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BURSA HADiSESi 

Ankara, 6 (Hususi) - Adliye ve Dahiliye oekilleri Bursa'ga lıareket ettiler. Ora
da Vekiller Heyeti namına t•tkikat gapacaklar. 

Ankara, 5 ( A.A.) - Bursa hadisesi hakkında mahallinde tetkikat yapmak üzere icra vekilleri 
heyeti, Adlife ve Dahiliye vekillerini memur etmiştir. Vekil Beyler, Bursa'ya hareket etmiılerdir. 

Dün Yeniden T evkifat Yapıldı 
Bur1a, 6 ( Huıuıl ) - TOrkçe 

•ıan okunurken hldiae pkarmıya 
Yeltınenl r hakkındaki tahkikat 
tlıerinde eh mmiyetle durulmak· 
tadır. Buraya ıon dakikada An
karadan gelen bir habere glSre, v .. 
killer Heyeti ıon toplanaıında ba 
nı~seleyi görnımnı, hldi1eyl eh•m
lllııyetli ıurette tetkik ettirmlye ka-
rar vermiıtir. Bu karar ile birlikte 
t\diiye Vekili Yuıuf Kemal Ye 
Dahiliye Vekili ŞtıkrD Kaya Ber 
1•re tahkik vazifeal ••rilmlıtlr. 
V•kp Beyler ıelll'hulıe mDYaHlat 

~~Wbnf 
Hldiae Naall Oldu 

Ankara 5 - Bur1a'da 1 ıu
~tt.a Türkçe ezan •• kamet , .. 
•bıle hldiı ola• Yalr'a f6yle 
~•n etmiıtir: 

aara.4e Ul• CGlflfnf 11 a.ıalcf •n jörlıeı,i 
Şubatı11 blrfacl .... a qledea l imamı Hafd llu tala, Mehmet 

Mnra Hoca Yalaya otla Kuaa'b ofla Hafıı Ali. llelamet otla ki-
Tatu lbrahl•, lal .. otl• elek- ' Umel Sabia, ICayapa ka,a..dıa 
trlk~I Seyfettin, Menet otla Ômer, Omer otla Ka1a Ali, 
kuyumcu Şalal•, kuap Halas Haaaa otla Mutafa, Hilmi, Aslı 
Mmtafa, Yuıuf PYUI otla kly ( Denmı 3 lael .. yfada) 

l<aranlık Gecede Şoför 
Nuri'yi Kim Vurdu? 

l<ıunkapı Ve Rumeli Hanı Cinayetleri 
Muhakeme Safhasında 

So Alırc•.r:• melıkeme•i11in tll111tl '"•n.r:eruı 
lt • ._ " allnlerde atar ceza malı- dolmuıtu. O kadar ld ılkGaıtW 

•d•dJ::ne hayale olunan dayaJarıa lhJll edllmemeıl l~n tertibat al· 
t,dlr ~bir faılalak ı~lze çarpmak· maya IDıum slrllmftttD. CelH 
~- b' k tln •iır cezada 26 daya- açıldıktan ıonra Aıop otlu Van• "''lld: ılaıııtar. Bu daYalar meya· ıel lıminde bir .. bit çatarıldL 
d6rd11. •n lhUbim olarak, eylOllln Vangel efendi bildlklerlnl ıByle 1.1ncn 
ti E:f•tıdi ıece1i Kumkapı'da Nu- anlattı: 
dtıra.ıekı 1•rrıinde bir ıoförO 81- "- O gece ben kaby"dea 
l~tind • llıaznun pollı komiıer- çıkhm, gidiyordum. Nuri Ef. Hr-
'f '"di:~n Mucip Beyle bekçi Adil hoıtu. Sigaramı yak, dedi. Ate-
il'- llluhak tnuhakemeleri ıörOJdO. tim yoktu. Kahvehanede yakalım 
)••ind •tnede davacı Hndal- dedi. Sonra yakama ıarıldı. Ben 
~latıeıı • s nıffaktul Nuri Efendinin de eline yumrukla wrarak kur· u, • •t Ha e· ı_ "'cının nım oturuyordu. tuldum, kaçbm. ır aı ıonra 

"•n ••uka~:dka~ Sami, •aınun· .tllb ıeeleri lılttim. Nuri YUrulmuı. 
tt!at.1c.111 • url Beylerdi. Fakat kimin nrdujıaını ılrmecli• ... 

• aaı_._ Jaıacahı~ c Deva .. , 9 ~••u •rfda ) 

M"!clis Reisimiz 
Kütahga'da 

~'iUahya, 5 - Millet Mttcliıl 
Relıi Kazım Pqa ıerefine bugllu 
halkeYlnde bir ıiyafet Yerllmiıtir. 
Zlyafetto memleket itleri hakkın
da hıill'bıbal yepılmıtbr. 

Ali Rana B. 
Cenupta Gümrük işlerini 

Tetkik Ediyor 
Adana. 5. ( A. A. ) - GUmrtlk 

Y• lnblıarlar V ekW Ali Rana Bey 
ıtbnrllk muhafaza kumandanı Sey
fi Paıa, lılabiye Ye Meydanıek• 
ier' deki ~mrDk muamellbDı tef· 
ti9 ttikteu ıonra Gaziantep'• 
ıt •ıiolerdtr. 

·Antep. 4 • ( A. A. ) Ali Rana 
Bey, bugtln buraya i•ldL Yarma 
Kiliıe ridecektfr. 

Romanya' da . 
Dünden itibaren Ôrft 

idare ilin Edildi 
Btıkref. & ( A. A.) - Örfi 

idare Ula edllmlıtlr. Gazeteler, 
umumiyeti• Vaida kabinHlnln bu 
karan karı111nda hayretlerini bU. 
dirmektedlrler. 

r Dağda Başla ı "' 
Bağda s·tti 

• Eskiden nasal sever-
lerdl, bugUn naad ••· 
verler ? Eski a9kla 
bugUnkU sevda t• il 
•raaındekl uçurumu 
anlatan nefla, fak•t 
kUçUk bir rom•n 

Yazan : M. T. 

Huriye Hanım Acaba 
Kimi Kızıdır? 

Ameri~~'ya Götürülen Bu Kızcataza 
Uç Kişi Sahip Çıkıyor 

MeHleyl enelce ele lmaca 
haber Yermiıtik: HuriJı llmlaclı 
bir Türk kızı, meı'a• mDtarıke 
ıen•lerinde Ermeni mulır, dl1e 
alaamıı, Amerfkaya slttlrtllmlf, 
fakat bu kızın ıeçal•d• Tlrk 
olduğu anlatılarak lataabala 
ıönderilmlf. 

Huriye H. ~eçea .,.. 29aDCll 
ıUnU lıtanbula a'•lec:eldl. Fakat 
Yapurd•n çıkmadı, •• l&IDa 
a"•lıceğfne dair de Jeal Wr 
haber yoktur. 

Fakat meselınla uıl dikkate 
1aya11 ola11 taralı .... ld H. 
rlyı Hanıma lıtanbulcla lf kiti 
tarafından aabJp 
Bunları ıuraya 1111'..0. ,...,._, 

ı - S.yrJHfala '41ıNll ... 
murlarından Halla fmladı Wr 
11t ıöyle bir iddiada bala .... 
tadır: Huriye ••ktlle bealm , .. 
nımda idi. O ıaman kllçllk Jafla 
idi. Goana birinde ldscatm ey. 
den Hrarengiı ıurette kapa-cidar. 
Uzun uzadıya aradam, taradım. 

Fabl Hmlnmlli ... kapd.... ft ...,. .... 

rllclllbl ............ Soar .. 
.......... ld Hwt,-. .... 
oldatua U.t dnrek ıYCI• ;t .. 
ilce aı-.ıar, A.erlkaya .. ~ 
mitler. 

(o...... 8 .... ..,, •• , 

Kazanç Vergisi Doktor
ları Biribirlerine Düşürdü 

Küçük Doktorlar, Mütehassıs 
Doktorlara itiraz Ediyorlar 

$•Arml.ald ~oldorl.,.,, '"' .,.,, 
Otreadijimlıe ,... btl,alr Ye bllyllk ••ta•••llua a. Biri.el 

doktorlarla, kDçDk doktorlar .,.. derecede •ataM•ıları a. bdaet 
ıında .... ı. bir lbtlW cabaıp. derecede doktorluı 4- PratllJ•• 
lbtllif ıa 1ebıplerl, yeal kauaı '' memur doktorlar. 
Yergiıl kanunu proj.U.. blJlk Yapılan tıtkikata tire latu-
doktor1aran aldıklara muayene bulda 24 prof..ar 99 ba,ak mu-
llcretlerldlr. tahau11; 80-100 kaclu birlacl 

Yeni kazanç •er,W kano• derecede matab--.aı 280-300 
projeılnin alacala ıon ııldl laenll lldacl derecede doktor; 500 ka-
bolll olmamakla beraber, doktor- dar da pratiaJu " ••mar dok· 
lardan baıslarının Ytrdlil malt- tor Yarclar. Projeye c:.~ ba
mata göre projede dold"'*' Jile " ptofellr ... ._...,_ 
46r\ 11aafa •rralm&fbn I• ( Dılnm 11 &ali •rfda ) 



(Halkın Sesi ]ı 
Kağıt Fabrikası 

Açılırken Hem Esrarkeş Hem Falcı 
Esrar DumanileF ala Bakan Bir Terlikçi 

Ve Dört Esrarkeş Tutuldu 

Dthık.Q nUıbamızda, memlekette bir 
Uğıt fabrlka11 açılmak makeadtlc 
yeniden teıel.ibOslere giritildfğloi 

haber vermlttik. Ba huıusta fikir· 
Jerlno müracaat ettfllmlz ldmeeler 
bfze ıunfarı ıöyledUer: 
Fahri Bey (Akbıyık aahalleel 16) 
- Memleketlmlade bir kttıt fa"-

.tkuı 7apalacajı uherml •••leler
•• okadam. Ne :ra1aa MSyll:reylm, 
ltuı haber beal ~ok HYİndirmlıt:r. 
M111r, Irak H lranın bil• kitıt fab
sllcalara bulundutunu ltiti7oruL Garp 
medeniyetini almakta bltOo f&rka 
tekaddilm eden Cümhuriyet TOrkl
yeahala bayi• llsamlu Ye fa:rdalı bir 
fabr11c&11 bulunmamuı cidden blyOk 
•ır mebr uadrettir. 

* lbaan Bey ~oh7.ldeba11 laffetPAfa 
apartıınanı r>) 

- Eıkl kil1tlaramı1.1 harice H• 

byoruz. Bulıarlstancla ble muauam 
llir klğıt fabrlka11 •ardır. e:ııın 
eıkl kttatlaramııa çok aıafl fiatle 
abyor Ye keadi ihtlyaam temla ed .. 
cek lcQttlanm yapıyor. KAttt için 
barice verditlmiı para as detllcHr. 
Kttıt imalinde kallaınlacak or•an
larımız pek çoktur. Derhal bir fab· 
rlka :rapal•a•ını memleketlmbln lk· 
beacli1ah aoktHtnc' n 16ıumla •8· 
••••• • Hilmi Bey (Karakö1 Topçular 171) 

- Me•leketl•lıde kltıt için 
lısullaaalacalr lptltlal •addeler pek 
toktur. Mademki laarlce para nr• 
.. mek l•tiyoruL O halele bir lcliat 
fabrika• yapmak IA11mdır. 

it 
Ragıp Bey ( Emlnnntl Haıurcılar 

eaddeıl 84) 
- Memleketimizde bir kltıt fab. 

rlkaıı yapıhraa •em kendi ibtiyaçla
samııı temin ederlL He• ele yakın 

tark meml•ketlerlne ihracat yaparız. 
Bu iti ln.ilisler Jrakta yapmak 
lıtlyorlar. 

DagakMı 
Yemişler? 

Sirkeci'd• Emirler Camii lttl
Nlinde 16 numarab dGkkAnda 
benzincilik yapan lbrabim Bey 
lımlad!I biriaf mOlkiye mUfettit
litia• mlracııt ederek Emlnaotı 
Poliı merkezinde kenı:liıine Ye 
arkadap Retit Efmdiye falaka 
lle dayak atıldığını aöylemit ye 
muayenelerini iatemiftir. Mülkiye 
•lfettifliii, lbrabim Beyi ma .. 
7ene için Tıbbıadllye aandermft· 
tir. lbrahim Beyin ayaklarında 
darp eserleri lHpit edilmiıtir. 
Reılt EfeacU Jlrllyemiyecek bir 
halde oldujıJ için Adliye doktoru 
kendtıinl ••ind• mua1ene etmif 
•• raporunu yermlftir. Son birkaç 
sin içinde polinea dayak Jeclik
lerini ileri llrenk •lddeiumuml 
Ut.• 8 mlrac:aat ftld olmuflur. 
M ldd-.a.Oik ba alracaatlan 
tetkik etmektedir. 

latanbal Pollal enelld gOn dlrt Hrarkeı ve bir Bunların yalralannıalan da çolr garip Ye tuhaf Wr 
earar bezirgAm yakalamııtır. Esrarketlere earar ıekilde olmuıtur. Polia memurları bunlara dlrml-
tedarik eden bu adamın ayni zamanda tlfnrtlkçft. methut halinde yakalamıya karar vererek harekete 
lok ettiği de anlafllımf •• hepli birlikte mahkeme- geçmiflerdir. Bu 11rada dllkklnı gözetliyen bir 
ye •erilmiftlr. Bu huıuıta yaptığımız tahkikat polia memuru, esrar bezirglm tabıinln Hrarkeıler-
neticuf ade tunları ötreadik: den birinin falına baktıiını n diğer earark-.Jeria 

Muhiddin, Halil, Mehmet ve Recep lıminde de Tahsinin ıözlerini heyecanla dinlediklerini 16r-
d6rt kiftnin KaragftmrDkte Terlikçi Tahıin i1- mtlş ~e diğer pollslere haber •ermiştir. Blltlln 
minde birinin dUkklruna •ık ıık girdikleri görGI- esrarkeşlerin DfUrUkçUlükl• meıpl oldaldara bu 
•it, takip neticetiade b11Dlann dlkkAada uru ıırada polialer bep birden dlkkindan içeriye 
içtikleri ~ğrenilmif Ye bep•i de cürmftmeşhot hatm. girerek hepsini lnrden dtrmttmeşhut halinde yaka-
de 1akalaomaılanlır. Filhakika terlikçi Tabılnin, lamışlardar. l,ia garip taraflanndan biri de pdur ki 
bazı delikanlıları dOkkAn na aJııtırdığı. onlara hem terlikçi Tahsin etrarkqluin ı-. urar duaulle 
•arar içirdiği, hem de fallarına baktıtı aahttılmrtbr. baluyormat! 

Halit Zıya B. ---
Kadastro Fen Müdürü 

Ankaraya Gitti 
Maliye Vekili Mustafa Abdlll

halik Beyin riya.etinde Şule 
YilAyetindeki tahrir Ye kadastro 
itlerinin halli için bir komisyon 
toplaaacaj'ını don yaımııhk. Bu 
komisyonda aza olarak bulunacak 
olu Kadutro Fen itleri MBdOrtı 
Halit Ziya B. dOnktı trole An
karaya ıitmiıtir. Kadaataro lda
reıi timdiye kadar TOrk Kada .. 
trocuları tarafından tetkik edil
miı memleketlerin Kadutro itleri 
hakkında malümat için lngiltere 
ve Amerika Sefarotbanelerimiz 
•aaıtHi!e bu memleketleri Kadat· 
taro h?.kkındakf neşriyatlarını iı
temiıtir. Bunlar da komiıyonda 
tetkik edilecek •• program oııa 
16re hazırlanacaktır. 

Eroinciler 
Dün Beıiktaşta Dört 

Eroinci Yakalandı 
Beşiktaı'ta oturan kah•ecl 

Abdurrahman, çıraiı Muzaffer, 
kunduracı ŞOkrO •e Zeki tımin
de d6rt kifinin eroin ticaretile 
mqrul oldukları aalqılarak y .. 
kaJanm11lardar. Bunların tbule
riııde birer miktar da eroin bulun
muıtur. 

Bıçak Çeken Bir Kapıcı 
Şitllde liayri Bey aparbma

nanda oruran Abdullah Ef. ile 
apırbman kapıcaıı HllMyia ara
aında, kapıcı paraıı yllıllnden 
kayta çıkmııtar. Kapıcı HOaeyin 
baçapnı çekerek Abdullah Ef. yi 
kowala1D17a bqlamıı, fakat reti
... •••arlar tarafından yaka
laDmlftll'. 

Gümrük 
Mütehassısı 
Hagret Etti! 

Amerikalı GtlmrGk Mtlteba1-
1111 lıtaabul GOmrGğOndelc:I tet
ldkahoa deYam etmektedir. Mll
tehauia GOmrlkte muhasebe, 
Ambar, Manifeato muamellhnı 
g6zden aeç·rmektedir. Ôğrendi
timize g6re MBtehauıı, Gllmrllk 
Tarife Kanununun daha t.fsilatla 
ve daha 2•0İf olmaı nı zaruri 
g6rmekt• H bilhasıa kırtaaiye
cilijin mftmkOn olduğu kadar 
bertaraf ediJmcaini iıtemektedir. 
MUteha1111, hhalAt GilmrOğO Tah
rirat Kalemini teftiı ederken IA
alattayin bir manifeıto alm t ve 
aldıj'a manifeatonun iki buçuk 
Hneden beri kaydının kapahl
mad·tam görmOftür. 

Bu Yaziyetteo hayret• düşen 
mtıtehaU11 bunun Mbeblni all-
kadar memurdan reımen ıormu,. 
tur. 

Yeni Bir Şirket 
TGrldye' de aazetecilik ıoa ıe

nelerde pek siyade terakki eyle-
mif olduju halde ilAncılalı bu 
terekkiyat ile mtltenaalp bir ,.. 
kilde inkiıaf etmİf deiildir. Bu 
ciheti uzari dikkat• alan Türk 
gazeteleri, illnat itlerini daha 
iyi tanzim ederek daha mlkem-
mel bir pide ifrat etmek i\zere 
kendi aralarında bir Limtet Şir· 
keti wOcude &•tirmiılerdir. 

Faaliyete ıeçmeal artık bir 
ıon me1eleai halinde bulunan bu 
yeni teıekkOIOn, lberinde teYek
kuf edilemiyecek derecede kıymet 
ve ehemmiyeti haiı bulunan flln
calıttn lakifaf ında blyOk bir rol 
oynıv:ocağmcla f&phe yoktur. 

Şeker Meselesi 
Bazı Tacirler lthalibn 
Durmasını istiyorlar 

Glmrllderdeki c-11 tek• •• 
kabwe mltemacli7• pbnlmalm
tadır. Çıkanlaa tek...._ ana 
ıamu ılmdlde .. ldeclifiaden 
llzerleriDe blrçolr masraflar biD
miıtir. Gerek bundan •• IVM• 
1e piyasaya çıkarıla .. kert. 
faılalağındu dolaya ba11 .. k., 
tacirleri muvakkat bir mDddet 
için teker çıkırılmaııoın mene
dilmeainl latemektedirler. 

Buna •akıf olan çukulata, 
ıekerleme Ye bal•acılar Cemiyeti 
Jtirıtı etmiftir. Cemiyet böyle 
olduğu takdirde ıcker fiatlar1D111 
ynkaeleceğini •e balkın urar 
g6receiiai bildirmektedir. 

Bir Kavga 
Abdullah Ef. Madam 
Maryamı Dövmüş 

Beyoğlunda Acemyan apart• 
mamnda oturan Abdullah Ef. 
isminde bir zat, anlaıılmıyan bir 
aebepten ayni apartmanda otura 
Madam Maryam& fena laalcle 
d6vmOıtOr. Abdullah Efendi yıtr 
k•l anarak talıldkata laqlaamlfbr. 

Devlet Ve Fert 
Darblfllnun lkhaat mlld~ 

lerinden lbrahlm Fual Bey ba 
paaar sftnll l1eant Oclua Nlo-
nunda fert •• deYlet menaa 
etrafında bir konferau nrecelrtlr. 

