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·Rlşvet Cirminden Gç 
·Komiser Tevkil Edildi 
. Haber aldığımıza gOro Oç polia komlaeri bir 
rOşvet mesel\!sindon tevkif edilmiıtir. Bunlar 
polis ikinci şube mlldOrlilğU ikitıci komiserlerin· 
den Muzaffer ve Znbtll Efendilerle Oçllncll komi· 
Hr R'ifat Efendidir. Bizim 6ğrendiğimlze 
jöro rOıvot bldiıetf bir cllrmDmeşhut tek· 
linde tesbit edilmiştir. Ahndığı iddia olunan 
rUşvet 500 liradır Ye bir Rum tacirden istenilip 
•fındığı ileri aOrDlmektedir. CDrmOmqhut 
b&diıesi evvelki gOo tesbit edilmif, nç komiser 
derhal Mtıddeiumumiliğe verilmittir. 

Doğanlar 

Müddeiumumilik bu komiserleri. baklınnda 
tutulan zabıt varakaailo birlikte Sultanahmet 
Sulh Ceza hakimliğine gGndermiş, blkimlik 
zabıt varakasını tetkik ettikten sora Muzaffer, 
Zilhtll ve Rifat Efendiler hakkında derhal tevkif 
kararı Yermiş, tevkifhaneye gaodernıiştir. Maznun 
komiserler ,imdiki halde tovkiflıanodedir ve taJı. 
kikat iıile OçOncU mOstantik meıgul olmaktadır. 
Maznunlar dün OçOncll mllstantik tarafından iıtic-
vap edilmişler, isticvabı mllteakip tekrar tevkif.. 
haneye gönderilmiıledir. 

Ve Ölenler 
ista~bul' da Bir -Senede 6000 Kişi 

Oldü 9000 Çocuk Doğdu 
1 

1 Bugünün Meselelerinden j 
Göze Çarpan Durgunluk 

Etrafında Bir Anket 
Toplag•n ue Yazan: A"""" 

l:unirin dargan ve sakin bir manzarası 
lzmlr ( Huaual ) - Bir seneye sirkat olurken ılmdl cinayetlere 

yakın bir zamandanberl ıehrl- pek ender tesadüf ediliyor. Zabı· 
mizdo kuvvetle g5ze çarpan bir ta vukuat cetvelinde: 
durğunluk var. Bu durğunluk. - " 24 saat zarfında ıebt-1-
ber aahada kendini hissettirmek- mizde hiçbir vukuat olmamışhr ... 
tedir. Son aylar içerisinde şehri- kaydı sık ıık g5~e çarpıyor. 
mizde hiç bir sahada en uf ak bir Bu durgunluğun sebeplerini 
hl arekete bile tesadüf edilmedi. anlamak için bir ay tetkikat 
şin daha dikkate ıayan olanı, yaptım. Bu mllddet zarfında yilze 

geçen sene lzmirde hemen her- yakan doktor, Alim, içtimaiyatçı. 
• glln birkaç cinayet, cerh vak'ası, ( Devamı 6 ıncı sayfada t 

İstanbul'u Ruslara Kim Vadetmişti? 

fstanhulda geçen bir ıene zar
fında vukubulan ölüm ve doğum 
lı4diseleri hakkında fıtatistik cet· 
Yelleri tanzim edilmektedir. Bu 
cetvellerden anlaıddığına göre 
ıeçen 932 ıenesi zarfında lıtan
bulda vukubulan ölUm hAdiselerl 
6000 adedine baliğ olmuıtur. Bu 
adet evvelki seneye nazaran bir 
miktar b<ıksandır. Evvelki sene 
tebrimizde 6lenler 7000 den faı· 
ladır. 

Fakat buna mukabil ıohrlmiz· 
de doğ um hAdiseleri daha çok
tur. Cetvellere göre geçen bir 
tene zarfında lıtanbulda doğan 
çocukların adedi 9000 kadardır. 
Arada bir mukayese yapılacak 
olurıa doğum miktarının 6lnm 

i Fransız Meclisinde Şayanı 
Dikkat Bir Sual Ve Cevap 

adedine nazaran Uçte bir dere
cesin de fazla olduğu kendiliğin· 

den anlaşılır. AIAkadarların ver· 
dikleri malumata nazaran lstan-
bul viliyeti dahilinde mfistevli 
ve bulaşıcı ıekilde ölilmU neti
celendiren h stalık yoktur. 

Ölüm hAdiseleri en ziyade 

-
Çocuklarımıu lıep böyle bakacak olarsak çocalc öl6miinlln 

önüne kolayca geçebiliriz 
verem, kanser 'te muhtelif kalp Bunlardan baıka geçen 932 
haatalaklanndan ileri gelmektedir. senoıi haziran ayı zarf,nda bulaşıcı 
Bu arada 61en çocuklar ıdo- hastalıklardan bUtnn Türkiye 
elinde de biraz fazlalık vardır. dahilinde vukubulan ölüm bAdi
F akat ıayam dikkattir kJ lıtanbul selerino ait ıu malGmab elde 
dahilinde çocuk ölllmlerl ıeneden ettik 1 

seneye azalmaktadır. Bu da ço- Dizanteri 1, nifast humma 2, 
cuk bakımına gittikçe ehemmiyet difteri 10, kara humma 17, kıza· 
verildiği ıeklindo telakki edil- mık 6, kuduz J, paratifns 2, 
mektedir. sehaya iltihabı 29, kızıl 23. 

Kasa Açıldı, Fakat Beş 
Para Bile Çıkmadı 

Radyoda Ezan 
Mısır Radyosunda Güzel 

Sesliler Ezan Okuyor 

Amele Cemiyetinde Neler Olmuş?. 

Tütün işçilerinden 

lstanbul ve mUlhakd tUtlln 
ltçileri ce · · d nuyetan e ba:ı.ı kanun• 
ıuz hareketler yapıldığı hakkın-
~~ ... •i_llyete bir ihbarname ••ril

aını J•zmııtak. Bu ibbarnam• 

bir grup iş başında 

Oz~ıfoe derhal tahkikata girişil· 
miı ve vilAyet maiyet memurla• 
randan CelAl Bey yanma bir 
poliı memuru alarak cemiyetin 

( Devamı 6 ınoa tayfada ) 

Kahire ( Huıuıt ) - Birkaç 
aydanberl Kahire radyoıuDda 
bazan gOzel •esliler tarafından 
ezan okunmaktadır. Mısır uleması 
buna itiraz etmemişlerdir. Yalnız 
ıon zamanlarda okunan ezanın 
alafraogalqbrıldığı ileri sDrülerek 
bazı itirazlar yapılmışhr • 
........... _ .......... ----·,--...... --... ........ 

Ahmet Reis 
Yazan: Piger Melon 

Yakında 

SON POSTA 
da 

TUrk denlzciliği
nin Humasiyat 
Dolu Sayfaları 

Dorya 

•• 
Barbaros 
MUcadelelerl 

- 2 - Yazan : Pol Allar 
Gerek Fransız. gerek lngillı 

hlikfımetlerinin lstanbulu Rusyaye 
kimin vadettiğini bilmedikle. ·no 
bakılma, bu taahhüt, ıon de
rece esrarengiz ıartlar allmda 
yapılmıf olmak lAzımda. Fakat 
bu bir emrivakidi ve ondan 
sonra her iş başına gelen Fran· 
sız Hariciye Nazırı, verilen bu 
sözll benimsemek mecburiyetin· 
de kaldı. 

işte bu ahval altındadır ki 
mUteveffA Briyan hariciye nezare• 
tine getirildi. Vakit 1917 kAnu• 
nu ıanisi idi. Rus Çarının, Al
manlarla anlaşmak ve bir sulh 
yapmak üzere bulunduğuna dair 
türln şayialar deveran ediyordu. 
Halbuki Fransanın menfaati, her 
ne ıuretlo olursa olıun, Çar 

ikinci Nikolayı bağlamaktı. Çnn
kll Ruslara lıtanbul va'dı yapıl

masına mukabil Faransa da, Rua
yadan harp sonunda Ren nehrinin 

Eski Fransız Cümhar Reisi 
M. Dumerg 

botun ıol eahilini ilhak etmek 
vadini almııtı. Rusya, F ransanao 
bu davasını sonuna kadar mOda
faa edip yOrntmek gerekti. Fran
sanın bu iddiaaile, eıkileri ara• 
ımda bOyOk fark vardı. Çnnkll 

( Devamı 8 inci .ayfada , 

Kadir Gecesinde Ayasofya 

Dün gece rniibarelc KaJlr geee6inl ldralc ettilc. Bu milneu&etl• A, ... 
sofga camii tertlfli oaktüu:le kesi/ bir cemaat kütluile tlolın.,, cftlfll ,_. 
garc•ın• k'"''"'. d11•r•t •tlillftiıtlr. R••imJe 6u11a ,ıra11ornıuu. 



r 

Halkın S~si J 
-

Madenlerımizi 
İşletiyoruz 

Son günlerde bf}kO.mct maden· 
cllfğe '1;0 maden sen etlerimiz.in 
ltleıilmeaine çok eheıeml}et •er· 
moktedlr. Bu hususta lıalk1mız 
dİyM ki: 

!'"erit Bey (Mütekait Sulti.llahmet 
O'ı;ler mahallaal '13 ) 

- Madenlerimizin ltletilmHİ hu
auıunıfaki handeyi çok 1erinde bu'
dum. menıleketimla maclen it.b•rile 
~ok ıenrlndir. Ş mdiye hadar her 
•edenu diger bütün tabir ıervetle· 
rimlı gibi madenlerimizden de iıti· 
fade edeınem'şti • Erwani madenle· 
rim::ı çok ııengindır. Demlryolu 
yapılıp ta maden i~letilmlye baıla· 
yuıca memleket mize her ıcne mü· 
hım miktarda pıra ı recektir. 

'f 
~ vket B. (fatih K ıtaşı 7,) 
- Muntazam bir pro2ramla aen

.. n madenlerimia itletilmelidir. Son 
umanlard• m•dencilit miun müabet 
bir 1ahaya pd t'nl 1'6ren ecnebiler 
bile hDkGmetJmize mOrıt#aat etmff
lerdir. Te,ebbftslerimiı ciddi oldukça 
bu gibi birçok müracaatlar yapJla
cağa muhakkaktar. 

* 1\llnıil Bey - ( Bayazıt Emln 
Nur• ttin mahallesi 9) 

- MadeDJer:mtz, ormanlarımız 
~oktur H mütenenidlr. Fakat bun
. udan hakkile İ•t facle edemiyorduk. 
Hüklimetin Eri'anl fbakırlarını ftlet• 
mek için aldığı iıabetli tedbirleri 
takd:r etmemek mümkiln d .. !lldlr. 
Heım maden jbraç ederek hariçten 
para getirecet 11 hem de halkımıza 
it bulacatıır. 

• Sal h Be - (l nkap:ını cad<lc si 11) 
- Yumüaci .aM&a fiazJanudaa 

biri.& de her işi bir progrAmb bir 
tarada yapıukhr. Mademt.rimlz4 
ltletmek için de yarım a11rhk bir 
progran11m11 olmahdır. Biz bu pr«J«• 
rama ıadık kalarak çalıftlkça lı .. riç
ten de 111adealerimize acrmayedar 
ıuruplar bulmak pek milmkündilı-. 

İtte bir lng-iliz 'frllpu madenleri
miz de aari te1iaat yapmak için mli
Hcaatte b•lunmuıtur. Bu provamı. 
ca 1,lflD 1 lr muyaffak bir mukadde
mea dir .. 

Zorlu Bir Kadm 
Yenbataa caddesinde oturan 

M~bmare Hamm isminde bir ka
dın ev kiraı nı Yermek istemiyen 
kirac 11 HJu Efendinin ba11nı 
odunla yarmaşbr. 

Feci Bir Kaza 
T oğla yoku ile Şitli caddeain

den geçmekte olan 3711 numarala 
kamyon 55 yaşlarında hnviyeti 
maçhul bir kadına çarparak teh
likeli ıuret~e yaralamııtır. 

"f(agbolan 
Terazi 

Bir ay evvel Kurtuluıla manaY 
Hns~yin Efendioin dnk1<Anandan 
çalu an bir terazi, ıeyyar ıatıCJ 
Ahmedin elinde s.:örlilerek mDsa· 
dero edilmittir. 

