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Yepyeni Bir Mesele 

•brikaların Fena Reka
te DüşmemesiLizımdır 
Halbuki Bunun Aksi Yapılıyor 

Yerll fallrlkalertl• yaptl•n çlvller 
1.1..ı_ ~lekette •anayl hayatınm l lar daha doğuf de·vreleriode y~ 
~ için çareler dUfGnllldllğtl ailmesl mOtkül bir rekabete ug-
--:•larda yerli fabrikalar ara- ramıo oluyorlar. Sanayiin inldph 
IW.. •• ~•na ve zararlı rekabetlere aleyh!o~e g.6rdilğllm0z bu vaziyet 
;-'tUdığinl haber alıyoruz. y eP'" dolayııale bız allkadarlarla temaa 
~ bir meaele olarak ortaya çı• ettik. . . . 

bu fena rekabete ait haberi Eskı fabrıkal ... na seiAbıyetbu' 
"tarlarda okuyabilirainiz: idarecileri, fiat düşmesinde ken-

L &leınJeketimizde elyeym ikili dilerinin kabahati olmadığını, in-
~bulda, biriai de 1zmirde olmak pat mevsimi geçtiji için w,ı~ 
:·~ llç çivi fabrikua Yardır. bir vaziyet bhıl oldutunu •6ylı--

a Uivetea yeniden ikisi yorlar. Fakat yeni açılacak fab-
bulda, ikilİ ele Mersinde ol- rikalar namına ılSylenen 16zler, 
lzere dart çi•i fıtbrikua da- ita Yftiyetin ıun.. o\duğu •• fena 

lizereclir. Bize temla bir re1rab~t dOşfincesile JapalcLtı 
~--~ .. eıki fabukalaa11l .,okli.ııdedir. 

elen, 7enl fabrikalara karıı Bu dllıllncede olaa yeni fab-
111.L:.~den rekabet ~•Iİyetine gi- rika mllteıebbialerJ bu ftl:i,ettea 
~ler ve çivi fiy.ıarmı kiloda alAkadar makamlan haberdar et-
~ru, c:lnşDrerek fiatı on Oç mlye fena rekabetlere meydan 
~ a tesbit etmiılerdir. Bu 111" verilmemesi için tedbirler alınma-
~eni açılacalc olan fabrika- ıım iatemiye karar •ermişlerdir. 

~tanbul'da Bir lVJilyon Li
ralık Tavuk Olmüş 

'tavuklara Musallat Olan Müthiş Has-
~ ~alık Teşhis Edilemiyor Mu ? 

"-t bır mlld- _ ~ _ 
~ e'•el ıebrl· 
~· ve civar 
' rde tahrip
~bir tavuk 
~ •iı çıkb. 
~:nanlarda 
~·~ latan
~ ~li: ehem-S. •erilen ta
~ ulr, bu ytız. 
te. bayu zarar 
"'c 41. Ha.;tö&lık 
~ tabri,.kAr ..... 
~ . ••yet ar- ~ 

~ içindir ki teni retlftlrlren cin• tavuklar 
)'ti, tedbirler, bUtlln ehemmi- 1 tavuk için vasaU olarak Jarı111 
'fit' rağmen tesirini geç ıh- lira heaap edildiğine g8re, bu 
~'• b Fakat haber aldığımıza ytızden zarara uğrıyao ıervet bir 
~I u hastalık yüzünden bay- milyon lira demektir. Sununla 
ı.:- ,: . ~azı tavukçular arasıoda beraber mütalealar. aı ıorduğu-
:'11 ~ h af çıkmışt ır. Baytarlar muz vilayet ve belediye baytar-
fil!"t '•. a ıg " tavuk kolerası ,, ları bu miktarın mUbalAğah oldg.. 
~ tlı 1 oynıuşlardır. Fu.kat bu ğunu ileri sürmektedirler. 
~ lllulı if olan tavukçular Bunların haricinde olarak ha· 
)~ t ko ra o1mad ğım, bay- ber verelim ki alınan sıkı ted-
~ \ rafından teşhis edilemi- birler, geç olmakla beraber te• 
~ 'tka bir haıatalık olduiunu ıiriui göstermiı Ye hastalığın 
hl.~ç: rüyorlar. Diğer taraftan 6nllne gcçilruiıtir. Ancak baytar· 
~~ltıiı ar il haber verdiğine göre lar, battalık mUcadelesinin daha 
ı-~"'-~~tı · civarında bu bastahk semereli olması için tavuğ&& hu-
-.:~•ruı \ ~ Y zarfında &len talaoan kimıelerin derhal bay• t"'I ~İl' adedi iki miJyoa gibi tarlara haber vermeli lbımıel-

layı doldurmutbır. Her dliial llylemektedirler. 
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Memlekette Hastalık Mlcadelesı 
• 

Vereme Barıı · Mtitbiı 
Bir Mlcadele Açılacak 

Sallhlyettar makamlara akseden yeni haber
ler• g&re, htlklllnet. ııbbl mllc:adele ifleriai 
buılnkll •niyetinden daha ebemuılyetli bir 
.. kilde takip .etınek karannda< 'ır. Memlekette 
frengi n 1atmaya kartı girişilen muotuam 
deYamb mlcadelenln mDsbot neticeleri, bu bu
n.ta tufedilea para •• ga1retin tam yerinde 
oldutuna meydana çakannıtbr. Fakat, bu saha· 
dald faydalı neticenin daha dolgun bir eser 
teklinde tebarnz etmui için yeni mllc:adele 
esaıları hazırlanmakta olduğu haber alınmaktadır. 
Diğer taraf~n 6ğrendiğimize göre, memleketin 
bir kaamaoda mOntefİr bir halde bulunan •erem 
butalığına kutt cLt pk eaaah ve çok tiddetli 

bir mllcadele açılacaktır. Huuai ve rumf teıeb
bUslerio lttirakile yapılacatı haber verilen bu 
m6cadele neticeıinae ••rem tahribatuun kısa 
bir ml\ddet urftnda mDhim niabette azalacağı 
timdiden tabmtn edilmektedir. MUcadel~ fekli. 
fennin en yeni •• fa7dalı ketiflerindea azami 
derecede iıtifade suretile olacak. bu qhada 
elyeYm faaliyet halinde bulunan tetekldlller 
te'fhit edilmek ıuretile harekete zeçilecektir. 
Bu ••yede •erem derdinin asgari dereceye 
lndirileceji ealAhiyet ubibi kimseler tarafından 
ileri e6rlllmektedir. Esasen Sahhat VekAletioln 
bu •abada elyeYm göstermekte olduğu faaliyetin 
de ciddi tesirleri tesbit edilmlıtir. 

Sayfa 

Kalak 11 
Burada Da 
Yüzünü Gösterdi 

latanbulda iki glindenberl kı• 
pn kan kendini göatermit bulun
maktadır.[Enelkl lfÜD ıabahleyln 
yağan kardan ıonra alqama dot
ru havanın açıldığını girenler, 
kar yaziyetinin devam11z olacağı 
zehabma dllştlller. Fakat don 
ıabah ortalığın donmuı vaziyeti 
karıııında kara kııın baıbrdığını 
anlamakta gllçlnk çekmedik. 
Nitekim dDn öğleden sonra ya• 
ğan kar bunu iıpat etti. Artık 
kar yağışına fU gllnlerde ııkıık 
intizar etmemiı lizımgeldiğl ha
ber yerilmektedir. 

curmumeşhut Halinde 
Eşref iıminde bir hamal Ti

mur l•minde baıka . bir hamalın 
yeni yapbrdıi• arkalığı çalarken 
cOrmDmetbut bilinde rakalan-

mattar• 

1 Almanya'da İngiliz Casusları 

Vilhelmshafen Limanında 
Bir Gece Soygunculuğu 

- 1 - Yazan: Berndor/ 

Vi helmsbafea febrinia sUgOrt 11 
olan güzelliği, !Jıf anı andıran 
yatmurların dl1fmeaile bOsbilttııı 
ıilinip kayboluyordu. 

Harptan evvel burası Alman
yanın askeri bir limanı idi. Ona, 
blltlla ehemmiyetini •erdiren de 
bu ııfatı ldL Gece olduğu u
mu, ıaten fena bir ıurette 

aydanlatu 10kaklannda aadirea 
ia1&nlara teudllf edilir, yahut 

emden d6nen bir, iki bahriye 
neferinin acele, acele gemilerine 
-2 

dhdlllderl g&rtllOr. Buna, mtlte
madlyen yagan yağmuru kasaba 
nzerlne ç&kerttiği hOmll ııı •• 
ederseniz, ioıanın. bu ıehİl'de 
isteye lıteye uzunca bir mllddet 
hayat geçirebilecethıe ıor ihti
mal Yerilir. 

Netekim, 1910 aenuinln 1>61· 
le yağmurlu bir yu receüde. 
ıehria kenar bir Hmtinde " kO
çlk bir klfklln pumaldıjı 6a6a-
de clurakla1an bir adam da biyle 
dllflbıtlyorda. Bu ka.k, genİf bir 

( DeYamı 12incl Nyfada > 

Ticaret Odasında Yeni intihap 

lataabul Ticaret Odaıı Mecliıl dlln toplanmıf, yeni rlyHet dinaı 
ile 1eal idare heyetini 1eçml1tir. Riyuet Divana Relılitine Nemli ıade 
Mitbat, ikinci Relılife Habip sade Ziya, Reiı nldllilclerlne Abmet Ye 
Sadettla, MOfettitllklere HU.eyin Sabri n HHaD Vlll, Murabhaılıldara 
lııet " Hulki Beyler .. çilmlılerdlr. idare Heyeti de Necip, G.nl, H.ca 
Reup. lhmdl, Suat Berlerdea tefekkll •tmlftir. Reımlmla dlakG lctl1U1 
...-ı, .. 
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Borçlar Mesele- J Söz Derleme He· 

Günün Tarilzi 

sinde İtilaf Otu·· cu·· nu··n· Başına Gelenler yeti Toplanıyor 
Osmanlı borçlarının senolik tak- Bu Jete Gayreti Go··rülenlef 
ıit miktarı 8 milyondan 7JO bin ,,. 
liraya indi. Bu buıuıtn halkımız Mükafat Alacak 
diyor klı Saht M .. t . B .. ru· Eıb· 1 • ç 1 Söz Derleme talimat ıameıi l)ı 

Süleyman Sudi Bey (Sultansellm e uş er l n ısea erı a ıp Söa Derleme kılavuzu Maarif ft!d· 
Kiremit m balleai 17) dUrlüj'üne g<>nderilmittir. 

- 011manlı lnıp ıatorluğu g8çer• K k y d Talimatnameye göre her ylJ6yett1 
ken 161,500,000 altın lirahk b·r açar en arı O a ) nlinio riyaseti ltında ll· Derıerıı• 
borç miraı bırakmııtır. Bu burllnkil heyeti teıktl edilmittir. Her kaıad• 
k&_tıt paraya çenı irae miktarın Dun Gala tada tuhaf bir hırsız yakalanrmşbr. J iki eeket giymiş, ayrıca sırtına da birkaç tane kal makamın riyaseti al tanda bir 58' 
ar.ameti inaanı hayıetler içinde bıra- Yaptıgv .m z tahkikata göre hadi e •öyl geçmiştı"r·. d n k d f 1 8 d d k Derlema ıubaıi bulunacaktır. ViliY'' kn. Bu borçtan I07,500.000 altın v par es yurara ışarı ır amıştır. u sıra a il • D 

1 
h d if 

Kaıımpaşah Yusuf ismiilde bir adam dün Galatada kana gelen Nimet Hanım dükkanın karmakarışık er eme eyeti kendı arasın 8 

lirası bir.im l.lsHmizo düş milştü. 928 bölümil yap:ırnk komitelere ayrıl•• 
mukavele mukavele muc hince biz Kemeraltında Utücülfik yapan Nimet Hanam·n manzara mı görllnce feryadı bashrmıı ve yetişen il• 

cuı k d kk b polislere başına gelenleri anlatmıştır. Hemen hare• caktır. ViJAyet, kan me. ker.ler bu parayı '" aenede verecekti ve U Anına girmiı, el iselerini ütületmek istemiştir. nahiye ve kaylerdeki mP.ktepl rill 
her •enede (1,5) tan (3) milyona ka- Nimet Hanım yeni gelen müşterinin arzusunu kete gelen polis memurları hır ı:ıın peşine dUımBş· her biri bir Derleme ocağıdır. 
d:ır tediyat yapacaktık. H~r •ene ler e Yusufu yarı yolda yakalayarak karakola M ttr 
bu kadar altın lı"r vermek bizim yerine getirmek makaadile derhal harekete geçmiş, aarif Vekal ti umu:-ııi mOfct 

götnrmütlerdir. Yusuf evvelA cllrmünll inkAr etmek ı l "' d ki ı · S" D Jerl' 
d fakat bu sır da kömür almak iırin biraı dı~arı er uara 1 arı yer erıo oı er bntçemiı gibi IUı1adiyntımm a ~ ~ istemi~ ilşlldUğll için iki kat elbi1e giydiğini, faaliy ti hakkmda Vekilete muııt,. 

uraardı. Son it1Inf çok muvafıktır. çıkmııtır. Halbuki dUkkAna hırsızlık yapmak niye· arkasındaki pardesOlerl de satmak için ıokağa • man malümat vereceklerdir. 
* tile giren Yuıuf, Nimet Hanımın daıarı çıkmasını çıkardığını s6ylemiştir. Fakat polis memurlan kıaa ilk tcdrhat mGfett"tlerl hkıne"' 

Oomal Bey ( Bakırköy Ceviz!ik fırsat bilerek dilkkiııda asıla duran paııtolonlardan bir tahkik neticesinde Yuıufun bu elbiseleri çaldı- teplerdekl ocaldann Derleme itleri· 
maballeei 34) fiç tanesini Ustllste ayağına geçirmiı, arkasına da ğanı teabit etmiştir. nln, yolunda irldip ritmcd.klert•I 

- H r une birbuçuk mi"yon tetkik ederek Viliyct merkez De,. 

•itin Ura borç vermek dOnyanın Yenı· Teşkı·la"t rrQ'llyare Muallı·mıer lem• heyetine bildireceklerdir. 
ta buhranlı zam nında Fek yıkıcı .ı 4 t:'J, Söz Derleme itinde çok çaht•• 
" ezici bir şeydi. Alacnklılarla ya· -~- D l memurlara mfik&fat nrilecektir. 
pııon yenı ıt1 '' bu tediye miktarını Defterdar:ık için Bir Proje rasta .arı Sükna Bedeli Verilmesi ônomnzdekı paurte ı aüoo V•11 

makul bir hndde fndirml9tir. Sultnn• İçin Emir Geldi Muhiddin B.ln riyaseti altında büyll~ 
laran ııefahatine .arfedilen bu pnrayı HazırJandı ilk T ec_r_iı-.b-e--U-çucu - - bir toplantı yapılacaktır. Bu maksat· 
11rf ıözOn namua olduğuna inandığı· -- Y la liae ve orlamektep mudürJeril• 

D ft d 1 k b. a bugUnkU B .. y 1 Ankara'dan •ohrimizdekl alA- , mu: l~ln verecck:z. Alacaklılar hu e er ar 1 ın sı ugun apı ıyor Y dıl itlerine alakaaı olan kimaeter 
pnrayı elll aenede alııcaklarına (100) va:ıiyetile çok gayri mOıait gö· kadar makamlara gelen haberlere teollğat yapılmıttır. Bu toplanbd• 
enede tahsil etseler daha iyi olur· rlllmektedir. Ankara ile şehrimiz arasmda glSre muallimlerin tekaüt kanunu Söz Derleme t llmatnameai o\ıunııca~ 

du. Biz onlara vereceğim·z: para ile Haber aldığımıza göre Maliye tayyare postası servisleri yapıla• llyıasını tetkik eden Millet Mec- n bu hı su't ltar rlar nhucaktır· 
iktuadiyatımızı yükaeltir v lroınn• VckAleti defterdarlığın tam ma• cağını yazmıttık.Posta tayyareleri, lisi Dahiliye encOmeoi IAyibada ~ e ll Ocretleri 
cım :r.'a da borcumuzu • ve ıeve I ._ b b" b l\ Yeşı"lko" 'd ·ık te rübe ıı· 1 1 h" b" k dili j ,J na i c t\Arğir ve iyi ir maya ug n Y e ı c mun ım er e me ırço ta t cra dair feri vHıtuile bad:r. 'Y" 
verirdik. J ki d l nakledilme1inil esas itibarile mu· uçuş arını yapaca ar ır, uçuş yapmış ve projeyi meclis umumi Jile aatılan gayrimenkullere ait t• • 

* Ihsan Bcıy ( Kıı.dırga nıol d nı 23 ) 
- Borçlarımız:ın 107 milyonc!an 

8 milyona lomui tab i sevınilecek 
bir haldir. Eski mukavele muc:bince 
her ıeno 3 milyon ödiyecektik timdi 
her acne ynlnır. 700 bin lira ver ce
Aiz. Mütebaki para ile memleketi· 
mlzde fabrikalar açar, madenlerimizi 
iıletlr ihracatımıza arttır r, ıoara da 
borcumuzu ~ermekte müık€ilit ç k· 

yh. 

* Faik Bey ( ~chz.:ı'.lcbatı Emintrn· 
rettin mahallesi ) 

- Düyunuumumiyecilerle yapılan 
aon itilaf ağlr deği dir. Şarıları mu· 
tedil buldum. Her H:ıe 7c.JO bin lira 
vermek bütçembi ve ikt.aadıyabmııa 
o k•dar sarıma:r.. 

f orkçe Ezan Ve Kamet 
Şehrimizdeki camilerde henllz 

Türkçe ezan ve kamet ba~lama· 
mışbr. Evkaf Umum MildUrlüğU· 
oUıı ilk verdiği emirde mUeızin· 
lere Tlirkçe ezan 1e kuran talim 
edilme i bildirilmiıtir. Şehr;miz· 

deki yalnız müezzinlerin birçok· 
lan tOrkçe ezan ve kameti öğ· 
renmi9lerdir. Fakat benfiz mu· 
vnffak olamıyanl r da vardır. 

