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Hanı Cinayeti 
Yeni Bir Safhada 

Yunanistana Kaçan Şerir, Bize 
Teslim Edilmiyecek Mi ? 

Cin Y tin buradaki maznunu Koall v ., t khk yııpan Todorl 
Bir ay kadar evvel Beyoğlun· ( için Hariciye VekaloU vasıtasile 

da Rumeli hanında Madam Evan· Yunanistana müracaat edilmiştir. 
tlyayı parasını çalmak için öldll· Fakat hukuku düvel ahkAmı ica· 
r n katillcrt:len Yunanlst na ka· bına göro katil Yani Yunan 
~il Yaninin Atinada tevkif edil- tabiiyetinde olduğu için hllkii· 
dıği haber verilmektedir. Bizim metimizo .teılie e~ilemiyecek, 
llıllddeiurnu 'l'kt t ğ muhakemesıne ., unanıttanda ba-taLk. mı ı en y p ı •mımıı 

u ıkat ( Devamı 11 inci sayfada ) a nazaran yakalanma11 

Ka acabey' e Bir Ecnebi Ş • 
ket Şeker Fabrikası Yapacak 
Fabrika, Müsait Şartlarla Yapılacak, 
On Sene Sonra Hükômete Geçecek 

Evvela Eskişehirdo tesisi dil· 
fÜnUIUrkcn sonr bu fikir bırakı· 
lorak Keracabey'de kurulması 
esa11 kabul olunan yeni bir şeker 
fabrikası tesisi fikri vardır ve bu 
fikir etrafında bir hayli de teşeb
blls yaıalmıştır. Bu le ebbüsU 
yapan Çekoslovakyalı bir grup
tur. Grup namına memleketimizde 
muhtelif işler görmiye ıalAhiyetli 
olan mllmessil, M. Alfred Şvars'dir. 
Bu zat hnkumet merkezi nezdin· 
de icap eden faaliyette bulunarak 
Ankaradan dönmll~lilr. Bu fikir 
etrafındaki faaliy t ve fabrika 
kurulması teşebbüslerinin kat'edc
bildiği merhale hakkında bir mu• 
harririmiı M. Şvarsla g8rütmllş· 
tUr. Bu ıatın verdigl malOmat 
ıudur: 

"- Tem il ettiğim grup na· 

ı 

M. Alf ret Şvara 
ınına Ank rada hilk6mctle vo 
lktısat VekAlctile yaptağım 

do tesiı edeceğimiz fabrikanın 
kurulması bu&usund mllşkUller 
çıktığı ve bu işin geri kaldığı 
hakkında birtakım haberler oku
dum. Bunlar tamamen yanlı tır. 

Eskişehirde yeniden yapılac k 
teker fabrikasile beraber mevcut 
fabrikalar Tilrkiyeoin şeker ihti
yacının yOzde sekaenioi tatmin 
deceği hakkındaki haberler do 

doğru değildir. Türkiyeoin sene
lik eker ihtiyacı 80 bin tondur. 

Eskitebirdo fabrika yapıldık· 
tan onra bile istihsal edilecek 
ıckcr Tnrkiyenin ihtiyac ını tat
min edemiyecektir. Bu takdirde 
Alınacak şeker mikt rı 40 bin 
tonu geçmiyccektir. İhtiyac te
mamen cevap verebilmek için 
bunlardan başka ve daha ilç fab
rikenm teıisi lazımdır. 

Adanamızın Kurtuluş Yıldönümü 
temaslar t mamen bltmiı Ye 

imzalanmak Uzere bir de muka· 
Yele huırlanmııtır. Muka•elena· 
me Vekiller Heyetinin taıdikine 

HllkOmete yaptığımız t kliff 
anlatmak, gazetelerde intişar eden 
yazıların tashihe muhtaç oldu
ğunu ispat etmek ve teklifimizin 
hUkiimet vo millete ne k d r 

'1eı OUn Adımamızın kurtuluf aUnUnUn yıldönUmU idi. Bu mUnaaebetl• f2lhrlmlzdakl AdanelılaP 

• 

rzedilmiştir. Birkaç gUn içinde 
do lmz 1 nacakbr. 

Bazı gazetelerde; Karacabey-

f aydelı olduğunu bildirmek llzere 
ilk defa aiz malfım l ~ rmek 

( Deammcu 8 in i uyfada ) 

DiplomatlaraHükmeden GizliKuvvetler 

Üç Muhterf eş ilata 
Satıla Casuslar 

-41-
Hulasa -

Makedony ihtilll komitesi ikiye 
aynlm•şlır. ÇünkO reislerinden 
Jcncral Protogerof, bir fikir lbti· 
lifı neticuinde yin• komitenin 
reislerinden Mlkaylof tarafından 

GldilrtOlmOetOr. Bu ıırada jcnera· 
im maiyet memurlarından Pervof 
Ye Poçcrte canlarından korkarak 
Bulgariıtandan firar etmlt Ye bir 
ltalyan casuıunun hizmetine gfr
mlılerdlr. Bu caausun İlml Dor• 
dondur. Yapılan anlatma neticHI 
bu adamlar hem Makedonya ko
mitul beaabana, hem de ftalyanın 
namına çahıacaklardır. Bu 11rada, 

Kutup Seyyahı 

Yazan: Berndor/ 
Agram tehrlnde bir komünlıt 

kadına tuzağa dütilrerek iinden• 
evraklarmı alan komiteciler, ka
dının Yugoslıı • zabıtasına ihbara 
Or.erine yakalanma lar, v Yu
i'Oalavya aı:abıtaınna satılmıılar• 

dar. Yani PervofJa Poçcf hem 
Makedonya komitesi, hem hal• 
ya, hem de Yugoılavyanın blı• 
metindedirler ve Dordonla birlik
te Berline hareket etmişlerdir. 
Maluıatlar1, her tarafı aldatıp fada 
para vurmaktır. 

Pervof'la Poçef EıpelAnad 
otelinden bllyük bir ihtiyatla 

( Denmı 9 uncu nyfada ) 

Darülfünunda 

Cenup kutbunda bir keılf ·~·· ~ '·n tl yapan Ye son gOnlerde ıehrlmlae 
aelen Mi.ter Spyal dOn Darülf . .. .• ... bir konferans vermlt. aeyabatlnla 
neticelerini anlatmııbr. RHmimla Kutup Hyyahına n dlnle1icil•rl 
ıl>•t•droı. 
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Zabıta Vak'aları 

Azalıyor 
Polis lltıdfirlOğüııün yaptığı tel· 
hl kata. nnıaran Son gUnlerdc 
ubıta vo kaçakcılık ''ak 'nları 
az.alm1,tır. Bu hueusta halkımız 

diyor ki: 
Comal B. ( Sultanabmct Akhıyık 

fmıı sokak rn) 
- Polisin yaptığı blr lat tiıtiğ~ 

sıöre latanbulda bu sene cinayetler 
e hıraızlı klar g~çen seneye nazarım 

çok uz:al nışhr. Giimrük Muhafaza 
Müdürlüğünün verdiği malumata 
göre de kaçakç hk yüzde ıeksen 
ni betinde ekailmıştir. Bu haber 
•cvanilecek b:r haberdir. 

Orlınn B ( :-iul•an hnıot kır ıı.tha· 

D6 ınd ) 
- İstnnbulda cinayetler, cürümler 

u. lmış. Bu haber po!iı k:ıdar bizi 
d ısevind rmeaidır. Demek ki içtimai 
var ığımızd ı;e.ih doğru yol 
a\mıf bır cereyan vardır. K::çakçılık 
1 r d nz ılmif, bundan de bir taraf• 
tııo lıaz ne para katandı. D.ğcr 
taraftan da heyeti lçtimaiyemi:ıdeki 
namuslu ve dürüat adamların adedi 
artta. 

lf.. 
n. lııııi Gal Jl Boy ( Ccrrnhpııf' Ba· 

ar okı>ğı S ) 
- Devam den I' t udi bubuna 

·ıre ltsiz."iğc Taran lstanbulda zabıta 
vukuabnın -'lsı lh.ımgelirdi. Çün• 
kO pausn. • ka:ıan~ır kalan in· 

ntnr evveli hıuıı:lk ııonradn cina• 
yet yftparlar. Ve yahut ta kaçakçı• 
lık'a hayatlarını kazanmak iıterler 
Son :ınmanlarda iatanbulda zabıta 
vul·uatı gibi hçnkçılk ta ~ulmışlır. 
Bunda iki 11cbep vardır. B · defa 
zabıtamı:ı müteyakkı:ıdır. ..>onra da 
kaçakçılık hakkındaki muhakeme 
uıulü cezridir. lbtiıııaa M.ahkemelerl 
faaliy ttc bulunuyor. 

* O ın:ı·ı Bey ( Unkapam Yavuz.sinnn 
ıwıh·ıller 'frtbtabnş sokağı l 2 ) 

- Polis Müdürlüğü İstanbuldaki 
cinayet, cerh, hırsızlık ve diğer za
bıt vak'alan hakkında tetkikat yap· 
brmış, geçen Br'nelere nazaran ı.abıta 
vukuata v kaçakçılık yapan çok 
au.lmı~. Bu haber J. - çok sevin· 
dlrdi. 

ir Tc 'antı 
Maarif J\1üfettişleri Dün 

Müzakereler Yaptılar 
lstanbul ilk tedrisat mUfettiş· 

leri dün fevlrnlade bir toplantı 
yapmışlardır. ikinci toplanh per· 
embe &ünü yapılacaktır. Dünkll 

toplnnb da muallimlerin kendi 
kendilerini yetiştirmeleri için alın· 

m·ş olan karnrlarm verdiği neti· 
ce!er üzerinde görlişUlmüştUr. 

Te i edilen muallim ve mek· 
tep kütüpanelerinden çok iyi 
l)eticeler nhnmıştır. Muallimlerin 
yetişmeleri için kendilerine mu· 
ayyen mevzular üzerinde mlltalea 

e tetkik yaptmlacak ve bu etüt· 
leri muallimler arkadaşları ile 
münakaşa edeceklerdir. Gelecek 
içtimada "okuma odaları" üzerin· 
de konuşulac kbr. 

• 

J 
ar n Çıktı? 

~----------·~---------------------

E ahve Garsonu Çal • 
ır 1 ğ Paraları 

U u madık Bi ere aklamış 
Evvelisi )-, ün Gala tada Arap camii mahallesinde 

şimdiye kadar ıni:ıl.ne az tesadüf edilen bir h1rsızhk 
hidisesi olmuştur. HAdise hakkında aldığımız taf· 
sil tı okursanız siz de faşacaksmız: 

Ahmet Efendi isminde bir zat birkaç glln e • 
vcl ticaret için Anadoludan ,ehrimize gelmi ve 
Arap camii mahallesinde bemşerisi kahveci Halil 
Efendinin ·yanına mi afir olmuştur. Ahmet Efendi 
evvelisi gOn kş m üzeri apdest lmak iç.in ceke· 
tini çıkarıp duvardaki çiviye asmış ve dışarı çık· 
mıştır. Ahmet Efendi pdest ehp döndükten sonra 
tekrar ceketini giymiş, fakat ceplerini aradığı 

derlıal karakola gitmiıür. Bu ıikiyet üzerine kah· 
vey gelen polisler uzun uzadıya r şbrmalar 
yapmışlar, fak t çalınan paraları bulmak mümkün 
olam mışhr. Bu vaziyet karşısında polisler kahve• 
de garsonluk yap n Bildi isminde bir gencin 

Ozeriııi ramak Rizumunu bi setmişler, fak t paralar 
garsonun Uze:-inde d bulunamamıştır. Bir aralık 
poli memurları gar onu haha fazla ııkıfbrdıldan 

zaman öğrendikleri vaziyet karşısınd hayrete 

zaman 15 lira ının yerinde yeller estiğini görerek 

dnşmU§lerdir. Filhakika garson Bilfll, çald•ğı para· 
ları ocaktaki külleri eıcrek en albn gl>mdüğWıQ 
it:raf etmiş ve paralar burada bulunmuftur. 

Üç Kaçakçı 
iş Başında 
Yakalandılar 

lstanbul Gümrükleri Muhafaza 
Başmfidüriyeti memurları diln 
yeni ve mllhim bir kaçakçı ıebe· 
kesi daha yakalamışlardır. ibra· 
him ve MusA i minde iki kaçakçı 
evvelki glln limanımıza gelen bir 
ltalyan vapurundan şehre ipekli 
kumaş ve en IA cinsinden dört 
top kadife çıkarmak istemiıler· 
dir. Kaçakçılar mallan kaçırm"k 
için uğraşırl rken muhafaza me
murları tarafından derhal yaka· 
lanmışlardır. Diğer taraftan ltal· 
yan vapurunun d vaziyeti ıüp
heli görOldUğllnden vapura giril· 
miş ve araşbrma yapılm•şt r. 
Araştırma neticesinde kamarotun 
yan:nd kaçakçılar tarafından 
kullanılan parola ve yine ayni 
mahiyette bir lira bulunmuştur. 

Bundan başka dün ayn bir 
kaçakçı antika eşya kaç rırken 
tutulmuştur. Krıçakç.lar derhal 
ibtiaaı mahkemesine verilanİ§lcr· 
dir. 

Bir Açıkgöz 
Çamaşır Htrsızhğı Yapar

ken Yakayı Ele Verdi 
DUn Tepebnşında garip bir 

hırsız yakaJnnmışbr. Bu hırsız 
Tepebaşında oturan Aron isminde 
birisidir. Aron o civarda oturan 
Klora isminde birinin evine gir· 
miş, ipte serili bulunan yıkanmış 
çamaş1rl rı llst liste giyerek kaç· 
mıya teıebbüs etmiştir. Fakat tam 
bu sıradti Aron'u görenler rka· 
sı dan ' ,.,şmuş!ar ve hırsızı kı • 
lcıvraL ~ ırnlam şiardır. Aron ya· 
kalandıb. conra oracıkta soyul· 
muş, l.en •slak olan çama ular 
:rtmdn çıkıml rak ıabibine 

t sl"m cdiimiştir. 

Kocam stafapaşa' da Bir Yangın 

omba Palavı·asını Acaba 
im Uydurdu! 

Yangın çıkan evin aon m nzara aa 
Birkaç gt\n evvel Kocamus- ı 

tafapa ada Arpacıbeyımt m al--
le inde Kurusebil okağında 15 
num rafı evde bir yangın ç·kmı 
derhal yetişen itfaiy evin bir 
kah yandıktan sonr y ogım 
öndürmliştür. Bu e yazmacı 

Mannik Hanımın evidir. Yangm 
ya"tma kurutulan sobad n çakm:f• 
br. Fakat yangın ile beraber o 
cav r halkın1 heyecana dü;,üren 
bir de korkunç şayi çıkmıştır. 
Güya yangın ç:kan evdo bomba· 
lar ve cephaneler armış, alevle-
rin tesirile bunlar infilak etmiş 
ve bir snrn nuş mış mı 1. •• Biz 

Fransaya Neler Satacağız? 
Fransa hUkumeti kanunu ani, 

fubat, mart kontejan listelerinde 
Türkiyeden 1075 kental lwyun 
derisi, 24 ton aJi kereste, 275,000 
kental arpa, 201,000, kental ke
pek idbaline mllnaade etmiştir. 

bu yia münasebetile diln ma· 
hallinde t bkikat yapbk. alika
dar resmi mak mi rdan ıorup 
soruşturduk ve kat'ı olarak öğ· 
rendik ki bu korkunç yialar 
.a ı~n: rivayetlerden ib ttir. 
A' &kadarlar diyor kl: 

" - Y ngm çıkan e köhne 
ve bşap bir bin dlJ'. Eğer bu
r da bomba ve fi ek yığmları 
ol aydı şimdi bu evden e civar-
daki evlerden eser k lmaz, hep i 
h aya f rlardı. ,, 

Bununla beraber yangın çıkan 
evin kapısı önünde boş bir mav· 
:ıer tfifeği bulunmuftur. Polis bu 
ciheti tahkik etmektedir. 

Oç Arkadaş Arasında 
Y edikulede Kn:dıçcşmede il• 

turan Hakkı, Ahmet ve diğer 
Ahmet isminde Uç arkada n~ 

hoşluk yilzünden kavgaya tutuşa· 

rak biribirini yaralamışlardır .. 

Son Postanın Resimli Hikige si: 

Günün Tarihi 

Çanakk le· eb'us 
Namzet iği 

Ankara, 5 - Çanakkab Meb'uau 
Samih Rifat Beyin vefotı üz~·ine1 
Çanakkale Meb'usluğun Türk Dili 
Tetkik Cemiyeti za ından Ahmet 
Cevat Bey, Farka U u ı .i Reislik 
divanınca C. H. FırkUJı namzedi 
olarak tespit olanmu~tur. 

intihabat için Çanakkale villıyt>· 
tine emir verilmİflİr. intihap y.ırın 
{bugün) bitecektir 

Baden Terbiyesi rV.ektebi 
Ankua'da bir yfiksek beden tef" 

biyesi mektebi çılınası kat'i surette 
takarrür etmiıtir. Mel tel in yakında 
açılmuı b klenmekted r. T edrlııı.t 
için A?manya'dan ikl mütchasısı• 
getfrtilecektir, Mütcbas ıslula hukQ• 
met aruında bir mu rnveL yapılınıı· 
tır Ye bugünlerde memleketimize 
gelmeleri beklenmekte ir. Yükıek 
beden terbiyeai mckteLi orta mek• 
teplerlc lis lerde boc.dılı edec k 
bedeo terbiy i muall m er ni yetiı· 
tirecektir. Verllen • mal ı.ata göre 
Ankara hukuku, Gazi enstitüsü ve 
7üksek b~d n tcrbiy •si mektebi il• 
Ankarada tealıl ar:ıu edilen trl 
bir dariilfünunun eaaaları Ablmıf 
olacaktır. 

Ankaraya Gönderilenler 
Hapishanede bulunan ve bükilm

leri kat'ileşen 16 komüniatlik mah
kOmundan (13) O a,lık 8revine lqtf• 
r " etmiıti. Hapishane ldareei bun• 
lar . aararına ratmen cebri yedirmt 
uıalilo ıimdiye kadar gıdalandırmıf 
Müddelu. .amlllk te bu bidiseyi Ad• 
liye Vekiletine bildir.nişt;. Veldilet 
evYelbt gün telgraf:a açtık gre'f'I 
yapan bu mabkG'.11 komünistlcrlo 
Ankara bapiabanesine gönderilmelc• 
rinl MOddeiumumil A"e bildirm'ştir• 
Mnddelumumilik bunlardan grev• 
ltt rak eden (13) ünü otomobillerle 
rap kıleaine - .. ora_,~" ,, .. '1ar 
darpap.ya n kledir k ... ~ . ~· .. gül1 
Ankarayn gBndermiştir. 

Toton Satışı:mz 
Geçen 932 •ene•inin ilk on ı:.yı d• 

Türkiyec4 o JG,819,407 lira lu etln
d 17,899,600 kilo yaprak ıütOn 
ihraç edil ittir. 

Tuz istihsali 
Çamaltı memlebannda 1931 Ben~ 

atnde 106,000 ton tuz istihsal edil
di.il halde geç n 932 senesinde bO 
miktıır 152,000 tona çıkmıştır. Mem• 
lehada y pılan te iııat dolayııdl• 
ldilıaal miktan her a ne artmak-
tadır. 

ispirto Ve Benzin 
Yunani tanda benz ne ispirto A" 

ntb.rılmaaı h kkınd ki k .. nunurı 
tdtbiki lçln bir komisyon ııeçilıuiştlt 
B':ıde de bu hu uda tetkikat yapıl" 
dııfını evvelce ya:ı:rıfbk. Yakand• 
kat'i bir kar r .CJ' .leccği babef 
alınmaktadır. 

Rakı Sarfiyatı 
Çoğalmış Mı? 

Geçen •ene bir"nci t şr n ayınd• 
lobi.arlar idaresi ile huauııi fobrikı• 
larda 637,632 kilo rakı imal edilmlf• 
tlr. 931 sene.r.i t şr'nlevvelindelıl • 
rakı imalatı 499,213 kilo olduğun• 
göre geçen 932 unesi tefriniovvelin" 
de imafilt mikdarı bayii artmıştır. 

Pazar Ola Hasan Bey Digor Ki: J ______ _____. ___________ __ 

l - Hasan Bey, ıpor ile· 
minde yin~ kıyametler kopuyor. 

2 - Gılata1aray geçenlerde 
mailGp olduktan ıonraf.. 

3 - Eşref Şefik kalemi eli
ne ahp •c:riştirmci• ba9ladı. 

4 - KulGbOn kodamanları buna 
f•na halde ıinir1«nmiıler, Epefl 

kulilpten utt'atmak itteaalflero 

bl'" 5 ı Haaım Bey - Korkarım 

der, matlöblyetler ço{Caldık~a bir ~ 
••ıeteler. de altimatom Yerın••'0 



6 Karıunusani 

Her n 
At·; . - -

' nden.calımız11ı çoklu-
ğundan dercedilenıemiş
tir. 

