
Sene 3 - No: 886 

Galatasaray 
lhtilô.fı 
llatlediligor 

h"uı t hakkında izahat veren 
lemall MOftak B. 

ra E~ref Şefik Beyin Galatasa-
0{ klübünden çıkardD\a&ı neticesi 
~ arak klüpte baş gösteren ihtilaf 
,,.;11tıı devam etmektedir. Fakat 
G 

1f Yirmisinde toplanacak olan 
l a. atasaray Kongresi bu mesei;• halledecektir. Ancak bu kon• 
1_ ede şiddetli münakaşalar yapı• 
attc .. 
lla agı da anlaşılmaktadır. Bu mU· 
l sebetıe maruf Galatasaraylılar• 
~ RÖrüşerek fikirlerini öğrenmek 
tn~~dik. idare Heyeti Rei11i lımail 

'"itak 8. dedi ki : 
~ .. , " - idare Heyeti birçok imt. .... :,. verilen bir takrir üzerine 
r t't fefik hakkında naul~m ka
.,.•rı Verdi. Ben tenkide tarafta• 
b Ilı. Fakat bu tenkit disiplini 
~ 0tnıamalıdır. Bu sebepledir ki 
k 111 Eşref Şefik B. hakkındaki 
t lrara iştirak ettim. Yakında 
0
Planacak olan Kongre bu me-

•eleyi - .. k . 
goruşece tır ... 

a dGalatasaraydan Sadun Galip 
· e şunları söylemiştir: 

l&cı" Ben Kongrede blitUıı ihti· 
" • arın bnllolunacağmı ümit edi
ıoru 
Ştf'koı. Kanaatım şudur : Eşref 
-ı 1 B. hakkındaki karar geri 
b~:.rnalı_. idare Heyetind~ tecrQ. 
~lUbz lumselere yer verılmemeli, 
'nt e iyi bir kapiten ve bir de 
~li rtnör temin edilmelidir. KIU
kll 11 •~ziyetini kurtarmak ve eski 
ıa:~~tini bulması için ba,ka çare 
~rum.,, 

- SALI - 10 Klnuaasanl 1933 idare lılerl telef .. •: letaab11l - 202o.t Fiati 5 k111'11t 

MÜHİM BİR KABAR VERİLDİ 

Blylk Nebirlerinıizl 
Hepsi lslab Edilecek 

ibaret bulunmaktadır, ilk safha olmak llz .. 
re 111Dtehassıs mUbeodlıJerimizden mDrekkep 
bir heyet yakında Almanya'ya 16nderilecektlr. 
Ba fen heyeti Almanya'da, Alman mllb.aodislerl
nin Ba•iyıra mıntakaıında arazi üzerinde yapa
caklan bUyUk tecrübelerde baıır bulunacak. 
mOtealaben memleketimize dönecektir. 

Ankarn, 10 ( Huıuıl ) - Haber alandıtına 
16re, hOkamet. zirai Ye 11nal lstibnl noktasından 
çok mDbim Qddedilen bir taaavvuru tatbik 

ıahuına intikal ettlrmiye karar vermiıtir. Bu 
karar, memleketimiz dahilindeki Seyhan, Ceyhan, 

Mendrea, Sakarya we Gediz nehirlerini, geçtikleri 
yerlere mazarrat •ermiyecek ve daima i11tifade 
edilebilecek ıekilde ıslah etmekten ibarettir. 

Bu karar o tatbik ıeldl birkaç safhadan 

Heyet memlekete d&ndOkten ıonra bOkQ. 
met, yerilen kararın diğer aafhalannı, bOtçenin 
yerdiği imkAn nisletinde tatbik edecektir. 

Yeni Kanundan Sonra 
• • 

Fabrikacılar, Sanayiin inkişafı için 
Nelere Lüzum Görüyorlar? 

Millet Medid 
tarafından geçen 
sene memleket 
sanayiine ait iki 
kanun kabul edil· 
di. Bu ayın on 

-~ 1 
bu kanunun tat-

... bik sahasına geç-
{ ' , meıini arzu etmek· 
---.......; tedirler, Fakat 

d&rdllnden itiba
ren tatbik mfR"' 

kiine girecek o
lan bu kanunlar-

dan birisi "Sana
yi kıredi bankası,, 
diğeri de "Sana• 
yi ofisi teıkili" Bir fabrikamızda faaliyet manzara•I 
kanunudur. Bu iki kanun "Sanayi reaminden muaf tutulduğu gibi 
kıredi bankası,, kanunu, bundan 13 Uncll maddesine göre fabri· 
bq sene evvel, on beı ıene kacılar kaz.anç •erglıl Yermiye-
mnddetle tatbik edilmek Ozere ceklerdlr. Fakat yakanda tatbik 
kabul olunan "Teıviki aanAyi" sahHına girecek olan " Sanayi 
kanununu esaslı şekilde değiştir• Kredi Bankası " Kanunu bu mu· 
mekte, eski kanunun birçok mad· afiyetleri ortadan kaldırmaktadır. 
deleriııl ilga etmektedir. Halbuki Bunun neticesi olarak bu ayın 
uTeşviki sanayi,, kanunu fabrika· 14 Unden sonra gllmrüğe hariç· 
cılara, sanayiin iokiıafı hususunda ten gelecek olan makinelerden 
birçok mllsaade ve muafiyetler hem gllmrllk vergisi alınacak, 
bahşetmektedir. Ezcllmle bu ka· hem de fabrikacılar bu tarihten 
nunun dokuzuncu maddesine sonra kazanç •ergisi de vercek-
göre, fabrikacıların hariçten ge- lerdir. 
tirtecekleri makinelerle bu m&ki· Şu farkla ki bu makinelerin 
nelerin yedek parçaJarı gllmrnk gllmrük .ergileri yeni teşkil edi

henllz teşekkDI 
devresinde bulu

nan kOçllk f abri
kalarnı nhiplerl 

yeni kanunun ken· 
dilerllii mUıktıl 

Yaziyette bıraka· 
cağını, kendileri-

nin teıvik edilme 
il için ay11 esa .. 

lar ilzam geldiilnl ileri aOrmek· 
tedirler. Memlekette birkaç sene 
evvel teesslls etmlı olan bllyilk 
fabrikalardan birinin Hhibi bulu
nan " A. " Bey • bu ır:at isminin 
iotişarını arzu etmemiştir. - Yeni 
kanunlar hakkında tunları ıöyle
mektedir: 

-"Sanylin inkişafı için muh
telif ıekillerde teşvik IAzımdır. 
Netekim bunu takdir eden hO· 
klimet yeni kanunlar yapmakta· 
dır. Ancak yeni aa nayi kredi 
bankası kanunu, Teıviki Sanayi 

( Demaıncu 9 un u Hyfad •) 

Esrarengiz 
Gaybubet 
Hadisesi 

hı uhablrlmlz ve KUçUk kızı, 
Saadet Hanımın Çanakkaledekl 

köf kU önUnde 
Çanakkale, 9 (Husuıl) - ls

tnnbulda, Erenköyünde, Kazaıker 
camii civarında oturan merhum 
Yuıuf Paıa zevcesi Saadet Ha· 
mmm burada, esrarengiz bir su
rette ortadan kaybolmasının do
ğurduğu heyecan ve alaka hAIA 
devam etmektedir. Üzerinde dai
ma fazlaca para bulunduran, 
göze görünür şekilde mUcevber 
ve kıymetli eıya taııyan Saadet 
Hanımın, yanında mevcut bu 
menkul kıymetlere \amaan 61dU
rllld ıiğll kanaati hAlA hakidir. 

Hanıma ait olup Hastahane 
bayınndaki Mehmet Çavuıun 
kahvesine devam eden ve 
Saadet Hanımın bu vaziyetini 
bilen baz.ı iısiz., gDçsUz. kimıe
lerio, bu esrarlı kaybolqta ali
kadar bulunmaları muht.,mel 
görilldUğU içindirki bu noktadan 
tahkikata deyam edilmektedir. 

Meseli hAdiaenin meydana 
ç.ıkmaıınmm ertesi stilnll bu kahve 
müdavimlerinden Feyzi iıminde 
biri Çanakkaleden ayrılmıştır. Bu 
adamın Gönen taraflarına gittiği 
söyleniyor. Feyzi ile beraber iki 
arkadaıı da ıehri terk etmitler
dir. Şimdilik zabıtanın faaliyeti 
bu izleri Kontrol etm~k olduğu 
gibi vilAyet makamıda bu işle 
ya kından alAka g6stermektedir. 

Saadet Hammm damatlara 
operator AbdDrrabin1, kaymakam 
Şeref Beylerle •on ı.eYcİ Sabri 
Beyin buraya gelmeleri bekleniyor. 

& Sabık Hidiv Tekzip ~diyor: 

u Yaştan Sonra impara
torluk Peşinde Koşamam 

lecek olan Kredi Bankasına yatı
rılacak, bu paralar fabrikalara 
verilecek olan kredi ıermayeıinin 
eıaaım teıkil edecektir. Bundan 
baıka fabrikacılar kazançlarının 
Dçte birini mecburi t&1arruf ol ... 
rak Kredi Bankasını yatıracaklar, 
bankada bu sermayeleri topla· 
dıktan sonra fabrikacılara, hariç
ten getirecekleri makine muka• 
bilinde kıredi verecektir. Kredi 
Bankaaı Kanunu tehrimizdeki 
fabrikacılar arastnda iki şekilde 
mlltalea edilmektedir. 

DiplomatlaraHükmeden GizliKuvvetler 

Sefirden Gizlenen Bir 
Şifre Hırsızlığı 

Be., Flllstlnde bir kabil• mensupları 
~'••r ~.t .9. ( Hususl ) - Sabık taraflarında dolaşmaktadır. Bu 
•ly••11a ~.'~1 Abbas Hilmi Pata mllnasebetle bütün Arabistaoda 

iUstiQ ve Şarki Erden ( Devamı 10 uncu sayfada ) 

Büyllk fabrikaların sahipleri 

Bir Zaferin 
Yıldönümü 

Bugün /stikllil Müca'delemizin 
en şeref ti zafer günlerinden bi
rinin, Birinci lnönü zaferinin 
gıldönümüdiır. Milli ordu sene
lerce evvel bugün lnönünde tari
he çok şanlı bir gün /tediye et
miş ve Tiirk lstikUil tarihinin 
ilk sayfasını süslemiştir. 

-45- Yazan: Berndor/ 

Bir kadın ve bir erkek caaua karfı kafıya 
Hulasa - reiılerinden Mikaylof tarafından 

Makedonya komltHinin relıi öldGrüHlnce Jenerahn Penof 
Jeaeral Protoıerof, yiae komite ( Devamı 9 uncu Hyfada ) 



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

İ-Ialkın s:si l 
Türk Irkı 
Güzeldir 

.._ __________________________ J 
.., 

iki Amele Havagazinden 

ı~· ---~ 
Günün 

Okuma Odaları 
Çoğalblacak J< on erv3•uarı ıslA 'ı iç' il rhriııı İZQ 

gı'' ıı ıırof ıı~r .Toza( Mnrks, T ii rk 
kadınlanıı ıo ız-özlerinin si b r ve 
c:ı.ıilıe ;nden hararetlu lıalıııcdi· 

)'••r Hu husus ta halkımız diyor ki: 
llakJ.:ı Boy ( Sulta ıı ııeli ın Çukurbos

tan 5 ) 
- Avuıturyn 'h Profesör Jozc:f 

Markı Türk kadınlarının sihirli ıüzcl

liklerioden bahıetm I· Profeıör bunu 
MSyemekle hakikate tercilman ol
maktan baıka b:r f eY yapmamı tır. 
Türkler güzel bir 1rld1r. Bir Türh 
kazının dünya g . zellik tacın ı kaun· 
ması bu ırki •ll&clllğıo bir d elilidir. 

* Sudi B. ( Bebek İskele carldesi 27 ) 
- Kouenatuarı ıılah için gelen 

profeaör fıtanbul kadmlarının ca&i
bes nden, rilzollijinden baheediyor. 
Bence bir kadın en ziyade çahıırken 
ırüı.el olur. lnönO'n• k•tnı il~ ••rtlara 
ıle mermi taııyan TOrk kadını YO 

buıiin Anado u'nun içinde erketi ile 
beraber çift ıüren, harman d3Yen, 
talata biçen kachalarımıı daha •ii
.. ıdir. Kadını ıüael Japan idmanla 
beraber .-Oael havadır. fıte iç Ana
dolu'da Türkm~n l•mile yaııvan ne
•adar tabii ye boyHız güzellerimiz 
var. Şeblr kadınları nelradar oba 
biraz soluk oluyarlar. 

• Şak:r BPy ( .Ka ııalı~arıı <ı rtıcUler 
k apısı 71 ) 

Profesör, fıt.nbul kadınlarının 
Yakur n atır glzelliklerlni yaımıt
Hakikaten kadınlarımı• Avrupa kft
dmlara ribl oynak YO hoppa detiller 
Kendileriacfe tlıelliklerlni arttıran 
bir çekin.ea!ik Ye Yakar nrd1r. 
Profesör kadınlarımııın bu hu•uıl-
1etJerini iyi tespit etmlttir. Her 
sarph; profeeör tibi ln .. flı olaa 
ttrtada m .. eıe kalmaz. 

* 1''aı.ıl H. (Ro9ikt ı Ihlam ur cad. 27) 
- Kadınlar1mıada hakikaten ez• 

D biı- sOaellik nrdır. Fakat tabiatın 
.erditi bu ıüzell ;ti fenni bir telcıl
de idame etmesini bilenler maatteH
aOf azdır. AnadoJuda ~ahtan 11bhatH 
k8y:a kız'ara içinde ayle güzeller 
•ar ki profesar onlar1 r3rae VenOs 
zannederdi. Anadolunun Hf haYuı 
temiz gıduile büyüyen bu it kızları 
~ok mil~enaaip endamlı ve cazip 
alurlar. · 

Bu Yaşta Hırsızhk ! 
Hayrullah isminde bir çocuk 

Bakırköyde oturan Zekiye H. 
isminde bir kadının evine girerek 
aofadı bulunmakta olan ıapka, 
iskarpin, çorap ve aair eıyayı 
çalmıt, fakat savuıurken yaka
lanmıştır. 

Karısım Dövmuş 
Beyoğlunda Sakızaiacında o• 

turan Ali Efendi isminde birisi, 
geçimsizlik yüzünden çıkan bir 
kavga neticesinde karısı Necmiye 
Han mı fena bal de dövmllştllr. 
Necmiye Hanımın tikAyeti üzerine 
pol:ı, Ali Efediyi yakalamış, tab
ki~.ıta baılamıft: r. 

Tehlikeli Surette Zehirlendi 
fıtanhul lık Tedriıat Müfet-:_-'i-1_ .. ..,.._ 

p•rtembe •OnO mObl• bir to,....-:
yapacakJardır. Her müfettitin 
lantıda behemehal balunma11 
kendilerine teblitat yapıh11,tar. 1 
fanbda, k6ylerde ye tehirlerde ~ 

Haber ald ğımıza göre, dftn bir sebirleome hA· ı 
diseai olwuı, iki amele it baııoda ıehirlenmiıler, 
derhal hastaneye kald:rılmı1lardır. 

geçtikten ıonra yavaı yanı bayıınhk ıeçirmiye 
baılamıılar, bir müddet ıonra da ikisi birden ba
yılmJılardır. Derhal yapılan muayene neticesinde 
Osman ve Muıtafanın havagazinden zehirlendikleri 
anlaşılmıı, ikisi de hemen hastaneye kaldınlarak 
tedaYi altına alınmışlardır. Zehirlenme hldisesi teh
likeli bit vaı.iyet göstermekle beraber derhd ya
pılan tedavi ıayeıinde herhangi korkunç bir neti
cenin l>ııilne geçilmiı ve amelelerin hayatları kur• 
tatılmıştır. 

Yaptığımu: tahkikata göre, havagayı ~irketinde 
çalıtana bu amelelerden birinin iımi Osman, diğeri· 
ninki de Mustafadır. Osman ve Mu11tafa dün D ul
mabahçe de hava gazi borularını tamir ederlerken, 
borulardan sızan bavagazi cereyanmın te'ıirine 
maruz kalmışlardır. EvvelA hiç bir ıeyin farkında 
olmıyarak iş gören iki amele, aradan biraz vakıt 

Bir Senede 
-- - ---

Adliye Doktorları Birçok 
lıler Gördüler 

lıtanbul Adliye Dairesinde 
vazife gören AdJiye Doktorları 
geçen bir sene zarfında muhtelif 
Adli hAdi1elere ait 2354 muame
le yapmıılardır. Bu muamelelerin 
1862 taneai bu hldiselerden bir 
kısmına dair yazılan raporlar 
teıkil etmektedir, Bu raporlardan 
(553) il JBf muayenelerini ve 354 
rapor da dayak iddialara nzerine 
yapılan muayenulerdeo ibarettir. 
Ayrıca 138 yaralama, l t7 mll
meyy!ı.lik, 105 hapıe mani baa
talıkl u, 9 gebelik, 72 hukuki 
muayene, 63 bikir izalesi, 69 
11bhl muayene, 4 ademi iktidar, 
17 çocuk dDıOrme, 12 Iİ•ata 
muayeneleri yapılmııtar. 

Nuri B. Vefat Etti 
l.tanbul Birinci Mil•tant'tl Nuri 

B. •ki p.denberl fHla ra1'ataıa bu
lunuyordu. Nuri 8. nYel si .-On uat 
onda d ı maj" neafiatfen vefat etm 9tir. 
Cenueai dün b6tiln Adlire erkiaının 
l9tirakile kald1r1lm11hr. 

Bir Bahtiyar 
Tasarruf Cemiyetinin Bü
yük ikramiyesini Kazandı 

KAnunusaninin birinde Anka· 
rada çekilen yerli mallar piyan-
gosunda bllyük F ord otomobili 
Adanada Ziraat Banka11 Mura• 

Şapkaları 
Çalarken 
Tutuldu 

Polis evvelki glln )Aman bir 
şapka h. r1ızı yakalam:ıhr. Yaptı• 

tımız tahkikata nazaren, Siirt'li 
Hasan iıminde bir Hbıkalı evHlki 

gün Kantarcılar caddesinde Os
man Efendinin kahveaine gitmit 

oturup bir çay içmiı, bir az ıonra 
parasın vererek kahveden ayrıl

mak istemiştir. Fakat Hann kah
veden çıkarken kapının yan ndaki 

aakıdan bet tane ppka çalmıt. 
hepıini paltoıunuo altına koyarak 

kaçmaya baı1amıtbr. Me1elenin 
farkına varan kahveci Oıman 

Efendi bu yaman hır81ZID arka
aıadan kotmuı •e yakalayarak 

ıapkalan almıt. nbıkall hırsızı da 
poliıe teılim etmi~tir. 

Şimendifer Kongresi 

Btr Sarhoş 
Tabancasını Çıkardı Fakat 
Ateş Edemeden Tutuldu 

Musa isminde biri kendini 
biJmiyecek derecede 11rhoı bir 
halde Sirkecide bir tramvaya 
binmİf ve tramvaydaki yolculara 
urkmtilık etmiye bqlamıttır. 
Ayna tramvayda bulunan birkaç 
polis memuru Muaayı tramvayd•n 
indirmek iatemiıler, fakat Musa 
tramnyban ineceği yerde ağlz 
do!uıu küfilrler savurarak me
murlann ftzerine hOcum cür'etin
de bulunmuttur. Bunun ilzerine 
tramvay durdurulmuı Ye memur
lar Musayı yakalayarak tr•na fay-
dan aıağı indirmiılerdir. THm
•aydan indirildikten ıonra kara
kola g6tlr0lmekto olan Mu.., 
bir aralık memurlann eliadea 
kurtularak birkaç adım ilerliye
rek tabanca çıkarmaya ye.lten-
miıtir. Fakat tam bu 11rada po
liıler Ozerine ablarak bu tehlikeli 
aarhoıu 11msıkı yakalamıtlar, 
karakola götOrmütlerdir. 

Kaçakçılık 
Dört Maznunun Muhake

mesine Başlanıldı 

okuma odalan teıi•I Ye- balkıa 
oaalarda muntazamen okutulı• 
meaeleıi ıöriltilJeeektlr. Hal e~~ 
de halka faydala bil.ıler de °'~
ı~eekt'r. Odalar daha ziyade kail' 
balak yerlerde aça!aeal.tır. 

Erenköy W.ezunları 
Erenk6y kız liıeıf meaunlan ceflf: 

yeti tHafından bu a)'ln on do" u&Ull 
perıembe •ünil Tokatl yanda bir 
ziyafeti verilecektir. Ce niyet aHI 
öoümilzdeki per4embe arün6 
tJeıte Beyotlu Hi,.llahmer merkeı,.. 
de bit içtima yapacaklardır. 

iki Ahpap Ça VUf 
Ahmet Vft Sefer fımiade iki ıalıll 

kalı Oıkldarda Şeyhc:am 1 cin .. ıadl 
bakkal Nuri Ef.nin dlkktnı 3n0n 
bulun- bir çunl pirinci çalarıll 
bakkal Ahmet Efendıye aatarlarktll 
yakalaamıılardır. 

Müfettişlik lmtiham 
Öle TedriHt MOfettiflit için yakut' 

da bir imtihan açıl•ealcıır. Mrıfettlr 
lite talip olanlana miHarı bayd 
fazladır. imtihanların net ceal derhal 
M.arif Veklletine bildırileeek •• 
kazananlar memlekeci• muhtellf 
yerlerine l'Önderileeelslerdir. 

