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Kyabolan Zengin Kadın KoMONlsTLIK 

Bir Tu··rıu·· 8 1 ? Dört Maznun ___ u_u_n_amıyor • Ağır Cezada 
Saadet Hanım Öldürüldü Mü? Mahkum Oldu 

Birkaç gUn evvel çok ıayam 
dikkat ve eırarengiz bir kaybol· 
illa hldiaeainden bahsetmiştik. 
Canakkale muhabirimizin verdiği 
ltu halterde, Merhum Yusuf Pa• 
tanın ıevceai Saadet Hanımın 
: klnunuevveldenberi ortadan 

ybolduğua ve bir tllrltı bulu
•amadağ s ını, •adet Hanımın mO-
c:evdıberlerinl Yanında taıımalc ltl-
7• dolay ·ı b" . 
b . 111 

• ır cınayete kur-
an gıtmea· "b • .• 
ld w 

1 1 tımahnın kuvvetli 
o urunu ilive •tmi.ftik. 

GUnlerdenb ri 
kikat ve t bk': yaptıtımıı tet-
h . . a ı at netic:eainde bu 
Adıaenın earareıı.n.. b" 
'd . ·- .... •1•tlal gı ermıye uğraıtık. Tahkik tı 
t. • • v a ..... 

ne ıceııoı Bi}agıya yazı) oruz: 

Saadet H. EreoköyUnd.e Ka
dtaıker camii civarında oturur 
zsevci öldiikten bir müddet ıonr~ 

ab • B · .1 rı · ısminde bir polis memu· 
rı e evlenmiştir. Sabri Beyle 13 
•enedenberi evlidir. Saadet H • 
nırn10 N . a 
lını· d esıme, meliha ve Hniba 

10 e üç kıza vardır. 
Saadet H 

bUytık b' anıma zevcinden 
b ır servet ve kıymetli mll-cev erat k l 

tind .. H a rnıştar. Kendi muhi· 

b eb anunefendi" diye anılan 
u am111 Udb' b ' 18 ar ve itıDıv lr kadındar. BUttı . 1 . . k 

11 ıt erına ea-

Saadet Hanımın •an d•,. Çanak
kalede oturdulu Yueuf P••• · 

kllfkU 

disl takip eder. Son Çanakkale 
seyahatini de oradaki k6fktlnlln 
ve çiftliğinin iılerini halletmek 
için yapmıftj· Oradan latanbula 
on beş kAnunuevvelde bir mek· 
tup yazmııtır. Ondan aonra 
kendisinden hiçbir haber alınma• 
mıı ve SDadet Hanım ortadan 
eararengiz bir ıurette kaybolmut-
tur. Mllcevheratını UıtUnde lafı yan 
bu hanımefendi ölcftırillmllf mil-

( Denmı 10 •noa eayfada t 

DDn ıebrimiz Ağır Ceıa mab
kemeıinde bir komftnistlik muha
kemelİD• bakılmıı ve karar ve
rilmiıtlr. Maznunlardan biri ka
cba, beti de erkek olmak Dzere 
alb ldfl idL Bunlardan ıof6r 
Emin ilmladekl maznun dört 
aene ıo aJ haplı cezasına, Meh-
met L6tfl ve Stıreyya Beylerle 
Sıdıka H. d6rder aeneye mab
k6m olanqlardır. Nevzat ve Muh
Iİll Ef. ler de beraet karan al
auflarclır. 

Yunanistan Bütçe
sinde Açık 

Bütçe Açıfı Bir Milyon 
Drahmiden Fazladır 

Atina. 3 (A.A.) - Gelecek 
bDtçedeld açık en u 1,200 mil
JOn drahmi tahmin edilmektedir. 

HllkOmet IOD derecede şid
detli ve kat'ı bir takım tedbirler 
almayı, bu meyanda .. kerlik 
mOddetinin 14 aydan 12 aya in
dirilmeal ıuretile harbiye bt1tçe
ıinde 240 milyon drahmilik bir 
tenzillt yapmayı, 5 orta elçiliğin, 
birçok konıoloılukların llgaaa ve 
hariciye memurlarının maaılaranın 
aıaltalmaaa auretile hariciye neza• 
retl tahıiaatını kllWJetll miktarda 
aıltmaya dllıllnmektedlr. 

idare '11.t telefoauı lataab\&1 - 2020.J 

Bia H1J&h lothfından •ık nk tlkiyet edip dururua. Bakıma bafka 
•emleketlerde nnah celbi lçla na•ıl propaıanda J•pıJorlu ı Şu kas 
Almaayada bir •por bayramında 50 bln renç kız ara11nda birinci olma.
tur. Şimdi bGtG11 AYrupa ıehlrlerlnl dolaıarak Almanyaya H)'J'ah akanı 
temin etmek için propaganda J•pacaktır. 

Di lomatlaraHükmeden GizliKuvvetler 

Agram Şehrinde Bir 
Otel Odası Baskını 

1 
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Hulasa -
Makedanya lıomitesl relıl Jeneral 
Pratoıerof, FranH'nan tehdidi 
{lzerine komitenin Yuıoılavya'ya 
kartı olan tecavOzkAr •lyaHtini 
detfttlrmiye karar vetmltt;r. Fakat 
diter reia Mikaylof ile anlatama
mıtlar Ye jeneral bir gece Sofya 
aokaklarında öldürOlmüttOr.f O 
rece jeneral ile görlltmelr Gzere 
bekliyeo Penof ve Peçef blmll 
komitenin iki 1.tlhbarat memuru, 
bu bldi .. Ozerine kendilerin in de 
ayni akıbete uğraınalarandan kor• 
karak Bulııarlatan Jıarlcine kaçmıt 

n Dordon lıimli bir ltalyan me
murile mOnaaebet peyda etmitJer• 

Yazan: Berndor/ 
dlr. Bunlar aldıkları talimat ile 
tekur Bull'arlıtan'a aYdet n 
komite ile anlattıktan .oara 
Dordon hHabına çahtmıya bat
lamıt\ardır. Sahne, Aıram'da. bir 
kahvede. GçO araaında cereyan 
eden bir içtimaı ıcS.teriyor. Bu 
ıırada bir kadın pçmittir Ye 
nazarıdlkkatlerlnl celbeylemlıtir. 
Dordon, Penora kadını tanı:rıp 
tanımadıtına ıoruyor. 
- Tabii tanıyorum. Bu kadın. 

Viyana, Agram ve Sofya araaında 
adeta mekik dokur. Biz kendisini 
Jeneral Protogerof umanandaa 
tanır, icabmda bllt8n barekAhaı 

( Devamı 8 ini sayfada ) 

Kel Başa Şimşir Tarak.' 1 

- Karıcığım, aaçlarımı yana mı, yokıa arkaya au tarayayam. 
BalHl hanfiıl yakıııyor ? 



2 !Sayfo . 

~ 

Halkın Sesi 

Altın Kaçakçılığı 
Yapanlar 

DUnkU nllshamııda altın ka· 
çakçılığ'ından babıotmiıtik. Ba 
huıuıta halkımız diyor ki ı 

Zeki B. (Galata Mumhane cadde· 
.. 164) 

- Harice altın kaçm'ıyormuf. 

Altan memleketimiıln ana Hnetidir. 
lkta .. diyatamız.ın •e plyHamuun ruhu 
olan bu meddeyl kaçıranlar mem• 
Jekete bir nevi .ulkaat yapıyorlu 

demektir. GümrGk ldarHlnin bu hu-
1U1ta aldıtı tedbirleri çolc makul 
buluyorum. 

* Balla B. ( Sultıı.nabmet 24 ) 
- Kapahçart:'daki hurdacılar her 

ıOn birçok albn alıyorlarmıf. Bun• 
)arın Lepsini İ•tanbul di•çlllk ve H• 

ire ihtiyaçlarında lıtihllk edemu. 
Buna tahıi Hrvetler tahammQI et• 
anez. Sonra altın kaçakçılığı zenıin· 

!erin harcıdır. Eğer kaçakçılık yapı· 

)ıyo"•e bunu nıutlalca sengin ecnebi 
kumpanyalar n mOe11eaeler yapı· 
7orlar demektir. Hükdmetin bu hu· 
auıtakl şiddetli tedbirl~trinl çok mu· 
nfık buluyorum. 

* Hı ınot Emfıı B. (Beyoğlu Daracılt 
aokalt 14/12) 

Altan kaçakçıları memleketin 
lktı1adiyahnı ba!talamak 1.tiyen 'H 

paramııı dOodrmek sevdasına kapı· 
!anlardır. Gilmrilk te,kllibmıı daha 
kuvvetlendirilmeli. frenler, vapurlar 
ye tayyarelerle hudutlar daha aıkı 

blr ıurette kontrol edilmelidir. Ge
çen sene cenup hudutlarımııdan ıe• 
nede (SO) milyonluk bir kaçakçılık 

yapıldıtmı anetelerde ~3rdOk. Maa
mafib ııon ıamanlarda bizde kaçak• 
çıhk azalmıt ıibidir. 

* lhııaıı Bey (Şetııadel aıı Saff(\t paıa 
adartıınan ı 27) 

- HGkümetln altın kaçakçılıtı 
hakkındaki tiddetll tedbirleri çok 
muvafıktır. Altan paramı:un ve mali 
itibarımııın eaa11dır. Bunu bozmak 

btiyenler cezasına çekmelidirler. 

Balkan Ticaret 
Ve Sanayi 
Odası 

~ON PO~TV 

Kargayı Besle, Büyüt Gözünü Oysun! 
Dedikleri Doğru İmiş! 

Efendisinin Saatini Çalan 
Beyoğlunda Nane ıokağında oturan Mllnir Bey 

Bundan birkaç ıene evvel V aail isminde bir çocu
fun haline acımıı, ıokaklarda ıilrilnmemeai için 
çocutu yanına hizmetçi olarak almııbr. V asil on 
beı yaıına gelince ıokakta baıı yaramaz ve hıraız 
çocuklardan arkadq peydahlamıştır. 

V aail birkaç glln eYvel evde kimse yokken 
ıurayı burayı araıtırmıı Ye konsolun içinde gözOne 

ı 
Bir Hizmetçi Yakalandı 
ilişen elli liralık bir altın aaab alarak ıokağa fır
lamış ve bir daha eve d6nmemiştir. MDnir Bey ye 
ailesi bu vaziyetten mnteuıir olmuılar Ye Vaail 
hakkında polise milracaat etmişlerdir. 

Vasil zabıta tarafından araoarken Ani bir teudllf 
neüceıinde diln Münir Bey ıokakta Vasile raıtgel
mif v~ yakalayarak poliı karakoluna g6tDrmilftOr. 
Vaıilin ifadesi al nmıı Ye evrakı ile Adliyeye 
Yerilmiştir. 

Buğday 
---~--~~~~--------~~--~------~ ı 

jJıf ensucat Muallimler 
Anadoludan Mal Gelmezse Sanagiimiz 

Fiatler Yükselecek Çok J'leriledi 
Dnn Anadoludan fstanbnla 

on vagon ve yUz on Uç çuval 
buğday gelmiştir. Buğday tacir
lerinden bazılarının verdiği malü· 
mata g<Sre, eğer buğday bir 
hafta daha az geldiği takdirde 
buğday fiatlcrinin yUkıelmeıi 
muhtemeldir. 

ince afyonlar üzerine on 
liraya kadar iş olmaktadır. Sa· 
tıcılar ince afyon fiatini ynk
ıeltmek arzusundadırlar. Kaba 
afyonlar tizerine muamele dur· 
gundur. Alıcılarla, aatıcıların 
beklemeyi tercih ettikleri söy
lenmektedir. 

Dört Kaçakçı 
- --=---

Dün ihtisas Mahkemesinde 

Türkiyedekt yün elbiıelik 
kumaş fabrikaları tahdit ıiste
mindeo fevkalade fayda görmüı· 
lerdir. Bunun üzerine mevcut 
fabrikalar halkın kumaı ihtiya• 
cını vasi mikyasta karşılamak 
için tesisatlarını genişletmi1ler
dir. Piyasaya avrupa mal na arat
mıyacak kadar güzel pardeslilUk 
ve paltoluk kumaı çıkarılmak· 
tadır. Fabrikacılar takas yolile 
hariçten bir mikdar ince kumaş 
girdiği için ayrıca kontenjan lis· 
lelerine kumaş konm"smı muva· 
fık bulmamaktadırlar. Bunu 1 

için fktısat Veklleti nezdinde 
teşe b bllsler yapılacaktır. Vekile
tin bu talebi kabul edeceği mu• 
hakkak görülmektedir. 

Ecnebi Mekteplerinde Yeni 
Bir Mesele Çıkh 

Bazı ecnebi mektepleri TOrkçe 
tarih ve coğrafya muallimlerine 

nöbet beldetmek iıtemektedirler. 
H11lbuki Maarif Veklleti muallim-

lerin ilcretlerinl derı saatine g6re 
tesbit etmiıtir. Binaenaleyh ecnebi 
mekteplerindeki bu gibi muallim· 
lerin nöbet tutmak ve saire ile de 
meşgul olmaları ancak ücretlerinin 

ıı.rtt.rılm&1ile mümkündür. Bununla 
beraber mesele Maarif V eklletine 

aksettiğinden ıon kararı Maarif 
VekAleti verecektir. 

Kahvelerde 
Darülfünun Gençliği incir 

Ve Üzüm f stiyor Muhakeme Edildi Maarif Müfettişleri Köy Dis-
Diln 9 numaralı lhtisu Mah- panserlerinde Yatacalclar Kahvelerde çay, kahve yerine 

kemesinde 4 kaçakçılık davasına S bbiye ve Muaveneti ictima- lokum, üzüm, incir verilmesi için 
bakılmıfbr. Bunlar içinde üzer· iye Vekaleti ilk tedrisat mfı~ ttiı· geniı mikyasta propaganda yapı• 
lerind~ 90 defter kaçak sigara lerinin, köylerdeki faaliyetlerini lacaktır. Darülfünun ve yllkıek 
kiğıdı bulunmakla auçlu Hasan, leshil etmek için fay<lah bir tahsil gençleri devam ettikleri 
Recep ve Ômerin muhakemele· karar almıştır. Bu karara göre kahvelerde kahve ve çay yerine 

üıüm, incir, lokum iıtemekte bu 
rine mevkufen d~vam edilmiştir. köyleri teftiş eden Maarif mOfet• suretle yerli mallarının silrUmline 
Dün mahkeme hiçbir karar ver- tişleri otel olmıyan yerlerde köy çahşmaktadırlar. 
memişür. Bütnn muhakemeler dispanıerlerinde yatacaklardır. ----

Kanunusani 4 

Günün Tarihi 

Hitit Lisanı 
Bir Macar Aliminin 

Mühim Bir Keşfi 
Budapeft 3 - Maeftr etnorafya 

Alimlerinden M. Meaıarea, ahiren 
Anadolu'da lnkıru bulmak {b.c-re 
olan bir kabile keıfetmittir • 

Bıı kabilenin llaanı, Hitit kitabe· 
lerind~ki U1&n ile bası mOtabebetler 
arz,. .. nektedlr. 

,.: ı n, bu kitabeleri balletmi)• 
muvaffak al muıtur. 

Ath Spor Cemiyeti 
Ankara - Atlı apor cemiyetinin 

eaaa niumnamHI ha11rlanmıttır. 
Nizamnameye nazaran, cemiyet mem· 
leketimlzde atlı •poru Türk l'•nç'iti 
araıında tamim •• at biniciliğ;ni 
lnkltaf ettirmek maluadile milaabı.· 
kalar, ay kofulıırı tertip edecek, 
binicilik mektepleri Ye kurslar açıı· 
eaktır. 

Sanayi Kredi Bankası 
Heyeti Umumiyesi 

Sanayi Kredi Bankaıı he)·eil 
umumlyul lçtlmaına sanayiciler (ua• 
mıoa ittlrak etmek üzere Sann;i 
Birllti umumi kitibl Nazmi Nuri 
Bey İktıHt Veklletlnln dnvctl tlzc• 
rine dün Ankaraya gitmiftlr. 

Varidat MUdUrU Geldi 
Bir hafta evvel Defterdar Muıılafa 

Beyle beraber Ankarcya ıiden 
defterdarlık varidat mlldüril Amir 
Bey dilnkU trenle d'5nmilşUlr. Def· 
terdar Mıııtafa Bey iki gCin ıonra 
ıelecekllr. 

Borsada Bazı Tahvilat ' 
YUkseJiyor 

Dün eaham ve tahYiUt borsa• 
•ında Bon Anadol Ye Obllgaıyon 
Aoadol flatlert birdenbire 1Gkael• 
mittir. Oblisr .. yon 40,50. Boa Ana• 
dol 45,50, Akıiyon Anadol 23,70, R .... 
meli timendiferl 5,50 den muanıt'I• 
glSrmGttUr. 

Bon n ObliJfHJOn Anadolun yük .. 
ıeluıe•ine ıebep bunların yGkıek 
fala nrmeleridir. EvYelki güne nfl• 
ıaran Bon Anadol 3, ObliiU) on 
Anadol 1 lira yGkaelmişt r. 

Ecnebi Mekteplerinde 
Bazı huıuıi mekteplerd• ehllyetl 

l'Örüleıniyen birkaç mualıimh vaıf• 
felerine nihayet vernm ·,ıir. Evvelce 
Yadfelerinden çakarılmıt olan e~nebl 
mektep muallimlerin ·a bir k11mın:ıı 
vazifelerine iadeleri takarrür etmi~t·r. 