-- ·- ...... . .. 

Dört ş~;;;. ---
Takip 
Ediliyor 

lıoı· 
Ôd ır, 6 (Huıuıt) - Buradan 
k eaıfşe giden ıekll numar&lı 
•nıyoııa Falaka k6yD altındaki 

'°'•de dlS t · --" t r ııllhlı ıerir tecavu• 
1 •it. neticede bir kiti ağır ıu
r•ttı y 1 • •..1 4 1 ıra aomııbr. Şenrler ııu-
•t • tak.ip ediliyor- - Adnan 

: Facianın Sonu 
thlin Vafi Bey Hapis Ce

taaına Mahkum OJdu 
AU Uzun bir mUddet enel Baba

eaddeainde bir otomobil faci-r olmuı, Emin Vafi beyia 
Uıuar otomobili kOçllk bir ço-

CUfu 6ldllrmDı anaeainl de atır 
•ıarette yaralamııtı. 

Bu facianın mabkemeal dtın 
'iır ceza mahkemesinde bltlril
lliİf ve maznun Emin Vafi Bey 
di~~atsizlikle ölüme sebebiyet 
"0ııttaaından iki ıene haplı ceza· 
llaa rnahküm edilmiştir. 

1 
İımir'de 

Pekişin Yeni Şubesi 
~l~ka he Karşılandı 
trnır ( H ) J k" . •~hritni d . usust 5 - pe ııın 

illi 1 ekı ıubesinin kUıat re .. 
. ınerasi . ı·ı •• h lk nu yapıldı. Davet ı er 

dold a daha erkenden yerlerini 
b.nkı:,~Uttu. Vali KAzım paşa, lı 
ilcttıad· nın ve ipekiıio memleket 

IY1tt d roldan b •n ı oynadığı hayırlı 
dıltyı le araretJe bahıetti '" kor
IUer rn ~•ti. bundan aonra da•el· 
lıaa td~Jl~ıayı ıudiler ve büfede 

I 1 dder. 

bttylk~'in kU1111dı şehrimizde 
ır allka ile karıılandı. 

F Diplom~Bır Ebe 
d •t111a H · . d ı d' 1 • ıamın e 60 y•ıın· 
dılc1t•d'P 0masız bir ebe Fan• 
lltl ol:r ~ne hammm çocuğunu N • 1 almış, yak~anmııbr, _ 

~dır Şahın kardeşi 
~r.ı,0~rsı 6 (Huıusl} - Efgan 
4- bura •di · tabın kardeşi yakın

Ya gelecektir. 

~b ~Üfus işleri 
"''dnrr~nıızd~ bulunan nUfuı umum 
tefti1 rn kAh Galip Bey bugUn 
~tlc, l' .. :k •adile Edirneye gide· 

• llc,t, ~ Ya havaliıinde nnfus tet· 
'P•caktır. 

d lıtel> \neb~~ Kar 
l(::berı 01c~r 5 ~A.A.) - iki gUn
llJı tanıonu.IYagmaktadır. Kar~an 
•u'' ftıUnalc tıebolu yolu kapan· 

ftur. •lat tamamen dur· 

li lk --Orıga Fırkasında 
rede Mühim Mesele

lc .li,~tFGörüşülecek 
'tı . ırka • 

t ~il sının ıttanbul mer· 
o~ı Yet k . 
ı,~ '-~ll<:akt ongreıı yakanda 

•tı ır. T 1 d lbtıb· •e h lk op antı a mem-
Bu 1'11 Ilı a 1 alakadar eden 
lceu Q\'••le~:eleler görUşillecektir. 
rirı er t•taf r araımda bazı şir· 
••I ~llk~k ında alınan Ocretle
ll eıı d, t olup olma..iığı me-

acak k ttkik olunacakhr. Ah-
lttb·ı ararlard b" 1 1"'at an ır kısmının 
•t•ııb •aha •na . . . 

t '- uJ ' h" geçmesı açın 
'•difl e ır ı· . ._ · er<), b rnec ısıne bazı 
"l o•• ulunulı h 

~C)rUlrn k . naaı mu te• 
e tedır. 

ION POSTA 

Son Postanın Resimli Makalesi D ita/yan Sözleri D 1 

· l - Her ıeyln samanını beld.. , 2 - Ceaaretten bah1edenler, •t• ( 3 - Aı1un datarcıA-ı okla dolu· 
yenler, mUtemadlyea nklt kaybet- rafını tehdit edenler, korkak olan• dur, nalka ile defiL 
mlye mahkGmdurlar. lardır. 1 

SON TELGRAF HABERLERİ 
• 

Sayfa 3 

•• oz 

Beş Çocuk Babası 
Ve 
Yol Vergisi ... 

---------- M. N. -
Beş çocuk babası olan bir 

dostuma sordum: 
- Siz yol vergiıl vermez ai· 

niı değil mi? 
Doıtum: 

- E•et, diye cevap verdi. 
Benden yol parası almazlar fa .. 
kat bu aene vermek niyetin
deyim. 

Önce bana garip görünen 
bu arzu. doıtumun Terdiği ba
hattan ıonra bir batka tUrlll 
garabet aldı. 

Doatum dedi ki: 
.. Alta lira yol paraıından 

''Son Posta,, nın Yerden Göğe 
Kadar Hakkı Vardı-r ! 

mOıteana tutulmak için evvelt 
Yillyete bir lıtida ile mUracaat 
edilir. Bu lıtida aıraaile ka1"' 
makamhf a, oradan ntıfuı kale• 
mine, tekrar kaymakamlığa, or .. 
dan nahiye merkezine, nahiye
den menıup olduğu poliı kalemi
ne nihayet mahalle heyeti ihtt
yariyetine haYale olunur. 

Telefon Şirketi Çıktı 
HaJk1n menfaatlerine kartı çok hasaaa olan 

u Son Poıta ,. lıtanbul Telefon Şirketinin seneler
den beri halktan mukavele harici olarak fazla 
para aldığını halkın keıeıindeo uçan bu paranın 
milyonları aşhğını ilk defa olarak ortaya attı. 

Ankara, 6 (Husuıi) Devlet ıuraıı lıtanbul 

Bunun llıerine allkadar makamlar meseleyi 

Telefon tirketinin halktan faıla para alup almadığı 
mesele.ini dün tetkik etti, neticede ıirketin 
mukawele harici olarak fazla Ucret aldığım, lngiliz 
!irası ~~!t~ğu .için Uc.~etlerde tenziJlt yapılması 
ıcap ettıgını tesbıt etti. Şırket. mukavel~deki "İngiliz 

ele aldılar tahkikata giriıtiler ve neticede "Son 
Posta,, Terkoı itinde olduğu ribi bu işte do yer
den göke kadar hakla çıktı. lıte: 

lirası ,, kaydının altın İngiliz liraıı olduğunu, altın 
lirada bir tebeddül olmadığını ileri ıUrmUı, fakat 
bu iddia kanuni görlllmiyerek reJdedilm1~tir. - -

Türkiyenin Sanayi Ve Madencilik 
Vaziyeti Ehemmiyetle Tetkik Ediliyor 

Ankara, 6 (Huıusl) - YllkHk lkıaat Meclisi naul istifade mUmkUndur? 
dun dokuzuncu içtima deyreai mUzakereJerine, lk· Bu meselelerin ilk mDzakerHİ için Oç komi .. 
tıut Vekili Celil Beyin Irat ettiği veciz bir nu- yon aeçilmiıtir. Birinci komıiyona Sadettia. 
tukla baıladı. Fazıl, Reıat, Supbl Remzi, HDseyin, MOnir, Hamid 

Mecliıin bu içtimaına aza olarak Devlet banka· Sadi,Rifat Nazmi Beyler. 
umum mUdllrD Sellttin Beyde iıtirak etmektedir. İkinci komiıyona Hasan, Bekir Vehbi, Şe•kl, 
Medis bu devrede ıu meaelelerl görUıecektir: Sallbattin Beyler, OçUncU komisyona CellJ, Niyazi 
1 - 931 tadiye mu•aıeneai. 2 • TOrkiyede noa• Asım, HUıeyin MUnlr. Niyazi Ramazan ve Safi-
yi naııl inkiıaf edebilir? 3-Madenlerimizden battin Beyler. 

Türk Parası 
9 Numaralı Kararname 

Tasdik Edildi 
Ankara, 5 ( A. A. ) - TOrk 

paraıı kıymetini koruma kanunu
na göre hazırlanan ve Ve~il~ 
ler Heyetiv:n 2 • 1 • 933 tanbh 
toplanııml a görllşUlerek kabul 
edilen 9 wt•h kararname reımi 
gazetede çıkmıştır. ---

Fırl{ada 
Başvekil Paşa Yarın 

izahat Verecek 
Ankara, 5 - Yarm fırka 

grupu içtimaında ismet Pş. o .. 
mania borçları hakkındaki anlar 
ma eaaslarma dair grup azala

naa izahat verecektir. 

~ Karaya Oturdu 
Çanakkale, 6 (Hu~usl) - Nor· 

veç bandıralı ve benzin yUklU 
Evina gemisi Bozcaada civarında 
karaya c turmuştur. 

----
Pamuk için 
Temizleme 
/stasigonu 

Ankara, 5 ( A. A. ) - Ziraat 
V ekileti Adanadan çıkacak pa· 
mukları fenni bir surette temiz· 
lemek için Merainde bir iıtaıiyon 
teminine karar vermiş ve bunun 
için teşebbllse giritilnıiştir. 

600 Bin Lira 
Seyrisef ain idaresi Borç 

Para Alacak 
Ankara, 6 (Hususi) - Millet 

Meclisinin dnnkii celsesinde Sey· 
riıefain idareıinin yapacağı 600 
bin liralık istikraza Maliye Vekl· 
(etinin kefil olnıa11 hakkındaki 
IAyiha kabul edildi. 

Mister Kuliç Oldu 
Ne. york 5 - ~abık Reiıi· 

cumhur Miıter Kuuç vefat ot· 

miştir. 

JSTER İNAN, İSTER 

Kabinede 
Dün Dahili istikraz Layi

hası Tetkik edildi 
Ankara, 6 ( Huıust ) - Ba,

Yekil lımet Paıa dün buraya av
det ettikken sonra vekiller heyeti 
toplandı, dahili istikraı IAyibaımı 
görUştu. LAyiha yaran Millet Mec
liıine verilecektir. 

Osmanlı Bankası 
İmtiyaz Meselesinin Mü
zakeresi D~vam Ediyor 

Ankara, 6 (Hususi) - Oı· 

mania Bankası imtiyazının tem• 
didi etrafındaki mnzakerelerin 
mUsait bir safhada ilerilediii 
haber alınıyor. ----Kubilay Abidesi 

Ankara, 5 - Şehit KubilAy 
için Menemen' de yapılacak olan 
abidenin inşasına başlamlmaaı 
takarrür etmiştir. 

İNANMA! 
Bir karilmi:ı: yaıt)·or: . . 
•Son bir ıene zarfında dahildekı fabrıkalarda 

d '- · kll kunıatlar pıyanm•zı adamakıllı dttl· 
o~unan ıpe f d 

durdu. Bu v ı:ı:iyet tOpheslz ki her TOrlıt albl ben ~ 
ae\'lnditiyor. Öyle anhyoruna ki ertık hariçten ipeklı 

kum•f getirtmiye ihtiyaç hisaehıiy~ceğİL Fakat ipekli 
'kuma, flatlarmdaki nıüthi., fark b .·ni düşündürmek

tedir. Çünkü bau mağazalarda iki liraya aatılan ipek· 
liler, diter mağaularda bet veya <Ahı liradır. Bu fark 
acaba n•d•ndır·ı'" 

/ TER iNAN,, !STER INANMAI 

Ondan ıonra tekrar poliao 
tekrar nahiyeye •e kaymakamlı· 
A'• gider. 

T abU, masalarda bu lıtidanın 
birkaç glln dinlenmeıi de heaa· 
ba katılmalıdır. 

Geçen ıene alb lira yol ve
giıini vermemek için bu muame
leleri yapbrch. 

Bir haylı yol parası harcadım 
ve birçok gllnlerim bu ite gitti. 
Be§ çocuklu bir baba yol vergi· 
aindon affedilmek için okadar 
uğraımıya mecbur oluyor ki alh 
lirayı verip lıla içinden çıkm k 
kırk defa ehven. 

Onun i'1a bu ıeae kendimi 
yormamak için yol T•rılainl verip 
itha 1'1ndea çıkıYerecejim. 

Bu butu1ta, aoa aöz he
yeti ibtJyariyenlD iae dot
ruca oraya. nDfua kaleminin 
lıe oraya aorulaa da bir va
taadq bu kadar uzun muamele· 
lerl takip etmiye mecbur tutul
man olmaa mı?" 

Doıtum, bu ıiklyetinde ve 
yol vergiıinl •ermek karannda 
hakla idi. Beı çocuklu bir baba· 
nan yol vergiıinden affı memle
ket nUfuıunun artma1anı temin 
için ahnmıı bir tedbirdir. Yani 
•atana beı genç hediye eden 
bir babaya bilkönıetin bir mü
kifatıdır. 

Bu mUkAfab vermek için bir 
insana bu kadar Uzmek ve yor
mak doğru mudur? - M. N. 

Yunan Emlaki Top
tan Satılacak 

Maliye VekAletile temaa için 
Ankaraya gitmiş olan Defterdar 
Mustafa Bey dün tehrimize dön
müştür. Bu münasebetle gayri 
mübadil bonoıu mukabilinde 
satııa çıkarıhan Y unao emlikinin 
adedininin arttırılacaia ve bütün 
Yunan emllkinin mUzayedeyo 
konacaia haber verilmektedir. 

Olüm Cezası 
Dün Bir Maznunun idamı 

Talep Edi:di 
Bir mllddet evvel Oumlupanai' 

vapuru Karadeniz seferini yaptığı 
umanbir genç esrarengiz şekilde 
ortadan kaybolmuı, neticede ko
ruanyacı Süleyman isminde biri
nin bu ~enci denize attığı 
iddiasile Süleyman Ağırcezaya 
verilmişti. Dünkii celsede iddia 
makamı maznun Siileymanın ida· 
manı talep etmiştir. Karar ıelecek 
perşembeye verilecektir. 



14 Sayfa 

' Memleket Man~araları 

Edirne Çarşısı 
Tahrip Mi 
Ediligor 

1 

Edirne, (Hususl) - Yeni Ev
kaf Müdürümilz Esat Bey vazife
ıinin aşıkı çok muhterem bır 
zatt.r. Gelir gelmez derhal ken· 
disine bir mulıit yapan Esat Bey 
belediye ile evkaf araıındaki 
daimi anlaşamamazhğı da orta
dan kald.rmış ve senelerdcnberi 
müdüriyet binası yanında yıkık 
ve bnrap bir baldo duran beş 
ylh: metrelik duvarın belediye 
tarafından inşasıaa muvaffak 
olmuştur. 

Selimiyo camiinin mesnedi 
olan Arasta çarşısının meçhul 
ellçr taraf ndan tahrip edildiği 
do nazan dikkati celbetmiş, baş
ta vali Salim Öz Demir Bey ol
duğ•1 halde Evkaf Müdürü Esat, 
Müze Müdllrfi Necmi ve Belediye 
Mühendisi Selimi Beyler gidip 
çarşıda tetkikat yapmışlardır. 
Çarşmın daha ziyade tahribine 
meydan verilmemesi için icap 
eden tertibat alınmıştır. 

Soma' da Tüyler 
•• 

Urpertici 
Bir Cinayet 

Soma (Hususi) - Şehrimize 
birkaç saat mesafede Kozanlı 
köyünde tnyler llrpertici, kor
kunç bir cinayet oJmu~tur. 

Köy çobanlarından ihtiyar 
Hadjço ile 14 yaıındaki HDseyin 
çocuk evvelki glln kırda g rtlak· 
lan parçalanmış, cesetleri bıçakla 
delik deşik edilmi§ olduğu baldo 
balunmuılardır. 

Cinayet ıu tekilde cereyan 
etmiştir: 

Evvelki gece köye avdet et
mediği görülen Hadice ve Hüse
yinin aranmalarına çıkılmat fakat 
bulunamamııbr. 

Ertesi sabah köy muhtar1, 
bekçi Hüseyin ve Hadiçenin da
madı Mehmet köy dışarısında 
tahorriyata devam etmişler ve 
zavallı iki çobanı tarlalar içinde 
gırtlakları kesik vücutları param• 
parça olarak bulmuşlardır. Bu 
vaziyet kar.şıs·nda bekçi Hüseyin 
derhal Karakol Kumandanlığını 
vak'adan haberdar etmiş fakat 
Baş çavuş; Hüseyin den şüphe etli· 
ği için derhal kendisini yakala
mıştır. Bundan sonra Jandarma 
Kuuıandanı, Milddeium.ımi ve 
hUkümct doktoru cinayet mahal
line giderek tahkikata başlamış· 
lardır. 

Yapılan iki aaatlik arattırma 
neticesinde katilin Hadiçenia 
damadı Mehmet old ju anlaııl
mııtır. Mehmet kayınvaldosile 
uzun mfiddettcnbcri geçinemediği 
için, ı.avalh kadını öldürmiye ka
rar vermiş, bir gfin. çoban Hü
ıeyinle birlikte koyunlarını otla
tan Hadicenin GnUno çıkarak 
öldürmüş, sonra da cinayeti gör
düğll için kendisini haber ver
mesinden korkarak Hüseyini öl
dürmüştilr. Cinayette bekçi HU· 
seyin keni hine yardım etmiştir •• 

Katiller derhal yakalanarak 
hapishaneye aevkerlilmişlerdir. 

Ktsa bir zamanda failleri meyda
na çıkaran Jandarma Kumandanı 
Abdülkadir B. ve Başçavuş Mus
tafa Ef. tebrikc ıayandır. 

XldunuaaDi 6 

.. ' Yükselmenin 

Tire; Bursa Kadar G •• Jd • Çareleri 
ı:ze ır Diinyada muvartak olnı 

Yeşil Tire'yi Eski Türk- İslim 
Şaheserleri Süslemektedir 

Tire ( Hususi ) ~ Tireye ilk 
gelen bir yolcu, istasyon cadde
sinden geçerken kendisini Bur• 
ıada zanneaer. Hakikati söyli
yelim: Yeşil Tire'ain Yeşil Bur
aa'dan farkı udır. 

Güme dağına yaslanan şehir, 
32 minare ile süslenmiş eaki 
ls!Am ve Türk abidelerinin meş
heridir. Bu carıfilerin üçte biri 
Aydın ogullnrı oevrine ait Sel
çuk tarzı mimarisinde ve tarihi 
kıymeti haizdir. Bahusus bunlar• 
dan resmini gönderdiğim Yahşi• 
bey camii, barbiumum~do çıkan 
büyük yangmdanberi kıımen 
harap bir halde ise do minaroıl 
ve camiin içi sağlamdır. 

Minaresi kı ymetli çiniler ile 
süslenmiştir. Minarenin Bizans vo 
Selçuk tnrzında yapıld ğmı söy• 
luyorlar. Şehrin en iyi bir mev• 
kiindc olduğu halde her nedense 

için toplanan milotebibl eanilerJ
miz; o sırada vilayet işlerini takip 
etmek üzere Ankarat da bulunan 
valimiz KAzım Paşaya Tire'de bir 
orta mektebin açılmasını rica 
etmiştir. 

Vali Paşadan gelen cevapta 
Maarif Vekili Beyefendinin gel~ 
cek sene ortamektebin açılmasını 
kabul ettiği müjdelenmektedir. 

Tire gençliğinin dileklerini 
kabul ve takdir eden Maarif Vekili 

Beyefendi ve muhterem valimize 
btiyilk küçük biltün lireliler 
müteşekkir kalmışlardır. 

Tire Telefon işleri 

alakadarlar bu güıel eserin -.ski TUrk- laıam eaerlerlnd n 
muhafazas na layık olduğu ehem• Halli Yah•I e. camii 

iki Uç ıene evvel bozulmuş 
olan Tire-Bogaziçi nahiyesi tele· 
fon hattile Bogaziçi· Yeniköy ve 

Bogaıiçi· Halka hatlan tamir edil
miş ve bu hatlar üzerindeki 

bütün köylerle telefon muhabe
resi başlamıştır; daha yapılacak 
kısımlar henüz ikmal edilmemiş
tir. İkinci kinuo içinde hatlar 

çekilerek muhabereye açılacaktı r. 