Talebenin Stajı 
YGkuk Ticaret Ye li. bAt mektelııl 

birinci ıınıf talebe1I da. t oeal .. rını• 
neauetl albnda A1nn1aray'clald 
ittihat Detfrmeacllllı Şirketinin ua 
f abrlk .. ını •umitler H kendilerba• 
tiear11t emtfaıı tatblkab dualerl l'lfı• 
terUmlıtır. 

laarıf MUdUrleri Arasında 
Ankaradan ıebrlmlae akHd .. 

haber len •"" yalııada Ma • rif Ml
dlrlerl arasında baat tebeddilllef 
olacaktır. Edirne Maarif MlldürO Sallla 
Bey Aydına, Aydın Maar .f MOdftıl 
Fikir Bey Bunaya, BuH Maarif 
MüdDrG Celil Bev A.- ı:.ı •• ucye nak• 
ı • .ın-ı,ıcrdir. l•tanbul iık Tedrf•at 
Milfetti,lerinden bir kı•mınıa da ball 
Vıllyetlere Maarif lılüdlrü olarak 
ıanderUecek'.erf ılylenmek ee'r. 

lspanyamn Yeni A11kara Sefiri 
Madrit 9 lapanya'aın Türkiye 

Ortaeleçlsf M. Ariıtoıui, Norveı 
ortaelçi iğin• nakil Ye ta.ı in edil• 
mittir. 

bpanya'nın Millno konıoloıu M. 
Palençia Ankara Ortaelç Ujine tayin 
olunmuıtur. 

Taksimli/erin 
kıplarmdan Hurrem Beye isabet 
etmiştir. Milli İktısat ve Tuarruf 
Cemiyetinin İıtanbul ıubesi 
otomobili Hurrem Beye derhal 
gönderecektir. Diier kazanan
lann liıteai de bugftnlerde 
lstanbula gelecektir. 

Evvelki gtln Sirkecide, Şark 
şimendifer kumpaoyaımda yapı• 
lan içtimaa dtin de devam edil· 

miştir. Yapılan tetkikata nazaran 
bu ıcne nakliye Ocretleıl geçen 
aeneye niıbetle daha az bir ye
kiin tutmaktadar. Bu auretJe tren 

tarifelerinin tenzili için yapılan 
müracaatlar, henilz şayana kabul 

görülmemektedir. Diin toplanan 
murahhaslar bazı idari ve dahilt 
meseleleri konuşarak dağılmıı· 
lardır. 

Dün adliyedeki ( 9 ) numaralı 
ihtisas mahkemeıindo kolonyacı 
Abdullah, çırağı famail Hakka, 
milbürcil Artin ve Mustafa Efen
dilerin mevkufen muhakemelerine 
başlanılmııtır. Bunlar, dOkkAnla
nnda kaçak çakmak tap Ye 
sahte mübürlll kaçak iıkambil 
kiğıdı bulundurmak cllrmile 
ıuçludurlar. DünkU cel1ede bir 
çok phitler dinlenilmiıtir. Muha
keme gelmiyen tahitlerin celbi 
için başka bir gllne bırakılmıfbr. 

Şikayeti 

lki Börekçi Arasında 
Beşiktaşta oturan seyyar bö

rekçi Hüseyin, Beşiktaı iske'.e· 
sinde börek satmak iatiyen Salim 
isminde birisini oradan kovmak 
istemiştir. Bu yüzden aralarında 
çıkan kavga neticesinde iki bö
rekçi biribirlerioi vurmuşlardır. 

Ym<selen Tahviller 
Diln borsada düyunu muvah

hide atmış - kuruş otuz paradan, 

Anadolu hisse senedi 23,50, Ru
meli şimendiferi 5,75, Bon Ana
dol 46, Anadolu tabvilAtı 42,50 
den muamele görmüıtür. Aslan 
çimento fabrikası tahvilitı da 8 
liradan on lira yetmiş kuruşa 
çıkmıştır. 

Buğdtty Fiatreri 
Dün Anadoludan fıtanbula 

on vagon ve yüz çuval buğday 
gelmiş, iyi mallann okkası yedi 
kuruş on paradan aablmııhr. 
Afyon üzerine hararetli muamele 
olduğundan afyon fiatleri ,Ok
ıelmektedir. 

Taksimde Ta?lmhane meydanın• 
daki Yenimahallecle oturanlar ıs .. 
yoj'lu Krıymakamhtına müıterek bir 
iıtida vererek •okaldar lç.nde hili 
biıiklet ve motoıiklet kullamldı• 
ğıo•, bi ıhaHa cuma, pa:ur ve bayram 
günleri yeni sokaklar<!an geçmek 
milmkün olmadıtı l~io elim bir ka• 
zaya meydan verilmeden bun :arın 

menedilmuini lstem itlerd r. Ayrıca 

bu mahallelerde motoa klet srGrOltü• 
•Ündea ye korne aninden rabd otur• 
mak mBmkiln olmadığını da llhe 
etmitltırdir. 

jon Postanın Resimli Hikige si: Pazar Ola Hasan Beg Digor Ki: ı 

- Doktorluk Avrupada çok 
ilerledi Haeaa Bey •• rıne .• 

lıleıniyea bir kalbin ye- .... Yenisini tak ıp t ıkır takır 

işletiyorlar. Bu giditle i•liba 
ölUleri diriltecekler .. 

11111(/1 

1 

Hasan 8. - Bunda şaş lacak 
ne var aı.izim, vazifelerde kllçOk 
bir değifiklik.. 

1 

.... Doktorlar ılmdiye kadar 
ya11yanları öldOrOyorlardı. Şimdi 
de demek oluyor ki llenleri 
yqatacaklar 1 



~.,;d :- - l 
run<Ja~zcatımızın çoklu-
fir. dercedilememiş-

ti ·~. - ..• y ..... ·~-. ··-
unanis a da 

l<abin; -
• l\ıt Buhranı Tekrar 
'' ıvıı Ba l ? 
•fa Atina, 9 ş ayor 
l' tırı An (Hu u t) - M liyo 

' .' tr Na .. 1 tglclopuloıs, Baıvekil ve 
:at • ' ar ·ı ıııd,. . ı e bUtçenin tan-
•t'f " ıh . • e"ı tıtuıı d urn v u d 1'-ı , nıi r ş g n en 

" ~ ır. 
110cli 1 e}danbcrt tatil yap n 
)Q 'il ıtıob' 

1 • ~.illerde uıaııın topl nac ğı 
>••ile ı_ buhr n iktasadt do

t •a,,.• ·ı ıtabin d 
• •lif ~1 olan l'I c pek mühim 
••kaıı bUk· Maliye Naıarmın 

tad r. U'lletiıı ın vl<iini Hrı• 

; Yuna_M_ ı· . 
• At· n ec ısı t. •ııa 11 -~1~crı ta~O (Hu usi) - lki y• 11 !lkb Uıan b 1 •dilmiı olan Mecliıi 

lır. liuı ugun içtim a baıhya· 
~ •nlatt t~rnct iki aylık icraa• 

• ~k·s tdil: lan ıonra yeniden 
1 k11nunt cek vergi! r hakkın· 

ı: B ~ •ı•cl:•• verecektir. 

i s. ş·· 0rçlar itilafı 
Ukr·· -1 u B. Bugün Grupta 

1 
Attk~ahat Verecek . 

~ r. er~ 1 10 (Hu usf) - C. 
it tçt., ltiı~fı bugl\n toplan cak, 

ı .;b Crupt nı ınUı kere decek· 
• at ,,.~ a Sar ç oğlu Şllkrn 8. 
Ş '•tektir. 

~~e;f abrikaları 
t,. . f-b:jt 9 - Eıkiıehirdcı ıe-
etilld asının inıa mahalli 

'liltf ' ihrı f İld tu 1 a zuhur etmiştir. 
l\) ~ b bir iki glln zar
t tıka111:lledilem diği t kdirdcı 
lft~'4tfelskiıchre altı kilomet• l.t• k e HilAliahmere alt bir 
1 ·~k,t lltulnuuı mukarrerdir. 
~t~0.kt,ı,~' 9 - HUlcQmetle ba· 
'-• ıçiıı l( dt itllAf hlllıl olm • 
ıtıı 111'tt ku lracabey ıek r fahri· 

• ltıUnıkulınau ancak ael c•k 
İ'l ~ ol caktır. 

ı.ı ... ~:lnzetlerimiz 
~,~il,ı ':•, IO ( Huauıl ) - Bey· 
a. l:•ı.ı ~bfel rnUkifah için Bursa 
lttil 'll~ih e et Beyle Ruşen Eşref 

~lttd' n mma nam:r:.t gö .. 

~ill ·:._ __ 
ı.t ~ıı~~t Meclisinde 
l'ntt~tclis~' . 1 O ( Hususi ) - Mile 
di!~l\J)' il nıF dUnl ü içtimaında 
il • "• s~ .. ranaa ara ıon akte
~ di~ ~•lr rıyedeki emlakin iade-
~ t~~ td'J 0.1 n mukavelename 
li~ lll ~U~troı , Hariciye Vekili 
'-'11lit\ddtt U B. eml kin iadesine 

• Ct Uıerinde izahat ver• 

a '~ıs; Sefiri 
ı' ttı t •cf i · 
t tt 'llltt rı Abdiilmelik Hamıa 

llitt; .\llk en l<abireye gitmek 
v t, tadan ~ehrimiıe ~el· 

1 ~l\' -----
Poı~·~~Yunan Sefiri 

SON POSJy 

[Son Postanın Resimli Mda!esi 

- Doııtunun iyiliğini ı8yle, dü • 
mnnının no iyiliğinden, ne de fena· 
lığından bnh et. 

=-= 

• z z. 

2 - Ölll dirinin ı:öznno açar. 

• 

a ltalgan Sözleri D l 

3 - Fena bir anle,ma, iyi bir 
dnvııd n dnhıı iyidir. 

• e ı 

s işehir' de Büyük Hazırlı apıldı, 
ak Sabır ız ı la Gaz·yi yo • 

Ankar IO ( Huınıl) ~ Re:ıicUmbur Hz. nin 
ıeyahat programı tesbit olunmuştur. Gazi Hı. önü· 
nıllıdeki paznr veya pazartesi gUnU Aukaradan 
hareket buyuracaklardır. Seyahat bir buçuk ay 
devam edecektir. 

Seyahat programına Silifke, Adana, Mer in ve 
Gaziantep te d bildir. lıtanbul programa dabil ol~n· 

maki beraber lımirdcn sonra BllyUk Rei in ls-
tanbul tarikile vdetleri muhtemeldir. 

E kişelıir10 (Husuıi) - BUyUk mllncl Gaıi Haz-
retlerinin bir iki 2Une kadar ıeyahate çıkacaldarı 
y ilk merhalede Eıki,ohre uğrayacakları haberi 
burada sonsuz bir sevinç uyandırmıştır. 

1 
Pek uzun senel rd nberi bllyUk mllnciyi uk 

defa aralarında gör6cek olnn Eaki ebirliler bUyUk 
bir istikbal programı hnzırlııdıl r. Dünden itibaren 
ıehJr baştan baıa donntalımya başl ndı. 

Beladiye 9ehrin Köprübaşı denilen dört yol 
ağzmın dört köteslne biribirine bağlı birer takı 
zafer yaptırarak bu takları kıymetli yazılarl vo 
ampullerle ıll ledi. 

Gazi Hazretleri Buyuk Poı· uk oteline miaafir 
olacak şereflerin bOyUk bir balo 

ki Paralar ası 

Ankarıı, 10 (Husuıt) - Haıırlanan pnra de· 
ğfştirme talimatnameai buglln meriyete glrmiıtir. 

Bu talim tnameye nazaran seri ve ııra numara-

dan ckıilmemit n z bir eri vo blr 11ra num rala~ 
nnm açıkça okun bilmeıi oartile tam bedeli muk ... 
bilind değiştirilecektir, 

Birden f ıla parçalardan mfü·ekkep ol..o evrakı ları ve Maliye Vekilinin imzası bulunan her evrak' 
D kdiyı r nk ve yaıdarı belll olmak şartile kirlen• 
miı dahi olsa ç rçeve içinde ekıikliti olmadıkça 
tedavili edebilecektir. 

Mlinderecata kolaylıkla okunacak derccod kir
lenmiş, yağlanm:ı veya rengi uçmuı v y parça• 
lanmıı, ytrblmıı veyahut ta yanmıı vo kavrulmuı 
evrakı nakdiye yenilcrile değiştirileccılctir. 

nakdiyelorin yni eri e ıır umaralarını 
muhtevi ol n iki parçası değiıtirilecektir. Ancak 
bu iki parça Uıerinde t mamen bulunmuı 
ll\:ıım gelen eri vo ır numaralarından biri veya 

Bu nevi evrakı nakdiye çerçeve içindeki kı ını· 

ikisi kısmen diğer parç fi.zerinde kalacak şekilde 
b6lilnmUş 1 e iki parça yanyann getirildiği zaman 
ayni evrakı nakdiyeyi te9kll otm k ıartile değişti• 
rilecektir. 

Şimendiferler İç·n Sivastan 
Anıerikadan Bir Müte

hassıs Getirtiliyor 
Ankara l O ( Huausi) - Dev

let demir yollım idaresi teşkilAt 
ye tarifelerinin ialahı için Ame
rikadau M. Şarlbel i minde bir 
mUteha sı getiı·mektedir. MUte· 
bassıs mem}ef<etimiıde llç ay ka· 
lacalc ve .yimendiferlerimizi tetkik 
ederek raporunu verecektir. 

Yeni 
,,,. 

ararname . 
Auk ra, 1 O (Huıu t) - Kon· 

tenjan kararnamesi ile bu husus· 
daki mali lrnrarnameler yür. yirmiyi 
tecavOt. etmiştir. Bunlarm hepsinin 
ahkAmmı bir kararnamede topla· 
m k k rarlaşttrılmıştır. 

Erzuruma 
Yeni Hat fÇin Ankara'd 

Müzakere Yapılıyor 
Ankara, 9 - Siva - Erzurum 

demir yolunun Jnıaatma ait proje 
Nafıa Vekaletinde tanzim edilmek 
tııeredir. Hab r aldığımız naz • 
ran bu proje. it için p ra kon• 
mak ve bunu uzun vadelerle 
almak, inşaata mOmkUn olduğu 
kadar kısa xaınanda yapm k ve 
6deuecek paranın bonolarla vo 
mdtedil bir faizle kapatılmaı:a 
e a larını ihtiva edecektir • 

Sivas • Erzurum hattı mllnaıip 
bir noktadan ayrılacak bir tube 
ile Malatya'da Feyıi paşa· Diyar
bekir hattı ile birleoecektir. 

Bir ecnebi grupla yukarıdaki 
eaa hır dahilinde görU9Ulmektedir. 

İktısat Veka etinde 
Bazı Değişiklikler Olacak 

Ankara 10 ( Huaust )-İktısat 
Y kilcti erk m arasında değişik· 
likler olacağı Sanayi Umum MU· 
dl\rlUğUo e ki Umum MUdUr 
Recai Beyin getiril ceği, Maadin 
Umum MUdrlUğllnede Bekir 
Vehbi Beyin tayin edileceği söyw 
lenmektedir. 

Şimdiki Sanayi MUdOrU Tica
ret mum sillilderinden birine, 
iş Bankaeı büro ıeflerinden 
Mümtaz B. de lkhsııt V ekli o ti 
MUdilrlnklerind n birine tayin 
edilecolderdir. 

Gizli Emlak 
lzmir 10 ( Hu usi ) - Burada 

mUbim miktarda gizli emllk 
meydana çıkarılmııhr. 

~rn:llldnll uuan ıcfiri M. Sakero· 
tth-ı '~e.~ .hrimiıo gelmit ve 

A. tıknı t kdim etmek üzre 
l>, iltrı}n harel·ct etmiştir. 
'\1t ....__ r·--------

df ~t'fltlClp Fiatleri 1 s TER lrNA N, İSTER iN N A! flatı rlliı:ı tn •b 
ti ~ ' !as ı MüdU ·· H -~ r b y ru am 

• 'tıe~ ~ ~~ıtıd mekte~ kitapları 

l ~tt A. a vekalete izahat Sve __ ,:~aya gitmi,tir. 

ıı,, .th . ru vazör Ü 
bir 1 lınl<ınııu ıa v 'k 

.,..,e l rem e 
ç truvaıörU ael-

Galat saray kulübil bu scıno lik mr.çlarında hiç 
Orıılt edilmed"k takımlara kar~ı mağlup oldu ve 
herkesi hayrc1tte bıraktı. Bu mağlQbiyetler'n Hbeblni 
anlat m bir Gl\latuııray'h diyor ki : 

.. - P..ağ übiyctlar n telô.f. t ve hutalı~tn t•dnvisi 

1NAN. I 

çıareıııl, takımın brfına büt(ln oyuncular üıı:erinde na(fıı: 

olabilecek bir başkaptan getirmektir. Bu y pılıraa 
lik maçlarının ikinci devresinde bu mağlübiyetlcrl 
telifı edebilir, hatta umumi ta n.fto lk"ndliğl veya 
üçilncülüQ'll l.aumabllirla. ,. 

T t 

KAounuuoi 10 

Terkos 
Hikayesine 
Dair 

---------- N. S. 
Gazetelerin baş Hyfalarınd 

t rko , ikinci sayfalarmda terkoa, 
beşinci, altıncı sayfalarında ter
lcos, terkos, terkoı. Terkos; epey 
zamnn unutuldulctan &(,nra tövbo
krtr olmuş bir nbenin itibarile 
yine dillere dolandı. içinde ziya
feti r kaynaımıya başlayan terkoa 
çorbas.na ben d bir tutam tuz 
atayım, dedim. 

* Yusuf Ziya Bey, bu bah e 
dair yazı nm eonunda: 

"Terkostan şikftyet için belki 
T rlcos GölO kadar milrek'<ep ve 
t~rko boruları knd r kalem kul· 
lamın muharrirler, resa mlar ter
ko un Belediyeye geçmesi karşı· 
smd \erkos musluğu gibi kuru
dular. Sütunlarımızda bir damla 
sevinç yok,, diyor. 

if 
Aklama bir hiklye geldi: 
Bir hatuncağızan •• adamakls 

mal tükenmez, bak klııam 
'Vermeden,. fehva ını fel efe edin
mİ§ bir koc sı varmış. Kadın 
boyun iıter, dam, b bire "olur., 
dermiş. 

Akşamın blrind kadınc ğ11 
koca ından bir yUıUk iıtemiş. 
Ad m: 

- H yırlı ı il sabah olsun, 
istediğin yUzUk değilml? Yarın 
parm ğmd bil 1 Demiı • Sabah 
olmu , akşam olmuş, haft gelmiı 
ay, aylar geçmiş, yllzllk gelmemİf. 
Fak t dam. Ya: 

- Bu ay b şanda muhakkak 
alırım! 

Ya: 
- V h vah vah, unuttum, 

hele bu ayda geçıln, yer göğo 
çıkı yllzUk gelecek! 

- Tu unuttum, Fakat artık 
bu efer taş çatlaı ilk itim onu 
olm k olocakl taaalanmal kabilin
d n v itlerin rdmı, araıını hiv 
k snıemi;,, radnn ekiz s ne geç
miı. Yllztik b IA ielecek nihayet 
birıllu d m: 

- Karı, demlf, yUKUğU aldım! 
- Nerede? 
- Aşağıda! 
- Pekil 
- Yahu, yalnız kuru bir "pe-

ki,, mil d nir, hiç olmazsa yarım 
etııla bir teıekkUrcnk demi yok? 
kadm: 

- Efendi, demiı. teıek-
kUrUn hem kandillisin edece
ğim. Edecıeğim amma inanamıyo· 
rum. YUzUğU parmağıma geçirip. 
baldmma bir çimdik ahp rliya 
görmediğime emin olmadan senin 
vadinde durduğuna inan rnıya
cağım!.. 

* Belediye çalışıyor, hattA getir-
tilecek mUtebassı için Uç bin beı 
yllı lira ayrılmış. Belediye k senin 
ağzını açmış, fakat mu luklar b IA 
tıkalı. Ne yapalım Belediyenin 
hakkı var. Senelerdir paslanmıı 
borulım temidomek, knflenmiı 
çeımelere su getirmek kolay 
değil. Fakat ben; ne de olsa. 
musluklarda bol suyun akışını 
görmeden, bir tırılhnıo eski act
ları unutturacak teranesile vun
madau teıekkUre başlamayı acele 
buluyorum ve bekliyorum. 

Radyolar Kanunu 
Ankara, 10 (Hu ust) - Adliye 

encUmeniode müzakere edilmekte 
olan raayolar kanunu bazı t dilat 
yapılmak Uzero hllkumetç geri 
İt;tenilmiştir. 

a 
Bu &ece şehrimize ille def 

k&r yağmıı,tır. Kar dev m etmek· 
tediı·, fokat suluscpkeu h :ind 
olduğu için yerler kttr tutma.tu _tal'. 



4 Sayfa 

Memleket Manzaraları 

Fenike Halkı 
Zelzeleye Çok 
Alışkındır 

F enilte, (Hu&ust) - Geçen 
yaz aylar. çok kurak gitmiıtir. 
Bugftnlerde mebzul yağmurlar 
beklendiği halde Alagır çayında 
bilo bir damla s;u kalmamıştır. 

Bu çayn suladığı ~eniş tarlalar 
kAmileo boş ve ekilen kısımlar 

da kurumuştur. 
HasköyU'nUn tatlı ve ve oefiı 

portakal bahçeleri bile suya has• 
ret kalmıi, geçinmeleri bu yllz• 
den olan bahçe sahipleri çok 
zarara uğramışlardır. 

Sonbahar F enikeoin yağmur 
ayları olduğu halde faaılah bir 
iki yağmur yağmıııa dn arka11 
keıilmiıtir. Ekilen gflzlük arpa, 
buğday mahsulleri kurumaya 7llz 
tutmuştur. KAnunlar geldiği hAl• 
de sllrekH ve dolgun yağmur 

yağmamuı çiftçileri yaaa di\· 
ıürmıtOr. 

