. Bununla, istik· 
rarını kaybeden paraların teıbitl 

temin olunacaktı. Bunun baricin· 
de, Amerika, lng ltereoin kendi· 
•ine olan borçlarını slyaal mahl
)'elten çıkarıp tic<lri mahiyete 
koymak ve bu suretle ve dolayiıilo 
•ltı ı erasana Lağ 11mak fikrinde ol
duğu için iki tarafın mücadelesi, 
biihaa1a bundan ileri ge'.lyor ve 
l>olarla·lıterlinin arkaaında, iki cihan 
lti\rtıla~ıyor. Unutmamak IAzımdırkt 
ber si ihh mücadele, bu nevi lkb· 
••di harplerden dotmuıtur. 

•• 
mesi Uzeri 
Paris 28 - yergilerin tezyidi 

ve malt islabat için banrlanan 
malt proje dolayısHe Pol Bonkur 
kabinesi mecliste ekalliyette kaJ.. 
mışı ve istifa et mi ?tir. ı 

Paris, 28 - Vergilerin yllzde 
bes nisbetinde arttırılmasını ka· I 
buldeo imtina eden sosyalistlerin I 
bllk6nıeti bu hususta yalnız bırak· 
maları neticesi olarak Po) Bonkur 
kabinesi 193 reye karşı 390 reyi o 
ekalliyette kalmıştır. Başvekil M. 
Pol Bonkur bu r.ıesele hakkında 
Maliye enciimenine karşı iticıcıt 
reyini ileri sUrmilştllr. Kabine isti· 
fa etmiştir. 

Paris, 27 - Meb'usan Mecli• 
sinC:e ı"' Ya.kkat bütço llyıhası 
hakkıoc ~·tıpılan umumi müza· 
kere esnıır;mda sosyalist lideri M. 
Blum, sosyalistlerin teklif ettik· 
leri mukabil projenin itidal dal· 
reıinde tanzim edildiğini, tedrici 
bir surett,. iade ~o temin edilebi· 
leceğini kaydederek demittir ki ı 

.. ERasen sosyalistlerin mukabil 
projesinde ileri oUrnlen islabat 
vaktile radikaller tarafından da 
iltizam ve müdafaa edilıniştir.,, 

M. Blum, soıyalislerin Yerdik· 
)eri mukabil projenin ihtiva ettiği 
tedbirler aleyhinde efkarı um~ 
nıiveyl ayaklandırmak maksadım 
güden manevraları tatbik etmiş· 
ir. 

Paris. 28.. - Sağ cenah meb'· 
uslarile sosyalistler kabine aley· 
hinde ı ey vet'mişlerdir. Yalnız 
radikaller, M. Heriyonun talebi 
üzerine, hühümet lehinde rey yer
mişlerdir. 

Nazırlar, istifalarnu vermek 
ıçin ıaat yedide reiaicilmhür M. 
Löbrön'ün nezdin~ gitmitlerdir. 
Bu esnada reisicllmhllrla M. Pol 
Bonkur buhran vaziyeti muvak• 
ka~ bütç~ ve harici cıiyaset hak• 
kında görUşmnılerdir. 

Biran evvel halli lAzım gelen 
ıimdiki buhranin ne suretle bite
ceğina Lupunden kestirmeğo he
nttz imidir yoktur. S!lreyy·~ 

lllıt.:::::::,~=======================-==========:.=======-
TEFRİKA NUMARASI: 65 
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Muharriri: Curhan Cahil • • • ·Jı. • 
• .. _.,,, 6 • 

Yaran öbür gün ( Cengiz ) 1 gördüğü, it;U~gi şeylere karıı 
LtıyUyUı ona bu milyonlarca mllıpol ve menfi hiçbir şey ya• 
ltıaanm boğuştuğu, TUrk vata· • pamomak mevkiindo kendi ken-
llınıo parçalandığı muharebe· dini yiyordu. Dilriiba Hanım 
ele ne it yaptığını sorarsa no arbk c.nu BcrJioe göndermek 
'•tap •erecekti'/ fil<rındeu vazgeçmişti. Genç ka· 

Şimdi ahbaplarıma ylizlerioe <lıı :;imdi onu neı'elendirmek 
hakarak •ıkılıyordu. oyahmak için bntnn kuvvetini 

Köyde onu tanıyanlar artık sorfeC:iyordu. Hayatından memnun 
••ki teklifaizlikle yanına sokula· 'iJuğu zamanlar o kadar cana 
~1)orlardı. Adeta korka korka yakın o)an Binbaşı Faruk düıün· 
•eltın v~riyorlardı. Şüpbesi:z onu celi zamanlar nda tahammül edil· 
da barut dumanı karnrl.namış mez, sevimsiz . bir adam hali 
Patla\( Oniforması, ateş görmeden alıyordu.. . 
renk k h d 1 1 

.
1 

Ve ,ım...ıı arkadaşları arasında 
ren arp ma a ye erı e . . · ..ı k d' · 

•balen · k .1 'k k ı . tçı rahat etmıyen, evınve en mı 
ı:nış ya ası e yh se mah:a· . , k b' 

hla ç .. t b d d tatmın ,,a .. e~ k, oyalayaca ır 
.. mı~ en eg~n an biri •. 'k 'k . · b't' 

•anıyorlardı. degışı u goremıye? ge~ç z~ ı. ı 
BütU b . •. . . Dilrilbn Hanım çeşıt çeşıt ıçkı· 

n u ddşunceler thtımal- . k k k f tl · ı ler t hb·· ' lerı ve ren ren ıya ..: erı, ~'u 
• • eve uınler genç zaLiti için h · · 
için yi d çe~it kadınlara ma sus çeşıt çeşıt 

} or u. ı d' 
Bi k görünlişleri i!e onu meş0u e ı· 

)'a rço şey ~ilerek hiçbir şey yordu. 
b' panıamak, bır şey bilmeden Haftamn Uç dört gecesini 
d ırçok şey yapınağa kalkmaktan Maçkada geçiren binbatı Faruk 
ah~ elimdir. lşto binbaıı Faruk artak bu hayata alışmıştı. 

uhra e A 

ı ya 

Mek•lko'd• D!nl Bir maraolm 
Her sene Amerika'dıı,Meksiko 9ehrinde KAnunuaaoide dint bir merasim 

yapılır. < Santa .Maria di )!eksiko • ki!lsestnln yortusudur. Memleketin en 
uuk köyll)rinden halk bu kıliseye gelir, pua getirir, dua eder. Bu dini 
merasim üç gUn devam eder. Geceleri ıenlikler, donanmalar yapılır. HükO· 
met fakir fııkarava para, e'bise ve uire dağ ttr . 

Alman Kabinesi De 
·stifa Et 

Almanyada ·siyasi Buhran 
Berlin 28 - Başvekil Fon 

Şlayşer, reisicUmhUr Hindenburt,a 
kabirıenin istifasını vermiştir. re• 
isicümhur istifayı kabul etmiş ve 
Fon Şlayşerin yeni kabine tef
kil edilinceye kadar işlerine de
vam etmesini rica etmiştir. Reisi
dimhur sabık başvekil Fon Pape· 
• i fırkalarla mü:ıa~ereye girme• 
, cı vo siyasi .. vazıyet hakkında 
tetkikat yapmağa, siyası bnhra
nın halli çarelerini aramağa me
mur · etmiştir. 

F olkişer Beylahler gazetesi, ai
yast buhranın halli ~çi~ kabineyi 
Hitler'iu teşkil 0tmesı lüzumundan 
babsetmekttSdir. Fırkalar<la süren 

Memlekette genç bir zabit 
için yapılacak ,.ek çok iş olduğu 
baldo kendisinin böyle işe yara· 
maz, Alil bir halde kal şı ona 
giran gelmekle beraber başkaları 
genç erkanıharbin yü!csek bir 
himaye altmda ~ükellef bir cep· 
he geriıi hayatı .ıilrdüğünU idd'a 
ediyorlardı. 

Ve garipti ki tendUfler de 
bu fikri vermekte herkesi haklı 
bırakıyordu. 

Binbaıı Faruk bir gün paşanm 
kendiainl arattığını haber alın
ca mUracııatına cevap alacBğına 
ıevinerek derhal huzura girdi.' 

Paşa biraz: soğuktu. M. a nafih 
her zamanki gibi yer l. fö.tı!rdi. 

- (Berlin) deki yerin hAlA 
açık, Cepheye gitmekte ba:A ia
rar ediyor muıun? 

_ Naı..ıl ecnredeueniz. 
Paşanın gözleri daldı. 5, 1 ra 

yavaf yavaf söze başladı: 
- Cephe ... Cephede çok dt1· 

ğerli arkada~larınıız var. Fakat 
biz senin ~ibi ı:eııç arkadaşları 
onlardan daha çok is~ifade edi· 
lecek yerlerde çahşt rmak ister;z. 
(BerHn) e a"det etmemekteki fik
rini kabul ederi:n. Fakat senden 
beklediğimiz hizmet yine bu tarz· 
da bir va:r.if edir. Ordunun bir eli 

heyecana rağmen reisicUmhur 
Hindenburg sükünetini muha· 
faza etmektedir. 

Deresde ki gibi kanlı hadise
lerin önünil almak için lizım ge
len tedbirler ahnncaktır. 

Berlio 28 - Yeni kabinenin 
kimin tarafından tetkil edileceği 
henuz: mnlum değileir. reisicilm· 
bur Hindenburg ıiyasi temaslara 
vo istişarelere başlamışbr. Fon 
Papen do temaslarına devam et
mektedir. Hitlere yeni bir mü
racaat yapıldığı takdirde Hit
lerin baz• şerait ileri ıllreceği 
söylenmektedir. 

bir de kafası vardır. Sen bu 
ikinci kısmın faaliyetine dahilsin. 
Binaenaleyh şimdi sana yeni bir 
Yazife vereceğim. Nihayet on beı 
gUnlUk bir mesele. 

Binbaıı Faruk Taziyet aldı. 
Pqa işi hulAla etti: 
- Romanyaya gideceksin. 

Orada mlUtefik orduların gani• 
metinden hissemize isabet eden 
mühim miktarda u.o vo kereste 
var. Bunlar.o aahşı ve muhafazası 
bir mesele oldu. Levazım dairesi 
ile ordu kumandanları arasında 
ihtilaf çıktı. Şimdi sen tam bir 
aalihiyetle i,e vazıyet edeceksin. 
V aıiyet neyi icap ettiriyorsa 
yerinde tetkikat yap, muhafazası 
veyahut ısatışı için ne yapmak 
icap ediyorsa yap. Benim kana• 
alime göre bunu paraya tahvil 
etmek daha muvafıktır. ÇünkU 
ordunun bu kadar erzak ve mal· 
zemeye ihtiyacı yoktur. 

Binbaş1 Faruk aldığı emre 
itirAZ edemedi. Yalnız: 

- Pa~a Hz. , ded-i, bu mU· 
hioı ve mes'uliyetli işi bir beyde, 
bir komisyona bırakmak istemez· 
ler mi? 