Sandal Bedesta-başka günlere talik edilmiştir. Eskişehirde Şeker Fabril<ası Talebe ft'ıltsameresi 
Ç 1 E 1 B J d lstanbul kız orta mektebinde 

Balkan Ticaret ve Sanayi O- a man şya ar u un u Açllıyor evelisi gün talebe tarafından 
dası idare Heyeti bugünlerde Çengclköyde oturan rençber Eskişehirde bir şeker fahri· senebaşı mUnasebetile bir mUıa .. 

nının 

Arttı 
Voridatı 

toplanacak, Odanın bu sene Mustafa Ağanın evine giren kası aç lmaıı kat'iyyen tckarrUr mere verilmiştir. MUsamerede 
meşgul olacağı bazı meseleleri meçhul bir hırsız yatak, yorgan, etmiş ve haz rlıklara baslanmı•tır. terbiyevi bir piyes temsil edil- Sandalbedcı tenlnin bu •enekl 

· · · l t • Y • • Mü d bil · 1 b yaridah geçen seneye ni•betle çoıc g6rüşecektir. Nizamname muci· tencere ve taıresını ça mış ır. Piyasada söylendiğin" göre fab· mıştir. samere 8 tün ta e e iyidir. Bedestenin muhtelif yerlerind• 
k S Yapılan t"hkı"kat netı'cesı·nd"' velı"leri ve aileleri davet)ı" olarak bince Bal an Ticaret ve anayi .. " rika MüdOrlügv üne eski İstanbul aablan halk şyasanın miktarı geçeıı 

b h 1 v B ı b · d b h bulunmuşlardır. d d B Cemiyetine dahil alta millet birer u ırsız ıgı ey er cyın 8 a • Saonyi MUdllril Kazım B. tayin senekinin yarum an aşağı ır. un• 
L ka n Yanında çal şan K 1 S k • ra""'men Bede ten v rid:ıtı:ıın düınıe-Komiser memur tayin edecek- çıvan o na 1 cdı'lmic;:tir. Bı"r ı"ki fabrika daha a p 8 tasından Vefat 6 

M f f d ıd ğ " meıi gerek mahkemder ve gerek•• ferdir. Bulgar, Yunan Komiserleri uıta a tara m nn yapı 1 1 nıı· ld v kd' d k • b rrf\ kil E l ' ü P d"k H MalmüdürHlkler tarafından bnsuıtf laşılnu•hr. Mustafa yakalanmıG açı ıgı ta ır e şe erın u~ .. n vve sı g n en ı ten ay• 
tayin edilmiıtir. Türk Komiseri v Y fiatlere nazaran bir miktar ucuz• darpaşaya gelen 3 treninde O,. veyahut vergi borçları için haczedi· 
d t . d"l k U d" R çaldığı e,ya sahibi rcnçber Mus· k d kUdarlı komisyoncu Hasan Necati len e,yanın fazla olmHıdır. • 

e ayın e 
1 

me zere ır. o• tafa agu aya inde edilmiıtir. lıyacağı tahmin edi"mc te ir. Haczedilen eşya ekaeriyetle buluıt• 
A ti k K · 1 · Bey kalp sektesinden vefat etmiştir manya ve rnevu u omıser erı • dukları yerlerde utıldıjı için bıJ 

de tayin edilecektir. Cemiyetin Alman TUccar?armm Talepleri H1rsız Kaçarken Yakalandı Galatasaray Mezunlarmm ıene bede.tenin Hhf yerlerinde he' 
heyeti umumiyeıi Balkan haftasmda Hamburg'tan bazı firmalar Sabıkalı Bahri isminde biri aenekl gibi kalabalık mOı;ahed~ 

B 1 d H ıh d Ak içtimaı edilmemektedir. Bede.ten idare" toplacak ve Balkanlılar araıında ihracat Ofisine mUrncaat ederek eyoğ un a ama aşın a uro tellarını ve m .. •at m~murlarını malı• 
· · k b J Galataaaray ticareıt ye bankacılık ..,. 

