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H rice Altın Kaçırılmasına 
Meydan Verilmeyecek 

Ankara, 3 ( Huıuıl ) - Hnknmet herhangi bir 
pkilde memleket hariciaı albn kaçakçılığına mey· 
dan verilmeme1l için ıon gtlnlerde çok eıaah ve 
ııla tedbirler almaya muvafık bulmUf, evvelce itti• 
baz olunan tedbirler bu ıuretle takviye edilmiotir. 
Öğrenildiğine g8re bu tedbirler, latanbuldakl bazı 
ecnebi mDesaeaelerin hurda halinde altın topladıkları, 
bu altın yıtınlarını gizli eller •aadaaile Avrupnya ka· 
çırdıkları ıeklinde yapılan bir ihbar llıerine alınmıo
br. Kaçakçılık meaeleaile uifqan allkadar mekam, 
lttihaı edilen yeni tedbirlere mllTazi olarak huıuıl 

tertibat almııtır. Buraya akıeden haberlere göre, 
latanbul plyaaaıında gGnde Gç. dört okka kadar 
hurda altm alınıp aablmakta, fakat bu mlktann 
pek az bir kıımı diıçilikte kullanılmakta, geriye 
kalan kısım ıa1danmaktadır. Piya1&da hurda altın 
tophyanların adedi mahdut olduğu için bunlann ber-

glln altın almaları, aermaye noktai nazarında esrarengiz 
görlilmektedir. ÇDnkll bunlar ne kadar ıengia olur1a 
olsunlar ıahıi sermayelerinin bu lıe kifayet etmlye. 
ceği ileri ıUrlllmektedlr. Bu vaziyet e1&1lı tekilde 
tetkik Ye tahkik edilmektedir. 

M•fhur c••u• Mad.,. Siroz• 

1 DielomatlaraHükmeden GizliKuvvetler 
Kıymetli bir •n•u tlWlll 

Günün Mühim Bir Meselesi 
• 

Antika ihracatımız Gün-
den Güne Azalıyor 

Memleketimiz &tedenberl hariç 
memleketlere ve bilbaua Ameri
ka'ya antika eıya ibracatile bllyllk 
bir ıöhret almııtır. Fakat •on 
ıamanlarda yapılan tetkikata g&re 
bu beynelmilel t&hret aDnden 
..Un• azalmaktadır. EYnlce her 
"ne antika ihracata yblhadea 
,nemlekete yOzblnlerce lira gfrer
kMa bu para ıon seneler ı:arfında 
lıayh aıalmııtar. Bu ihracatın 
.. ıdet merkezi lıtanbuldur. Fakat 
9lmdild halde .. brimizde antika
cılık ticareti fena bir ••ziyettedir. 

Bu buıusta kendilerile görDıtB
fllmD:ı meıhur antikacılar, bu 
.. hadaki ihracatın azalma nbep
leri hakkında bize etraflı malftmat 

verdiler. Meıhur anttkacalardan 
biri diyor ki: 

- Antikcalık etkiden latanbul 
da çok kArlı ve kazançlı bir mea
lekti. Eaaaen Ttir!:iyenln her "tara
fında bol bol tarihi etya buluna-. 
bunlar yllkaek fiatlerle ihraç 
ediHr, bu aayede memlekete her 
tene yUı binlercı ecnebi para11 
girerdi. Fakat ıon zamanlarda 
piyasaya antika etya gelmez oldu. 
Ttırkiye toprakları eıki medem
yetlerin ana11 olduğu ı,in dlhaya• 
DID en zengin antika hazineleri 
bizim memleketimizde bulumar. 
Toprak altından çıkıp çok eıkl 
de•irlere ait olan bir albn liranın 

( Dovamı 9 uncu eayrada ) 

Ortalığı Velvele Ve Heye
cana Veren Bir Hikiye 

Altın Küpünü Kim Bulmuş? 

HAdlaenın 9•klll 
Haliçteki D ft d ı D•tl•rd•rdakl l•b.-lke bin••• 

e er ar ••nıtiııde 
irkrç gündenberi orlahğı velvele caman bir kllp . cakmıf, kapağı 
e heyecana ver n bir kUp albn açıl~ıı. kUpUn ıılme albn dolu 
ikAyes·ı ag" ızd .. d 1 k oldugu görUlmUıtUr. Fakat i'erek 

an agıza o aıma - ku · b. 
dır B b'k~ .. d .. p, gerekae altınlar bırden ıre 

• u ı uye ngız an agıza t d 
ir bayii me f ld k or 8 an kaybolmuıtur. Koca altın 
• sa e a ı tan ıonra haz' · · . k" 
ıhayet zabıta d . "k 

1 
. meıını kım kaldırmıı Ye ım 

•e polis yal a ıntı a etmıı götürmUş? lıte itin bu tarafı 
L·k . memur arı meseleyi tah- meçhuldü 
ili etmıye ı·· r. 

apt g" uhzk~m görmüşlerdir. Fabrika içinde bu ıekllde 
ımn: ta ılrnta ö had' d lenin esa . g re ı- olaşan rivayet, fabrika haricinde 

6 ve nchcesi d DeFterd d şu ur : mahalleler arasında ıekil ve rengi• 
inde b" arf a YaveclQt mahal- ni değiştirmİf, daha velveleli bir 

ır abrika b" · . · 9dilmektedi . masa ınıa mahıyet almııtır. Bılhasaa kadın· 
)U binada r. 

1 
Bır~aç gün evvel ların rivayetine göre, binada 

irdenbire ç.a kfhn ışçiler arasında çalııan amelelerden biri, kazm .. 
t ç? . eyecanh bir fayia •ıııı indirdiği zaman bir pngarb 

aması tesmı1ı1hr: Rivayete göre olmuı, kınlan bir kUpOn içinden 
nnı eme erı it d k k a lll a oe o- ( Deamancu 11 •cİ earf acla • 

Slr Co1"9 Klerk 

lngiltere'nin 
Ankara Sefiri 
Değişiyor Mu ? 

lngilil ıefirlerbıin bulunduk• 
lan memleketlerde bot ıenedea 
fazla kalmamaları umumi bir kai
de olduğu için yakında yapılacak 
değiıiklikler aruında TDrklye ln
giliz bOyDk elçlıl Sir Corç Klerk 
cenaplannın da memleketimizden 
ayrılacağı haber verilmektedir. 
Sir Corç Klerk'ın, Berlin Sefiri 
Sir Horaı Rumboldn lıtihl•f 
edeceği haber verilmekte ite de 
Ankara logiliı Sefirliğine kimin 
tayin edileceği kat'iyetle malOm 
delildir. 

Muglada Bir Maç 
Muğla ( Huıuıl ) - Muğla Ye 

Urla klllpleri araaında yapılan 
maçta Muğlalılar O • 5 galip gel
miılerdir. 

lstanbulun 
Arması 

Muhtar Etem B. lımlnde bit be
lediye memurunun iıtanbul tehrl 
için bir arma hazırlayarak Belediye 
Reiıl Muhiddin Beye takdim ettiti•I 
dQa haber .-rmlıtik. BuıOn de bu 
armanın bir re1mlnl dırcedlyoruL 

Makedonya Komitesi Ve 
Komünistlik Mücadelesi 

-38-
Hulisa -

Makedonra· komitealnin YugoılaY· 
ya'dakl faaliyetinden kuıkulanan 
Franaa, btr diplomat .-uıtHile 
komite relıt Jeneral Proto1reroru 
noktainuarına kaaanmııhr. Bunun 
için ileri ıllrdntn tehditler, Bul• 
ıariıtan'-. beynelmilel aahada 
malen n ıl1Hetea tecrittir. 
Fakat bu meHledıa doları k~ 
mltenln diter relıl Mlkaylof ile 
jıneralia araaı açılmıt n blr reee 
:feaeral Sofya'da &ldlrBlmftttllr • 
Jeaeral ile h111ual bir mOIAbtları 
olup bu clnaretln iıleame•lnl 
l'lslerlle rlren Peryof Ye Poçef 
leminde iki Bulıar, Bulr•rlıtan• 
dan kaçmıtlar, ltalya'd• Dordon 
isminde bir ltalyaa ajanına uıt• 
relml~lerdir. Sefil dDttUklerl irin 
Dordon bunlar1 lcolayblda hbm•tine 

Yazan: Berndorf 
almııtır. V aı.ifelerl Bulgarlıtan'a 
d6nmek, Mikaylof'a iltihak etmlı 
g~rünmek n Dordon'a hizmet 
etmektir. Fakat hududu reçer 
~•çmez tnkif edllmtılerdlr. 

Pervof ile Poçef her ne kadtr 
hudutta birçok 11kı1hnldılar1& da 
bildiklerini Ye gördDklerinl f van 
Mikaylof'tan bqka11na a6ylemi
yeceklerini bildirmekte inat etti
ler. EsaHn 6lllmle aralarında bir 
bıçak ıırtı kadar bir mesafe bu
lunduju ipa ya beklenilmeden 
lcaplanna bakılacak, yahutta 
Mikaylof'la g6rllflll•l•rl111 muva
fakat edeceklerdi. Her iki tak
dirde de komite reiılnin huzuru
na çıkmak kendileri için elverit-

( Devamı 8 ini aayfada ) 

T erkosun Eksikleri Der
hal Tamamlanacak 

Şehirin Su İhtiyacı Temin Edilecek 

DUn verilen ziyafette hazır bulunanı~.· 

Terkoıun Belediyeye devre
dilmesi ıenff ne don Terkoı Şir
ketinin Beyoğlundaki binasında 
zlyafetll bir toplantı yapılmıştır. 

Toplanbda Belediye Reisi Muhittin, 
Fen Heyeti MlldUrll Ziyat Cevdet 
Kerim, Naha Şirketler Komiseri 
Mustafa Arif Beyler, Şehir Mec
liıl Aza11, Matbuat erkAnı, Şir
ket MUdUrll M. Kastelno ve sair 
ıevat hazır bulunmuşlardır. Evv.elA 
bir haabıhal yapılmıı, sonra bir 
1&londa hazırlanmıı olan bUfede 
davetlilere limonata ve pastalar 
ikram edilmlıtir. Bu mUnaaebetle 
Belediye Reiıi Mubittio B. izahat 
yererek ııbrla IU ihti1aca1Ull bua-

dan ıonra bol bol teminine plı
ıılacağını ve bu itin mutlaka ba
şarılacağını ıöylemiı ve demiotir 
ki: 

" - T crkos idaresinin bugUn
kU teşkillt ve tesisab eski zama
na ait ihtiyaca belki cevap veri
yordu. Fakat bu tesisat bugUniln 
ihtiyaçlarına mukabele edemer.. 
Bizim yapacağımız iş, lstanbulun 
8U bolluğuna kavuıması feklin• 
de olacaktır. Bunu da en luıa 
bir zamanda lemin etcıi~e çel.ta· 
cağız. Bu lı için ıirkıtln bu· 
2Unkll kadroıundaki teuübell 
unıurlardau daima laUf adı ed•· 
cejiı. ,. 



Halkın Ses· 
,, . 

Bele ·ye 
tifinin 

oopera
okantas 

Delediye kooperatifinin açacağı 

lok nt da halk 15 kurut mukabi· 
Jlodo karnını doyurabilccektfr. Ba 
bu usta halkımız diyor ki. 

Abmot Kutd B. ( Sultanabmet 
FJrozağa 84 ) 

- B J diyenin bir lokanta aça• 
nı y 15 kuruta doyunc ya h· 

dar bir vün yemek •erecetinl , .. 
setede okudum. Ben belediyenin bu 
teıebbOaOnO çok b eodim. fıtan• 
bulda lhtlkirla mOcadele etmek için 

undan baıka bir t dblr olamazdı. 
Belediy bu aeneld bOtçeain• lhti
•aı I mOcadel11 için bir tahsisat koy
malı v bir maddede lhtiklr yapıl· 
mıya b ş1adığı saman derhal üca· 

le etmelidir. 

* Salih B. ( Ziraat Bankası memur• 
ı rından) 

- BugOnkCl bayat pabahlı~ına 
ye bubr na karfl, mOnferit aermaye
ler ve aaiyler pek mileaalr olamaz. 
Toplu ıaiy v ıcrmayeoin yapacağı 

faydalı roller daha başkadır. Bunun 
için garpta kooperatifler bfiyfik 
eh mmiy t veriliyor. Belediye koo• 
perat~fi ınemurlarına 'H yOkaek mek· 
tep talebe ine 15 kuruşa yemek ve· 
rccekml • Demek ki bir lokanta u 
buhranlı zamanda IS kuruşa •• ma· 
aılı bir memurun karnını doyurabi· 
lirmiı. Fakat her aedenı bu yola 
gld n ok. Belediye koop ratlfi bu 
teıebbüıile H ticaret v. fazla ciro 
u ulOnG kabul etmlttir. Bu, bir örnek 
oJmahdır. 

• 
Jeroail Efendi ( Hırkai9erif 27 ) 

- Belediye kooperatifi u maaılı 
memurlar için f ydalı olmuıtur. Bu 
eklin diA"er resmi ve huıuıt mOeue-
ler tarafından k bul edilme i çok 

faydalı olur kanaatind yim. 

* Fnııl B y ( Eminöıın D ... lık han o 
f!OKak 24 ) 

- Belediye kooperatifi memur• 
)arına ucuıı: ve tabıi tle odun, k~mGr, 
aoba v air dnğıtmıf, timdi de 
lok nta açıyormu • Az maa lı m • 
murlar cidden ıkıntı çekiyorlar. Hu 
feda r ıınıfı himaye etmek 1 zam· 
dır. Belediy nin bu hayırlı te~cbbti• 

fınü takdir etmemek mOmkün 
ilJ • 

Ka m ınyolacılıl< 
Ak sraylı Fehmi i minde biri 

aun derece arhoı bir halde 
Boğazkesenden geçmekte iken 
yolda te adlif ettiği Refia Hamın 
isminde bir kadına laf atmış ve 
içind 25 lira bulunan çantaiiını 
k pıp kaçarken yakalaomıfbr. 

Bir Sabıkahnm 
Snbıkah 1br bim isminde biri 

Kumkı1pıd Br-hice hanını iımİD4 
de bir kadın n evine girerek 
aof da bulunan Behice bammıo 
iskarpinlerini ve lA tiklerini ça• 

1 rak vuıurken y kalanm t§br. 

ş r rı ar? 
Mah 

• 
ı 

e Ba al arı Şekeri, Fabrika 
t•nde Çok ahalı Sa ıyorlar 

Son gllnl rde piyasad eker ihtikarın bcnıiyen 
bir YB.ziyet göze çarpt·gı haber verilmektedir. Bu 
h b r Ozerfne tahkikat yapan bir muharririmlz u 
neticeyi teıbit etmiştirı 

ileride bAtk bir bakkald 52 kuruşa ıatılmaktadır. 
Sirkeci civannd ki b kkallarda i e kesme ıekCJ' 
fıata ti olarak 54 ve 55 kuruı llzerindedir. 

Bu fiatların takib b mucip olup olmadığını 
tetkik etme e on göre muamele yapmak Tica
ret MlldllrlUğlloe it bir meseledir. Biz toptan ıe
ker atan tacirlerle yaptığımız görUşmelerdo ma
halle bakk llannd şekerin 52 kuruştan fazla 
a tılm sının doğru olmadığım, 52 kuruştan faz• 
laya yapılan atışlard bariz bir pahalılık olduğu
nu öğrendik. 

Yerli ıeker fabrikalarında fstihaal edilen kesme 
fe erlerin ok sı otuz dokuz buçuk kuru a atıldığı 
halde, bu fiat bakk llarda muhtelif dereceler 
gastermektedir. Bu arada Sultanabmet tarafındaki 
bakk Harda dOn kesme şeker fiatları çok değişikti. 
Mesel bir bakkalda okkası 58 kuru satılan 
ke me ıeker diğer bir bakkalda 54 ve yüz adım 

Pirinç Fiati 
Piyasa Cetveline Göre 

Kaç Kuruştur ? 
Öğrendiğimize göre iktisat 

Vekaleti Hindiye pirinçlerinin 
kontenjandaki vaziyetini te pit 
etmek ftzere alAlcadar bazı mües· 

eseicre memleketimizde pirinç 
ziranbnın derecesini ve istihsal 

dilen pirincin memleket ihtiya· 
cına kifayet edip tmiyeceğini 
ıormuştur. VekAlctc pirinç i tıhı!a· 
)atımızın meml ketin ihtiyacını 
kap y cağı eklinde ceTap veril· 
miştir. Bunun ilzerine yeni kon· 
tenjao li tesioe teırinievvel için 
22, teıriniaani için 56, kAnunu· 
evvel için 38, k ounusani için 5,5 
vagon pirinç konmuştur. 

Ticaret Odası piyaa cetveli 
Uz.erinde yaptığımız tetkikata göre 
bu ziyet Hindiye pirinçleri llze· 
rinde müe sir olmu ve Hindiye 
pirinçler! 8 teşrini anide 28 • 29 
kuruş iken k nunusani içinde 35 .. 
38 kuruşa kadar çıkmıştır. Dün 
ynca piyasada yaphğımız tetki· 

kata göre, perakende olarak b~ 
yaz Hindiye pirinci 35, san Hin· 
diye pirinci 40 kuruşa atılmak
tadır. 

Hay ar B. 
Vlaarif Müdürü Dün 

A karaya Gitti 
lstanbal Maarif Müdürll Ali 

Haydar Bey Maarif Vekaletinin 
daveti üzerine dün Ankaraya 
gitmiştir. Bu seyahatin lsto.nbul 
maarifinde yapılacak tcşkilAt ile 
alakadar olduğu s6ylcnmek.tedir. 
lstanbuldaki resmi ortnmektep 
ve li elerle hususi mekteplerin 
birer Müfettişi umumilikle idare 
edil:oe i düşünülmektedir. Haydar 
Bey ilkmekteplt!r hakkında da 
vekAletten bazı emirler alacaktır. 

Ekmek Ucuzladı 
Belediye n rh komi yonu dun 

ekmeğe on para nok anile sekiz 
kuruş on p ra ve francalay 20 
par zammile ( 13,5 ) kuruı narh 
koymuştur. 

İstanbul 
Mahaleller ~ 
Birleştir ·ıecek 

Eskiden 1stanbulda (580) den 
fazla mahalle ardı. Bu mahalle· 
ler gayri ilmt bir ıekilde tasnif 
edildiği için mahalle hudutlar nı 
bilmek ve ayırmak çok müşkül 
oluyordu. Bl.nun için 927 sene
ainde bir mahalle heyeti teşkil 
edilmi , bu heyetin tahdit e 
tevhit kararları umumi vilayet 
meclisinin tasdikinden geçtikten 
onra kat'iyet kesb tmiıtir. 

Bu heyet 928 ıenesine k dar 
tahdit işine devam etmİf, lstanbul 
tarafmdaki mahalleleri tamamen 
ve Beyoğlu tarafını da 1 tinye yo 
kadar muntazam bir ıekilde ha· 
zırlamış ve bitirmi tir. Eskiden 
(2COO) evli bir m halle bulunduğu 
gibi ( 13) e li mnballeler de vardı. 
Heyet yeni işte mahallelerin(300)1e 
(800} orasında bulunma ı esasını 
tutmuı;tur. (929) dan onra he· 
yetin vazifesi IAgvedildiği için 
Üsküdar ve Kadıköy tarafındaki 
mahalleler tnhdit v tevhit edil· 
nıemiştir. Bugün Üsküdarda 
(15 ) evli mahalleler vardır. He-
yet ayni zamanda mahalleleri, 
apnrlımanlardaki her daireyi bir 
ev hesap lınek ıuretilc bazar
lamıştır. 

Şimdi lstanbulun on kazasın· 
da (289) mahalle \'e (6200) o· 
kak vardır. En çok mahalle i 
olan emt Fatih k zasıdır. Bu 
kazanın (83) mahallesi vardır. 
Eminönilnde {45), Bakırköyfinde 
(9) Beyoğlunda (53), Beşikta ta 
( 14), Sarı yerde (11 ), Beykozda(6), 
Üsküdardn (42),KadıköyUndc (17), 
Ad larda (g) mamalle vardır. 

Maha!lcleıin yeni esa&lara gö· 
re tevhit ve ~ahdidi bilhassa 
tuhrir ve vergi işlerinde çok 
faydalı olduğu ıçın Üsküdar, 
Kadıköy tarflarındaki mahalle
leri tevhit ve tahdit için de 
bir heyet teşkili şehir meclisinin 
ıubat toplanış nda karar ltma 
alın<lcaktır. 

Gü •• 
uş 

Pmyasa 'da Gümüş Fiatleri 
Nispeten Düşkündür 
Maliye Vekaleti t rafından 

gümUş para bastırmak için Ve
kili er heyetine yeni bir teklif 
yapıldığım yazma tak. Bu mllııa• 
ebetle piyaıadaki gilmDş flaUcm 

rini öğrenmek istedik. Toptan 
{80) ayarJık burd gllmllşllo dir
hemi dört ve (90) ayarlığınld alb 
karUJ satılmaktadır. YOkaek 
ayarla gilmüıler perakende nr .. 
tile bcı kuruı otuz para Ue alb 
lwruı ara ında mnıteri bulm k
tadır. Geçen ene gUmUı fiatleri 
biraz daha fazla idi. Geç n ıene 
(80) ve (90) ayarlak gllmllşlerin 
dirhemi beş ve altı buçuk kuruıa 
kadar satalıyordu, HUkümetin 
para ha tırmasi bakkındı:kl tell• 
lifi llzerine piyasada hiç ir y • 
&elme kaydedilmcmiıtir. Mamul 
gllmll lerin dirhemi sekiz ile on 
kuruş arasındadır. Trabzon İfi 
tel kiiri eski gtinıUş kemerlerin 
dirhemi 12 kuru a kadar satalı• 
yor. Su gümüşü denilen yükıtık 
ayarlı gümü~ On dirhemi dokuz 
ile on kuruş arasındad ı r. 

