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AHKİKAT NETİCELF.NİYOR 
Bursa Hadisesinde Elebaşılık Yapanlar Ve 
Cürmün Bütün Delilleri Tamamen TesbitEdildi 

'"""=====-======-==----=---=--=====-==--=------==ı 

Divanı Harp Teşekkül Etmeyecek 

Dün Bursa' da Beş Kişi 
Daha Tevkif Edildi 

• 
inkılabın Korunmasına 
Elıemmiget Verilecek 

~~~~ .. ~~~~ 
Layiha Kat'i Şeklini Alıyor 

Ankara, 8 ( Hususi ) - Bursa hadisesine dair 
buraya gelen en son maUimata göre, hadise cUr'et• 
kArlar1 hakkındaki tahkikata ehemmiyetle devam 
edilmektedir. Tahkikatın bitirilmek üzere olduğu 
anlaşdmaktad1r. HUkOmet, inkllibın muhafazası 
hususundaki hassasiyetini bUtUn ehemmlyetlle 
muhafaza etmektedir. Bu mesele mevzubahs edillr• 
ken, inkllabın korunması hususunda evvelce haz1r
lanmış olan kanun Uiyihasının Millet Mecllslne 
verilmesi liizımgeldiğl de ileri sürUlmektedir. Kanun 
layihası evvelce Adliye Vekileti tarafından hazırlan· 
nu tı. Layihanın şu günlerde Vekiller Heyetinde 
tetkik edUecği haber ahnmaktadır. Layiha Vekiller 
Hayetinde kat'i şeklini aldıktan sonra Millet Mecli· 
sine evkedilecektir. Millet Meclisinin önUmUzdekl 
m rt içtima devresinde layihayı müzakere edeceği 

ve kanuniyet kespeder etmez derhal tatbik .sahasına 
geçileceğ· haber verilmektedit'. 

a ında Yeni rf an Mü
ess se eri inşa Edilecek 

Maarif 
• 
ır 

• 

Vekaleti Profesör Egli'ye 
Proje Tanzim Ettirdi 

En Aırl MlleıseselerimizJen 
h Ankara, 8 (Huıuıl) - Alına11 
•berlere gllro Maarif V eklloH 
ıok tUmullD bir lnıaat projeal 

Ankara Sihlıat Mllzesi 

lltırlamı,tır. Bu projenin tatbik 
~k•kiine konması ıuretile mom
rnu et pek yakında çok Biri irfan 
h eııos el erite bezenecektlr. fn
d at Projesi, gllzel 1an'atler aka· ,,::i inin mimar1 1ube1inin ba
~gJ· il bulunan Profeaör Emıt 
1\1 1 tarafından hazırlanmıı Ye 

\1e:~ri~ ~ ekiU. R~ti.t Galip Beye 
Ut ~•ftır. Şımdıkı halde proje 

erınd b . IUı e azı tadıllt yapılma1ma 
Yap~~ görtilmUttllr. Bu tadiJAt 
ba,ı ıktan sonra inşaata derhal 
1\1 anacaktır. Evveli ani bir 

•arif V k 1 . 
bun e A eta bina11 yapılacak, 
b•n~ b;llteaklp milli bir klltllp· 
•iln' naıı, milli bir mOze, bir 
"ll~u~ ve fen akademiıi binaları 

• i•tirilecektir. 

Pro/esör Ernst Egli 

Diğer taraftan profeıör EgH. 
nin evvelce hazırladığı bir projeye 
lıtinaden yapılmakta olan Ziraat 

( Duamı 11 lnoi uyfada ) 

Buraa, 8 (Huıuıt) - irtica ha• 
raketine cllret edenler hakkındaki 
tahkikat fu dakikada henlls blt
mlı değildir. Fakat kıt'I neticenin 
alınma11 için pek fazla bir zaman 
ı•çmiyeceA-l kuvvetle tahmin edll· 
mektedir. Tahkikabn çok kısa 
bir ıamanda hitam bulacağı vı 
bAdiıede ıuçlu oldukları teablt 
edilanlerin derhal adalet buıuruna 
çıkarılacağı anlatılmaktadır. 

Me•kuflar ııra He ıorguya 
~ekilmekte, iaticvaplar bllyllk bir 
dikkat ve ihtimam ile yapılmak
tadır. HAdiıenin en hurda tefer• 
ruabna kadar ta"lıklk edilmesine, 
cürllm delillerinin tamamen tesblt 
edilmesine ehemmiyet ·yerilditl 
haber alınmaktadır. 

AlAkadarlardan alman mala. 
mata göre tahakkuk eden ilk 
netice ıudur ki hAdiıe beı, on 
kitinin e1erldlr Ye ıumullD bir 
mahiyeti balı dekildir. 

Vekiller Ankara'da 
Ankara, 8 (Huıuıl) - Buraa 

hAdleeılnl mahallinde tahkik et• 
mek llzere Vekiller heyeti tara• 
fından memur edilen Dahiliye 
Vikill ŞtıkrO Kaya •• Adliye 
Vekili Yuıuf Kemal Beyler bu 
1abahkl tirenle latanbuldan ı•h· 
rlmize dlSndUler. 

Öğrenildiğine göre VekU Bey
ler buradan Buraaya ıittlklerl 
ıaman derhal meseleye Ya:ı'ıyet 
etmitler, tahkikatın ehemmiyetle 

lcraıı huıuaunda llıunıelen tertibata 
almıılar ve icap eden emirleri 
vermi9lerdir. V ekli beylerin hu· 

Dağda Başladı 
Bağda Bitti! 

Eskiden nasıl sever• 
lerdl, bugUn nasıl se• 
verler ? Eski aşkla 
bugUnkU sevda fekll 
arasındaki uçurumu 
anlatan nefis, fakat 
kUçUk bir roman 

Yazan : M. T. .___ ________________ J 

Başvekilin 
Ziyareti 

Ankara,7(Hu uıl) - Baıvekll 
lımet Pata bu1ılln Milli Mildaf a 
Vekili Zek l Beyi makamında 
ziyaret ederek bir mUddet 6-
rllımUştUr. 

Dün akoam Ankaraya avdet 
etmit olan Millet Meclisi Retti 
Klıun Paıa bugUn MecliH 1ıele
rek m•ı11ul olmuıtur. 

Baraatla• 6ir ınanzara köıeai 

Bursa valisi Fatin Bey 
tnn Baıvekll Pata)'I ziyaret 
ederek malGmat vermeleri •• 
Tekiller heyetinde ayrıca iı abatta 
bulumnalan muhtemeldir. 

(Soa Poıtaı Vekil Beyler ıeh· 
rlmizden dUn akıam hareket et• 
mlılerdlr.) 

Muhakeme Safhası 
Bur1a, 8 (Huıual) - llk tab• 

klkat n ticeslndo, 1 ubat hAdl
aeıine elebaılık eden cUr'etkAr
ların teıpit edildiği lSğrenllmek· 
tedir • 

Yeni Tevkifler 
Burıa, 7 (Huıuıl) - Son hA

dlst etrafında tahklka ta devam 
olunuyor. Tahkikat Emniyeti 
umumiye Mlldllrll Tevfik HAdl 
ve Adliye M nfettlıl Necmettin 
Tahir beyler tarafından idare 
edilmektedir. 

Baıta ıabık mllftD Nurettin 
Efendi olduğu halde bir çok 
kimselerin malOmat ye ifadelerine 
müracaat edllmlttfr. 

( Devamı 3 Oncii ıayfada ) 

Dünya Güzeli Mısıra Giderken 

932 dünya gU1ell Keriman Hanamın dün Amerika Hyahatlne ,aw· 
tığını, ilk merhale olarak Mıııra giderek orada bir mllddet l:t laca• 
ğmı haber verdik. Bugün do dünya ıkelial npurun ıO•ertoıhıde 
tety icilerl araaanda ıörtlyonunua. 
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Tayyare Postaları 
Başlarken 

Ankara • İltan bul arasın ıh. tay· 
)are seferleri yapılması i~lo bir 
te9ebbUs var. Bu hu~usta bal· 
kımız diyor ki : 

Hakkı B. ( Fatih Kııtaıı 28 ) 
- Yakında Ankara il• i.staobul 

aruında tayyare seferlerine batla· 
nacağını haber alıyoruz. Ylrmind 
aarın ılarından blrlıl de ıürattir. 
Tayyare de ıürat -Yaa1talarının en 
milkemmelldir. Tayyarecilitimb teı

-Yik edilmelidir. Sonra t•rk viliyet
lerimlıe de posta tayyareleri lfletil• 
meJldir. ÇDnki yolıuzluk ve havala· 
ran karii olmaaı yüzünden bilha11a 
kıt gilnle"rinde 9ark hudutlaramızdakl 
•lliyet!erim izln podaları reç kalıyor. 

* Şe' ket B. (Tupkapı Meri..eıcfendl 71) 
- Bugtln tayyare en emin nakli 

Ya11taiarından biri olmuıtur. Tayyar• 
Avrupada ve Aınerlkada ekıprealerln 
yerini tutuyor. Biz de garp medeni· 
yetini kabul ettik. Bizim de Avıupa 
medeniyetine ayak uydurmamıı için 
aeri yüriJmeıni:z. çok calıfmamız 

JAz1ındır. Bu da artık ka~nı ile, 
araba ile hatta ıimendifarle olmaı. 
Uçmahyız. Bizde de ılYİI bir tayya
recilik vücut bulmalıdır. Ankara • 
lıtan bul bava poıtalarını büyüle bir 
sevinçle bekliyoruz. 

* Necmi Bey ( Sul t ırnahınet 34 ) 
- Yakında lıtaabuı'Ja Ankara 

mraemda bava poıtaları batlıyormu1, 
Ankara ile Diyarıbeklr aruıoda da 
poata tayyaresi ltletilecel<mlt. Bu 
haberden memnun olmamak milm
lcün müdilr? Fakat bu eeferler tlm
dılik 7alnız poıta nakllyahna mah
aua olacakmıf. SiYıl Tayyarecll ı k 
Kanunu çıktıktan aonra yolcu ıefer
lerl de ba9lıyacakmış. Memlekette 
ümmiJikle, cehaletle mücadele edi· 
yoruı. Tayyare de cehli ye ümmilifıl 
l:ıalo edecek olan razete:erio ve 
kitapların naklınde yerin• Yaaıtadır. 
Türkiyece her vatandaı gazatemini 
i"ünü gilnilne tak"p edcb.lm elidir. 
Pek yakında fnt:ıallah bu da nJıı

caktır. 

Otomobmn içinde 
Artin isminde bir adam Be

yoğlunda ıoför llyaı efendinin 
otomobilinin içinden kUçük bir 
bala çalmıı, f alrnt biraz ıonra 
yakalanmışllİ'. 

Rıhtım Şirl<eti 
Ve Halıcılar 

Rıhtım Şirketi ile transit hah 
tncirlerl arasmda ötedenherl de
rin bir ihtilaf vardır. İhtilafın 
esası, evvelce de yazdığımız gibi, 
ıirkctin fazla antrepo licreti al• 
dığı hakkındaki iddiadır. Transit 
tacirleri halı antre posun da kira 
Ucretinin pek fazla olduğunu ile· 
ri sürmektedirler. Bu ihtillıf 
aon günlerde şiddetlenmiş olacak 
ki evvelki glln Rıhtım ıirketi me· 
murları Sirkeci'dekl transit halı 
deposuna gelerek kiralarını öde· 
mİ\ en tacirlerin halılarını topla· 
mışlardar. 

SON POSTA 
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BABBRLBB 1 

Bir Mantarcı Yakalandı 
Zavallı Çöpçünün Cüzdanından Ancak 

Yüz Elli Kuruş Çıkmış! 
ÜskUdar polisleri dUn garip bir mantarcılık hA· 

diıesinin kahramanını yakalamışlardır. Yapbğımıı 
tahkikata göro hAdise şöyle olmuştur: Yusuf ismin
de bir adam dün ÜskUdarda Şeyh camii avlusunda 

dolaşırken bir aralık heli tarafma gitmif, orada 
Mehmet isminde bir belediye çöpçilsilne tesadüf 
etmiıtir. Y uıuf bir aralık çöpçUnUn yanına yaklaş· 

mıt ve gUlümsiyerek ıöyle ıöylemiştir: " Zavalh 
Mehmet.. Bak Ustilne piılik ıtırUlmtiı. Şöyle dur 
da temizliyeyim. 11 

ıöxlerine derhal inanmıı ve "haydı bakalım, temiz· 
le.,. Demiştir. Yusuf cebinden bir mendil çıkarmıı 
ve Mehmedin pantalonunu ıilmiye baılamıştır. Meh· 
met bu sırRda dalgın dalgın dUşUnmiye koyulduğu 
için Yusuf fırsattan hemen btifade etmiı ve çöp· 
çü11Un pantalon cebindeki cüzdanım kaparak kaç• 
mıya bıtş'am .ştı r. Neden ıonra akh baıına gelen 
çôpçll Mehmet hemen polislere gitmi!J, başına ge· 
leni anlatmıştır. Polisler biraz sonra mantarcı Yu-

Mehmet> kendisine ismile hitap eden bu adamın 

ıufu yakalamışlar ve ç&pçüniln cUzdanmı alarak 
kendisine iade etmişlerdir. Fakat cOJ~danın içinde 
ancak 150 kuruş çıkmışlır. 

Boks Maçları 
Cuma Günü Mühim Mü .. 

sabakalar Yapılacak 

Cuma günU öğleden ıonra 
Vefa - Kumkapı kuinbUnde güreş 
ve bokı heyeti tarafından tanzim 
edilen program mucibince ikinci 
bokı teşvik mllsabakaaı )'&pıla
caktır. Bu mllaabaka altı ııklet 
tlzerine hazırlanmıştır. MUsaba
kaya Galatasaray, Vefa • Kum
kapı, Haliç ve Anadolu kulüpleri 
boksörleri ittirak edecektir. GU· 
reş mnsabakalarına da gelecek 
hafta baılanacaktır. İstanbul fe
derasyonunda müıeccel ( 112) 
güretçi vardır. Bunlano 56 ıı 
Vefa • Kumkapı kulübiiniln gft.. 
rcşçileridir. Mllsabakalard• birin· 
ciliği kaıananlara mıadalya ve 
ıahadetoameler nrilecektir. 

Bulunamadı 
Milyonluk Hırka Ve Secca
deniı Akıbeti Meçhul Kaldı 

Konya'daki Muhiddiniaraht 
kil!.llrhaneıioden lıtanbul Evkaf 
Müzesine nakledilirken yolda ve 
yahut lstaubulda kaybolduğu ve 
yahut çalındığı 1 ıöyleaen Savas 
hUkiimdan Kadı Burhanettln'e 
ait kıymetli Sel.;uk ıeccadeaile 
Mubiddini Arabinin bırkaıı bak· 
kında Evkaf mllfettişleri tahkikat 
yapıyorlardı. Uzun müddet de
vam eden tahkikat neticesinde 
bu iki kıymetli eserin kimler 
taraf udan aı ınldığı teabit edile
memiştir. Evkaf ldareıi tahkikat 
netices:ni Evkaf Umum MildürlU
ğüne bildirmiştir. 

Adl"ye Encu meni 
Adliyedeki memurin intihap 

encümeni evvelki gün ağır ceza 
reisi Aziz Beyin riyasetinde top· 
lanarak mnnlıal kdtiplik ve mü· 
başirlikler için yen ilerini tayin 
etmiştir. 

---·--- - ---~ 

ll!uğday 
ihraç 
Ediyoruz 

Dün ticaret bonaımda yu
muşak ıyı bogdaylar 7,30, 
ıertler 6 • 6,5 kuruştan muamele 
görmüşti.ir. 

Sllrİye'deki k tlık dolayısile 
Türkiyeden Havfa'ya buğday sev
kedilmekteclir. ltalya ve He;çikaya 
da ihracat yapılmaktadtr. 

Haydarpaşa silosunda evvelce 
sadtte döı t ton zahire kalburla
nırken son tadilit üzerine 
saatte on beş ton kalburlanmıya 
başlanın f tır. ihracat tacirleri bu 
vaziyetten çok memnun olduk
larını söylemektedirler. 

Eve Girmişler 
Sabıkalı Osman •e arkadaşı 

Enver Üskndar'da Şemsipaşa'da 
oturan Zeynep ban:mın erine 
girerek öteberi çalarken yaka· 
lanmıılardır. 

Bir Yangın Çıktı 
Beyoğlunda Tiyatro sokağında 

oturan kunduracı Anastas n evin
den yangın çıkmış, fakat siraye· 
tine meydan verilmeden söndO
rUlmUıtür. 

Yeni Bir Emir 
Fabrikalar Türk Muta
hassısı Yetiştirecekler 
1ktı1at Vel:~Jeli, muhtelif hu· 

şusi fabrikalar tarafından Avru
padan gelirtilmit olup müddetleri 
bitmit olan bir kısım ecnebi mu-
tahass slar n bir müddet daba 
çalıımalerına mtlsaade etmekte· 
·dir. Ancak bu nıutahasınslarm 
yanlarma veriimiş olan Türk mu
lahassıs muavinlerinin behemehal 
yetiştirilmesi için fabrikalara kat'I 
emirler verilmiştir. 

Sarayi mUdüriyetl bu işle cid
di sur f' tie nıe~· ul olmaktadır. 

j Çorapçı~ık: 
Fabrikalar Arasında Şid
detli Bir Rekabet Başladı 

Çorapçıların verdiği maltimata 
göre İstanbulda çorap fabrikalan 
günden güne fazlalaımaktadır. 
E'yevm erkek çorabı yapan fab
rikaların adedi on beti bulduğu 
gibi kadm çorabı yapan fabrika· 
lar da dörtten ona çıkmı,tır. Bf.r 
yandan da bAIA çorap makineıi 
getirilmektedir. Fazla iıtihsalden 
dolayı fabrikalar arHında tiddetJi 
bir r.,kabet batlamışbr. Yeni 
makineler kurulduktan aonra ço
rap fiatlerioin bir hayla dUteceğl 
söylenmektedir. Çorapçılar çorap 
makinesi ithalinin durdurulmaaını 
iatemektedirler. 

Eski Eserler 
Şikagoya Gönderilecek 

Olan Eserler Aynh,or 
Müzeler MUdiriyeti, Şikagoda 

açılacak beynelmilel aaarıatika 
ıergiıine fıtirak için haı:ırhklarına 
devam etmekt"dir. 

Müze MUdUrü Aziz ve Mllver
rih Ahmet Refik Beyler tarafından 
ayrılan eserlerden birçoğunu BI· 
ıans Ye Roma tarihlerine. Os• 
manlı nltanabna ait kıymetli 
bazı parçalar teşkil etmektedir. 

Yalova'da Hafriyat 
Geçen 1ene ba,lanıp yanm kalan 

Yal ova hafriyaboa bu sene, yaz 
ipt : dalımnda ,tekrar batlanacaktır. 
Bu havalide çok kıymetli Bizan• 
eserlerinin bulunacağ'ı tahmin edil· 
mektedir. Elde edilecek eserler Ya
lova da ki müzeye nakledilecektir. 

Acaba Sebep Nedir ? 
Atletizim federasyonua federe 

kulüplere bir tamim göndererek 
Darl\lflinun kuHlbU namındal 1 
te,ekklllıln tertip ettiği mUaaba
kalara federe kulüplere mensup 
hiç bir sporcunun iştirak edemi· 
yeceğini bildirmiıtir. 

Günün Tarilıi ,. _____ ~ ____ .... 
Diyamandi Ef .nin 

Muhakemesi 
Avukatlar Arasında Şid
detli Bir Münakaşa Oldu 

Dun 6ğleden evvel Aclliye• 
deki İhtısas mabkemeıinde mnruf 
limon taciri Diyamandl Ef. nin 
muhakemeaine devam edilmiıtir. 
Diyamaııdi Ef. İstanbula binlerce 
aandık kaçak limon ithal etmek 
cOrmi!e maznun bulunmaktadır. 

Bu mesele ile alAkadar olmak 
töhmetile de birkaç memur hak· 
kmda tahkikat rapılmaktadır. 

DünkU mubakellH' celsesinde 
gllmrUk milfettişlorinben Reşat 
Beyin nıahlceıneye verdiği uzun 
bir rapor c.ıkundu. Bu rapora 
nazaran, muhtelif zamanlarda 
ve çok karıtık bir ıekilde şeh· 
rimize binlerce ıandık kaçak 
limon ithal edilmiıtir. GUmrUk 
ldareıinin avukata Fev:d Bay · 
fonları söylemiştir: "Diyamandl 
Ef. nlo kaçakçılıkları pek çoktur. 
Heollz mahkemeye intikal etmi
yen hldiıeler de vardır. Bu 
bldiaelerin Diyamandi Ef. tara· 
fından yapıldığına dair birçok 
deliller vardır. Bu dava ile. hak
larında tahkikat yapılan memur~ 
Jann davalarmın tevhit edilme1i 
lazımdır . ., 

Müteakiben ı&z alan maznun 
vekili Nazmi Nuri Beyle gilmrtık 
avukata araıında tiddetli bir mtl
nakaıa oldu, neticede mahkeme 
tevhit talebini reddetti ve Fevıl 
Beyin ileri ıOrdllğO veıikaların 
tetkiki için muhakeme ayın 12cl 
gllntıne talik olundu. 

Para Borsasmda 
Dun para bonaaında Dliyunu 

Muvahbide 64, MOmessil Anadolu 
54,40, Anadolu hi110 ıenedi 
4.;.,40, Anadolu tahTillb 25,30, 
Rumeli ıimcndiferl 7, ulan çi
mento 12,30 dan muamele gör
mllftUr. 

Afyon Piyasası 
Dtın Ticaret Bonaıında bir 

aandık Karahisar afyonu 965 
kuruıtan aatılmııtır. Afyon fiat
lerinin yUkıeleceğl Umit edilmek· 
tedir. 

Bir Şoförün 
Muhakemesi • 

Üç ay evvel Emin6n0'nde fO
för Osman Efendi k11llandığı oto
mobili arka arka ve aOr'atlo ida
re ederken ıırtında 160 kiloluk 
bir ıandık taııyan hamal Riıa 
Ağaya çarpmıt. ıandık Rizamn 
nstnne dnşmDı ve hamahn ayağı 
kırılmııtır. Dün AsJiye birinci ce• 
za mahkemesinde şoför Osman 
Efendinin davasına devam edildL 
Şahitler şoför Osman Efen-
dinin yolun ıol tarafından 
ve korna çalmadan hareket etti-
ğini, arkaamda hamal bulunduğu 
keodiıine ıöylendiğl halde bunu 
dinlemediğini söylediler. Mildafaı 
yapılmak üzere muhakeme başka 