Bu mllhim iıin bir on evvel 

miyeti vermiyorlar. D ş sofas nda 
k ymetli aütunlar vardır. Hatta 
direğin biri gayet kıymetli Ye iki 
bin lira değerindedir. Günler 
geçtikçe harap olmıya yilztutan 
bu tarihi mabedin iyi muhafazaıı 
için lazımgelen tedbirlerin ahu-

Akşehir'de 

Kasaplar 
Grev Yaptı 

Akşehir (Husu!li) - Ramazan 
mOnasebetile buradaki kasaplar 
et fiatlerinin 20 kuruştan fazlaya 
çıkarılması için grev yapmıtlardır. 
DükAolar tamamile kapanmış, 

halk etsiz kalmışt r. Belediye 
Reisimiz derhal faaiiyete geçerek 
Yalvaç ve Karaağaçtan koyun 
getirterek halka 20 kuruşa ot 
salbrm•ya başlamışt r. 

Ayd n'da 
---- -

Bir Köy Lakkalını Boğaz· 
!ayarak Öldürdüler 

Aydın (Hususi) - Şehrimize 
birkaç saat nıeaafede Çine kaza• 
smda müthiş bir cinayet olmu.ş
tur. Bu kanlı cinayet şu şekilde 
cereyan otmi~tir: Demircidere 
köyünde bakkallık yapa&l Kara
casulu Mustafa Ef. , geç vakit 
dükkAn nı kapamış vo içeri gir
miştir. Mustafa t.f. henüz yatmak 
Uzere iken, Kır Ahmet, Fahri ve 
Osman isminde fiç arkadaş, ke
penkleri vurarak beo kuruı~uk 
leblebi unu Yermesini iıten.iı· 

lerdir. 
Zavallı bakkal daha kapıyı 

açar açmaz llçll de üzerine çul
lanmış ve Mustnfa Ef. yi yere 
yatırarak boğazına bir ip geçir
mişlerdir. 

Parasının nerede olduğunu 
soran haydutlar, tehditlerini far.• 
lalaştırarak ellerindeki ipi bUı· 
butUn sıkmışlar ve ihtiyar adamı 
boğarak kaçmışlardır. 

Vak'a ertesi sabah duyulmuş, 
şehirden MüddeiuQlumi gelmiş, 

tahkiknta başlanmıı ve üç katil 
de yakalanmııbr. 

ması ve dolayısilo fstanbul Asın 
Atika Muh;pJcr Cemiyetinin ali0 

kadar olmasını candan temenni 
ederiz. 

Tirede Ortamektep aç ılaca(c 
Geçenlerde meb'us intihabı 

başarılma ı için çalııanlara teşek
kür etmeyi bir borç. biliriz. -M. T 

Mapavri'de Güzel Bir 
Mektep Yapılıyor 

Mapavrld• moktep inşaatı 
Rize ( Hususi ) - Rııenin 20 1 yardıma mutaçtır. 

kilometre kadar ıarkında Kara- İslanbulda yaııyan birçok Ma· 
deniz kenarında atı.tel bir nahiye pavrili tüccarlar peyd~rpey mek-
vardır: Mapavri. Bilha11a pazar tebc para vesaire göndermek au-
giinlcri kurulan pazan ve o günkn retile yardım etmektedirler. Aynı 
kalabalığı ile meıhur olan bu Eamanda mektep menfaatine bU-
nahiyedc ağustostan beri devam yük bir eıya piyangosu tertip 
eden btımm11h bir faaliyet vor. edilerek 15 kAnunue•vclde çekiJ-
Mektep inşaa•. mi9, bunun da mektebe yardımı 

Nabiye MildOrnoUo teıvikl T• olDıuştur. ' 
balk&n yardımile yap lmakta olan Gönderdiğim resimlerden bin"\ 
bu mektep, kısmen ikmal edilmiş, mektebin 23 eyl6ldeki vaziyetini, 
içerisinde tedrisat yapılabilecek diğeri de teırinievvelde mektep 
bir vaziyete geJmiı gi~idir. Ta- önünde talebe, muallim memur Ye 
mameo ikmali için daha birçok halktan bir rrupu ıöıtermektedir. 

Konya' da 
562962 Kilo Buğday 

Dağıbldı 
Konya (Hususi) - Uzun mtıd

dettenberi şehrimizde ve mUlha· 
katında devam eden tohumluk buğ-
day tevzintı nihayet bulmuştur. 
Şimdiye kadar Ziraat Bankası 
Konya Şubesi marifetile 76 köy· 
de 1806 ç;ftçiye 562,962 kilo 
tohumluk buğday dağıtılmqtır. 

Adana' da 
Ahmetciği Boğanlar 

Mahkum Oldu 
Adana ( Huıusi) - Bir mOd· 

det evvel, Salcı Abmetciği boğa
rak öldüren LeylA ile oğlu Sabri 
ve Köçeğin oğlu Kutsinin nuba· 
kemelerine devJm edilmiş ve 

' Leyla lle Kutsi on bet ıeoe hapse 
mahküm olmuştur: Sabri beraet 
etmiıtir. 

olanların niabeten mahdut 
ması, birçok insanların ken 
)erindeki caali istidatları artbr 
rak ondan bir istiiade temini 
gayret etmediklerine c!eifilet ed 
Filhakika ıeyrek istisnalar 
tarafa bırakıJ ·rsa servet ve Dl 
vaffakiyet kimseye kendi ken 
ne gitmez. BilAkis avlanaca v 

tahmin eden bir tavşan gi 
uzaktan çahbklnra saklanır. I< 
YDklara kaçar, veya yanmızd 
derhal kaybolmak üzere geçd 
Mahir bir avcı, zeki ve tetbi 
bir insan oJma ım bilmiyorsa 
onu tutabil- 0 ir.in ihtimali yo 
tur. Bu taKdirde muvaffakly 
yolunun uzun yolculuğu esnall 
da hiçbir fırbnan1ı1 alnl<0yamıy 
cağı derecede kuvvetli, mesaf 
lerin uıunluğundan, uzakl ğınd 
yılmıyacak derecede sabırlı, DJ 
tebammil ve neşeJi olmasına b' 
mek, çabuk gCSrmek, iyi görm 
Jiizımdır. Ve bütün bu ev 
biraz bfisnllniyet, biraz da ga 
retle elde edilebilecek evsaftır. 

itimadı nefis bu yola çık 
ken beraber bulundurulacak 
labJardan birisidir. Yıldızına i 
mat etmek, istikbaline emniye 
bakmak... Muvaffakiyctın esa 
Amillerindendir. Kendinizi b 
kalarıodan daha Aciz; aaha ku 
•etsiz veya daha aşağı tasav 
ediyorsanız hayatta ebediyed 
kaybetmiş olursunuz. Bu takdird 
ancak beşkalarmın menfaati ol" 

mına hareket eden muti bil 
oyuncaktan başka bir şey deği~ 
ıiniz, ve artık küçük memurf' 
yellerle hayatını ifna etmiye mtC' 
bur bir adam kalacaksın ız. 

Bu kOçüklilğc düşmemek • 
gilnUn her saatinde büyük b' 
itimat ile kendi kendinize: 

- Ben bir insanım, dU~llndr 
her mueleyi muhakeme edebile• 
bir insanım, iyiyi kötüden, baki' 
kati yalandan ayırt ertebiliyoru
Gnıelliğl anlıyorum. Zekim etrl' 
fımdaki insanların zekası kadal 
genio ve ibatabdır. Kifi dereci' 
de iradem ve işlerimi idaroY' 
iktidarım var, binaenaleyh hiçbif 
efendiye köle clacak derece~ 
küçtik yaratılmış değilim. Bo• 
istismar etmek istiyenıerin meır' 
featlerine hizmet etmektense o-d 
larla mücndcle edeceğim. ,, 

Bunu tekrar tekrar söylemek' 
ten bıkmaym, kıymetio :z bakkıs' 
da kalbinizde bliyük bir emo~ 
yet yaşatınız. Bir taraftan bd 
his kalbinizde beslenir ve bD' 
yürken siz diğer taraftan bun' 
engel ->lan diğer bir bi 'e, pıll' 
rıklık, çekingenlik denen bW 
hisle mUcadele edeceksiniz. Eğel 
mahcup ynratı1mışsamz ,l\e pah~ 
ıma olursa olsun tedavi edilme• 
elzem olan bu ablil-.i illet, tf 
glizel hareketlerinizi fe!ce uğrl' 
tır. Ve çok mllsmir olması mildi' 
kUn olan teıebbUslerinizi dab' 
kabuiu içinde iken mahveder. ~ 
gllıol hamlelerinizio l.mitten ki' 
nallarını kırar. 

Aklının kestiğini ıerbeıt fi 
ıerazadane ıöyliycn 8Ç k rubl
bir çocukla sıkılgan, (:ısırık aoO' 
ne bakıp kızararak ter döke; 
sorulana cevap veremiyen .1;,ı 
çocu"tan hangisinin takdir bı d 
uyandırabildiğini düşjnmeli, J,ı 
halin. bUyllk insanlarda ne ka 

6
, 

çirkin gözükeceğini teemmül ~ 
bu illetin tedavisini ihmal etdl' 
melidir. Bu zaafı tammıyanl•d 
mUmkün olduğu kadar arkad.o' 
hğını aramak, kendl nefisler• t 
emin dostlar bularak onlarl~ ~ 
filp ~alkmak~a ool..ırm ha~~tı ulf 
hiyesıoe mabk olmak muın~ 'J 
dür. Bunların kuvvetli secıY b~ 
sizinkisini tadil ve t eb< il ede t 
lecek kendilerininkinin aynı f 
pacaktır. 
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Siyaset Alemi 

Hitler ciliği 
Söndüren 
Sebepler 

BA.BİCI TILGBA.rLA.B 

tiir Deniz Faciası Daha 
Bir tnüte .f 
Bir ihtilaı t~ı edlr ı 

&lvetı lıderfnin en bQvflk me• 
ı ' ile d h ı 

leap ede e a dereceıine yarma•• 
ı!ıldn hl n.0Zeklsı, ne de ıon derece 
K.rakter~' :nat datarcıAı ıahiplij'idir. 

Onun i ?lnıaıı kiridir. 
korku ç n ter~ddGde, ,ap~•r• Y• 
rldec:k~ Yer Yoktur. O, daima Heri 
••~ece ' "• hlUYaffak·yetin · 4 11rr1, 
"• en oradadır. Bir defa da en ıon 
bebem ~Ghirn rninia ile kartılaıtı mı, 
cnıy_ .. ~- al o ınaoiayı aş.acakbr, dur• 

Atlantik Vapuru Yanıyor, Gemiye Ya
naşılamıyor Yanan Ve Boğulanlar Var 

"'aıı:tar. 

Alnı * lı•••• an rnUletl ve bu mflletfn bfl· 
•oıy 11ıar~ et çeken tabakalan, milli 
lıe a 't hderi Hltler'in petine düttfl 
tu:d:nun cesaret ve cür'etine mef-

B ve bundan filpbe etmiyordu. 
_ u kütle, ıaadet ve refaha er• ...... 
••ndıne engel olanlann onun karşı· 
le • mukavemet edemi1eceklerin• 

IQldi
0 

• ~a~'mantari:ım, Vaymar kanuau-
8111111 meıruiyet, falan H filin. •• 

lltGo bunların Hltlu •lrDnlr ra
rGnll'ıes kendiliklerlndea yere dO,e-
telclerine iman etmitti Ye bütün bu 
•nlcaı üıtünde de Oçüncll Alman lm
P•ratorlutu, yani Cermen c-u:ztarip 
"• 1efiller.nin kurduklan biaa yGk· 
•tlec:ekti. 

,..t•k.at Hlller bunu yapamadı, kar· 
l ;:,,• ı.k mini çıkar, çıkmaz durak· 
.~, ~u ıuretle raıterdi ki ne 1'arar 
..ıq lllbel te, ne do barekett• ailrat 

detfldlr. 

Bir )#.. 
l'Qhaııa t~n, Almaoyada, fSnOııe du• 
lerctli~ ~ır •el ıibl akıp taıan Hlt
teltr_, le tte, bu 1ebeplerden dolayı, 
... h Çelc~ru111ak iıtid.tdını röateren 
lll•ntaraıalını,., yüz tutmuı bir ırmak 