E~knf Umum Müdilrlüğilnd"n 
tnrkçe ezan ve kamete başlanıl
ması hakkında yeni bir teblig 
ya. ıılıncıya kad r İs' a bul cami· 
lerinde ~ r çe ezan v~ kamet 
okunmı, a ır. 

vafık görmtlıtUr. Bu arada Def· buaün öğle üzeri yapılacaktır. heyetine ıevketmiştir.l J&llık Ocretlerinln gecikt'rilmedell 
Maarif Vekaleti muallimlere ıatıtı müteakip derhal telli:larn ~·· 

terdarlığm dnynnu umumiye bi- s· H · ·· Jr erOIDCI sUkna bedeli verilmesi irin maa• rilmcıl için belediye tarofınd•11 

naıına taşınmaıı da mcvzubahs ~ bb 
--- - - rif mUdürlilklerinc ehemmiyetli bir tetc il yapılmıttir. 

edilmektedir. FakRt bu buauola y ı· fı" J Ol k Sokak Ortasında Satış tebligat yapın •t•r. Bu seno mu- er 1 ~ıa 1 aca benllz kat'I bir karar Yerilmiı de· Y 

l Yaparken Yakalandı allimlere muhakkak ıllkna bedeli Maarif V kiJetl ilkmektepfet• 
gıw "ldir. Diğer taraftan ıtanbulda sıı 

- - verilmesi temin edilecektir. yeni bir tamim göndermitllr. 1 
maliye işlerinin daha esaslı bir Polis Üıkdar&<a· yan.Jn hir Gümrtikteki sekizinci ihtise .$amlme ~Bre llkmektep tnleb•• 
ıekilde yUrütUlmesi için Maliye heroin kaça çıaı •yakalam şhr. mahkemesi reisi Hasan Fevzi Bey tar:ıfından hullanılan çantalar o· 
vekaletine yeni bir teşkilat pro- Yap.lan tah'-:kata 0 ..... ran Sıtkı f mamen yerli mahnd n o ac,kbr. 

au ...... ter ian temyiz mahkemesi aza· T h "ld h k · 
)·esi teklif edilmiştir. Fakat te•ki· ı"smı·ndekı" bu ndam ~adde orta· a Si ara SUA Çe mış 

y ... ~ lığına tayin edilmiş Ye telgrafla 
kilit meselesi bütçeyi allkadar ında gllpegllndüz heroin satar• vazifaaine davet edildiğinden der- Balıkesir, 11 - S raç köyilndt11 

ettiği için bu proje yeni aene ken ~ISrli mllş, takip edilmiş ve hal hareket etmiıtir. İhtiıaı mab- Oaman, borcundan do ayı ınab~ 
bütçesi hazırlanırken gözden ge· yaknlanmıştır. Sıtkı yakalstndığı kemesi reiıliğine vekAleten birinci hacze relen memurlara ıs lib atın• 
ıririlecek ve k•t'i karar ondan zaman vaziyeti kepatınak için cür'etinde bulunmuş ve yakahıonuıtır· 
r birtakım yalanlar uydurmıya kal· ceza reisi Vasıf Bey tayin edil· ıadalya Tevz·ır· 
sonra verilecektir. mittir. 

kıımış, fakat Uzeri arandığı tl" 

Bir Çırak 
- - - ----

Ustasını Soymak istedi, 
Fakat Yaka landı 

Üsküdar' da Atlama taşında 
k hvcci Seyfettin Efendinin ya· 
mnda çıraklık ynpan Halit İs· 
minde bir çocuk ustas111ın eşya· 

smı çalmak isterken yakalan
mıştır. Verilen malumata göre 
Halit, bir aralık fırsat bularak 
ustası Seyfettin Efendinin du· 
yprda asılı durnn ceketinin cep· 
lcrini karıştırmıı, uıtasınm saa· 
tini, paralarım ve diğer eşya mı 
kendi ceplerine doldurarak sa· 
vuşmak istemiştir. fakat çırak 
Halit tam savuşacağı s rada l Ö· 

rüierck yalrnlanm:ş, polise teslim 
edilmiştir. 

vakit ceplerinde paketler içinde T h E Halk Evinde yapılan tath nı 
mühim mikdardıı beroin bulun• ari İ vrak aabakaaında birinci, ikinci, iiçünC~ 
muştur. geleıı)ero bugOn madalya te"_, 

Keriman H. Mısıra Gidiyor 
Dünya glizcllik kıraliçesi K~ 

riman Halis Hanım, bu ayın niha .. 
yetinde Mıı ra hareket etmit 
olacaktır. Keriman hanım, Mısırda 
yerli mallarımızdan incir, Uzilm 
ve tntUnlerimizin propagandHım 

yapacaktır. 

Galatasaray Mezunları 
Galatasaray lisesi ticaret kısmı 

mezunları cemiyetinin yeni idare 
heyeti ıeçilmiştir. Reisliğe Sait, 
umumi katipliğe Faruk, idare 
heyeti azahklc\rma ela Fikri, Reşat, 
Hasan, Adil Beyler seçilmişlerdir. 
Birıik iktısadi ve içtimai sahada 
umumi konferanslar verilmesi için 
yak ııdn h >trkcte geçecektir. 

Bir Buçuk Ayda 2000 
Vesika Tasnif Edildi 

Defterdarlığın arkasaodaki ev· 
rak mahzeninde işe batlıyan ta· 

riht vesikaları tasnif heyeti bir bu· 
çuk aydanberi işine devam et• 

mektedir. Heyet (10) katip ve(3) 
aza ile bir reisten müteşekkildir. 

H~yet işe baıladığından bu 
gline kadar (2) bin •esika teıbit 

edebilmiştir. Evvelce tasnifine baı· 
lanıp ıonra tomar halinde kalan 

vesikalar da tetkik edilmek· 
te, bunlarm içinde tarihe m~ 
bez olabilecekler (17) ımıfa ay· 
ra!arak kartonlara konulmaktadır. 

edilecektir. 

Bir Esrarkeş 
Beyazıt civsrmda şüpheli bit 

Taziyette dolaımakta iken yal<I" 
lanan Mehmet isminde birinİO 
ll:ıerinde bir miktar esrar bulır' 
narak musadere edilmiştir. 

Yolsuzluk Mu 
Yapılmış? 

Metruk Emlik dairesinde yeor 
den bazı yolsuz ve usulsüz işi•' 
teabit edildiği haber ol nmaktııdı'' 
Bu muameleleri gözden geçird11 

mnfettişler dlln raporlarını hl' 
zırlamışlar ve Defterdnr Mustııf' 
Beye vermiılerdir. 

jon Postanın Re imli HikAg • 
sı: Pazar Ola Hasan Beg Diuor Ki: 

--~--~--------------------~--~------~----------------------..... --.-.-----------------------------------......... -----------------------=---

Bosan Bey .. lstanbuida ne
k d~r iyi ıu Yarsa •• 

- M~r sinh idare i 
birleJtİrilecekml~ •• 

tcı koıtla 1 Haı:ıan Bey - Pek memnun 
oldum aferin btilcdiy ye_ 

- iyi &U}'B kavuşacağına mı l 
ı>e,•indin Hatan Bey? 

Hasan Bey Art.k sütıet' 
ıyı ıu karııt rılacak de.ene! 
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H e r gü n 
..,.~ :- - -
·• rıdcr.c:.: 1 11uz 1n çoklu-
P. [ 11 ... la11 dercedil ·memiş
tir. 

_ı 

Yeni F abrik~la;· -
Ne Zaman 
AçL/acak? 
R Elyevm memleketinde bulunan 

us. ıefiri Suriç yoldaş ayın 
~sınde şehrimhc gelecektir. 
b us flcfiri Anadoluda Ruı mütea 
ı:ssıslarının tespit ettikleri yer· 
k rda açılacak fabrikalar bak· 
•~da da ma:ümat getirecek ve 

lbuteakibcn tesis faaliyetine 
reçi!ccektir. 

Haliç Şirketi 
karnelere Zam Yapılma .. 

sını istedi 
1 liman Tarife Komisyonu top· 
~unı~ş, Ba iç Şirketi zararda 

0 lidugunu söyliyerek karnelere 
f.f ıde beş zam yapılmasını tek· 
1 ctrn · ştir. 

l<abahat Kimde? l11P_on Ataşemiliteri Kaba
atı Çi lilere Yükletiyor 

Şehrimize yeni tayin edilen 
J~Pon ta~emiliteri Türk gazete
klerile tanışmak için dün To-
~tl yand a bir öğle ziyafeti ver· 

llu~. bu ziyafet esnasında son 
:aı! ·ete işaret ederek Uzak Şark· 
b•kı. son facialara Çinlilerin se-
ebıyet verdiğini söylemiştir. 

Kahire'de 
Şiınen~iierler Kongresi 

Toplanıyor 
Ayın on sekizinde Kahirede 

~~!anacak Şimendifer Kongresine 
~ırak etmek üzere dün şehrimize 
., •rupa ve J apon şimendifer mu• 
buhhaslnrından elli kişi gelmiştir. 
li elli kişilik heyet D. Demiryolları 
"llreket M üdUrll Tevfik ve Yol 
ı/l~ür Mv.ıvini irfan Beylerle 
1ı•rhkte dün Toroı ekspresile 

M~k~;;··İ<ita pları 
Maarif Vekaleti Yeni 

Kararlar Hazırlayor 
Ankara, 11 - Maarif Vekaleti 

~ektep kitaplarımn yalnız Devlet 
atbaasında basılmasını tercih 

~lınektedir. Yakanda böyle bir 
•rc1r verilmesi çok muhtemeldir. 

d'" Ancak işler çok olunca 
l ıg~r matbaalardan istifade edi
.:.:~ktir. lık vo Ortaıuakteplerle 
, eler için ders kitabi olarak 
d~nıen birer kitap seçilecek, 

1 
erleri ihtiyari olacaktır. 

1 
B:.r Mütehassıs Oldu 

\t k lttıır, 12 (Huıusl) - Ziraat 
..: lletinin UzUmclilnk mOtehaa• 
~,; M. Nogaret kalp sektesinden 

-.t etti. 

Piyango Bahtiyarları 
"- l>tın çekilen tayyare piyango· 
f_. Qu~ elli bin liralık ikraıniyesini 
~, ·~ ulda Balatta kahveci Bohor 
~ alatada İstanbul lokantası n-
.__ ı-..aoo Andon Efendiler ka· 
~ ~.•ılarcLr. Bu ikramiyenin beı 
'it •raaını da l:zmirde heoUz ismi 

~"ile • b" nnyen ır zat almıştır. 

idman Cemiyetleri 
~tb~~~kr~, ~ 2 . (Huıusi) - idman 
~eıi b n ıttıfakı umumi mer· 

ugnn lot-lauacakhr. 
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1 - G :ncin hayatında ay:e za· 
m&nlar va dır ki, ya'n .z verm ye ve 
mu!:ab"l :1dc h çb r şey beklcme miye 
mecbur ur. Bu de vir tecr übe, teşeb
b L:s isti k!:alini temin cd •cek aila tıı 

I 

dcneme l< c!evrid r. 

_<"" ____ ._ 

2 - Bir gerıç kendi yaptıf[ı aili· 
l ı ile kendi i•tikbalin i temin edin· 
c y ·, yani kendi İfİnİ kuruncıya ka
dar b ir ıey bt.klememelidir. 

3 - Bu devir 30 ya,ında bitme
lidir. Bu yafa geldikten aonra da 
hila çıraklıkta ve tecrübe devrinde 
ya,ıyan ndam, muvaffak olmaktan 
ümidi kesmelidir. 

• 
W TELGRAF HABERLE 

• 
1 racatımız Ziyadeleşiyor 

Çekoslov~kya'ya Üzüm İhracatı Yap
mamız lmkin Dahiline Girmiştir 

Ankara, 12 (Hususi) - Dahilde yetişen ibra· 
cat maddelerimize hnriç memleketlerde satıı yeri 
a ran lmas l~ususundaki faaliyetin semereleri mey· 

ihracat ile telafiye çalışılncakbr. 

d ana çıl: maktadır. Verilen malumata göre bir kısım 
mallarımız için yeni satış yerleai temin olunmuştur. 

Başlıca ıhracat maddelerimizden olan Uzüm, 
incir ve fındıklarımızın bu sene, diğer senelerden 
miktar itibarile daha faıla ihraç edilebileceği 
anlaşılmaktadır. Aradaki fiat <lüşüldüğii ise fazla 

Çekoslovakya hükumeti Türk fındık ve incirle· 
rinin memleketine ithaline müsaade vermi~, fakat 
Türk Ozfimleri bu müsaadeden hariç bırakılmıştı. 
lktııat Vekaletinin saUihiyettar erkanından alınan 

haberlere göre, bu hususta )apılan son teşebbüs· 
ler mUsbet bir netice ile bitmiştir. Bundan sonra 
Çekoslavakya'ya Türk Ozümüdu satmak mUmkllo 
olacaktır. 

Baytar Mektebi 
Teşrinievveld~ Ankaraya 

Nakledilecektir 

Ankara, 12 (Hususi) - Zira· 
at Bankası şimdiye kadar l 5 
milyon kilo buğday almıştır. 
Önümüzdeki mahsul ıeneainde 
mübayaa mıntakaları daha ziyade 
geııişletilecektir. Yüksek Baytar 
Mektebi öniimüzdeki teşrinievvel 
ayında Ankarada tedrisata baş
lamış bulunacaktır. Adana pa• 
muklarınm tathiri için de Mer· 
sinde bir pamuk tatbir fabrikası 
açılacaktır. 

Umumi 
Mü/ ettişlik 

Ankara, 11 - Birinci Umumi 
müffetişliğe daha geniı &alibi-
yetle Edirne Meb'usu Şakir Be· 
yın tayin edileceği aöyleniyor. 

Katil Yani 
Yunan~stan Adliyesi .~de 

Sorguya Çekiliyor 
Ati.ıa, 12 (Husu. I) - lstan· 

bulda Rumeli hanında zengin bir 
madamı öldl\rüp buraya kaçan 
ve burada yakalanan katil Yaui 
müstantik tarafından sorguya çe· 
kilmektedir. ---

Bursa Güzeline Ziyafet 
Bursa, 11 · Halkın sesi ga-

zetesi tehrimiz gilzeli Leman H. 
şerefine bir h1tlo verecektir. 

- -
Gazi Hazretlerini 
istikbal İçin 
Bursa' da Hazırlık 

Bursa, l 2 (Hususi) - Gazimi· 
zin buraya t~şrif edecekleri ha· 
berlerinin tevHt ettiği mescrreti, 
yapılan hazuhkları bildirmitlim. 
Halk Evi bliyllk Gazinin istikbali 
için fevkalllde bir program ha· 
z.rlamıştır. Gazi Hı. blltnn Bur
sal.lar tarafından karşılanacaktır. 

Dahili istikraz 
Ankara 12 ( Hususi ) - lkra· 

mheli dahili istikraz liy :hasmın 
müzakeresine Millet Meclisinde 
bugün 6ğleden sonra başlana
caklar. 

Bir Hediye 
Ankara, 12 (Hususi) - Kar· 

fıyaka kulübü deniıciieri ismet 
Paıaya •eyahat hı:tlırası olarak 
denizcileri temsil eden bir hey· 
kel hediye etmi,lerdir. 

f/.acar Kabinesinde 
Peşte, 11 - Macar Hariciye 

Nazırı kabiııedeu çekilmiş ve 
Hariciye Nezaretini Baıvekil 
deruhde etmiştir. 

Yırmi Dakika 
Ankara, 11 - Haziranda yeni 

seyrilsefer cetveli yapıld·ğı zaman 
Ankara • f stanbul arasındaki tren 
seyahati 20 dakika daha kısala· 
caktır. 

r 
lSTER iNAN, JSTER 

. 
16 sene "vvel burün, yani 12 klnunuevvel ~17 

tarihinde çıkan g.tzetelerden !lalettayin birkaç ut 1 • 

lıüriinü}·ordu. 

Bir Otomobil 
İzmir Y olund-; Uçurumdan 

Yuvarlandı 

Menemen, 1 1 (Hususi) - Ev· 
velki glin buradan alb yolcu ile 
izmir• hareket eden toför Hllsnü 
Ef. nin idaresindeki otomobil 
biraz ileride arka lAstiğiniu fır· 
lamHı neticesinde bir uçurum· 
dan aıağı yuvarlanmıştır. Fakat 
içindeki yolcular bir mOddet 
baygın kaldıktan sonra tehlikesiz 
bir şekilde kurtarılmıştır. Yolcu· 
lardan birkaçı hafifçe yaralan· 
mıftır. ---
Kubilay 
Abidesi 

Ankara, 12 (Hususi) - Halk 
F'.ırka11 grupuııun dilnkil içfünaın
da şobit Kubilay için Menemende 
dikilecek abidenin aziz ıehidin 
gelecek yıldönOmUne kadar ye
tiştirilmesine karar vermiıtir. 

İsmet 

İzmir' de 
-- --- ---
Paşanın Heykeli 
Dikilecek 

lımir, 12 (Hususi) - Mezar· 
bklarbaıı meydanmda bir park 
yap·lacak, Parka ismet Paıanm 
heykeli rekzedilecek ve meydana 
ismet Paıa meydanı ismi nrile· 
cektir. 

' 

JNANMAI 

Dertliyiz, Am1na 
Daha Dertli De 
Olabilirdik 

·--------- N. S. 
Kulaklarım betbin insanların 

şik4yetlerilc tıka basa dolu. 
Daha dilleri doğrulmamıı ba

caks:zlardan tutun, ta saçlarında 
ağırmamıı tel kalmıyan yaşı at
kınlara varaııya kadar berkeain 
bir derdi, bir şikAyeli Yar. 

"N,. harfım leylek bacağı sa
nanlardan allAmelere, cebi delik
lerden apartman sahiplerine ka· 
dar tam aaadeto erdiğini söyle
yene ben raıt gelmedim. 

Hususi, umumi maddi, mane
vi bir snrn endi~eleriıı. tiklyet
lerin ardı arkası bir tnrln gel
mek bilmiyor. 

Kimi karısından tlkiyetçi, ki· 
misi kocasından, kimisi belediye
den memnun değil, kimisi DarnJ. 
bedayii çekemiyor, .kimisi tram
vayların · katabahk haline g amla· 
nıyor, l<imi, "buhran., oteşile 
kavrulurken bazıları aık buhran
ları geçiriyor... Baıılan sokak 
terbiyesinin kıtlığından müteessir. 
bazıları umumt ıeviye dllşkilnlO
ğilnden müşteki, bazıları, bundan 
mi\ıtekl olanlardan memnun de
ğil. Aklıma gayri memnunların 
müşteki oldukları daha birçok 
ıeyler geliyor. Hepsini aaymıya 
lllzum yok. Bu kadar miaal, an
latmak istediğim şeye vnzuh ve
re bilmek için çok bile; dertsiz 
insan yok. 

• Aklıma bir hikiye geldi: 
Fransız köylerinden birinde 

bir adamın bir çocuğu var. Kö
yün dnkklncısı şehre inerken 
oğlan, babasından, kendisine ıe
hirden güzel bir bebek getirtl
vermeıini rica edi}•or, adam dnk
klncıya bebek ısmarlıyor, diğer 
köylülerin birçok sipariılerl ara
aında şaıalıyan adamcağız tehir
dönfişilnde kıza bebek yerine 
çift koltuk değneği getiriyor. 
Çocuk ııılanıyor, babası: 

- Kızım, diyor, memnun ol
malısın, zira bu değneklere muh
taç olabilirdin! .• 

Bu, mantık kır.a tatmin ve 
ikna ediyor. O da ayni felsefeyi 
gütmiye baılıyor. Bir gQn isminin 
Jan olduğundan mUteesair oldu
ğunu tikiyetler ve bedbinane 
sayliyen bir arkadaıına: 

- Memnun olmalıaın, diyor. 
ismin daha fena, meseli Hip ~ 
Hip olabilirdi de klinat arkan
dan Hura diye bağırabilirdi. O 
zaman ne yapardın? •• 

S6züa kııa11: Misaller göıter
miye lllzum yok, herkes biraz 
dOtllnmeklo kendiıini bedbin 
eden ıeyin daha fena•ının bqana 
gelebileceğini de hesaba katma· 
lıdar... Şu halde o bedbinlerln 
hepıi memnun olmalıdırlar. 

Eskişehir'de TUrkçe Ezan 
Eakişebir, 12 (Huıuai)- Şeh

rimizde ilk defa olarak evYelki 
gtın Reıadiye camiinde tllrkçe 
ezan okundu, alAka ile dinlendi. 