BABBBLIB 1 
' 

Gaz Yerine Terkos Suyu 
iki Arkadaş Sahtekirlık ·cürmile 

Polis Tarafından Yakalandılar 
Poll1, mOhlm bir aahbtklrlık hAdisesinin iç ytlıtı

nft araştırmakla meşgul bulunmaktadır. Y aptığımıı 
tahkikata göre mesele ıudur: 

almıtfar •• muayene ettirmiılerdir. Filhakika 
muayene neticelinde gaz yerine sablan mayiia 
terkos 11uyuodan ibaret olduğu hayretle görlllmtııtllr. 

Andon ve Andriya isminde iki kiti bundan 
bir kaç giln evvel Amerikan gaz kumpanyasından 
ytızer kiloluk iki varil gaz almıılar, bunların içinden 
gazın yansını boşaltmıtlar ve Uzerine terkoa suyu 
doldurarak aatmıya baılamışlardır. Fakat bu gazı 
alıp kullananlardan bir kaç kiıi meseleyi anhyarak 
polise şikAyet etmiılerdir. Bu ıikayetler üzerine 
polisler bu iki adaman satt.kları gazdan nümune 

Polisler bu neticeden sonra Andon ile Aodriya'yı 
yakalamışlar ve karakola götürerek tahkikata 
ballamışlardır. Oğrenildiğine göre iki kafadar bu 
biçimsiz ticarete bir milddettenberi devam etmek• 
tedMer. ilk tahkikata nazaran bu tekilde &atılan 
hileli gaz bir haylı yekun tutmaktadır. Z"abila, bu 
sahtekarlığın geniılik dereceıini tesbit etmek üzere 
tabkikatmı derinleıtirmiye lüzum görmüştür. 

Bir Macera 
Mustafa Efendinin Paltosu 

Tekrar Geri Gelmiş 
Şerimizde zaman zaman çok 

garip hıraızhk hAdiseteri vuku
bulmaktadır. Dnn de b&yle bir 
hAdiıenin kahramana polia tara
f ındın yakalaamıfbr. Maele tu· 
dur: Ku,mpatada otuna Mustafa 
Efoodi isminde bir ıabn birkaç 
gün evvel bir paltoıu çalınmış, 
adamcajız aramıı, taramıf, pal
to&uau bir tUrlU bulamamııt r. 
Fakat Muıtafa Efendi dno Ka· 
aımpaıada çarııda dolaıırken 
Hiiaeyin isminde bir adamın 
n.tbnde tıpkı kendi paltonna 
benıer bir palt{ g&mllf, yaruna 
yaldaımış, kendisine bu paltoyu 
nereden ald ğanı ıormak iatemif
tir. Hüseyin, yanındaki adamın 
palto ıahihl olduğunu anlayınca 
derhal kaçmıya baılamıf, fakat 
biraz sonra yakalanarak karako
la teılim edilmiştir. Palto Hüse· 
yınm ıırtından çıkar1lmıı vo 
aahibme verilmiştir. 

lki Tayfa 
Deniz Ortasında Yakayı 

Ele Verdiler 
Beykoz önlerinde demirli bu

lunab Hudaya Amaaet yelkenlisi 
tayfalar.adan Sıtkı iıminde biri 
bir meseleden çıkan kavga neti
ceaiade mektep talebesinden Ali 
Efendi isminde bir genci fena 
halde d&vmftt •• ba9'1ldan yara
lamııbr. 

Sıtla bu işi yaptıktan SOIH'a 
bir kayığa atlamış, deuiıe açılmıt
br. Meıeleden bT.berdar olan po· 
liıler de bir kayığa athyarak 
Sıtlnyı yakalamıılardır. Bu arada 
A vnl isminde bir tayfa polislere 
karıt geldiji için o da yakalan
mııhr. 

Bir Tayin 
Par al• cocuk. cerrahiai tabıil eden 

Doktor Sadri Hilınü Dev Etfal Haa
taaed dotıdorlatuna tayla edihnitt'r. 

Bir Polis 
Kaçakçılıktan· 
Sorgu Altında 

Mahmutpatade bir ıiıe kaçak 
konyak satarken ctirınll mefhat 
halinde yakalanan lsmail isminde 
birisinin dün Adliye ihtisas Mah
kemesinde mevkufen muhakeme• 
sine devam edilmiş, suçu sabit 
olduğu için alb ay bapae mah
kum edilmiştir. Bundan sonra 
iskambil kAiıdı kaçakçalıj'lndan 
dolayı ıuçlu olan polia ikinci 
şube memurlarmdaa Ali Riza 
Efesndiııin muhakemealne de•am 
edilmiıtir. 

Polia Ali Rıza Ef. bir çocuk 
taraf1Ddan ihbar cdilmiıtir. Dnn
ktt celaede btic•aptao moara ... 

bitlerin çağırılması için muhake
me baıka bir güne bırakılmııt.r. 
lbban yapan çocuk, maznun po
lisin Topaocde bi( kahv.eye is
kambil kAğıdı ıakladığım söyle
miıtir. Gelecek celsede ıahitler 
bu noktayı tenvir edeceklerdir. 

Dört Maç 
F eıier - f stanbulspor Bay

ramda Karşılaşıyor 
İstanbul mmtakaamm bugün 

için en kuvvetli iki takımı olan 
Feoerbahçe ve İıtanbulspor bi-o 
rinci, ikinci, DçUncU ve dördllnctı 
takımlarının bayramın Uçüncil gü
nü Kadıköy ~basında hnauıl bi
rer maç yapac8klarıru haber 
aldık. 

Metruk Bir Çocuk 
Sultanahanette Üçler mahallesi 

bekçisi dlln gece eokağa bırakıl· 
mıı iki aylık bir çocuk buJmq, 
Alemdar polis mevkiine talim 
etmittir. Çocuk Darnl•cezeye 
ıöndorilmiflir. Polis çocuğun ki
min tarafından ıokaja atıldıjma 
tahkik etm~ktedir. 

Hem Çalmış •.• 
Hem De Paura Giderek 

Satmağa Yeltenmiş 

Eskici Mustafa Efendi iki l&I 
evvel Kaaımpqa'da Babrt,e cad
desinde Etem Efendinin kahveıiae 
emanet olarak sekiz 'ift ilkarpln 
bırakm·ftar. Yahya iımincle bir 
sabıkalı hırsız, evvelki glln katı.

Yeye ujramlf, bir arak &nat 
bularak iıkarpialeri oldaiu slW 
çalarak diprıya fırlamlfbr. v.ı.,. 
bu cir'eti g6ıterdikten Hara 
derhal pazara gİtmİf, çaldafl 
iakarpin[eri laaraç maat 1atm17a 

bllflamıfbr. Fakat bu sırada ıelea 
polialer Yahyayı dlrmlmeth.ut 
halinde yakalam1tlardır. 

Yahya eYvell iakarpinleria 
kendisine ait olduğunu ıöylemif, 

fakat biru ıonra hıraızhğa mey· 
dana çıkarılarak iskarpinler Mu .. 
tafa Eıendiye verilmişrir. 

Güreşçiler 
Yakında Bulgar Pehlivan

larile Karşılaşacaklar 
Haliç kulübü ile Bulgar giirq

çilerl arasmda yapl•n bir anlaşma 
neticesi olarak maruf Bu1gar gn
reıçileri bayram ert .. ı wehrimize 
geleceklerdir. 

Atıkara'da geçen hafta yapdaa 
idman Cemiyetleri umumi merkez 
ictimaında gllret faaliyeti ,ok 
takdir edilmiftir. Bllyllk gör., 
mllsabakaları için geniş bir aaJoa 
yaptll'alman tekvriir etmif " 
bütçeye tabaiaat k0111Daftv. Bir
çok ecnebi ajır aıldet güretÇilerJe 
beynelmilel mahiyette mOabaka· 
lar tertibine de karar •erilmİftir. 
Müaabakalar ilkbaharda ıehrimlz.. 
de yapılaca kbr. -----Sakalar Arasmda 

Altı •J kadar ••Yel Bakkallu n 
Bekçiler Cemiyetleriae tekıim etlilea 
Saka&ar Cemiyeti a&a11, tekr•r faa• 
liy .:te p~•ı.rk •zere t-.e..., ... tta 
bu unmuy• kerar Yermit!erciir. 

ne 

Günün Tarihi 
-

Kahve işinde T ah
kikat Safhası 

Son Hadiseye ismi Karı
pnlar Ne Diyor ? 

lkt1aat VekAletinla Br~z, J• Kahn 
milli mec11sl mlme11iJI ·ile bir muka
nle lmzaladajı malumdur. Bu mukr 
Yele mneiltiace memlekete firecek 
ka•..ter Bredlyadan .. tirilecek, 
hu mukabil ilk ıene yhM otH 
bet. ikinci aene yOzde yetmiş, ilçüncl 
Hne iıe yibde yüı Türk malı ihraç 
edOııtcektir. Fakat iktisat Veklleti, 
ban kabye tacirlerinin bu mukaveleyi 
bozdurmak üzere Brezilyaya milraca•t 
ederek harekete a-eçtiklerinl haber 
alm11, bu hareketi memleket menfa
at'ne muhalif bulmuş, hu gibiler 
hakkında kanuni takibat yapılmasını 
bildirmittlr. HAdiıede i•mİ geçen 
Kuru Kahveci Mahdumları, kendile
rinin bu işle alikar olmadıklarmı 
ılJylemektedirler. 

Yine bu meseleye karışan kahYe 
taelrlerlnden Oto Andriyadl Efendi 

de Brezllra Konmolollupaa protesto 
çektitlaln dotrıa olmadıt m, aaaaen 
bôyle bir ıeyln dlrüın te7kil etmi• 
yecej'hal söylemektedir. Bununla be-

raber poliı tahkikat•• deftaı et
mektedir. 

Bir Takas Heyeti 
İkbaat Veklletl haıit civarındaki 

DerinH1de bir Takaı HC!7etl teıkll 
edilmesine karar 'ftrmftt r. Komfı· 
yoa .,Uaada t .. ıı,.te l'eçecelıtir. 

Be1ediyenin Arsalan 
latanbul BeladlyHl kendlaine alt 

boı analarından bir lnımını aatmıya 
karar 'fermtftl~. B• aahtlarda• epeyM 
para temla edilecafi aalafllmıthr. 

Pastırmalardan Şiklyet 
Kayaerl Ticaret Odiaı l.tanbulda 

1apılan paatınnalarm hertne konan 
~emealerla gayri ııbhi oldutuna ka• 
rar vermit ve bu kararını İıtanb.t 
Tıcaret Odaaaaa bildirmlıtir. 

Söz Derleme işleri 
Din Eyüp mıntakaaı İlkmektep 

hocuarı milfettit Nizım B•yla riya• 
aetincle Eyüp 36 ıncı mektepte bir lç.
t·ma yapmıılar ve ıaz derlem• iıind• 
çalışma esaslarını leabit etın'.tlerdir. 
içtima hararetli olmuı, birçok fikiT!er 
ileri gülmüş Ye netie•de derleme 
ltinia muhtelif zümreler tar.tından 
yapılmaama karar verHmittir. 

Ağır Cezada 
İki Mahkumiyet 

Raaa isminde Rizeli bir ıandalo 
l'eçen yaz mevsiminde bir pka H• 

nannda arkadap ye hemıerid aan• 
dalcı Şabanın ıözllne çürilk elma 
at•ıı wı ıa&li•ü• kar olmasına ... 
bebiyet vermitti. Dlln Afır Ceza 
Mahke.eal Hndalcı Rızaaın muha· 
n...lal bltirmfttlr. 

Munun Hndalcı tıç ay hapse 100 
lira atır para cezasına Ye Şabana da 
500 •• t.aı•iaat v•mlye mahkOm 
edılml\tlr. 

Poll• memurlarmdan Rifa Efendiyi 
yadN • .... mda yarahyaa Gani Jı• 
m nde blriıi de yin• Ajv C... Mala· 
ke~de bir •J ......... pi• ce
za11aa malalr6• eclllmltt·r. 

5: Hua11 8. - inek JPIWll 
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Fransız 

Kii.ltürüne Karşı 
Kontenjantman '-----------«-Harp ıonu iktıaadiyatı, mem· 
lekete airmeıi istenıniycn malla
ra kartı tatbik edilmek üıeıe ye· 
11i bir usul ç kardıi kontenjantman. 

Bir ıncmleket, hariçten gelen 
mallar.n mUınkün olduğu kadar 
ar. girmesini iıtediği zaman o 
memleket mallaruıa karşı kontcn· 
jantma ntftdbirlcri alıyor ve bu su· 
retle kendi mahsulAtı ve ml?mu· 
IAtını himayeye çalııtıyo r. 