Paşa sert bir sesle: 
- Hayr, dedi. Bir işe neka· 

dar çok adam burnunu ıokars 

= 

Gönül işleri 
--~ 

Karilerin 
Suallerine 
Cevaplarım 

S. Şaklr Beye ı 

Sizin mektubunuzun neşri 
üzerine gelen mektupları size 
göstermek ve sahiplerinin dres
lerini istem~k huıusundaki iararı• 
nızda yanılıyorsuııuz. Gazete sft. 
tunlarında bulunacak kimselerle 
hayat birleştirilemez. Şüphesiz o 
mektup sahipleri de hakikaten 
çok namuslu, çok değerli ve çok 
samimi kimselerdir. Fakat birleş
menin yeri gazete sUtunu değil

dir. Bilhassa Hanımteyze şimdiye 
kadar karilerinin tamamen ketum 
bir dert ortağı olduğunu ilAn ve 
ispat etmiştir. Kendisine verilen 
bir sırrı hiçbir art tahtında 
başkalarına veremez. Sizin mu
habbetinizden şüphe etmiyorum. 
Fakat izdivaç için bulduğunuzu 
zannettiğiniz bu yol yanlıı bir 
yoldur. 

* Kadıköy l. Ş. Beye: 

Sevdiğiniz kızı unutabilmek 
için bir baıkasım eevmenize ihti· 
yaç vardır. Hayalinizden o kızı 
silmedikçe unutmanıza lmkia 
yoktur. Onu hayalinizden sile
bilmek için de ya baıka iılere 
kendinizi vermeniz, yahut bir 
başkasına sevmeniz lazımdır 
Zaten evlenmiş bir kadın hak· 
kmda hil4 hayal be lemeoin 
m na11 yoktur. 

• "Evli bir kadımm. Fakat 
kocam öğle zamanı itine gider 
ve ancak geceyarısı eve döner. 
Ne beraber sinemaya, ne de bir 
eğlenceye gidebiliriz. Hatta evi· 
mizde bile gece eğlencesi tertip 
edemeyiz. Geceleri yalnız eri 
beklemekten bıktım u1andım. Ne 
yapayım? 

Şiikran 

Halinize şıllkredin. Aç kalan 
evine bir şey getirmiyen veyahut 
ıarhoı gelen kocaları dUşünOn. 

Zamanm her ıeyl değittirdiğini 
bu halin de elbet bir glln değl· 
şeceğini unutmayın. Sabredin. 

Hanımtegze 

o kadar hırsızlık olur. Bunu dört 
senedir tecrübe ediyoruz. Emni
yet ettiğimiz bir adama iti bırak
mak daha iyidir. 

Binbqı Faruk bu işin etrafa 
verecegı dedikodudan korku
yordu. Maamafih paşanın emrine 
muhalefet etmek imklnı yokl\L 
Ayağa kalkarak ıelAmladı. Paşa: 

- Emrini Kalemi mahsustan 
al Ye derhal hareket et. Muha· 
bere için hususi ıifreyl kullana· 
caks n merdin benimi 

Dedi. 
Bu keıtirme Ye 11kı emirle 

Uzerino aldığı Yazife genç zabiti 
sevindirdi. Çnnkü kaç haftadan 
beri iıe yaramaz bir adam halin
de dolaşmak ta onu sıkıyordu. 

Yeni vaı.ifeoin Alınanyadaki 
işten daha karış .k, zahmetli ve 
mes'uliyetli olduğunu bilmekle 
beraber herhalde bütün milletin 
kanm ı , malını, 'l'arhğını döktüğü 
bir davada aalon köıelerinde 
esnemek ve tık üniformasile kal
dmmlarda dolaşmaktan farklı idi. 
Genç erkanıharp daha Kalemi 
mahsus Mildürünün odasına gi
rerken Mndür büyük bir hürmet• 
le yerinden fırlıyarak onun elle
rini tuttu: 

( Ark.ıı.aı va.r ) 
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r '--j / , ıinya Hadiseleri ı 
>ı-

uzlarla 
L-"" I 1'\.ap .. anan 
Bir Şehir 

Memleketimiz.de llkbahan an• 

ı
: 1. H 1 dıran havalar de-

u illa a - tt'Wi b' (.. vam e ıg ır 

kı ~ı ıntı a rada, Şimal 
lçınd11 memleketleri \'O 

batti Balkanlarda mlitbiş bir kıt 
hUkUm ıOrüyor. Romanyanın Şi
mal limana olan Sülina, ıularm 
donmaaı yüzünden, memleketin 
diğer k ıımlarile allkası kesil
miştir. Buna ilAveten ıehirde yi• 
yecok ve içecek buhranı baf gös
termiştir. Şehri iaşe etmek ve 
muvasaleyi :temin eylemek mak .. 
aadile Sülina limanına bir buz 
kıran •apuru gönderilmlı iıe de 
l'emi, li \uanı muhasara eden buz 
\abakalarını parçahyamam· ı ve ıeh
rln iaşesi de, bundan dolayı mllm
kiln olmam şhr. Sülina haikmın 
bü_yilk bir a 'kınlı içinde bulun
dukları haber Yerilmektedfr. · 

~ 

lngiliz hllkOmeti, bntOn polfı 
kunetlerini telsız • telgrafla 

'J'ft/şiz Ve teçhiz etmiye ka· 
rar vermiştir. Fa• 

Zabıta kat daha evvel, 
bir tecrübe mahiyetinde olmak 
(lzere Brigton zabıta1ının iki yüz 
memuru bu aletleri kuUanacak· 
lardır. lngiliı zabıtasına dağıblan 
telsiz aletleri, memurların ceple
rinde ıaklanabiJecek §ekildedir; 
ağ rlığı da 800 gramı geçmemek• 
todir. Makinenin anteni, polisin 
arkasına bağla:ımakta ve göze 
görünmez bir hale getirilmctedir. 
Kendisine telsizle emir verilen 
memur, cebinde.d aletin cızırdndı· 
ğını işitir işitmez derhal aleti 
kulağına koyacak ve verilen emir
leri dioliyebilecektir. 

Bu suretle, birkaç dakika 
içinde, Polis MUdUriyetl, bfitnn 
ıebirdeki polislere, istediği emri 
tebliğ etmiı bulunabilmektedirr. 

Dünyanın en ıen1?in ıigorta 
kumpanyaları Amerika ile 

__ S_i_g_o-rt_a__ in g il te re de d i r. 
Fakat bunlardan 

K umpanga • İngiliz kumpanya• 
Iarının Başı )arı, ıon aylar 

Döndü zarfında, arka ar-
kaya vukua gelen deniz kazala· 
rındaa dolayı bir hayli sarsılmı§· 
lardır. Son kazalar, Atlantik 
vapurununda yanmasile sekizi bul· 
maktadır ki bu gemilerin hersi 
Londra'daki sigorta kumpanya· 
larına ıigorta edilmişlerdi, verilen 
paralar sırasilo şunlardır; 

Avrupa vapuru 800 bin İngiliz 
lirası, Paris 75 bin, Honolü)U şehri 
•apuru 350 bin, Bermuda gemisi 
1,336,000 Segovya 900 bin, Jorj 
filippar 1,250,000 Piter Huft 
vapuru 670 bin, Atlantik gemisi 
2,000,000 lııgiliz. lirası. 

Fransanın Bordo ıehrinde 
garip bir hAdise olmuş ve 

Dırildigi şehir halhı, me-
. zara gömfilen bir 

Zannedzlen ölünün birdenbire 
Bir Ölü dirilmesi ı;ibi bir 

badiso karşıs.nda bulunulduğu 
zannile bir hayli heyecan ı:eçir
miştir. Mesele;, şudur: 

Bu şehirde, kısa bir hastalığı 
milteakip ölen bir adam, evinde 
yirmi ırnat kadar bırakıldıktan 
aonra mezarlığa götürülmüş ve 
ıömülmüştfir. Fakat tabutu gö-
men ve llzerini toprakla örten me
zarcı. az aonra, bundan, el ile vu
rulmak ıuretile yapılan gürUltüyc 
benz.er takırdı işitmiş, buuu henilz 
mezarlıktan ayrılmamış kimselere 
de ı6ylemiş, onlar da işitmişler 
•e mllttcfikan mezarın açılmasına 
karar vermişlerdir. Fakat kabir 
açıldığı zaman, &IUnlln yerinden 
herhangi bir ıuretle kımıldama
dtğı teıbit edilmif, fakat çıkan 
gürültillerin mahiyati de bir türlll 
aala,ılam.aoııtbr. 

Dünyada Olu 
• 

itenler 
- -· ~ 

r:ari Mt ktup/n,ı - - -
Bir Devle , Bir 8 te irllk Tercemeler-fçin 

ifı~s 
• . Telif Hakkı 

Edıyordu Ve:_:~~n.~!~~!~~': 
rekkiaini vo inkiıafını açıkça 

Bütün Paralar Taklit Edilmişi ~;~~u::;m ki 11•'P ea··•·•in• 
Memleketimizde ilim adam

ları kazancı emeklerile mukayese 
edilmeyen fedaklr bir zilmreyl 
teıldl ederler. 

Slr Seıil Kiı aldıgı ıeJI olu-
imıasif e lngilte- yor. SahtekArların 
rede ıayanı dik· maksadı, Porte· 
kat bir kitap kiz Devlet Ba~ 
çıkmııtır. Bu ki· haaıoı da ele 
tap ıimdiye ka· geçirerek mUthit 
dar dün ya da bir vuriun yap-
miıline tesadüf maldır. Portekiz 
edilmemit dene• bllldimeti beye-
cek kadar mu· cana dDıilyor. 
azzam bir 1ah· Bu ıırada, Por-
tekArhktan bah· 

tekizin Porto ıeh-
1ediyor. Sah· rinde bir takım tekArl ta yapan-
lar, Portekiz b8- aahte Portekiz 
k6metinin Fele- paralan •I• l'e-
menk sefiri, Porteklzln llUkOmet merkezi Llalten .. tiri çiyor., 

merkez.! Lizbon'da bulunan 1 Hakikatte bunlar, ıahtekAr-
Angola ~• Metropol banka11 lar tarafından Londrada ıon 
mlidi1rleri 'H bir takım banger defa baatınlan paralardır •e 
lerdir. hakiki Portekia paralarile pek · 

Vaka ıayJe olmuıtur. 

Birgiln, Londranın maruf tabı 
mDesseselerinden birinin mUdOrO 
olan Sir Vilyam Vatcrlov'a Ma· 
ı ang isminde bir Portekizli ban
ker mfiracaat ederek bir takım 
resmi mektuplarla beraber ıu l 
teklifte bulunmuştur: 1 

a.1 farkları Yardır. Derhal tabki· 

kata ririıiliyor, Angola bankaaa-

• Din mOdQrferi tevkif olunuyor ~O 

.. -Portekiz hükumeti, Porte
kiz devJet bankasının rnUY.afaka· 
tile ngo a müstemlekesi için 

müesseseniz.o beheri beı lngiliı 
liralık kıymette 200 bin bankonot 

bastırmak istemektedir. Fakat 
pnra basmak hakkı, Portekiz'in 
bir diğer bankasına verildiği için 

hükümet, bu işi o bankadan 
gizli tutmak istemektedir. ÇünkO 
muvaffakiyetli bir tabı işi yapa• 

1 • 

rezaletin dehşeti o zaman mey
dana çıkıyor. P<'rtekiz hnkametJ, 

halka bir tebliğ neırederek 
bütiln paraları adiyeceğini bildi

riyor, fakat sabtekArlık azlmdir. 

Bir mUddet sonra takati kesili• 
yor ve paraları basan İngiliz mU
cssesesi aleyhine dava açıyor, 

cağına kani değildir. Fakat it 
aceledir. Paralar 10 hafta zar
fında teslim edilmek lazımdır. 