İsveç Denizcileri 
Dün Taksim Abidesine 

Çelenk Koydular 
Şehrimizde miıafir bulunan 

Fylgia ismindeki Tneç kravazö
r .nün ıüvariıi Ku uand&n Bürmaa 

Aka Gli;;duz Meb'us 
L" .t\nlc.ara 12 l ~-. Afi • (Huıusi) - Mer· 

:nk,r8 ll:le~~yde~ inhilal eden /S T E R j N A N :14 A ı 
-:.: Beyin uıluguna Aka Gün· J S T }.. .. R ı 1v· A N, 

" Bir müddettenberi kalplere ferah veren gü~ef 
pek ço~ devam etmiyerek nat Gçe doğru ilk ar 
yatmaya haılamıttır. Bu utırlar& yumakta oldu

1
tu· 

muı uman ku4 baıı kar yatıyor, her taraf Leyaz ara 

_., (Fırat) Ye (Olc'c) neh:r leri aruındakl hanlide 
Oç n.üstakil mutasarrıflık tuİ• ve (Halep) villyetl 

hudut teşki ita nn tadili hakkındaki lay:halar buaOn 
mecliıi meb'uunda müzakere ed ilecektir. 

ilrrtır •t-~a?1zet S{Ölterilmeai l---------------------------------------

1 düıı Taksimde Cümhuriyet abi· 
desine lsveç bahriyelileri namına 
bir çelenk koymuştur. Şehrimi•· 
deki ineç Maslahatgllzarı kuman
dan ve maiyeti ıerefine bir ziya
fet Yermiftir. 

--thr. 
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jilifke 
Eski Eserler 
Hazinesidir 

Silifke (Huauıt) - Silifke'nin 
tarı bJ bir ıehir olduğu, Roma ve 
bilhaHa Bizanı devrine ait bir
~ok esiri eserleri muhtevi bulun
duiu malQmdur. Fakat ıimdiye 
kadar bunlara ehemmiyet ••ril
memiı •e kıymetleri takdir edil
memiıtl. 

Geçenlerde buraya ııelen han 
atika m lltebauııı Remli Oiu• B. 
ilk hafriyata yapbrm11tar, çıkan 
uerler',. ıehrimiıde bir mOze 
•çm·ı, 1uhtelif ıOtun baıbklan 
lflome.ı yaı la taılar, mezarlardan 
çıkan tiıeler, paralar, demir, ba· 
kır Aletler •e heykeller bu mD
aenin ilk etyaıını teıkil etmiıtir. 
Eakl ••erlere •e bunları bulup 
çıkarmıya kartı umumi bir alaka 
uyanmııtar. HerıOn muhtelif yer
lereeo ihbarlar Yaki olmaktadar. 
Hafriyata yapan Remzi Bey bu 
husuıta bana ,u malftmab ••r· 
mittir : 

" - Ben Silifkeye ıimdlye 
kadar ııelemediğime mftteesaifün. 
Cenup vi!Ayetlerinde bir ıeyabat 
yapıyordum. Birkaç aene n•el 
Buradaki ( Tor.raktepe ) için bir 
ef sanı meydana ç.ıkmıı; güya 
altında liç yl\zden faz.la heykel 
Yarm f• S( n zamanlarda 0 aemtİn 
aahibi Vekllete mGracaat etmİf 

Hattl ml1teha1111 masrafını hafriyat 
Ocrı!t ini, her tUrlU nakdi kısmı da 
teahhüt ediyormuı. Silifkeye bil
basaa bu iş için ilflnderildim. 

T opr11lcte ı enin alt kısmında 
bir ctu\'ar, ortaamda da kemerli 
f Tol ) bulunuyordu. Ou tolun bir 
:ıamaalar ıilib deposu olarak, 
bugün de aamanhk olarak kulla· 
mldığı görHlüyor. llk hafriyatta 
t e,>enin eun'I olduğu ve toprağın 
aonradau yığ ldığı görüldli. Fakat 
allmda hevkel veHİfe bulunduğu 
masaldan ibaret olduğu anlaş ldı. 

Buray .. gelmışkeı. biraı 1 etkı
katta buıunm:ıl. ıstedim ve gör· 
dUm ki Silifke asarı atika itibarile 
Anadolunun en zengin bir ıehri
dir ve bir aeyy:ll ,ıehri olabilir. 

Silifke bilhassn bıristiyanhk 
n oktai nazanndan da çok mO
himc ir. Hiristiyanhğın ilk kubbeli 
muazzam kili1esinin Hdnciai · (~er
yemlik) denilen mahaldedir. 

Şehirdeki eserler, bilhaa1a Bi· 
zaoıın ilk devrine aittir. Bu mem
leket halkı, büyük bir zahmete 
girmeksizin sadec elini uzat· 
makla kıymetli eıer er buıabiıir. 
Bunun Ozerinde çal şmak •e mu• 
azzam bir tehir müzesi meydana 
acetirmek IAı mdır. Biz bugOn 
maarif müdür Hamdi Beyle lSir
lik te o müzenin bir nüvesini i~cy• 
dana getirdik. Eminim ki bu mll• 
ııeyi Silifkeliler gayretle zeugin
lettirecekler Ye ıehirlerinin ıy· 
metini dünya1a tanıtacaklardır. 
Biz de kendimize dilten her yar
dı mı yapacağız. 

Paıarka, m:shalleainde bulu· 
naa mezıu Liı ·mıhlara aittir Ye 
1500-1700 ıeneliktir. Boynk bir 
kaya içindedir. Üzerine ve yan
larına da ıaı·rtmak için bazı 9ey· 
Jer oyulm Uf tur. Bu yeralh oda· 
arna murabba ıeklindeki ka• ısıo• 
dan Ririldiii zaman ıol tarafta 
tıç çocuk mezarı, ıağda kart da 
birer bilyDk mezar görlllOr. f çin
deki kemikf erden bu mezarlarda 
da Oçer kitinin defoedilmit olduğu 
&nlaıılıyor. Burası bir aile kahrı 
bulunan ilama, bıçak gibi şeylere 
göre de ya bir aanatklrın ve 
ıahut bir muharibin mezarıdır. 
Ölliler bnynk bir kurşun levha· 
nm üıtnne yatmlmış, bir tarafı da 
tlzerine örtül ı r ! k sarılm f, dı~ a 
kalan kollar ve başta ayrıca 
kurıun levhalara aar larak bir 
nevi mumya yaplm ştır. Kurşnn 
levhalarm altında ve k~mikler 
arasında birkaç ,i,e, bahr bi l~ 
sik ve yn~nk, iğne bakır ve 
toprak ça 11•naklar, bıçaklar •e 
IHçalc kanlar , bakır paralar bul
dulc. Şişelerden biri 'üurindc bir 
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MEMLEKET HABERLERi 

Bayburtlular Misafiri Sever 
Gurbet Vatandaşlarına Ellerinden Gel
diği . Kadar Yardımı Bir Vazife Bilirler 

Bayburt, (Hu
auıf) - Her,On 
yeni bir umrana 
doğru yOrD1en 
Bayburt'umuzun 

ne kadar gllzel 
olduiunu yaz• 
makla tarif ede· 

mem. Üç bin 
befyllz haneden 
mllteıekil olan 

kaza merkezimiz 
birçok Yif tyet 
mer kez leri -ıiz • 
den daha çok 
mükemmel bal· 
dedir. Kazanın 
beledi intizamı 
gelip ieçen binlerce yolcular.o 
nazarı dikkatini C' 'n ~tn ktedir. 
Bayburt halkı tal aile ~ok ,·aves· 
lidir. Bayburt gen\lii b ., vakit· 
]erinin ekserisini, ilmi, zirai ve 
edebi es~rJer okumakJa geçirir· 
ler, boş kalan ıamanlaranda da 
ıpor kulnplerinde toplanarak 

, Gelibolu'da 1 

Himayei Etf-;i Şub~si Fak·r \ 
Çocuklara Sevindiriyor 

Geiibolu ( Huıust ) - KOçOk 
ve ni9belen fakir olan Gelibo· 
lu'da leşekknl etmiş bulunan 
Himayei Etf al 9ube•i cidden çok 
hayırla faaliyetler yapmaktadır. 
Evvelki gün yapılan kongrede 
cemiyetin çok çalııkan reiıi . lb
rabim B. ıubenin bir ıenelik 
f~aliyetini iıah ederek maaarif 
ve varidat bütçesine ait hesaba· 
bnı verdi, Kaymakam Beyin riya· 
ıetindeki llç kitilik bir heyet bu 
heubatı tetkik ve idare heyetini 
takdirle ibra etti, lbrahiın Beyin 
ve arkadaılarının kıymetli mesa· 
iai neticesinde Himay\, ı Etfal 
fUbesi burada 60 fakir Ç(lcuğa 
her gün 11cak yemek ve gıda 
tevzi etmekte, mekteb levıa1ı •• 1 111 

almakta, bayramlarda elblr. ..: ı erini 
ve ayakkplarını temin etmekle· 
dir. Cemiyetin Gelil=olu için cid· 
den ıayanı ebemnı" olan bu 
hayırla meaaitinde de•amım wı 
yardımlaruun daha fazla inkiıa· 
fanı temenni ederİL 

Gelibolu'da Ramazan 
Gelibolu, (Hususi) - Rama• 

zaoao birinden itibaren ezan ye 
kamet Tnrkçe okunnnya ba.
larr.ııtır. Ramazan geceleri çok 
hoı ! eçmekt~dir. Sahur •aktine 
kadar tın: On kahveler, gazinolar 
ve bunlara mDmasil eğlence yer• 
leri aç kt r. TekirdağındM da 
ezan ve kamet Tilrkçt okun
maktadır. 
-- -- - ...;:...·....------.=== _, 
binaya kemerlerini sütunlar nı • e 
aaireyi gösteren kıymettar b .. 
reıimde vardar. 11 

Remzi Bey aonra gülerek 
ıunları ıöyledi: 

- Bir mezardan sekiz bin 
lira prada ç kardık, arkadaşlarla 
takıim etlik. 

Remzi Bey bu cümlelerile 
bir şayiaya işaret etmek istiyordu: 

Hakiklltto dedikoducular böy· 
M bir şayia çıkarmışlar bu ş.1yia· 
da aUratle ,ehirde yay lrnışt . 

.\1. ~aıııi 

&Uzel BeJburt ve Çorull nehri 
aralarında eğlenceler tertip eder· 
ler, Ye lncesazh kıratbanelerde 
saz dinlerler Bayburt balkı •e 
Bayburt gençliği ayni zamanda 
çok mi1afir perverdirler. Garip 
.atandaılarına ellerinden geldiği 
kadar yardım etmeyi adeti bir 
borç talakki ederler. Memleketi-

Edirne' de 
Ramazan Neş' e içinde 

Geçmektedir 

.,R•m•z•nd• Sellmlyeden 
bir men••r• 

Edirne. (Hueuıt) - Şehrimi • 
de raıoaıan geceleri çok bot ge\.._ 
mektedir. Ha•anın aopkluğu 
•okaklarda dolaımak imklnını 
aelbetmeae Edirnede gece hayatı 
gtındnı yc11ayıtından farkııı 
olacakbr. 

Halk E•i sinema salonunda 
ramazan mOnaHbetile gece ma· 
tinelerl tertibine batlandmııtır. 
Matinelerde bet ye on kurut üc
ret ahnmaktadır. Bu para ile 
fakir talebeltır himaye alhna 
alınacakbr. 

Cnmburiyel ılneması ıesli ol
duktan sonra sinemaya k.rtı hal
k1&1 rağbeti artmııtar. 

Adana'da 
Fuka Kongresi Açıldı 

Ve Devam Ediyor 
Adana R ( Huıust) C. ti. F. Vi

layet kongreıi yeni idare heye• 
tini ve büyilk konsrreye gidecek 
murahhaslar ı "'çmiştir .• 3u mUna
ıebetle tazimat tegrafları çekilmit· 
tir. Konar•, deum etmektedir . 

mizde Ukmek
teplerle beraber 
bir de ortamek· 
tep bulunmakta• 
dır. Bir pylaya 
aauran memle
ketimizdeki or
tamektep lat•e
dlleceklir. 

Maarif Ve-ki· 
letinin bu nurlu 
mtleı .. aeyi mem

leketimizden ala
r ak ballomw 
mahzun etmiye
ceğini zannedi
yoruz. lıtikbalde 
birçok mad.,nler 
Bayburt'un etra· 

fında ölmeı birer memba olarak 
memleketimizi ihya edeceklerdir. 
Gaz ve bakır gibi birçok ma
denleri havi olarak civarımızdaki 
ocakların bir kısmı iılelilmiı 
aonra yarım bırakılmıı bir kıımı 
da keıfedilmi, fakat işletilme

miıtir. - Vamık .Faik ' 

Merzifon' da 
Orta Mektep Güzel Bir 

Müsamere Verdi 
Merzifon,JI( HuıuaJ ) - Kasa· 

bamız ortamektebf çok, gOzel bir 
müsamere verdi ve "zafer yılda
zı,, nammdaki piyeai muvaffaka· 
yetle temıiJ etti. Aka Gündüz 
Beyin tasarruf hakkındaki aon. 
monoloğu pek beğenildi. Bundan 
bqka birçok monoloğlar ıöylen-o 
di. Salonda ta1arruf a ait levhalar 
ve kıymetli san'atkArlardan resim 
muallimi Fikri Beyin Çanakkale 
ve Tnrk iıtiklll harbine ait mub· 
telif tabloları teıhir edilmiıti. Da
Yetliler çok memnun kaldılar ve 
takdirle ayrıldılar. - Ça. Ga 

T ekirdağı'nda Kar 
Tekirdaj' (Hususi) - Viliye

tlmizin lııklar balkanma 3 gün 
enel epey kar dllşmllı; balkan 
bembeyaz olmustur. 

Kamyon Devrildi 
Silifke ( Huıusl ) - Silifke • 

Mer1in yolunda bir kamyon de.
rilmif, yolculardan Mersinli Naci 
Ef. kaıuyonun altında kalarak 
6lmilıtOr. Diğer yolculara bir 9ey 
olmamıştır. 

El' aziz' de Y o-Y o 
ElAzb ( Huauıl ) - Burada 

Yo· Yo iptilası umumi bir şe1';l 
almıthr. Hemen, hemen bttlla 
çocuklann e'inde bir Y o • \ o 
Yardır. Buraya Yo • Yoyu ilk 
getiren Hamdi Bey iıminde bir 
zattir. 

Uşak Şekeri 
Uşak (Huausi) - Uıak teker 

fabrikası 1932 kampanya11 hitam 
bulmuştur. Fabrika 112832 çuval 
ıeker istihsal etmiştir. 

Merzifonda Yeni O?çlller 
Merzifon, ( Huıuıi ) - Yeni 

ölçl\ler aym birinden itibar~n 
tatbikine baş1anmıt ve belediye 
tarafmdan çarşı da kilo Uzerin· 
den her ft"ye yeni "narhlar" Ye

rilmiştir. c U un esnaf eski okka 
ve dirht"m.erini kiloya, grama 
göre yaptırmaktadırlar. - Ça.Ga. 

Canlı 
Bir 
Kitap 

Kinunuaani 

Tenkit 

Nurulla1' Ala 
Falih Rıfkı'nm '"Roman " ıaı 

( ı) okurken, birçok yerlerinde 
Voltaire 'I hatırladuu ... 

Yine mi bllyDk iıimler? Falih 
Rıfkı'yı, dOnyanın en bllyBk IDU

harrirlerinden biri olan Voltaire'• 
mi benaetecejiz 1 Bu mukayeM 
onu ezmek için mi ?.. Hayır, oa
lann aramada bir mukayeH kur
mata kalkmıyorum; fakat bad 
bOytık muharrirler yalnız kendi 
uerlerl lzerinde dejil, bOtlla 
bir .. tarz ,, llzerinde bal& iddia 
edebilirler. Bu,aakll bir mubar
rirden babaederken onun '° veya 
bu bllytık muharrire benzediğial 
aaylemek, udece tuttuğu yola 
qajı yukan bir lıim warebilmelc 
içindir. 

Falih Rafkının "Roman., ı da 
Voltaire'inkiler gibi zevkle oku. 
nan, taanifi zor kitaplttrdandar t 
fakat bunlar eaa bir mUtabebet 
teıkil etmez. "R 'lman" da, m• 
HIA .. Candide" aııl hatarlatu 
cihet, yıkıcıhğının yapıcılığından 
çok daha kuvvetli olmaııdar, 
Falih Rıfkı, ıamanımızın inıan• 
!arının zayıf, gülilnç. hattl 
iğrenç taraflarıiu görllyor ve 
onları iyi bir karikatUrcil kabili
yeti ile göıteriyor. Hiçbir tipi, 
kitabının merkezi edecek kadar 
muhafaza etmiyor ama hepsine, · 
unutulmaz birkaç çizgi ile bir 
canlılık, bir aabiblik •ermeaini 
biliyor. 

Bu kitabı bir aan'at eaeri, 
bir roman addetmiyor. Sao'at 
eıerinin ne olduğunu tamamile 
tarif etmek kabil değildir ; en 
iyisi bir canldık g6ıteren laer 
eıerde aan'at bulunduğunu kabul 
etmektir ; Falih Rıfkı bu kitabını 
ıan'at ıösterm~k için deği~ bir 
gayeye biımet için yazd.ğını 
söylemek istiyor. · Fakat bu 
yolda yazılan eierlere, aan'at . 
eseri değildir dersek yaln·z Vol• 
taire'i Tolıtoy'u değil, Moliere'I, 
Shelley'yi, Gorki'yi tle sanalten 
atmak llzımgolir. Zannederioı bir 
muharririn, yazdığı şeylerin sanat 
eseri olup olmadığmı bilmemesi 
daha iyi oluyor. 

Fakat " Roman "' hakikaten 
bir roman değil, halbuki onda 
bir, batta birkaç romanın unsur• 
ları var. Muharriri, kendini bira• 
sıkmak lste1e idi onu herhalde 
yaza bilecekti. 

Üslübun, birtakım aOslere •e 
oyuncaklara alem olduğunu zan
nedenler müstesna, buglinkü mu
harrirlerimiz arasında F alib Rıf· 
kı'n nl en kuv•etli nalup sabipJe
rindenbiri olduğunu herkes tas• 
dik eder. Onun görllp göaterdi
ğini söyledim, Remy de Gour
mont' a göre Hıl muharriri, 
'tahsiy•l sahibi muharrir böyle 
olanıdır. ..Roman,,ı okurken et
baaıa çoğunu duyar, görOr gibi 
oluyoruz. Hem F alib Rıfkı bunun 
için hiçbir hileye bqvurmamlf, 
mubteli~ zihniyetlerde lnaanlua 
konuştururken onların lehçelerini, 
ti•elerini taklide kalkmam1f. (Ba
zan, meseli iki alafran,a hanımın 
mektuplarında olduğu gibi, bir
kaç IOzumıuı franıızca kelime.) 
Onlaran ıibniyetlerini taklit edi
yor, "kafa,,larınm karikatUrllnl 
yapıyor. On onbeı menedir çı
kan taklitli bayağı kitaplardvı 
aonra bunu okumak insanın yil
zilnU lloldOrilyor, bizde de hr 
kiki edebiyatın hatladığı mı;
desini veriyor. 

Falih Rıfkı'nm berrak Te ko
tan bir lisanı •ar. Hiçbir aunilik, 
bir ıt1s hevesi görUlmüyor. Yal
mz bazan fÖyle bir cümle bird 
yabancı kokuyor: •·Dost bata. 
dilşman ayağa bakar, derler. Ve.• 
kad.n karına bakar . ., Nı~ 
"Ve ... "? Kadın da ... " Daha •r 
değil mi? 