Bu yeni tetbiri fikir ve hara 
aahasına te~mil edemez miyiz? 
TUrkiy~ ötedcnberi" Frans z. kül· 
tUrhnün tesiri nltmdedır. Türk 
edebiyatı, Türk tiiri, Türk san'ati 
T l\ rk fikriyatı bir asra yakın bir 
ıamandanberi Fransı:r: kiiltürtlniin 
bir kopyesi olmaktan çıkama· 
mııt:r. Ediplerimiz, san'atkArl.ırı· 
mı• ve mOtef ekkirlcriıniz yalnız 
eıer verirken değil, hatta iılinat 
edecek bir delile mllracaat mec· 
buriyetini hiaaettikleri zaman bile 
yalnız Franıız edip, san'atklr ve 
mütefekkirlerini misal getirirler. 

TUrkiyede neıredilmiı edebi 
"'° ilmt eserlerin çoğu franaız· 
cadan tercOm• •eya adapte 
edilmiı, telif eserler bile Fran· 
aız kUltUrllnlln tesirinden kcn· 
diıin i kurtaraınam11hr. 

Memlekette mevcut papaz 
mektepleri, Franıı~ klUtnrUnUn 
memleket dahilindeki ajanlarıdır. 

Bu ıuretle Tilrkiye içeriden 
Ye dııarıdan bir Fransız harsı 
manzarasını verecek bir kllltl\r 
tabiiyetine girmiştir. 

lf.. 
Harp sonu dünyaııııda F ran· 

•ızca liaam ve Franaız kUltUrU, 
harpten evvelki mevkiini kaybet· 
ıniıtir. Bugün dUnyanan nereaine 
ılderaeniz gidiniz fransızca sizin 
hitblr ihtiyacınızı tatmine kAfi 
ielm ez. Dünyanın her tarafında ya 
almanca veya lngllizce konuşulur. 

Fen ve ilim aahasmda Alman 
Ye lngiliz dünyası, franaızcayı 
hiç ihtiyaç hi11etirmiyecek dere
cede ilerilemiı bulunuyor. Yal
ıııı F ranıııca bilen bir adam, 
kendi ilim ve fen ıubeainde va· 
dıklarını bulamıyabilir. Fakat af. 
manca veya ingilizce bildikten 
ıonra Fransız lisanının yardımına 
ihtiyaç kalmaz. 

Buglln bUtUn dOnya gençleri, 
fen Hhaamda tahıillerini ikmal 
için ya Alman, ya Amerikan 
darUlfllnunlanna gidiyorlar. 

Harp sonu dilnyaaında Al
manya ve Amerlkada çıkan fen, ilim 
'Ye edebiyata ait eserler, Franaıı 
liaanmda çıkmış eaerlerl gölgede 
bırakacak kadar fazladır. 

Binaenaleyh ne fikir, ne 
ıan'at ne de pratik bayat 
itibarile Franıızcaya artak ihtiyaç 
kalmamııtır. frantız liaanı dünya 
Uaerindeki hAkim mevkiini çoktan 
kaybetmlı ve yerini almanca ve 
lnııilizceye vermiştir. 

* Bu iki hakikat karıııında, 
fİnıdiden ıonra Fransız eserleri· 
ilin telif hakkı verilmeksizin 
türkçeye terceme edilemiyeccği 
haberi bizi mUteeııir değil mem
nun etmek lazımdır. 

Şl\phesiz bis garbm geniı 
tUhUrUne kartı hudutlarımııı 
a 'Payamayız ·ye kapamamalıyız. 
t ll ıebeple ecnebi llıanlarından 
t •~ceme edilecek eserler 
~'" artık telif hakkı ver· 

ı· 
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- İnHn iğreti bir elblH He 
reze bilir. 

2 - fnsanlar vardır ki iğreti n 
takma diılerle de ya,ıyabilirler. 

!2ES 

3 - Fak.ot iğrdi ve tak ma kafa 
ile ynşanımıaz. Kafanız kendinizin 
olmılıd r. 

SON 1FLGRAF HABERLERİ 
acmıa Mm se:a 

Gazi Hazretleri 

Kütahya, 23 - ReiıicUmhur Hazretleri, Değir
misaz istasyonunda Kütahya heyeti tRrafından kar
tılandı. Değirmisaz'da civar köyler halkı ve k6mUr 
madeni amelesi davul zurnalarla ve kurbanlar 
keserek Büyük Reiıi selimladılar. 

erkek büyük bir kalabalık içten gelen bir çoıkun· 
kunlukla Gazi Hazretlerini karşıladılar. Halk, 
11 Yaşasın Gazi " diye bağmyordu. Trenden 
indikleri vakit, iki Uç kurban kesilmek 

Gazi Hazretleri trenden inerek aevgi ve aaygı· 
larını gösteren halka iltifatta bulundular. Köylüler, 
zeybek oyunlarile sevinçlerini anlatıyorlar. Bir 
köylU, nazlı davranan bir arkadaşını oyuna çağırır
ken: "Bu bayram gUnUnde oynamayıp n• zaman 
oymyacaksın,, diyordu. 

üıere olduğunu gördbler. Emir ve işaretlerile 
buna mani oldular. istasyonda sıralanan belediye 
ve C. H. F. azalarile hükCimet memurlarının ve 
ınuallimleriuin ellerini sıkıp habrlarmı ıordular. 
Trenin durduğu mUddetçft vagonlarmdft Kayma· 
kam ve Belediye Reiıinden kaza işleri hakkında 

malumat aldılar. 
Saat 15 te KUtahyaya geldiler. İıtasyon ve ciYBrmı 

ı,aplıyan binlerce balkın alkı~ları, heyecanlı teıa· 
hlirlerile karşılandılar. Şehir baıtan başa bayraklarla 
donatılmııtır. 

Tren yoluna devam etti. Reisicumhur Haıretleri 

trende Kütahya'hları kabul buyurarak kendilerile 
uzun mUddet Villyet iıleleri Uıııuinde konuıtular. 

Saat 14·te Tavıanhya varıldı. fıtaayonda kadın 

Brezilya -Ankara 
Brezilya Hariciye Nazırı T e
lefonla Teşekkür Edecektir 

Ankara 24 ( Huıuıi ) - Bre· 
:ıilya hUkümeti Hariciy~ Nazırı 
Ttırldye ile aralarında yapılan 
kahve itilAfından dolayı hUkQ. 
metinin memnuniyet ve teıek· 
lctırllnll ibllğ etmek üzere 
dUn akıam saat 8,5 da Riyo· 
dojaneyro'dan Ankara'yı aramıı we 
Ankara ile hatların bozuk olma· 
ımdan dolayı ancak birkaç kelime 
konuıabilmiıtir. 

Nnıır; daha ziJ ade muhabere 
tmkAm olmadığı için salı akıamı 
konuşmak llzere tekrar arayaca· 
ğmı ı8ylemiştir. -----. 

Petrol işi 
Bir Irak Gazetesi Bu 

Yüzden Kapatıldı 

Bağdat (Hususi) - 1917 H· 

neıindenbcri burada fasılasız 
surette çıkan yarım reımt (Bağdat 
Taymis gazetesi 14 giln müddetle 
tatil edilmiıtir. Tatilin aebebi, 
bu gazetenin İran - lnıiltere 
petrol ihtilafı dolayııile İran 
aleyhinde makaleler yazmasıdır. 

Heyeti Vekilede 
Osmanlı Borçları 
Konuşuldu 

Ankara, 24 ( Huauıl ) -
Heyeti Vekile toplandı. İçti· 
maa Saracoğlu Şl\krll Bey de 
lıtirak etti. 

Himiller mllmeaaillerile imu· 
lanacak mukavelenin projtııai tara· 
fımııdan baıırlanmıı ve müme11il· 
lere tevdi edilmiıtir. Saraçoğlu 
ŞükrU Beyin Pariae avdetinde bu 
proje üzerinde ıon bir tetkik 
yapılacaktır. 

Hazırlıkları ikmal makaadile 
Pariıte bulunan Nurullah Esat 
Beye iltihak etmek fbere Maliye 
Vekileti Nakit İtleri Mildürll 
Sarrı ve Hariciye VekAleti Umum 
MDdUrlerinden CeYat Beyler bu 
akıam burad•n hareket edecek· 
lerdir. 

Saracoilu Şllkrtı 8. de bay· 
ramın Uçilncll rllnll ayrılacaktır. 
Yeni mukavele ıubat aonuna 
kadar imza edile cektir. Bu 
auretle BOyllk Millet Mecliaine 
martta taadik için tevdi oluna
bilecektar. 

Dahili İstikraz 
Ankara, 24 (Huıusl) - Dahili 

istlkra1 tahvilleri basılmıya bat· 

lamı ıtır. 

Cenevre Heyeti - ~ 
Çarıamba Günü Ankara
dan Hareket Edecektir 

Ankara, 24 (Husuat) - Ce
nevreye gidecek heyetimize c .. 
mal HnsnU, Necmeddin Sadık, 
Falih Rıfkı Beyler murabbaa. 
Hariciye Veklleli Umum mil· 
dtırlerinden Abdülehat Bey 
mUfavir, _ Erkin. harp miralayı 
ŞllkrU Ali, Roma alaşemi iteri
miı Tahsin, Peıte ataıemilit~ri· 
miz Hilmi Beyler mllteha1111 ola
rak, kalemi mabıuı mlldUrU 
Kemal B. de heyete memur ola· 
rak çarıamba gUnn Ankaradaa 
hareket edecektir. 

Suriye'de 
Hükumet Vergilerde 

Islahat Yapıyor 

Şam, 23 ( Huıuat ) - Suriye 
hükumeti verıilerde vcı dijer 
devlet iılerinde eıaslı ıalabıt 
yapmayı karar altına almıf, tat• 
bikata da baılamııtır. Bu cllmle
den olmak Uzer• mllıakkafat 
vergiıi yüzde on niıbatinde indl-
rilmiı arazi Te tcımettu vergileri 
azaltıİmıt. mütekait maaılerından 
alınan verıiler affedilmiıtir. 

111 
'~ mecburiyetini kabul etme· 

kU~11Yiz. Fakat memleketi Franaıı 
t lUrQoün kötU nüfuzundan kur• 
k &tnıak ihtiyacı, Fransız harsine 
k ~r,, kontenjan ilAn ı nı zaruri - :.:.-________ ;:-_-_-:_:,-:----------------------------:---""' 

1 •naktadır f ' • j 
iılif~~:iz, . fraııs·zca eserlerden 1 s TER 1 NA N s l s TER NA N M A I 
alin f"k~UrnkUn olamayınca, bu· 
iler · ı ır ~e san'at alemimizin 
l'İni 1 k!elen u~surları. kütUpbanele

ybetmış cahillere dönecekler 
\'c ne tercU . me, ne de adapte eser 
ber~ınıye~eklerdir. Fakat bu mec
d~vrıyct. bıze kUIUirleri daha zengin 
ıgcr hıanlara lllUracaat imklnını 

b~recek ve önOmüze daha genit 
ır hara dıınyaaı açacaktır. 

Samsunda çıkan "Ahali,. ırazeteainde fU aalırlar 
ıöxllmüze m,u : 

" 14 klnunuaani cunıartul gOnO encilmen milza· 
kf'reaini müteakip bazı azalaren ayrılmaaından •onra 
Beledıye Rci•I Ihsan Beyle Heup itleri MOdDrll 
Kimil Vehbi Bey aruında menubab• bir mesele 

bakkınde mütekabU mlltalea •• mBnakaıanın denm 
ettitf bir anda fh .. a Beyin ayata kalkarak Klmll 
Vehbi Beye bir tokat atbj'ını Ye arkadaşlarının araya 
.irerek bu halin 6o0n• reçtiklerini teeuiıfle hllber 

aldık. • 

ısrER 1NAN. tSTER 1NANMAI 

•• 
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Münderecatımızın çoklu-
gundan dercedilememiş-
iir. ,.,...._ .. 

Türkiye 'nin 
Bir Gazi'si 
Vardır 

Mezuniyetinden avdet eden 
Anıcrika aefiri M. Şul Şeril 
vuku b ulan beyanatında ezcümle 
demi~t irki: 

- Türk iye bugUn ikhsadi 
b uhrandan en az mfüceuir o!an 
memle kettir. Burada İf::ıizHk mev· 
cut değildir. Halbuki diğer mem· 
Jeketlerde işçiler mUtkUl YaZİ)•et· 
tedirler. 

Türkiyenin buhrandan okadar 
mlileeısir olmnınasıum başlıca 

sebebi ba~ta Gazi Hnrctlerinin 
b ulunufu<lur. Bugün Alınanyanm 
bir Biımarkı, Amerikaum bir 
Vaıingtonu yoktur. Fakat Tür
kiye nin bir Gazisi vardır. 