Bir Hah Hırsızı 
Aram lamlade biriai Samat1a 

da oturan Madam Vartuhi lammde 
bir kadının ••• ıirvek bala Ye 
Air eıyuaaı çalarak 1&Y11fwlra 
yakalanmıthr. 

Giniin Tarihi 
~------- ...... --------ı 
Bir Cinayet Muh 

kemesinde Yeni 
Safha 

E·neUd Mae Befiktatta refıha 
.lelal Han•• lldlren Ga .. ı San'• 
ler AtsMe-.ı mualılmlerlnda Şe 
••ta., Alw Ceaa Mabkemeai tar 
fuadaa 18 ... e lıapH mabk6rn olm 
Te tehenlr kabul etlildlll için 
.. 4 .. t 12 •-•Je lndlrilmlttL Mft 
dU..mumllik bu katilde (tHmm 
alımlı •• karara temyla etmlı 
Tem1la dafrulnln teammOdü r 
kuaraaı da Tem1iı MOddelumulDlli 
kabul etmedlfl için mHele heye 
umumlyede l'lrDtllmüı H laük6 O 
Ş.Yket Beyin lehine olar•k nak:ı •I 
.w.ı,t1r. Din ltfeden HYll A 
Ceaa Mahkemeainde bu aalın:a ll:ı • 
rlne tekur muhakemeye baılumıf il 
Nala• kararı ekwDdaktaa ıon •r 
mltl.t.ı w ••zmm nkiltm aı •ı 
uucl.:ra lııahat ·..ermlılerdfr. MOdd;•t 
nldJI mahkemenin eeld kararın 
.._ •hnHİlll, ntl•••n .eklJlerl 
..... u1al•••m lete•lflerdi 
Temyla danyı iki aoktadan nakıl' 
ell:rorda. Blrlnel Tıbbı Adli mGe .. I' 
...ı.ıa Yerdlfi ,.pwda tenakuz b~ 
lua•aıı diter i de Ş.•ket Bey hidl,. 
aamaauada idil Hanı• kendiıl 
ta•ldr etmHI IHrlne tabanca1ı 
patlatbtını MS1leditl halde bu eih 
• -.ıt .. iı .. -. elmU1dar. 

A,.ı •••aacla rapordaki ta ta 
baaa Adli Tıp itleri Mldlrllltl -.ıut 
raflaclan kaJdmlma11 :lateal1or uk 
Mlddel nkilJ taammldl lllbat 
pWt .Unletllmuial ele latedl. Se.k 
a.,.. Yeldllerl rapordaki teıhla 
elnnet demek o!dbtunu •• mHele 
bW...dlicle defli, Aalruadakl 1i 
şer- tarafaadan ballellllme•lal 
tedlle• Mahkeme heyeti bu •lcla 
" ltldialardan .onra aakaa ayul 
um kabul n dancı nldllaia 
dlaleame1l huıuıundakl tekli 
reddetmlı, mehkemeyl 18 nfıa 
bırakmıttır. 

Bağdattaki Ziyafet 
Sabık Mqar Hldiyf Abbu HU 

Pqa •011 MJUatlnde Batda 
kl•adutu aırada eefirimlz T 
L6tfl Bey tarafından kendiıioe 
k.Uef bir ziyafet nrllml41 ıi7af 
Kani Feyıal Hı. nin bOtün 
erkim hasır baluamuıtur. 

Katilin 
Bıraktığı 
Mektuplar 

iki p nnl Y etlldlr ekte 
Mr .... ,.t olclu. Alamet Ef. lıml 
Wr ueta, refikuı Muzaffer Hanı 
•all4h•lal lldlrdl. Aradan s• 
blrlıa~ Hat [aonr. k•di•I de 61 
Katilla lıerinde nlleluln-. ealt 
alne " abla•ıaa hitabea 1aal 
bbw •ektap buluamattur. 811 aa 
t.pluda katli Yere• baltala 
tat.ld•tu isi• refika•• tarafla 
llaaaet slrdlttnl. ale1bine ta 
.... Wle açılelıtın• 81yllyor .. 
feel akll:tett dltlaerek :raptı 
dlraf etll1or, aoauaü da eliyor 
·Ne ,.,....., •• bc1 .... ı.. .. .. 
.. elma,... Halduma ltelll ... aqj, 

Sisi Allalaa ••aaet edlJor•-. .. 

Son Postanın Re•imli Hikige si i Pazar Ola Ha..,. Beg Digor Ki: 1 

- Memlekette ml•e•Yer l»ol-1 
1 uj.. •arm11 ta, laaberimla 1ok
... H.... S.1. 
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Büyük Şair 
k•• Abdülhak Hamit için 

Merasim Yapıldı 
r• Şair AbdUhak Hlmidin Hk· 
m~eQ ikinci yafı dUn F eyziltl liıe
nd •rinde bllyllk ıner•ılmle tıı'it 
n .dlhniıtfr. Meraaimd• birçok rtl· 

ltt ıde zevat haıtr bulunmuıtur. 
re EvYell Feyıiati Liseleri MU· 
HidUrU Hıf11 Tevfik Bey bir nutuk 
yüe'lllylenıiı, bundan ıonra lımail 
ı.~llştak Bay bir nutuk Irat etmlı 
ğ'F•l•beden Burhan Sıtkı, Kaya 
ı.e •yyazlBehiç, Ahmet Halit Efon• 
ıft~ller Hirnidin ıiirlerinden bazı 
rır~•rça okumuılardır. Merasime 
111~ eıer piyeıintn temıUI ile niha· 
dtr•t ·ı . . d verı mııtır. ----d• 
di ,, 
se 
bıı 

b 

Adliyede 
Yeni Tayin Listesi 

Tebliğ Edildi 

·-. 

trı - -
ı JI Ankara 6 ( Huıuıl) - lıtan• 
h~ul hukukundan mezun Tayyar B. 

alnı beyli mUddelumumiliğine, 
••tanbul hukuk azaluından Mah· 
-::~ aallhattln Bey birinci ıulh 
,~/ uk relıliğine, Bolu aıhye reiıl 
•\ •nB. Üıklldar hukuk hAkimliğine 
ı~taııbul ıulb hAkimlerinden Sabri 
'p el hukuk azalığına, lıtanbul 
l~~ ulc azaımdan Zeki Bey Uçlln· 

Ceza reiıliğine, mOddelumuml 
• Uav· l , d C atı • tn •rın en evat Bey aulb 
b~iikdı111liğlne, Adliye mfifettiıle• 
i 11 en irfan Bey dördllncD hu· 
1' u~ reisliğine, altıncı mtlıtantlk 
ll t tnet Süreyya Bey b&tmtıddel 
._nıumı muavinliilne, Ankara mOı• 

ıı1" ~tiki Ferhat Bey latan bul mUd· 
·~~tnumt muavinliğine, lstanbul 

tl.Utf~el umumi muavini Mehmet "' k B. Ankara Sulh hlklmliğl· 
lfın araburun ıulb hlklml Oı· 

d~~ Nuri Bey lıtanbula tayin 
tniflerdir. 

Eskişehir' de 
a· --

ır Bekçi Bir Genci 
' ~ Öldürdü 

~·ıc· t,d, 11•hir 6 ( Huıuıl ) - Bu· 
•lıı i~ce bir cinayet olmuı, 

1,h 1°' 1•mlnde bir bekçi Abdul· 
Cina ·~~nde bir genci öldürmıtllr. 
chır ·\tın aebebl henüz meçhl· 

' •hldkat yapılmaktadır. 

h Bir Ziyaret 
.] v •it 
~dl\ b "• Beldlye Reisi Muhfd· 
'•bık eM dUu Parapa!aaa giderek 
~'hy ııır HldiYI Abba1 Hilmi 
liilnıı 'p ziyaret etmiıtir. Abbaa 
l(,tı•, ~ta. birkaç aUne kadar 

gıdecektfr. 

"-Bkaşvekil Paşa 
kil ı,~.~ra., 6 (Huıusl) - Baıv ... 
'" hhr( Paıa dUn öğleye doğ· 
~0ııd, \' ~~e avdet ettiler, iıta1· 
'-'tt •rk: ıller, meb'uılar, hUktl· 
~~ra,1111 nı ve halk tarafından 
-"dıta V• teıahUrat ile kartı· r. 

[R-=:.-e-s~i-m-l~i-M.~a-k_a_l_e __________ a ___ .fi_ir-OS_k_Op--a--1 r-~~~-~"!!!!"',--...... 

J - Jlroıkop d•nllea p9'Yaft•J• 
b•n•er birıey yud1r. Bu alet. bir 
tayyarenin Clato.. kondutu sama•, 
tanareyl hn•d• latedltt yerde 
durdurabilir. 

2 - Blahn de ~:oıkop ya1ff•il11l 
ıılSren Ylc:danuıua •• ıuurumus yar-
dır. Dlt0aee)eri•lzde, hJa)erfDafıde 
•• ruhumuzda mlvaıceneyl temin 
•d•n •lcdanımıı V• ıuurumusd•Jr~ 

3 - Vlcdana11 ye fUUr1uı1 adam
lar, dGn:ıenJ boıulr veyahut jlroı1lcopu 

olmıyan tanarel•r• benurler. Ken
dllert nl munıened• unnettiklerl 

.saman y.,e dGtOp pare• pare• olurlar· 

SON:TELGRAF HABERLERİ 

BURSA HADİSESİ 
Ba,tarafı 1 in ci aayfadı. ) 

oğlu Ali, Muıtafa oğlu Halil, 
AbdUhnClmin oğlu AbdUJkadirln 
teı•iklle 30 kadar eıhaı cami· 
ye muttaaıl Evkaf mUdUrlDfiln• 
mllracaatla ezan ve kametin ı .. 
tanbul ve diler taraflarda oldu· 
ju ılbl Buna' da da arapça o
kunmaıını iUrOltUIO bir ıu· 
rette talep otmiılerdir. E•kaf mU· 
dDrUnUn, Diyanet lılerl riyaaetlnin 
ve Evkaf umum mlldDrlUğOnUn 
emirlerini bozmak iktidarına ma· 
lik olmadığı yolundaki cevabı 
Uzerine arkalanna topladıkları 
bir cemmigafirle boka met dalre
ılne gitmek iıtemiılerae de pollı 
kuvvetleri tarafından dağıblmıılar 
ve mUıevviklerle önayak olanlar 

yakalanarak tahkikata baılanmııtır. 

Adllyenin Tahkikatı 
Burıa,6(Huıuıl)-TUrkçe ezan 

•• kameti bahane ederek memleke
tin emniyetini bozmak lıtiyenlerin 
bepıl tevkif edilmlı bulunmak· 
tadır. Adli tahkikat lnkiıaf et
mektedir. Şimdiki halde hadisenin 
milt•YYiklerinln teıbitin• çahtıl• 
maktadır. 

Aııl ehemmiyetle aranılan 

nokta, bu bAdf senin bir feHt 
ocatının Herl olup olmadıtı 
me1eleıldir. Ramazanın bidaye· 
tinde baılanan Tllrkçe ezan •• 
kametin ramazanın ortalarına 
dotru ıevfedlfi. bazı camilerde 
kametin eakiıi ıibi Arapça 
okundufu a örUlmtıı, batta bu 
buıuıta bir teblir daha yapıl· 
mıthr. ..-

Fak at bunun tt.;erln• bazı 
mllezzln ve imamların yazlfelerine 
gelmedikleri anlaıılmıştır. Hatta 
hldiee annu Ulucaml mllezzinl 
de . vazifeılne gelmemlf, bunun 
yerme cemaattan topal Halil it-
minde birlıl mllezıinlik yapmıf, 
fakat bu adam ezanı Arapça oku
muıtur. Kameti de Tatar İbrahim 
arapça okumuıtur. Bu ıırada 
Hamdi Ef. lımlnde bir pollı m .. 
murunun mDdahaleai ftzerine ce
maattan biri ıöyle demiıtir ı 

"- Bu nedir yahu? Yahudi· 
ler hanalarında, hırlıtiyaular ki
llaelerinde aerbeslç• Ayin yapar
larken neden bizi bGyle kanun· 
ıuı tazyik ediyorlar. Gidip der-
dimizi anlalatalna • ., 

Bu ı6zden ıonr• cemaat gU
rOltn ile camiden fırlamıı, EYkaf 

MlldUrlllfUne gidilmlı, mUdUrdın 
tOrkçe ezandan YHgeçilmesi lı
tenilmiıtlr. 

istemeyiz! Sesleri 
""1navut Seyfettin lımindekl 

adam Evkaf MUdUrUne hitaben: 
" Halkın tUrkçe eı~rı lıtemediğinl, 
bunun için toplandıklarına haber 
verly~rum. ,, demlıtlr. Bu ıırada 
kalabalık lçerlıinden birkaçıda 
11 lıtemeyUzl ,, diye bat rmı ıtır. 

Evkaf MUdUrll kalabalığı, ba
tından 11var ıavmaz telefonla 
bAdiıeyl poliH bildirmiıtlr. 

Bunun üzerine kalabalık yolda 
kendilerine iltihak eden merak• 
lalarla bllyllyerek VilAyet Konağı 
6nUne gelmiştir. 

Vali Beyle Belediye Reial 
derhal askeri fırkaya bAdiaeyi 
bildirmek gibi icap eden tedbir· 
lerl almakla mııgulken Pollı MU. 
dllrD h!diıo mahalline poliılerl 
yetiıtirerek bu kalabalıjı datıt· 
mı ıtır. 

Poliıler hükümet binatı içinde 
Yaliyl bekleyenleri yakalayıp mU• 
dUriyete Hvketmitl•r ayni za• 
manda iıe adliye va1iyet etmlıtir. 

Tahliye ve tekrar tevkif 
Tahkikat o ıDn ve gece ... 

baha kadar ıUrmDı, birçok kim· 

SON DAKlKA . -
Dün Izmirde Meczup Bir 

Adam Yakalandı 
lzmir 6 ( Huıuıt) - Dlln öğleyin Şadır~aa ca· 

mlılnde tUrkçe kamet okunurken HDınO lımlodı 
bir adam ıokaktan arapça kametle mukabele et
miştir. HllınU ıabJtaca yakalanmıttır. Bu adamın 
ıuurunun boıuk olmaıından ıUphelenilmiı 'H mu• 
ayeney• ıevkedilmlıtlr. 

Bazı mUeızinleria Arapça ezan okumakta de•am 
etmeleri Ü.Zerine ıabıta tabİdkata baılamııbr. Bu 
mlleuialer kendilerine TUrkçe eıan okumak için 

emir Yerilmediğiol, emre lntizareo Arapça ezan 
okuduklannı ıöylemlılerdir. - Orhan Adnan 

Vekillerin Tahkikatı 
Buua, 6 (Huıuıi) - Menfur nUmaylı btdiH•İ· 

nln Vekiller Heyeti tara&ından tahkikatına memur 
edilen Adliye •e Dahiliye Yekilleri ıehrimiıe a-elo
rek derhal hAdiaeye yazıyet ettiler. 

Adliye ve Dahiliye nkillerinln )apacaklan tab-

}STER .iNAN, 

klkat, bldiaentn aaıl iç yUıtlnUa meydana çık.-r1I
maıma matuf olacaktır. Bu ıuretle h4diıenin 
birtakım mUfıit mOıevvikler tarafından bir makıa· 
da mllıtenit olarak glıllden gizliye el altından 
idare edilip edilmediği meydana çıkacaktır. 

/STER iNANMA! 
Size bugCln de bundan on altı .en• ••Yelin• alt 1 lıf- Almanya Hflrl oedldl c:enaplan tarafından dün 

iki bllb•r okutacatıa. lıte : Sefaretbanede bir reaml kabul icra edilmlttlr. 
• Babı mttlhat n kadılar maaıabnln teayldl dUn· Madu-.ln; Tetrlfat MCldür Munlni Fuat Beyefendi 

kü Meclbl Meb'u .. n lçtlmamda kabul edllmlıtlr. ntıtulle Hflr cenaplaruaa takdim ve lrae olunmuıtur. 
I 

Büyük 
Muharebe 
Ve Askerlik .... 

Dünkt\ gazetelerden birinde 
okudum. Bir fıkra muharriri 
" Yatanperverlik •e milllyet 

b " ten abHderken arayere ıöyle 
bir elimle ııkıthrmıf: 

.. Harp ••••li d'1nyaaı ile, harp 
•onu diloy&11 araıında, hemen he

men mUnaaebet kalmadı. Cihan· 
tllmul ihtilal, her ıeyde öyle bir 
lnkıJAp yapb, ki Greko - Romea 
m•deniyetinin temelleri aaraıldı. 
~ıkerl, lkbsadl, fenni Ye edebi 
nııamla beraber, içtimai nizam 
da nçeheslni deiittirdi.,, 
. Şu kıu 1atırlar, her biri 

etiller doluı •.erlere ilhanı ver"
cek kadar cömert olan bf rkı.c; 
yeni nazariyenin dnA baılarıdır. 
Fakat ben burada yalnız "askeri 
kelimesinin Oıerinde biraz dura: 
cağım. Almaııyada bundan blr· 
kaç ıene ovYel harbiye NaıulıJı 
yapan meıbur bir jeneral vard ır. 
larni Fon Sekttir. Bu jenerahn 
töhreti HkerliJi kendiıine ibtJıaı 
mesleği yapmıt olmuındadır. 
Fon Sekt geçenlerde yHdıtı bir 
mekalede diyor ki: 

'
1Umumt harbin aıkerllk ..: 

harp fenninde r••di lnlolAplara 
aebep old~ğ~~ ıöylUyorlar. Ya• 
~an.~;r. Ne Napolyon Ye ne de 
bUyUk cihan harbi askerlik fenni· 
ne yeni hiçbir ıey illYe etme
mlltir. Napolyon kendllijin den 
hiçbir ıey doturmadı. 

Hep Hkileri tekrar etti. Fa• 
kat biraz da kendJ görUıUnD 
kattı. BllyQk muharebe de &yl .. 
dir. Aıkerlik fenni bu muhare
beden de mDblm denler almıı 
değl~dlr. Belki yeni ıillhlar, yeni 
tahrıp YHıtaJarı icat ediliyor. 
İtte o kadar. 

K11taca jenerah Anlbal'in 
binlerce Hne eYYel koyduğu 
harp kaideleri bua-Un do mukad
dH ayetler ıibl jenerallerio ka· 
faların• kazılmııtır. Ondan 
ıonra gelen bUtQa bu jeneral· 
ler bu kaid•lerl tatbik etmek
ten baıka bir ıeyyapmıı d_. 
tillerdlr. ,, 

Eğer jeııeral Fon Sektiu d ... 
diji ıibi, milyonlarca ln1anı 610.. 
me götüren bUyllk muharebe. 
aakerlik fennin• yeni bir kaide 
ıreremodi iıe. .. 

Hler ıorguya çekllmlıtir. BilAhare 
tutulanlaran hepıi tahliye edilmit
lene de bunların hlditede öna
yak oldukları zannedllenlerl evvelki 
akıam tekrar tevkif edilmiflerdir. 

Hatıra Defteri 1 
Mevıuk olarak Yerilen malO

mata göre tevkif edilenlerin 
bazıları llzerinde dikkate ıa· 
yan evrak ve veaalk olde 
edilmlıtir. Bunlardan bilhaa1a 
Tatar lbrahlmin olduğu 1an
nedilen habra defterinde tUrk· 
çe ezan h!dfaeılnln bDyllk bil' 
ehemmiyetle kaydedlldiil Ye bu
nun cebren halka yapbrıldıll 
hakkında bazı ibareler rörOldOiD 
ıöylenmektedlr. 

Tehdit Mektupları 
Hldi1e gUoD EYkaf MlldUrOne 

meçhul adamlar tarafından iki 
tehdit mektubu gönderilditf Ye 

bu mt1ele bakkmda •iııoı açar· 
ıa derhal öldilrlllecejlnln kendi-

. ılne bildlrildiii de haber alan· 
maktadır. 