ticari ve iktıaadi milnaaebctlerin Türkiyeclen amiant, antımvan, mağazasına gırere aıa eşya a• kıımı mezunları birliği ı eydi umu- keme ve MaJmüdilrlükleri emirler"' 
artması için bazı esaslar teabit manyazit almak istediklerini bil· rı çnlmış ve kaçarken yakalan- miyeıi bu cuma a-ünQ fevkaliıie bir aönd~rerek 1atışları yaptırmaktıt-
edecektir. dirmişlerdir. mı.ıtır. toplan ta yapacak arc'ı ·. dırl:ı · . ~ 

~~~=========~~~=======~==~~~~::=;=:::;;;;~~~~~~~~~~_::~~~~~ 
, __ S_on_R_o_s_ıa_n_ı_n_R_e_s_im_li_Hı_i_k_a_g_e_s_i ._· -~·----R_a_z_ar_o_ı_a_n_a_.sa_n_B_e_y~D~ig~o~r~~~i=:=J 

lJ:ı:un bır Afrıka seyahatinden 
c:looen bir arkadaıırn anlattı Haaan s., .. 

•... Hu ı .cak kıt'ada •• •••• Yaııyan insanJar n bepıi.. . .... Avrupa dansö:deriııden we 
muganniye erinden daha iyi danaedl
yorlu. daha iyi ıarkı ıöylüyorlarmıfe 

d'' - Dlloyadn garabet nıo~ 
devam ettikçe buna ıaşoı• 
lıyı:ı. 

' J 
1 
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Acaba 
Hangisi 
Dogru? 

.__ ___ ;:,..__ Mitha l Nuri -

H~rk i~lerinin boıukluğuo· 
n tıkAyetçı ... Fakat yine yeni 

ı ne . gecesi bayraın edenlerin 
b ddı he abı yoktu. Beyoğlu, Ga· 
l t , hatt Sirkeci civarında 
cu~ rte i gUnli öğled n itibaren 
mag zaların bir çoğundan p • 

etlerle akın kın milıteriler çı· 
~yordu. O ak am Sirkeciden hl· 
aı Y şil köye götürecek ~lan 
ll'knL~ penceresinden, bir hanım, 
tı oır beyle örilıUyor veı 

- Evd h r e y h zır; No 1 
İiik CI da dikildi. Yalnız bir oiıe 

6r al, bn ka blrt y istemez, 
Yo...... geç kalma! diyordu. 

Ben, y ni sene g cesinin ka· 
lab . lık ve yorucu ğlencelerind n 
ç kınerck o ak anı erk n v 
dönmeyi v daha sa t onda ya· 

Ytağıma girmoyi tıcrclh tmfıtim. 
at.akta uykum kaçtı. Fikrim 

1 nı ı ne gece i Uzerine aaplnnıp 
k ldı. Ne garip ıe , ıkı bir ik· 
bı t vo tas rruf haftasından onra 
birdenbire J r flı bir gec . Acnb 
bu gece için yapılan birçok mas· 
r flar ve IUıumlu lUxumsuz alınan 
bir DrU h diyo yerinde midir, 
bunlar israf değil d ne dir? Di· 
yordum. 

Bir ara göıUmUn önUne meş· 
bur Amerikalı F ordun bundnn bir 
ıcnc evvel ( Berliner Tageplat ) 
gazete inde intişar d n beyanata 

idi. Mister F ord bu beyanatında 
diyordu ki: 

" - DUny buhranının başlıca 
1 bebl . hn n tedbirlerin ha talığı 
d ha zıyade iddetlendirme idir. 
Botun zenginler, ervet sahipleri 
h yat e a ı olarak iktısada yaslan-

~ dıl r. Bunlar servetlerini hapsetti· 
l r. senede bir k ttan fazla I· 

c bi 0 Y pbrmıyor, otomobile bin· 
miyor ve bir tUrlU yemekten 

k fazla yemiyorlar. Hu vaziyetin 
• • ticeai olnr k halk ve işcl sını· 
n file ınaf ar sındaki alıı veri§ 

r Sorı Postanın Resimli Makalesi D lta(lJan Sözleri 'ı 
---

l - Fakirlik, horkeain 
lU~i bir m dyettir. 

nefr t 2 - Ölüm, korkunç değildir, 
korkunç olan ölmek fikridir. 

3 K ndi k ıelcrinde paraaı 
olmıyanlar baıkalarının kesel rinde 
biç imlamazlar. 

tJ 

F HA 'RLERI 
• 
s ik az Ya lacak 

2 ilyon Miktaı-ındaki Bu stikraza 
y··zde 5 Fa·z Verilecek 

Ank ra 4 ( Husu l ) - Fırka grupunun dUnkU 
içtimaındo Bn v kil 1 ruet Paıa Ergani bakır ma· 
denine giden şimendifer h ttının ikmali için 

hUkOmetln bir dabilt istikraz oktine imkAn 
gördüğünü beyan ederek bu hususta fırka arka· 
daşlarmm hükumeti bir kanun IAyih sı takdim 
tmek için teşvik etmiye mfiteınayil olup olmadık· 

larım istifsar etmi tir. 
DUny buhranının bugUnkU halinde dahi bakırın 

iyi ve emin mUıteri bulduğu göz önüne alınır 
l d'f . .k sa 
men ı erın ı malinin çok faydalı vo ma rafıı 

, l un 
emnıyet e karşılanması memul olduğunu tasrih 
etmi tir. Dahili istikraım miktarı, kaç tertipte çı· 
karılacoğı. faizi ve diğer şeraiti henüz lcat'l olarak 
tekarrl\r tmemiıtlr. Fakat, takriberı ı 2 milyon ve 
iki tertip, yüzde beş faiz ve ayrıca yllıde bir bu· 
çuk ikramiye 'le sarfolünacağı malıaUin kanunda 
t biti bir fikir verecek umumi nolctalnr olarak 
xikrolunabllir. 

1 
Hatipler. dühill istikraz ile memlek t imarın 

ivtirakin bllyUk hemmiyetini ve halkın t ıarrufu 
için devlet teminata ile nafia işlerinin n kArh 
mevzu olacağım tebarlb ettirdiler. HUkQmetln 
tasa vurunu hUınU telakki ettiklerini tekrar ettiler. 

İsmet Paşa, Erzurum hattından da bahsederek 
mUteıebbislerle mU ait müzakere halinde bulun
duklarmı beyan tmiş, hatipler bu münasebetle de 
Erzurum hattının birinci derecede lüzumunu tekrar 

etmişlerdir. 
ltalyadan istikraz meselesine temas ettiği zaman 

ismet Paıa, muhterem İtalya hUkUmet Reiıl ilo Ro· 
mada görUıülen esasların beklenildiği gibi fiiliyatta 
tahaklcuk etmesi için mesaiye devam olunduğunu 
tebarliz ttirmiş, Romada v Ankaradaki tema !ar
dan müspet netice Umit ettiğini bildirmiştir. mUnasebata gittikçe daraldı bU· 

ldimetlerio aldıkları mecburi iktı
tl datb t tbirleri do buhrana bir kat 
i· b •1 

8 rttırdı. Halbuki eıkisl gibi 
b~ r \. •arfıy t yapılsa, yaıayıı ıe· 
·" r:~lı k~abka ziyade geniıletilıe Gazı~ Hz. n ,·n 
it• u . 8 ki v hamet azalacak 

lzıyette daha zly do r fah ba-

Hükumetin tavasıut Ye tedabirinin fırkaca mu· 
vafık g6rllldl1ğllne dair Mazhar MOfit B. ve arka· 
doşlarmm takrirleri ittifakla kabul edilerek lçtimaa 
nihayet verilmiştir. 

bet Pş. Hz. 
----~ 

Paramızı Koruma 
11 oMla.caktır.,, 'T'etkı·kaffa Bu/u-Başvekilimiz Bu Sabah .1 ı ııter Fordun lu iddiasına 
före y nl eneyi tesit edenler Şehrimize Geldi nacak/arı Saha 
b ki ~alde tar11 hareketlerinde Baıvekil lımet Pş. Hazretleri 
ı 11 b.;rlar. Şu halde herkes eğ· bu sabah Ankara'dan şehrimize Ankara, 4 ( Huıuıl ) - Gaıi 

t<I be~~fl 1 
se, ye ~' iç e de ıu buhran gelmitlerdir. Beşvekilimiz lstan· Hz. nln seyahat programı tesbit 

ole ad ese dedını ve gözl\mll ka· bul' da bir kaç gfin kalacak, bu edllmivlir. Tetkikat y pıla~ak 
de pa Fmk rah t rahat uyudum. mUddet ıarfmdn rahatsız bulu- sahalar, Eskitehir, Bursa, Balıke· 
eıı hl 1

8 
at rte i gün yine bu nan Sarraç oğlu ŞUkrU Beyle de 

F esde' e zihnimi kurca! dı. Acaba görU ecektir. ıir, fzmir, Konya Ye baıı cenup 
or un •· l d'k 1 k d d A b soy e ı 1 ri doğruru •• r villiyetlerimiıi a n r e en 

• ca in anlar ta"arruftan Çiçek HastalıgOJ 1 işi rdir. 
l t bfı~~smelı.e?r dnn}k'~nm hali dU· lktısat Vekili Mahruut Celal 

1 o va ıt akl ma •u Ankara, 4 (Hususi) - lran'd ı di: 1 
Y İ Beye refakat edecek müteha&sıs ve skeuderiye' de ıuhur eden 

u:~ ok-; ~a.rfe~ cek varını ki sarfet· çiçek h talığrnm memleketimize zevattan bazıları şimdiden tespit 

Yeni Bir Kararname 
Neşrediliyor 

Ankara, 4 - HOkümet para· 
mızt korumak Uıere yeniden bir 
kararname neşretmek üıeredir. 

Bu kararnameye göre banka· 
lar ve bangerler ellerinde mev
cut liçUncü şahıslara ait alelü· 
mum dövizleri Merkez bankaıına 
v ya oubelerine tevdi etmiye 
mecburdurlar. 

1-IOkfımet bu kararnamesile 
par mızm daha fada istikrarına 
doğru mllhinı bir adım atmıt 
olmaktadır. Ö sıyesınde bulunabilsin. sirayet etmemesi için hUkiımeti· edilnıi~tir. lkt1snt Vekaleti şef· 

değil yle ya J mesele yapmakta miz tarafındnn tedabir alanmıştır. !erinden Avni vo MUmtaı Bey· s· o·· ı ·· 
h rbıumYaplabilmektedir. Tıpkı terle iş Bankası Başmüfettişi lf UID 

8ı.· h unı z ngı'n· · f'l d• k Uh d' KA B • ı• rp rn v dur ını!ı aç ve ıe ı re 1 an aSI Sami ve m en ıı zım eyıer Beılin, 3 (A.A.) - Sabık Al· 

t~~ pil Y ve ! kaurnna yhıç . olmaz_ sa Vekil Beyin refakatinde b11luna· m n Başvekili Küno vefat etmit· 
•· eın t Ankara, 4 (Hususi) - Sanayi 

•trne 1 gibi... eyı avs ye Kredi Bnnknsının ilk heyeti caklardır. tir. Muteveffa, 57 yaıında idi. 

Ll.man Kılavuzları umumiye içtimaı bugUn yapılacak. d 1 Yaşayan o·· ıu·· t tanbul sanayicilerini Nazmi Hay ut ar 
ep Birden fstı.fa Ett•) Nuri Bey tem il edecektir. ÖldUğU ihbar edilerek B ro· 

1 Nevyork, 3 (A.A.) - Mllıel- d k d' ·ı· k 
S · f · k er • f • Si an ay ı aı men avu at Hnfıı 
eyrı e aın ılavuz.lan mnhke- eOIZ 3Cla lAh yedi haydut, bir kulübe gir· R 

nı U .. Ahmet efik tleyin sağ olduğu 
1 ye m rac at ederek tahsisat- H mburg, 3 ~A.A. ) . - Edil mitler ve 30 kiti soymuılardır. r.nlnşılmış, kaydi tashih cdilmfı, 
•rııun a t 1 • • lo o-

l k r ırı mıısını ı lcnıışler romorkörl\ gece ir gemı 0 m Haydutlar, hiçbir mukavemete bu feci haberi kimin uydurduğu 
crn ~ bulunmadığı cevabını alın: bile çarparak batmıştır. fkl tayfa uğramamışlardır. anlaşılamamıştır. 

1 

A4ünderecalımızın çoklu
ğundarı dercedilememiş
tir . 

rnavutluk 
Ve ita/ya 
rasında .. 

-

Londra, 3 ( A.A. } - İngill11 
eiya 1 mahfillerinde beyan edildi
ğine göre Tir hlikiimeti m il 
bir yardım muk bilind Arnavut
luk ile aDmrülı: birliği vllcuda 
getirmek hususund ltaly nı 
kendi ine yaptığı teklifi bUyU 
d vletlorden baı.ııma bildirmlıtir. 

Tiran hllkümetino ltalya t r 
fınd n bu yolda bir teklif y pıl

dığı. fakat Tiran bnkümetinln bu 
t klifi, biç olman v receğl yeni 
bir karara kadar kabul etm diğl 
x nnolunm ktadır. 

Osmanlı Bankası 
imtiyaz Müddeti Arttırılıyor 

Ankara, 3 - .Oımanlı Ban
kaıının imtiyaz mllddetinin 1946 
ıeneıine kadar temdit edilmesi 
muhtemeldir. 

Bu suretle 11 seno daha t m .. 
dit edilec k olan banka lmtiy zı· 
na dair yeni mukavelename Uo 
Banko hllkiimete Uç milyon lngilis 
lirahk döviz kredisi açacaktır. 
Bu kredi miktannm rttmlmn ı 
galip bir ihtimaldir. 

Bu huausta Pari 'te müzake
reye devam olunacaktır. 

Tayyare Postası 
Dün Ankaradan lıtanbul h 

reket eden tayyare postası hava
nın muhalefeti yUıOnden Eski o· 
hirdo kalmı~tır. 

Spor Aleminde 
Bir Terkini Kayıt Karan 

Son zamanlarda y ıdığı ıpor 
makalelerinde kendi kulUbQnOn 
zayıf bulunduğundan bahsederek 
yapılan maçlardan evvel yenile
ceğini tahmin eden ve mağlQbi-

yotlercı meydan kalmmaası için baıı 
tavsiyelerde bulunan Eıref Şefik 
Bey hakkında Galatasaray kulll· 
bu bir k rar ittihaz etmiıtir. 

Eıref Şefik Bey GalatftSar y· 
lıdır. Galatasaray klllbn Eıref 
Şefik Beyin maçlardan vv l 
Gal taaaraym yenileceğini tahmin 
etmesini doğru bulmamış ve 
"hak 1% ve mUstekreh neşriyat,, 
yapmakla ittiham ederek kaydi
nin terkinine karar vermiştir. 

Lehimizdeki Fark 
fhracabmız İthalatımızdan 

14916563 Lira Fazla 
Gümrük lstati tik MUdOrlilğD

nUn tespit ettiğine göre 932 e
ııeıinde ithalitımıı 83,577 ,584 
lira, ihracahmıı da 98,494, t 47 
liradır. 

Esnaf Birliği 

~ 1 ep birben istifalarını ver· ::: k:aa~y:b~ol~n~ıu~ş~t~ur~.:;;;.:.,::,.;;:..:;~;;;::~=;:::::=~~~==-=--=--~==~;_:;::.....;;_;~-~==;::.;;:.:.:;.:.;;;:;;;;;;...:=:,;;~..::.:;;;--..::.~..:.: 
1 erdir M 1 il .:.: \ 

letino bild'~~e .e 'hsat Vek - r ı'NA N, /~STER ı'NA NMA / 1 lırf ırı mı,, Vel,Al~t t J S TER 
ıa;fınd de.n lul ğuzların 48 saat 
t kd' d ııe başlnuınlarını akıi 

Birlefen 15 eımaf cemiyetine 
1 l cemiyet daha ilhak edilecek 
ondan ıonra müşterek bir yardım 
sandığı tesi olunacaktır. Ham 1-
lar gibi işçi teşekküllerinin e n f 
cemiyetlerinden aynlması muhte
meldir. yardım andığı muhtaç 
esnafa ıermaye de verecektir. 

ır e a 1 d·ı , 
bir emir z. ~. ı ecekleri mahiyetin-
beye k dgondermiştir. Per em· 

a ar v ·r ı •tmiyen 1 
1 

azı c erine avdet 
nihayet "n ~vuzların vazifelerine 

L. erılecektir. 
ımanın k 1 • mt 1• • S avuzsuz kalnıa· dfl' çın eyr· f · 

~ 
(le d ıse aııı tarafmdan 

aJJ Ilı . pt' e en tedbirler ittihaz edit
ış ır. 

Y ıb · b t ' l "' z•t•'er geren lrir ıenenin 1 hükümetçe ba:ı.ı tedablrler alınd ı. HOkuınct bu seney 
ı atı nıunaee e ı • 6 a .. ..,, • .. . • b 1 k • ı · · 1 · 

bı - 1 S'ız• bu b'ılinrodan bır ay aıt orç ranın ıon t ut erının tec .nı tırketlcrden 
ançoıu 1u yapar nr. " .. • . . • . . 

1 d lan \• tık'alar hakkındaki hulhayı nnlcle· latedi. Tokıo aefırlığ n u k!o ı len Amcrlk ıefirl 1. J. n ~· pı Grev Amerlknya gitti. l ev ilt Ruştü Bey, Sofya acva· 
ıynruz Mart Q32 hati hakkında Heyeti Vekıled iı nat verdi. H be, 

" fıtanbul Dcfterd rı dcği~ti. Ku şiddetini art· 8a vekili 1'tanbula geld v An lta · aya gi tt . Kahi n • 
tırdı. Eyupte bir ev çök•a. 70 y tında bir kadın nin ıstif 11 . ıayialarııun sıls 1: o duğuna da ' r resmi 
enkaz altında k ldı. Bu~dayı ktynıctlendirn:ek yolunda tebliğ neoredildl. " vcıui:e VCiAİrc •• 

iSTER AN. /NA Al 

A vust · rya Sefiri 
Yeni Sefir Cumaya Ge.iyor 

Avusturya hilkiimeti Anlcara 
sefirliğine Kahire sefiri t Ver • 

, hahi tayin etmiştir. Yeui efir 
cuma iÜnU lstanbula 2e\ecektir. 



4 Klaunuunl 

Memleket Manzarafa,.ı 

' 

Malatga'da 
Kooperatif 
Hareketi 

Malatya ( Hususi ) - Burada 
VilAyet merkez.inde 4450 lira aer• 
maye ile altmış bi~sedardan mü· 
rekkep bir Şehir Kooperatifi ya• 
p lmışhr. lsmetpaşa nahiyesinde 
de 840 lira ıermayell bir Koope· 
ratif tetkil edilmiştir. Bu teıek· 
küllerden sonra diğer yetlerde de 
kooperatiflerin faydası anlaıılmış, 
Kemaliye kazasında 1200 lira ser
maye ile 54 ortaklı. Kemaliyenin 
Aşotka nahiyeo .. inde 600 lira ser• 
mayeli ve 54 ortaklı, Akçadağ 
kazasının Polat köyünde 600 lira 
sermayeli 57 ortaklı, Bahri kö
yDnde 750 lira sermayeli, 57 or• 
taklı birer Kooperatif teşkil edil
miştir. Arap.<İr kazası ile Arapkir 
köylerinde de Kooperatifler teı· 
L:iline başlanılmışt ı r. 

Gaziantep'te 
Kurtuluş Bayramı T eza

hüratla Tes'it Edildi 

Gceziantep (Hususi) - Kurtu· 
luş günUnlln on ikinci yıl dönU· 
mU mUnasebetiJe bütün memle
ket baştan aşağı bayraklarla Ye 
takı zaferle süslenmiş ve çok 
muhteşem merasim yapılmıştır. 

Sabah saat dokuzda bir suvari 
alayı, bütün mektepler, teşekkül· 
ler esnaf cemiyetleri, maliıl gazi, 

)er Halkevinde toplanmışlar, ora· 
dan belediyenin bandosu önde 
olduğu balde evveli belediyeye 
bil4hara tehitler mez:arma gidil· 
miş, konferanslar verilıniı ve çe
Jenkler vaz edilmiştir. , 

Antep harbinde bllyllk feda· 
kArlık ve ıehametler göstererek 
Antep- Kilis yolu üzerinde tehit 
olan kahraman Şahin Seyin de 
me:ıarı bir heyet tarafından ziya· 
ret edilmit ve çelenkler konuf. 
muıtur. 

Bu yllksek ıebilin Aotepe 
nakledilerek mubteıem bir me
zar yapılması kararlaştmlmııbr. 
Mezar bu aeue yapılacaktır. 

Gönen' de 
Ramazan Pek Neş'eli 

Geçiyor 

Gönen (Hususi) - Ramazanın 
birinci gfinündeo itibaren burada 
ezan ve kamet tOrkçe okunmaya 
baılamışbr. Ramazan geceleri 
burada pek neş'eli geçirilmekt .. 
dir. Bu" Un camilerin minarelt.ri 
sinema ve un fabrikaları tarafın· 
den elektirikle tenvir edilmiştir. 
Kasabanın biricik sineması her 
ıece program değiıtirmeye baş
lamııtır. Kahvelerde her gece 
tombala oynanmakta, Y o· Y o me· 
rakı da gOn geçtikce kök aal· 
maktad.r. 

Ceyhan'da 
Kurtuluş Günü için Hazır

lıklar Yapılıyor 

Ceyhan ( Husuıt ) - 5 klnu· 
nusani Ceyhan'.n kurtuluş günU. 
dür. Ce}hnn'da bu mea'ut gUn 
için büyü', haz1rhklar yapılmak· 
tad r. KClzan'dan da 300 • 400 
ath tezahüratta bulunmak Uzere 
milii kıyafetleri ile Ceyhan'a 
ıe1ecekle'derdir. 

SON POSTA 

l Münakaşa ~ 
Sanat 

HAd• Ve 
8 ISe Devagnası " Izmir Kolejinde Bir 

Nural/alı Ald 

Ame ·kal s· M ıı· . T .. k T 1 b . "SanatkAr yalnız kendini dil, rı ı ır ua ımın ur a e eyı lemeli, bir cereyana kapılar .. 
bizzat tecrübe etmediği hislerifı 

M •• t • Ett• v • S •• 1 • hevecanların tercümanı olmaf ll eessır JgJ oy enıyor kalkmamalıdır. Sanat bilrriye~ 
fzmir (Hususi)· mektepten çıka· yaıar ve kendini bir cereya!IA. 

bir zUmreye maleden sanatktt 
Birkaç tün evvGl nlaccık olursa birtakım ıeyler kazansa bil' 
Gözter e Ameri· zevcesinin mele- hürriyetinden, yani ibda edeb~ 
kan Kız kollejin· tepten çıkacağı· mesl için en esasla olan ıartt• 
de mUessif bir nı, mektebin mu· feragat ediyor demektir. 
hadise olmuştur: allimsiz kalaca• "Sanat içten doğan bir ıef 
Namık Kemal ğını ileri alirmUı dir. Z amanla, saatle mukayY~ 

gUnü milnaıebo- Ye hldiseyo IA· olamaz. Sanatklr, o içinde 

ı •ım olan ebem· kuvyetin emri ile hareket ed' tile, mc dep ta• .. 
miyeti •erme• ve onu duymadan ibdaa kalk1' 

Jebeleri s.mfla· miıtir. maz. Bilba111a emirle iş görme,_., 
rmı Türk bay· Bu aforismalara böyle dev-' 

Talebe bun• 
raklarile afisler- etmek kabildir. Çoktan beri A dan ıonra bir ı· 
lerken, içeriye zellik, bedii ibda nazariyeleri 111 

"Hara kolu,, teı· -• 
mektep muaHim- gibi iddialarla doludur. Rom• 

kil etmİf fakat tik! · b k ğı b b · 1 lerinden Miıter erın ıra tı 8 1 aı mır 
Miıter Petriç belki budur. 

Petriç ı,irmiş ve TOrk gençlerinin Bu iddialar cazip değil mi~ 
talebeye: bu hareketi Oze- fnsam kendinden başka bir fİ 

- Bu ne hal? lzınh·ln umumf manzarası rlne ıon ıınıf ta· dinlememiye davet e<len ıes ~ 
Aınerikada berber dilkkinlarını 
da böyle kırmızılarla silılerlerf. 

Diye tezyifte bulunmuştur. 
Amerikalı muallimin bu tamir 

Sıvas'taki 
Esrart:ngiz 
Cinayet 

Sıvaı (Hususi) - Geçenlerde 
kı:hvaltı esoaamda karısını HldU· 
rerek ambardaki arpa ambarına 
ıaklamakla maznun bulunan Meh· 
met Efendi hadiseden haberdar 
olmadığını ıöylemektedir. 

Mehmet Efendinin çobanı Ne
cip 2.abıtaya verdiği ifadede de
mittir ki: 

- Mehmet Efendi bana " ka· 
ram çocuk doğururken öldU. Ben 
bu kara haberi babasına söyliye
miyeceğim. Şunu Kayaeriye, b .. 
bamın yanma gönderelim ,, dedi. 
Ben, evet veya bayır diye bir 
cevap vermedim, Mehmet Efen· 
dinin bu cenazeyi Kayseriye nak· 
letmek için bir arabacıya bir lira 
verdiğini de biliyorum. 

Çoban Necibin bu ifadesi çok 
dikkate şayan görUlmüıtnr. Zabıta 
tahkikata devam etmektedir. 

Sıvas ( Husual) - Ramazanın 
birindn itibaren bütün camilerde 
ezan ye kamet tUrkçe okunmuya 
başlanmıştır. ----

Polatlı'da 

Feci Bir Cinayet 
Yapı!dı 

Pulatlı (Hususi) - Burada 
kadın yllıllnden bir cinayet ol· 

muf, Kati oğlan ish~li bir genç, 
tuyler ürpertici bir ıekilde öldft. 
rülmOıtür. 

Jandarma kumandatıımız Sabri 
Beyin bllmmah faaliyeti netice• 
kiltil Oç aaat sonra yakalanmııtar. 

adana'da Tifo 
Adana (Hususi) - Şehrimiz· 

de biri kat'ı diğeri de tllphell 
olarak iki tifo hastaıı giSrOlmDı 
ve Sıhhiye Mildiriyeti tarafmdan 
derhal meseleye yaz'ıyet edil· 
mi.ştir. Her iki basta tamamile 
tecrit edilmişlerdir. 

Orduya Su Geliyor 