Sir Vilyaın kendisine göste
rilen vesikalan muvaf.k bulmakla 
beraber evvelce müessesesi tara• 

fınd~n basılan Portekiz banknot· 
larına ait klişeler Portekiz devlet 
bankasına ait olduğu için yeni 
paralar baıılır.ken bu klişelerden 
istifade edilebileceğine dair ban
kanın bir müsaadenamesine IU· 
zum olduğunu bildirmiştir. Por
tekiz'Ji banker, istenen müsaadeyi 
ertesi gün lngi:iz mfiessesesin.a 

ibraz etmiş, vesikalar bir İngiliz 
noterine tasdik ve tesçil edildik· 
ten sanra beher beş İngiliz liralık 

1 

SahtekArların el•b•tl•ı AIY Re 

pol bankasının, Portekiz devlet 
bankaıı hisselerini bani bani aatın 

zarar ve ziyanla beraber 610382"' 
lngiliz lirası tazminat alıyor ve 
anlaşılıyor ki bu iol yapanlar 

Portekiz hük<kmetinl devirmek 

istiyeo ve el altından çalışan 

aiyasl bir guruptur. Reisleri, 

ıimdl 8 ıene hapse mahkum 

edilmit blllunuyor. Bu muazzam 
işi kuran politikacının ismi Al• 
Re'dir ve muhakeme eınasanda 
biltOn mesuliyeti ilzerine almıştır. 

Sevda, Paradan Ve Her
şeyden Daha Kuvvetlidir 
Güzel Bir İngiliz Kızının Hareketi Bu 

Ezeli Hakikati İspat Etti 
Resmini gördüğünüz gilzel kız 

fakir bir lngiliz ailesine mensup

tur. Mis Müriyel ismindeki bu 

genç kız Londrada bir ticaret• 

hanede .atış memuresidir ye ka

zandığı cOzt para ile ihtiyar an

nesine yardım etmekte, evini ge
çindirmektedir. Miı ~1üriyel ça· 

lıştıgı ticarethanenin genç memur

lar.odan birisini yana yakala ıev
ınektedir. Sidney Vatıon ismindeki 

bu genç memur da güzel ktzıo 

aşkma mukabele etmektedir. iki 

sevdnzede yakında nişanlanac•klar 

ye evleneceklerdi. 
Mle MDrlyel 

ettiği takdirde çeyiz. masrafJ ola-

Şilkranla karşıladığımız yeni 
cereyanlar; hcnilz halkta okuma 
zevkini kifi derece umumileıtire
memiıtir. Yazı uhipleri, meydan• 
bir eser çıkarmaktan ziyade, emok 
ve ma1raflarının karıılaıacağl 
manzarayı dlltllnmektedirler. 

Bizde; gazete ıahıı nilfusu
muzla, meslek kitaplanoıa aat ıı 
da o mealck menıuplaril• asla 
mllvazenede clefildir. 

Anupa ıehirlerlnl dolaıan 
vatandaılanmıı pek Ala 28rmG,
lerdir iri, tramvaylarda, ıimendl
ferlerde ihtiyar, l'enç, kadın, er
kek, hemen hepsinin elinde btr 
aazete, bir kitap vardır. 

Hizmetçiler çocuk arabalarıai 
parklarda allrerlerlten kitaplarını 
mutlaka yanlarına alırlar. 

Gayesi ne olursa olsun ya:r.ı
ı.n e1er tabedilir, b&1ılan eser 
muhakkak ıat.lır. 

Bizde; henüz lıtifade edile
cek mem baların azlığı yazı 1ahik• 
lerini hariçten istianeye mecbur 
ediyor. Lakin ; telif hakkı olmak• 
sızın bir eserin türkçeye aynen 
veya herhangi bir suretle çevril
mesindeki mahzurlar inkAr edi· 
lemez. Hususile fen Aleminde, 
uzun senelerin tecrübe ve emek• 
lerile meydana gelmiş bir eseri 
biJA kaydll ıart türkçemize çevir
mekle arama, tetkik kabiliyetlerl 
dumura uğratılmış olmaz mı ? 

Hiç ıllphe yok ki, tercllme 
edilmiş eserlere muhtacız. Fakat 
bu işin geliıigllzel bırakılışı ilim 
ye irfammır.ı gayesiz tufeyli bir 
aahaya ıürUklemez mi ? 

Zooteknlat Dr. B. Ş:ıkb 

Ekmek Yapıe1larrn Söylediklerf 
Fırıncılar hakkındaki yaıımzı 

okuduk. Biltlln karilerini ayn 
ayrı dUşilnen Son Pastaya bil
hassa teşekkOr ederiz. Fma 
amelesi hakikaten ııkınb içinde
dir. Hamurkar!ar haftada be, 
lira, pişiriciler 7 - 8 lira, yar
dımcılar 2 - 3 lira alırlar •e 
gUnde asgari 18 saat çahıarlar. 
Yüzlerinde kan ve renk yok• 
tur. ÇilnkO çalışma ıartlan 
kanan ve rengin gelmesine müsait 
değildir. Fırıncılar yalnız ek11Jek 
fiatlarının yllksek!'~inden değil 
amele licretioin azıığıodan istifa· 
de etmekte, Ye aı amele ile İf 
görmtı ... tedirt•r. Bütlln bu cihet
leri uzun uzadıya tetkika )Uzum 
yoktur. Hakikatleri gören bir 
g&zle bir fınnda bir gün yapıla• 
cak tetkikat haıka ~kmek ve 
gıda yetiıtiren amelenia ne ka
dar gayri milsait ıerait altmJa 
çalıştırıldığını derhal görOr. Umu
yoruz ki Son Postanın neşriyata 
bu iptidai çalıştmlma ıekline d• 
nihayet verilmcaine ıcbep ol U'. 

Ekmek yapıcı eennfrndan lf. S 

200 bin banknot basılıp M. Ma· 
rang'a teslim olunmuşt.1r. Bu 
sırada, Portekiz.' de, bir ba~ka 
komedya cereyen ediyordu. Bu 
mühim aahtekarl ğı meydan3 

gelirenler, Portekiz. hUkiimetine 
müracaatlo Lizbon'da bir banka 
aç yor, bu defa lngiltereyc 

yeniden 380 bin banknot ıi
pariş ediyor. Bu paralar da 
basılıyor. Fakat bu sırada, Sir 

Vilyam, yeni sipariş için Portekiz. 
Devlet Bankası mUdüründen bir 
teyit mektubu istiyor. M. Marang, 

Sir Vilyamın ağzından girip bur
nundan çıkarak bu mektubu, o 
ıırada Liz.bona giden bir kltibi 
ile göndern.ıiye muvafakatini hlı• 
yor. Mektubun cevabı da gecik· 
miyor. Banka mndorn, lıtenen 
mektubu a6nderiyor. ı, bu fC
kilde ve bilyllk bir cephe Uze
rinde 1ftrUrken Anpla Y• M.tro-

Mis Milriyel fakir bir aileye 
mensup olmakla beraber çok 

güzel olduğu için aıil ve ungin 
bir aileye mensup bir genci 

kendiıine çıldırtacak derecede 

qık etmlıtir. Zengin genç bu 
•tk fırhnaaı karş11mda Miı M&.
riyelo izdivaç teklif etmiş, ayni 
umanda bu lsdivaca muwafakat 

rak on beş bin lngiliz Jiraaı r J 
ı , vereceğini bildirmiştir. Fakat Cevaplanmız 

aıkan kudretine bakınız ki genç L---------------
kız bu teklifi derhal reddetmiş, Aııkaradan tmı:.aaı:r. mektup goodr 
aevgiliıine ihanet edemiyeceğinl ren karıiıııize: r 
bildirmiıtir. Bu bAdiae lngilteredo - Fırıncıların kazancı h• )ıo 
kil ar meclislerinde rUnOn ea kındakl mektubunuz imıaaıı o 
bllyOk dedikoduaadur. dutu icin •etr.dilmemittir· 
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Bu Sayfa Dünya Matbuahnda Bu Sayfada 
Haftada E:r Defa Nerro· • 
1•,nur Ve Lüti:n Dü~ya 
M .... tbt atrıt Size Gefirir. 

GÖRDÜKLERİMİZ Dünya Matbuatında Çıkan 
Meraklı Hikaye, Yazı Ve 
Makaleleri Bulacaksınız. 

e=: 

Çok Garip 
Bir Sahtekarlık Dünyanın En Büyük Korkusu F~satçı .. 

1 
Bır Anarşıstın 

lddiası! 
Cenubi Amerika lıl\kftmetlerl 

ı.aman gcçmcıki ya dahili bir iı 
yanla kıvranmasm veya komşu 
hükumetler, birbirlerile muharebe 
tctebbUıllne girişmesinler. Bu 
kıt'an·n garip bir tecellisi vardır. 
Esas halkı kırmızı derili olan bu 
memlekete bir çok İspanyol, Por
tekiz veya diğer avrupal kövİm
ler hicret ctmiıler ve çok tuhaf 
bir bnlita vncude getirmiılerdir. 
Bunlardan bir kısmının nufuslarıda 
kifi dciildir. Onun için, bir mu
harebe tehlikesi karııı nda, y11:
bana mtsmleketlerin l~ıizlerinc mO. 
racaal eder, ordulannı bu yabanca 
unıurlarla kuYvetlcndirmelc iıter
ler. Son defa Bolivya ile Para• 
guvay hnknnıetleri arasında ç.
kan ibtilAf, yine LayJe, haricin 
yardımını istemek neticesini do
turmuft her memleketin işsizleri, 
akın akın, Bolivya 'e Paraguv~y 
ordularına gönüllil yazılmıılardır. 
Bu rağbetin başlıca ıebebi, bu 
gibi gönUllillero Yadcdilen ynk
ıek ficretlerdir. Son davete fşti

Tak eden gönüllülerin kısmı azn· 
nn İngilizdir. Memlel,ctlerinde 
işsiz ve parasız olan bu adamlar, 
bu paranın ve ayni zamanda 
lç!no atıldıkları maceranın caıibe
silo derhal vatanlarını tcrketmi.
lerdir. 

M•• t kb ) M h b T hJ•k • Yaptıkları US a e u are e e ) esJ Bundan bir mnddet evvel lı-

Aradan bir mliddet geçer geç
mez bu hüld'ımetlcr, memleketle
rino çağırdıkları yabancılara karşı 
par vaitlerlni tutmadıt..tan baıka 
çorak bir araıi içinde aç ve sefil 
bir halde bırakmışlardır. Bunun 
Ozcrine, Cenubi Amerika ordu
lanna g8nilllll olarak koıan Av· 
nıpalıl r timdi, akan, akm kendi 
konsoloshanelerine müracnat ede
rek memleketlerine iade edilme
leri ricasında bulunmaktadırlar. 
Fakat buna da imkAn olmadığı 
için tath bir haysl il~ otıldıklara 
bu macera, acı vo bnsranlı bir 
akıbet halini almıştır. Avrupa 
devletleri, ıimdi, Lı; saf kimse
leri, muhtelif propağandalarilc 
lğf al ederek sonra sefil bir halde 
terk eden Cenubi Amerika hü· 
k6metlerini Cemiyeti Akvam 
nezdinde protesto etmektedirler. 
Bu garip s:ıbtekArlık iddiasının 
neticesi bakalım ne Jeki! gös
terecek? 