Gazi Hazretleri 
Bursa Valisini 
Kabul Ettiler 

Buraa, 6 ( Huıuıl ) - Gaı:I 
Hı. dUn aabah nat ona doğru 
Bllecikten ıehrlmizl teırlf bu
yurmuılar, hararetle kar11lanmıı
lardır. Gaıi Hz. dlln akıama 
kadar kötklerinde iıtirabat bu 
yurmuılardır. Ak1am Uzerl V alil 
Fatin Bey kGıke ılderek Gax 
Ha· tarafından kabul edil mittir 
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Meml~ket Manzaraları I Memlekette 
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lzmirde Suallere 
Kahve . Adana 
Vcuzlagacak Mı? 

Belediye Mezbahası Cevaplar 

lımir (Huıull) - Yapılan l>lr G e H M b h ç k M 
ulaım~ aeticHI Ye Jbracatımııa azı Ze ez a ayı o untazam 
mukabıl Brelilyadu memleketi• 

mise Hnede iç mil1on lira kıy• v M •• k ı B ld ı 
metinde kah'fe ithali hakkındaki e u emme u u ar 
karar lb.erine t•hrimls kabYecllerl 
cemiyeti bir teıebbtlate balar 
muıtur. 

Cemiyet, Breıllyadaa ı•'e
cek kahvelerin ucun malolacr 
tını nazarı itibara alarak lktıaat 
Vekllelloe bir teklifte bulun
muştur. 

Bu teklif ıudur ı lamir, kah
vecilerin iıtibllklne tekabnl ed .. 
eek muayyen bir miktar kahYe
ain uc~ ?. Hatla cemiyete •eril
mesini te ı e:midir. Cemiyet, kah· 
•eyi ucuza mnlettikten ıonra 
•ntoo kahvelerde kah•eyl yllı 
paraya indireceklerini . taahhüt 
etmektedirler. 

.. Eier bu karar •• bu temenni 
•da!nt bir neticeye yaaıl olacak 
oluraa ıebrlm~• kah•e ucuılu• 
1acak demektir. Kah,·eqİD ucuz• 
layııı, ııhhat •• ıinir namına i~ 
menni edilecek bir ıey olmamak· 
la beraber nohut içmekten bıkan 
~e bir fincan kah•eeln kokuıu 
barnunda tntenler lpn bu Tadyet 
laerbalde faydalı olaeakbr. 

Evreşe'de 
Deve Güreşleri Heyecanlı 

Oluyor 
Eneıe (Huıuıl) - Her mem• 

leketln kendine mahıuı bir lau-
nıiyet •ardır, buradaki hu.uılyet
lerden biri de deY• ıUr•ılerldir. 
Gençlerbirlltl tarafından tertip 
edilen •ilence proıramına de•• 
fllreılerl de ili Ye edilmlıtL Ya
pılan ıtıreılerde SOle1manlyell 
Ramazan Af anıa tOylll deYeal bl
tlba buımlerinl yenerek baııGreı
el de•• olmuıtur. Şimdi ita cı .. 
" dlter YllAyetlerln ıtır•ıt• bf. 
rlacİ relen deyeJerl ile ıtır• .. 
tlrilecektfr. 

Bitlis'te 
Kızak Eğlencelerl1 
Koşular Yapılıyor 

Bitliı (Huıuıl) - Bu Hne loı 
burada bir faaliyet kayaatı ol-
aıuıtur. Bir taraftan kıt ıporları, 
kızak eğlenceleri, atlı kar koıu· 
lan yapılmakta, diler taraftan 
kadınlar harıl hani argo yaparak 
çorap, f anili, çarıaf &ibi mallar 
yetişt1rerek çarııya ı&ndermekte 
erkekler ele halk mekteplerine 
de•am ederek yeni harfler llıe-
rindokl mOmareaelerlnl arttırmak• 
tıdırJar. Me•cut mektepler oku-
ma için bOyUk bir he•eale çalı· 
pn ıençlerle doludur. Muallim· 
ler bu ratbettıa bOyOk bir ze•k 
almakta •• btltdıs ıntrjilerlle 
pltımaktadıtlar. 

Düzce'de 
Bir Cinayet Oldu Bir 

Kiti Ôldü 
Dllıce, (Huıuıl) - GUndotda 

nahiyesinin GnrcU HDı yinata 
k6y0nden arabacı Kemal ile arka· 
daşlar• lımail, Muıtaf a Ye Hamıa 
kumar oynarlarken aralarında 
cinayet çakm11, neticede Hamıa 
ile kardaş1 Mustafa Kemali ko
lundan, lsm ili de ıol böğründe 
yaralamıı!ardır. laınail aldıiı ya• 
ran n teairil ölmUflUr. Katiller 
Adliyeye tevdJ .diJmiılerdir. 

Solda Gazi Hz.nln mezb•h•r• •lrereııerlnden lllr intiba. x lf•r•lll ••I beledlr• r•l•ldlr. 
a.jda Adena mezbah••• 

Adana (Huıuıl) ~ Gaıl HL Relll Turhan Cemal Beyi tebrik marları mı 1aptı?" diye ıormar 
Adanayı teıriflerl eına1ıDda be- ederek ellerini ııkmıılar, Ye lar ıldıklan mOıbıt coYap 11 .. 
lediyemiıin yapbrdıit ıon ılıtem "- Ankara'da bile bGyle rine de: 
a•rl mezbaha •• buı fabrik&11nı muntazam bir mezbeha yoktur.? 1 

"- Tebrik ederim çok ma-
ıeımişlerdir. Gaıi ffz. fut.bam• dedikten ıonra: Yaffak olmoııunuı demlılerdir.,. 
dan memnun kalmıılar, Belediye .. _ Bu meıbahayı Tllrk mi• D. S. 

Diyarıbekir' de 
Kış Hafifledi Buj'day 

Pahalılandı 
Dlyanbeklr ( Huıuıt) - Kıı 

•traı hafiflemi1t donaıı Dicle ca
ıDlmOı, mahrukat felmiye baıla• 
mııtır. Zahire flatları kıı yOılln
den hf11edllfr derecede 1Dkael
mi1tir. Buidayın Glçeil Jlrml ıtı
mDı kuruıa ıablırkea ılmcll elll 
ıtımOı kunıta çıkmııtır. Gomuı 
kuruı heaablle arpa onbeıten 60 
kuruıa, mercimek 60 ıUmDı ku
ruıa, nohut 55 ıllmDt kuruıa, 
bulıur 52. koyUD eti 23 ,OmUf 
kuruıa fırlamıı, buna mukabil 
ıekerln oklraıı 70 ıtlmDı kuruıa 
dtıımDıtDr. 
Dly•rıbeklr'de T•YY•Pe lhtllell 

Dlyarbeklr (Huıuıl) - Burada 
yapılan tayyare ihtifali pek parlak 
olmuı, llatifale aıker, pollı •• Jan· 

darma mDfreıelerl ile mektepliler •e 
halk lıtirak etmlıtlr. Mllfettiıl· 
amumtlik BaımDıa•irl Fulı Beyle 
Vail Fala Bey •• kolordu 
kumandanı Kenan Paıanın hu-
surunda ihtifali mOteaklp bir 
ıeçit resmi yapılmııtır. Ta1yare 
ıebitliiine celenkler konulmuıtur. 

Oiyarbekirin ismi Değişecek Mi? 
Diyarıbeklr (Huıu•I)- Mecliıl 

umumi lçtimalarından birlılnde 
aıldan Tahıin Cabit Bey Diyar-
beklr lıminln değiıtlrilmeal için 
bir takrir Yermiı, takrir dahiliye 
encUmeoine haYalo edilmittir. 
Diyar.beklrln yeni iıminln ne ola• 
catı belH delildir. Buranuı Hld 
lıml Ameddir. 

Kayseri' do 
Y ~roan Bir ihtiyar Müte

cavize Ders Verdi 
KayHri, (Huıuıt) - Kayaerl 

ile Şehirkııla araı ında Merkeple 
ticaret yapan MUkrimln •t• ı .. 
mlndekf, altmıı beılik lhtJyar. 
Merkebin• 91ya 10klJyerek 1oJa 
çıkmıştır. 

Yolda bir adam ihtiyarın lnllne 
çıkmıı, lhtiyan tabancayla tehdit 
ederek ıoymak lıtemiıtlr. F •kat 
ihtiyar bu tehditlere kulak a1ma
mıı, azılı mUtecavJzle bojuımuı 
Ye onu mecalsiz bir halde ıetirip 
elinden kurtulmuıtur. 

Tire Kongresinde Çok 
Mühim Kararlar Alındı 

Kongrenin topl•ndılı lleladlı• delr••I 
Tire. (Huıuıl) - Kaıa HD.. Gcret uılye namUe eıld Salta .. 

ilk farka koaıreıl toplaamııtır. lar ciftliklerlndea kalma bo~ı .. 
Toplanma belediye daireıl aalo- rın bafıılanmaaı, banka •• koo-
aunda olmuıtur. Kongre, Cum· peretif faiılerlnlo badirUmeal rf bl 
hur reiılmls Ulu Gazimize mDhlm memleket lılerl konuıul· 
Ye Baı•ekll P•ıa, B010k muı idari m•Hleler hakkında 
Millet Mecllti Relıl Klıım kaza kaymakamı Baba Bey ıeale 
paıa H111rabaa Ye fırka umumi Ye etraflı izahat Ytrmlıtir. 
kltipliilne taılm Ye bOrmetlerinl içtima ıeç •akte kadar deYam 
arzettlkten ıoma mllıakereyı etmealne kaza idare heyetine 
baılamqtır. ilk mDıakerede nahl· doktor Salp, hacı Şerif oğlu Zihni, 
ye ocaklarının muhtelif dilekleri gUlcU oğlu Mehmet, a•ukat Hik-
okunmuı bunların ehemmiyetli met Davut,belediye refıl Ali Bey· 
olan kııımlarıaın •illyet idare ler Hçilmiılerdir. - M. N 
heyetine arzedilmealne, bir kıı· 
mının da burada fırka idare he
yeti me1alıile kazada balledilme
ılne karar Yerllmlıtir. Bundan 
ıonra kaıam111D dilekleri ııra ile 
ortaya konmuı •e blhuıuı orta 
mektebin bu ıene içinde açılma11, 
ıehrln ıark •• ıup mahallelerin 
baalarımn ıu Y• kaldın• tealıatı 
11pılmacı, fenni ıu lılerlnla tes 
elden baıaralmııı, ormanlardan 
paraıı• lntif a hakkının temini, 
k&ylU7• ihtiyaçtan aokıan Yerilen 
kamUr lılerlnln makul nlıbete çıka· 
rılmaaı, Selçuk, Tire, F ate, Adaılde 
yolunun doYlet 1ollan aruıaa 
ıokulmaaı, Ça• klyOnde bir aıhi-
1e teıklll, nnful kaydıma J•DI ma
halleye 18re dllıeltilmeai, nfza .. 
111 tasarruf edilen ıraılnlo tapuya 
rabtı, 1raılılı köylere toprak ... 
rllmeal, k3y Yakıflarınının biran 
eYvel köyler• E•kaf ldareıl tara-

fından ı•rl YerilmHI, 1atıı bedel· 
lerinin uıun Yade Ü• alınma11. 

Aydın'da 
Arteziyen Kuyulan 

Açılacak 

Aydın, ( Huıuıl ) - Aydın 
lleledlyeıl artez1en kuyularından 
lttifade edebilmek için meıbur 
Alman ıu mOteha11ıılarından 
ProfH&r Şon V etter'I• mubab .. 
re etmlı •• kendlılal Aydına 
da•et etmlıtl. ProfH8r ı• rtla
lerde ıehrlmlıe ıelecek •• tet• 
klkata bııltyacaktır. ProfH&r ayni 
ıamanda toprak albada 160 
metre derlnlitlndeld ıuları cıkar
mak için alet keıfettijf için Ay
dın bavahıinde banıl uıullerdea 

lıtifade edllebllecetlal ' ' bir 
arteıiyen kuyuıunun kıça mal 
olacağını teıbit edecektir. Bun· 
dan ıonra Aydın beledlyeaf 
profe1örle birkaç aenellk bir mu
kavele lmıalıyıcakt11. 

B~enule ,ok ıeudi,im (20) d 
11elllı 61rielk tür6e erİ6i alacı vaf' 
~.,.. Jlegvası gaget ince kahulch 
ınrelı oe .çelcirdeli ıayet •/al. 
•tiruln ço6ulc ayrılır, adeta gar,,.. 
ı•Jtallnin çekirdeii gf6idir. Ajacıl 
leprelctan 6ir iki metro yülc..kl; 

• lüul•lıi kıınaını kartlar og,.,,, 
D .. r1ı .. emeıi için de.tek kogdd 
Di .. r 6ir ajaca kalem aşııı ,., 
••i iniyorum. Senelerdenberi 6b 
•rh6ını bulamadım. Bana bir y~ 
•lltermenizl rica ederim. 

Ortaköyı Halil Matuk 

C.Tap: 

1 - Erik ağacınıı.a zarar y# 

na kurda e•velco öldllrmelı 
pruhae bakıaydınız ağacınıSI 
tamamen harap olmaktan kurtat 
maı olurdunuL Eğer bu kurtlatl 
aıdo.rmezseniz bahçenizdeki diğtl 
erik •taçlarına da geçerek ayo 
ıararlan yapacaktır. ÔldUrmel 
lcla en kolay uıul ıudur: 

Atacın g6vdealndekl delik' 
lerla •e yarıkların kAffe1inl camO 
macmıu ile gUıelce kapatındı 
yalaıı en altında kalacak ol_. 
delltl açık bırakınız. Bu delit 
lwia lclndon daknlen paı red 
ılnde tozlar Yardır. Bu tozla# 
temlaledikten ıonra bir tutd 
pamuk alınız Ye bu pamuğu bet 
da lpnde gOzelce 11ladıkt,, 
ıoara deliğe ıokunuz •e bet 
ılnla açmama11 fçin deliği gDzelc' 
macunla kapatınız. Benzinin deH' 
içinde tebahhur etmeıile kurtl' 
botulurlar. Bu iıl haftada b• 
defı olmak Oıere 2 • 3 defa 1' 
paraanıı kurtlardan kurtulurıuncf 

2 - Kalem vo yarma fi 
umanı marttan nisan orta..
kadardır. lıçl uıtalarını her J 
danhkta bulabiliralniı. 

1 - Aylık ziraat tak..
laaldoadıkl arıunuıu biz de dl 
ılndok. Fakat ıiraabn bntl 
pbelerlnı alt iılerden anJ 
bullaaten behHdebllecetfı. 

* llalla'da Baha Beye: 

1 - Sulanabilen tarlaDJf 
mıur, faıulye, anaıon ekiaiı ıl 
fadeUdir. Muz yetlıtirmeyl tıct" 
l»e edlniı, klrladır. 

1 - Fııulyenin ayıe •• 
bun1e ne'filerinl tamim ediois. 
iyi •11• f aıulyeaini, okkau 1 
barbunyeyl ı 20, yer çalııı A 

yan nev'ini 100, ımk çalıımı ı 1 
kuruıa tedarik edebilirsiniz. 
tanbul Ziraat Odasına mOrac• 
edlntı. 

1 - Çiçekpaıarından ajıÇ 
fidan alanlar aynı ıiklyetlerd• 

lunuyorlar. lyiıi oradan alma 
fidanlık •• bahçelerden ted 
etmektir. 

4 - En iyi bir çah f aıul 
Asar7an nev'idir. Fakat iri 
ıulye Seltnik faıulyHldir. 
buradan tedarik edecetiniı 
niyetli tohum, fidan •• aalr• 
katalolc ıGnderilmeıl temin 
mittir. lıtanbulda iyi •• 
1etiıtirilmlı muhtelif fidanlır 
dır. ltalyadan getirilen ağa 
bir çoiu iklimimize uyrıı 
Hu talan ıyorlar. 

Mayıı böceği (Haneton) 
raklarınızda eaaaen mevcut 1 

lıdır. ÔldUrme teıebbuıontt' 
muYafıktır. Yalnız dikkat 
ildir. Kullanacağınız ilaç 
ateı alır ve tehlike ıetlrir. 



Siyaset Alemi BABİC:I TILIB&rLAR 
Filistin Yahudi
leri inkisara 
Uğradılar 

Japonya Hiddete Geldi 
Bir samanlar Araplarla Y abudild 

•raaında pddetli nlııalua 1&ba• olaa 
Flllatlnde ailkGnet aYdet etmİJ bu• 
lunuyor. Memleketi• bG71lk bir ek· 
leriyellal tetldl eden Arap UHuru
laakım 0 Jetlnl eebnn kabul ettirmek 
latıyen Yahudi akalll7etinln bByle 
l.iıdeabire tahrikAttaa na pçmeai, 
•tradıta lnkİHrdan ileri seliyor. 
Maarnaftb bu inldaar, bir slln selp 
F Uafnin tam Ye mOatakU bir Y• 
bud. yurdu olab ıleceti Qmidlnl kat'I· 
Jetle öldürmGt detlldir. 

On Dokuzların Verdiği Son Karar 
Japonları Çok Kızdırmış! 

Fiııı in Yahudilerinin utradıklan 
lnlc"ıuın aebebi, lo.ittereııtn bu mem• 
le tten lııçbir zaman çıkmıyacatının 
•k l a a Terletmlı olma1ıdır. Çünk&ı 

l - lngı tere Irak petrolıarıaı 
~kden ze nakletmek için çölden ... 
CI d tı dem r berulara mahreç olar.&k 
HaJfayı ta1ia etmİft'r. lraala ıon 
~t 161, lnrlltere için Muıul petrol• 
.. rına bGyük •• hayati bır ebeı.ııml• 
Jet •ermeyi emretmektedir. 

2 - inıllter., •Gblm miktarda 
Potaaa mabtaçt r. B• madde, air .. 
•tte •• müblmmat baaljtanda kuJ. 
lanılar. lnriltere, timdi. bunu hariç
ten tedar.k ed yor ye tonuna on 
dört lng Jlı llraaı Yeriyor. Halbukı 
ltt den '&İnde iki mil7ar ton pota1 
.. •cat olduf u tahakkuk etmlttlr. 

a - Aup 6 'emlni mG9abede al
bal ela lıulundurmak lfln Fil"atin, ~ok 
• •er tli bir taraaaut meYk idlr. 

itte bu Oç aebeptea dola11 fnrfl
t.enin F il.tinden ~ılcmauna Ye bu-

t
tada 111Gatakll bir Yahudi ••tanını• 
•aia.ae muaaade etmuine lmkia 
~o1lctur. Şu hald• Yahudi ••nçlij-ini:1 

lıtinde yapllta hltGn umran sa• 
r•ee •e hllinm yerele eenebf bir dH• 
et hesabına ricude ••tirllmiı olu

Jor. - SUreyya ---8;,. Vapur 
/Jatı.lJor 

Bükreş, 5 - 7000 ton buğ
~•y nakletmekte olan Romlllilı 

tnlodekl Norveç vapuru Kösten
ke Yakınında Tataya k&rfeziade 

•raya oturınuıtur. Gemi au al
llaıya baılam11br. 

~dada gelen tahliıiyeler, 
'-hlıı i~in RomllllııDn kaptanı ile 
~•amıtlardar. Vapurun kap
-... Noneçll aemi aahiplerin• 
t.ıl~af çekerek bu paru a idea
.. ._ içia müaaade iatemiıtir. 
it--• Ceaüola batmawndaa kor-

1111111ar. 

Cenene, 5 - 19 lar komıt .. 
main yeni Man5uri deYletiaiıa ta
nmma11na ye bir ulqma komit• 
ainin AIAhiyetine mlltullik olu 
Japon taldiflerinl kabul etmemeal 
•tiklr bir aurette J•poa murah
haslarının mumaaniyetaiılijinl ma
cip olmuttur. 

Japoa marabhulanna rlre, 
bu vaziyet kaJ'f·ıında Japon ef. 
kArı umumiyeai, daha ıiyade 
buıuiyet göıterecektir. 

Keocli tekliflerine k•l'fı laa~ 
bihane bir dikkat gösterilmelİDI 
bekliyen japon1ar, bu teklifleria 
reddedilmeainden ziyade reddia 
ıekline canları aıkılmıştır. 
Japonya Ve Yeni Mançurl 

Tokyo, 5 - Y "ni Maoçuri 
devletinin çıkarmıt oldutu ao 
milyon yen oblig,ayou Tokyo 
boraa11ada piyua1a anedilmiştir. 