bir gOne talik edildi. ,. Son Postanın Resimli Hiki.9e si: Pazar Ola Hasan Beg Digor Ki: ] 

- Hasan Bey.. Yumurtanın l 
au tlaerine milthiı lHiri Tardır. 

••• M-ll tazo 1umurtadan .• j . . • 1naan hergUn bir tanecik 
içsin, bir aya kalmaz acıi adam
akıllı ıtbelleıir-

Fakat yumurtaların da 
hepıi bo1.uk çıkıyor. Ta:ı. yu
murtayı nerede bulmalı bilmem? 

-

Haaan 8. - Efendim, taı• 
yumurta içmek iatiyoraan akşaaP 
•abah ta vuklano ldlmeıiod•• 
dqan çıkmamabauı f .. 

.. 
f'ı 
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Başkaları 
Ne 
Diyorlar? 

·-----------.. Almanya'da Profesörler 
Ahmet Haşim 

Milliyet f&Hteılnde.-
" Almanya, .. Profeaör " Ye 

11 
Doktor ., denilen acaip bir 

insan cinıinin vatanıdır. Hunlar 
Hindiıtandaki rahip ıımfı albi, 
bir neYi huıuılyctle çenill olarak 
hemşerilerl arasında yaıarlar. 
Burum için burada herkeı muay· 
Yen bir takım imtihanlardan ge
çerek ve bazı basit DarllfUnuo 
lherasimfni ikmal edorek bir an 
•vvel bu ıihirll unvanlardan 
birini ele geçirmiye ve ıeref· 
lerin envaına •aalik bulunan 
bu bahtiyar ımıfa menıup ol· 
in ıya çalııırlar. Almanya' da pro
fesörler Ye doktorlar Hyılamıya
calc kadar çoktur. Tanımadıtımıı 
lıerbangi bir adama blraı ıençH 
" Herr Doktor ,, bira. ya9h •• 
ıakalh iıe " Herr profeaör ,, 
diye hitap etmek en iptidai bir 
Dczaketin ihtiyatlarma muvafıktır. 
Almanların bu müstevli ilim me
rakı hakkında bir lngilizin nUkteai: 

( iki kapı olta birisinin llze
rinde " Cennet ,, dlj'erinln !berin
de "Cennet hakkında konferanı,. 
diye yAzılı olıa bUtUn Almanlar 
lkincl kapıya hOcum eder.) 

" Almanya hakkında bütün 
tcnebi karikatürlerinin mevzuunu 
)'apan bu profeıörler ve doktorlar 
b• it yaparlar? Çoğu dar kafalı 
•e cahil Ye miyop oldukları için 
hemen bepıl göılilklU ye mürt · 
leh oldukları için cümlHI pembe 
~. ııhhatli olan bu lnaan cinıi, 
haşiyeleri birçok kitap iılmlerf 
'te aahife numaralarile dolu, incir 
çekirdeii doldurmaz m11eleler 
lıaklunda, karınca aabrile dit 
cilt uyutucu kitaplar yazmakla 
&mlirierinl geçirirler. 

Bu kitapların kıymeti ne? BU
Ylik Alman filozofu " H. de Key
ıerling,. e nazaran Alman Alim· 
lırinin mahsulAtının yllı:de yetml
tinde orijinal bir flkre tHadllf 
•tnıek nadiren mUmkUn olur. Ha
lciki Alman ilmini yapanlar da
tUlfUnunun cUppe ve takke ıiy
dirmediti aerbest zekllardır. 

.:SON POSTA 
~ --~==~=""'-=ı:-==ııı::;;:-=::== 

(Resimli Makale 

1 - Kan, facı•, lnHDI Omltalall• 
t• ankeden h&diaeler nadirdir. O
nun içindir ki aauteler böyle b&dl· 
Hlerden bahuderler. 

2 - Talik, •İnayet, airkat't• ha
yatta uıl olan t•ylerdlr. Nadiren 
olur •• bunun için de merak tahrik 
eder. 

a Kaza a] 

3 - Aııl ol.m lıayatın munta:nm 
urriııi "takip etnıesırfi r. Bu Hnada 
ufıık tef~k rabatsızlıld ıı r o lına11 ta
biidir. insan hayatını bu kanlardan 
nekadar maaun ııeçirebi :irse okadar 
meı'ut o!ur. 

SON TELGRAF HABERLERİ 

Dün Bursa' da 
Daha Tevkif 

Beş Kişi 
Edildi 

( Bıt,tarafı 1 inci sayfada ) 1 
itten el çektirilmit olan mOd- · 

delumumt Saklp Beyin yerine 
Eıkiıeblr mUddeiumumiıf Muıaf. 
fer Bey veklleten tayin edilmit 
Ye derhal vazifHine baılamıf br. 
Yeniden daha bet kiti te.
kff edilmiştir. T eYkif edilenler 
ıunlardır: Çereıcl Besim oğlu 
Hamdi, müezzin vekill Tayak 
fbrabim, Haıim ojfo müezzin 
Mehmet, Üıküp oteli müsteciri 
Ekrem, kayyum Yanık Oıman 

Efendiler. Villyete hAdiıenln 
nefret ve IAnetle karıılandığına 
dair kazalardan, nahiyelerden 
telgraflar gelmiıtir. 

Bursa, 8 ( Husuır ) - Milfttl 
Nurettin, Sulh Hikimi Hasan ve 
müddeiumumi SAkıp Beylerin 

iıteo el çektirilmelerinin ıebeplerl 
ı3yle izah edilmektedir: 

MUfti Ef. ihmal ve terahiıl 
ylbllnden h&diıeye sebep olmut
tur. MUfti Ef. ezanın tllrkçe 
okunmaaı ve kametin tilrkçe ve
rilmesi hakkıııda aelen kat'r 
emri anlamamıı görOnmllf, bun· 
Jarı memurlarma ve diğer alAka· 
darlara izah etmemiıtir. 

Sulh hAklml Ha1&D Beye 
lıten el çetirllmeıi 1 ıubat hldi· 
Hainden mllt•vellit değil, baıka 
hAdiHler yUzUndendir. 

MUddeiumuml Sakip Beye 
ioten el çektirllmoai mHeleaine 
gelince, bu da ıayauı dikkattir. 

İddia edildiğine göre, hAdise 
gUnU tutulan 11 eleba91 ıulh hA· 
kimliğinden tahliye kararı aldık· 
tan bir glln 10nra Sakip 8. Buraa 

-- -

hapiaaneıinde bu suçla maznun 
bir tek mevkuf yokken 30 kiti
nin tevkif edildiği hakkında Ad· 
Jiye VekAletine bir teli'raf çek· 
mittir. 

Bi' Aha re Bursa Belediye Re
iıi Muhiddin Bey Ankaraya rfdip 
te auçlııların tahliye olunduldarmı 
ıöylıdiği xaman Adliye Vekaleti· 
nln alAkadar erkim hayret 
içinde kalmıı ve hatta bu 
habere inanmamak iıtemiılerdir. 

Fakat Muhiddin Beyin dUrllıt 
tanınmıt bir zat olması haaebile 
bu tercddllt çabuk zail olmu1ı 
bir adliye mUfettiıioe derhal 
Buraa'ya hareket etmesi emri 
verilmiştir. 

Adliye mllfettiıinln tahkikatı 

neticesinde Sakıp Beye itten el 
çektirilmittir. 

~------- Böyle taideai aı bir ıınıfı 

•l UstUnde tutmakta Almanyamn M h k N d y 1 k 
;~.~!~Fi:kıkr:~~~~.10 ;~:1~; u a eme ere e apı aca 
ıkla yok olmaaına moydan .er• Dun akşam Ankaraya hareket ı henllı hazırhk ıafhaaauda bulun- ı rillr. Temyiz lilzum göıterdiğl 
llıenıek için .. lıte blSylelikle Al· eden Adliye Veklli Yuıuf Kemal maktadır. istintak tahkikatı baıla· takdirdo de muhakeme Buraadan 
llıanya dünyanın en yUkHk lhnl· B. hareketinden evvel vukubulan mamııtır. Su~1uların muhakemeıı"ne b k b" ki 1 b'I ile malik olabildi.,, ~ &f a ır yero na on ua ı lr. " 
Bir Doktorumuza Cevap beyanatında eıcllmle demlıtir ki: Buraadan baıka bir yerde bakıl- V•klllar Heyetinde 

- İcra Vekilleri Heyeti namına matı keyfiyetin• gelince; bunun için Ankara, 8 (Husuıt) - Veklller 
CUmh!ı';!~/ G~~~:ıınd•• Burıa hldiseaini tetkike memur henUı mukarrer bir t•y yoktur. Heyeti birazdan toplanacak, 

• " Bizdon iıtediiiniz bazı ıeyler edilmiıtik. Bu vaılfemiıi ikmal lıtlntak blklml tahkikat eana· Adliye ve Dahiliye Vekillerinin 
ı(r· Mukaddeı mealeğinize hürmet. ederek Gazi Hı. !erinin refaka· aında ıuçluların Buraada durur- verecekleri izahata dinliy~cektir. 
leacnize bereket .• Slıe bOyUk tinde latanbula reldik ve bu akıam malaranı munfık bul111a11a key• T Uf T 

• •rnlar veren hizmetinize minnet. eess elgrafları 
.. Mueikitinaaın, benUı (çal- Ankaraya ridiyoruz. fiyet Temylı Mabkemeıine bildi- Ankara, 8 (Huıuıt) - Birçok 

f•cı ) diye hakir görlllmekten Buraada edindiğimiz kanaatleri ıeblr ve kaaabalarımııdan Buna 
, llrtulmadığı; ıairin, yarı HrHrl ve intibaları Baıvekll Pa1aya Gazı• Hz. h&dlıHini tel'in eder mahiyette 
~Yıldığı; aktörün bir zamanlar arıedeceğiı. telıraflar gelmit Ye gelmektedir. 
b ~hkemelerde şahitliği bile ka- ReisicUmhur Hz.nin millete hl· Telgr.flar BaıvekAlete ketlde 
1,u edilmediği bir muhitte, ıiı· tap1 eden beyanatları hAdlHde Reialcümhur Hs. dOn Dolmababçe edilmiıtir. Zonruldak, Ereğli, 
a{e, hiçbir mealek adamına naalp k aarayındakl dairelerinde meuul Amaaya, Zafranbolu, Barlın, De-a .. llııyan bUrmet, itimat, itibar aiıli almıı hiçbir nokta bırak· olmutlerdır. Sabık Paria Sefiri Fethi 
Ost~rilmi,tir. mam:ıtır. Ben bu öılU ılSıler• Beyi• t•hrlmlad• bulunan lamir nlıli ve Aydından muhtelif tel-

•d· l Urk milletinin en hUyllk birıey llAve etmeği zait bulurum Valial Kizım Pat• dlln ıaraya rlt- rraflar çekil mittir. 
ti ı.Plerinden biri, ha.ta ciğerle- Buraada örfi idare illn edil· mitler ve Gul Ha. tarafından kabul lınıir, 8 (Huıuıl) - Bunada d:1. ancak devletin yardımile te· buyurulmuılar n akıam Y•metlne birkaç beyinıi:ıin çıkardığı hidiae 
'n "1b ettirebildi! TUrk milletinin memittir. Binaenaleyh divanı harp ahkonulmutlardır. DOn birçok anat burada derin bir nefretle karıı-
b6h UyUk ıairlerinpen biri, haata teşekkUIU mevzubahı delildir. aaraya rtder•k Gaal Hı.ne bilvuıta lanmıf, Belediye Reiıl Behçet 
lc,rteklerini ancak devletin tef· Hldisenin mürettıp vı mH'ullerl arıı tazimat etmlılertlir. Salih B. fzmirlilerln hislerine ter-
Na;·f kurtarabildi! Süleyman Cumhuriyet mahkemeleri buzu- cllmaıı olarak ReiıicDmbur Hı. D3 
au uı gibi bir yanar dağ, bir kıt k 1 ki d T hk'k t bı'r telaraf keıide ctmitıtir. 
)c~ k mangalıız bir odada titri· ;r~u;n;,;;;a~ç~ı;;;ar~ı;;;a~c~a~a;r;,;;:ır,;. ~;.;a,;;;,,=' =a=~================~~==,;;e~===~===~Y == 
Od el ıöndU! Hiç bir ay, iki r========-------------------------------
llıiit ı evinin kirasını rahat vere- /NAN, /STER /NA NMA / 
lrtsYen Mehmot Rauf bir hastan• J S TER 
E:n''b'~nde yaşamaktan kurtuldu 1 
Alp YUk Türk alimi Ziya Gök 
Çocukı Malta'ya ıUruldUğU gün, 
Çıplak arı, boı bir kira evinin 
'turk tahtaları tlstUııde aç kaldı. 
lbidel edebiyatma en yilk1ek 
bayrll eil Veren Abdülhak HAmide 
"er111 ~~rı iki katla bir ev bile 
trrıeğ~rıi l~r! Size gelince, ilminizin, 
llıa:111 :•n ınUkAfatmı, hastalara• 
•dil rne~ b'ert avuçlarından joklr 

Gu.etelerde okuduk ı 
" Darülbedayi Belediyeye ıeçtikten aoora bütçeal 

de Beled yece hnaiın olunmaktadır. Geçen Hn• DarOI· 
bedayi bütçeıi yapılarken muhtelif faııllar ara1ında 
Darülbcdaylde uerlerl oynanacak muharrirlere telif 
hal<kı için de bir faul açılmıftı. 

.. Bu fula konulan para ••nHI hitam bulmadan 
bltmitlir. Bunun Hbebi de bu ••n•kl operetlerin faz.la 
oyo•nmuı, faz.la buıl&t 7apama11 bu yftıden 

r " 

muharrJrlerlnln de hi111elerine fazlaca para dilımcıl
dlr. Bu suretle DarOlbeda} i biltçeı:nin telif hakkı 
fulındald para bitince rarlp bir v ı.iyet hisıl olmuttur. 

Şimdi .. erler temıil edilmekte, hllılat o:maktadır. 
Fakat telif hakin fulında para kalmadıkJ ve Darül
bedayldekl urf yat belediye muhasebe uıulö nıı. m• 
n•mHlne röre yapıldıtı ıç·n eserleri DarClbcdnyle va
ridat temin ettlQ"i hllde muharrirlere para ve1"i e 11a

meldedlr. ,. ,. il.Al 
de••rn dır bereketle toplamakta L 

• lyorıunuı!~ ·~--------------------------------------------------------------------------------~ 
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Münderecatımızın çoklu-

1!.11ndan dercedilememiş-, 
fır. _,ı .. ~ ....... 

Yeni Bütçe 
180 Milyon Lira Olacak 

Aııkara, 7 (Huıuıt) - Maliye 
V ckAlcti 933 aenesine ait bütçeyi 
hazırlamaktadır. Bütçenin 170-180 
nıilyon lira olacağı tahmin edil· 
mcktedir. 

Kuponlar itilafı 
Ankara, 8 (Husuıi) - Pariıte 

himillerle cereyan eden mUıake
rat bitmiıtir. Kuponlar itillfna
meıi ay ıonunda imzalanacaktır. 

Yunan Meb'usları 
Yunan meb'uılarından M. 

Miltiyadis ve M. Siyanodiı ıeh· 

rimize ielmiıler, dUn Vali Mu· 
hiddin Beyi ziyaret etmişlerdir. 

Komünistlerin 
Muhakeınesi 

Ağır Ceza mahkemuiııde bD
knm tefhim edlldiAi zaman nti
mayiı yapmaktan ve hlldmlere 
hakaret etmekten ıuçlu komti
nlıtlik maznunu tayyareci Cemal, 
makiniıt Nuri Ye Zeki El. leria 
muhakemelerine dun llçlhıcll ce-
18 mahkemeainde bqlanılmıı, 
muhakeme ıablt celbi için baıka 
gl\ne buakılmıı, Zeki Ef. tahliye 
ediJmiıtir. 

izinsiz Cemiyet 
Gedikpaıa'da kanunlara mu

halif blr tekilde kalOp teıkll 
eden 13 Eraıenl ı•nci içtima 
batlinde yakalanm19lardır. Hakla• 
rında adll takibat yapılmaktadır. 

Ecza Fiatleri 
Şehrimiıdeki ecucdar dUn 

toplanarak ecza fiatlerinln pahalı 
oldutu mOnaka1&11 eUafında 16-
rUımüıler. Eczacılar fiatlerln ucuz 
olduğuna kanidir. Bu huıuıta 
Etıbba Mubadenet Cemiyeti ile 
müzakere yapılmaıı tekarrllr 
etmlıtir. 

Kaymakamlara Maa, 
letanbul kaymakamları ayni 

zamanda beldiye vazlfeılnl de 
lf a ettiklerinden kendilerine be
lediyeden otuzar lira m•q Yeril· 
meai kararlaıtırılmıtbr. 

Gayrimübadiller 
Cuma Günü Kongre 

Yapıyorlar 
Cuma gtloD Gayrlmllbadlller 

konıretl toplanacak, Ankaraya 
aidecek heyet azalarını 11çe
cektir. 

Ziraat Kursu 
Villyet Ziraat Oduı bu yaı: 

çiftçilere mahıuı bir ameli ziraat 
kursu açacaktır. 

İtalyadan istikraz 
Ankara, (Huıusi) - İtalya ile 

malt muzakere ıon aafbaama da
hil olmuştur. 

Halk Fırkasında 
Ankara, 7 ( A. A. ) - C. H. 

Fırkası umumi idar• Heyeti hu· 
ilin toplandı. Fırkayı aliknlan· 
dıran muhtelif meaeleler görü
şUldü. Sinop villyeti idare heye· 

· tile viliyot Ye kata idare heyet· 
leri reislerinin Bursa ve Burdur 
viliyet idare heyeti fırka reisle
rile Edirne kaza heyetleri rei.
lorinin yeni intihapları tetkik ve 
tasdik edildi. 



( Sayfa 

Memleket Manzaraları 

Yenipazar 
Maınur Bir Na
hiye Merkezidir 

Yeni pazar ( Huauıl ) - Ye
nipazar Aydına 40 kilometre 
mesafede çok gUz. l suyu ve 
hayası gayet iyi 5000 nnfa lu 
bir o biye merkezidir. İklimi 
mutedil, Denizden irtifaı 32 
olup ıon derecede milnhittir. 
Senede 2 mahsul alınmaktadır. 
Akçaydan l:ıir kanal açılmak 
fizeredlr. Eker bu kanal açılır a 
1enede Uç mahsul mubakkakhr. 
Birkaç senedenberl Burada çok 
gl\zel Amerikan fııtıfı yetiştiril
mekte Y• çift mahıul alınmakta
dır. 

Yenipazarda 300 tane sebze 
bahçesi vardır. Bu bahçeler Ay
dına Sultanhisarına, Nnzilliye, 
Ate y e Köşk, Dalama nahi
ye l p ı rl rına ıebze yeti ti
rirler. 

Nahlycd Oç fabrika yardır. 

H r Oçll de un 6ğndnr. F zl 
olark t ikisinde p muk çıkırık
ları ardır. Birisi d geceleri 
lektlrik iıtihsal etmektedir. 

Nahiytınin belediyo blltçH i 
15000 liradı r. Miıli değil mıhi
yelerde birçok kaza merkezi -
rindo bile bulunmıyan eri bir 
h 1 ve bir mezbaha mevcuttur. 

Burad ıenede 100,000,000 
kilo d kendir mahsulü yetişti
rllir. Bundan başka Nahiye ve 
n hfyey bağlı 1 l köyllnde çok 
ıUzel badem yetiıtirilmiştir. Se
nede badem ihracı da mtlhim 
bir yekfin teıkil etmektedir. 

Nahiyede 5 tane ilkmoktep, 
bir yab mektebi vardır. Maarif 
hayatı yllk1ektfr. Köy k nanu 
burada harfiyen tatbik olunmuı
tur. Burad en ufak zabıta yak'
asıoa tesadnf dilemez. Halk işi 
yo gDcO ile meşguldür. HulAaa 
Y enlpazar TUrklyenin en ileride 
ve terakki yolunda yUrllyen bir 
muhittir. - Boden oğlu l\lustafa 

Merz·fon'da 
Bir Ebe Güç Bir Doğum 

Ameliyesi Yaptı 
Merzifon 

( Husu t ) -
Civar k6yler• 
d n biri inde 
bir kadın be~ 
glln devam 
d n 1nncıl r 

ragmen doğu• 
ram mı e 

p k mUıkUl 
bir vaıJyette 
kaıabaya ge-

l dly Eb •I tlrllmfıUr. Be· 
Behire H. lediye kabilesi 

Behire Hanım 
hastayı y~ylı denllen araba içe
ri lnd görmO ve lobuıanın pek 
mUşkUI vaziyette olduğunu naza
" itibara al rak hastahaneye ıo
kuluncıya kadar geçecek vakti 
hesaba almıt va k dmcağızı der
hal araba içeri ind doğurt rak 
muhakkak bir 61llmden kurtar• 
mıştır, bu doğum h disesi nadir 
tesadüf edilen tıbbt hadis ler
deudir. 

a din'de 
Şi :ldetli I<.ış Başladı 
Mardin ( Hususl ) - Birkaç 

güııdenberi gayet iyi giden hava
lar gec birdenbiro bozmuı, ge• 
c• yaraıı kar ve lipi ba~lamııtır. 

- 4 • • - - • - ----- -_ _________....._~ . =------- - - -- -- -~ - --
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• MEMLEKET HABERLERi 1 
Tenkit 
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• 
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r·· ·kçe Ko uşmak Ve Türkçe t<o uş
ur ak çin Çok Ciddi Kararlar Aldılar 

Edirne, (Huıuıl) - Şehrimiz
deki Mu e.i vatandatlann Tllrk· 
çe konu~aıak •e Tnrkçeyl ta· 

mim etmek husuıunda faaliyete 
başladıldarını bildirmiıtim. Mu1e
vi vatandaşlar mUııhaııran TUrkço 

konu m k için ciddi kararlar it· 
tihaz etmişler ve fillyata ba~la

mışlardır. ilk it olarak muaYenetl 
hnyriye, uhuvvet Ye işçiler ku· 

ltiplerinden yrılmıı Dçer azad n 
mürekkep bir komiıyon teıkil 
edilmiştir. Bu komisyon içtima• 

ların bnıl mı Ye HcUmle ıu 
karnrları v rmi tir; 

1 - Bilumum toplanb yer
lerinde Türkçe konuıulncaktır. 

2 - DinJ merasim ve yin· 
lerd hahamlar halka Tllrkçe ko

nuıulmasını t iki& ed ceklerdlr. 

3 - Kız ve erkek Muıevl 
mektcqi talebeleri m ktepte of .. 
duğu gibi b rfçte e vlerinde 