Haklı mı, hakııımı? Vaktinden 
evvel vo tehlike patlamadan; 
kal'I olarak bir ıey 5Öylemek 
mümkün değilse de, bütUn diln• 
yanın yakın bir harp tehlikesinin 
dehşeti ile adeta muhakemesini 
kaybetmiş bir halde bulunduğu 
muhakkaktır. Bu endişenin baş· 
lıca tezalıOrU, zehirli gazlara 
karşı alman tedbirlerde görü
lüyor. Zehirli gaz muharebesi 

yalnız orduları değil, cephe ge· 
risinde ki sivil insanları, kadın ve 
çocukları da hedef ittihaz edeceği 
için, hemen bütün devletler, bu 
11nıf ahaliyi, müstakbel tehlikeye 

karşı haıırlamakla meığul olu

yorlar. Hatta bunlara, talim etti
rilen eskerler gibi maske kullan

mak usulleri öğretiliyor. Bu ha· 
zırlıkları yapan milletlerin baıın

da, kendisini en fazla tehlikeye 

maruz görmek itibarile Almanya 

geliyor. Oraninburg ıebri kadın· 
ları bu münasebetle. aralarında 

bir cemiyet teşkil etmi,lerdir. 

Bu cemiyetin vazifesi, halkı, mas· 
ke kullanmıya, bu maskeleri icap 
ettiği ıekilde muhafaza etmiye 
teşvik etmek vo alııtırmaktar. 

Resmimiz, bu hazırliklardan 
bir safhayı g6steriyor. 

Siyah Renkli Güzeller 

in .. Afrlkada Zenci kabileleri arasında uzun tetkikat yapan bir 
Z gilı.z ~rofea&rO burada reıimlerini ı&rdlliOnUa iki Zenci kadınını, 
..:n~lenn aruanda en tuı.el tip olarak aeçmiıtir. lnıilia Alimi 

-.Yab kadıDlana burua, cludak •• pHlerinl çok beieooıiftir. 

K d 
panyeıl anarıistlcri, cumhuriyet 

arşısın a rej~mine karşı bir kıyam tertip 
ettıler. Maksatlan, bfitün ispan-

Almanya' da Kadın
lar Gaz Muharebe
sine Hazırlanıyorlar 

• 

ljaponları;Göz o·ktikleri 
Jehol Vi iyeti ... 

Dünyanın, En Zengin Ve En Muhteşem 
Abidelerile Süslü Bir Yeridir 

• 

Mançuri davaaı bennz bitme
den yeni bir Jehol meıeleıi çıktı. 
Jehol, Mançuriye bitiıik bir Çin 
vilAyetidir ki bir iddiaya göre 
Mançurinin hir parçasıdır. Diier 

bir iddiaya göre de ıimali Çine 
aittir. Bu iddialann mahiyetini 
tcıbit etmek bize ait deiildir. 
BurUnkU vaıiyet şudur ki Japon
lar, bu koca villyetl Mançurinlo 

yada komüniıt- anartist akidele
rine uygun bir idare kurmaktı. 
Bu fikrin tatbik kabiliyeti olmı• 
yan tarafı ıu idiki komllnizru ile 
anarıizm hiç bir zaman biribiril• 
anlaıamıyan iki ıiıteml ifade
ederler. Kc. mlinizm, amf:le dikta
HSrlüğllnll hedef tutar, anarıizm 
her türlü nizam Ye idareye mu
ar11 Ye muhaliftir. 

Fakat MOflcrek maksat mey. 
mt idareyi deYİrmek olduğuna 
g6re, bu liri kuvvet billbare 
botazlqmak llıere pmdilik a ... 
lqmıı g8r0n0yor. 

Bu hareketin ele baıılarından 
biri yakalanmıı Ye Bar1lon polis 
mlldOriyetlnc 1evkedilmi1o Afzı 
kapnk içinde, 16zleri evlerinden 
uğramıı olan bu anartiıt, poli.
lere kartı bajırmıya baı1amış : 

- Bana ne yapabilirsiniz? 
Nihayer beni ıerbest bırakacak 
değil misiniz ? 

O vakit ıizinle beıap 18rme
ainl bilirim 1 

Bunun nzerine Barslon poliı 
mlldUrU ıehrin blltiln polislerini 
toplamı~ ve bunları, bu anar
şistin önünaen geçireıek herifo 
adamakıllı dikkat etmelerini, ya• 
rın serbest kalacak olursa, ona 
göre muamele ve vaziyet alma• 
larını söylemi§. 

Polisler geçit resmi yapmışlar 
hepsi, herife ayrı_. ayrı dikkat 
etmiı ve içlerinden ihtiyarca biri, 
bir mllddet bu anarşistin önün
de durup dllşllndilkten ıonra 
bağırmış: 

- Yahu, bu adam bundan 
on bcı sene evvelki poliı mlldD
rGmOzdilrl 

Bu değiıikliğe hazır bul~ 
nanlann hepsi hayret etrnit
ler ve ıonra anlaşılmış ki adam, 
esasen anarşist değil, ortalığa 
kar ıtırmak için o kisveye bil
rUnmilş bir fesatçıdır. 

bir parçası addetmekte ve bu~ On 
yarın İfgal etmiyo hazırlanmak
tadırlar. 

Maamafib Jebol deyip geç
meyiniz. Bu eski Çin vif Ayeti, 
bir zamanlar, Çin medeniyetinin 
parlak bir merkezi ve Çin İmpe
ratorlarının uzun uman tercih 
ettikleri bir kıt'a olmuştur. Yal· 
nız Şin • Lung ismindeki Çin 
imperatoru, bu vilayette otuzdan 
fazla biribirindcn muhteşem sa• 
ray yaphrmıı, ıatolar vUcude 
sretirmiıtir. Jehol'de, bilhassa bir 
mabet vardır ki buna "Altın 
köık" :ami verilir. 1767 senesinde 
vücude getirilen bu köşk, Çio 
mimarisinin bir nefis timsali 
addolunur. 

Kubbesi 12 ılltuna dayamr. 
Camları, biribirile imtizaç ctıiı 
va renk abcoğinin en mükemmel 
bir ifadeıidir. Bu köşk tam 20 
bin parça ağaçtan yapılmıı ve 
her tarafı altınla işlenmiştir. Fa
kat bu 20 bin parça ağaç tek bir 
çivi çakılmadan biribirile birlev 
tirilml~t\r. 

Mao~uriden sonra Japonlarıu 
ıöz diktikleri Jehol villyeU it!• 
b6yle acup bir mcıaılekottir. ' 
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İTTİHAT VE TERAKKİ 
Her hakkı malı/ uz dur. - Nasıl doldu?" 

....................... -...... . 
T t.frik:ı No. 48 

Nasıl Yaıadı?" 

Nasıl Öldü? •• 

Ru~elindeki Türkler Büyük Bir 
Endişe içinde idiler 

1 - AYrupa'dakl ( ittihat Ye 
terakki ) merkezfoih nihayet 
AbdO!hamidl islibat icrasına 
mecbur etmesi. 

2 - Abdülbamidin ölllmD.. ı 
Birioci nokta, çok zaif bir 

Dmit olduğu için bir çoklar• buna 
bayal nazarile bakıyorlardı. Asıl 
.llmitler ve tahminler, Abdülha
midin 6lllmilnde toplanıyordu. 

( 1319 ) aeaesine kadar ba 
halde c,evam eden yaziyet. o 
tarihten itibaren değişir gibi oldu. 
ÇünkQ (311) aeneaindenberi Rum
elinin bıriatiyaolarla · mesk011 
mahallerinde çahf&D gizli bir 
kuvvet artık orta1a çıkmıı, bom
balarile, tOfeklerilo her tarafı 
YelyeJe1e yeriyordu. Rumelide 
pitlıyan bu ailiblar, yalnız •iya• 
Mt Mmuanda değil, milletin hür
riyete •uaam11 Yicdaulannda da 
birer ma'kee balm111tu. Bulgar 
çeteleri Mekedonya'yı.. Rum 
çeteleri, Tıulya'yı alt Git ediyor, 
( Devleti aliyyei Osmaniye ) Din 
aaırlarda.oberi deYam eden keyfi 
idaresine nibeyet vermek istiyor
lardı. 

Parl• huhat v• Terakki cemiyeti azaları 
1 - Ahmet Rau Be7, 2 - Daktor Nazım Bey, S - llı111rb Pr... Mehmet 
Ali Pap, 4 - Sami Pa,a sade Sesal a,.,, 5 - Ahmet Salp a.,. 

86.tOn ba hali giren Ye neti- Yelerde grup grup oturan genç 
cedekı fecaati bisıedenler, biri- zabitler; Bulgar çetelerinden 
birlerine soruyorlardı: k6y ( Daakal ) !arından, asker~ 

- N'reye gidiyoruz?... istihkakını çalan Jevaıım reisle-
. Buna, biç kimse cevap vere- rinden, işini uyduran kontuı atçı· 

mıyordu. Şayet Yaziyetten alenen lardaa, takip eanaaında aıkere 
tiklyet edenler olursa, hllkimet para vermiyeo mal mlidllrlerinden 
bunları da kolayca austuruyordq.. ve nihayet.. Alaydaa alaya bir 
lstanbuldaki münevverlere karfı, allrre devesi gibi ıırmah Gnifot-
kabir bir •İyuet takip eden hllkü ma aiyip nişanlar Dl takmaktan 
met, yavaı yavaı bu ıiyueti vili· baıka hiçbir kıym~t ve meziyeti Bu hareketi, gerek (ana yatan) 

dahilinde Ye gerek Avrupa' da 
çahıan bOrriyetperverlerin nazan 
dikkatini celbetti. Ve arbk lakla· 
kiyattan ziyade filiyata geçmek 
ilzam geldiğini hissettirdi. 

yetlere de smil elmisti.Hülcüna.titt "'Oln.r yan kumand;ıanlardaa bahıe-

Senelerdenberi Avrupada de
Yam eden Jön Türklerin neıri
Jab, ne Abdtllbamidia mevkiini 
•araabiJmiı Ve ne de Avrupa 
cliplomatlarınm nazarı ehemmiye
tini celbeylemifti. Fakat Mak .. 
donyada pathyan Bulg.-r bomba
ları, bir aa içinde itin rengini 
detiıtiriYermiftL. Parla ittihat,a
ları bu vaziyetten istifade etmek 
illediler. Derhal kendilerine çeki
dll•en Yerdiler. Eaaah bir drette 
ile ciriftiler. 

Gerek latanbul Yt ıerek Pa
rla'te vaziyet ba merkezde ike11, 
Romelideki Tilrkler d•, b0y6k 
bir eadife içinde idiler. K6yler 
•• kaaabatar, iki ateı arasında 
kalmııblar. Bir taraftan Bulgar 
n Yunan ceteleri, dii•r taraftan 
da takip mllfrezeleri, balkı ka11p 
kaYuruyor.. Blltlla Makedonyada 
ralaat ve hoaur bıramıyordu. 