·r Facia 
l(üçük Bir Kız Alevler 

Arasında Kaldı 
Dlln Karagtm ·ük'te bir yangın 

faciası olmuş, l O . ük bir kızcağ,z 

yanarak hastaneye kaldırılmıştır. 
Facia şöyle olmuştur: 

KaragUınrük'te oturan malOI 
Mehmet Efendinin 4 yqındakl 
kızı Neci! mangalın yanında oy .. 
namakto iken mnngal devrilerek 
muhtelif yerlerinden yanmıJ, tedavi 
için Etfal hastanesine kaldınlmışbr. 

iki Çocuı< Arasrnda 
Şehremininde oturan K mil 

ve Şahnbettin isminde iki çocuk 
sokakt oynarlarken aralannda 
kavga çıkmış, Şahabcttin taıla 
KAmili başından yaralamıftır. 

KAnunusani 2 
---~ 

Günün Tarihi 

Dişçi 
Tebe 

e tebind 
dül Yok 

Dan Hbah gazetelerinden birinde 
Ditçi n Eczacı Mekteplerind Pro• 
feaör Malıın raporun g8re yen[ 
teıkilat yapddıfı yaulmııb. Dan b 
mHele hakkında Diıçi ve Ecz.acs 
Mektebi Madara Mahir B. bir muhar· 
rirlmh:e tunları ıl.Sylemlştir ı 

• - Diıçı ve Ec:z.acı Mektebinde 
M. Malıın rapotuna gl>re teık IAt •• 
aatab t yapıldıtı h kkıodakl haberi r 
doğru değildir. Hocalard , derslerde, 
muaJJfm muavini rinde hiçb I' tebed• 
dül 7oktur. Yalnız. mOddetlerini dol• 
durmuı olan ıiatanlar çılunlmııbr, 
Bunların 1 rl rine yetifme (lzer 
aıiıtan ahnacak ve bu tekil tuaB 
edecektir. n 

emlekette Yılbaşı 
Konya, 2 - Yılbaıı g ccal :ubltaa 

J"rdunda bir eğlene tertip edllmıtlr. 
Kıı mualllm Meldeblnde müs meıe 
T• baıka y rd m ık U bir balo :y.,. 
rilmlftlr. 

Zongulda , 2 - Halk Evi tar fın• 
dan yılbaıı i•ced ko tOmlQ bir balo 
veril mittir. 

Sluop, 2 - Halle Evi t"rafından 
yılbaıı gecealrtde bir mOaamer• • 
kona r verilmitlir. 

Kıymetli Kitaplar 
Ma rif Vekil ti fıtanbul kOtOph • 

nelerinde bulunan mükerrer ve kıy• 
metli eı rl rin birer Hıteıinl kOtilp• 
hane memurlarından iıtemiıtl. KQ. 
tüphano memurları bu liıteleri h zır• 

byarak Maarif MildürJGğüne nrmiı• 
ferdir. Ma rlf MOdOr:Otu bunları 
toplayarak Ve Alete r6nderec ktir. 

Yeni Müşterilerimiz 
Hamburg Te lıpany:ıdan bazı ti• 

carethanoler İhr cat Oflıi mar • 
caat ederek Türklyed n kuru GzOm, 
incir, kayısı, erHı, elma, armut, kuı• 
yemL keten tol: umu, haşbatt ıu anı, 
anason, antimon, manyezit, balmumu, 
bareak, ltlcnmiı deri, ham deri, av 
derlıi, kuru fasu lya, zeyt nyağr, ba 
lıkvağı, kuru sebH lmak iat dıkle• 
rini:ve Türk tac"rlerile temaata bu• 

1 unmak arıu ettiklerin\ bildirmi ]erdir. 

Bir l<açakçı 
Takaimde tütün iobiaarı de4 

posunda amelelik yapan Talibin 
Oıeriode 50 defter kaçak igara 
kağıdı ve 55 paket asker sigara ı 
bulunarak mlls dere edilmiştir. 
Talip yakalanarak lhtı a. mahke.., 
mesine evkedilmiştir. 

Bir Eve Taarruz 
Beyoğlunda 'I enişehirde knh• 

vecilik yapan Nuri ve ortağı 
Tevfik isminde iki kişi don Kal• 
yoncu kulluğunda Madam Eleninio 
evine taaruz etmişler ve y kalan" 
mışlardır. 

Kilo İle 
Alış Veriş 

1 Kônun usaniden itibaren 11cuct 
Bouaıında kilo tatbik edilmiye bat• 
lanmıştır. Buğday alam e rıatımı d• 
libre ile değil hektolitre ile 1 pıl• 
mıya başlanır.ıttır. 

Dün Borıada lsmir için kiloıu 760 
kuru}t&n kırk sandık ince afyorı 

satılmııtır. Butd y p yasau en Jkl 
l'Üne nazaran daha can 'ı olmuştur.-==-' 

... on Postanııı Resimli Hikige si: Pazar Ola Hasan Beg Digor Ki: J 

- T erlrns suyu işini gaıetc· 

ler }'İne parmak!arma doladı! r .• 
- Eski haınam, ~ski tas ... .... Es .• i çeşme... Eşki ıu ... - E ki mlidnr, esl<i idare.. 

Diyorlar. Sen ne dersin? 
Ben bir t y demem koof 

şu... Malum ya, ıuya tabu"' 
dokunmaya tövbeliyim .•• 



r 
gun 

Türk-Yunan 
Dostlutuna 
Dair .._ _________________ * 

'\ 

Türk Yunan dostluğunun ha
kikatler •e mllşterek menfaatler 
herine dayandığına yllkaek aesle 
ilin eden ıon tezahftr, itiraf 
•tmek lazımdır ki bize bekledi
timiz bir ıeyi 6ğretmedL Bu 
cloıtluğun eaaıını kuranlar, bu
•uo tabii ve zaruri bir ihtiyaç 
olduğunu ti ilk Lozan konferaa
ııadanberi anlamlft hlktlmleriDI 
••rınif ve o yolda yftrtlmiye bar 
lamıılardar. 

Arada ıeç•a bu doatluj'a 
muhtelif imtihanlara tlbl tutan 
lal~eelerdec ıonra, pmcll, a1al 
1e11, ayoi huaretl• itilmek bize 
tuhaf •• l:»eldenmea bir .. , sibl 
relmedL Çllnkl bia do.tlapmuu 
YWirkea bilmukablle bize Yeril•• 
Ye deftlllı wadolaaaa nlld.mua 
...... lal'llllbJ& ..,._,... ................ .....,.. 
clir ld Türk • Yaaa clodlul
Pemlt •ca laıclilel... .. ..... 
tqadıtı baaual naaf bllhH• ... 
laiyetindeld bu ....a.ı,et Ye 

•tlamhkb. 
Harp IOllll dlDJUIDID takip 

ecleıekliil iatirlka neticeli, ml
naaebetleri bozulan Tlrk-Yuau 
milletlerine, zaruri ve ba1atl 
ihtiyaçlar, bu IDzumu pek pbak 
aalatb. Yunan deYlet relalde 
düil olmak ttzere dllnkl harid 
ll1u.t1n bugOnktl maakkıbl Bat
vekil M. Çaldaria vı arkaJqlan, 
l.a doatluk için kalplerinde tap
clakları aamiml duyplann ba 
noktadan, law ....... bizde de 
••keeinl balacaldardar. Baaclaa 
e•ia olmak .......... 

Bursa Güzeli 
Dün Belediye Salonunda 

Seçildi 
...... 3 - Belecllye ealoaua-

...

.. Japalaa lkellik mllaabakaa 
1ecaah olmut. lıtirak edea tla

llllD!udao • 7 numaralı Sac:Wlah 
Beyaa kerımeal Lema HUt• 
lllriactUji kuaam11br. 

Bono Çıkanlmıyor 
Ankara, 2 (Huaull) - Y eal• 

de~ ıayrimübadU bonoaa pkuıla
c:agına dair ortada dolqan pyl
lzet'ine Maliye •lllt•n Ali Riaa 
a., demiftir ki: 
a1..1_•-boGaJrimtıbaclillor için Je-
ue~ DO çıkanlmua baldoncla 

~clillk lıiçbir tuanar 1oktar. 
uu tafl- çıkarılacak olu hazi• 
tahvillerinden plat ol1a verektlr. 

Esnafın T esçili 
Yeni aene mb ... betile Ti-•t Odua 20 klll'llf tlcret alarak 

bll6.auaa eınafna te~liae bqla
.. lbr. 

Vaşington Sefareti 
Fethi B. y · 

:-ı:. edllece11ı:c -=.a-::: 
maltluaat be,aa et-ı-tk 

._... B. dla. k A :--- • 
fitmif tir. • ••• nakaraya 

Bir Cinayet 
lzmir, 2 ( Hususi ) - Buaaa 

Menemende bir:cinayet oldu, Ha
ttee adb bir kadım ve kızını, Ha· 
Ueeaia damadı öldllrdtı. Katil 
1 .. alaaarak Adliyeye teslim edildL 

Gemi Kurtarma 
Şirket Hüku;et lnhi.sanna 

T Geçiyor 
· k Irk ıemi kurtarma Aaoalaa 
:k;~~ klnunaanidea itlharea 
k f &...-- Pçnaektedar. Lld f}r-
•. nı _, ~S'eliae (IO) W. L.-

Jlli& Ji!uı ~- biçUmipir. H .. 
lıtmetia tirk•tWd he..- _..._ 

lttif. ,__ 

[Son Postanın Resimlillakalesi a Şans Ve Maharet a J 

1 Herhanfl bir Ujat oyaauda 
ıuı kadar maltantla de lnymetl 
Yardır. O,.•• IJI IJllmlJor•aat• tu• 
klff d•jllcllr. Fakat puıaıı ol .. ıaa 
müaretlalı de mu•affak olmaaıa 
temine 1etmeL 

2 - Ha1at ta Wr ..,..nr. Bura· 
da da tabla kadar ... antla roll 
nrdır. l.tedltlala kallar taliWI olu••a. talllda verditl fıHatludaa 
1.tlfacle e•eck kabill1etlalı 1olc1a 
netlceJI alamaz11aız. 

3 - Bir kltıt oyun•au lfre"m•k 
lpa ıa... ıarfetmek ilzam olduf8 
riW. bayat oyaauau ltnnmek içhl 
de uman H teerlbe lbımdır. Her
PJCl•n enel ha1atı 6frealniz. 

SON TELGRAF HABERLERİ 

Tayyare Cemiyetinin Davası 
93 Bin Liranın Verilmediği, Davanın 

Bir ihbarla Açıldığı Anlaşıldı 
Ankara 3 (Huıaal) - Millet mecliıinin dünkll 1 den ve Tayyare Cemiyetinden aldata malamat Ye 

lçtfmamda Maniaa meb'uau Refik Ş..-ket Ye Konya ceYaplara lıtinaden lsahat verdi. Mlteakıbea 
meb'uıu Refik Be1lerin, hakem mahkemesince veri- Maliye Vekili Abdtllhallk Bey, Maliye Neıare-
lea karar Oıerine mDlga doaenma cemiyetinin ziyaa tinin o zamanlar mlnuebette buluadutu baakalarıa 
utratalan 93 bin lira alacala hakkındaki ıifabl ag. heaabı carilerinde de bayle bir para verildltine aalr 
allerlne MiW Mllclafaa Vekili Zekli ve Maliye bir kayde teıadllf olunmadıjanı ılyledL 
Vekili Mutafa Abc:IGlhaUk S.,ler cevap verdiler. Maliye Vekilinin beyanatından ıonra verile• 

W S.,, m11ele etrllaada M.U,e Vekllet111- kahat klfl pOlerek ruınameye ıeçlldL 

Kıral Sefirimizle-Türkçe Konuştu 
Sofya. 2 (A.A.) - Anadolu Ajanıının lauaual Klmil Beyefendiye bilbaua iltifat bu)'W'duktaa 

muhabiri bildiriyor: ._... çt»k do.tane bir tnırla ye tDrkc• olarak 
Bu-"- reni .. - mllauebetil Al k d N Gazi Hı. aha laabrlannı Ye aflyetl..W ......... 

..... - • • 1an ır e- Ye eni Maeala Tllrki e için baJaıiı " b..eketll 
Yilld Katedralinde icra edllea btl1Dk ........ oha!.. tewi .... ~ Reilldbalaar Huretlerlae 
IWsar Kıralı Boriı Hazretleri, Tlrldye Elp.ı Tnfik m11habbetldraae Welerlaill iWAim rica •t•ftlerdlr. 

lranın Harp Gemileri Petrolsuz Kaldı 
Baıra 2 (Huaal) - ltaı,an tezılblarıada Jap .. 

larak lrana aevkolaaaa yeal lraa topçelcerlerinha 
efradını ltaj yap•J• kabul etmemuiaclen dolayı 
ae-Uw ltalyan teaılhlannda ıapbnlmıılardar. 
ltal1a'de yapılan lran ıemilerinin adeCli alhdar. 

yolda muotlan bittitl içla Mubammere dYannd• 
Karun armaiında demirlemiye mecbur olmutlardar. 

Bunua haricinde lran h0k6metl lngiliı tezılb
lanna Dç filoluk bir tayyare 8İparİfİ ••rmiftir. Ba 
tayyarelere Amerika• motlrleri konacak •• bir 
k11m1 bombardua• taJJ = e1i olarak inp edilecektir. 

Ba ,...Uer daha enel la,Wz tuılhlarana .tparif 
edilecek iken latillı h&kimetinla lraa zabit ye 

Vekiller Heyeti 
Uzun Eir içtima Yapb 

Ankara. 2 - Heyeti Vekile 
bugln Hat 4 te lamet Pı .. nıa 
ri1a1etinde mtlhlm bir içtima 
aktetmiı ve içtima 5 uat kadar 
ıtırmDıtOr. T oplantada Parlat• 
Saracotlu Şnkrl Be1l• da,mler 
•dilleri tarafandaa parafe 
eclllen borçlar itillfnam•illln 
tetkik edlldiii anlaplmaktadaı. 

Par1mııı koruma braraamell 
l&erinde baza mtllüm tadlllt Jfr
palma11 da muhtemeldir. 

Bursa'da Hal 
Buru, (Huaall) - Barla S.. 

1-11,..inia yaphrmq oldaja bl
Jllk •e url aebıe hali ile baoıa
rm llÇalma meraaiml kalabalık 
zevat m&vacehe9inde yapdmqbr. 
c 

J • u . S 1 Ergani Bakırı 
Gazı cız. nın e- H"k" M d . 1_, k 

:ı • E'/ı u umet a enı .-etece 
galıatıerıne e Aakara.3(Huuaı)-Erpnı bam 
mır,,et Verili••or •• cı-mı. ••tnmeai .. 1a• .. 
~ ~ met tetbirler dlflnmeld:edlr. Bu 

Ankara, 2 - Gasl Ha. ain tetkik madenin itletflmeai memlekekete 
Myahatlee lnlrada ço~ blyllc Mı blyllk bir ıerYet teaiha edetldlr. 
ehemmlpt werUmekt~dir.. Seyahat Bmaaa i~a de pendiferia ora1a 
tatil " tltiralaat "J•hatl defll, kadar tltmeal lhımclar. Oa mll-
...... Wr tetkik .. ,ahatl olacakbr. JOD llra1a mal olacak olu ba 
~ .. Vekili Celil Beyin de Reili• lo11m ıimendiferia la ... bm bal 
...... Ha. nia refakatlerlacle aeya-
llate lftiralderl, ba ..,ahat menuu lcin bOk6metçe azami fedaklrhk 
laaldcında ıtzel h'r ftldr ~ereltdmek• ibti1ar edilecektir. 
te•. lktaaat Vek11i ile bereber baaa L 
•lt•bu• .. ••r d• ltulan•c•ktar. s.- Bir Takdir evbası 
1ahat ea aa bir •1 •&recelctlr. 

Büyük Elçilik 
Ankara, ( Haaual ) - HllkG

met pt.li 1~da KAbile bir bl
ypk elçl tayin eelecektir. 

Ankara, 3 (Huaual) - Alman 
Reiaiclmlauru Mare .. ı Hindea
burı Kar•denizde karaya oturan 
bir Alman Yapurundakilerial 
ilimden kurtardıldan için Kna-
clusderedeki tahliaiyecilerimize ltlr 
takdir levba11 g&ıdermlttir. 

lSTER /NAN, iSTER iNANMA/ 
ılretlle_ ıı idi tanue plra•s.,...111111 ı ••••be •wmft : .. ~ttq:.:,~.;-~·ıtf•• sr•.-• ı~ldL Allala • Ba parQı •l••lcla fHDi/emiu ve Nta· 

•.altarelc .W• .,.,, .~~:..r;;:-~ ........ llllftısa lcarp ol• 111er6atigetimb 6ir icat 
a .... a......... ............. ,. r-ro-= • ~-&.- artmıılır 

...... .......... 11ıııt-..t1M ......... • ... ..,.. •• 

1NAN, /STER INANMAI 

Sözu 
Eski İle 
Yeninin 

K sası 

Bir ıWukagesesi 

·--------------- N ~ Buhran deyince artık kimae-
oin aklına aıtma buhranı, tifo 
buhranı, qk buhranı ıelmiyor, 
bu kelime arbk IOıatte, .. yirmiacl 
uırda kAinab aaraan para 11kıa-
bıının bu laml" diye ıeçecek. 

Buhranın aebepleri, buhrama 
aeçmul için çareler dOnyanıa 
her taraf.oda arqtınldı, dlfD
nlldtL AlAkadarlana bu menucla 
yazdaldara yuaları topla•ak ok• 
IDIJa bir &mir 7etmu, hatfpleria 
llyledltderi natuklan biriblrlae 
eldeaek; çeneleriaden yaka eWt
tfjimil lıa1nanalana dttnya ka
ralaladanheri yapbldan W. 
patlabcı dardarlar'DUI yekta .. 
DU rlitede lnralnr. 

•aa1ınm Yari,. c1mı..ı kadar 
.. bulana .. ,... " ca.1911 -el....,_ dillade ulaa oldu. 

O.imde dla1•J1 akHttlna 
bir ,. .......... Guetelerla 
llllaifel.ı.e ... ,...., ..... 

Sülfel• laeP iti yol•cla la
....._ keylfle vakit ıeçir_., 
lerl prlvla lllalarile dolu. Y ... 
yeal filmler, tiyatrolar, bular, ı~ 
llaolar, oteller, balolu, muk• 
balolu, caabaz•eler, •isler, 
mmlk holler. 8-rlarda •balllara 
kadar, batluı •••ide d'
laoYarclalar awç avaç para 
laarca1or, .. ,1wa. &alerbade 
keyfi luvama plmif aarbot
lann nlralan dayaluyor. O.. 
siDol.r dolup tafap boph1or 
ılnemalara bir aYDı leblebi ..,.,. 
Mil bir taneli yen dlfmlyecelr. 
Ve klbıat etleni1or. 

Akhma bir hlklye ıeldi: Z.. 
Hm bir uld uman Talili, aclam
larıaclan birini kasabalara YeıF 
tabslli• _ ılDdermif. TaWlclar 
dla .... V.U iol'BUll= 

- Alla& •• laalcle? 
- Çok '-• Rllpttel 
- O baltle ba ..,_ w...,ı,t 

ilci milli aU.. 
TWilclar sit• iki mi11 

•erai alm1tt danmlf. VaU ,.._ ...... 
- AlaaU .. lle•cle? 
- Kaa .... ,.. 
- O Wcle bu ..,., Ye1sf;ti ' 

iç miali alL. 
Oç miall •erıiJI bamllea cll

aea tahaildar Y&llaia tekenilr 
edea ayal -liDe: 

- A•• Ef•clim, ..... 
laalk bitlda. ıobldanla .pktaa 
.......... cıauılerl ..... ,. 
kape lalerlacle allafaa etlas te
aaldar k-irecek bra .._. 
bula•Jorl 

- ô,le iM dlrt milll alt 
-TU.Udard&t -.U ..-

tiJI ele aldıldaa .._. Y&ll ... 
1'11JOI': 

- Alaali ae aa..cle? 
- Sorma,.. efendim, Wr el• 

blf, bir RYk " aefaclar sidl1or, 
~ela tuını tarapu 1ataa 
ke,febaiy~ _ tidi1or, llbn e.t .. 
rlnd•n ubalalara kadar .. n kata. 
kahalu tafayor. V allı 

- Hala, diyor, artık k .... 

* DQfllal1oru: 
Bu dOnyaya aaraa aewk n 

aefa ıalganı acaba buhranın ha
kikate geçtiiine delilmi, yok1a 
buhran canlarına tak dedi de 
tuım hwajını salan "oldu ola-
cak diye YUr patla11aa mı vurdu? 