Fırtına Ve Kar 
Şehrimizde Şiddetli 

Kış Başladı 

Dün geco ıehrlmiz kıtm • 
tiddetli zamanını yaıamııtar. 
Gece aaat 21 do baılıyan fırtına 
ve yağmur gittikçe tiddetlenerek 
ıaat beıe kadar devam etmif, 
saat bcıte fırtına biraz keıilmiı 
ve yağmur kara tabvvnl etmiıtlr. 

Kandilli Raıathaneıinin verdi
ği malumata nazaran rllzglr tam 
yıldızden eamiı ve ıllr'ati sani· 
yede 27 metreye kadar yOkae
lmittir. Bu snr'at yavaı yavq 
azalmaktadır ve timdi saniyede 
18 metreye dUımUttllr. 

Hararet derecesi sıfarm altında 
ikidir, her taraf donmUflY, aababa 
kadar 12 milimetre Jatmur yai· 
mattır. 

Kar Savruntulu olduğu için 
ölçUlememiıtir. Kar buınn devam 
edecekf r. Fırt nanm bu akıam 
keailmHI muhtemeldir. 

Fırtına ıehir dahilinde kire
mit, tabell uçurtmak, ataç. 
dallarını kırmak, baca yık-
mak 1ılbi bazı ebemmiyebiz 
tahribat yapmııhr. Limallda mO
euif bir kaza kaydedilemedifl 
aibi karadenizden de bir haber 
ahnamamıtbr. 

Mamafih fırtına Ye tipi vardır. 
bunuu için gidecek aemller Bl
yllkderede beklemektedirler. 

,Fırka Grupu 
Yeni Halk Evleri Açılnıa

sına Karar Verdi 
Ankara 24 ( Huaust ) - C. H 

F grupu dDnkti içtimaında Adana, 
Bahkeair, Çankm, ÇQrum, ispatta, 
Kara, Manisa, Menin, Muğla, 
Niğde, Sıvat ve Tokat vilAyetle
riylcı Bafra, Boyabat. AlAiye, İne
bolu kazalarında •e lımir vilA
yetine bağlı baıı kazalarda yeni
den Halkevlerl açılmaama karar 
vermiıtir. 

Meclis Reisi 
Adanadan Tarsus Ve 

Mersine Gitti 

Merain, 24 (Huauıl) - Meclil 
Reisi Kızım Paıa dUn Taraus'tan 
ıehrimiıe gelmiş, istasyonda ka
labalık bir halk knttesi tarafm
dan karşılanmıştır. 

Kızını Öldürdü 
Kadınhanı ( Huıust ) - K .. 

dmhanı İnhisar memuru Haydar 
Bey hususi muhaaebe tahalldan 
Osman Efendi ile eYlonmek ia
tiyen kızı Mihrllooiu Hanımt 
6ld0rmllftlk. 



Memleket Manzaraları 

Çankırı'da 
Maarif 
Hayatı 

Çankırı ( Hususi ) - VilAyetl
mlz hususile maarif hayabna 
büyük bir ehemmiyet vermekte
dir. Halk mızda da okumıya okut• 
mıya, bu asnn anahtarı olan 
yükaek bilgilere karşı büyük 
temayilller vardır. Bugünkll Çan· 
k n halkımn yüzde sekseni yeni 
harflerle okumayı yazmayı 6ğren· 
miştir. 

Çankında maarif aşkı mektep 
ihtiyacı her gün artmaktadar. 
Villyetteki dört lıkmektebi aınıf 
kadrolan elliyi bulmaktadır. K6y· 
leriD1izdekl mekteplerde bir mu
aBimin batında 60- 100 talebe 
bialunmaktadar. 

Geçen aene Mecliıl Umuml
mj bu tehaclml biaHtmiı •e 
111.ıarif btltçeaine Yaridabnın 
h9ea mdım koymUflur. Bu 
sjQia bOtçe De 38 klyde klylll
•111 yuclımile yeni 3-5 denhaneli 
aht\tepler İnfuma baılanılıılıt 
"'t.ir kıamı ikmal edilmiıtlr. 

Kly, nahiye, kaza Ye merkez 
BktPekteplerl her sene yOzlerce 
lll'ezun Yermekte bunlann bir 
klımı da ortamektepte tahsile 
deYam etmektedirler, ortamek
tepte nnede on, yirmi genci 
mezun •esriyor. Bu gençler tahail
lerloi deYam ettirmek için liae
lere girmek iatiyorlarsada muvaf
fak· olamıyorlar. 

Kutamopu liıeıinde altmıştan 
fazla Çankırılı talebeler vardır. 
Bunun 30 :ıa yakınım ldarei Hu· 
ausiye ortamektebimi.zin pansiyo
nunu lltyederek tlcretlerini .er
mek lbete glndermiştir. Diğer 
kısmı da kendileri okumaktachr. 
Bundan başka yine Çankın genç
lerinden liae tahaillerini l.tanbulda 
Ankuaıla yapanlar pek çoktur. 

Memleketimb ıençliğini lmca
tanda yat;iftirmek için bir liM 
açJma11na fiddetle ihtiyaç •ardır. 
Hali buırcla bir muhtelit orta
mektep meYcattur. 120 den fada 
talebesi vardır. Eunlar yalnız 
merkezin talebesidir. Mülhakattan 
talebe yok gibidir. Geçen ! ene 
bu melep pansiyon iken mlllha
kattan gelen toplarla 200 zil 
ıeçmekte idi. 

Maraş'ta 
Parasına T amaan Bir 
Adamı Ôıdürdüler 

Ttfaraı (Haauıt) - Maraplb 
mevkiindeki bOyük çalılıkta par
ç~ıı bir cesede tesadnf edil
mitJir. Pazara gelen kiyllller 
tafşfindan f örtllen bu ceset der
haf· zabıtaya ihbar edilmiı, tah
kikata batlan lmııbr. Ceset bir 
ay evvel parçalaomıı Ye ç{lrtlmfit 
bir haldedir. Maktulln Ônıen 
köyünden Hü•eyin otlu Cuma 
olduğu aolaıılm ~tır. Yapılan tah· 
ki~at neticesinde de cinayetin 
aynı köydeo Gidi& <tğlu Temiz 
Mehmet, Karnı bliylik oğlu 
Ömer tarafından paraya tamaan 
yıtjllld İl 6ğrenilmiı, katiller ya
kalanarak Adliyeye teslim edil
mişlerdir. 

* Dumlupınar mahallesinde 
oturan Mehmet oğlu Alinin nez• 
dinde kaçak tntnn zuhur etmiş, 
musadere olunmUJ, kendisi de 
ihtisas Mahkemesine 11evkedil
mittir. 

1f. Gençler Birliği mahfelinde 
muz af usul8 defteri dersleri 
açılJDJşbr. Dersler meccan!dir. 