Japonya Bankam, bu boaol•n 
kabule karar Yermiftir. 

A•J•'da Neler Var ? 
Pari.. 5 - La Jarne Endtıe

triel, haJi hasırda Aaya 'da wkua 
gel.. hareketlere ait derin bir
takım t.tkikat D•tretmete bati .. 
m1ttır. 

Bu tetkikat, Siberya, Mongo
llstan, Mançurl, Çin, Tibet ve 
İran'da 7 ıenedenberi dolatmak· 
ta olan heyetlerin hepsine iftirak 
etmiı olan M. Perş0ron'uadur. 

Cenubi 
Amerika'da 
Sulh Meselesi 

Saatiago 5 - Hariciye nazın 
M. Kriip••• Peru Ye Brezilya 
hariciye nazırlanaa bir telgraf 
pkerek Şako'da aulb teala içia 
1enidea diplomasi tarikile bir 
t91ebbliste buluaulmzaı buıuauada 
11rar etmiftir. 

TEFRiKA NUMARASI: 73 
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16 llLLI ROMAN,, 
Muharriri: B•rlıan Cahil - .. ~ ..... 

h Genç Erklmharbin 16ıllnD Aktama doğru Macarla Muaevi 
.,:'P Japauyacatım dBtlDOyor- ka111 karş ya kaldılar. 
•-~ ip pratik ılrmek latiyn Yekin Almaa ıatıı yektnaa 
~Yala llllHYI ablcla: epeJ ıeçmiıtL 
~ - Reia S.,, dedi. Maza,.. Kaymakam Faruk b ... pla Y• 

• 
1
dn .. eclmls. bd Wa mark hiale itin tehammlll edebilecerl 

._._ _ kadar ka•vetlendipl aalıyorda. 
~ .... ...._ t.kettller. Bir aralık Macarla Mue.t 
~ llacar ....... Wr miall Rom• lia aile koaUflllaJll bqla-

..... ~ dalar. 
.,.,,.,:_-_:ı komliyoacalan ..,ncU- Ka1makam Faruk almanca 

--....,.._ oalara ihtar etti ı 
~ .._,... Jla• laa- - Biriblrlable konutlll'lallıı 
-~ mllayedeyl kapanm. t'-" .. ,_,. ılcll1orlanla. llueYI plvuv rlW bir ...le: 

.. ._ r-bm F.U 1ek6aa Al- - Reia HJ &tecil, merhamet 
llrd~ Je1'6a1111a tlayudljım edia. Vallabl dyaa edeceii .. 

?arıı t" ltt• benden bia mark dahal 
l.iıa li Parulle Od Jb .W Jedl Macar daha aj'lr bub: 

• ra tutuyordu. - iki bin benden: 
.... _~llldl r-L! ı__ il Bunu duyan muır.Yi hemen 
~ L .. -a1p._ e erinde pum-
"---•lc._al&tlara bakıp hesapler ı ·zınğnntı çıkardı, klğatlarını top
.. .,.;'.'o iw ajır arttır Jorlardı. ı dı. Çantaı nı koltuğunun alt na 
lraı_~ooda aldı. Selam verdu 
~ en •on olarak 6' kifi _ Ha,.rlw olaua. rela bey 

bana mDuadel 

l•pnJ• lhUIAllrede Dlenıw 
İtpanyanua muhtelli ftblrlerlade cumburf7et ale71afnde blrbf baratet bat 

gl\aterdt, fak at daima butınldı. Kadtka tellrtnde lbtll&lcılar old11k9a •lhla 
hadiseler çıkar11119lardır. ()amhurlyet bUkQmetl lranb arbedelerden ıonra llatll&ll 
bastırdı. R ımhnlı Kadlkı meurhlında feutçıların oeaetlerlal ptermetıechr· 

Tekzip Ediliyor 
Mareşal Hindenburg Alman Cümhur 

Reisliğinden İstifa Etmiyecek 
BerUn 5 - Nim reımt menabl, 

reisicumhur Hlndenburı'un iıtifa 
edecetlne dair ecnebi menabiin· 
den çakan pyialan kat'ı olarak 
tekdp etmektedir. 

Bir G•z•te Kapabldı 
Kolonya 5 - Soayaliatlerla 

batlıca gaıetelerindea olan Ray
nit• Çaytuaı, to11al demokratı .. 
nn beyannametlni neırettiğinden 
dola11 3 p mllddetle tatil edil-

mlttlr • 
811 ıuetenln bat muharriri 

meb'unardan M. Solmand r. 

V • lbraaice bir ı•yler e6yl .. 
nerek aaloadaa çıktı. 

Kaymakam Faruk memnundu. 
Buldata 1ekOn Almanların O!i· 
ranyablara devrettikleri 1elcQou 
otus bot bia lira ıeçiyordu. 

e.ı• ı onlar da hata etmitler
dL Fukat ba mikyaı Kaymakam 
Faruk içia Yicdanına a0k6net 
yeren bir maddi 6lçQ olmutllL 

Genç erklnıharp iti tasfiye 
için on ıoa kadar Bülue,ı. 
kaldı. Bu mOddet zarfında harp 
bAdlaeleri daha bqka ıekiller 
alDUfb. Müttefik. devletlerin taar
na kabiliyetleri lı.J1Dadıiı aDla-

talınlfb. 
Blkrott• temu attiti Al•aa 

•e AwıhırJ• ulcerl mabafillade 
qlklr bir lmitılılllı ıarnnD· 
1orda. 

Hatta Alma• Erklaı Harbi-
1..ı azak •ntakalardald lutalan 
ana yatana çekmiye bqlam 9h. 

Bilbuaa Bulı•rlar dahili ••· 
ziyetleriodea tiklyet ederek Qt-

teflk devletler• ka fi aakert yar
dımlannı ualtm ılardı. 

Buna mukabil Amerı an mO
hlmmat de oları •• ins o yısıın

lara ile ku•vetlen ltaJif devletleri 
harp meydan nda olmaaa bile 

Menubahı beyannameden do
layı bundan evvel F orYerb ıaı .. 
tul de tatll edilmlıtL 

Matbuat MUdUrıdıu 
Berlin 5 - M. Fon Boa .. mat 

buat ldaren mtldtlrlOillne tayin 
edil mittir. 

Almenyenın Borçlan 
Berlin 5 - Almanyanıa dal

ph borçları 31klnunuenel1932 
tarihinde 1,836,200,000marka ba• 
lit bulunuyordu. Şu bale nazaran 
aCJ tefrİDİHnidenberf 10.000,000 
kadar artmı,tar. 

teşkillt ve mukavemet itibarile 
ku•vetleniyorlardı. 

Kaymakam Faruk bu mllhim 
Ye mes'uliyetli ite ait veaikalan, 
hazırladıtı raporlarl• beraber 
doıya ballne aetirerelc 1anıaa 
aldı ve ke:-eate bedelini dotru
dan dojruya bqkumandaaıa em
rine Doyçe bank azerine •erilmiı 
bir çekle temin etmlıti. 

Artık yazıfeıi re1men nihayet 
bulan ıenç erkim harp bu itte 
kendiıine çok yardım eden iki ila
tiyat zabitinin terfifnide kolordu 
kumandanına rica ederek lataabu1a 
aYdet etti. 

Şark'ta taae bir bahar ba,. 
Jamııtı. 

Boğa1 oaa renk Ye çiçeklerle 
çenilmit bir maYi kurdele ılbl 
ı&rli ıdtL Ada'ar uzakta, maYI 
bir u1ya men eketi 2ibl eialen 
kan mı~tı. 

Kaymakam Faruk •apur Hlaar 
ininden reçerken geaçlitinl, 
G6kıu Alemlerini, N aıin 'le Balta 
bmaDI çayırındaki muum arka
dqlıklarını bat rladı. 

Araya gİI en ate, ve kan 
yılları göolU bulandıran bir klbuı 
gıbiydı. Tabıat ne l errak, ne 
temiz, ne sevimli görünüyordu. 
Bu ye,il ve mavi memleket uıak
tan ne ınH'ut g6r6nUyorda. 

Sayfa 5 

Gönül işleri 
aı..---- _..__ -----J 
Bir Muallim 
Kiminle 
Evlenmeli? 

• Alb aJdaaberl bir kıala ta
aı111oram. ICma beni COk HVdi

flae k••llm, K•clUhal hea de , .. 
WJOl'alD. Şimdi AJl'IJD, fakat ml
t ... ca,. mektaplapyoru. Yap 
17 cUr. Ortaaaektebla Dk aaafına 
deftla ediyor. Ben ı.. IJir HD• 

enel mumı olm111 bir maallimlm. 
Y &fi• 25 tir. Aakerlijlme 2 ... 
Dem Yar. Ortaanaktebl bltirmeda 
eylenmek lıtiyor. Kendim aakla 
Ye baıkalarile biç allkadar olm .. 
dağım için alacatım kızan da a,. 
le olmaamı latiyorum. Ba kaz ol
dukça ağır bqh ve ciddi tamda
tım halde, dij'er kard .. lerinba 
çok çaplan Te macera perut ol
... •• kısın laayabm kazanm .. 
mıı olmam b...ı çok dlflndllrl
Jor. T .... ddat lçladeylm. Kondl
.Ue eYleaeylmml? Yoku bir m ... 
lekdqma latibap edeyim? 

Orta tabaillnl ikmal e•.memeal 
U&& Daklae tqkll ederml? sı. De 
denbabı teyzecijlm. 

11. )(. 
Şlplaelb bir maalllmla kendi 

mulekclqlarile eYlenmal mDra• 
cahbr, fakat pıt depclir. Kaaaa 
orta taUilinl bltlrmemİf olmu ela 
bir mahzar te,kil etmu. Çllakl 
eylenen iradın tabıiline ehemml-
1•t verme.. Lise tab.IU 1apmq 
kazlar bil.. eYlenlnce kitabı k .. 
par, okuduklanaı aaatarlar. Ali .. 
ainde diler baıılannıa çapkıa 
olmuından da kıı mes'ul olamu. 
Ç6plllkte yetiıen çiçekler bile 
yokmudur? Kwa J&fl mDuitı .. 
.ı.ia kuaaC111D bir yuva kurmaya 
mani deiil•.. meamenbde .. 
mahsur tlrml1ora& 

* Nt1ut Hikmet Beye ı 

Kadım zorla koca1111a ı&nd .. 
remezainls. Fakat eYiaJzde ba
lanmua da dotru detlldlr. Ona 
baıka bir eYe koyunuz. bir ta
nft•n da bir avukat tutarak 
boıanma daYUım bir an enel 
bitirtinb. Kanuni miniler kalk
tıktan aonra birleıir, e•leniniaia. 

HANIM TEVZE 

lataabul maYI denizin lauıatda 
aahillerine dallanm a~mıı uld 
ve yemyefil bir ceviz ribl ae 
ıD•eldL Fakat laarp bJr kurt rfbl 
bu •alıell, me1vah •t•cm kak
lerine sfrml1t oaa lçia için ke
miriyordu. 

Farak hatta mD
baı kumanda
doiraca Hiura 

Kaymakam 
hlm doıya• aı 
aa Yermedea 
rittL 

Hiçbir Hyabatfnde eYlnl, 
Cengizi •• Narini ba kadar 
lılememiıtL Ba diSntlft• meml .. 
kete iyi bir hizmet etmlf olmak 
tan dopn bir ıhlll rahab •arclı. 

Bu defa bitin aillh arkad ... 
lan ıibi o tla lzeriae aldap ... 
aileyi latltla dikkatile yapmıfb. 

V • •Yine laak eclilmif bir ka
aaaa refahım ıetiren baba •ibl 
ıirerkea içinde m ealeiiae Atık 
bir ukeria he1ecanını duyuyordu. 

Narin onu bu aefer daha ... 
cak. daha kendine yaıdaımıı ı&
rtlyordu. Genç kadın kocaaım 
b&yle çocuğuna ve kendine çok 
allkadar buldukça Adeta Maçka 
macer&1ının bir ba,kaıına ait c 1-
duğuna lıllkmedeceğl ıeliyorda. 
Ona o kadar batb idi ki M 
ucak dudaklana bir baıka kad.
nın etine deyeceiioi baYıalaa 
alm.,ordu. 

( Arkua var) 

• 



• 

.:>on Po•lA,. Holh ulla huıuıi uh biri 

b 1 1ft• n ycgln• l ürk ~azetesidlr, Ho. 

fJYUt uh birimiz. her hafta bize ektup 
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anlatır. 

An • 
ıng oyko Yapı 

• 

Holivud'un en genç ve gllzel yıldızlarınd n An Hardlng ıon za• 
manlard bir dedikodu yüzUnden bazı erkek artistlere karvı boykot 
il n etmiıtir. An Harding bundnn onra Ramon Novarro, Garl Kuper, 

• Fr drik Marş ile birlikte filim çcvirmiyecektir. Bu mUnascbetlo 
ıUzel yıldız.ın yeni bir resmini takdim ediyoruz. 

anri Gorguso'n n aceraları 

z 
Holivut, (Huıusl) - l-larrl 

Gorguson meşhur bir vantUry~ 
dir. Bu adam· metelikıiz kalmış, 
ıenaln olmak için her çareye 
baı urmuş, dolandırıcıhk yap
mıya kal uşmı , fakat bir tUrlO 
dik~ tuttur mamışbr. Harrl Gor-
uıon hangi işe girişmişse hep i 

kof çıkmışbr. Hnyab baştanbaşa 

rlp e e rarengiz ıorgüzc1tler• 

le dolu olan Lu macera kabr • 
manı dam Nihayet emeline iri· 

bilmek içiı, ıahtekarlıga baş 
vurmu~tur. GUnlln birinde bntUn 
Am rik gazeteleri hep bir ağız· 
dan f U eldlde heyecanJı bir 
h ber vcrmiılerdir: 

"Bolşevikler tarafından öldQ
rUleo Ru Ç rı ikinci Nikolanın 
karde~i grandük Mibail Roma• 
nof Aruerikay gelmiştir. Mihail 
Rom nof birkaç glln ıonra 
N •yorkt bir konferana Yerecek 
Bol vllderin linden na ıl kur
tulduiunu e ba ınd n geçen 
dii•r maceralan anlatacakbr." 

Filhakika kıı bir mllddet 
ıonra Nevyork'un en bllyUk 
tiyatrolarından birinde Mihail 
tarafından uzun bir konf~ranı 
T rilmiı, kendisinin Ruı Çannın 
bir deri olduiunu 6yleyen bu 

d m bl nlerce halktan mllrekkep 
bir k labalıia birtakım masallar 
•Gyl mi tir. 

F k t Amerika zabıt ıı t 
hadan y pılan tahkikat netico
ılnd bu damın uydurm Mihail 
oldu v u, h kikatte f e m thur 
m:ıceracılard n Hanrl Gorguaon'• 
dan ib r t trnlundutu anlaıılmı • 

• ra 
e. 

Gorguson bu auretle foyuı mey-
d na çılnnc Amerika sabıta11 
tarofınd n tevkif edilmiştir. 
Fakut çok kurnas bir ad m 
olan Gorguıon bir kolayını 
bulup tevkif ancden kaçmıı, izini 
kaybetmiı Ye senelerce ele ge- · 
çirilemerniştlr. Maceracı adam bu 
müddet zarfmda birçok fmld k· 
lar çevirmiı ve hakikaten mura• 
dınıı nail olmuştur. Gorguson 
ntik meraklı ı milyonerlere 

musallat olarak onlardan bir 
hayli pnra vurmuı ve milyoner 
olmuştur. Fakat gUnUn birinde 
kumara dadanan Gorguson bir 
gece içindo blltUn milyonlarını 

eritmiı ve aabahleyin yataiında 
ölll olarak bulunmuıtur. lıte 
film kumpanyalsrandan biri bu 
macerayı filme almak için teıeb-

bUı giriımi~tir. Gorguıon'un 
akla hayret Yeren ıergUzeıtl rl 
yaknıda filme çekilecektir. 

Afrika'nm lçyozu 
Opera ainemaaında gaıterilen 

( AfrikaDln içyDıU ) filmi, Heyoi• 
lunda bllyllk bir ragbet ıördUk· 
ten aonra, ılmdl lıtanbul ıinem • 
1 rına intikal ediyor. Yalnfz 
mekt p çocuklar1 için dej'il, az 
çok mllô •ver bir halk kitle inin 
bil bUyllk bir IAka ile takip 
ettikleri bu filim, bize Afrikanıa 
b kiki v gizil cepbel rinl göı· 
tC2rmiştir. Koc Aftikayı baıtan 
baı gczm k, cidden yorgunluk· 
auı bir zevktir. Temenni ederiı: 
ki bu ibi ı yabat filimlerl çoğal• 
ın v balkın da iıtifad(tel art uı. 

• 

uhrandan 
Kurtulmanın 
Çaresi 

Geç n ı n denberl Holllvut'u 
kasıp kavuran lktııııadl buhr na 
karıı uıeıhur yıldız Duğla Fer
bankı gOzel bir çare bulmu tur. 
Duğlaa kendi beaabın filimler 
çevirmektedir. Fakat bu fllmlerdo 
rol alan yıldızlara. rejisarlero v 
fiğilranlara on para verilmemek· 
t dir. Yaln ı: Duğlar bunların 
tam manasil blltUn ihtiy çlarını 

temin etmektedir. Duğlaıın yıl· 
dızların , figUranlarma ve diğer 
mliıtahdemlerino tahıiı dUm;ı 
lok otalar, terzibanelcr. otomobil· 
ler, kunduracılar, apartımanlar, 
• yfiyeler ve diğer lüzumlu olan 
her ey mevcuttur. Fakat bunlar 
para namile Duğlastan birıey 
alamazl r. Filim ikmal edilip aa• 
tıldıktan aonra hasıl olan paranın 
bir kıımı filimde Yazife ılSren 
yıldızlara dağıtalmaktadır. Duğlaa 
Ye maiyetinde çalııanlar bu aaye
de iktısadl buhrandan niıbetea 
kurtulaıaktodırlar. 

Yeni etişen 
Bir Yıldız 

Burada ıarlf bir tebeasnmn: 
na ıahit olduğunuz gllzel k zcağı:ı, 
yeni yetiıen yıldızlardan biridir 
Yo iıml Magda Şnayder' dlr. He
n Uz çok genç olan gllzel Magda 
yakanda ikI yeni filim çevirmek 
için atlldyoya firecektir. 

Ben Küçük 
Degiliml 

Son zamanl rda SoYJet Ru .. 
ya'da yeni filimler çenllmektedir. 
Ruılar filimlerioin menularını 
temamen hakiki hayatt a almak• 
tadır. Sovyet Ruıya' da çewilen 
bütün filimler temamen hakiki 
hayatın muhtelif safhalarını ifade 
etmektedir. 

Bir mOddettenberi Rua atOt• 
yolarınan birinde " ben kUçllk 
delilim" lıminde bir filim çevril• 
mektedir. Bu filimin mevzuu 
m kt pli çocukların yaıadıklan 
h y ttan ahnmııtır ve mekt p 
h y tını bUtlln lnceliklerlle lfado 

tmek Oıoro çemlm ktedir. Tah· 
min edildi ine ger " ben kOçllk 
değilim" filimi ı•ç•n •ene çeYrilen 
.. Muataf a ,, lılmli filimden daba 
f d raibmt k,uau caldır • 

•so Poat , t aftada 

111yf aıı rapar. Bu 

n Jcnt ılnema 

yfalard nyanıa 

berlcrl, artl llerl 

bayab ., ıln ı:na Al mfndekf 'at 
cueyaolanndu bahıedll~. 

Meşhur inam yıldızı Meri• 
Pikfordun k rdeıl Jak Pikford 
ıeçenlerde tedavi edilm kto ol
duğu hastanede ölmUıtur. Jak· 
Pikford senelerce kokain, eroin 
yg afyon kullanmtf, bu yüzden 
ainirleri bozulmuş, haııtalanmıı ve 
nihayet bu hast lıktan kurtulamı· 
yarak gözlerini ebediyen k pa• 
mıştır. 

Jak Pikford 6ldilğ0 glln h • 
nllz 36 yaşında idi. Jakın böyle 
genç yaıında 61mesi Holimt ve 
Ncvyork gazetelerini galeyana 
getirmiı olacakki ıinema yıldız• 
larının gayri muntazam yaınyıı· 
ları hakkmda uzun makaleler neı· 
retmiılerdir. Bu tiddetll neıriyat 
hAll devam ediyor. 