ala ya'da 
Sansar Ve Tilki Avı 

Meraklı Oluyor 
Malatya, (Hususi) - Karla 

beraber av ıporlnn bqlamı tır. 
En ziyade ıansar e tilki anna 
ehemmiyet verilm ktedir, 1ansar 
derisi 1500-1000 Ulki deriıl de 
4~600 kuru~a satılmaktadır. 

Karın keıaf ti yllzllnden vl· 
IAyetler · r sındnki otomobil mU
nakalftta durmuıtur. Malatya Ilı 
Adıy m n, Arapgir, Kemaliye, 
Kilimhıını, SıYas araıında llkba .. 
hara kadar otomobil iti mlye .. 
cektlr. 

al ly da 8Uvarl Ubatlrler 

Malatya, (Husus!) - VilAye
tlmlz dllye k dro un yedi n
Yarl mllbqirl llAve edilmlıtlr. 

Geredede Fotoğrafçılar Arasında 
Re icabet 

Gerede (Hususi) - Bur da 
Fotoğrafçılar araıında dehr.etli 
bir rekabet başlamıı,tır. Şimdi 
burad fotoğrafçılar on kuruşa 
k dar poz fotoğraf çıkarmakta
dırlar. 

Göynük'te 
Kaçak Barutla Oynarlarken 

Yaralandılar 
1 ., öynllk ( Hususi ) - Sarıca
lar köyünden topal Ali Ue Kara .. 
fakıler köyünden ldriı ele ae· 
çlrdikleri bir miktar kaçak barutu 
arnl randa paylAşırken barut teı 
almış, topal Ali ağır ıurelte, 
ldri il yanlarında bulunan İb
rahim ve Mustafa da hafif u-

rette yaralanmışlardır. Alinin 
hayatından ümit kesilmlıtlr. Tah

kikata MUdd iumumilik aı'ıy t 
etmiştir. 

1 ··-

Kar kısa bir mUddet zarfmda 
y ram metre irtifa yapmış, gece 
g len tren yolculnrı ıebre mu • 
kUIAtla çıkaralabilmiılerdir. K r 
devam etmektedir. 

TUrkçe kbnu lurme oml yonu 
ral 1 vuket Daniy 1 Şlm 1 

do TUrkç konuşmıy m cbur 
tutulacaktır. 

4 - Edirnedekl tUccar ve 

ennftan TOrkçe konu acakl rına 
dair imza alınncnktır. 

5 - Museviler t rahndan iş
letilen musevilerin dev m ettiği 
k hve e gazino gibi yerlerde 

TOKAT'TA 

1atlı Dilli 
Güler Yüzlü 
Hoş Adam 

Halll AA• 
Resimde g8rd0ğllnlb adam 

Tokat'ın Almuıbaba köyDnden 
45 yaıında Ali oğullarından Halli 
Ağadır. Bu adamın boyu 70 
ıantimetredir. Halil Ağanın ha
yatta klmıe.l yoktur. Tatlı dilli, 
gUler ylblO, ı vimli, hoı ıoh .. 
betli bir adam olan Halil Aia 
doıtlarmın yardımı ile geçinir. 

Ba tında 
Belediye Risi Ve Meclis 

Azaları istifa Etti 

Barbn ( Huıusl) - Belediye 
reisi ye belediye meclisi araaın· 
da çıkan ibtilAf neticeıl mecliı 
lstif a otmiıtir. 

Bunun Uzerine beledJyo relıi de 
lıtlfaıını •ermiıtir. 

Türkçe konuşulacaktır. Garıon
lar mOıterllerle 1Urkçe muamele 
yapacaktır. 

Bu kararların derhal tatbiki 
aahaama ııeçilmiştlr. Kahveciler 
Ye gazinocular idarelerindeki yer
lere (Tilrkçe konuş) yazıh le•ha

lar &1mı lerdır. 

Sinagonlarda da hahamlar 

TUrkçe konuşulması içJn vaBI •er

miye başlamışlardır. Türkçe ko
nuşturma komiayoou reisi avukat 

S IAnikli Daniyel Şimwi Beydir. 

Verdiğim iz hatt n onl ııla· 
cağı Uzere burad ki Musevi va-

tandaılerm bu hareketleri lAalet· 
tayin b ir gösterişten ve bir b ... 
ves tczahUrtinden ibaret değildir. 

Bu l i b enimsiyer k çalışmakta• 
dırlar. Bu itibarla bu mesainin 
milsbet netice} r verm sine inti

zar edebiliriz. 

Ba ıkesir e 
Güzel Bir iyatro Ve 
Canlı Bir Sahne Hayab 

Balıkesir ( Husust ) - TUrkl
yenin en muhteşem tiyatrolann
dan hirlıi olan ve Muhasebei 
Huauaiye taraf .ııdan vUcude geU
rllen maarif sineması, milll mlmar
cılığımızın iftihar debil c ği bir 

bidedir. Bu ılnemanın d hill ter
tibat Ye tefriıatmın ltmnmı için 
bu Hne daha y di bin lira tah .. 
ıiınt konulması dOşUuUlmektedir. 
Elyevm bu binada Himay i Et
fal menfaatine muv ffakiyetli 
tem iller Yerilmekted·r. * Bahkeair ( Hu ust ) - Hl
mayei Etfal tarafından vaki olan 
bir dav t Uzeriııe V d t Ürfi 
Bey Buraya geldi Ye hllkQmet 
tiyatrosunda altı temsil verdi. 
Vali ve bUkümet erkAnl temıil .. 
lerde baz.ır bulundular. V dat 
Ürfi Beyin rehkatind bir millet 
uyanıyor filminde rol alanlardan 
Atıf Beyle 14 ıan'atk r vardır. 
Bin kişi l tiap eden tiyatro her 
gece hıncahınç dolmaktadır. 
Heyet Burhaniyede de bir temıil 
Yerecektir. 

Soma'da 
Bir Adam Karısını 
Tırpanla Yaraladı 

Soma (Hu uıi) - Avdan k&
yUnde HOseyio lıminde bir adam 
karııı ile kavga otmiı Ye karııını 
tırpanla başından ağır ıurette 
yaralamııtır. Hüıoyio yakalanmıı 
adliyeye teslim edilmiı, kar111 
hastaneye kaldırılmııtır. 

Soma Söz Deri me H yan 
Soma (Hususi) - S6z derle

me heyeti kaymakam Tnh in Be
yin riya etinde teıekknl etmiı, 
çnlııma t rzını tesbit, kılavuz v 
defterleri tevzi etmlıtır. 

Ceyhan Hil41iahmer Kongresi 
Ceyhan, (Husuıt) - Hil li b .. 

mer kongresi yapılmıı, yeni ida
re heyeti reiıliğlno Selim F aıib, 
Yeznedarbg Ahmet Cemil, kl· 
tipliğe Mıtbat Boyler Hçilmir 
Jerdir. 

Şairlere 
Dair 

Nurullalt Alo 
Bugünlerde yine, bazıf armı 

kitaplarda, bazılarını mecmuala ... 
da, birçok manzume okudum. 
Şairleri ıeverlm; bir hlsıi, bir 
heyecanı m ısr ın ahenkli ağına 
11kııtırabilen adam, bir llAhbJ'. 
Fakat bizim airlerimlı kendil .. 
rini kollamaları lAzun gefditlal 
hiç dtışllnmllyorlar, dillerinin, ka
lemlerinin ucuna ıelenl hemen 
yazıyeriyorlar. Biriı "Sakın uztıl
me, kızım, dünyada slpalvriyiı" 
diyor, bir batkaıı da: 

c Ne Hint'tedir, ne Çto'de; 
Blılm uvdlklerlmlz 
ÇIUlenıbi klor i')lnde > 

gibi mııralar yaZJyor. 86yle ıey
leri 16yJemeoin, yazmanın DO iti• 
zuma •ar? Bunları gOzel ıannet
mek için insanın kendi kendine 
pek hayran olması, aklın gelen 
her ıeyi bir deha e ri sanmalı 
lbımdır. 

Doğruıu, yalnız alrln dahili 
Aleminden bahseden şair pek 
mllptezelleıti. Bir ker hepsi bl• 
ribirine benziyor. Zaten bu neYl 
ıiirde icat için, öyJenmedik ılSı:• 
ler, duyulmadık bir eda bulmak 
için insanın çok kuvvetli bir ., lo 
bayab " olma ı IAzmıdır. 

Hele aşk iirleri 1 Onlardan 
okad r bıktık ki herhangi bir 
manzumede "sevgili, sevd , gönül,, 
kelimelerini gör em ürperiyorum, 
Bir Fr nsız mUneklddi, Ferdfnand 
Brunetiere, dllnynda hakiki aşkla 
deha kadar az olduğunu söyler, 
böyle olmasına rağmen sıktan 
dem Yoranların çoklu~una şaıar• 
mıı. On beş, on alb yaşında 
birtakım tabii lhtiyaçl n inkişafa 
bqhyan her genç k ndini ık 
sanıyor e bu miihim bAdi eden 
herkeıl haberdar etmeyi kendine 
vazife biliyor. 

Vak a sırf kendilerinden d .. 
ğil, harict Alemdon de b b eden 
ıairlerimiıin de öyle pek mU. 
him ıeyler ı5ylediği yok ; fakat 
ne de olsa onlann şiirinde hio 
olmazıa münakaşa edilecek bir 
fikir bulunuyor. "Benim yarimin 
gözleri eltıdır !,, Diyen, bunu da 
aheokıiz. bir lisanla öyliyen ıa• 
irle mUnakaşa etmek t kabil 
değil 

•Çığ,, mecmuası bize iki gen9 
f lr tanıttı: 1 mail Suphi. ismet 
HllınO lki i de erbeıt n zımlı 
yaDyor ve ikisi de g8nill işlerin• 
den çok başka şeylerden bahıe
diyor. DördilncU numarada İı· 
mail Suphi'nin makin lat'ın da· 
vetlnl anlatan bir manzumesi 
vardı, bu kUçllk manzum , bir 
kaç kelime ile adetA bir biraam 
yarabyordu. O genç şairin beşin• 
el numarada çıkan .. İşe gider• 
ken" manzumesini o kadar bo• 
ğenmedim, f zla uzun c fazla 
bellıatli. 

lam t Hüsnll de benUz ace .. 
mllikler gösteriyor. Onda asıl 
beğenmediğim taraf, hazan çok 
glbel bir p rçanın içinde bile 
kendini gösteren "şniran lik,, ar• 
zuıudur. " TUtUncU kızlara ,, bu
nun için pek bo uma gitm miıtl; 
.. Pamuk tarlaları ve çirçir işçi· 

leri" bu kusurdan bira daha 
kurtulmu . 

Bu iki genç şairden çok Umi· 
dim Yar. Onlar d , buglln erbeıt 
nazımla yazanların çoğu gibi, 
Nazım Hikmet'in tesirinde; fakat 
oiirlerlnde böyle kalmıy caklarıOI, 
kendilerine m hsu bir eda bu
lacaklarını bildiren bir hava var· 

Geçen nllshad "ç·ğ,,, nyd• 
bir çıkacağını bildiriyordu, b11 
ntııhaı "On beı ğOnde bir çıkat• 
diyor. Bu mecmuanın rağbet z6t" 
mllt olmasına çok vindim. 
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(Siyaset Alemi l 
M. Bitlerin 
Taraftar Ve 
Aleyhtarları 

Almanya da iktidar mevkiine gelen 
Jeni Hi tler kahin esi, hakikatte 111Hll 
ıruplaran birleşmeı i nden hiaıl o lmuf 
•e epeyce :ıaman ya ııyacafı ihtimalini 
uyandıran bir hükumet heyetidi r. Bu 
ke.b.ncn n Dahi İ y e Na zırı Hitlor 
fırkasmclandır. MÜll Müdafaa Nazı rı 
fıe bu grupa t a raftar bir jeneraldir. 
Şu lıalde, ve Rayh ııtag Mecfüi de 
fubedi ldiğine gö re, BaşveJ.il M. 
Hitlerin elinde, memleketi rahat 
rahat id are edebileck kafi kuv vet 
toplanm ş demektir. 

Yeni k ah"oenin ne,retti~I beyan• 
nameye ge lince; bu beyannam~, sat 
cenah zümrcler"ni ihfrra eden yeni 
hllkilme l"n, kat'i bir devlet otor .te
ı'ne is ti nat eder~k, memleketin 
acele ih tiyaçlarını ta1nif ve bunları 
kad.,me, kademe tahakkuk ettirnıek 
lıted ğini lfÖ&teriyor. Bu ıuretlo, 
Jeni kab"ne, ıon 1enelerde moda 
olan plinh faaliyete ehemmiyet 
Yermek lıtiyor. 

M. Hitler, timdlye kadar muba· 
lıfet mevkiinde kaldı. Bu itibar ile 
IDlhbet bir it görınedi. Tarafatrları• 
llln bir claba olmak nz"re tanıdıkları 
bu zat hakkında aleyhtarlarımn ka
laaatl b iç te mü1aait detild'r. Fakat 
fimdiye k•dar geçlrditl elyul tec• 
rGbeler alSıtermiştir ki, kendl•inde, 
nın,ıcnı va:a:iyetleri idare edebilecek 
klfi bir manevra kabil:yetl vardır. 

Fransa ve f ranıa ile beraber yil• 
rOyen devletler ıilmre1l M. Hitlerin 
iktidar mevkiine Jrelişlnl ne der ce 
•ndişo ile karıılamıtlaua, Almanya 
ile beraber Avrupaya yenl bir n "zam 
•erllmek IOzumu lddlaıında bulunan 
d.nletltr de, o nlıbette, Omlt dolu 
bir devrin açıldığı kanaatini Leıle
llllye başlanııtlardır. Fakat unut•na• 
nıak lbımdır ki Hitlerln önünde, 
dahllr, harici Ye kendi noktal nazarm• 
dan halll icap eden birçok mesele· 
ler Tardır. Bunların tahakkuk etti• 
tlllp ettirllemlyocetinl. yeni ka~iııe• 
ilin ilk bir aylık fa.ıliyetl bize gö ... 
leıocoktir. - s rıreyya 

Lenistan'da Feyezanlar 
Lublen 7 - nehirlerdeki bua.ların 

trlnıeai Gzerlne LublH varoflan ıu
luın hücuma altında kalmıttır. Sular 
lblltemadlyen yükselmektedir. itfaiye 
"• poliı tehlikeye maruz m•hailelerl 
tabliye etUrmektedirlor. 

F ordun Rekabeti 
Detrolt 7 - Fort tlrketl, otom~ 

•n Karose1l yapan Brlo• Ş'rketl iı• 
tlbıalatının artma11 Ozerine yeniden 
birtakım falır" kalar ıçmı,br. 

ION POSTA 

HA.BİCi TBLGBA.rLA 

Bir Zırhlıda İsyan Çıktı 
A 

Asi Zırhlıyı Felemenk Gemileri Ve 
Tayya eleri Takip Etmektedir 

Batavya 7 - Yerlilerden va I . --~ ..... ~ ...... _.. .... 
gemi miirettebabndan mUrekkep 
olan bir takım e1h&1 Zaven Pro
vençiyen zırhhıında bir isyan çı

karmıtlard :r. Aeıllor geminin ida· 
resini kaptanın elinden almıolar
dır. isyan, gemi mllrettebat:nıa 
Ucretleriain ten:ıiU dolayiıile ya
pılan protesto netlceıinde yapılan 
tevkifat üzerine çıkmııhr. Zaven 
zırhlısı asileri Surabaya doğru 

götürmektedir. Albedram a-emiıl 
Zaven urhlıaını takip etmekt .. 
dir. Aıiler, Surabaya Yatıl olma• 
dan 24 ıaat cnel gemiyi kuman• 
danlarına teslim edeceklerini 
telsizle bildirmiılerdir. 

Felemenk bahriye nezareti, 
asilerin takibine birçok gemiler 
ve tayyareler a-öndermiştir. 
Surabaya daki baruthane aıkı bir 
nezaret ve tarassut altındadır. 
Burada yeril mUıtahdlmin barut• 

haneden uzaldaıtırılmıfbr. Söy• 
lendiğine göre Felemenk Hindiı· 
tan hüküıneti örff idare ilin 
etmek tasavvurundadır. 

Aeller Hakkında Şlddetll 
Tedbirler Alınacak 

Batarya, 7 - G•mller ve tayya• 
reler nıl ıemiyl takip etmektedir. 
Zann zıhlııında bir kumandan 10 
aabit bulunmaktadır. 

AlbeJram sremt.i, Rll z&rhhJan 3 
uat ierldedir. Yani 15 mil mesafe
dedir. Geminin bugiln yakalanmuı 
moh"emeldir. Gemide mahpuı butu-

nan 16 • abite ne yapıldığı henOı: lSğ· 
renilememiştir. A.iler, glSndMdiklerl 
bir telıiıde ııemide herke11 iyi mua
mele edildiğini biJdlrmitl•rdir. Fele• 
menk bahr:ye nuarell tok tlddetll 
tedbirler almı1tır. 

Amerika'da Tasarruf 
Vaşington 7 - Ayan Mecl i ıf, 

aıkerl idareler memurlarından ıene• 
de 1000 dolardan fazla ma.sı alan 
mem urların ayhldarında yil.ıde on 
nlıbetındo tenzU&t yapılmaaını kabul 
etıui~tir. 

.. H itler baıvekU olduktan ll)Dra, Almanya'da kom11nlstlerln vaı !yeti ıarınldı. 
Komflnist fırkaun111 ll#Vl blle menubabı oluyor. Heınen hergQn komniıbtler 
ile mtllt '?"Y&listler sokaklarda çarpıııyorlar. Rcımlmlz komOnlııtlerln t ertip 
ettikleri bır nUınayifte hazır bulunmak. n ht.dl11 oıkma11na mani olmak için 
tcrtiba t alan polisleri göstermektedir. 

Ni ıayetjaponya Milletler 
Cem·yefnd~n Çe iliyor 
Meğer Milletler Cemiye~i Uzak Şarkı 
Karmakarış•k Etmek Isteyormuş ! 

Tokyo, 1 - S;yıul fırkalar milli 
federasyonu tarafından terf p edilen 
bir toplantıda, J~ponyanın Milletler 
Cemiyetinden çekilmHlni fıtiy.sn bir 
karar ıuroti ittifakla kabul olun• 
muştur. 

Bu toplantıda 5,000 kiti bulun
muştur. 

Karar ıuretl ile birlikte kabul 
• 

edilen bir beyannamede do, Milletler 
Cemiyetinin nmlmlyettın mahrum 
olmakla kalmadığı, Çlnlilırln Japon• 
lara kartı yaptığı boykotu haklı ve 
kan ona uypn bulmak, yeal Mançurl 
bükOmetfnin lıtiklAllnJ ve Japonya• 
nın kendi mOdafauını temin hakkını 
tanımamak eurotlle Uzak Şarla kar• 
makantık ettifl kaydedllmiıtlr. 

An/antik Yangını- Bir Taygar• 
nı Kim Çıkardı ? Rekoru 

Pariı, 7 - Pöti Par:ziyen ırant•• 
ıl, Atlan tik yap uru Y•na-ını hakkın• 
daki te tk ıkat netlee.lnde yanıcının 
bir kaıt neticeli çıkhfını yazmakta• 
dır. Tahmin• nazaran lllllcrimin At· 
)antik mOr•ttebıtından bir l oldu~u 
zanned ilmektedir. 

Londra, 7 - Cenubi Afrlkah 
tayyareci Vlktor Smit, ~eçealerde 
Ami Molliıonun fna-iltere ile Kap 
arasında tcıll eltiA-1 Hkoru kırmak 
ilzere Suthaınptoııdan hareket etmi .. 
tir. Aml Molliıon bu rekoru 4 afta, 
6 saat 23 dakikada katetm . şti. 

TEFRiKA NUMARASI: 75 aen vazifeni yaptın. Hatta o ka· 
dar yalvardıtım halde ricamı ka· 
bul etmedin. 

Herkes Hol alk•şlayacak bilet 
Kaymakam Faruk genç ka

dını bir paçavra atar gibi kol· 
tuja ath. Ayağa kalktı: 

• • 
EP E G BISI 

'' M 1 L L 1 R O M A N ,, 
Muharriri: Burhan Calıit . 

Her zaman betbin, kllskUn ve J 
lıatiq görllnen genç adamın net' e
li hali çok enteresandı. 
1
_ Her vakit baıbata kaldıkları 

11:a,ede hemen küçük maaalarını 
.. •ki bardaklaril• donattılar. 

Dilruba hanı"-d&l!q evvel o 
•ordu: 
h - Ey, anlat bakalım, fU otuı 

ln lira macera1mı t 
Genç kadın ıaıırmıtb : 
- Ne otuz bin liraıı 1 

1- - Bilmem, aöyleylp duruyor-
r. Halda Beyin olacak 1 

bnk~efrete ben:ıiyen bir dudak 
Utle cevap verdi : 

,. k.- Hakkı B•yin bir alAka11 
0 

Onu aen temin ettin. 
F' Bu •efor taı ran Kaymakam 

•ruk oldur 

- No ~nıUnaaebetl 
~ - T ahit, Hnin yardımınla 
ı;•ıuıllan parayı tabii ona kap-
OQ •cak değildim. Sen bilmiyerok 

~il ticaretine alet oldun • • 

ben de ona yardım ettim. Şu 
hAlde bu işte ondan ziyade ıe
nin ve benim hakkımız vardır. 

Kaymakam Faruk ıaıkın fBf
kın genç kadımn yliıUne bakı· 
yordu. 

- Anlamıyorum Dilruba, lıah 
et kuzum? 

Genç kadın çıplak kollarının 

zarif bir hareketli• viski barda• 
ğını ona uıattıl 

- Hele avdetin şerefine içe-
lim de ıonral 

Ve anlattı: 
- Senin RomanyayaJ kereste 

i~I için gittiğini Hakkı Beye yaz• 
mııtım. O Viyanadaki bir orta• 
ğını bu i~e koşturdu. 

Kaymakam f aruk tapsRrı ol· 

muıtu: 

- E.1 
Genç kadın ıllerinl onun omuı 

larına koyarak ıözlerinin içine 
baktıı 

- Amma yhae luımal bu lıta 

• 

_ Anlat. an!atl 
- Bu macar çok kurnaz bir 

adamdır. Geçen •ene beraber 
fstanbula da gelmiılerdl. Bükre19 
teki müzayedeye Hakkı Bey 
namma o iştiral< •ttL Ben onlara 
bu milzayedeye girip behemehal 
almalarını, bu işte heaapla.ra ba· 
kılmamasına yazdım. V o yalmı: 
küçük bir yalan söyledim. 

- Naaıll 
- Seoln benim işaretimle 

hareket ettiğini, mnzayedeyi alır
aak bize ynksek bir para kazan• 

duacagmı yazdım. 
Kaymakam Faruk atmaca a-1· 

bl kadının Uıerine atıldı: 
- Ne yaptın, no ballettlaf 
Genç kadmın bilekleri demir 

pençeler içinde moımor olmuştu. 