Ordu (Husuıi) - Şehrimize 

16 kilometre uzaklıkta olan içme 
auyu inıaatı bitmiş, ve ıebre 
dai•lına tecrübeleri yapılmııtar. 

kabul etmez hareketinden ıonra lebesinden beı talebeyi mektepten zip olmaz mı'? Fakat ilk bakı~ 
talebe müdüre ıikAyette bulun· kovmuıtur. Tahkikata baflanmıt- cazip bulduğumuz berşey giP. 
muştur. tır. Bu mlle11eselerio yola getiril· bilhassa romantiklerden öğrenl: 

Fakat mftdllr, bu muallim mesi zamana arbk gelmiştir. ğimiı her ıey gibi bu iddialdo 

Uşak'ta Şehir Kupası Maçları 

Gençler Blrllllnln kupayı 
Uıak ( Huıusl ) - Belediye 

tarafından konan şehir kupa11 
maçlarıma ikinci devresi de, 
bllyllk bir kalabalık huzurunda 
yapılmışta. Gençler Birliği ile 
Turan arasında yapılan bu mftıa
bakada 2·0 Gençler Birliğinin 
galibiyeti ile neticelenmifti. Ge
çen giln Gençler Birliii, Ergene
kon ldmanyurdunu da 9 • O gibi 

k•zanen birinci takımı 
bnyOk bir farkla matlOp ederek 

kupayı kazaudL Gelecek hafta 

Turan • Erıenekon mhabaka· 
lanmn neticesi Gençler Blrlipin 
zaferine mfteuir olmıyacaktır. 

Gençler Birliıl sade apor 
aaha1ında de;il, içtimai Ye bedii 

ıahalarda da bura gençliğine iyi 
bir örnek olmaktadır. 

~~------------···------------~-
Tavşanlı'da 

Köy Delikanlıları Kadın 
Yüzünden Biribirine Girdi 

Tavşanlı (Husuli) - Burada 
kadın yOznnden k6y delikanlılan 
arasında kanla bir boğazlqma 
olmuı, neticede dört delikanh 
ağır aurette yaralanmıtbr. 

Aidatım malGmata göre Y 8f 
klytınden ftç delikanlı, 0Yacık 
köylne giderek orada oturan bir 
klldmı etlenmek tlure yanlarına 
almııludır. Bu 8ç delikanlıya 
Ovacık kByftaden de Bç delikanh 
iltihak etmlı, altı delikanlı, •i· 
lenmek &zere ,Pderlerken arala• 
nnda bu kadın yOıftnden bir re-
kabet kavga11 batlamııtır. 

Bu kavga neticede ailiba ye 
bıçağa dayanmıı •ilenniete ıl
den delikanlılsrdan dördft hasta· 
haneye, ikiıi de hapishaneye gir· 
miıtir. · 

• Pulath Telgraf MUdUrü 
Telgrat mlldDrllmftz Baba B. 

lstanbul Beylerbeyi mlldUrlllillne 
tayin edilmiftir. 

Balıkesir' de 
Yeni Bir Isınma Aletl 

Yapıldı 

Balıkesir ( Huıust ) - Şehri• 
miıln meıhur kuyumculanndaa 
Hafız Ahmet Efendi "Termofor" 

lıimll elektrikle mllcehhea bir 
ııınma aleti yapmıtbr. Bu alet 

lnco yerli keçelerden yapılmıı Ye 
içi elektrik lellerile teçbJa edil· 
miıtlr. 

Hafız Ahmet Efendi, bu ıu
retle ısıtan aletin Yllcudttn ute
allen yerme konularak romattı· 
maların tedaYiıi mllmk6n oldup• 
nu ıiSyl•mektedir. Termofor bO
yllk bir yatak btıyOklliğOndedlr 
Ye doktorlarımız tarafından allka 
ile karıılanmııtır. · 

adapazarı'nda Spor 
Adapaıars, (Huauıi) - Genç• 

lerbirliği Ue Yeni Hilll kultıbtı 
arasında yapılan maçta her iki 
kul6p iki ikiye berabere kal• 
mıılardır. 

karşı da kendimizi korumaf 
çahşmahyız. Yalnız nazariyelet' 
tatlılığına kapılmayıp ta taribt' 
onlan teyit edecek misaller ar' 
mağa kalkınca hakikatin hakik•r 
ten sezebildiğimiz parçanın lı' 
iddiaları paramparça ettiğini ı'. 
rilrllı. BUyllk eserlerin çc ğu ~ 
bir cereyanın mabsulildür, ya ~ 
cereyanın anasıdır ve bo111• 
hemen biç biri •rf kendini dit: 
Jeyip etraflarına itibar etme-' 
olanların eseri değildir. 9!i 

Bize büyilk eserlerin verdlf 
derse g &re unatklr şabst hitl' 
rini, benliğini &ldOrmekle hedefi' 
eriıebilmiıtir. HiçMr b6yftk aan' 
kir ıah·aını klinatın mihveri .. 1 
mamııtar, billkia kendini de f,I 
edeceii bir fikrin eıiri olmut~ 

Sanat hllrriyetle yaşar. Bu .,. 
ancak bntnn neticeleri ka~ 
edilmek ıartile doğruda. Sa~ 
kir hiç bir ıeyin, bilbaua k•
ibtiraalarının esiri olmaz. lbtit't 
daima karıtık Ye karar11ıcM 
unatklr onlara değil, vüı 
MYen, istikrar lıtiyen ak 
meyleder. 

him, kalple beyin arasıO 
kurulan farkla istediği k~d~r. : ,; 
etain ve bunların, barıbıri" 
eaerl olduğunu ıöylesin. Bu k,l 
melerle asırlardan beri nel 
kaıdedildiiini biliyoruz ve o ; 
mefhum arasındaki farkı ~ 
ili anlıyoruz. Sanat kalbin dJ 
beterin blUOn 1apıcı faaliyeti' 
ıibl aklın. eaeridir. İntizamı iı~ 
daf eden her faaliyet gibi bl' 
faaliyette de ıBnnl kuvvetleril 
yeri yoktur. 

Beni etrafmda gördOkleri 
deiil, ıırf kendi içi ile alik• ~ 
etmete çabıan Hnatklr keo 
ne zannediyor? Bir zerre oldll~ 
Dil unutuyor mu? Her rooı•~ 
ıibl o da kendini bir devaY~ 
11nda g&rllyor. Sanatklr diıO~ 
nın yalnız içinden gelen kuv" J 
değil, her kuvvetle iılenıe' 
temin etmelidir. 1. 

Şabıiyeti inklr mı edly~ 
Hayır. Herhangi bir mUtl 1; 
ayağına göre kundura yapaD 
.. hıiyetini yine gösteremiyotlı 
Ama berkeı değil de, Y 
anlayanlar görebiliyormuş. S. 
kir da yalnız onların görc:b 
ıine razı olacak kadar yli 
melidir. 
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• 
ır oslluğun 

Sır Ve 
Hil<meti ! 

İt !y i!e Franaa Münaaeb tın ın 
~~er r~nk olduıtu umumiyetle 

b~lınen bir kakikattlr. Yine malum 
ır h c!' • d ' !'l"'d ki Almanya ile Italya 

A
osttu-,. ~ Fa'·nt '"vvelce bu dostluk 
'rna 0 Y<1dan :r:iyade Franaaya mClte• 

veccl ti. 

ıi lt 1~ g"bl bir devletin har:d 

1
. Y•ıetınde neden 1 8yle bir d .. ğişık· 
ık oldu Ye neden i.k dost.uk so
~ukluğa, vo soğukluk doatluğa in· 
ıulAp etti? 

( Pctris'in gözü ) lsmlle çıkan bir 
:~ete, beynclmilt.I aiyaıet aleminde 

1 İtntle tak:p o1unan bu inklşaf.n 
•ırrıoı 'f d ö " ı şa ed yor veya e ~r g ru• 
n<ıror d lrenditığinden bir masal 
bJd :-uyor. Ş kil ne olursa ohuo, f o~itıı.a lilı-m nio alcı} ermez t celll· 
~rınden birine tema etliği için, ben, 

1 
u vak'ayı Son Posla karilerine hu

llaa etmek ıstedim, maksadım, on• 
klr • giz. l -diplomasi eillihJ n hak· 
b ında yeni ve dumanı üstfinde tüten 
lr mü ahcde temin etmektir: 

Parlali .gazeteye göre : 
Alman Hariciyd nazırı Fon NlJy• 

rnt Roman aef.ri iken, sefaretin ka
•aıında ita 'ya'yı :ı'ya desi le nlikadnr 
eden bir dosya vardı ve bu dosye bir 
tarfın içinde idL italya hükCımeti bu 

~~fı ela geçirmek inliyor, sefir fon 
Yratta bu rzuya vakıf bulu 

l\ Jordu. Onun hususi istihbarat 
lllt.ırlan. bir gece. bu zarfın sefa

ret le •asınd n a mi cağını haber 
~rdiler. Sefır ve maiyeti dikkatli 
iki 'Vrandı Y~ gece y rısından ıonra 
1 esrareogh: adamın efHetten 
Çtrl • d e gır ığinl g8rdiiler. Sefir, daha 
fı"'•el tertibatını lmış, knsadakl zar• 

t:f!tştirm ışti. Gelen e damlar ka• 
'-Yı 'lılnr, :ıarfı Jdı!ar, uzakla§a-
ca d , it rı aırad yakalandılar. Kııinv-
1 a. b.a~faudt)ar. Aynca it. lyan poli
~e de rnalü :nat ver ildi. Gerek hiJ· 
t~ ltıet \>e gerek zabıta, bu teşebbfiı· 
•ılı. 

1 
lıllher ar olduklara ;çin, çok 

ı da' r. 

btd~iclye Umumi Katibi Kontarinl 
.\.1 

1

•11 nın hatline memur edildi vo 
bu ın_nn •efirl •uımasıuı bildi. O gün, 
b,fıun_ do i•a!yan - Alman milnaae· 

Ru1pembe oldu. 

lf. 
d ~Mühlrn bir siyaset ccreyımanm 
~ ftııeai tç"n gö.terilen bu •eb~p 

•t Çocukça ve buitlir. Fakat, 
ilcı~rıy d kaydettiği gJbi, bu 
bnkJod cereyan eden intirik lar 
lltt b n.!.a Lir filtlr verebileceği için 

1 
na ve kaydedihniıtir. 

Siircyyd 

• 

b • 
ı a 
k" 

Mndrit 3 - JO ağustosta Je
neral San Jurjo ve taraftarlarının 
yaptıklan darbei hUI flmet hare
keti üzerine tob'it edil n 29 şahıı 
geceleyin bir Fransız yelken
lisine binerek kaçmışlnrdır. Fira
riler arasınd sabık karalın yege
ni Alfons dö Burbon da vardır. 
Hllkümet, Riyo dö Koro valisi 
sahilin tarassuduna memur Jubl 
burnundaki Kanava gambotu ku
mı»ndanını ıletmiştir. Kum ndan 
divambarbe verilecektir. F'.irari• 
lerin bUyUk paralar vadederek 
gemiyi elde ettikleri :zanncdil· 
mektedir. 

Beşler Konferansı Topfana
mtyacal< Mı ? 

Londra, 3 - D .. yli Telgraf'ın mu• 
lıabiri, Londra Be~ler Konferansının 
topfanmıyacağ m idd"a etmektedir. 
Fransa ile Almanya'nın mubtel.f 
sebepler do!nyısile konferansın Lon• 
drcı'da toplanmaaım iıtememeleri 

dolayıs"le bu nüyet hasıl olmuştur. 
Frnnsız.'Jarla Alman'ların hukuk mil
savatına dnir olan noktaina:ı ırları 
birleştirilemiyt-cek kadar farkl dır. 
5 devlet konferansının toplanmaaı 
icap etae bile konf~rnnı, Cenevre' de 
Tahdidi Tes.ihat Konferansı çalıf• 
m ı ya başladığı uman tnplanabi· 
lecel.:tir. 

Eir Hitlerci OldUrllldU 
Berlln, 3 -- Hitlcrcl!erden Hen

çnnın öldürülmeıl efı ar: umumiye7I 
heyecana vermlttlr. Hença, kendiılnt 
komün"atler yanında tahrikitça 
addeden bilcum kıtaatına menıup 
arkadaşları tarafından öidürillmilştür. 
Bu cinayeti hücum kıtaatı rei lerin
<ten Urban meydan çıkarmıştır. 
H,tJercller, Urban\, "yeni bir hain" 
iamini vermitlerdir. t ergiln Blümle 
tehd't etmel::tedirlcr. Tahkikat n•tl
cei:inde Hença'nın katillerinin ltalya' 
ya kaçtıl..ları tcıblt edllmittir. 

Almanyanın Maliyesi 
Berlin. 3 - 1932 te4rlnisaniılnde 

AlmanyAnın var.datı 567 ve rnanrifl 
64t 1/2 milyona baliğ olmuştur. 

Geçen senelere ftit bütçe açığı, 
30 tcşdnlsanide 1,265,300,000 mark 
id . 

m a 

1 
'' ı I L l f R O ı A ,, 

C·b~tı h Muharriri: Burhan Cahil 
b rb.ioin biribiri fızerine attığı zaman ında onu en mühim bir 

d n ik• ılyonluk insan kürne3in- vaz.ifeye tayin etmekte tereddUt 
eden :e Uç rnilyonun kurnand etmemi ti. Genç arkadaşlarına 
kadderat biitUn bir milletin mu- karşı çok samimi görllnen Pş. 
d r ihı fını elinde tutan bu zat binbaşı Faruk hakkında derin bir 
gibi du; ornı sının içinde demir . emniyet gösteriyordu. 

Ve b?ık~du. Direktiflerini doğrudan doğ· 
dliğu ve ~de alet h ttme sllr- doğruya kendisine veren Pş bu· 
llltcbur ~~r~d~ açlıkla boğuşmıya gün genç erkAnıharbı eıki neı·o· 
-tasınd b tigı ınilyon1 rca insan aile kabul etmedi. 
Yalnız ~ 6Yle dimdik durabHen Binba~ı Faruk hAIA ayakta 

G endisi idi. duruyor. Pş. halA okuyordu. 
._ enç Y d 
"U\'\'eijf aş n a tesadüfün de Dakikalar geçti. 
~ de e çıktJğı bu yilkaek ma· Neden sonra Pş. dosyayı bl-
~-ıcıQ p fa ınllşavirlerini ve en tirdi. Donuk bir sesle: 
i nç ~~e_sai arkadaş) mu daim - Oturunuz Faruk Bey, 
PoJe0n~ ıUerden seçiyordu. Na- dedi. 
P dun takip ettiği bu u ulU Her vakit ona yanında kol-
lnllJıi111 • kabul ettri için en tokta yer gösterirdi. Binbaşı Fa· 
Çalı tırlll~!erdo en genç olanları ruk masan n önündeki maroken 

C gı tercih ediyordu. sandalyaya ilişti. 
Larpt:"ç erkanıharp F aru lc daha Pı. dilşllnceli glSrUnfiyordu. 
konuıu:uevv:ı giyinişi, yOrUyftşU, Nihayet: 
tirdia; i 1 ~le _Paşanm gözüne - Faruk Bey, dedi. Mert, 

ç n ıarbıo bu en civcivli dilrUst, malüm tlı bir arkadaısı• 

i 
~-ON POSTA 

ı İç 
~,~çtı 

t 
a -

aııcurl moıe· .----~~-...,.~ .... ,....,....l:!:l'-r,,_,'"""~---,~.., 
lesf efkArı umumi
yeyi tı~ıı.l etmel..te 
devam ediyor. Bir 
Rus guete3l s ğda 
gördilğilnüı lt rika
ttJrll yapm1• ve al• 
tına: •Ot-nevre ma
kinesi itli yor ... ,, 
cllmlesinl yıı.ı • 
mııtır. Cemiye-
ti Akvam Mançuri 
meseloslni hallet
mek fçin evvelA 10 
Jar komite ini ih· 
dnıı etmit, sonra 
J. .. itton komi yon u· 
n u Al•e1yıonrka 
göndermlı, nihayet 
C'onılyeti Akvıı.ın 
Meclisi meseleyi 
tetkik cttit:ten son· 
ra, Cemiyeti Ak
vaımn umumt cel
sesine havale et• 
ıııitıir. Halbuki 
Mançurt bu maki· 
nenin dşli 4 çarkı 
arı mda ezılmektedir. 

Cen vr m akln •• lfllyorl 

ç·n Hududunu 
ı n dıyor.ar 

Peping, 3 - Tfyençin'den gelen 
Japon telgraflarına göre Japon kara, 

deniz ve bava 'kuvvetleri ı babın 
dokuz.unda Çin - l\fonçuri hududunda 

Şihli eyaletinde kain ŞaTıbaykv n 
mıntakuı civarını bombardıman et• 
miıtir. 

Bu hareket. Şihll Yallıine i6nde· 
rllaın ve t kanunusanide başlayıp 
Şanhaykyan'ın Japonlar tarafından 
işgal edilmesini intaç eden muhare
benin mca'u1iyeti kendi•ine alt oldu• 
tunu ihtar eden iki mektubun flll 
oet'cemidlr. 

Japon membaları. bu h diaeyl 
Şnnhaykvan'dnkl Japon tebaasını hi· 
maye için oraya bir müfreze asker 
göndermek zaruretine hamletmekte• 
dir. 

Diter taraftan Çinliler, Japon· 

nınz. Fakat, biraz tecrübeniz az. 
biraz da kalbiniz yumuşak. 

Binbaşı Faruk bu başlangıç• . 
tan bir şey anlamamı tı. Bekledi. 

Paşa gUlerek devam etti: 
- Sizin ahlalunızdan seciye• 

nizden emin olmasam karşı kar
şıya gelmez, sizi derhal divanı 
harbe verirdim. 

Binbaşı Farük şaıırmıotı. Sap
sarı oldu. 

Fakat paşa o kadar sakindi 
ki Adeta IAtife eder gibi konu
şuyordu. Onun telAşına ehemmi
yet bile vermiyerek devam etti: 

- Evet sizi o kadar iyi bili· 
yorum ki ıize isnat edilen ıey· 
lerle alakadar olmadığınıza emi· 
nim. 

OzOlmeyin, izah edeceğim. 
Paşa masasının sağ çekmesin· 

den Almanca yaz.ılmıı uzun bir 
kAğıt çıkardı. Şöyle bir göz 
gezdirdikten sonra gözlerini genç 
erk Anı . harbe dikerek sordu: 

- Siz Berlinde Ziska isminde 
bir kadmla tanaştınız mı? 

- Eveti 
- Onu &ize kim tanıttı. 
- Şeker zade Hakkı Beyi 
- Bu kadmla Almanya da· 

hilinde bir seyahat yaptına.ı mı? 
Evet. ( Kiyel ~ • kadar 

gittik. 

lnrın tıhrtn bOtlln alvll Çinliler tara
fmd n t hliye edilmesini talep ettik· 
ten sonra hi,bir tahrik eıeri olmak
ıızan ehre taarruz etmİf olduklarını 
beyan etmekted:rler. Çin liderleri 
bu talebe c•vabcn b6yle bir emirn -
me neşrine aalahiyetlcırl olmadıkla
rını bildirmitlerdir. 

Almanya 'da UIAslar Çoğahyor 
Berlin, 8 - Alman iıtatistlk id:ı

realnin bir teblitine nazaran Alman• 
yad:ı klnunuevvol ayanda 521 lflb 
ve 280 konkordato talebi kaydedil· 
mlştlr. 

Teşrlnlaanldeld ifüisların miktara 
449 ve konkordato taleplerinin mik
tarı 267 idi. 

lrlanda'da intihabat 
Dublin, 3 - Umuml intihabat, 

24 k&nunusanide yapılacaktır. 

- Bu kadımn hüviyeti hak· 
kında bir malOmatınız var mı? 

- Hayır. Yalmz Po1onynlı 
olduğunu, erkek kardeşinin (Ki
yel) de hasta yattığım biliyorum. 

- Sotıra bu kadınla Viyan • 
ya kadar beraber mi geldiniz. 

- Evet; fakat bu bir tesa• 
dUftll. Trende buluştuk. 

- Tamam 
Paşa biraz dUtUndükten sonra 

ağır ğır söze ha ladı: 
- Bu kadm Fransızlar hes • 

bına çalı~an bir casustu. 
Binbaşı Faruk k,pkırmızı oldu. 

Dudaklın titr,iyordu. 
Pap devam etti: 
- Alman iıtihbarat dairesi 

bu kadına takip ediyordu. (Kiyel) 
harp mıntakası olduğu için oraya 
bir ecnebt zabitin himayesinde 
girmesi bU bUtOn nazarıdikkati 
celbetmlşti. Bu kadmm (Kiyel)de 
hasta kardeşi değil usta bir 
arkodaşi olduğu meydana çıktı. 
ve kadm izinle beraber Viya
naya kadar gelmesine rağmen 
oradn tevkif edildi. Çantasında 
Kiyeldeki arkadaşından Alman 
filo u hal<kında aldığı vesikalar 
da yakalandı. Bakınız Alman 
istihbarat teşkilAtı o kadar kuv· 
vetll ki kadmın bu vesikaları 

Say.fa 5 

Gönül işleri 
-

Hayatımdan 
Memnun 
Değilim 

" O u ,a meslek • mevki 
sahih: ençle talebe h yatında 

• 
ikt·ıı c\'lenmiş v çocuk anne i 
ol u . r gencim. 

F ... at devam eden bu izdivaç 
hny.atınd aradığım saadetin en 
sevdiğim noktalarını bulamadım. 

Ezcümle dans etmek, çaldığım 
azı daha san'atkfirane ilerletmek, 
sevdiğim ecnebi lisanım tamamile 
öğrenmek ve bulunduğum muhit• 
\erde tabiatın yaratbğı gtlzel 
manzaralar arasında mehtapla 
2ecelerde dolaşmak arzuların 
muvaffak ol madım. Bu saydık· 
larımdan asla zevk ahr.ıyan eşimle 
kurduğum yuvayı bu nok&anl r 
yüzünden bozmuya terbiyel içti
maiyem ve tahsilim nill aade et• 
miyor. Nihayet benim ruhumla 
yaratılmış ve o da benim gibi evli
lik hayatında tasavvur ettiği arzu· 
Jnra muv ffak olmamıı bir gençl 
dokuz aydır tanışıyorum. Şimdi 
iki hicrnnzede vicdanımızın mUsn-
ado etmediği bozğunluğa ebebi· 
yet vermemeksfain ve me ru eş
lerimizi incitmemekıizin, yekdi· 
ğerimize çok samimane Eıadece 
arkadaşlık ediyoruz.Kalbimizin bu 
arzulannı bu şerait tahtında telafi 
etmekliğimizde bir mahzur var 
mıdır?. ,. 

Beyant LZ 
Kızım. evli bir kadın için 

bundan daha tehlikeli bir oyun 
olamaz. Siz romantik bir kadına 
benziyorsunuz. Blitnn bu ihtiyaç
larmızı evlenmeden evvel dilşünc
cek, ve ona göre karar vere~ek· 
tiniz. Evlenmek demek bir takım 
fedaktirlıklara evvelden kabul et
m k demektir. Siz bugün bu 
fedakarlıklara katlannmazs nız, 
yarın da kocanız ayni hore
kette bulunabilir. O vakit şimdi 
sevdiğiniz adam bu felAketi ta• 
mir edemez. Bir an evvel kendi
nizi toplnmıya ve evinize d6n
meye çalışımı. 

* " 62 yaşında hiç evlenmemft 
bir adamım. Bakılnııya muhta
cım. EvJeomek istiyorum. Dul 
mu alayım, genç kız mı? Burada 
genç ıkız da alabilirim. ,, 

Muı. Abdllrrahlm 

Şüphesiz ki dulla evleniniz, 
genç kız siz:e yar olmaz. Dol bir 
kadın sizi iyi bakar ve mesut eder. 

HA ~l tir& YZE 

muhafaza eden ç ntasmın Ber
linden Viyanaya gelirken sizin 
kompartimanınızda bulunduğunu 
Viyannya inerken sizden nldığını 
bile kaydetmişler. Böyle mi ? 

Genç erkin.harp ihtimal ver
mediği bu tesadnf karşısında 
kendini kaybetmiş gibiydi : 

- Evet Paıam, dedi. (Ber-
fin ) den hareket ettiğimiz 
zaman çantasında el maslan 

olduğu, hırsızlardan korktuğunu 
ıf>yliyerek bana vermişti. 

- Bravol •. Şura ı muhakkak 
ki çok kurnaz bir kadın rolfinll 
gayet iyi yaparak size hülül et
miş, sizin haiz olduğunuz yüks k 
ealahiyetlerden is!ifade etmiş. 

Genç erkAnıbarp bu hakikat 
karşısında !kendini mlid faa de
cek bir söz bulamıyor, aldından 
derh l rövelverini çekip beynine 
ıkmak gibi çılgmca fikirler ge

lip geçiyordu. 
Paşa sakindi: 
- Alman zabıtası bu kadım 

elde ettikten sonra vaziyeti dah 
iyi tetkik etmiş ve sizin bu işte 
kadının güzelliğine ve cazibe ine 
kapılmaktan başka bir l usuru
nuz olmadığı noktasına varmıt
Binaenaleyh bizce de bir mesele 
yoktur. 

( Arkaaı var ) 
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Kari Mektuplan 

Casusluk 
Günden Güne 
" llerileyor 

Fr:ınıama başlıca şehlrlerln· 

Fransa'da • den Klermon'da 
şüpheli bir ecne

Entelicens bi tevkif edilmiş-
Servis tir. Bu adam, bu 

ıehirde mühim bir ticari ve sınat 
müessesede çalışmaktadır. Müesse
ıeye intisa? etmek için göslerdiği 
•eıikalnr okadar ciddi ve yüksekti 
ki, ecnebi olmasına ra}men Fran· 
ıız mUesscsesi bu adamı hizme
tine almıştı. Aı zamanda epeyi 
bir işı adamı ve lşgUzar bir insan 
olduğunu gösteren bu adam, mii· 
esaese hesabrna birkaç mühim iş 
yapml.J ve muvaffak olmuştur. 
Fakat Fransız Emniyeti Umumi· 
yesi, bunu~ bal ve harekatından 
tllphelendiği için tevkif etmiştir. 