Fenike t\trafı dağlarla çevrili 
çok Yolkanik bir muhittir ve her 
umaa zelzele tehlikesine maruı• 
dur. Bu hale ahalisi ahşkm oldu
ğundan ahvali tabiiye addeder. 
28 K. evvel 932 gecesi iki defa 
fasılalı ve oldukça tiddetli zel· 
zele olmuı ve bu hareketiarz 
ihtiyar çiftçiler arasında geuig 
dedikodulara sebep olmuştur. Bu 
lhtiyarlano zihniyetlerine göre bu 
aallaotınıo bliyllk bir kuraklığa 
işaret olduğunu ileri allren!erin 
deyişlerine bakılırsa F enikedo 
bntUn çayların yaz mevıimlnde 
kuruyacağı muhakkaktır! Hor 

eene bu mevıimlerdo Fenik eyi 
çeviren dağlar kimileo kar ile 

&tllltı bulunur ve Fenike aakin· 
bri aonbahar baYuı yaııyarak 
bu karlan yalnıı daglarda g&Or
ler. Halbuki bu aene dailıra 
kar da yctmam·ıtır. 

Düzce'de 
Belediyenin Sinema 
Binası Kiralandı 

DOzce ( Huıuıl) - Belediye
nin birkaç aene evvel inşa ettir
diği sinema binası boı ve metruk 
Taziyette idi. Aksekili bir genç 
bu binayı iki aene mllddetle kira• 
lamıf, tadil ve tamir ettirmiş, ıon 
ıiatem makinelerle techiz etmiş· 
tir. Halk ıiocmanın fecliyete 
baflamasmdan çok memnundur. 

Düzce' de Cinayet 
Düzce, ( Huıust ) - Akçeıe· 

birin Göltepe köytlnden Mitat 

oğlu Rifat köyüne gitmekte iken 
yolda tabanca kuJ'funu ile öld6-
rl\lm6fttır. Cinayetin kadın 1tı· 
:annden ika edildiii tahmin edil
mekte ve faili aranmaktadır. 

Düzce'de Kar 
DDzce, ( Huıuıt ) - Burada 

dUndenberl kesif miktarda kar 
yaimtya başlamııtır. 

Ramazanın birinden itibaren 
btıtlln camilerde ezan Ye kamtıt 
Tftrkç.e okunmaktadır. 

Bir Hırsızlık 
Dnzce (Hususi) - Üskübide 

gllrcü llyaı Efendininl hanesine 
gece lıırsız girmiı, 80 top mani· 
fatora çalı nmıştır. Şnphe Uzerine 
çarşı bekçisi monla Hüseyin ya• 
kalanmış, adliyeye teılim edil
miştir. 

.·· .. SON f,OSTA 

Samsun Yerli Malı Sergisi 
Pek Mükemmeldi 

8•rglnln meth•ll ve kUfal rHml yapllırkan 

Samsun ( Husuel) - Tasarrf ' edilmesindedir. Bilhaua inhisar-
alyaıetimwn ıyı bir propa· larımızın, lpekişin, Eczacı Ekrem 
ganda vaaıtnsı olan l'erll Hamdi Beyin pavyonlan göz ka-
malı •ergileri gUn geçtikçe ma~tırıcı birer güzellik san'at 
her ıınıf halkı alAkalandıran birer nllmuneleri<lir. 
milli mUessese nUmuoesi oluyor. Eskişehrin, Buraa'ntn, An .. 
Samıun'da açılan " yerli mallar kara'oın, İstanbul'un bem başla 
sergisi " do bu vasfile, en ön fabrika \'e ticarethanelerinin işti· 
1afta mevki almrı bulunuyor. rak ettiği bu ıergf bir TGrkOn, 

Samıun ıergisinin aatıcı ve en basitinden en lnkallne kadar 
alıcı zUmıeden gördllğU rağbeti, her türlU ihtiyacına cevap vere· 
ilk iki gilnde on bin kitinhı ziya· cek Lir :ıenginliktedir. 
ret etmesile ölçer vo anlarız. Bu Herkes milll mllesseıelerimizfn 
aıuvaffakiyet biraz da tertip be- ecnebi mallarını ergeç zarafet ve 
yetinin çalııma tarzında, ıcrginio, metanet itibarile geride bırah:a• 
cidden kmurıuz tertip ve tanzim cağına İmP.n ederek, aevioç ve 

Bayburt' ta 
Ramazan Geceleri Çok 

Hoı Geçiyor 
Bayburt ( Huıuıt) - Ticaret 

Oduı lntibabab ikmal edilmiı 
riyuete Anfeyl zade Muıtafa, 
ikind reiıliğe De•eli zade HO· 
nmettin, azalıklara da ldriı ağa 
zade Şahin, Hacı ldriı zade Ali, 
Dursun zada Snleyman, Mangan 
zade Hcfız Mehmet, Molla Hııaao 
zade Haa n Ef. Jer ıeçilmişlerdir. 

Bayburt'ta havalar iyi g~t· 

mektedir. Her sene bu •akitler 
kapnoan Erzurum • Baybu:-t r<>
lunda havaların iyi gitmesi dola· 
yııile otomobil ve kamyon ıefet· 
lerl tadil edilmemiştir. Bu :sene 
bu cİYarda kıtın tiddetli olmıya· 
cnğına hnkmedilmektedir. Rama• 
ıauda bu ıene memluketimizde 
çok neı'eli geçmekte, halk iftar· 
dan aonra ıahura kadar kahve 
•e luraathanelerde eğlenceler 
tertip ederek gllndllzkn yorgun· 
luklannı bale etmektedirler. 
BayburtuHOkümet Tabibi Ali B. 
tel-fi ed~ek baıka bir yere nak• 
ledilmiıtir. Ali Bey kendisini 
Bayburt'lulua ıevdirmit bir ıattı. 

Sinop'ta 
Kar Fırhnası Boyabat 

Yolunu Kapath 
Sinop 8 ( Huıuıt) - 3 gDn• 

denberi kar yağmaktadır. Devam 
odon kar fırtınaaı ıebebiyle Sinop
Boyabat yolu kapanın tbr. 

&lnop Fırka kongra1ıl 
Cumhuriyet Halk fırkası vi!A· 

yet kongresi, bugUn açıl<lı . Vazi· 
fesi nihayet bulan idare heyeti· 
nin iki senelik icraat ve mesaisi 
takdir edildi. Koııgre mesaisine 
devam etmektedir. 

Gönen'de 
Anlaşamamazlık Yüzün

den Bir Hadise Çıktı 
Gönen ( Husuıl ) - burada 

mUe11if bir hidiso olm111tur: 
Tabaa klSyllnden Mustafa orman
dan rubıataız kestiği bir miktar 
ağacı köye getirirken yolda Or
man Fen Memuru Saı.battin Be7 
tarafından görUlmUı, Salihattin 
Bey Mustafayı yakalayip hakkın
da muamele yapmalı Uzere köye 
getirirken odunların yüklü olduğu 
merkep metruk bir patikaya 
ıapmıstır. 

Mustafa ınerkebinl tutQJak için 
bu metrük patikaya aapt ğı 
zaman Sa!Ahattin Bey kaçt ğı 
:zannına düşmüş ve arkasından 
( Durl ) diye bağırarak korkut .. 
mak için birkaç el silAh ııtmıştır. 
Bunun lizerine Mustafa geri dBn
mUş, fakat o esnada merkebi 
yakaJıyan SalAhattin Beyin eline 
tiddetle birkaç aopa wrmu~ur. 
Sallhattin Bey de bu tacavz 
karııımda derhal ailAhma sarıl
mıt Ye Mustafayı ağır surette 
yaralamıthr. Adli tahkikat yapıl
maktadır. 

Karaman'da 
Havalar Çok Soğuk Ku

raklıkta Var 
Karaman (Hn•ual) - Ha•a

lar çok ıoğuk &İtmekte, don top
rağa 10-15 santim işlemektedir. 
Çiftçi tohnmlann dondupndan 
korkmaktadır. Kuraklık ta devam 
etmektedir 
~ inhisar ldarsl şimdiye ka

dar kasabamızdan 000 bin kilo 
llıüm mubayaa etmiştir. 

'f-. Burada herşey çok ucnı;· 
dur. Bir tavuk on kuraşa, bir ok· 
ka en all pastırma e!li karuıa 
aatılmaktadır. 

iftiharla göğsll kabararalt geziyor. 
Yakın bir atide Serailerimizin 

ecnebi mala karJlsında feragat 
ve tercih beldemekt~n mllıtağai 
kalacağına biç füphe etmeyiz. 

Trikotaj, balı, ev ta!amlari, 
elbise ıapka, Soba, cevahir, keh
rUba, ıigara takımlar1, çakı, ko· 
looya, esans, UzUm, incir, paıta, 
ıeker, tıbbi milstahıarat satan 
daha birçok pavyonlar 6nUnde 
en zayıf kanaatlerin değişmeme-

11inc imkAn yoktur. 
Sergiye iştirak edenler için 

Devlet dcmiryollan idaresi %40, 
Seyriıefain idareai de % 25 ten
zilat yapmııhr. - l\ıL Kizım 

Andifli'de 
Bu Kazaya Ziraat Bankası 

Şube Açamaz Mı? 
Andiili (Huıuıi) - lçanadolo

nun her tarafında kııın bqladıp 
Ye meb?ul yağmurlar yağdıiJnı 
gazetelerde okuyoruz. 

Kinuousanl ayma girdiğimi:a 
halde ka;::amızın sahil kısımlanna 
ıioıdiye kadar hiç yağmur yat· 
mamışhr. Devam eden kuraklık 
dolayısile çiftçilcrimiı. çok mUıkil 
vaziyete c!üımlişlerdir. Palamut, 
buğday ve keçi ihraç eden kaza
mız halkı yağmursuzluk ytizünden 
çok sıkıntı çekmekte ve batta 
köylüler hayvanlarını ancak on 
giinde bir aulayabilroektedirler, 

Bugünlerde Meis, Radoı •• 
lskeoderiye'ye buğday, p&lamut 
Ye keçi ihracata aıklaıtığından 
yağmurauzluğun verdiği urarlan 
a:ı çok telifi edebilmiftir. Yağ
murauzluk ytızünden Ye Ziraat 
Bankasının bulanmaması dolayı
lile Meiı aermayeaile tedvir edil
mekte olan ticaret te 1ekteye 
ağrıyacaktır. Kazamııa bir Ziuat 
Benkasanm toıisini Ctımburiyet 
Hük6metimizden aabınızlılda bek• 
lemekte1iı. ----

Afyon' da 
latasiyoıı Caddesine Parke 

Döşenecek 
Afyon ( tlusust ) - Gtızel 

bir bulvar hAlini alacak olan 
istasyon caddesi parke ile d6fe
necektir. VilAyet Daimi Encümeni 
bu işe 21 bio lira tahsisine karar 
vermiştir. Ferşiyat bir iki •ene 
ıonra bitirilecektir. Hllkdmetin 
arka tarahodaki bahçe ve yol da 
tanzim edilecektir. Hllkümet binaıı 
ıüzel bir çerçeve içine alınacaktır. 

KAnunutaal 

1 

1 
lktısat 

Dünya 
İktısat 
Haberleri 

Amerikanın lıabulHıl I 
Roma Beynelmilel zwaat 

titnıUnUn iş'aratına nar.ar .. 
tehidei Amerikanın 1932 
day latihsalAtı 197,800,000 
tali bulmuştur. Bununla 
bu •enenin buğdayı geçen 
latihıaJAttan 47 milyon 
nokaandır. Mısır istihsaJAb 

738.700,000 kentali, keten to~ 
iıtibaalltı da ftç milyoo k~ 
bulmuıtur. Bunlardan li 
geçen aenekl mahsule 
bir aı fazla ikinciıi be~11e11 
mikd11rdadır. 

Hindistana pamukla 
labnda /ngiltere "" Jap 

Otava itilAh Hladia a• 
aaana lnailterenin pamukJd 
kiyatıD1 teshil etrniştir. jn 
nin birçok mamulAtı mevsU 
rOk tarifelerinden yfiıde oll 

ılğine muamele garecektir· } 
~•manda Hindiıtan pamukltl 
halltana dair tarifeleri lngilil 
mulAtı haricindekiler için 
31 den 50ye kadar y6kselt 
lngiliz mamultltandan otao 
muklu1ar için iae tnrife 
25 olarak kalmııtır. Bu ted 
aayeıiode ,tmrliye kadnr ır 
tan piyasasını istif& edea J•; 
pamuklu1arının arbk aıai' 
Omit edilmektedir. 

Dünya IJuğdag btilı•ıall'~ 
Buğday işinde ihracatçı ~ 

lunan memleketleri Ameıik~J 
nada, Avustralya ve Ar1-:,1 
Cilmburiyetl teıkil eder. ·IJ:· 
k111m Danllp ıt>vabili 111e 
keller, (yani Macariatao. Ro 
ya, Bulgaristan ilb..) dır. O 
kısım iae Ruayadır. 

Müttebidei Amerika 
nada her 1ene vantl 125 ot 
kental butday ihraç e 
Arjantin Cllmburiyetile Af 
ralya bu ıene fazla buğda1 İ 
tihsal ettiiioden birincisi 50. 
yon kental ikincm 35 
kental ihraç edebilecekth-. D 
sahilleri memleketleri vuatl 
rak 90-95 milyon kental b 
yetiıtirdikleriden bu ıene c:i• 
milyon kental ihraç edebil 
lerdir. 

Ruıye &on ıenelerde 20, 
yon kental kadar buğday ':A 
etmittir. Bu memlekette bllfjl 
iatibıalltı 250 • 280 milyoo ~} 
raddesinde bulunmaktadır. ~I 
rupa iıtibsaltitı 610 milyoo /: 
b.I ra:1<lcıindedir. Avrupa dl l: 
leketlerinde yli:ıde on dere' / 
de bir nOfuı artmasile (balell -; 
milyon nfifuıu bulmuştur) ,,1 
raber ekmek i::Uhlikitının 
dığı görlllmllştllr. ~ 

Fakat ıon samanlarda lef ;/J 
ndl buhran ye ipizlik dol•~ 
gene en ucuz gıda olan ek lı , 
avdete bqlandığınd!~ ekıoe 1., 
tibliklta baz:lalaşmafa bati'~ 
tır. Dllnyanm boiday iıtiblj 
iatibaalattan pek u o 
buğday ıtoku gOnden ~ 
artmaktadar. Halen elde b"'!.:/ 
umumi buğday atolıa 140 ,,şr 
kentali bulınuştur. 

Havza Kaplıcal~ 
Havza ( Hususi ) - Bel'~ 

mizin, sene içinde AnkaraYicJ% 
derditl heyetle Evkaf p.ı,, 
arasında bir anlatma Yf 1~ 
Hana kaplıcalarının Evl:s oiv.'J 
bazı ıartlar dahi:ide ye 
evkaf idareaince inıaaına ııt~t'~ 
kat edilmişti. Üç ay ev~edl ,. 
fın mimarı gelmiş ıcap e e 
kikab yaparak d6nmliftiit• 
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_ iyaset Atemi . B A B İ C: 1 T I L GB Ar L AB J....__,Go_"nüı lşterı 
Balkanlarda 
Hareket Ugandı
,.an Bir Hadise Çin-Japon ihtilifı 
•ll Son gClnler içinde doğ"rudan doğ"• 
.\ 1a Balkanları, dolayıcile de bütün 
1a:;.ı.ı1>ayı tiddetlo alllradar eden bir 
.. ı tıcn n ıiyaıet ufkunda re11imlen• 

1' ba,•adıtına glSrfiyoruı:. 
" Ba h•dia , ltalya ile Arnnutlulc 
~tında fapılmaaı dlltllııülen, daha 
il ru._111 yapılmak G&ere bu1unaa 

Japon Kumandanı, lngiliz Kumandanı 
Nasihati Çinlilere Versin!Diyor 

İuk birllt tlir. 
--d~ly~ ile Arna•utluk 1921 ıeae• 
~ bır ltillfnamo imza etmiıler• 
1ıı1.• Bu itilaf mucibince, mUatakfl 
~ ktrallılc yazlyet"nde bulunan 
irtb •~utlak bir n••l italyan blmayeti 

~ etı:niıtir. 
I" ı" hinıa} e l lr doatiutun muhtelif 
S-p ara ıardır ve belli baıbcaaı, 
ilo p teb"ikHine karıı Aran·utlutu 

111 'tıaaaıc, d.a!:a dotru.u Strp nüfu~ 
-.: Arnavutluğu kapamaktı~. ISu 
\cııc:•dı temin için, icabında Italya 
'tut bııett asker! tedbirlere bile bat 
._•1 uır. Ayni zamanda Arnavutlu• 
lq f t•Iya'daa a'dıtı borç'ar vardır 
-s,:ıleria·n Bdenme mOdde~ ıeç
.\rn '. Bu faiz'ere mukab:l ltalya, 
ltt •tutıutun ban ite yarar ıran taka• 

lllı i J Ytp 1 etmek H bu ıuretlo bir taka1 
b•cı"'•k nıakaadile Arnuutluta mu· 
._ " ,n•kli için tekliflerde bulunmuş• 
._

1 
• taıyan muhaciri nakli iı tenen 

a_ 'taka Seminl nehri banaaıd1r. 
~b .. :•ı Y~t Yua-oclaryayı •on derece 
~ ulandırmış, evveli Par ia, ıonra 
t,."bira hillr6metleri nezdinde bazı 

yt b .. ' d 1 k ili uı er e bu uomıya aev et-
lta~tr. ltalyamn teklifine Arnavut
hr " lbfial>et ce•ap •ermesi, Balkan 
"1ı~QI •duı itin endişe uyandıracak 
"- ua.t:ı ze111in hazırhyabı1eceğino 
ij ~et:e ihtimal vermemek için 
~ 1

' •ebep yoktur. - Süreyya 

lfindistan 'da 
kargaşalıklar 
ıc_ Alvar, 9 - A' .ar hilkümetine 

ı.a..:•1 g elen Meoa kabilesi efradı 
p ttlerdcki putları llı rmışlar, Mecusi 
tı~·~•randan birini bir ağaca baıa· 
ı. ~ •tlamıı ar ve büküıuet aaker• 
_.: ~~~ gayret'erine uğmen mataza 

l'lkanları yağma etmiflerdir. 
ıa.a,~~6met Hkerlerl Mecıui p&pa· 

S U~hırmışlardar. "•t ek ı.t bin k il k bir ~afile h~kü· 
'-~td~ıresi önüne tforu ılerlemışler, 
"" 1 •abetlı endabtlar neticeı .nde 
~ dfln1nütlerdir. 

••le• tttedilen tebli!ld• bu ayakl11n01a 
... rlaıının har ç ten gelen tahrikat 
'ldutu yazılmıştır. 

Tokyo 9 - Şankaykuvan'da 
muharebenin durdurulmuı için 
Asyadalü lnsWz Du8babri ku· 
mudanı tavauutta bulunmuıtur. 
Japon kuvvetleri kumandam, 
muhasematın 3 klnunusanide 
durduğunu, Çinliler tarafJndaa 
tecariı 7apılmazaa muharebeye 
niyetleri olmadığına, mabadının 
Japon tabauam himaye olduğunu 
ı6ylemiı •• tavauut tekWinl 
reddetmiftir. Japon cevabında 
çinlileria harbe devam niyetleri 
olduğu noktasında mar edilmek· 
tedir. Cevapta, lagiliz kumanda
nının verecek bir nuihati varsa 
bu nasihati Çinlilere •ermelidir! 
Denilmektedir. 

Londra 9 - Çin sefaretinin 
tebliğine gare, ıoo muharebede 
mUıtabkem Lengyn ıehri yangın 
çıkarıcı bombalarla tamamen 
tahrip edilmiıtir. Şehrin sokak· 
larmda ce3etler yatmaktadırlar. 

Londra 9 - Marepl Çang Su 
Liyank, Pekine gönderdiği bir 
telgraf la, dostane bir bal çareai 
bulunumıyacağını, mftcadeleden 
baıka çare olmadığını yazmakta 
ve me nleketini müdafaa için 
icabında cananı fedaya hazır 
olduğunu i'ave etmektedir. 

1 okvo 9 - Senelik geçit reı· 
mi kıralm huzurunda y11p1lmıı,hr. 

1 O hin zabit ve nefer iştirak 
etmiştir. 

Mısır'da Hazine Bonoları 
Kahire-, 9 - Kır.I tarafından neş

red ılea bir kararnamede, bir •e iki 
buçuk m"lyon Mıaır liralık iki tert p 
bono çıkarılmaaı için Maliye Nazırına 
mezuniyet verilmittir. 

Bu iki tertip bonolar yilzde 4 •• 
4,5 faiz ir"t:recek bet ve on HDede 
ödenecek tir. 

Kaçak Afyon· 
Mauılya, 9 - Piyer Loti vapu· 

!'unda bin kilo afyo4 yakalanmışhr. 

TEFRİKA NUMARASI: 48 

C:IPBE GERİSİ 
"MILLf ROMAN,, 

Muharriri: Burhan Cahit 
~laafir ağırlamakta olduğu - Senin vakonlar m Uzun· 
' '• aofra tertip etmekte de köprllde bekletiyorum. Artık kıtı 
Jf. ~ bir istidadı olan Dilrüba orada geçirirler azizim. 
~ '- akşam lstanblun belki en Yeleğinin düğmesine gemi 

0-....ını haurlamıtt•. zinciri gibi takılmıı alt n k6ste-
~UQ büfesi ber an lazım ği her g610şte pkırd yan tlccar 
""' •alzeme ile dolu idi. belli bir Arnavut tivesiJe: 
,.._Jalan, Likörleri Viyaoadan - Y apmabe birader. Rabbe-

O~ •~alajla gelirdi. na bakkiçin. Billahi taka kabul 
!'o. 1~ba H. her Yakitki neı'eli etmem. Zaten değir.ııende buiday 
~~ ıle misafirlerini kabul eıler- kalmadı. 

tlh~ Tel'ifat yok, istediğiniz 
)'td 0rıufun, için, eğleninl Oi
~ V~ bu Oniformalı, ceketli, 
' llaiaafirler zaleo biribirlc
~ ::_1c yakından tanıdıkları için 
'it J• gelince derhal bir tek
'~ oıtıuk havası içinde kay
& ~~r.?1itlerdi. 
I ~it~ i•ünde Alman, Avusturya, 

a"' ;. ~arp rnadalyaları, nişan
' ~flli r 'Y!'D bi.r ~i~alay: bütUn 
.... ~de ltıtıımendıferınm ıdaresinl 
-~" ~=·~tan gelen bir gururla 

tüccara takılıyordu: 

Y anağanda cam kll'lğl gibi iri 
bir balep çıbanı g6rlinen Mira· 
lay yapma bir kahkaha ile cevap 
•erdi: 

-E ne yapalım, birader, asker 
taııyoruz. 