Bütua dilnyada 16hret denilen 
ıey ıenelerce durmadan dinlen· 
meden çalışbktan ıonr mllşkU· 
IAtl elde edilir. Fakat Holivutt 
" töhret,. ve para bir gUndc 
Ye hatta bir natta eldo ediliyor. 
DOnkil bir figllran, bir terzi çı· 
rağı, bir gazete mllvezzii veyahut 
bir çoban bir direktörün veya bir 
rcjisöriln iradesile bir cnnde, hat• 
ta bir aaatta "Yıldız" olur ve 
parlar. Bir "Yıldız,. olmak için 
ne fevkal.lde bir zckllya, ve ne de 
yUkıek bir tahsile lüzum yoktur. 
Muktedir bir rejisör yeni türeyen 
bir " Yıldız,. filimde oynayacağı 
rolll birkaç glln ıarfında mllkem• 
mel surette öğrenebilir. 

Re kliim için filim şirketleri
nin 1ıarf ettikleri milyonlar yeni 
tnreyen ••Yıldız .. ın vöhretini te
min etmek için kafidir. Yeni tU
reyeo "Yıldız,, hına peşine aa· 
yısız pereıtiıkarlar dUşerler vo 
altın yağmuru mütemadiyen yağar. 
Bu ıuretlo yeni yıldız rUyaaında 
bilo glSrcmediği şöhret Ye p raya 
kavuıunca yeni bir hayat Ye yeni 
yeni eğlenceler aramıya başlar. 

işte bu zaYallılann çoğu ken· 
dilerlno yeni hayat va yeni yeni 
eğlenceler 1rarlarkea Holivudu 
adeta muhasara altına almıı olan 
ve uyuşturucu maddeler eatan 

o 

en 

bezirganların ğların t kılırl r. 
Son 15 ıenc zarfında Holivutta 
yetişen yaldızların bllyilk blr 
kı mı kokain, eroin ve afyondan 
telef olmuılardır. Birkaç eno 
evvel Holivutta bir filim ılrkcti• 
nin direktörn olan Vilyam D • 
mond bu f clAketin ön Un gc~· 
miye kar r vererek fa liyeio 
giri.,miı vo kısa bir zamaııd 
uyuşturucu maddeleri aatan ç~\ 
reisinin hüviyetini te bit tmİJ o 
muvaffak olmuıtur. Vily m D .. 
mond, hüviyetini tesbit ettiği 
çete reisini ve çetenin diğer az • 
ıını adalet pençe in teslim 
edeceği bir aırada meçhul ıahıs
lar tarafından frcl ve esrarengiı 
bir aurette 6ldUrOlmUşlllr. Zabı· 
tanın bUtQn g yretlerino rağm n 
direktörlln katilleri meydan 
çıkorrlıımamııbr. Fakat uyuıturu• 
cu maddeleri atan çete h la 
bUlOn şiddetiJe faaliyetine devam 
etmektedir. Şimdiye k dar Mak 
Linder, Ollas Reyd, Mabcl Nor• 
man, Alm Rubenı Ye diğer meş• 
bur, fakat arlık isimleri unutulan 
yıldızlar hep uyuıturucu madde
ler yilzUnden ölüp gitmişlerdir. 

120 Ro 
Meşhur Yıldız Koval'i 
Tanıyor musunuz ? 
Fransız'ların me~hur bir in 

ma yıldızları vardır. Erk k yıldız• 
ların en muktedirlerinden olan 
bu yıldızın ismi Koval'dır. Evvel• 
ce tiyatroda çalı~ıyordu, imdi 
sinemaya gcçmiıtir. 

Koval'ın bayata garip mac r • 
larla doludur. V ktilc tiyatro nr
tisti olmak istemiş, bab ı raıı 
olmamıı vo Koval'ı tic ret mek· 
tebino vermiştir. Koval burada 
okuduktan aonr bir ticarethane
de ıtaj yapmak için Amerika'y 
gitmiıtir. Fakat tiyatro meraklı ı 
olduğu için Amerika'd ticaret• 
hane yerine tiyatro hne in 
gitmiı orada Oç eno çalıfıp 
uğraıtıktan aonra Franıa'ya mO-
kemmcl bir yıldız olar k dön
mlltlllr. Koval bugllne k d 120 
eser oynamıştır. 

Yeni Bir Macera Filmi Çevrildi 

Alman filim kumpanyalanndan biri yeni bir macer filmi ,."'; 
mittir• Bu filimde baılıca roll r Kari de Vogt V• Alber Fon Ker•~. 
lamladekl Alman yıldıılan t rafından der'uhd •• icra edibıılt 
Burada filimden bir ıahn• alrllJOHUDUI. 
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Hımhım Ali Vahşi Ormanlar İçinde : 4 

Hımhım Ali 
hindistan cevizi· 
Dİ maymuna kap• 
tırdıktan sonra 
dllşllne dUşUne 
aidiyordu.. m,. 
denbire batını 
kaldmnca göı· 
lerl parladı. 

Aman yarabbi .. 
O ne Hr& muzlar •• 
O ne olgun ıeyler ..• 
Derhal ağaç yaprak· 
)arına karıım·ı siyah 
dallardan birini tut• 
tu ve. •• 

Gazlerl fal 
taşı gibi açıldı .• 
Y nrabbi, bu, bu 
bir koskocaman 
yılandı.. Dilini 
çıkararak bakı· 
yordu. 

Hımhım kendini top
rağa bırakıverdL Cnn 
korkusile fırladı Ye kaç
mıya baıladı. Fakat yılan 
da peşine takılmıı, bUyUk 
bir ıUratle koYalamıya 
bqlamııb. 

En nihayet Hımhım 
Aliyi birdenbire yakaladı. 
Uzun, yeıil, parıltılı vll• 
cudile, zayalh Alinin yQ. 

cudllnll aardı. Bu yetm~ 
yormuı ılbl ığaclıklar 
araıından koakocamu 
bir akbaba ~ıktı.. 

Akbaba, birdenbire iri ka· 
natlaranı açarak ileriye atalmııta. 
Hımhım bir loda bitmlıti.. Fa~ 
kat Akbaba lrl Pi••ını yılanın 
Yllcuduna ıaplımıt Y• kaldınp 
gGUlrmllıtO. 

Hımhım bu kor
kunç yılandan kur
tulunca yere ç6kl1-
Yerdi .. Fakat hayret., 
Yılan Akbaban n zo
rile bUtUn renkl .. 
rlnl Yllcuduoa •ı la• 
mıştı. Ali piı pla dtı
ıllnmeie baılarken. •. 

, 
Evlenmek lstiyen 

Çocuk 
Afacanla Cing5ı gaıete oku· 

yorlardı.. Cingöz, gazetenin bat 
tarafındaki bir yazıyı ı&stererek 
bağırdı: 

- Aman. Afacan, Afacan. •• · 
Bak ıu çocuk evlenmek lıtiyor
muş 1 •• 

- Ne? 
- Damat olrnak fıtfyormufo 
Ve ikiıl de bir ıolukta ba· 

ğıra bağıra yazıyı okudular. 
Yazıyı bitirdikleri ıaman ikisi 

de baıinrını kaldırıp biribirinin 
yUzilno baktı. 

Cingöz •ordu : 
- Ne dcraio? 
Afacan baı parmağını yavaı• 

ça ağzına sıötUrerck : 
- Sus, dedi. Babam duy

masın.. Evlenmek lstiyen beni 

Cingöz - Niye baklyoraun Uylo Afac an ?.. · 

zanneder do küplere biner •• 

Sus.. 
Afacanın futbol tak11n1 çetin bir maçtan aonra mah•ll•~• 

- 60 ku .. u,um of•11ydr, ncnba n nlay1m c11ve bo ·ıyorum. 
n~rıyar 1 •• 

-...;----------------------'-- r Afacan Diyor Ki : 1 GÜZEL ABLALAR 

Masal 
Annem bıına bir m sal an• 

latmtıtı: 
.. E,Yel ıaman içinde bir pa• 

dloahın Uç oğlu varmıı. Padiıah 
bunların hepsini huzuruna çağı• 
rarak demiı ki: 

Vah Keriman abla •ah. 
Gitti elinden tac n 1 
Bu işte var bir elle, 
Bir do st6nlllnde acın 1 

Na Naparaın bu b6ylo, • 
Gilıcller bir değildir. 
Yalan mı doğru söyle ? 
GUıellik pir değildir 1 

Geldi Bursa gUzeli, 
O tatlı küçUk abla. 
Bizi nıdO üzeli, 
GönUldt bUyUk abla I.. 

Ya nznm gibi tallı, 
Fistanı ıılil kanallı, 
Neriman diye adlı, 
l.ımirin ıen gUzeli f" 

Y eşill tatla abla, 
O " 45 ,, adlı abla, 
Boyu dört katlı abla 
• Bir ıen muvaffak ,, 

lıminln "benzer,. ine, 
Bakma Nazire abla, 
Vatan gUı:ellerioe, 
Yapma, Nazire abla ! .. 

mı11n ? .• 

- Haydi bakayım •• Size hey
be heybo altm, yola çıkın, hana 
ldrn en kıymetli şey getirir!e, L---1:4~:::i~=::-----ıı::=============~l"Mr::=:::a:;:::-IC:::ii;:;;::=? ..... 
onu kendimo Yelialıt yapacağım.. Kestane r -'"'\ Kimden Korksun? 

Ş~hzadcler yola çıkmışlar, Evde kestane kaynatılmııtı.. Gelecek Hafta Hanım teyze ter ter tepiniyor, 
da§', tepe, bayır, dolaımıolar, Hanıınteyze tencereyi bir teFıiye ağzından tUkrUkler 1&çarak bağ• 
bopıl de birer kıymetli fCY alıp boşaltarak misafirlere ikram etti. Afacan rıyordu: 
l•lmiıler .. Babalarının huzuruna fakat Afacanı unutmuıtu .• cıkmışiar •• Padııab bilyUk ojluna Afacan'da aylp yapmayayım diye Size GUzel Bir HlkAye - Nedir bu kepazelik, nedir 
IOrmuş: el uzatmıyordu. Fakat buna can Anlatacak bu ukaiAlık.. Bayram geliyor, ne 

- Sen ne getirdin oğlum; dayanır mı?. Nihayet Afacan Oıtto var ne baıtL •• Elllemin ·JO'" 
Ben il. bi b 1 ti d. Pin Pin'ln Hiklyeslnl - zo r a 1 sıe r un annesine ıordu: ıllae rıkmaktaD •ıkılıyorum •• 

ki, UıtUne binince bUtUn dünyayı A ._ d kti 1 Mutlak• Okuyunuz ,.. - nne, .estane ne eme r Reıı·ı oluyorum. 
ıezerainiz. d S 

Y il 
Hanımteyze alğınca: Pin Pin ıcak Ve TaUı Haıan Bey boynunu bükerek 

- a HD ortanca o um, ne _ Ben ne bileyim. DedL 
1 ti d

. 
1 

Bir Tavfan Yavrusudur ı ı ld d 
• r ın Afacan ınt dökmllf kedi albl ı mm • mırı mırı anıyor u: 

- Ben de ılze bir ıofra 1re- ı d" '\.----~--=~~~----....IJ k tirdim baba. .. Açıl ıofram açıl !" ı5y en ı: S v S b - Ne yapalım ancıj'ım, 1ok, 
d . - Bak ben Hna 8ğreteyim evmıge e ep para yok.. KaHba, bakkala, mana• 
•yınce ennl tUrlll yemekler, anne.. kestane demek, tan• tane Afacana ıordum : tallılar, yemlıler çıkar, demiı. keı, yani tane tane ayır demek· - Kardeılerinden hanFıinl va, ıUtçUye aırtllğa kadar borç 
Padlıab nihayet kn,nk oiluna tir. Anladınmı anneciğim .. Hanım ıen11in? aiabeyini mi Jokıa kü- 'tar.. Ya onlan ne yapacaj'un •• 

•oranuı : teyze anlamııb amma, pek geç.. çllk kardeıini mi? - Neyaparaan yap. Ben karıı-
b ld Söyle bakayım, ya sen ae _ Ağabeyimi aevmem, kllçllk 

u un, ne 1retirdin ?.. ben gezdim, dolaıtım, aördUm, kardeılmi teHrirn. 
b b- Ben dünyayı l'e.ımedim ılH adalet getirdim .. " -Aiabeyio Hnl d8ğllyormıydı da 

• •clğyım. Annernln bu anlattıfı maaalı _ Hayır ••• 
- a ne yapbn ? hiç unutamam.. ÇUnkU hergllo p ki a l l l 1 k k 
- MemlekeU aezdlm.. l l 1 - e y e ıe D ç D OçO • bana ıun arı ıöy er er: k d ı ı t "h d" ? - Peki ne getlrdı'n ?.. k b ar eı n ona ercı e ıyor•un "Soka,;,a çı ma, çamura ... çn ki kU Uk k d · • b 
- Adalet BabL. • n ç ar eıımı en ma, çok yemek yeme, ıu içme, dölwü 
- Anlamadım.. d d ı I' yorum •• kotma, oynama, o a a zıp ama, 

11 
•. - Memleket ılzden adalet glllme, olur olmas ıeylcro lkarıı• 

•aler... Herkeı ne gezebiliyor k 
.. tle •llen•bili•OI'.. Binaeaalev~ ma, onuıma, J•pma, etme •• " 

,, ı • Bir ıU• 1a.. ele l:tabamla 

karıııına çıkıp ı •• Samı adalet 
ıetlrdim baba 1 ,. 

DiJı •ii• ııllyor •. 
t.rAOAN 

mam ... 
- Peki herifler bir ıDn tız .. 

rlme çullanırlaraa. .. 

Bu ıırada Afacan, alndiil 
köıedeo baıım kaldırdı: 

- Korkma baba, korkmL .• Ka· 
Hplardao korkmL.. Annemin 
dediilnl yap, ,nnktı a11ne111 laep
ılnclea Gıtlo pkarl.. 

-·- .. -

• 
1 Hikftgecik t 
1 ' Yanan Kibritler 

EYde misafir yardı. Hasa11 
Beye kibrit lhım oldu. Afacanı 
çatırdı: 

- Gel bakalım.. Al iana 
beı kuruı. Git. bakkaldan iki 
kutu kibrit aL. Fakat bana bak. 
iyi kibrit olsun. Bazan yanmıyaa 
bozuk kibritler çıkıyor. Bir defa 
tecrübe etmeden alma.. Bak ta 
6yle al.. Afacan beo kuruşu aldı 
doğru bakkalın yolunu tuttu. iki 
kutu kibrit aldı. Ve sokağın bit 
kenarına oturarak kibritleri yak• 
mıya basladı. 

Her çakbiJ kibritin yandıiıru 
16rUnce: 

- Bu iyi 1.. Diye bir kenara 
koyuyor, Yanmıyanları da başka 
bir tarafa ayırıyordu. Böyle ce 
iki kutu kibriti de tel ar 
teker yakarak tecrllbe etti. '\ 'l
nanları bir avucuna, yanmı1 1" 
ları da öteki avucuna alı .. k 
babaıının yanına çıkb 1. 

- Aldım baba?. 
- Kibrit mi?. Getir ••• 
Afacan aat elini ıöıterdc 

-Bunlar yandı baba .. He ı · 1 pı ıy ... 
Sol elini de i&ıtererek: 
- Bunlar da fena ola I n arl .. 
Hasan B. Afacanın ayuçlanna 

açıp ta yanmıı kibrilled ıörCnc:e 
çıfılığı bastı : 

-Vayl .. aptal çocuk!. Ne yapnur 
ıın ıen .• BlltUn kibritleri yakmııım .•• 

Afacan bu Omlt etmeditf 
nara karıı ıa~ınp kalmııtı ı 

- Kabahat bende mi baba? 
Sen birer birer bak ta, mua• 

lene et, fena olmaınn, yan11nl 
Demedia •I ? •• 
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İTTiBAT VE TERAKKi 
Her hakkı mah/uzdur. - Nasıl iolda? .. 

·····················--...... Na•ıl Yaıadı ? .. 
Tt.frika No. 56 Nasıl Ôlda? •• 

PoganRecep, Bulgar Komitecileri Ve 
Hükômet ldaresile Çarpışıyordu 

Manaıtır YilAyetinin ( Kırçove ) 
nahiyeai merkezinde bulunan ni
zamiye aıkeri kıt'aa,, ( akşam 
yoklamasına çıkmııtı. Selim bo
ruları çalmıyor, a1ker: 

- Padişah·m çok yaıa. 
Diye bağırıyorlardı... Birden

bire, her taraftan ıilAhlnr patla
mıya "e askerin olduğu yere, 
kurşunlar yağmıya başladı. Bul
gar çeteleri kasabayı her taraf· 
tan sarmıı tiddetli yaylım ater 
lcrile halkı ve askeri ıaıırtmır 
fordı. Asker, meni alıp ta mO
daf aa vaziyetine sıeçiuciye kadar, 
Bulgarlnr kasabaya airmloler. 

- Hurra 1 
Sadalarile ortalı§'ı ~ınlatarak 

nahiye mfidUriyeti binasma Bul· 
gar bayrağını çekmiılerdl. Kasa• 
badaki Bulgar ahali zaten evvelce 
haıırhındığı için derhal çeteci~e
rin tarafına geçmişler, bu iıgalin 
kol~yhk ·ve muvaff aklyeUni temin 
etmişlerdi. Komiteciler, derhal 
lnlam mahallesine girmiıler •• Tel
graf mlldllrU, belediye kAtıbl, 
iki polis. duyunu umumiye me
muru, tahrirat kltibi, telgraf 
çavuşu, iki tahılldar, jandarma 
mUliziml, beş jandarma ile islim 
ahaliden bir haylı erkek kadın 
ve çocuk öldllrmUşlerdL 

Makedonya ihti.Al komi• 
tcsi reisi ( Sarafof) un iJk 
bllyllk zaferi bu idi. Snrafof, 
derhal Rum mektebini de işgal 
etti. Burayı hllk6met konağı 
yaparak Bulgar, Rum ve Ulah· 
lardan mürekkep bir meclis 
teşkil eyledi. MUstakil bir hU· 
kUmdar gibi icraata giriştL Bu 
feHiketten kurtulabilen lılAmlar, 
evle·ini barklanm bırakarak 
dağlara çekildiler. HDkOmetten 
imdat beklediler. Fakat zaman 
sıeçiyor, bu imdat kuvveti gelmi· 
yordu. Hldiıeyi (Manastır 
Mevki Kumandanı Nbır Pa,a 
haber almış... Fakat yalnız, 

mafevk makamları haberdar et• 
melde iktifa eylemişti. Eğer kU
çUk bir meı'uliyeti derubde ede
rek derhal harekete geçseydi, 
mecmuu bin iki yllıU geçmiyen 
bu komiteci kuvvetini derhal 

allngUden geçireceği ıUpheıizdi. 
Çünkü o ıırada o havalide, ıilih 
altında bulunan Rumeli redif 
fırkalarından maada Ananoludan 
gelen İzmir •o Konya redif fır
kaları •• 3 l 4 tenesin de t~şkil 
edilip ilk defa ıeferber hAline 
retirilen illve taburlan da vardı. 
Bu feci vaziyet karııııncla bile 
( vazife ve mea'uhyet ) unutulmuf, 
( ıuya, aabuna dokunulmamak ) 
için, muhabereleri• vakit geçiri
liyordu. 