( • ) l cilt 1 1) ı k ıı r • · 
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Yunanistan'm Borçları Suallerine 
Cevaplarım 

Goee ster .'.\litha~ Cemal Les ~: . 
• Hayabnwn facauam uautama-Başvekil, Vaziyeti Yakından 

mek İçin Himilleri Davet Etti 
maaısın aebebi. ena eok dltDa
menizcllr. Ştıphe yok ki taham• 
edilmez bir fellket. Fakat ha,.t
ta her ıe1 uatulur. Bir aa ewftl 

~ın ...... öadlrlcl te
E~•Rlacı. içlerla4e ~ 

-1..ı..... taelrleri t•tvt· 
ldtabn blrtak11a lllalu 
••tlard... 8a llA11larcla 

dald ••Dan, bortlar 
fllı ... uulaa eınel ,.. 
ıowadu YUk•• plea 
dola1ı•il• lcenclllwlae 

-..a.._,..,..._ ..•l'nl milıt•rllerJadea 
;;.;::-.,. Mtl•••tlud1r. Fakat 

tel" laalk taı11;~bnaa 
llMk .. ı .. 1cı •• ı ••••• 

* kencLiae borçlarım 
..... ~ -. ilk ee•abtnı bu 
-_...ı,. kftanaıı ola,.... 

Sikeyya 

te..ı Otlar •lınaz 
Mirasa koldu 
;,._il -G~ ...... ................ ....... ............ 

""9\ d!tturmUftur. S. 
~~.. 18 mllyoa llolar 

Mrntlae blrlaei .ı., .. 

Atiaa. 11 - S.,nldl M. Çal
clarla, Ynulltaam borçlan bak
landa beyanatta bulunarak, Ya
naniltaa'ın medpn olduju faizlerla 
ttid• 30 111111 lclemek icla 
Mrfet.ekte oldaj'u ıayretlerd .. 
b.-ı.ı. Ye demittir ki: 

·v.....ı1taa'ı• .cae1tı •• .ı .. 
ketlerdeld kredlaiai utla• ..... 
mak için, lmlcla daireliade phf
mam ı icap eder. la MM~ 
... ,. ...... t. u.w.r •••• 
sill•rial memlelretia mali YuiJetW 
t'e iıııillA.aannı yalandan tetldk 
e.w.ıerı iCi• da••t •t•'t*» 

Betftkll dl.ıs tdlaalıtam .,.. 
tanaak •• ihracab tabiye etmek 
için teclbltler alı•d+aı itin 
•tmiftlr. 

C.1111 lkt111t Konferan11• 
C-en., l l - CHaan iktaNt 

konferull8a baarhldar Jtin pllfll• 
maktadır. ftaıya mura...._ 811leditl 
bir ntukta, ltal7anın yazlyetla 
•• .. metini ka•ramlf oltlupau, 
lktı••• Yaaiyette bir kalla... lla
a.ıı .,.. ... , .oa.tı.r1. ... .... 
fÜf•IJA H•ettijinl, aJtaa mkJa• 
••• •talaafaza edecetial .el7l•~: 
Alman murahhaa M. Pone, 
iktJucllJahnın mıte .. -Jl:ren aı~I· 
.. 11ta eltha .. nu, Loadrada topla· 
...ak elan cllau ilrtı1At koaferan•ı 
Wı aetiee elde etml:reeek ....... ti• 

tla uhra ı-eellal elrl•mlttir· 

Almaırı'da lflizlik 
S.rU., 11 - Aı .. .,-ıd •i•

...... •ilden birinci Ua• ....... 
a.na.cıo. ldtlrl Wmllftar. a. •ik· 
tarda ltlrlnel lıla•••• 15 ladea .. rl 
••• lclfllllr bir teaylt ,.,._ ..... 

Hnua&a berabw .... ı .. alt .... 
..,.., ... ileri plen .. ..,.ı .. 
••••lkl de•nl•n nauran 4-ha as 
•rf ol•uıtur. 

Bir Haıa Faciası 
C.alr, 11 - Bir pmta tananeı 

.. pakla•••f, ı,ı.dekl telai• ••••• ....... 
TEFRiKA NUMARASI: ao 

PBI llBİSİ 
''11Llf ltOMAlf,, 

Muharriri: B.,,,_ Calıit 

karaca 01aamu. 
..... allmallü 

- O halde yl!z lira clahal 
- iki ylz oı.un . 
- Benden pati 
- Mon r .. tı 
Maaada ani ft aoj'ak Wr 

.eket baıJacla. 
Demir yollar komiaeti eiadee 

ld kliıtlara bakarak difDDIJor
du. Ot.kiler uhneain beyeqnıaa 
l»oanamak ieter fibi hleriae ha
~ıyorlarda. 

Rert olarak ortaya Uçylz yet· 
mit lira ıOren Edremlt'lt aeytin
yaja tlccan Raıim BeydL 

Kaqı karııya kalan iki rakip 
hırataa titr91iyorlarda. 

Nihayet lcoml8er karan111 ver
eli. Kay .. re benziyen ba,.kları 

ornada. 
- G6rdilml 
- N,niz var. 
- FuAaz. 
Zeytinyağı tDcc•r•mD '91111 

zortinJaja tihl oldu. Hafif bir 
...ıe~ 

- Alateaaız. cla4i. &İJC'-. 

ar: • ..- ..... ,.,, ......... ,..... 
balya, han t•netlerla• •1111111 bir ıbemmf:ret nriyor. Son saaaalarda 

Ql1'1ta • V*1a O&•anacla baleun Ontbello manuttn dtola tanarı lıtaalyo
nana tabalı edllqtlr. S.a ılıt•mde yapılaa bu tıtaelyoada birka9 yDJ ta1· 1•• bannablleeektir. 

r av'ın Sözleri ln
~·~·'yi uşkullandırdı 

Bomb&J, 11 - De...W•• 
uıalaatia• çıkan ...... laıWz 
edibi Bernar Şay baraya plmit-

tir. Bernar Şa•, lastltereuia 
Hiadiıtanı terntmelr ... buri1e-

tinda kalac•... taakD. milli 
Hint h....... •abM•et 

Hartı ...... 
.... il ~ Amıfti~ ... 

... .. at. .................. tile 
Harlct,e NHm '1...1t1-.-•-. ..... ,. 
..... ,. .... •• Aaerlbn .. 
takip ettltl •• , ...... btl... laatalı 
........ .... "'" w ...... ekte
•• Allka•r .. 11a11a. -, borçS... 
., .. a..ıacle Hllftr ile R.anlt'I 
ualatt1rm1a f81at•Utadarlar. Taa 
ıuetealnln ...... iri •1• ki : GI .. 
terilen mutlak kftu•iyet. rat .... 
plua4a bir ha 1 •ntl buluanta•• 
bal"m • 

V • paraları tlrclli. 
Oteldıer ........ rda. Le.azımca: 1 
- Kafir bllaf raptan amma 

tutmadıl •1orclu. 
flat koiiriMri Ortada teplanaa 

bet yOs liralık potu a,.ıae çekti. 
Kaba kaba ,OllJord•; 

- Aıkallan kaçacaldım. Şey
tan p, dedi. Yoba lclfir benimle 
alar edecekti. 

0111• hararetle clewaa edl-
7ordu. 

l)ilrlba Ham• klfeaiade, bia
bafl Farak._la belik oynuyordu. 
IC&çllk ialoaclald telefoaaa zRi 
acı aca çalcli. 

HiımetP haM Yerdi: 
- Paı• haıreterial telefonda• 

iıtirorlar. 
Bl1,ak poker maaaııaa riyateı 

eden Kraata ut yerindea fırladı: 
- Rüat IKrakmular, dire 

batardı. Bea olmaam ne Ulte
decekler acaba ? ltelriler aua
mutlarcb. 

yandaki odada yalaı& onua 
aeei iptiliJordu: 

- Ewet beaim. •• haber? 
ya... yeni telıraf aereclea.. Orta
k6yDa haberi nr detD •? taf.. 
ıU&t 1ok mu ?.. Bea iki uat 
ıoara .1r....... EYet. yeni bir 
laaMr 01 .... _ .... ,. ........ ..... 

edilml7eeek clencede k••nt 
kazaamakta olclajuau llJlemiftir. 
Bu beyanat bl,lk. bir U,ecaa 
UJaDcftrllQftır. V all, ....... Şa'l'a 
Hindiltaa li1uetilıı• ait ....... 
kantmamuaaı• claba iyi olacaia•• 
bilcUı-ı.tir. 

Vıllls'ta u..nr 8rw 
Madtlt, il - Kusqahklar ._ 

•• etaıMellit. Dölh,. ........ 
Valeu'te ••••• .,. .. uaa ... _.. 
......... -ilan etmektedir • 

• Madrlt, 11 - Blrtalll• .... 
l8panrol Blrlltlaba mllaım .. t .,.. 
....................... GarcU,.., 
.Ulhla •Üabele ettiflnden taarH 
... ıer bo•ba •tliıtltludır. a. ,ı .. 
•• binam" ltlr •ınrı harap oı....
tur. Poli•la pl• .. i GHrtne taarN• 
edenler lut• .. lardar. 

Ve tiddetle makineyi kapadı. 
Salona, ıeçerken hepsi birden 

torJuW• 
- N. haber? 
- Haber iyi ~ Filiatita 

cepbetlİnde ilo .. uk var. 
Hat komevl fllllm•di: 
- Zaten beldeariyordu. 
- Bugiln aababtanberi lav 

l,ia.lerio topçu kuwweti lmdurmllf" 
\a. A~ma doğru piyadeyi IBr
•edeD -.•ari hlcumu yapmıpr. 

- Şimdi •aziyet na11I? 
Ktıçt\k muaclaki bdebial 

80DUDA kadar içti Z 

-- .Elaemmi,.ti yok. ilimi•• 
bakab.. K&Pla kim J91fOr.clu... 
Ha. bea pa1, clemiıtim ıalib-.. 
Ha,di d•••na. 

Ve oran tekrar batlach. 
lkiaci •a .. dakiler ne bu te

lefo• mlkllemolile, •• de -ba"! 
berdea •nr• ıeçe• mub•Y!ltl"• 
Ue •otınl oı .. aı1ar. 

Ara •ra kalın, ı..,ecanh 
...ı.,. do1uluyor. 

- Pu, reat, luıı m kadehimi 
doldur. Bir aaodoviç hiru 1U 1 

Sesleri lfitiliyor. Araya gll-
llımoler, kabkabalar karıflyordu. · 

Bir buçuk ,.atteaıberi k&fede 
Waki lpa. ltaik OJIUJaD Dilrtlba 
Ham• H mlkllemedea IODI'& 

IMC erka.Aarlte ip.ret etti ı 

ha7atuuza intizama IObaak lcl• 
bir batkulle e"Wle.........._ Bat-
b bir flall ejleaeell m. ....._ 
:rl •nttarabllir. 

• Ali hı•: 
YllMlldeld ~illa 

bir cllt doktoraa ..._.. .._ 
alL Sise futa i...ak doina ._ 
jilclir. içki lnallaama1ımı. Mlaa
rat yeme,mls. 

* l.Manlll MeHıet Beye ı 
..... s'd laıd= ...... .._ 

,..... .. 1ııl&6. ~ .... 
, .......... tıılr .. _. .. _ ... 
........ batla .u.let ...... 
balinbf. bo ... ,. kllldir. 0.-
lçia bu laıcla ......... 

* lııtanbul tzı.M Beye: 

Vuı,.tfals eYleami7e .... 
f&'ln•IJar. Zaten , ...... ela lae
nll ı•Df. Ha,at b1J1e blıı* 
....., ,.. .. Mr ... ....... 
......... ecele kadar 1r .. ... 
mıJ• bqlanamL o.akil e......._ 
ainiL 

* Cemal Nadir iıosalt kadeı 
Ka.11 i.temeden enel •uaa. 

aalqmuıı iham. ICma .... k-. 
bir tema71ll 7olra Ollla alı• 
den iatemek UR deflldir. K..a 
Wuiıüzl bbar içla ela bafkumaa 
d.Wetlae ihtiya~ ,oldar. Bir 
eaaebi im k•clWae atk lla ......................... 
cWe ol•u. 

* A. & B Bey•: 
Arlradqmı• l6dlie lauunk 

bdaadu fll.phe •llliJ• • Wb-
ma ..... s-1 lmk••• .Mri bdwı 
elde ...... .... ..... lcla 
her ttlrll lftlralaıda w .... . 
Siı ..... ... •• .ı,.t ...,. 
kadıaı elhtbdea ................ itte 
a11I o Yakıt alaiole alay ederi•. 

HANIMTEYZE 

- Bu eclullana •• blJlk 
itlerin baıında oldajw111 WU,.. 
SUll dej'il mi ? 

Blabap Fatllk tP.K. pktlı 
- ~ Whia ... , ... 
- IGyır 'Wlm• lJ1 old.. 

Çlnkll aen,İQ baJt iGcllalarm 'War ld 
onlan ancak blyl• •lfa'-•delw 
detiftirebilir. 

Oyuau b1takm....,.aı. •ır 
aule k•"IUJOrlardL Blah ... 
Fanalc: 

- Bualan bilmiyor deiUim 1 
Fakat fU ct.kilracla laıJlls .._. 
rili &alada ciiae•• .Mı'mt.tfilı· 
leria halini claba iri glrlyoriıa 

- Göıel, fakat Ttilıı: erk._ 
laarblyeaine meu.p biDafa 
Faruk Bey bu wul,.U defittiı .. 
bilir .m? 

Genç kadm oma İmklt etmek 
için aorchap bu ..ı. hafif Y• 

.w.ni bir tebeutim de ill 
eNIİftİ;. 

- Ha1ar, dedi. Vataa day.ı
aanda berku keacli Yaifaiad• 
mea'uldur. Kumaaclaa oleaa. ... 
fer olsun, berkesin waıifui a,. 

rılmııtar. Eger ordun• laer ferdi 
bu beyler, pqalar pbi olul• 
aİ• bu aıcak aaloauauada enclİfe
IİZ oturam-.oıa. 

( .AR.aat .. ) 



e Sayfa 

.-ı~----------------------t-Dün g a Hadiseleri 1 
>t--------------------.. 
Eski Bir 
H~qanet 

Maznunu 
BOyOk muharebede ilk defa 

alıirli gaı. gaz ku11anan or• 
• du, Alman ordu-

'"'" Daır ıu olmu§tur. ln
gi U. ve Fransızlar, bu yeni uıul 
harp vasıtasından o derece ha
beraiz idiler ki bir bulut halinde 
ıiperlerine doğru yayJlan duma• 
nın öldürücü mahiyetini bilmiyor-

lardı. Ne vakit ki bu duman si
perlerin içlerine girdi Ye askerler, 
birer otomat gibi oldukları yere 

yıkıhverdiler; o ı.aman bu yeni 
vasıtanın dehşeti anlaşıldı. Fakat 
müttefik İngiliz ~e Frannız ordu-

ları, bu gazın nasıl yapıldığım 

bilmiyor Ye elde ettikleri esirler• 
den öirenmek istiyorlardı. Bun-

lardan bir tanesi Alman ErkAnı 
harbiyesinin büyl\k bir itina ile 
gizlediği sırrı ifşa etti. Bilmuka-

bil lngilizlerle Fransızlar da ze· 
birli gazler vaptılar ye biribirle
rind karşı kullzmdılar. Almanlar, 

o glln, buglin: Alman Yalanına 
karşı bu hiyanetl yapım adamı 
arıyorlardı. Nihayet bu adam, 

bundan bir hafta evvel Alman
ya' da tevkif edilmiftİr. Bu, eakl 
bir aıkerdir. 1915 ıenesinda 

Garp cephesinden firar ederek 

Frı&nsı~lara tealim olmuı ve bu 

sebirll gaz meselesini FransııJara 

llıa etmiştir. Bu eski asker, hi-
7aneti Yataniye cUrmile divanı 

harbo YeriJmiıtir. 

* 
Parla ciYarında çıplaWar ta· 

rafından tesis edilen kamp-

Kapanan 
Çıplaklar 
Kampı 

ta, geçen gftn hir 
hAdise olmuş ve 
vak'a mahkeme
ye ak1etmi1tir. 

Bu kampta, kadın, erkek, çml
~ıplak yaııya11 inıanlarm adedi 
yOzden faı.ladır. Her natılıa 

kampa yeni yazılan azadeo biri, 
bir uygunsuzluk yapmış; bir di
ğer eski aza bu adamı tokatla~ 

mıf, derken lrnmp halJn iki kıs
n a ayrılmış ve aralarmda mfi. 
ketnmel bir arbede çıkmıştır. 

Tekme, tokat, ille, baston, mfi
k •mmel bir knr .,ılıklı kavga ce
reyan etmiştir. Neticede, jan· 

darmalar gelerek kavgayı yntış• 
brmışlar, kavgaya as 1 ıebep 

olan tokatçı azs da mahkemeye 
verilmiştir. Mahkeme bu adamı 

para cezasına mahkum etmekle 
beraber çıplaklar kampında uy-

gunsuzluk olduğunun bir bAdiH 
ile teeyyüt etmesini fırıat telAkki 

ederek bu kampın da kapanma• 
sma karar Yermİ§tir. 

Kış·n ı;ddetinden olacak; 
f n~iltere ve Amcrikada 

1

.--G-ri_p__ gı ip hastal ğı sal• 
gın halini almı.

Hastalığı tır. İngiltcrenin 
bilhassa vilayet mıntakalannda 
bu salgın nazarı dikkati celbctti

ği gibi 35 Amerikan hükumeti 
dahili11de de 45 bin kişinin gripe 
tutulduğu te bit edilmiştir. Yal-

nız Nevyork dahilinde JO bin 
grip hastası vardır. İngiltercde d 

ıa1g n yüzünden posta muamela. 
tma bile sekte lirız olmuştur. 

Çtinkü pek çok posta memuru 
hastalanmışlardır. 

SON POSTA 

Dünyada Olup Bitenler 
FİLLER ARASINDA 

Afrika'nın Şarkındaki Fil Sürüleri 
Müthiş Bir Beli Hiline Geldiler 

Fil İntikamcıdır, Hiç Affetmez 
Avcılara mUj

de.. Son seneler 
urfında Afrika· 
nao vahşi h:ıyvan 
miktarı akla hayret 

verecek derece
de artmıf, siyah 
kıt'anm bilhassa 
şa•kında v~ Tan• 
ganika, Ug-.nda 
ve Viktorya Ni
gam~a gölleri 
mıııtahasıoda öyle 
fil •ürillerioo tesa• 
düf olunuyormuı 
ki adetlerini 1ay• 

makla bitirmek 
mümkün olmu• 
yormuı. 

Hele Uganda 
bavalisi, adeta 
fil isti' asına uğra
mış, bUtiln dün
yanın avcalan imdi oraya akın 
ediyorlarmış. 

Bu malumatı veren İtalyanın 
Torino ıehrinde çıkmakta olan 
Stampa gazetesidir. Bu gazete, bu 
pyanı hayret bereketin sebebini 

de izah ediyor: Bu mıntaka kıs· 
men hususi ticaret kumpanyalan 
kıımen de İnglltere hOkumetinin 
elinde olduğu için yirmi seneden 
beri vahşi hay"an avı yaaak edil· 
mi~ti. Daha doğrusu bu nevi aYlar 

için konan tahdidat o derece 
fiddetll idi ki adetu avlanmayı 
menetme derecelerine vanyordu. 

MaQmafib vaziyet timdi de öyle
dir. Bir fil ~ldllrmek için 100 
İngiliz lirası haraç vermek llzım· 
dır. Bu hayvanlar, Nil nehri
nin membaına doğru çıkıldıkça, 
grup, grup bOtUo o havaliye ya-

yılmıılardır. UzRkhm fil sürüsUnn 
görmeden böyle bir sUrünUn bu
lunduğunu tahmin etmek çolc 
kolnydır. ÇünkU garip ve beyaz 
tüylü bir kuş verdır ki filin pe
şinden aynlmaz. O nereye gider
s beraber gider ve hayvanın 
sırtında bannır. Uzaktan böyle 
bir ku yığını gördünüz mü, hük
medebilirsiniz ki orada bir fil 
11ürüsU vardır. 