Meçhul bilviyetli adam, kendisinin 
lngiliz Entelicenı ıervisine men• 
ıup olduğunu ve İngiltere he1a
b1na Müessesenin bir harpte oy• 
nayabileceği sınai rotil teabite 
memur edildiğini söylemiş, ıon· 
ra inklr etmiştir. Fransızlar 
bu adamın Alman olması ihtima· 
linl d~ ileri ıUrmcktedir. Fransız 
aanayiinin mUhim sırları elden 
gittiği iddiaailo kıyamet kopar
maktadırlar. 

* Bir muharebe ıuhurunda 
Berlinin uğrayabileceği ------. B . rlin Ve hava hUcumlnn• 

Hava na karşı mil· 
Hücumları daEaa edilip edi· 

leıniyec~ği meselesi, Alman hükii· 
meti ve askeri erkAnını şiddetle 
meşg~l eden bir meseledir. Al· 
man hükümeti, bu huıusta Berlin 
halkım tenvir için hiçbir fırsatı 
kaçırmadığı gibi bava hUculJ14 
ları vukubulduğu zaman balkın 
iltica etmeaine mahıus birtakım 
yeralta projeleri de tetkik edil• · 
mektedir. 

Borlin poliı mDdOrnntın riya
utl altında toplanarak bg. 
işlerle meıgul olan heyet, 
.. aeniı pencere .. ılıteml denilen 
bir muhafaza tedbiri Ozerindo 
durmaktadır. Bu ıiJtem, yer alt· 
larında gazın girmesine Ye atı· 
lacak bomba parçalarının nUfg. 
ıuoa mani olacak bölmeli mahzen 
lnşa1ına dairdir. Heyete en elve
rişli görünen ıekil bu olmuıtur. 
Ayrıca, Berlinin ıivil balkı ara· 
ıında da yardım heyetleri teıkil 
olunmuıtur. Kadrosu muntu:am, 
esasla bir teşkili.ta merbut olmak 
&zere vücuda getirilen bu yardım 
heyetleri azaaıoın adedi tam 25 
bini bulmuştur. 

* Sovyet b Ukiimeti, mllhim para 
ihtiyacı karııaında bulun

__ Ç_a_r_lar_ı_n_ duğu için eski 
Çar ailesine ait 

6.ceulıt?rl~ri elmaslardan bir 

kısmım daha Berlinde ıathrmııtır. 
Fakat ıatılan bu mücevherlerin 
kimlere ait olduğu ta1rib edilme
miıtir. Alul takdirde Avrupada 
yaıayan ye mahkeme kararile bu 
mUcevherlere haciz koydurmak 
tasavvurunda bulunan eski hane
dan azaları, icabeden tedbir
leri almışlardı. Satılan mOcev
herler arasında aabık Alman 
imparatorunun Ruı Çarına ver
diği mUcevherli bir resiın, yakut 
bir tabaka, 1abık Veliahta babası 
taraf mdan verilen elmas bir dün· 
ya ve daha birçok milcevherler. 

Satıı yel<unu birkaç milyonu 
qmıftır. 

•• 
Barakalarının Onünde ••• 

Evlerin Karları 
Sokağa 
Atılmazsa 

Tüfekle Beraber Keseler De Boşalıyor 
Belediye burada bOtlln evle• 

rin kapılarını çaldırarak bir 
tamim yaptırdı: Evlerin damlan 
üzerinde toplanan karlar sokak• 
lara atılmıyacak, bu emir bi.ıl 
hayrete düşilrdU. Ekseri evlerin 
damları topraktır. Eğer bu ka.,.. 
lar sokağa atılmazsa evler çöker 
vo yıkılır, damlar Uzerinde birt
ken karlan ne yapalam? 

- Tiringgg .•• 
Çınğır çınğır çın• 

ğır ••• 
- Gravvvv .•• 

Çat çat çat ••• 
Bovvv .•• 

Linğır hnğır lın· 
ğır .• 

- Matmazel, 
bana da bir 
tüfenk ver .•. 

- Hak oyu• 
nu ilçe kadardır •• 

Sağdan sol· 
dan sesler: 

-At martini 
Debreli Hasan ••• 

- Vay ka• 
fam.. ulan ıahi· 
den •urdu be •.• 

Veznecilerle 
Şehzade arasında 
yakınlara kadar birahane olarak 
kullanılan bir yerde ıimdl rama• 
zan ıerefine nişan talimleri ya· 
pılı yor. 

Şehrin en işlek caddesinde 
avcılık... Fakat bu avcılıkta 
avlayan kim, avlanan kim? vuran 
kim, vurulan kim, pek anlaş ılmı· 
yor. Te1gAhta yüzll boyalı bir 
kız var. 

Eli tesbihli ihtiyarları bile: 
- Musyo... Musyo diye ça· 

ğnyor. 

Bu kurusıkı atışa ragbet eden• 
leri.ı çoğunu dışarlıklı kimseler 
zannederseniz aldanırsınız. Şehir 
uşakları, bu işe daha meraklı. 
işte size bir delikanlı ki tepeden 
tırnağa her tarafı "bıçkınım ben!,, 
diye bağırıyor. Şapkayı imanına 
kadar yıkmıf, bir omuz aşağıda, 
bir omuz yukarıda, kaşlar ıöyle 
hafifçe çatılmılJ •• T ezglha göğsünü 
dayıyarak, kıza bir iıaret çaktı: 

- Ver bakalım.. Abla •• 
Teyze, hala, Hatta anne diıe, 

daha yakııık ahrdıya, neyse ••• 
Kız tlifeği doldurup uzattı: 
- Ah, 1en çok güzel nişancı. 
Delikanlının koltuğu kabar· 

mııtı. Bir a6zUnl1 kapayıp 6teki 
gözllnll .-ar kuvvetile açarak beı 
dakika kadar tUf eği aıağı yukarı 
oynattıktan aonra nihayet biçimine 
ıetirdi: 

- Çatf .• 
NiıangAhtakl ayılarddn biri, 

bu yaman avcımn önllodeo kaç• 
mak iıter gibi kafaıını sağa ıola, 
&ne arkaya ıallıyarak dehıetli 
bir çığlık koparınca, arkasında 
duranlar gOIGıtnler: 

- Vur be!.. indir beline. .. 
Baksana debeleniyor! •.• 

Avcı, tnfeğini bir da1ıa dol
durdu. Fakat bu aeferki ahı he
defe lıabet etmemiıti. 

TezgAhta duran kız, fırsatı 
kaçırır mı? Oçtıncll defa tllfeği 
doldurup uzattı. 

Avcıda tali değişmişti. Ar· 
tik, ne yapsa nafile idi. Vu· 
ramıyordu. Tüfek, belki yirmi 
kere doldu, bcıaldı. Boşalan sa• 
de tUfek değildi tabii... Avcının 
keıesi de beraber boıalıyordu. 

Dikkat ettim: Birtakımları, 
atıı f ilAn yapmadıkları halde 
dükkanın önünden ayrılmıyorlar. 

Bir mlişteri geldiği gibi, yllksek 
ıeıle aralarında konuımıya bat .. 
hyorlar: 

- Vur be! 
- Nah, fU 

, trampete nişan al. 

- Koy arpa
, ağa gözllnil •• Çek 
: tetiği.. Hah, ta-
,~ mam •• 

~ 

,;~ - Kolay ge- · 
~J le Şakir •• ,, 
'.,aj - Eyvallah 
~ .. , anacıgam •• 

Gnlnımeler ı 

-Hep vuru
lacak değiliz ya •• 
Biraz da biz 
YUralım •• 

1 
Bir ihtiyar : 

Afyoıu M. P. 

Maraş'ta itfaiye Teşkihlb 
Noksandır 

Burada itf aiyo teşkilAb nok
tandır. Dnn gece Pazarcık kaza 
merkezinde bir yangın çıkmıı, 
vilAyet merkezinden imdat isten· 
miş, fakat teşkilatsızlık >üz.Un .. 
den imdat yapı!dmamışbr. Mem-
leketimizde binalar ıık vo 
ıaptır. Bir yangın zuhuru 

::J - Çekil kı-
,~~-'------'...._.......___........_.--'--~'*--l sım ISnUmden •• 

bUyllk tahribat olacaktır. BunUI! 
için itfaiyenin bir an evvel tane 
zim Ye ikmali zaruridir. 

- Nişancı, ona derim ben 
sekiz uçmanın biriıi bop ait
medi. 

- Sadık Beyden do üıtUn 
demek.. 

- Sadık Bey, kaç para eder 
onun yanında uçan ainegl vuru
yor oğlum ••• 

Dük4nın &nll gittikçe kalaba· 
lıklaııyordu. Annesinin Etekleri
ne yapıfan bir çocuğun Tızıltııı: 

- Ben karagöze gideceğim •• 
Bak karag3z oynatıyorlar. Ben 
Karagö~ isterim ••. 

Kadıncağız, yarı beline kadar 
kızararak onu zaptetmiye çalıştı: 

- Kara2öı değil o.. Niıan 
atıyorlar. 

- Ben de niıpn atacağım. 
- Büyl\ de inşaallah.. Öyle 

atarsın .. 
Ben içimden gllldilmı 
Kadmcağız çocuğunu galiba 

gazeteci yetiıtirecekti. 
Sık ıılr kulağımın tozunda 

ıesler: 

~ SON POSTANIN 

1 !!:_!\N FIA TLERI 4m"I 
t-lIAnın t~k sil tun t satırı gazetenin 

metin yaıısile vasati 4 kelimedir . 
2-Ayni yaıınıu 2 satırı 1 santi mdir. 
3-Daha kalın ve daha ince yazı lar 

santim ile hesap edilir. 
4-Sayfaaına göre il~nla.r aoa.ğıdaki 

fi atı ere t!l.bidir : 

f-:avfa Santim\ - 400 1 inci Kr. 
2 • 250 c 

3 ~ 200 • 
4.5 • tOO 

Diğer eayfalarda 50 
Son ııayfadn 25 • .... 

Vay boşa gitU •• 
Kıı atıldı: 

- Bir daha doldururuz ba
bacığım .• 

Zilzurna bir sarhoş: 
- Ver be yahu.. Biz de 

atacağız. 

Belli ki akıamdanberi attığı 
yetişmemişti. 

Ôtekil~ onu biribirlerine 
g6sterlyorlar : 

- Bir oturuıta ; l · binliğin 
boynunu büker •• 

Sarhoı tüfeği eline aldı, bir, 
bir daha, bir daha.. Atmasına 
alıyordu amma, tutturamıyordu. • 

Tezgahtaki kız, habire doldu
ruyor: 

- Yok acele.. Blraı J•Hf.•• 
Elbette kim vurazakıınızl 

Sokakta o gecelik eğlence 
programı etrafında hararetli mll
zakereler: 

- Naıtde gidelim be 1 
- Ne var Naıitte ?. 
- Komikler milaabaka ya-

pacak 1. 

Maraır Refik Alıt TeklD 

Acaba Bagaj Ne Oldu? 
Balıkeairden buraya ailealle 

birlikte gelen mütekaitlerde11 
Şakir B. Balıkesirden 36 kiloluk 
bir dengi 404 numaralı makbuz 
mukabilinde bagaja vermiştir. 

Tren Adanaya gcldiii zaman 
denk bagajdan çıkmamıtı bir 
gUn beklenilmiş, yine çıkmayınca 
Adana istasyonundaki memura 
Adanadan Malatyaya kadar ı 
nakliye llcreti de verilerek gön• 
derilmesi rica edilmişti. J. .. radao 
bir buçuk ay zaman geçmiştir. 
Fakat beollz denk gelmemiıtir. 

El!z.iz : A.luataf Kemal 

Çanakkale'de Yolculardan 
Alman Ocret Çoktur 

Çanakkale'do iskeleden vapura 
ve vapurdan iskeleye götllrtUecelc 
yolculardan gUndnz 25, gece elli 
kuruı alınmaktadır. Bu para 
çoktur. Ücretin yilzde elli niıbo
tiade lnddirilmeıi wo yeni _.,. 
tarife tatbik edilmesi IAzımdır. 

Çanakkale: lllkmet 

- Ben cambazlara gidelim, [ l, 
derim... Cevaplarımız 

- Yarın gece de oraya gi- ._ ____________ m//t 

deriz. •. 
Saat (9) a doğru, cadde ten• 

halaşmıya baıladL Nargile, sigara 
dumanile içerisi buğulanan kah• 
yehanelerin mUşterileri, yavaı 

yavaş dağılıyor ve buna mukabil, 
ıinema kapalarında, millet tiyat
rosunun merdivenlerinde .. F e
rab ,. ın kapı91nda grup grup 
toplanblar ••• 

Hamalların toplandığı bir 
aalaştan davul zurna sesleri ge- · 
liyordu. Pencereden 16yle bir ba· 
kayım, dedim. Oooh.. vur pat• 
lasm, çal oynasin... Sekiz on de
likanlı, davulun gUmbUrtüsüne 
ayak uydurmuşlar, ellerde alacalı 
mendiller, bora tepip duruyorlar. 
Arada bir aşka gelerek: 

- Hecey.. vara hara.. hara 
hara hara... Diye bağırııanlar 

var. 
Bu karış ı k tempodan ~Idık· 

ları neş'eyi, ben eminim ki, bu 
ıaf adamlar, hiçbir eğlence ye• 
rinde bulamazlar. 

Şehzadeden dönerken, senenin 
on bir ayında erkenden gece 
uykusuna dalan karanlık ıebrin 
ıokakları bili insan aealeri ile 
dolu idi Jıf )f 

Marafta Relik Alp Tekin Beye: 

- Belediyenin icraata kanu 
icabıdır. Diğer dilekleriniz ıaa .. 

· temize yuılacakbr. 

• Izmttte Evk&t memnru Supbl B.yet 

- AIAkanıza teşekkür ederil. 
Y aıılarınııdan lıtifado edeceğiı 
efendim. 

Sütlücede 122 numarada A. Mue
tafa Efendiye: 

- Tekrar bir istida ile mll
racaat ediniı. Elinizdeki makbua
lar, konturatler •eaaiki tasarrll
fiyedendir. Tapuda da kayduaı 
buldur abilirainiz. 

* Askeri mUtekaitlerden Alt Beye ı 
- Gördüğünüz vaziyeti derhal 

Belediye memuruna haber ve,.. 
meliydiniz. Tavuğu kesmeden •• 
tamamen 6lmeden canlı canb 
tnylerinl yolmak hem yasaktır, 
hem de insanlığa ı ğmaı. 

* Ticıuet Ltıosinderı Fikri 8allb 
Beye: 

Mektubunuı ııraaı ıeHnc• 
oetredilecektlr efendim. 



Bu agfa 
Haftada Bir Defa Neşro
lunur Ve B ··t·· o·· u ·un unya 
Matbuatını Size Getirir. 

İNANILMIY ACAK 
ŞEYLER 

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

l 

Kongods bir glSlde 
bulunan bu balık bar 
aıağı yqar. YtızUıll
ne bakınız. 

Afrikada bir lnglllı misyoneri 
yerlilere İngilizceyi öğretmek 
için Alfabeyi nota haline getir-

miı 90 musiki ile 8ğretmlıtir. ~ıu~~------J 

lık kiralık araba. lık 
defa Çindo l 600 se-
110 evvel kullanılmış
tır. Bu arabayı dört 
at çekerdi. 

~berikanın meşhur Cilmhur Reislerinden 
d rabaaı Unkoln aakalıız ve bıyıksız bir 
~ 8 ?1d•: Birg~n. kilçUk kızına 110 bayram 
b edıy~ıı lıtcdığani aordu. Kız ba~asından 
bıyık ııtcdi. Bunun tızerino Reiaıcllmhur 
ıyık ve sakal bıraktı. 

l Makine Devrinin Hirikalarmdan 
r-

Makine devri baıka llemlerl ı&rmek için bizi• uzun uzadlya 
lleyahat y "bt• b. k y el apmamıza ı ıyaç ıra mıyor. armkl lıta1yonlar bu reıim-
be 

1 
ıarüldOğO alhl olacaktır. Herkesin cebinde bir radyo makineıi 

,: ~nacak, trenlerin hareket zamanlarını yolcu bu ıayede 8ğrenecek 
~ lıleri makineden adamlar g6recekmlt-

4f ak ine den 
4'lt 

hu ö 
bir h g rdUğUnUz nt. makineden 
gibi 'Yvnndır. Canh bir hayvan 
aeırntllrür. Sahibi onunla kırda 
d Ye çıkar. Otomobil seıin-

en, gllrl\ llld 
t'ulrnak ' . en lcorlunaı ve yo

nudır bilıuoz. 

jPolis Müdürü 
Kadın 

Biz kad1n pollı oluua ıarip 
ubnelere ıahit olacağız diye 
sıtıler geçeriz. 

Halbuki başka memleketlerde 
kadın poliı mllhim iıler g8rmek· 
tedir. MeıelA Ruıyada kadın polia, 
erkek polis kadar vaıifeainde 

muvaffak olmaktadır. 

Amerikada Ohlo ıebrinde Miı 
Uma isminde kc&dın bir Poliı 
Mlidürll vardır. Şimdiye kadar 
579 erkek ve 25 kadın tevkif 
etmiıtir. Bu tevkifatta ıiddet kul· 
lanmamıı, daima zekfisından iıti

fade etmiştir. 

Bu kadm polisin tevkif ettiği 
mUcrimlerdeo hiçbiri mukavemet 
etmiye lUıum görmemişler, derhal 
teslim olmuşlardır. Mücrimler, bu 
kadın polisin çok kuvvetli bir 
ıabsiyet olduğunu, onun tarafın

dan tevkif edilmenin bir ıevk 

teşkil ettiğini ıöylemektedirlet. 

Şu Garip 
Dünya 

Randevu Yerinde Size 
Vekilet Eden Makine 

Muayyen bir giln muayyen bir 
Hatta muayyen bir yerde bulun
m•k llzcre bir arkadoşınııa ran
devu verdiğiniz zaman, bazen 
mUıkil varlyeto dllşe bilirsiniz. 
ihtimal randevuya gidemiyecek 
haldesiniz. Y Rhut randevu yerin• 
de bir müddet bekledikten sonra 
arkndaşınııı görmeden oradan 
ayrılmak mecburiyeti hasıl olmuş
tur. Böyle mUıkil anlarda maze
ret beyanı da mOmkin değildir. 

Sivri akıllının biri böyle milş• 
kil anlarda ıize vekAlet edecek 
bir makine icat etmiştir. 

F arzedelim ki buluşacaiJnıı 
yer Takıim meydanıdır. Burada 
bir makine vardır. Makineye kırk 
para atar ve bir kol çekerainiı. 
6oilnllıo çıkan levha Uzerine iste
diğinizi yaxar, ıonra kolu tekrar 
içeri lterainiz. Makinenin yanında 
btıyllk bir levha Yardır. Yazdığı· 
nız yazı orada g8rUntır. Arkad .. 
ııoız gelip te sizl bulamayınca 

levhaya bakar. Orada sizin yazı• 

Amerikada bu kOçOk ka1&badan Noel tebrikl 
İçin nod~· a 3 ,.,iJvon• mektun veriJ~ic•=~. 

1 Makine Devrinin Harikalarından 1 

Bua-On teleYlzlyonla radyo merkezlerinden her tarafa fotoğraf 
nakledilebiliyor. Bu ketif kemale erdiği ıaman hAııl olacak netice
lerden biri ıudur: Evinizde yataiJnızda yatıyorsunuz. Yatağınıza 
merbut dDğmelerden birine baııyoraunu1. Makineden gaı harekete 
geliyor. Karanızı nerede ise buluyor •o alze o 11rada ne yapmakt• 
olduğunu gösteriyor. Diğer bir dll~meye baııyorsunuı. Makineden 
bir hizmetçi geliyor, lıtnid g6r0yor. Elbt1eniıl geydiriyor. Daha bum 
benzer binlerce lJ yapıyor. 

DiZi okur ve beyhude beklemek- sı·nek Yetiştiren 
ten kurtulur. 

Okuyı 
Robota - . d E . Çiftlik . 

Makıne en fendı Amerikanın Bean lımlndeld 

Bu makineden adam, terbi
yeli bir efendidir. Kadınlara karşı 
feykalAdo nazik ve hlirmetkArdır. 
Bir kadın kendisine yaklaıır yak· 
laımaz ayağa kalkar, selAm ve
rir ve elini sıkar. 

kazaıınd• ıayet ll"İP bir çiftlik 

vardır. 

Bu çihlikte ılnek yetiıtlriyor
Jar. Çiftlik ıahibl bir ayda yeti,. 
tirdiği ılneklerden aldığı parayı, 

baıka hiçbir mahıullln veromiye
ceii kanaatindedir. 

Bu çiftçinin mOşterllerl balık 

a•cılarıdır. Bu ıinekler bazı balık· 
lçin yem olarak kyllanılmaktadır. 

Çiftlik ıahibi ıineklerl canla 
olarak toplamakta delikll kutu• 
tara doldurmakta ve apor kulUp
lerine satmaktadır. 

Sinek yetiştirmek klrh bir 
lıtir. Fakat hazan ıinek tohom· 
lannın bozulduğu ve mahsulatın 
az olduğu da vakidir. Bu takdir
de çiftlikte buhran baı gösterir. 

Bu takdirde çiflik sahibi çe

kirge yetiştirir. COnkll çekirge
ler dı ayni işi aörmektedir. 

Bu aun'I adam iki ton bnyak .. 
lnğUndedir. istediği zaman kal· 
kar, istediği zaman oturur. g • 
ı:ete okur, aorulan suallero c ~vap 
verir, tabanca kullanır, fakat 
yorgunluk ve açlık nedir bilme 
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DiplomatlaraH ükm eden GJ!liKu vvetleı 

İTTIBAT VE TERAKKİ 
Her hakkı mahfuzdur. - Na•ıl dol4ıı? .. 

................................ NaS1.l Yaşadı? .• 
Tefrika No. 25 Nasıl Ôldil ? .• 

Arap İzzet Abdülhamid' e Büyük 
Ümitler Veriyordu 

MünUr Bey, bu mektubu oku
duktan aonra birkaç defaı 

- Hub&nallah. •• 
Çekti ve ıonra da yazıbane

aioin bqına geçerek bizzat hUn• 
kAra şu mealde bir telgraf yazdı: 

( Gönderilen avukat geldL 
iradei aeniyelerine lmtisalen ika· 
mei dava olunacağı tabii iae de, 
bunun neticesinde bir ıey kaza• 
nılacağından llmitvar değilim. 
Zira, Ermeni hAdiıeıl ve Girit 
meselesi dolayısile Fran!"a par
limentosunun ıol cenahında aley
himize açılan cereyan, berde
vamdır. Sosyalist meb'uılar, la· 
mamen aleyhimizdedir. Bunlar 
bütün efklrı umumiyeyl altüst 
edebilir. Neticenin çok vahim 
olacağ odan korkuyorum. Bu me
sele ile alAkadar olmaktan beni 
af buyurmanızı istirham ederim.) 
dedi. 

Fakat arap izzet Bey, Abdili
hamide o derece llmit veriyordu 
ki: Buna derhal cevap geldi. 

( Her ne şekilde olursa olsun, 
bu davanın ikame edilmesi ) hak
kında kat'ı emir Yerildi. 

Münir Bey, bnıblltnn IAkayt 
kalamıyacağı bu meseleyi uzaktan 
tak,be karar verdi. Avukat Pe
derelliyi icabeden noktalarda 
teııvir etmekle beraber, latediğl 
vesaiki de temin etti. M. Pede
rclli gitti. Parisin bazı avukatla
rila görüştn. Kendi fikrince, lil
sumu kadar hız ve kunet aldı. 

Ondan sonra, (Hüktimeti Seniyel 
Osmaniye namına mUddeiamumi· 
nin masa11 önllne dayandı. 

Müddeiumumi, davanın ıeklf. 
ni bir az garip görmekle beraber 
evrakı mahkemeye verdi. Ahmet 
Rıza Beyle diğer maznunlar mah
kemeye celbedildi. Şahit ve eh· 
li hibre sıfatile (M. Klemanso), 
(M. Joris) ve, Tan gazetesinin 
batwubarriri - Ermenilerin de en 
büyük hamisi • olan M. (Presan· 
se) ile daha bazı kimseler matı. 

kemeye davet olundular. Yüzler· 
ce s~miin huzurunda, bu mUhim 
adnm, ağızJarmı açıp, g6zlerini 
yumdulnr; gerek Abdülhamit ve 
1;erelc Osmanlı hükumetinin ıui· 
idareı-.i hakkında söylemedik söz 
bıral{ ııad ılar ... 

D v 1 ek hararetli bir şekilde 
devanı etti. Gerek matbuat 
ve gerek halkın efkArı günlerce 
ha mes'ele etraf oda ıürllklendi. 
Her tarafta çirkin ve müıtehzl 
tesirler buıule getirdi... Nihayet 
mahkeme, bükmUnü verdi, Ahmet 
Rıza Beyi: 

(Y alnıı bir tek frank cezayı 
nakti\ ye mahküm etti. 

Bu mahkümiyet, Ahmet R ı a 
Bey için çok bUyilk bir galibiyet 
temin etmiıti. O zamana kadar 
onu bilmeyen, onu tanamayan ve 

1 
onun iımlnl bile fıitmeyenler, 

ıörmtıı, rstrenm:, tanımıılardı. 

Möıyö Pederelll, bnyOk tlmit-
lerle deruhte ettiği bu davanın 
aldığı bu ıekilden dolayı bllyllk 
bir teeuOrle lstanbul'a avdet ede
doraun; Ahmet Rıza Bey bu •on 
zaferinden bUyUk bir haz duymuı; 
fimdiye kadar idare ettiği mU· 

vazeneyi birdenbire taıırarak 
neşriyatmf 61çnıuz bir bale ıok· 

mUJllL Bu 6lçUıUz neıriyat, ya· 
•aı yavaı haddi aımıı ve asıl 

mecrasını kaybederek Fransa 
hükümetinin boş göremiyeceği 
bir sahaya taımışh. 

Bir gno Ahmet Rıza Beye 
Moddeiumumilikten bir emir 
veriltJi: 

Eakl Ramazanlarda lstanbul 