Manaahr batkı galeyana gel· 
miıtL Artık herkes, açıktan açığa 
bükfımete lanet ediyor, kuma • 
danlar hakkında en ağır ıöıler 

ıl>yleniyordu. Nihayet Manaıhr 
eşraf .ndan ( Perran Recep ) nn
mile maruf olan • Me'<lebl har· 
biyeden mezun • ( yDıb ıı Recep 
8.) sabredemedi. Derhal bölüğU· 
nUn iman ve vicdanına nıUracaat 
etti. Cephane sendıklarmıS kır
dırd • Mevcut cephaneyi bblnğüne 
dağ ttı. Her me11'u!iyeti üzerine 
a!arak ( Kırçova ) istikametiue 

8•r•fof 

yollandı. ( Poıan Recep ) in bu 
cllr'et~ ahaliden baıılannın da 
hamiyetini tahrike sobep oldu. 
Bunlar da bu (f edaklr bölUk) e 
iltihak ettiler. Cebri yUrOyUıle 
Kırçovaya gittiler. Zaferden ser· 
mest olan Bulgarların gafletinden 
istifade ederek bir anda kasabaya 
girdiler. Kıta bir müsademeden 

sonra Bulgar komitecilerani pUs· 
kllrterek bUkQmet dairesinin Uı· 
tnndekl Buliar bayrağını indir
diler. 

Recep Pogan, iki kuvvetle 

çarpıımııtı. Biri, ıaye1l u§'ruoda 
her cllr' et ve fedaklrhjı i 6ıe 
alan Bulgar komitecileri.. diğeri
de, aczin ve ıtilletin timsali olan 
hDkOmet ldareıL.. Pogan Recep 
ancak iman Ye Ticdanından al· 

dıtı ilhamla bu işe ıtalmıı ve 
munffak olmuıtu. Şimdi o, Kır

çova balkanlarına dağılan poriıan 
Bulıar çetelerinin arka11ndan 
koıarkon onun bu bDyllk zaferini 

blltlln OçOncO ordunun bağra 
yanık zabitleri alkııhyor, hepıi de 
birer ( Pogaa Recep ) olmayı 
ahtediyorlardı. 

Bulgar komitecileri, bu tokat 
tızerlne kııa bir mDddet ıllkQt 
ettiler. Fakat ideallerine ıadık 
olan bu adamlar, daha fazla da 
bekleyemediler ••• 319 aeneai (hıdı· 
rellez) gtınU idi. 

Parlak bir güneş, nur ve ba• 
yat aaçıyor; Manastır balkı, bu 
gUnD bahçelerde ve kırlarda eğ-

lence ila geçirmiye hazırlanıyor· 

du. Birdenbire, kulaktan kulağa 
bir fısıltı dolaıtı: 

- Bulgar çeteleri, ıebrl ba· 
ıacakmıı .. 

Bu fısıltıyı, kılıç ıakırtıları ve 
nnl ıesleri takip etti. Kırkar 
ıuvariden mllrekkep Uç dev· 
riye kolu, Manastır caddele· 
rinden dört nala geçerek muh
telif istikametlere sıitınişlerdi. 

( Arakası var ) 

Huriye Hanım Acaba 
Kimin Kızıdır? 

( Baıtnrıı.fı 1 incl eayfada ) 

Filhakika Halis Bey, Huriye 
Han mın şehrimize geleceği gUn 
Galata r.htımma kadar gelmiı, 
Yapuru beldemit. fakat vapurdan 
Huriye H. çıkmayınca geri dönüp 
gitmiştir. 

2 - Huriye Hanıma ikinci 
olarak sahip çıkan zat, elyevm İs· 
tanbul tevkifhancıinde K. 7 muba· 

ıebeci Şevket BeyJir. Bu zat Huriye 
Han mm kendi öı kardeşi oldu· 
ğunu iddia ediyor ve diyor ki: 
14Seferberlık nihayetinde V andan 
hicret eden Ermeniler arasında o 
zaman on iki yaşlarında bulunan 
hemıirem Huriyenin de beraber 
alıp götürlilcluğlinü istihbar etmiş 
idim. Muhterem g.ızetenizin 23-1· 
933 tarih ve 899 numaralı nUı· 

banın Uçi\rıcll sayfanın birinci 
sütununda E enilt1r arasında 
bir Türk kızı,. başlığı alt nda, 

Milano konsoloaluğumuzun Huri· 
ye isminde bir Tiirk kııı şehri-

miıe göndermif olduğunu okl.durn. 

Pederinin iımi Dervi~ olduğu 
hkJırdo öz hemşirem olacRğana 
t:iphe olmayan bu kıım elyevm 
nerede bu1undu~ru gnetcnizce 
malOm i!;c bild.rmenizi insnniyct 
nall'ma rica eder ve dclAtelinizle 
ıe lelerden sonra ild karde~i 
biribirine lrnvuşturmağ vesile 
olacak bu insaniy ti ebediyen 
unutmayacağımı arı ve hürmet· 
leriıni talı.dam eylerim efendim • ., 

Biz bu zatin mllracaatı Oze· 
rina derhal a!i'cadar makamlara 

mUracaat ettik, ıorup ıoruştur

duk. Fakat maalesef kat'ı bir 
cevap alamadık. 

3 - ÜçüocU olarak Huriye 
Hanıma sahip çıkan zat Bakır

köy Postahanesl tevzi me
muru Osman Şemsi Efendidir. 
Osman :)emıi Ef. matbaamıza 
kıtdar gelerek Huriye H. hakkın· 
da bizden sarih malumat ıordu. 
Fakat bu sahadaki tabkikAtuıuıın 
maalesef mllspet bir netice ver
mediğini, en doğru malnmatm 
bizzat Huriye hanımdan alıaıabi· 
leceğini, onun da hcınUz lstanbula 
gelmediğini ıöyledik. Osman 
Şemıi B. Huriye hanımln akra· 
balık lddi11 etmekte ve tunları 
ıö>lemektedir: 14 Huriye Kırklareli 
rnuhacirlerinrlen Ahmet efendinin 
kızıdır. HuMiye Balkan mubare
be1i esnaaında Uç yatında iken 
lıtanbula ıetirilmiı, DarUleytama 
verilmiştir. 

F :ıkat Amerikalılar Huriyeyi 
buradan almışler, bir takım er
meui çocuklarile birlikte Ameri· 
kaya götiirmilşler. Huriyonin an
ncsiain ismi ane Hanımdır. Eı
yevm babas· Aşık Ahmet Efendi 
ilo anne:ıi Ayşe J lan m Kırklar
elinde ôturmal:ta, kızları Huriye
yi haıretle be lemektedirler • ., 

Bizden bu milracaatlar llıe· 

rloe yeniden tahkikat yaparak 
Huriye Hammm şehrimize ne za· 
man geleceğini öğrenmek iat~dik, 
fakat kat'i bir cevap almak im
kio1na bulamadık. 

Şubat 6 , 

Tarihi Bir Hakikat 

ispanya' daki Lerida Şeh
rini Türkler Tesis Etmiştir 
İber İsmindeki Türk Kabilesi Vaktile 

Burada Yaşamıştır 

Lorlda ••hrlnln tarihi aurları 

Mısırda Arap barıile uğraıan 
bir Araplık cemiyeti vardır. Bu 
cemiyetin reisi olan Mısır Alim· 
lerlnden ve beynelmilel metbur 
tarihçilerden Ahmet Zeki paşa 
ıon gUnlerde bir Mısır gazetesin· 
de çok mllhim bir makale net
retmlıtir. (Endillilse alt bir taıbih) 
başlığını taşıyan bu yaz•da Ah· 
met Zeki paıa geçenlerde bir 
iıyan dolayııile ismi gaıetelerrle 
sık sık geçen ( Lerida ) ıehrinin 
bUtnn Arap gazetelerinde yanht 
yaııldığım ileri ıilrerek bu tehir 
bakkmda çok ıymetJi ye TUrk 
tarihini alAkadar eden maJQmat 
veriyor. Paşa makalesine töyle 
başlıyor: "Beş gündenberi Eleh· 
ram ve Eoiyaae sıibi ıabab ve 
bütün akşam gazeteleri ispanya 
cumhuriyetine karşı Yaki olan bir 
iıyanı yazarlarken dikkat ettim, 
arap ve iılAm tarihinde mUbim 
bir mevkii olan bir ıehrl biç bi
risi doğru nakledemedi. Bazıları 
Liride dediler. Bazıları Larida di
ye naklettiler. ~en doğru~unu ya• 
ıacağım.,, 

Zeki Paşa bu başlanğıçtan 

aynen şunları s6ylnyor: Araplar 
Endillü:ıe girdikleri zaman bura• 
ımı eski Roma ve Gotlar gibi 
yukarı, orta ve aşağı mıntakalar 
iımilo Uç k.ııma ayırdılar. Ben yal
nız yukarı mmtakadan ba~ıede-
cegım. Bu m ntaka lapanyanın 
timalişarkiılnde dir. Burasının 
idare merkezi (Sarr.gosta) dır. 

Burada Arapların zamanından 
daha , enel ve timdi (Lerda) 
iımini tafıyan mühim •• tarihi 
bir şehir vardır. Bu mıntakaya 
(Zeytin Vadisi) ve nehrine do 
Zeytin Nehri derlerdi. Şimdi 
bunların adı (Sinka) dır. 

Nakleden: 
Ertulrul 

Muhsin Bey 

UMUMA 

(Lerda) ıehrlnl {tber) iller 
tesiı etmiştir, lberlUer Garbi 
Avrupaya ve bilbaasa İıpanyaya 
yerleşen ilk TUrk kaYmidir. 
Eskiden ve timdi de. frenkler 
burasına r "İberik cezireıl,. derler 
Ye (Ebrnk) nehrine de (Ebre) 
ismini verirler. 1892 tarihinde 
lapanyaya yaptığım bir seyahat 
esnasında buralarda tetkikatta 
bulundum. Tarihçiler (Lerda) 
tehriniu bir Türk ıehrl olduğuna 
iıpat için çok kuYvetll 
vesikalar •lde etmişlerdir. Bura
da yapılan hafriyat neticesinde, 
Ozeriode (bozkurt) baıı bulunu 
tilmUı ve bakır paralar elde 
edilmiıtir. Boz kurt eski turkle
rin taphkları bir mabluktu. De
deleri Kafkaıyadan gelen ba 
Turanlı kabile bu ıehri iıtiJj 
ettikleri mıntakalarm en ıonunda 
bulunduğu için bu ıehrin adına 
(İleride) demişlerdL R<'mablar 
bu iımi (llerida) olarek anm•ılar
dı. Araplara da (Lerda) olarak 
geçmiştir. Lerida ıehrl Saragoısa 
ile Banelona araıındadır. - Atis 

===» 

Sevimli JEAN MURAT 
ve dilber ANNABELLA'yı 

SIK sinemada 
kemali nıuvaffakiyetle 

gösterilmAkte olan 

Otomobilde 
İzdivaç 

zengin ve muhteşem filminde 
~-~ görüp alkı~layınız. •-"' 

~~ANNELER.-, 
Bu hafta kızlarınızı 

ETUAL Sinemasma 
gönderiniz. Tamamen genç 
kızlar tarafından temsil edilen 

MEKTEPli KIZIAR 
~-• filmini seyrettiriniz. .._ ... ., 

Sinf!nıacılık diinyasının f!n çok sevilen ik.i yıldızı 

MOURICE CHEVAUER - JEANETTE NiAC DONALD 
Dünyanın en büyük rejisörlerind~n ROUBEN MAMOULIAN 

tarafından yapılan 

BU GECE BENİ SEVii 
filminde biltiio kalr leri, aşkla· r.evkle • neş'e He teshir edecektir. 

Çarşamba akşamı 

MELEK ve ELHAMRA 
Sinemalarında 
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Ahmet Hürriyete Kavuştu 
- --

Polen Hiçbir Menfaat Gözetmeden 
Ahmedi Turgut Reise Verdi 

Tnrrut Reiı, HpHn keaildi 
•• anladığını itaret etmif olmak 
• elini uzatb. Sonra Amiral 
Pelooe döndü: 

- Bu esir için ne iıtcrsin? 
Polen gOIUmaedi. O, cesur, 

mert •• namualu insanlara aeYer· 
dL Hayahnı yalnız kendisine 
borçlu olduğu için, yine kendiıi 
ıibi sırtında eski bir elbise, elin· 
de yahn kılıçla önündeki yolu 
açnııya muvafık olan Cezayir kor· 
••nı Turgut reise karşı muhab· 
beti Yet dı. Sonra, kendisine ver• 
diğl eti ıefald arkadaşlarile be· 
raber payla~an Ahmede karşı da 
içinde teve<..cühkAr bir biı uyan• 
mıı ye ilk fırsatta bu adamı 11er· 
be1t bırakmıya karar •ermişti. 
Mamaafih bu kararını açığa vur
madı. GUIUmsemekte deYSm etti 
•• aakalını kaıımıya başladı. 
Dedi ki: 

- Azizim Turgut reisi iıten 
anlayan Ye menfaatim bilen bir 
Yahudi tacir, bu adam için bana 
.. kiı yUz altın .erdi, reddettim. 

Ben iki bio veriyorum. 
Hayır. 

On bin. 
- Yine bayir. 
- Fiabnı ı6ylo. 
- Benim mahm 1abhk de-

lildir. 
Kahraman TUrk elini gayri 

ihtiyari kılıncına ıötUrdO. Fakat 
düıilndil ve kendisini zaptetti. 
Fakat hiddetinden burun delik· 
leri açılıp kapanıyor, •akalı tit
riyordu. Ya Hf, ya vaı, küçük 
parmağından muhteşem bir yO· 

aOk çıkardı. Dedi ki: 
- Bu yUıOk, Franııı paruile 

yllıbin altın değer. Geçen aene, 
Kıbra• donanma1ınl peri9an et• 
meme mftkAfat olarak bizzat Pa· 
diıahın bana yapbiı bir hediye• 

milctar inciyi 
Slcarpanto paza• 
rına retirmifti. 
Birçok eıirleria 

arasında benim 
de aahlmak llze· 
re mUtterilere 

teşhir edildiğimi 

görünce dayana~ 
madı, incilerini 

sattı, 1:emiıini 
rehine koydu, 
var.uı, yoğunu 

ortaya attı ve 

beni esir tacir· 

lerinin elinden 
kurtardı. Hal- Yelkenll 

buki timdi benden yardım iıtiyeo 
işte o adamın oğludur. 

Polen, bu hikAyeyi dinledik· 
ten ıonra muhatabını daha fada 
lizınek istemedi, kollarmı açarak 
Türk korsanını bir kardeı iİbi 
kucaldadı ve; 

- Turs.ut, dedi, lıtedlğin 
adam senindir. Buna mukabil 
teklif ettiğin ıeylerin hiçbirisini 
istemem. Sen, aaııa yapılan iyili
ğin mukabelesini gösterdin. Bu, 
sana kartı bende derin bir mu
ha bbet uyandırdı ve ıonra mai
yetine döndü: 

- Bu adamın demirlerini 
ılSkqnnz, dedi. iyi bir elbise 
•eriniz. 

Ve tekrar 
etti: 

Turguta hitap 

Uzun nıtıddet yaıamanı 
temenni ederim. Dedi, çllnkO 
1enin gibi meziyetli insanlar hemen 
de yok ııibidir. Halbuki buna, 
fnaanlığın ihtiyacı Yardır. 

Hu •ırada Ahmet, kendini 
bir rnyada ııannediyordu. Elle· 
rinden demirler çıkarıldıtı uman, 
ne yapbğını bilmea bir halde .. 

dir. Bununla beraber, 6mrtındo r 
1r6rmediğin kadar altın, eıir, 
uriye, ne istenen veriyorum. Bu 
adamı bana iade el 28 

- TAKViM =: 
PAZARTESi Kuıuı 
e ŞUBAT 933 91 

Bunları ı6ylerken Franıı:ı 

Amirahnm iki omuzunu yakala· 
mıı, gözlerini gö:ılerino dikmif, 
•özlerini muhatabının yUzDne ılSy

IUyor Ye Adeta isyan odi)ordu: 
- Ouun babasma hayatımı 

borçluyum. 

- Esir mi idin ki? 
Turgut irkildi. Elinde ılllhile 

beraber hiçbir zaman yakalan
mamıı bir insanın duyabileceif 
buyuk prur içinde ceYap verdi: 

ijayar, dedi. bu, bir genç
lik maclrasıdır. O ••kit knçuk
tnm. Zengin bir M •ırla tacirin 
••ine girmiıtim. Bilirıin ki, er• 
kekler arasında, kadın ıergUzetti 
anlatmak doğru olmaH i•rektir. 

Q eece Jakayı ele Yerdik. 
Erteli ıabab ta, Skarpanto eair 
Paıarana gönderildim. Mea'utla 
lıarıılaımamıı itte orada oldu. 
Maaınafih Mea'utla aramızda hu-
•uıt bir dostluk yoktu. BilAkiı 
ae.ıımiyorduk bile. ÇOnkD bir 
llllıddet evvel Cezair beyinin 
•nırile Meı'udun kumanda ettiği 
lcalyon kaptanlığına ben tayin 
•dilmiıtlm. 

Meı'ut ticarete ba9lamıt. k~ 
'"" bir r•mi ile ayJadıit bir 
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Galan evrak geri werllmea 
ll&nlardı.a me1'ali7e& aha ... 

M'f•P l9ln mıktupl ara (8) t.,...ıu 
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aittir. 

aınılmdan bir harp gamlal 
iki reisin ayaklanna kapandı. 
Okıanarak yerden kaldırıldı, 
sırtına giydiği elbi1eler çok 
yakıımııh. Kalyondan aandala 
geçmek için merdivenlerden 
inerken hiçbir ı•Y iBrmDyor, 
aadece karşıya bakıyor •• 8ylece 
yUrDyordu. 

Okadar zaman beraber Yaklt 
geçirdiğ'i eıki felAket arkadaıla
rınm biçbiriıinl 16ıU 16rmedi. 
Hatta F ransıı kalyonuna bil• 
bakmayı du1unmedL Nihayet aaıı
dal kalyondan ayrıldı ve Turgut' 
un Amir al Polen• hitap aeıl 
duyuldu: 

- Allah aamıaa ı3ylDyorum 
ki bugOo, me•'ut bir ıOndUr, 
Amiral Polen. Şimdi benim ıe
mimde, ıenin mlIJetine menaup 
yedi eair yar. Sana olan muhab
betim namına ben de onlan aana 
göndcreceiim. Yediociıioin par
mağında ıenln için bir hediyem 
•ardır. O, demin •ermek lıt•CÜ
iim yllıUkU1r. lıtemeyj unutma 
ye batırım için aalclL Senden 
lıtediiim budur. 

Bu ıırada, •andalın kıçında 
oturan Ahmet, bili hlçbir ı•Y 
iıitmiyor, apta~ aptal Hrbe1 ka· 
lan ellerine bakıyordu. 

A 1met Ceıayire d3noli bir 
ay ya olmuı, . Y~ olmamııtı. Am· 
caaı Oruç Alının yardımı, Turi'ut 
reiıin de bimayeıilo gU:ıol ve da· 
yanıklı bir kalyon tedarik etti ve 
yepyeni bir milceraya at&ldı. Fa• 
kat doıtlarının beldeyifi hilafına 
olarak Ahmet't• dövllı lçia bU. 
yllk bir arıu 16rllnmOyorda. in
tikam almak hırlile Abmedia 
biriıtiyaa gemileri lıerine uldı· 
racata bekleairk•n o, bayi• b .. 
reket etmedi, Anadolu ..tıuı .. 
rinde• birin• yerleıti. K•ndlalae 
hareket merkezi lttlhaı •ttitl bu 
noktadan 11k ıık Adalu denlıine 
açılıyor, Bollne t•Mdllf ed•n inci 
aylaya• Yunan kayıklarıaı Yeya 
HbH ye me)'Ya aaldedea kOçDk 
ıemilerl 1ıkabyor, fakat Malta 
t6Yalyelerlne, Franııı donanma
aıoa mooıup bir ı•mln.lıa ufukta 
ıBrUndOiftnD anlu anlamu dQ· ••D kırarak maklaııyordu. Ah
media bu korkak hareketi maJ. 
yet adamlarını memnun etmiyor
du. Bu yOıden, blrçotu, yanından 
ayrıldılar. Çnnko bayi• bir kor-
Nnın kumandHı altandan ~aht
maktaa bir fayda ltelden .. 
meadi. 