Maamafih o havali insanları 
bu hayvani rdan çok istifade 
ederler. Avcılar onun dişlerine 
tama ettikleri için öldllrUrlerse 
de bir kısım halk, filleri alışb
rarak çift allrmekte kullanırlar 
ve yOk taşıtırlar. 

Bir çift fil yaram günde dört 
hektarlık araziyi gayet rahat bir 
ıurette aUrdüğll için bu hayvan 
zilrram bilyllk bir yardımcısıdır. 
Fil ayni zamanda, Afrikada yr.şı .. 
yan vahşi hayvanların en zekisi
dir. ÇUnkil insanı uzaktan göre· 
bilen ve her hayvandan fazla 
farkedebilen fildir. Bu hayvan 
umumiyetle fenalık yapmaz, fakat 
kendisine dokunanı veya dokun
mak isteyeni de hiç affetmez. 
Güçlükle hiddete gelır, bir defa 
da kızdı mı artık önüne durulmaz. 
Alayı çok sever ve düşmanlarına 
çok defa şidd tle muıcabele ede
ceğine onları zekiisile mağlup 
eder. 

Me11 1 bu mıntakadan ieçen 

Nil sahillerinde çok timsah var
dır. FiJJer su içmiye geldikleri 
zaman y vaş, yavaı yaklaşan 
timsahlar birdenbi.e filin hortu
munu yakalamak. için atılırlar. 
O zaman fil bu timsahı yakalar, 
hortumile kaldırır Ye g8tllr0p 

9 Numaralı 
Kararname 

Tilık parası kıymetini koruma 
hakkında 9 numaralı kararname
nin esaalarıq_dan evyefce bahset• 
mişlik. Vekiller Heyetinin 2 - I • 
933 tarihti içtimaında 13648 nu
mara ile çıkan bu kararnameyi 
ehemmiyetine binaen aynen der· 
cediyoruz: 

Madde 1 - Bu kcramam~ 
nin neşri tarihinde Tnrkiyedeki 
bankalc.r Ye bangerler neztleriu
de mevcut eş!ıası saliseye ait 
olelômum dövizleri 10 gün için· 
de Merkez Bankası veya ıul>ele· 

rine tevdie mecburdurlar. 

Ancak bankaların birinci fık
rada gösterilen döviz mevdunh 
haricinde olmak Ozerc diğer ban· 
kalardan bulduklnrı döviz lu di
leri bu hükümden hariçtir. 

Madde 2 - işbu tevdiatın 
esbabı tarafındao istimal hakkı 
bir numarnL karanıamenin 28 in
ci nıaddetti bUkürnlerine tAbidir. 

Madde 3 - Mezkür tevdiat 
ıçın Merkez Bankasmca mudi 
bankalara verilecek faiz hadleri 
Merkez Boııkaı:ıile mudi banka 
arasında takanllr ettirilir. 

' ----- • 
... SON POST ANIN 

iLAN FIA TLERI ..... -t-llAııııı tl)k sütuıı1 e:ıtırı gazetenin 
motin yar.ıeilo vMati 4 koUmodir. 

2-Ayoi yazınm 2 satırı 1 santimdir. 
3 - Dnb kıı.hn ve daha inco yazılar 

sı:ı.nlim ile hesap edilir. 
4-Sayfasına. göre UAnlar aşağıdaki 

füı.tlore ti\.bidfr: 

. . 

bir hayli dola~ 
tırdıktao ıonra 

bir ağacın üzer-
,, ine bırakır, tim

uh ağaçtan ine
mediği için bu 
muamelo, ona, 
en tiddetli ceza
lardan daha gid
detli gelir. 

Filler, aynı 
samanda çok in-

• ti kamcadırlar dn ••• 
Buna bir mi

aal olmak Ozore 
Afrikanın bütün 
avcılanuca bili
uen ve ağızdan 
ağıza naklolu
nan sekiz sene 

evvel geçmiş bir 
v:ık'a gösterilebi
lir. Bu mıntakaya 

yerleımiş yaşlı bir evcı, bir gün 
bUyük b;r file rasgelmişti. Attığı 

kurıun filin kulağına isabet etti 

Ye bir parçeıini kopardı. Fakat 
hayvan kaçıp kurtulmuştu. Ondan 

ıc ura, muhtelif zamanlarda, bu 
fil ile y şlt avcı, ıckiz defa kartı· 
latblar. Her daf asında aycı onu 

tanıyor, o avcıyı tanıyor Ye biri
birine hncum ediyorlardı. Fakat 
ihtiyar avcının attığı kurşunludan 
cam y nan hayvan kaçıyor, bu su

retle ikisinin de Liribirine karıı bes
lediklori dUımaolık bir netice 

vermcmif oluyordu. ihtiyar avcı, 
arkadaşlarile konuştuğu zaman, 
hep o kulağı kopuk filden bah
seder, birgtın bu hayvanı fSJdn-

recek olurlarsa diı!crinin kendi
sine ait olduğunu ıöyler vo onu 
adeta benimserdi. 

Dukuzuncu defadır ki Avru
palı avcı, taliin kendisino düş· 

man yaptığı bUyUk fil il karşa

lacıb. Avcının yanında yirmi 

yatlannda bulunan oğlu da vardı. 

Adamcağrn vaziyeti bildiği ıçın 

oğluna dikkatli bulunmasını söy

ledi, sonra hayvanın tlzerine ateş 

etti. Oğ:u dn tüfeğini ateşlemiı 

ve hayvan dört yarn birden al
mıştı. Fakat o vakte kadar fil de 

esld düşmanını tan mış, kaçıp 
uzaklaşacağı yerde e ki düşma• 

nmm üzerine hücum ctmiıti. ihti
yar bu defa kurtu!amadı, hay

van tarafından hurtumile ya• 

kalandı, yere Yoruldu, ayakla

nnın alhnde ezildi. Sonra 

kanlı ceıedi alıp oğlunun karşısı• 

na dikildi. Cereyan eden hidise 
o kadar ant ve f ecl olmuştu ki 

genç adam en ufalt bir hareket 
yapmıya muktedir olamamı~tı. 

Hayvan babası gibi oğlunu da 
öbür dünyaya gö derip gönder• 
memek Uizımgeldiğini dUıünUyor 

zannolunurdu. Bu karıılıkla vazi-
Santlmi yet be; dakikadan fazla sllrdü, 

;~g ~r. ıonra verilen dersin kafi olacağı· 
!::ad -1 inci 

200 c na hükmetmiş olacak ki, büyük 
4. 5 , ı 00 , cUs11eli fil, babasının cesedini oğ· 

2 • 
3 • 

Dığcr sayfalarda 60 c lunun önüne bıraktı ve arka-
Soıı s:ı.yf:ı.da 25 • smdan kanlı bir iz çize, çize 

.. •e•e•••• .. ••e••••••••••• .. •el uza~laıb. 

Kari M ektuplnn 

-··- -
Adana' da Çı 
Hastalık Neynı 

Adananın lonapli HOylJI 
10nde esrarengiz bir bast ... 
tıj'ıaı, iki ki~inin öldilğünlt, 

kif inln baatnlandığ nı ya 
Köyde böyle bir hastalık 
ğuna dair ihbar yapılır ya 

Adana Sıhbıye mUdilrll B•1 
bal mahalline giderek te 

yapmıştır. Mildilr bey bld~ 
tekilde tavzih etmektedir: 

lonaplıhUyUğll l<aynnde• 
klfinin vefat ve yedi ldşinia 

olduğu Nabiye MUdOrltığilnllt
muhtarmdan aldığı ihbar 

vilAyete çektiği telefon 
mczkür köye derhal bir 

gönderildi. T et.kikat neti~ 
köyde hafif şekilde grip h 

bulunduğu, alta kişinin ya 
yatmıyacnk ıuretto nezledd 

hatsız olduğu iki kişinin de 
olmasından birisinin vi!Ayet 

kezine getirilip doktora g 
diği ve hastalığının trip ne 
zatürree olduğu ve bu bast 

vefat ettiği diğerinin de ayDI 

ile vefat ettiği t sbit edil• 

Şu hale nazaran köydeki 
lıkta esrarengizlik me-vcut 

mevsim iktizası mevcut grip 
talığı olduku ve o vakitte 

tetkikatımı:ıda başka musap 
vefat olmadığı tavzih ol 
efendim. 

Hamidiye Köprusu Tamir 
Edilmelidir 

Tokat yolu Uzerindekl 

diye k~prnın tamlrc:ı muh 
Çiftçinin mahıulAtmı n 
mühim bir roltı olan bu k 

den artık vesaiti nakliye 

memektedir. Belediye kö 

tamirine fmkAn 
hllkümetin mtırllvvetioi 
mektedir. 

Cevaplarımız 

Koııya'da II. JI. Iloyo: 

Söylediğiniz kit p 
basılmamıştır. Basılacağını da 
netmiyoruz. 

Ali ~al.tiıatthı imz:ılı 

sahibine: 

Gönderdiğiniz lıikllyeyl 

retmek imkansızdır. Çünkll 

Matbunt Kanunu bu kabil 
larm neırini menetmiştir. 

Yeni Ne5rig'!_t: 

Heftanm E.esl Bu reıh11fl 
r.etenin üçGncil ınyı11 da çık 
Ten l~ bir kapalc içinde yirm ,. 
havi olan bu nüıhaauıda Darül 
ölüyor yazısilo kadm vo mo"
ıımları, bilmeceler ve sair dl 

kalar yardır. Kariler; ııizo l'I 
edoriz. Fi-ti 7,5 kuruştur. 

Tayyare, Hilaliahmer, Hi 
Etfal cemiyetleri, teberru! 
kabule amadedirler. Zeki& 
fitrenizi onlara veriniz. T• 
cemiyeti bu paralar.o te 
büyük bir hakkaniyetle 
ediyor. Bu noktayı bil 
unutmaymız. 
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"' ~ •ıu,or ne bu •e•, 
~•n bu kadar hava• ? .. 
~, •rn tuttu artık kes; 

lnıa bırak daktılo ı .. 
-.....,, .... ·~~" •• 1 ......... ,. 

Bir Vak'a 
-.!:••a111 Elif Nacl söyledi.. 

•ıaanız kendisine aorunuı.: 

..... ..._ Atölyeme gece hırsız gir· 
"'ıt 1• lhğım blitün tablolan 

•eferinden çıkarmıf ••• 
..._ Tabloları almıı gitmiı mi? •• 

-...-;.~•yır!.. Çerçeveleri almıf, 

Sür'at 
~ k111nıı, bahçenizin duyarım 
~ eden amele ile adeta iki 

ribi konu~uyorlar .. 

~ EYet eıkidenberi biribir· 
... tanırlar da, o duvarı tamire 
"'- cLğı zaman kuun daha doi· 

ıttı. 

Konserde 
-..:;onıer veriliyordu. Muılkiıi
~" lcannca karannca birşeyler 
~rlardı.. Herkes çalınan par· 
~ alkııladıfı halde orta yaılı 
~ lat kat•iyyen orala olmayordu. 
-:

11ada oturanlardan biri taham-
edemedl.. 

~Beyefendi, al• neden hiç j 
'it IDıyonuuuı? •. Bu hareketi- 1 
~ kıbal •• 

'...._Olabilir •• Fakat ne yapayım. 
~·~Jblca tekrar çalmıya b..-

Sebep 
/Jci melchp lalebeai coi· 

ro/igaga çtılışıgorlartlı, biri 
sordu: 

- Mademki bütün ne• 
hirlerin suları denize dö
külüyor, neden denizler 
gitgide aalıa fazla bügü
m iyor .. 

Ôleki biraz dü~ünclü: 
- Sebebini buldum, de· 

di, de:ıizde birçok sünger 
tıar, onlar içiyordur. 

Bera et 
Maznun malıkcmede be

raet etti. Tebrik eden dost
larına: 

- Burası lıoşuma gitti, 
dedi, birkaç :uman sonra, 
gine gelirim. 

Hazım 

M. Beyle kavga el
nıeginiz .• Zavallı lıastalıklı 
bir adamdır. Geçen sene 
6ir ameligat yapıp mide
sini çıkarmışlardı. 

- Tevekkeli değil söy
lediğim lafları kolay kolay 
hazmedemiyor. 

Acaip 
Sen ıiJince ber. yalnız, 
Kala kala kalıyorum .• 
Hayalinle güzel kız; 
Dala dala dalıyorum .. 

Yar ıitti, iıte elden; 
Hogır yokmaı güzelden; 
HaRetimi lıer telden 
Çala çala çalıyorum .. 

Girmi,im ne biçime, 
Kı~ 6enzer bir içime; 
Ba dt1rdimi içime, 
Ala ala alıyor11m .• 

K111 gibi uçlu hele, 
Aradun gökte bile! 
Avuca .. u hasretle, 
Yala gala yalıyorum!. 

J<.~ .> l M SERGiSiNDE Yavaş Yavaş 

Miidiir dtılılilosrınrın !lfl~ 

dıjı Jcôğıtları akarken 

/cızdı •• 

- D•ktilo hanını hura

ga haksanız", bu makine 
ile yazamıyorum dediniz; 
geni .bir makine aldık. Yi

ne yazılarınızda ganlıı var. 

Bahçe kelimesini bağçe 

şeklinde yazmıısınız.. Ka

bahatin makinede olmagıp 
sizde olduğunu gavaş yavaŞ 

an lıgoram. 

Kaz 
Irmak zade tavukç dük

kanında kaz seçigortlu.. bi,.._ 
kaç tanesini eline aldı .. 
~irdi, çevirdi. Yüzlerine 

baktı ogaklanna baktı ... 

- Ben, dedi, l>u k~lal'
bir şeg anlagamadım

Tavukçu kızdı .• 
- Ben boya ile yepılmıf tabloları ••rretmek .. 

len çok zevK duyarım .. 
- Nd anlagacaksını:z 

efendim, size baba diyecek 

değiliz yal •.• 
- Tevekkeli de§ll, demlndenberl dikkatli 

d'kkatlJ yUzUm• bakıyoraunuz ı .. 

- Blrdenb!re Dlecell alsam •• 
- Çıldırırım L. 

rRamazan Manileri 
Davul çaldım sokaklarda, 
Hiç korkmadan kııın karda.. 
Gönlüme eı bulmak için, 
Geliyorum, haydi varda/ .. 

Dolaıırıın ı• lt.ale bak, 
Yalın agalc IHrıı kabak.. 
Esirinim, ben kız senin; 
.Acıgonan arlık b:ralcl .. 

Dnalurnan ipi keten; 
Anlaııldı olaıa bilen.. 
Seni •ördüm pencerede; 
Ne gizel güz, ne IHlg•z ten .. 

Al iaoreler Jnınn111 ııuılega, 
Keg/iwae 11olc ıimdi l:alaga: 
Bctıaim olJun, sen güzel lcız.. 
Ol. ye, oh yal Oh ya, oh ga/ •• 

Davu:c., - Tekrar •vte11lr 111leln ? •• 
- O llladar delil ı .. 

__________ _J 

Herfeyl timdi ••na, 
8Uy!esam yana, yana; 
Almaz mısın yanana, 
Beni çırak dakUlo L. 

.. .. "' . . .. -' '~----- ... ----
Daha KArh 

Bey e\'e girerkea Lizmetçtye 
teaadüf etti •• 

- Nereden geliyonun?. 
- Hanım bir lira ~erdi, yeni · 

çıkan bir modeli aldım ıetiriyo• ~ 
rum .• 

Bey cüzdanından iki lira çık• 
rıp hizmetçiye uzattı: 

- Al bunlan senin olsun. J 
Fakat aldığın modeli Hemm11 ı 
g5ster1neden yırtıp atl. 

Beyazlaşmamıf 

Yaşı dtmııı geçkindi. Genç
lik gllnlerini habrJadı.. o umana 
ait habralarını aakladıtı dolabı 
açh. Eline ge~en bir urftaa 
pembe kordelaya bat anmıı bir 
tutam 1aç çıktı. Kendi kendine: 

- Tuhaf dedi, eğer yaşıyoraa 
o da altwıı yaıına relmittir. F .. 
kat taçları el'an beJUlaf111amıf .. · 

Birinci 
Çocu" on yq,nda b&ylk ba

ba11 da yetmif 1•Dda idi. 
- Blyllk baba l Ben n.W. 

ıöylü7orum. Sea beaim 811l•m•111 
dinl•m•k etmiyonua ? •• 

- Yine ne a&,leDiyorauu 1 
- Türkçe derlİDc:le birinci 

oldum. ~· 
----=1:11m:ı:=====--=--=-ı~=======-==-=-============================ı-===-========================--===========---

"8~ eana çol< Ecıkh bir kitap veriniz. Oku. 
"'J1e11rn J:amar:. gUnre ce a§llyayım.. Kocamdan 

"'•nta lellyccejlm der •• 

Av 
) l\•cdar aralarında 
o..ı•rdı: 

--ı 
konuıu· 

,,..... Uçan bir turna kuşunu 
"k~~ll<tun. Nişan aldım, tetiği 

nı, bir tavıan vurulmuıtu. 
-. Anlamadım!.. 

)ok_..... Anlaıılmıyacak bir ıcy 
~~ ,'1~fan alırken iyi dikkat 
'a;la lb1fı111 tüfenğio namlusu 

•tağı kaymış!.. 

Si Yaş 
~,, • lrannııdan yirmi yaş daha 
\... ~ t6ıteriyorsunuz... 1 

' oğru, fakat bunu sakın 
, •öylemeyint 

ita._'-ltı ~~rın~z ıizin yaşlı oldu
d ...... 8·1·l111ıyor mu do? 
d~~ k1,1c' 'Yor, fakat o kendisin• 
'ii-. le Yaş daha fazla ıöster

•nidir. 

Şarkı 

Saire H., Sa
kine H. lara mi
safir gitmiıti. Sa
kine H. lın kü
çük. kızı avazı 

çıktılı kadar ba
ğırarak şarkı söy· 
lüyordu; küçüğün 
sesi çok çirkindi: 

Saire lf. yanı
na çağırdı .. 

Çocuium, 
şarkı söylemeyi 
sever misin? .. 

- Hayır ha
nımefendi .. 

- Peki neye 
söglüy~ı·sun?. 

- Annem ge· 
len misafirler çok 
otururlarsa şarkı 

söyle diye tembih 
etti del. 

Operet Mi, Trajedi Mi? •• 
Bir a11 için ciddi olalım.. İlmi hir meuzudan balıu· 

dcceğim; 

Trajddi kelimesi nereden sıelir bilir misiniz ? .. Bilenl•r 
bi:migenlere öğrutmige vakit bulmodtın berı anlatayım .. 

Trajedi, aslrndu Yunanca ilei kelimeden mürekkkeptir: 
Tragus ve Ode ... 
"Tragus,, keçi demektir. 
Bu iki /:.elime birle~miş, 

"Ode,, de şarkı •. 
kaynaşmış, nıüruruzamanla dön• 

dola!>a trajedi şeklini almış. 
imdi trajedi; tam değilse biltJ a.~ağı gukorı, keçınin şarkı 

söylemesi manasınu geligor .. 
Soruyorum: 
- Darülbedagide ognanan şarkılı oyunlara; operet mi 

desek doğru olur, yoksa trajedi mi 7 .. 