Memleketin bOtün liman ve 
deniı nakliyatı itlerini ellerinde 
tutan bir kaymakam alay etti: 

- Ôyle ya.. Haberin yokmu, 
Madagaskar adasına asker göq. 
deriyoruı:. 

Un tüccarı bunu sahi zannetti: 
- Ya, niçin be biraderi 
- Fransayı aulba mecbur 

M••hu.. karlkalUrl •ilerden kel en Ve Derao 
T ahdidi T~slinat Konferau~ını hu şok lde tas\·ir etmektedirle r:. Etraftakiler 

koııferaıısta bulunan devlet mıırahha~ı~rıdır. 

İspanya' daki Kanlı Nüma
yişler Nihayet Buldu 

Bar1elon 9 - Tranıvay, otobOa konmu,tur. Arbedelerde 3 kiti 31· 
ve fai>r k• ltçilerinin 1rrnl dolayı• mih birçok kiti y~ralanmıftar. 100 
aite müfritler gece feb"rde k111nh mGfrit merkoa iataaıyo .1uou ele ııe-
arbede "er çık~mıflardır. Nümay tçi- çirmek iç n h4cum etmitlerae de 
ler poHce atef etmiş1ı.ardir. Emniyeti mu.-~ak olamamıtlardı~. "Şimall 
Umumiye muhafızlarandan biri aı- demıryollar ku?'panyaıı oütun mi· 
müş birçoğu da yaralanmııttr. NI· nakalitı kesmıtt r. Hemen hemen 
mayl~çi er Pol"ı Müdürlyeti bina11na her yerde, küplerde, nronlarda, 
bombalar atmıtlardar. Po la Müdilrl· bombalar bulunmaktadir. iki ,of6r 
yeti lloacının etr•fına m "tr alv6zler yaralanmııtır. 

etmek içini 
Hepsi birden kaba kaba gül· 

diller. 
Levazım itlerini eUnde çeviren 

y6kıek terbiyeli bir zat: 
- Alayı bırakın, dedi. Ha· 

nımefendi müsaade buyurdular. 
Biraz içelim de oyuna bqlarıı. 

Hep birden yemek ıalonuna 
geçtiler. 

Üzerinde binbir çefİt 11cak, 
Mğuk meze ile bi116r •ftrahilerde 
rakı bulunan masa hepsini ayni 
hayrete dO,Ordn : 

- Bravo, fevkallde t 
Her tabağın, kadehin ara11 

renk, renk kıt çiç.eklerile dona
tılmıttı. . Gene. güzel Ye tık bir 
hizmetçi ıerviı yapıyordu. 

Levazım reisi Dilrüba Hanıma 
d6nerek rica etti : 

- Müsaade ederseniz Hanı· 
mefendi, ıiı rahatsız olmayan 
arkadqlara ikram etmek terefinl 
bendenize verin 1 

Genç kadın zarif bir hare· 
ketle başım eğdi. 

Herkesin hürmete, korkuya 
benzer bir tav rla konuştuğu bu 
zat daima emretmiye ahşmıt bir 
aeale celseyi açb : 

- Haydi Beyler, evveli Dil· 
rllba Hanımefendinin 4ereflerino 1 

Hep birden genç kadına doğ• 
ru eğilerek kadehlerini boıaltblar. 

Scnra: 
- Masalar hazır. Oynayabmf 

Kumandasına verdi. 
Bilyük salonun ortaaına yanyana 

iki poker masaaa konmuştU;o 
Masalann etrafmda konutmıya 

bqladılar. 
Zahire tüccarı ı 
- BillAhi çok param yok, 

diyordu, bu adam benim wagoa
ları UıunköprU'de tuttukça hepi
nizden borç isteyeceğim. 

BUyOk rütbeli zat gOldD: 
- Seni iki yüz bin lirayı aa

bn al nm. Daha iki bafta evvel 
Romanya' daa getirdiğin yirmi 
wagoo ne oldu. 

O homurdandı : 
- Piyuaya aatbm billahi... 

Siz almadımı ki 1 
Memleketin hemen blitftn zey· 

tioyağı ticaretini elinde t~tan 
tepeıinin saçları dökftlmüf, fakat 
pehlivan yapıla bir tllccar otuz 
iki diıtini gösteren bir kahkaha 
atta: 

- Yahu kat yaparken g6z 
çıkarma. Piyasaya aattınsa yllı· 
de yetmif kar ettin, demektir. 
Piyasada bir aydır ne sıkmtı 
olduğunu bilmiyor mueunl 

Ailenin 
İç Yüzü 
Ve Dış Yüzü 

"Mektepte, cephelerde, tic .. 
rette tecrlibeler, teveccOhler k .. 
zandam. Hayatta, herıeyde muvaf
fak oldum, gezdim, g6rdllm, oku 
dum, ana zorile evlendim, on iki 
sene oldu. Fakat bayatta zevk 
nedir tatmadım. Onun iıtediğl 
aeYgi, yaptağı kıskanclık, aley
himde herkesle dedi kodu. 

Benim iıtediğim gflzel çehre, 
temiz yemek temiz giymek aer
but barakAt ve 1enilik iyi çocuk 
terbiye etmek... iptidai ve ana 
baba yllrllyllfünden uzaklaımak, 
buna muvaffak olmanın imkArıaaa
lığı karııı;nda iki de evlidımı• 
var. 

Hayatım anki ıehir, dnıtıncem 
fenL B6yle yqamıya, 61meyi ter
cih ediyorum. 

Herşeyimlz. maddi saadetimizi 
tamam görenler çok. Noksanm 
adam diyenler fazla. Benim ha
yatın ııbraplan albnda bu kadar 
zamandır kıwandığımı, duyan. 
anlıyan hiç yok. Bilmem ıiz 
bir illç verir misiniz.,, 

Ferit 

Bu mektup bize ailenin iç ve 
dıt yOzllnll veriyor. Her aile dı· 
ıardan böyle mes'ut görlinilr. 
Halbuki harice s rtını çevirmff 
dört duvar içlerinde ne facialar, 
ne dertler, ne elemler vardır. 
Her mes'ut gördOğtlnilz çifti 
mes'ut sanmayınız. Saadet bu 
kadar kolay olsaydı, kıymeti ol
mazdı. 

Sana gelince oğlum, verece-. . 
ğim nasihat bir kelimeden lba· 
rettir: Sabır. .. 

Betiktaşta Nevin Jla.nıına: 

Ben olsam derhal nişana bozar, 
bu kadar oyuna tahammOI ede
mezdiın. Her giln başka bir 161 
söyliyen, daha ıimdiden binbir 
yalan uyduran bir adamla bitin 
bir 6milr geçirilebilirmi? 

* Est.iıehlr'dc Ş. Kaya lleye: 
Mademki bu kadar seviyorsu-

nuı, bunun için hicreti bile göze 
almışsınızdır. Burada işinizi yoluna 
koyar koymaz, kızı memleketin
den alu, buraya getirir evlenirlİ-
niz. . 

HANIM TEYZE 

laıe işlerinde bllylik rol oy· 
nayaa ıiyaai bir :ı:at yavq aeale 
s6ze karaıtı: 

-8u hafta levazım zahire •e~ 
medi. Piyas1tdan bir misli farkla 
buiday aldık. Eğer gelecek haf.. 
ta da böyle olursa iaş~ itleri 
altUst olacak! 

Harp kabinesi Uzerinde bG
yOk bir nnfuzu olan gen; bir 
komiteci gllldn: 

- Kolayını bilmiyor değiJ .. 
aımz ya, fırınl&ra unla beraber 
paspal, mısır verin, paspala bir 
az da toprak karııhrın yftıde 
elli kAr edersinizf 

laıeci içtiii rakınınm Ozerine 
havyar ıllrillmOt bir francala 
lokması alarak .söze karııtı: 

- Onu altı aydu yapıyoruz.. 
Fak at kenar mahallelerde haıt& ... 
lık baıladı. Korkuyoruz. 

- Korkmayın canım. Mu
harebe bu, takamı, cephelerde 
nekadar adam 6111rse cepbe ge
riıinde de okadar ölebilir •• 

- E başlayalım caoım. Saç-
.ma fey konuı .cak uman mı 
buldunuı.. 

- Yahu aana da fAf yorum. 
Uzunköprllde •agonlarım kaldı 
diyorsun. Dua et ki Uzunköprii
ye kadar ıeldi. 

( Arka.ı vu ı 
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İngiliz asarı atika mUtebauıı· 

Kırallarile 1 rından 1\. Woo-
- "l _ ley epey Zbman-

gomu muş dan beri, Mısır 
güz/erce in- müzesi namına 
sa" b.ıtunda lrak'ta Ye lrak'an 

Ur şehri cıvarında araştırmalar 
yapmakta idi. Uzun zaman ıUren 
bu araştırmalar, nihayet, btıyük 
bir muvaffakiyetlo neticelenmiş 
vo yer altında Uç karalın cenaze 
alayı 1&nki dün tertip edilmiş ve 
toprağa konulmuşlarmıı gibi bir 
halde bulunmuştur. Bu cesetler, 
kalın Ye ağır taşlana altında, 
ıayet muntazam yapılmıf mah
ıenlerde bulunmuılardır. Bunlar· 
dan bir grup, bir kıraliçanıD ce
oazo alayını g8sterlyordu. Gc'upu 
te~kil eden cesetler tam yirmi 
bq tanedir Ye berkeı meralİID 
IU"aaile, yerli yerinde bulunuyor
lardı. O ıuretle ki yllzlerine ba· 
kıldığı uman derhal canlanıp 
ayağa kalkacaklarmıf hissi ie• 
tiyordu. 

İkinci grup, bu mahzenin bi
raz iteriıindeki diğer bir yer alb 
mezarlığında bulunmuttur. Bura• 
dakl cesetlerin adodl 62 idi Ye 
bDtün elbiıeler. altm ve kıymetli 
tatlarla ıüılenmişlcrdL Bu alay, 
binlerce sene evvel ölen bir kmıl 
namına tertip edilmiıtL 

Di&-er grup ise, yine bir kıra• 
lan cenaze merasimbi temsil edi-
1ordu. Y ctmi~ dört cesetten 
mllrekkeptL Onlar da, diğerleri 
ıibl aanki biraz evvel uykuya 
yatmıı kalmı~lardı. Hakikat ıu
dur kl bu adamlar. kırallara 
6ldllğil zaman kendi iradelerilo 
yeya merasim icabı, kıral ile 
beraber 6lmeyi vazife bilmişlel"" 
dir. Fakat ıayaDI dikkat olan 
aokta, bunlardan hiçbirinin ce
ıedl nzerindo zorluk alAmetl 
g8rDlmemiıtir. Bundan da, o za· 
manın adeti icabı, din adamlara 
tarafından kendilerine zehir lçl
riJdiji kanaati çıkarılmaktadır. 

Fakat öyle bir zehir ki YDcudu 
bozm1yan, rengini d

0

eğiştirmiyen. 
billkiı cesedi asli ıeklile muJıa· 
faza eden bir zehir. 

Meşhur Alman politikacııı 
Hitlerin hücum kıt'aları 

rA-lm_a_n_y_a_' d-a- arasında müthiş 

S bir heyecan var. 
ig~si Bir Bu heyecan, kanlı 
Cınagttt bir vak'adan doğ· 

duğu için hemen blltOo Alman 
efkArına da sirayet etmiıtir. Me
aele, Dreıden Hitlercilerinin bO
cum kıt'aıı kumandaD1 Henç 
ilminde bir gencin arkadaflan 
tarafından feci bir Surette öldll
rlllmeaidir. Henç'i öldOrenler İtal· 
ya 'ya firar etmiılerdir. Cinayetin 
aebebi pdur: 

Henç, hakikatta komllniıtlere 
sablmıı bir adam oldujıa baldo 
Hitler partiıiııde çalıııyordu. Fıl"" 
kada çok emniyetli bir meYki 
elde ederek Dreıden bllcum kıt'a-
11 kumandam tayio edilmiıti. Fa
kat el altından. kumOniıt parti
Iİne, Hitlcrcilerle Alman ordusu 
arasında yakın bir mllnaaebet ol· 
duğunu haber veriyor, buna dair 
tebliğ olunan fırka emirlerini ifşa 
ediyordu. Bu tebliğler, Pragdaki 
komilnist merkezine bildirilmiılel"" 
dir. Bu hıyaneti öğrenen arkadaı· 
luı, birgtın Hençi karıılarına 
alarak kıaa bir muhakeme yap
mıt ~• ıonra öldtırmllflerdir. Fa· 
kat hiç kirDM bu cinayetin far
kıoa varmamıthr. 

Hençııı ukadqlarmclaa •• 

SON POSTA 

TAR HI MUSAHABE 

Rüyada Hürmetsizlik Gösterdi Ben 
De Uyanır Uyanmaz Astırdım! 

İdare Etmek KoJaydı Amma Ya Rüyasına Girseydim! 
.... 

Oımanlı tarihinde Yezirler, 
on birinci aarın baş10a kadar ek• 
sariyetlo kıymetli adamlardı. Hıl"" 
11ılık bilmezlerdi, riya bilmezler• 
di, bakıızlık bilmezlerdi. Aynı 
zamanda memlekete hizmet et• 
mek kayguıunu güderlerdi, harp 
meydanında erkekçe döğüşUrler
di, halkın da fıtirahatini dü
ılhıOrlerdi. 

Gitgide yoı:aret, rezaletle ikiz 
ıayılır oldu, veıirliğin kıymeti 
ııfıra indi. Bu, padişablann o 
rütbeyi ehliyetsizlere, uşak ma· 
kuleıi kimıelero verişlerinden 
ileri gelmiıtL Bir aralık vezirliğin 
kıymetsizliii o kadar yOkseldl kl 

·bizzat padiıablar, vüzera araıın· 
da tenıikat vo tenkihat yapmıya 
lnzum gördlller, ıllrn ile vezirin 
rlltbesini ref eltiler, kendilerini 
turaya buraya allrdnler. 

lıte böyle bir ı·rada •e bi· 
rinci Abdnlhamit devrinde admı 
dillere düıliren Ye meslektaşla· 
rın:n fevkine ç•kan bir yezir 
Yardır: Kara Veziri- Kimso onun 
hakiki iımini bilmezdi, padiıah 
bile o adı unutup kendisini Kara 
Vezir diye anardı. Çünkü yavuı 
bir kiti idi, herkesi kendi icraa· 
tile alAkadar etmiye muvaffak 
oluyordu ve yiğitliğe delalet eden 
"kara" lakabına liyakatini bütün 
memlelfete kabul ettirmiı bulu
nurdu. 

Yalnız kan dökmekte pek 
ileri ridiyordu. Kendine• gideril· 
meal icap eden ablaksırbkların, 
mtıııaaebebizliklerio aoonn almak 
ye kökllnD kurutmak için hep 
kıl~ mHracaat ediyordu. Bir ka· 

ayni fırka mensuplarından Urban 
zabıtaya müracaat ederek arka
daımın ortadan kaybolduğunu 
haber •ermiş vo zabıtanın arat· 
tırmalar1 Orerine Hençin parça 
parça edilmiı cesedi bir ormanda 
bulunmuştur. Bunun lizine Urbana 
da tehdit mektupları gönderilerek 
onun da yakın bir atide öbür dü~ 
yayı boylamaya hazırlaomaıı bil
dirilmiıtir. Bu mlinasebetle Heo
çin anneıi, Alman annelerine hi· 
taben bir beyanname neıretmiı • 
ye onları, çocuklarını tehlikeye 
koyabilecek olan bu gibi liyaıt 
teıekklWerden uzak kaJmıya da
fft •tmlflir. 

dına çimdik atatanların boynunu 
YUrduruyor, bir tavuk çalan ada· 
mıncanını aldmyordu. Onun na• 
zarında her cUrllm birdi ve ce
za da bir olmak IAzım geliyordu! 

f~te bu. Karavezir Bağdat'ta 
Yali b•ılunuyordu. Kimseye yOz 
vermezdi, kimse ile görOımezdi. 
Yalnız kabyasma muhabbeti, em• 
niyeti vardı. Bir de viliyet kadı· 
ıuıa glller yUz gCSıterirdi. 

O zamanlar kAbya, muavin 
demekti ıadaret kahyaları, bar 
vekil mllsteşarı ve vali klhyaları 
Yali muavini mevkiinde bulunu• 
yorlardı, Kar"'vezir, klbyasını 

meırebioe göre aeçmifti: Sert, 
temiz Ye çalııkan. lntihaptaki İsa· 
belinden dolayı da adeta iftihar 
ederdi. Meıel& Kadı efendi ile 
konuıurken sık aık bu duyğu
aunı.1 ıöylerdh . 

- KAbya dan memnunum. Bir
gtın gelecek, bana benzeyecek, 
bir Karavezir de o olacak! 

Ve ıonra net'eU- neı'ell .ıO· 
lllmserdi: 

- İyi bir klhya bulmak, iyi 
bir avrat ele aeçirmekterı gncuır. 
Bir adamın namueu naaıl hatunu
nun elinde ise bir vezirin ıerdi
de klbyaoın elindedir. Huyıuz 
kadan, namul8 kir getirir, ıoysuz 
klhva, ve7.aret ırzını yıkar. Benim 
klbya. he141 ınt emmiı adamdır, 

akıllıcbr, eline ve eteğine temiı· 

dir! 

BOtOn Yillyet halkı da, Kara 
Vezirin klbyasına muhabbetini 
bilirdi we bu ıebeple kAbya Beye 
Kara Vezir kadar bDrmet ediliıdi. 
Kadı Efendi de Vali konağına 
geldikçe, ilkin kAbyayı eellmlardı. 
aonra huzura çıkardı. 

Bir gUn Molla, yiue konağa 

,.Zekat Ve Fitre 
Tayyare, Hililiahmer, Himayei 

Etfal cemiyetleri, teberrularınızı 
kabule amadedirler. Zeklt ve 
fitreni:ıi onlara yeriniz. Tayyare 
cemiyeti bu paraların tevziinl 
bllylik bir ha'kkaniyetle temin 
ediyor. Bu noktayı bilhaaıa 
uoutmayınıı; 

geldL KAbya Beye ve Yali pa~aya 
okuyacağı dOalan zihnen tekrar 
hyordu, yapacağı dalkanıklukları 
hayalinde ııralıyordu. Fakat cüm
le ~ apısınıo önilno varır varmaz 
afalladı. Çnnkn Kahya Bey, erkin 
kürkü ıırtında, atlAs entarisi Oze
rinde, kayuğu başında olduğu 
halde konak kapısının önünde 
asılı duruyordu: 

Zavallı kadı, halecan ye he
yecan içinde idi. Geri dönemezdi, 
çünki kara vezırın kendisini 
pencereden görmüş veya uşaklol"" 
dan birinin gelişinden onu ha
berdar etmiı olması ihtimali 
Yardı. KAhyamn cesedine sürüne 
aürilne içeri gitmekten de Drkllntll 
duyuyordu. Fakat veı.irin korkusu, 
6lilnfln uyandırdığı nrkllnttiden 
tis!Un çıkb, Molla Efendi • titre
ye titreye • içeri girdi, Divan 
Ef eodisinin odasında biraz bek· 
ldtirildikten ıonra Kara Vezirin 
yanma ç.ıkarıldı. 

Peıa, mlltehevvlr ve batta 
müteheyyiç görünmüyordu. Sakin 
bir aeıle konuıuyordu. Çubuk ve 
kahve ikramını, biraz da der~ 
den, tepeden konuşulmayı mnt .. 
akıp aordu: 

- Klhyayı gördOn delil mi? 
- E, e, evetf.. 

Belki f8Şhn, ıu 61ilme 
mana veremedin f 

- E, e, e•etl 

- T ereı bu gece canımı ııkh, 
rOyada bana h6rmetıizlik g6ıter
di. Seo de uyanır uyanma& aabr
dım. 

JI. 

Batdat Kadııa Kara Verlrin 
yanından ayrılır ayrılmaı pılıyı p.r-
byı toplamıştı, kimseye ıezdirme
den lstanbul'a 1avuşmuttu. Şey• 
hUlislAm efendi, izinsiz payıtahta 
gelen Mollayı sorguya çekti: 

- Neye kaçbn efendi. 
- Kara Vezirden korktum! 
- Onu idare etmeliydin, ıu-

yunca gitmeliydin. Bir kadıya 
mahkemeyi bot koyup aavuımak 
yakışır mı 1 

- idare ediyordum efdndim. 
Ukin o, rllyaaında kendini lnz• 
dıranları da aııyor. Duacınız, 
rftyalara girmemek yolunu medre
ıed• ljHnmedim kt.. - M. T 

-----
Kari Mektupla" 

Bir Kariimizin 
Adresini Rica 
Ediyoruz 

Ankaradan bir kari 1-
mektup gönderen zata: arı11 
yorduğunuz izahatı vermiye.Jı 
(lzerinde durduğunuz noklY 
hakkında g6rllşmeye amade 
Adresinizi bildirmenizi ha ... !.l 

rica ederiı efendim. Adre~ 
bildirmeniz için bir hafta .,.... 
Jeyecek ve intizar hi:afıoa ~ 
dermezaenlz, yine bu ıülU ;! 
cevabımıza kaydedeceğiz. 811 
naıebetle ıiz de, biz do tene 
etmiı oluruz. 