( .A.rkuı nr ) 

Sayfa • 

Karanlık Gecede Şoför 
Nuri'yi Kim Vurdu? 
(Baıtaratı ı inci ıayfı.da ) 

Dltu ealdt K•mal Efadl ele 
tunları anlattı: 

.. _ Nuri Efendi ukad .. ımclı. 
Bir rl• bana Kumkapı meıkeai
nin 6nUnden ıeçerken kapıda 
duran Mucip Beyi 16atererek 
111 

bu adam benim .tlcudumu k.ı
clıracalrmıt. çok korkuyorum. " 
demiıti. Sonra vuruldutunu Y• 
Cerrabpqı baıtabaneıiae aakl .. 
dildiğini ltittlm. kendiıini glSrmi· 
1• rittim. Nuri aık 11k aefeı ah· 
yordu. Bana: Gördün mO Kemali 
Nihayet Mucip Bey dedifinl yaptı, 
ben) wrdu, dedi. " 

Bundan ıonra birkaç ıahit 
daha dinlendi. 

Maznunlardan bakçl Adil Ef. 
Nuriyi kendiıl wrmadıtanı, yal· 
nıı bir el sillb attığını, diğer •i· 
llblılrı kimin attığını bilmediğini 
•8yledi. Bu 11rada da•acı ••idil 
Sami Bey ıu talepte buluadu: 
111 Baro beni ıu HYalb fakir ka· 
dana &Yukat tayin ettl Katil hl· 
diıesi bekçiye yDkletilmek J .. teni· 

yor. Komiser Mucip YO bekçi 
Adil Efendiler aerbeı kaldıkça 
cUrmlln delilleri kaybolacak Ye 
•azifoleri itibarile ıabitlere mll
Hıir olmıya çalııacaklardır. Ada· 
let namına tevkiflerini l•terim." 

Tahkikat evrakı araaında Nu
ri Efendinin ifadesine teıadOf 
edilemiyordu. Nuri Efendi Yorul· 
duktan ıonra dört ıtın yaıa· 
dığı ve konuttuğu halde ifa· 
deye muktedir olmadığı ileri 
ıl\rUlertk lf ade1I ahnmamııtır. 
Mahkeme, da•acı awkabnın teY· 
ldf talebini ekseriyetle reddetti 
ye difer pbitlerin çaiınlma11 l'1a 
davayı baıka blr ıtıne bırakb. 

Ru~ellhanı Cinayeti 
Kumkapı faciaaından ıonra ıe

sealerde Beyoğluada Rumellba· 
aında Yuku bulan feci cinayetin 
mubakemeaine geçildi. Suçlu Hn

dalyalannda, han n 51 numaralı 
dalreaindo Madam Evautiya'yı 
öldürmekle maznun Yunan teba· 

ıaadan Sokrat Ye Türk tebaaandan 
berber Todori oturuyordu. Dini .. 
ylciler araaıoda Yunan aaıetele· 
rinla muhabirleri, bazı Yunan ai
leleri de Yardı. 

Celıe açılınca ilk it olarak 
Sokrat ıorauya çekildi Y• ıunları 
ıöyledi: 

.. - Ben .e kardeıim Yani, 
hldiaeden Oç ay evYel Yunani .. 
tana gittik, İf aradık. Bulamadık, 
nihayet l•tanbula döndOk. Atlna• 
daki amcamın dOkkanında Koço 
lımlnde bir genç Yardı. Koço ba· 
na bir mektup verdi, bunu Ma
dam Evantiyaya getirdim. Koço 
aym ııamanda madamda çok para 
bulundupnu, kendisini 61dOrmek 
lstedliini anlattı• 

Hadise rn.Gı .lkardeılm Yani 
ile beraber akıam altıda Madamın 
••in• aittik. Madam EYantlya bize 
kahve plıirecektl Mutfafa indi. 
Arkaaıadan kardeıim yani de 
,ıttı ve eline geçirditi kalın bir 
odunu d8rt defa madamın batana 
indirdi. Madam o ande yere yu
yarlanmııtı. Bağırmamau için ağ
zına paçaYra tıkadık. Ben de 
ellerini tuttum. Sonra bir telefon 
kordonlle boğmak iıtedik. Fakat 
madam 6lmllttil. Bundan ıoora 
orada bulunan iki çömlek içindeki 
gtlnıDt çanta, köstek, bilezik, 
Meryemana Ye altın lıtavroı, 
Hat Ye aair kıymetli mUcovber
leri ceplerimize 7arleıtirdik. 

Birçok Mıaar 'fe Yunan tab~l· 
IAt& da ele ıeçirdik. EW lira da 
para nrdı. Derhal kaçbk. Bir .. 
elerim paraları• Ye mUceYberlerla 
l»ir k11mıaı alarak Yuaanistan'a 
kaçtı. Ben de gidecektim. Cina
yet l'eccal bir arkadafımın lılm 

ıeceaiae 1ıiderek ubaba kadar 
-tlendik." 

Maznua Sokrat pollıtekl ifa· 
d•abade cinayeti itiraf eU:ği halde 
mOıtantikde •erdiii ifade de 
kabahati kardcıine yUkliyordu. 

Diğer maznun berb.ar T odori 
iıe hAdiHyi •onradan işittiğini 
ıöyledi Ye muhakeme baıka bir 
rUne bırakıldı. 

Denizdeki 
Hazineler 

Roma 6 - Artiglio ,. Roıt
ro ismindeki ıemilerin dalgıçları, 
bOyDk harpte Tunua ıahillcrl 
açıklarında batmıf olan bOyllk 
bir Yapurda1d 1700 ton kalayı 
çıkarmak Oıere hareket etmitler· 
dir. 
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İSTANB.ULDA: Bir ÖIUnUn Hltıra Defterlnd~ 

Tatlı Tatlı Anlatıyordu 
~ - ~-

Ruhuma Casusluğu · Aşılamak isteyen 
Bu Kadına Acıyordum, Fakat 
-3- l 

Henllı ortada -.erilmlt blr 
karar yoktur. Madam ... 

O timdi, bira.ı daha ıokulıan, 
biraz daha lAl\ball blr ta•tr aldı. 

- Yapmayuuı canım.. Yokaa 
korkuyor muıunuı?. 

Bu ıual, gururuma dokun
n· uıtu. Aı. kalıın, çok akıi bir 
cevap verecektim. Fakat derhal 
k•ndlml topladım: 

- Kim bUir.. Belki. .. 
- Ovn.. Ben ıizln yeriaiıd• 

olıam. Hiç böyle dOtllnmem .. 
Şunu çok iyi bilmeliılniı ki; ha· 
yatta korkuıuz hiçbir ıey yoktur. 
Hiçbir senet yoktur ki, tehlike
ılı kaıanılabilıin.. Dünyada •D 

korkulacak ıey, zaruret •• aefa· 
Jet içinde yaşamaktır. 

Bunu ı6ylerken, naıarlaril• 
bent, ıöyle hafifçe ıtızmlit .,.. 
pek o kadar dUıgtln olmlyan kı· 
yafettmt iıtihf af eder aibl ol
muftu. 

- ln10nlar, dUuyaya yalını: 
ilmek için gelmiılerdlr. Hayat 
korkuılle yaııyanların, ebedi bir 
hayata malik olduklarını iddia 
edebilir miıiniz?. 

Aı. kalım: 
- Ya, namuı korkusu.. Ya, 

ıeref •• hayıiyet korkusu .•. Bun· 
lara ne yapacakıınıı madam ... 

Diye haykıracaktım ... O, ıan· 
ki fikrimi anlamıt gibi, ıözUne 

denm etti: 
- Hem.. Misler Corcun ıize 

korkunç teklifi-erde bulunacağım 

ıannetmlyorum. 

Meseli: (gidiniz, şu adamı öl
dUrtlnUı .. ) Yahut (gidiniz, fU 
bankayı ıoyunı; .. ) Diyecek de

lil ya .. 
- Acaba, bana ne gibi itler 

teklif edeceğini unnederalniı? .. 
O, dudaklarım bUktU. Söyle

yeceği ıöz!erln ehemmiyetini 
azaltmak iıtiyor gibi bir hal 
aldı. BUtün i>UyUk Beritanya si· 
yaaetinin muvaffaklyetinl temin 
etmek... Bunlara IAzım olan bil
a-ileri tedarik eylemektir. 

Beynimden bir alev dalgaaı 
ıeçtl. Göıl•rim, yaıııp tutuJ&cak 
s1nnettim. 

- Yani.. Casusluk .. 
Kadın, bu sözlerimdeki acı

htı hi11etme111it ıibl hareket 
etti: 

- Stı buna lıterHnlz bu 
lıml veriniz.. Biz buna baıka 
türlü mana veriyoruz Ye .. (Muha
rebeleri, muahedeleri milletlerin 
mUnaıebatını, dünya ticaretini, 
HkAnm kudret ve kabiliyeti He 
idare etmek) diyoruz. 

Bana, biraz daha ıokuldLL 
Adeta, olrun Ye ıhk vllcudU, 
vUcudllme dokunuyordu. Elini, 
taklifıizce omuzuma koyduı 

- İngiltere, blltlln kıyınetli 
seklları satın almak, onları bUtlln 
insaniyetin lehinde kullanmak 
iıtlyor. Bunlardan biri de ıiz 

olursa naz ... 
- BtıtUn in1aniyetin lehinde 

Breta $Ok ••rarenglz bir k•dındır 

mi?. BirAz evvel de, lngiltere dolup taımazdı. Hindistan, bir 
ordu ve donanmasının muvaffa· albn ve elmaa kaynağı olmazdı. 
klyetinden bahıediyordunuz. Daha 111yayım mı? ... Bakınıı orta 

- Evet, bu sözlerimle, o Aıyaya.. bakınız Efıanlstana ... 
ıözlerimdcki noksanları ikmal cııt- Entelicenı Hrviı, ayağını çektitl 

gündenberl oralar, bir baykut 
yuYa&ı halini aldı. 

mek istiyorum. Biliyorsunuz ya, 
Jngiltere, blltUn cihan ılyaaetinin 
nazımıdır. lngiltere kuvvetli olur• 
H, bUtl\n di\nyadakl devlet ve 
mill~tler ondan çekinir. ihtiraslar 
durur. Harp olmaz. Beşeriyeti 
felaketlere sUrnkliyen maddi ve 
manevi ıstıraplar ortada kalmaz. 

Artık, ne olursa olıun fU kadı· 
mn bana yapma!< iıtediği propa
gandanın ne kadar takat eaaslara 
istinat ettiğini yUzilne vurmak 
iıtedim. MUıteh:ıi bir tavır alarak 
ıorduın : 

- Y aaa.. demek 
bl\yUk işleri yapanlar, 
ıuslarıdır, öylemi? ... 

bu kadar 
İngiliz ca-

O, çok piıkin bir ta•urla der· 
hal cevap verdi: 

- Canım, niçin yine bu de
mode olmu' kelimeyi kullanıyor
ıunuı. 1ngilterede casuı yoktur, 
yalnız bir ( Entellcenı, ıeniı) 

vardır. 

Entelicenı aenlı mi 1 
EY .• vet ... 
Doğruıu buna hayret at-

tiın. 

O halde, hiç hata etmiyor· 
•unuı.ÇUnkU Enteliceu Hrviıln 
hizmetleri, hakikaten hayrete , .. 
zadar... Eğer onun faaliyeti ol• 
masaydı, buglln Irak çöller~ bir 
cennet halini almazdı.. AYUıtu· 
ralyanıa çorak ıahraları, Hnetle 

Karşımda, tatla ıe11i bir ara
mafon pJakı gibi ıöyleyen, ve 
ruhuma casusluğu aıılamak lıtl· 
yen bu kadına acıyordum. Acaba 
yapacak baıka bir it bulama· 
mıı mıydı?. GUnUn birinde naııl 
olıa, foyası meydana çıkacaktı. 
DUnyada, hangi fenalık vardır 
ki ebediyyen mektum Ye mestur 
kalım... O zaman, bu güzel bo· 
yun, bu parlak fildlti rengindeki 
bibedel gerdan bir kulaç ipfa 
ucunda nacıl harpalanacak, naıal 

boğulacak, nasıl Hrkacaktı ? ... 
Saate baktım. Beni bir çeyrek 

zarfında dUtllnmek için - lUtfen • 
yalnıı b:rakan Miıter Corc, daha 
hllA ortada yoktu. Halbuki, ko
nuımıya baılıyalı yirmi dakika 
olmuıtu. 

Evet.. bu fildt,ındon yapalmıı 
parlMk "° dUıgUn gerdan.. bu 
nefle n emıalıiı Yllcut, bir kula~ 
ipin ucunda naeıl ıarkacakb? .• 
Ve ıonra.. Bu ılık bu çıldırtıcı 
hararet, nasıl ıoğuyacak.. nHıl .. 
na1ıl. .. 

Onun Hıi, kulağıma fıııldadu 
- Nasıl?.. DlltUndUnDı.. ka· 

rarınııı verdiniı mi? .. 
Bojazıma bir t•Y tıkandı. 

Diılerim blrlbirlne çarptı. Du· 
daklarımın arHından, ıu1 bfr tek 
kelime akb: 

- EYet ... 
( Arıt.... 'Ut) 

Şubat fi 
= 
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DOKTORLAR 
Ba•u,. Mlltehu· 

Dr. R•fll Kadri ım Sirk•••· traa• 
vay durafı, No 8 hergHn 1ababtan 
akıama kadar. 

D M h t •ı Bevliye mlltehu• 
r. • m• A' ..... Sirkecideki 

muayenehaneıtni Eminönü hanına 
(eabık l<araka,) nakletıni9tir. k :• lllıl: 
hergttn öğleden ıııonra. 

ZUhrHI hu
Dr. Muhip Nurettin tahklu. Babı· 

ali caddeıinde Garret ktttflpbıuıeıl 
ittlııallnde 9 dan 6 ya kadar. 

Dr. G•llp Hekkı ~:.~~ııd:~. la°b:t 
aktam evinde ( Topkapa Traa. Cacl. 65 
Cuma, pıı.zardan gayri 2 - 6 mua.yen ... 
hanesinde ( Ak1aray, Etem Pe.rtev ec
eczasi arka sokak t1 ) 

Operat3r U· 
Dr. Muammer Nurl,010~ t.adl· 

.Ji haıtalıkları miltehassısı. Harbiyede 
tramvay duralı karııaıuda No 65. Sa
lı ve Cumadan mada hergun 14-20 y• 
ka.dar. 

Mua :r••• ha• Dr. Ahmet Vicdani ... :.ı Vesa•cl 

lerde Letafet apartımanının 2 tnct kat 
2 tnoi dairesine naldıtmlıttr. Ouma-
dan maada hergUn 8 - 12 ve 1 -4 • 20 • 
k&dar, pazarte!ll g rınlerl meccaııtdir. 

D F I ah Cilt n ı:Uhreı-1 ... eyz "" met b&1talıklar mu-

tahası111. Hergün eabahtaıı akıama 

kadar Ankara caddesi Feyzi Bey ilan 
No. 43. Tel. 28899. -------

0,.• Celll Tevt lk idrar ,oııarı ha .. 
talıkları birinci 

ıuuf mutahaasısı . Sirkeci ?dura.diye 
caddesi Viyana oteli karııııında No. 36 
hergün saat 1~ • 18. 

do• Or. Operatör Ahmet Aelm iWD 
ve kadın haııtalıkl&rı mu tahasıııaı mu· 
ayene: 10 - 12 Ortaköy, Şifa yurdu. 
15 · 18 Beyoğlu letiklll caddeıl 
Nos 198 ( Opera eiuema karııııı ). Tel. 
HWl - 4,2221. 

M. Frengi, Belıo-
Dr. Hayri umer ğuklutu ve Cilt 

baıtahkları ınubha.saısı . Almanya 
emrazı oildiye ve zllbreviye cemiyeti 
azasından . Beyoğlu letiklll caddeıl 
Ağacamll karııeında No. 189 Hergtln 
Oğlecten ıonra. Tel. Beyoğlu 49586. 

K6prllbqı EmlalSall 
Dr. Arl•lldl ban "1abık Karakaı 

han,. No. 8 cumadan maada hergUn 
9 dan 18,li a kadar. 

Herglla haa.-
01". Mehmet Hallt •had• dahllt 

haataları muayone eder. Paıar gUnU 
fakirlere parasızdır. Fatih parkı k&r
ıııındr. No. 1 

DIŞ TABIBLERI 
Emlnönll, Emlollaa 

Cemal Ziya haıa :ı lael kat Na 4 

Haıtaiannı cumadan maada hergUn 
9,5 dan 18,5 a kadar kabul Te tedavi 

eder. 

Dl' Tabibi Saffet Arll Mua1 .. 
nehıaı 

Bahçekapıda Ertuğrul mağa.ıaın kar
ıısında Ka1apyan hanı l inci kat. Sa· 
hdao mas.da hergtin hastalarını kabul 
eder. 

herırlln haatalanaı 
H. &tepenyan kabul •• tedavi eder 

Koron ve ealre fenni n dayanıklı 

bir ımrette yapılır. Beyoıtl u Talulm 
Zambak ıokak No. 41 

SUleyman F•lk Toklu Oilu 
Babçekapı, Seltmet Han, 1lnol kat 

No. 2 ye na.kietmiıtir. HergUo 9 dan 
akıama kadar hastalarını kabul flder. 

U Beyotlu, 
Muzefter H enU imam ıok. No. 
2 Nuri e. apartma.il kat J. hergiln saat 
9 dan 20 ye kadar, vı fcvkalAde ahval
de geceleri ılahl hastalarını ka bu 1 ode 

F it - OM.RE --- a il 1 

Casusluk 
Mahkiiınları 

Roma, 5 - Huauıt mahke
me, Parlı pollteknlk mektebi 
Profeıörlerinden M. Eydu'yu 

c:a1uıluk tttlbamlle 5 ıene •• 
daktiloıunu yine aynı Hbeptea 
dolayı bap .. mahküm e tml1tir. 

M. SAIT Yealpoıtaa• eaddMI -
Vlora Hu No. il 

Perıembe n cumarteılnden maada 
bergiln 10 dan 18 e kadar baıtalarııı 
ltabul ve tedavi eder 

BUnv•mln letepan (Sabık Caial· 
ı ofl11 Şark ee• 

ıahanetl ııabibi) Gedlkpqa MU1t1Um 
ıwkak numara 10. Kabul uatları 9-12, 
2 den !O r• kadar. 

S•dettln Elektrik tedavilf, kro. 
pllUn, altı• damak YHa-

ire. Arzuya ma:nfılr. yapılır. Sirkeci 
.Muradiye oaddtli numara 26 birinci 
kat. 

• 

TERZi ve TUc. TERZiLER 
Terzi 

'

ekibe Hanımlar terslha•••I DIY_,., .. 
btıtekt.r ıokak No t. 
---~---~--~~~~~~~--

Ömer LDtfO Yavu• Teni ha•• tt. • Son mecla ;. 
zerine ıık ve zarif kadın ve erkek 
elblaeltrl ehnn fiatla yapılıyor. Yeni 
poıtabant kar1111ndı Erzurum ban 
numara: 5 

MUHTELiF 
81~ ........ 

M•fhur Sucuk9uAu RamasaıafF9 
ll& en neftı alaturka n alafranrı 
ıuouklarımıı ~ardır. Bir defa teorttbe 
ediniz. Bahkpaıarında Mıtır oartıll 
kr.p111 kar9ııında köıedı No, 18 

Piyango Hlmal Glt•l•rl f.j.«I,!: 
kar birçok lılmaeleri zengin etmiıtır. 

Merkezi Fatihte tramvay caddttl nu· 
mara: 14. Şubeıi Beyazıtta Okçular
baıı numara: 89 

Unlkum ••Pk• fabrlkaeı ~rt 
zerine ehven fiatla yeni foter, kadın 
ıapkaları ve bilumum f&pka tamiri 
lçln mUe11Seaemh:i zlyaretlniı tasar
rufun uzu temtn ve lddlamm iııbat 

eder. Bahçekapı ıtkeroi Hacı Bekir 
kar1111nda numara 84 

Tuna K•kerlema evi Hakiki Tllrlr 
Y ıcker leme• 

leri ve her nevi mutena ve mUatesna 
lüks mamulA.tı. Emlnöntt numara: 66 
Tunah Haydar 

Kardeflar Maiazaaı ~:':l~•! 
iskarpinlerinden mutlaka alınız. IO 
Divanyolu muhterlk ıultan ıaray- t
iarı ittisalinde 65 - S ~ 

Satılık Hane. Sirkeolde Karakl 
hUaeyinçelobl maballeal Kargılı sokak 
15 numaralı oeı oda bab9e ve mutfak 
bir bap kıl.gir eT satılıktır aynı baı:ı .. 
ye ınilracaat. 