- Size vereceOlm elektrlk aOpUrgeal çok saııan1:ı!ır. 
temlzlenmemlf bir yeri aUpUraenız blle yine bazulmaL 

- iyi, fak•t biraz daha ••Alamı olaa 1.. 

Oç ay 

- Paketi elz v gUndt"rlrsln1z, O"lun için 
IUzumauz yere otomobilde rahat ız olmıyayım ı, 

Hakkı Var 
Dün akıamdı, 

birdenbire hava 
değişmiı kar gaf
mıga baflamıştı. 

Sırtına lciirklü 
palto, ayaklarına 
tüylü şoson giy
miş biri. Yenipos
talıane önünde 
durmuş, duvarda
ki termometreye 
bakıyordu.. Arka
sına incecik bir 
ceket, soluklan 
tirtir titı iyerek 
gurugen dilenci 
bunu gördü .. 

Zenginlik 
ne fena şeymiş, 

dedi, duvardaki 
derece olmasa ha
varım soğuk mu, 
sıcak mı olduğunu 
tınlıgdnııyaeakl .. 

~ -=:..• 1. ' ..... --------·· ... ·~ 
Tayyarede 

Erkekler b•rcıraya toplanmıı· 
lardı: 

- lıittb mi yahu bir kadın, 
erkekleı in yapamad ğı işi yat>mış .• 
tayyare ile büyiik bir rekor kır• 
mış ... 

- Ol bilir azizim, tayyare 
işinde knd nlarla başa çıkılmaz .• 
ukeklerden daha baf,ftirler de •. 

Ayda • 
Kl'ç.Uk Haluk merak etmisli ... 

B.1ba, ayda insan varmı
dır? .. 

- Kim bil'r, belki vaı dır 
çocJğum. 

- Peki amma ay kUç"l<lJğU 
zaman nasıJ sığahilıyorlar? .• 

rı~es'ut 
- Biz ue kadar mes'ut ola· 

caktık .. 
- Zengin ols:ıydık değıl mi?. 
- Hn} ır bı il-iri.u..ze tendüf 

ctmenıi~ oh;.ıy..ı.&(. 
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İTTİHAT ~TERAKKi 
Her hnkkı mahfuzdur. N••ıl tloğtlu ? .. 

................................ Naıtl Yaıadı ? .. 
T~frika No. 33 Nasıl Ôldll ? .• 

Mahmut Paşa Partiyi Kaybettiğini 
Anlayınca işi ·Alaya Vurdu 

- Alı.. Sen yok nıuıua aen.. 
Hep beni, sen iğfal ettin.. Baıı
m• bu iıleri getirdin .•• 

Diye bağırmaya baıladı. Bu 
llın hırs va menfaat ortajının 
arasında bir kavga baılada. İkili 
de blribirinin yU:d\ne haykırıyor, 
lkiıf de kabahati blribirine yOk
ktmek iıtiyordu... Bu e1nada: 

- Yemek hazır ... 
Diye haber ıeldi. Münir Bey, 

ıuiAfirlerini yemek aalonuna da
wet etti. Fakat Turhan Pa .. mD· 
temadiyen aahyor: 

- Aman 61Uyorum.. V emek 
ftlAn iıtemem.. Allah qkıaa MD
nir Beyefendi, .kalk fideli-.. 
ftfahmut Paıa mıdar, nedir o be
riffe yllzleıelinı. •• Bittim, mahYol· 
dum... lıtanbula ne ynıle tide· 
utim... 

Diyordu... T urhau Pqaaıa 111 
batini g&rllp te acımamak mllm
lcUn değildi. MUnir 8. de mot ... 
.. ,ir oldu. Onları zorla yemel• 
16tUtdO... Yemekten ıoara hep 
b.raber otele aittiler. Damat 
Mahmut paıayı davet ettiler. 
Mahmut paıa, Sefir Mllnir Beyin 
de lttirakile vaki olan bu daYete 
.,.k seYindi. Blltlin tekliflerlain 
kabul edildijiııe dair lıtanbuldan 
cevap geldiiini sannetti. Zafer 
kaıaoanlara mahıt1s bDytlk bir 
l'urur •• azametle otele geldL •• 
Fakat MDoir Bey v11iyetl iıab 
eder etmez damat paıa fena hal
ele bosularak ayakları ıuya erdL 

Mllnir Bey, mabeya bqkltl
blndeo ıelen telgrafı okuyor, fa
kat Turban Paıanın hayıiyetini 

karmamak için ona dokunan . J•r
lerl bazfediyordu. Turhan Pqa 
•iltyor; 

- Aman beyim.. oku.. hep
ıini oku. .. 

Diyor, mevki ve iıtlkbalinin 

kıl üıtOnde aııh durduğu ıu 
ıamandı bayıiyet ve 9erefinf hiç 
dOtUomiyordu. 

Dama~ Mahmut Paşa, partiyi 
kaybettiğini anlayınca işi alaya 
Yurdu: 

Turhan Pa,aya dönerek; 
- Vay gidi veı.irialiıan .•• De

m~k ki, bunlarJ yeptım:ı ba .. 
Vah.. v.ah.. vah.. şimdi baliniı 

•• olacak? .. 
Diyordu... T urhau Paıa, bit

kin bir halde idi. Her ne babası· 
na olur/a olsun kendisini kurtar
mak iıtiyor; 

- İşte, buz.uruııuıda itiraf 
ediyorum.. (Efendimizi) n bu it
lerden haberi yoktu. Ben yalan 
ı6yledim... Vallahi yalan söyle
dim.. billAbi yalan ıöyledim. 

Diye, ı.elil ve makhur bir halde 
cUrRlllnll itiraf ediyordu. 

* Bu hAdiseden il<i gün ıonra, 
Pariıte intişa·r eden ( Şafak ) ia
mindeki frans zca gaı.etedo şu 
fıkra göründü: 

[ Mücahidi muhterem Damat 
Mahmut Paşa Hazretlerini lıtao
bula ikna için mühim zevattan 
mürek1 ep bir heyet Parise gele
rek kendilerine müracaat ve pek 
bllyUk menf aaller lemin eylemiş 
ise de, rnuşarlinileyh hazretleri, 
Memaliki O manİ\'ede ciddi ıre 
mükemmel bir ıslah•t icra edil-

1 . .. .4. 
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Jön l'UrklUkten 
medikçe v.tana aYdet etmemlye 
karar verdiklerini ıöylemiı ve bu 
parlak h.:diflerl tamamen recl
deylemiılerdir. J 

* • y 

Bu eanalarda Damat Mahmut 
Papmn ( organ) ı olan Şafak a•
zeteelnin bu ha vadiıl, bUU.in na• 
zarları tekrar Mahmut Patanın 
OıtUno celbetmiıti., Ahmet Rııa 
Beyle arkadaşları, (bu davet ve 
adtı1ml icabet. .. ) in içyU~nntı çar
çabuk öj'renmiıl.. Damat Paşay• 
kartı kalplerinde bir tikıinme 
hluetmiıler .. Ve Fakat (Jön Türk) 
IGğOn meofaah namına bunu if9a 
etmek iıtememiıl•rdi. Çtınkn aon 
zamanlarda bazı Jön Türklerin 
aldıklara ta•ır ve vaziyetler, nrtık 
bu ku•vetin inhillle doğru •0-
l'Oklendiğini l!Öıteriyor, buna da 
•n ziyade Ermeni "omitecileri 
ıtUOyordu. Millf mücahedelerine 
bafladılcları ~Undenberi hiçbir 
menfaat kartısında eyilmiyeıı bu 
adamlar, .l<endilerine mUcahit sü-

= 
Bu akşam aaat 
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ERT U~RUL SADETTiN 

T. A. T. Kutdıli Ti,a roıunda 
Hı gel'ıo: HAMLET ve NERON 

Bu nkşam 

GLORYA'da · 
DANS 

CiNNETi 
JOAN CRAWFORD 
ve CLARK GABLE'rn 

Muhteşem tem11illeri 
._ _ _. FOX JURNAL ~-r 

~--• Pek yakında ._. __ ., 

DON JOSE MOJiKA 
En son ibdaı 

SiYAH KARTAL 
~---•filminde 4111 __ _.,, 

' 

feragat mektullu 

sn Yererek Anupaya .elen e 
aonra da ıelillne bir rlc 'atla d ı· 
Yalarından 'Yazi'eçen menf •atpe· 
reatlerl 16rdUkçe, bütOn Uirklere 

ayni nazarla bakıyor; (•atanper· 
•erlik) hisaiyatında Tnrklere ta· 
kaddUm etmekle iftihar· ediyor· 
lardı., Bu telakkide de hak111 
değillerdi. ÇDnkD: Daha mektep 
•aralarında iken (AbdUlhamidin 
zulmftne ve ldareıizlitin•) karı• 
İ•yan ed•n •• onunun rUtbell, 
niıaula memurlarını kastederek: 

(K&pektir zevk alan seyyadı 
biinıafa hizmetten ... ) 

Diye feryat eyleyen lıhak 
SUküti, Abdullah Cevdet, Tunalı 
Hilmi Beyler gibi ilk hllrriyel 
kahramanları, kendilerini Anu
pada tahsil gören gençler ara11-

na kaydettiriyor, Abdülhamidin 
(tuğra)ıile sUılenmit ıenetlerle 
(muhtacto) tertibatından maatlar 
altyorlar: 

( Arkası var ) 

NE DUŞüNUYORSUN? 
Ramazaııdaki 
zevkini, neş'eni 
istediğiııden 
daha lezzetle 
bulacaksııı. 

Sint"ma venüsU 

LİLİAN 
HARVEV'i 

Armand Bernard le 

KUIK 
PALYAÇO 
ibi 933 ün en gi.izel filminde 

ga,yeden kudret ve .an'atla seyret 
Buna llAvelen ı 

VATAN HAiNLERi 
hangisini methedelim. Bunlar 

ayrı ayrı lezzettir. 

EMDAB'd 
Bugün b••l•dı. 

MatlH:er : 2,30 • 5 ı•c• 9,,iO ~I 

Almanya'da İngiliz Casusları 

Vilhelmshaf en Limanın 
Bir Gece Soygunculuğu· 

( Baıtarafı 1 inci aayfad_a_ )_ - 1 tavan kıımına yakın bir kO Y 
bahçe, bu bahçede bUyUk bir pencrenin kepenkleri kapaD 0 

tarlanın ortasında bulunuyordu. mııtı. Evin bu cephesinde •1 

En yakın bina, llakal 200 metre pencen~ye koltuk vermit 
uzakta, bllyl\kçe bir baıka köık- bir do ııarij bulunuyordu. M• 
ten ibaretti. O da vui bir bı. h- adam garaja yaklaıtı. So 
çenin orta1mda kurulmuıtu. 

Bu adam, önünde durduğu 
e•I haftalardanberl tara11ut et
miı, içinde oturanlarııı Uç, dört 
kiıilik bir aileden ibaret olduğu
nu tesbit eylemiıti. Kadın, erkek 
nOfuıu hemen de mUsa•İ miktar
da idi. Fak at onlarda nazarı 
dikkati celbeden t•Y· cUmlesinin 
pek ziyade itina ile fiylnmekte 
olmaları, parmaklarının da kıy· 
metU yUıllklerle ıllsll\ bulunmall 
idi. O gece eYde kimHcikler 
yoktu. Kötklln öuUndc n&bet 
bekler gibi duran adam, birka, 
aaat evvel öç kadınla bir erk ... 
jin ıeniı muıambalara bDrUne
rek ıokağa çıktıklarım görınllştU. 
Gtınlerce yaptığı tarassut neticc
ıinde vasıl olduğu kat'ı kanaat, 
•• balkınm şimdilik bunlardan 
ibaret olduğu merkezinde idL 

Meçhul adam, bir parça daha 
durakladıktan sonra bahçenin 
en az aydmlık tarafındaki par
maklık kısmına yaklaıtı, hafif 
•e kuru bir çıtırdı işitildi, ıonra 
boğuk bir patırdı duyuldu. Eı
rarengiı. adam bahçenin parmak· 
lığından içeri atlamııtı. Şimdi, 
bahçenin ycş çimenleri Uzcrinde 
bnlunuyordu. GiirültD çıkarma
mak için bu çimenlik nı.erinde 
yürüyerek ve dalma karanlık 
tarafları tercih ederek köıke 
doğna ytlrftmiye baılada. As 
aonra yağmur ıularHe ıııldıyan, 
bUttıo pencereleri ılmıiyah olan 
•vio öntınde bulunuyordu. 

BUtnn pencere kepenkleri ka
palı idi. Fakat arka tarafta Ye 

8 sm •nam 

muıambaamın kemerini aık 
Garaja dayal• ve oluklardan 
yağmur sularmı içinde topl 
için konulmu~ duran fıçının 
rine çıktı, oradan garajın 
atladı. Şimdi, bu açık peııc 
Uç metre kadar yaklqmıı 
nuyordu. Elile du•arda 1 
edebilecek bir nokta aradı, 
demir çi•l buldu, bu çivinin 1 
dımı ile kendiıini yukarıya 
ve hızlı bir hareketle pen ~ 
den içeri atladı. Bu adam, ti" 
den kudretli bir atletti. Oda .. 
içeri girdiği &aman mutlak 
karanlık içinde kaldı. Kalan 
IH, yumuıak bir halı ftz 
olduğunu anladı. Cebinden 
hal kOçOk bir elektrik feneri 
kardı, dUğmeıine battı. Cep 
nerinden fııkıran ziya huzm 
yardımı ile karııaında bir 
bulundufunu i'Ördü. Bu ka 
doğru yUrUdll. Kapı beyaz bof 
idi. Elini uzatarak tokmağını 
vireceğl sırada kafa1aoa öyle 
kuvvetle vuruldu ki aık bile 
rı.iye vakit bulamadan ol 
yere yığıldı. Meçhul adaım~ y 
darbenin teıirlle baydmııtı. 

Şimdi buton •• ve evi çe 
veliyen bahçe derin bir ınk~ ..... ı 
içinde uyuyordu. Fakat ara 
ıokakta dolaıan bir polil me"'1 
runun aıfalt cadde Oıerinde 
akiller bırakan ayak ıealerl 
diliyordu. Memur, Jakaeanı 
dırnıaı, ellerini cebine aoklD 
her tarafından ıırd ıırtl •• ıırı .. ı 
yağmur• ehemmiyet •ermly 
bir a,atı, blc yukarı ıe:dnly·--..... , 

( Arkuı var ) 
= 

Halk Fırkası Halk Hatip
leri Yetiştirecek 

Halk Hatipleri için Bir Talimatnanı• 
Yapıldı Faaliyete Başlanıyor 

KISIM V 
HetJp:er v•zlfelerlnl naeıl 

gördrler ı 
later bUtüu memlekete alt 

büyük milli günler olıun, ister 
mahalli sevinç veya keder ıebep· 
lerile balkm bir arada toplana• 
cağı nmaıılar olsun, her yerde 
ve her toplamşta Fırltamızm sesi 
işitilmelidir. Meseli: Cumhuriyet 
bayramı gllııU memleketin her 
tarafmdn Fırkamıı namına nu
tuklar vermek llzımdır. Diğer 
m~sell, memleketimizin aziz bir 
:parçası olan herhangi bir kasaba 
veya köyümüzün diişman iıga
linden kurtulduğu gUn o mahalde 
f ırkamızca nutuklar söylenmeli
dir. Bir köyl\n muhtar intiha
bında, belediye ve meb 'us inti
baplarında Fırka hatipleri yer 
yer nutuk ıöylemelldirlcr. 

MeselA, bir köyde umumi 
sünnet dl\l!:Unü, kasabslıırdo pa· 
nayir aebeplerile toplanıılar ha
tiplerimiziıı faaliye leri için iyi ve 
tabii zeminler hazırlarlar. 

Fırkanın halk hatiplerinin, 
es&Jlara kaydeden not defterleri 
bulunoıalıdır. Nutuk ve hitabe
fer ya yaıılı bir kAğıttan okunur 
veyahut ağızdan söylenir. Fakat 
balkm bitleri üı~rinde tesir ya· 

pılmak iıtenen menularao 
maktan ziyade ıöylemek tarııo 
telkini muvafıktır. Hatip bu ta 
slSylerken madde baıları J 
bir nota bakabilir. Yaıııız .ıl 
leneu nutukların eıaaıız ve 111• 

zusuz. olması çok fenı 
makfis bir tesir yapacatı d 
akılda tutulmalı ve söyleneC' 

mühim eıaılar ehemmiyetı-' 
göre ezberlenmelidir. Bilba~ 
köyllilere sık sık söz ıöyllyecP" 

hatiplerin kendi ıanıflarand_,, 
kıyafet ve halce ve hatta a&fll' 
mek tarzı itibarile mUmkOn OJll' 
tebe kendilerine benzer ohll,
faydalıdır. 

Fakat bunlar aşağıda teıki~ 
bahsinde yaıılı şekilde yetiıtatl' 
lirken her halde ana fikirler iyit! 
e7.berletilmclidir. Köylüler vo V 
sil görlişlU vatandaflara aöz .M' 
liyecek arkadaşlarımız niıbe!~ 
basit ve muhtasar konuşnialıOI" 
lar. Bunlar tarafından, iyi ıre f' 
:ıel fikirlerin, muhatapları yo~ 
yacak bir surette, fakat deve~h M 

sebatlı bir tarzda ve her ve•al,.... 

tekrarlaııması halka kuvvetli İ, 
mt ve uyantf tesiri yapar. 

( Arkuı ".S J 
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tl6h11flur. Talip olanlar tafailAt almak için hergUn Leva:ı.m 
b11 u"' mOıayedeye girmek için de teminat makbuz •eya 

ıııı,, t 19- 1- 933 perşembe ınnu ıaat on beşe lcidar Daimt 
' rtıbracaat etmelidirler. ' 

~~y Daıreıinden: lbr!im ~ğaya döklllm6ş takriben 1500 
~ ıle May11 933 gaycaine kadar dökülecek takriben 1850 

ııı~ iÇiie arttırma ile aablacafıodan talip olanların 26-1-933 
fUno saat 14 de Daire Encümenine mOracaatlar.. 

&t~•rka 1~ d o · 'f ll-- k" l ıı. ı · · · d -~ ~ .Yun e •maoıye mev une atı an çvp crm ıçan en 
lpqd •bıli iatifade kemik paçavra gibi feyler 15 kAnunuaani 
. l' lıından 5 ıubat 933 tarihine kadar müzayedeye vaıedil· 

•llp olanlarm Bakırköy Belediyeaine mllrac:aatlara ilAn 

ViN·ç İLANI 
~raağaç Müessesahndan: 
~•hı ve paymahalli iakeJe1i Ozerio., yaptmlacak olan ve 
lttı •ileri c:em'an 900 lira bulunan iki adet el ilo kullamhr 

· . •I ve yerine vaz'iyle iıler bir aurettc teılimi kapalı zarfla 
~. 1 atın müddetle mllnakasaya konulmuştur. ihale 2 Şubat 
~fenıbe gUnU aaat 14 tc mlle11eaede yapılacakbr. MUnaka

•tekler teklif edecekleri fiatm yüzde yedi buçuğu niı-
' ttıninat akçesini makbuz veya mektup ıuretile teklif mek-
1 lef edeceklerdir. Keşfini ve tartnamesinf görmek için 
•te nıllracaat edeceklerdir. 

~---------------------------------~--------
1 DiirdUncU icra Me

ı~ı ~~•n: Tama mıııa b<>i yhz 
"iti ta kıyıııtJt t.akdır edilen 
' k E'iruıağa mahalleıılnin H..ı 

lrıaıında atik 83 numaralı 
.: ~llne elyevm elli iki met 
, 

1 
lltını murabbaında 25 ad .. 