T•rih, 
1 

•rtediyor. 
't'e fen' f.ftlereilik kadar, bOyOk 
ını.. 10

1~ inıan kütielerlne &mit ver
b..ııc ba '~- da busrana utratmıı bir 

r•~•U nadİI' kaydetmiştir. 
H Siireyya 

~~~stan 'da Kargaşahklar 
4lıe11 •y S - HOkumet, Paaa hl• 
ı,1,1\a dolarııile .. muhtemel bir 
Siıcta \. linGae •eçmek makaad ·ıe 
•t11aı1• ~••tını ıillhlarında11 tecrit 
........ karar vnmittir. 1000 lnrUiz 

araya çıkarılmıttır• 

1t.1ı Mısır Kabinesi 
ldıcte ~re 5 - Yeni kabine fG , ... 
~ t•klcGI etmiıtlrı 

l~._,11 Sekllet. Maliye •e 'Dabilly•Je 
rı~ ıtlcı, Harbiyeye Elmutl, Bah• 
.\1~ ~c.ıaıettln, Adll1e1e Ab .. e 
'11&-ı •faaya Sef.k. MO•akalita 
11-.ı.ı kperim, Meuıblp aaurhtına 

..., • •talar pim tlerdir. 

Parl1, 5 - Fran1a'nın en bOyOk 
tranaatlantikl"'rindea biri olan At· 
Jantik ·npuru, GYerneaey adaeının 

20 mil açığında tutuımaftur. Gemi 
yanmakta ye ılSndllrlilememektedlr. 
Tayf.ıların çotu karhnlmıı iae de 
birçotu yanmıt •• botulmo,tur. 

Atlantik vapurunun ıtl•arhi Şon'ıa 
izahatına gl>re fac·a tiyle olmaftul'ı 

Gece aöbetçial aa1at Gç buçukta 
birinci ııoıf kamaralardan birinde 
yangın çıkbfanı bakr •ermfttlr. 
Ateıiıa alSndGrllebl~ecetl nnnolun
muı•• da pok ziyade kabili lftial 
olan •erntk, elektrik tellerini takip 
ederek ve birlncl 11naf 7oleularaaa 
ait 1compartimanı ıOratle yakarak 
etrafa ıirayet• •• te•eule bati•• 
mı ıtır. 

Teıı·z memuru, lmat lıarett 
Yermek iatemlfH de kamu••• du· 
mania dolmuttur. 

Saat 6 da bir dOdOlc salınarak 
tayfaya sandalları indirmeleri earrl 
verllmittir. Fakaf bunlardan birtıiaia 
ipleri yanmıt olduj'andaa denllmlt 
Ye içindekilu denize dlSkGlmOttllr. 

Kazan dairesinde bulunan tayfa• 
lar inzibat fikrinin kurbanı olmuflar 
Ye boj'ularak Blmüşlerdir. Kurtu'aa• 
lar, ayaklannın bir takım ceaetlera 
çarpmıı oldutuna aöylemiflerdir. 

En nihayet kaptan Şofa ye 8 kifi 
denize atlamıtlardar. Kendilerini 
Aıil vapuru almııtır. 

Atlantiğin etrafında birçok gemi 
vana da hiçbiri ona yıınaıamamak· 
tatlar. 

Bojulan Tayfalar 
Şerburg' 6-Gelmeai beklenen. tah

t:aiye ıem:lerinin getirdikleri tayfalar 
rem· de mncut olan tayfa yekGnun• 
dan aoluandar. 20 .. ~ tayfanın telef 
oldup zann~dilmektedır. Tayfalar
dan bqka yo!cularan da kaybolma• 
•ndan korkulmakta dar. f eli ket ha• 
beri harada blJOk bir heyecan 
uyaadırmıthr. 

Omlt Kalmadı 
Şerburl' 5 - Tiear~tt Bahriye 

Naım buraya gelmlttfr. ~ kiti hat· 
tanededlr. Nazır, fellketin aebeblaia 
henls anla1ılamadıtını •e mlpbem 
oldufanu ı6ylemittir. Nasır pminia 
kartulma•ada• flmldinl k•mlt bir 
Yaaiyett.dlr • 

Ticareti bahriye nazırı, hayatlarını 

• 

Al•• mlbr11t: ... n onun Nrarın• lltlc~ edQh halk 
Son gelen haberlere göre Hlndlıtan'da Alvar mOalOmanları ily.ın etmftler

dir. Alvar mihracesi idarei 6rfiye ill-ı etmittir. Devletin te9rild mesa'sinden 
m•mıaun olmayan mihrace, ecııebt tahrlkltına hitam verilmesini hükft uetteıı 
istemek •ızere Acilen Bombay'• haraket etmi9tir. Bu va~im isyan müslUman· 
lar ile mecuıiler ara.aındaki eskl dlnt kfo yOaOnden çıkmıttır. ' 

Çin-Japon Harbinde 
3 Bin Kişi Öldü 

Pelpin, S - Şan Hay Kuaa tebr i
nin bombardıman ediJmHi netieuin
de Çinli ıivil ahaliden ölenlerin 
mlktan üç bin tahmin edilmektedir. 
Yuz b:ne yakın kimıe de cenuba 
dotru çekilip kaçmaktadır. 

Şan Hay Kuan mıntakaaında 

tehlikeye koyarak imdada koıan Al· 
man. inariliz Ye Felemenk bahriyeli
lerin• teşekkiir tılmittir. 

Gemi Fena Vaziyette 
Atlantlk pek feci •aıiyettedlr. 

Yangın ~eminin bat tarafından kıç 
tarafa doj'ru ilerilemektedir •• re
mi daha timdid .. ••ncak tarafıaa 20 
derece meyletmektedir. 

Hiçbir ale't' r6rGlmemektedir, 
yalnıs tayyarelerin taraaautlanna 
mini olan kelif bir daman ~le· 
maktadır. 

Franatz Ge•hrlne suıu .. 
Gaaeteler facianın debfetiadea 

balı.etmekte 'ff tiddetll bir liaan 
kullanmaktadır. Geçenlerde ayal 

ıükGn büküm sürmektedir. Fakat 
nziyet hl'I gerg ndir. Çünki mev• 
zilerioi kunetlendiren Ç in 'iler J :ı• 
1>onların yeni bir ileri bareketane 
ait emmarelerin belirmeaine büyük 
bir uyanıklıkla htiıar etmektedirler. 

Sulh mükalemeleri henüz başlamamıştır. 

şekilde yanarak batan Fliyor ıemial 

fac:aaından bahseden ••seteler, 
Franıız babriyeainln biribrinJ mGtea• 
kıp uj'radıtı !>u fe!iketlerin bir te
aadOf eseri olmad.j'lnı alSylemekte 

ve ıulkHt ihtimallerini ileri ıllr• 
mektedir ler. 

Parla 5 - Netredilen lllr resmi 
llıteye aasaraa fac:lada kaybolaaJar 
13 kifidir. Tekneaia bq ye arka 
tarafları bl!l ale .. ıer içinde yanınak· 
tadır. Y an~ıun en flddetll yeri p
minin iakele taraf.d1r. Tekne J&Hf 
J••aı batmaktadır. Dalgal•r •• 
rlsl'lr pmtyl aUrlkllyeeek oluraa 
•••i htacaktır. 

.......... TEFRiKA NUMARASI: 44 

CBPBI GiBİSİ ı 
- Faruk Bey, Faruk Beyi 
Genç im koıa koıa geliyor

du. Onu aatrede girince: 
- Faruk BeJ. Hammefendi 

mi istiyor. Dedi. 

- Ne var, ne olduam Faruk 
Beyi 

Yatağan 7aamdald alçak tabu
re1e oturma11D1 ifar•t ederek 
illve etti: 

-.....__ "M ILL 1 ROM AN,, 
~ Mulaaniri: Bıulıan Calıit 

~ th, 16yle bakalım Berlin Odacı elinde kAtıtJa giderken 
--~ zaman! duramadı, kaputwıu tekrar giydi 
~ Faruk uwap wermedi. l .Oratli adımlarla bir tehlikedea 
S bir bembeyazdı. Mau na- kaçar iİbi kendini dışanya •tb. 
ı._, ha-~jlt aldı. Fakat k... yar1m ıaat aonra Maçkada idi. 
drı"'--~ elinin titrediğini BlyOk karan yercfikten aonra 

YuıL lraz durdu. hatırına ilk gelen ( Dilrliba ) H. 
r o•tı N·L- L L--h •ıa leç' •v •wat onun ir uu • olmuftu. Zeki kadın onun hutıa-
't•ııaa-. il'~ derh•l anlad1. aiyetine o kadar nDfuz etmiıtl iri 

--.. ttl leldi : bayabna mealefin• ait blyle 
l --.. y

9 k.., ~anık, huta •&8 n? mlhim Yatr•adan aonra teselH 
'dl Bar °ı. . bır feJ, diye keke- bulmak ihtiyacı ona derhal onu 
C \' e tida Jazacaktam da J hatırlatmlfh. ""-t .•rkadatuuu daha fazla Kapıyı açan hizmetçi hamm-
lb- ıate111eain d old 
1 -.._.ıc 1 . e mey an Yer- efendininJ biraz laaata uğunu, 
"dı. çııa hemen yazmaya bq- yatbiaoı a61ledi. 

811 tı Binbaıı Faruk k&çnk bir kar-
~ C Ç l&tarlık bir arz.bal hD Qzuine fU Utm JUW yolladı: 

~tilı •llç erkıoıbarp, Alman "Cepheye gidiyorum, Allaha 
ibıt lif 

1 ~ma~iaindeld irtibat ıamarladık!,, 
. "'-•l t :ife.anden affedilerek rlitmetçi karb g6tDrürkeo 

O&Qf ri"' eed'ede bir kıt'aya tayi- kendisi de kapıya doğru ytirUdO, 
Pıııı•dt ı~ordlL merdivenleri iniyordu. Hemen 

14•bau. tdn~•lllzıaladı ve Kalemi ıokağa çıkm1tk llzere iken biz· 
Gr&ae ıönderdl. metçinin tellşlı ıesini duyduı 

Genç zabit okadar bedbin 
ye 6ylo Orkek olmuttu ki her
kesin kendilinden ıüpbelenir ıibi 
batta eğlenir gibi bakt iını un
aediyordu. Kaçmak, kimaeye sl
rttnmemek iatiyordu. 

Hizmetçinia, huı•el•cU. ra
.. tam de1•ek •otak dawaa ... 
bile oaa p.-. lamif bir acı 
hakaret ıibl pjdL 

Şimdi, peç kum koprak 
oa11 çatıl'.... için. lerahlak l'e
tirdL Ve mercli•enleri d&-der 
darder atlayarak yukan çıkb. 

Dilrllba Huam hafif blru 
keyihizdLI Geait ....... karyo
lada dalmdan kopmuı bir aarı 
gtıl gibi yatı1ord1L 

Peobe ipek geceliğiu ince 
tUUer çevrilmiı yak•aı araaında · 
onun penbe ytlzD ve .. rma saç
ları bir bahar levhası gibi canla 
glrftnftyordu • 

Yatağın batucunda ince uzun 
bakara çiçeklikteki ıarı gll~I o
nunla kooaflllak iater gibi boy• 
oanu eğmif bakıyordu. 

Genç kadın hafifçe doiruldu. 

- Bu haber de aereden ç.kb? 
Binbaf' Faruk derdini diik· 

mek, haklı oldujunu tudik et• 
tirmek ihtiyacile kıvran yord1L 

Genç kadının hararetli kartı• 
laJlll içiai dolduran zehirleri 
bir avuç eter ribl yıkadı •e genç 
zabit alçak tahurayı biraz daha 
ya!daıtırdı. Dilrtlba Hanımın uzat
bia eU tuttlL 

Şimdi linirlerinl kınp geçiren 
bufftnkU hldiseyi, masam bir aft. 
oabklr gibi anlahyordu. 

Berlia'clea Viyua'daD dolqa· 
rak pqanaa Oıeri laarp enkull. 
dolu muaaına kadar allrea bu 
macerayı genç kadın biç aeaini 
çıkarmıyarak dinledi. 

Binbqa Faruk blltllo beyeca
nile anlabyordu. 

Genç kadan onua bu içteo ge
len sa nimi duygularını, hatta 
içinde kıskandırıcı bir kadın say· 
faaı olduğu halde bir doat gibi, 
bir • rkadaı gibi dinledi. 

Nihayet Binbaıı Faruk mace
raaıoı fU cilmle ile bitirdi: 

- Pap kabul ederse rann 

ıc::cz ™ 
Sa,& 5 

Gönül işleri 

Karilerin 
Suallerine 
Cevaplarım 

M'ne Hanıma: 

Yaşıoız henUz hakiki aşk an
lamıya mllaait değildir. Siz sev
diğinizi zannediyorsunuz, fakat 
biraz sonra bu hissinizde aldan
dığınızı anlayacaksınız. Daha bu 
yaıta bir mektep talebeaile mek
tuplaşmanazı, beraber gezmiye 
gitmen.izi tavsiye etmem. Kendi
nizi iyi muhaf ua edini~. Oe'l 
görmezseniı: çabuk unutuısunuz. .. 

Ankarada S 'lurgut Beye: 

Sevdiğiniz k·zm nnnuıi fİmdi 
sevdanıza muhalefet ediyorsa, 
bunu bir macera zannettiği ve 
kızmı tehlikeden korumak lıte
di!i içindir. Reımen kıza talip 
olunuz, o .-akit derhal muv~ 
kat ettiğini glSreceksiniz. 

• Cahi' Nazif Beye: 
Aşk mac6raoız kendiliğin

den tabii neticesini bulmut. 
ayralmıpmız. Artık kızın Ozerine 
diltmek neticesiz birşeydir. Mu
habereniz kesilince yavaı yavaı 
biribirioizi unuttuğunuzu aöre
cekainiz. 

* lzmfrde Sıvaslı Sabrt Beye: 
Reıml dairelerde halkın itini 

baş1 alaranın takip etmesi mene
, · 'ştir. lakin Müdürll haklıdır. 
ki,; ıdinize bqka bir it arayJDIZ. 

* Harbiyede H. St Royo: 

Kızın seksen kişi Ue konuı· 
tuğunu yazdıktan son•a artık 
randevularına niçin gelmediğini 
aormıya ihtiyaç Yar mı yavrum. 
Seksen kiti ile gGrllşeo kızın 16-
zllae •• randevusuna inandır mı? 

* Ankara'da A. T Beye: 
Size llyık g&rWmiyen bir im 

için insan yanar ruı? mademki 
vermediler baıkaauıı ararıın. 
Dilnyacla aeYilebilecek im mı 
yok? 

* Arnavytköyilnde R. M. Ali Beye ı 
Bizi mazur srlSrilnDz. Mektu

bunuzu nqredemiyecetlm. 
HAlllMTETZE 

cepheye gidiyorum •• 
Genç kadın kuıtnytl 1aatıfa 

glmnln dirae§iae dayauarak dot
ruldu. Ma.i ipek lrttlleri bir u 
çekti. YOzDnll tamamile ıen' u
bite çemcli. Arbk aeaU benli 
konuşuyorlardı: 

- Acele etmipin Faruk, d .. 
dL Bu karan Yermezden evvel 
niçin relmedln. Seni hareketinde 
kimıe zorlamıyordu detti mi? 

- Hayır. Fakat bu bir teref. 
haysiyet meaelesL 

- Olabilir. S.. nihayet ree
ml bir .-azife Ue bir maka1D1 
t.....U ediıoraam. O seni mazur 
glrOr Ye ri~fe denmı emrettik· 
tea ıonra J'n niçin istifa edesin. 

Genç zabit anlatmak istedi. 
Aakerlik ba1atanda teaadtıf ettiği 
bu maceranan onu glllünç bir 
mevkide bıraktıt nı, vazifesinde 
de.-am etse bile iti bilenlerin 
kendisine ya zayalla Yeyahut mu
lejine IAkayt bir adam aibi ba
kacaklanoı izaha çalqb. 

Fakat genç kad.&n o kadar 
makul ıuallerle onu ıılntlıl'cb ki 
biabllfl Faruk kendini müdafaa 
edecek fırsat bulamadı. 

Nihayet harbi kazanmıt •• 
an:ulannı dikte ettirmeyi hak 
etmiı bir kumandan gibi ıen~ 
kadın me1eleyi keıU attu 

( Arkuı •ar ~ 
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.. , Dünya Hôıiiseleri t T A R ı H 1 M u s A H A 8 E 

A~' m-e-ri-ka_d_a --.- Bekri Mustafa Meyhaneden Fırladı Ve 
Haydut Sükônetle Hünkirın Huzuruna Çıktı 
Kadınlar 

Birkaç gOn enel lurlstlyan
Gindilz lann Noel yor-

' 
D -1c•-_. tuau idi. Bu yor-

r a 1Cunı tuya, onlu, çok 
Soydular ehemmiyet •erir, 

bilhuaa Noel receaini ,tylp 19-
mekle geçirirler. Hediyeler al&r
lar. Bu yibden birtakım Yak'alar 

olur. ÇDoldl hallan parah olda
fuaa fena maksatlı lnıanlar bi
lirler. Netekim, Nevyorkta Noel 
ıecesinden bir gOa enel bir 
ıoygunculuk olmuttur. Fakat bu 
ıoyguoculuğu yapanlar, iki k .. 
cbndır. HAdiee Nevyork'an mer 
bur Brodvayında cereyan etmi1t 
bir dnkklndaa içeri pea biri 

Nrıııa, diieri eamer Ud kadsa 
Noel hediyeli almak latediklerinl 
ıöylemiılerclir. Bu •ada dikklD 
kalabalık, Yakit alqamda. Nihayet 
içlerinden biri bir çift ipek çorap 
bejenmlı. paraı1m çıkarmak için 
cantuım açarak içinden para ., .. 
rine tabanca pkanDlf Ye d&k
Uacuaın ilerine ceYirmlftir. Di
ler kadın ela ayni mretle ıa..... 
ket etm1f, dllkklncla memat 

mtlfterilerle aahibl " aatacılar 
bir odaya laapaedildikt• •oara 

matazanm le•... botalblmıt. 
IODl'a laaydutlar kaputlu'cbr. Ba 

ftlc'a; deill Amerikada, bttttm 
dllnyada kadınlar tarafmdaa te
ıebbllf edilmif ilk aillhla baydot
lok nk'uıchr. Eli aillhla kadın 
haydatlann boplttaldan kıtadaa 

alabDdilderl para, topa topa 84 
dolardır. 

* Yeni ÇW. clarllfh• ... 
J•b bir bayii Uerlemiftir. 

.. Pı-.-ii-.,.-0-.-... BHbaua Ameri-
rlll""·---.. kn ilim mle11e-
1- uleriaia modeli 

tla He,,._, lberiDe bral.. 
.... darilfliwalar, ...... latUdale 
IU8alDlf Çla ıençlitlnl J•tittlrea 
,....ı.rdar. Son ıamucla Pekin 
darllflam emaneti tarafaaclaa 
ahnaa Wr brar, laa1atlara kitap
larla 1iJM1 ...ıeket mlcaclele
lerl ....... ıeçea Çia ı•çllil 
M'UJDda bllJ&k bir MJeCU llJan
dırautbr. Talebe,1 ı.ıey- , .. 
tına .. ,, erkek talebe ile lua 
talebe ........, claitUflaaa el. 
........... •aa..betlk .. 
- bir ...,,.,,. Emuetia br .. 
rau l"9 • im taıebe eilrek 
talebeala ...t •• pı .... lmaiuna 
tefebUecek, • ele nelds im ..u-...-. plapaa ft latft. 
.. t .... ........ dalül .... 
•11eceld.-. y ...... ltd --
lcla ...... _ ..... M,lk ... 
........... ld 1u .... e11 
..... ak .......... ..... 
Mlecelder6'. Tale bnn 
tlhalemılc .._.dltl IPa darll
llaan .....U, im talebml. .._ 
.lwlaiu ................ .. 
a&laetçll. dllaaittlr· Fabt- '"
tedbir, " ... im talebe.m 
ltln11aı dawat etmiftlr. Çlnkl 
........ lcldi•-• tire. demoba
tllı bir lclancle her karar IİJU• 
olmalıclar. Bhaanaleyb erkek ta
lebeDID lfral ettiii blaalar da 
dllslll aik• taraf11aclu malaa
fua edilmek prektlr. 

llawflla c:lartllflmm ••wtl 
talebem. ... ltiruluma clial .. 
•emiye .ar.ti bt'IJ..t. k..., 

~-

Padişah Şaşırmış, Elindeki Keseyi Düşürmüştü 

Bekri Mastafa. N ... ddla 
Hoca kadar adam halka bellebDİf 
Ye maceralarım kulaklarda ,.. 
ptmıı bir adamdır. O, ibadetini 
meyhanede 1apar, mabuduna 
aaki çehrelerinde g&rDr, prabıa 
bayat oldupna iman bealerdL 
Gerçi gece ,Undllı içerdi. ilkin 
dimajuu eritmek lçia dejil, de..
rla Yicdanlan ağlatan çirklnlik
lerlnl unutmak için fçerdL Yoksa 
Bekri Mustafa, •uattan çok 
111kan bir ıekl ahibl ldL K&-
klrlae IUJ& abl p boplmaJI 
rl• alacak ahklardan deiildL 
HerweJia içJl&Dnl pir, maake
lerla albaclald çirkin llı•tlan 

.... " tlrlfleril• 8Uİflerbd 
kelmelerden 7apbfa arif baket-
ler tpnde aahyanlara IUIW'da. 
Fakat uman, anktelerin çimdltl
•• ta&ammal eclemlyecek kadar 
kaba idi. Bekri Mutafa, ruhaama 
bu kababktu tekme yememeal -lpa •• ,h....aeria ailbl bir riya-
llllata malik olu k8feleriH 
•tmarda-

llaatafa. Y enipri idi, memap 
oldafa ortaam da .. b•we111 
•'-'. idL Aakerl Ydif.W ıap
•ak fitRtm. hldak,a bİefbldekl 
kunete, :JiNiliiCleld dlr"' ete 
laerlıal lmrentllrirdL Ba ıeheple 
de •Jl'le& fllaretl yarda. Sabaplu, 
Çorbaalar, Aullu filin onma 
lt.tmadap • ., .......... kala,a.lda 
aclaaa atamaıcL. Ba cewetl .... 

terenleria eola. - bnetll 
.We prap fuçalanna aok-'-9•, 
• Bekri Muatafa tmlalDUI • diye 
cWlen dlfea acalda ...... 
..,ki•• ol•Dflarda. 

ltt• ba ıekl .. caar ,_.. 
çeriler, ,._ Wr ,a.. pdildl .. ,. 
laaaelercı.. blrlacle kacleb bopt
bp ct.nJorlarda. ....... alkte 
idi ft ODllll daclaldarmclaa akıp 
pclea ita .. bak •ne. blton 
me1buedekilerl ralıan arhofla