Balkan Odası -
Pek Yakında Faaliyete 

Geçirilecek 
Balkan Ticaret Odu nıa bir 

aa evvel faaUye reçmek lzere 
bazırhkta bmw..ı ... için Balkaa 
Odaaı Heyeti idaresi yakıada 
Uk içtilaaam akt••cektir. 



: J 
Ziraat 

1 
Ziraatte 
Yeni Sene 

Bize ziraat buıueandak 1 
mtı9kGUertntd IORDQS. ·- ......... 
•Çi~İ• U IİZİ ,açlükteD 
kurtaracakbr. 

Medeni bayatta, yeni senenin 
talih getirici bir devir yaşatma11 
için kıımet tecritbelerine girişilir. 
Herkes senenin başlangıcına ken
di bayatlan (berinde iyi bir tesir 
Japmaam arzu edici hislere ka· 
palmakbo nefi.&erioi kurtar~mu. · 
Hayat a batla yorıunluklanm 
,okleae Jlkldene aene aonuaa ge
tlrmiye muftffak olanlar c:aadaa 
hir ohl diye bilmek için tali t.. 
•Y•D 7enl ıeoeyi baretle bekler 
dararlar. Eneli her aile camia11 
o ıenenİll ııbhat we aadet geti
rici bir sene olma11m dilerler. 
Tabü hayallll mDbtaç oldaju 11b
W ft' lıbal ba c:lilejindea IOllU 

lf •• menfaat hayatuua dilekleri 
bqlar. liayn işler, menfaatli•• 
llaançla Mliceler verici çal•ıma
lu ana ederler. 

H• mealejjn bu yoldaki dl
flDceleri tetkik ediline pyeaia 
ayni hedefe Yarmaktan bqka 
bir feJ olmadığı g6rlllr. Y aha 
laedefe ulaft·nca yollar biribiria
clea farklı ve dolambaçhdır. Dua 
malelderde de büablttln aylmı 
yollan takip etmek llzımgelir. 
Malek hayabaan ba değiıea n• 
aiyetleri meslekler aruanda bir 
.. .t tezat blaıl eder. Şehir ve 
kasat.a balkmıa iltedilderiai kly 
llalla 1.temez. KlylBnOo yeoi 
1eaeden beklediil talil .. birli 
t....nrle kUfllar. Glaefli. tath 
haruetB bir ıh Ue b .. r.,u 
Jnİ ane st-tli slttiii mlddetçe 
me••• ola feWrliaİD birkaç 
.. llerWDdeki kl,ta dltbceli
cllr, mllteeuirclir. 

GGael han lltiyea ..wıtiJ• 
...abl "- beldiJ• .., ..... 
aru:ada ae blJtlk bir dilek hrla 
Yanlar. Glnl ha9a11111 ıuiati. 
ejleace temin etm• 18hlrli için 
~ .,.. edilma au"?, Fakat kay
la ele, toprapu ıGbreliyecek • 
tabB Wr kunettea ......._ kal
mak latu mi laiç.. Kar, ka,11 
~ en ba,ak dilektir. Karla 
••ı'J• ,- ... ._...et n 
••hll -- cle•ı'dlr. 8-clu 
..... tabii .. t.li -- Yal' .... 
.. .,. Kar MftDID .. ( Azot ) 
maddesini beraberinde topnja 

AÇS • aot • - Pftçillk UJa
blldafd ftliyet .. ka,aetl ...... 
lik laa,abnda ( bant ) • .. , .. 
tin• maaclildir. 

Kar ton+ kabarbr, blcek 
1umartalannı. dıhlerinl 7akar 
ft ~lllr, topra;.a içinde ,.. 
..,.. fı,.W. mikropları huler 
laa mretle toprap naaialqtirir. 
ıeçlmi olmıyaalana .. ald 1a bir 
ekmek Juİlli tublr. cledilrleri 
tibl aermayuiz ciftçiler de •iki 
kar bir pbre yerini tutar. der
ler itte 7enl ıeae için çiftciain 
eD b&ytık c&feii 1932 HDelİ 

meinleketi -- bir k•aklak U. 
kub kavurcla. Huinadan --. 
el teırine kadar ayt.rca ,..._. 
...tak ylbilDclu .. CAms) bo
sulabildi ne de nadu açılabildi. 
T arialar İfleamedi. tollllınlar ekil· 
medi. Dabal nvel kıt ve 
J• mabnlltı deler kiymetilli 
bulamamafb. Y eal .ır,im içinde ha· 
sırlak yapılamaauşb. Ziraat haya• 
bnda g an aeçtikçe artan bir 
l&kıab bqlamıfh. Eter ikinci 
lettİDİD yağmurları imdada ıü
meaeydl kert>;ç)eşen tarlalar iıfe· 
umiyecek. tot •• , ., T -.r ,.•-ir•-i··e· 

A 

• 
J Memldel Menzanıları 

.................................................. _./(aradeniz 

Ceyhan Güzelleşiyor Sahillerinde 
_____ Hamsi Bolluğu 

Halk Kış Geceleri Sinemalara Gide
rek, Toplanarak Eğleniyorlar 

Ceyhan tHu- .-.r v kıt gecelerinde bu 
1Usl)- Şehrimiz ~emaya giderek, 
aeaelerdeoberi bae aileler kendi ara-
lamsm bir halde lannda toplanarak 
idi, aokaklarda eileniyorlar. Yal-

çamurdan ıeçmek mz balkın ve çift• 
imkinı 1oktu. çinin oq'elİDI ka-
Belediyenin bim• 
meti ile aokakla
nmaz tamir edil-
mektedir. Ba 
itibarla pbrimis 
bira tem bir ............... 
Son ıenelerde Belediye ve hallan 
f aaliye.ti aaye1inde ıehrimiıio 
.._.... blyllk bir dejipldik 
hlı.I olmuştur. Yeni bioalar Ye 
yeni lnpat az da olsa phrimizl 

Bahai Tarikatinin Men
auplan Tevkif Edildi 
Gaiantep, (Haull) - Bahai 

taribtille IHDIUp olanlar tekrar 
tevkif eclilaaifler •• ewakLuile •lrlllde Aclua mahlıem..me 
1ewkedilmiflerdlr. 8a tarikate 
meuap olap ta llUIİll •• Adana 
tla Wmalar ela tevkif edilmi.-
1-dir. Hepainin mabkemeai bir
clea Acluacla garillecektir. Tetkik 
edilclikp tanbtin intipr Nhua 
s-lflemelrtedir. Temi edileale
rla alelerfnin ele ba tarikat• 
.... alclaldan tahaldnak ........ 

lzmir'de 
Y .lhg1n Çıkh Zarar 5 

Bin Liradır 
la.u. (ıw.u.I) - KeçecU.

&le '1111k AbdlUradir P ... ha
....ıa mJOrPDCI tanfıada iflal 
edil• odadıa JUpD çakllllfbr. 
Yanım oa oda, bir cllkAa •• bir· 
depo 1..cLktaa ..... .aad•ll
mD.flllr. Yanan tlkcar 91yumıa 
miktan bet l»ia lira kadar tah
min edi&mektedlr. 

:::us 
cek n 1932 1eneal tider ayak 
çiftçiyi periıu ederek ıeçip 
aidecekti. Fakat 16çen için saadet 
olsa da ne çareki kalanlar içira 
feliket vard r. Temenni edelim ki 
ı:"raatte de 1933 sen~si hayırlı 

' 

a., ... nın ulllUllll _ ...... 
çok ıirinleftirc6. 

Geçenlerde ıehrlmlscle yeni 
bir Iİaema daha tesia edildL Sa 
IİDema da tehirde bir gece hayab 
uyanma:ıına 1ebep oldu. Halk, 

.,._.Yurdu .............. & 

Çeşme, (Husul) - Kaum•• 
Geaı apor JUrdu ite Alapb 
idman ocap arumclaenelkl ala 
bir futbol map ,..,..... n lpOr 
yurdu, 2·4 ıalip ıelmiftir. 

Oyunda bllhama bllp 1s.,.. 
tanı Mehmet Beyle Slle,maa 8. 
çok ma•affak olm .. tar. 

Maraş'ta 
Kuraklık Denm Ediyor 

fttarat (H....S) - &r bapak 
•Jdaaberi de... ..._ kmaldak 
meuaat lberhlcle tallrlhat ,ap
llllfbr. Ba ,. .. , .......... 
J•t yapmak sararetl .._ olmar 
tur. ilk atılan tolaa•lu tepralsta 
kuruanqtur. ---Diyar•elcir'de Sil Derdi 

Malat1a, ( H.....ı} - Dl,.,.. 
bekiria ıu derdi t.ıRedAmek ize. 
redir. Nafıa Veklletl Sal1r lcla
rui Mölıeaclilleriadea Necip Ber 
bura1a ıelmif, Abdalla Arap 
16lile Saltan, Horata, Tab.., 
Derme ıulanada tetkik• b..
lamıttır. Bu aalana pbre llaleli 
dDflolllmektedir. 

ye uprlu bir 1e11e olaaD ve ._. 
bqı Tayyare piJaDIOIU her kime 
dl1pr1e düplla, likin çiftçinlo 
tarla1111& da bol bol _, pİJ ... 
ıoıu dDtıiln. - Lütfi AFif 

pran 1eı1De ıeJ, 
r•tmaraulaktur. 
Klyll tehirli 
laerk• tlaiml bir 
intizar IPM• 
,. ... lteld..U· 
tec:Ur. Eter 1D 

lblrkaç ılD içinde yajmur J•t
mıyacak olana çiftçinin eadİfeal 
daha siyade artacaktır. Yeni mab
aulfta bereketli olma11 i~ mutlak 
ıurette yatmura ihtiyaç •ardır. 

Hililiahmer Şubesi 
Teıkili 

Ce1han ~~==--•i) - On bet 
sGadeaberl bawzda "'"'• 
HilAliahmer mlfettiti Fahri Be1 
cuma glal beledi7ede ahallJI bir 
:araya topla7arak bir takım qha
llD aalabi7et aabibi olmaclaldan 
halde JO&-ılaklarcla balanclald.. 
,,.. bildirmif ye yeni bir merka 
lıe,etl tetkil ·ederek cemiyeti tek
rar ib7a etmelerini rica etmietir. 

Neticede Dr. Fatin Be, leil, 
tkcardan HaHI Efncll vemeclar, 
Twan &., de kltip latihap ... 
..... cllr • 

Eliziz'de 
3 Bin Lira lhtilU Eden 

Bir Sandık Emini 
Ellliz ( H1llUll ) - Palo, 

Kiti, Çapakçurda kaçakçalak JIP" 
mak için Halebe afdip plealen p....._ lmal111111 " lrapkplar 
pamya cl&tlrllmlflerclir. Kaç.ite 
çalar atlarile Ye ..,a1...w. .,,,. 
kala•m..ıar, lhtıua ..ıakem..._ , 
Hneclilmiflerclir. Kaçany• ..... 
ftffak olu . 3 kapkça takip 
edilmektedir. 

* Palo Suclakemfnl wemeden 3 
bin kllar lira llatilla etmek ....... 
al\mcla tevkif edilmiftlr. Mildclei
•-1 1andık emininin ewiocle 
,.pbia aramada lbtill8 edllen a 
Wn Hra11 ltalm"fblr. 

Mapam (Hu1Ull) - Kara 
aiı aahilleriuin pek makbul 
pek meıhur bir bal i• -.ard 
Hr.maL Balıklardan hammi, 18 

zelerden patlıcana çok 
Patbc:amn dolmua olar delil 
bamuia de olur. Patlıcuclaa 
me yapıldığı gibi hamaiden 
yapıhr, patlıcanlı börek ıi 
hamıili b6rek te -.anlar. Patlı 
tavuı, bamıinin tava11ndaa d 
iyi dejildir. Pathcandao 
J&pılmaı halbuki hamıidea ya 
lır, pathcanm çorbU1 olmaz, 
buld bamaioia olur velbaaıl 
al patlıcandan daha aiyade 
neYvll kabal eden bir yiyeceıa111 
itte blttlo bu laulDli7etlere 
oldap içia Karadeniıliler 10 

lanac:la bamliye 1Ji Wr .. 
\Wirler. 

Ba 1eoe hamal çolr bol 
koYUI yllı paraya atılmakta 
bu deniz bereketini yiyerek i 
tlbllk etmek kabil olmad ta i 
glbre makamında fatimal etm 
zarureti h.uıl olmuttur. Hamıril 
fimdi kova kova portakal •i 
ı...,nıa k61derine d6klllmekt 
Ajaçlara çok faideai Yarda-. 
a7da burada 3 bin liralık ha 
aabfa yapılmqtar. 

Şarkışla' da 
Kış Bastırdı, Tren Yol• 

cuJan Artb 
Şarkıpa ( Huıull ) - Hav 

Wrcle.bire boaulmattur. iki 
denberi ıehre Ye civara kar y 
maktadır. Ka•bada itana kah 
bia 10 HDtimetrecllr. 

Gerek burada, gerek Toaoı 
k111mık •• kwl laaatahja ...... 
mıtt r. Kıt Jlalnda Sana 
Ka1ıvi ara11adaki otomobil m 
nakalab dur•Df, tren 
ye trenle naldi1at yll&de 
aiabetiade arbmfbr. 

Karaman' da 
Türkçe Ezan Okundu 

Karaman ( Humll) -
burada ilk defa olarak tir 
uu okumuttar. 

• Kuaba•11111 bujda1 
cariUından Kamer zade " o 
Raaf Be1ler mekteplerdeki 
ldmaealz ve yobul talebeye 
aylık ekmek teniini tuh 
etmitlerdir. * Ha•alar 1011 
slyad..Ue •oialr gitmekt 
Çiftçi ba Yul7ettea 
etmektedir. Sokaklarcla Nlar 
tutmllfbır. M. T ---Suriye'do 
Tütün için inhisar Şe 

Kabul Edildi 
Şam. 1 (Huaull) - Suri 

hlkameti ttltlla içia iahiur 
Iİllİ kabul etmiye karar ftlm 
Fakat bu aabada derhal tatb · 
ta 'pçilmelİ m&mklln elamı 

cakbr. Ba aebeple bandrol 
bir mtltldet claba devam ed 

SuriJı Çiftçisine Yardul 
Berat, 1 ( Huaa1l) - S 

btlk6meti, son ıllnlerde 
Llbnu banka11ndan iı 

edllmit olan beı yG• l>ia 
malıtaç çiftçilere dai•bluJ• 
ftl'IDİftİ r • 
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(Siyaset Alemi l' B A B i Ç 1 T 1 Gönül işleri ~ 
Rüzgar Ekenin 
Hakkı Fırtına 
Toplamaktır 

MilU Çin hllkümetl Comlyt1tl Ak· 
" ına ~ir nıOracaat daha yapb.Japon• 
yanın ışgal ettlti Oç Çin YlJiyetlnin 
Cemiyeti Akvam mukanleal mu• 
cibince Japonyadan l'erl alarak Çine 
l de etmesini latedL Aksi halde 
Çin hükOmetinln urııum! Hf•rberllk 
Jap rak Japony ile reamt uıu• 
harebe haline geleceğini blldirdL 
Cemiyeti Akvamdan bir ıeı çık• 
madığına g8re, ihtimal, Çin hOkQ· 
melinin böyle bir har kelini o da 
d" ?rt gözle Lekllyor.Ta ki, aıraeı gel· 
clığl zaman, Çinin emrivaki yaptı· 
fanı ve ce iyetin nihar kararını 
beldemediğirıl aöyliyerelc kendi 
manevi haytiyetinl (1) kurtarsın. 

* Avuaturya cDmhuriyetf, lktıaodl Ye 

ali noktalardan çok feci bir vazl• 
fettedlr. Evvelce yaptığı üç btikraza 
U veten bir yeaiıinl yapıyor. Bu 
lıtikraz 350 milyon franklıktır. 100 
milyonunu fngiltere, yüz milyonunu 
Franıa, geri kalanını da ftalya ile 
diğer bazı devletler temin edecekler. 
Bu münasebetle Fransız Meb'uaan 
Meclisinde •ayanıdikkat bir münakaşa 
oldu. Bilha&1a Hfr cenah meb'uı!arı, 
bu latikrazn munfakat etmek ide• 
mediler. Paramn verilmeaine taraftar 
olanlar lae şöyle bağırdılar: 

"·- Avuıturya'yı beslemi1ellm de 
Almanya ile birleşsin mi ?,, 

Muarızların cevabı ise ıudur c 
- Avuıtu .. ya bu parayı on Hne 

ıonra iade edebilmek kaydile almııtır, 
1 rıa parayı ver:r, ılizünden kurtul

Uf olmaz mı? 

* Bu iki h6dl1eyl iıteuUdlği kadar 
illlltmak mümkiindOr. Blnnetice çıka· 
ralmak icap eden kıııaa ıudur ki 
buarün, beynelmllel obada bir oto
rite addolunabilecek merci kaJma
mıotır. Parası olan devlet menfa· 
•t satın alabiUyor, Cemiyeti Akvam 
~ı:aıı olan} bir devlet, bir diğerinin 

Ocurnuna tutulmu,, bar bar batır•· 
ror k' • ımae aldırmıyor. Bu hal, harp• 

i
ten Ovelkl blok ve wlıll muahede-
er · • 

oldu ••teminin tamamen avdet etmlı 

1914 
tuna bit itarettir. Bu ılıtemden 

1 
t nıuhvobeıl dotdu. BugflnkO 

d
il an alma ve parti:ıan!ık ıiyaHtin· 
•n de J nl b' 0 •a o'aa, ancak 1914 harbi· a: ır kardeşi doğabilir. Ôylo yal 

to ~a-&r •k•nln fırt.nadan batk• ne 
p •rnıya hakkı bulunabilir. 

--- ------ --·-------

Büyük Bir Zatin Oğlu n R·yase inde 
aa d Bir Çe e 

Bllkre~, 2 - Bllkre' adliyesi, 
ıon derece heycan uyandıran bir 
hadise ile karşı karşıya gelmiilir. 
Payitahtın ynksek Alemine mene 
sup bOyUk adamların bu işle 
alikadar olduğu meydana çıkmıştır. ( 

Bir mllddettenberi kasa kırmak ff 

suretile yapılan hırsızlıklar çoğal· 
mıştı. Yapılan tabkiKatla bu 
hırsızlıkların, bUyük bir zatın 
oğlunun riyasetinde çalışan ve 
geınç talebelerden milrekkep olan 
bir çete tarafından yapıldığı tespit 
edilmiştir. Bu çete efradı, bir 
musiki mualliminin evinde bir 
kasayı kırmıya oğraşırlarken ya• 
kalanmışlardır. Mücrimlerin içti· 
mai mevkilerinin yüksekliği dola• 
yısile, Bükreş'te bDyük bir heyecan 
uyandıran bu hAdise hakkmda, 
polis son derece ketumiyet göı• 
termektedir. 

Sut Kırah OldUrUldU Madam va M6syö Löbrön 

Nevyork 2 - Süt kıralı namlle 
anılan vo her vakit zırhlı bir oto• 
mobille dolatan, meşhur şaki, kendi 
kulübünfin önünde kur,unla öldürül· 
mnştür. Süt kıralı, kulilhünün kapı· 
cıaının maa,mı indirdiği için cinayetin 
kapıcı tarafından yapıldığı zannedil· 
mektedir. 

Çinlilerle Japonlar Arasında 
Tüfek Ateşi 

Şankhay 2 - Dün aktam Şank
van'da başhyan tüfek ateşi bütün 
geco sabalıa l:adar devam etmiştir. 
Gel-=n lı berere göre ilk ateti Japon• 
Jar açmıştı • Çln!iler de mukabelede 
bulunmut!ariı ·, Japonlar tarafından 
işgal edilen demiryolu fubeai ia ~a .. 
yonunda iki bomba bulunmuştur. 
Şehrin kapıları kapatılmıı telefoa 

Franeaıla her sene reisicumhur Noelde Elize sarayında Pıırlaln f ıklr 
çocuklarına bir çay ziyafotl verir. O glln 9ocuklar belediye 'A.rafınd&n ~iy
dirilir. Çocııkla· saraya giderler, ziyafetten sonra hediyeler alırlar. 

Resmimiz Mösyö ve Madam Löbrönfl kifçUk mlearirlerl ile meıgul olur
larken J!Östermektedir. -- • 

ı t 
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Yeni Delhl, 2 - Vergi aleyh· 
darı halk kargaşalıklar çıkarmıştır. 

Bunun üzerine Alvar mihracesi 
Hersanh şehrine asker evket• 
miştir. Binlerce aaahlı Müslüman, 
idareye karşı kendilerile beraber 

l 
~-~-

çalışmayan Mecusilere ateJ et· 
miştir. Vergi toplamak istiyen 
bir memur ağır surette yaral n· 
mı.şbr. Mihrace, Müılümanların 
taleplerini tetkike memur komi· 
aiyonla temaa etmek (lzere Al· 
Yar'a gidecektir. 

muhaberesi kuilmiıtir. 

Otobuste Bir Adam Yandı Make~onya Suikastinin PU\nçosu 
Morungen, (Şarki Rusya'da) Sofya, 2 - Makedonya geze· 

Yelkenli Bir Tayyare 
Liyon, 2 - Mühendis Şaponun 

ynptağı makinesiz yelkenli tayya• 
re (Planör) in tecrübesi muvaf· 
fakiyetle neticelenmiştir. Planör 
hafif bir rDzgt\rla ve bir tayyare 
tarafmdao çekilerek 400 metre 
yükseldiğe çıkmıttır. 