Ejilancelerl 

Refik Ahmet Bey tarafından J~tan
bul radyosunda bu aktam eaat on 
dolcuı buçukta bir konferanı vorilo• 
cektir. Mevzu: lstanbulun eski eğ.ence 
hayatı. 

Otf fA MEKTEPTEN 
EMILve ARKADAŞLARI 

Bu hafta 
M A J 1 K Sinemasinda 

görün Uz. 
Bir kere daha genç olmak, çocukluk 

&evkini ve neı'esini tatmllk 
i•tiyen'erin mu•akkak 
görecekleri bir filmdir. 

ll!vetAn: lb 'vo clflnv" h11va1iRIMI. 

l 

- Derhal nqrJyahnıd tatil 
ediniz. 

Denildi... r ebliğ edilen emir 
Ahmet R1Za Beye çok ağır getdL 
Fakat, ne çare? .• Kan ve kade· 
rin bDkmnne itaat, zaruri idi. 

Ahmet Rıza Beyle (Havariyyun)u 
dDıUndlller, taşındılar. NeFiyabn 

arkaıım keeecek olurlarsa, arbk 
iaim ve ıöbretlerinin de unutula

cağım anladılar. Mahzun ve mU
teesıir bir halde bavullarım 

hazırladılar. Belçika yolunu tuttu· 
lar. Ukin, Belçika da' da uzun 
zaman barınamadılar. Oradan da 

Londraya geçtiler. lngiliz kanun
larının geniş müsaadesi altında 

yeniden neşriyata başladılar. 

akşam saat 
21,30 da 

Pazartesi -
Perşembe 

Yazan: 
Musahip Zade 
Ceıaı Bef 

Komedi S perde 

Zabitam Gecesi 

( Arkası var) 

1mnbul Betediyesl 
ıehir'ngaf l'osu 
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ERTUÖRUL SADETTiN 

T. A. T. Ku,dilinde 
Bu gece: l<ör ve Hlsad Şaylya 

.lfllll-r Bu 1~t~~~=aa O P E R A Sinemasında 
GÜZELLiK KRALIÇASININ MiLYONER KOCASI 

FER A H Sinema'nın .. 
Berlin, Viyana, Peşte'den mabıu9 •urett• ietirdiği 

VORTLAYLARI 
L E F T ve R 1 G H T 

Gördliniiz mü? Görwedinizse görenlerden ıorunuz. 

~--zan-. Her geca 50 artist 70 No. 

Leri 

----------------ISDI~------· ... ----~~--~~----, Amerika ıioema akademisi taraf 11 .aı1 1932 ı;en ~.sının en huyiik fi.m ı; öU yeıu rtjisörü 
ve en muvaff al< artisti nıüsabat"as nı 

i K t YÜZLÜ A "DAM 
filmi ile rejisöril ROUBEN MAMOUL1AN ve FR EDRIK MARCH kaı:annuşt r. 

Şimdiye kadar gördüğünıDz filmlerin hiç birisine benzemiyen bu harikulade ıaheaer 

Bu akşam M E L E K Sin~masında 
--•n:a.Dıı Filme ilAve: Paramouıat Dünya havaJisleri • Biletlerinizi evvelden aldırmaz. 

.\gram Şehrinde Bir 
Otel Odası Baskını 

( Baıtarnfı t inci sayfada ) 

takip eder ve lüzum hAııl o1uraa 
yakalamıya amade bulunurduk. 
Fakat o bizim kendisini tanı· 
drğımızı bilmez. Her nedeo1e 
Jcneral Pıotogerof ta, Hğlığanda, 
bu kadım yakalamamıza milaaade 
ebaemiıti. Fakat mademki o ••i 
dej'iL. Bu iflo meıgul Olabiliıiı:. 

Dordon, bir müddet Bulpr
lara bakarak dUşUndil ve .anra : 

- Hakikaten bir ıey çıkabilir! 
diye mırıldandı, aoara bqbaıa 
vererek fiakoslarla akşama kadu 
konuttular. 

Akpm olunca genç Sllv ka
dını otelden çıktı. ıuinonun 
6nllndeld bllyUk iataayon meyda· 
nındaa ieçerek ıeme doğru 
gitti. Arkasından Poçef te k~ 
birkaç dakika geçmeden döndil. 
Kadının oturduğu oda numarası• 
nı 6ğrenmiştL Az sonra Dordon 
kayboldu, fakat onun zaybubeU 
de uzun snrmedi. ğeldiği Yakit 
işlerin yolunda olduğunu bildirdi. 
Pervofla Poçef derhal kalkblar 
ve otele girdiler. Dordon taraça
da kaJmış, butıran gecenin per
de, perde artan eamerliğini •eyre 
dalmııb. 

* Genç lcomllnist kadın, aacak 
gece yarısına doğru otele döndD. 
Her taraf dolu olduğu için, iater 
istemez mlleeeıenin en güzel vo 
pahalı odalarından birini tutmıya 
mecbur olmu~tu. Bu oda ikinci 
katta idi ve &nünde knçnk bir 
aralığı Tardıld palto, filla umak 
için kullanılıyordu. Kadın yor
gundu. Otelin bolinde durmadı. 
doğruca odasına çıktı. Dllfllncell 
idi, belki derhal yatağa girerek 
tatlı bir uyku çekebilmek lmidin
den, bu hal doğoyordtL 

Kapısını açtıktan aonra 
daldarından ı•Jri ihtiyarı: 

- Ne berbat yer! .Oı:I~ 
fırlııdı. 

Çllnkn elektrik dllpeaini ~ 
Yirdiği halde lamba yanmamtfltı 

5 
Maamafih tereddiitltl adaml•M d' 
:hafif bir aydınlık iP•d• bul~ 

111 
odaya pdi. ÇibakU daprdau zİ n 
alaa peacereler otelio &o m 
Ut.170• meydanına bakıy b 
Odama hindeki bDyllk D 
doru geçerek ud yatak oda. h 

dahil olacaia arada iki ku~ al 
el b~azına yaplfb. Aya.ı n nı 
da diier birisi de koltuğu nı 
tuttuğu enak çanta11nı çekiy~ 
Fakat bdua ceaur Te ku t 
idi. Derbal o da mllcadele~ 

1 atıldL Hatta bir ara, lcendiai d'I ; 
taarruz eden meçhul kimıelercie'i ; 
birinin boynunu ele geçirdi. bef. IJ 
beraber odanm orta81nda ıbulua., 
tezlongu11 üzerine yunrlandtl.,, • • 0.Dlar bu euretle mücadele edef' ., 
lerken Ye meçhul eller kadını• 

1 boğazını sıkmak ta devam eder" e 
ken, çantayı almak iıtiyen ikinci 
adam kadım kuvvetle tatta. ar b 

kadaııoı elinden kurtardı "~ k 
dmm ağzına bnynk bir paça u 
tıktı. Kadra, gırtlağım hırpalıy ? 
cak derecede bu bezi bkan adr 1 

mın elini 11umıya teşebbüı etd\ 1 

ise de .oma TU geçti •• kaderi e 
nza g&aterdL Meçhul adamları 
kadımn ellerile &)aklanın bağlr 
dılar, karınüa\8 J•brdılar wa ı r 
halde bırakblar. So~a, Wr8' 
enel keatikleri elektrik teUerill 

'birleftirerek llmbayı 7&ktılat• 
Bunlar,PenoRa, Poçef'ten ba~kall 
değillerdi. Derhal bdanın el pll" 
ta11D1 açıp baktılar. ip, lmit et' 
tiklerinden çok fazla ~ ... 
evıak ile dola idi. 

(Arkaaı ·nr) 

İtfaiye Efradı Nasıl Çalışıyor? 

hf aiye MüdUrlüğU Saraçhane batın da, itfaiye efradı için bir apot 
ve mümarese aahası yapbrmııtır. Burada itfaiye neferleri muntr' 
ıaman idman yapmakta ve yangınlarda karşılaşacakları tehlikeler• 
nuıl savuşturacaklannı 6ğrenmektedirler. Resmimizde itfaiye nefeP 
lerioln yllksekten atlama talimleri yapmaları için ~Ucudo getiri.Jel' 
yUkHk iskele görünmektedir. 



'"rgfltu• ıuıııemeti tarahndan 0• 
Ilı. n• bedlye edilen eaerln tereOmH 

CANAKKALE 
-193 - Yazan: Ceneral Oglanden 

ombardıman Üç Çeyrek 
Devam Edecekti 

---------
Bonıbardımaııa sabah saat mana kadar yapılmlı bombardı· 

5, 15 bal nacak ve Uç çeyrek saat manlarm en ıiddetlisi ve en isa• 
devaın edecekti. Saat 6 da toplar betliıi oldu. Sol cenah müstesna 
lllenzillerini artıracaklar ve piyade olmak Uzere bu bombard man 
Ocurne bqlayacakh. Sağ cenahtaki hUUln Türk s'perlerini harap ve 
llllllteınlike alayı iki ve bazı ma• bunları işgal eden Tih·k efradmı 
hallerde Oç 1ıra siper zaptedecekti. perişan etti. 
Daha geniı bir cephe Uı:erinde Binaenaleyh bombardıman dıı· 
Laraket edecek olan 176 ıncı rup ta efrat hücuma kalkınca 
alay (Quadrilateral) ye (Haricot) ilk saflar kolaylıkla kendilerine 
Dıiiıtahkeın mevkilerini zaptedip tahsis edilen mevkileri işgal 
Dıuhafaza edecek ondan aonra da ettiler. 176 inci alaym cephesinde 
llğdq çarhederek 6 ınca mil•· aol cenahtaki Quadrilateral müı· 
t&ınlike alRyı ile birleşecekti. Bu tabkem mcvkiinden maada, Ha· 
alayan aol tarafınd., ihtiyatta ka· ricot mevkii de dahil olmak 
Jacak olan bir bö tık te ı:ıtitema· fizere Türklerin . ikinci ıiper 
diyen ateı ederek diğerlerinin halları da bil~ mllşkülat ve az 
Deri haraketini teabil Ye temin zayiatla zaptedildi. Bu mevziler 
edecekti. BlUtın bu bftcum kıta• derhal tahkim edilerek Türklerin 

,,ı •hna diğer taburlar takip edecek bir iki mukabil hücumları de· 
Ye ilk safın zaptedip geçtiği siper- fedildi. 

1 • 
lere yerleşeceklerdı. Sağ cenahta, 6 mcı mUstem· 

Her cüz'ütam kumandanına, her like alayı 0 derece muvaffak o-
llcferi ayrı ayrı bir vazife ver- lamadı. Buradaki Türklerin llk 
nıcsi, düşman siperinin hangi siper hatları zaptedildisede ikinci 
noktası iıgal edip bundan ıonra batta bulunan kuvvetli Türk 
ile ıuretle Lareket edeceğinin müdafaası karşısında daha faıla 
İıab edilmesini emredildi. Fran• ilerlemek kabil olamadı. Bunun 
ıız kolordu u:ıda muallim bomba neticesi olarak arkadan takip 
efradı çok 'zdı. Binaenaleyh her eden kıtaat da gelince siperler 
bölUkten yalnız altı kitinin bom· bkbm t klım doldu. Zaten top-
bacı olar k tefrik edilmesi ka· çu ateşile harap edilmiş olan bu 
rarlaıtırıldı. HUcum edecek kıtaat siperleı de tahaffuz etmek kabil 
Sabah saat 4

1
30 da yerlerinde değildi. Buraya yerleşen efrat 

bulunacak ve hücuma kalkmaz· fazla zayiat vermiye başladı ve 
daıı evvel kendilerine çorba, kah· alay kumandam kolonel Nogueı 
•~ Ve el<mckten ibaret sıcak bir ağır aurette yaralandı. Bunun 
Yenıelc verilecekti. Ayrıca kah· üzerine alayda intizam bozuldu 
•elcriJe birlikte bir miktarda ye sabah ıaat 7 de müstemlike 
•lkoı tevzi edilecek efradın au efradı hnrcket ·ettikleri ilk mev· 
111lttralarındaki suya da bir az zilere dönmeye mecbur oldu. 
alkol karııtmlacakta. Buodıao ma· Yeni bir bombardımandan 
d, her bölüğe iki kırmızı Ye iki ıonra, öğleye doğru milıtemleke 
11111\tİ fılAma tevzı edilecekti. K·r· alayı tekrar taarruza teıebbOı 
lbıza filAma dUımanın taarruza etti9e de derhal geri püskllrtlll-
leçtiği takdirde topçunun faali· dU. Öğleden ıonra ıaat 2, 15 de 
Yete geçmesini mavi filAma da Tllrk aiperleri bir daha bombar-
tüf • enk cephanesi g6nderilmesini daman edildi ve müstemleke alayı 
it.ret edecekti. bir daha bücilm etti. Fakat ttırk· 

Bir cihetten Fran11ılar İogi- ler bunu da deffettiler. Fakat 
lizlerden daha talili idiler: Topçu ıol cenahta kazanılan munffakı· 
IDGlıirnanatlara gayet mebıuldU. yetin feda edilmemesine azmeden 
Franıadan muntazaman yOksek Jeneral Gouraud saat Uçte ikinci 
lnfiiikla lop ccphaneıi gelmekte fırkaya, herne bahasına olursa 
idi. 21 hazirandan evvelki gllnler olsun ilerideki tllrk siperlerini 
larfında hücum edilcrcek cephe zaptetme8ini emretti. 
llltlteınadt bir topçu ateşine tu- Bu defa saat altıda taaruza 
luldu. Bilha sa hücum sabahı ya· baılanma11 takarriir etti. Fakat 
~il ihzari bombardıman o ıa· mUstemleke alayının ricası Oı:e-
:: __ :m--.-=:::::=======---====ı9• rine ftç çeyrek saat tehir edildi. 

h 
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\' •••I, ~iyaal, Ha .adil Ye Halk 

raaete1i 

idare• lıtaııtıuıı Eakt Zaptiye' 
• Çatalçeıme ıokağı 25· 

Telefona lıtanbul - 20203 
Poıta kuıuıua latanbul - 74t 
Telgrafa lıtanbul SONPOSTA 

1'() ABONE FlATI 
~iYE ECNEBi 
1400-7 kr. t Sene ~ i (. Cı l(r 
~ • G A91 t400 • 

• 3., aoo .. 
ıao .. 1 " aoo • . 

•••• 11 n evrak geri vertlmea 
te\'a lnlardan meı'ullyeL tJınmaı 

p için ınektupl an. (8) kuruıhık 
4.d 0 ul nı..,,ı llıımdır. 

'" cletltttrllmt>el (20) kuraıtur. 
,, c. .. , .... d -.-_---
:~ a.ıet1a lııald • Çlıaaa rulıa " FUll.._ 

ara ııa.ıııfu •• su•••ata• 
..........._ •lttlr 

Saat 6,45 de htlcum kıtaab 
hazır değildi. Bunun llzerine 
Jeneral Gouraud Afrika alayının 
taarruz etmesini emretti. 

Bu alaym taarruzu mu•affa· 
kiyetle neticelendi. Sel cenahtakt 
kayYetlerle irtibat peyda edildi 
Ye uzun gUn nihayet muıaffari• 
yetle hit.ıme erdi. 

23 haziranda ve onu takip 
eden iki gün zarfında Franuzlar 
21 haziranda başlanan iıi ikmal 
etmek üzere bazı uf ak te~ek 
taarruzlarda bulundular. Fakat 
bunlar mllspet bir netice Yermedi 
ve her ne kadar merkezde bira! 
ilerlemek kabil oldu iıe de, 

Qu 1 drilater.ıl m~vkii üzerine za• 
y f topçu ateş'le yapılan taarruz 
Türkler tarafından püıkUrtüldil 
ve Fransılara çok zayiata mal 

oldu • 
( Arltaa nr ) 

10. POSTA 

SON POSTA 
__, 

lıtanbul 

BORSASI 
3. ı - 19.13 

Paralar ( aatıt) 

kurut kurut --
715,- 20 karo• 122.-1 fıterlla 

t dolar 213,50 J tfHa A9119e rt,-
17,-20 fr, Fran111 )(19,50 1 pueta 

?O Jlret 219,- 1 llnk ll0,00 

20 fr, Belçlka 117,- 1 ılotl 14,00 

20 drahmi 23,- ı Penı3 53,-

20 fr. l1Vlçre 820,- 20 ley 23,-

20 leva 26,- 20 dinar M,-

1 florin 85,- 1 ÇervoaaÇ -,-
Çekler 

Londra 708,50 Praı 1!1,84 
S.99 
&,7650 

J,9736 

Nev - york 0,4703 Vlyaaa 
Parlı 12,03 lladrlt 
Mllano 9,17 BerUıa 

4,1425 
3,48 

BrllkHl 3,389375 VartO'f& 
Atına 87,!ll Pe9te 

79 ,1175 
14,39 

Cenevre 2,44 BGkret 
Sof ya 65,4050 BelıTAt 
Amıterdam 1,171250 Mwko•• 

Hisse aenetlerl 
J) r:ı. 

ft Ba11k.(Nama) 10,00 
• ( Hlmlle) 10,~ 
• (MUeH a) 95,-

Lfra 

Aaad•'•" ıoov. 37,50 
Şark D. Y. • 41,45 
lat. TramHJ • 50,00 

Oaklld• n Jt,00 
T erkoa 32.40 

0amanla Bank. 35,
~e'lnlk • 5,95 
Şirketi Hayriye J 1,30 
Haliç 0,90 HH'"lul 
Aaadolu1660V. *23,25 Telefoıı 

27.-
15,-
23,15 • •060 P. 22,15 Be111oatl 

Eaham ve Tahvllll 
J, ra Lfra 

lat'kraıı Dahllt 94,75 Reji 4,20 
DUyur.u Mu. * 59.50 Tra111va1 4,97 
GUmrQk 6,00 Rıhb D 18,90 
Saydl maht 6,60 OakBdaı ıu 170, -
Baidat tertip 1 8,75 Terkoı 41,50 

• il 5.~ Elektrik • -.-
•BQ RSA HAR~Cl 

Tahvilat. MeakOkal 
Lira ı~ıra 

TUrk Altını 9,23 
lng. ,. 10,47 
Fr. ,. 8,2'S 
R.ıa ,, JO,'!O 
Mcc:ldl) e 33,00 
B nknot (Os. R.) 244 

Kalın beşlblr'ik a'tı.ı 

( GUmhurlyet J 46,25 
( Asiz ) 46,25 
(Hamit) 46,2; 

( Ref•tJ 47,50 
(Vahit) 46,25 
ince beşibisllk altın 

( Cümburiyet ) 45,
( HaıDlt ) armab 50,00 
( Re,at) • 47 ,00 
( Vahit) • 48,00 
Mmr Kr.Fo. 1886157,00 

• ,, • . 903 t!9,00 
• ,, • 1911 &7,00 

~~-

(*) Muamele yapmıl•ma,t•r. 
._.==;::;:;::=::.:..==-..~=-::.=: s=w 

RADY0 ·-
4 KAnunusani Çarşamba 
latanbul ( 12~0 metre) 18 

Stlıd\ o @aı ho) eti (lbbı ıure B.), 18,45 
ürke. tra, 19. O Ruf k Bey tarafından 
(eskı ramazan ha:ptı hakkında) mCs.ı· 
habe 20 Iııcl H. ve arkadat ari, 20,SO 

' Jlahı Sadtıtfıı B , 21,30 Orkestra, 
2:.,:u DarUttalı ın. 

Varıova - ( 1411 metre) 19,15 
grnmofon, 17,05 keıa, 18.06 muafki 
parçaları, 19 05 kahve koneeri, m11sa· 
halıe. 21,0:; bıı.lif musiki, 22,15 tagan· 
ııi, 22,55 piyano müsameresi, 2-t,05 
kah\ e ko s ri. 

Pe,te - j"O metre ) 18, 5 milli 
Mac:ı.r dans pım.:ahm ve O·k' stra, 
2 ,20 r ıdyo Or straııle tagaıını ( so· 
ı t kenıaıı refakat.le) 21,SO Stnd) o 
tiyatrosu, ~S,15 g aınofon. 

Viyana - 517 metre ) 18,10 çay 
mus ki i Op r ı, ıııarıt ar), 19,15 ınO· 
ıı.habcl r, :..O,SO büynk Operadan nak• 
len temsil (isiın lıildirilıniyor). 23,10 
Adolf l'auscMr tagaıınili caı.. 

Praı - (4 7 mt tr ') 20,25 111 teli 
bir konser (Voldan ın eaerlerinden). 
21,05 Prıg Operasrndan • Yeııufa > 

Operası. 
Mllino • Torino • Ceno.a 18,05 

kalıv mı ılk"si, 2',35 gramofon, 11,85 
Uç perdeli bir temc:.il. 

Bükret - (394 met•e) 21,05 
Keman ıolo (Vitali, Barmae, Brahma, 
Porumbeıko), 21,50 piyano ~naeri, 
(Paradisi, Haendel, Chopiıı), 22,~0 Zi· 
ter al etil• 'l irol W.lk. bav.ı.lan. 

BreaiaY - (~L5 metre) 113,45 oda 
musikisi. 20, 10 mUte ıevvt muiki, 
21 05 StUtg. rt'tsrn karı91k parçalar, 

' t4 Berlin 'den caz.. 

== TAKViM _ 
Gün ÇARŞAMBA Kastın 
30 4 - ikinci KANU:S 933 67 - Ruu l Aıabt 

7 - Ramuaa 1351 22 2ncl Klıaaa • 1348 --
Vakit Ezaıa1 ••••ti -

GOnet Akfam 12- 16 49 

Öğle Yata 1 9 18 23 

ikindi lmaak 12 49 5 36 

Gençler Ne Digor? 

Mütevazı Bir Hayat, Ne 
Zaruret Ne ihtişam 

TawH ollu Zıya. Nuarat 8efa we Kemal Hakin Beyi .. 

Gençlik anketimize &elen ce- olarak kabul ediyorum. 
Yaplan dercediyoruz: Buhran rabati bazmedemlyeıı-

TaYil oğlu Ziya BeJ diyor ki: lerin, kaabına ıığmıyan cemiyeti 
- lnkillbımız bence bir ha- tehlikeye dllfUrenlerin cezuıdır. 

rikadır. Ttırk lnkillbımn bllyllklD- Ben kendimi çok kunetli hi11e• 
ğllnB ancak yannın ıen,; nesli diyorum. 
bihakkin anlamıı olacaktır. Dindarım. Din bir idealdir. 

Buhran geçici 't'e zayıf bir Din insana ahlAk mefhumunu 
hldlaedir. Cemıyetleri yalnız ıar- aıılıyan bir ilimdir. 
aabilen hafif aaraıntılardan kork· Aile bayatın temelidir. Temir, 
miyorum. kayguıuz aile fllpbesiz mllnferit 

Dini kabul ederim. ÇOnkO din yaıamaktan çok daha iyidir. 
en inıani duygulardan biri sa- Hayattan korkmıya ıebep 
yılar. yok. Çlinki bayatın acı aafha1a· 

Aile hakkında dnınndnkle- nna garmedim. 
riın vatan duygularımın aynıdır. Sade bir hayat isterim. YUk-
HayaUan korkmak boş bir ıeydır. a~k bir yaşayışta gözllm yok. 
İrade ve kudreti olan her inıan Çünktı para insanı benliğinden 
cesurdur. ç karır. Milletime nafi bir ıahıı 

olmak isterim. ElhHıl mlUevad Ben bugUnktı gibi hür yaşa-
mak arzusunu duymaktayım. bir hayat.. ne zaruret ne ihtişam. 

Nusret Safa Bey diyor ki: 
- Bizim inkılibımıı bir vol

kana benzer. Biı:im bu mlithiı 
ta9kmlığımız alhnda bütnn dl1t
m anlar ezilmişlerdir. Sonra bqı
mııı, ıeklimizi ve herşeyimizi 
değiştirdik. Ben Türk inkıl&b.m 
dllnyanın kuruluşundanberi em
saline tesadüf edilmiyen bir çıkıt 

Kemal Hakkı Bey diyorki: 

- TUrk inkdibı .. Beceriş ,, 
cihetile bOylik bir kıymeti haiz· 
dir. Her yenilik eakiyi devirmive 
mecburdur. Aka1 takdirde o da 
eıkir ye yıpranır. Tllrk gençliği 
kurulan inkılAbın bir çatııı sayı
lar.. onu yaşatmak bizim btlyUk 
bir Yaıifemizdir .. 

Sporun Canlanması Yolunda Mühim 
Bir Teşebbüs Yapıldı 

( Battaarh l inci sayfada ) 

ferdi Bey de muharririmize. fi. 
kirlerini ıöyle aolatm ttir: 

- " Gençliği tamamile ıpor 
hudutları haricinde bırakmak 
doğru değildil'. Bu, hem onlan 
atalette bırakır. hem de icabanda 
milli terefi omuzlarında taııyan 
spor klllplerimizi zayıf dlltllrtır. 

Mektep idaresinin murakabe
aine muhtaç yatlarda olan genç
leri, &nlerine gelecek klüplere 
girmekte serbest bırakmak :oah· 
zurludur. lyiliii Ye fenalıiı hak· 
kında fikir beslemedikleri bu 
muhitlere girmek onların daha 
tekimlil etmemit ıeciyeleri lbe
rinde akaülAmel yapabilir. 

bilir. Eğer bu verilecek karar da 
hem bu murakabeyi hem o mU· 
saadeyi nıabzuraus bir ıekilde _ 

mez~edebilirse muhakkak ki ~ok 
faydalı olacakbr.,, 

GDreı federasyonu auaından 
Seyfi Cenap Bey de demiftir ki: 

- Mektep talebelerinin apor 
klllplerine de\lam edemiyecetl 
hakkında Maarif Vekaleti tara
fıadan alınan kararın ka1d.nlmak 

tızere olduğu bntOn aporcular 
araamda mevzubabı olmakta Ye 
bu beklenmektedir. 

Evvelce verilen karann her 
halde kaldırılması IAzımdır. T •· 
lebeler bizim ıpor faaliyet:mizde 
birer amildirler. KlOpler ayni 

zamanda Maarif tqkilltının ıpor 
aiyasetini de temin etmektedirler. 
Çocuklar mektep haricindeki kll"" 

ltıplerde apor yapmak auretile 
vakitlerini daha mllımir bir te
kilde kullanmaktadırlar.,, 

MetelA latanbulapor klllbl 
ki • latanbul Lisesi mezunlann• 
dan ml1teşekki1dir • bu kulllp 
Gzerinde mektebin kuYvetll bir 
nilfuı ve murakabesi vardır. Mek· 
tep idarui klUbe islediği ıekilda 
hareket etmek direktifini Yere-
~~~:::=-:=========o=;====:~=====~- = 