Ayasofya Bahçesindeki ÇD 
Ayaıofyanın tramvay cadd 

bakan tarafındaki bahçe çok 
kunsız bir haldedir. Şehri 
teıyin eden bu bahçe bir oıeŞ 
le halinden çıkart·nlmah ye 
men temlzlettirihnelidir. E• 
nazarı c:Ukkabnı celbedenm. 5"" 

Teşekkür Ediliyor 
lıtanbulıpor klObil umuaıl 

tipliğinden : 
6 klnununnl 933 cuma 

içtima eden Jıtanbulspor 
aonelik toplantıımda idare b• 
raporu okunduktan ve yeni i 
heyeti ıeçildikten sonra bir 
aza tarafından imzalanan 
takrir üzerine arkadaş!anm~:.J 
Kemal ve Bakiye hastalı"'J. 
esnasında bnynk bir tefkat ~ 
teren, esasen bUtün müraca• 
rimixi faziletkir bir ihtima~ 
kabul eden Cerrahpaşa h•fA 
hanesi Ba~hekiml Rüştü Beye /.. 
diye vo bütiln arkadaşlıt 

teşekknr edilmesine karar 
rilmiştir. 

Bu kalpten gelen teşekkO 
ibliğma değerll gazetenizin . 
ııta olmasını rica ederim efen 

Kaldırımı Döşenmiyen Sok 
Osmanbey'de Ahmetbey 

kağına bir iki ay evvel kald 
döıendl. Bu ameliye Afitap so 
tına kadar devam etti, Ah 
bey ıokağandan tramvay cad 
ıine kadar olan 50 mel 
ıaba bakımııı bir çamur 
yuı halindedir. Ustiinde de 
dmm taılan bir yıgm haliO 
durmaktadır. Bu kısmın k• 
rımlarımn da bir an evvel 
tenmeıi IAzımdır. s. ııl-
Tamiri Lazım ~Olan Hir Ca 

Kaıımpaıada Tersane a 
lıimll cadde ıenel erden 
bakımıızlık yflzOnden harap 
bale ıelmlıtir. Son zamanl 
yağan yağmurlar caddeyi çalll 
doldurmuı geçilemiyecek bir 
koymuıtur. 

Bir zaman tamir niyetli• 
denin bir kenanna taşlar yı 
mıı fakat ne ıebeple ise bu 
••Zgeçilerek t~t yığını.t' ~ 
ISteye beriye daiJlmas na ,e 
biyet •.rilmlıtir. 

Bu -caddenin serian 
icap 

Cevaplarunız 

~amsnn'da :Muharrem B ye: .1' 
Vazıh adresinizi bildir..,, 

rica edoriı. 

LemaD Hanıma: ~ 
Mektup adreslerini ıu ~ ~ 

yazmalııınıı: Evveli mektup 
derdiğiniz phıın ismini, alt 
adreai yasanız. En alta U 
ceji f9hrİ yaztnıL 
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- Hasan B 
' 

\ 
ey, 

tl dı •• 
Hasan B. 

- Ne açıldı ? ... 
- lpekitin lstanbul ıubeıl •• 

16 1
- Aman h zret biraz yavaı 

..!ı~; karım duyarsa o da ke
IQ ağzını açar. 
- Sen açmayıverirsin L. 

M...- Daha fena o zaman kendi 
, .. •çıhr. 

Hazine 
liaaan Beyi e"Yinde ziyarete 

~im.. Bana evin odalanm 
diji di. Btıyllcek bir odaya &ir• 

IDiz zaman: 
b :- Buraya iyi bak, dedi, 
So~•ID bOyllk babam aağlığmda 
~ ıeoain atlamm'."f, .hu odayı 
....,_~ • diye kullanırmıt- Paralarıpı 
~~•herJerini ADdıklar lçiae 
"ııuarmlf. 
~ Hasan 8. bir yanlııbk 

ıı. •• 
- Ne gibi bir yaulııhk .•• 
- Bu hazine meselesini ge-

1'11 lefer geldiğimde de an!at• 
~D. Fakat bu odayı dejil ._..le, bir odayı göstermiştin.. 

- Ha anladım.. Öyle amma 
"'- aoahtaııoı kaybetmi,Ier. 

Kadm, Erkek 
kalabalık bir medislL. Alay 

.ı_y hanımlar alay alay beyler 
•trdı. 

lla • - Hammların arasında gencl, 
.~!arı, glizell çirkini olduğu f _ 1 erkeklerin arasında da 

• .... n Bey bulunuyorrdu: 
Konuşurlarken bir arabk 13z 

~"~lelerin kadınlara her cihette 
S.. ~ına olmalarının sebeplerine 
~k.ı etti. Hasan Bey ıu fikirde 

- Ben, diyordu, kadım 
trlcetin ıazOnO dinlediği onun 
llat•rdiği yol üz~rinde hareket 
~tlii, llizumlu lOzumıuı itirazlar 
~ bulunmadığı zamaa hllrmete 
"1•11 g6r0rUm. 

Orta yatlı, güzelle ~irkin 
"•11 bir hanım bunu kabul 
~i: 
.., - Siz, erkekler, dedi, tutup 

le •11nı1 kesaeniz, yine ıeaimiıl 
~ ~l'bp bir ıey demiyecek 

~· 

z 

Es~den böyle oynanırdı ... Şimdi de böyle. 

Çalışmak 

Ha11n Bey bir dilenciye 1 
ıordu: 

- Sen hiç çahşmaz mıım ? •. 
- Kit mevsiminde çahımam. 
- Peki yazın ?. 
- O zaman da kııı bek· 

lerhnl 

Bir Yazı MUnasebetile 
Haıan Beye, Hikmet Feri· 

dun'un yaı.ııından ıu parçayı 
okudum: 

.. 23 yaııodakl A!lmln boyfik 
enerjisine hayran olmamak kabil 
değildir. Bizim de enerjili genç
lerimiz olduğu muhakkak ... Fakat 
hayalin Rudolf Va Antinonun fa· 
vorisinden, Duglasın bıyıklanndan 
ibaret olmadığını bir kerre daha 
habrlatahm. " 

Hasan Bey dinledikten ıonra •• 
- Hikmet Feridun yazdı ha, 

dedi, ıen onu tamrmısın ? .. 
- Hayır Hasan Bey fakat 

nasıl bir adamdır diye merak 
ediyorum •• 

Hasan Bey anlattı .. 
- Duglasvarl bıyıkları, V alln

tinonunki gibi favorileri yoktur •• 
Yaşı da elliyi J7eçkindir 1 

Seyr et Hasan gölete ayı ; 
Al Jaoalu, vur aopagı .. 
Oruç lcegf i gan haluıcalc, 
Var mı bir tek lcabadagı ? .. 

Dinlegtme MZ ~ligor, 
Yıireline lt.a:ı geliyor. 
Dugan goksıa ne goPflgım ? .. 
Dauul u•i az geliyor .. 

Minareyi Çalan 1 
- Hasan Bey metruk emval

dea bazılannı gizliyorJarmıfo. bir 
· tnrJO aklım ermedi koıkocaman 

binalar saklanır •. 

- Cundan kolay o• •arkl. •• 
Minareyi çalan kılıfını bUJrlar 

derler. Bilmiyor muıunuı?. 

RAMA 

PegaMl bale bere gigml1. 
Yan gatırmıı Mla ilml1-

GöriU ıBrme:ı çok "'''"''"'; 
Anlamadım 6a nası/ ;,_ 

E,re/ Şe/ilı. çattı ıimtll, 
Co,kflllluja arttı ıimJJ; 

Yaza gaza orlalılı 
Birbirint1 katlı fimJi .. 

Çorap 
Ha1ao Bey kolDfUIUDU rertm

ce hayret etti. 
- Ne o ..., ~orapma ılyi

yoraun. 

Komtu gtıldD. .. 

- Farkında deiil mum? .. 0ç 
aydır ayağımda!.. 

Dedi 1 
Haaan Bey doktora ıitmlıtL. 
Avdetinde ıorduk. 
- Doktor ne dedi? 
- Her akıam yatarken de-

rece koyacakıın dedi.. 
- Bu kadar mı?. 
- Hayır, timdi de masının 

llıerine iki lira koyacabın, dodi. 

Kalp 
- Ha .. o Bey haberin Yar mı? 

Alekaandıra iaminde bir kadın 
tramYayda bir yirmi beılik bo .. 
durmak iıtemiı .. 

- Biliyorum, biliyorum, bipe .. .... 
- Yirmi betlik delil mi?. 
- Hayır canım yirmi betlltl 

dremediği için kadınf •• 

Gel •iJeli111 lca,,.,.. blu ; 
l •tt1r bize, ider •İz• .. 
Otal•r eldn etlilini, 
BoJıolı• laep keg/i•i:ıe. 

/nni• Pazar Ola H,...., 
Birlco/arn ocır koca bun .. 
llani ole"' Jolaıın•; 
Ra111azanda 6aun IHuall I 

P. O. H. B. 

Meşhur Adam 
Düntt kadar ona bilmi.11en bilenden çokbı.. Falud fimdl 

bir tontt hile bllmig1111 "11/madı. 
Gazeteler isminden rızan azadıga 6alısettll11r" H11ıus lwr 
genle onu lconqııgor: Tramt111gda, Npruda, anematla, lcalnlede 
ıuıacla, burada oel/ıaşıl onan, fa •atırları gudılım dalcikade 
ismi11l11 anılmadılı lıiçbir ger mevcııt delil.. Bıı gidiıl• ga· 
kanda açıkgöz bir kit:Jpçı megdana çıkıp lıatıratını 1111ıretmi.
•allcacalc.. /Jıtimal luırtpo•talcı Hagım E/11ndl fotolrafım 
6astırıp lcöprü ütiJnU Hl luını,. •iacalc N 6u •izde" •il· 
ıoner olac11k •• 
- Bu adam ne gaptı? 
- uevridaim malcineılnl ml keı/etti? .. 
- Amerikatla içki 111salını mı kaldırmag• mrnHl//alı oldrı? .. 
- Balırımultitl Kebiri taggare ile mi ıeçti? .. 
- Atlantik 'Cl'1parıınun n11 •ebepl• 6attılı mı lıal>er fltlrdl? •• 

Bütün brınlara cnap: 
- Hagır/ •. 
Ba adam ne bir lc4ıl/, ntl bir luıhraman, neti• lllr slgtt•I tlilıl· 
dir. Sanelerd•nbllri gazete sag/alarin:İa g:ızı . gazmıı,. imza 
atmış fakat imzasını gib kiıl ta11ıdlM gib 6ınlttrt» ldıl de 
ıörmemiıtl bile .•• 

t -------------------~'-Karagöz 1 
------r 

Ben de Karagözcfiyfim, fakat 
ıimdiye kadar ne perde kurdum 
no ıem'a yaktım, no de kahve 
peykHinde oturup: 
c Baılıyalım mı, batlıy ıl•m nıı?. • 
c KaragOzUn evini taılıyahm mi?. " 

Diye mahalle çoculdarile aym 
ağızdan tempo tuttum.. 

Benim Karagözüm kOçOk Ali 
Beyinki gibi deve derisinden 
değil.. Hazımın ki gibi ıinema 
perdelerinde Hacivadın enıeain• 
tırak diye tokadı indirmiyor •• 

Benim Kargöz.Qm canlı.. 
- yenir mi, yenmez mi? •. 

Diye bir bilmece halletmiy• 
çalqan meraklılar gibi ıual 10r

ma7ıa onu bea de bilmiyorum. 

- Yenir mi, 7enmeı mi? • 
Anladım, hisaediyorum.. yln 

dudaklarını& bir istifham ltaretJ 
ıeldiode açılıyor •• 

- Bu bir Karaı&ı kuzumu?. 

- Ha7ır kuzu dejil, fakat 
kuzu ribi •• 

* Kuaı6zllmDn ıBzlerJ uıta bir 
lıçi elile ftlenmiı siyah kehribaya 
benziyor. Kirpikleri uzun Te 
dalğalı1 Çamaıır ipine a11lmıı 
rftzglr nrdukça ileriye doğru 
uçup dalialanan bir ıiyab tnlG 
andmyor •. 

KaragözllmOn başında kavuğu 
yok, Onun yerinde göz.leri kadar 
kara kirpikleri gibi ondl\le sa~ 
lan var.. Karagözümün çakşırı 
yok, robu Yar.. Cam danı yok. 
mantoıu Yar. 

Perdedeki karagözQ herke1 
roıe gnle 1eyredebiliq fakat canb 
karag6ze bakanların bir anda 
g6ı.leri kama11yor. Deve derl.U... 
den Kara&6ı u1rlarca bir Ha
civaUa eğlendi; berikinin yanın• 
da binlerce Hacivat ~Ueri ç• 
nelerinde iki büklüm oluyorlar, 
.,., &pftyorlar •• 

Hay haki •• 
İbret perdesindeki ıurett aer 

retmek iatiyen Karagöze gitain.. 
Ben do karag6z0me ~idiyorum: 

.. Ah yoluna fedayı can atı-

ıemt. ... 

il 11 o 

LAFTAN GUM Ro 
ALİN~Az.! 

# 

-

Tesadüfen •on ıinl•rd• ,azdıl• ı•zısında Gtıltdaarag'• 
dolc1U1dar1n~.. Jıt• 6ıı, onan 6a1iinli11 •• 11Nf}ıar adamı 

- Bu IAvh•71 ne mOn1111eb•U• auv•r.a aetın 
H•aan BeJL. 

elmaıılNI ıeNp elm.,,.,. .. 
~U•l• 6111 pıo Eftt/ Ş.JW .. 

- CUlrmaror muaun •zl•ln en telefon aldım. 
..rkel memurları ... ,. (Nil"• lalamaye kalk~ 
...... ... _._ ... mL 
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T t.frika No. 31 

Turban Ve Damat Mahmut P aşala~la 
Nuri Beyin Müzakereleri 

(Viyana) ya ıelir ıelmez der
hal bu telgrafı YerdL ( Llbiy ) ye 
m ıvaaalahnı mGtealdp te mabeya
den bu meseleye manfakat edil
dlifne dair cenp geldi... Tarlwa 
Paşa, gayet aaf Ye bult bir 
adamdı. Hea8ı ortada hiçbir ıe1 
olmadıtı halde, kendini aadruam 
olmut zannediror ft ha hayalin 
cazibe.Ue ıermelt hlr laalde J• 
•1ordu. 

Bular Lalai'de .....a iba 
S&lila 0.1 de PariM ..W. Dr 
mat Malamut Pap11 balmut. 
kendlaial •ul1ettea laaberclar 
ederek: 

- Aman papm.. Fınat, hu 
fırsattır. Ej'er bunlar l'elir de 
mOzakereye girifiline, kendini 
mlmıdla olduta kadar pahalıya 
ıat ... 

Demiştl 
Nihayet, Llhide konferanı 

bitti. Turhan pqa ile Nwi Bey, 
Parise, heyetin dij'er azalan da 
lstanbula hareket ettL 

Bunlar, Parise t elir pim ez 
hiç t örlinmemiye gayret ederek 
doğruca ( Kontioantal oteli ) ne 
indilt>r. Salih Beye haber gander
diler. Onun vasıtaaile damat Mah
mut papyı gizlice otele celbetti· 
ler. Haibuki gözlerini tamamen 
hırs ve menfaat bürllmllf olan bu 
adamlar, etraflarında cereyan 
eden hidiseden tamamen biha
berdiler. 

Sefir Mnnir Bey, ber alqam 
Par· s polis müdllriyetioe bir adam 
16n Jerir, Oamanb tebauındaa 
kimlerin gelip gittiğini· mantaza• 
man igrenirdi. Tarhan pqa He 
Nuri Beyin, Pariae geldiklerini, 
bu suretle iki aaat aonra haber 
alıı. ıtı. Mllnir Bey, bunlann bir
denbire Parise gelmelerine evve
li ehemmiyet vermedL Uhiden 
dönerken, kilçllk bir gezinti yap
mak için Pariae uğradıldarını 
zannetti. Uau1en sefarethaneye 
gelmelerini bakledi.. Aradan yir
mi dört saat geçtiif halde, ne 
Turhan papnın ve ne de Nuri 
Beyin ortaya çakmam.. Mlnir 
beyin nazarı dikkatini celbettL 
HusutJ1 adamlanndan birini Kon
tinantat oteline gönderdt Gizlice 
tahkikata girifti. 

Misafirlerin, rlir ıelmc :ı e.
Yell Salih Beyi getirttiklerini ve 
sonra da Damat Mahmut Paıayı 
celbettiklerinl iğrendi. O zaman, 
bazı feYkallde hidi•tan arefesin
de bulunduğunu biuetti. 

Otel direktaru, zatea ahbabı 
idi. Onunla 1ı6rüttli. Turban Pa
tanın dairesinin ittisalindeki od.a· 
ya bir adam yerleştirilclL Bu Ya• 
aıta ile bititik salonda cereyan 
eden müzakere teabit eclilclL Aym 
umanda tUrkçe bilea Rum ve 
Ermeııiler buldurularak bunlar da 
ıarsou gibi o daire,. ye.- e1tiril· 
di. Bu 11aaıta i.e biUlo bu wi:ıli 

mül.tkatlarm esrara elde edildi. 
Turhan Pata ve Nuri !:eyle, 

Damat Mahmut Pqa ar ... nda 
cereyan eden müza ere bet gt:a 
aürdi.i. Bütün bu m&zakerenin 
eaaH1, 'u rmretle hulasa edilebi
lirdi: 

Turhan Paıa (Zati Şahane) 

tarafından Yul aellbiyetle miza• 
kereye memur oldapnu Damat 
Mahmut Paşaya 81yleclikten aoara 
•TYelce qkubalao tekliflerial 
biraz tadil et•ek prtlle bltlln 
metalibabmn kabul edilecep 
ndediyor., Damat Mahmut Pqa 
ile, ıerek ıon samanlarda Erme
nil'9rdea 1'6rdlğ'B muaYenet ve 
teYeccllbe •• I' rek eaki 16zağr111 
Salih beyin t.A• dıaa ...P. 
olarak, bilikli ealduden daba 
•tu' teldifferde llulanuyor ••: 

- Maltlmu devletinizi artık 
(fisebilillah. •• ) Cihat aancatını 
açtıktan ıonra, bunu kolay kolay 
kapamak mftmkn11 olamaz. Bina
enaley, lataabula aYdetimb için 
(zab tahane) tarafından bu tek· 
lifaha kabul& zaruridir. Hem, 
ben bunları yalnız kendi nefsim 
İçiD latemiyordum. •• Eh, ne olur, 
ne olmaz.. latikbal bilinemez.. 
Buglln aayel pluanelerinde mlı
reffeben ya14yabillriz. Fakat ya
rın, Allah g&ıtermesi.. kendile
rine bir emri bak Yald olursa, 
aç kahrız. Buna binaea, lhaan 

Meb'usluk 
Rekoru 

M. Antonl 11•!7• 

Reamioi g6rdllğünilz M. An
toni Ratye Fraoaada parllm 'lato 
hayatında mUhim bir rekor kır· 
mlfl·r. ElyeYm 82 ya11~da olan 
M. Ratye ilk defa olarak 1882 
sene.inde Paris intihap dairesin
den meb'ua aeçilmiı, o zamandan 
buılloe kadar ıeçea elli sene 
zarhnda fualaı z surette meb'ua
luk •e mllteakiben de lyan aza· 
lağa yapmııtar. 

M. Ratye 1913 aeneaine 
kadar her devrede meb'usluğa 

1eçilmiş, g 13 ten aonra da Ayan 
azalığına intihap olunmuştur. M. 
Ratyenio lyanl k mllddeti bu ene 
bqında bitmift fakat, bu auretle 
elli senelik bir parlamento ba1a· 
tım f Hılu•ı olarak dolduran M. 
Ratye yem intihap için namzetli
iini koyma m~tır. Eu zat çok 
yatJaud imı, bundan aonra pArJ ... 
mentt da hakkile Yazife g&rmenin 
keadiai için imkinaız olduğunu 
a6yliyerek mOntehiplerioe kendi
sine rey wermemelerinl rica et· 
miı Ye parl•mentodan ayrılm·ıtsr. 
M. Ratye müteaddit defalar Ma
liye •• Nafia naz rlıjl rapmı,t r. 

buyaracaldan bu lmd1azlar, 
(lae-.nı mlkerremeleri) Saltan 
Haretlerile mahtumlanm (efea• 
diler huaratı)llln llb1tballerial 
temia edecektir. 

Direr... latedilderillde, en ki
sik IMr tadil ve tenkde bile rd 

olmrordu. 
EYdekl pazarlık, ÇUllJ& uy

••mıı, zayalla Turban pqnın 
iki eli, bljrDnde kalmlfb. Ma
beynden ıifreli telıraf pliyor, 
Damat Mahmut paıa De be
raber hugl gGn a•dete huarlan
dıldarı HrUl.,orda. Halbuki. 
Turhan P8f8 bunlara a•ap ve
remiyor.. Oattıu bu kadar dl
ıllldllj'D içia gDnden sDH fı
maran Ye metalib11tuaı artb.raa da
mat paıaya (padiıah namına mfip
bem vaatlerde) bulunarak yal Yar
makta denm ediyordu. 

Kontiaantal otelinin hususi 
ıalonunda bu gl~U komedi cere
yan ederken Sefir Mnnir Bey:, 
blUlln bunlan dakikası dakika
sına haber alıyor .. Gözluiai harı 
Ye ikbal Ye dümanlan btırnyea 
bu adamlana, böyle çıkmaz bir 
aokaj'a Hpmalarına rOlmekten 
kablıyordu. 

Tarhan Paıa, Da11M1t Mahmut 
Paf8ntn gasterdiği bu inadı, bau 
tevilledel ( Mabeya ) e yazdı. 
Fakat mabeynden : 

\ Huiya.. Papyı pek kolay 
e!de edebileceğinizi bildirmiıtiniz. 
Şimdi de mlişkUllta maruz kal• 
dığuam 116yl0yorsunuz. Bunun 
manua aalqalamayor •• ) 

Mealinde tekdiramiz bir cevap 
aldı.. Buıwa lzerine Turhan Pt
Ue Nuri Bey, bqbqa verdiler, 
bu elim Taziyeti mlzakere ettiler: 

- Bu İfİa içiadea, ancak 
Sefir Mlair Bey çıkabilir. Gide
lim, oaa m&racaat edelim. 