Acıdan göı bebekleri dışarıya 

fırlamııtı. 
- Yapma Faruk. Vallnhl sa• 

na birşey yok. Diye haykırdı. 
Sen bu iıl biitQn f ercfinle bi
tirdin? 

- Şerefimi mi, benim ıe
refimle oynayan siz değil mlsinizf 

- Bırak kollarımı F ruk bak 
anlatacaiım. Ciddi ıöylUyorum. 

- Söyle, dedi çabuk ı8yle, 

itim var. 
Genç kadın bütün tal•katil• 

onu teskine çahıb. 
- Dinle Faruk, aıablleıme. 

Bu işte onlar ziyan ettiler, sen 
hükumete binlerce lira kuao• 
dırdan. 

- izahat Yeri 
- Onlar benden aldıklan 

valt llzerino müzayede de bütün 
rakiplerden fazla fedakArlık yap
blar. Üate bu iti onlara haztı·· 
ladım diye hana da peşin otua 
bin lira yolladılar. 

Kaymakam Faruk bu karııık 
iti sadoleıtirmek için dOıllnll
yordu. 

- Ziyan ettiklerini nereden 

anladın? 
- Bu pek tabii. Zaten, duy .. 

mıvım, anlamayan kalmadı. Arada 
ıuçlu ben oldum. Fakat müteessir 
değilim. Çtınkü ıana iyilik ettim. 
Onları da fena bir akibete sU. 
rnkledim. Bu işte Hakkı Beyle 
ortağı en aıağı yUz yirmi bia 
lira kaybettiler. Zaten..-

- Zateol.. 

Sayfa 5 

Gönül işleri 
-- -~ - ------' 

Karilerin 
Suallerine 
Cevaplarım 

Çarıamba' dan bir kari ıoruyor: 
.. Tanıdığım kadın, erkek 

hetkea aile hayatından müşteki 
iki taraftan biri ötekini eziyor. 
B,n de bunu görerek evlenmek• 
ten korkuyorum. İyi bir erkek 
bulmak için n doğru yol nedir? 
Konuıuptamı tanınır, yokıa zu
hurahmı beklemek doiru olur • ., 

Knım, erkeA"l tanımak içia 
muhitin haıırladıA'ı muhtelif vesi
leler Tardu. Bu vesileler ıehrlne, 
kasabaıına göre değitir. Küçllk 
bir kasabada erkeği daha ziyade 
tanıdıkları vaaıtasfle tahkik edip 
öğrene bilirsioiL Bir kasabada 
herkea herkeal bilir. Sid isteyen 
erkek hakkında iatediğiniı mal~ 
matı toplıya blll11iniz. Fakat kll
çllk bir yerde erkekle doğrudan 
doğruya konuımak herhalde ta.
alyey• ıayan dejildlr. .. 

IlOHyin Mehmet Beye ı 

Burada aakerllğinid bitirdik· 
ten ıonra Kf der e''1enirsini1. 
Bunda halledilamiyecek bir gllç
lllk ıBrmUyorum. Kıı ılzl bek· 
llyor, alz de onu iıtlyoraunuL 
O hAlde ortada halledilecek m .. 
aele nedir? 

* ErenkOyQnde A. Sami Beye; 
Kııı kaçırmak iıtemiyoraanı• 

nlıanlanmayı teklif edmb. Akal 
takdirde iıtikbaline mani olma
yınız. Hakiki HYda, aevdiğinla 
meı'ut olduğunu görmektir. Onu 
mea'ut 16rmek ılıi meı'ut etm .. 
lidir. 

Karllırtnizden İmzalı Kartel 

Sorduğunu. adresi blliyorm, 
fakat •nelce de yaımııtık, ıb• 
Yermekte maıuruz. .. 

İbrahim Oıncr EfendJyıı 

Üç ,ocuklu bir kadınJa de
vamlı Ye mes'ut bir yuya kura• 
mazıınıL O aonden Iİyade ço
cuklannı aever. Son de bir ka
dının hatırı için Oç çocuaun ııkm
tıa na katlanamazsın. 

HANIM TEYZE 

Dilruba H. ellerini ı•nç er• 
klnt harbin omuzlarına koyarak 
ıözlerinin içine baktı: 

- Seni temin etmek lçha 
her ıeyl açıkça ıöyllyeceğim. 
Bak, nna Şeker zadenin bir 
mektubunu göıtereyim. Her şeyi 
aolayauksın • 

V • yandaki kDçilk odadan 
ıetirdiğf zarfı uzattı: 

- Oku, her ıeyl anlaya
cakıı n! 

Kaymakam Faruk etrafında 
çevrilen bu garip dolabın mahi
yetini anlamak için mektubu bir 
hamlede okudu. 

Hakkı Bey mektubuna töyle 
başlamıttL 

0lıtanbuldao dostlarımdan al
dığım mektuplarda zaten iti an
lıyordum. Fakat önümüze çıkan 
bu genç orkAnıharba budala gi
bi Aşık olacağını tahmin etml
yordum. Seninle anla,mamıı mft
tekabil bir kazanç üzerine olmuı· 
tu. Senin gibi hislerine mağl1'p 
bir kadım lfime karııtırdığıma 
miltee ınifim. Ne çare ki işi geç 
anladım. Genç erkAnıharbıo tek· 
rar Almanyaya gefmeyitf apart• 
nı•n ı yerletmeal beni kuşkulaa• 
ciırmıyor deiildl. 

( Arakaaı •.r ) 
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PARKLARIMIZ VE BA ÇELERİMİZ ... -ı J-> 

1 
Dünya Hadiseleri l-

D iinganzTJ Büyük 
Zenginliklerini 
Gören Adam 

Dlioyanın en buyuk zengin· 
Geçende liklcrl lindeo 

S J l t . . geçen adam, ih· 
e a e.. ıç~n- ti yar ye 1efil bir 
Je Oldu h ldo dünyaya 

i<>ı! rini kapamııtır. H dia , 
bundan birkaç hafta vvele 

aittir vo dlltünllldllğO saman, 
bayatt bfçbf r eye gllvonmemek 

le p ettiğini biıe ıarahatle ll4o 

•e ilAm eden bir dcra mahiyetini 
alıyor. Bn damın 1 mi Rober 

Hcndenondur ve bir lngilizdir. 
Birçok insanlarca adı, pnı meç
hui olan bu adıım, bir zamanlar, 
Amerikamn ılm lindc, Klondlk 

ımnt kasında kc fedillp te yüz 
binlerce insana oral r koıturan 
altın madenlerinin klşifidlr. 

Fakat bu keşfini müteakip pe· 
tine t kılan birtnkım m cerape· 

reıt insanlar tarafından kovul· 

mUft her defa ele gcçirdi~l 
ıenyin damarlar elinden alınmış, 

ı fil Ye· kimscııiz kalmı , nihayet 
bir ban köşesinde hayata yeda 
etmlıtir. Fakat onun bu lte"fi 
Ue sengin olanlann tldedl, bugOo, 

binleri bulmaktadır. 

* 
Japonyade, bUyOk •• siya t 

bir davanın rörülmesino 
,,_}_a_p_o_n_y_a_d_a_ başhnmıştır. Bu 
s· .. s· davanın maznun• 
ıgası ır ları "kan kardeş· 

Dava. leri ismi altınd 
" c h an ve geçen kabinenin M -

liye Nazırı ile Jeponyanın meşhur 

maliyecilerinden Baron Takum 
Dan'ı öldllreo gençlerdir. Maz· 

aunların dedi on d6rttllr. Yedisi 
JOkıek mektep talcbeıldir. C .. 
miyetin reisi iıe, eıki bir rahiptir. 
Bu r hibin adı lnuye'dlr. Kırk 
yaıına kadar her tUrlü m c ra 
pe inde ko toktan onra Bud 

papazları ımıf ına rirmlı ye Ylİz• 
ilk etnıiye başlamııbr. Su ıırada, 
memleketi ldar eden kim .elerin, 

Hki Japon an'ane • dürOst· 
ıntnnden uzaklnşbğı kan r.tl il 
•kan k rdeılcrl,. cemiyetini tesiı 

etmiştir. Bu cemiyet, prensiplerini 
memlekete hAldm kılmak için 

Japonyanın en nıOmtaz insanla· 
rındao on beı kadarını öldllr

miye k rar vermiıti. Fakat bun· 
)ardan y lnız Maliye Nazın ilo 

Baron Don 6ldUrlllmUş, diğerle
rinin katlino \• kit k lm dan 
poliı bunları yaknlamışhr. Fakat 
Japon efkArı umumiy ıl, bu 

ıiyaıt katlllere ~ay nı hayret bir 
saaf ve nıUsam ha ıöıtermektedir. 

* 
Şlk go DarUlfllnunu tar•fın· 

dan lranda araıtarmalar 
-,.-a-n_d_a-t1s_k_ı..,· yapma~ tiıere 

• gönderıl n llmt 
Eserlerı• heyetin gayet mU· 
Keşfi bim iki ke ifto 

bulunduiu haber veriliyor. Bu 
keılfler ıunlardır: Peraepoliite, 
m ıhur DArl ile KibuireH ait 
ıaray ankaılarlle bu aaray clva
nnda altı bin ıonelik bir k6y. 

Amerikan lıarı atika Alimleri, 
bu keılflere ıon derece bOyllk 
bir ehemmiyet atfetmektedirler. 
Bu eıifl ri yapabilmek için iki 
aen• mtıtemadiyen toprak kazıl
mış, v on b~t nıetrt doriulij-in
d~ topraia lniln1i4tir. 

. 

Milletin 
Kopa 

alı Değil Mi? Bir Çiçek 
ta e Çıkar? .. 

Umumi Bahçeler Müdürü Reşat 8. Anlatıyor· "Halk, 
ark Ve Bahçeleri Kendi Malı Gibi Korumadıktan 

O t nste iki 

Sonra Ne Yapsan Nafile! ... ,, 
keıkin dndulc 
aeıi: 

Efendi ••• 
Çayırdan geç• 
mek ya& ki 

Bnıını çcvi• 
rlr: 

-Neden ya• 
ıak oluyor? 

- Bakaıanı· 
s , çimlere bıa· 

aıyoraunuı. 

Basanm 
lbette.. Bura ı 

milletin malı de
iil mi? 

Bunlara llAYo
ten, Ay sofya 
karşııındaki nıey• 
danlıkta bir bahçe 

daha tanzim et
tiriyoruz. 

Parklar, ıe
hirde her yer
den evvel uyanır
lar. Bu menimde 

ıabahın ıaat ye
dlıi henUz karaıı

bk oldoju halde 
park Ye bahçe-

lerin kapılan h~ 
ka açılır. GOJbane 

- . . . • • • GUlhane Parkfndan lllr Kıf m•nz•raaı 
pulu, yum çok 
kalabalık olur. 
1akin •• tenha Oturduğu kanapenin tahta ar· ı rindeld çakıllan alıp yolun OatU ne ı Kıtın nlıbetea 

kalığıoı bıçakla yontan bir Hr- parça parça yıiJyor. Erteıl gOn, ıeçer. 
seriye: 1 bakıyorsunuz ki her taraf moloz· Reıat Beye g8re me•cut park-

- Efendi ne yapıyor un 1 larJa dolmuf. Siz, l tediğint. kadar lar, ıehir halkımn ihtiyacına klfl 
Bıçağını cebine ıolctu: özene bezene bahçe yapın.. dir. Y enlden parklar YO bahçeler 
- Hiç f.. Halk, bunu kendi mah ılbi ko- .Ucuda ıetirmek, ıimdilik habra 
- Ben gördüm.. rumadıktan ıonra, botun emekler gelemez. 
- görürsem g6r •• altından deiil boıa gider. Bahıeler MOdUrlUğO, burftn .. 

yn bu.. Üzerine dımı yazdım 1 Üzerine bindiği ğacı balta· lerde Sultınabmetle Ayaaofya 
. . • • • , hyan adam vaziyetinden bir tllrltl arasındaki bahçe ile meıpdur. 

Kopardığı çiçeği avucunun kurtulamadık. iki adım fazla yO· Reıat B. diyor ki : 
lçine sakhyarak ytlrDr. rOmemek için yolu bırakıp çayıra - Bu bahçeye yllk ek boylu 

Bekçi eslenir : saparlar. O canım çiçekleri ayak· ğaç diktirmiyec ğiz. Bodur boylu 
- Efendi, yazık değil mi ? ları altında çiğnerler. Y nsağı dekoratif fidanları tercih edeceğiz. 

O çiçeği neye kopardın? dinliyen kim acaba? ÇünkU, yüksek ağaçlar, ilerde 
B ş nı bidd tle sallar : l&tanbulda, umuma mahıuı camilerimizin gllıel manzaraıını 
- Topu topu bir çiçek ko- 14 kadar bahçe e park var. bozabilir. 

pardıın ? Bahçeyi alıp götnr· Bunların hepsinden ayni ıik yet- Yeni tanzim edilen bahçenin 
medim ya... leri dinlerim. Beıikta'1a Vişnezade muhnfazası Reıat Beyi ıimdiden 

. • • • • bnlıçeai, Üskildardn biri Doğan· dUşilndllrllyorz 
Glllhnne parkında bu kabil cıhır parkı, ötoki Kısıklı bahçesi, - Bilmem bisiklet meraklıla• 

muhavereler ınk 11k kulağımıza Yoğurtçuda bir b hçe, Yıldızda rilo nasıl baıa çıkacağız? Alqam 
çarpar. Geçen gUn parkta dola- çiçek fidanlığı, Beyuıtta havuzlu ektiğimiı. çiçekleri ertesi sabah 
oırken bahçeler mlldüril Re~at bahçe, Takgim bidesi etrafındaki yerlerinde bulamıyoruz, çiçeklerle 
Beye ra ladım. Reıat Bey acı llCt bahçe, Fatihte belediye karçııın· beraber kaııklar da gidiyor. Ya· 
dert yandı : daki park, Bak.rköyde, Ye~ilköy· rın bahçe haline geldikten ıonra 

_ Park muhafaıa etmenin deki bahçeler, GUlhane Ye Sul• korkuyorum ki, ne çiçek kalacak, 

ne demek olduğunu golip bir tanahmet parkları.. ne çim. Ne de yaprak.... * * 
kerre de bana aoraunlar •.• 
Sabnhın aa t yedisinde, itimin 
ba ınn gelirim.. Dairem, itte 
şu gördiiğUnU~ bina... içeri 
girdiğim zaman, parld daha 
kim eler yoktur. Neden ıonra 
bel<çiler gelir. Bir glln gecikecek 
ol aın hiç birini itlerinin bqınd 
bulamıyacoğım eminim. 

Halkımız, bahçeye h6rm t 
etmesini bir türlil 6ğreoemcdl. 
Bekçilerden herııUn yüzlerce ti· 
kAyct dinlerim. 

P rltta bir çocuk bahçesi var. 
lçindo akallı bebekle" sallanır. 
Etrafını demir telle çevirdik. 
Kapısının önUne pollı noktaın 
koyduk. Hiç biri fayda etmedi. 

Sabahları, parkta temidik 
yapbrmm. Çıkan iUbrelerio 
d6rtt UçO, f11tık ve çekirdek 
kapuğudur. Ne olur a Allabın kulu? 
Y cdiğin fııtığın kapuiunu cebino 
doldur da çıkarken bir kenara 
bırak.. Hayır! Mutlaka, çayırhmn 
Qıtllne aıırma endaht uıulile avuç 
avuç fırlatacak 1 

Park, temiz durmuyor, diyor
lar. Niçin tamiı durmuyor, onu 
da bir tetkik et eler ya .. GUlbnne 
parkında her veyden evvel yol 
yok. Park, dUz bir yer olmadığı 
için ozacık yağmur yağdı mı, te
pelerden aşağı ıUsUlon aular, 
bahçenin bntün çimlerini harap 
ediyor, patika yollarıo ara ff::-

Çok Garip Üç Ölüm 

Üç azn 
•• 

Ar a Arkaya 
Gi ti 

fzmir, 7 ( Huımıt ) - Mani a 1 
Adliyeıl bir mU<ldettenberi çok 
mllhim ve esrarengiz bir cin y_.. 
tin tahkikile meıguldllr. Çok 
karışık •e mUbim safhalar arze
den bu cinayetin Gç nıaznunu 
ıon oo glln içeriıinde biribirini 
takip ederek ölınOıtUr. HAdiae 
etrafında aldığım nıal6mat ıudur: 

- iki ay e•vel Demirci'nin 
Okçular kııryeıinde Hacı lımail 
Efendi lıminde bir zat eırar~ngiz 
bir ölüme kurban gitmiştir. Hacı 
İsmail Efendi Okçularda namuıu 
ile tan nmış halOk YC çok zengin 
bir zattı. Bu zatın parasına 
tamaan öldilrtUdtığU ıannediliyor 
idi. Hacı fsmeil Efendiyi 6ldfl
renler okadar kurnazca hareket 
etmitlerdl ki, bUtün tetkikat .... 
taharriyata rağmen en ufak bir 
ipucu bile imdiy kadar elde 
edilememiştir. 

Yalnız, bundan bir müddet 
evvel Hacı lamaU Efendinin oğlu 
zabıtaya mtlracaat ederek Kllrt 
Muıtafa, Molla HUaeyio •e Nuri 
i imlerinde Uç ki id n eUphe 
ettijinl blldirmlıtir. 

Bu ihbbar nurine bu Oç Jı:lıt 
ynkalanmıf ve tahkikata baılan• 
mıştır. 

Bu Oç m znundan kllrt Muıta• 
fe, bir rivayete göre muhitinde iyi 
taoınmamıttır. 20 ene enel Yu .. 
n nistana giden bu znt, bir mOd· 
det e•vel Gl\rdoıa relmi~tir. Knrt 
MuıtafA oo gUn evvel Borluya 
lıtlcvap edilmek Usere getirilmlı 
avdette Gllrdo a n kledilirken 
yolda 6lmUştUr. 

Bütün zanların •• ip uçları• 
nın Oıerinde toplandıiı bu ada-
mın ölllall cinayetin eaaeen ka· 
nıık olan aafhalaranı biraz daha 
karartırken ikinci oahıa olan Nuri 
ye OçUncll m ınun molla HUseyin 
lkiıcr gOn fasıla ile ölnyor. 

Bu Uç maınunu böyle garip bir 
teaadnf eıerl olarak ölmesi el· 
varda birçok dedikodulara ebe
biyet veriyor. Mııznunlaran refika
ları Mani&a mOddelumumlllğine ve 
a1Akadar vekAlete mllrrac at ede· 
rek biribtri arkaaına wkubulan bu 
aıum hldiıeleri hakkında tahkl· 
kat yapılmuım latenılglerdlr. 

Adnan 

• 

Kari Mektuplan 

Himmet 

Beklegoruz I 
Efendim, 
Şehzadebaııoda Fenly cad

deal O.zerinden Akaaraya giden 
y ngın yerlerinden • caddclcrin
don kşam ezanından onra bu• 
rada oturan halkın v geçmek 
mecburiyetinde bulunan ı, anç 
sahiplerinin emniyetle geçmeleri 
mllmkUn değildir. 

BUttln köşebaşlannda ve arı • 
larda bir takım kadınlarla kar ı
laşmak mecburlyell •ardır. Evlerin 
duvar diplerinde •e boı ar alard 
balkın g6zll BnUnde pek çirkin 
•ak' lara teaallf etmemek mllmklln 
değildir. Bu vaziyetin burad~n 
ıeçen balkın Ye çoluk çocuğun 
ahllkı üzerinde pek fena tesiri r 
birak cağı ınphesizdlr. Bur lard 
hazan uf k tefek kavgalar da 
olmaktadır. Muhterem Emniyet 
Mnduru Beyefendinhı, gayyur ve 
Yadfe ıinu zabıta memurlanmı• 
ıun bu kadınlarla dddl bir mllc • 
deleye sılrftmeal halkın kandil .. 
rlnden bekledlğl bir haktır. Bu 
huıuata muhterem auetenlzia 
ta~•Hutu beklenmektedir efendim; 

Siyaset 
Ve Dünya 
Piyasası 

YHqf Ktaan 

Tan gazetHlnln lldıHt muharriri, 
roçen haftanın umumi iktı adi vuı. 
yetini tu suretle hullıa ediyor : 

Geçen haft birçok 't' ka1H .. 
ıaba katmıthr. Daladye kablnulaiD 
teıekkillü, Hitlerln Alm o Baıvcıkll• 

ll~lııc tayini, 1 klnunaanl ayında c .. 
nubi Afrika altın madenlcırlnde ld• 
edile o neticeler. 

Bu nkaylin tHlrlerl, muhtelif 
hareketlerle tezabilr etmlttlr. 

Cenubi Afrika •rupları mOatuna 
olmak Ozere borsa muaıaelel rl p k 
ehemmi1ctal:ı olmuıtur. Fakat hiçbir 
dakik plyaıanın mukavemeti ufa 
utramamıttlr. Siyaat teha•Yilltln ne .. 
ticeal olarak Franaı:ı milli abamı, 

oldukça yükaclmlıtir. BlJhn11a Frnn• 
aıs rantlarında blr kalkınma hare-

keti 18rOlmüttOr. Hltlerln lkttdaı 
mnklin 1clme1l y<J&Gnden P rl• 
borsasında baaıl olan ltarroıkhk. tah• 

mln edildiği kadar fazl olmamııtır. 
Bllbau, piyasa ncak Berlln plyaaa•I 
mOteeuir oldutO ıaman mUte 1111 

olmuıtur. Bunun mahauı tealrl, 7al• 
nız Yunıc •• Dawea tatiııraz.I rı Oz•" 
rinde gBrUlmllt ve bu laUkraı tah
villeri mllbim mlkdarda dUımOıtDr. 

Alman nkaylladea ıonra Parti 
bora 1 rında r8rlllen tam ıllkQn•• 
boraanın mllenlr mukavemetinin •" 
bll1Dk delilidir. Geçen hafta urfııı• 

da Cenuht Afrika albn madenletf 
rrupunun muamellbnda bllyGk bit 

heyeua g8rOlmOıtOr. Buaua da ,,. 
bebl Cenubt Afrikada klnunuıaol 
a1ıada elde edilen •e eıkl netle•' 
lerla basen iki mlıline çıkan f' 

batta ••çcıa neticelerdir. 

DiA-er beynelmilel Hbamlar, Ne"' 
York boraa1ıoda pek o kadar eJ!I' 
nlycıt nrlcl olmıy;ın nz.lyetl dolay•' 
aile mGtercıddit lcalmıttır. 

A)hk tasfi1e muamel ıl geç•' 
çcrıambı rilnO ufak bir mOfkOl' 
teaadtıf 0Junmak11z.an yapılmıtts'' 
V adell teaahhiltıerln te mdldl tçlJI 

ar:ıoluoan rllmllt miktara yenfd~: 
artmıthr. Şu halde piyaıanm telı11 

1 
vaziyeti aallm Ye amum1 abyal ; 11 
ıeralt mOaalt btr ıekil aldığı '-' 
yeniden vukua relecak kalk•11 ~ 
haraketlni ltkll de4ll, teşci •d•'' 
mahiyettedir. 
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. Bu Say/a~~fı\J:==:;:;::;-A~~N=-i L M J YACA K Bu Sayfada 