İran Tayyareleri Mari Pikf ort 
filim Çevirirken f aşına 

Bir Lar.:ıba Düştü 
Holivut - Maruf •inema ar

tisti Mari Pikford, 1ehir atüdyo
lannda bir filmin alınmasmda 
ye provalannda hazır bulunurken 
tavanda asılı duran lambalardan 
biri baaşına dOımüt ağırca bir 
ıurette yaralamııtır. Sür'atle çağ· 

lran Amerikadan 40 
Tayyare Aldı 

Nevyorktan bildiriliyor: lran 
blikümeti Amerika tayyare fab
rikalarından kırk tayyare Ye 
kırk motör sat n almışlar. 

ez 
rılan bir doktor yas.lasile artist 
tedavi edilıniştir. 



••• 

Başkatip Dairesine Buyurun Denince Halit B. Şaşaladı 
Malıarrlrl 1f. ietirmedl. Derhal mabeyne gittL 

1 

beraber, yine aklına fena bir t•J 

Her Hakkı Mahfuzdur · ~ Kapıdan gireceii zaman, kendi· 
-238- r ainl bir bademe karııladı: 

- Baıkitabet daireaine bu· 
Abdülhamit doninin ea m..

hur •İmalarından biri de (cemiyeti 
rlıumiye aıaaından kitabil .... 
Huan Halit Bey ) dL Uıuaca 
boylu, zayıf, uçuk beniılL. Kela
rnba gibi parlak ıiyah ye nafi• 
ı6zlD.. Hentiz bıyıklan terlemit 
olan bu delikanlı, feıinln llltllae 
ince beyaz bir aank urarak ıe-
1.er, bu kıyafetlle nasarı dikkati 
celbederbi. 

Henüz yirmi iki yaıanda bu
lundutu halde, devletin en yllk
ıek payeıi olan ( rlltbel balA ) ya 

nail we bu ıuretle de devlet ricali 
meyanına dahil olmuıtu. Birinci 
rütbeden mecidiye ve oımanh 

nişanlarile altın ve gUmDı imtiyaz 
ve iftihar madalyalarını da hamildL 
BntOn bu rUtbe ve nişanlar, dev· 

!etin birçok mühim ricalinin ıe· 
nclerce devlet umurunda çalı..
mak Ye bu uğurda saçma sakalını 

ağartmak suretile enderen kaza· 
nabildlkleri şeylerdi. Bu kadar 
ıe•ı bir adamın bfttlln bunlara 
kolayca nail olaltilmeai için, ya 
( baedllnı aaltanat ) a meuup 
buluamuı yeyahut ta Hllokana 

feYbllde teYec:clb Ye muhabbe
ti•• muhar olma.. icap ederdL 
Huaa Halit Bey, bu ikinci ••ıf 
bahtiyarlardandı. 

( Halep aakibliletrafa, ııyadl 
sade EbOlhncla Efendi)ain mah
dumu olmaıı Ye kDçDk yqtan
berl Abdtllbamldin ılıftnln lntla
cle Wanmau, ona ba mlmta• 
•••idi kazancLrmıfb. 

H .. n Halit Beyin fU .. kflde 
tebelllr eden pbıiyeti naun 
tllkkata alınına, artık onun (uı· 
dl phaae)de ne blylk bir iti
mat Ye emniyete malik olduğu

na. buna binaen hiçbir jumal
cınıa da ona parmak uzatmak 
clretinde bulunamıyacajaaa htık
metmek lbım ıelir delil mi?. 
Halbuki. •• 

1321 HDCIİ temmuzunun 11-

cak bir sGnll idi. Alqama dot
ru Huan Halit Bey, (Cemiyeti 
Rllamiyedeki İf İnl bitirdikten 
IODl'a Beyotluna çıktı. BDyilk 
caddedeki Yitrinlere baka baka 

Talılill 

Tablat.ialll Otrenm•~ ı.u,.onaaıı 

retminlsl a adtl kııpoıa u. tNı· 

lilL&e ,OnderiniL Resmini& att4/ıt 

liblJlr •• iade Nil ıa.a. 

lela, meslu 
te1• aaa'at~ 

ti•lunduğıa 

memleb' 

it ell ID . tı • • : 
tl.ıflCe.c ı ., 

l~esl ırııu &lıfeJ. 30 

l ı 1 uıu .. llililınJe 

EbulhUda Efendi zade 
Haean Hallt B. 

geziyor, bazı ıeyler almak iıti· 

yordu. Galatasarayan karıısında

kl mağazalardan birinin camında 
teşhir edilen fanileler botuna 
gitti. DUkkAna girdi. Bu esna
da, dUkklnda temiz ve kibar 
kıyafetli bir zat vardı. Haun 
Halit Be1, kat'iyen tanımadığı bu 
utan yOzOne bile bakmadı. Ala· 
catına aldı. Mağazadan çıkh. Bir 
aı daha dolaftı. T okatliyanın 
ininde bir arabaya atladı. Se
rencebey yokutund,lcl konatına 
ıeldi. Soyunup d6kftnerek, alt 
mııır keteninden ıeceliklerini 
ıiyerek Marmaraya nazır pence
nin 6nllae ılylece oturmak, 
biraz uf bava almak iatiyorpu. 
Birdenbire odaya bir hizmetçi 
airdi: 

- Sizi acele mabeynden lı· 

tiyorlarmıf. . . . 
Dedi. •. Haht Bey, bu vakıtlız 

davete biraz taa<.cllp etmekle 

yrun, efendim. 

Deyince Halit Bey ıaıaladı .. 
Buna da hiçbir mana vereme
melde beraber, bu daYetio her 
halde mühimce bir sebebe lıti• 
nat ettljinl anladı... Baıkltlp 

dalreaine yOrOdO. Tam merdiYenl 
çıkarken, Baıkltip Tahıla Pqa 
ile karıılaıta. Her zaman oldujıl 
ıibl IAUbali bir taYır aldı: 

- Vay paıam.. lnıaallah 
afiyette •..• 

Siniz ... Diyecekti. Fakat llkır· 
dııı atzmda kaldı... ÇUnkll Tah
ıin paıa, birdenbire korkunç bir 
mahlCika teaadüf etmiı gibi mll
tehafl bir vaziyetle onun söıOnU 
keserek: 

- Aman Halit Bey.. Rica 
ederim yanıma gelme... SP.llm da 
verme... Senin baban var, seni 
kurtarabilir ... Fakat ben .... 

Diye, söylene söylene uzak· 
laftnCa, Hasan Halit Bey, bOıbll· 
Ulo taf ırda, kaldı. 

O eanada, me .. di•enin llıt 

bqanda duran bir tnfekçi yanına 
ıeldi; 

- Buyurunuz efendim, yuka
rıdaki salona .•. 

DedL •. Haun Halit Bey, bu 
... te ideta bir tahakkl• •• 
emir biuetti. Hayretten hayrete 
dllf9rek merdl•enl çaktL Baıkltlp 

pqamn ocla•ının yaaıadald iati
zar ıalonuna tirdi. Salon, bom
bottu. Kapıma laOnde kalaa 
tDfekçi, kapıyı kapacla. O zaman 
Huan Bey, mahpus oldutunu 
anladı. 

( Arka•ı nr) 

t(aybolan Zengin Kadın 
Bir Türlü Bulunamıyor 
( Ba.tarafı 1 inci sayfada ) 

dOr? Bu ihtimal kartıımda Ça
nakkale we ıehrimiz zabıtası kılı 
ktrk 7ararca11na tahkikat .. e ta· 
harrlyat yapm f, fakat baaımefen• 
dinin cesedine teudüf edememif
tir. Saadet Hanım m~hal bir 
diyara mı kaçmıthr? Bu ihtimali 

takwiye edecek hiçbir delil ve 
emare yoktur. O halde Saadet 
Haaım n• olmuftur? 

Saadet ·Hanıman Ereok6ylla
d«ıll.l k6fk8nde bekçilik •• bai
c.lek yapan Ştıkraa Ataıun biç-

Hvdiii hanımının, komıusu ha· 
nıma Çanakkaleden mektup ıh· 
d.rditini ı6ylemektedir. 

Hafiıe Hanam diyor iri: 
- Saadet Hanım 20 1enelik 

komşamdur. Kendi halinde bir 
kadınd1r. Şimdiye kadar bir f .. 
nalıiını görmedim. 13 aenedea
beri Sabri Efendi ile eYliclir. 
Hanımefendi Sabri Efendinin po• 
lislikten çekilmeıiai İltercli. Sabri 

Efendi de: .. Birkaç Hn• ıonra 
tekallt m&ddetlm doluyor, me .. 
lckten o •akit aynlırunl,. ceva
bını werirdL Saadet Hanım Ça
nakkaleden 16nclerdiji ton mek
tubunda eıldden mevcut olan 
•İair baıtahğınan daha zl1adelet-

titini •• •k ıık aialr buhranlan 
ıeçirmekte oldujunu bildiriyordu. 
Bu itibarla akhma fena ihtimal
ler ele ıelmiyor lleiiL 

Saadet Hanımın zevci Sabri 
Bey diyor ki: 

- Çanakkaleye aittiktea ıon
ra, IOD n,ektubunu 20 ,O. •YYel 

aldım. 11 klnunuenelde Juılaa 
ve ayai pde po•taya Yerilen 

bu mektupta her Yaklt olduju 
ribl iflerl hakkmda ma16mat ve
riyordu. Bir m8ddet en•I ıan

derditim mantoluk kumqım 
aidatına Ye memnun oldutunu 
bildiriyordu. Bundu ıonra hiçbir 
haber alamadım. Bundaa bqka 
lair py bilmlyorwa. 

KlnullUUDİ 4 

ajBAYE 
Bu Sütunda HergJn 

Yazan ı Esat Şefik 

BİR UY ANIŞ 
Neriman yatağında uyandığı I 

zaman ıılln ıökUyordu. Yastığın 
Uzerinde dağılan kumral aaçlara, 
odanın yarım aydınlığında göıle· 
rini daha ziyade derlnleıtiren 

gölgelerle yU:r.UnU çerçeveliyor 
.,.. uzaklarda bahar 1abahlarının 
mahmur gftneıi, aa:rh bir Hvglll 
gibi atar ağır doğuyordu. 

Şehir daha henUz uyanmamış· 
ti. Gtıneıln ilk ıııklarile aydınla· 
nan yollarda kapı diplerini ken
dilerine melce yapmıı ıokak kö
pekleri ye ataç kowklanna 
çıplak Yllcutlannı ıığındırmat ıefll 
çocuklar henllı uykuda ldL 

Fil•akl Neriman. onlardan sok 
uuktı. O ıene ıeblrden uzak 
bir uyfiyeye aitmiılerclL Ge•lt 
bir bahçenin içinde, glbel bir 
k6ıkte oturuyorlardı. Bahçeıinde 
bahar rllzglrluı eılyor, bahar 
kokulara ciğerlerini dolduruyor, 
•e kuılar, her ıabah gtln dolar
ken, gam111 cıwıltıluile ona hiç 
bir muıikiıinaıtn beıtellyemeditf 
aık neıideleri okuyarak uyku
ıundan uyandırıyorlardı. 

Neriman bir müddet yarıaçık 
pancorların araamdan ıllılllen 

sabahın ıerin rOzglrlarını vllcu· 
dOne lçirerek yatağında hareket• 
ıiı kaldı. Kalbi derin bir neda· 
met acııfle ıızlıyarak dl\şllnü· 

yordu. 

* Dun akıam denize girmiıtl. 
İyi ytlzme bildiji için arkadaıla
rındaa aynluak uzaklara açal
m1ttı. Birden yambqaoda k&çllk. 
beyaz bir kotra 16rdl. Okadar 
1akanıada idl kl hem• kolma 
\lzatb Ye ı•JfllbtiJarl kotrama 
ktıpettelial tuttu. Fakat ba _. 
uda elbd unld demir bir ldakaı 
7akalam11 Ye ayni ıamaada yu
mupk bir "' kulaklanna akaet
•lttL 

- Hanımefendi yorulduauı 

ıaliba.. 
Nerimaa bqanı kalclırdıta u

mu kUflllacla ı•aç bir erkek 
lflrdO. Ykll snıı,or Ye koya 
IİJ&h ılderi parhyordu. O aacla 
Nerimaaı ıuip bir korka kaplaclı 
Ye kotruaa ya11111daa uaklqmak 
iatedl. Fakat demir kıakaç eUal 
barakmıyordu. O Yaldt: 

- Ha11r yorulmacLm, dedL 
Üzerime ı•llyordunuz. kendimi 
mDdafaa etmek için tuttum. 

Erketfn liran çok 11cakta. 
- Hammefeadi, diyordu. yo

rulmut olmuaaaı bile, blru din• 
lenmit olunanu. Vukan çaka
a11... biru clolqanL HaydL. 

* Kotra ulaildea uzaklara aça-
la1orda. Nuimu hmial bllmediji 
ıeacia J•DtDda biraz •kalarak •• 
biraz ela meaauna olarak oturu-
yordu. 

- Sis ldmnaia? Diye ıordu. 
- Bea ,Oıelleri Hven bir 

erkejim hanımefendi.. iımim •• 
Zeki.. 

Neriman dadaalarıaı ı .. rarak 
... tu. Dlmeni ye yelkenleri Zeki 
kalladıyordu. Gllnet ylldal •• 
11plak kollarım yakmıtb. Muata
am bqaıeait omuzlarını llatllnde 
herbanti bir kadını ceıbedebll .. 
cek bir gurur ve azametle 
dimdik duruyor rllıılr tlyah 
uçlan• dalabyordu. Birclea ellle 
unkları ptererek ı 

- Bakanız dedi martiler 
Kilıel uçuyorlar.· Ve ilAYe etti: 

- Şimdi aiı do onlara be 
ılyoraunuı. Fazla olarak onlu 
daha gUzelıiniz.. Ve herıe 
hlaeden bir kalbiniz var .• 

Neriman ona dudaklarınd 
aayrl ihtiyari çıkan bir kahk 
ile cevap Yerdi. G6z 16 
ıeldiler. 

- Si• de onların Petinde b 
ıu boıuaa kotıyor1unuı delil 
Zeki Bey •• 

- Buılln• kadar botu bot 
na koıtum. Fakat buıllD d 
yama en bahtiyar illlamyım 
tetekkUr ederim HammefeaclL 

Neriman yay.. JaYq ı 
erkete ........ tta oaclaa 
laamaya bafladı. Birkaç uat ko 
rada, o ıenç Y• yakıtıkb erke 
yanında tath bir rllyada Japf 
aibl dolatb Ye nihayet: fı 

- Artık dinlendim dedL Çok 
teıekkOr ederim. 

- Yarın alqam 1elme1 ml
ıiniz? 

O vakit Neriman bir kahkab 
daha attı: 

- Martılar kafe1e Kir•• 
Zeki Bey dedL Onlar aonıuz d 
nizlerde bllr uçmaya ahımıılar 

Ve kotradan denize atlayara 
uzaklaıta. .. 

Neriman yatağında 

yatmış, baıı kollannın l•tOo• 
dllfldftl. Mala•• Mbab p 
tinin yeni aydıalatbja 
lçiade YDcuda andarak luP.,,. 
yor •• manlduuyorcla: 

- Niçin beyle 7apbm.. lliP..., 
O.dan bttam. O.. ba ... 
ruden nrecektl-.. ı---=
etl•eceldlk.. Bea de bir erk 
tarafmclu ç.ı-...,. 1eYll1--~ 
tim.. Ben.. bea.. -------,--·-···,---"!) 

Y•11l N.,,ı.al: 

Holiıut 
Holivutuu UçUnctt ıene biriooi 

yııı zengin m1lnderacata ye ıta 
rettmleril• fe•kal&de bir .. kilde le 
pr etmlttlr. 
.. _.. Uı-ıror - TDrk 

Uk ıeali filmim kibbıdır, renkli reti 
lerle çıkmııtır. Kanaat kltapbaneal 
de ftatı SO kuruıtur. 