• 
l 

Erzincan İmar Ediliyor 
~~~~~~~~~~------~~~~~~~~~-

Ha. r h i Umumide Tahrip Edilen Şehir, 
Bugün Asri Bir Belde Olmuştur 

Erzincan ( Hususi) - Harbi- 1 
umumide maddi ve manevi zarar· 
lmra uğramış olan Ulkemizin halkı 
Anadolunun muhtelif yerlerine 

Gazetelerde okunduğuna giSre 
muhtelif tirketler Anadolunuo 
muhtelif mahallerinde ıeker fab
rikası kurmak iıtiyorlar. 

hicret etmişlerdi. 
Düımanların memleketi ter

kettiği günden itibaren tekrar 
yurtlarma dönen Erzincan halkı 
yurtlannm harabezara çeyrildiğini 
g6rmiltler. Ve ticaret aan'at ve 
ziraate çahımakla beraber, harap 
olan yartlarımn lmanna da bar 
lamlf)ardır. 

Cttmburiyettea aoara memle
kette aıri binalar lnıa etmek h .. 
vesi uyanmq, eakiden kerpiçten 
yapılan evler ıon ıamanlarda asri 
bir ıekilde yapalmıy~ bqlamııtır. 
Bu aui memleketin timdi en bil· 
yOk ihtiyacı elektriktir. 

Maiatya'da 
Katiller lda; Ve Hapse 

Mahkum Oldular 
Malatya (Huıust)- lımetpaşa 

nahiyesinin Atmalı k6yiinden kar-
deşi Ömer oğlu lbrahimi öldilr
mekle mamun Oaman yapaian 
muhakeme neticesinde yedi aene 
hapıe, demiryolu ameliyatında 
çalıtmakta olan Ada Firqaki 
isimli adamı hırsızlık yapmak 
için &ldürmekle maznun Kayserili 
Mehmet oğlu Şaban 15 aene 
hapse, Hekimhanı'nın Ş rıı kö
yGnden lbrabim kızı Emine ile 
GöYeç köyünden Ali otlu Cu111a
yı " kardetl Veliyi 6ldllrmekten 
ıuçlu kel Haaanla biraderi Meh· 
met idama bedel onar nne 
hapaemahkim ol91utlarcbr. 

MalalJ•d• Kaçakçllık 
iki merkep yllkll totnn ka• 

çırmakta olan Urfah Mehmet 
oğlu Siileymanla arkadafı laa 
oğlu Mehmet, fiıek halinde ka
çak tütln aatmakta olan byaı 
mahallesinden Kaaım oğlu Ali 
yakalanarak ihtisas mahkemesine 
ae•kedilmiflardir. Kaçak tUtüaler 
mllaadere olunmuttur. 

Gönen'de 
Ramazan Gecelerinde 

Tombala Sefası --
Gönen (Hususi) - Burada 

ramazan milnasebetile kahveler 
aahura kadar aç k bulunmaktadır. 
Tombalaya da bu aene fazla 
rağbet vardar. Tombala oyunla• 
nnın miktarı fazla olduğundan 
kahveler her gece hıncah nç 
doluyor ve oturulacak sandalye 
bulanmıyor. Sinemanın projektörO 
yandığı içia yenisi relen• kadar 
işli1emiyecektir. Eğlenceden mah
rum olan halk vakit geçirmek 
için tomb.alayı tercih etmektedir. 
~d• 11:8pekler GldUrUIUyor 

Kuamıı Beıediye8İ wrafandan 
fimdiye kadar 104 köpek •ehir· 
lenerek aldtirDlmftştftr. 

Lüleburgaz MalmUdUrO 
LUleburgaz (Hususi) - Mal

mOdD.riimftz Şevket 8ey terfien 
Kartal MalmftdtırlOğllne tayin 
edilmiıtir. Şevket Bey kazamızda 
bulunduğu mbddet zarfında dil· 
rtıat ve muntazam bir gayretle 
çal11mıa, blltUn muhitine kendini 
eevdirmiı dejerli memurlardan 
lı idir. 

Erzlnc•dan lllr manur• 

Şehir; belediyeabı ndyum 
llmbalarile tenvir edilmektedir. 
Memleket İltillya ujradıiı için 
Erzincan belecliyui çok fakirdir. 

Bu fabrikalardan biriai Erzin
canla Frat nt.hri civarında kuru
lacak olursa gerek memleket, 
gerek fabrikayı kuracak firket 
çok iıtifade temin etmiı olacak• 
br. Çahıkan valimi& Ankara1a 
Erzincamn pancar mahaulOadea 
alimuneler a611dermiftir. Hakika
t.. l»a pancarlar ancak Eniacm 
onunda mebzulen 1etifebilir. 

Y ılmu bir azimle çahpa Jk.. 
bat Vekilimbia; pancar mahla-
11 ıon derece mtl..ıt olan 
Eniacan ovasında bir ıeker fab
rikumm yapılmuına delAlet et· 
meainl çok arzu edlyoru. 

Balya - Çanakkale Yolu Üzerinde 
Müteaddit Köprüler Yapıldı 

Ba•r•ra as kllom..,.. me .. ted• ll:U9Uk Aloıır• ldlprlaD 
Balya, (Huaut) - Uzun _. Reaimde aGrtlldDitl tızere 

nelerdenberl kasaba Lallo Ye mlkemmel bir aan'at " maal 
civar köylülerin çektiği yol ukuı· eaerl olan ba klprller Nafıa 
tıaı nihayet bulmuttur. Veklletl mllhendiıleri tarafından 

Hlildlmetimizln DJ6amir m.-i- yapdmııbr. Üç ıene evvel lnfa-
ıile yapılan 1ollar kaaaba ile aana başlanan yol kıamı ikmal 
Çanakkale arasında btlyllk bir edilmiıtir. ÔnGmlb:deki llkbahar-
intizamla uzamaktadır. Eıcllmle dan itibardan itibaren bÜgllnkll 
bu yollarda 800 kadar k6pril ve veaaitJa Çanakkaleye dart aaatte 
müteaddit beton çeımeler vardır. gidilebilecektir. 

Isparta' da 
Kuleönü Karyesine 

Su Getiriliyor 

Isparta, (Hususi) - Şehrimiz
de su çok bol olmasına rağmen 
cıvar kazalardan baaları ausuz
luk aıkmbıı çekmektedir. VilAyet 
merkezinden iki aaat mesafede 
bulunan ve iki ytlz elli haneli 
bin iki yllz nnfualu •Kale6n&n 
karyeal bu meyandadır. Karye 
balkı uzun aenelerdenberi kuyu 
aularile it ılrmektedir. Fakat 
aon iki aeoedenb~rl Kuleln8 
karyeainin kuyu sulan ia ~eail· 
miıtir. Bu Jlzden birçok ha1van 
ve inıan haatahklan bq g6ıter
mif, zlt'ra mUıkDI bir Yaıiyette 
kalmııbr. 

Bunu naıan dikkata alan Yl
IAyet, derhal tetkikat yapmıı "Ve 
Fudeı karyeai civanndakl auları, 
KulelnDae aevketmiye letobblla 
etmiflerdL 

.- Yeni yaJlnüz Feyzi Bey, bu 
iti bntun gayretile baıarmıva 
çal11maktadır. Ôntlm&zdeki Kur
ban bayramında, KuleanD kar
yesi ıuıuzluktan kurtulacak •• 
ıeoelerdenberi beklodiji fe1lzli 
aoya kavuıacaktar. 

Karye laallu, ıuetemla wau-

El' aziz' de 
Kaçakçılık Yüzde 95 

Azaldı 

EIAziz, (Huıuıt) - Son sa
manlarda viliyetimizde kaçakçı-
lık hldiselerine hemen hemen 
biç teaadnf edilmemektedir. Mem-
leketin iktlsadiyabna suikast ma
hiyetinde g6rtllea kaçakçılık fld
detli miicadeleler neticeai ylbde 
dokıan bet aulmıftır. Faal za
bıta memurlarımızın kaçakçılık 
hldiaeleriol meydana çıkarmak· 
ta ki meıal pyam takdirdir. E.
Yelce kaçakçılık çok klrla olan 
bir kuanç yola idi. Fakat ıoa 
kanan lıerine kaçakçılıkla ittigal 
Ye bu yaııta De temini maifet 
edenler timdi bu fena itiyatla
nndan Yazgeçmiıler Ye kazanç
larını baıka ıahalarda alı.a teri 
d6kerek aramaya koyulmuılardar. 

Gemlik Bağları 
Gemlik, (Huıual) - Filokaera 

yüzllnden çok zarar gören bai
larımızm tekrar canlanmuı için 
bağcılara bedava çubuk dağıtı
lacaktır. 

tuile, bOkimet, Yali, belediye 
reisi Beylere te .. kldlr etmek· 
todirler. 

Ev Doktoru 

Vücudun 
Sıhhat 
İşaretleri 

Bir insanın ıağlığmı yahut 
çllrDklOğünü anlamak için ba11 
İpretler vardır ki, insan <tnlardan 
bazalarıoı görünce karşısındakinin 
az çok sağlam veyahut çftrllk ol• 
duğunu kestirebilir. Yapılan tet
kiklere na:ıaran tarnaklar da bu 
işaretler araımdadır. Çoktanberl 
tecrübe ile Bğrenilmiıtir ki, hr
oaklar lnaanan hastalandığı, zayıf 
Ye dermansız dDştüğn zamanlara 
gire değişen bazı işaretler tqır. 

Meseli: Tırua;m dibinde ay 
aibl bir beyaz leke vardır. Sene
lerdenberi birçok kimaeler bu 
leke latlhıde tecrDbeler 1apmar 
lar, Bir Franab diyor ki, ba leke 
ne kadar bOylllr, ne kadar çok 
beyaz oluna ve el tınaaldarmıa 
ne kadar çojıında bulununa 
o Mwa•ın tlcudu o niabette ut
lam demektir. Leke • kadar 
ktlçDIBr ye beyazlığı ne kadar 
auhrsa o lnıan kunetini •• 
aaflamlığıal o niıbette kaybet
tiği alatdır. Ayrıca iç Franm 
doktoru bu meaeleyl 1200 kiti 
berinde tecrllbe etmitlerdir. Bun
lar diyorlar ki: Eır sağlam ye 
aeçme mektepU aeoçlerin hmak• 
lanaa bakbk. Hepsinin 8 yahut 
10 parmağında bu ay gibi beyaa 
lekeleri gördük. Ağar ve mik· 
roplu haatalıldardao ilmDı iuaa. 
lann brnaklarına baktık. Bun
lann aadece baı barmaklannda 
birer leke vardı. Hatta çoğunun 
baı parmaklarında da leke yoktu. 
Atar bir hamal i• tutulaa inan
ların t maklarındaki beyaz lekcc 
ler kayboluyor. Hastalıktan kur
tulup ta iyiliğe ynı tuttuldan 
Yakıt tırnaklarda beya• lekeler 
bq thteriyor, ıittikçe bOyOyor 
ye 6bllr bmaklar da çoğalıyor. 
Hutanelere parmaklarında 2 - a 
beyu leke ile ıirip te tamamile 
iyi olduktan Ye iyi baloldıktaa 
aonra 8- 10 beyaz leke ile ça
kanlar çoktur. Sağlam insan
larda gllç Ye kunet çok 
olduğu zamanlar beya• lekeler 
hem blly6k, hem çok oluyo~ 
Fakat .ncut bir u kanetten •• 
dermandan dOftDğil vakitler bun
lar hem klç&lllr ve hem de 
baa broaklarda kaybolur. 

Bir ıey daha varki; bu heyaa 
lekeler yaza ve kıta göre değişir. 
Bahar ıamanı fazlalafll' " lufa 
doinl azalar. 

Tarsus'ta 
Son Yağmurlar Halkı 

Çok Sevindirdi 
Tanua ( Huaall ) - Uıw. 

zamandanberi devam eden, çift
çiyi korkutan Ye ciddi bir ye'•• 
dllfllren kuraklık nihayet bul
mOft 1ağmurlar bqlam •lir. Halk 
yağmnraazluktan camiler.Je top
lanarak yağmar cluuı yapıyordu. 
Çiftçiye nazaran yağan yaimu
rua yalnı• hububat i~in faydaaa 
dolamacakbr. Pamuk mabaull 
için daha ziyade 1apura ihtiyaç 
yardır. 

Kilis'te 
. Azılı Bir Şaki Yakalandı 

Kili• (Husual) - Birkaç kişiyi 
&JdOrerek Suriyeye kaçan katil 
ÔkD• Kasım ismindeki ıald, 
hudutlarımızda ıakavet yaparkea 
yakalanmq. Adliyeye fealim •dil-
aıİftİI'. 
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•• asebetile Bayram mıı 

D 1 e 
Odeon fabrikal:imın ve radyonun kıymetli aan'atkArı 

V E D i A R 1 Z A Hanım 
tarafından okunan en son plAldardan : 

No 202945 Muhayyer ıarkı • DiZLERiNE KAPANSAM 
. Muhayyer ıarkı .. iŞTE SiNi s.:VEN 6EMiM 

No. 2029 6 Uıak arkı • NE OLUR 
Hic zkAr Kürdi şarkı .. AV DALGALANIRKEN 
. KALMADJ BENDE 

No. 2029 Hıcaz tarkı • NE A ZU E GONOL 
Uşak şnrkı - GEÇTi UHABBET DEMi 

Gaze ha Nadir beyi;, yen pl""kı: 

N 2 2944 Neva Uşak Gnzel - GÜL YÜZÜNÜN AŞlf(fYIM 
o. Hüzzam gazel. RUZlSEP f NLIYOR KALBiM 

' ahmut Celale beyin: 

20 953 Garip Hicaz gazel. HER DERDiNE 
O. Neva rast gazel - iL TIF AT ETTi 

iŞTiRAK 
GONOL 

Ha ız Fahri B. in s okudu .... u din"" plaklar: 

No. 202 8 • 202949 - 202950 
· Afife Arif Hanım: 

No. 202955 Marş • YORO YORO ŞANLI' TOPÇU YORO 
Tango· KOf'J.ŞU KIZI 

HenUz: &atışa çıkar1lnn fevknl4de plAklnrı 

her halde dinleyin·z. ~-mmmEıl' 

(erkekler için (kadınlar için) "el mi Udıdar ve umumi zaafa a 
~tlkUlm sine kıufı dinç hayv n!arm gudde. 
~rlnden yapılınışlır. Gençlik kuvveti rını iade ~~~!t.\~ 

tr. ı·.sow·.,.,.,.... -...~-.. 