byorcla. O P, hm....a •et'eli 
idi, ........ .. blJlk blcllae
lini bclellcl ... araaa tatla tatla 
ulatıJarcla. Ba bAdiae, eaua 
Dardlacl Marat'la Jllzletmal 
idi. Bir .... o, ,.... mikt.da 
prapJUbrakT.kap1Sua,mm 
•e---~ı 

Bekri Mutafa, hlr 
kilo prap alan iri bcle
Wal ..... •tw •izma 

- Bla latbalrln .... pala al- s!tlrdtl, ılzlerlal abe ılln 
ID&JU 1 ı keY1er1Dl içti, bir an dal-

Saray aclamlan tarafaadn p- 1 alqar pbl olduktaa 10ara 
blamp hazara pkanlmca da bird•bire .utdncll, claclaW.
padipba koJDQDdald prap fite: eUDia tenlle .a.ek ,.-... 
IİDi ra.ter•rek ... alalerl .a,. fırladı: 
lemifti ı - Arkadqlar, dedi. ba 

- Vallahi abp aataD budar, 1araya ıidlıoruml 
ben ade tellAllak ediyorum! Onmala beraber oturanlar, ha 

itte ba .....,..,. hallncLra flrla)'lflll Batclat lill• allbclar 
baUaadara .e ~ anlandı- oldupaa anlamqlarcb, Bekriyl 
ra hiklye ederken ...,..._ ka- la.ıyretle, ba7raniyetle allafl11or-
pı11 hinde Lir clawl eni belireli larcL. He,.t, padiphm anuw 
•• ukumdaa latlk6met tellllıma ancak llutafama yerlae ptlre
lıa7kll',lfl ~cllı blleceiia• kanaat h..U1ortarcla. 

- Betdacla OD ... d. ki• Bir faça ...... bir t&ad• bakh1• 
rlder? Batclacla oa fllad• kim fD clemlr J•pıla adam111 ta .... 
ılder? Şeft:etl6 hlllktr IOl'GJ°'• de delil b.. tinde Batdat 
tidecek HbaJiilte dirlilder ... yol•• qacajma flplae etaalJor-
decliyor r larcla. 

Bafdat o tardate Hafıs ,... Mllltafa, ...,._.... cıbr 
lmmandumc:lalri carda tatoafıaclaa pkma1 ..,., Jolma tatta w 
mabaıara eclillJordu. p..., _..... teaadlf ettlil DlbetclJe laa'* 
te •ttlil lfia pek •Dfkll olcla- Yereli: 
tan• .. ellacleld ..... Baidach - .... ... Asla ...... 
alamayacap a1a, .. 1s clardtlıactl latmklia J.Ddlrlal 
Murada fU ••mm rica•-•Ji lleeeleaia ... ....,. .... 
;en.1...-. ,..c1a. iatemittiı kuçe ltilİlllJ•du& Belal ....,._ 
....... w -n• 'ıı ...... .... ... ela ....... ıa,..tı maltmcla ...... ........ ~ .. ...... 
... o ... ........,.. ~ ..= •P-. ..... --- ..... .. 
~ .... _ ....... 1f1a ........ ., ODUll ,.....,_ maltaud aprcfa. 

~w lar •• Dlrcllacl U.aclta telAf 
Ke' .. ...._...,.itle ...... ..,. .._ Ue ..-dlll aalr lberllle de U. 

.-W dillai laamra pbrdalar. Pacllp .. 
Dlrdl el llsat, .... w H.ı. ,...,. ,..... meldalta 

cwap Myer ft ... ..-, da eliae almlflı, Wr bl,tk:ek .... 
• .... laldacla ...._.. de altaa laamla-.tı. Her llrl.W 
ı.ti7orcla. Ne ura,m. M ,_.. Bekri llutafap .....- " -
prl ...... W..Wclu ... ... •• ,... ~ 
da _.., _,_ ld W. ldlemet- Koca Bekri, ._ bir .... 

re,. ,.1ma 7olll 011 ,._alacak ..tae la..,. ılrcll, -.... Wr 
bir acluia ....... ...,.. ....... ...u: 
bihtlfler ndeclirU faab Jiiit- - Pacliplaıml ·dedi· B+lacla 
ilk laW..ıal 11aldama,. P:•..- oa sGade pdecek aclam .,.,_. 
1arda. ....... Ben tldememl 

Bekri Mutafa de kadela ar- HIDklrıa 1111 ba,ntle .... 
lfadqhjı edealer, fimcll kulakla- bpamrkea .. eliadekl ..utap 
nm kapa1a dikmlflerdl, tellab 1.,. cltferk• o. ,- aak•ce 
dlnliyorlarcla. O da paelerial ..ıa. •erwek .._ t.kecll-
flllre tiflre, balldu •ta,,....w.., 1on1a. 
maci&etial iltly• "'8ktna f.,. Yapdamapcak lfleıl ,.ptıı-
maaım ba1kan1ordu. mak latiyea bir mllatebit bllklm-

- BabaJlllt .,.,_.., &.tele- cWa, IWk aallllDa, aacak ba b
ela OD 11Dcle p~ Jaaba,iiltf clar lJi Wi ... ftrllellillrclif v......... .. .. 

Bilmecemiz 

Geçen Bilmece· 
mizi Doğru 
Halledenler 

Birer Albllm Kmnantar. 
Antalya Ortamektebl birinci ıın 
88 11 .. tOre, Jatanbal kıa liıeal 7 
O.Tide, Eatlphlr Sakarya mek 
bttlnol 11nıftan 470 Büaeyln 
Be7ntlu Tatılm Bocbade IOU
numara4a Eli K.aanofanaldi, latan 
tıs Ortamettebl ltlııol ıınıftan 
Lbıla Sellml, Adana lnG:ıl tlkm 
tep b9flncl ıınıftan 6J3 Fenl7e, 
1aı Amarikan kolltji ta1ebeılnden 
lluıtafa Ceımf, Hasköy Keçeo.lptrl 
namarada Zehra Ne,et. Afyc>nkarahl 
Uıeal birinci ıanıf talebeı·nden 
RGıta, Cumhuriyet OrL,mekt, bt tlç 
el aınıftan 63 Leaaaa Hanım 
Be1ler. 

.... Kitap ICann ..... r 
Ankara ortamektebt birinci ıınıf& 

4aa 21 Mehmet, Capa Si inci llkm 
tep 142 llahlddln, KaragtlmrGk 2'1 f n 
llkmektep talebednden lSl Sallba 
lnkll&p liaeıt 8 lnol unıf talebeılnd 

178 Ahmet Naci. Jıtanbul kıı o 
mtk\ebl talıbellnden 2U1 Zahide 
Jtonya ukırt ortamô&eW altıncı u 
tından 4910 Kimli Atalay, Ankara 
ta mektebi birlnol 11nıltındu 8JO 
Jatanbul kısorta ••k&ıbl a inci 1 

talıbeılndea 183 Sabahat Emralla 
latanbal Nun0tm•nlye Jılenpne tok 
No. 14 fıen Se:fJıatıın, Katah7a 
rltP&f& aıektebl a lael 11nıf11u1a11 
Ali Oallp, Oul O.manpq ortamtk 
blradH 4 Satbl, Zoguldü ortamet 
\lndn 11 Faat, latanbul kıs ortam 
tebl talehllnden !68 llatbale Tala 
Adana erkek U...l 1 lnel nnıf tal• 
alndea 4-5 Bekir Sıtkı, Çemberli 
ta~bikat mektebi S Onca 11aıfmd 

115 Gökm•n Sellhatt n l 15, Çan 
ortamıktebl 1 inci 11n&f talebealud 
93 Vedia, Adana a kin an uıanl m• 
tebl 5 lncl ualf talebellnd• ,. 1149411 
Çapa 80 aaea llk••kwp talebeılncl 
1'7 ŞQlı; ran, lımlr zafer ııı flktebl .& b 
ıınıf tale~ealnden 8 •a &1ma, AD 
unatler ••ktıbl lbsarf l tnet mdıa 
18 Kamil S., •• Ha um1ar. 

..... ........... oen...t .......... 
lsmlr erkek muallim melttebl 1 in 

11nıfından il A. Cel&leUla, Bali 
Altınord11 mektebi 4 aaeı tınıfıa 
465 Oellk, Jatanbul lna -ortanıetw 
8 Onctl ıanıfıada 466 Sallba, S•ftl 
ortametıeM ı lacl llD&f talebtda 
70 NesalW Basa, lamlı DetlrmeD 
oaddeal Cami ıok~ • ••manlı 
lbrablm, Gul Oıtmanpqa ortaee 
ı lnel 11ndtaa 473 Halit, lata 
erkek Uaeal 1 inci 11nıf taıebellncl 
976 llHdettla, Aıakara Neoatl 
mektebi ' aneG 11nafaadaa il! 
Beyotlu merkeı Rum kn ltkm 
ı lDol aındaacla" • Artlaltt İltan 
kıs orıamektebi 1 lnol llDlflD41aa 1 
Feride BaıMI ·-. Beyler • ......... " ......... 

lltanbal 10 anca mr>)ı.p.. W 
ılndea Cllll Tabun, .\11!111 
TuJuı llQıektebl 8 lnel ~· D 
U Veli, ArnaT11t'kG1 !& lnol lrlm~ 
talebeeinclea Adnab, Toku'cı. ·o.~ 
aektebl 1 lael •ını'ılllan • • 
8'fofhl 88 laol .-..-a ınl• 
an 81 Nimet Jamal, • .._ 
,... Ubatktebl ı inci •ıfııcJaa 
NllGter. lttaabal 7 hıel ıı...-ttp 
..Uodıln 115 Zekerl1a, ~"1 1 
Ukmıktep t l ad tınifıa4~* -&fi 
bet, Aatara Cbiburlpt tHlltM 1 
ou 11o&fln4a• 111 • ..._...,, Bab1• 
Erkek ortaMktebl 1 loel ... ı 
beltadın 11' Dhaml. TGrk llHll 
bealad•P 86 Nea:ıhat, letanb•l tıs 
ıl tale~Hlndea 83l Yerlba. Da 
ortamıktıbl taleb11lndea IO * 
g...a, Us•akôprQ Oaıl Ua~ın•t 

mn&ebl ' anca ııa&fta:ı it ı Sa 
Kad&kG7 Oulpata meklebladea 
llban Aakara Bialm aektt-p 8 
11nıf tal•b•ılnclea HO Odaf 1 

erkek llulllm ••ktebl 14 1C 
Edin• Lalıtablapqa llk•ekteaıl t 
oQ aaafandaa 1 Smla-. Ankara. 
111111 ltlaol •..ı-•claa ı.~Ba..._ 
ortamektebl taıebelbadn m ,ı 

1en, A4aa• IDkll&p mektebi f" 
tualf talebeÜDchla es llıbme& ...... , ..... , ..... 
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6 KAnunusani 

Ziraat Bilgisi 

Kokot Dorotl •• •· 

"Kadııun fendi erkeği yent. 
ı&zU uman zaman yeni bAdise
lerle doğruluğunu taıdik ettirici 
bir mahiyet alıyor. Filhakika ka• 
dın kurnazlığı ka11ııında erkek· 
lerin apııup kaldığı çok g&rlll· 
mDıtnr. BugUo ıu ıDtunlarda size · 

naklettiğimiz hAdiıe, kadın fen• 
dinin mlldhit bir teıaburünll apa· 

• 
çık g6ıtermek itibarile Gzerinde 
durulacak bir meseledir. Lutfen 
dinleyiniz: 

Amerikanın Nevyork şehrinde 
gllzel, fettan ve kokot bir kadın 
vardır. Gnzelliği 11yesinde daima 
kibar, muhitlerde dolaıan bu ka• 

dıo bilekirlık itibarile de eısiı 
bir kokottur. Miı Doroti Norton 
iımllo anılan bu kadın, buıOoe 
kadar tamam yirmi beı erkeği 

bnynlc bir maharetle aldatmıı, 
hepıinl teker teker aoymuı ve 

ıayam dikkattir ki zeki kadın 
bu macerayı kimseye ıezditme• 
den idare etmittir. 

Miı Doroti'nln en bnynk mu
vaffnkiyetl, ıu kahlmamıı bir 
kokot olduju halde kendiıinl 

so POSTA 

Mleter Conamen 

birka~ yOı bin dolan kolaylıkla 
cebe atmaktadır. İtte hileklr 
kadın iki sen• gibi kısa bir 
müddet zarfında pefine dOıen 
yirmi beı erkeğin hepsini doları-
dırmıf, hatta bunlardan ba:ııla
nm aon meteliklerine kadar ıo
yup aovana çevirmiftir. Hatta bu 
arada bir de facia olmuş, koket 
kadının ıeırdazedelerloden Miıter 
Consmea iaminde bir srenç uğra
dığı akibet karıı11nda aklmı oy-

natmıştır. Genç delikanlı bu ka
dına bir baloda 16nlll vermif, 
kadın masumiyet rolünll mu-

ma'ıum ve gllnibııı bir kız gibi 
satmasıdır. Bu sayededir ki bu 
kokot kadın ıimdiye kadar bir 
çok erkekleri kand1rmıya, onlann 
aervetlerini toymaya maYaffak 
olmuıtur. 

Mia Doroti'aln kachnUlr cali
bni çok yOlcHktir. Bu Hbeple 
111acera pe~inde dolapa erkekler 

Rif'te 

kendisin• çok çabuk ı3atll •er
mektedir. Hele tecrDb9i• deli· 
kanlılar bu kokot kadının kafe
aine ıirmek hususunda •D rtızel 
birer avdır. 

Miı Dorotinin uıulD gayet &a
ılttir. Kendiıine kibar aalonlarda 
iannl veren erkekleri, zeki kadın 
bllyOk bir masumiyetle kabul 
etmekte onlara derhal izdivaç 

teklifinde bulunmaktadır ilk aık 
heyecaııile bu izdivaç teldi-

finl cazip g8ren ıevdab de
likanlılar dliğlln glinllne inti:ıaren 
niıanblarım memnun bırakmak 
için her tUrlll fedaklrhğa kat• 
lanmaktadırlar. Bunun neticeai 
olarak koket kadm bir bamlede 

• 
isyan 
Hareketleri 

Kahire (Hususi) - Madrltten 
buraya ıel•n haberlere 16re 
lıpanya orduaunda vazife alan 
Rifli aakerler araıında bir lıyan 
hareketi başlamı§tır. Fakat lapao-
ya 81keri bu lıyanan daha evvel 
haber aldıi• için geniılemeeine 
meydan verilme111iıtir. Bu layanı 
idare edenlerin baımda meıhur 
Rif kahramana AbdUlkerimin ar
kadaıl.ırından Abd011elAm bu· 
lunmaktadır. lıpanya bUldimeti 
e•velce bu zat hakkında buıusl 
bir af kararı ç.ıkartmııb. Son 
iıyan hareketinin istihdaf ettiği 

1aye ıudur : lıpanyalJan Rif'ten 
atarak Rif• l.ltiklAI temiD et-

mektir. 

r.:,aldyetle :Jlllranlı Conl" 
men'i kolaylıkla kandırmıı, 

\• onunla evleneceğini a8yle
~ miştir. Bu a&uere inanan 

/'/ genç delikanb bntoa aer
•e\inl hileklr nişanlııının • uğ
runa Arfetmit. ona yüz bin
lerce dolar vermiştir. Kokot 

kadın, delikanlının paralan bit
tikten aonra bqka erkekleri 
kandırmaya koyulmuı ve bir glln 
kapısını çalan Mister Conımeo'i 
kovmuştur, Baıma gelen feliketi 
o dakikada l ütün içyOıile anlı
yan genç delikanlı evine gitmiş, 
saatlerce ağlamıt ve bu teessür 
araıında aklanı oynatmııbr. Fa
kat bu macera, her bidiıe gibi 
günün birinde patlak vermiştir. 
ttileklr kAdın bir borsa ıim1arile 
geçirdiği aon macerada yakaya 
ele vermiştir. Mister Allen Mak 
bmindeki bu adam Miı Dorotiye 
evlenme teklifinde bulunmuft kadın 
ayağının altına yeni bir av gel-
diğini heup ederek diier erkek· 
lere oynadığı oyunu onada oyna
mak lıtemit, fakat açık sıaı bir 
genç olan Miıter Ailen vaziyeti 
çabuk kavnyarak ıoyulmaktu 
kurtulmuş, aynı zamanda Polise 
mliracaat ederek bu 1evda dolan
daracısı kadını haber vermiıtir. 
Mis Doroti ıimdi tevkif edilmiı 
bulunmakta ve kendisinden beıap 
aorulmaktadır. Ancak mevdazede
Jerinden dolandırdığı milyonlann 
tek meteliğini bile bulmak mllm
kDn olamamııtır. Hileklr kadın 
acaba bu paraları ne yapmıştır? 
lıte or&11 meçbuldurl 

IGeçen Bilmece
mizi Doğru 
Halledenler 

( Baıtarah 6 ancı AJf ada ) 

Ankrra mıntaka unat mektebi dOr
dtıncU sınıfından Ramaun, Beyotlu 
Jtalyan mektebi 5 inci ınnıfından lleh· 
met tzıet, Adana erkek lleeıl 1 nicl 
ıınıf taleboıindeıı 847 Kemal, Kabatat 

erkek llıeai 1 inci eıfından 1034 Yavuz 
Neıet Bolu llkmektep 4 Oncil eınıftan 
179 Ali, lıtanbul Aksaray Hilll mek· 

tb~i 1 tncl sınıfından 65 Şahap Ziya, 
Erkek muallim mektebi 8 Uncu 111nı
fındao 836 Oemalettlo, Ankara Orta 

ticaret mektebi 11J8 Semiha, Eıüp 87· 
inci ilk mektep talebeıinden B. lbsan, 
Jıtaobpl kıı ortamektebl 2 inci ıınıt 

talebe11lnden 890 Mebrüre, Salihli Al· 
trnordu Bkmektebi talebe1lnden 160 
Ra~ml. Betlk1at llban Mkô 21 Daca .. 

Snyfn ; 

Yeni Vergiler 
Sofyadan verilen malOmata 

g3re Bulgar Hilkumefi yeni bir 
vergi layihası hazırlamııtır. Bo 
llyihaya göre, 1&o'at ve ticaret 
erbabı senelik vergilerini ayd• 
bir peşinen 6diyccek1erdir. 
Vergilerini vaktinde 6demiyen
lerin ticarethaneleri kapabla• 
cakhr. 

Sofyada Bir Cinayet 
Geçenlerde Sofyada kanlı ft 

mOtbiı bir cinayet olmuştur. İki 
sabit ebemmi7etaiz bir meaeledea 
dolayı kavgaya tutuımuşlar, bune 
)ardan biri diğerini tabanca il• 
6ldUrmllı, katil yakalanmıtbr· 

Bir Suiistimal 
Yunaniıtanda Garbi Trakyadı 

Atmacah ka1abasanda bir belediye 
ıuiistimall olmuş, 250 bin draba 
çalınmıştır. Bu hAdiıe llzerine 
kasabanın nahiye mlidllrll tovki• 
edilmiştir • 

Çiftçilere Kolayhk 
Atina gazetelerinin verdikleri 

mal6mata görei ziraat fırkua 
reisi M. Sofyaoopluı ziraat nazın 
nez.dinde teıcbbüate bulunmue 
ve Milli bankanın çiftçilerdeD 

aldığa faizin indirilmesi buıuaunda 
banka nezdinde tetebbllat• bu
lunma11nı rica etmiıtir. 

Haber abnd ğına nazaran 
ıiraat nazın, M. Sofyanoplua'a 
giSnderdiği bir mektupta, arzu 
edilen ıeyln Milli banka tarafıg. 
dan kabul edildiğini ve rençpel'-' 
lerden alınmakta olan yüzde on 
Oç faizin yllzde dokuza indirlJ.. 
dij'i4i bildirmiştir. 

iki istifa 
Atlna gazetelerinin yazdıkt... 

nna nazaran, Amiral Lul v 
Foku vazifeden çekilmek için 
Harbiye Nezaretine birer lıtifa 
takdim edecelderiol aöylemir 
lerdir. 

Me1elenia doğru olup oım ... 
chiı Bahriye Nazır:ndan ıGrul· 
duğu zaman, kendisine biSyle bb 
iıtida Terilmediğini ıCSylemiıtir. 

radıı. Melek, tzmit Yenituran mektebi 
4 Unca 11nıfında 73 Hasan Fethi, hmb 
erk.ek muallim mektebi 8 UııcU sın1fm· 
dan 78l Ali Rıza, Kadıköy erkek liseel 
68S H. Selim, Adana Seyhan mektebi 
5 inci ıınıf talebesinden l-!9 Muhiddin, 
Rami 83 OncU ilkmoktep 3 Oocu sı· 

nıftan 822 mesruro, UskUdar 22 lnct 
ilk mektep 2 inci ıınıltan 88 Nazif 

Hikmet, Sivu Fevzip:ıta mek.tebl 6~ 
Necdet BUsnU, İstanbul kıı ortamek• 
tebi talebesinden 220 :Fethiye, Eıkite
btr ortamektep 1 inci Mnıt talebeıln 

den ısa Haean, Jaatanlrnl 16 ın 
Ukmektep talebeeiııden S63 "asım, 
Adana lnonu mektebi 4 Uncu ıınıftaıı 
288 Meserret Hakkı, lstanbul 12 incl 
ilkmektep 8 ıınıftau 878 'l'ahaio Bey 
•• Baıumlar. 
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!
Matbuat 

İTTf BAT VE TBBAKKI Balosu 
Matbuat Cemiyetinin .eaeUk 

muazzam balosu kAnunuaaninbı 
Jlrml eekizincl eumartUI glhal 
akıamı Makılm ıalonlarında ve
rilecektir. Bu tarih ayni zamanda 
ıeker bayramını11 ikiaine teudnf 
etmektedir. Balo geceıi eğlenen
ler erteaf ıınnn istirahata fıroat 
bulacaklar ve bayramı hoıca ve 
eğlenceli geçirmiş olacaklardır. 
Matbuat Cemiyeti Heyeti lda· 
resi dUokU içtimaında balonun 
mükemmeliyetini temin için lazım 
ıelen tedabiri ittihaz eylemiştir. 

Galatasaray 
izcileri 

- Hu lınkkı mah/uzdur. - Naıl do/da?. lzmlr, (Huıoat} -- Yuna ' 

daa d6nea Galatasaray 
lcri ıehrimi.ıe geldiler, dil' 

ıam llzerl lstanhula harek 

___ , ____ _ 
Tt.frika No. 27 

Naıl Y.,atlı 1 .. 
Naıl Ôlda? .• 

Ermenileri Devletimin En Mühim 
Hıdemahnda KulJandım 

tiler. 

Gnndllz •aat 
U5,30 da 
Aakşam saat 

21,30da 

j 
!s~nhul Be 

ŞehirTr"y 

111111111 latanbu~ buna memnun oldu. 
ÇOnkU Abdülhamit, en ziyade 
Uön Türk)lerin ittihadından k"r
kuyordu. Bu •uretle ikiye ayn• 
lan kuvvet. tDpheab biribirile 