2 - Pazar ve panayir yerlerinde 
oynıyan birkaç artistin binml.ı tesi muharriri olup, son Make· 
oldukları bir otobüs, yolda tu- donya suikastı eıınasmda yara· 
tuımuş ve tamamile yanmıştır. lanmıt olan M. Etimef ölmüş ve 

12 kişi kaçıp kurtulmaya mu· 
vafak olmuı, ı kişi diri diri ya..ı· bu suretle ölenlerin miktarı Hçe 

.._ _____ - ~ - ---·---' 
arilerimin 

Suallerine 
Cevaplarım 

" 22 yatında bir gencim. 
Ticaretle meıgulUm. Bir ene 
evvel muhitimizde bulunan bir 
kızla seviştim. F al<at bir sene 
evvel bu kız mubitimden uzak
laştı. Biribirimizi unuttuk, derken 
diğer bir kızla tanışıp seviştim. Bu 
kız evlenmemizi teklif etti, fakat 
ailem razı olmadı. Babam beni 
kendi beğendiği bir kıza nişanla• 
dı, Nişanlımı gördüm, fena luz 
değil. Fakat sevgilimin gözyaşla· 
rma tehammlll edemiyorum. 

Ali 

Madamki istiklAlinize sahip 
değilsiniz. Madamki babamzın 
himayesinde yaşamıya mecbur-,, 
sunuz. Onların beğendiği kızla 
evlenmeniz zaruridir. Filvaki ka
nunen hnrstinUz ve kimse sizi 
istemediğiniz bir kızla evlendire
mez. Fakat bayat baıan kanun• 
dan daha kuvvetli oluyor. Kendi· 
nizde müstakil yaşama imkan ve 
cesareti görUyornanız nipninıza 
bozar, sevgilinizle cvlenirsmiz.. 

~ 
Bursada Y. Hakkı Beye: 
Bir baba, askerliğini yapma

mıı, hayatını tanzim etmemiş bir 
gence kızını •ermezse hahlıdır. 
Maamafih niıanlanabilirsiniz. Sis 
mOracaatmızda §İmdilik nişanla 
iktifa edebileceğinb.i söyleyiniL 
Kız da annesini kandın:n. O va
kit belki muvaffak olur unuz. 

~ 
lzmir'de 180 F. :M. Hanıma: 
Bazı erkekler vardır, dııarda 

it hayatında, kendi arkadaşları 
araıanda ne~'eli ve ıendir. Fakat 
eve girince ciddi ve omurtkaıı 
olurlar. Sizin kocanızda bu clnı 
erkeklerden olsa gerektir. Siz 
yine onu memnun ve mes'ut et
mekten geri kalmayın. Bu işte 
aizin bir kuıurunuz olduğunu 
zannetmiyorum Ona eğlence te
minine çahıın. 

F. K. Beye: 
Anlaşılan kız sizinle alAkaaını 

kesmiye karar vermiştir. Mektubu 
ile, hareketi buna ibsasa çahş .. 
yor. Ve bence bu aşk burada 
bitmiye mahkumdur. 

HA:'lll \f TB.YZK Süreyya mıştır. baliğ olmuşttır. 
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" M 1 L L 1 R O M A N ,, 
Muharriri: Burhan Calıit 

O, bu perişanlıklar içinde 
kıvranırken gf!DÇ zabit odaya 
rlrdi. O okadar neş' elidi ki 
kollarını ~çh : 

- Nerdesin Narin. BillAhi 
r6receğim g·eldi.. t tanbuldaki 
işler Avrupadakinden baekın çık
b. Biliycd musun insan yakmda 
olup ta erinin hasretini çekmesi 
daha gUcUne gidiyor. 

Her vakitki ıen, lAkardıcı 
Fllruktu. 

Genç. kadın dizleri kesilerek 
gGıleri bulanarak onun açılan 
lrollart arasına dOştD. 

1 
Faruk B. şaıırmıştı. ( Narin )· 

h'n hareketlerinde tabir olmıyan 
bıllr hal •ardı. Evinden çıkmıyan 

tun ı· ' k eme mi çocuğuna bağLyan 
:ıısının böyl teessUriınO belli 

e en hiçbir xamanına tendnf 
•tmemiıti, 

b 
~enç. kadın acaba ondan oOp· 
mı edıyordu? 

Fakat hiılerine mağUip olrna)'I 

nefsine yediremiyeo magrur kad n 
şimdiye kadar ona kilçük bir kıs· 
kançlık tecrübesi bile gösterme· 
mişti. Genç kadın böyle bir mev· 
zuun aralarında mUkileme zemini 
olmasmı bile kabul edemiyeceğinl 
kaç kereler başkalarına ait dedi· 
kodular sıras nda ihsas etmişti. 

O halde bu buhran ne idi ? 
Düşlinmiye vakit kalmadan 

Narin kendini topladı. Nemlenen 
gözlerini kocasına göstermemek 
için hemen yarım bir tur yaparak 
koluna girdi : 

- Nasıl Faruk, Cengizi gö· 
receğin geldi mi? O seni okadar 
özledi ki! 

Çocuğun oduma girdikleri 
vakit genç kadm tamamilo ken· 
dine hakimdi. Cengiıin açılan 
minimini kolları babas.oın üni· 

formasma sarıldtğı zaman Narin 
bu küçük fakat kuvvetli kolların 

kocasını kendi ıevgisl kadar 
mubafaz ed bileceğini dUşüudU. 

Evin havası bir anda değiş· 
mişti. Şirndi Cengizden, ihtiyar 
aşçıya kadar herkes neş'elenmişli. 
Ve bu sa'g.n seviı ç ( Narin) in 
kalbine çöken soğuk sisleri de 
dağıtmakta gecikmedi. 

Yalnız, Binbalt Faruk yalağı· 
na yatıp hemen uykuya daldığı 
zaman g.,nç kadın gündtiıki dü· 
şüncelerine avdet etti. Şimdi 
yorgun bir asker uykusu geçiren 
kocasm.n yüzfüıll, başım tetkik 
ediyordu. 

Bu yorğun çehre neler ifade 
ediycrdu. 

Bu kırışık yüz ne buhranlar 

geçirmişti, bu iuce, gerğin du· 
daklar ne garip earar saklıyordu? 

Genç kadın bu çehrenin hat· 
larmdan manalar çıkarmak isti· 
yordu. Kula~mdan omuzuna drğru 
giden bir leke göz.üne iliştiği 
:zaman kalbi o kadısr çnrı;t ki 
gözleri karardı. Acı b!r ses lm-
lağma geld:: 

- Ay!.. 
Sonra birdebire k· ndine geldi. 

Heyecan içinde bu ıst rap fery .ıt
lara ihtiyar~ z. kenuİ ağzı ı ( dil 

çıkmıştı. 
Lekeyi tetkik etmek •Çt ı 

tekrar eğildi. O zauıan bunun 
kalın borun dttm lr .nın ta bit göl
ıesi old~ğunu anladt. 

Sabaha az kalmıştıki genç 
kadının gözleri yorğunluktao ka· 
pandı. .. 

Binbaşı Faruk o gUn erkanı 
harbiye dairesine uğradığı zaman 
arkudnşlıırı haber verdiler: 

- Paşa seni arıyor. Kftfir, 
yine Berlin seyahatı başhyor. Bu 
efer gitmeden evvel bir ziyafet 

i leriı. 

Faruk bu haberden pek mem• 
nun olmamış gibi omuzlarını 

silkti! 
Pek sevinecek şey değil 

a camın, dedi. Bu seya!wtın ne 
kadar bel~lı olduğunu bilseniz. 

Alay ettiler: 
- Tatlı beMya hep ra:ı:yıı 

birader. Sen işin Filistin, Musul 
cephelerini bilmiyorsun. Naıal 

(Kayıerlıof) da danı ctmiyo ben· 
:ıe:nex değilmi ? 

Hususi istihbarat şefi Kayrna· 
kam Kemal Bev ilAve etti: 

Mele Viyana.da (Burkerteah·)de 
baletçi kızlan seyretmek, Sarı
kn mış 'ta hayvan tezeği ile un 
çvrbası pişirip yemeğe hiç ben
ıeıı ıcz değilıni? 

Binbaş· Faruk alaydan kurtul· 
mal için kapıya doğru yUrlldU: 

- Zevzekler, bakalun paşa· 

nın ne emri var, anlıyalım da 
sonra çene çalarız, dedL 

Batkalarının Kalemi mahsua 
Müdüründen saatlerce evvel izin 
alnıadan giremedikleri paşama 
yanına binbaşı Faruk lıtediği ve 
istendiği dakikada girebilirdi. 
Y averlerin odasına bile uğrama .. 
dan hususi kapıdan paşan·n hlr 
salona benziyen bUytik odas na 
girdi. 

Geniı yazıhanenin arkasında 
bir stotü gibi dimdik duran paşa 
okuduğu doıyadan ba~nı ka~ 
dırdı. 

Binbaşı Faruk mabmuzlarımn 
tatlı bir ~ıkırbiİle paşayı aakerce 
ıelimladı. 

- Buyrun Faruk Bey. 
Genç erkan harp masoya ka-

dar yakla~tı. Paşa yine okumıya 
dalmııtı. Üzerinde patlamış top 
mermileri, kasatura şeklinde kağıt 
kesecekler el bombasına benzer 
bir sllni erlik, Çanakkalede dUıeo 
Qiiin Elizabet dritnovtunun otuz 
aekizlik gllllelerinden birinin 
büyük bir ekmek kadayifi kadar 
geniş dip tıpas ndan yapılmıı 
kocaman bir sigara tabağı •• 
böyle hep harbe ait ankaı ve 
eşya görünen geniş masada karı
~ık kiğıtlar dosyalar arasında 
yepyeni iki de tabancanın yalnıı 
ka bıaları sriirUollyordu. 

( Ark.ut '"' ) 
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Efganistan 'da 
Umran VeSanayi
leşme Hareketleri 

S n Efgan ihtilalinden ıonra 
Efgan memleketinin mukadder&• 
tını ele alan Nadir Şahın idareıi 
Efgaoistanın bilhassa ticari ve 
lkt udi vaziyetini ıslah noldasın
dan tayanı dikkat bir faaliyet 
göstermektedir. Bu faaliyet, has-
1aten zirai ve ı:nat noktadan 
memleket seviyesini ylikseltmeyi 
hedef tuttuğu gibi ayrıca tabii 
kıymetlerin do inkiıafını temin 
edecek teşobbUşlerdo bulunuyor 
Bu cümleden olarak bütün Efga
nistanda mevcut madenler bak· 
kında esasla bir fikir vermek 
nıak1adila Ticaret vezirliğinde bir 
müıe vücude getirilmiıtir. Çok 
kıymetli damarları havi bir Mika 
madeninin iıletilmesine baılandı· 
tı gibi mevcut demir madenlerinin 
faaliyete getirilmesi için mtltehaa
ııılar celbine karar verilmiıtir. 

Bunun haricinde gerek mevcut 
ve gerek yeni yeni meydana 
çıkan k&nllr madenlerinin iıle
tilmeal buıusunda da eaaılı karar
lar abnmııhr. 

Ormancılık Meselesi 
Şimdiye kadar Efganistanda 

aıeTcut ormanların bir liıteai 

bile mevcut olmadığını ı5ylemek, 
bir garibe kaydetmek ıayılma
mamalıdır, fakat buann, birta• 
kım fen heyetleri, bu ormanların 
pniılik ve zenginligl hakkanda 
taraf, taraf liıtalar tanzimine me• 
mur edilmiıtir. Ayrıca yeni yeni 
ormanlar vUcuda getirilmek için 
halk araaında propagandalara 
başlanmııtır. Bunun haricinde, 
timdiyo kadar mevcut olmayan 
orman muhafaza te~kilAh Yilcu-
da ıetirilmek ıuretile çok iaa
botli bir tetbir do alınmııhr. 

Ormancılığa verilen ehemml-
7et cOmleıinden olmak üzre 
K•bll ıehri civannda 50 bin 
•iaç dikildiii gibi kibrit yap
makta kullanılmak Ozere ayrıca 
8 bin kavak ağacı da yetiştiril-
miıtir. Bllttln bu tesisatla me.
ıul olmak &zere bir Alman mO
tebauıaı daYet olunmuştur. Di
ler taraftan aaoayi vadisinde 
ıiritilen teıebbnıler arasında un 
cam. klğıt, tiıe fabrikaları teıiıi 
Y• elektrik istihsaline verilen 
tbemmiyetl ayrı~• kaydetmek 
l111mkllndllr. ----Yeni Sene Ve lngiliz Başvekili 

Londra, 2 - Baıvekil M. 
Mak Donalt yeni ıene münase-
belile millete hitaben bir beyan
aame neşretmiştir. M. Mak Do
aalt, geçen aenenin herkes için 
,etin bir çalışma vo mnıknl, 
batta elim bir mllcadele ıeneıi 
olduiunu •öylemiı, fakat lngiliz
lerin terekkl yolunda ilerlemek 
fikrile hareket ettiklerini ilAve et· 
miftlr.lBaıvekil, daha iyi bir vazi-
1ete doğru iİdilditinin emarele
rinin timdiden görllnmiye baı
ladıtı kanaatındadır. 

Yılbaşı Gecesi Berlinde Oç 
Kişi Oldu 

Berlin 2 - Yılbaıı geceıl, 
Berlin'de 3 kişi 6lmllştnr. Bun· 
lar, ıiyast sebeplerden dolayı 
yapılan iki cinayete kurban git· 
mişlerdir. Birçok kimseler de 
yarah dUşmUştür. 

Gersen ( Hcsse 'de ) 2 - Za· 
bıta, yılbaşı gecesi vukubulan 
çarpıtmalara mlldahale mecburi• 
yetinde kalmış, silih atan kavga• 
edan ayırmak için •opa kullan
mı tir. 

8 kişi yaralanmııtır. Bun-
ludao 3 Unüo yara11 aj'ırdır. 

IOR POITA 

TARiHi MUSAHABE 

Vezir Kalaylı Koz Ahmet Paşa Ve 
Abdurrahman Paşanın Palavraları 

Kalaylı Koz Üç Yalanı Birden Kıvırıvermişti 

Kalaylıkoz Ahmet Paşa, ya
lancıhğilo töhret alan vezirler
dendir. Bu adam, mllbalAgada 
acem ıairierine taı çıkarır ve 
bu kudretini bazan da fili yılana 
yutturacak derecelere kadar var
dırırdı. Kandiye valiliğinden ıad· 
razaınhğa tayin olunarak btan
bula geldiği f!On ayağının tozile 
Oç bOyUk yalan söylemişti. Biri
birinden gllllloç o!an bu yalanlar 
onun aadrazamlık devresinin ye
gAne hatırası olarak tarihe geÇ'" 
miıtir. 

Kalaylıkozun lıtanbula ç kb· 
~ ı gllo Topkapı sarayındaki yalı 
köıkll önllnde koca bir morina 
balığı karaya vurmuştu. Paşa, 
huzura çıkıp padiıahla görllştllk· 
ten ıonra köıknn miaafir od ... 
ıına girdi, bu kendisini tebrik 
edenlerle biraz konuımayı milte
akıp aözll o bahia intikal et
tirdi: 

- Şunda, detll, bir bUyOk 
balık çıkmlf, cUsseıl padişahımıza 
ucbe getirmİf. Ben kaptan İKen 
Akdenizde bir balık çıkmışb, 
buradan Eyuba var.rdıl 

Bu yalan herkesi için için 
gOldOrUrken ikinciyi kıYırda: 

- Çektirilme ile gelen uıak· 

lanmın çokluğu ıevketla efendi
mizio gözilne çarpmıı. Bana: .. Ne 
çok adamın var" buyurdular. 
Ben de: .. Bu ne olsa gerek. Bir 

zaman Alem, benim Ufağım idi" 
dedim! 

Dinleyenlerin hayretle ıustuk-
larını görilnce ftçUocO yalana 
a6yledi: 

- Benim vilAyetimde amca
larım •ardı. Her biri bin kese 
( elli bin altın lira ) zeklt ve
rirdi. [ 1) 

Fakat Kalaylıkoza bu yalan• 
lardan dolayı kimse ilişmezdi, 
padişahda bir şey demezdi. Dev• 
letçe, söylediği yalanlara resmi 
bir kıymet verilen başka bir ve· 
zir vardır, adı AbdUrrabman 
paşadır. Bu adam da Kalaylıkoz 
gibi ikinci Mustafa ve üçüncü 

(1) ZekAt, malfim olduğu üzere kırk· 
ta bir n ispetindo Hrilir. Kalaylıkozun 
aıncal n, senedo bin kese, yani elli 
bin altın zeklt verebtlmek J~in iklıer 
milyon altın servete malik olmak 
lizımgtllr. Bu, düpedüı. yalandır! 

1 

Ahmet devirlerinde yaıamııtır. 
Şu kadar ki onun kıYlrdığı ya
lanlar, dinleyenleri mutlaka gnl
dOrdUğll için Babılli, •ez.aret 
haysiyetini muhafaza etmek lüzu
munu hi11elmiştl! 

Adam kıtlığının pek yaman
laıtığı yıllar içinde yaıandığı, 
Abdürrahman pata da it bilir ve 
iş görtlr bir adam olduğu için 
Padiıab'la Babı&li, onu kadro 
harici bırakamıyorlard , yalııncılı· 
§'ını ise islib etmek imkAnı yoktu. 
Bu aebeple bir hayli dllşllnllldiik
ten sonra bu yalana Yezirin ya• 
nına bir .. muıahhih" tayin etmek 

çaresini buldular, zekt bir efen
diyi o hizmete memur edip Ab-
durrahman Patanın daireıine 
yerleştirdiler. 

Paşa karıtık •aziyete düşen 
bir villyetin ıılahına memur idi, 
musahhih efendiyi de yanına alıp 
o vilAyete yoJlanmışh. Aralarsnda 
kararlaıtırılan parola da )(ayet 

basit idi. Abdurrahman Paşa, her· 
hangi bir mecliıt• aykın bir 
yalan ıöylerae mu!Bhhih Efendi 
yavaşça ISkıOrecek, paıa da bu 
ihtar n-ıerin~ yalanını taahib 
edecekti. 

Gidilecek yere •arıocıya ka· 
dar bu parolaya göre birçok 
tecrübeler yapılmıştı ve bepıi 
m uvaffakiyetle oeticelenmiıti. Pa
şa, ökailrUiO duyar duymaz zeki 
bir ricalle yalanmda tadiller 
yapabiliyordu! 

Nihayet o Tillyel merkezine 
geldiler, parl•k bir ıurette kar-
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tılaadıJar, en btıyUk konata ko
nuk Yerildiler. O umanların a
deU mucibince bir hafta mUddet• 
le eıraf tarafınden ağırlanmelan, 
gece Ye gOndlb ziyafete çağınl
maları lazımdı. Şehir halkı, bu 
adeti de yerine getiriyordu. Paıa 
bauetlerini davet için bir yer 
hazırlanıyordu. 

ilk ziyafeti, tabiatlle misafir 
oldukları evin ıahibi vermiıti, 
ıehrin bOtUn tanalmıt ıimalarını 
da çağırmıştı. Kadı, mllftD, ıl
pah ketbuda dizdar " bir
çok eşraf, Abdurahman Paşanın 
huzurunda toplanmışlardı, yemek 
zamanını bekliyorlardı. Muıabhib 

Ef. de odanın kapısına yakın bir 
yerde oturuyordu, kula~ını paşa
nın ağzına çevirerek muhavereyi 
takip ediyordu. 

Söz ıözU açar, demezler mi?. 
O mecliste de dereden, tepeden 
babsolunurken ıöz, ava intikal 
etti ve herkeı bir ay kı11ası ıöy
lemiye giriıti. Kimi ayı boğan 
köylüleri, kimi okla tuma vuran 
avcıları] anlatıyordu. 

Abdurrahman Pap, bir mOd
det ba hiklyelerl dinledikten 
ıonra oturduğu Jerde ıöyle bir 
toplandı: 

- Bir gün, dedi, Bo1na dağ
lannda aya çıkmıtbm. Elimde bir 
macar tilfengi vardı. Sağı, ıolu 
kollayıp yürürken bir çabnıa 
dibinden yOı tavıao fırlamuın 
mı? •• 

- Ôhö, &h61 
Abdurahman Pqa, muıahbl

hin yllzllne bakmadan tashih ettir 
- Dilim kaydı, ylb dedim, 

ta91anlar elli kadardıl 
- Oha, nhal 
- Yine ıllaçO liıandan kuı-

tulamadım yirmi diyecektim! 
- Ôhö öhöl 
Artık pa~anın canı ııkılmııb, 

gözleri de başkalaımıtb. Muıah
hihin mlltemadiyen ökıürmeıi 
hem yalanın ze•kini bozuyordu. 
hem kendisini apaçık maakara 
yapıyordu. Fakat musahhih efen· 
di, padişahın emrile bu vazifeye 
geldiği için veraiği işarete boyun 
eğmek te lazımdı. Bu ıebeple 
zavallı adam, hiddetini yenerek 
gözlerini musahbibe çevirdi: 

- A birader, dedi, çalıdan 
hiç tavşan çıkmadı diyeyim am
ma ititli{Jim çatardı ne idi? 