Şehirlerde bulunan mlbaevyer 
dmreler, memleketia derlli bir 
uçuruma dojru drDldendijini 
1lrl1or. Fakat, bu lalle teeucf 
etmekten bqka ellerinden l lr 
py plmiyorcla.. F elAketi aul 

yolıuzluğunu tenkit edenler, hap· derlerken derin derin lç!erini 
ıolunuyor, baş'ka vilayetlere gön• çekiyor, g6zlerini süzüyor, acı bir 
deriliyordu. 1314 senesinde tEdir- kin ve gayız ile dişlerini aıkarak 
ne) de, hükumetin aciz ve mes- baılar ru sallıyorlardı. 

kene tinden. ~len en . bahseden O zaman Talat Beyin s; azleri 
(TalAt B.) ıammdo bır postahane bu genç zabitlerin üzeri d t 
k~tibi, bir buçuk ~e?e hapaedil- merküz ediyor, onların k:l:kt:.: 
dıkten aonra, (Seianık) e oefyo- kulağa söyled.kleri ıcyJeri itite• 
luumuttu. bilmek için biraz daha onlardan 

Hllkümetten darbe yiyenlerin tarafa eğiliyor, onların içine 
ekserisi, korkqyor Ye ausuyor- karıımak, kendi kalbindeki bic-
lardı. Fakat Talit Bey, korkmadı ranları da onların hicranları ile 
Ye ıusmadı. Seliniğin Kordonbo- karııtırmak iıtiyor, fakat buna 
yunda, elleri paotalonunuu ceple- ceaaret edemiyordu. 
rinde, her tilrlll ilmit ve emetden 
mahrum bir halde dolaıırken, 

dertleıecek, kalbinin hicran~annı 
dökecek arkada} aradı. Fak at f>u
lamadı. Çtinkli oraya (ıürgOn) dil. 
Bir •Orglinlc de berkea pervas z .. 
ca kon~mazdı. 

Tallt Dey. dörl ay kadar İl'" 
al• &.;aldı. Delediyeden verilen 
yevmiye De yaşadı. Hicran ve ıst. 
rapla geçen bu bayat, onu biraz 
daha '"'tiqtirdi. Şahsen kendiaine 
zulmedeu ! lkumete kartı daha 
kindar, daha mtlntekim bir bale 
ıetirdl. Buan (kale kahveler) de 
bir klpye çekilip oturuy<.r, hal
kın ruhuna Ye biısiyatına nOfuz 
etmiye çalaııyorda. ffa:k, m1ite
madiven tiklyet ediyor.. Kly 
muhtarından, saptiyeden, hail
dardan, eıkıyadao, ta~h> m&f. 
rezesinden 1ikiyet ecliyordu. F .. 
kat, nahiye mOdürllne aelince 
duruyor, oradan ileri ıeçemi1or
du. Ayni samanda yine bu kab-

* D6rt ay kadar Beledi1enia 
iaoeaile yaı .yan T a!lt Bey, niba· 
yet ( aeyyar ) posta memuru 
olmuttu. ( SelAnik • Maaast r -
O küp ) şimendifer batta &zerinde 
gidip s eliyor, ve bDtün bu gidip 
5'elmeJer esnasında, Rumeli'de 
Türk bAkimiyetioin İltikbalinl 
tehdit eden sebepleri daha ya• 
k odan tetkik ediyordu. Artık, 
llzerindea ( aOrglin ) lllk markua 
kalkıp ta bir ( memur ) olduğu 
içia konupcak ahbap ta balabi· 
liyor, batta ara 11ra bunlara 
kalbindeki hisleri Y• hicranlan 
da liylOyordu. 

115 Hneai ap.toaunua ••le 
bir glall idi. Sellailc iltuJ•a, 
bir karınca JUYdl s ibi kaJD11or
du. Sellnik'ten Manutar• Oak&p'e 
fidecelc olu tren bıncalunç 
dolmuttu. 

( A.tka11 nrı 

SAFiYE HANIM 
Bayramın 2 lnl ve 8 üncü gllnlePf 

MULBNBUl'de 
dlnllyecekslniz. 

yakından pen, (lç&acl ordu) nun 
ıeaç zabitanı idi. Herıln daidaıa 
clap koıan, Bulgar Ye Rum 
çetelerini koYalayan ba ıenç za
bitler; karı larındaki kanetlerin 
alelade birer ( eık ya çeteal) 
olmadıklannı anlam t'ardı. Bu 
çeteleri biıoaye eden Bulgar 
ld5ylerinde, muntazam bit plAnla 
hareket eden mllkemmel teıkilAta 
olduğunu t 6rllyor ve bu teıkillt, 
kadınların Ye çocukların bile 
dahil olduiu ıu hissediyorlardı. 
Buna mukabil ( Osmanlı hfiki· 
meti ) dairelerinde, daha hlli 
eski kaytaazlalr devam ediyor, 
(kanun) yerine (teamDI) hllkllm 
aütilyordu. {~ .............................................. ~ 
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GüzellikKraliçesi intihabı 
Çok Heyecanlı· Oldu 
( B:ıttarafı 1 inci sayfada ) 

myor. Bu eınada 932 güzellik 
kraliçeıi Keriman Hanam •alona 
girdL Ahenktar bir yllrllyDılo 
ilerledi ve debıetli ıurette alkış
landı. Bir az aonra salonda bir 
hareket oldu. Sahnedeki perde 
oynadı bütOn nazarlar sahneye 
d6ndtı. 

GUz•ller teker teker çıkıJ orlar 

Peyami Safa, gilzelleri teker 
teker halka takdime bqladı. Sah· 
neye ilk defa 62 numarab Hayat 
H. çıktı ve dehıetli surette al
kıılandı. Sonra 45 numaralı F e
riha H. çıktı ve daha ziyade al· 
kıt topladı. Bu gllzelleri 40 nu• 
maralı Turan, 43 numarala Şükran 
Hammlar ve diğer güzeller takip 
ettL 1 numarala sarışan gllıel et• 
raf na bol ve cömert selimlar da· 
ğath, tekrar tekrar kendini al
alkıılıyanları İıelAmladı. 

Burnunu kıvıranlar 
Gtııeller birbirini takip edea 

rek aalmeye çıkıyorlar Ye arzı
endam ediyorlardı. Sahneye çı• 
kanlar içinde ıtızeller, orta hal
liler ve çirkinler de Yardı. Halkın 
bir kısmı hazan burdunu kıvırı
yordu. Salon bir hayhuy içinde 
\.alkanıyordu. Bazan alkıı ve 
"bravo,., takdir dejil alay ifade 
ediyordu!. Bir an ıeldiki halk 
güzel olmıyanları daha ıd7ade 
allatJamıya bqlada •• bu hal 
hanımlarda da •acaba?., ile ka· 
rııık bir heyecan uyandırdL 

DUzeller N••lldı? 

RengArenk tuvaletler içindeki 
glizellerin içinde, esmeri, beyazı, 
sar tını, tiımanı, zayıfı, manalısı 
ve manasızı pek çoktu. Alkıı 
pek boU8fb, halk kahkahalarla 
gillmekten kanhyordu. Doğrusu 
halk memnundu. Pek ayl~ fazla 
giizel görmese bile eğleniyordu.. 

lzm1r Ye Bur•• GUzellerl 

Birdenbire megafonun aeai 
ıalonu •llkita davet etti : 

- Allo allo.. lzmir ve Bur•a 
ıiizelleri aalıneye teırif etsinler 1 
iz mir gDzell Nerim an Ye Burıa 
gllzeli L~man hanımlar sahneye 
çıktılar. Peyami Safa iki gDzelia 
ortasında idi. Neriman Ye Leman 
Hanımlar glzeldi. İkiıinin de 
ayrı mana11 vardı, Eğer bana 
tercih bakla verselerdi Neriman 
bammı tercih ederdim. Neriman 
Hanım boylu poılu ve çok 
a hbatli 1 Bursa gllzeli minyon 
ve çok tirin l.. 
Kırk Bef lbrk Bat Kırk Be• L. 

lzmir ve Bursa gQzellerl hak· 
kında rey verilmiyecektL Çtlnkil 
Neriman ve Leman Hanımlar 
memleketlerinde zaten mnuba
kaya airmek tlıere •çilmifletdL 
biraz •onra ubaeyi terk ettiler 
ve coıgun bir .. kilde alluflancla
lar alkqlandılar ••• 

Halk ar•acla fmlblar •• ter
dh s)ropopadalan ..... a ...... 46 
f eriba luuumua etrafıaclald mll
kllemeler aitlikte çofald1. Ve 
Alona - 45. 45, 45. nidalan ve 
haJkırmalan doldurma;a bqlada. 

ı, 82. 45, numaralı ılzeller 
tekrar ahneye çıktılar fakat 
45 alkqlaıuyor. Ve balkan bakikl 
takd.rlerini toplayordu. 

GUzellar ll••ml pçldl 

Bu uaada mllubaka11 tertip 
edenler gllzellerin re•mi ıeçit 
yapacaklarını halka a&ylemek 
lıtiyorlar. Fakat seslerini duyu• 
ramıyorlardı. Çünkll halk COf

muı bir vaziyette idL 45, 45 di
ye haykırıp duruyordu. 

Mtıaabakaya 30 • 3ö gbel 
glrmiftl. Renglrenk tuftletler 
içinde ve ber biri kendine malı-

ıus hal tavırlar, mahcup ve ser
best edalarla Makıimin ortasın
daki dansing tlzerinde beı alb 
tur yaptılar. Fakat bir grup: 

- Kuk beı te kırk beti diye 
haykırmıya ve propağandaya de
Yam ediyordu. 

Bu esnada sahnede bir hare
ket oldu. Sahneye kırmazı tuva
letli ıilzel bir hanım çıktı. 

Peyamı takdim etti: 
Natlde S.ffe:•ın Hemflreal 

- 1931 güzellik kıraliçeu 
Naşide Saffet Hanamın bemıire.t 
Müfide Hamımdao rica ettik. •• 

Büyük bir alkıı tufana koptu. 
45 Feriha Hanıma yeni bir rakip 
çıkmııtı. 

Güzellerin halka takdimi if1 
bitmif ti. Halk rey puaulalanm 
doldurmağa başladı. Kısım kısım 
propagandacılar etrafta dolqma
ya bqladdar. 

GUrUllU, Heyecan 

Solonda cazbant çalı1or. Fa
kat ballan bairlflllalan ve kab
kahalan cazbandın o her vakit 
kulaklan brmalıyan aeaini bir 
oğultu haline 10kayor. Halk iki 
partiye a)'l'lldJ. BilhaHa 4i nu
marala la•.-. bejeaenler ebe
riyeti tqkil ediyorlar. 

Ve 4S a....ı. gtlzeli tekrar 
tekr• aahneye Ye muama o .. 

tllne çıkanyorlar Ye 45 numarala 
hanam namlHenabi alkışlanıyordu. 

M .. a DrtaaUnden S.yralll 

Ojultu daha ziyade arttı 45 
numaralı hammıa taraftarlan bir 
masanın lrt:llallDO çektiler ye 0.
tllne kocaman bir 45 1udılar 
ve elleri li&eriade havada dal
plaadarmata laaılaclalar. 

Ayni zamanda orada hem• 
bir mlllİki tqekk018 Yilcut buldu. 
mqeri bir buteklr hemen bir 
fU'kı beateledi Ye halk yelmeaalc 
bir aheakle bir marı oku1ormut 
gibi: 

Kırk bq, kırk bet. kırk bet 
yoktur una burada ee 1 

Diye mırıldanmaya bqlada. 
Akalliyette kalan diier atızelle
rin taraftarlan da mua lrthile 
propagandaya aynı tekilde mu
kabele ettiler ve onlar ela bir 
fU'ka bestelediler. 

Reyler Toplanıyor 

Rey toplanmaya bqladı fakat 
halk blll 45 diye laaykanp du
ruyordu. 