An"9N. K•nr .. ••• - K 
naat kGUlpbaaell tarafladan çıkan 
üç eaerdir. Bu eıerlerdı Ankara, Ko 
ya n Sıvaaan tarihlerinden, Hldl 
·ve yen lllklerlnden, cotrafyuıacl 
bahıedllmektecllr. rtatlerl otuzar k 
ruıtur. GOıel ntlmlerlı ıGılınmlttir. 

Olduran bllı• - lokal&p k 
tUpbanesl tarafından netredtlmlt Am 
rikada okanan pollı •• macera 
manlarmdaıa41r. Ftatl 76 k11rupr. 

aatcın Beni Ok .... - llaa 
tıra «trip çıkan har genç kazın ro• 
nadır. 50 kurut fiatle Tef~yyaı ti 
tOpban•indı ı:&tıl ruaktadar. 

Calllllerlml• - lıtaobul ca• 
terine ait kı) metlı t lr 1Hrcltr. 1 
adet reemi ba•ıdir. Kanaat ldltGp 
neel tarafından 7 5 kurut f atlı Htl 

maktadır. 

Atlem ve Havva - Tablill 
romandır . .llııh.ırr i ri Yapr Nabi. 
atllm Abınet H llit kfit lpbant1i 
eayfıı. 7.; kurutlur. 

Roman - Falih Rıfkı B~ 

(roman) iımi ıdekl eteri çıkmıft' 
Falih Rıfkı Beyin Heri tavslyed 
mfJıtagnidir. Yalıııı. ~aktığını h 
vMiyoruı. Fiatl 60 kurrıtur. 

Havacllıl& va Spor - l-6 t 
aay111 ~ıktı. B:ııvekllt•iıln ban 
lttırtne kartı göstermekte oldu 
allkaya ait yası, tayyare ku 
ılude aöylenen 'H okunan nut 
konferanllar ve r&l'orlar •arckı. 



4 Ktınıınusani 

~r-------~~~-------~~ 
-ı Resminizi Bize Gönderiniz, 

Size Tablatini;i * Sögliyelim ... 
Hr8ıııinizi'küpoıı ılo ~ö ııicr. ııız. Kup 1•1 d ı,;ur s Lyfa nıtd L lır. 

TUrkln H. 

/ 

I 

1-ı. lzmlr'd• 

Sakin, u lu ve se· 
\'İınlidir, temiz· 
liği !ever, ya· 
vaş konu~ur, 

gürültüye ve 
şiddete gele· 
mez, büsbütün 
aşırır. Çabuk 
kınhr, güce· 

nir, menfıtat· 

}erinden baş· 
kalarım da J • 

mütemayildir. 

Zeki ve yara· 
mnzdır. Çabuk 
mü~teki Yazi· 
yet ahr, pek 
kanaatkftr de-
ğildiı-. Oyunu 

1
oaha çok !C• 

ver, SU) Una 
gidilirse, uslu 
ve ıöz anlar 
olur, eline ge· 
çen parayı 

• H•••n Sallh 8. 

Sakin tavurlu-
dur. Muhitin· 
de cereyan 
eden hadisele-
re likayt kal· 
maz, işlerini 

sükunet ve iti· 
dal ile görür, 

gürültü ve pa· 
tırdı yapmadan 

f anlaprnk m~ 
ı fak ı t o rnanın yolunu bulmuştur. 
adın, sevgi hi ve hayal mese· 

~leriJ d ' 
~ meşgul olur. 

-
Nezahat H. Za\'a· 

bire uysal ve 
yumuşak baş· 
lı<lır. İşlerine, 
hile ve riya 
karıştırması nı 

beceremez, 
elem \'e neş'e· 
sini belli eder. 

Tavru hareket· · 
Jcri kapalı ve 
manalı değil· 

dir. Sevgi bah_inde hassas ve kıs· 

kanç davranabilir menfaatlerini 

yalnız nefsine hasretmez. 

• 87 Fehmi Yllmaz B. Ağır baş· 

• • 

Jıdır. Fiil ve 
ha rckctlerinin 
kapalı kalma· 

sını tercih eder, 
başkalarına iti· 
madı kuvvetli 
değildir. Ka· 
dm, sevgi ve 

hissi mesele
lerde gizli kal· 
mak istemez. 

&7 Ealrne'd• Muatafa Et. Dü· 
şürıceli ve his
lidir, kararla· 
rında acul de· 
ğildir. Yaptığı 
~eyi içine sin· 
direrek yap· 
mak ister, ça· 
hştr, mihnet 
ve meşakkate 

tahammül gös· 
tcrir. 

(Kız lrnnnatkar ise evlenebilir· 
siniz.) 

GRIPE TUTULMA YINIZ 
Her aabah bir kaşık • 

EOKALMINA 

SON POSTA 

IMakedonga 
Komitecileri 

Son gilnlerde Makedonya ko· 
mitesinin Bulgaristandaki kan!ı 
faaliyeti arlmıthr. Komitenin 
gerek Protogcrcf, ıerek Mi· 
kaylof partisine mensup aza· 
ıı ml\tema c!iyen biri birini le· 

miılemektedirlcr. Bu vak'alardan 
bi~ taneai de, geçen gUn, bizzat 
Bulgar k1ralıo n gözleri önünde 
cereyan etmiıtir. Sabık Başvekil 
M. Muıanofun istifası Ozerine ye· 
ni Başvel .. il M. Malincf Kıral la· 
rafından davet edilmişti. Bu ııra· 
da avcu elbiseli iki adam, tiifek
lerini çevirerek Maltedonya gaıe· 
teai muharrirlerinden M. Simeon 
Eftimofun üz ·rine ateş et· 
mİJlerdir.Atılan kur§un!ar Efti
rnof ağır ıurelte yaralam şhr. 
Bu muharrir, komitenin Mikay
lof hızbine mtnsuptu. Müte
cavizler hunun üzerine kaçm ya. 

başlam şiarsa da içlerinden Kristo 
birkaç adım ötede yal<alıınmışt r. 
Diğeri tabancasını halk fizeri:ıe 
boıaltarak bir hayli uuklaşmıya 
muv<.ıffak olmuş, fakat bir müd
det 11onra boynundan yaralanarak 
o da tutulmu~tur. 

Bu il\inci adamın ismi Vasi
leftir. Arkadatile beraber komi
tenin Protogerof hizbine rnen
ıuplurlar. 

Silah Satışları 
Ve Cinageller 

BiltUn dünyada işlenen cina
yeti.erin fazlalığı, bir bakıma gö
re, bu fen alığı yapmak için kul· 
landan vasıtalarm koJayca teda
rik edilebilmesinden ileri geliyor. 
Tabanca ile adam öldüren bir 
ıab s, eğer bu tabancayı bulama· 
sa idi, belki bıçak kullan rdı. 
Falcat bıçak tedarik etmek te 
müıkUl olabils ~ o veltit btsavvu
rundan vaz gt-çerdi. Kaldı ki 
cinayetlerin çoğu tehevvür mnh· 
ımlüdilr. Biraz sarhoştuk, hoşa 
r~ itmiycn bir hAdise ve haydi: 
Dan, dan ... 

Fransız meb'uslanndan Sa· 
U Aldığınızda 1 mgro, naklettiğimiz bu muha· 
CUdunuza gripc kartı en kuvvetli silah ı vermiş olursunuz. Mide) İ keme ıilsilesiııe iılinat ederek 

~ TGtr P 0 G f 

~~~-~.k•a•l•b~i~k~a~t~·~~y~e~n~y~o.rn~1•a•~~6~ve~t•2~k•a~ş•d•ik~k•u•t•u•la•r•ı•i•sale~y.inai•L~~ bir kanun praje~ haurlamış. Bi~ 
hassa tabanca ve ruvelver ıatış· 
l ırmın tahdidini, hatta bu satış
ları imklinsız bir hale koyacak 
kayitlerin konmasını istiyor. Me
sela kendilerine tabanca sahla
.cak kimseler vahler veya kayma· 
kamlar n resmi mUsaadelerile bu 
si!Ahları tedarik edebilme i .. 

lstanbul Evkaf Müdüriyeti Iliinları 
t Süteymnniyede talebe pansiyonu İltıheı.ı o unan binanm taı.ıı· 
•lı kapalı zarf usuliic mevkii münakasaya vez.edilmiştir. 

b l alipler şerai ti anlamak üzere hcrgUn öğleden sonra evkaf 
, cyeti fenniycsine ve ihale tarihi olan 14-1-933 cumarteıi gUnU 
a,t on dörtte idare encUmenine ml\racaatlar. 

'f ayyare Cemiyeti Mübayaat 
0 tnsiyonundan: 

ftıt Elli bin adet evlenme zarfı tabettirileceğinden ve depolarda 
t\') "tllt •rap harfli 17722 adet birinci ve 15444 adet ikinci sınıf 
ı, .... '"111

• cüzdanlarının maroken kapları satalacağındnn talip olacak-
" 

7 
1 933 cumartesi gUnU saat l 4ve 15 h komıiyona mUracaaUart. _ 

-----~~--~--~--~-----~----------~----------
lstan bul Gümrük Muhafaza Baş-

hıiidürlüğünden: 
1 

4Ss, 126 adet arka çaotaaına Aittir. 
- Kıtaat için eatıo alınacak olan 455, 126 arka çanta11 pa• 

2 l•rhkla aatın alınacaktır. 
- Kırdırma tartları kAğ dının tasdikli auretleri lıtanbul Gllm· 

·~ rllk Muhafaza BaımOdüriyetinden alınacaktır. 
" - p aıarlık: lıtanbul GUmrilk Muhafaza Baıırnlidiriyetindekl 
4 _ lcoıııiıyon tarafından yapılacaktır. 

Paıarlık: 5· 1·933 tarilıine raslıyan perşembe günü uat 
c 14 tedir. 
" - H er i .. tekli biçil mi~ bedelin o 7 ,5 ğu o an 224 lira 50 ku-

ruıluk muvakkat gUvenme ••teminat,, larile belli saatten 
8 _ Ôvel komisyona gelmeleri. 

I rnek: lstanbul GilrnrUk Mu haf an BaşınUdiiriyetindedir. 
•telcliler orada görebilirlerler. 

Ayni zamanda ıHAb 5nlan 
tacirler, sattıkları si!ahın numa
rasile bu si:ah ı alanın hüviyetini 
zaptetmelidirler. Ta ki ıilahını 
hüsnu muhafaza edemiyerek baı· 
kasına çald ran da, ıırasında, 
takibata uğrıyabilıin. M. Salan• 
) ro l'yihaıında fU müeyyideleri 
kaydediyor: 

Kanun ahklmına riayet etmi
yenlcr altı aydan bir ıeneye ka· 
dar hapiı ve 10 liradan 1000 
liraya kadar para ceıaıı ••• 

Kabul etmek IAzımdır ki bu 
tasavvur yabana atılacak bir fey 
değildir. 

MUHTARLAR DAVET EDiLiYOR 
laıanbul Halkevı içtimaı Yar· 

d m Şubaslnden - le arıb ı ma· 
ı .ı l ll.t ı yen i ınulıhı.r mObOrltıri 111b~u1 · ı 
ııı ırı ı etı l e knı <lırılac ı'.';'ırıdan ıuubtıırn· 
n ııı t" rgıl ıı l:la kl'v ı ı eın r l u~ uıı.ı ın .• 
ra ~latl . rı. 

ts. Spor KulUbunden - G· l · !IH 
cu ıı ııı g'tlııO saat 10 da Şolıı.ail'lıa91 

Lı t .\fP.t apartıınanın<lA ~enelilc kongre 
~ a p l .ıc k 'ır. Arkı l . fıırın tt'frİ leri 

Savfa 11 

Avıupa:!a birinci"'ği ve en b·iyi.i i{ mükaf:'h kazanan 

nsAN l'iUVVET ŞURUBU 

...Ata. 
Zafı umumi, kansızlık, romatizma, damar, 
sıraca, kemik, sinir, verem, ademi iktidar 

hastalıklarında tesiratı fifaiyesi mücerreptir, 

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

NEDEN 
Bütün mütehassıs di~ tabipleri 

RADYOLiN 
dl• macununu tavelye ediyorlar? ÇUnkU ı 

RADYOLİN 
Dişleri beyazlatır. Diş etlerini 

Kuvvetlendirir. Dişlerin 
çarumesine mani olur. 

Ağız kokularını 
deffeder. 

•nrfe 2 ,' ... ( ' hı n 

- -
~.USTAFA CE AL vapurları 
Zonguldak sür'at postası 

BURSA 
vapuru • Perşembe 5 K. sam 

Karaköy r .hhmından aaat 17 de 
hareketle Eretli, Zonruldak Ye Bu
tı n ı.kelelerine r decek ve cumarte• 
ıl srOnü Jıta'lbula relerek8K. aani 
par.ar aaat 15 te Galata rıhtımından 

(l~ • ) hareket 
dotru zmır eedece~tir. 
ı,,,Jritl\ KılçUk rıhııın hıı.n Xo. 4·5 

T 1.-roıı : 4 • 0913 

Alemdar Zade Mehmet 
Vapuru 

BÜLENT 
VAPURU 4 Kin un uaani Çarşam

ba Zonguldak, İnebolu, Samıun, 
Ordu, Giruun, Trabı;on, Rize Ye 

Mepa~·rı'yt' az rnet ve avdet .e •j nl 
ı •kclelcrlc Surmene, Va\.fıkeblr, 

Görele, Fataa, ve Ünyeye ufrayarak 
av<let edecektir. 

Accnta.ı : Alil ye han No. 1 
Te•. 21037 

b • • \. •• 18 

ip.oma, 42 altın 

ma dalya 

T nrı ış t r. 

lAViL ZADE VAPURLAKI 

AYVALli< Postası 

~p~!~A~.~!. 
saat 17 de Sirkeciden hareketle 
Gelibolu, Çanakkale ve Körfez 
tarikile Ayvahğa azimet ve av
det edecektir. 

Yolcu bileti ''apurda da verilir. 
Adreı: Yemişte Tavilzade Muı· 
tafa biraderler. Telefon: 22210 

DEUTSCHE ORIENTBANK 
Tul• Tarfltl 1'06 

Merkezi : 8 c rl i n 

Türkiye Şubeleri: 

İ11tanbul, lzmir 

Galata Tel: B. O. 247-248-984 

lstnnbul ,. 24410 

Deposu ,. 23227 

Her nevi 
banka nıuame!citı 



• SON POSTA 

,... YERLi MALLAR PAZARI 
Terzihanesi Açıldı 

Beyoğlu Şubesinin 
•• 
Ustünde 

• 
Beyoğlu istiklal Caddesi 

Makasları Londra'da: 
MİNİSTERS KOTTİNG Terzilik 

Akademisinden mezundur. 

Bu fngiliz genci gibi şık giyinmek isterseniz 

makastarı en büyük İngiliz terzilik 

Akademisinden mezun olan 

Yerli Mallar Pazarı 
1 .. erzihanesine 

Elbise Yapbrınız! 

• 

,~ GAiP 

lstaıı bul Umu ıııt hapiahanesindt 
} edl buçuk seneye mabkftm bulu· 
nuyorıım. Bundan evvol lst:ınbulda, 
Hasköydo 8al lınııe sokağında ıs 

nıımarnlı evdtt oturan Cide kaza· 
sırım llyı•sboy köyllnde ı Ela oğlu 

Efe kızı hemşirem Halice Hanımla 

eni9t.eıo llaı• di Bfıyi ar:rnıaktayım. 

Kendilerine ~ R:r.dı •ı rn ıııoktuplara 
cevap alaınadıııı. B"leıılerin ma'tl· 
mat \'Orınolı:riııi rica eJ"yorum. 

latanbul Umumt hap!ıhaneainıl• 
Cidenln llyaıbey klSyllndea Elt 

oğlu Efe otlu Yahya 

..., ASABRiN 
Grip, romatizma, ve sinirden 
gelen baş ve dit ağrılan için 

en güzel ilaç 

Yeni model Allegro 
Bir veya iki yQı:lu bl~akları k: 
evvela U.- aClrtmek ve 

badehu kay11 ilurlnden~ 
ıcçlrtnık aurctlyle biler. 
Byl tıraf olabilmek • 

0 
için hcrtc- la&ımdır. • 
MOhlm tckemmOlat. ~ 
Heryude aatdır. 

Uruuml acentalan• 

Burkha,. Gantenbem ve Şii 
o.lala· ...... 

Saçların dakDlmeıini 
getirir ye ııklqtırar. 

durdurur. Kepekleri kaybeder. Daknlen saçlann yerine yenisini 
Eczanelerle ecza depolanada arayınız. Fiab tOO kuruta tenıU 

(Umumi deposu Şark Merkez ecza deposu) edilmittir. 

ŞEN BU8SA PAZABI 
lsta n bul Sultan hamam anda Katırcı· 
ogıu Hanında mukim iken elyevın 
ikamctgilbı meçhul bulunan lly 1\9 

Cclıa Efendiye: 
latanbul Uçunca icra Me· 

NIVEA• KREMi 
cildin temizlik ve taravetini, ellerin rumu
t•klıtını temin eder. 

Pariı'in en yllkaek moda salonlarından alınan •• ıoo deaen ve 

cazip renkleri 

"SEN BURSA,, da 

bulabilirainiz. Fiatlarımıza 
mümkün dejildir. 

Kop A••ZO• 
• Mongol 

• Krlatal 

• ŞenBW'H .... 
• Bur.. ~ 
• S.t•a 

• Maroken 

• 

Bu da "ŞEN BURSANINDIR. ,, 
dreel llllmlyeR var•a: Mabınutpatada l\ııf 1i harı :ıltıııda t2 - 14- 15 

No. da .. •t:"- UUR&'6" Peza"nı arayın az. 

• 

murıuıunden; . 
Heso ve Moııoori Ltd. Ş'rketirıln 

matlubataııtlan dolayı KadıköyOnde 

ZUlıtU Paıa. mahallesinde eski Fener 
yeni Oül sokağ"ında 7, 9 ve 5 numaralı 
gayrl oıenkulatınıu üçer bin liradıın 
Rltı bin lira kıymet takdir edllmittir. 

Takdiri kıy met ve 1424 No. lı icra 
ve iflas kanununun 99 uncu ,maddesi 
nıucilıiuoe ihbar varakalarınıo tebliği 

makamına kalın olmak frzere keyfiyet 
l&n olıı ur. 

Dr. A. KUTilL 

Dr. Hafız Cemal 
Dahiliye mütehassısı 
Cumadan maada bergün (2,30-

5) lıtanbul Divanyolanda No. 118 
Tel ı 223~3 

6on t'o•l• Malba•~ 

~biDı : Alı Ekrem 
ı .. e.rıyat .Jlüdlriiı Halil Llltfi 

Ak,amran ve sabahları 

NIVEA• KREMi 
ile utulan yüz ve eller her zaman tabll 
t.ir güzellik gösterir. 

NIVEA• KREMi 
muhtevi oldulu Eucerlt snyesinde cıldin 
r•I noksanlıtını telifi ederek ensfce ve 
tıuceyrat faaliyetini kuvvetlendırir. 

RAMAZANDA HER GECE 

MİLLET TiYATROSUNDA 
San'atklr 

NAŞİT ve FAHRi 
Beyler ve arkadatları 

ff AesMuinYaiE T 
ŞAMRAM, HERMINE, AYTEN Hammlar 

Yeni komediler YOdYlller 

~----. vaz'ı IBhne edilmektedir. •-----•iiiiilll--•' -------·--------------------1 EMLAK ve EYTAM BANKASI iLANA Ti j 
EMLAK VE EYTAM BANKASI 

iDARE MECLiSİNDEN: 
Ticaret kanununun 361 inci maddesine Ytt nizamnamei eead

mizin ahkAmı mabıueasma tevfikan Emllk 'H Eytam Bankua 
heyeti umumiyesi 6 ıubat 933 pazartesi günll ıaat 11 de Ankarada 
Dairei mahıuıaaında adiyen aktl içtima eyliyecektir. 

Müzakere Olunacak işler: 
1 - idare meclisi raporu. 
2 - Mtırakipler raporu. 
3 - Bilinçonun klr ve zarar beaabmın ta1diki •• idare mecH-

ıinin ibrası. 
4 - Mtıraklplerin intihabı. 
5 - Murakiplerin llcretlerinin tayini. 
6 - Fevkalide ihtiyat akçmiıle ipotekli ı•Y.ri menkuller t....

allll kırm•t karıılıtınaa tara iıtimall laakkında lclan MeclW teki& 