M. T. 

Kari Mektupları 

Bir Hücuma 
Cevap 
Veriliyor 

Türk sanayiinc ve Tnrk işçi
lerine kumanda edecek eleman• 
lan yetiştirmek için DarülfUnunuD 
bir kaşesinde değerli emeklerle 
vllcut bulmuş olan ıesaiz, sedaaıs, 
mlltevazıanc ve fakat kendi haı 
vasfına yakışır bir ciddiyet içinde 
çalışan makine ve elektrik mllhe~ 
diıliği enistitüsll vardır. 

Bu müessesede inkılAbın ba
yırlı rejimine uygun bir karekterde 

yetişmiı ve bllyllk bir kıskanc:
Jıkla yetiştirilmekte bulunmuı 

olan gençlere ıırf ıahsl ve indi 
iğbirarlarıoın ıevkile hor bakmak 

insafsızlığında bulunan bazı bod
binlerin görllılerini tashih etmek 

kaatile, enıtittlyO "kuran lnkıllp 
mOrıitleri ve en idil hakem olaD 

Tllfk efkAn umumiyeıi &nllode 
ak yllz ve açık alıoll kısa bir 

hitabede bulunmayı lüzumlu •• 
fay dala bulduk. 

Bidayeti teıekkDIOnden beri 
kıymetli ve gilzide Tnrk .,. 

Franıız mllderri•lerin ellerine 
teYdl edilmiı olan enıtitD d&rl 
aenelik bir tahail devreıine ma• 
liktir. Avrupadakl mukabillerinde 

6ğretilen nazari va ameli bilgiler, 
gayet az bir masrafla ve namua-

klr ellerin himmet ve gayretilı 

vOcuda getirilmiı IAboratuarlardı 

en geniı tecrllbclerle takVlyt 
edilmektedir. 

Müeııeaemb:i ziyaret eden 
ullhiyettar zevattan Ynkıek 

Tedrisat Umum Müdilril Nadir 
Beyefendi. Darlllfilnunu ulab İçİD 

tetkikat yapan M. Malş, hakikat' 
görmllşler ve kıymetli takdirlerini 
ibzal buyurmuılardar. 

Kapılanmız, g5rmek, atren
mek ve iıtifade etmek istiyenlere 

açık bulunduğu baldo baza zev .. 
tın kapalı gözle bili memleketia 
mOe11e1elerinl k6tUlemek aihnl
yetini glltmekte olduklanm teu
ıllfle anlıyoruz. 

Memlekette yapılacak okadaı 
çok lı ve ehil adama okadat 
fazla ihtiyaç Y&r ki rekabet Yeb
mini gülllnç bırakıyor. Hakikat 
böyle olmakla beraber, enıtittl, 
talebe ve mezunlan ti:JtO lrtlllll 
maksatlarla maaruf alebydarlıltı 
ciddi ve ilme yakıt r bir vakarla 
kartılamak karannı vermittir. 

Hakiki ve ciddi ilim ve fea 
adamlarına ulu orta mllnakatalar
dan ziyade eıerle cevap verm• 
nin yakııbtını bilenlerdeniz. Bil 
muarızlarımıza kemali aamimiyetı. 
diyoruz ki: 

Menıup bulunduğunuz .... 
leğin ıize vermeli icap eden bir 
g&rmek arzuılle olıun gelip bit 

defa mektebimizi ziyaret etmedloblr 
Bir defa olaun, aizin içinde boyoll 
istifadeleri mucip olacağına f&p~ 
olmıyan, laboratuvarlarımızın kır 
met ve ehemmiyetini ~ azlerinislt 
görmek, mesaimiz hakkında e• 
ufak bir tetkik yapmnk arzusun• 
bisetmediniz. Hatta her arsll 
edene memnuniyetle verebilecejl 
miz mektebin tedrisat ve teşkilat 
programını bile görmediniz. 

O halde, vehimden başka bit 
9ey olmıyan aleyhimizdeki kana
atlerinizin neye istinat ettiğiol 
efkArı umumiye muvacehesindl 
ıormak ve anlamak hakkımızdır. 

Makine ve ' Eloktrik lıl Olıendiell 
EnetitOıll talebe ve meıunlart 
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Sofrnda çıt yolc. Herkra topun 
atılmasını dört göz dört kulakla 
bekliyor.. Ha patİadı, ha patlı• 
yacak; nihayet uzun zaman de
nizde kalmış kazazede bir mav· 
nadan duyulan bir cankurtaran 
apurunun düdük sesi gibi topun 

d sesi duyuluyor. Büyük küçük 
bir ünlük açlığın tesirilo iftar• 
hklara sarılıyorlar. Pideye bulan
m Ş reçeller, ekmek lokmasının 
rasına sıkııtırılmıı pasbrma 

pnrç ları biribiri arkasına yu
tuluyor. 

Bira:t. evvelki muntazam ıofra 
hemencecik bir ynngm harabesi 
halini alıyor. 

Çorba, yumurta, pilAv, güllaç 
biribirini kovalar gibi geliyor, 
fak t gelmelerile ortadan yok 
olmaları da bir oluyor. 

iftar bitmiıtir. Savrulan ıiga
ralar arasında gece nerelere gi
di!eceği konuşuluyor. Küçükler 
karagöze hazırJaanıyorJar, bUyllkler 
teraviye yetiımek için acele 
ediyorlar. 

Evlerin kapıları açılıyor, elin· 
de fener kadınlar, tespihlerini 
tıkırdatan erkekler, babalarından 
aldıkları paranın hesabmı yapan 
çoculdar aokaklara fırlıyorlar •• 

C mi avlularında bir kalabalık •• 
Minareden mlleninin sesi yilk· 
ıeliyor. 

lçerden tanrının bOyDklOğOnü 
tekrar eden imamın arkaıında 
nıuauam •aflar halinde dizilenler 
RükQa ıccdeye kapanıyorlar •. 

Minarelerden minarelere ge.o 
~en . ipler llzerinde Hllandınlan 

ndıllcrle mahyalar kuruluyor •• 

Teraviyi kılanlar, camiden 
çıkınca ba~lanna kaldınyor. Mah· 
yanın kelimelerini heceliyorlar •• 
~zaktan kolaylıkla okunabilen 

u yazılan yakından okumak 
rçlUğlloU gidermek için bazıları 

i .ellerinin avuçlarını dilrbUn 
ıekllndo gözlerinin 6nUne tutu
JQrlar .. 

* Şehzadebaıı tlyatrolan kah· 
•eleri her zamankinden 

1 

daha 
kalabalık. Seyyar aatıcılu daha 
'ok göze çarpıyor. 
b Tatlıcı dilkklnlarında sanğı 
;::.malar gelip· geçenlerin yUzle

r ctath tatlı göz kırpyorlar •• 
hafif 

0::nzo~ havaaında naaıJ 
ec • pıde kokusu varsa 1 enın 1caranhğında da edalı bir 

Davulcuyum ramazanda 
Yola çıktım ben ezanda •• 
Net'e bulaam uvinlrim ; 
Hem okuyan, bem yaıanc&. L 

Dnulumu aldım, ııeldlm .. 
Sokaklarda çaldım ıeldlm •• 
Sabahattin güllaç yapmıt, 
Ben iftarda kaldım geldim. 

Akılh Çocuk 
Bir d<ıstu Hasan Beye çocu

tundan bahsetti : 
- Hasan B. g6raen, dedi, 

daha beş yaşı"nda, fakat bir bU· 
yUk adam gibi okuyup yazmayı 
öğreniyor •• 

Hasan 8. bunu gayet tabii 
karşıladı: 

- Mühim bir ıey değil, be.o 
nim iiç aylık bir çocuğum Yar. 
Üç aylık olduğu bAlde ortada 
buhran olduğunu, para kazana· 
madığımın biliyor. 

- lmkioı yok, bunu nasıl 
bilir? •• 

- inanmıyorsan gel de glSr. 
Bu yDzden herglln ıaba..btan ak· 
ıama kadar bOngUr hiingUr ag· 
lıyor ••• 

baklavanın ağırlığı bi11ediliyor •• 

* 
B3ylece eaatler aaatlerln pc

tlni, bekçi davulun tokmaaanı 
vuruncıya kadar kovalayor .• 

Davul.. yemek, Ye ıonra top, 
artak imsak yine baıladı. 

Gecenin serbest bayatı yerini 
gündüzün orucuna b11akıp çeki· 
liyor. 

iftardan .abura kadar bu 
böyle if te. P. O H. B. 

Pazar ola Haaaa adım, 
lyiliktlr hep muradımı 
Eil•nceyl iatenenb 
Takip edin adım adım.. 

l.ter, later, yalntı later. 
Söy.emiyc hem hıı later" 
Benim gözüm toktur amma, 
Rcasam Orhan bir kız later .. 

- Haaan B•Y, yanı bl.. gllz· 
IUk ıcaı edllmı,, kll .. ıe.. blle 
gazıerln• tak•r takmaz herf .. 
yl bizim gibi 11tirecekl•rmlf .. 

_ &undan böyle onlara da 
dUnyada .. ahal yok deaena. 

Ne Demek 
Komıuıu Hasan Beye dedi ki: 

_ Ben budalalar.dan hiç baz• 

zetmem. 

_ Kendinizi beyenmİf bir İn• 
san olmadığınız halinizden belli •. 

Ycnlcaml kurdu mahya, 
Seyreyledim doya doya; 
Otomonil alın bana, 
Dolaıaman arbk 1a7a •. 

Dnulumu takdım kola, 
Çıktım yine ben bu 1ola S 
Dan dan dan dan çahyorum. 
Pazar ola, paur ola 1 •• 

Teşbih 
FilAnca hanım doğrmak Ozere 

idi, falanca hanım Hasan Beye 
anlatıyordu: 

- Adeta ıaıtam Hasan Bey 
Filanca hanımı bir görsen ıicim 

gibi incecik bir şeydi kimbilir 
timdi no balo gelmi~fir. 

Hasan Bey biraz dUşUndU •• 
- Ne dDşilndDn Ha1an Bey •• 
- FilAnca bamm no bale 

gelmiştir dediniz de onu dOşlln
dOm.. Ortaaına düğUm vurulmuı 
bir aicim parçasına benzemiıtir. 

Şarap 
Hasan Bey lokantada ıarap 

içiyordu. Bir arahk yanından 
geçen gar1onu çağırdL. 

- Garson. garaon bana bak.. 
- Efendim, buyurun!. 
- Sizin lokantanın ıarap do-

poıunu au mu baab ?. 
- Yok efendim, nasıl olur?. 
- Peki bu ıarap neden bu 

kadar ıulu ?. 
Kadm Erkeklesinca 

Hasan Bey Darftlbedayide .. ka
dm erkekleşince" diye bir piyea 
Yar, gidip g6rdün mti? •• 

- LUıum yok azizim ben 
korkarım .. 

- Neden? 
- Erkekleımlş kadının elinde 

bastonu, karııma çıkmasandan. 

Milyon Bana Çıksaydı 

Okııgaca serlaflhaga ıögl• biraz dikkat et.. 
Fazla delil, ne olacak altı sıfır nihayeL 
Hani ıögle piyangodan bir milyonum olsaydı; 
Fışır fışır, ııkır şıkır ceplerime dolsaydı. 
Aparlıman, otomobil, ıışak, aşçı bir klihga •• 
Çalgı lıazır, herşeg hazır, içerim bol şampanga. 

Kadın desem, alay alay etrafımda pervane; 
istemezsem yaratırdım hepsine bir bahane., 
Ben bunları düşünürken sanki aklım kaçıyor; 
Çıldırırım şimdi bir el kapıları açıyor •. 

--)_,.. 1 
1 Has,._an_B __ e-yi-n -F-ık-r-al-ar-ı ~[ 

1 ' 
Hırsız 

Hasan Beyin komıusu ıarraf 
Mişon geco yarısında avazı çık
tığı kadar: 

- Hırsız varı.. 
Diye bagırıyordu. Hasan Bey 

duyar duymaz, Mişonun evine 
koştu, her tarafı aradı.. kimselerJ 
bulamadı. Odasında korkud n 
tir tir titreyen Mişonun yanma 
gitti. 

- Ne korkuyorsun Mişon 
koca evde senden başkası yok. 

Uşak 
Hasan Beyin bir uşağı vardı. 

Geçen gün evine gittiğim zaman 
ıordum .• 

- Senin uıak nereli Hasruı a 
- Bilmem, fakat Acem oldU'" 

ğunu zannediyorum. Herşeyi mU
balaga ile anlatmak huyu var, 
yirmilik cıgara alıyor, otus kuru
t• aldım diyor. 

Geçen sene 
Yılbaıı geceıi Hasan Beye 

sordum •• 
- Hasan Bey fU geçen ae· 

neye acap ne ıencsi diyecekl~r, 

buhran senesi mi?. Tahdidi tesli
hat ıenesl mi? Y okaa daha başka 
bir ıey mi? •• 

Hasan Bey biraz dilşllndU: 
- Bana kahsa dedi, ağlebl 

ihtimal bin dokuz yliz otus iki 
senesi diyecekler. 

Moda 
Hasan Bey elinde bf r moda 

mecmuan ile koıa koşa geldi .• 
- Bakın, bakın, dedi, bu ıee 

ne yeni bir moda çıkmı11 kadın
lar tek gözln olacaklarmış.. 

Mecmuaya hep birden bakbk. 
Hasan Beyin biraz da hakkı vardı. 
Şapkaların yalnız bir kcnarlan 
açık olduğundan kadınlann da 
bir tek gözleri görünüyordu. 

Borç 
Komıu Huao Beyden bet lira 

borç iıtedi. 
Haaan Bey bq liray• derhal 

Yerdi .• 
- Borç değil azizim, bor9 

diye do alacak ol1ao iade edeceğin 
zaten 1Upbeli. Onun için bu bet 
lirayı ıana bUıbUtUa veriyorum .• 
bana bir ıey borçlu değilsin.. 

Komıu ıevinçle parayı aldı •• 
- Sana benim ıimdi hiç bor

cum yok mu? •• 
- Hayır yokL. 
- Öyle ite bana bet lira 

borç veri.. 

tt •an a. 
b•k evvara Y - (Yeni ••neye) Hof geldln kızım, 

r mıza. •ana lanblh edeyim de aonradan 
harp gibi Patırdı çıkmaaln •• Buhran, paraslzhk, 
dam 1_ ••Ylerı dünyamıza aokmıya ç•lt••Ylm 

Ne dersiniz ?. bu aralık milyonum ma geligo1 •. 
Milyon, milyon, milyon milyon ah %ihnimi çalıyor .• 
Geldi, gördiim mühim değil beş liralık bir işti, 

Çıldırırken alacaklım imdadıma yetişti .. 

- G Ucu ldall na fena f&ymlş, lns-:Jn evl&
naca kadım bir defa bllo göremezmiş. 

'* * 
- Aman komşu flmdl daha mı iyi 7 insan 

görUyor amma : tuval t n, boyadan kar ısmdz. 
kinin gUzU mu kUr. bir yeri ma aakal tarluna 
bUe varamıror •• 
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İTTİHAT VE T BA Kİ 
Her hakkı mahfuzdur. - Nasıl doldu? .. 

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

Ttfrika No. 24 Nasıl Ôldü ? .. 

Ahmet Rıza Bey Kendisini Jön 
Türklerin Lideri Zannediyordu 

O devrede bntnn nazarları 
kendi Üzerlerinde toplayan bu iki 
mUhim şahsiyet (efkArı umumiye)nin 
terazisi ile tarbhyorlardı. Murat B. 

ltanbula avdetile bu Mizanın bir 
gözilnden düşfiverince, tı:ıbiidirkl 
ağır basan gözde Ahmet Rıza B. 
kolmış, (hürriyet mücndelesinde 
ıebat eden bir tek kahrnman) 
unvanını almışb. 

Mnmafih, Ahmet Rıza Beyin 
Bu hareketi yanına kir kalmadı. 
Gerek Murat Beyin dostlarından 
ve gerek bitaraf 'fe hakiki va• 
tanperverlerden mUrekkep bir 
zümre, ondan bu hususta izahat 
almak istediler ve bir randevu 
talep ettiler. Ahmet Rıza Bey, 
gafil davrandı. Bu mlilAkntta ne 
konuşulacağını soruşturmaya lil· 
ıum göremedi. (Bulvar Sen Mi· 
ıel)de, (Kafe Sufle)de buluşmak 
ll:r.re bir randevu verdi. 

Ahmet Rıza Bey, ( Kafe Suf· 
le ) ye gittiği zaman karşııında 
on sekiz vatanda~ buldu. Bunla· 
rın arasında, (Çilrüksu1u, Ahmet 
Bey ) de bulunuyordu. Ahmet 
Rıza Bey, kendisini ( bUtUn Jön 
Türklerin lideri ) zannetmek· 
ten mlltıevellit bir gurur ile, 
bu davetin sebebini sordu. işte 
o zaman karşısında bulunanların 
)'alçm bir kaya gibi soğuk bir 
cephe aldıklarının farkında oldu. 
Fena halde bozuldu. Şimdi bu 
on ıekiz vatanda~, onu gizli 
oyunlar oynamakla itham ediyor 
ve hesap istiyorlardı. Ahmet 
Rıza Bey, bu hesabı v~remedt. 
Hatta, o (bergUl) gibi biilent ve 
ıeblevent vücudu, Çnr nk Sulu 
Ahmet Beyin hücum ve taarru
na da mukavemet edemedi. in
safsız :bir ekseriyet karş·sında 
kalı:ın biltUn aciz Ye kudretsizler 
ribi, kapıya flrlada. Bu badireden 
kıymetli ıapkasını bile güç kur
tardı. 

Fakat bu hAdisedcn epeyce 
gOrllltü olmu,, ( Kafe Sufle ) nin 
ıllkünu bozulmuştu. işe, polis 
mpdahale etti. Bir taraftan tah· 
kikat yaparken diğer taraftan da 
aefarete haber gC>nderdi. (Paris 
sokaklarında işsiz güçsllz gezen, 
ve bundan dolayı vakıt vakıt 

çirkin hAdisata sebebiyet veren 
bu efendilere biraz nasihat verıl· 
mesine ) lüzum gösterdi. LAkin 
ıefir Münir Bey ; 

- Ben, mektep mubass·rı 
değilim. Koca bir İmparator
luğun ıslahı için mllcahedede 
bulunduklar m iddia eden bu, 
saçh sakallı efemtilerin, böyle 
amiyane hareketlerde bul nacalc
larım da ümit etmiyorum. Bioa
enaleyh, bu tavsiyeniz. ( aaltaoah 
aeniye sefareti) ni alikadar etmez. 

Diye • bermutat • alaylı bir 
cevap Y\!rdi. 

1 
Beye bu hususta izahat vermesi 1 görmiyor, yeni intisap ettiği Ah· 
için bir telgraf geldi. Mllnir Bey, dülhamide bir kahramanlık gös-
(bu neşriyatın Fransa kı:ınunlarmı termek için muhakkak Ahmet· 
ihlAI edemiyeceğiod,.n) bahsede- Rıza Beyi susturmak isliyoreu ... 
rek, mlidt hale imkAnı olmad ğına Buna binaen miltemadiyen tel· 
dair cevap verdi. Fakat. ylldız• graflar çekiliyor, Milnir Bey de 
da bu mesele ile meşgul olm ıya nyni şekilde cevaplar vermekte 
başlayan ( katibi sani Arap devam ediyordu. 
izzet Bay ), bu cevap ile Gilnün birinde lstanbul'dan 
iktifa etmedi; ( Pat'iste mn· Paris'ebir adam geldi. Bu adam, 
bir bir avukatla istişare Ye ( Avukat M. Pederelli ) isminde 
Fransa kanununun lAstikli mndde- bir ltalyandı. Elinde, izzet Bey 
lerinden istifade edilerek behe-
mehal bu neşriyatın durdurulma• tarafından Milnir Beye hitaben 
sı, matlubu ati) olduğundan ha· yazılmıs bir mektup vardı. Bu 
hisle Münir Beye bir telgraf mektup, şu mealde idi. 
çekti. [Hukuku ıiyasiyede mahareti 

Mnnir Bey, bu telgrafı almca kAmilesi olon meşhur avukat M. 
fena halde öfkelendi. ikide birıla PedereBi'yi size gönderiyoruz. 
hünkar n vehmini t ahrik eden ve Zatı . akdesi hazreti şehriyari ve 
şimdi de kendisini böyle çıkmaz hükümeti senniyeleri aleyhinde 
yollara sürüklemek istiyculere bulunan Ahmet Rıza Bevle rfife-
açık bir ders vermek isted': kası hakkında ikamei dava ede· 

[ Bu adamlar neşriyntlarmda cektir. Kendisini icap eden nok· 
gayet mahirane davranıyorlar. talar hakkmda İt az ve irşat ederek 
Fransa kanunları ne kad r lastik· tarafınızdan da bu davaya bakıl· 
li olsa, yine bu oekildeki neşri- ması matlubu Alidir. lsbu zatın 
yab tatil edemez. Bu kabil neş- mehareti hukukiyesi, zati devlet· 
riyatın biç bir kıymet ve ehem• ferinin de zekai mUmtazeıile 
miyeti yoktur. Esasen Ahmet birleştiği takdirde, orada bulunan 
Rıza Beyin parası da azalmıştır. bedbahanm en ağır cezalara 
Eskisi giui fazla yardım görmi· mahkum ettirileceği ve artık bu 
yor. Bu gidişle kendi kendilerine kUıtabane harele ta da nihayet 
neşriyattan vaz geçecekleri me- verileceği memulü kavidir ... ) 
muldur ... Şayet, daha ileri f ider, 

1 ( \rkası var ı 
ve kanun hududunu geçer erse, ............................................................. . 
(hükumeti seniye) namına h ra· 

ketle (hukuku padişahi) yl araya· 
cağım tabiidir. J 

Diye cevap gönderdl 
Arap izzet Bey, bunu kAfi . ...•........•................................................ 
akşam saat 

21,30 da 

Pazartesi -
Perşembe 

Yaıan: 

Musahip Zade 
Ceıaı Bey 

Knıned i 3 porde 
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lV AN PETROV Ç, GRETL 

THE'MER, MlHAEL BObNE ~ 

GÜNAHKAR 
KIZ 

Hay-tın a.üfli tabakalarının mDthlt 
muh.ti araaında cereyan e 1en re• 
aliat ve rayet beşeri bir dramdır. 