Bu esnada Merafonua ...ı 
tekrar gtırledi: 

-MDaabalwa•n aeticeahıi bay
ram ertui apeneceksiniL. 

Bu hitap halkta bir aoğuk aa 
tesiri J•Pb. Ve Halk tekrar: 

- 45. 45 diye baj'lrmıya Ht
ladL Bu eanada F eriba L6tfi H. 
pereatişklrları tarafından 80lllU 

•urette alkqlamyordu. 
4Bklmlllr7 

45 aumarab Feriha Hmua 
mllabaka1a Sinem Damlmlat..t. 
resimle lftirak etmiftl. Pederi 
Lotfi Be1crar. Kalamıpa Batdat 
caddende 18 .....- evde 
oturmaktadır. Dla kendiü maft 
bir tawalet tl1miftL MllubakaDlll 
netlcul 9 ıubatta anlqılacalrtar. 

Gazal Kim? 
Don mU.abakaya iıtirak edea 

hanımlar aruıncla atızeller Yardi. 

Meseli 45 Feriha Hanım bun
ların en ıtızellerindendf. 

Fakat ben aradığatn ıDıeU 
bulamadım. Eğer Tlırlııl)e lurali
çeal bu gtlzeller araaaad•n •ed
lecek1e ben reyimi J• 1•'11İr ıl
aeliae YeJa 6 nririm dojtıaaal ....... 
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Amiral Andre Doryan·n, muh· 
terem amca ıadesi Marki Di 
Kastroya bllyfik bir ıninnet 
borcu varda. Birkaç ıene evvel 
Andre Doryanın yeğeni Ciyanet• 
tino, Koraika ıahilleriode, Bar• 
baros donarımaınna menıup bir 
remi il muharebe ederken ağır 
bir ok yarası almııtı. M rki Di 
Kastro, yaralı genci evine kabul 
ederek ylarca tedavi ettirmiş, 
nih yet Doclar ıarayına men up 
bir doktorun okıl ermeı haz:akata 
ıayeainde bay hnı kurtarıp eap· 
ıağlam ilesine iade ctmiıti. 

Delikanlını:ı kı.a bir zamanda 
iyileşip tif a bulmasında, Markiz. 
Di Kastronun güı.el gözleri çok 
müe sir olmuştu. 

Bu, bir şayiaydı ki blltün 
Cenevenin d diknducu nğ zlar n· 
da ddaşıp duruyordu. F kat 
aslı arm ydı ? Delikanlı ile 
gözet Marki7.e atfolunao macera 
bir hakikat mıydı ? Bunu, kat'i· 
yetle söylemek mümkün değıldi. 
Fakat Andre Dorya, iki centil· 
men arasında geçen böyle bir 
muamelenin bir diğer ic:ıhı da 
olmak la~ımgcleceği mUIAhnı:ası 
ile, bir gUn, amcazadesine yapa· 
bileceği mukabeleyi düşünnıiye 
ba~ladı. 

Bir mllddet sonra, Andre Dor-
1• yine Akdeniz ortalarınd bir 
türk kalyonile karıı karşıy bu· 
lunuyordu. Beraberinde, Malta 
ıövalyelerine ait bir harp gemisi 
daha vardı ki bu suretle, i.Jrk 
kalyonu karşııında kat'ı bir fai· 
kıyet temin etmiş bulunuyordu 
Maltalı dostun yardımı ile tllrk 
ı:emisi esir 'alındı ve o zamanki 
denizcilik kanunlarıma bir icabı 
olmak üzere esir geminin bütün 
eşyası. mevcudatı bir araya geti
rilerek taksim olundu. Muhare
benin Andre Dorya )'R müsait 
bir şekil alması, türk kalyonunda 
kürek çeken hıristiyan mahkum· 
lar n, muharebe en nda i yan et· 
meleri ve ayaklanmalan ıayesın• 
de mümkün olmuştu. 

Zaferin elde edilmesi için g6s• 
terdikleri bu yararlıktan dolayı, 
onlarm da mükAfatlarını olmak 
hakları idi. Ganimetin dörtte 
biri, çektikleri ıst rap ve ıefaletin 
bir karııhğı olm11k liıere bunlara 
dağıtıldı ve o glin kadar ıırt· 
larındaki gömleğin bile ıahibi 
bulunmayiln biristiyan esirler, 
adeta zenğin olmuı bir halde, 
Jurtlarına döndüler. 

Gemi, bu gibl Taziyetlcrde 
aayet pratik hareket etmesini 
bilen Malta şövalyelerine verildi. 
Geri kalan eşya iıe, Andre 
Dorya'oın denizcilerile Ceneveli 
ıabitler rasmda payla ıldı, Mu• 
laarcbeyi idare etmiş olmak vc:ı 
filen kumanda mevkiinde bulun· 
•ak ııfatile Andre Dorya da 
altıQ kakmalı iyab çelikten ya· 
Plim , bir ~rhla, bir miktar silah, 
bir çekmeca para ve mllce.vher, 
Uç adet Sam mamulatından kılıç 
Ye. istenildiği zaman kürekçi, 
eıır •oya iıçi aıfatile 1atalabile• 
cek ııllçlll, kuvvetli on iki Türle 

so 

Yaza:ı : Piyer Melon 

v i uvvetin-
E ulunuyordu • 

ın 

denizcisini aldı. Bunbrdao biri 
de, muharebe esna ınc!a ıehit 
dilşen Türk kalyon kaptananın 
oğlu Ahmettf. 

Bütiln Barbaros deniıcilerl 
gibi bu Ahmet te lriyara idi. 
Teni esmeroi. Gayet gUzol göz 
ve dişleri vardı. Alelido kuvvette 
bir dam olmad ğı, deri inin 
altmdan büklüm büklüm kabar D 

kuvvetli uılalarmdan anlaşıl.yor
du. Bu, hakikaten seçme bir 
tutıakta. Ve o zamanlar, pazar
larda birer hayvan gibi ıatılan 
esirler arasında 1ahibi11e iyi bir 
parR yetirecek vo onu zengin 
debilecek bir esir. Amiral 

Aodre Dorya, Ahmedi işte 
böyle bir gözlA tetkik 
ediyordu. Akl na bir fikir f eldi 

e bu fikrin bir netice i 
olmak üzeredir ki, Ccneve kal· 
yanlarının limana dönüşünden 
birkaç gün sonra, s bah erken· 
den. bir 1aray hademesi, birçok 
t th sözlerle, henüz yeni uyanan 
Marki Di Kastroya efendisi na• 
mma Ahmedi bir hediye olarak 

takdim etti. Kadınlara karşı çok 

nazik davranmasını bilen Amiral 
Dorya, Di Kastro ailesininin ka· 
dın efradını da hediye hususunda 
unutmam ştı. Bilhasa Markiz için 
denk, denk ipekliler, şekerleme 
ler ve gü:ıel kafeslerde ötüşen 

da ku4ları göndermişti, 

lıte bu susuretledirki Cezair 
Beyliği donanma kumandanı Oruç 

Ali'nin yeğeni ve Elhaç Mesudun 
olğlu Kahraman Ahmet, memle· 
ketini terk ettikten sekiz glln 
ıonra, bir elinde kilrek, 6nllnde 
uyuz bir eşekle Marki Di Kastro· 
nun ıebzclerini sulamakla me~ğul 

oluyordu. Marki Dikıstro ite, 
o gnno kadar tembelliklerini ha· 
'faların kuraklığına verip İf görme· 
mek yolunu bulan yalanca bahçı
vanlardan kurtulduğuna memnun 
yeni esirinin kol ve bedenindeki 
kudretten, nadido 1ebıeler yetif
direceti Ornit 't müjdeainl çıka• 
ray ordu. 

* ihtiyar bahçevan kAhyaıı 
tllrk esirAni bOyOk bir me 
ser.retle kabul cttf. elinido 
altında bulunan adaml r, 
iş yapmama:ılıktan çabucak yoru• 
lan birkaç ihtiyar k5ylil ile çalı· 

ı:ıcak yerde oyun oynamayı ter• 

cih eden çok genç çocuklardan 
ibaretti. Sonra ..• Bu gibi hallerde 
hırıstiyanlara karşı yapılacak ber 
muamelenin bir haddi vardır. Bu 
yabancı esir i e as 1 ağar i leri 

gık demeden görmek için tam 
zamanında yeti,miş oluyordu. 

Daha sonra... ihtiyar l:Ahyanm 
emri altında çalışan en adi 
emele, ana. baba, haliı 

Ceneveli idiler ve bugün ol• 
duğu gibi o zaman da vaktin 
en büyük insanlarından farksız 

bir muamele görmek iddia m· 
daydılar. Bundan başka kili 

ve kanunların himayesi altmda 
bulunan bir bıristiyane. icabında 

bir, iki tokat atmak ta müm· 
kün değildi. Halbuki denizin 
dalgaları arasından afbae bah-

çeleri içine düşen TOrk hiçbir 

hakkı olmayan ıefil bir mahlaktu 

Yarayabileceği iı İcab oda dayak 
yemek ve bilmukabil dayak 
atana tc,ekkOr etmektoo ibaretti. 

( Arkası nr ) 

İçtimai Yardım işleri 

800 Fakir Çocuk Ve Aile 
Sevindirildi 

BUyUk Çekm•c•'d• 
Yaptığımız tetkikata göre, 

Bayram ml\nasebetilo şehrimiz.do 
805 fakir çocuk ve anneye elbıso 
kundura ve çamaşır dağıtılmışbr. 

Bunlardan 50 si fakir anne ve 
20 ıi yaşlı kadm olup diğerlerini 
de fakir moktepli çocuklar teşkil 
etmektedir. 

Sevlndlrllen Yavrular 

yardım, Himayei Etfal YO 

Hayır Cemiyetleri ile Cümhnriyet 
Halk Fırkası içtimai Yardım Şu• 
beleri tarafından yapalmışhr. 

Bu meyanda Himayei Etfal 
BUyl1kçekmeco Şubeıi de 50 ço· 
cuğa elbiae iİydirmiıtir. 

' v a 

• 

celeri 

Avrupa'da k•ş bir ncş'o 
eğlence asıtasıd .r. Bilhassa l:aviç
rede Sen Moriçs'dc, Fransa'da 
Şamoniks'da kış sporları ve eğ• 
lenceleri on senelerde çok taam· 
müm etmiştir. Büyük küçük her
kes, h vası bczulmuş salonlardan 

9 

Iar 

aiyad açık ha alırd 

koşup eğlenmeyi, çay .. 

larını d oralard iç.· 
m yl tercih ediyorlar. Resmimiı:
de ayaklan Patenli müşterilerin 
karlar üstündeki bir kır k b e-

inde Kokteyl içtiklerini ve i k m 
bil oynadıklarını gö termekl dir. 
Ayaklan patenli g r on da mO t 
rilerine kokteyl getirmektedir. 

Kocas?n1 Satmak İstemiş! 

Z ngin Ve Güzel s·r t<a
dını T ımarbaneye Attılar 

Mis Anjela Peyç Amerika'mo ı 
en gllıel ve en zengin kadınla· 

randan biridir. Ynkıek bir tahsil 
nbibi olan bu gllıel kadın yak• 
ile ciddi bir terbiye görmllf, 
temiı yaıamıt. bugüne kadar 
doıtlannm, akranlarının daima 
hurmctini kazanmııtar. 