Haftada Bir Defa Neşro~ 
l ı,nur Ve EiitHn Dü1 ya Ş E Y L E R 
M.,tbuatrn Size Getirir. 

Dünya ~1af)uatında Çıkan. 
r\~erak!ı Hikaye, Yazı Ve 
Makaleleri Bulacaksınız. 

1864 te postııya ••rt
le:a olr mektup t11m 
6S aeııae ıon•a bu 
ıene ıahlllne teı· 

Um edlluıltll • 

Bu kUJ La br1· 
dor'dın Fran11• 
r• uçmu" yıal 
f200 mlllllc yel 

. ' 
' . J 

Amerlkıdı Vfrlclnlı 
tehrlnde •olf topıı 

Gzerlndft bUyUyeıa 
bir latlrldye bu • 

lunmuıtur. 

Hulatl7aahkta Metodlııo ımeıı:heblal 'i~ 
teefı eden Jolua Vesley at Uıerlade 225 bl• l · 
.u ,.. lııat•t•lt, " bla YIU Termlf, H ' ' 

eoo Dibi JUIDlfbro 64 HD• mtltemaııll· .. 
7• Hbab Nlt dlrtte UJHmııbr. l 

Yelkenli donanma devrinde insanlar 
bu ıemilerle harp ederlerdi. 

Buz Albnda Banyo 

lnrlltere'de l>uı &serinde ıket oyunlan cok ratbettedlr. Fakat ba 
lheyanda buzu kırarak banyo yapan kızlar •ardır. 

Şu Garip Dünya 
Sinemaya J•Dl ıiren Margita J 

Alke•en iıminde bir ineç gtlzell, 
ıaılerinl 500 bin liraya ıigorta 
•ttirmlıtir. Sinema K11mpanya11 
Mndnrn, bu derece gQzel bir ı&
te tesadftf etmediiinl aöylemlıtlr. 

• 
Macaristanda "33 glb:ellik kı-

taliçeai intihap edilen kız, bir 
ınağazada haftada 5 liraya çalı· ,.ll bir 1atıcı kızıdır • 

* lapan ya' da açlıktan •• aotuk• 
t•n ölüm dereceıine l'elen bir 
... iı haatabaneye kaldmldıktau 
l.lr iki aaat ıonra 6lmU1t1ı;. Ev· 
'•kı tetkik edildiii ıaman 10 bin 
llrahk bir miraaa bak kaundıtı 
&blaıılmıthr. 

* Macarlıtanda bir mllfettiı 111 .. 

lb\U'lardan birinin evrakını teftiıe 
rtnıit- Memur okadar heyecana 
•pılnııı ki, derhal fUc'eten dU· 

~tlp Glmtıı MuamelAta tetkik edi"• 
lit zanıan hiçbir hatası olmadıi'ı 

•lll•tılmış. 
~ 

b Keılk ıaç modası baılayalı 
•rl kadınlar aaç afı kullanmak· 

t~ Yazıeçmiılerdir. Bu atlar 
• ••rlyetle Çln'do yapıldıtı için. 

bu yOzden Şanıhaycla 500 amele 
ftıiı kalmııbr. .. 

Amerlkada Herbert lamlnde 
bir adam blltlln bayatını dinamit 

atmakla geçirmiş. V azifeıl taı 
ocaklarında, madenlerde dinamit 
koyup atmakmıı. BfltUn bayatın• 

ca bu tohlikeli ltlnden dolayı 

baıına bir f elAket relmemlf. Ni· 
hayet hayatının aonunda köyUno 

çekilml1- Ahırda abn yanına yak· 
la9ırken at bir tekme atmıt. YO 

adamcatJJ oldufu yerde 110-
vermİf. 

* Yiue bunun ıtbl Amerlka'da 
Deniı BukleJ lımlnde bir tfmen• 
difer makastan, 30 aen• trenlere 
yol ıöatardikten, kaıaların &ntıne 
ıeçtikten ıonra makaılardan bi
rinde trenin albnda kalmtıtır. 

• 
Alın ıize bir mlıal dahal Ka· 

mil iıminde birini hararet baı• 

mıf. Adamcaiıı bir birahaneye 
oturarak bir bardak bira iıtemlı, 
ye bira gelir ıelmeı kaldırıp lç
mi1- Biranın içinde blScek war
mı• Boiazma takılmıı Ye adam
catuıo 61Umlln• Hbebiyet •ermif. 

/ngilterede 
Hırsızlardan 
Vergi Alı .. qorlaı 

Meıru kazançtan yerıi abnır
da, l'•Yrl meıru kazançtan Yerrl 
alınamaz mı? 

Filhakika garip bir meaele. 
Kaçakçıyı zabıta yakalıyor. Fa
raza kaçan mal yllzilnden 1 O bin 
lira kAr ettiğini teıbit ediyor, fa• 
kat kazanç gayri meıru olduğu 
için bu adamdan nriİ almak ak• 
la gelmiyor. 

Londra da huzuruna getirilen 
bir kaçakçıyı ln2iliı ~Akimi vergi 
Termiye mahldim etmiıtir. 

Bu karan veren mahkeme e .. 
babı mucibe olarak fu mtıtalaa• 
da bulunmuıtur: 

" Kazanç ka:ıançtır, later mer 
ru, lıter ıayri meıru yollardan 
l'elıln. Binaenaleyh yakalanan bır
ıız Ye kaçakçılardan zarar •• ıl
J&D almakla kalmayarak muayyen 
•ergilerinl de almak llzımdır.,. 

Mahkemenin bu karanna ne 
buyrulur? 

Mermi Şeklinde 
Son Raket 

lnıanlar &tedenberl, baya 
tabakaıınm dııına çı1cabllecek 
bir raket yapmakla meıpldllrler. 
Bunlardan bir taneaini ıeçen 
aylarda bir Alman mtıbendial 
yapmıı ve tecrübelere bazırlan
mıılı. 

Yukarıda gördOfllnUı raketi 
de Poirier iıminde bir Franııı 
mUhendlıt yapmıthr. Bu raketin 

elmııtır. 

-
Eararengb. yllrllyen dat. 
Bu dai Amerika' dadır. 11-
mi Koyun dağıdır. MOtama
dl1ea J•r deaiıtirmektedir. _ .... -

,j 

Salıncakta Sallanarak 
Tedavi Edilen Kız 

Yly•n•'nın bu gDz•I kadını, doktorl•rın tav•IY•el Dzerlne 
salıncakta ••llanarak laterl baatahAından kurtutmuftur 

Alb ay enel, Vlyana'nıD en J Ieımek latediği takdirde bir •P. 
ıDzel, fakat en ıinirll ve en ca eıkl uaul bir ip ıalıncağı yap-
blaterlk kadını olan BaronHl brma1ıuı, ye bergDn bu aalıncakta 
Lotte MenH garip bir tedaYI lkl uat ıallanmaıını tawılye et-
uulll lle iyi edilmlıtlr. miılerdir. Doktorlar, bu ıuretlı 

Bu kız zengin bir aileni? ço- genç kızın kendiıini unutacağını 
cupdur. Fakat cihan barbınden ye yorulacağı için iıtahlı yemek 
aonra aUeal fakir düımtlı, kıı bu yiyeceğini, rahat uyku uyuyarak 
mahrumiyet hayabna kendini ko· lıterlden kurtulaca§'ını tahmin 
lıy alııtaramamlf YI bu yOıden etmişlertlir • 
alnlrlerl boıulmuıtur. Bsronesi, evinin ırka bahç .. 

Buıtın bu atbel kıa çalııarak ıinde bir salıncak kurdurmuı •• 
laayabm kazanmaktadır. Sıhhati burada aallanm.ya baılamış. FlI-
11rlndedir.. alb a~ ••vel ailnlerce hakika doktorların tahmini doğrı 
ı&zflne uyku l'irmıyecek, bir lok· çıkm ıı. Salıncak kızm boı bayg· · 
ma Jımek yımlyecek derecede lerle vakit a-eçirmealne lmkt 
bula oldutu halde, bualln ııhba- b 1 

1 tabii bi bir bal kal- bırakmamıı, ona iyi ir eğ ent 
tbade ıayr ' olmuf, ayni ıamanda bol temhr. 
mamıtbr· b ı · k.. • Genç kıııa tedaYlıl hakikaten ava a maaına ım •D vermıf. 

ıarlp olmuıtur. Bıroaeel teda•I Doktorlara ı&re 1alıncak, 
den doktorlar kendlıine ne Ulç hamak, batta aallanan aandalya-

:ırmlfler, ne de perblıe tabi lar, inaanlann sinirlerini uyutur. 
tutmuılardır. Ona yalnız bir Bunu kendiniz de tecrllbtı edebl-
ımlr vermlılerdir: Kendiıine iyi- lirainiz. 

Stratoafer' de en bOyllk yllkaekliie 
çıkabileceti nmit edilmektedir. 
Bu alet, Kaliforniya'da imal 
edilmiıtir. Ortasında mayi ha· 
linde gaz dolu bir kutu vardır. 
Bu gaı if tial ederek raketi ha
reket ettirecektir. Rakeü ayraca 

yere indirecek bir de ı·araıut 
mevcuttur. Raket çıkabileceil 
kadar çıktıktan aonra tekrar 
karaya bu paraşut tayeaiode 
inecektir. Raketin içinde 11trato1-
ferdekl teraiti kaydedecek bir 
alet vardır. 
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İTTİHAT VE TERAKKİ 
H er hakkı mahfuzdur. Na•ıl flvda? .. 

.................. 11••············ Nasıl Yaşadı? .. 
Tt.frika No. 58 Nasıl Ôlda? •• 

Mustafa Kemal Etrafına Münevver Ve 
Hürriyetperver Gençler Toplamıştı 

1321 seneıinde (Mektebi Har- ı ' 
biye·Erkanıharp) aınıfından nq'et q 
eden erkanıbarpler araaıoda 
( SeUinikli Muıtafa Kemal Bey}[I] 
isminde aar-ııın ve ağır baılı bir 
i'enç bulunuyordu. O devirde 
mekt~pten çıkan yeni zabitana 
(Babı VAIAyı Seraakerl) de kur'a 
çektiri lir, laimleriae hanai ordu 
isabet ederae, oraya s.:öoderilirdL 
( ErkAn·harp Yilzhaıısı Mustafa 
Kemal Bey) de usulen kur'a 
çekti. İsmine (beşinci ordu) isabet 
etti. Ve bu ıuretle (Şam) • gön
derildi.. Daha mektep aıralarında 
lken vatanın marus kaldı§'ı fell
keti hl11eden ve bunun &nfinl 
almak için çareler dUıilnea (Mua
taf a K'mal Bey ) Şama gider 
gitmez, muhitini tetkika baıladı. 
HUkiimetin ldarel millkiyHindeld 
ıakathğı, ordunun talim ye ter
biyesindeki eksikliti, balkın fena 
idare edilmekten çektiği ııbrabı 
daha yakından 16rdn, anladı. 
Bir t araf tan resmi Yuifealnl ifaya 
çal ı şı rken, diğer taraftan da, b11 
hallerin ıslahına Te Yatanın lımib
lAldan balAıına matuf dllftlncel .. 
rlni tatbika hazırlandı. 

Az zaman zarfında mahitinde
kileri cezp eden (Mustafa Kemal 
Bey), etrafına birçok mllnener 
ve hürriyetpener aençler topl .. 
m ıtı. Bunların aruanda, (Doktor 
Muıtafa B.) isminde bir ut •ar
dı. Mustaf• B., mektebi Tıbbiye
nin son aınıhnda iken, (efkln 
abrarane) aine binaea mektepten 
tardedilmlf •• aonra, b• haksız· 
lıj'ı anlayanlar tarafındu tekrar 
mektebe kabul ye imtihan olu
narak eline phadetnamui Yeril
diktc n ıonra (Şam) a 16nderil
miıti. O denin her mllnever 
ienci gibi bu ıat da Yatanın yu
Yarlandığı feliket uçurumuna gfS. 

rllyor, buna çare bulmak için 
çırp ınıyordu. (Mustafa Kemal B.), 
kendi efkAn Aliyesioe uyıwı buJ
duğu bu arkadaştan iıtif ade 
etmek istedi. (BUtQn vatandaı· 

lara adalet, hürriyet, muhabbet 
tevzi edecek.. hakıızbj'a, zulüm 
ye istipdada, bllkumetiıı fena 
idaresine kartı muhalefet eyli• 
yecek) gizli bir cemi yetla teşkili 

hakkındaki projeaini iıab eyledi. 

Doktor Mustafa Bey, bu fikri 
derhal kabul etti.. Cemiyetin te• 
ıekkill ve tevessuu için bUtiin 
kuvvet ile çalıpcağ na dair (Mus• 
tafa Kemal Bey) e aöz Yerdi. 

(Mata/o Ke11111l) Erlc.ônı Harp 
bi111Hı,ın ilum 

Cemiyetin mevcudiyeti pek 
gbll tutulmakla beraber, yine az • 
umanda blıth (Suriye) Ye \Filia
tin)da lntifar etti. Akkt. Yafa, 
Kuda. Ye uir Jerlerde de mer
kezler ricuda ıetirildL Cemiyet, 
ayrıca bir Wm tqıyor, efradı 

aruında; (T&ccar Muıtafa ter 
killtı) namile yadediliyordu. 

Ba esnada, memleketini ziya
ret içia mezuaea (Sellnik)o gelen 
(Muatafa Kemal Bey), mektebi 
Harbiyedeki 11nıf arkadaşl•rıa• 
dan (Müllzım Ömer Naci) ve 
(Hakkı Baha) Beylerle temaa et
ti. Gerek Rumeli ahvaline ve 
gerek oradaki mOnev•erlerin bu 
hallere karşı nasıl bir vaziyet 
aldıklarına dair iıahat istedi. 
Verilen malumatı dinledi. 

MOoevver ve vatanperver-
lerle mUrıaaebatını genişletti. 
Bu meyanda, Rüştiyei Askeriye 
MüdilrO Tahir Bey, DarU!oıualli
min MüdürU 1ımail Malıic Ef., 
Tel . raf 'Ye po.ta idaresi batkl
tibi Talil Bey ve aaire ile de 
görüştü. Vatanperverler arasında 
kenüz bir teşekklll vücuda geti
rilmediğini, ancak 11k • k ~urada 
burada gizlice içtima edilerek 
bazı ıeyler g&rUştıtüp dlişUnnldü

itınll <iğrendi. 
- löyle, boşu boşuna topla• 

n•larak kunuıulmaktan bir şey 
çıkmaz. Bir cemiyet tesis etmek 
Ye lilen iıe aıirişmek llzundır. 

Beni:a kat'ı k~naatim bu mer 
kezdedir. 

DcdL. Şamda t~şek1'UJ eden 
( Vatau ve hürriyet ceruiydi) hak· 
kında izahat verdi. 

evinde toplandılar. Uzun uzadıya 
mUcadelel fikriyede bulundular. 

Llkio, dahilde bir cemiyetin te
ıekkUID hakkında kat'ı bir karar-
ittihazına muvaffak olamadılar. 
Bir çokları buna cesaret edemi
yor, blSyle bir tcşekknln çok teh· 
likell buluyorlardı ... TalAt Bey bu 

kararaızlıklardan müteessir oluyor, 
arbk filen ite girişmek iıtiyordu. 

Aradan Oç ay kadar geçtL 
322 aeneai ) ağuatoa ayının on 
altıncı gilnll TalAt, Naki, Rahmi, 
Ömer Naci Beyler, ( O zaman 
Sellnlk Belediye hastanesi mn
dllrll olan ) Mithat Şnkrll Beyin 

( Defterdar ) dakl k6ıktınnn ae
llmlık dairesinde toplandılar. On 
kiılden mllrekkep bir teıekklll 
yapmayı kararlaıtırdılar. Herkes, 
en IUmat ettill arkadaşın lamlnl 
yazacak, birkaç rOn ıonra, 

( Rnıtlyel Aıkeriye Mndllrtl Bin
baıı Tahir Bey) in ınektepteki 

oduında toplan lacak, bu iıimler 
etrafında mtınakaşa olunacaktı. •• 
322 Hoe111i eylftlünün birinci gllnll 
akıamı Tahir Beyin odaaında 

toplandılar. intihap ettikleri ıeva
tm ilimlerini ortaya koydular. 
Uzunca allren mllnakaşadan aonra 
ıu, on zatın isimleri üzerinde 
durdular: 

ı - Riiıtlyel Aıkeriye Mf1dOr1l 
Btnbıı91 Tabir Bey. 

2 - RUıtiyel Askulye Franıızca 

mualilml binbıı.ıı Naki Bey. 

3 - Sa!Anik e9rafıudao Rahmi B. 

-6 - ?ııli that Şükrll B ey. 

5 - Talat Bey. 
6 - UçOocU onlu mlitirlyeti yaveri 

yUı.bııtı K aı.ıın Nami Bey. 

1 - Mülbimievvel Omer Naci B. 

8 -.Merkoz Kumaodanlığıuda mUs· 
tabdem nıtıllı.imievvel lımail Caobu· 

lat Bty. 
9 - ?ıl fılazimleTVtl Hakkı Baba B. 

10- Edip Servet Bey. 

( Ar <Mı Tat) 

TAKViM --
GUıı 

28 
ÇARŞAMBA Kuım 

8 ŞUBAT 933 93 - Aıabt Ruınl 

13 ...... 1351 • 2ıad Kbıaa ·1348 

Vakit .!.!!!! !!!!!,! Vaklt/Eu..ı =~ ı 
Gibi.. 1 32 7. 85 kt•• il- 17 53 
Öile 6. 53 Ilı 28 Yat. 1 33 19 05 
lkiadl il •ı 15. 551 La..ıs il 51 5 24 1 

- - - - ...J 

Buaqam ıaaat 
21,30 ela 

SARI 
ZEYBEK 
UMUMA 

==-
ıa 

ts11Qu18ıftdttnl 

$ehil''liyatl'OSll 

mm~ıım 

~...il 
111111 

Şultat 

Bahçıvanlar Ve Kabzımallar Rekabeti 

Sebze Ticareti işinde iki 
Taraflı Bir ihtilaf 

Meyvahofun ll:alaballk bir manzarael 

Kıt iptidalanndan beri ıehri· 
mlz sebzecileri ile taıra ıebzecl· 
lerl arasanda ıiddetli bir rekabet 
de•am etmektedir. 

Elde ettiğimiz malümata na
saran bu rekabet ıon zamanlarda 
ıiddctli bir ıekil almııtar. 

Bu rekabetin yegAae ıebebl 
Hvkiyat meselesidir. lıtanbul ve 
civarı bahçelerini iıleten bahça-

==RADYO~ 
8 Şubat Çarşamba · 

Ltanbul - ( 1200 metre ) 18 saı 
Muaffor B. ), 18,45 Orkertra, 20 
Hamiy et H., 20,30 Mahmure H. 20,56 
Hafız Sadettin B., 21,30 Orbstra, 
ajanı ve borııa haberi, eaat ayan. 

Ankııra - ( 1538 metre J 12,SO 
Ankara - Palaı Orkeıtrası, 18 Orkea
tra (Domino • Noir uTertürU, Orlow' 
dan popurt ), 19 ajanı haberleri, 19,15 
caz, 20 haya raaoru, 20,03 gramofon. 

VarfOYA - ( 141\ metre) 17 crr 
mofon, 18 keza, 19 haf f mulik:i :ve 
caz, ~o,ıo muh telit, 21 eski tarkı ve 
havalar, haberler, ~ ,10 Mozart vı 
Beetboven'i• eserlerinden Kaator Ta 
trio ıkonaerl, 2.ı,15 pllk; H ıkabu 
mu.aikiıi 

Poıte - (550 metre) 18 Orkeatra, 
18.60 Sigu muaUliıl, 2l,'20 llozart'ıa 
aaanndan (musiki t.li melctebladea 
naklen konser ), 28.20 haberler, mü
tealu btı ıı plJ.k. 

Münib - (:>~:! metre ~ 18 ıar'kıtar 
mü'!abatıc , 20, lJO Koro (heyet) konHri 
21 mfla:ı.babe, 2! methur danı pl~k

lan, :!2,45 Solist takımıo ( Orkeıtra 
ve piyano) Beethoven'ln eııerlerlnden 

konseri, 28,60 Frank.furt: Karnaval 
Dtfl'İ yatl. 
Vıyana - ( 517imetre) 18.20 pla't 

ile op' ra ıııusik i~I, mtisahıı.heler, 21 
«Der Lielıc stra ıı k> ( ı:ıtk sıırho9ları ) 
isimli Donizetti'nln operaeı ( Viyana 
opera<:ıJ ı dan ua.lden ), musahabeler, 
23, ~0 lıar musıkis i {ıı:eman ıakıufoıı, 

tagannl). 
Milano • Torino • Florenaa 18 ta· 

gauııi, :.O haberler, p llk 20,30 habo.r
ler, pli k, ka.bve k onseri, 21 haberler, 
gramo'on, fl.85 piyee, mUteakıben 
n.dyo orkeiltrası. 

Prağ - ( 487 metre ) 20.30 Brun' 
dan R ichard Stnu111'un « Salome • ' . . ielmli mueıldll temsıli, 22,2ü hafif 
musiki , 

Bfikret - ( ~!94. metre ) 18 pltk, 
14 keza, 18 radyo orkestrır.11, 20,40 
pllk, 21 keman konaeri ( Grler, En· 
blor Saraaate), 21 .U piyano konterl 
(J~cb-List, Clıop l n, Schubert, Trauıı'g, 
Albeniz ). 

Brealaa - ( 3!5 metre) 18.40 o
da mı.aik.iıl, 19.SJ orka.tra, !l bir 
muıik lll piyes, 2~.10 pllk. ile kabare 
mueik isi, 2S.S5 Berllnden danı muıl
kfıi, 2(,55 Londradan ea.-&b:ınt. - -

••ıılar, birkaç defa Ticaret Oda
ıına Te belediyeye mOracaattı 
bulunarak hariçten ıebze lthalinla 
menedilmeaini iatemiılerdi. 

Fakat bu mllracaat bir netice 
Termemiı 'H kat'ı bir karara 
bailanamamııtı. MeHleala mahi
yeti ise fU ıekllde deYDI et
mektedir: 

Çatalca, Kırklareli, l.mit, Sa· 
panca aibl 1erlerde aebse ekimi 
yapan bahçıvanlar, bir aenelill 
mahıullerini çok u bir fiatla, 
l.tanbul kabzımallanna Latmak
tad.rlar.. latanbul kabzımallan 
be, kendilerine çok ucuza mal 
olan Hbıelerle, l.tubul bahp
Tanlarına karp kolayca rekabet 
etmektedir. 

Bunun neticeai olarak her iki 
taraf zarara utramaktadır. Bab
ça•anlar CemiyetİDİD iddia ettl
iine s&--. ba pddetU rekabet 
)llzftnden bazı bahçıvanlar, ekim 
iılerinl tamamile durdurmuılar, 
bazdan ela bir laayll borca ıir
mlılerdlr. 

Ba ytizden birçok elanlar ela 
Yllkua aelmektedir. 1.tanbul bab
çı vaaluı, bu urarh Yu.İyetia 

halledilmesi için mftfterek bir 
istida ile tekrar Belediyeye ve 
Ticaret Odu na ml\racaat etmlye 
karar Yermifl•dir. 

,1/11---• Bugün 4111---~ 
M İ L L İ Sinemada 

GRETA GARBO 
RAM ON NOV ARRO'nun 

Mevsimin en büyük sinema 
hldisesini teşkil eden 

MATA RABi 
Muazzam zengin film kemali 