FOS L 1 

sası 

Kullanınız.. Her eczanede 

SO N POSTA 

Avrupa'da birinciliği ve en 
büyük ~ükaf ah kazanan 

H SAN 
~ .. 

u 
SUslenen gözlerin cazibesine 

dayanılmaz. 

~ 
DGnyan111 en ııhbt en mOkemmel, 
en liitif •Ürmeııidir. 'Nebatattan mOı
tahzar bir hnrlkai aan'at olup g8.ıle• 
re 11"hri füaun verir. Kirpikleri uzatır 
ve kuvvetlendirir. Çapak yapmaıına 
mini olur. Her kadın için ıarurl ve 
eb di b'r ihtiyaçtır. Avrupa'nın ter• 
kibl meçhul ve madeni ıGrmclerindcn 
aal.mmıL Sürmedanlığı ile beraber 
(20) IGkı ve bGynk (30) kW'Uf• 

'tur. HA SAN ecza depo•u. 

~ Sadıkzade Biraderler " 
Vapurları 

KARADENlZ POSTALARI 
Muhalefeti ha\8 huebifo hareketi 

teehhür eden 
• .. o 

vapuru G saat 

16 da 'Sirkeci rıhtımmdan hare· 
ketle ( Zo~guldak, lnebolu, 
Ayancık, Samsun, Ordu, Gire· 
sun, Trabzon, Sürmene, Rize 
ve Hope) ye aıimet ve avdet 
edecektir. 

Fazla tafsilat için Sirkeci 
Meymenet Hanı altında acen
talığma milr'ac at. Tel. 22134 

FRATELLI SPERCO 
Enrlco ~por<"o \e malıduınları halefleri 
Galata 6111cı Vakıf han (Sabık Arapyan 
Han) 1 inoi kat 1- 10 Tel. B. O. 4792-1 

CIE ROYALE NEERLANDA1SE 
vapur ıirketl - Amıterdam 

Arı vere RotordııLm,Amııtordaln voHaınburg 
için yakında hareket odeoek vapurlar: 

Harculo• vapuru limanımızda 

Cllo vapuru 23 K. ııarıiye doğru 

C re• upnru 9 ıuhata doltfu 

Uly es vapuru 20 •ubata doğru. 
Cornp gnl Roy 1 Nee rhmdal o 
vapur tirkc•ti lasıtasilo o bilumum 
Ncoerlandaises vapur acan taları arasın· 
dnkl ıııuhalı(lrat savosindo DÜNYAMN 
BOTUN LIM \?\J,ARI için orııti l kabul 
edilir 'o DOC 1IW KO~l:'lMEN ro vorl· 
leb lır. 
Yakıııda Burgnz, Varna \O Köstoııceyo 

hartı et edecek ,.npurlar 

Cer e v.ıpuru 27 K annlye doğru 
Ulysses vapuru 10 ıubata doğru 
Ganymede vapuru ııs ıulıatn 

doğru 

Aıııstordamdan beklenen vapurlar: 

c re • vapuru 26 K. saniye doğru 
u;y see vapuru 10 tub ta doğru 
Oımym de& vapuru 28 •ubata 

doğru. 

Amsterdarndan hareket edocek vapurlnr, 

Ulyssa 'apuru 181{. snnfyo doğru 
Gonymede• vapuru 1 ıubata 

doğru 
NIPPON YUSEN KAISHA 

(Japon vapur kumpanyası) 
Yokohıuna, Kobe, Dairen, Tsirıgtao, 

Sbangbal, Honk.ong, Singapor, Colombo, 
Suez, Port S ııt, İzmir, le tan bul, Pire 
Cenevre, Valoncia Llverpol ve Glaııgow 
limanları nras111da doğru posta. 

( Akt11rıııMız vo dokru) 
ourban Maru vapuru 20 ıubata 

doğru. 
•oelııgon M ru vapuru 1?0 marta 

doğru 
TareiUlt için Galata'da Altıncı vakıf 

Hanında FRATELLI SPERCO, E?-."RICO, 
SPBRCO vo MAHTU.MLARI baleflorJ 
Yapur acentalıgına müracaat. 

Tel. 4 • 4792-1 

s.,ta • 

Fatihte Sevindirilen Çocuklar 

Fatih Kazası Hinıagei Et/al Subesi bıı sene bayram münasebetile 
200 fakir çocuğu giydirmiştir. Evuelki ak.şanı da 2.S çocuja elbise 
kasket ue kundura oerilmiştir. Seoindirilen yaoruları burada görüyorsunuz: 

= 
SON POSTA =RADY0=-

Jet:ınbul 

BORSASI 24 l<Anunusani S1lı 

23- 1 - 1933 

Paralar (eatıı> 
kuru, kuruı 

latanbul -( 1200 metro) 18 :Mak
bule B , 18.45 Orke rt , 19.93 Fr. dorıı 
(ilerlemiılerc), 1:0 Haıım D. tar fındau 
Karagöz, 20,46 ... ervof H., ~1.8J at
mazcl Rozental (tnganrıi), 22 gramofon 
vesaire. 22,SO Darüttallm. 1 fatulln 716,- 20 kuron 122,-

1 dolu 214,00 1 tfff11 Aw•. rl,-
20 fr. Fransı:s 170,00 J peuta 17,-
20 llr t 219,- J Mark • !!0,75 
20 fr. Belçika ın,oo J :ılotl 24,00 
20 drahmi 26,00 l PeorlJ 5Z-
20 fr. l1Vlçre 820,- 20 ley 23,-
20 len 76,- 20 dinar 54,-
1 florf11 85,- 1 Cervoneç -.-

ç ki r 
Loıuln 714,00 Prag 1~914 
Nev - york C,47CIS Viyana 4,1013 
Parfıı 12,06 Madrlt 5,7557 
Mllaoo 9,1954 Berl1:1 1,9793 
BrUkul 3,3959 var,ova 4,1906 
Atloa 85,S...-125 Peşte 3,5755 
Cenevre 2,4381 Bü'<rcı 79,85 
Sof ya - 20 ! Bclgrat 34,7941 
Amatcırdam J,1724 / Moskova ı,rım 

Hlss s neti rJ 
L!m Lira 

iş Bank.(Namıı) lO,OJ Anndo'u ~. IOOV. 37,50 
,. ( H~mile) 10,~ Şnrk D. Y. • 41,15 
• (Mueııs s) 116,- lıt. Tramvay 50,50 

Osmanlı Bank. 35,- (} küd 
~cltıntk ,, 5,9j 1 111 ıu J l,OO 
Şirketi Hayriye 15,00 Tcrk0$ 39,25 
Haliç 0,9tl Havagaıl 'n.-
Auadolu 60V. • 23,FO Telefon • IS,-

~ •ııı60 P. 23,75 Boıuo:ıtl 23,6) 
E hum ve Tntwll r 

ı..·r~ ı 
lat!krau Dahili *93,50 Reji 
DUyurıu Mu. • 00.25 Tramvay 
GUmrllk 8,50 Rıhta 11 

Saydl mahi 6,60 ÜıkOdar ıu 
Batdat tertip 1 9,25 Terko• 

,, ,. il 9.63 Elcktrlk 

BORSA HAR~CI 
TahvUaı • MeskOkat 

Lira 

Türk Altını 9,23 (Reşat) 

lng. • 10,47 (Vahit) 

Liri\ 
4,20 
4/Jl 

18,70 
170,-
41,:JO . -.-

Lira 

47,50 
46,25 

f"r. • 8,25 f nccı bt' lbtrllk .ııltıa 
R • • I0,80 

(Cümhuriyct) -
Mccldıyo 30,00 45,\)() 

Banknot (01. B,) 240 (Hamit) armalı 50,00 

Kalın bcışlblr'lk altın 
(Re at) • 47,00 
(Vahit) • 48,00 

( Gümhurıyet J 46,25 fı'ııır Kr.Fo. 1886 16\()0 
( Axi1) 46,25 • it • ,903 91,00 
(Hamit) 46,25 B " • J91 I 69,<>n 

(*) Muamele yapmılamı1tıı. 

•• 
Mukaddema Pendik mahalle

sinde İstasyon civarı 29J numa
ralı hanede mukim ve tahmis 
hamallar katibi bulunan Hasan 
Beye: 

lstanbul İkinci icra Memur· 
luğundan: Emniyet Sandığına reh
nctmek suretile rnezkOr Snddık 
idaresinden 19 M yıs 929 tarih 
27181 numaralı senet mucibince 
istikraz eylediğiniz liranın 
tesviye edilmemesi hasebile meb
lağı mezbur borcunuzun yUzde 
dokuz faiz vo yüzde ü o İs· 
yon ve faiz ve komisyon ve nıa· 
&arif yc:ık6nundan yüzde iki bu· 
çuk muamele vergisi ve masarifi 
icraiye ile maan tahsili hususunun
te:uini zımn•nda merhun bulunan 
bir altın saat maa kordon bir 
altın bilezik. İcra ve iflas knnun11 
nun 145 inci maddesine t ~di a ı 
paraya çevrilmesi için dair ye 
müracaatta bulunan alacakla meı· 
kfır Sandık İdaresi tarnf ındaıı 
talep edilmesi fizerin~ olbaptaki 
maddei kanuniye dairesinde tan· 
zim ve berayi tebliğ miibaş"rine 
tevdian tarafınıza gönderilen 
ödeme emri zabrma mübaşirinin 
vermiş olduğu meJruhntta mez
kür mahalde ikamet etmcdi~iniz 
bildirilmiş olmasına m bni l<'hli· 

V rıova - (1411 metro) 18,05 Be· 
etboven'in asarın<lan 11onfoni. 19.05 
cazbandı 20,85 musahabe, 21,05 Viya• 
na'dan nakil, 24,05 hafif musiki. 

Pe4to - (550 metro) 18,05 caıband 
dors, 19.25 lınrc !fagari Slgan takı
mı, 20,30 Puccini111in • J.,a Bohemu > 

Operası bunu ıııUte kıp Sigan mJ 1-
kfsf, 24.20 tagannili caz. 

Münih - (532 metre) !>1, 10 karı .. 
tık ntşriyat. 21,55 Marta Baeca tara· 
fındaıı taganni (piyano refakatilo , 
22,50 konser (piyano sonat"arı, ll• t· 
hovon, mozart, M nde ohn). 

Vıyana - t:Jl7 metro) 17,55 ın Ilı 
vale, opC'f\Jt, mtı abnbe, 5· ,o;; halk 
konseri «tagaııni ~Inrla Gcrhard ( op· 
ran ), Dorio Modiıın (Tt•nor) iotirakile• 
23. O: 

Prağ - 1~7 motrc) l8.Ci5 gra ııo· 
!on, l0.25 ııi} ano konseri (llach, BC'4 
othoven, Li zt). 21,4J l\ııa tor ile fan· 
tat.i parçalar, ... 2 radyo orkeatr ısı 
(Çek <' urleriud ıı), 23,20 gramofon. 

Roma - (441 metre) :!l.15 j?;rn· 
mofon, 21.50 k:ırı11ık kO!ıtCr, 2-,3i:> 
bir peı delik temsil m it kı ben kon· 
serin do\ nını ( para parçaları). 

Breslau ~ t8 5 m lro) 17 05 gm
mofoıı, 20,4:> brr:ımofon, 21,0i J<"illıar
ınonik ilisya takımı faııtazı ve ııog•
li parçalar ~2,12 l\ilıturol bir teııı'lil, 
24,0:i gramof ırı. 

H UT 
"ı<e.RIM BE 1 ALOATlaSA, 

Nüsh c 
m yatmln 

Telgr fnamelerl 
Bayramlarda, doğumlord ı, sevinç 
ve saadet haberlerinizi, tebrikle-
rin zi, dostlarınız \' büyük eriniz 
Himnyei Etfal Cem yetinın "Lüks,, 
telgraf kağıtları uzeriocfe okusuıı· 
lar. Hem telgrafınızı çekt ğ o ı zat 
ve ni eye kıır41 fazla itina göııter· 

· nıiş hem de kim esiz faıdr çocuk-
ların bakımına yard11n etmiş 

. olu au"luz. Bu kfığıtlar en 
süslü mek'up k'ğıtlnrandan daha 
zarif ve dnl.a sev mi d:r. Bunun 
için telgraf müs\•eddenizin üzerine 
•
1Lul.s., kclimeaini ) azma uz ki

fidir. 

gata muktaziycn n bir ay mlid
detle ilanen tebliği takarrür 
etmiş olmagla tarihi ila"l an 
itibaren 1932 • 4733 dosya ııu· 
mara ile müddeti muayyenci 
ınezküre zarf nda icran " durma
sını mutazammin şifahi veya 
tnhriri olarak bir İtiraza kanuni 
sert veya borcunuıu edct eyle
mediğiniz tnkdirde müddeti mez
kürenin ·hitamın ınütea " r> ber· 
veçhi hı'ep merhun m < evhcra· 
tınıım parayn çevrilm hu u-
sundaki muamelatı c ıiy<"nin 
gıyab mzda infazın.ı ı t r k lı-
lldcağ malümunuz o ık bu 
husustaki ödeme emri ı ı tebliği 
m k::ımınu k<tinı buhırı üzere 
1 C) fi yet il An n teb!i~ ıımr. 
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-a,_.z ... • ••• ·-Resminizi Bize Gönderiniz, 
• • « 

Size Tabiatinizi Sögligelim ... 
Hesminizi kupon He gön<leriııh: Kup...ırı dl.;or .ıyfa.rottd'idır. 

23 Mereln'd• H•••n •· Zahiren 26 TUrkAn H. Kı~meu aciıldiir. 
mağrur göste· 
rir fakat teva· 
zu ve samimi· 
yet taraftan 
dır. Şıklığı se
ver, elbisesine 
itina eder. Ka· 
fasını fazla 

süse, \ e .k.en
. diıine ait el
. bise ,.e eşya· 

J sının intiha· 
1 bıııda zarafete 
ı ',. moda ce-

Sükutu Muvafık Buldular. Sahip Molla Kızdı yormak iste
mez, zevahire 
uysallık göste

r« ııl.ınna ti
bi olur. Gii· 
zelliği etrafın-

da münakuşa 

edilmesini is-
Malıarrirl 1f. 

/-/er Hakkı Mahfuzdur 
-258-

lıt•. bu günden sonra AbdUJ. 
bamlt, Sahip Mollayı kendisine 
bir dllfman tamdı ve artık bir 
daha onu aaraya çağırtmadı. 

AbdUlhamidin etrafına topla
nanlar araaında Sahip Mollayı en 
Ç' k einlrleıtiren, (Mahmut N .. 
diR) Paıa) idi. Sultan Azlı sama
nından beri bu adamın icraatım 
devlet H millet için muıır 16-
rUyor, her mectiıte onu ıiddetle . 
tenkit ediyor: 

- Bu kAfir bektaıi. bu ıl· 
diıle bu devleti batıracak: •. 

Diyordu... Halbuki o taribler
d• de Abdülhamit, Mahmut Ne
dim Paşaya teveccllhklr sıörUnU· 
yor; bir.;ok işlerde onun reyile 
bar•ket ediyor.. Bunun için de, 
Sahip Mollanın bu aleyhtarlığını, 