mücadeleye girişecek ye Ltan
bula karşı olan hücumlarıw ih
mıll edecekti.. Ancak latanbula 
dllşllndUren birşey vardı. O da; 
buglln damat Mahmut paıa ile 
oğullanm kazanan •• 1ann da, 
bunlar vasıtasile diğer birçok 
Uan Türk)leri kazanmak ihtimali 
olan ermeni komiteleri idi. 

latanbulda yaptıkları kanh 
tqebbiisludea hiçbir netice elde
edemiyen ermenileria, fimdi 
Tlrklerle ittifak ederek umumi 
bir kıyam vDcuda ıetirmeJeı:i 
ihtimali vardı. .. 

Nitekim M:ıırda Ermeni ko
mitecileri aruanda bir kongre 
aktolunmUJ Ye bunda en büyOk 
Ermeni 1.:omitecileri bulunmu~u. 
Bu kou2rede [Eskiden, (Troıak) 
denilen ve bilibare bnZ1 istihale· 
ler geçirerek J · ( T aınak ) ismi 
verilen komite ile ( Hınçak ) ko
mitesi tamamen birleımiş, bllyUk 
komitecilerden ( C;hangüJyan ) ID 

teklifi üzerine şu kararı Yermişti: 
[ Şimdilik ( Müstekil Ermenis

tan ) tikri bir tarafa bırakılacak, 
sadece Osmanh ülkesinin bugün
kü idareden istihliıma gayret 
olunacak ••• ] 

AbdUlhamit için bu karar, 
,ok mfttbi~ti. MDıtekil Ermeni•· 
tan uğruna çalıtan1arın kafa 101 

kolayca ezdirebiJirdL Ve, Olkesini 
parçalamak istiyenlere karşı 

yapbğı bu muamele ne kadar 
balı Ye ne kadar ıedit olurM 
olsun, bunan için bütOa diinya 
on<& hak "erirdi. Fakat.. Or
taya atılan bu fikirle, devletin 
bugiinkü idare•inden 1nemnnn 
olmıyan Türkler de beyecane "elir 
Ye mU9terok bir isyan huaule ~e
ürirlerae, AbdUlhamit bunA karıı 
ne yapabilirdi?.. Orduları bare 
kete geçirmek n aıilerl tedip 
etnıek mi? 
Hay r.. Bu, AbdtUhamidln biç 
iıtemediii bİl'leydi. 

Bunun içindir ki Abdftlbamit, 
Ermeni komitecilerile, kendi aley· 
blude bulunan Türk daYacılannm 
aruuu bozmak istedi •• (AbdOJ
bamit devri) taribinia çok gizli 
bir köıesine •·k·ş•p kalmıı olan 
fU eararen~a wak'ayı husule ge
tirdi. .. 
~ray1 Devlet .Azuıadan Dad

yan Artin paıa bir &lln anaaun 
M4beyne çağmldı Ye derhal Af>. 
dlllbamidin huzuruna çakaralda. 
Abdülhamit pqaya birçok ikram 
" iltifatla bulunduktan •onra fU 
mlvi .ayledi: 

- Ermeniler, u rlardanberi 
bizimle beraber yaftyOI'. Ecda
dım, bunlaft bir çok iyiliklel"Ôe 
bulunduğu gibi ben de eliınden 
ıeleni yapmakta kusur etmedim. 
Keooi erini devletimin en mühim 
hideusatmda kulland.m. Mü•lü
aıanlardan hiç ayırt etmiyerek 
r&tbeler, nişanlar Yerdim. Gerek 
rubant vo gerek ciıman1 bGtlin 
iflerinde kendilerine lcolaylı!c 
ıöstcrdim. Halbuki, bq on Rua-

Şurayı Devlet eza•lnden 
Arlln pa .. 

yah seraerJ Ermeninia ,Udnden 
bir çok fenabklar oldu. Burada 
refah içinde yaşayan saf ermeni
ler arasında da komitecilik fikir
leri buaul buldu. Amma haklı. 
amma haksız; birçok ermeni 
kanı döküldü. Bunun mes'ul Ye 

müsedbibi, biz değiliz; bu komi
te4ilcrdir. 

Bakınız, sanki bunlar kifi 
gelmemiı gibi timdi yine bir ta· 

kım ifsadatta balunu1orlar. Yine 
birtakım hareketlere teıcbbilı 
ediyorJar. •• Siz, Ermenilerin blle 
ynklerindea Ye en ziyade yaziyeti 
muhakeme edebilenlerdeminiz. 
Bunlara auihat •erin. bu fikir
den yaz geçirin. 

Abdlilbamidin bu ıazlerl. bir 
mukaddemeden ibartti. Nitekim, 

Dadyan Artin Papaıa derin bir 
allk6t ile kendiain.i dinledikten 

aonra. elinden plea hizmeti ifa 
etmiye buır baılundujuna dair 
temiaat •erdiği uman ad mak
udım ....... t1. a&,ledi: 

- Şimdi ben, bu komitecl
lere aaaihat ftl'lllek, onlan ba 
fikirlerden 'YU aeçirmek için. 
birini g&adermek iatiyorum Ve 

bu huausta aizdea lüzmet bek
liyorum. 

DedL 
Artin paşa, Abdl\1hamldln 

bu teklifi karşısında titredi. Çün

kO bu teklifi kabul etmek, onun 

yapamayacağı bir qti. Derhal ıu 
cevabı Yerdi: 

( Ark ası Tar ) 

Karacabey' de Bir Ecnebi Şirket 
Şeker Fabrikası Açacak 

( Baştarafı 1 inci sayfada- .- - - Türkiyede teai• edeceği batka 
mevkiinde buluııuyorum. Teklif· ı nal fabrikalar için lium olan 
lerimiz şunlardır: k 

ma ine ve malzemeyi rakiplerin 
1 - Karacabeyde bir şeker fiatine ubn alacakhr. 

fabrikaat tesisi. Bu fabrikanın 
Bu 8Uretle lalkiunet, hiçbir 

bina ve makineleri Ye aaircai gibi yllk alt na girmeden memlekette 
te.iı Ye itletme mııısraflan da birkaç sene içinde birçok fabri-
tamamen bize aittir. 

kalar ve ıınat mllesseselcr tesi· 
2 - Grup, tekeri bükümcte 

ıine muvaffak olacaktır. Yapılan 
maliyet fiati ftzerinden Yerecek· 

mukaveleye gire Karacabeyde 
tir. Grubun fabrika için koy- kuracağ.mıa fabrika aon ıiıtem 
duğu aermayc; on ıene iç nde 

Ye milkemmel bir teker fabrika11 
bu maliyet fiatine ithal edilen olacaktır. 
itfa parasile dotdurulacak Te 
fabrika tamam ve mllkemn•cl bir 
halde meccanen hftktimete ge
çecektir. Hlkürr.ete teklif edilen 
bir kilo şekerin maliyet fia1i 
fewallde ucuzdur. 1 eldif ettiği
miz fiat lizerindcn hlii .. 6met ıe
nede bir buçuk mi ynn lira k a

zanabilecektir. Fabrika, ilk ••· 
neleri elli bin ton panca' itliye
rek sekiz bia ton :teker iatilnal 
t'decektir. Bir buçuk milyon li-
ralık kazanç ta bu is!ihaat tiıe
rinden hesap edilmiftir. Fabrika
nm tesiıi için ( 27 ) mityon frank 
aarfedilecektir. lstilasal edilen 
tekerlerin maliy•t fiafü,deo gru
pun hiçbir intifaı yoktur. 

Yine mukavele mucibince bu 
fabr,ka emsali aruauda numu
ne olac kt r. Teklifimiz memleket 
ve bükü.net jçin çok faydalı ol· 
duğundan reddedilmesine ihtimal 
yoktu ve öyle de oldu. 

Bazı gazetelerde, bnkumetio 
ha falmkayı Karacabey' de değil 
Si•as'da tesis edeceği hakkında 
bize t-kJif yaphiı haberim g6,.. 
dftm. Üç aydanberi devam edea 
Rliiıakerelerimiıde bftkt1met tara• 
fmdan böyle hiçbir teklif yapılmıı 
değilrlir. Mnkaveleyi imza eder 
etmez derhal tesisata hntlaya
cağ z. Bu ay içinde bu İf e hafla· 
mak mümkUa olacağanı k•ıvvetle 
tahmin ediyoruz." 

O geceye mabıua olmak fiıe
re mühim mikdarda kotyon 
teni edilecektir. içinde çok 
kıymetlileri vardır. Bunlardan 
bqka cemiyet mllhim ıOrprizler 
hunlamaktadır. Davetiyelerin 
Matbuat Cemiyetine mOracaat• 
lu alanm ... llzımdır. Elbise mec
baridir. Telefon: 20087 

llatlMlat Cemi1eti tarafındu 
..,.tip edilen 

9933 
ALMANAt>I 
pkta. Her kitapçıda. bulunur. 

Fiah 1 lfrl\dır. 

Sehrimizin bOtnn müuevvt:rleri 
Darillfibaun müdaYimleri, Genç
ler •• Iİnemada hakiki bir 

yenilik görmek lstiyenler 

MELEK 
ainema11na koıaçaklar Ye Ame
rikada yap lan mllsabakada 

birinciliği kannan 

iKi YOZLO ADAM 
Harikalar filmini hayretle 

göreceklerdir. Ra)leörU J 

ROUBEN MAMULIAN 
Mümessilleri : 

FRIEDRIH MARCH 
r~IRIAM HOPKlNS 

- Fransızca sözlü • Filme ilin : 
Dünya havadiılerl gazetesi 

G L'OR Y A'da 
U ikinci Klnun, Çarpmb• 

Alqamı Sinema •• 

MONIR NURETTiN KONSERi 
Yeni n gftzel pr<>gramile 

Mum SöndU 
Yaı.an: 

Muaahip Zade 
c..aı a., 

Tarihi Komedi 
8 tablo 

UMUMA 

llL 

ERTUGRUL SADETTi 
T. A. T. Ku,dill Ti ya troı 

Bu ~ece: OTELLO 

Sinemaainda 

/KARAGÖZ' 
1 FiLMi 

25 .ene evvel bir 

KARAGOZ Gecesi 
Oynatan: H A Z 1 M 

1000 metro 3 kıaım pro 
ilive olarak g&ıterilmekt 

Tllrkçe aöı.ln, ıarkılı 

FERAH 
Her akıam feYkallde pro 

VORTLAY'lat 
LEFT ve RIAEHT'l 

Viyanadan bugUo gelen 

APT /.N ZOREL Ye TU 
' BALE HEYETi 

ETUAL 
Bu&ftn Ye yann soa olar~ 

110,Uk op .... t 

VIKTORYA ve HOSARI 
GRETEL TEIMER • MI 
BOHNEN iV. PETROV 

taraflarından 

AB Tİ S TİK Sinemasın 
ANNY ONDRA ve JEAN DAX (Mister Braun) 

Bir kaç i(Ün daha iraesine deYam edilecek olan 

K i K i 
Fransızca ılSzlQ Ye şarkılı filminde g5r0p diD1emck llzere l.tanbu~ .__lll!l_B. dört l<ö~esind'"n halk l<iitlelerl koşmaktad r. 

Zengin re esrariı Hindistan - lir lngHiz kızı ile seviş .. 

KERİM .... RACA'nın OÖL 

RAMON NOV ARR . 
Grupun bük6metten istediji 

ıey yalnaz ıundaıı ibarettir: 
Hrıkümet puncar ve k&mUrQ 

fabrikaya temin edecek •• mu
MAJİK SİNEMASINDA 

BUGÜN kabilinde ıeker ılacakbr. 
Htıkumet bu işte temin ede

ceği senevi intif aıo yansile bu 
grupun mensup olduğu ( Erste 
BrOnner ) makine fabrika11ndan 

ORTA MEI<TEPTEN EMilveARKADAŞLA 
U>OO çoc ~: : ~:7e nq't! v i ,..r. ~:., ·.. ~ .. "ı ı•07, s:7. de alkı~lavm &. live: Radyo dlinya tıandisterl-

Bu P. ZAR ~kşammdan itibaran M A j İ K Sinemasında 
LLY DAMİTA-ADOLPHE MENJOU 

s FENKS KONUŞTU 
._ _________ ... Maurıce Decobra'nın aon romanlu odan Atk- lhtiru - Heyecan ve 'ehvet filmt _. _______ ...,.. 



!rrilttr• ıraumetl tıırahndan r."w 
Jh:. ne lıedlye edilen eserli\ tere'1'ft.,~ 

.Jc CA AKKALE 
- 195 _ Y•zan: C~n~,al 01lantl•t1 

k1156 ıncı Liva Çamtepe-
sinde Bulunacaktı 

Jcneral Hun ter - Weston taar
I kuınanda etmek üzere Jene

de 1 !ı · · · ' inua e yı taym etü ve P• 
~ lerübioi do ona bıraktı. 
lbdiatan livasını da alan kendi 
kaaıııdan maada 52 inci fırka· 
8 156 ıncı livaııda baı kumao
Duı ınüaaadei mabsuaaıı ile 
~eral ( de Lisle ) oin emrine 

etildi. Topçu kuvvetlerine gelince 
• ncra) ( de Lisle) bunlann tew

t .111 istediği gibi tertip Te 
lllİlbinde aerbest olmakla bera
·'' kumanda doğrudın doğruya 

,.) ınci kolorduya bırakılmıtb. 
.. ••r:ruz için tahsia edilen topçu 

llıvveti 12 İngiliz ye 9 Fran1ız 
~owitıer topu da dahil olmak 
lzcre 77 toptan ibaretti. Ancak 
flbilden aç k bir mahalde mevki 
IL.cak olan bir krovaıör ile iki 

rpido muhribi de topçu ateşine 
'rak edecekti. 
ln~Jli:ılerin topçu mDhimmab 

•la çok at miktarda idi. He· 
18 librelik toplar için bir 

btnlık cephane bile yoktu. 
aanıafih HeUes cephesi için 
~li. edil~n mtıbimmahn Uçte 

aJ ~~d;u kUçük taarruza te~k 
l .t.... •e bu suretle cephenın 
ru:ıunıu" k" t . : gu nispeti de temer uz 

e hrdea topçu ateıi enelki taar• 
u:ı! , 
1 

arın hepıinden daha kuvvetli 
du. 

GeınlJerin ve Franıız Howitzer 
J 0P1"1nıra ateşi de dahil olduğa 
~llera) de Lisle bir g&nlük mu
ed ~~e için 12000 atıma kumanda 

-' h. el>aJecekti. Hakikatte bu miktan 
Yli tecavftz etti. 

1 il Jel'erd de Lisle 86 ıncı, 87 inci 
,~1•~a Hindistan livası ( J ) işa
.. :ı 1 •ıperlere ve Zığındere mev· 
... eri . • 
ı· ne kar" ve ica bmda 88 ıncı 
:~ ile takviye edilebilecek olan 
. •ncı livayı da Çamtepesi Dze

l'itı:!cki (H) işaretli siperlere ka~ 
•t•ketrncyi kararlaşt·rdı. 

'1aiyetindeki zabitanın kısmı 
:laı:n, henüz lngilterden gelmi' Ye 
,ecrtıheleri de az olduğundan, le· 
tııtru:ı hakkında tanzim ettiği tali· .;t .. oldukça mufassal olmuş ve 

ga Yukarı on sabifa tutmuştu. 
'tl•t? aarruıa sabah saat 9 da Ho
"~ :Zer ~opları, topçu kuvvetleri 
lflı it8'ıler taraf ndan yaplacak 

~ bobardımanla baş~ 

8QN POSTA 
~~----~ MJad. Ha.adla n Hallı 
l raıeten 
date: lıtanbula :rat laptfy•ı 

Çatalçe,me ıokatı 20-

:•ıtlon.a leWıbul • 20203 
'r o.ı., lı.utueua lıtanbul - 741 
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4Go ....... 
''o • a " 
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~'Jl<.l'.r 

1400 • 
800 • 
300 • .._ 

lıt,l&t •vrak geri vertımu 
ı.,,I\ 'tı 4-n ınea•uuyet alınma 

n IDeluupl ara (O) lı.W'llfld 
A.dre8 4ouı ilbaıl llıııudır. 

G 
9tlıttrllmcal (20) kuraıtur. 

~~t·-•·ct. -"""7""'---~ ı..w ,.~ .• , ........ , ... ı.,.. ...... h,_ ........ ... 
9ittlr. 

nacaktı. Saat 10,20 de aahra 
toı:ları telörgü manialar.nı imha 
edecek we bu bombardıman ara
sında mitra'yozlar da Türklerin 
ileri siperlerini Z ğındere'nin Şark 
laranndan yan ateşi altına a&la· 
caklardı . 

Saat 10,45 da (Boomerang) 
mnstahkem n1cvkiine tevcihe edi· 
len topçu ateşi kesilecek ve 
87 inci livanın bir taburu bu 
mevkie hücum edip zaptedecekti. 

Saat 11 de bütiin toı-çu ateşı 
kesilecek ve asıl taarruzun ilk 
safhası başhyacaktı. 87 inci liva 
Zığ.ndere e rtlarile dert:deki üç 
sıra siper batlmı ta ( J. l 1 ) işa· 
retli sipere kadar zaptedecck, 
aynizaman da t 56 ıncı liva da 
Çamtepsinde kendisint'I tahsis 
edilen hedefi elde edecekti. 87 inci 
livanın sol cenahı, kayalıklardan 

iferliycn Hindistan Iivasın n müfre
zeleri himaye edecekti. Bu livamn 
diğer müfrezeleri de, zaptedilir 
edilmez (J:l I) işaretli ıiperlerin 
cenup kısmına işgal edeceklerdi. 

Ta11rruzun ikinci safhası, 11 ,50 
de bficuma kalkacak olan 86 ın .. • 
liv nan LJ: 12) ve <J: 13) ıiperlt • 
ni zaptetmesinden ibaret olacakLı. 
(j: 13 işaretli siper zaptedildikten 
sonra 86 mcı liva bu siperlerin 
sağ nda ve Zığmdereden (H: 12) 
işaretli ıipere doğru uzanan bir 
hath işgal edip yeni bir ıiper 
hatb kazanacaktı. 

Taarruz.un ikinci ıafhası ema• 
11nda, Hindistan livasının ban 
mftfreze)eri, ıol cenahı himaye 
etmek için yine ileri hareketle
rine devam edecekler ve (J: 13) 
iıaretJi ıiı:er hatt nm zaptından 
ıonra hattın ıol cenahını uhile 
kadar temdit edeceklerdi. Piyade 
kuvvetleri Oç ıaf üzerinde, yani 
bftcum, muavin ve ihtiyat lcıtaa• 
tından mOrekkep olarak ilerliye· 
ceıdi. Hava ç~k s cak olduğun
dan efra çanta taşımıya('aktı. 

T c; pçuya yardım etmek için 
de yeni bir usul ittihaz edildi. 
Hncuma iştirak edecek olan ne
ferler arkalarında müselle.!1 şek· 
linde birer parlak teneke par· 
çası taşıyacaklar ve bunları zap· 
tettikleri ıiperlerin en yüksek 
noktalarma koyacaklardı. Bu 
suretle topçular da vuıl olunan 
noktayı bileceklerlerdi. 

Eu müşkil ve en mOhim va-
zife, Zağıudere ıırtlarındaki efra· 
da isabet eden yazife idi. Bunun 
için de elde bulunan topçu kuv
vetlerinin en çoğu ( J) ifaretll 
Tnrk ıiperlerine tevcih olunmur 
tu. ( H ) ipretli ıiperlere yapı
lacak taarruz iıe daha Wlfif top-
çu ateıile himaye edilecekti. . 

Son günler sarfında l?glbz 
mevzilerit1in teşkilat.oda bır ~ok 
yenilikler ricude getirilmişti. 
Zığmderenin aizma ve ora· 
dan Zığmdereyi takiben yuka· 
rıya doğru bir araba yolu 
inıa edilmişti ki bu yol dilşma· 
nın hem tarassudundan hem de 
ateşinden maaundu. Ateı batbnın 
her k.smmda aşağıya inmek ve 

ukanya çıkmak için huıusi ge· 
Y.t siperleri ikmal edilmiı, Ayr ca 
çı k l . . 
ilerideki ihtiyat uvvet erımn 
mevzılerine kadar katır mekki· 
relerinin geçebilecegi geniı ve 
iİZIİ bir yol yapılm:ştı. 

(Arkası var) 
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Üç Muhtelif T eşkilita 
Sahlan Casuslar 

( B!l,tarıtfı J inci eıtyfada ) 

ç·kt.ktan aoora yavaı yavaf ytl· 
rüyerek Dordon'a mülAki oldular 
ve hepberaber civar garajlardan 
birinde bazw dnraD bir otomobile 
atlayarak hududu geçtiler. Art k, 
herhangi bir hAdiaenin wkuu 
endi~eai kalmamışb. 

* Otelde eli ayağı kıskıvrak 
bağlanarak bırakılan komünist 
kad n ancak sabaha karşı bağ· 
lanndan kurtulabildi. Korkusun• 
dan her tarafı ayrı ayn titriyo,. 
du. Fakat gUrültn yapıp nauırı 

dikkati üzerine davet etmemek 
te menfaati iktizası idi. Tevkif 
edilmemiş olmaaından anlıyordu 
ki, başına gelen hAdiıe, Agram 
polisinin tertibi eseri değildir. 

Bu karara Yardıktan aonra 
Ostnne başıııa çeki düzen 
verdi aırhna mmıambasını giy· 

t -.. • 

di. Bu halilo naz.arıdikkatı 
celbeden hiçbir allmeti kalraıa• 
mıştı. Çünkll geceki mücadelenin 
elbiselerinde bıraktığı izler, mu· 
t amban n altında kalmış ve 
örtülmüc: til. O da otelden ç ktık· 
tnn soa;a ilk işi hududu geçmek 
ve Agramdan aynlmak oldu. 

lf-
Pervofla Poçef doğru Sofyaya 

gelmiılerdi. Onlar geldikten son· 
ra da Bulgar polisinin komünist· 
)ere karşı faaliyeti artb, berglln 
giıli bir merkeıleri basılıyor, en 
kıymetli unıurlan grup halinde 
tevkif ediliyordu. · 

O suretle ki kısa bir zamanda 
Bulgar komOniıtlerinin f.ıaliyeti 
ııf ra indirildi. Dahili dOşman bu 