Bnş rollerde: 
Marcclle Rome"-Andre Luguet 

ve JEAN GABiN 

Sinemacılık dıinyasııun mislini 
henüz kaydetmediği san'at ve 

harikalar Abidesi 

iKi YÜZLÜ ADAM 
Yarm aksam 

' MELEK 
S inemasında 

Dı kkiıt: iKi YÜZLÜ ADAM 
fı lını ııın r ı·jisjjrü 

ROUBEN MAMULf AN 
Birine\ artiı:ıti: 

FRiEDR!CH MARCH 
Amerik ' cf .11 Film ııkademiainin 
yaptığı 1932 Ae nesi birinci rej aörll 

\ e en ı . uv ff k arti3'İ müsabakasın
~., "'"inc i! fil k zanmıs•ardır. 

• 
SiNEMA 

nın VARYETE PROGRAtv.'ını gördünüz 
Görıned:nizse görenlere !utfen 

sordunuz .llU? 

mü? 
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DiplomatlaraHükmeden GizliKuvvetler 
-

Makedonya Komitesi Ve 
Komünistlik Mücadelesi 

--- -- -----
( Baftarafı 1 inci eayfada ) 

Jiydi. Bulgar komitecilerinin bu 
inadı, istedikleri neticeye nihayet 
kendilerini isal etti. 

Mekedonya ihtilal teşkilAtmın 
arbk rakipsiz kalan yeni reir.inin 
yanına gittikleri zaman hlisnil
niyetlerini ıspat etmekte gllçlllk 
çekmediler, çünkü Bulgar budu· 
dundan hüviyetlerini saklamıyarak 
ve hakiki pasaportlarla girmek 
istemişlerdi. Bu itibar ile fena 
bir kasıtları bulunabileceği iddia 
olunamazdı. 

Netekim lvan Mikaylofta bu 
muhakeme tarzını kabul etti ve 
ve kt.ndileri tekrar komite teşki· 
Jatma alındı, fakat ilk zaman
lar, bir ihtiyat tedbiri olmak 
lizere kendilerine gayet ehemmi· 
y0tsiz vazifeler veriliyordu. Fakat 
zamanla, komitenin emniyetini 
tekrar kazanmakta gecikmediler. 
Çünkü her verilen vazifeyi gayet 
mükemmel bir surette yerine 
getirdikten başka, diğerleri için 
çok çetin görünen vaziyetlerden 
kolaylıkla sıyrılmıya muvaffak 
oldular, bu hal kendilerino karşı 
umumi bir tevveccUh ve alaka 
uyandırdı. 

Fakat Makedonya komitesi, 
bu muvaffakiyetlerin sır ve hik· 
metini, Dordon'dan gelen para
ların temin eylediğini ve iki 
arkada~m bu paraları, komitenin 
kendilerine havale ettiği işleri 
görmekte kullandıklanm elbette 
ki bilemezdi. Bu sırada, bir mlld· 
det için durnklıyan Bulgar - Yu 
goslav hudut bAdiseleri de •ık· 
laşmıya başladı. Bittabi, yeni 
yaziyet, Franaanın can&na ııkı· 
yordu. Derhal siyasi bir teıebbOı 
yapb. Bu mllnaaebetle Bulgari .. 
tan' da ilerlemek istidadını gös
teren komUnist tehlikesine karıı 
eli bağla durulurken hariçte Ma· 
cera aramaktaki manasızlığa İfa• 
retler yaph. Bu teıebbilsUn neti-

1 
ceıi fU oldu ki, İv an Mikaylof, 
bir milddet için harici faaliyeti 
hafifleterek dahili vaziyeti ıslaha 
karar verdi. Muhtelif vazifelerle 
merkezden uzaklaştırdığı kuvvet· 
lerinl Bulgnristan'a çağırdı. 

lvan Mikaylofun bu tasavvuru 
muhakkak ki isabetll bir şeydi. 
Fakat tahakkuk ettirmek çok 
gUçtU. ÇUnkU bir insanı imha et
mek için evvela yakalamak IA· 
zımdı. Halbuki Bulgar komUnist
Ieri, birer balak gibi kendilerin• 
uzanan ellerin arasından kayıp 

uzaklaşıveriyorlardı. Bu muvaffa .. 
kıyet Fransayı memnun etmişti. 
Çünkll Yugoslavya bir milddet 

için nefes alacak ~emektL Fakat 
buna mukabil İtalya bu vaziyeti 
boş bir gözle görmedi. 1tnlyao 

istihbaratı derhal faaliyete geçti. 
Bu mfinasebetle Pervofla Poçef 

Ağrama ~ğırıldılar ve bir akşam 

Dordoola beraber bir toplanb 

yaptalar. Oturdukları yer, Espla
nad otelinin taraçası idL 

Dordon, orada, onlara ·İtalya
nın noktai nazarmı anlatti ve 
6yle bir hAdise çıkması IAzımgel
diğinden bahsetti ki, bu, ltalyayı 
memnun etsin. 

Bu ıırada, traçadan genç bir 
kadın geçiyordu. Dordon bu ka
dını görmemişU. Pervof ile ayağı 
ile dokunarak kadını iıaret ettL 
Dordon, bu işareti gl\zel bir 
kadın Uzerine nazarı dikkati cel
betmek manasma almıştı. Kadınnı 
arkasından baktıktan •onra mu
hatabının hllsnU tabiatinl tasdik 
etti. Bu kadın Sllv ırkmdanda. 
uzunca boylu, fakat endamı çok 
gllıeldi. Bir elinde, titkin bir 
enak çantası, diğerinde de kD-

çllk bir ıeyahat bavulu •ardı. 

Dordon ıordu : 
- Bu kadını tanıyor musunus? 

( Arkası var ) 

Amerika' da idam Şekli Değişti 

Elektrik Yerine Zehirli 
Gaz Kullanılıyor 

Amerika Cnmhuriyetini teşkil 
eden bazı devletler, Amerlka'da 

botmak usula ikame olunm•""' 
tadır. 

Maamafih, Ahmet R ıa Beyin 
ikbal yıldızı ~ittikçe d•ha rev· r 
nelctar olarak parlıyordu. O, neş· 
riyatının tiddetini glindcn ~üne 
arttır ıyor, bu euretle de ( Kafe 
Sufle) yak'asmın zihinlerde yer· 
leşen çirkin akislerini silmiye 
çalışıyordu. 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~:•?~~~~~~~~~~•' ö~~nberi uri ~an idam ma~ 
kômlaranı elektrikle öldllrmek 

Resimde g&rOldOğtl yeçbil' 
mahkum, hapishanenin dıtar1d~ 
da görtılebilecek huıust •• b 
tarafı kapalı bir odasına koll" 

Bu şiddet, lstanbulun na:ıarı 
dik a .ini celbetti. Sefir Mlinir 

•nw B g n Si "1en2ada .,,_ __ ,., usulünden vaz geçmiye, onun 

Pu:rre B n ı.. it'nın ,aı.c .. rı ve U W ı.TTE HEL V n t ! mıllı muazzamı yerine zehirli gaz kullanmıya baı

• D 
Mevsimin en büyCk sinema hAdisesini teıkil edecektir. 

İlaveten : FOX JURNAL, diiny<ı lıavaJie leri. 
Haşiye: Ramazan mlin ebeti.e 2 .suvurc verilecektiı. 8 1/2 ve 10 1/2ta 

lamıılardır. ÇünkU elektrik san
dalyesi, çok defa, cereyanın fazla 
kuvvetli olmas.ndan dolayı mab
ktimu aldilrmemekte. bu suretle 
lüzumsuz ıst.crap çekmesini intaç 
etmektedir. Onun için bu sistem 
kaldırılarak yerine zehirli ıazle 

makta, bu odaya zehirli gaı ••; 
kedilmektedir. Açık bırakıl ti 
pencere camlarmdan vazifed 
memurlar sahneyi seyretmekte~ 
lar. Dercettiğimiz reıim, ilk tıf' 
idam mahkfımu bir katilin ıe " 
gazla 6ldlirlilme tecrnb~sinl 1 
teri yor. 
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B Kin u ani 

• r 

10 • t 1 haz.iranda bu siper· 

leri zaptedip İngiliz mevzilerini 
düzeltmek Hiznngeldi. South Wa· 
les taburunun bir müfreze3İ Bo· 
omer ng siperine üç defa girmi· 
ye muvaffak olduysada her defa-
ında Türklerin bomba hficuıııile 

tekrar geri ptirl.ürtüldU. Borden 
alayının bir müfrezesi iso Turl<~Y 
Trench eiperıoın 70 yardeai:ıi 

dptetmiye muvaffak oldu. 
Türkler bu parçayı istirdat 

etmek içip mnteaddit mukabil 
bUcumlarda bulundular ve niha· 
yet 15 • 16 Hazir n gecesi top
çu Ye mitralyöz ateşi lıimayesin· 
de bomba ile mü hi bir hücu• 
ma k lktıl r. O sıradn bu siper 
parç sını işgal etmekte olan 
birinci Royal Dublin Fu illiers 
t burunun bir müfrezesi, bütün 
bombactlarmı ve b'r mıkdar ef· 
radını maktül bırakarak siperi 
tabliye etti. Mııamafih sabah s;ıat 
( 5) le birinci Royal Fnunster 
Fusilliers taburunun kuvvetli bir 
mtifreze i mukabil bir bomba 
hUcumile kaybeden araziyi tek· 
rar istirdat etti ve çıkta rücL.t 
eden türklere oldukça zayiat 
verdirdi. Türkler Turkcy Trencb 
iperindcn kaybettikleri aksamı 

istirdat etmek için tek' r teşeb
bns etmediler fakat buna muka· 

bil 44Boomerongtı siperini müthiş 
bir istihkAm haline getirdiler. 

K r vlzd r V Zı ınd r 
uh reb lcrl 

Franslzlar&n 21 Haziran ~,orrzu 

Abib ba sırtların karşı ya· 
pıl cak yeni taarruza haıırlamrken 
gerek Ceneral Gouraud gerekae 
Ceneral Hunter-Weston 4 haziran 
muharebeainde edinmit oldukları 
tecrl\belerden lıtifado ettiler. O 
ı man cenahlnrm ilerliyememesi 
yilzl\nden merkezde kazanılan 

ar ıinio kısmı azamını terk tmek 
mecburiyeti b ı.l olmuwtu. Diğer 
taraftan o muharebe, taarruz edi
lecek cepheye Howitzer toplarının 
ateşi d ba ıkı bir surette tomel'
küz ettirmek lüzumunu da öğret• 
mişti. Halbuki mevcut Howitzer 
toplannm azlığı yüzünden baş 
vurulacak yolAne tedbir daha 
d r bir cephe üzerinde biribiri 
arkasma mlıtevaU hücumlarda lnl'
lunmaktan il aretti. 

Bunun için her iki kolordu 

SON POSTA 
Yevmi, Myaai, Havadu y Halk 
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3 a lı 
e 

kumandam da bu defaki taarruz
da her şeyden evvel ve topçu 
ateşi himayesinde yapılacak ayrı 
ayrı iki hücumla her iki cenabın 
karşılarındaki yliksek arazide 
bulunan türk siperlerini za tet
miye ve bun&ın sonra da üçüncU 
bir t::ıarruzla merkezi hizaya ge· 
tirmiye karar verdiler. Hundan 
maada harekatın ilk safhasın•n 

Frans zlar tarafından ~rapılması 
ve bunun da ancak Kerevizdere 
sırtlarmm en yüksek mevkiini 
te~~ıl eden 83 rakımlı tepeye 
inhisar etmesi kararlaşt rıldı. Je· 
neral HamiJton bu fikri tasvip 
etti ve harel alı idare hususunda 
Jeneral Gourraud'yı serbest bı· 
taktı. Binaenaleyh bu taarruz 
hakkında karargl\hı umumiden 
bir emirname neşir ve tebliğ 
edilmedi. 

Fransızlar n Uçüncll Kerevh:· 
dere muharebesi ve Lürklerin de 
83 rakımlı te--c muharebesi de· 
dikleri bu taarruzun planları en 
ince noktalar düşünülerek büyük 
bir dikk&tle haz dandı. Taarruz 
tarihi de 21 hnı.iran olarak tespit 
edildi. 

Jencral Gouraud'nun taarruz. 
için intihap ettiği cephenin ge• 
nişliği tr.kriben 650 yarda idi. 
Taarruz edecek kuvvetlerin sağ 
cenahı Türk hattını 350 yarda 
kadar geçerek Fransızlar n (Raviıı 
de la mort ) yani ( ölUm deresi ) 
dedikle•i derenin nstundeki sipere 
girecek! rdi. Solceoahı o 'kadar 
ileri gilmiyecek ancak (Haricot), 
( Qnadrilateral ) mevkii müstah
kemlerini ı:aptedccekti. Bu sırada 
F ransızlarm karşıı ndaki Türk 
mevzilerini 2 inci fırka işgal et
mekte ve 12 inci fırka da ihtiyatta 
bulunmakta idi. 

HilrekAtı Metropolitaine liva· 
ıına kumanda etmekte olan vo 
evvelce Jeneral Gouraud'nun erkA
nı harbiyesinde bulunmuı olan 
miralay Girodon idare edecekti. 
Bu taarruz için tefrik edilen 
kuvvet te beheri Uç taburdan 
mi\rekkep Uç alaydı. Bunlardan 
176 ancı aloy olda 6 mcı mü • 
temlikc alayı Hğda bulunacak 
ve 2 inci Afrika alayı dn ihtiyatı 
teıkil edecektL 

Bu taarru7.u himaye edecek 
topçu kuvvetleri 75 miJimetrelik 
yedi b tarye, 155 milimetrelik iki 
Hovitıer bataryesi, on altı siper 
havan topu ve yedi lngiliz Ho
vitzer topundan mürekkepti. Ya· 
ni cephenin her on yardeıine 
bir top isabet ediyordu. 75 mili· 
metrelik topların alta bataryesi 
Türklerin Fransızların karırıınd 
bulunan diğer siperlerine, iki ba· 
tarye ile bazı ağır toplar da 
Anadolu sahilindeki Türk batal'
yelerino karşı ateş edecekti. 
Fransızların Saint • Loui harp 
gemiai de bunlara mfizabaret ey· 
liyocekti. Bahriye fırka ıoı hima• 
ye etmekte lan iki Fransız ba· 
taryesi de sol cenahtaki harekata 
iştirak edcceek ve bu fırkanın 
piyade efrsıdı s:ığ taraf nda
ki siperleri daimi bir tüfek 
ve mitralyoz ate§i altında bulun• 
durulacaktı. 

( Arıtuı var) 
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rın'• 12,01 M.odrit ~.7591 

MI' no S,1743 Berli:ı J,9712 

Brn ael !1,3300 Varşova 4,16 

Ati na 87,0 Peşte 3.4718 

c~nevro 2,4403 Bil <re~ '19 ,61 

Sof ya 65,9250 Belgrat 34,72 

Am terdnm•ı,IC94 Moııkova 

Hl se enctlorJ 

L r:ı. 

it Bank.(N:ıma) 10,00 
• ( HfiMll ) IO,Z5 
,, (MücH ı) {f.1,-

Anado'u% tOOV. 
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a Kanunusani Sah 
latanbul - ( 1200 metre) 18 

Saz (Makbule Hanım), 18,4 ı Orkestrıı, 
19,20 Fransııca dora ( mfipledilcre 
mahsus ), 19.45 Orkestra, 1.0 Hikmet 
Rıza Hanım, 20,45 Senet Ha:ıım, 21,30 
Tnganni (Matmazel Ro7.0ntal) 22 Ora· 
mofon, ajans borsa haberi, saat ayarı. 
22,UO Alaturka enz, Dru-Uttalim bo-

yeti. 

Vorqova - ( 1411 motre ) 18,15 
grnm••f n 1G,5S gramofon l9,06 Sen
fonik konser 0,UJ Föyton 2t,Ou Hı~lk 
korısorl 2~,:5 Keman eolo 25,06 cPro· 
tek iynıııı teıninde bir nuvol 28,20 

gramofon. 

Pe~te - ( 550 metro ) 18,05 ııskc· 
rl mu!!iki ı 9 135 Mnııdor Sav:ınko Çi
gan ınusik ei 21,05 Brahms'ın egerlo-
indorı (V.y:ıı.ndan naklen) koıısor 
~8 ealou muııikısi n Sigan musikisi. 

Viyana ı 617 motu) 17,65 Aurol 
Nenıos t.-ıkırıırıın hafif musikisi 19,lo 
mOsababelor 21, 10 Rooort Hegor'in 
idarosinde Drahme'ın eıerlerlnden Or· 
kcıstra konscrt ~3, 10 Erle Uerso ğa· 
zinoııundnn dans musikisi. 

Prag - (487 metrt•) 17,15 muslld 
musahabe 18,55 gramofoıı 20,25 man· 
dolin taltımı ilo Rus musikisi 20,50 
Nonotuy'nın \'d tının 10 uncu yıldü
nUmil müna<ıebctlle eserlerinden baıı 
tagan oi paroala"J 2~.05 Bethoven 'in 
b ..,telerinden ffintazıler 23,20 grA-

mofoıı. 

Roma· Napoll - ( 441 metre ) 
18,35 Orkestra konseri ( lfı.rchlonnl 

(J-Orrai Pueciui Francesebi Debuscy VA 

Pietri'nio eaerlerlnden ) musahabeler 

21 20 gramofon 21,60 •ll Natele del 
R~dentore> i•mlndeki iki perdelik 

musiki temsil. 

Mlliino. Torino • Cenova 18,05 
t.agan:ıili musiki 20,05 mtıtcoevvl mu· 
siki 20,3u gramofon 21 ,05 bir operet 
temsili. 

Bükret - (394 met•o) 20,40 ka 
kadar herglinkü program 21,05 Tlıgan
ni 21,46 Senfonik konser (.Hardınann 

Sayf i> 

Gençler Ne Digor? 

Hayattan Korkmayı k
ına Bile Getirmedım 

Sahh ve • Tal~t B yl r 
Gençlik anketimize devam 

1

. nalın hak ve h kikat ol ak gör· 
ederek bugün iki cev p neşre- dUğil bu muciz.evi kurtuluş bütün 
diyoruz : TOrklUğe bir zim e ınefkQr 

Gemlikten Bayraktar oğlu M. aııladı. lıt en büyük ide l 
Tal t B. diyor ki : doğru giden Türk inkilftbı b na 

-
11 Türk milleti istiklAl ve bu fikri veriyor. 

htıkimiyetine kavuşmak uretile Bu inkilabı na6ıl mı mUdaf 
hayat hakkına layık olduğunu edeceğiz? .. Kolumuzla, kafamızia •• 
göstermiş ve tefessüh etmiş olan Buhrana gelince: Filvaki iktı• 
Osmanlı İmparatorluğunun enka· s di buhran dOoyayı ezer gibi 
zmdan kudretli ve kabiliyetli bir bir veçhe gösteriyor, fakat in· 
Cfimhuriyet yaratmıştır. Cemi· anlığm iktıaadi tedbirleri elbette 
yetin geçirdiği buhr m tabii gör- buna karşı duracak ve z bir 
mek IAzımdır. Bu büyük buhran, zamanda bertaraf edileceğini 
derin bilgi ve tecrllbelerle milli zannediyorum. 
iktısat varhğımııı techiz ve tak- Aile bağlarının çok sıkı ve 
viye etmiştir. kuvvetli olması tarafbmyım.Ana ı.z 

Dinime ciddi bir itikatla, babasız çocuklarla teşekkül dc-
sağla:n bir imanla merbutum. c k milletlerin tarihi olacağını 

Aile, cemiyeti.ı hayatmı ve zann tmiyorum. Aile tarihi ol-
gayesini temsil eder. Hayattan mıyan kfiçlik küçük cnmialard o 
asla korkmuyorum. mUrekkep olan cemiyette umumi 

l tediğim hayat medeni bir bir tarih ve kurtuluş 0101 z.. 
yaşama tarzıdır. ,. Dindanm. İ)İyİ iyi olduğu, 

Hukuk Fakültesinden Salih dnğruyu doğru olduğu ıçan mU. 
Bey diyorki: dafaıı ed riz diyenleri h y ipe-

- Türk inkilAbı, Osmanlılığın l"e t kabul ediyorum. 
ııkıcı ve boğucu havaa ndan Hayattan korkmayı hiç dU. 
Türklilğiln saf temiz muhitine ıUnmedim. Onu bil ki sevdim 
dönllş, esaretten istiklAle geçiştir. ve seviyorum d . Hayatt ki bir-

Ciban haritalarandan ıilinmiyo takım mUşküllerin bulunm ı·dır ki 
mahkOm edilen bUyUk ve bir tek insanı l<endine bağlıyor. Yok a 
Tilrk bAkimiyetinin; kendi ccm hiçbir kuvvet .arfetmeden asud 
ile • kanı ile benliğini ispat ve ve yeknesak bir hayata maliki· 
hakkını istirdat eylemesidir ki yetin bence m&n ıı yoktW'. 
Türk inkilAbını Türkçü bir muci- Kendi emeğim ve kazancım 
ze e Tllrkc yakış r bir irade ile mukabilinde yaı mak... lşte i 
cibnna hayretlerle gösterdi. Kili- tedlğim hayat . ., 

Mühim •• un n 
Bir • ese esı 

( Baştaarfı 1 inci sayfada ) 

ıoou ve 2000 liraya satıldığı çok 

görlllmüştlir. 
Antika eşya ml\ıtcrileri hariçte 

olduğu için hu para daima mem
lekete girmek vaziyetindedir. Fa· 
kat her nedense son zam nlarda 
bu hadaki ticaret ihmal edil· 
miştir. Halbuki antikacılığın mem· 
leket iktısadiyatilc olan bilyük 
alAkas•, bu iş üzerinde çok çala -
maınııı icap ettirir . ., 

Maruf an~ikacılarm ifadesine 
g6re, bu ticaretin yUrUmesi için 
1stanbula ıeyyab celbinin temin 
edilme i lazımdır. Bu y pıl· 
madığ1 takdirde antikacılık glin· 
den gUne sönecek ve g6nUn 
birinde bu ticaretten eser kalmı• 
yacaktır. 