doğrudan doiruya hasetkarlığa 

atfeyliyordu. 
Devletin bu iki mühim ıahıi· 

yeti arasındaki bürudet, hazan 
mUblm hidiıelere de sebebiyet 
•eriyordu. ( 1293 • Ruı harbi) bat· 
lamııtı. Hudutlardan kafile kafile 
ııelen muhacirler lıtanbulun dart 
k6ıesioe dağılıyor, blltlln bunlar 
camilere, medreselere yerlettiri
llyordu. Fakat bu da klfi gel· 
mlyordu. Boı araalar, mezarlıklar 
bile yatak çarıafJarmdan, Hki 
kilimlerden yapılmıı çadırlarla 
dolu idi. Kıt bastırmııb. Lapa 
lapa kar yağıyor, ıotuktan zavallı 
kadın ye çocukların feryat ve 
figanına dayanılmıyordu... Birçok 
•icdan sahipleri, kapılarmt açıyor; 
evlerinin mUsaadeai niıpetinde 
birkaç hane muhacir alaı ak evle-
rinin boı yerlerine yerleıtiriyor· 
lardı. Ayoa zamanda bu itle 
meşgul olmak Uı.er• ( lskim Mu· 
hacirin Komisyonu) teşkil edil
mişti. Sahip Molla B. de bu ko
misyonda aza idi. 

Bir aralık yine bUyUcek bir 
muhacir kafilesi gelmişti. Bunlar· 
dan bir kııııum Sahip Molla Bey 
kendi ikametgihma aldı. Dijer· 
lerine de yer dUşünmiye baıladı. 
Bunların nerelere yerleştirileceği· 

ne dair bir defter yapıldı. Bu me· 
yanda Mahmut Nedim Paşamn 
Sepetçilerde bo~ bir konağı da 
nrdı... O zamanlar henUz genç 
bulunan ( Manyası zade Refik 
Bey, merhum ) (asakiri muavine) 
çavuılarındandı. Bu komisyonun 
maiyetinde çalışıyor, hergün kapı 
kapı dolaşarak komisyonun tespit 
ettiii evlere muhacırları yerleş
tiriyordu. Sıra, Mahmut Nedim 
Paşamn konağına gelmiıti. Refik 
Bey, arknımda, beş on ki~iden 
mürekkep bir muhacır kafileıile 

konağa gitti. Bu muhacirleri yer
lettirmek istedi. Fakat, konakta 
bekçi bu1unnnlar komiıyonun bu 
emrini dinlemediler. Hatta Mah
mut Nedim Paşaya gllnnerek 
gerek Refik beye v• gerek mu· 
hacirlere bet ınunme!e ettiler. 
Bunun iizerine Refik Bey komlı· 
yona geldi. Mesel yi olduğu gibi 
bsber verdi. 

Komİioyoo azası, kimilen bar-

larmı önlerine eğdiler. Mahmut 1 
Nedim Paşanın aadabına uira· 
mamıık için sUkütu muvafık g<ir· 
düler. Fakat, Sahip Molla Bey 
birdenbire köpürdü. Olduğu 
yerde dim dik keailerek: 

- Bu emri nren, mahalle 
bekçisi değil, koıkoca bir heyet· 
tir. Biı buraya tabsa hizmet 
etmek için değil, feltkete uğra· 
yanları kurtarmak için toplandık ..• 
Refik Beyi... BOtlln mes'uliyeti 
Oıerim• alıyorum; ıİH komiıyon 
namrna emrediyorum- Şimdi 

gidiniz. Konağm kapısını kırı· 
nız. Bu muhacırlara yerleıtiriniz. 
Eter bir mümanaat kertııında 
kahrıanıı geliniz, haber verini1 ... 
Alimallah, cübbemin eteklerini 
toplayınca bizzat gider ve onlara 
hadlerini bildiririm. 

Emrini verdi. 
Refik Bey gitti. Konağın 

kapıımı açtırdı. Muhacirleri de 
münasip yerlere yerlettirdiktcn 
sonra tekrar komisyona geldi. 
Malumat verdi. 

Mahmut Nedim Paıa, bu 
hareketi ıahıına kattı bUyllk bir 
hakaret tılekki etti. Derhal 
saraya giderek AbdUlhamide 

vet edildi... Molla Bey, kalktıı 
( dalrei meıihata) gitti... Şeyhtıl• 
iılAm Efendi derhal kendisini 
(huzura) kabul etti. Mutat olan 
selanı merasimi taatl edildikt•n 
sonra: 

- Molla Beyefendi.. ıatı ali• 
leri, ( ba iradei ıeniyel hazreti 
hillfetpenahi) Edirne ( niyabeti)n• 
tayin buyuruldunuz. 

Dedi... Molla Bey, hiç ümit 
etmodij'I bu tebUt karıııında bir 
kaç ıanlye hayretle ŞeyhUliıllmın 
yUzUne baktı. V • ıonra hayretini 
saklayamayan bir ıeale: 

- Pek iyi anlayamadım efen· 
dim. Edirne niyabetlne mi tayin 
buyruldum? ... 

- Neyapalım efendim •• (kari· 
ha) dan ıerefaadır olan blr ( ira
del seniye ) ... 

Molla Bey, derhal vaziyeti 
kavradı. Ve bu vesile ile İıtan· 
buldan tebit edilmek istenildiğini 
anladı. LAkin, aekinetinl muhafa· 
ederek: 

-· Mazur görUnU:ı efendim. 
Gidemem ... 

Dedi. Bu şekilde bir itirazm 
mımasını dn, ŞeybUlliıllm anlama· 
mııtı. Şimdi de o hayretle ıordu: 

rir. Sevgi bah&inde hasaas ve kıs
kanç davranır. 

• 2t lzmlr'd• M • Arif 8. İşgüzar· 

mez, eğlencelere 
davranır. 

• 

dır, atalır, ser 
kulur, müca
dele ve m üna
kaoa yapar.pek 
kanaatkar de
ğildir. Menfa
atlerini ihmal 
etmez, usul ve 
ve merasim 

kuyudatilc pek 
sıkılqıak iste
karşı mü ait 

33 O.M. B. tüccar: (Fotoğrafının 
dercini istemiyor.) Muhitini bul· 
duğu zaman serbest tavurludur. 
Muamelesinde pek müşkülpesent 
değildfr, uysallığa teınayiil eder. 
Mngrur olmaktan ziyade tevawu 
tercih eder. Tcş\·iklere kapılır. 
~ienfaatlerini israftan ınüctenipdir. 
Gürültücü ve kavgacı olmak i te· 
mcz, cesareti davet eder fili mil· 

temez, hazan açık Te tok sözlü ve 
rnüşkülpc ent olur, kibarlığı, hü· 
yüklüğü sever, arkadaşları arasmda
serbest tavurlu \'e ıuilnakaşacıdır. 
Sevgi bahsinde kıskanç davranır. 
Sevdiğinden ziyade sevmediğini 
belli eder. 

• 22 A. P. 8. Şakacıdır. Uzun 
asık 

dun· 
müddet 
suratlı 
maz, muame
lesinde geçim 
bahsinde milt 
kOlpesent dıv
ranmaz, ka
dm mevzularl
le alikadar 
olur. Tehlike 
ve zarar ve· 

r~cek te~ehbilslere giri~mez. 
Elem ve kederlerini belli eder 
ta\ ru hareketleri kapalı dcğildır. 

nn:: 1 
___,, 

cadelelerden tehlike ve zararlara 
·girişmekten ve mes'uliyeti üzerine 
almaktan uzak kalmak i~ter. Ba~· 
kalan na az itimat eder. 

arıetU •e Sahip Molla ile Manyast 
zade Refik Beyin cezalandırılma• 
!arını iıtedi. Fakat Abdülhamit: 

- Şimdi böyle ıeylerin aıraaı 
değil.. her ıeye kartı sUknnelle 
hareket etmiye mecburuz. 

- Gidemumiıiniı.. Nasıl o· 
lur.. iradei seniye ile tayin bu· 
rulduğunuı bir memuriyete ıit· 
mamek kahil mi? .. 

( Arkuı var ) 

---Bayram Namazı 
Ve 

Sadakai Fitır 

'' 
MÜNiR NURETTiN BEYiN 
SAHiBiNiN SESi 

'' Ce•ab.nı verdi. 

Ml\ftUIUğün tebliğine nazaran 
bayram cuma gUnOdUr. Bayram 
namazı vakitleri: 

Pl8klarında 

ALLI YEMENİ 
NE OLUR 

ve 

Okuduğu 
Fakat, Sahip Mollanın böyle 

ıcdidane hareketini AbdUlhamidi 
gittikçe doha fazla kutkulandırı· 
yor, Onun bu aibl muamclerini 
adeta bir isyan mukaddemesi 
gibi telekki ediyordu. 

Harp bitmi,, sükunet deni de 
avdet etmitti... ( 1295 senesi 
mart ayının onuncu gllnU (Şeyhlll· 
islim Uryani :ıade Esat Efeni ) 
tarafmdan Sahip Mollaya ha· 
ber geldi, ( Babı Meşihat ) a da-

Ezani saatle 
S. D. 
2 37 
7 52 
Orta 

DiZLERiNE KAPANSAM 
Vasati 

Sadakai fıtir 
Buğday 

Arpa 
Üzıim 

" AIA 
13 
16 

730 

10 
14 
92 

Aıağl 
9 

13 
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FE. 68 ve 

Şarkılarını 

Şimdiye Kadar Muhterem -M-üşteri;erine ~-- 1 

Kusursuz bir biçim ve itinalı b~r dikiş ile en müntahap kumaşlardan kandi 
fobrikalarmda imal ettiği her nevi elbiseler takdime muvaffak oıan 

Galata'da - Karaköy'de 

EBSELSiOB 
Büyük Elbise Fabrikası 

18 Kanunusani ili18Şubat933 devam edecek 

BtiYÖK SATIŞ 
ıçın fiatlarında yeni ve mühim 

Tenzilat 
icrasına karar vermiştir. 

Beyefendiler için: PALTOLA"9 muflonlu vey• mUflonsuz emp•rm•· 

ablllz• PAHDESULER; KOSTÜMLER, MUŞAMBALAR, lnglliz biçimi 
TRENÇKOTLAR v••alre .•• 
Hammefendller için: KUrKIU veye kUrkaUz MANTOLAR, lpekll 

MUŞAMBALAR, TRENÇKOTLAR vesaire ••• 
Çocuklar için: PALTOLAR, PARDESÜLER. MUŞAMBALAR, 

TÜMLER, TRENÇKOTLAR va••!re ••• 

Bir ziyaret ispatı müddeaya kifidir. · 

69 

Dinleyiniz. 

Beşinci icra Mamurhıtun· 
d•nı S.lhl ıı .asıııa k nar verilip biriool 
açık arttırmada 11atılaınıyan ikl adet 
mıııı ) at o : ıı ı 933 tarihine tesadOf 
cdoıı 1' ,ıı gUuil S!lat t.30 da Galatad• 
l\lahnıutlı)O cadde.sinde ! 6 n•ımaralı 
Bogos Pchlivanyaıı erendi nıapzır.at 
untlııde ikicıci açık arttırma ile sata· 

t&.liplerln uıttracuUatl 



Siyaset Alemi 

Hitler 
Muha!efeti 
Kuvvetlendiriyor 

Alnıanya'nın Raybtt•sı Mecliai, 
burünlerde: toplanacaktır. Fakat bu 
toplanıtın bir yeni datılma kararını 
dojurmaaı ihtimali çok kuvntlldlr. 
DenilebtUr ki, Alman Meb'uHn 
Mec lai, her intihabat ile beraber 
letekkul ediyor, aonra lnfiaaha ut
ra,t or. Her nedenH bu Mecliu ça
lııma k nuip o~muyor. Daha do~ruau, 
çalııabilmeal için fırkalar aruında 
muvııızenet hA .. I olamıyor. 

Bu Mecliı n, bu 1efer yine akı
betini tehl.keye ıokan lippe - Det
mold mıntakaaında •On yapı:an 

mahılli nıeb'uı Hçlırıidir. Burada, 
Hitler fırkuının milhim bir kazancı 
Yardır ve dokuz aıtalık birden temin 
etm ıtlr. 

Onun lsiod"r ki, aon hid:1eler, 
hühuınot deQ-işlldlkleri vHaire m'1-
nuebetile Hitler fırkuının uyuıuk

luta rittltlni iddia edenler, bu yeni 
vaa:i yet kartıaında bir parça t•tala
ıaıılardır. Hatta Hitler lrendiai 
dahi bu hldiHdea kuvvet alarak 
reni bir nutuk ıöylemit. milll aoaya• 
llat fırkaaını hareket.iz ıörerek 
dloamb:mlni kaybetti4foi zanneden
lere, y.akında bunua akalnl lapat 
eclccetiz demektedir, 

Hltler'ln bu nutku, Fon Şllyf•r 
hllkuınetine kartı de tehdit doludur. 
Mlllt So11allet fırkası lideri, pek 
,rakın bir atide hflkumete kartı ıid
detli bir taarruaa l'eçecetinl, bu htı
lctmetln de diterlerl ırfbl daj'ılmıya 
hlahlrGm oldutunu kaydetmektedir. 
Şu hale 16re, Rayhft•• mecllıt açılır 
•cılaıaıı: Hitlerciler hQkOrnet aley 
latnde bir takrir nrecekler, aol 
eenah fukalaranın da taıribile hl
•onıete itimat edemlyeceklerinl bll
direceklerdlr. Bu bal. iater iatemea 
Meellaln kapanmaamı intaç edecoktir. 

01fe IH )'ftfHIR yeni intihabat. 
SUreyya 

lramn Londra Sefiri 
Tabran 23 - Londra 1efiri Miru 

Alinin yerine, :irriciye nezareti pa
••port dalrHİ mDdllrtl FethulJah 
Nuri lefendlyar maalahatl'ilur tayin 
•dl1111f4tir. 

S•bık S•raı Nazırının 
Muhakeme al 

Tahran 23 - Sabık Hray nazır1 
Ti•urtaı HAnın yakında mahakeme 
•clUeceti haber nrilmektedir. Nazır, 
••inde ıGa bapai a!tanda bulunmak· 
tadır. 

Bolivya - Paraguvay Harbi 
Aıonapalyoa 23 - Boll•ya ile 

Paral'u•ay ara11ndald •Ocadele tek
rar baılamuıtar. 

BARİCI TILGBArLAB 

Çin-Japo ihti ifı 
~~~---~~--------~-----