munffakiyetle devam ediyor. 

hbeteaı FOX JURNAL diln1• Jaandlılwl 

Matineler: 2,30 • 4,30 gece 9,30 

MARTHA EGGERT 
ve 

Ulrich Bettac 

GRAND OTEL 
filminde. Pek yakında : 

ARTİSTİK 
Sinemasında 

.-~Yarın akşam G LOR YA Sinemasmda ~ .. ı 

KARNAVAL : 
Harikulade müheyyiç ve tüyler ürpertici m"vzuu, Venedik'te Karnaval ı_ 

1906 senHİ teıriaieyvel ayın· 
da, (Mustafa Kemal B.) in tasav
yuru, tahakkuk etmiı; merkezi 
(Şam) da olmak llı:ere (Vatan \'e 
HUrriyet Cemiyeti) teıekldll ey• 
lemiıti. Cemiyetin ıayesJ. ( fena 
idareyi ııar ittiba.1 eden bUkG
metinl ıeklini değiştirmek.. Mil· 
leti hürriyet, adalet Ye mllaavata 
nail etmek) ten ibaretti. Bu 
maks ıdm husulU için bütün mü
nevverlerin fikirleri bir araya 
toplanacak ve ıonra yapılacak 
bir ilılilAl ile milletin bu hakları, 
hiikümetlen cebren istihsal olu· 
naca!dı . 

(Mustafa Kemal Bey), Şama 
avdet ettikten scnra, {Mason) io· 
casmda içtima eden arkadaşlar, 
(kule kahveler) de (Rıza Bey)in(2) 

alemleri arasında geçen büyük ve emsalsiz aşk faciası. 
Matbuat Cem·y ti lar,.fından Bu mDmta& eııer, •MAVi TUNA.l•imll filmde bilyilk munffaklyetler kazanaP 

tw~;;~ilen R o o A s A N D o R 

l{oieicUmhur, Uaı.i Muıtafa Ke

mal 11 ıretleri. 

[2] Hıza lley, s onralan, Kırtehlr 
metı'usu Te Malıktıme1 Tewyl-& azuı 

ol ıu u ştu. 

A L MM A b rl A (; 1 Çıgan orkestrasının iştirak ile filme çekilmjştir. ltA:eten: FOX JUR~~ 
çıktı. Her kltapçıd• bulunur. 15 Şubat ç;;;;;ıba akıaml 21.45 te yeni ve zengin programile 
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ABMET REİS 
~----..:,;ı.------------11-------------------- Yazan: Piger M11lon ---,;,::..--

0 Artık Eski Ahmet Değildi! 
Ceneveye Gitmek,Esaret Hayatını Çek· 

tiği Yerleri Çiğnemek istiyordu 
Ticaret gemilerinin Ya11flanm 

•1t1atıp bitiren Ahır.et, ıimdi 
Raguıalı geminin bordelarında 
parhyan toplan ıaymıya başladı. 
Nihayet, heriflerin kuvvetli ol
duklarım ve başka bir fırsata 
beklemek !Azım geldiğini ıöyliye
rek adamlarım ıon bir defa daha 
denedL ÇünkO, dOıman gemisi 
tayfaları, geminin mensup olduğu 
IDillete nazaran Arnavut!uk sahili 
halkından tedarik edilmit olmak 
ıerekti. Halbuki o aahil halkı iıe 
cesaret ve kahramanlıalarile met· 
hurdular. Sonra adetleri de fazla 
idi. Bu itibar Ue Ahmet kafileye 
hlicumu tehlikeli buluyordu. Ah· 
illet bu ıuretle, ortaya ektiği 
baruta ateşleyip yaklaşt rdığı fiti
lin yanıp kıvama g elmesini bek
liyordu, 

Bu barut, onun tam beklediği 
•ırada, birdenbire patladı. G emi 
loatromolarından biri, ıcfierin in 
bu korkak görfinüşUne okadar 
hiddetlenmişti ki, onu, ayakta 
durduğu yüksek yerden kapınca 
Reminin gllvcrteaino fırlattı. Bir 
kıaım a1kerler, elleri silAhh ola
rak Ahmedin Uzerine yürümüş, 
beyaz aakaUı bir yeniçeri. 
belinden hançerini çekerek 
itini tamamlamıya haıırlaumıih. 
Fakat bUtUn bu hiddetlen 
kudurmuı görUnen kafile olduğu 
)erde dona kalmıştı. Bir az evvel 
inlerinde yere yuvarlanan adam, 
)ani Ahmet, ya vaı, yavaı ol· 
duğu yerden ayaga kalkıyordu. 
i"'akat adam ayni ıabıı olmakla 
beraber çehresi Ahmedinkl de
lildi. O, çocukluğundanb~ri ta• 
llıdıJdan ve bildikleri Oruç Ali· 
lain yogeni Ahmet olmaktan 
ç.lunııtı. Fırtınalı demlerde, ölüm· 
ı, karşılaşan in&anların gCSzl\ne 
i6rllnen Ezrailin tem kendisi idi. 

İşte bu hal ve bu değişik likle 
Yerinden kalkan Ahmet, İhtiyar 
ll&kerin çektiği hançeri yavaşca 
~linden almış ve tekrar kınına 
b?Ynıuştu. Buuu yaparken de, 

1 
ır hürmet eseri olma k üıere 

hhtiyarın 11a kalmı öpmüş, 11oııra, 
kiç birşey söylemeksizin bir ba-

l 
Şile adamlarını dtişınan gemi• . 

A rıne karşı hücuma keld rmııtı. 
r\ktam olup ta güneş çekilmiye 
tliı tuttuğu zaman Raguzah 

'lYon, ber an bir parça daha 
:eni~leyen bir kııılhk içinde, 
Utuşrnuş, yanıyordu. .. 

O zamana kadar Cezair 11-
~anına bu derece bol ganimetin 
t~t>landığını hiç kimse görmemiş· 
'~lı~alk bu haberi ititir işitmez 
"1 ıle kowmuştu. Şehrin yUkıek 
~ ahallelerindeki gözcüler, şafakla 
b er•her arkalarında bir kalyon 
a:ı~nan birçok yelkenli gemilerin 
illi 

1 
ekte olduklarım haber ver· 

ltıir trdL Az sonra bUliln bu ge· 
ı .... er tahile yana,mıı ve ambar• 
.. •nd ki )ıd a ıayııız ·re pahasız eı-
h,,~rı rıbtıın Ozerine çıkarmıya 
lllt.ıb •nııılardı. Birçok aıkerlerin 
),11 llfaıaıı altında, arka11 gelml• 
dili •ılr katılelerl pazara ıevko
lc,r~~r, Yüzlerce hamal, kaynaşan 

--calar 'bi • 
aı i•milerdekl eu·a-

dan ıahil boyun
ca dağlar yük
ıekHğinde yığın 

lar teşkil edip 
işin ıonunu ala
mıyorlardı. Ele 
geçen ılkkelerin 
yekunu birkaç 
deve yükü tutmuş., 
en acemJ as· 
kerin hissesine 
avuçlar dolusu 
inci ve züm

rlit isabet etmişti. 
BUtün bu hnyu 

~~ 
bfty aras:uda \ 
Ahrnedin yUksek 
endamı ve gil
IUmsiyen yilzO 
görülüyor. Lakayt • 

Kr.raka aanlfından yelkenll bir harp gemlel 
( 110ıl) ton 

b ir eda ile, bu gUriillil 
arasında dolaş yordu. Bır ara, 
gözüne, meşhur Guda yapı· 
sı bir miktar hançer ve kılıç 
ilişti. Mavi çeliğine en ince Şam 
ipekli!ıinin bile mukavemet ede· 
mediği bu silahları, Ahmet, bir 
tarafa ayırttı, Ahmedin ismini 
ıöyle, böyle işitmiı olan birçok 
şebirli!er, bir müddet sonra, ba· 
11111 yukarı tutarak caddelerden 
geçtiğini gördüler, etrafında bir 
hayl ı da zengin Yahudi taciri 
vardı. Her adımda bir defa, 
yerlere kadar eğilip Ahmedl 
ıellmlayor ve ganimet eıyasmın 
kendilerine sablmaaını rica edi
yorlardı. Ahmet herkeil dinliyor, 
herkese söz vrriyor, mUnaka4a 
yap.yordu. Nihayet talipleri blri
birile karşılaşt ırmak ve bu arada 
kendisinin adamı olan Manaıe
den istifade etmek auretile, mal· 
larmı gayet elverişli bir fiata 
aath. 

Manaşe bu işten Karun kadar 
zengin oldu., fakat Ahmet to 
aldanmadı. Şeflerinin, bnyUk bir 
alaka ile menfaatlerini korumakta 
olduğunu gören korsaıılar.ıok11k lar 
d a tarki olrnyor, eğlenceden eğlen
ceye koşuyorlardı, Ahmedin gö
ründüğü yerde, halk bir ağız 
olarak senasını haykırışıyor, halk 
onun huzurile adeta aarhoı olu
yordu. A hmedin tlihreti o dere
ceyi b uldu ki nihayet Cezair Be
yi de kendisini g örmek ve mace· 
ralarını bizzat ağzından binlemek 
istedi. Ahmet, bu davete mem· 
nuniyetle icabet etti, Turgut re· 
isle Amcası Oruç Ali'nln refaka· 
tinde olarak beyin .arayın• git
ti ve bu temas. onun ıerefinl 
bUabütün arlt rdı. 

Az bir müddet ıonra tekrar 
denize açılmak ta1avvurundan 
bahsettiği zaman devrin en ma· 
bir denizcileri ve memleketin en 
kahraman evlatları onun kuman
dası altına girmiye talip çıktılar. 
Fakat bu talepler okadar çoktu 
ki, birçok kumandanların. hizmet
lerini memnuniyetle kabu) odebi
leceğl kimselerin teklifini reddet
mek mecburiyetinde kaldı. ÇUn· 
kil, gemilerinde klfi derece yer 
yoktu. Maamafi, bu hizmet tek
lifi akını önünde, ıeçme bir mü
rettebat tedarik etti vo bir akı,am 
gUnet batarken kendisi a-ibi dört 
kalyona kumanda edea T urautla 

beraber Cezairden •yrıldı. O, ıim· 
di Cezairin baş korsam H mem .. 
leket beylerbeyinin dostu, on bil· 
yllk kumandanlar kadar ıöhretU 
bir şef ol muştu. Eıki Ahmet de .. 
ğilc.H. o Ahmet reiadi. 

• o sene, Ahmet reiıin Akde· 
nizden geçişi büyük bir kızıl ale
vin yalayı~ı gibi oldu. Ahmet 
uzun ıeneler ıırbaı eğınl1t boy• 
nunu bükmüş "Ye geçen hergün, 
içinde aaklad ğı kinini toplamak· 
tan ve kabartmaktan baıka bir 
t•Y• yaramamıştı. Uzun ıaman 
el ve ayaklarında ta~ıdığı pran
ralar, onun ağzından tek bir ıl· 
kAyet kelimesi çıkartmarnqtı. Fa
kat intikam duygulannın birik· 
mesine yararnışb. O, karanlıkta, 
fırsat bekliyerek ıillhını bekleyen 
bir dUıman gibi hareket etmiıti. 
Fakat Ceıairdeo çıkıp ta ku-
manda ettiği reminin mah-
muzu esen r8zg4rın beyaı 
köpüklerle sOalediji denize dal
dığı zaman Ahmedin çebreal bat" 

kalaıacak kadar halinde değiıikllk 
haaıl olmuıtu. Şimdi, kendi baya• 
tıom 1Bati çalmı,b. Frenk deniı· 
!erinde, arbk, l~~retinin g6Jğe• 
ıile en meşhur lllmlcri ıilip sil· 
pilrmek ıamanllll gelmif addedi
yordu. Meıhur Yusuf Konçini
leri, Barbarosları bile kendislle 
mukayeıe ettitl zaman kUçllk 
ıörmiye ba,lamıftı. 

ÇUnkU onlar, ırk •e din dUı
manlığı iJe şöhret• kavuşmuılardı. 
Halbu ld kendlıl, o rneıbur eski 
koraan ye denizcilerden baın baı
ka duyğularf a miltehasaiıdi ve 
içinde kaynıyan ıiyab gayzın tam 
bir mtımcııili o1dutuna kanidi. 
Geceleyin, kumanda köprUıll Us
tündeki küçllk yatatına uıand ğı 
zaman, biran evvel Ceneye •ye 
Yarmak ve bir muzaffer lnıan 
gibi eaaret hayatının geçtiği 
yerleri çiğnemek hırıile yamp 
tutu.,uyordu. Hatta bir ara, bu 
fikirlerini Cezeir Beyine de tel· 
kin etmiye vo Ceneve'ye karıı 
bir harp tertibine kadar iti ileri 
götürmek iatediği de muhak.kakb. 
Fakat ihtiyar mUıaver Ye tecrUbcU 
deniıcilerln ıırarı llzcrlne Cezair 
Beyi bu fikirden nıgeçmiye 
mecbur olmuştur. Ahmet Reis 
lıtiyordu ki ayağında &incir takıh 
olarak dolaıtıgı Ceoeye rıhtımına 

Hitler Beyannamesini Ga~ 
zetecilere Tefsir Ediyor 

Hitler, uzun 
ılfren bir mn
cadele denelin· 
den ıonra aelds 
ay enel yapalan 
RaY1tag intiha• 
batında ekaeri
yeti kazanmıtb. 
O vakitld bUkG• 
met Fon Papen 
hUkOmetf ldL 
Fon Papen ha. 
kOmetial F 0.11 

Şlayıer hllk6meU 
takip etti. Fakat 

bu kabineleri• 
her i"a., de par
IAmeato ekaeri-

yetine lıtlnat et• 
miyor, kunet •• 
nüfuzunu dotru 

dan doğruya 
Reial cUmhurdaa 
abyordu. 

Almanyının 
dahilr Ye harici 

vaziyeti dolayl• 
ıile reiıicUmhur Hltlar Alman a•z•tecllerln• beyanatta Bulunuyıı.. 
Hindenburg, Baıveklletl Hitlere ıamanda komUniıtlerlo bUylik bir 
Yerdi. Hitler Baıvekllete a-eldik· mllcadeleye girdi. lık lı olnra .. 

ten ıonra bir beyanname neıre- nUmaylf yapılmasını menetmek 

derek A lman milletinden dört için bir kanun IAyihası hazırladı. 
ıenelik bir mühlet istedi. Ve bu Reımimizde HiUerin Almım g• 

mUddet ı:arfmda yapacatı icraatı ıetecilerioe beyannamesini teşrih 

birer birer aaydı. Hitler ayni ve tefsir ettiği g6rllnmektedir. 

. SON POSTA .,, SON POSTA 
J11tanbul 

Ynml, Sl1ad, Handla .,. Hallı 
ıaıeteıl 

ldareı lıtanı.uı ı J:akl Zaptiye ı 
Çatalçeım• ıokatı aa. 
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ABONE FIATl 
T0RKIYI ECNEBi 

t 400 Kr. t Sene 
780 • 8 AJ 
.ılOO • 8 .. 
UiO • t " 

~7C.Okr 

1400 • 
800 • 
300 • 

Delen evr•k geri werllmez 
lllolardao m•ı'ullyet ıluuııu 

cenp i9io mektuplara (6) kvuılu 
cıuı IJheal l&zımdır. 

Adret değf 1tlrllme11! (20) k1ll1lıtur. 

Oazeteml11de çıkan , .. ııa ft pUllUlll 
ltOttla laaklan aahfua n ruata.tae 

atıtlr, 

bir Fa tih gibi ayak bassın ve 
Di Kastrolarm sarayında hükftın· 
ran o] sun g Uzel Lukrezyaya te
cavüz etmiye ıevkeden delilik 

buhranı, bu hareketin doğurdu

ğu acı ceza, ıonra senelerce 

çe'tttiği knrek hayatı, onun ha

fıı:aıında Cenneye Ye her Cene

ve ile alAkadar ıeye kar1 ı dUş· 
manlık beslemek için kAfi ve 

biribirine karıtmı!J tek bir sebep 
oluyordu. ~Fakat bu hatırayı 
tazelediği zamaa, bilhasu içinde 
fırtınaların kaynaşmasını doiuran 
hAdiıe, Markb: Di kastronun ken
disine kartı tertip edilmesini 

istediği feci ameliyat idi. Isutün 
Akdenizde bir bolA .,. bir feli-
ket fırtınası telA!<kı edilen Ah
met Reis, bu hatıra önllnde hır-

sından b irçocuk gibi aglar ve 
kendi kendine inanılrT'ıyacak in· 
tikam yeminleri yapardı. A hmet 

reiı karar vermişti. Bolıemha.I 

Markiı Di Kaatroyu ele geçire
cekti. 

( Aüaaı \liil ) 

BORSASI 
7 • 2- 1933 

Paralar ( ııatıı ) 

kurut knuı 
r , .... u .. 130,- 20 llllPOa 12Z,-
1 dolar 214.00 1 t11!11 A YUA. 'O,fıJ 

20 fr. Fnnaıa t71,00 J pezeta 17,-
20 liret 218,- J Mark 51,llO 
20 fr. Belçllııa 117,00 1 slod 24,00 
20 drahmi 26,50 1 Pcnııö ~2.-
20 fr. lıvlçre 820,- 2f) ley 23,-
20 lna 26,00 20 d lnu 35,-

1 florla 85.- 1 Çervoneç -,-
Çektar • 

Londra 729,00 
Ne.· 7ork 0,4701 
Parfı 12,03 
Mllano 9.1825 
BıUkael 3,3760 
Ati na 80,7~ 

Cenevre 2,4250 
Sofya 66, 
Am•t.,rd 1tm 1, 1692 

Hisse 

ı,,rn 

ı, Bank.(Nama) W,öJ 
• (HA mile) 10,Z'} 
• (Müeu ıı ) 116,-

0amanlı Bnıu<. J S,
Se' Ani k ~ !',9'J 
Şirketi Hayt lyo 15,00 
Haiiç 0,90 
Ana dolu '4 6'I V. *23.flO 

• 'lo60 ı>. 2.1,7~ 

Prag 15,8625 
Vl1ana 4,0683 
Madrlt 5,i233 
Bertl:ı J,!.n67 
Varşova 4, 14541 
P ette 3,692:1 
Bil•>ret 80, 
Belgrat 34,3250 
Moıkova J, 10450 

eer.etferJ 

Lira 
Aoado'u % lOOV. 37,5{1 
Şıırk D. Y. * 44,55 
lst. Tramvay 51,50 
Üaküdar au ı ı,ot 
1 erkoa 38,5() 

Hav~gazl 27.-
1'elelorı • r3,.25 
BomoııU 24,D 

Esham ve T11hvllat 

L ra Lira 
f•t 'kr.ım Dahlll 93,!IO Rt-J1 4,35 
Düyu1ı 11 Mu. 6-1.75 T ra mvay 4,97 
Gilınrilk 8,5() nı ı tı 'U IS,70 
Say cıl m a '1! 6,60 Üa1< Odu ıu 170,-
Ba~dat te r tip 1 9,:ll ı ·ı ,...rkoe 

• • il 9.6il El ... ktrlk 
41 ,50 

* -.-
BORSA HARiCi 

Taiw.lat - M eskOkat 

J,irn 

TUrh A ltı m 9,'l5 
ing. • 10,47 
f r, • B.31 
R ı • I0,00 
Mecidiye 34,00 
Ba:ıl. ~o? (Os B.) :...40 

K ,'ı•' h-:-~lhlr ik a ' tı n 

\ '..ili1>11
)u: '~ıı 'f,'l:i 

( /\ ı.'.c) tii,'d 
l hııuıi~ ) .;r~.l ) 

T irs. 
(Reşat ) 47,50 
( ValıiU 46,25 

ince heşlb r ' i '< alını 

ıCümhuriye 5,ao 
ı aınıt} ar, .. , ı !>0,00 
( l{eşat ) • 46150 
t Volılt) ~ 48,llO 
il ısır Kr.Fo. 18.i;.ı 161, 

.. • ~ , 97,00 
• .. • 1 93,IJU 

(°) ':wi12 : f uUi!eı ;. .. Jfua .., uıuııel• 

gÜ r!ılc .• ;~t r. 
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Kadın Metresim Olacak 
Bu Suretle Mister Corç'la Benim 
Aramda Bir irtibat Teessüs Edecek! 

-5-

• 
Kuzum.. bu İf• burnunu 

nasıl soktun? ... 
- Onu, ne Hn ıor.. ne de 

ben ıöyliyeyim ... Biliyonun ya, altı 
aydır iısizdir. Evulki aUo fena 
halde canım ııkılmııtı. İki öç ye· 
r e baı vurmuı, hep meufl ceYap 
almıthml Ş6yle, harbiyeye do&"ru 
çıkayım da biraı hava alayım de
dim. Tam, ( Surpaıop) un 6n0ne 
i•llr aelmeı, harbiye tarahndan 
ıelen bir otomobil, birdenbire 
durdu. Baktım. İçinde Fikri Yardı. 

- Eyy? ... 

• Fikri, hemen otomobilden at· 
ladı. Yanıma geldi. 

- Nereye ıidiyonun. 
Dedi. Canım ııluldıtı için onu 

kısaca ~özlerle samıak iıtedim. 
o, derhal taksinin paraaını yerdi. 

- Hele rel, ıurada birer kah· 
Ye içelim. 

Dedi .. , adı, (GUIUıtan) mıdar, 
nedir, kötede bir kahve var. 
oraya girdik. Konutmaya baıla· 

dık. 

- Hamdi!., Dedi, bana.. iki 
llç lisan biliyorsun.. beceriklisin .. 
ayak itlerinden hoşlan ı rsın .. (Miı· 
ter Corc) iıminde tanıdığım zen· 
gln bir lngilis var .. Bana, senin 
~ibi bir adamı ıoruşturup duru· 
yor. Git, bu adamla görUf .. 

Dedi. Herifin adreıinl verdi. 
- Bu adam ne lı görür? .. 
Dedim. 
- Galiba, mUhlm imtiyazlar .• 

madenler.. daha doj-ruıu, bir 
takım dalavereli itler .•• 

Dl11UndUm.. bana bu teklif 
biraz aykırı ieldi. 

- iyi amma, Fikri.. bu adam 
bu gibi iılerlni kolaylaıtırmak 
için beni ne yapsın?.. Ben, basit 
va aciz bir adamım. 

Fikri, buna da derhal cevap 
verdi: 

- Evet.. evet amma.. bu 
adam, henüz lıe beılamıı değil· 
dir. Şiwdi, föylece el altından 

baıı tetkikatta bulunuyor... Hem 
canım, iti o kadar ince eleyip 11k 
dokuyacak ne var?.. Sen, ala· 
cağ'ın paraya bak. 

DUtUndUm. Fikrinin ıöılerioi 

hakla buldum. 
- Peki, kabul ediyorum. 
Dedim... Ayrıhrken, Fikri 

2&ılerini gözlerime dikti. 
- Hamdi.. bu adama d6rt 

elle sarıl.. sakın beni mahcup 
etme.. de"Ylet kuşu insanın batına 
bir kere konar. Eğer, ıöıUnU 
açarsan ihya olursun. 

Dedi. 
Allah biliyorya, ne yalan ıöy· 

leyim, Fikrinin bu sözleri biraz 
beynimi bulandırır gibi oldu. 
Fakat, parasızlıkta canıma, (Tak..) 
dcmitti. Gillim, Fikrinin verdiği 
adrese müracaat ettim. ( Miıter 
Corc ) evvela bana bir iı adamı 
gibi görü11dü. Sonra, sözll dön· 
dürdü, clolaıhrdı.. aana anlat• 
tıj"ırn kalıba döktü, 