Fakat Miı Peyç bugUn tima:• 
hanede tedavi altında bulunmak· 
tadır. Evleneceği gilne kadar 
kendisinde hiçbir fc kalidelik 
görünmiyen Mis Peyç evlendi\c .. 
len onra ara :r sinir buhran• 
lırı ltında rahat ız olmıya baş
lamıştır. Mis Peyç zengindir. Ba· 
basından kalan 5erveti beş mil· 
yon dolardan fazladır. Ayni za· 
manda bu kadmı:ı muhtelif Amo• 
rika bankalar.oda hiHeJeri var• 
dır. Fakat evlilik hayatı kendiıine 
biç yaramamıştır. 

Mi ~cyç haıtahğımn tedavisi 
için üç &enedcnberi uğraımakta· 
dır. Bu uğurda doktorlara etek· 
ler dolusu para vermış, fakat 
ııbhatinde en ufak bir ıelib eseri 
&örülememiştir. 

Kocası gilıel ve zengin karı· 
ıını çok ıevdiği için onun blitün 
eziyetlerine tahammUI etmekte. 
biç ıeı çıkarmamaktadır. 

N;bayet bu çapraıık Taziyet 
geçenlerde birdenbire patlak ver• 
ıniı ve güzel kadmın timarhane'ye 
konulmasına mecburiyet has J 
olmuştur. Çünkü mis Peyç bir 
gUn erkenden en ağır tuVlletlcrİ• 
oi geyıniş, biitün mücevherlerini 
takmış ve doğruca noter:ik da· 
lresine giderek çok garip bir tek· 
lifte bulunmuştur. Mis Peyç No· 
terin huzuruna çıktığı zaman şôy· 
le demiştir: 

,._ Ben kocamdan b 1 hm. 
Onu satmak istiyorum. Onu ben· 

- wcılh Mis Anjela Peyç 

den ıahn al cak olan k d.na 
bir milyon dolar ereceğim." 

Noter Ef ndi bu özleri hay• 
retler içinde dinlerken akli müv -
ıenesi bozuk bir kadın karş s o
da kald ğmı derhal aniayarak 
gizlice polise telefou etmit ve 
biraz. sonra gelen polisler bu 
glizcl kadını ıül<iinet ve nezaketle 
yakalayarak tiınnrhancye ı, ötür
mUşlerdir. 

Zavallı kndı'l şimdi tamarha· 
nede tedavi altındadır. --ı. il et er CJmiyer ec~ isr.da 

Cenevre, 28 - f\,illetler Ce
miyeti mali komite raporunda 
Avuo;turya'ya Bu gari t n'n, ve 
Mac r.s.an'a nit karar nrı kabul 
e.m ştir. 

Mec i~ bundJ'l sonrn, Millet• 
ler cemiyeti ile R'l myn ara n• 
da R >m n} m '•ye inin ıs!. hı 
prc je ini de k:ıbul eylemi tlİr. 





Jrrtlttr• PtıUmett arhfnıdlD <:ast 
JfL •• ledlye edilen eserhı tercllın'tt 

ANA.JCKALE 
- 210 - Yazan: Ceneral 01la11tl•r 

Gelibolu'ya Dördüncü Bir 
Fırka Daha Gönderildi 
Hezlren Ve Te .... uzda 

Anw Cep ... el 
Anzeıc HFhMiade hulraa ft 

temmuz aylan niıbetea ıOkOnetle 
seçti. Zaten Jeneral Haaailtoa 
uıl taarruza buradan ı~e 
karar verdikten aonra. Ttırlderia 
nazarı dikkatini celbetmemek içia 
elden ıelea her ıey yapıla1or Ye 
hiçbir ıuretle ileri hareketine 
teıebbtla eclilmiforda. Eaaaea 
Türklerde, fazla topçu muave•ti 
olmadıkça laıilideri buracleld 
liperlerdeıı ptıaktırtemiJecelderini 
anladıklanndaa oalard•a onlarda 
milbim bir taarru bareket J•P
mıyorlardı. Binaenaley:b baziraa 
ye temmuz aylan urfmcla Aocac 
cepbeıindeki efrat 8'perleri tah
kim etmek. ıerllere dotnı yol 
Japmak ve aahUden cepheye 
erzak, mllhimmat Ye ıu taşımakla 
mefgul oldu. 

Bu aylar urfında "dtıımaola 
pyet az mOıademeler oldutun
daa muba,.be yüzOndea tele
fat yolr gibi ldl Fakat ha .. 
talık efrat araı:nda ptikçe 
pyılmışh. Y alma temmuz aJI 
sarfında haıtabk dolayıaile ıeriye 
ıönderilen efrad n adedi haftada 
~ 1400) e ballı olmuttu ki bana• 
da dörtte OçD cliuateridea mu .. 
taripti. "Jl•mafib prek laailtere 
'fe gereı<ıe Mısır' daki depo 
efrada tqkilitı okadar muntazam 
idi ki hRıtalann yerine m&tema
diyen yeni efrat gelmekte ve 
Anzac'taki iki f1rkanın mevcudu 
hiçbir zaman onar bin kişiden 
aşağıya düşmemekte idi. 

Tem muz sonlanna doğra, her 
nekadar gelecek taarruz hakkıa
daki plAnlar el'an gizli tutulmakta 
ldise de, vnrut edecek . takviye 
kıtaaimı yerlettirmek için yap.lan 
baıırlaklardan Anzac'taki efrat, 
yak.oda mühim wkuata • phit 
•caklarını sezmekte idiler. ~a 
biı ortaya yayılar yaJll'!•• der
hal efradın maneviyab yUkaeldi 
ye glln geçtikte hasta adedi de 
aıalmıyaa baılada. 

- Alu•toa Taarruzu -
Taarruz Pllnı 

Haziran nihayetine dotru in· 
9ıte're hllk6metioln Gelibolu cep
hesine dördilncll bir firka daha 
göndermiye karar ftrmelİ lise• 
rlne Jeneral Hamiltoa apatoı 
taarruzu hakkında lrıwrlalDlf ol
duiu plim bir •• daha tevai 
etmek imklnını balabildi. 

Ev•elcede izah eclilcliii 8zere 
Jeneral Birdwood larafmdaa 30 
mayısta teklif ed,lip oo bet ıU.. 
sonra karar.glbı umumlcede ka
bul edilen taarruz plinıa:a Wdad 
aafhası, bir gece hareketi yapa
rak Conk bayına ferduı ıa
bah Battle•hip tepeeiaia (700 
Baby) tepesi:ıin ve 400 rakımla 
tepenin ve iki gln sonra da 
Guo Rıdge tesmiye edilen ıırtlaran 
ıapt ndan ibaretti. Bu hareklt 
icra edi ınekte lkea arazi kaza. 
na' dı ' ç ı tak'fiye lutaata ı&aderi
lece'< ve taarrazua ikinci ıalba-

da Kabatepedea lla1do.a 
ka lar Yarımadanın bir ucundan 
öleki ucuna giden bir htb zapt. 
etmek için geniş bir eepbecln 
yapılacak bir taarruz t .. kll ed .. 
cekti. .. ..,. .•. 

idi M. herte1 ilk ..flwun muwaf. 
falaJetle neticelenmeUe batbyda. 
Acafaa elde bulanan ye gelmeıl 
•alatemel olan Ye laattA gelıe 
hile Mnye Jerleftirileceği te .. 
bit ,,. takYiye lutaab bu aaf. 
-... manffak olmasına kifi 
ıelebilecek mi idi ? 

Saaiyea Jeaeral Birdwood bu 
taammm ilk ufhuam kendiaine 
tabiye lntaab~ olarak tahaia edi
ı.. alb yeni li•a ile baprabilecek 
mi leli? 

Mayııta bonu yeni d&rt liYa 
ile yapabilecejiol zannetmitti. 
Halbakl lauir• lptidalannda, 
ihtiyata iç liYa daha iatemiştL 
Mumafih Jeneral BirdYood'un 
pltm taarruzun temmuzda yapı• 

lacajıoa g6re tanzim edilmiıti. 

Halbuki taarruzun bir ay daha 
teahbur etmesi meselenin ıeklini 
bUsbiUUn değiıtiriyordu. Zaten 
Tilrlder ele Anzac cephesindeki 
mUdafaa tesisatlarını gfin geçtik· 
çe takviye etmekte idiler. 

Bu taarruzun anna{fak ola· 
bilmeai için ıayet .... bir care 
varda. O de t.arrala .._abu 
Anne ko)'1111D dalla fimalinden 
" yahutta enabaadu ltir ilaraç 
hareketi yapmakb. Ba ıurctle 
tıaarruz hareketi iptidasından 
itibaren geniş bir cephe Oıerinde 
yapılar ve Anzac cephesini mu .. 
baura edea Türk kanetleri de 
çemberin hem dahilinden l:aem 
haric:nden tazyika maruz kabrcla. 

Anzac koyunun c.enubunda 
Türk müdafaa tertibata çok kuv• 
•etli idi. Binaenaleyh Kabalepe· 
nio her iki tarafmda da ihreç 
hareketine tevesaül etmek kabil 
değildi. Sahiller tel örgülerle Ye 
mldafaa ıiperlerife tahkim edil· 
eliti sibl mitiralyoılar da alet 
alt na ahnmıfb. Fakat Anzac 
koyunun bet mil ıimalinde (Suwla) 
körfez.inde Türklerin müdafaa 
tertibab •o kadar kuvvetli değildi 
ve burada pek fazla müşküllta 
.. raz kalmadan asker ihraç et• 
mek kabildi. 

lleYaat maHimata auaren 
Sav1a'a n otuz mil civa .. ndald 
Tnrk kanetleri -Anzac cepbe-
8iodekiler mB.teına olmak pr
tile beı taburdan fazla deiilcl. 
O ci•ardaki aahiUer de pek okadu 
tahkim eclilmemiştl Bu uhiller 
iııal edUir edilmez diitmanın 
alefinden .... bir llaillhareke 

• u_-lemia edilmif olacak n ber ıaı 
Anafarta köyleriain •ırda:-. bir 
ileri hareketi yapdarak Jeaeral 
Birdwood'un kuvvetleri karp ... 
balaau Tnrk kıtaataua 11rk
çevirmek kabil olacakta. 

Suvla mıntaka11nı Uaata edea 
iç muhtelif •.ıbn isimleri ba ta· 
rihçede ık ıık geçecektir, Şimal
de sahil boyunca imtidat ec:Jea 
ye Kireçtepede nihayet bulu 
Kireçtepe ıırtları, Ecelmer kör
fezi il• k&çek Aaafarta ka1ı ..... 
ııada cenuba clepu İn• TeQ.. 
tepe sırtları " ~ Anafarta· 
dao cenohu prWye cleiru illea 
Anafarta •rtlan. f llO) kad .. 
yUkıekliğinde olup lngilizlerce 
w .nları .e Ttlrkler-=- ı...i&oia. 
t~pal diye maruf ola1t IHr tepe-
• ,.. ... (300t kaMm ... 
Upule açununlula mdatti. · , ...... ) 

SON POSTA 

lzmir'de 
Hava Şehitleri 
ihtifali 

lsmir, 28 ( A. A. ) - HaYa 
,.a.ıtıerl ihtifali J•pilllllfbr. 

Kaıla me1d&D1Ddaa ulrerl 
lot'a. mektepli&•, halk. .... urın 
•e sabitanc:lan m&rekkep ala7 
plaltllie titmiftir. 