Dediler. Bu aılukerenia ce· 
reyanındaa on dakika ıonra 
Mftnir Bey buu da haber aldL 
Ziyaretçileri kartılamı,.a hazır
landı. 

(Arkası •ar) 

Suriye' de 
lftirak Meselesini Kimler 

Ortaya Attı 
Berut, 10 {Hususi)- Halebia 

·Şamdan aynlması için bir te~b
bOs yaoddtianı haber Yermiftim. 
Baza kimseler bu haTeketin Va
taniler tarafır1dan yapald i• 9ayi
.. na çıkarmıfbr. Fakat .. Son 
Posta .. nam aa kendisinden ma
liimat istediğim Vataai f rk,.aı"ıo 
reisi lbrabim Hannano Bey Vata
nllerin b&yle bir iftirak hareke
tine giritmecliklerini Ye asla girit
miyeceklerini kat 'I bir ifade Ue 
s6ylemiştir. -----
Mühim Bir Keşif 

Londra, 9 - Po'ipJe gaze· 
teai, bir lngiib: Aliminin mühim 
bir ke~ifte b.11unmuş olduiuau 
haber Vt"rmekt~dir. Atim, gftneı 
şuaatman a"m ıu'aları netreden 
bir i1et ketfetmiıtir. Bu Aletin 
nqretmekte olduğu fualarda 
güneı tualar uda mevcut b.ı:ıı 
zehirli hassalar yoktur. 

Muyaffakıyetli tecrllbe!ea- ya
p lmııhr. Bilhassa inficar haliade 
bulunan çiçekler, hu ıualariD 
tesiri al!anda birkaç dakika 
zarfında ıçallBlfbr. 

Mücadelenin Şiddetlendirilmesi LA 
Birkaç glll eTYel bir pzetede 

" Y efil HiW " Cemiyetine temu 
eden bir makalede ba ilmi11 
deiiftirilmal IAzımgeldiği Deri 
llrlll1ordu. Diler isaftan ba
piMaae bıPekiwi it.ahim Zati 
Bey de arar ye beroia ıibl 
maddeler mlptelllaruma 801I za
mulanla taılwı bir Jekta tut
bağmla 81ylemiıtL Bb ba •Ona• 
8ebetle Mazhar O.mu Beyin 
fikrini 90rduk ye keadiılndea 
,..ı.n diaaleclik ı 

- Makaleyi okumadatam lpa 
bt'I Wr enap Yermek lmklmm 
slremi1....._ Y efil HiW • Hillll 
ahdar • ıa tercllmeaiclir. Netekim 
Anupada da ba sibl cemiyetler 
Salibi ahmer, Salibi Ahdar ıibl 
llkaplarla teamiye olunurl& Ba 
tabir bizde de içki mOcadeleaiDe 
23 HDedeaberl alem olm111 bir 
isimdir. T abil it isimde değil 
medl61Gndedir. lledlDJG içki dOr 
manlijadır. Meputiyet ialulAbıo
da b6yle bir cemiyet tqekklllll 
dDıO.Almllf Ye bu .iaim de Yeril
miıli fakat aıal cemiyetin reıml 
bir fekle girmesi ye kendini idare 
etmai mltareke aeneaidir. 

Mazhar Oamaa Bey ba mBna• 
.ebetle earar ve beroin lptilbın
dan da bahsetmiş ve şunlan siy· 
lemİflir: 

- ]çki memnuiyeti aleyhinde 
olanlar •• içki luaJkara yel'iae 
batka zelairler kaim olur •• d.,.. 
lerdL lıte içki alabildiğine Nb• 

&.yor, ilkin dizer taraftan da enar 

,,.. __ _,, Buglin .. --~ 

Mi L L i 
Sinemada 

RAMON NOVARRO'nun 
T emaili muazzama 

BEN - HUR 
Yeni •••il kopyeal Kemali 

mu•affaluyetle devam ediyor. 
lllveten: FOX JURNAL 

dünya bavadisl~ri 

Matineler: Gece~:,:;: 

BU AKSAM 
BiitUn lataobul halkını" takdir 

ve rağbetini kazanan 

Büyük Varyete 
Programaoa 

FBBAB 
Sinema 

yeni aumerolar ilive etmittir . 
Flatlara zam roktur. 

ve heroin memleketla gen 
kemiriyor. Ooun için hl 
ba a,..turuca maddelere 
gayet fidcletli tedbirler al 
dır. içki Yar dire •dece 
kanaat edena. dejil. aynca 
l'Oİlle •• ..-ara mllbtell 
da hllkCimetin zecri tedbir 
ıım iatilum edecek de 
bulm111tur. Bu U)'Ufturuca mı 
Jeria istimali kaaaaen ......... 
S. fiddetll me•nuiyet ft 

••tia iadbata oı ..... 
sine te•eall Mecep de 
.ıadir. 

Eroin oa betle yiı i b .. 
Jllf _....nclald ıençlerin b 
...... rial .. llhbatlerial 
t••mltlütlllrdl ... 
dedir. Eroia icip -· IUll~ 
ipe ipliğe d6nenler, pıldmrdlPI c•••••k kudretini ka1·ı.a.....-1 
aiair ditpamerleriade • u 
da kalmadı, param da k 
Rica ederim beni bir yere k 
JIDIZ. bu belldaa kurtarınıs." 

Diyerek yal• aranla maatt 
aGf adeta ıalgın halini aldı. "fı 
Hilll daha ilk ı&ntlndeberi 
ta alkol oldvta halde blltlln 
zehirlerle m&cadelesiacle 
Tamdır. Topla tl\fekle değil, 
liz, gllrft1tllıtız yazılar Ye d 
terle. Sis kendi heıabımıza 
bğ'ımız Ye yapmakta oldu 
iıten baynk bir haz duymakb 
İsim meıelesiae değil biz 
iline ehemmiyet vermekteyiz . ., 

---Yunanistanda Buğday 
Atina 10 (Hususi) - Allk 

nezaretten alınan mal6mata a 
ran bu sene dahilde to,... 
buiday 59.572.4911 okkadar. 
pn sene ancak 29.138.055 
toplanmı,tar. 

Matbaat Cemıyeti tuafancaan 
tertip edilen 

1933 
ALMANA(il 
çıktı. Her ldtapçtda bal•n•· 

fiatı t 1irıuitf'• 

Bu akpm saat 
21,30 da 
Kadın 

Erkeklefince 
Yazan: 

Hli.eyia Rahmi Bey 
:Piyes 8 perde 

3 tablo 

Muallim ve 
Talebe gecesi 

ERl OORUL &ADETT•N 
T. A. T. KuıdiU Tlyaıroıund• .. 

Hu fı!' eo: HAMLET ve NERO .. 

ZEPLiNiN ÖLÜM 
SergUzeftlerln en vahi .... Kadık&y ve Boğaziçi halkı 

-.aııurlttrına yetiştirilir. 1'--------r ~--------'. ______ ....... .-... .......... ----------·----
~_... GLORV A'da Sinema ve . .-.... 

MİİNIB NUBETTIN 
KONSERİ Yarın 4lkta• 

GLORY A'da \erilecek Mlinir Nurettin Konseri için gişeler açıkııt• 

~·--• Flatlar : 75 - 100·1&0 • 200 kuruftur. 

JOAN CRAWFORD ve CLARK GABL' 
Bu Per,embe ak .. mı a L o B y A. Sineması 

DANS CİNNETİ . 
aaauadaki zengin, mütenevvi ve cazip filminde g6rün~cekler~ 
Menau, kısmen haydutlar memlelcetlnln "abarelerinde cereyan etıre1<te 

Fransızca ıözltı film• Metro• GoldwJD • llayer 
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ANAKKALE 
-199- Yazan: Ceneral oılantler 

30 Haziran Günü Bir 
Facia ile Neticelendi 

Fakat lngllizlerin kafi mik· 
farda bombaları bulunmadığından 
'llrkler 12 inci Ye 13 ünctı aiper
lerinde tutunabilmit Ye Zağ.ndo
leain prk yamaçlarını muhafaza 
tclebilmitf erdi. Sat cenahta İle, 
ilafu&kh mermilerle bombardıman 
,.pdamadıt ndan lngilizlerin taar- . 
haza tamamile akim kalmıtb. 

LaıWaJerin bu taarruzdakl ı .. 
ılatı, kolordu lumandanlannaa 
• .. elce tahmin Ye takdir ettikle
tlnden çok fazla idi. 28 hazi
liodan 30 baıirana kadar olan 
.. yiat 3800 ft tecaYDı etmekte 
ldL Yalnız 156 ıncı liva 1353 
••fer kaybetmiıti ki bu miktar, 
llbevcudunun yanıma yakındı. 
Bundan maada ihtiyat cephane
den de çok miktarda aarfedil· 
llıitti .,. bu cihet karıarg nhı umu
tıiyi fazlaca düşlindUrmll~tU. 

Fakat Zığındere aırtlarında 
lcav.nılan araıi ıevkelciş noktai 
llazanndan gayet mühimdi. Türk· 
lerin zayiat da oldıkça ağırdı. 

30 Haziranda Frans z mmta· 
lcas.nda mlllıim bir muvaffakiyet 
tide edildi. Aym sonlarına doğru 
Jeoeral Gouraud, Türklerin lngi
liı cephesinde meşgul bulun-

tluklan bir ıırada ( Quadrilateral) 
teımiye edilen mOıtahkem mev· 
kii zapt etmek Uz ere bir d~f a 
daha tqebbOMte bulunma) ı ka .. 
rarlaıtırmııh. Bu vazifeye 1 ci 
lbbıtemlike alayını memur etmi~ 

•e ho2azlarda mOnaaip bir mev
kide demirleyip Anadolu aahilin
dekl Tilrk bataryalarını auıtur
blak içiude Monduruı' dan Suffren 
llrblııını celbetmiıtL 

30 Haziran ıababı 13: 1 ılper 
hattında henUı. muharebenin 
çlddetle devam ettiği bir ıırada 
Fransız m6stemlike efradı hOcumft 
kalktı. Fransız topçuları da tid· 
detli bir bombard.mana b&şlada
lu Ye bir aaat zarfında yalnıı v 

Quadrllateral mevkii mlistahkemi 
değil, fakat onun gerisindeki bir
lraç aiper de :ı.nptedildi. Bir mnd
det aonra Türkler mukabil taar· 
ruzlarla kaybettikleri arazının 
kısmı azumını i lirdat ettilerse de 
lll6atahkem mevkiin bir kısmı 
Frans.zlarm elinde kaldI ve bu 
•uretle İngilizlerin sağında ileri 
barakltına imkan birakınıyan 
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Cleıen evrak geri werllmea 
lıl11lardan meı 'ullyet ahnrnaı 

tt~ap için mektup! ara (f5) kuuılat 
A auı fllnıl llıundır. 

clrea cletfıttrllmesl (20) kunıttuı. 
~•1111lıde çıkan r•alm " 1uılıuıa 

haldan aahfıu M ıu•t••lae 
ııııııı....__ ellttr. 

mOhim bir mania ortadan kaldı
rılmıı oldu. 

Bu mlihim haberi duyar duy
maz Jeoeral Hun ter • W eaton 
gelecek lngiliı taarruzu için 
ne suretle teırild metal edile
ceğini mnzakere etmek Ozere 
derhal Fran111 kararglbına kor 
tu • Bu mllzakere esnasında 
k•fl miktarda mllblmmat bulun
duğu takdirde birkaç gilD aonra 
lngili:ı Ye F ran11:ı topçularının 
yardımile lngiüz bahriye fırkaıı• 
nın taarruza geçmecl we Türk 
ileri hattını tekrar yarank Ahi
baba aırtlannı zaptetmek karar
laıtanJdı. Maamafib Jeoeral Hun• 
ter - Westou 157 inci liYa ile 
52 inci fırka yarımadaya gelmez• 
den evYel 8 inci İngiliz kolordu
aunun taarruz! bir harekette bu
lunamıyacağını flerl sOrdO. 

Fakat Fransızlar için bu kadar 
uğurlu bqbyao 30 haziran ~llnO 
bir facia ile hitama ereli. Suffren 
ıırblaıı boğazlardan çekilir çekil
m~z Anadolu aahilindeki Türk 
bataryaları ağ:r bombardımana 
başladdar we hastanedeki } aralı 
efradıns ziyaret etmiye gitmekte 
olan Jeneral Gouraud ağır surette 
yaralandı. Bu auretle Frans·zlar 
altı lınfta kadar kısa bir mnddet 
zarfında temas ettiği, herkesin 

hüı met ve itimadını kazanan ku
ınandanlarmdan mahrum kaldılar. 
Bu haberi alan bütUo kuvvei n
f eriye efradı da ıon derece mut .. 
euir oldular. 

lngiJizlvin lığın dere 11rtla· 
randa kazanmıı olduklara arazi 
dütmanıo Kirte'nin ceoubundaki 
mevzileri için btıyilk bir tehlike 
teıkil etmekte olduğundan Türk• 
ler lngilirlerin ıol cenah nı geri 
atmak ıuretilo Taziyeti tamir et• 
miye karar verdiler. 

( Arkası ur ) 

Yeni Kanundan 
Sonra 

( Baştarıı'ı 1 inci sayfada ) 

kanuou ile tezat teşkil etmekte· 
tedir. Bu bankanm fabrikacılara 
yardım etmesi lhım gelirken 
fubrilrncılarm bankaya sermaye 
husuıunda yardım etmesi gibi 
bir e1as k&bul edilmiştir. 

Bana ka!mıa banka eaki ma• 
kinelere pazar arayacak yerde 
para vaziyetine ehemmiyet verir
se fabrikac lara daha iyi yardım 
yapmıt olacaktır. Kıuancın Uçte 
birini mecburi tasarruf olarak 
l>an!<aya yatırmak meaeleal de bizi 
biraz müıkil yaziyete ıokacaktır. 

ÇllnkU bugtln çift muamele 
ver1, isi vermek ıuretile eaaaen 
biraz aıkmtı içinde bulunuyoruz. 
Yeni kanunun çok beğendiğim 
bir tarafı vardır. Evvelce her 
iıtiyen ttofviki sanayi kanunundan 
istifade ederek gilmrO!i: verkiıi 
vermemek auretile hariçten ma• 
kine getirtiyor, derhal iki aalaı 
araaına bir fabrika kuruyordu. 
Bu suretle nıemlekett~ ayni cinı 
aanayi başı boznk bir halde ço
ğalıyordu. Yeni kanun .bu zararlı 
vaziyetin önüne geçmı~ bulun· 
maktadır. Yeni aç lacak fabrikalar 
ancak memleket ihtiyacına uyğun 
bir ıel,ilde olmahdır. n 
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Lira 

LfrR. -4,20 
4,'11 

• 18,70 
170,-

"·50 . -.-
J~ha -TOrk Altnu 9,23 (Rept) 47,50 

in~. • J0,47 (Vahit, 46,25 

Fr. • 8,25 ince betfblrllk altın 
Ru• • JO,SO CO h . • .. "' 
Mecldlye 83,00 ( m urıyet ' ,.,,-
Banknot (Oa. B.) 244 (Hamit) umah 50,:ıo 

(Ret•t) • 47,00 
Kalın beflbir' lk altın ( Vahit) • 48,CO 

( GUmhuriyetı .W,23 Mıaır Kr.Fo. 1886160,00 
(Asız) 46,25 • • • • 903 ~.~o 
(Hamit) 4f,25 • ,, •• 191J 87,50 ---- -(•) Muamele yapnul•nu1t.ır. 

=RADYO 
1 O Kanunusani Sah 

fıtarıbul - ( ı,oo metre ) ıs 
Kal bule H., 18'45 Orkestra, 19,S5 
:Fra ı ızca dere ( ilerlemit olanlara. ), 
20 Hı.- met Rıza il., 2 J,45 Sorvet H., 

21,30 Nimet Vahit H. tarafıudan ta· 
gannf, 22 gramofon, ajanı ve borsa 

haberi, 1aat ayarı, 22,20 DarOttalim 
heyeti. 

Varşon - ( 1411 motrc ) ıs,ıo 
gramofon, 16,55 graruoton, 18,5 Sen· 
fonik konser, 19,o kahve musikial, 
1.0,'> muht11llf, 21,M halk muıtfkisf, 
28 ıı mfltalta, 23,20 danı mUllkJıJ. 

' 
Pe,te - ( 5~0 motro ) 18,5 ~fa

car halk ' .rkıları. 19,6 nak e,.i mus ki , 
20,50 J,iıt takımu ın konseri (Be t· 
btn•en, List. ). Mtitaakilıon taganııı. 
...,onra 24 e kadar Slgan umsikisi. 

Viyana - ı 617 metre ) 18,!'i Çay 
mu11ikiai ( Oı>' ret ve nlı populeri ). 
19, 15 mUsahabıt, 20.80 'l iruf köylü 
musiki11i, :Jl,10 Senfonik Orkestra 
koıııerf (Mablcr), 23,::o Charly Gaud· 
rio caı takımı (Dario Medlna t9tirn
klle ). 

MllAno • Torano • Canon - 20,5 
gramofon, :::t,35 c lataı.bul GillQ > is· 
mindokl LCID Fall'in 01ıcretl. 

P.raı ~ (487 metr.,) 17,llS hafif 
muılkf, lS,55 gramofon, 19,35 Alman· 
ca ugannili ııe9r i y•t, 1?0,2:i Bando 
mutı!lld, !?l,5 Senfonik ıolilt lıon1erl, 

2s to SigaD mualkiıi. 

Rnma - ( 441 metre ) 21.lSO ko
man mOaamneıl lBeethoyeı:ı), 22,25 
temıll mü&oakıben .konserin devamı 

(Schuıoann) i:3,36 Senfonık gramofon 

plA'da ı. 

Bilkref - (89' metre) ıso 
gramofon, 14 keza, 18 karıttk kon· 

8er, J9, 16 kAu, 20,4ö gr.ımııfon, 21,~ 
Senfonik koııacr, 22,20 Schbert kon· 

11erl. 

Bre1lau - (32~ metre) 20,40 gra· 
moron, :.1,5 llek:rnik eski , .. e , y eı ıi 

l i 24 15 danı nıııs ı kiıi, 24,80 mıı s • , ı 

Haın Jurg'dan: Eski danslar. 

ve Poçef l•mfndeki iki maiyet 
nıemuru korkularından firar 
ediyorlar. Dordon iılmli bir 
İtalyan c:a1uıunun hizmetine 
glri7orlar. Para tamaı hıralarını 
arthnyor ve Yugoılav &abıta
ıına •ablıyorlar. Ayni samanda 
bir kola7ını bulup Makedonya 
komltealle de aJAkalannt mu
hafaza ed yorlar. Bu ıırada bir 
l'On Berlin'e ~derek ltalyan 
aefaret.nin bir daktiloılle anla· 
117orlar, Hf arat tlfrealnl apr• 
tayorlar. Fakat daktilo karna .. 
dır. Oıılal'dan enel bu ıifnyl 
Frannzlara nriyor •e bir taıl• 
iki kut \'lll'Uyor. Fakat tlfreyl 
yerine koym17a nkit bulmıdane 
b&11I oJua llsuıa tberlne fifre 
arana7or, 7erinde buluna•ıyor 
•• laıraııhk meydana ~ıluyor. 
Fakat bunu itilen, yalnı• Hfa
retla tifıe memurudur • 

Dalı:tllo, o ıeceyl ubaha k .. 
dar dDoDnmek Yd plln kurmakla 
geçirdL Elinde kOçtık bir ıenet 
toplanmııb. Bu para ıayeainde 
istediği yere gidip iıtediği tekilde 
bir hayat geçirmek mtımkDndO. 

Bunun haricinde, yakayı ele 
vermek Ye tevkif edilmek mllın
kOn değildi. ÇDnkQ evvela bir 
ecnebi toprağında ldL Sonra 
tifrenin keodiai tarafından •ıınl
dığını meydana koyacak en ufak 
bir delil yoktu. Şllpheye uğra• 
dığı takdirde, lnkAr etmek ve 
ioklrmda ısrar eylemek mllm· 
kUndü, Sabahın IJk aydınlıktan, 
onu, bu kararda buldu. F otogra
fiainl aldırarak yerine koymak 
tilere llzeriode taııdıj'ı tifreye 
de artık lüzum kalmamııb. Ge
çen Yak' alardaa ıonra tifrenia 
•flnldı{p öğrenilmiş olmak mu
hakkatı. Binaenaleyh evwell bu 
•eaikayı imha etmek lhnndı. 
Sobayı yaktı Ye kAğıtları içine 
atarak hepıi ktU oluncaya kadar 
yaktı ve kllllerl bir değnekle 
kar:ohrch. 

Sonra hiçbir ıeyden haberi 
yokmuş gibi gayet sakin ve 
ıoiuk kaoh olarak sefarete gitti. 
Her wakitkl gibi mantosunu 
Ç1karıp aatı, maaasının baııııa 

geçerek bir talum kiğıtlar taıt
ıim etmekle m~şgul oldu ve 
bekledi. Taki, daire ıefi Garbeçyo 
kendisini çağının. Aradan bir 
aaat geçtiği halde Garbeçyo 
kendi~ioi çağırtmamışb. Halbuki 
odasında bulunduğu muhakkaktı. 
Çünkll ara ıura odada dolaşıyor 
ve dclaşmasmın gllrllltOsll fşiti· 

liyordu. Nihayet dayanamadı, bir 
bahane bularak daire f efinin 
odasına girdi ve gördüğO manza
radan cidden korktu. Sefaret 
katibi, her vakitki gibi masasın ın 
baııoda oturuyordu. Önünde, bir 
yığm deşifre edilmit vey.a edi~ 
memİJ b"rçok telgraf yıgıla idL 
Umumiyetle aayet itinalı Ye 
temiz giyinen katibin ıaçlan 
karmakanfı, kra•ata bozuk, hali 
periıandı. O kadar daljındıld 
daktilonun içeri airiıinin fukına 
bile warmadı, ıenç kadın, ayak· 
J.nnın acuna basarak beraberin
de getirdiği bir takım mektup
larla kii.tlan maaanıa kenar na 
koydu ve çıkmıya hazırlandı. Bu 
aırada, Garbeçyoda yerinden 
kalktı, ıeoç kadın da heleca:ı 
içinde idi ve kendisine bir f · <er 
aöyliyeceğini zann~diyordu. Ha 1. 
buki o aynı dalğ nlıkla bir kAğı· 
dıo Uzerine baıı şeyler karaladı 
ve odadan ç ktı. 