suretle ezildikten sonra Make
donya komitesi için cıki ve daimi 
düşmana teveccüh etmek zaruri 
idi. Makedonya komitecileri, tek· 
rar, Yugoslav hududunu geçıniyo 
ve etrafa dehşet aaçmıya başla· 
d lar. Bu bal, Fransa için, 
bir muvaffakıyellizlik aayılmak 

gerekti. 
Bu yüzdeu de ltalya-Fransız mü

nasebat ndaki gerginlik bir hayli 
artmıştı. Dordon bu sabada, son 
derece fnydah çalışıyor, Pervof'la 
Poçefi son derece teşvik ediyordu. 
Komitecilerin her yaptaklan gü· 
rilltiilü hidisede bu iH Bulgar 
komitecısinin parmağı bulunuyor• 
du. Yine bir gün, Yugoslav mu
halif f ruplarile temas etmek 
ll:ıerc hududu geçmif, Sırp ara· 
ziıinde idiler. Verilen gi:zJi ran· 
devuya icabet etmek için Katta• 
ro' dan Karayorgi ismindeki kü
çtık vapura binmişlerdi. Kama~a 
bileti almıya )hum i 6rmemış. 
pvertede bulunuyorlardı. Gece 
• cak ve yddızb idi. Fakat yan
lanndan aynlmıyan " bütlln 
hareketlerini b&ylk bir dikkatle 
takip eden bir kadının, bir 
f61ıe gibi petlerini bırakmadığ • 
n n farkına yarmam1Şlardı. Vapur 
bir ara Spalato 'ya uğradı ve 
kadın bir kolayını bularak tel· 
grafbaneye kOfbJ, Fiyume'ye bir 
telgraf gönderdi. 

Esasen yapur doğru Fiyumeye 
gidiyordu. Gemi bu limana gelip 
te rıht ma yanaştığı z.aman vapurı. 
giyen polislerin doğruca Pcrvofla 
Poçefe teveccOh etmeleri Bulgar 
komitecilerini ta~arth. 

Çünkl\ onlar, hiçbir suretle 
mevcudiyetlerinin farkına varı l
madıö-mdan emindiler. Fakat Lir 
gec"', bir otelde baskına uğrayan 
bir kadının kendilerine naaıl bir 

oyun oynuyabileceğini hesaba 
kl\tmamıılarclı. 

Umumiyetle istihbarat .. ha
sında çalaımıı oldukları için ko· 
mitecilerin maruf inat Ye aır ver
mez soğuk kanhlıklan bunlarda 
yoktu. Polisin dikkatli e 
mf'haretU auallerl karşısında 
çarçabuk pusulayı ıaıırdılar ve 
dağarcıkJannm btitüu bamulesinl 
Sırp poliıinin &nüne dökmekte 
gecikmediler. Yugoslavya polisi, 
bu suretlo hem Dordon'un faa• 
liyetinden, bom de hudutta ku4 
rulmuı olan lntrika şebekeıinin 
büUln tef errllatından ha bor dar 
oldu. Fakat Yugoslavya polisinin 
anlamadığı bir nokta vardı: 

ltaJyan hizmetinde çalışan 
Bulgar komitecilerinin· kim tara• 
fıodan ele Terildiği.. Fakat bu 
nokta, hiçbir saman aydınlanmae 
dı. ÇnnkD telgraf çeken kadının 
da Yugoslavya polisile ka11ı ka,.. 
ııyn gelmemekte büyük menfaati 
vardı. 

Yugoalavya polisi, bu mUna• 
sehctle gayet kurnaz bir pilAlı 
kurdu. Pervof ile Poçef ilk 
evvel ıiddetli bir surette tehdit 
edildiler. Sonra bir miktar parıs 
ve hayatlannıo bağışlanması pa• 
hasına Yugoslavya polisinin em
rinde çahşmıya rıza gösterdiler. 
Bu suretle meşhur Dordonun da 
} alnız Balkanlarda değil, hemen 
bütUn Avrupa merkezlerinde ça• 
lııan mühim bir İtalyan casuı 
şefi olduğu tesbit edildi ve Bul4 

gar mevkuflar ıerbest bırakıl• 
d.lar. 

Kendilerioo Yerilen talimat, 
baılarma geleni Dordcna aynen 
anlatmaktan ibarcttL Fakat sak· 
lamaları JAzımgelen nokta, Yu
goılavya polisi ile yap.lan anlaı• 
ma eıaa idi. 

Yugoslavya polisi, bilAharo 
kendilcrino icap eden talimatı 
verecekti. 

Bulgar komitecileri ıerbeat 
kalır kalmaz bir memnuniyetle 
Dordonu aramıya ba,lad lar Çiln• 
kü, artık 't&ziyetl~rini daha 
iyi dilzeltmişler, üç taraflı bir 
<a2:anç aa~ayağı kurmaya muvaf• 
fak olmuşlarda. 

İtalyan casusuna ancak Viya· 
nada mülaki olabild:ler. Dorclon 
Berline gidiyordu. 

Yuğoslavyada nasıl tevkif edil
diklerini bire bin katarak anlat· 
blar. Kendilerine yapılan teham• 
mül edilmez işkencelerden bah• 
ıettiler. Bu suretle D 1.. rdondan 
yeni bir çek daha sızdırmıya mu· 
vaffak oldular. 

Bu bldiaelcrden ıonra bir 
parça dinlenmiye ihtiyaçları ol· 
ğu için M. Dordona Berline ka .. 
dar refakat tek'.ifinde bnlundu· 
lar ve tekliflerini kabul ettirmek· 
te gllçllik çekmediler. 

c:::x:::=====-=============::;~ 
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Ebülhüda Efendi Sesine Hazin Bir Ahenk Verdi Ve .. 
Muharriri lf. 

Her Hakkı Mahfuzdur 
-240-

- Ah, İzzet Ah .• Bu mel'anet 
muhakkak ıenin eseri şeytane
tiudir .. 

Diye söyJeniyorde. 
Oğlunu karıısında ıat, aalioı 

ri>ren Ebülhilda Efendi pek çok 
ı vindi. işin bu kadarla geçittirlt. 
diğine hükmetti. Erteai .On, 
sanki biç birıey olmamıt gibi 
••raya gitti. Saraya gider ritmez 
de (buzur)a istenildi. 

Zeki adam.. Her şeyi enelden 
dütUamnş, sorulmaaı muhtemel 
olan her suale parlak birer ceYap 
hazırlamıştı •• Huzura girer girmez, 
Abdülhamit: 

- EbiilhUda Efendi.. Bizim 
birader, ıizin mahdumu bizden 
çaldı. 

Dedi... EbUlhUda Efendi, 
bu söıUn minaaını anlam&mlf 
gibi davrandı. 

- Efendimiz.in tekdirlni mg. 
dp olacak, bir giloahım mı Yarkl 
(huzuru ıahane)niıe girer girmez 
bfSyle acı bir ailemle karıılqbm. 

Diye mübhem bir .az maaeY
raıı yaptı .. Abdülhamit, ma1&1ınan 
Uıerinde duran Ye imzaıı makasla 
kelilmif olan jurnala uzatarak: 

- Bakınız.. Dun, Beyoğlunda 
bir matazada bizim biraderin 
enapçııı Sabit Beyle ı&rllfmllf.. 
Hatta ona bir ıey de ·yermif .. 

Mesele, mUhimdL EbtUb6da 
Efendinin uzun binitinin etekleri, 
derhal ıuya ermiıtf. Maamafib, 
derhal ıilkindi. MiltecellidAne bir 
vaziyet aldı. 

Haıa efendim11.. Bunu 
reddederim... Benim evlAdım, 
bu ihaneti yapmaz, yapamaz. •• 
Ferman buyur •.• Tahkik et •. Eğer 
bu mesele tahakkuk ederae, 
vallahi, Billahi.. Tallahi.. Milbarek 
ceddimin ruhuna kasem ediyo• 
rom ki, kendisini alır, huzuruna 
aıstirir.. Gözünlln önünde, kul'
hanlık bit koyun gibi kıtır lntar 
keserim ... 

Dedikten sonra, ellerini aemaya 
kaldırdı. Sesine hazin ·re titrek 
bir ahenk vererek, ( mUfteri Ye 
yalancıların, yarın ahrette duçan 
azap olacaklarıoa dair) bir ayet 
okumaya başladı. 

AbdUlh•mit, elindeki jurnalı, 

1'ablatfnlsl CğrenmeA iıUyoreaıau 

reaıniniıl 8 a<!&t k.upoıı Ha bit· 
lık~ cönderlni&. Ro8LOİllİI MIU/ .. 

llbıJır n iade t.dil ın;u. 

lıim, mesıo, 
\eya un'at? 

Bulunduğu 

uıt1nılokot 

l~tısıru .ntl j~: 

t co. m ? 

HeııitıılO kliıeJC 

Pul ıııu abilind& e-oıı lurı.t1.1 ı : 

usullacık masanın UstUne bıraktı. 
Sanki bu uhrevi tehditten kork
muş gibi bir hal aldı: 

- Maamafih .. Meseleyi ince
den inceye tahkik ettiriyorum. 
lnıallah, ihbarın akıi ıuhur 
eder. 

Diye mırıldandı. 

• Abdülhamit, bu meaeleye pek 
ehemmiyet •ermiıti. Buna binaen 
hakikaten inceden inceye tahki· 
kata girfıti. BOtnn mağaza müs· 
tahdeminini def'atla isticvap 
ettirdi. Nihayet, verilen jurnalın 
tamamen asılıız olduğuna kanaat 
sıetirdi. 

Fakat Hasan Halit Bey, bu 
hAdiıeden fevkalide ml\teessir 
olmuı, ertesi gUnO ıiddetU bir 
ateıle yatağa serilerek on beı 
gUn tiddetli bir hummanın ateş
lerif e kavrulmuıtu. Bu müddet 
zarfında ne ıaraydan bir b:ıbcr 
geliyor, ne de hUnklr tarafından 
hatırı ıorduruluyordu... Bende~A
nının en ehemrniyersiz · bir h11· 
tahğına bile çok ehemmiyet ve· 
ren ve müteaddit doktorlar glSn· 
deren Abdülbamidin bu ihmallcAr 
hareketi de ıı6ıteriyordu ki artık 
onun teveccühü taman1en zail 
olmuıtu. 

Bu auretle aradan iki ay ıeç· 
ti. Haıan Halit Bey, yataktan 
kalkmıt•• da nekahet devrini 
aeçİrİyor, Hif Ye cfermaDSIZ oJ• 
duğu için odaıanda gllçlDkle 
reıinlyordu. Bir rGn anıııın bir 
haber geldL Baıkltip Tahsin pa· 
ıaum dairesine dr.Yat edildi ••. 
Padişahın gazabının geçtiiine 
henfiz emin olmıyan Haaan Halit 
Beyle EbOlhUda Efendinin fena 
halde yürekleri oynadı. Fak at bu 
daYete icabet etmemek te kabil 

olamazdı. Halit Bey bir arabaya 
bindi. Mabeyne gitti. Korka kor
ka Tahsin paşanın odasına girdi. 
Paıa, Halit Beyi görür görmez 
hemen yerinden kalktı, yer glSı· 
terdi. Hademeyi çağırarak kah· 
ve emretti. Halit Bey bu hail 
görUnce derhal vaziyetin değif
tiğini anladı. Geniı bir nefea 
aldı. 

Tahsin Paşa, afaki birkaç 
ıöz ıöyledikton sonra: 

- ( Zatı şahane ) hakkınız
da pek bliyilk teveccüh ve mg. 
habbet besliyorlar. Bunun niıa· 
nesi olmak lizere de, ılzi (Yeme• 
ne) göndermek lıtiyorlar. 

Dedi... Bu sözU işidince, san• 
ki o koca mabeyin d&ireai, dön· 
dO döndn.. Hasan Halit Beyin 
baıına geçti.. Müessir, calibi rik· 
kat ve merhamet bir seılo 
ıordu: 

- GOnahım nedir, Paşa Hı.? 
Bendeniz gibi ubudiyeti bihakkın 
tiar ittihaz etmiş bir kullarına 
bu derece ağır bir ceza vermek 
revayı hak m.? .• 

Tahıin Paıa, güldü: 
- Yanlıı anladınız efendim .• 

Malumu aliniz. Y eınende isyan 
nr. (ZatJ tahane) oraya bir 
(Heyeti niııha) göndermek arzu 
buyuruyorlar. Bunun riyaıetine 
:ulJilinizi tensip buyurdular. 

Dedi.. Hasan Halit Bey, ba· 
tını göj'ıünUn l\ıtDne eidi 
ve dtıınndO. 

Evet, filhakika o eanada Yemen 
Te havaliıinde, bir değil, batta 
iki yerde iıyan vardı. Şayet 
oraya bir bayeti naaıha g&nde,.. 
mek icap ediyorsa, bilhaaaa bg. 
nun riyasetinin yaılı baılı adam
lardan intihap edilmesi IAıım2eJ.. 
moz mi idi? 

( Al'ka11 var 

Londra' da Köpeklerin Bi
leDişleri Tedavi Olunuyor 

Bir kllp•lln dlfl tedavi edtllror 

insanlar için olduğu kadar, tedavi eden bir ditciıinl r6ater-
medeni memleketlerde hayvan- mektedir. insanlara ne kadar 
lar.n sıhbata ilo meıgul olan temiz bir ıurette tıbbi tedan 
ve müohasaran cemiyete bu biz- yapılıyorsa, hayYanlarda ayni 
meli yapa müesseseler Yardır. temizlikten iıtifade etmekle 
GördüğlinU~ sahne, Londrada, asepei antiaopti kaitlelerine o 
bir bayvaa k6peiiıa ditlwiai derece l'İayet olunmaktadır. 

r------~------:-----------------------1 
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BİB..iYE 
Bu Sütunda HerS{ ·in 

Yazan: Naci Sada/lala 

Kaybolan Güzel 
------

Bir hafta, buram buram tcr
liye terliye çalıımaktan yorulmuı 
bir kalabahk eğleniyor, gllneıten 
derileri kavrulanlar tenlerinin tu· 
tuıkunluğunu beyaz köpüklU mavi 
ıulann göğsOnde ıerinletiyor, bu· 
ıaJmıı ıuda titriyenler kızmıı 
kumların ıııtılmıı bir yatak kadar 
&Jcak Y• yumıak göğsllne uzanap 
ııınıyorlar. 

Bir köıede, gramofonun oynak 
havalarına gidif uydürmuı birkaç 
mayolu çift habire danı ediyor, 
beride aptal kaf aaı gibi ipiri bir 
llıtik topun ardandan bir net eli 
in1an yığım koıuıuyor, kimisi 
yeni geliyor, gimisi eğlenmekten 
Litkin, meyhaneden çıkan ıal'
hoılar gibi salına sallana gidiyor, 
kimi uyuyor, kimi koıuyordu. 

Herkeı bir baıka hnYa içinde, 
bir baıka biçimde eğleniyordu. 

Kumlara uzanmıı etrafa göz 
ve kulak misafiri oluyordum. O 
giln yapyalnızdım. Kumlara bat' 
başa uzanmıı uygun çiftlerin biri· 
birlerine fıkır fıkır kaynaımaları, 
kolkola yUrUyen kartılıkh vurgun
ların fıkır fıkar glilUıletİ, beni 
elemle karııık bir gıpta hiuile 
ta içimden sarıyordu. 

Çirkin vUcutlu kadm çJrkin 
•llcutlu erkek yoktu. Zaten, vilcu• 
dunun çıplak halinde ağyar gö-
ztinden ıaklanacak biçimsiıliği 

olanlar buraya sıelemezlerdi. 

* Üç adım ötemde, yarım adım 
öntımde ftç kiti Yar. Göbekli ı&z· 
IUklO, aaçı kaıı dökllk bir pinpon, 
acur, turtuau aurath bir hatun Ye ••• 
bu iki insan artığının birleıme
ıinden nasıl çıktığına akıl yetire
mediğim bir melek... MOıaade 
buyururaanız, beylik kelimelerle 
ıize onun kaıını, saçını, boyunu 
posunu, aamura, ıırmaya, ılllllne, 

kemana, hokkaya, bademe, fıstığa 
bir aQrO bahçe \'e bakkal mabıu• 
lilne, hayvanlara teıpih ederek 
ta1vir etmiyeyim. 

Siz bilirainiz ki ben güzelden 
anlarım. Ve o kız kelimenin tam 
manasile güzeldi. 

Renkleri, gilneş altında kal
mıı deniz köpliğU gibi pmldıyan 
lpiri g6zleri arada bir benimki-
lere dahp çıkıyor, bu bakışlar 
benim, gllneıin terletemediği 

ııcağa dayanıkla vilcudumu ııraık
lam ediyor. 

Kaz baktı, ben baktım. GU· 
lllmsedi, gUlllmaedim. Kalktı, 
denize doğru yUrndn, girdi, az 
ıonra bu hareketi de taklit 
ettim. 

O kolaçladı, ben kolaçladım. 
G6zlllklll babaıın n, yorgun ba· 
kıılanndan, 16rlltllnDn kuYvetli 
olmadığı anlaıalan yatı aıkın 
anaıının g6remiyeceği kadar açık· 
lara ıittik. O yanaıtı, ben ya
nqtam: 

- KtıçOk Hanım, dedim, en 
temiz emellerle sizinle tanışmak 
arzuaile çırpınan bir adamı kıl'

mıyacak kadar IOtdfklr maaımz?. 

- Kllçük hanım, daha gön· 
lllme atkın kıvılcımı dnımemiıti. 
GCSzlerinizin iki Uç bakışı, ruhu
mu daha tanımadıgım bir lezzetin 
hicranlı yangıoile sardı. Az za· 
manda kalbime tasavvur edemi· 
yecejiaiz kadar kuvvetle blldaa 

oldunuz. Ne olur, iki kelimeci 

eöyleyin. Ne olur, deyin ki ... N 
bileyim, bir ıey söleyin ki de 
mam tükenen kollarıma 
bulacak bir lcuvvet gelıin. 

Toy, mahcup bir mektep tal 
beıi idim. Her toy, mahcu 
mektep talebeai gibi hakikate• 
bir •oda abayı yakıp kavurm 
tum. GOJmeyin, ıahiden, içte 
bildiiiniz o kuvntli qkla tutul-: 
muştum o kıza. Bilmiyorum dah• 
neler aöyledim, daha ne kadar 
yal,ardım, haha ne kadar aaı• 
landı. D6ndO. Döndftm. Sahil• 
yaklaşıyorduk, gözlerimi buldu. 
Dudakları kıpırdadı: 

- Beni, dedi, "24,, numarala 
odada bekleyiniz!. •• 

* "24., numarala odaya gittim. 
Boıtu. Y alnaı klSfede çıplak, 
mayolu bir adam uyuyordu. Du
varın çivilerinde elbiseye benzet 
bir ıey yoktu. 

Binaenaleyh bu adam burada 
soyunmamııb. Kendisini uyandı· 
racak, ve mtınaaip bir lisanla 
rahat.az ettiğimden dolaya afflDI 
rica edecektim, orasını terk etme
sini rica edecektim. 

- Beyefendi!! ..• 
-m ... . 
- Beyefendi. hemıeriml.. 
- ili ... 
- Do•tum, heyyf. •• 
U ykuıu ağırca olacaktı. CeYap 

vermiyordu. Sokuldum. Omuzuna 
hafifce dokundum. Cevap yok. 
Biraz daha hızlı. Seı yok. Biraı 
daha hızlı dokundum... Adam, 
mOvazenHi bozulmuı bir çimento 
çuvalı aibi olduğu gibi yere yu· 
varlandı. Ve ağzından kan ıeldi .• 

Evet bu bir ölll ldL Bin tarltl 
korku ile uçlarım dimdik, tay· 
lerim dıken diken oldu. Bir an 
şaıkın ıaıkın bakbm. Ve ıqkıa 
hareketlerle kapıyı açhm. çıktım: 

- Dur efendi 1.. 
Dizlerimin b~ğı çöıUlllyordu. 

Durdum. PoliatL Sert Hrt ıordu: 
Orada ne arıyordunuı? 

- Hiç 1 
- Nasıl hiç ·ı 
- Arkadat uyuyor da 1.. 
- Hangi arkadadq efendi. 

hangi arkadaı ? .. 
- Canım, bizim or ... 
- Haydi, haydi anlaşıldı, ıit 

buralardan 1.. 

* Meaele anlatıldı. Ben plAja 
gelmeden evvel bir adamcağıı 
boğulmuş. Mnddeiumuml gelinci
ye kadar ortada kalmasan diye 
oraya kaldırmışlar, kapısında da 

poliı bekliyormllt- Polis dolaıır
ken tesadüfen onun arkaaınıP 
dönük olduj'u bir zamanda ben 
içeri girmişhn. Çıkarken de bU"' 
run buruna geldik. 

* Güzel kıı gitmiıti. Onu bir 
daha göremedim. Bu oyunu mah"' 
ıuı ve bilerek mi yapmıf b; yok"' 
sa bu da bir tesadüf cilvesi oıl 
idi? Üzerinden uzun ıeneler geç
ti, ben hlll kestiremedim. Sisi 
al&kadar ederse düıUnlln, içinir 
de benden ıekileriniz vardır. Bel
ki, onlar; bikiyenin bu meçb'*" 
IOne d• anahtar uydurabilirl• •"' 



Gençler Ne Diyor? lncili 

~nHayatta~Değil,Fakat Kadın 
Olüınden Korkuyorum 

'Yahya Kemal, Nlyazt Hicran w• Vahit Berna Beyler 

Ccnçlik anketimize aldığımı% ı Aile, varı çoğaltmak demek· 
'tvapları bugün de nqrediyoruz. tir. Her insanın cemiyette yer 

Niyazi Hicran Bey diyor ki : bulması için bir aile kurması 
- Hangi inkılaptan bahsedi- ıart aayıhr. Fakat ben, ısınmak 

1°l'lıunuı ?., Harf mi, ıapka mı, için yabancı kan ar.yanlara gU· 
~nıburiyet mi, istiklal mi hangi- lerim .. ÇUnkU onlar, kendi milli 
••nden ? Çünkn bizim inkılabımız duygularından tecrit edilmiş bi· 
~eği~ inkı!Aplanmız ardır. Bizim rer ioıandırlar •. 
11kılibımız büyiik ve çok bll· Ben hayattan değil ölUmden 