Gcnnaro Enacoviçi) 22,20 konser (Be· 
etbovon). 

Breslav - ( 335 nıotre) 17, t 5 kon 
ser 18,15 koınediant Barmonistlorin 
fan taı.ileri (graınofon ile) m Ueahabe
ler 20,45 gramofon 21,35 10;J2 ye 
bir naz.ar 23,50 gece konseri. 

== TAKViM == 
G!in SALI Ka ım 

ı O 3- lk inci l\ANU:N 33 b6 

Arabi Rurnt 
6 - Ramaır.an 13!) 1 21 2:ncl Kllaun • 1348 

GUnc:t .J 36 7. 2~ Akşam 12 - J6 49 

Öğle 7. T1 12. ı7 Yatsı l 9 18 27 
llıılndi ~ t7 14. s1 l lm nk 12 49 ~ 38 

\. ---J 
Reslmll Ş rk - _ö ııumımılı 

Yılbatı uil ha ı dört renkli g.!yoı gü· 
ı•·l bir kapak içinde: 'JOrk diliofn, 
yllk ekliği, tarilıto bidın lı:ıtulnrımın 
Mayıs gecesi, va'ıoden mose t, ııiliı· 
dir ,apka giyen köylü, vez rin ölOıntı. 
kitap meselesi '. • güıol yaııl urla 
h•iş~r etm ştir 



Bunun Sebebi 
llalı•rrirl ,,.. 

Her Halckı Mahfu•dur 
-237-

Hv taraftan alınaa ceYapJar, 
Filo Ka•aadaaı Huan Rami 
Pqaaıa ifademi te1lt etti. V • 
artık Abdtllbamidin eacfftui de 
ıeçti.. Llkin. HIDklr kwli•ı 
&asu ..... y•re IMa kaclar 1ae,_.. 
Yenal affetmedi. Derhal jurul 
takdim eden. adama mabepe , .. 
tirttL l.tic•ap ettirdi Ba iti ta
.. mea meydaaa çıkarmi,. ka
rar Yerdi. Tekrar, pfre katibi 
Alım Beyi çatırtb. Oan •aıa
tuile fU telırafı çektirdi; 

lahritefit umum filo kumudanlapaa 
C - Telırafnamei deYletlerl. 

ana atebei ulya kıbnmııbr. Ba 
muele &meradan bir ıablt tan
fmdaa tertip edilmif Ye ba ter
tip •• fikrin iae buradan verllmlf 
bulunduğu anlaıalmuma ık• 
bunun kim oldupnua ubin 
ihraclle neticelİnin peyderpey 
ana; emrll ferman bu1urulmat ft 
sab alil kumudanileriain daha 
hlylk memuriyetlerde bulana
caldanm tahmin edealer tarafla
r111dan yapılllllf bir teJ oldup.. 
dao bu maddenin tahkiki ...... 
da 1averlm hazreti tebrl1arldea 
mlrliYa 5adık pap ile mlrala1 
Nilaat Bey memurea ilam laha
dıldarmdan Hlbu Mllmet w 
C8IDI hazreti padipbl ile ba 1ı .. 
re de taltif bayuruldaldanaaa 
tebfiriae mltaHat ohmmattar, 
olbaptL •• 

Şifre kttlbl . 
a.m 

Erteal gllnD, talak alkerkea 
ldarei Mahauaaaın klçllr bir 
vapuru yaver Sadık ,... n. 
ZOIOflll l.mail papma biraderi, 
yine yaverandan miralay Nihat 
Beyi Çanakkaleye ıetirmifti. 

Tahkikat, Dç rfla ıDrda. Ab
dlllhamldin bu iki yaveri, dddea 
bitaraf davrandalar, habra n 
ıla&le bakmadılar. M•ele1I 
olduiu fibi meydana çalrardalar. 
Aradan kı•a bir m&ddet geçti. 
Huan Rami pap birdenbire 
latanbula istenildL Bu cla•et 
, ... ,., •uhakk.ık bir fellketle 
karplqac•İ" hi .. inl vermlfti. 
Fakat, bir hafta aonra bunun 
akai zuhur ettL (Bahnaef"lt filOIU 
kumandanı Hasan Rahmi ,... ) 

Resim ı·alıllll K•peu 

'l'al>latinbl (iğrenmek iltl1ona1111 

reaıniolıl a adet lı:.upoıa lla bit· 

likt4t cöndet U1'. Resınluiı MU/4 

lllı Jır "" .ade edıl ua. 

a m, metlB,.. 
,.eya aan'at• 

~ulundu,.u 

memleı...ı. 

l<t'e ın nt J • • 

' ce" uı ' 
-===---===--

Heaimin .. ıa,.t. 30 k11r111l•4 

l ı I n tsLaLıha<le c4"uJ•. ,,~ •• . : 

••• 

Abdülhamide Verilen Bir Jurnaldı 
( Bahriye Nezareti ) makamıaa 
ıeçirilmifti. 

Hiç kimaenin hayal Ye laata· 
rından geçmi1en bu taltifin 
Mbebi, acaba ae idi? .. Bu, cidden 
mvak edilecek bir .. ,dlr delil 
mi?.. Şu halde bunun ela aebebinl 
iub edeli& .. 

Yakanda yazdıiımJZ hAdiMnia 
ıeciftlrilmeıiaden aonra A.bdllba· 
mide bir jurnal Y...UIDif, IMı Jur
aalda ela: 

(Her ne kadar Hamldiye aarhlt
unıa i1Jaaı laakkında Yerilen jur
nal biulı .... çakmlf lae de, 
herhangi bir aebeple dllçarı lıbl
rar olan donanmal hllmayua ku
mandan Ye ubıtaaının, umum filo 
ile lıtanbala relvek ah11 latika-
ma mlltecallr olacakları memul 
kavidir ... ) 

DenilmlıtL. Herıeyl inceden 

ince1• hetaphyno hUnklr; ba 
jurnal üzerine dOtünmllf.. Huaa 
Rami paıayı ıtıcenclirdiiinl ıu
nederek onu artık filonun bqın· 
da tutmayı mabıurlu g&rmtlf.. 
Ve latan bula celbederek bir hafta 
eonra bahriye nuarı yapmııta. 

Bu hldiaede a•I merak edi
lecek cihet, ortaıttı be1bacle JWe 
•elveleye veren jurnal •bibidir ... 
Abd&lhamidl ba kadar telif •• 
lblintlye •kan. bir bardak ıu 

içinde koca bir fırbna 1arataa 
bu adam, ıDphelİI aiu bir ceıa 
ı&rmlltHlr ıannolunur... Halbuki 
bilAkiı bu adam da bir derece 
terfi ettirilmit ve ( Y averanı baz. 
reti ıehriyarl ıilki celiline idhal ) 
edilmiıtir. 

(Arkaaı nr) 

Asri Bir Banka Binası 
Daha Kazandık 

DGnllG 111 .. t reamlnden ltlr lndlla 

latanhul Ziraat Bankuınıa 
~ arak6ydeki yeni binaya nakil 

dt. layıtile dlln bu binada bir kl
t•t retmi yapdm1tbr. Meraaimde 
Vali, bankalar erkim, tkcarlar, 
matbuat erkAm hazar buluDmllf" 

tur. Mlldllr Abıen Bey miaafir
lerine banka teıkilltanı ıudir

mfttir. Bankanın en DıtUnde doa
ya ve evrak kayıt daireıi •ardır. 
Onun altında mOdOrlerin ikamet• 
aihı, bunun alt nda da muhaHbe 

Ye koatrol daireai bulunmaktadır. 
Bu katın alt.ada mlldOrlilk, mec
liıi idare, Juhaberat ve istihbarat 
ve muamelAt daireleri vardır. En 
alt katta da kata dairesi ve dai
renin huauıi bir kapısı •ardır. 

Ziraat Bankasm•n yeni bina• 
a oın etraf.na Ankara it Banka• 
aında oldujıı gibi 8 projekt6r 
bonmuttur. Baokanan deni& tara• 
f1Dda elektriklerle bankanm iıml 
yazılmıtbr. Bu suretle bulca ıe
celeri botazdan ve Anadolu aa
hılinden ıörünecektir. 

Ayni zamanda binamn deniz 
tarafına bir Hyabat bkoeu açd-

DUfbr. HulUll bir upaaı buluau 
ba bDro .. "ablua bll71k kola,. 
lıklar temin edecek •• •yyablar 
hiç bankaya ujramaclan muam .. 
lelerini burada kolayca bltirebl
leceklerdir. 

Bir Dolandlrıetltk 
Lil, 2- Bmada heyecaa ayaa

daran bir aigorta dolaadıncalila 
meydana çıkarılmlfbr. Ba rezalete 
birçok dokıorlar ;ttrak etmitl• 
dir. Bu doktorlar muha11el oto
mobil •• bl8iklet kaıalan ....._ 
kında raporlar vermlflerdlr. Bir 
doktor iki ay içinde 27 kaıa hak· 
kında rapor vermiftir. 

Beyotfu Dördilaea SuU. Hukuk 
Mahlcemeaindenı Beyotlunda Toıko
paran eaddeaiade Filoıof laa•ında 5 
Na. h dairede H Babıelr.apıda Dar
dGncO Vakıfbanıad• Boraa k•rf111nda 
J1 No. h dGkklnda aarafllk et•ekte 
iken 17.11.93'2 tarihinde Hfat ed• 
Yaıaa Muıabak Efendlnhı terek .. lne 
mahkemece yaz'ıyet edilmlftlr. 
Tarihi t'iadan itlbtıren eeJaaha 
matlup ve allkadaraaan bir •1 ye 
..,ır .. ~larJn iç •J aar.la•4- .8e1otl• 
.0.d ..... Su! t!uk•k ........... .. 
•üraeaatluı Ula... ·"• .t ... u. 

BfBAYE 
Bu Sütunda Her~ ·in 

Yazanı Naci Sadul/alr 

ÇOPUR İSMAİL 
Onu ala bilir miıioiz bilmem. 

Gençlerinizi bilmem amma yqı 

aıkınca olanlar içinde iımi bir
çok kimselere yabancı ıelmiye
cektir: Çopur lımail. 

Çopur lamailden tize luaaca 
bahtedi•ereyim: Çok ıG&el de
iiJ, fakat çok cm yalan bir ylz. 
Ortadaa aı fazla boy, tombal 
tombul bir vllcut. B ... aada dalma 
reasi uçmUf, bomk bir kuket. 
Yamaları bol fakat daima tltW 
yerinde Ye daima temia aiyab 
elblae, dik beps yaka, al,U 
kelebek kra-.at •• •eatler. 

Bu OllUD abfrl ft daimi 
ldaveli. Elalla 1tlr blçlmaizlill 
olmayan lauylannın lylleriadea 
bqbcaıı : u,.ı ve Alemper..t. 
hoı aohbet Ye hazır ce•ap. 

çopurun udunu aağ oluydı ela 
bir dinliyebiluydiniz. Bea nam 
aalmıt nice idiler içinde, kambur 
auımızan tellerine oaan kadar 
ehillne mızrap ıal111an hiç kimH 
sGrmedim. 

Çopur bir llemdL Bir llem 
çopurauz ya•an olurdu. Pek 

refahı yerinde bir 6mDr allrmezcli. 
Fakat blttbı teklifler• ratmea, 
mızrabından d6kftlen emsalsiz 
oa{ımeleri para ile daiıtmıya 

razı olmamıfb. Rlc~ln llemlerine 
çainl1r, ıf tmez, fakir dottlannaa 
Ylraa lmltlbelerinde ze•lde, tlbe
•bab ahenk kurardı. 

'f. 
Oauala doatlujumu kartdıldı 

lclL O alqam canım 11kıldı. Ço
P• laaailla kederleri anutturaa 
.... eU meclillae lyle içten ilati· 
1acam yardı ki, onu mutlaka 
bulmala idim. 

Bu kararla evden flkbm. Ha. 
me llylemiye uauttum, Çopur 
alqamcıdır. Fakat me7lıaneai 1ok· 
tur. Aldma utiii samu, lnlhıe 
plea teı,ab bqında badeaGf 
olar. 

Geçip utramua muhtemel 
olaa meyhaaelerdea birine tir
dim, balandam, 1okta. Ela kapa
daa alrmiltik. bir tek atmadu 
tıkmak aya,.ı.k ......... Jakıt
maıcla. Bir tek atbm, çaktım. 

ikinci me,laaaede; lçtlacld•, 

dördüncüde, aekizincide, on 
cOde, hiç birinde Çopur y 
Ben hepsine giriyor, bakı 
ODU fÖremeyince; bir kere 
ıirdilcten eonra bir tek at 
çıkmayı ayya9bk ıereflme 
tlramıyordum. 

Y akııtıraauyordam amma 
gAJa b.,lannda demlene d 
bea de ln•amı bulmuttum. 

Vakit te •balu bulu 
Simaiyab ılkylıl MJU , .. 
latları pbl •i'lr ailr ajan 
Galata balodarmclaa bidala 
•• plmlftlm. lçerü..dea, 
lell laoromna _....,. 
yor, JHıa balollarclaa 
batlıyaa aarbot aualan, 1 
yorp çalmaa uza 
duyula1ordu. Baloaa 
tablada pili•, .a...., ltaf. 
utaa palabıyaklı Anant, 
ya tatulmut mandalar tlbl 
emi1ordu. 

Acaba Çopur orada mı i 

Yukan 9kmalda çakm 
araaında mtıteredclit dar 
idim. Bir ınrültll oldu. 
minare merdivenlerial aa 
dar, daaeaeci bol •erdi 
rinden birfey, birial J1IYU' 
du. Yukarıda kayta ma ol 
1okaa bu dik mvcli•enlerde 
Yaıenelİni kaybetlDİf bir 
mu idi? Bilmiyorda& CW. 
•arlandı, J11TarlaacL, .kasa&, 
ıeldi ye Arnavud• talt 
bindirdL 

Tabla denilmit. pllA 
a6Ylfler, tolular, Htlar 
dapık caddeye 1açalmq 
mitti. AnaYUdun a,mu111• 
laarmıı ,aıleri hiddetle 
yordu. Ba biçar•ia 
ylyeceif dayatıa tiddetial 
ederek falkıa Pfkıa bakı10 
Yerden, bayaldanna 
dolmut pillY taneleriai 
lllkellyerek. .. Çopur lamail 
Bir bua, bir de biddetle 
•• itaba Amanda baktu 

- Ulan, dedi, otomobil 
kaçanua. tramva1 ıellr kacaıllll'I 
uaba ıelır •iınll'lla, ,.U 
ip .. klnalla&n. ........... 
........... çekil .... rom• 

- L •• 

Halk Evinde Bir Müsamere 

Halk EYi temlil pbeai tuafındu dla Alayklfklacle Wr 
mere Yerilmlftlr. Mn....,ecle o.elbeda,tclea M. Ke..& 
'konferana •ermif, ŞlkGh Nilaal Hamm ıiirleriai okumllflar ...... 
çok aamind n skel olmllflor. 



enubi Amerikada Hay
utluk Vak' alan Çoğaldı 
li Cümhuriyetinde Güpegündüz So-

kaklardan Adam KaJdınyorlar 

Anrerllr• ... , ................................ . 

llı'-cb bamnın teairile ola- Son defa Santlyap ela ŞiU'de, ... 
_.,?-... Amerilrama bUla... peglllclls f8hria maral bir doktora 
~ı••U.. Ca.hari1etincle ha,. tabaca telaclidl albHa bir oto-

Yak'.... faJam hayraet mobile biaclirilerek kapnlmlftır. 
~-ıce,s w....-. O mret- Kaçaralarıa lalW,eti mala. ol-
.. ...... L._ı_ ...... njmaD baalar palea-
alcl_erlc.a. len .P..-.;ea YeJ• m--.ıarclar. Hlk6met n Millet 

.,...6. taaa1wf8 bir adaman MeclW, •klaıaa ba ~ea 

.... ,.. ~~ data kaldı- dola71 IMa ..... •Lz11lna ...... 
.. :---- ..... ..- ...,.......,. il-

--- Ş. bel., ,.,. ilteris, 11mıeldiil fikrladedirler. 
.,. .a:::henlZI lldlrecejial Banm içia bir kaaun llyibua 

· • -.idap ı&aderil- buulaamat •• kabul edilmiftir. 
l•Jet talail bir W almlfbr. Fakat imu kaç•kçalanadan tim-

Soa ıtlnlerct di1ekaclar hiç kimte yakalaa .. 
9-k'aları ., ~aatla'de .. machiı için bam lılbalball de 

tehir içi.. ..... _ ~·ktan g&nde Jerİlle setirmek lmklm ...... 
--wı ı•cmektedir. oıu..m ııw. 

.. , .... DlrdUncU auua Hu-
kuk 11•1111 ... ealnlleaa FerikGytlode 
Eşref eleneli aokqıa-U ~ No. la lla· 
nede ... la iken 11 tetrlniaanl 932 

tarihinde vıfa& eden Vahram Papuyan 
Efendinin naiyet.ııarnul açılarak UH• 

len tenfizlne b&flaodıflndan kanunu 

m deutnln 688 oei maddesi mucibince 
bu bapta bir gilna itlruı olanların 

taribi ll&ıdan it bare• bir ay sarfında 

Be1ot111 I>Otdlnol ıulh batak mahk .. 
meaine mftraeaatlan iliu ol.nar. 

Dr. Hafız Cemal 
Dahiliye mütehaUISI 
c ... c1aa •• c1a laeıjta (2.» 

3) imanı Dinnyohmcla No. 118 
Telı Z1.t11 

- Y•i ll"f'I~: 
Huw ...... urp va T• •-r - Her zama ı ve bas·ısile 

pllnıtıl samulanrada ılhia n dimağla· 
naı Ula 1oım.m lle:taplarıaı ıerl 

n •1 ı s.maııd' hat.u ı. 1•pmak 
ana ••• blhınnım tü .,_, banklı, 
H!laf, •uhaalplerta, .a le banımlarıaın,. 
~llamom r.Urraıa, b ıa a b 1Ai11ilına 
h r ıanıf ba IU birer ta.,e &ijnaıelert 
IAzı ın olan bir e"9Pdtr. 

Birinci kaum 40 nrq he • bell• 
zert yüıar. lk1Pol lı:qun btrınci cilt 
6 hnt aaeak Almanya •• Ameri· iL• '"• vtl lılan b1lk ikbal •••taa--d• b..ıunur. 

so 

PoU. Yo yo opDJOI'· 

Ortalığı Velvele Ve 
Heyecana V e,ren 

Bir Hikiye 
( Bqtuafa ı lacl .,,. •• ) 

eald demlere ait albnlar etrafa 
UÇ!lm1ftar. Banu .... cliier 
ameleler, derhal al ...... lserine 
lalca.a etmitler, topraia tifeliJerelr 
altna kipini de _,c1au Pw'
mıflar Ye 10ara bpıı kaplf et
miflerdir. Ancak allrlırm bu 
.. kilde kapr11lm• amele!• ara
llnda u•ı•J• MHP olm111t 
••ticede it• abita mlclabale 
•haiftir. 

İtte ita feldld• etrafa pbacak 
dal budak ulu aft,a Wklyul 
o cifti' laalkıaa ... ,__.. demler 
,..atqbr. • 

Fakat acaba ....ı. bu .. kil-
de midir? M ...... .W.kik•t 
,...... ................... lül-
, .. •kli setirdi. 
Hldiae ..... 