Daktilo bir kedi çeviklf ğile 

baktı. 

Masanın Uıerlne blrço• kağıt· 
lar, bu kAğıtların Oaerinde ya• 
ıılmış ve çizilmiı birçok rakamlar 
vardı. Genç kadm aa!adL 

Garbeçyo, yenJ gelen ılfrell 
telgrafJan, eakiden gelmlı Ye 
halledilmiı tifrelere bakarak we 
onlano fyardımile hallediyordu. 
Daktilonun fikrini loaal edea 
doınnce ıu ldiı 

.. Acaba Garbeçyo ıllre hır-
11zlıtını ••fire bildfrmlt mi idi? 

Fakat genç iradın ba merakı
nı ne o rGn, ne de ertemi ı&a 
tatmin edemedL Ancak lçlnct 
rGa meramına naU oldu. Çtmkl 
o gthl. Romadu birçok yeal 
telıraflar gelmiftl. Garbeç79 
bualan 15DUne alarak " bpkı 
hınıılığın 7apddıjı ilk g6n de 
olduğu gibi hali perifan, bitki• 
ve yorgun bunlan haJletmiye c .. 
lıştıiJ zaman bUkmetti ki ıifrenht 
çalındığı ıefire bildirilmemittir. 

Daktilo, derhal kendi kendine 
fU ıuali aordu: 

"- Niçin?., 
Ve cevabı kendJsl verdi: 

"- Mes'uliyetten korktutu 
için. Şifrenin muhafau• Garbeç-
yo'ya aitti. Onun zayi olmam •e
ya bir dUşman eline geçmeainln 
meı'uliycti de yine kendisine ait 
olacaktı. Bu korlm iledir ki hit 
kimıeye bir t•Y açamam11 oı .. 
caktı. 

* Poçef le Pervof, ltalyaoın Ber-
Jin ıefareti tifresini ele gecirir 
geçirir geçirmez Berfiodeo hnr .. 
ket etmiıterdi. ilk itleri Yugoı• 
laYyanın Fiyume limanına çakmak 
oldu. Şifreyi Yerdiler. paraları 
aldılar ve birer kıral gibi gDof e,. 
ce yiyip içtiler, zevk yaphlar. 

Fakat hayat darmayor, Lök
m8n0 icra ediJorda. Tekrar ite 
koyulmak icabetti. 

Kendilerini Sofyada bekliyen 
Dordon'a mlllAld «ıJmak Cbere 
Bulgaristana hareket ettiler. Fil
~aki Yugoslav ıabıtasile yaphk
ları anlaşma neticesi, uzak, yakın 
Makedonya J,omitasile afikadar 
olmıyacaklarmı vadetrnişlerdi. Fa
ka t para çabuk bitiyoa du ve çok 
yiyebilmek için sok kazanıı;ak 
IAz.ı mJı. 

• 
Berlin İtalyan aefareti şifreıi-

nin çalınmasında amil olan kart 
ve nağam 1talyan daktilosuna ge• 
lince; vak'adan az sonra, aureta 
ağır bir hastalığa tutu!du, 
vazifeıindeıı istifa etti, bir 
müddet istirabatla geç.rdı. ve 
aonra Berin civarına ı eli .' 
yerleıti. Ömründe bir c!e( a .
tığı kirlı muamele (f), onu, ömr • 
nün ıonuna kadar ihtiyaçtan uıak 
bulunduracak l<adar yuvarlak ı ir 
aervete nail etmişti. 
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Hadise Büyüdü Tıbbiyeliler Kılıçlarını Çektiler Ve ..• 
Muharriri lf. 

fler Hakkı Mahfuzdur 
-244-

Y crııcn'de mıakiri şahımeniıc ye• 
dirilen ekmektir. Aıkeriniı: orada 
hu ekmeği yedikçe, nıürteklp ve 
mürteşl memurlar halkın rahat 
Ye huıurunu aelbettikçe, Yemen'• 
de bu i yan devam edecek.. Bu 
a ll" j bugün sönse bile, yarın alev
i•necektır... Vah, idare kabiliye· 
tinden mahrum •. Kumandan nak· 
liyatw komiıyonculuğile mcşgu1... 
Memurlar ••• 

AbdUlbamit, katlarını çatnnf •• 
Ônline bakıyor, elindeki baıtonu 
hafif hafif yere vuruyordu. Bir
denbire başını kaldırdı. Hasan 
Beye baktı. Bu bakı,ta, acı bir 
hiddet ve le aaUrt\n manaıı 

Hrdı. 
- Bunları, bir rapor hAllnde 

yazanıı. Üç gün sonra bana ge· 
tlrlniı. 

Dedi... Hasf\o Bey, ıözllnll 
ikmal edem di. Merasimi tazimi· 
ycyi ifa etti. Geri geri çckildt 
Tam kapıdan çıkacağa zaman, 
A bdUlhamit, (EbUlhUda) Efendi
nin yllzUne baktı. Garip bir gU· 
tumaeme ile: 

- Maşallah.. Hasan Beyin 
... i, epeyce gUmrahmıf··· 

Dedi ve bu ılSzlerle, her ha
kikatin bu kadar açık aiSylen• 
moıi llıımgelmediğini luh etmek 
lıtedi. ÇUnkU bundan tevellllt 
edecek dedikoduyu herke1te11 
ıiyade o, bilirdi. 

Hasan Halit Bey, Baıkltip 
T ahıin paıanhı odasına da•et 
edildi. HUnkAr tıuafmdan (ihsan 
buyurulan, murana meddi niıanı 
ıifanı ) merasimle kendiıine ve
rlldi... EbUlhilda Efendi, mesrur 
vo ıadan oğlunu aldı. Konatına 

avdet elli. 

Jf-
Fakat .• Erte i glin, Abdillha-

mit'e şu jurnal takdim edildi: 
( BAiradei scniyeyi baıreti bili~ 

fetpenahi Yemen'e izam buyru· 
lup dUnkU giln avdet eden kitabii 
aanii hazreti şehriyari Seyit Hasan 
Halit Bey kulları bu gece pederi 
EbOlhUda Efndl ile sabaha kadar 
&firen mUzakere ve Y emen'in 
ahval umumiyc&ini mUşevnı sr6ı· 

l•recek bir rapor tanzimi ile 
l.ıtiğal etmiılerdir. Memaliki mab· 

Resim 'Tahltll Kapon• 

1 r.blatlnlıl liğ'renmek lltlyoreaıııı 

re minizl O adea kupo:ı Qe bı.· 

U w coodertnb. Roamlniı 11r•t-' 

' bldir Yu ıade edllmt1. 

~--------~...,..----------·--
1 im, ıneılok 

'ey:ı. tıan 'at~ 

lıııhanduğu 

uıemltı e& 

llo• ı ın ntip : 

Ht simin lı:lııol 30 uruılıu: 

l 1 ı. ı :.üıııhJ., ı;.ı ı lac .• .:ı ı .• : 

rusai ahantılerinin her yerinde mektebin ( Dahiliye mUdUrlUğil ) 
olduğu gibi Yemen'do dahi ıayei ne tayin olunmuıtu. O tarihlerde 
ıah n 1 rinde her turlU osbabı mektebin karfmnda ( Kristal ga• 
refah v umran m vcut olduğu zinosu ) vardı. Bu g ıinoda ak• 
halde mficerr t, malum olan bazı ~amları orlu~&tra çalar; Beyoğlu• 
m nfeatper ilan [ 1} taraftan giı- nun bUtiln genç ve ateıli zllmre• 
lice teıkil olunan ( İttihadı Arap si, orad hovardaca ya~ardr ••• Bir 
c miyeti ) ntn tahrikAtile ifsadat akıam, mektepten izinli çıkan 
ve tahrikAt vuku bulmakta •e bu ( Tıbbiyeliler ) orada toklanmıı· 
•uretle de mahalli mezkCire karşı 1 rdı. Çalgı çalarken, Ruttı genç· 
Amali iyasiye be liyen bazı eca· lerile aralarında bir ihtilAf hA •l 
uibfn müdahalesine :z min baz r- oldu. Rumlar orkestraya rumca 
lanmaktadır. Ha1an Halit Beyle bir hava çaldırmak iıtedller. Tıb· 
EbUlhUda Efendi lrnJIRrmıo ihzar blyeliler de, baıka bir havama 
etmekte olduklara bu IAyihadan çalınmasını arzu ettiler. Mnnakaıa 
maksatları (ıureti hak) tan görllnc• bllylldü. Rumlar, mütecaviz bir 
rek or da ki islihatm icra ve bir tavır aldılar. Tıbbiyeliler de der-
mtlddet umuru idarenin H san Ha· hal bir cephe teıkll ederek bel· 
lit Bey kullarJ uhtesine tevcihini te- lerindeki kılıçları cıyırdıJar. Bu 
min ettirdikten sonra Yem.,u'de eın da, ml\ aseRe müdUrn olan 
yeniden bir iıyao çıkarmak ve hafa· bir Rum talebeye kartı 

zenallah utaalA ol kat'al milbarekcyi çirkin bir tavır aldı. Talebe 
İngilizlerin hirnayeıi altında bir de buna dayanamadı. Yalan 
muhtariyet yapmak Hasma ma- kılı çlar birdenbire her taraf-
tuf oluduğu hertUrlil şek Ye şUp- ta parıldadı... Camlar, aynalar, 
heden ar.ade olup her nakadnr avizeler, tangır ;angır yere ini· 
,ehı lyrı keramet a ar efendimiz yor; Rumlnr, merdivenlere atılı• 
hazretlerinin nUfuıu nnzarı şaha- yor; biribirlerini yuvarhyarak, 
neleri her tlirlO irıat ve ikudan eı:erek kaçıyorlardı. 

mUıtağni ise d mahıa sevk 
vo ilcayı ubudiyetle iıbu arizel 

aadık ne rf'u takdime ictis r 
kılmmııtır. OJbapla cmrUformau 

ve lUtfu ihsan ıchriyarı celilUnan 
efendimiz hauctlerinindir. 

Bendel hauUlhaa Huretl t•hriraıl 
1. 

* Haydarpqadakl (Tıbbiy• nıek· 
tebi) nin yapılmasına Hbep olan 
mühim bir Amil vardır. 

Takriben ( 1290 ) tarlbleriude 
( Mektebi tıbbiye ) • bugnokn (Ga
lateaaray) binasında idi. Talobe, 
henUz nixam ve intizamdan mah
rumdu. Akşamlaa ı, Beyoğlu cad
de ve sokakların dağılırlar, geç 
vakitlere kad r serbest bir hayat 
yaşarlardı. Mektebin iutixam ve 
ıılabı hakkınd tedbirler alınır
ken, o devrin gUzida zabitlerin
den ( bilfthare serasker olan ) 
( Sol kola'{ası, Mehmet Riıa B. ) 

(1) Huııdıı.n rııakae.t, 

(A t b e Hı lmi P9.) idi. 
Mıeır hidi \ i 

1000 Ermeni Ailesi Batuma 
Gidiyor 

Sofy , 6 - Bulgıuist uın muhtelif 
ınuıtnkalarmdan ırelnııf olan 1000 
Ermeni allesl Varna limanlaruıdan 
kendilerini Batuma götllrecek olan 
Ycıpurları bel..lomfıktedırler. 

Bulgaristan Eugday ihraç 
Etmiyecel< 

Sofya, 9 - Karın yağma11 gecik
t.tındcn •kinler donmuştur. Fena bir 
rekolte ihtiınalinl dü4tinen Z rut 
Nazıra, buğday lhracatrnı ınenet• 
ıniotir. 

Hindenburg Hasta Dağıl 
Belin, H - Reıiaicümhur Hinden

burgun ha.ta o dugu hnltkmdnki ha
berler aalalılyettnr mohofil tara· 
fından tekıip edilmektGdir. 

Yunan Maliye Nazırmm istifası 
Atlna, 9 - Maliye Nuırı fst ,fa 

etnılttir. 

lranda Yeni Bir Karar 
Tahrıtn, 9 - Y nl Bel•diye Ka

nunu mucibince buradaki mağ za
larm 1 vhalarmdaki ya•ılar acemce 
yazılacak Ye ecnebi fı l mlerl kilçilk 
hcrflerlcı yazılacaktır. Levhaıarda 
y ln11: ecn bi laim bulunmıyacaktır. 

Esnaf Cemiyetleri Arasında 

Şehrimizdeki esnaf ceıniyetlerinden bir kıımının bUrolarmın 
tasarruf maksadile birleıtirildiğini yazmıştık. Birlettirilen on beı 
kadar cemiyetin mUşterek bllroıu D8rdiincU Vakıf hanaoa nakledil· 
miştir. Yakında diğer cemiyetlerin bDrolar: da birleıtirilecektir. Re
simde esnaf cemiyetlerinden bir kısmının idare imirlerinl ııörüyoraunuL 

Gençler Ne Diyor? 
---

Hayat F ırtınala ·ıe Daima 
Çarpışın k İsterim 

Ahmet Hllml 8. 
Gençlere lnkıllp, hayat ve iı· 

tikbal hakkında ıorduğumuz .... 
allere gelen cevaplardan bir kaçını 
da buglln dercediyoruı. 

Malkara'dan Ahmet Hilmi Boy 
diyor ki: 

" - TUrk inkılAbı, dUoya yll
zUndeki insanlık arasında bir mu
cizedir. Bunu yaratan da bllylik 
gazimizdlr. Buhran bizde nibayet 
1011 nefe.ini yaıamaktadır. Bunun 
ISlümU de, TUrk milletinin IAy ve 
gayretile nıilmkllo olacaktır. 

Dinimi severim ve din ile mil• 
cehheı her insana hörınet ederim. 

Hayattan korkmıyorum. Hayat 
fırtınalari'e mUcadelo otnıek ilk 
ıiaramdır. 

Hayat sadece çalıımaktıın iba• 
rettir. Benim istediğim hayat 
zengin bir kitapanede her zaman 
okumaktır. Tezatsız ve mUte.,.ıı 
bit· ömUr ı;Urm k iıterim. 11 

Rııa Öz B. diyor ki: 
- A ırları gllnlere aığdıra• 

bilen TUrk lnkilAbının kuvvet ve 
azameti karşısında titrememek 
mUmkUn mü?. Kurtuluşun cezri 
temeli olan milli kUmelerin varlı· 
ğından bugllnkU Cümhuriyetin 
dlh yaya saçtığı ıneıalenln nuru· 
nu enelerce evvel Uk defa bil· 
yUk rehber Mustafa Kemal 
g6rdl\ ve milli kU:nenln baıına 
geçerek buglinkU inkilApları ha· 
zırladı. Büyllk TUrk lnkillbı :sey· 
rinde devam edecek ve beıeri• 
yeti salaha götUren bir netil 
yaratacaktır. 

içtimai değişm(llcr neticesinde 
bir buhranın zuhuru tabiidir. 
Harbin gayrltabiiliği, makine 
kuvvetinin IUıumundan fazla is• 
tihıallta bugUnkU buhranı tevlit 
etti. Biıdo buhran geçmek Uze
redir. Kendi kannatim dahilinde 
dindarım. An' ıı ta inanmam. 

Rıza Öz 8, 
Aile, Cemiyetin nOveaidir. İki 
kiıllik bir aileye taraftarım. Saa· 
det ancalc bir aile yuvaıında 
bulunabılir. 

Hayatın dikenli yollamada fe
llketlere, göğUı gererek ilerle
mek, heyecanla cidallerden yıl
mamak, inkilAbın bir unu ol· 
mak... lıte benim bugllnkU ha
yatım. Hayattan axaml iıtifade et
mek, memleket ve nHlime faldeli 
olmak iıterim.,, 

Feylesof imzasile mektup gön
deren genç diyorki: 

- TUrk inkilAbı mUıtakbel 
yeni cemiyet hayatının bir baı
lanaıcı olmak dolayıaile kıymeti 
haizdir. Bu inkilibn ehemmiyeti 
dönemeç noktası olmasındandır. 
Mevcut buhrana karıı gelmek 
mDmkOn değildir. ÇOnkU elimiz 
kolumuz bağlıdır. Mllcadele için 
ancak fertlerin kendi teıebbOıleri 
lbımdır. Bulırandan ayrı ayrı 
milteessir oluyoruz. Bunun yegA
ne çaresi, camıavl teıirdir •. 

Din hakkındaki bu aualin ıek
line muteriıim, çUnkO buna mlla
pet veya menfi bir cevap yerile
mez.. Bence din " Soıyalizm "' 

"Devletcilik"gibl birer mezheptir •.• 
biribirinden hiç bir farkı yoktur. 

Bir cemiyet hayatının nftnsl 
olan aile bayatı bizde maale ef 
kunotli değildir. Verilen terbi· 
yenin noksanlığı dolayııile, 1er

beatiuin ifrata ile neticeleni1or. 
Bu ıuretle aile hayahnda bir çok 
akıOlamel!ere teaadUf edilmekte
dir. Bence a'lede ıuurlu bir aer
bestilik, aamlmiyet, vekar, ciddi
yet ve eaire lbımdır. 

Korku şuurlu inaanlarıo değil 
bedbin, zaif fertlerin mahdır •. 
Hayattan niçin korkalım.. Zaten 

ortada korkulacak bir t•Y yok ki ... ,, 

SabıkH. div T ekzipEdiyor-
( Battarafa 1 inci tayfada ) 

muhtelif ıayialar çallrnnmaktndır. 
Abbaı Hilmi Patanın, bir Arap 
imparatorluğu kurmak ve onun 
ba1ma imparator olarak geçmek 
iıtediği ıayiaıa da bu ıııeyanda<lır. 
Hatta baıı Avrupa devletl~rinin 

aabık HidiT• bu hususta cesaret 
verdikleri de ileri ıllrlilmektedir. 
Bununla beraber bu ıayia}'ı teyit 
eder mahiyette başka bir haber 
almamamıştar. Abbu Hilmi paşaya 
gelince, blitUn bu şayialardan 
bahseden eabık Hidiv ~azete 
muhabirlerine fUnla rı söylemiştir: 

- Ben siyasi emeller pe:,indc 
ko3mıyorum. Kalbimde böyle bir 
niyet ve endişe de beslediğim 
yoktur. Bana Surye ve Filistin 
tahtanı teklif eden olmamııt· r. 

Artık yaıım 1158" l buldu. 
Bu yaştaki bir odamın yeni 

bir Arap İmparatorluğu teıis 
etmeıi ve onun başına geçmesi 
birnı: hayal t&leldd edilmcı: mi? 
FiUıtine ~etişimdeki ycglne gaye 

dostum Emir Abdullahı ziyaret 
etmektir. Hicaz Kırala lbnfüıUut 
ta benim iyi bir arkadaıımdır. 
lbnUıUut bana ml\racaat ederek 
Hicu:'da bir islAm banka11 tealı 
etmemi teklif etti.,, 

Dij'er taraftan Mıaır ve Suriye 
gazeteleri Abbas Hilmi Paıanan 
ziyareti :af.uda birçök ıeyler 
ya:r. yorlar. " El'bcılAğ .. srautesi 
diyor ki: 

" Şarki Erden ve Ftliıtin 

Ara: !arı arazi ve emlakin Y olıu
dilerc geçmemesi ve bu iki 
mom ekc tte ki iktı ndt " ' krntıy• 
geçirme! için Abbas Hilmi Pa· 
şan n bir banl•a açmasını elbette 
i teı lcr. Fakat Emir Abdullah, 
Kırallık mevzubahs olunca ken· 
ditıi içiıı bu işte bir tekaddUın 
hakkı ı;örnıektedir. Abbas Hilmi 
Pa9a lcuvvetJi bir müzahir bul
madlln paraıım havaya atacak 
kadar vazi)1etten tegafül edeme~· 
Hicnz'da bir banka t~aiai <I• 
birçok tartlara t&bidir ... 
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Stadyom Hazırlayor si:~.~~~i~:;~:z:ı~;;.;:~:~im 
Q"_ağan Sarayının Bahçesi Mükemmel 
ır Şehir Stadı Haline Getirilecek 

!it ÇlraAan bahçeemln 
. ber ald.ğımıza gôre, mem• 

•1PW hayatında temiz Ye 

· t bır varlık olarak yaıayan 
; 't kulUbOmUz, ıon glinlerde 
ab:ttin cömert bir alAkasma 
btld 0lınuıtur. Bugftn yanmıt 

e bulunan Çıragao eara· 
11ad''"it bahçesi, bllkümet ta
d ~11 Beşiktaı kulilbünün ia-
~~e terkedilmiftir. Siyah· 

•ııu uzun aenelerdenberi 
~tletizm ve eskrim ıporları 

,ciddi muvaffakiyetlcr g8s
~ hepimizin malumudur. 

t fu~bol için daha iyi çalııma• 
)~lbın hususunda hükümetin 

iL- ~ikası tam yerinde olmq-
~ıktaılılar cumartesi gtıoft 
• ~ bahçenin teniyea~ için ilk 

ilan yapmıılardır. Öğrendi
göre Beıikta9lılar bu 

1 
•abayı fenni bir pkilde 

~ ederek bura11nı mDkem
ir tehir ıtadyomu haline 

bugUnkU manzara•• 

getireceklerdir, Bu huıuıta idare 
heyetinden 1allhiyet ıahibi bir 
ut bize ıunları ıöyledi: 

- "Hük6nıeti~ yllk1ek alAka· 
11ndan çok mfttehassiı bulunu• 
yoruz. Şimdilik Çıragan bahçesini 
kulüp için muntazam bir saha 
haline getirmlye çahıacağız. 