Yllktür. korkarım. Bu korku benim yqa· 

Her gecenin bir gündüzl\, 
~ yokuşun bir inişi olduğunu 
ıldiğim için buhrandan korku· 

)orum. 

Dindarım, dinsiz. olsaydımt 
'evgim. aygım olmazdı. 
il Aile, gaile olmu.sa iyi olur 

trhalde .. 

it Hayattan değil, bayatta olan· 
tdan korkanın. 

.._~ Minnet etmeden yaı yorum ve 
·~~ - o -b yaşıyacagun. eagımtmıo 

ll4ı bana yeter. ,, 

ma ıevgimi çoğa1tl1'. 
Yalnız bir isteğim var: Yol-

daşlarımın gönüllerinde ufacık 
bir duygu b·rakmak.. ,, 

Ankara Hukul< FakOltesi me
Yahya Kemal Bey zanlarından 

diyor ki: 
- fürk inkılabı, siyasi ikb· 

sadi, diot, hukuki birçok cephe-. 
leri haizdir. Tilrk genci bu büyllk 
inkılabm gözcüsüdür • 

Bugün ahlak ve hukuk kaide· 
leri yanında din ikinci dereceye 
düşmüştür. Fakat yine uzun zaman 

Mis Barbara 
Burada resmini gördUğUnüz 

Mis Barbara Amerikanın incili 
kadımd r. Mis Barbara ına 1ik ol· 
duğu inci kolleksiyonunun ıen· 

ginHgi itibari o Amerikada bllyllk 
bir şöhret s ıhibidir. Bu gü,ıel 
kadınıo incilerine Uç buçuk mil· 
yon dolar kıymet tahmin edil
mektedir. 

Yeni Neşrtgat: 

Yolların Sesi 
Yollann Sesi mecmua ı un t e;tncl 

aa~ ısı çıkın t ır. lç ·rısiııdc Cenap~ ıı.ha· 
bettin, Sadd .EtJ1cın, Poyaıni fa, 
Fadıl Mahmut, Emin Recep, Burhan 
Sair Beylerin yazıları varılır. 

r 4\ 
Resminizi Bize Gönderiniz 

.. * 
Size Tabiatinizi Sögliyelim 

d' Burıada Vahit Berna Bey 
ıyor ki: 

baka bulacakb.r. Benim de dine Rcsmiuiz.i kupon i"e gönderiniz. 

t - Türk ln\rilab1, bizim için, 

1tıne~ kuvvetlit damarı mikroF· 
"i ll1. bır inkilAptır.. Onun güneşi 
~lı sağlamlığı bize bir nimet sa· 
~ r. 

. Bence buhranın babası em· 
tııyetsizlik, anası da harphr. 

Din, knrdcş, ana, baba ve 
Cemiyet bağıdır.. Dinimi severim, f aln.z bunun teferrüntı üzerinde 

~ meşgul olmam .• 

Evkaf İdaresi Bir 
Çalışma Programı 

Hazırladı 
( Ba~hr:ıfı ı i•ıci :n ra lıı. ) 

:lllalya, Eski,ehir, Siv~s, Manisa· 
a Yeniden b zı binalar, Bahke· 

lirde de alt katı mağaza olrr.ak 

~e bir evkaf daireıi yap-
ık niyetindedir. 

"" Üç ıene enel fırbna netice-
1: ~~e mtihiın tahribata uğrayan 
~edeki bOyOk eaerlerin tami
t'b b• •tam bulmuftur. 

s~ Gelecek sene de koca mimar 
tlQ 'nın bi.iyDk eserlerinin lami-

td'tı devan edilecc\tir. Tamir 
~l'Ccekler arasında Manisadaki 

(> tadiye camii, Babaeskiden Ali 
1( •ta camii mioarcıi ve 1ıırasile 

011Y•daki Sclç•ık eserleri, Ak
•ara d 
ı.ı: a ve Çankmdaki camiler 

ektedir. 

tırn~itnar Sinanın Süleymaniye 
"1it 11 civarındaki Uirbe•i de ta
~ edilecektir. 933 senesinde de 

'lci. d., tahmin edilen YHridatru 
•dU•ceği ümit olunmaktadır. 

knrşı bir inanışım vardır. Kupon diğer sayfamızdadır. 
Aile tabii bir lcanun zarurt ıı..L ______________ _, 

bir hadise demektir. Aile 6yle bir 
insani telekkidir ki hiçbir zaman 
bundan ayrılmanın imkanı yoktur. 

Hayat mücadelede müvaffa· 
kiyettir. Ben mOcadeleli bir hayata 
arar ve severim. Miicadelc muvaf· 
fakiyetle ı,eticclendiği gün ya~a· 
dağımı duyarım. Mücadelesiz ve 
muvaffakiyetıiz hayatın bence bir 
lezzeti, manası yoktur~., 

Rumelihanı Cina
yeti Yeni Bir 

Safhada 
C Baştaarfı 1 inci sayfada) 

kılacaktır. Yani'nin Yuoanistanda 
yakalandığına dair henüz AdJi
yeye malümat l'elmemiıtir. 

Maddciumumilik tallkikat ev· 
rakının aureUerioi hazırlamakta
dır. Bunlar Yunan h~6metbM 
ıönderilecektir. Burada .. .,lmf 
bulunan ciaayetin elit• ....-a 
Koati altıncı mo.taatik ıarafmdaa 
iıtlcwep edilmektedir. 

·---------·------
Borsalann Bir Talebi 

Memleketlmiıdeki bazı ticaret 
ve ubirc bortalan ihracat ofiline 
mOracaat ederek Awupa bora 
fiatlarının ~nO glııllne bildiril
meaini fltemiılerdlr. Fakat bu it 
külliy~tli para iti olduğundan 

ofis iktisat VekAletine mtıracaat 
edecek ve t.abıiaat iıtlyecektir. 

Albnordu Kongreat 

Altınordu idare heyetinden - Al• 
bnordu idman yurdu kongresi 6-1·988 
cuma gHnii öyleden ıonra Hat ikidt 
tcplanıu·•ktır. 

5t M. Zaid B. Z,.Jddir. Elinden 

r raf yapmaz. • 

iş gelir, zevki
selimi 'ardır. 
San'at ki rla rı 
taklit eder. 
Kendini gö. 
terici nüma-
yişkar hare-

ketlerden uzak 
kalır, menfa. 
atlcrini etrafa 
dağıtmaz ve 
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tildir. • 

m il s t ehzi dir. 
Arkadaşları na 
1 e kı Jmak tan, 
muzipklik yap
maktan bazze. 
der. Başkala· 
rının iradele· 

rine kolaylık· 
Ja u ysallılt gös· 
termez, hani 
ve atak de-

64 M. HalH EL Muti ve sadıktır. 

' 
kar~ı da eedit 

5erke§lik yap
m~ verilen 
emirlere uysal
lık gösterir. 
Kayit ve yazı 
i~lerinde dik
katli davranır. 
M af e vklerine 

kendisini leY· 

Jlnnesini bilir. 
M ad t\ n lerine 

n ı.izamkeı olur. 

ı 1 
- '::I 

1 
Her 

Zaman 

G .. , un. 

K1tEP D~YAGO 

Eu bayrr. mdn herkesin takdirini kazaııacnk gruba dahil 
olabilirsiniz. Çünkll giizellik her yaşta, her kadında 
bulunan bir hasletf r. 
Ya\mz Şu Oç mUhlm DUstul"u Unutmdymız; 
1 - Güzeiliğinizi hakkile ortaya çıkaracak oJan elbise

liklerinizi itina ile seçini%. 
2 - Renkte KUVVET ve nıalda CiNS arayınız. 
3 YON • iP GI ziyaret etn: ı-...ıt-n kararınızı vermeyiniz. 

Sahçckapı - Meydancsr., 53 

" Yün - İpeğin .ıöhretini, bılen/erden sorunar.,, 

BOYOK TAYYARE PiYANGOSU 
iJ. cı keşide: 11 Kanunusani 1933 tedir. 

BÜYÜK İKRAMİYE: 
200,000 Liradır. 

Ayrıca: 50,000, 30,000, 20,000, 10,000 Liralık bUyUk 
ikramiyeler ve 100,000 Lirahk bir mükafat vardır. 

Oksurenrıee: KATRAN 
İstanbul DördlincU icra me

murluğundan : Emniyet sandığına 
birinci derecede ipotekli olup 
Tamıtmı dört bin beş yl\z kırk 
lira kıymeti muhammeneli Kadı· 
köyilnde Tuğlacıbaşı mahallesin· 
de Atik Erenköy cedit Kayııdağı 
caddeıinde eski 36 No. 36 No. 
yeni86-88 numaralarla mUrakk~m 
mukaddema maa ahır karakolhane 
elyevm maa bahçe hane ı:eınin 
ve ebniyuinin tamamı açık arttır• 
maya konmuş olup ınrtnamuinin 
25-1-933 tarihinden itibaren dai· 
remizde he.rkeı tarafından görü· 
lebUeceği gibi 20·2·933 tarihine 
mUsadif Pazartesi günll saat 14 den 
17 ye kadar dairemizde açık art· 
tırma ile ıntıJacaktar. Arttırma 

bedeli muhammen kıymetinin yliz· 
de yetmit befini bulmadığı tak· 
dirde en aon arttıranan taahhlldO 
bala kalmak Ozere 7-3-933 ta· 
ribine mllsadif Salı gt\nl\ 
yine saat 14 ten 17 ye kadar 
dairemizde yapılacak olan arttır· 
muında pyrimenkul en çok art-
brana ihale edileceğinden talip
lerin muhammen luymetİD ylizde 
yedi buçuj'u niıbetinde pey ak
çealni yeya milli bir Bankanın 
teminat mektubunu bAmll bulun• 
malan llDmdır. Müterakim Ye,. 
giler ile V ak1f icareai ve Beledi· 
yeye ait tenTirat ve tanzifat rft. 
ıumları mnıteriye aittir. 2004 
numarah lcra Ye iflAı kanununun 
(126) ıncı maddesinin d'5rdlincU 
fıkraaına tevfikan bu gayrimen· 
kul üzerinde ipotekli alacaklılar 
Ue diğer alikadaranm Ye il'lifak 
llakkı ıahiplerinin bu haldannı 
"H buauıile faiz Ye muarife dair 
olan iddialarım, illn tarihinde11 iti-

HAKKI EKREM 
,._, GAiP ARANIYOR 

lstaıılıu Umumt hap"shanç d 
yedi huı:uk scnoyo nhı.hı..cım bulu· 
nuyorıım. Bundan evvol htanbu el 
Hnskö: de ~alhaııo sokağında 12 
numaralı CJ\de oturan Cido k. ı -
eının il) 8ll y iköyl1nden EIA cr-1 ı 
Efe kıı: l emoirem llat.ice Hanı a 
eni te llamdı Beyi arnmaktıı) ı . 
Kendilerin yazdı~ım mektup) Lra 
c 'ı ap R u nadım. D lenlorin ma ti
mat ,·urı lerini rica ediyorum 

latanbul Umuıııf f.aplsbanca'nd 
Cidenla llyaıbey kiiyündcn El~ 

oğlu Efe nğ u Yahya 

Dr. A. KUTIE 
Karaköt B~rekçi fı·nı ııruınd:ı 34 

---Lenin--· 
Bu adam •ıercde, kimlerden Joğ

du? Noler okudu? 1\imlerle dOıtü, 
kalkt.1? Pikirlerlni nereden, nuıl 
aldı. Bol9e'\likllği nasıl kurdu? 
Hueuet ahl!kı, aly&.81 ahlAkı nedir'. 

T erceme Haydar Rlfat Be,lndlr. 

-~ Her kitapçıda 100 Kr . .-.-

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

5) İstanbul Div•nyohmda No. 118 
T.t: 22J9J 

barca (20) yirmi glln içinde evra· 
kı mUsbitelerile bildirmeleri, ak
ıi halde haklan tapu ıicillerile 
sabit olmadıkça satış bcd linin 
paylaşmaaından hariç kalacal<lars 
cihetle nlakadaranın işbu madde
nin mezkur fıkraıına göre hare
ket etmeleri ve daha fazJa malü· 
mat almak iıtiyenlerin 932-1408 
doıya nnmaraaile mC ·aca .. tları 
11111 olunur. 
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HEREKE FABRiKASI MAMULATI 
• lnglliz kumaşları kadar 

Güzel ve Dayanıklı 

Varıyarıya da 

u~uz 

A ı .. ara .. stan.Jul 

Çocuk Sarayı caddesi Bahçeka•n ve Reyoğlu caddesi 

Mutehassıs diş tabipleri yalnız 

RADYOLİN 
macununu tavsiye ediyorJar ? 

Ç ti N B. Ü= 
RAOYOLl.N dişlerin çürüme~ine. mani olur. 

Agız kokularım ızale f'dcr. 

~AD'f-,~liN ~r;eri etl~~~~i ga~U\'\~~r:.:;~~~!~~: 

RAOYOL-IN ağızdııki mikropları ö1diiriir 
Ağıza latif hir koku 

• 
RADYOLIN 

ergilerden 18 diploma ve 42 altın madalya kazanmıştır .• 

TURfNG PALAS 
Tepcba ında fngiltere .efaretnane•i karşuında Sabık Zarifi Hrayı) • Her 
cuma, cumartesi ve pınar wünleri aaat 17 den 21 e kadar te danaant. Pek 
yakında: Cumarteai gllnlerJ eaat 22 den 2 ye kadar dine konurler. Artl•tik 
~a:ıbant• birinci nevi metrubat• Kuauuuz bizınet· Fiatıur pek mutedU • 
-._Dütünler ve düğün taamlerı için huauai aalon. Telefon: 44705. 6 JI 

LONDRA BiRAHANESi 
Ramazan geceleri mUnasebetile 

ASAELOF . . . . 
ımnrnum 

6 kardeş har akşam muhtelif numaralar zeybek 
ve mllli danslar 

senesı ıes hirinciıi H A M İ Y E T Hanım 
her akşam saat 24 de kadar saz heyetine iştirak etmektedir. 

1"'ayyare Cemiyeti 
Komsiyonundan: 

Mübayaat 

Elli bin adet evlenme zarfı tabettirileceğinden ve depolarda 
mevcut arap harfli 17722 adet birinci ve 15444 adet ikinci •mıf 
evlenme cüıdanlarmın maroken kapları satalacağmdan talip olacak· 
lamı 7 l 933 cumartesi &llnll aaat 14vel5 te komıiyona mOracaatlan. 

-· 
San1s..ın 

Bankalar caddesi 

iyi bir gözlük cammtn görmek hu· 
susunda ne kadar büyü.< f ~idesi 
varsa aı i Lir camın da o derece 
mazarratı vard r. Bu bakikata bina· 
en ötedenherı gözlük camlarını lıi
rlnci kristal get rmek muleğimlz• 
dlr. Gözıükıerin:zi mağamızdan 
emniyetle nıübayaa edebilırainiz. 
Birinci kriatal camlar ve her nevi 
•on eiatem çerçeveler küU;yet!e 
vürut etrni,tir. 

Buhrar ı iktıaadi milnııı~betlle ı 

ZA YİS - PUNKT AL 
camları da dahil olduğu halde 
bütün çefİtlerimizde tekrar tenzili 

f at yapalmıfbr. 
Sult.11ılııuoarn Yenioıııni oMldostnde 

• .35 l't'n' i eözlll~ çı f,.m11ll Hakkı 

Dr. A R 1 S T 1 D 1 
Eminönünde, EminönQ Hen 

( Karak•f Han) No. 8 
fs•anbul; D. No: 1282 

,...., ASABRiN 
Grip, romatiıma, ve sinirden 
gelen baş ve diş ağrıları için 

en güzel ilaç 

---- ASABRiN .... 
lstanbul DördOncU icra Me

m\lrluğundan: Tamamına bet bin 
lira k ıymot t ~kdir odılen OekOdarda 
yeni malıallof!e SoUl.rı.i Ali efondi ma· 
tırlllcsinin nırzarlık knrşıııı eoka~ıuda 
(bıığlarbatındau Haydarpaıaya gidecek 
traın vay cadd si üzerin de ) yoni 38 
numaralı maa bahçe ah~ap ahırı havi 
kAgir ıuUccddet fırıııın t:ıınnmı açık 

arttırma~ a vaı.odilıııit olup 14 - ı • 93S 
t&rihlndo ıartnamosı dıvaııbııneye ta· 
lik edUip H • 2 • 933 tarihine mOaadif 
perıombo gilnil saat 14 ten 16 ya ka-
dar lstaııbul 4 UııoU tora Dairesinde 
a~ık arttırın ı suretile B&hlaoaktır. 
Arttırma ile nc:sldir. Biriııoi arttırma· 
da bin beı yil.ı liraya h•lip çıkmııtır. 
Bu kere ziyade arttır.ının Ozerfnde 
bırakıl ıcaktır. Arttırmaya iıtirak için 
yüzde yedi bııçuk toıntnat akçası alı
nır. Müterakim \'ürgi, belı:ıcliye, vakıf 
loarost nıUıtoi'iyo aittir. 9_9., tarihlf 
lcr kanununun 119 uncu maddesine 
tevfikan hakları tap:ı Bicillorilo sabit 
(>lıoıyan ipotekli alacaklılar ile dl 'er 

n 
alfi'.,adarnııı n ve irtifak haKkı salı ipi•· 
rlnın bu haklarını ve huausilo faiz ve 
mos ırif ı dair olan iddıabrı nı Ut\n ıa· 
rihinclon itibarou yirmi gOn içiııııde 
ovrakı nıfüılıite ile hildirmcıleri lazım· 
dır. Aksi hah.le hakları tapu sic ile· 
rılo sah· t olm yanlar s:ıtış bede inin 
pıı.y'a~ıııaı:ıındn ı lınriç kalır ar. Alaka· 
darların işh ı ınnddoi kanuniye ahk!l· 
mana göre h roket etnıEıleri ve daha 
fazla malOınut alıııak istiyenlorin 
932/78 dosyıı ııuınarasilo nıomurıyoti· 
miız.e mOrao'ıatları ilil. ı olunur. 

Son Posta Matb•a•ı 

Sahibi ı Ali Ekrem 
Netriyat MGdOril ı HalU Lttft 

Klnunusani !,.-

1933 fiat tarifesi: 
Avrupada bfrinciliği diplomalarla musaddak şayanı itimat marka 

HASAN 
MÜST AHZARATI: 

Hasan kuvvet şurubu küçük 60 
.. .. .. biiyük 100 
.. ,, " 1 K. l 5\l 

Hasan kolonyası 1/24 litre 20 

.. .. 1 16 " 30 

" " 18 " 50 
1/4 " 100 
1ı2 " 180 

.. " .. .. 
Nesrin kolonyası 1/8 litre 30 

•• il 1/4 .. 50 
" " 12 .. 80 

Hasan tuvalet sabunlan küçük 20 
.. .. .. büyük 30 

Hasan gliserin sabunu 20 
.. .. 11 limon,gül 25 

Nersin gliserin sabunu 10 
Hasan çocuk pudrası 20 
Hasan siirmesi (sürmedaolığı ile) 20 

.. ,, Lüks büyllk 30 
Has. n (Dant,os) diş macunu 20 

., (Dantos) diş suyu 3~ 

Hasan Biriyantini 40 
Hasan Zeytinyağı 1 /4 K. 25 

" " 1,2 " 40 
" " 1 " 70 
" ,, ı Ok. 90 
" ,. 2. l 2 .. şişcsllo 225 
,, " 5 "tooekesl 450 

" " 13 " " 1100 

Hasan Fayda l (l " 

" " 1 " ' Hasan Fayda 6 litre tenekesilı f 
,, " Pompa 

Hasan çiçek suyu l /4 le. : 
" " " 1/2 " ' Hasan gül suyu l(l kilo 1 

" Mai mukattar (Odistile) f 
Hasan Garanto (perezervatif) : 

" " ,, ipekli 
Hasan dit fırçaları muhtelif fiaf 
Hasan bahkyağı 1 /4 k. ı 

" " 1~ ' " " ı : •• 
Hasan diyabefik çikolatası 

" " ,,k. 
Hasan gluten ekmeği 

.. ,, gevreği 
,, Bademli gluten ekmeği 
" Gluten makarnası J/2 k. 
" ., Şehriyeleri 1 2 k. 

Hasan pirinç özü unu 250 gr. -
,, buğday özU nişastası ,, 'İ 
., irmik özU ,, 'İ 
,, patates özU unu " 
,, arpa " ,, ,, 
,, yulaf ,, ,, ,, 
,, mercimek özü unu " 
,, bezelye ,, " ,, ~ 
,, Munasti nezle panzehiri ~· 

Hsan Bademyağı Şişe 30 
Hasan Kmakına Hulasası 30 

Trihofil Saç Suyu 125 
Süheyl Romatizma illcı ı~ 
Süheyil iştah ilict 1~ inil 

Hasan Fayda 1/4 k. 40 Nasır ilAcı "" 
11 öl 
"•y ~ ........................... ~ .............................. ,le 

ŞEN BURSA PAZABI ::: 
Parıı'in eo yükıek moda aalonlarmdan alınan en 

cazip renkleri 

"SEN BURSA,, d• 
bulabilirainiı. Fiatlarımıza 

mUmkUn değildir. 

' 

ıon deaen v• 
do 
tanı 
lSJnı 
har 
Yen 
ola 

Krep A111aıı:on 

" 
Mongol 

• Krlıtal 

• 
• Set en 

• Marokeıa 

.. Ayda 

Bu da "SEN BURSANINDIR. , 
Adre•I b11mlyen var•• ı Mabmutpafada Kefeli han altind~ 12 
No da "ŞEN BURSA., Pazarını arayın iz. 

Kahvecilerin ve Gazinocuların nazarı 

- İMZASINI BVLAN.A • 
İl'(RAft11/Yt: VERIİ..IR 

~ 

~ 

~ 
~ 
~ t~t 
~ ltta 

t,d 
--------------------------~- tek· 

Beşinci icra MemurıuO""' L,p 
Dr. HORHORUNI ~ 

Mektep sokağındaki muayenehane· 
sini kapamıttır. HergUn sabahtan 
akıama kadar bagtalarmt Eminönü 
Vnlide kıraathanesi yan ındakl mua· 
) enohaııesinde binat tedavi eder. 
~--.. Tel 2.4131 .--... •• 

dan: Satılmasına knr.ır verilen /ıL 8: 
ınukalı eloktirik motoru, paskal, bıl lllaı 
deposu ve bir masa Galata. munıb•0' tll 
caddesinıle 50-5::! numaralı dHkkAnd' 
25·1·933 tarihine rnüsadıf çnrıaOlbl 
gllnU ea 't 13 ten ltllıaren aı;ı" arttı! 
ma ile aatılaeağından isteyenlerin ı:ı!! 
kür g(ln ve ıaatt& ıoaballinde b~ 
... ,l&n ilt.a ohaau. 