~~~~~~~~ 

1 - Vay canına .. yaman adam· 
mıı yahu ... 

- Yaman adam, yaaa ... 
- E, ya Fikri?. Deme!c ki, 

o da onların adaını?. 
- Tabii... 
Enver, bet on saniye dUıündil. 

Sonra dirae~ lerini maaanın Uıttı
ne, çenesini do avuçlarma daya• 
dı, ıordu: 

- PekllA.. Şimdi ne olacak?. 
- Ne olacak?. Dediğim gibi.. 

Çahıacağıı.. Bu herifi aldata· 
catız .. 

- Bunu yapamayız Hamdi. 
- Yapamaz mıyı:ı?. Sen, i'"l 

benimle iştirak et te, bak .. 
yapıyor muyu:r:, yapamıyor muyuz. 
Onlara öyle Lir oyun oynıyal m 

ki, o ( Entellicenı ıerviı ) midir, 
nedir .. Onun da parmağı aj-zında 
kalsın .. 

- YüzUmUze, ıözUmUze bu· 
laştırırız, Hamdi. 

- Niye canım.. Biz adam 
değ-il miyiz.. Bu heriflerin kafa~ 
ımm içindeki ( Zeki ) da, bizim 
kafamııın içindeki bir ·avuç 1ı1a· 
man mı?. Onlar, buraya gelain .. 
yabancı bir muhitte dünyanın en 

gllç iılerlni görsünler de.. Biz, 
kendi yurdumuzda, her kolaylık 

elimizde iken onlnla boy 5lçe· 
miyelioı.. Yazık bizim kafamıza .. 
Yazık biıim varlığımıza ... 

Enver, biraz daha dUşilndll. 
Endişeli bir ıeale : 

- Hamdi.. Bu yolda yürUyen· 
lerin akibetini, hiç dUşUodUn mü?. 
Şayet, bu herif takip ediliyorsa .. 
Şayet bizim de bu it• karııbt•· 
mııın farkına varılırsa ... 

- Yavrum, hakkm var ... Fa· 
kat, biı her ciheti nazarı dikkate 
alacağız:. Kendimizi çok l}'l kul· 
lancatıı. madam ki bu it bir 
ıekl oyunu inıif.. Biz de blltUn 

Beni Öpmeyiniz 

. 
'B:E N I .. 
O:P ME -

Avrupada çok grip •ar. So
kakta arabaamda oturan bu kU· 
çUk yanuya nezle ıeçmeıln diye 
arabasmın Uzerine fÖyle bir ilin 
koymuşlar: 

Beni 6pmeyiniı. 

ıek4mızı bir araya toplar ve ma• 
haretle oynarıı ve11ellm ... 

Enver, bir hayli yumuıamı9tı. 
Sordu: 

- PekAI•.. Farzedelim ki, 
Ben de ıana uydum.. Bu ltt• 
benim ne rolUm olacak ? .. 

Şlmdillk çok basit. 
- Meaell ..• 
- E"Yvell, benim ıözlerime, 

noktası nokta11na itaat edecekıin. 
- Sonra .. 
- Sonruım.. Henllı ben de 

bilmiyorum. 
- Hadi bakalım.. Allah en· 

camını hayreyliye .. 
- Amin ... 
Tam, kalkıp ıı-idcceğim zaman 

Enver, elimi yakaladı, Şakala.
mıya başladı: 

- Eh, pek all amma... Şu 
ballandıra ballandıra anlathğm 
ıUzel kadını ne ıaman göreceğiz? 

G Ulerek cevap verdim: 

- Aceleıi ne.. Elbet g6· 
rUnUn. 

- Demekki, bu kadmın da 
bu iılerde mUhim blr rolft Yar •• 

ha? .. 

- Bu da ıöıt\ mU birader •• 
En mühim rolU, kadın oynıyor. 

- Peki, bununla tamu et
mek, zabıtanm nazarı dikkatmı 

celbetmiyecek ml'l 

- Ne mlinnsebet ?.. Kadın, 
esasen r.abıt~a mukayyet.. Her· 
kea onu bir (randevucu) tanıyor. 
Gayrimeşru bir randevu evi aç· 
masm diy@ zabıta onu zaten 
nezaret altında bulunduruyor. 
Fakat, ı:abıtai ıiyasiye dei'il .. 
Zabıtai ahl~kiye ... 

- E, peki sen nasıl temu 
edeceksin? .. 

- O, benim retmen metresim 
olacak. Tabii, buna kimae bir 
ıey diyemez. 

- Demek ki ıen, bu kadınla 
daimi bir temas halinde buluna· 
cakım.. O da, Mister Corc ile 
aramıda bir irtibat t.siı edecek. 

- Tabii ... 
- Güzel dütUnülmUı bir 

plto .. Hadi bakalım, hayırlısı ... 
- Hayırlısı Enver. 

( Arkası var ) 

Adapazarı'nda 
Bir Yangın Çıktı 

Adapazarı (Hususi) - Cuma 
günü burada bir yangın çıkmış, 
Erenler mahallesinde İbrahim iı
minde bir rençperin evi temamen 
yanmııtır. Yangın ev halkı kom· 
ıuda iken mangaldan sıçrayan 
bir ateşle başlamıştır. Yol bozuk 
olduğu için yangm mahalline it· 
faiye gidememlıtir. lbrabim ağa 
yangın yerinde hafriyat yaptır· 
brmakta ve yanan bir miktar 
altananı klliçe halinde bulacağını 
Umit etmektedir. 

Belediye mecliıi içtimalarına 
bıılamııtır. 

Bu Sütunda Her~ün 
Y aıan : Esat Şefik 

'' KIZININ SESi 
'' ( D!Jııkil niishaılan mabat) 

Oradan çıkbtı zaman hava 
kararmı9tı. Adiml•rı vllcudunu 
bir ytık gibi ıllrUklUyordu. Git
tlj'i yeri bilmiyordu. Bir kapının 
önünden geçerken çalgı aeılerl 
duydu: 

- BuaUne kadar herkea ya· 
tadı. Ben zindanda inledim .. 

Burun de ben yaıarım be •• 
dedi. 

Ve ıolutu lçerde aldı. Sigara 
dumanları.. içki kokuıu.. karma· 
karııık ıealer.. 11rhoı kahkaha· 
ları.. akordu boıuk bir ut.. ber
bat bir piyano ojııltulara. .. 

Bir maeanan baıına ç&ktll, •• 
ıarıona emretti: 

- Rakı.. bol meıe •• 

iC 
ÖnUne ı•tirdiklerl kadar lçl-

1ordu. Aı mı, çok mu? iyi mi, 
katu mu? Bunları ı&rmUyor, dll· 
tUnmUyor, bilmiyordu. Bir bar
datı bir yudumda boıaltıyor, ve 
arka11ndan dinlenmeden iıtlyordu: 

- Bir daha!.. 

)#. 

Başı önüne dU1mU9, gözleri 
kapanmış, kolları aarkmış, ve 
vUcudu iıkemlede, bir taraftan 
ıu alan gemi gibi yana çarpıl
mııtı. Bir arahk mtlthit bir alkıı 
gDrUltüsll beyninde uğuldağı. V • 
bunu takip eden takdir ıealerinl 
duyar gibi oldu: 

- iffet .. 
- Oh .. anaaml 
Başmı ağır ağır kaldardı. Zor• 

la açabildiği g-öıluini etrafında 

dolaıbrdı. 

Çalgıcıların önllnde bir kadın 
duruyordu. Saçları saraydı. MaYI 
gözlerinin alb yorgunluktan çü
rUmUştU. YUzUndo senelerce ç .. 
kilen bir mihnetin çiıgileri 16-
rUntlyordu. Fakat gUıel bir 
kadındı. lamet onun iımini mml· 
danarak, baımı yine önüne eğdL 
Gözlt\rinl kapadı. 

- lf.. f f.. fot .. 
Biraı evvelki ıeıler, uğultular 

kuilmişti. Akordu bozuk utla. 
berbat piyano bir ahenk tuttur• 
muşlardı. iffet te bu ahenge 
aeıile lttirak ediyordu. 

Yeni 
Bir Radyo 
Merkezi 

Dublin, 1 - M. da V alera 
Athon 1 da ki yeni radyo istaıiyo
nunun açılmasını yapmıştır. 

Jrlanda posta nezaretinin be· 
yanalına göre bu merkez Avru· 
panı.1 en kuvvetli bir radyo 
iıtasiyonudur. 

Hitlercilerle l<omUnistlerin 
Kanlı Mücadelesi 

Berlin, 7 - Hitlercilcrle ko
miinistler araımdaki mUcadele 
Hitlerin başvekalet• geçişinden 
ıonra çok artmıştır, yeni hüku
met komünistler hakkında çok 
cezri kararlar almak Uzeredır. 

Duiaburif'un birçolc yerlerin· 
de Hitlercilerl• Komllnistlcr ara· 
ıında yeniden kanlı çarpıımalar 

olmuıtur. Hitlercilerden birinin 
ccnaıe alayı yapılırken atılan 

kurıunlar v• cenaze alayının 
tam ortasına fırlatılan bir bomba 

Güzel, kıvrak, cana yakın 
bir stıtl. 

lımet baıını kaldırmadan, göı· 
lerin( açmadan dinliyordu. Kal· 
binde maoaıını anlıyamadıit bir 
hu duyuyordu. Uyuımuı, al• 
kolle dumanlanmıı benzinde ken• 
diıinl on beş sene evYelkt ma· 
ıiye ıtırUkllyen babralar uyanı· 
yordu. Bu Hı ona teılr ediyordu. 
Fakat niçin? .• ... 

On beı Hn• •Y••l bir yu•• 
vardı. On beı aene eYY•l d6rt, 
beı yaılarında HYimll bir çocuk, 
babuının kucatına oturur, ine• 
tatlı seılle ıu kılar ı&ylerdi. Ve .. 
Kuılar cı•ılblarile ona ilham ve
rirlerdi. Bu çocutun lıml : 

iffeti ti. 

• lımet birden hııla bqım kal· 
dırdı. GöılerJnf blHlln ku•wetil• 
açarak kar9ııındakl kadına baktı, 
baktı. 

Sar& aaçlar •• 16k ma Ylal ber
r ak ı«bler.. ve tatlı ıH.. Birden 
bir çığhk kopardı. 

- Ah .. kızım .• iffet.. 
Bu feryat ıalonu 1araacak 

kadar mllthlıtl. Bnttın baılu ona 
çevrJJmfıtl. Yerinden fırladı, ona 
dotru koımak lıtedL Fakat ayalı 
dolanmı~ yere yu•arlanmııtı. Hay• 
kırıyordu: 

- Kııım .. kıııml.. 
Çalğıcılar ıuımak mecburiye

tinde kalmıılardı. AlaallalD canı 

ııkılmııtı. İffet yakınında oturan 
birkaç klıiye: 

- Şu aeraerlyl dııara atan 
dedi. Ve gülerek etrafındakllere 
ıöylediı 

- Ben bu piıin kazıymııım. 
Kah.. kah.. kah.. ayol benim 
babam çoktan 6lm0f ... Ta ben 
küçükken 

* İsmeti ıUrUkleyerek dıf&J"ı 
çıkardılr. Dııarıda kuv•etll bir 
yağmur yakıyordu. Ve o, çamur
larm içine yllzU koyun uzanmııtı. 
Kelimeler aA'zında yayılarak mırıl
danıyordu. 

-Kııım .• iffet .• 1evılll kızım .• 
ben senin babanım .. Hnl buldum .. 
aeıln ne gDıel.. o ıarkıyl bir 
daha ıöyle ... 

Gandinin 
Tahliyesi 
İçin 

Yeni Uelhl, 1 - Muhalefet 
fırkası mensuplarından birçoğu, 
tetrii mecliıten Gandiuin tahliye 
edilmesini lıtemişlcrdir. 

Dahiliye naıırı bu huıuıun 
kongrenin hatlı hareketin• ve 
silahııı itaatsizliğin bırakılmaaına 
bağlı olduğu cevabını vermiştir. 