KultlhUn olduğu kadar lıtan• 
bulun'da ani bir atada fiddetle 
ihtiyacı vardır. Bu itibarla Çırajan 
aarayımn bulunduğu me•ki balen 
mevcut ıtadyomlann vaziyetine 
göre mllkemmel bir ıtad olmaya 
llyıkbr. "(eni .. ha deniz kenannda 
olduiu için kul6b0m8zlln denia
çiliğe de ehemmiyet •ermeai pro
jemiz dahilindedir. Yalnız her ıe)'İn 
saman Ye imkln niabetinde loc:lri
cen yapılacatan kabul etmek 
llz.ımdır. Muhakkak olan bir ıey 
var .. o da genit Ye eaaab taaay-

'fUl'larımıZJ kuvveden fiile çıkarmak. 1 

için el birliğile çalııacağımızdır." ı 

Kupon diğer .eayfamızdadır. 

t t Nejat Ef. Zekidir. Olduğun· 

dan fazla gö
rünür. Sayıl-

masııu ve ken
disine eheın. 
miyet veriJme
sini ister. Ni. 
zam ve inti
zam bahsinde 
titiz davranır. 

Başkalarına 
minnet etmek
te müstağni ve tok gözlü hareket 
eder. 

• tO Kadri HUsevın Et. lşgüzardır. 

Başkalarına ko· 
}aylıkla bağ· 
laıımaz, itimı:ı.t 

C1östernıe1H Keıı
eı 

di işini ba~ka-
Jarına terket
mek istemez. 
Bazan tok \6 

dik sözlü olur. 
Herkesle ça
buk ahbap ve 

liübali olmaı. lktısada riayet eder· ·-7 Sabahattin B. Olduğu gibi gö-
, 1 ıünür, uysal-
~ dır, tP.§Viklere 

kapılır, iş le· 
rinde aceleyi 
ihtiyar eder, 
gürültücü ve 
kavgacı değil

dir. Cesarete 
taalluk eden 
iolere sokul
mazt tehlike ve 

zararlardan, mes'uliyetten çekinir. 

lif t 
~)i ? 'YYareci M. Molllıon, bir müddet ~v•el Londra ile Cenubi Afrika'daki 5akap ıehrl aruındakl 
"~~ltıQde katotmiyo muvaffak olmuıLu. M. MoUiıoo, tayyarecilik Aleminde bu btıyllk mu•affakıyetl 
~~ .. ,.:0nra, ıe•ceai Miı Ami Conıon da ayni me1afe dahilinde ·bir UÇUi yaptı. Miı Ani Conaon 
~~lclr~uu kırdı ve bUyDk bir mu- muvaffakiyet kazanarak ayni memeyi 4 glade katetti. 
tdQdltıil"eıim Miı Ami Conıonun, Londrada Kroydon tayyare meydanında kocali tarafmclu 

ni rBat.rmektedir. . 

Müstahzaratı : 19 3 3 fiat tarifesi: 
Hasan kuvvet ıurubu küçük 60 

" " " büyük 100 
,. ,, ,, 1 K. 15\l 

Hasan kolonyası l ı24 litre 20 
" tt 1/t6 ,, 30 
" ,, 1i8 " 50 
" " 1/4 " 100 
it " l ı2 " 180 

Nesrin kolonyası l 8 litre 30 

il " 1/4 it 50 
,, ,, 112 ,, EO 

Hasan tuvalet sabunları kllçük 20 
il " " büyük 30 

Hasan gliserin sabunu 20 
" ,, ., limoo,gül 25 

Nersin gliserin 8abt-ınu 10 
Hasan çocuk. pudrası 20 
Hasan sürmesi {sürmedanlığı ile) 20 

,, ,, Lüks btiyük 30 
Hasan (Dantos) diş macunu 20 

,, (Dantos) diş suyu Y.) 

Hasan Biriyantini 40 
Hasan Zeytinyağı 1 4 K. 25 

" " 1,2 " 40 
" " 1 " 70 
,, ,, t Ok. 90 

" 
" 
" Hasan 

Hasan 
Hasan 

2. 1 2 ,,,i,, sile 2'l5 
5 teneke.f 450 

it " 

ti 13 " " 1100 
Bademyağı Şişe 30 
Kmakma HulAsası 30 ı 
Fayda 1/4 k. 40 

Hasan Fayda l ı2 " 60 
" " 1 " 100 

Hasan Fayda 6 litre tenekeıile 400 
,, ,, Pompa 7 5 

Hasan çiçek snyu 114 k. 30 
" " " 1/2 " 50 

Hasan gül suyu 1;2 kilo 50 
" Mai mukattar (Odistile) 20 

Hasan Garanto (perezervatif) 40 
,, .. " i, ekli 75 

Hasan diş fırçaları muhtelif fiatta 
Hasan balıkyağı 1/4 k. 40 

" " 1/2 " 60 
" " 1 " 100 

Hasan diyabetik çikolataSJ 20 
" " " k. 360 

Hasan gluten ekmeği 30 
,, " gevreği 50 
,, Bademli gluten ekmeği 50 
,, Gluten makarnası 112 k. 50 
,, ,, Şehriyeleri 1 /2 k. 50 

Hasan pirinç özii unu 250 gr. 25 
,, buğday özü nişastası ,, 25 

" irmik özQ " 25 
,, patates özft unu ,, 25 
" arpa ,, .. " 25 
,, yulaf ,, ,, ,, 35 
., mercimek öz& una " 25 
" bezelye ,. ,, ., 25 
" Munasti nezle panzehiri 50 

T ribofil Saç Suyu 125 
Süheyl Romatizma ilAa 125 
Siiheyl iştah ilacı 125 
Nasır i!Acı 40 

inhisarlar Umum Müdürlüğünden: 
Adet Enafı 

50 ),()()() Sarı yaldazlı pul F ranaızca 
250,000 Kırmızı " 
250,000 Yeşil ,. 

" 500,000 Kırmızılı ıiyahb ,, 
100,000 Sarı yaldızı. pul Türkçe 
100,000 Kırmızı ıiyab 

Yukarda vas.f ve miktarları yazıh "1,700,000,, adet pul ta· 
kaıtan iatiınaen bedelleri "12· 553,, numaralı kararname abklmma 
tevfikan Tnrk parasile tediye edilmek tızere pazarlıkla sabıı ahoı
cakbr. Tallplerin ntımune ve ıartnameleri görllldükten aonra pazar· 
bğa iştirak etmek üzere 0o 7,5 te •ninat al<çelerini hamilen 16-1-933 
pazartesi gOnO uat 14 te Galatada Alım Sahm komisyonuna 
mOracaatlar1. 

.. _. Dr. HORHORUNI 
Mektep sokağındaki' muayenehl\nc
sint kapu.ınıttır. Horgiin sa.baht:ın 

aktam:\ kadar ba~talaruu fünhıö ntl 
Valide kıraathanesi yanınılak i mua· 
yenebancsinde bizzat tedavi f'ıl"r. 

~--•TeL 2.4t31 ..---r 

Nazarı Dikl<ata 
Atle hayata iktıeadiyesine rıırdım 

etmek gayesile küıat edilmit olan 
Noktar K. Zarukyan Biçki D:ki' Mek
tebi bc,ınel devre talebe kaydına 

baıtaııııttır. Biçki ve Dikl9i biraz bi
lenloro O~: ay hiç bilmiyenlere ~ıu ay 
zarfrn dl\ esasla suratta tedris eder 
musaddak ıahadetname verir, ücretler 
mutedildir. Cumadan ba,ka borglln 
mHrae:ıat olun ur. 

Adres )Joyoğlu Altınbakkal lradi· 
ye caddesi No G3 

Dr. A· KUTIEL 
Karak4'1 Barekci fırnı aıraunda St 

Temmuz 1914 
Emil LUdvifin ıahoseridir. 

Tarih, politika, diplomasi ile 
meşgul olan hiçbir kim1e bubu 
defaat ile okumaktan mllstağ· 
ni değildir. her kitapçıda 150 Kr. 
Tercüme: Haydar Rllal Beyindir 

Clıl •• ıdlhreY1 hulahklar Mülenan ar 

DOKTOR 
Ömer Abdurrahman 
l.tanbul emra&ı ailbreviye 

di•pan•eri Sertabibi 

Aakua caddesi ikdam Yurda 

kafimacla No. 71 

DiKKAT~-. 
Mecsbur diş tabibi müteveffa 

DAVID HAYON'un ojlu 

ı!i~i Elie Hayon 
yalnız Be~ oğlunda Perapalaa 
karşısında Asmah Mesçit ıo· 
kağında 63 No. Kamhi Han 
3 No. da müşterilerini kabul 

etmektedir. Telefon: 41603 

' Adrese dikkat f ,..-., 
lstanbul ~kinci l lcAr•t Mah

kemesinden: Müddei Ş ıkir Feyzi 
B. He ınOddei aleyha llihriban H. 
arasındaki nlacak davasının muhakc
ınosirıdo ııı u ınaıl eylıa lıtihriban H. 
ev' e 4! t L.iı • l ı apıı.rtımaııının 2 inci 
dılireslniıı J5 ~o. da mukim ikon 
elyevm rnnh·tlli ikameti meçhul olrn n
sına mol ni lh ı e ı tebPga a rağııw ıı 

7/ J/ fl J3 tar ıh i eoleesine ge'mecl iğiu

d"n hakkında gıvap k.ırarırıın iHben 
tebliği kılrargir olmakla tarihi i l !ıı<lan 
itibuen bir &) müddet ~eriln.iı •o 
muhakemenin 15 2 933 ça?fımba saat 

14 de talik •Hl i lınit olduğundan 
yevm ve saati nw zktlrde muhakeme
de hazır bul uıı m:ıdığı veya vekil gön· 
derınediği takdirde gıyabında muha
keme icra kılı ~ı·ağı . ve vakıaları ka· 
bul etın ş ll<l•lo uııaGağa toLI ğ maka· 
mına ka;ııı " ., •.• ~ ; z r" ilAn cılll'ı• • r. 

Meccani Muayene 
lstanbul Halkevl Rel•llilnden 

Cildi ve Z· ılın·\ i lıasta!ı lar muta ha8-

eısı Dr Rı 'a t "' . ılih Boy Halkovııı in 
vesi kası ill' !!' ip · ~k fakir hastahr ııı 
meccanen m•l l\'Pnı> '*" todav·ai ı i ka
bul ('tıniı t r ~l ıı a) "ne zamanları ~ 11-
ınartesi, çar~.rnıba 15 te n ı -.. e k a a r· 
dır. ldaro ııı oııı ırhığıına ın raca ı t . 

Hıtlllahmer Şube Kangra•I 
Hilaliahmer Be\ lerheyi nabıycı:ı , 1 

18/ l / t133 cuııı:t g-il•\ il &aın saat 11 • da 
ıenelUı kobıt ·oai alltolanae ... ktu . 
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Su yenı ambalaj, tabletıerm ha· 
kikiliği hakkında teminat teşkil 

eder ve sizi kıymeti olmayan 
ba~ka mamulat almaktan korur. 

L 

olmasından dotav• 

2 tabletlik yeni Aspırin 

oaketlerinı tercıh ediniz. 

ASPİRİN '20 ve 2 taoıetıık ambaıAjlar •cinde 
tıer verde ouıunur 

Sa deposu tamiri ilinı 
Karaağaç Müessesatından: 

-

Keşif bedeli 2061 lira olan mezbaha su deposunun tamiri 
yirmi gün müddetle ve kapalı zarf uıulile münaka aya konulmuştur. 
1bale 25 kanunusani 933 çarşamba gilnU saat 14 te müessesede 
yapılacaktır. Milnakaaaya iştirak edecekler teklif edecekleri fiatin 
yüzde yedi buçuğu nisbetinde teminat akçasını makbuz veya 
mektup suretinde teklif mektuplarına leffedecekler ve bu işin ehli 
olduklarma dair Belediye Heyeti Fenniyesi betonarme şubesinden 
alacakları vesikayı mektuba koyacaklardır. Keşif evrakını görmek 
ve şartnameyi almak istiyenlerin MUdiriyete mllrac atleri lbımdır. 

Parıs'in eu yUlclilek moda aalonlarından alınan en son desen ve 

Kr•p Amaxon 

• Mongol 

Krlatal 

H Şen Bursa' 

• Burıa 

• Set en 

• M f'oken 

• Ayda 

cazip renkleri 

"ŞEN BURSA,, d. 

bulabilirsiniz. FiaUarımıza 
mümkün değildir. 

SON POSTA. 
== 

eıverişf!, 
olması 2tya 
. iJtJkları İ12 

bir/iAfe 
OSRA/vl 
ampuJ.ünıl 

en çok istimal 
oiiuuın, 2'.lya 

menbaL fTIE'Vküı~ 
getirmiştiı: 

s s 
A A 
N N 
1 1 

N N 
FRAlELLI SPERCO 

Enrico f:porro Hı mahdumbrı halefleri 
Galata 6 ıncı Vakıf lıaıı (Sabık Arapyan 
Harı) 1 iııol kat ı · 10 Tol. H. O. 479~-t 

CIE ROYALE NEERLANDAlSR 
vapur 9ir oti • Arneterd ıın 

Anver Uotord m,Auıs erdaırı \OHaınburg, 
için yal ıııda. l arcket edeook vapurlar: 

Hercules \•np ırıı G K. saniJ c doğru 
Cllo vaı uru 1 DK. earııyo doğru 
Triton ' punı 2 oub ta doğru 
Oanymed s \apur 16 tulıata 

d ğru 
Compagnle Royale Nee rlandalse 

vapur şirkı ti \ ıeıtnsı o .. bilu um 
Necerlandıdser, vaıı ır acautaları urasın· 

d ıkl ruuhuherat sa •esinde DÜNYANIN 
BO'I ON Ll tANLAHI için emtia kabul 
edilir \O DOORU KONŞlMC~"'TO veri· 
lob"lir. 
Yakırıd ı Burgnz, Vsrna vo Knstonooye 

hareket edecek vapurlar 
Cllo vapuru 14 K. e n ye do~ru 
TrJlon \iapımı .2r. ;K. toırniyn d Jtru 
Ganymede• vapuru 12 ıuhata 

dC\ğru 

An sterdaındaıı hokleııırn \'apurlar: 
Cllo vapuru 14 K. earıiyo do~ru 
Triton \aptmı 26 K. sııni~ e dn~ru 
Oanymede• Hıpuru Ji tıılıala 

doğru 
Amsterdamdan hareket edecek vapurlar 

Triton vapuru 4 I{. nııiye doğru 

Oanymedea vapuru 18 K. 11ani· 
ye doğru 

NIPPON YUSEN KAISHA 

(Japon vapur kumpanyası ı 
Yokolıama, Kobo, Dairen, Tsiııgtao, 

NIDIN 
Bütün mütehassıs diı tabipleri 

RADYOLiN 
dlf macununu tavel1• ediyorlar? ÇUnkll • 

RADYOLİN 
Dişleri beyazlatır. Diş etlerini 

Kuvvetlendirir. Dişlerin 
çürümesine mani olur. 

·nele 2 def., l<tıllan nı 

Ağız kokularını 
deffeder. 

ve EYTAM RANKASI 

İstanbul Dördüncü icra Memurluğundan: 
LAngada KAtipkasım mahallesinde Zındandelen ıokağında 

eski 9 yeni 16 numaralı hanenin mutasarrıfı olup Kadıkıf 
Caferağa mahallesinde Gnneşlibahçe sokağında 46 numarala 
de mukim iken elyevm ikametgAhı meçhul olan Zekiye HaoJ 

Emlik ve Eytam bankasından 22 mart 932 tarihinde İl 
eylediğiniz 1200 liraya mukabil birinci derecede ipotek irae 
ğiniz Lingada Kitipkasım mahallesinin Zindandelen sok• 
kiin eski 9 yeni 16 numaralı hanenizin. bakiye 1241 lira 4S 
ruşun 1·7·932 tarihinden itibaren yllzde dokuz faiz yUzd• 
buçuk komisyon yüzde üç Ucreti •ekilet Ye sigorta tahıili zuıı 

Shangbai, Honkong, Singapor, Oolomho, 
Suoz, Port Sn.it, lzmtr, latanbul, Pire, 
Cenevre, Valenoia Llverpol ve Glasgow 
limanları arasında doğru posta. 

Bu da "ŞEN BURSA" NINDIR. (Aktarın llZ ve do~'l'U) 
bllmlyen var•a ı Alnhırıutpaş d ı Kof lı han altında No. 12 Dakar Maru vapuru 20 K. ıa dye 

paraya çevrilmesi talebile ikametgAhınıza g&nderilen ödeme e 
mübaşirinin verdiği muaaddak meşrubatta ikametgihınızın dl 

liyeti bildirilmif olduğundan ilin tarihinden itibaren 20 gno 
de bu borcun iıtenen faiz, komisyon ve vekllet ve ıigorta 
lerile birlikte tamamına Yeya bir kıımına bir itirazımz var ı.
zat veya bir vekili kanuni göndererek dermeyan etmeniz 9e 

Adre•I 

s. MUSTAFA FAHRi veŞ ..l·E·R-IK.ı ______ ....... dot-;,u~run Maru TBJıllrtt 20 ıubata 
Telefon : 23!J.!l - ---

KARAAGAÇ MOESSESATINDAN: 
Keıif bedeli 1494 lira 70 kur~ olan et aatıı salonu damandaki 

eternitlerin kaldıraluak oranın galvaniz oluklu saçla örtDlmeai 
kapalı zarf uıulile ve yirmi Rlln mllddeUe mllnak&aaya konmuıtur. 
ihale 22 - 1 - 933 pazar günli 1&at 11 de mUeaaesede yapılacaktır. 
İştirak edeceklerin belediye heyeti fenniyesinden alanını~ ehliyet 
vesiksım ve teklif edecekleri bedelin yUzde yedi buçuğu nisbetinde 
teminat makbuz veya mektubunu teklif zarfına koyarak mezkQr 
günde müesseseye teılim eylemeleri ve keşif evrakını tetkik ve 

ıartnameyi MUdiriyetten almaları lAıımdır. 

VIRIL·IN 
( r c 1 r ııı ( k dı l r ç 1 n 

Ademi lktıdar v umumi zaafa ve •aç 
dökUlm rıJ dinç hayvan arm gudd • 
1 rlnd 19 ı • Gl.nçlik kuvv tler n i de 
ed 

ŞAPK LARI 
gUzel ve en muhtelif çeşitler 

Tope, İpekli lcadif 1 Merinos, Tavşan, kapelin, derılerinden en son modalar 
Kozan tüyund ... n erkek şapkaları. Toptan ve perakende satıı 
1"' lr ınd r ı mOJd \il E i-ı o ık o. 7 Trnnnay m lllOH 

ınaballlnde) ••,.Et S S 1 S _. _______ ,, 

doğru 

Tafsildt için Galata'da Altıııcı vakıf 

Hanında l! RA'fELl.-1 SPifüCO, ENHIOO, 
SPEHCO ve MAHTUllLARl halefler! 
vaııur acentalığıırn rllfiracaat. 

Tel. 4 • 479t·l 

KARADENiZ POST ASI 

ERZURUM 
vapuru p b 

12 kAnunusani erşem e 
gUnU akşamı Sirkeci' den hare· 
ketle ( Zonguldak, İnebolu. 
Aya ıc k, Samsun, Ordu, Gire
sun, Trabzon, Sürmene ve Ri· 
ze'ye azimet ve avdet edecektir. 

Fazla tafsilAt için Sirkeci 
Yelkenci Hanındaki acentalığı· 
na rnUracaat. Tel : 21515 

Son Posta Matbaası 

Sahibi ı Ali Ekrem 
Netriyat MüdürQ ı Halil Lutfi 

müddetin mürurunda 2004 No. lı icra ve iffls kanununun ı2' 
maddesi dellletile Bankanın liusuıi 844 No. lı kanununun ı5 
maddesine tevfikan mezkur gayri menkulllnUzUo a~ık arttır-' 
satılacağına dair olan ödeme emri 932-2253 doıya nuaıaraıil• 
fınıza ilanen tebliğ olunur. 

* * İstanbul icra Memurluğundan ı 
Saraçhaneba,ındra Dülgerzade mahallesinoo Devehanı ıo 

da 40-3, 40-4 No. lı hanenin mutasarrıfı olup Fatihte Ma 
deşler caddeıinde Simitçi sokağında 6 No. lı hanede iken 
ikametgAhı meçhul olan Ayşe Naciye hanıma : 

EmUik ve Eytam bankasandan 12 Mart 932 tarihinde İ 
eylccliğiniz 1550 liraya mukabil birinci derecede ipotek ir•' 
ğiniz Snraçhanebaşıoda Dülgerzade mahallesinde Devehanı 

ğmda 40-3, 40-4 No. h hanenizin, bakiye 1562 lira 93 k 
1·7·932 tarihinden itibaren yüzde dokuz faiz yüzde bir 

komisyon ylizde iıç licrati vekilet ve sigorta tahsili zımnında 
çevrilmesi talebile ikametgıihımza gönderilen ödeme emrine lı 
şirinin verdiği musaddak meşrubatta ikametgahmızın roe.ç d' 
bildirilmiş olduğundan ilAn tarihinden itibaren 20 gUn içırı 

1 
borcun istenen faiz, komisyon. vekalet ve sigorta Ucretlerile b 

tomammn veya bir kısmına bir itiraz mz var ise bizzat "e{ 
vekili kanuni göndererek dermeyan etmeni'l ve işbu mUdde . 

rurunda 2004 No, lı icra ve iflb kanununun 126 ınc~ ~adde~ 
letile Bankanın hususi 844 No. le kanununun 15 ıncı 1118 

tevfikan mezkur gayri menkulünlizlin açık arttırma ile sat•1' 
dair olan ödeme emri 932 2247 doıye numaraaile tarafınıı' 
teblii olunur. 

• 