Şehitler bir d•kikalds llatiramla 
aellmlanmıt. ba aıracla toplar 
ablmıt. bayraklar yan lacliril
mlttir. Bu eanada pbirde herkeı 
" bittin Yesalt bir dakika oldutu 
7erde durm\lfbar. Baadaa ıonra 
haYa kuvvetleri, Tayyare Cemiyeti 
Y• memleket namına nutuklar 
dylenm!ıtir. Mtıteakıbea muaika 
matem bavaaa plmı1e bir manga 
aıker haYaya n~ el atq etmlftir. 

Aıker lut'alarımn ıe~t reaml 
ile merasim bitmiştir. 

Şüpheli Adam 
Cenuptan Gelen Bir 

Ermeni YalcalandJ 
Palo (Hususi) - Cenuptan 

relen tOpheli bir Ermeni yaka· 
lannuıttr. Bu adamın vaziyeti 
tetkik Ye tahkik olanmaktadır. 

10 Milyon 
Belediyenin Yeni Bütçesi 

Böyle Tespit Edileli 

Belediyenin (933) bltçelf ha· 
zırlanmıı ve daimi encilmene 
Yerilmiıti. Daimi enctlmea on bet 
gtındenberi bütçenin evvel& YUİ· 
dat ıonra da masraf kıımmı tet
kik ediyordu. Biitçeoio yaridat 
kısmı tamamen tetkik edilmiı ve 
matbaada bait nlaraic ,ebir mec
liıl aıas na dafablmııtar. 

Masraf kısmın n tetkiki bay· 
ramdan evvel bitirilmis, fakat 
bi.- defa daha gözden geçirilme
sine karar yerilmiştir. Daimi en
cümen yar aki toplantısında mas
raf biltçesini tetkike devam ede· 
cektir. Belediyenin 933 varidat 
bütçesi (10, 103,000) lira olarak 
tesbit edilroittir. Bütçe ıebir 
meclisinin tubat içtimamda der
hal m6zakere •e kabul edilerek 
Dahiliye Velrtletine g6nderile
cektir. 

lki ıenedenberi ıebir mediai 
bUtçeyi ıeç aıllzakere ettiti için 
Dahiliye Veldleti hazirandan e.
ftl bltpyl ı•dremiyor ye bu 
Jlzdea de lldltiki gecikiyordu. 

Şelür mecl9' tuhat içthuaında 
hltçe1i bW ederse Dahiliye 
V ek&letl .... nna kadar tetkika
bDı yapar " bUtçe hazirandan 
itibaren tatbike b~tlanar. 

irtihal 
Bir isafta muakaddem Ttlt&n 

ı.w..n klaıyahaneıinde yazifeıl 
bqanda meılekl •ıkı ylbtınden 
bir kazaya maruz kalan ve Cer
rabpat• Hastahanesinde ted•Yide 
bulunan Balıkhane mlldllrtı e .. 
bakı aıerbum Ali Remzi Beyin 
damadı kiroyak r Sabri Halil B. 
dla ebediyete k özlerini yummu19 

b•. e. vazife ltıkı gencin cena
aesi 30 ikinci kAoun 1933 pazar
teai go.I saat 10,30 da ibtifalib 
llzıme ile mezkür hastahaneden 
kaldırrı.cak Ye namazı Akıaray
da v aWe camii ıerifinde kıhn
clıkbn ...,,. EJlp'te aile kabri .. 
tanmdaki mda' malıauıuna def· 
aeclllece•tlr. 

.................. 
s.WW ı Ali Eme• .. ,... ........ ... 

Sayfa il 

GRIPE TUTULMA YINIZ 1 

NEoKALMlNA 
AlcLpada . 

Vac...._za pipe ...... • kanetll mwa. ..., ... olanamua. ıvııdeyıJ 
" kalbi kat'iyyen yormu. • Ye ta k•lik kutulan lıteyiaİL 

Sonu Münasebetile 
24 kanunusani ili 15 tUbat 1933 
0 /o 20 Tenzilit 

Yalnız Çocuk 01uncaklan 1 
Kriatal •ua 
Poraelea blbe!e 
Oyun talumlan 

Yazıhane takımları 

Glimlt kaplamah etJa 
Alb1am, cüada.., pota 

O zerine 
Be1ojlu'ada t.tildaı cadclaialle 314 1111DNWala 

BAZAB DG LiVAR 
Anonim Şirketinde yapılmaktadır. 

VIRILIN FERTILİN 
( erkeli:ler iÇln ) (kadınlar f~ln ) 

Ademi iktidar ve umumt ..... ve ... 
dDkUlmealn• kartı dfnç ha,venıerın 8Udd• 
lerlnden yapılınııtır. Gençlik lcu••etleri•i tade 
eder. 

Eczanelerden ar yamı. P0«ta lrntus ı: 74& 

Bir ffiUsamera 
Dllıı aktam üstn Aya1pa1ad .. 

ld park otelinde Halk F1rka11 
Şiıli Nahiyesi gençler birliği tara• 
fından bir milsnmere verilmif, 
Nezih bir tekilde etlenllmiftir. 
Mllaamere ıeç Yakta kadar de
wam etmit " pk güsel olmuıtur. 

Gece Masabakaları 
lngiltere, ıporun ve bilha .. 

futbolla • ilerici. oldaju bir 
memlekettir. Burada ti.- ıec .. 
leri de futbol ~ ,.,.ı.ü
tadır. Gece mtsabakaları llıttl 

b,H • eo• .,da.ilk ,_..,. 
icra eclllmektedlr. 

iki Buçuk Metre 
· Dtlnyaın en maa boyt. 

adamı baıft• lrJanda da y...
.. 1ctadar. Bu adam tamam ili 
buçuk metre boyunda, minare 
ıiW ..... Wr .......... u
boJ1191l r.P.• btl ••hlei.k 
oldukça toplu ye dolzundar. 

TAV1L ZADE VAPURLARJ 

IZMIR POSTASI 

,.S ~p~ Dhe~ T 
Pazartesi 17 de Sirkeciden h.a· 
reketle Gelibolu. ÇaNkkale P 

lzmire azimet Te Çanakkaleye 
ofnyarak aYdet edecektir. Y oJ. 
m bileti aparda ela Yerilir. 

Adı• Y-itt• Tawilwle llue
• .......... T .. .._ 2.221 

1 FRATELLI SPERCO 
Enrico Sperco ve mahdumları balefl.rt 
Galata 6ıaca Vakıf ban (Fabık Arapyaı 

Han) 1 in ol kat 1 - 10 Tel. B. O. 479~1 
CIE ROYALE NEERLANDAlSE 

Tapur tirk•tl • Amıterdam 
Annn Roterdam,Amı terdam veHamb1'fl 
tein yakında barekeı edecek npurlaı: 

Cerea vapuru ' tubata dotn 
UIJ88N V&pllft fO fUb&ta dofn. 

8anymedn vapura S Marta dotn. 
Or .. tea V&fl\l?U \'l Muta doğra. 

Compagnla ••1•18 Neeerland .... 
npur tirketl naıtuUe n bilumua 
lfeeetfaadafıee •apar acaatalan ara110· 

cbltl m•bberat uye1l1Mie DONY At.11' 
BCJTOH LblAJfLARI lflı emtia kabtll 
edilir .,.. DOGRU KONŞiMENTO ••rl
Jelt llr. 
YA•••• a.,..., Y'.,.a •• Kn.t.ee1e 

it.ar.ut edffek ..,.,.., 

Cere• vapuru 26 K. aanlye doln 
.,.._ ~apıar11 l! ıubata doln 
aanftll..,.• vapura IS ıubMa 

4 ..... ar..... ••puna o lıları. ~fotra. 
A .. ııerdaındao t>.kleoH vap...WS 
U1J•••• vapuru 12 9ub.lta dotru 

--•••••• • .,.. a t*ta 
dotrıa 
Oreale• vapuru 9 Marta dotra. 
A.ııııterdamdan hareket •decek •apaı"-

Cl8nymad.. npıma ı ıabela 

doğra 

Orest .. Yapura ır Şıbata dofra. 
NIPPGN YUSEll KAISHA 

(Jıtpon Yıtpıır kıııapanyası ) 
Yokolıamı., Kobe, Dairen, Tılnrtao, 

Sb.,.gh.&, Bonkoııg, SlngRpor, Colom .... 
Suez, Port Satı, lr.101r, letaıı bul, Pin 
Cenevre, 't alencta Li•erpol ve Glu..
u.-.lan ansı ıda dofr• ...... 

\ Akt..r u ıuı. v clotr~ ı 

Durban Maru 'ap mı 20 ıu•ta 
dofru. 

.,.._ M9r9 nptrnr • ..na 
•otn 
TlllıU&&. ;~u Gı;u&'da. Altan• •akit 
Haoı~da nu. TELLl SPERCO, ENRICO, 
aPERCO •• •AHTUllLAdU a:.ttftu& 

~ .............. ---~ - "1ftıt-l 



Asabın mu~arem•t luv.veti tüleni11ce 
-en küçük bir hefecan 'SOMUZ bit ümitsizlile, en ha&f 
titr uda en tüksek llit l')rültQ hissinin husulOne, hewn• 
Minen her tiaim .. zı .tcızdu"'81* aebep olur. aotan ,.. 
hataızlıklar, he,eçanlar H~ ... Adalin tabletlerinin .,:. 
mrlwrr'i triktn- dier ..,...tati nynırtde izale edllebi8fter. 
Adalan tabletten •ın• zamanda Mabt da kUVvetaenctirerek 
kederli zamanlarda ınsanın bıricik mel•c:,i olan derin 'tiir 
_,.u temım eder. 

BAKER 
Eski m•l•zalann en aarlsl ve bUtUn 

TUrklye'nln en mUkemm.. çefllll 
MAGAZ/lLARIDlR. 

11 ıaounusani na 15 Şubat ·933 
MIVBI• IOti 

münasebetile 

Büyük Satış 
Bütün dairelerde 

Fevkallcle TenzUM 

EMSALSiZ FIATLAR 

BABIB 
Yalm iyi •al ıı llllihazlnla 

.., ... ICIZ satan IUAAzAL--. 

Doktor lbrİlhlm Osınan 

TEŞVIKIYE SACLIK EVJ 
......... ç .... loblt ıt .. U (lG inci mdt&tf pa&a .. )j . 

..... ..... ,,...,. •••••• 11 •· ata •• ,.,.._.. ..ata• 
118...., .......... ........._b .. kaW "tofla.,te..-.T.h ... 
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Biçki Dersleri 
Betiktq dikit 7um11 mldlJrO ŞOkrfl 
Be1tn eeerldlr. B"oldyi tolaybkla· 
kendi kendine öfredr, flata 2 Undıt. 
Tatraya 2 6 kunttur· Yalotı 4ltft 
yard~nda tat.alır. 
B çkt, dikit, fıpkaoıhk YJ r"tm 
lhteleri atmak flte1enfeH , .. JG..U. 
hu uıl n u•••t den •erilir ,,. 
her vatandat kalMK- olunur. 

Ua e~ltJr ._. ~. 

Z.ıh Topun• Alkerl Sana~ 
mekı.tblnden 838 • SM Haeterlııde al· 
mıt oldafa• ıahıdetnamerl uyi e&· 
tim. Yenlılnt alaOatımi.&U tıldılıı la 
hltma olmadıta il&'b ohınar. 
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