Gandi ile Ambedhar arasında 
bir ihtilif çıkmııhr. Sebebi de 
Ambcdhar'ın " dokunulamaılar " 
namına sınıfların ilgasını isteme
sidir. Halbuki Gandi, buna mu
haliftir. 
c;·:-:===============-=======:::::::~ 
dolayııile bir Hitlerci ölmUı 'I• 

6 Hitlerci yaralanmııhr. 
Hcgen ıa.bıtaaı komUnlıt prO" 

paganda ofi1tlnin merkeıini meY" 
dana çıkarmııtır. Birçok veaikal•I' 
ele ııeçirilmiıtir. Birçok klmıelel 
tevkif edilmiıtir. 
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Hal:s Kan Arap Atlarına 
Şecerename Veriliyor 

Yakında Yeni fr
f an Müesseseleri 
inşa Edilecek 

~~~~-.. ~~~~ 
( Battarafı 1 iooi eayfada ) 

Mektebi Bayar enstltUıil ye Yftk· 
ıek Teırih mektebi binalan lSnU· 
mOzdekl eyldJ baılaniıc:na kadar 
bltmiı olacaktır. 

Komisyon Dün Toplandı Atları 
Muayene Etmeğe Başladı 

DUn muayene edll•n 

Zıraat VekAletJ memleketi· 
mizde cinı beygir yetiştirilmeıine 
bOyllk Lir ehemmiyet atfotmek· 
tedir. Eıasen ıslahı hayvanat ka· 
nun vo talimatnameıinc göro 
TUrkiyo'de bulunan Hf kan arap 
at ve kısrakların n nesilnameye 
kayıtları mecburidir. latanbulda 
bulunan bu çeşit hayTanlann 
toıcili için bir komıiyon teşkil 
edilmiı ve dUnden itibaren do 
mllracaat eden lıayvanlarm tea
cilioe başlanmışhr. Komsiyon 
Viliyet Baylar Mildir Vekili 

Muharrem, Yüksek Baytar Mek· 
tehi Mlldcrriı Muavinlerinden 
SalAbaddin, ay2u depoıu müdiri 
Abdillkadir, merkez baytarların· 
dan Şemsi Beylerden mDteşek· 

kildir. Dlln lc:omıiyona getirilen 

( 15) kadar hayvan muayene 
edilmif, bunlardan yalnız. altısının 
haliı kan arap aU olduğu anla· 
ıılarak raporları yapılmıtlır. 

Arap atlarından biri 

Komsiyona getirilen hay•aoların 
ıecerenameleri tetkik edilmekte, 
halis arap atı evıaf Ye teıkilA· 
tını haiz oldukları anlatılanların 

fotoğrafları ve veaikalarının 
ıuretleri alınmaktadır. Bunlar 
Zıraat VekAletinde teşekkOl 
eden ıılahı hayvanat lcomıiyo· 
nuna gönderilecektir. Komıl-
yon bunları tetkik ettik-
ten ıonra aahiplerine veril· 

Bundanbnıka yine profe1ör 
Egli'oio nezareti altında genç mi· 
marlarımız tarafından Tllcude ı~ 
tirilmekte olan Adliye Vekiletl 
Ye lıtanbul Güzel Sanatlar Aka· 
demhıi binalarının pillnlan da 
pek yakında bitirilecektir. Bu 
meyanda Ankarada'ki lsmetpaıa 
kaz enstitnsUnOn ıenitletilmeıi 
de dUtllnUlmektedir. 

Yeni inıaat ile allkadar ol· 
mak lizore profealır Egll Alma~ 
ya ve A•uıturya'ya bir tetkik 
seyahat. yapacaktır. Profesör bu 
iki memleketh en 100 uıullero 
göre yapılmıı olan mektep •e 
irfan mOe11eıelerinl tetkik ede· 
rek tekrar buraya dönecektir. 
K•ndisine bu ıeyahatt• Maarif 
VekAJetinin Avrupadaki talebeler 
müfettişi Cevat Bey de refakat 
edecektir • 

zsr::zr rtiliE ===""' 

r ı 
Resminizi Bize Gönderiniz 

.. * Size Tahiatinizi Söyliyelim 
Hesmilıizl kupon ile nönderiniz. 

mek Uıere birer nesilname tan- l 
xim ederek gönderecektir. Bu -:--~-:------------" 

K b 
upon diğar l!ayfamızıf:ıdır. 

ıuretle tescil edilmf§ olmıyan 1
" F. S. N H. ( Fot ğrufının der· 

.af kan arap atlarJ bu sene Tür· cini istP.miyor.) Hayalperest ve 
kiyedo tertip edilecek olan ko- kıskançtır. Sevgide macera \'e 
ıulara kabul · edilmiyeceklerdir. htlyccaııdun hazzeder. Elinden iş 

gelir. Salon a<laı> ''e merasimine Dnn mtlracaat ettirilen hayvanlar ~ 
.vakııt ır fakat yorulmak İstemez, arasında hali! kan olmıyanlar da 
elbise ve e~ya sm<lan çabuk bıkar vardı. Komisyon bunları muaye· 
cömertliğe mütemayildir. 

ne etmemfıtir. Dun muayene 
edilen hayvanlar arasında Prenı • 
Halim Beyin do d6rt alile iki 11 F. S 8. (Fotoğrafının dercini 
kısrağı vardı. istemi} or.) Zevkine düşkündür. 

Ağa Hanın Fransız Dilbe
rinden Bir Çocuğu Oldu 

lyi y<'mek, içmek ve giyinmek is· 
ter . .'.\lcclis kurup hoş vakit ge· 
çirnıektcn, ve başkalarına yedir· 
mek ve içirnı~kten hazzeder. Gii· 
rültülü konuşur. Ve kahkaha ile 
giiler, tuhaf 1ikralar n:ıkleder. Si;z. 
leri dinlenir. 

Hint mUslU· 
manlarmm reisle· 
rinden bulunan 
Ağa Han haya
tını daima Av· 
rupada bilhassa 
L ondra ve Pa· 
riste geçirmek· 
todir. Beygir 
meraklısı olan 
Ağa Han, ge· 
çenlerde bir ko
tu mUnasebetilt 
bir çikolatacıya 
giderek çikolata 
almak istemiştir. 
DükkAndaki gen\ 
kız Ağa Hamn 
nazarı dikkatini 
celbetm:ıtir. Bu· 
nun Dzerine A· 
iahan Matmazel 

l<aron ismindeki 
bu gUıel genç 
kııa izdivaç tek
lifinde bulun
lnu~tur. Genç kız 
•erveti diller· A§a Han, genç 
d 
~ destan olar. bu Hint zen· 

gtınıuin teklifini hemen kabul 
' rn· 1f ve Ağahanla evl~nmiılir. 

k . Ağahanın bu genç Fransız 
h'tt.•le izdivacı Fransız kibar mu

ı •nd b 
•ile 6 UyUk dedikodulara ve· 

ohnuıtur. Matmazel Karon 
;eçonlerde Hl< çocuğunu dOnya-
" getirmiştlr. 

A&-ahaıun iki zevceai daha 

• 

zevce•I ve yeni do§an Pr•n• 

vardır. Fakat bunlar Hindiıtanda 
bulunmaktadır.f -----
Lehıstan'da Maznun Meb'uslar 

Varıova, 7 - VarfOYa lıtinaf 
mahkemesi darbei bUkOmet te· 
şebbllıU dolayasile muhalefet, 
merkez ve ıol cenah meb'uıla· 
rından 10 kitinin muhakemesiue 
baılamııtır. Bu meb'uılar bir bg. 
çuk ıene ile Uç Hne aruında 
ha1>Hi:lilmi1lerdi. 

• 12 M. Sıtkı Ef. (Talebe) (Fotoğ· 
rafının dercini istemiyor.) Sakin 
ve utanğaçtır. Cesareti ınr.deniyesi 
ku\'VetJi değildir. Mes'uliyelten, 
tekdir ve cezadan korkar kusurla· 
rının belli olmamas1 nı İ:;ter. Ka
naatkarlığa "e sadeJiğe ıniitenıa· 
yi1dir. 

FEVROZIN 
f EV R O Z 1 N 
FEVROZIN 
FEVROZ1N 
FEVROZiN 
FEVROZiN 

Grlpin, ağrı ve sızuının 
düşmanıdu. 

latan11uı 3 Uncu icra Me
murıuıundan: Mahcuz ve eatılması 
mukarrer bir adet dibıı.gate malısuı 
itler bir halde harç dolabı ve bir 
adet traı makine11i tılr adet cfl& per
dah maktneai ile bir adet ealaınura 
pernneainfn 14·2·938 a&lı gono ıaat 
9-10 a kadar Yedlkulı Kazhcetmede 
Ortııaokak 81 n uroaralı diba~ fabrika· 
sında birinci açık arttırmuı icra edi· 
leceğloden talip olanların yevmi ve 
mahalli me~kQrde memuruna mtıra· 
caaUım llAn olunur. 

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

5) lıtaabul Di•aayohmda No. 118 
Telı 22391 

GRIPE TUTULMAYINIZ 

NEoKAiJ"lNA 
Aldığınızda 

Vncudunuza gripe karşı en kunetJi ıillhı •ermiş elursunuL Mı ıcyi 
ve kalbi kat'iyyen yormaz. 6 ve '12 kaıolik kutuları iıteyiniı. 

NIVEA• KREMi 
cildin temizlik ve taravetint. ellerin ~-. 
faklıgını temin edor. 

~k,amfart ve sabahlara 

NIVEA• KREMi 
ile utulan yüz ve eller her zaman tlllııl 
t»lr guzellik gösterir. 

NIVEA• KREMi 
muhtevi olduğu Eucerlt sayesinde cfldlh 
rat noksanlığını telAfi ederek enslce ve 
tıüceyrat faaliyetini kuvvetlendirir. 

TA VlL ZADE VAPURLARI 

AYVALIK Postası 

rp~~A~~!. 
saat t 7 de Sirkeciden hareketle 
Gelibolu, Çanakkale •e Körfez 
tarikile Ayvalığa azimet ve av
det edecektir. 

Yolcu bileti vapurda da verilir. 
Adres: Yemişte Tavilzade Muı· 
tafa biraderler. T elcfon: 2221 O 

KARADENiZ POSTASI 
SULH 9Şu'b:t Perşembe 
günü Sirkeci' den hare~etle ( Zon· 
guldak, lnebolu, Samsun, Ordu, 
Gireson, Trabzon ve Rize ) ye 
gidecektir. TafsilAt için Eminönü 
Rıhtım Han No. 2 ye mUracıat. 

Tel. 20475 

Hacı Yakup zade Ahmet 
ve şirketi vapurları 

İzmir - Mersin postası 

G E R Z E vapuru 
9 Şubat 

PERŞEMBE 
akıamı Sirkeciden hareketle 
doğru ( iz.mir, Mersin, Payaa 
ve İskenderon ) a azimet ve 
avdet edecektir. 

TafsilA.t için Sirkıed' de Ye· 
ni han karıısındaki acenta.ına 
müracaat. Telefon: 23118. 

Oayve icra memurluOundan: 
Blr de1iolo temini ah•u l1tifa11 em• 
rln de tahtı hacıe alın mıı olan be· 

heri be•ar Ura kı7metinde 44154, 44155 
45420,45421, 45422, 45424 No.lu yedi 
ad•t 35 lira kıymetinde Tilrk Tfca• 
ret Banka11 hlue unedatının aatal· 
ma11n karar Yorilmlt Ye utı-
ıının 23 ıubat 933 perşembe 
1ıünQ uat 14 de lcruı tensip 
kıhnmıt Ye bu ıOn de itbu une
d tın kıymotl hakikuının yOıde 

yetmlt betini bulmi\dığı takdirde 
ikinci arttırma olmak Oıere 9 mart 
933 ıOnQ tayin kılınmıt olduğundan 
taliplerin JOml me•kGrde 932 • 9 
numaralı doıya lf adui!e Geyve lera 
datr .. ine 1nlraeutları lbumu ilin 
•lunuı. 

iLAN 
Bayramiç kazaaa Kar.datı 

ormanının Kobakh hotamaa 
kıt' asından Uç .enede ihraç 
edilmek üzere beher kantarı 
on bet kuruı bedeli muham• 
menle mUıayedeye çıkarılan 
11815 kantar çara 26-2·933 
pazar gUnftne kadar tekrar 
mUzayedeye konmllfhu': 661· 
719 No: lı kanunların ahkAmı 

umumiyoal •eçbile mllzayede 
•e ihale açık olarak yevmi 
mexkurda saat on bette Ça
nakkale vilAyetinde orman satıı 
komisyonunda icra edileceğin
den talipJerin 1800 lira ser
maye vaı.'ına mali iktidarlarını 
iÖıterir ticaret odaaı YeılkHı· 
nı ve bedeli mubammenden 
aıağı olmamak prtile yerecetl 
bir senelik bet:lei miktanmn 
0 o 7 ,5 niıbetlnde temlnah mu· 
vakkate teklifnamelerini kanu
nu mahsuı daireainde mezk6r 
ihalo ıaatine kadar komiıyona 
tevdi ve ıartname ve mukavele
nameyi görmek için de Anka
rada Orman mOdOriyetl umu
miyeıile latanbul Çanakkale 
orman mUdUriyetlerine ve 
Bayramiç orman muamellt m~ 
murluğuna müracaat eyle
melerf. 

lstanbul A•llye Mahkeme•I 
Bn·lnc1 Ticaret Dalrealndenı 
i<lııoy ve Has al kumpanyası 11\'ukatı 

Mckmot füııin Be.} tarafından latan
bulda 'l'ıtlııak lede 17,19,23 numarada 
mukim .J. R. Şilmovıç ejendl alt'' bine 
929/178 do11ya n umaras!le fkaıııe ey• 
ledlğl 501/1111 lnıiliz llraaı alacak 
davasından dolayı Jkametglbı moçbal 
bulunan mtıddeialeyh ~l-1-933 t.uihia· 
de malıkeuwyc gelmesi hakkın.fa ill
nen fcrıı kılınan tebligata rağmen 

gelınediğ ııden hakkında gıyap l'lnnı 

verilerek tebliğ mak ımırıa liaim ol
mıok flzcr gıy.Lp kar ırnameai ıııabke· 

me dlnı.•ılıaııe ine talik kılı ı ııtır. 

Bl etlıııll' nıunnıo•:ıt ı'a ve ) npılacak 
başka nıu:ıınclo ka ınamıı \'t dava 
hOkUm d rı::cesine gel nıit oldu~ ıııdaa 
müddciale~ h it bu karara l ı t glla 
içinde itlrnı etıııeJ'gi ve tayin , ıl naa 
27·3·93:~ ıı zartesi ıaııt 13,SO J,. ıııab
kemcye ;;tıl:nedill takdJrdt mııJ .. faa• 
ıına g:ıyd s-.hlt nazulle bakılAr.&IJ 

tebliğ rıı11' ıunına k aiıa olıaa, liz:ore 
keyfıyet .,:.ı.ııle!erle el• Hin olll~ur. 

• 
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FABRİKA TÖRLER 
MÜHENDİSLER 

TÜCCARLAR 
İyi sanayie iyi alat lazımdır. 

Amele ve mü~terilerioiz:in eline iyi aletler veriniz:. 

Meşhur ••MA USER,, Fabrikasının 
aletlerinin mükemmeliyeti her tArafta e4 iyi ve en hasau 
emsaline niıbeten en ucuı olmak ÜHr• tanınnıı9tır. 

" M A U S E R ,, Şaheseri: 

- -~~~ 

Yalnı• ölçmeA'e deiil ayni zamanda hesaba da yarar. 
• Mauur" R modeli ailrmell kompaaı huap celveli Lirllktedlr. 

alet pulanmaa çelik ile de imal edilir. 

.. MAUSER,, mikrometreıl baıaaaıiyetle ucuıluğu birleıtirlr. 
En yükıek derecede meaaba sıhhati. kolayca kabili ayar n emaalıia 

mukavemıet hassası. 
Ölçme kabili~eti o. uso mm. e kademe beheri 25 mm. 

"MAUSER,, ıllrmeli bompaaları, t 2 muhtelif modeldedlr. . 
A~ıılnrı cam aertlltinl haladlr, •tınmaz Ye eaklme:z. 

Takıimat: l/IO • l/20· 1/50 - 1/100 
"Mauaer., dahili mikrometnlerl, ölçme Halleri, huaaa cetveller, 

çelik g6nyeler, milva.I mll.ıtarlar. 8lç0 lavhalara, mDvu:I el menrenelerl, 
diti maatarlar ve uire ... 

"l\fauser" markasına dikkat ediniı ve taklitlerinden aakınınıı. 

Alameti ~ Farika 
"Mauser" Werke A. G. Oberndorf a/N. 

Türkiye acentaaı: R E M O M A N Z İ N İ mUeHcsosi 
Gal ta, Kuto Han, Birinci kat No. 1 • 2, posta kutusu: lıtanbul 

1467, Telgraf : Manzl i · lstanbul 

~~llmmti! • 

Pertevniyal Vakfından: 
Pertevniyal vakfındaa Akaaray'da trllmvay caddesinde Pertev:ılyal 

tilrbesi itti.alindekl anaya olbaptakl proje ve ıartnameai mucibince mü· 
ceddeden dilkkAnlar lnfHI kapalı 1Rrf uıutile 8 ıubat 933 tarlhindan 9 
mart 933 tarjbine müaadlf parıembe gQnilne kadar mevkU münakaaaya 
konulmuştur. Talip olanlar ıartname ve projeleri nlmak Qzere her sıün 
öğleden 11onra fatanbul Evkaf Mildilriyetindc Pertevniyal vakfı idareane 
ve lhnle gilnil olan aaliflllbeyan pcrfembe sıllnü aaat 15 te kapalı zarfla· 
rını fdnre Encümenine teTdl etmeleri. 

zade 

'-------------------------------
lstanbul Mıntakası Ticaret MUdUrlüğünden: 
Yun va Pamuk ipliği ve Akmişe ve saire imaline mahsus 

Tllrk Anonim Şirketinden: 
•• irk etimiz esas mukavelenameainin 24 Uncu maddosi mucibince hine· 

arlar umumi hoyotl atağıda yazılı ruzoamedeki maddeleri mUzakore etmek 
tlz.l'ro ~7 tubat 1933 tarihine mUsadlf paıarted gUnll saat 10 da Yeolpoetane 
arl ::uıında, lstanbul hanındaki Merkezi ldııresinde sureti ııdlyeiie toplanaca.· 
ğ111<1au esas mukıı.volonameainln 2ö inci maddesine tevfikan ıa,,,kal 10 hisH 
ııerıodino sahip oları hissedarlar heyeti umumi;) e ictimaında hazır hulnnmak 
hakkını hnh:dlrlcr. 

Umumi heyet içtıınaıııda asaleten veya vekllleten hazır bulunmak flltiyen 
hissedarların hAınil olduklan hlsae ıonetlerinl içtima gUutıne tekaddtım eden 
10 g!ln zarfında merkeıi fdaremi:r:e •eyabut Jstanbuldnki bankalardan here 
hangi lıirioe tevdi etmeleri mecburidir, 

MÜZAKERE RUZNAMESi 
l - idare mecllıl \le murakıp raporlarının okunmuı. 
2 - 1932 ıenc.11 blllnçoıu ile beHbahnın tudlkl. 
3 - idare m ecllılnln lbraıı. 
4 - idare mecliıl azalıinıa iatlhap edlleıı Möıyö Jeymlı Frederik Vlttollua 

memu riyctlnln tudlkl. 
5 - Mecllıl idarenin temettü tevzii hakkındaki kararının tudikl. 
6 - ldarö medlıl uıı11ndan çıkaıı iki uhn tekrar intihabı nyahut yerlerine 

boqkalarının tayini. 

t 0 

i< ( lstanbul Belediyesi ilinları r * 4 
Fatih Yangın yerinde 17,40 metre arsa: Teminat 2 lira 

Çırçır 11 " 12,30 ,, " : " 6,50 ,, 
Yukarda ya:r:ala analar aatılmak Uz:ere temdiden müzayedeye 

konulmuştur. Talip olanlar tafsilat almak için levazım müdUrlUUUne 
mUz:nyedeye girmek için de teminat makbuz veya mektubu ile 
16- 2 - 933 perşembe iÜnU saat on beşe ltadar Daimi encümene 
müracaat etmelidirler. .. .. 

Emln8nU Kaymakamlığmdan: Sultanahmet parkı köıoalode 
bulunan camlı baraka pazarlık ıuretile kiraya verileceğinden tut· 
maya talip olanlaran Şubatın on dördUncU aah 2U11U aaat on dörtte 
daire encUmenine ielmelerl ilin olunur. 

latanbul B41flncl lcr• Me
murluAundan: Hayık llaııçcryan 

efırndiro (i J8) lira vu ınesarif ver mi· 
ye borçlu Mlhnll\ki ofoııdiniıı ÜskU• 
darda ltı aııiye ııııdııdleıiniıı ::)ultani
ye Must:ıfap:.ı.ıa sokağıııdıı. ı•s t. i 'i1 ınfl

kerror yoııi 1U No. lu olıqı ıı.yrı ayrı 

kapıları 'e iki •dracuH lıııluııan ve 
(1454) lira kıyıııetlıı<le olduğu takdir 
edilen hane bu lcore a.~·ık arttırnıayı. 

konulnı111tıır. Biriııci arttırması tıs 

Mart 9:J:1 T. ıulisaılif çıufauılı:ı. gUrıtl 

ı>aat 14 toıı IG ya kadar icra edilecek· 
tir. Şartrıaırı~ııi herk .. 'lin görebileceği 

dairoınhde mUnaaip mahalde :!ö Mart 
9.HJ T. de konulacaktır. Hor iki han .. 
oin üçer oda ve birer mutfak ve heli 
ve hamauı gibi bir mahalleri \C kuyu· 
lu bahçeleri mo,·cuttur. Mezkur gayri 
menkul en çok arttıran olup kıymeti 
muharumlneıinin Yo 75 fııl bulduğu 
takdirde 1 haloııi y:\ptlncaktır. Arttırma 

bedeli kıymetin % 75 ini lıulmadıl'ı 

takdirde ikinci arttırrnaıı SO 1ıla.rt 938 
tarlhiı:ıe mUıııı.dif pertembe gllnU eaat 
14. ten 16 ya kadar yapılacak ve en 
ook arttıran m fıtterl Uzerlne ihalesi 
fora edileeektlr. Arttırm&ya ittirak et· 
mek lstlyeuler Yo yedi buçuk teminat 
ııkçaııı vereceklerdir. Vergi ve vakıf 
ve sair rUsuın ihale tarihine kadar 
borçluya ve i hal o tarihinden iti haren 
m09tcrislno aittir. (!:004) No. lu icra 

ve lflA.ı kanununun 226 ıncı nıaddeııioln 
4 UnoU fı k rasına tevfikan bu gayri 
menkul tızeri nde ipotekli alacaklılar 

ile diğer alakadaranm ve irtifak hail· 
lu sahiplerinin lıu haklarını ve husu· 
sile faiz ve ıncsarife ait olan iddiala
rını llilıı tarihinden itibaren 20 gUn 
içinde evrakı tn01'hitelttrile blldlrme
lerl ve aksi takdirde hakları tapu ıl

clllerile sabit olmadıkça eatıı bedelinin 
paylaımasından harç kalacakları cl
hotlo al Ak adııraıı ın it bu maddenin 
nıozkftr fıkraımıa tt>\•flkıı.n hareket et· 
miılerl ve daha fazla malQnıat almak 
lsteyenloriıı 932 - 2311 No. hı dosya· 
sına müracaat etmelorl HA.o olunur. 

&on Po•t• Matbaaaı 

Sahibi ı Ali Ekrem 

Netriyat Müdüril: Halil LOtff 

KUW 

Şubat 8 

Yerli IV!allar Pazarı 
ucuz 

il 

GUZl:L 
Iııta.ıı bul' da: 
B hço.rnpı 

Beycığlu'nda: 

latiklll caddesi 
Ankua'd": 

Çocuk ~ar .. yı 
Cliddoel 

Samsıın'da 

Baııkalıu cadde i 

Ziraat 

Her türlü 
Çantalar, 
Cüzdanlar, 
Kemerler, 
Eldivenler. 

V ekiletinden : 
Şubatın on Befinci Çarıamba gUnU Ankara'da Ziraat Veklle

ti Mubayaa Komiıyonu tarafından mUıtaceliyetine binaen paıar
hkla ıckiz ton arsenlkiyetl raasıaı satan alınacaktır. Bu mllbayaa 
takat ve kontenjandan mUsteanadar. Talipler.in şeraiti anlomak 
Uzer• lstanbul'da Birinci Ziraat MUdUrlilğUne Ankara'da VekAlot 
Mubayaa Komisyonuna müracaat etmeleri. 

Veznec·ıerde:DARÜTTALIM salonunda 
Bu Cuma gununden itibaren her Cuma günleri saat 2,30 da 

Dariittallmi Musiki 
Heyetinin e:;ki azaları tarafından milsamerei musikiye 

PARA-J'ERVET 
KUM&ARADAN 

DOWGAR 