Enelce Bala..,_ Wr hhri
kacfa çala.- .. ffcl, toprak 

albada lllld ı-· alt ltir tabü 
balmue. IMnna ,......_. mttcltl-
rllae ....... mllcllr de ocla .. a 
koJ•utl•· Ba tabak Wkl,eai 
atada apa intikal etime. bir 
kip altm ~ b ........ pOlia 
bu ri•apt llsa'İn• tahkikat JaP
mak lllu__. 41.,......... Bu 
...... _.c-1erc1 •. a.a..r,.aki 
falmkadm 8Jl'darak Delt.-,da 
yeni yapılmakta olu fabrika 

bina9ad• it •'Mlfbr. Polis talakl· 
kat ,..par1rea '"' ...,. ........ 
.--lr 16teınlf ft IOl'llHlfbir. 
Fabl pılt°F tsu ••Defterdar 
...... iatib' ..... a,.ı f&Ji& 
ba aef• daba lra'lfttli olarak 
o ciYardakl •a•aUeıere ele lira
pt ehllftir· 

ip Haliç laallaaa tek ...,.._ 
_. aaatler 1atataa IHr kip al
tın laiUJeai, hMlkatte Wr ..W 
tabaktaa ibarettir. 

Çukulataalar 
Mütkil Vaziıette Kaldık
lannı heri Sürii1orlar 
çu.wa lcia icap ... lptlcld 

matldel• ılwlk nı le u•i 
tutuld ...... w.nkalar .......... 
Jlsde ·~ aa"-..ıar 
•• bu ,...... ~ ,.. ame'• 
.... kaim fbi'· Tlrld1ecl• .... 
olan bir kakao •• kakao yajl 
fabrilc.- da Awapa kabola
rımD rebbetin• atradıjl Ye k• 
paacl it laaber •erilmekteclir. Çu
kulaualaı 11.t.at V eklJetine ............. ...,... ....... 
caklarthr, 

Resminizi Bize Gönderiniz, .. .. 
Size Tabiatinizi 

fr 

Sögligelim ... 
Rea~alolı.i kupon ıle ~ö.•derıniı. Kup 111 dııt"ar "'Yl• 01 ~ t-:ti'r." 

118 ilah ..... llurl B. 1.ekidir. lıi

ziplik yaJW"' 

• 

:?İ bilir, ko
layhkla haıb
larına uysallık 
göstermez. ken-
di fikir " 
pren ıip leri ne 
1adık kalmak 
iıter. Kıımen 
mtlatehzi Ye 

alaycıdır. Ru
f;,kasına •• 

a2 A. C & Alır hqlı " 111 
anlar sert mu
ameleye mu. 
bbeleye tema· 
ytll eder, ;ak
lıtı tevet, ken
diıinden hab
eedilmesini • 
ter, tepiklere 
uyaal olµr, 

eaıence ler den 
mahrum hl 

ı.ıak istemez. Vazife bahsinde 
mea•uliyetten çekinir, uıul Ye 

merasim haricinde it görmez. 

_ :a4 Edlrne'd• ...... a. Çalışbu 

utlarını gözetir. 

• 

" ... pek
tir. 5eYgi Ye 
macera ile all
kadar olmak 
ister. Sporu 
Ye sinema U• 

tiatlerini &eftl' 

ve ı.a ahyaJ. 
de taklide te
mayül eder. 
İşini bilir. Men 

.-. JO ............... fledlmB. 
Sakin ve mah
cuptur. Tanı. 
madtğı muhit 
~e : •••anla-r 
mC- tı sin· 
.t8 ~kinğenve 
l8tak davra· 
aır. Gördüiü 

111leri ıaklit 
lllDelt ister, 
m ee'11 li yetten 

"~ sert muameJedea e:lldite eaer. 
1 ehlike ve zararlara karp kuv· 

vetli delildir. 

Meteliksiz Y ı1dızlar 
Holivut'taki On Bin Yıldızdan 

Dokuz Bini Aç Geziyor 
bıbaadl......._ .._.._ 

miDdeki •ltlait lllirleri, birçok 
liaema artiatinia 91 hlmaRWI 
'ieticelendirmittir. Y •palan • 
aoa ....... ,ere basDaHo
lhatta ta•a• oa W. kiti ..
lhr ......... 1111ak ..... 
dan kadilma. afak tefek '* 
il ...... et ı ''ınlıı. Fabl .aom 
... ~ baala metelilais .. .. 
fsr'r• Wr Yaziyettedlr. la .... 
nUalar waldile ltia bir tmlt fsla
cle memleketıeriac:ı.a Ulkarak 
,.... cMMdM•lller n HoDYUta 
ıeJmlflerdir. Oraela ,...ıeree •i
rapp cliclinmifler, birkaç Jol• 
içla - blJlk ......... çqk 
tehlikeli roller ........... fakat 
lktı•dl buhran kara bir kanat 
gibi gerildikten aonra hepsi de 
i.pia kalmıılvclar. Milyoner olarak 
Ye mefhm 1dd zlar derecealae 
1Dbeliaek .. ....... bile ce-
kinmiyen hu ditilL erkekli blle 
ti•cH Holmt Mkaklarmcla lllr 
dilim eİlmek iç.in awç açmakta 
•• dilenellik etmeldeclrler. 

ş.,... dikkattir ld ....... 
lçleriad• çok ıtzel kalar ela 
nrdar. Fabl Holiwtta ;rlbel-
•• .. , ......... ilik .. 
kili Getlldlr. Bu ıtb.el ..... 
.... 1aıt* ............ clapak 
uclarlle bhr ...... t he,Seli 
,ıhicliıı.... Balardaa bir k•ma 
•eth• " ....- , ....... 1a1s. 
--~ talip .,. .... ... 

kat .,. ,.,. ... ..... Su.. 
kançbk ,....... .. ,...,. 
de li71lc ,...._. • ..,..,. 

Baleci • ........_ ••11dea: 
Wr Ameıtbn mecmı • ..,._. kit 
•Hohiiıt'• iwlal 991daa ~ t..._ la w.ı..,. e ı ı la •• r ... ,... -- .... ,orı.. 
H•nt ıt911a ati ılı• 
alet kayalarile tlpla bir ...._ 
nemdir. S. ca•ı•nemcle tam 
olanlar , .... ~.. ~ 
Fakat hlmarem blaalar erada 
daima drlami1e ••••mi 
•abk6mdur. 

Kolayhk 
Belediye Kooperatifi 

Harekete Geçiyor 
latanbal Belecll,.a koopw .. 

tifi b& terzilllc atel,.a apeak 
bar.ada .... .... .......... 
pyet acm bir flatle • taWtle 
eJbiae, paflo Yeain rapacakbr .. 
Ba hmusta birdeki ..... fab-
rikalanndaa birile ............. . 
llemurlara k6m&' M oa .. .. 
jıtmak için de bir tieuetlaMe 
ile bir •• , ..... ,.,........... Ko-
opuatif ba ..... ~ -
•• pld odu11 latacaldar. Z.t.da ............................ 
tile •lracaat ..,_ .._ " 
lrlmlr .............. Keep .... 
bltla me .... ıara ..,..... el•ap 
pl.pcaktR. 

BOYOK TAYYARE PiYANGOSU 
6. cı keşide: 11 Kanunusani 1933 tectir. 

BÜYÜK iKRAMiYE: 
200,000 Liradır. 

Ayrıca : ao,ooo, so,ooo. 20.000, to,ooo Lir.ı.k hlyDI& 
ikra•i1eler " 100,000 Uralık bir mDkifat •arcl.r • 



Feshane 
Hereke BATTANİYELERi 

Ucuz, Sağlam, Güzel, Safi Yün 
TIBLi MALLAR PAZABI 

n. ıuıiııl 1 

. .,. ... DiKKAT~• 
Methar dit tabibi mllte•effa 

DAVID HAYOll'un •llu 

ıa~ı Elie Hayon 
yahm Be1otlunda Aamala Me .. 
çit aokatında e3 No. Kamhl 
Han 3 No. ela mllıterllerinl ka
bul etmektedir. Telefon: cıeos 
~ .. Adrese dikkati 

Sablık Sükna ve Akar 
Babıall'de Fatma Hitan caddealn 

ıtlmbtbanell eamiterlfl kartıııoda 

Ankara 
Çocuk s.ra,. ...... 1 l.tanbul ı 

Bahçeupa•da n Be1otlancla l.tildll eacktellacle 

Saıuun 

Bublar eaddubade 

in apatıman tertibi iki kat ıOkn 
altında tlearetglb olarak uo mata 
balaaan ltlaa ubbttar. Tallpleıl 
mısktr blaa IWAllnde A4l1Je lwaı 
da Ali lte..U be7le, 1SH& ...,. • 

zade 

HOLiVUT 
Amapa mecmualanaa muadil olu flOl.IVUT'mı 28 aabifelik 
nakli fenallde nnu .. Amerlkada IUNti ma .... ada çekilmlı 
realmlerle bir çok ı...ı. artiat tablolarım n ...U liDelllUID 
auretl ahllDI luaYi Metro Golctw,D 1tad10 fotolaruu laawi olarak 

t il kunt flatla JanD çıkacaktlr. 4 

İstanbul Gümrük Muhafaza Baş
müdürlüğünden: 

4M. 128 adet arka çaatumı aittir. 
1 - Kıtaat için Abn almacak olan 455, 128 arka çaatua pa

arlıkla saba alınacakbr. 
2 - Kardırma tartlara kliıdınıa tudikU aaretlerl lata.bal Glm

r&k Muhafaza BapaldDriyetiaden abnacakbr. 
3 - Pazarlık: latanbal Glmrlk Muhafaza 8q111Ddiriretiacleld 

komiayon tarafanclaa 1apalacakbr. 
4 - Pazarlık: 5-1·933 tarihine raahyan perıembe ,Oall uat 

14 tedir. 
5 - Her İ•tekll biçilmif bedelin % 7,5 ğu olan 224 lira 50 ku

ruşluk mu•akkat peame •teminat,. larlle beUI a•attea 
enel komiayona gelmeleri. 

8 - Ôrnek: latanbul GBmrllk Muhafaza Bqmftdftriyetiadedlr. 
latekliler orada rlrebilirlerler. 

.-------·--------------------------------------- --Beyotfu Dlirdftncü Saib Hukuk 
llaWcemeainden: Terelceabae .. 1a1c .. 
men •aa'ıyet olunan Mahmut Atanı• 
.. tMlnde bulunan: 

l - Sütlüce Mebmut Ata mabal
...... aUk Meyhane •elit Teke ao
~ncla atik 11 mGkerrer cedit 82 
NO: lı • 800 lira kıymeti mabamme
..ıı bir bap hane. 

2- SGtlücede Mah nut Ata mahal• 
t .. inde Hamam •nk:ttında atik 44 
mlkerrer No. h 800 1 ira kıymeti 

•ahammeneli bir bap han •• 
Açık arttırma auretıle rilaumu 

del llıye ve ihale pul cı mı,teriye ait 
almak üz re 7 ,ubat 93.1 eah Hat 
il te aablacakhr. Talip olanların 
Jbde yedi ~uçuk pey akçe•ini mGa
taei en mezkür pn ve saatte Bey. 
otlu DlrdGncu Sulh Hukuk Mat.ke
meaiade hazır bu unmalan •• fasla 
•alilmat almak ve mlsayede ••rt
.... a1a1 l&••k iltefeal• 9.12.1 • 
Ho. n. malakeme kalemiae •• , .... 

ı il•••• Ula el•••• 

"KURTULUŞ,, 
Maarif Veklletladea muıaddak Feaaf 

biçki n dikit dernaeal 
MUdlre•I 1 Madam ....... , •• 

Haftanın 41 g ıntt Ofled-.n ıonra 31aat 
Fransız u ul le fennt blçlı::t ve dikit 
bılimel tedri:t ve 3 ay zarfında ikmali 
tab ıl edıterek maarifçe muıaddak 
dıploına verılir. A lr s ı Ferlköy, Tepe-
''"tü Tr rnvay c.,d ıe~iııde t ıe numa· 
rah Papaı) <in apıı.rtamanı. 

Satılık Dükkan 
Aksaray poliı karakolu kartı· 

ıındaki 1 N.b bakkaliye dökklm 
acele devren ıatahkbr. Talip 
olalarta maktr dlkklaa mlra
caat bayurmalan illa oa..ar .. 

Sadıkzade Biraderler 
Vapurlan 

KARADENiZ VAPURLARI 

SAKARYA 
.,.. p " m-s Kin--• e. ,,e 

- ........ 18. Sirkeci 
nhbmmdaa hareketle (Zoqul
clak, laebola, Ayancık, Samaw., 
Ordu, Gireaua, Trabzon. Snrm .. 
ne •e Rize) 1e azimet •• ••det 
edecektir. 

F ula tahillt lçba Sirkeci 
Meymenet Ham albnda acen
tah na mftraca•t. TeL 22134 

FRA TELLi SPERCO 
Enrfco Sperco ve mahdumları baleftırl 
Galata 6ıncı Vakıf han (Sabık Arapyan 
Ban~ t lnol kat 1 • 10 Tel. B. O. 4791-1 

CIE ROY ALE NEERLANDAISE 
npur tlrkeU - Amıterdam 

Aann Roterdam,Amıterdam •e Bamburı 
ıoın yakında barekıt edeoek nparlar: 

Tl"lton vapuru 1 tubatta dofn 
a ... ,m•d•• .ap11ru ı 8 ıaba&a 

dofru. 
Hercul•• Taplılrıa 6 ~ eanl1e dotru 
a. vapuru 19 it. .... ı~ ..... 
~.., ............... .... 

Yapur tirketl vaaıtuile •• bilumum 
NeeerlaodaiaH vapur aoaacalan U'UID 
dald mubaberat •Yetinde DONY ANIN 
BOTOM LhılANLARI lfla emtia kabul 
edilir H DOORU KONŞiMENTO nrl· 
leblllr. 
Yaluoda Burgu, Varnr. n Köetenoeye 

hareket edeoek vapurlar 
H•rcul•• Yapura l K.. aaalye 

dotru. 
Cila Yapan 14 K. ..uıyı dotn 
Triton vapura ~6 K. uniye dojr11 
Ban,,....._ vapura- 12 ıubata 

dotru 
Amaterdamdan beklenen npurtar: 
.......... vapuru 1 K. aanlye dotra 
Cila vapura 14 K. unlyı dotra 
Triton vapuru 26 K. ıanlye doğra 
8anrm•d•• vapuru ıı tubata 

dotru. 
Amıterdamdao hareket edeoek npurlar 

TrHon vapuru 4 K. &aniye dotra 
Ganymedea vapuru 18 K. ı.anl

ye doğru 
NIPPON YU&U KAl8HA 

Japon npur kumpanyası ı 
Yokohama, Kobe, Dairen, Tsingtao, 

Sbaogbai, Honkong, 8lngapor, Colombo, 
Sueı, Port Sait, lzmlr, Ista ı bul, Pıre, 
Cenevre, V alencla LI verpol ve Glaagow 
limauları araııııda dofru posta. 

( Aktarınaııız ve do{tru ı 
Dekar Meru npuru 20 K. ıa ıiye 

dotru. 
Durun Maru vapuru 20 ıubata 

dotru 
Tafıfl&t için Galaıa'da AJtııacı Yakd 
Hanaoda FRATELU SPERCO, ENRICO, 
SPERCO ve llAHTUKLARI halefierJ 
vapur aaentahtına 1nUraoaat. 

Tel. 4 • 4 79ıM 

_ Pertevniyal Vak-
fı d Şiılide izzet Papı ka

D an : tında vaıde apartıına· 
nanın 12 No. da re•d paurlak ıuretile 

mUz.ayideıie old ğ ından y vmi m za
yide olan tel rıhalin a inci pertembe 

gılnü saat 15 f8 ka ı lr İstanbul Evkaf 
Mlıd riyetinde P rtevı iyal idartteine 

vev t ~ cfimeııs m ıraeaat etmPleri. 

Sahibi ı •il Ekr•• 
Nepirat Matllrll 

raoaa&lan. 

JNGll.tz PAZARI 
LLASTNICK 

Latubal Eadnlalacle Klprl .. ,-.. .. 11 
............ katta 

MUŞAMBALAR ,.,. .............. .,.._ ....... ,.,..... .......... -;:::,ı:-1w Aaıl• kucak 
.. ,. fak c:· .. ,.......... ı
nald• b.LJ • H.-n ...a.... Deri Jılmt.W 

de balaa•. H• Ptlt ft nnldercl• 
OfilFORMA, ASKERi, IEKTEPLI 

, w 1a1re, kadın ••erkek, fOC;klan mahna ~ •• peraba 
FABRiKA FiATINA SlTIŞ 

EMLAK " EYTAM BANKASI llANATI 

lıtanbul Dördüncü icra Memurluiunclan: 
Be1oj'lancla Ferlka, mahalluinde HanMa ..atmda Mld 181 

mlkerrer 8 aamarab aparbmama matalarnfa obap Şiflicle Hara• 
10kajmda 12 aumaralı hanede maldla lk• el1n• lb·ıtıllu 
meçhul olu lbrahlm otla Hua S.111 

S.llk " B,ea. hakı•z•• t IC'a•••ntıl •ı ...... 
1ltUau •Jl•diflnll 4200 liraya mabbD blrlacl derecede ipotek 
ine ettliiaia BeJOllucla Ferlka, ..... 11-.c1e Har.. ''urda 
eekl 181 mık.,. 8 amaarab aparb-wn•,. ....,. 4't ~ • 
brat borcanUIQD temini için meblqa mıa.ıw 1•7•911 ......._ 
...... ,.... ... Wa , ............ ,.. " ........ 
Qalet " llprta lc:retlerlnln talulU ıımmndı mealdlr pyrl ••h 
ltlnlzh paraya çemı..1 taleblle ildmetk• .. •ma ....... W. 
•• emrine aalbatlrln wercUii maaadtlıls ......... tta lbmetıth•·
meçhull1etl bildlrllmlt oldupaclaa illa tuilabact.. ltlbana 20 ... 
lçiacle ba borcaa 1at ... n fail ko llJ"• ft nkllet ft llrorta .... 
ntlerlle birlikte tamamına .. ,. bir laamma Wr ltlr&DlllS ._. '
ltlaat Yeya bir nkill kanuni pderınk clerme1•• etmenls Ye itina 
mldd•tla mlrarada 2004 a.......ı. icra ft iflll ba-- 111 ... 
maddui cl.Wetile baakaD1n laumul 844 numarala '--- IS iacl 
maddeaine temkan mnldlr pyri mealmllbalda açık utbrlDa O. 
aablacajına clair olu idem• emri 932-2247 clolra a........Ue ta
rafınlD Ulaea teblii olaar. .... 

lstanbul Dördüncü icra Memurlufundan: 
Ferlk6ylnde Kapthane cadde •• aokapcla klla 12, IZ.1 a. 

marah dllkktnı mGçtemil baneaio mataNnlft olap Şiflide Hanua 
aokatıada 12 numaralı hanede mukim ika ikametıtlu ...... 
olan lbrablm oğlu Huan Beye ı 

Emllk •e Eytam Bankumdaa S MaJll 831 tarlbtacle latikru 
e,lediiiaiz 3800 liraya mukabil birinci derecede ipotek lrae etti
ğini• Beyotfuada F erik&yllnde Kljıtllane cadde Ye IOkatında kala 
12. 12-1 numarab dOkklaı mlçtemll bir bap baa..mtn bakiye 3'71B 
lira 15 kurutun 23 • 11 • 932 tarihinden itibarea yllade 9 fail 
yllzde 3 komlıyon we yilıde bet Ucreti Tekllet ft aigorta ile 
tahaili aamnıada paraya çenilmesl talebile lkametgllwuaa tla
derilen &deme emrine mftbaılrinia •erditl maAddak metruhattaa 
lkametglbınıım meçhuliyeti bildirlmit oldutundan illa taribindea 
itibaren 20 gllD içinde bu borcun iatenen faia komiayoa Ye nkl
let llcretlerile birlikte tamamına •eya bir kı ... aa bir ltiraum nr 
lıe bizıat veya bir tekili kanuni g6aderenk dermeyaa ebHlala Ye 

ifba mllddetia mllrunuula 2004 numaralı icra n lflla kn•-• 
128 ıac:ı maddesi dellletile bankanın buautl 844 aamarala baaaaaa 
15 inci maddeaine temkan mezkOr ı•Jri meakullnlda açık ut
brma ile atılacağına dair olan &deme emri 9.l2-2120 do8Ja •me. 
raaile tarafınıza Hlnea tebii olunur. .... 

lstanbul Tapu idaresinden : 
Yavuz Erainan maballeainin eaki Ayazma caddeai Y eaicaml 

Altı sokağında eıki 570 yeni 604 numarala kArgir feykanf odaJI 
mUıtemil dnkk&ıı ve Yavuz Ersina11 mahalleılnin Unluk aokatında 
eski ve yeni 13 numaralı klgir dnkklnm· hazine namına tapa ... 
nedinin itaaı latanbul Yillyeti defterdarlığa tarafından talep edll
miı .iıe do mezkiir dtıkklnların deruhteıi mal6m olmadıfmdaa 
kaydı bulunamamıı •e aenetsiz taaamıfata loyuen muamele ppal
maaa takanllr etmit olduğundan mezkOr dllkklnlara alakal taar
rufiyeleri olanlar ••r•a veuild reımıyelerile birlikte bileaale ftJ8 
biheklle oa ıl• zarfında Saltanahmette mllıa cWterlaae -•• 
ti Wnwada lllaaHl Tapa......_ llllı-11• lla ola-. 