'l'tı numnrah bir kıt'a araa 
~rın ·:ıya \•nzedflır.it olup 

"1 1hı nde ıµrtnamcei divan• 
ıı,an~1~ edth r it 27 ııUJ3 tarih\· 
L-•--- JlAz.art f günü uat 14 ten 

lst nbul dördüne l icra 
h •1ıtılacaktır. Jılıu ga~ri 
it tlncl arttırmada tak diri 
~\'Qr. derek altı ytlı alt· 

'ıbııdeıl.J mı şteri i Tooran 
dit 1l!riudo bırnkılmı ~ f e do 
ltı 1hbara rağmen arttırma be· 

~ L ını vczuo etıuodiğiodeıı 
~1 •rcıkılma kararı bozularak 

J icra kanununun 124 OncO 
1 ,~ucıbinee tekrar arttırma 
k(f r, Taliplerin ye\•ıni vakit 
~~, ~ lstanbul t..ördU:ıcfl icra 
ııı, bı'ıır l.ıuluumaları. Ve yıne 
'l'u n otuı lira kıymet takdir 
~rıfkhanedo Firuz ğa mahalle· 

llııı , ~I sokağında atik 25 nu· 
~ 1111ddtıml\ baoo elyevın 25 ada 
tı 111 lııaratı yüz aç motro kü· 

••ı terbilndo usa açık arttır
ıı,~dlt!Uit olup 14/1/0:JJ tarıbi n

i'ı ~ {jl!eı dıvanhanoyo tulik edi· 
Q as tarihine mü adif pazar• 

'ııtır 8-u 14 ton 16 YA kadar 
•t illa ıur.tlle satıla ~k tır. 
'k • lttirak için yüzde yedi 

~ır~İeı alınır, nıOtoraldm vor· 
Q) carelori mUoteriye aittir. 

tQ '"
31 tarihli icra ksnunuuun 

'ltııı~~ddtıstao tedikan b·~khırı 
ı.,t r le sabit olmıyaıı ipotekli 
11\~k ilo di~er al&kadaranrn Ye 
\'le 't •abfpl~rlnin bu h.ıklarını 

ıı 1 alı vo ıne arife dair olan 
ttıll 1 lln.n tulbindon itibaren 
~''•rı Çlndo evrakı mOabltelerile 
l h IG.ıııııdır. Aks I halde bak· 
"'~•ıı '.1elllerile salı it ol mı yanlar 

>..~~n paylaımaeından hariç 
~,11 kadarların l9bu mad· 

ııntyo ahkAnuna göre 

latanbut dörddncU icra me
murlujund•n; T.amamı 541 buçu" 
lira kıymeti muhammeneli Kadir
aa'da Boatanl Ali mehalluinde Ka-
dirııa limanı caddcainde eaki 9 yeni 
11 numaralı bir kıt'a araanın tamamı 
fU) uun b.alui zımnında açık arttır- • 
maya konmuf olup f&rtname1inin 
'2· 1-933 tarihinden itibaren daircı-

mıı.de berke1 taır.1f.udan görülcbi.e
ceti gibi 20 ıubu J}33 tarihine mil· 
udif pazarteal günü 1aat 14 ten 17 
ye kadar dalr•m z.de açık arttırma 
ile aalılacaktır. Arttırma bedeli mu
hammen kıymetinin yüzde 75 ini 
bulmadığı takt.I :le en aon arttıranm 
taahhüdQ baki l &llmak (bere 7 mart 
933 tarihıue muudif salı günü yine 
aa..ıt 14 ten 17 ye kadar dairemizde 
yapılacak olan nrltırmaaında garri 
menkul en çok artbrana ihale edile
c•A"inden taJıplerio muhammen kıy·· 
metin yüzde yedi buçuğu niabetinde 
pey akç .. aını veya mılli bir bankanan 
teınıı.at mektubunu hlmil buiu 1ma• 
ları luımdır. Müterakim veraılcr 
ile Vakıf icarui n belediyeye ait 
tenvirat Vfl tanz'fat rüıumları mOş
teriye aittir. 2004 numnralı icra ve 
Hlis kanununun ( 126) ıncı madde
ainln 4 fiocil fıkraaına tevfikan bu 
gayrı menkul Oıeriııde ipotekli ala
oalchlar ile d.ter a i ·.adarauın ve 
lrt fak hakkı nhiplerinin bu hakla· 
rını ve lıuıuail• faiz ve mHarifc 
dair olan iddialarını, illn tarihinden 
itibaren (20) yirmi srün içinde evra lu 
müabitelerllo bildir mel eri. akıi h•lde 
bakl.ırı tapu alclllerilo ubit olma· 
dıkça ntıf ~·delinin payJ.fmaaından 
bariç kalacakları cihetle alikadara. 
nın ltbu maddenin muk(ir fıkruına 
rl>re lıareket etmeler! ve daha fazla 
nıa'il.nat a'ınak ist yenlerin 932 1949 
duaya numaraalle mOracaatJarı ilin 
olunur. 

==--
hıuaket e 1 ınolerl ve daha faıla 111 ı 'u 

oıat atın •k ıııtiyenlerin 931·80 d ısye 
nuııuı.ra~ıle ırıo nurumur,a mUraeaııt l ı rı 

il!l olııı r. 

Mtltıderlcatımızın tokluğundnı 
• Çanakkale • tofrikamııı oefrede· 
medik UzUr dilerjz. 

Tayyare Pıyangosunıın Keşidesine Dün Başlandı 

Dünkü ·Keşid, de İkramiye I<azanan 
' Numaraları Aş lğıda Okuyunuz 

On üçüncü tertip Tayyare Piyangosunun altıncı keşidesine dün öğleden 

sonra Darülfünun Konferans Salonunda başlanılmışbr. Keşideye bugün de 

devam edilecektir. Kazanan nunıaraları aıağıdaki sütunlarda bu'acaksınız. 

50000 Lira 
K~zanan 

39392 
30000 lira 

Kazanan 

6311 
20000 Lira 

Kazanan 

38543 
5000 Lira 

Ka.zana·nlar 

13540 
44413 
3000 Lira 

Kazananlar 

41913 
473 

44543 

16035 
44401 

19481 
19923 
23819 
1500 Lira 

33296 
1895 

22521 
4755 

28856 

1 ooo Lira 

12607 

31300 
47948 

Kazananlar 
22190 
26293 

3345 
11118 

346 

18731 
18588 
15048 
9134 

833 

7525 
10969 
49496 

2431 

28134 
19449 
49806 

3932 
20126 
12891 
204•4 
14615 
221-46 
35936 
31880 
25502 
15597 
5943 

35129 
I034 

137l0 
264.!8 
46317 
35152 
27900 
37841 

769 
29366 
42003 
3UI03 
38844 
49119 
37629 
14050 
44898 
28506 
39..!99 

1900 
48959 
18635 
28325 
13607 
12954 
16528 
35753 
18499 
13948 
25946 
26394 
1('566 
6114 

26013 
3C944 
36147 

874 
5685 

\3172 
30038 
25103 
2180 

41067 
38403 
4383 

16739 
30172 
5669 

35646 
29601 
6174 

44914 
12224 
19123 
25889 
9852 

95 
27099 
21515 
39116 
14946 
43508 
426,5 
ıo9e4 
34994 
36301 
7809 

19255 
19759 
38263 
45140 

loo Lira 
Kazananlar 

49458 
31211 
26807 
20786 
49859 
27514 
41935 
32252 

2177 
38650 
42413 
33063 
11237 
4t~O/ 
21610 
49642 
25289 
32661 
48366 

1856 
22189 
37973 
5728 

44731 
25599 
37548 
1d957 
.ıı48o 
t3513 
43M42 
23077 
2805 

38249 
24656 
20030 
37180 
360067 
42272 

7078 
3655 

46164 
79 

39801 
5274 

' 14112 
10508 
49708 
47978 

557 
42155 
21578 
26314 
25233 
19069 
3300 

31155 
8065 
8849 
1603 
4828 

36125 
28030 
22238 
19797 
49211 
13843 
49049 
29066 
19941 
42425 
49194 
20826 
48023 
16480 
46997 
4875 

42362 
45791 
35448 
38643 
24673 
12368 
49182 
40359 
IAJOO 

J2157 
399 

42250 
37178 
5525 

37760 
38078 
39344 
16845 
49186 
41380 
26573 
41144 
31134 
22626 

1055 
41946 
48102 
45593 
27518 
42530 
15755 
19410 
20262 

5839 
1097 
1260 

19513 
22864 

453 
893 

4230 

227 
43503 
49860 

1892 
37790 
21660 
30444 
32760 
3390" 

14&s2 
29730 
25840 
19907 
36882 
41591 
36707 
20077 
40811 
5376 

11402 
44994 
22108 
40486 
6074 

30060 
4095 

36482 
7583 
4789 

27460 
30570 
48917 
39829 

980 
24465 

17460 
49906 
29101 

2768 
42603 
44931 
6376 

431135 
25951 
8795 

14169 
19211 
15295 

19758 
25643 
2m6 
21538 
14076 

542 
32104 
6582 

17362 
33714 
17978 
7519 

31734 
497 

47555 

30338 
'/.7191 
48811 
28028 
38301 
44973 
25041 
31515 
20937 
24392 
38958 
8942 

3877 
2351 

15826 

450.34 
6766 

41805 

36616 
33241 

46090 
23857 
4~114 

41~0 
19499 
5384 

47810 
3a491 
f 1637 

9388 
20871 

41827 
21458 
33440 

108 
34256 
23254 
47140 
31J68 
48709 
46265 
42674 
21433 
49472 
30486' 
3242 

24726 
48981 
9158 

32045 

48693 
606 

44577 
30565 

312 

26058 
22555 
4775 

18651 
49338 
48669 
21590 
31073 
3175 

37681 
24269 
6948 

30781 
33393 
18753 
36561 
14153 
29388 
39182 

8732 
14985 
49399 
12722. 
29710 
29079 
41578 
34296 
3717 

39018 
11526 
17076 
19524 
28573 
30938 
40052 
32570 
12028 
41105 

28190 
10799 

42213 
24131 
7655 

36157 
~9671 

30351 
25934 
37385 
14194 
34169 

4832 
25001 
13912 
137:;?6 
7242 
4097 

43379 
30189 
8812 

42732 
27907 
44841 
48930 
27348 

1022 
47272 
47155 
19702 
22043 
46430 
6176 

27858 
28648 
39911 
22595 
45607 
8458 

44810 

14535 
15149 
130~7 

35698 
16430 
29732 

200 Cira 
Kazananlar 

3538 
33100 

11812 
24666 
37168 
26850 

5168 
32757 
46962 
36887 
19826 
47002 
40668 
6546 

.4924 
13157 
5232 
l744 

18997 
26628 
16712 
9815 

22651 
43922 
ıl55 

40084 
49486 

400 
205 

4288 
6335 

1'?.727 
9742 
3185 

28069 
31949 

38431 
4516 
1355 

20789 
42931 

40529 
34760 
25502 
17375 
2091 
2800 

39720 
5355 

32722 
J7422 
4012 

41117 
6832 

30009 
23350 

4623 
41929 
5873 

3S345 
8906 

31101 
37445 
11139 
15548 
166~9 
7600 

:!4466 
48464 
7527 
3573 

17170 
43554 
5936 

29736 
10663 
33824 
12216 
15170 
46509 

40011 

43713 
46304 
48054 
20792 
42559 
31301 
14301 

35947 
47956 
3043 

31051 
37330 

3524 
17126 
32333 
33020 

5726 
6060 

21810 
19189 
36455 
23259 
26123 
23012 

406 
4f692 
44190 
35631 
14982 

46184 
169'l7 

15067 
20492 
40875 
48477 

26989 
3436{) 
12698 

574 
37614 
• 4338 
2205" 

1743 

35898 
14728 
30332 
20182 
22565 

46252 
2354 

28159 
1894 

32650 
32178 
41341 
13228 
32159 

3912 
22983 
23648 
44119 

719 
38685 
2416 

11206 
19489 
24031 
1~619 
9669 

26127 
21029 
40985 

24522 
32075 

6068 
a962-f 
20771 

1663 
10580 

49808 
35532 
11849 

6469 
15507 

45720 
473'22 
47824 

3305 
16286 

10544 
14094 
20201 

34154 
a<)969 

2482S 
ı 1881 
33047 
42391 

17151 
28793 

12106 
49216 

9450 
1349 

12665 
1851 

32317 
5590 

23335 

43555 
34340 

22861 
23.102 

9476 
28663 

16264 
20723 
39866 
41280 
3369 
8047 

20473 
48459 
7285 

33215 
31398 
36238 
32408 
19650 
873 

32400 
46572 
48986 
11839 
23663 



14 SON POSTA 

• 

a · t er asker Rıza aşanı 
ismini Ki ta beden Sildi 

Rıza Paşa'ya Merasime Gelmeme si De Bildirildi 
14a1rarrlrl Jf. 

Her Hakkı Mahfuzdur 
-246-

MulQmo seniyeleridirkl imtlya• 
ta ecnebiyeyi h iz olan mahaller 

t arruzdan masun olduğu cihetle 
birçok erbabı fesat, ek eriya bu 

ibi mahallere iltica etmekte ve 
maksadı bainanelerini oralardan 
terviç ettirmektedir. Bu cümleden 
olmak üzere mektebin ikmal ve 
küşadını mütealdp t lebeden iffe
sada meyyal olanların ikide birde 
( R ·zayi ali hilafına ) kıyame mfi. 
caseret ve başları a :kıldıkça mez· 
kür lngiliz mezarlığına atlıyarnk 
iddiayı masuniy~t eyliyecekleri 
ihtimalden bait değildir. Böylu 
mühim bir mahzuru nazarı dikkat 
ve ehemmiyete almıyarak ( mahza 
ebediyyeo ipkayı namı için ) Is· 
tnnLulun en güzel t örüneo bir 
mcıhallinde bu binayı azimi inşa 
ettirmiye sebep ol'ln Serasker 
Rıza Paşa kuUarinın bu hareketi, 
fİmei sadakntle elif edilemiye 
ceğiuden ileride bir tnkım hadi
•ntı milessifeye meydan v rmek· 
ten e, işbu 'binanın )'·a, olduğ11 
gibi terki ve yahut depo ve saire 

ibi zarar vermiyecek bir halde 
istimali hususu varidihatır olmağla 
hasbessadAka arzolunur ferman ..• ) 

Bu jurnal, Abdlllhamidi epey· 
cc düıündürdü... Bukadar prıra 
ve emek sarf olunan koca bir 
binayı olduğu gibi bırakma .. , 
müyıkün değildi. Bahusü , böyle 
mühim bir e er vücuda getirmeyi 
kendiside istiyor, ve hatta ara-
ıra binanın planlarmı getirterek 

bizzat meşgul oluyordu. Mesela, 
ilk yapılan pilanlarda tavanlar 
daha alçaktı. 

Abdülhamit, 

- hastalar fazl havaya 
muhtaçtır. 

Diye bu plfını bizzat tashih 
etmiş, tavanları yükselttirmişti. 
Binon n cephesini, ortadaki küçük 
iki snat kulesini de o dUşUnmüi', 
pllina ilave ettirmişti. Marmara· 
dan fstanbuJa gelenlerin derhal 
n ıuradikkat ve takdirini celbe· 
decck olan böyle bir binan.o 
feda edilme ine kalbi bir türlü 
r zı olmuyordu. Bun binaen bir 
heyet teşkil etti. Haydarpaşaya 

gönderdi. Jurnal münderecatımn 
ne dereceye kadar \•arit olup 
olmadığaoı tetkik ettirdi. Bereket 
ver in, heyeti teşkil edenler fa· 
yet dUrOst ve malcul zevattan 
mürekkeptiler. Bunl r, (mezarh· 
ğm duvarlarını yükseltmek, ve o 
civarlara nöbetçi diknıelc) vesaire 
•urctile ( melhuı olan hAdi at n 
6nUnc geçilebileceği ) haklunda 
bir rapor verdiler. 

Abdülhamit inşıtata devam 
için tekrar emir verdi. Arhk 
bina, tamamen bitmek üzere idi. 
Denize nazır cepheye konulacak 
olan tarih ve kitabenin miisved-

• 
desi Abdülhamide takdim edilci. 
Bu kitabede bu bin yı yapt ran 
A' di\lha'Dİt utun uzadıya mcd
bus .. ~a edildikten •onr , Sera ker 

ı 
Rıza p ıanan d ismi geçiyor ve 
binayı y ptırmıy aik olduğu 
cihetle, itayişle yad ediliyordu. 
Abdlllhamit, o zaman derhal o 
mabut jurnaldakl "Serasker Rız.a 

Paıa, mahza ipkayı namı için 
bu binayı yaptırmıya ön yak 
oldu,, cUmlesini hatırladı. Derhal 
kalemi hokkaya batardı. Ser s-

' ______ , ........ ..........-

KARADENiZ POSTASi 

E ZURUM 
vapuru p b 

ı2 kAnunusani erşem e 
gilnll akşamı Sirkeci' den har -
ketle ( Zonguldak. lnebolu, 
Ayanc k, Samsun, Ordu, Gire
sun, Trabzon, Sürmene v Ri
ze'ye aıimet ve avdet edecektir. 

Fazla tafsilAt için Sirkeci 
Yelkenci Hanındaki ncentahğı
na müracaat. Tel: 21515 

FRATELLİ SPERCO 
E• rı 10 ""I rt o '\o mnhdu . ı ,rı h:ılcf • ri 
Gııla ı Gır rı V k ıf 1 ıı.•ı ..: ubı' Ar:ıp) rn 
Harı) 1 iııci 1-nt 1 - 10 TP'. H. O. 47'!:!-l 

cm ltOY ALE l'\EEHLAND mm 
'lp ıı ~ır ,eti • A•nstcrd ım 

Ann•r:ı Hı,t rd .m,Aıııs erda.11 vı•Haml>tırg, 
içlır yakıııd~ ı nreket edecek v:ı.pıırlar: 

t-"ercu!ea vıı.purıı 1 m:m1mızd:ı 
Cllo vıL}ltı ı u 1 O K. earıiyo do~ru 
Tr.ton 'iııpuru 2 ,ubıı.ta doı;'l'u 
Ganymcdea vapuru 16 ~ub:ıta 

dı Jtrıı. 
Compngnlo Royola Noe rlandelsa 
vapur ıirkı-tı v:uııtasilo v t.ilu mum 
Ncoerl.ıııdaisos vapur acaııt.ı a.ı ıırıısııı-

dnki ırıuhnhorat sayesinde DÜNYANIN 
BOTUN LlMANLA°nl için oıntiıl kabul 
edilir 'e DOORU KONŞiMENTO "·eri· 
Job lir. 
Y kında BurgAz, Varna vo Köstencoye 

hareket odccok vapurlar 
Cl!o vapuru 14 K. ennlyo do 'ru 
Triton çapuru 26 K. saniyo doğru 
Ganym des vapuru 12 9ubata 

do~ru 
An stertlamdıuı bokleııeıı vapurlar: 

CU ::> v.ıpurıı 14 K. eaniyo do~ru 
Tr.ton -.npuru 2G K. e:ıniye df'grıı 

Genymed s vapurn uı tulınta 
do.;rıı 

Auı terdamc.laıı harot..et 4'decek vapıır nr 
Tr:ton ' ıpuru 41'. saııiyo do..ı.ru 
Ganymedes ,·ııpııru 18 K. :mi· 

yo dı ~ n 

NIPPON YUSEN IKAISHA 

Japon '"'l-'ur ktınıpı.uıya!ı 
Yokol ıımıı. Kı.he, Dı ro ı, Tsirıghııı. 