Bono - Mubadil, deyin aenedl 
muameU.tı. 

Iıtanbul Balıkpaıar No 6 aarraf 
Vull 

8atıhk •ervl agacı - 9 ill 18 
metre tulUnde iskele ve rıhtım tnıa-
111111. müsait 58 adet ıervt ağacı eatı· 

lıktır, talip olanların Galata Yağkapa· 
nıııda Mustafa kAbya hanında Hiclpza
de ve ıurek!l.ıı ıirketlııe müracaatları. , ....... --. "' 

Küçüle ll4n Şurtltırı 
1 - (Kilçilk ilAnlar) haftada iki defa 

neıredlltr. 

2 - Bir illn beı aatırdan ibarettir. 
Kalın yazı iki eatır .ayılır. 

3 - Her satır en aıafl 4 kellmedir. 

4 - ııa.nlımn bat ıa.tırdarı fada 
her ııatırın<lau ayrıoa &l:ilt biti 

İ hatlar &lınır : 

1 
5 Hhrdaa lba· 5 1atırda• f&Ila 

ret illnı 11 laer 1&lU' içi• 
1 A.yhiı 300 Kr. 60 Kr, 

: :i .. 800 " 160 " 
: 6 " 1500 .. 30i) " 

'--~~ ........ : ....... ~ .. = .. ~-~ ... : ---

Bir Deniz 
Kazası 

iiB -

Tokyo, 5 - Fullaa yOzUndea 
5 balıkçı aemiıi balmıtbr. 

Menedilen Nümayiş 
Viyana, 5 - BugOn 6 jleden 

ıonra yapılma11 kararlaıtarılaa 
ıoıyaliıt allmayitl, bOld~aa•t tara
fından menedilmittlr. 
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PETROL NiZAM SAÇLARI 
Kuvvetlendirir. 
Muhafaza eder. 

Uzatır. 

Kepekleri, başm 

ve kaş nm yı izale 
yağlanmasını 

eder. Ecza-

nelerle ecı.a depolarında .atılır. 

İstanbul' da Deve Güreşi Hilmi Beye 

D •• S d -d H ) Yeni Vazifesine un ta yum a eyecan ı Gidiyor 
Güreşler Seyredildi Anı.., •• 5 <"•IUlıı :- eı.ıncı 

r 

Deve gUraflerJ böyle oluyor 
Dev gllreıi atodenberl mem· 

1 ketin birçok taraflarrnda ıık 
k yapılan bir hay\•an oyunudur. 

Dev !er kar ı k rııya gelir ve 
aUree tutarl r. Bu gllreıin yiri 
çok hey canhdır. Muhabirlerimi
zin bu husu t gönderdikleri re
aim ·.a y z 1 r1 birlcaç defa der-

cetmiştlk. 1ıte deve güre i nih -
yet lstanbulda da ba l dı. 1lk 
gOr ş cuma gfinU Karagllmrükte 

yapıldı, bir saatten fa~da gUre,en 
iki dev biribirlerini y nem diler 

" berabere kaldılar. ikinci dovo 
gUreşini de dUn Tak•im ıtadyo-

munda seyrettik. Dün saat birdo 
baljlıyan deve güreşlerine 20 ka· 

dar de\'e i tirak etmiş, filhakik 
bu uzun clis eli h yvanların gü-

reşmeleri büyük bir heyecanla 
ıcyredi!mlttir. 

ilk gUreı 12 dakika de am 
etmif, fakat ikinci gllreş bir bu· 
suk dakikada bitmi tir. 3 Uncll 
gOreoe çıkan hnyvanlann bir t n -
ıl rakibini görilr görmez k çmıı
tir. DardllncU gUrıeı, dah hey 
canlı olmuştur. Genç bir devo 
rakibinin ayağını boynu ile ba· 
cağı arasına sıkıştırmış, bu vazi· 
yette r kibini ılirüklemcğo baı· 
lamııtır. Deve ı hiplerl develerin 
bir yerine ak thk nriı olmama ı 

için iıe müdahale etmişler, ne
tic de develerden birinin galibi· 
y ti ilAn edilmiştir. 

GUrcşten evvel develerin ağıı· 
farı gayet ııkı surette iple bağ
ı nmaktadır. Güreşe yalnıı erkek 
develer iştirak etmektedir. H y· 
•aıalar n ç.ifleşme .z manı c,lduğu 
için bu kııgınlıkt n iıtifad edile
rek gUreştirilmektedir. 

Kazanç Vergisi Doktor
ları ir ·birine Düşürdü 

( B ştarafı 1 inci H)f da ' 
••nelik kazançlara 15 • 20 bin, 
birinci mutaha sı ların 8 • 10 bin, 
ikinci d rece doktorların 5 • 1 
bin, pratisyenlerin 2 bin lira 
olarak hcaap edilmiştir. 

Profe ör doktorlar aeııcde 

rı1nktuan yüz, birinci mut ha -
•ı&lar 75, ikinci <l rece doktor· 
lır 50, prati:;yenlcr 20 lira kaumç 
~ergisi verecekleri gibi çıl c k 
~abinel rin her odas ndan senede 
ltıaktuan· J 80 lira alın cakhr. 
Buyuk doktorlar kazanç vergisi 
tııikt r n <lf'ğil, doha ziyade 
odaların her birinden alınac k 
YUı sc (-e liraye itiraz etmekte 
•t bu yüzden k '1çHk doktorların .:u. Yen~h ıııc nçamıyacaklar nı 
erı siirme!<tedirler. 

b Küçük do t •rl r ise oöhrctJi 
llyUk doktorJardan dolayı kaza-

naınad klarını ve binaen leyh 
illan C L • • ı· k • •lrıi •K )'ırını ıra a:ıanç vergı· 

n, bliyük doktorlardan .tıoa-
~•k ••rgiy • zam edilerek ikeudi-

lerinin vergiden muaf tutulmaln· 
rım iıtenıektedirler. 

Küçlik doktorlann diğer iti
ra1 ttikleri bir nokt ise bilyllk 
doktorların muayene Ucretlerlnin 
ı olmasıdır. Bu yüzden hastalar 

deha ziyade buyuk doktorlara 
gitmekte ve kfiçUk doktorlara İf 
kalmamaktadır. Bunun için küçOk 
doktorlardan bir kısmı Etibbo 
odaama ruUracnat ederek büyük 
doktorlarm muayene ücretlerinin 
en az. beş lira olaralc tesbitinl 
iıstemiyc karar vermişlerdir. 

lşsizlerm N:tmayişi 
Pari , 5 - lta,ynn komrnloı· 

bane~i önünde birtak nı hadiıe-

ler olmu tur. Koı•soloshanc mUs· 
tnhclemini İtalyan işsizlerine > I· 
)Ccek dağ tm ktn oldukları bir 
ı;ırada işsiıler yi ecele yerin 
para verilmesini istemişlerdir. 

B nun Uzerinc h fif bir çar-
pııma olı lUf, itifİp ı akı ma ne
ticesinde kooıolo lurncuia cam-
lan k111lmıfhr. 

Umumi Mnf ttiıliğe tayın olunan 
Dahiliye MUıteı ra Hilmi Bey 
pek yakınd yeni memuriyeti ba· 
ıına gidecektir. Uzun ıeneler 
meıkGr Uf ttiıliğl dirayetle ida· 
r eden lbrabim Tali Beyden 
onra Hilmi Bey ikinci olarak bu 
makamı lıg l edecektir. Dahiliye 
VekAleti Milat ıarlığında göıter· 
diği f liy t, Hilmi Beyin 1enl 
itinde de muvaffak olacait ka· 
naatinl venniye kdfidir. 

Karısını 
Duvardan 
Atmış/ 

G8ynllk, (Huıuıl) - Y enlce 
mahallesiod oturan Muıtafa 
lımlnde bir adam metrtıl Fatma 
ile bir kaYga y pmıı, bu kavga 
eınasmd k rısını d6rt metre lr
tifaıodaki duvard 0 aokığa at· 
mııtır. K dıoın bel kemiği kırıl
mııbr. Mustafa adliyeye tevdi 
edilmiıtlr. 

. 
isyan 

Asirde Çıkan isyan 
Genişleyor 

Hudeydo, ( Huıuıi ) - Aılr 
lıy m g Und ı gfine daireaini g • 
niıletmcktcdir. Buraya gelen ha
berlere g6re; F eyfa kabile i do 
isyan lruiştir. İsyanı ıeyhleri 
Emir Ali idaro etmelct dlr. 

Bu si kabile Asir kebilel rf ne 
illihalc etmiıtir. İsyanın daha 
fazla genlıliyeceği tahmin edil· 
mektedir. 

Barutta Bir Yangm 
Berut. 4. ( A. A.) - Burada 

bulunan Erınoni ınuhacirlerlnlo 
oturdukları barakalarda bir yan• 
gın çıkmış, 400 kadar baraka 

yanmıştır. 

Her cinı ..... ncYI etiket, lnlit• 
MATBAA ve F ABRIKASI 

1 lefon • 239 9 

Clıl ve &Uhrevi hHtalıklar \i.lte 1 au , 1 

DOKTOR 
Ömer Abdurrahman 
lıtanbul emr ı.ı :ı.ührevıye 

dııpanıeri Sertabibi 

Ankara caddesi ikdam Yurdu 

kaııaıada No. 71 

Yunanistan'da Altın Madeni 

1 Yunan Hükômeti Make
donya' da Altın Ara yor 

Yunan Makedonıe•ından Dafne clv•rı 
Son z manlarda Mak dony• ı da fJkanarak albn tıkarılm kta 

nehir ve 1ellorindo altın bulun- ldL Bu k6ylUler kendi alıt mle· 
duğu mesele 1 zihinleri meıgul rlle yüz okka kumdan yarım 
etmekte idi. Bu huıuıta Atina dirhem, hatta bazan d ha f zla 
gazeteleri tideki haberi Yeri· altın ,ıkarm kt imiıler. 1917 de 
Jorlar. Hulgn k6yl0lerl do kum yıka-

1ktııadı milU nezareti maden mak amellyosll alAk dar olar k 
müdüriyeti uzun mliddettenberJ nisbeten mOhim miktarda altın 
bu mesele ile meıgul olmakta- lhracı~a muvaffak olmUflardır. 
dır. Hatta bu huıuı için mUtc• Dıg r taraftan M. Var r o 
ha 18 M. Çakonaı mah ilinde da • Yunan b nkaıı. tar fınd n 
t tk'k t k n ö d ril tetkıkata gönd rilmııU. Muma· 
e. 1 8 yapma zere g .n e • lleyh r porunu bu yakmlard 
mıı olup M kedonyada lkı aeno lhıar d cektir. Alın n m lQmata 
kalmııtı. M. Çakona altın bulu- nazar n M. Varvareao M kedon-
nan m h ileri ve baı.ı cıhaı ta• y dald altınların IAkadar olmağ 
rafından haber veril~n m denlorl değerleri olduğu k n atlnd dir. M 
inceden inceye tetkik tmi tir. Varv reso Anayon v Kılkıı ha-
M. ~kona ın t tklkatınd n n• aliıinl ıiy r t derek or lard ki 
la ıldığına göre Mak dony da bir t ı t b kalannın ltm mmtaka· 
çok nehir ve .ellerin yataklnrıu· larınd kilerle yni vınfı haiz 
dakl kumlar altın klllçoal ve toı olduğunu beyan etm ktedir. 
altın ihti7 etmektedir. Kimyahaneler b ıı t ti n mua-

Çok a ne evvel dahi bu kum yene ederek hnkUm •recekler-
TUrk köylUleri tarafından dir. Maamafih timdilik k t'I biç 
toplanmakta ve hu ust bir tarz:- bir ey ıfSylenememcktedlr. 

Hacı Yakup zade Ahmet 
ve şirketi vapurları 

lzmir - Mersin postası 

G E R Z E 9 Ş:b~t 
PERŞEMBE 

akı mı Sirkeciden hareketle 

doğru ( lzmlr, Merain, Pay ı 
ve 1 k.enderon ) a azimet ve 
avdet decektir. 

Mısır KredJ Fonalye 
Tahvlll rtnln Sigarı aı 

Osmanlı Bank smdnn - Yüz.
do 3 faizli, 1886 ve 1903 tarihli 
IVıISIR CREDIT FONCIER t h
villerioin 1 Mart 1933 tarihinde 
icr edilecek itf ke§İdc i Uzerine 
b ıa b ş tediye i tehlikesine kar· 
11 Oımanlı Bank 11 Galata Mer· 
kezi ile Y enicami Te B yoğlu 
Şubeleri ter fından p k mu ait 
ı raitlo ıigorta edilec ği mezkür 
tahvilAt hamillerinin malümu ol
mak Uzore illhı olunur. T fsilAt için Sirkıeci' de Y c-1 

nl han korşısmdnki acenta ına ~·-----------••11ıı. 
mUracaat. Telefon: 23118. 

'· N , 
KARADENiZ POSTASI 

SULH ğ11Şu~:t Perıembe 
gllnil Sirkeci' don hareketle ( Zon
guld k, fnebolu, S msun, Ordu, 
Gire.son, Trabzon ve Rize ) ye 
gidecektir. TafıilAt için EminGnU 
Rıhtım Han No. 2 ye mUracaat. 

Tel. 20475 

YAKUP KEMAL ve 
AHMET HAMDI 

vapurları acentalığından: 

f atanbul'da her Pazar ve Per
fembe gOnlcrl (l'cldrdat, MOref
te n Karablga) ya ıritmekte olan 
KEMAL vapuru yerine bui'ünden 

ltibnr n ac ntamızın 

S A M I• vapuru 
gidecek lir. 

Yük "e yolcu için Yemlt't• otan 
lakcleal 1de I!) No. ya milracaat. 

'ı--. Telefon: 22300 -- - --------------------------~·_..----~~--~--~--
İstanbulda Havagazi ve Elektrik ve Teşebbüsatı 
sınaiye Türk Anonim Şirketi ( SA TG/\ ZEL) 

A 

i LAN 
lıt nbul'da Havagazi ve El ktrik ve TeşebbUaatı Sın iye Türk 

Anonim Şirketi (SA TGAZEL), kışın şu ıoğuk zamanlarınd ailelerin 
mahrukat tedarikini lcolaylaştır:nak rıu u ile Şub t ayı için Ye aile 
reisleri hUviyet cüzdanlarının ibr u üzerine zaml bir ton t lim 
edilmelc ıartilc Yedikule ve Kurbnğalıderc ( Kadık6y ) gnhanelerinde 
kok köml\rllnll Jıtiınaen tonunu 20 liraya satmağa kurar vermiştir. 

Şirket mcıkör hüviyet cüzdanlarına verilen köınllr miktarını 
iıaret edecektir. Alıcının arzuıu Ur.erine mcı.kfır bir ton kok ayda 
500 kilodan iki defada tHlim •dilebiltcektir. 

J "o noıu Yl.T: 



ION POSTA 

GRiPE karşı ASPIRiN Efj komprimeleri lndlanımL 
Taklitlerden sakınınız. 

, 

Zafiyeti umumiye, ittiba11ıdık .. kunetlizlik ha14t,Dda blyOlc 
fa ide Ye tesiri SÖrftlen: 

FOSFATLI 

Şark Malt 
HULASASI 

kullanınız.. Her ecL.anede satılır. 

KASIK BAGLARI • TIBBI KORSELER 
Po•ta ile katalotumuzu ve 

ıipariı •aralumısı iıteyiııiı. 

A. KIFIDES 
Be) oğlu: lstıklal cadd~ıi Po ta ok ı~ı \o. 1. 'l t"l. 41429 

GÜL 
Yapraklarının 

cazip ve göz 
kamaştırıcı 

rengini 
Si•ı on K·e ııı pudu11 
ve ı a bıın unu munta&• man 

1 iı mahıe temin edebill,.i· 

1 

n ı ki bu ıur t!e cildin hı· 
mlılenme•İnl yumu,atma11 
Ye bulenmrsl fibl ÜÇ mak
lıtdın buıu üne yardım eder 

CBİME 
SIMON 

' KREM stMON > 

PARA 
Arthrmak Bir Meziyettir. 

Her Fırsattan 
PARA 

Bİiı KUMBAAA 
ALiNiZ. 

istifade Ederek 
Arttınnız! 

Çapa Marka 
SAHLEBİ 

10 dakikada haz1rhyablllr•lnlz. 
Bolula karşı palto aratmıyacak 

kadar mukavemeti halzdtr. 

Ncfı~tir, 11hhidir, 
bilhaı:;sa ucuz ve 
bealiyicidir. Lezzet ve 
rayıbaaı uzun müddet 
devam eder. Hiç bir 
aahlep Çapa Marka 
Sahlebl'nin yerini 

tutamaz. 

Sahlep 

Bakkallardan 
ısrarla ÇAPAMARKA Sahlebl 

isteyiniz. 

Büyük 

TAYYARE PİYANGOSU 
14 bel tertip ba'1ıJor 

1 inci keşide 11 Şubatta 

PERTEV NIY AL VAFlNDAN: 
K6prDbatında Valde haaı tahtında 9-M No. lu mataaa 3 .. ne mldcletle 

" • .. ,. ,. 28 No. lu " 1 ,. ,. 
" ,. ,. ,.derunundal3-14 No.lumaa odamataul ,. ,. 

.. " ,. ,. 10 No. lu mat••• 3 " ,. 
" 7 No. lu lda 1 ,. 
" " " . 11 No. lu maaoda mafazal ,. 

" " " " " l ,, . ,. ,. " tahtında 26 No. hı mataıa ,. 
Akurayda Gureba HilHylnata mahal. Nahncı ıok•k 14 No.lu 1 ,, 

" 
.. 
" • 
" 

hane 
Sill•rlkapıda Belırat cadde•inde 22 No. lu boatın 3 ,, ,. 
ŞJıllde Meırutlyet mahaL Ebe Kız ao. Valde aprt. 5No. clalre I " ,. 

PertH Nlyal vakfa akarabndan ballda muharrer eml&k ylr•I sGa •lef. 
detl• •e açık arttırma auretile milzayedey• koaulmuftur. Kiralamak lıte
J•nlerln mDzayed• •h• olan ıubataa 9 zuaa mlndlf per .. •be ... ı Aat 
15 kadar latanbul E•kaf MGdGrlJ•tlnd• nkfı mHklr lcluHlae nra Enel• 
men• milracaat a\meleri. 

zade 

1 tı 1 latanbul Belediye.i lllnlan r ıt ~ 
S.baebalinde 1 N. b dllkkAa: Teminat 18 lira 
Kadık&y ,. 4 ,. ,. ,. 10 ,. 
Y edikulede kantar kulObeıl ,, 4,5 • 
Topkapıda Topkapı caddealnde95- l 15 No. b laue teminat 22,5 Ura 
Yukarıda yazıla mahaller kiraya Yerilmek lıere temdldea ma ... 

yedeye çakanlmııtar. Talip olanlar tafıillt almak lçla bustın· ley .. 
aım mlldllrlllitıne mllaayedeye ıirmek için de l-2·933 perıe•IHı 
rDntl uat oa bet• kadar daimi eacllmeoe mOrac:aat etmelidirler. 

l•tanbul b••lncl lcr• memur· 
ıuıund•n: Bir borçtan doları mab· 
cuz olup •atılması karar altına ah· 
nan e• ety .. ının l 1·2-9.11 tarihine 
ml1adlf cumartHI •ini .. at (14) 
dea itibaren Anantklrlade Yeni 
••hallede Abdlllıadlr Molla Hka
tında 73-1 aumarah hane laGade 
ilk arttarma11 yapılacatındaa lıtly••· 
lerln ılttertl•• rl• H Hatta ma• 

\ 

laalUnde hasır ela• •••uru•• mi· 
racatlar1 lllft el•••'· 

Dr. HORHORUNI 
Cmiı önU Valide kıraathanetl yanın· 
(}akl daireeinde haetalaranı eababt&n 

akpma kadar tedaYI eder. 
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