Shangha·, Hon oıı~. :-;inı:Rpor, Colombo, 
'Suoı, l' ırt ~fa t. "zml r, letanbul, }'.ro, 
Ceııevro, \'olt>ııcb Lh cqıol vo Gl"•:.:• w 

lirııaıılnrı ura ıııd do •ru po<Jh,. 
( Akt.. r ıı ısız. vo dog-r.ı ı 

Dak r M ru ,·ap•ıru :,o K. 11.t ııye 

doğrıı. 

Duı-ban Maru ,. •Jl ıru 20 tııh :tt 

dıoğru 

'J'a' il~\· ıı; iıı tın n•n'da Altıncı 'nktf 
llaıııııda 1 l!ATl<:f.t.l Sl'füt( O, ENHICU 
srımco ve M .\1 TL".l!L \Hl hal fıur; 
\ıtı•ır ... l • .,ı .ı lı•ııı t"lflr,ıcı:ıt. 

Tel. l - .nv: ı 

ker Rıza paıaoın ismini çizdi, 
kitabeden çık rdı. 

* Bina tamamen bitmiı, resmi 
kUşat gUnll de takarrllr etmiıti. •• 
O gün, sabahleyin erkenden Se· 
rasker R za Paıay saraydan bir 
haber geldi: 

(Arkası var 1 
---·---··--........................... ~ 

KARADENiZ POSTASI 

SULH .;I~:~i PAZAR 
günil aktamı Sirkeciden hareketle 
Zonguldak, lnebolu, Ayancık, Gerze 
Sam un, Kireıon, Vakfıkebir, Trab· 
zon, Sürmene ve Rize iskelelerine 
azimet ve avdette ayni i kelclerle 
Görele, Fntaa ve Ünyeye utrayarak 
avdet dece ·tir. 

Fada tBfsilAt itin Euıiııörıtı Hıhtını 
hnıı 2 numarayn ınOrııcaııt. Tel. 
20475 

Müzayc:de ile Satış 
Cuma ~flnfl salıntı sant 10 ela .Be)· 

vglundıı. 'l'aksimde 'faksim·YeninınlınJlo 
otolıiis ist<LPyonu )akınında ~·bit Mulı
tıır Boy c"ddl'sindo 7..! nuııınr:ılı Gasııar
)~uı upartımaıırn l ııum:ı.rulı dayireı;in• 

dl' ıııcvct g:ıyot nad de• şyalar mnu-
\ ı du surPtll • tı. tıl q• ıktır. V trinli iki 
t:ır ı'lı b•I f', dr " .r. otoın:ıt J, knro 
ınıt ı ve 6 nclot tı f ıı kl\plı s ~· dn'yo· 
d • ıı ıııılrel.k p nsri nknju gl) et g. ıcl 
ye rıol, oda t:ıkı ı ı, 3 çih penl .. tıi'o 
ka ifc· kap ı 1 knnapc, :! lrnltul. 'o 
li a ll·t sa·ıd.ılveden ibaret mükt·ıııuıol 
asri ··k j ı e ılrın t:ıkıuıı, 1 knııcııı{· Yv 

2 koltukta ı ibaret Aınorika'l ıısulii 
defa salo•ı takımı, 4 sıındalyo, pur;n·an, 
ctC1j .rlrr \o 2 adet oit;ara ıııaııasın dan 
ıııiln k H p ıırııbe k srılon takı mı, :ıynalı 
do ap, tı,, n ot \ e 2 a lot gocc masa· 
sııu.l..uı rıı ür .,. kep n ri nkaj ı ~,\tak 

oda takı 111, br ınz. mn .. if İngiliz kHryoln, 
ıyııalı dol ıp, tuvalet, do mir karyola· 
lan, portına t;lnr, şcz'on, j:ırclinyer, 
'I'tlrk mangalı, pl.ıklariltı mülılı graıno· 
foıı, vitrin, Lodcıı sobAlnr, lıroııı ol ek· 
trik aviıolor, ce1clid nıuvamlı~lnr, Çin 
vo Jııpn vazoları, sofra tnkımı, ~·ay 
tıüııııı vo rnir cn·ıılar. Anadolu vo 
Ac•Jııı h:ılıl:\n. 

lstanbul dördUncU icra m • 
murıuğund n: Tamamına 2251 l ira 
kıymet takdir edi.en Şe!!remini ci
varında Yenibahçede Keçeciler K •• 
rabaş mahaı;t:ııindc Köprübaoa can• 
desinde esld O yeni 30 nu'l>arah fç"n· 
de l<ayden iiç kuyu derununn cari 
unevi iki sekiz yilz Lekscn akçack 
m::crayı malümü miktar ayazma ıu
yu ile maa a~ıır boıbın kulübes bo • 
tan kuyuıu ve müşteınil ta nireyl 
havi bir bap oıtırn gediainde11 ıııün· 

kalip bir Loı attın t .. mamının 480 
hisse itib ıri~ ~ 1b0 hissesi .ıçı 1~ a · t ır· 
maya vazcd ılmiı o 'up 14-1-933 tnr '
hlnde tar n rnıesi d vanh3uey~ talik 
edilerek 13 şub,,t 93.1 tarilıhıc mü· 
ud f paı: ıl't~ai günü uat 11 ten 17 
ye kadar da remiıdc açıl< arltıı ın '\ 
ı ! c s:ıtıl calttı·. Arltı · maya ı,t · 
içi 1 uıı· aıı bi•seyc nıus p kıyı . 1 
n:uh11<nmtnenl •' yüıd~ yedi buç lı: .. 
niabctinde p y ,., çt:s 'ey ı nıilli • ir 
banka un tcmhıat mektubu a ını•. 
Mütcr;ıkiuı verg it:'" 'le betcrliye ni· 
ruınları val.:ıf 'carui ınüşt+riye at· 
ti r. 1424 nu ı•ıırıılı icra ve if ali ka
nu·nıııun 1 Hl ıı tıcu maddcı;nc levfi 
kan haklatc tapu sicilleri e sal it o!
ııı ıyct' ipotekli nl•c.tklılu i e <iığcr 
R'ilc .. daranuı \•c lrlifak lıdc' ı uıhip-

ıcr nin bu haklarını ~·e hıısuı le faiı 
ve muarife dair o 'an id,/ia arını 
i in tnrilıiııJeıı i ibnrc ı 20 gün için
de ... vrakı müıbitelerilc 1ııld rıııclcrı 
in mdır. Aı. ha de lı kları tnpu 
ıic.Ur.!r.ile u'b t o mayaalar sata~ be
<.e'.n"ıı p yl.lonrs n .!Qn ~ 1 nriç lralır

ı.r. A ' i a 1-n rırı ı işbu nuıddef ka
n·.o'yc t·u :r.iine gö. e tevf ki hare
ket etmeleri ve Jalıa fuln ınelü-
uı.ıt rı!ına . ı~t yeninin 93t - 38 
d syo numaraı le m murıyctinıizc 
mOracaatlnrı Uiu olunur. 

1 
A 

IJz(l< 
l 31JL111 ~111~ 

rt~rA11 -y~l11 ı:J 

müessesemize yazdıkları 
kremini tedarikte mtişkül t çe: 

takdirde adreslerine posta ile derhal 

60 GRAMLIK TOP 50 kuruş} SO Posta masrafı 125 ,, ,, " 
arzu edenler, bedelini poıta pulu olar k glSnderebUi 

Her yerde satılır. 
Deposu: lst. Yeşildirek: Sıvacıyan Han. Tel. ı1 

F 

•• çu 

[ Fagdalı Adresler J 
DOKTORLAR 

Dev.iye MOtehH
Dr. R şU Kadri 1181 Sirkeci, tram· 

vay durağı, No 8 hcrgilıı sabahtun 

akşama l;ndnr. 

il Bcvlly mlllehlll!I• 
Dr. Mehmet A ••••, Sirkecideki 

muaycnohanosini Eminönü hanına 
(sabık Knrnka!J) ııaklotmiııtir. kulıul: 
hcrgan ö~ledon sonra. 

Zührevt hu
Dr. Muhip Nur ttln talıklar. Babı-

a cnddesinde Gayrot kOtllphanesi 
itıi:ıalindo 9 dan 6 ya kndnr. 

Dahlli va çoculc 
Dr. Galip Hal(kı haata ıkları. Sabah 
ak1am evinde ( Topkapı Tram. Cad. 65 
Cuma, pazardım gayri 2 • G mu:ıyono· 
hancsiııde (Aksaray, Etonı Pertev oc
oczasi arka solaık 1 ı ) 

Operatör U-
Dr. Muamme .. Nurlroloır terıııaU· 

it hn&talıklım milt.olııı~sısı. Haruiyodo 
tramvay dur'\t;t lwr,ı ııııfa No 65. Sa· 
lı ve Cıı maılnrı mıula horgnn 14· 20 ye 
'kadar. 

Mua ycınc hıı· 
Or. Ahmet Vicdani nu:nt Vezneci. 

lerdo Lotn'ot apartıınanının 2 inci kat 
2 iuci dairosino ıı ıı.klotml,tir. Cuma· 

<b.n ıunndıı. herı:rıu 8 • 12 ve U • 200 
k. ıl:ır, paı.arto~i ~ ı ılorı rtlOCClOldir. 

Ci.t ve :ı:Uhrevl 
Or. Fey4ti Ahm•t hutıılıklar m11· 

ıııhn'*"ı•ı. llPrg!iıı "abahtı.11 ak9amA 
katlar Aukur.ıt csclıl<.•ııı l'oyLi Bey harı 

No. 4a T~ı. ~3899. 

DIŞ TABIBLERI 
Emlnünll, EaıioönO 

Cemal Ziya han 2 inci fut No 4 

fiıısttılarrnı "umnrlan manda horgUn 
!l,."ı (hııı J!:l,;i 11 kadar kahtı! T6 t"da v( 

od er. 

Dl Tabibi Saffet Arif Munyc
nchane 

Huhçııkııpıda Ertuğrul mugııza ı kar· 
91 ırıda 1\n 11{1) an hu ııı 1 iuci kat... Sa· 
lıdıı.ıı uııud.~ lıe :gııu hı11ıt.• lnr1111 kabul 
ede.-. 

A ar 
SUleyman F lk T~ 
Babçekapı, Solfi.ınct JJ:ırıı.J. 

No. 2 yo nakletmiştir. uorıı: 
nkıruna kadar lı:ıst.alnrı~ 

Muzaff r HUsnU ım::~~ 
2 Nuri B. ııpartınan kat 1. b6 
9 darı 20 ye kadar, \ e rovı-st• 
do geceleri <l:ıhl hastaları ııı 

- ·----
M. SAIT Ycn"poıtaıı• 

Vlora tı.ıı 
Por~ernhe ve cuııı:ırto ind11~ 
hergfln 10 dan 18 o kadar 
kabul vo tedavi eder. 

r-
1 Şayanı Tavsiye Mü~ 

ve TUc. TEfft TERZ~ 

Terzi Ş klb 
bcstoki\r ıt0kak No 2. 

MUHTEL ij 
Bil!~ 

M••hur SucukçuAu it 
lik en nefts alaturka vo t 
sucuklım tııız. vMclır. Bir def' f 
ediniz. Halıkpazımnda :AtıS ı 
kapısı ku9ısında Mıedo ~ 

Muhasip Ve Dakt:ıo 
ıı~ 

'l'iı..:aret rnoktcbındcıı meıtı 
1 

eızol\ bilirJm, on eonedonbe~ ı 
mUosse elerde re'son mubııil1~t 

•91 Jundum, kuvvetli bonser\1 
dır, horhaugi lılr va1.ifod6 

Son Postada Adil Bo;o ? 
mil rn Ct\ı\ t. ./ı ... r .. · .. ··;~-::ı~···i~~:· .. ·;~,,, . . 

i 
: . 
~ 

1 

2 

3 
4 

- ı Kfü;Uk iU\ıılnr) hı,ftı\M 
uoıredllir. 

- Uir ilı\ıı lıo; eatır<fa., 1 

Kalın yaıı iki sntır 8'' 

- Her s tır cu a!Jağı 4 " 

- llAıılnrın bo• ııtır 1:, 
hor eatmndan Avrır.• 
fi:ıUer alınır: 

5 ıatırdaıa lb•· 
ret lılaın 

AJlıJ' 
.s 
6 

12 

.. 
" 
• 

30J Kr. 

SOJ " 
1500 .. 
2800 • ...... ............... ...-.. ......... . 



• 
1 ZI Si O A E F. 
İS TER MİSİNİZ? 

-

• B/\t:U\ I \ 

z. 

UHTA 
OLMAKTAN KURTARIR! 

• 



• S•yt• 

Müstahzaratı 

u t r 
SIHHAT 

-~KUVVET 
verir 

verem Gıığtıs leri zayıf olanlardaki ökeUrOkler& büyük choınrnıyct 
molid ir. KATRAN HAKKI EKREM lelılikouin önüne 2eçer. 

6 mcı er memurlujjundan: 1 
ŞifU'de Hllriyeti Ebed iye tepe.inde 
307 numaralı gazinoda huır lakemle 
Te n lre tahtı h n e ahnmıt ve fu-

ruhtu takarrür ~den 22 kinunu.ani 933 
tarihine müaad f paı.ar gilnil Hat 12 
den 13 e kadar açık arttırma ıur .. 
tile mahallinde füruht edilecctfndeo 
memuruna mOracatları ilin olunur. 

l•tenbul UçUncU lcreeınd•n: 

HA 
vor-

SON POt;TA 

SA 

? 
il 

i N 

A 
N 

SAN 1 N 
tatanb1.1I asflya 5 inci hukuk 

dairesinden: Melek Hamının fert
Hiyilnde Şerefettin ıokatınd• 5 nu· 

maralı ha nede oturan S · ıle}·man Ef. 
oleyhine ikame eyled ğl Heybeliada .. 

dakl hııneye ait tapo ıenedin ·n ip· 
tali dansından dolayı ıfioen tebliğat 
lcraaına rağm n ispııta •Ücut tnıe
mit ve gıyaben tahkikata deYam 

cdilf'rek evrak mahkemeye tevdi 
edilmif ve emri muhakemen in 14·2-
933 tarihine müaadif salı günü uat 

14 te tayi ı kıhnmıf oldu~udnn l4bu 
celıel muhnkemede gelmediği tak• 
dirdc gıyaben muhakemeye deva· 

mile lttihar.ı karar olunacağı tebl' ğ 
makamına kaim ol nak tix ro ilin 
olunur. 

NEDEN 
Mütehassıs diş tabipleri yalmz 

RADYOLİN 
macununu tavsiye ediyorlar? 

Ç Ü N K t): 
RAOYOLl.N dışlerin çürüuıesim·. mata! olur. 

Ağır. koklllannı ızale eder. 

RAOYOLl.N dişleri ioci gibi Leyazlabr. 
Diş etlerini kuvvetlendirir. 

RADYOLl-N ağtıdııki mikropları 
A[!;ı1.n ID.tif hir k ··'rn 

vo 42 aıhn m daf ya 

..-Bir Tecrübe 
El, yllz ve dudak çatlakl 
bnynk bir izhraptır. Ye 

düşmanı ise 

"VELUTiN NAi 
d1r. Tel. 44492 - 440ff 

Ademi iktidar 
bel gevşekliği 

Bir borcun temini için mahcuı ve 
paraya çevramesl mukarrer 70 adet 
kereste Topbıınede Llllecilerde 17 
numarala mağnza it lsalindekl aua• 
da birin el art tırma ıut et ile lS-1-033 
tarihinde saat 9 dan 10,30 a kadar 
nblacaktır. Ta' lpl~ rln mahallinde 
memuruna müracaatlerl ilin olunur. 

HAAİ~Al;,A~ . HAR KA.SIOIR 
_çur;;'\u 1 fiHISAAIN K0"4TAO~U '.": C\E.~Mi MÜHAÜ ALTtHOA 

k&l'fi ea mlleaalr deıta S E R 'fi 
baplarıdır. Depoıu. lıtaabulda 

1 Ali RJsa lılukea ecaanealdlr. 
l!'iO kuruş peata ile 11Saderlllr0 

lreat Posanadakl, Trabsenda Ye-1 
«saııalerlade bulunur. 

Fi 1 LAROA Di NLE.NOISULME.KTEDi A. 

~. ~ : . . ·~ . ;_, .. :- ~ .. ~ :' 

!tlibaaızlık Ye kuvetsizlik hala tın da büyük 
faide ,,.. tealrl rörOlon: 

FOSFATLI 

AR A 
Hulasası 

K uUanınız.. Her eczanede 

Ne 

Kahveci erin ve Gazinocul:ırı nazan dikkatine 

• İMZASINI BVLANA :::a 

i1tRAMİYE ve~lı.ı°A 
L•.l at . Kum uı ktı'I 11 1 ı..ı1 ı 

l'orno · ~ !1 . 5 

VIRILIN FERTILİN 
(<'rkekl r için) (kadmlar için ) 

Ademi 1 tldar ve umumi zasfa va •aç 
dökUlmeslna karşı dinç hayvanların gudde
lerlnden yapılmııtır. Gençlik kunetlerinl iade 
eder. 

Ecunelerdon araymız. Posta kntuıN: 745 

z 
(1) --(A 

Pudramız 

sabit kalır 
< 
CD Utif n ncrmin çeb~Jerln tHhfr 
::- ettiti er kekler pek çoktur. Bu ıırra 
~ vakıf olan kadınlar lıer Yaldt krem 

köpüğü ile karıtbrılmıt pudrayı kul· 
lanmağa itina ederler. Rüzrarh Ye 

yaıtmurlu ha't'alardA veya pek ııcak 
bir balo nlonunda saatlerce bakJ 
kalır. Krem köpilğO, pudraıı ıayet 

f8p1fklln Ye rayrİmer°İ kalmakla be
raber parlak, ya~lı n kaba g8ıteren 
burun kırmız.ılığını izale eder. Tok•-
1on pudruında, krem k6p~ğü huıuıf 
bir uııul dairesinde havalandıulmıt 

en mükemmel pudra ile fe'lni bir 
auretle kurııtmlmı~tır. Tokalon 
pudrası, kadınlara, erkckll'rin naurı 
takdir ini celbeden taıe ve narin bir 
cilt v• genç bir y!b temin eden 
ycg&n pudradır. 
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Dr. A· KUTİEL 
KaraldSJ BlJre ç i fırını aırasında Si 

Son Posta Matbaası 

Sahibi ı Ali Ekrem 
Ne,riyat Müdllrll c Halli Lttfi 

PiVANGO 

TG 

KADIN ŞAPKALARI 
En guzel ve en muhtelif çaşitler 

Tope, ipekli kadife. Merlnoı, Tavşan, kapelin, derilerinden en aon • 
Kozan tüyilnden erkek şapkaları. Toptan ve perakende .. 
Boyoğlıında T(lnol moyd:ı.nı Enaiı sokak No. 7 (Tramvay mi' ne 

maballlnde) ••,.Et S S 1 S 

ilaç. nasihat gibi acıdır. 

K M 
... na BllAsası Dl 

ACIDIR AMA ••• 

Kimıcıı:ı çocuklara yardım 

HiMAYEi ETFAL CEMiYETiNiN 
kostUmlU balosuna hazırlanınız. 

Vali Ye Belediye Reisi Muhittin Beyefendinin himayeleri 
23 ŞUBAT PERŞEMBE AKŞAMI 

Tokathylın salon 'armda verilecektir. 

Beyoğlu: İstiklal caddesi Po~ta sokağı 