Milletler Cemiyeti iki Mil eti Uzlaştır-
mak İçin ileri Hareketler Yapacak 

Cenure, 23 - 19 Jar KoıultHI 
Çin - Japon ihtfllfını tetkik etmek 
Daere toplanınııtır. Devletler, ualat• 
tırma tetebbllıUnDn akamet• atra•ıt 
olduğunu aöylemekte ve ihtiyatla 
hareket etmektedirler. Bir aenedea• 
beri gerek Cemiyeti Aknrn Mecfül· 
nin, gerek 19 lar Komitednln teteb
bDalerl fayda nrrneditlnden, Cemi
yetin daha ileri teıebbDı!er 1apacatı 
intibaı Yardar. 
Japonya Milletler Ceml,-etlnden 

Çakar••·· 
Berlin, 23 - Mançurl ihtil&fı tlo

layaalle, Japonya Milletler C.mly .. 
tinden çıkacak oluraa, H070k Okya• 
nuatakl Hki A'mım milatemlikelerl 
Oıerlndeki manduını kaybedecektir. 

Avn.pa'da Müthiş Bir Kıf 
Parla, 23 - BOHln FranHyı mOt• 

hit btr •o~uk dalraaı kaplarnııtar. 
Pariate lıararet de,.ecea! naku beıtlr. 
Marail1ada aenelerdenberl 18rOlmedlk 
bir tekilde fazla kar yafmıthr. 
Jllralarda hararet derec••I •alrıa 
2J dlr. Grip dnam etmektedir. Bu 
yibdea liHler kapatılmııtır. 

Londra, 23 - Grip ve 10tttlı 
tiddetle devam etmektedir. 

Biikrof, 23 - Balkanlarda tiddetll 
bir kar fırıınaaı devam etmektedir. 

Hitlercilerin Nümayişi 

Eaklmo'lardan Bir Gru11 
Groeııland, Kutbu Şlnuılt'de Daoimarka'ıun idaresi Altında olan v&st bir 

• oieiilk.&ettir. Soneoııı altı aylntn gQndilı, altı ayıuın goco bulundujtu bu buı.lar 
beld&1inlo iıa.idrd.erl hahkçlhk ve avcılıkla ya9ıyan EakJmo'lardır. lkl 11eneden 
heri, Norveç hUkümeti, Groı;i:!!nd'ın cenup kııımının keııdlııine alt old o~unu 
iddia etmektedir. Me1ıtle Cemiyeti A~:!!la havale edildi. Hiçbir meeeleyl 
hallodeıniyeo Cemiyeti Akvam, bu iti de batfu-~tı;l&dı. ~imdl Oroenland'ın 
cenubunda bulunan Eııkjmo'lar •Plebisit• euretile ya Daı;~ıı;ı~yka'yı yabatU\ 
N orveç'i tercih edeceklerdir. 

( Gönül J,ıeri 

Kızlar 
Bana Neye 
Varmıyorlar? 

l 

23 Y8fllll yeai bitirdim. EYien
mek için bir Od ,.,. bat nrchm 
amma, kimi81 elitlerin Jok. ldmill 
Ahmetler ebui1a de& olclula 
için aana nrm&Jl• cUyor, ki•lti de 
boyun mundar cUye ba11a her 
kapıyı daYar ediyorlar. Allala 
aşkına ollUll ... 81yle, diılerimla 
çürüyüp dlktllmeai adımın Ahmet 
ve boyumun blru uzun bulun-
ması eYleamekte U'&11ma11 lbua 
evaaftanmıdır?. Eaa1en bunlarda 
benim no takalrlm olabilir? 

Bir do bazı mudp arkadqları
ruın beni tabii laaklanmdaa mah
rum yaıatmak Hvdaaa ile iti 
kurcaladıklanm haber alıyona&. 
Bu ıaka yerhademidir. Ne yapayı• 
bana biraz akıl verin?. 

Ne bu.ıruı.r? Bu .... aiti it8l 
bir adama kıalar neye varmay.-
lnr acaba? A. 8-411 

Oj'lum dedlkl...ıa belld Mllİll 
kabahatin delil, fakat hw hal• 
kabul et ki kaaurdar. Hlfblr .. 
kuıurlu bir adama nrmak W.. 
mez. HalW 111 de. keadla slW 
lrnıurlu bir laa ........ fllhl. 

* ..e. 21 , .. .-,.... v .. 
senedir pk ••cllilm Wr arb
daftmın ........ ,..... 

•Fakat ini aoa amul_. 
arkadapmın im kard .... I •'flf9-
rum. Bundan •• arkadaflmD " 
ne de kaz k•d .. lala _...... 
yok. 

"Ben ba bal kaqgmda eYI .. 
rloe uğram•••1a karar ••cll& 

B~rlin 23 - Dan Hitlerciler karlı 
ve fırtınalı bir havada nGmaflı yap• 
mıtlardır. Poli• fevkalide ihtiyat 
tedbirleri almıf, b:rkaç kiti yaralan
mıa lae de mühim b"r hi.dla çıkma

mıttır. 

lrlanda'da Kargaşalık 

"Fakat arkatlafa- ilrulMa 

Fon Şlayşer Kabinesine .. karı.1urjı-.,..,.. w ••• ,.... 
u;ruyora& • iMı9!;;'! ~ 

Dublin 23 - irlanda'oıa Kem 
kontlutu dahilinde \ apıl an intihap, 
bir karı•t• ıta Ye arbedeye Mbep 
olmuıtur. 50 kiti yaralanrnııtır. Oto
mobiller taılanmııtır. Polıa aopalarla 
hücum nıecuuriyetinde kalmıttır. 

Yunan Meclisi Feshedildi 
Atlna, 23 Reialcümbur, Mcc:iaia 

feshi kararanı lmulamııtar. 

Cins Köpekler Sergisi 
berllo, 23 - Beynelmilel CİDI 

köpeklu ıcrJriıl 4 şubatta açılacald r. 

K K• v N f daııma .a,11,..ls ......... " 
arşı ın e e ret nlmıc.:..a:=-- ~o 

Berlin, 23 - Rayiıtağın top
lanma1ından •"•I, mecliıte bir 
hDkOmet ekıeriyeti Ylkudo getir· 
miye çahıılmaktadır. Bu çalıtma
nın ıebebi tunlardır: 1. Bazı aiyul 
mahafilde Fon Şlaner kabineaine 
kartı kin ve nefret beılenmekte
dir. 2. HitlercUerin, Fon Şlayter 
kabine1ine mftzaharet etmemeleri 
ve bunun neticesi olan hllkO'lletin 

memleketi parllmentoıuz idare 
etmesi. 3. Hitlercilere, aa,. ya 

Fon Şlayşer'e müsamaha etmeli 
veya Rayiştağı dağıtmalıdtr. 

Bu zaruretler dolay11ile parla

mentoda bir et.;seriyet Y0cude 
aelirmek için yapılan emeklerin 

munffak olması da pek muhte
mel değildir. 

eğer aize k ... W.k Wr tuaaflll 
•aru.oftldt ........... km
kardeşile nl•••tk llteclltwd 
a6ylv.UU.. AP-... ...._ 11-
zum kalmılree·:.ı:::: k.,... 
IDlf olur. Yok lllrella-
de deği.1...a. ubdepamm ..... 
rına raim-. bir tala• ......._ 
ler icat eclenk, Mlara .....,. 
nihayet Yerlnİllia. 

llANlllTBYZ• 

TEFRiKA NUMARASI: e2 - Pekali canım, sonra: - Ne münasebet. Macera ol
maaı için ne iıtlyoraunl Sen onu 
bırak, sonra ne oldu, hablara, 
yemek talumıoı iıtettfmi?. 

ıcıkerli yariacleJis.. Kma .. 
itleri blı llecerA Yaptık, ,.. 
kııtırdık. S.a ulat haka11-. 

• • 
C:EPBE GERiSi 

'' M 1LL1 
Muharriri: 

- Sonra? 
- Ertesi wnn ben bahçede 

:olaııyordum. Parmaklık kapı· 
•ıa onun geçtiğini ıördüm. 

- Yani bekliyordun! 
- Y allahi deiill 
·- DeYam et canam! 
- Beni 1rlrOnce durdu: 
- Tabii! 
- Aman Narin ne f enaaanf 

•t - Sen bana bakma devam 
canua. 

- ~.. aö&Umll keame 1 
- Pekil 

- Durunca ben ı•t·rdım .. 
ad - Ne fafırıyorsun. Pek tabii 

t i •na aenio niçin orada dolaı
ı ını elb t G e anlam tbr. 

enç kız arkadaşmın aaçla
rtııadı çeke çeke biribirine karıı
ır ı: 

labl 1 Y •paaa Meral, acıttın val-

Hani .. de dinliyecektio 1 
Soa~? Peki dizaliroruaa. AnlaL 

ROMAN,, 
Burha11 Calıit 

- Sonra parmaldık kapaya 
yaldaıh... Aıkerce biı' aellm 
verdi. 

- ~eni talimgah kumandanı 

zannetti galiba! 
- Yok alay kumandam. Ge· 

nzelik etme Narin. 
- Dınliyorum, devam: 
- Selim ~erince mecbur 

oldum, bt njur efendim! Dedim. 
Çok nazikti. Hanımefendi, 

dedi, dbn akıam ricamı kabul 
ederek çay takımına yolla-
d naz. Çok tetekkür ederim. 
Ben .. Est•ifurullab efendim, de
dim. Ne llzım oluraa iıtiyebilir
ıinİL 

Narin yine kendini tutamadı : 
- Gel de söyleme a kız m 

sen de çanak tutmuşsun. Adaın 

pekalA efendim, o halde aızı 
de istiyorum. Deıc, ne cevap 
verirdin r 

- Aman Narin, ne mOnaae
betaizsin. Ben nezaket ot.un diye 
ıöylediaa. 

- Sonra, biç senin dedıiin 
gibi kabahk etmedi. Yalnız. 

_ Ee, yalnıı 1 
- Bir akt•m ıonra bir ıenlik 

yapacaklarmıf, Hker yollarsa bir 
kaç halı ile yemek takımı •erip 
vermiyecıı:tğimiıi ıordu. Ben. Ta· 
bil, erorederainiı, dedim. 

- Bu karda ıoğulct• bahçe 
aefaaı .. Ohl 

- Camm ben bahçeye zaten 
kar aporu yapmak için çıkmıştım. 

- Niyetin 6yle İmiı, aonra 
aönftl aporu b~lamıt ! 

_ lS•nki Faruk Beyle batka 
tOrlD mil sewiştio. Gökauda yaraı 
yaptıklarınn:ı hail unutmad.k. 

_ Onlar reçti .. 

Biz daha yeni baılad ·k. 
Anlat canım, sonra 1 

' Sonra, yine teşekkür etti, 
gitti. 

Seıa de onun için balanda 

le aldan. " 
- Zaten halam ralı .. tsn:dı, 

bırakamazdaın. 

- Allah afiyet verıin. Biz 
burada Hanımefendiyi bek.ivclim. 
O EreoköyUnde macera peşinde 
koşıun. 

- Ne macerası a canım. bu 
macera mı? 

- T abiL. o gece blUOn ublt· 
ler toplandılar. Meğer bazıları 
cepheye gldeceklermiı. Onların 

ıerefine ziyafet veriyorlarm11-
Buou nereden öğrendin! 
- Şey.. bunu ertt>al ıtınD 

alSyledi. 
Kim? 
Nedim Bey! 
Genç mUltzımf 
Evetf 
Al!ah mübarek etsin. 

Bunu da anlat bakayım. 

- Ertesi gön ben yine bah· 
çede idim. 

- Kar •; oru yapmak için 
de~il mi? 

- Aman Narin, vallahi an
latmam. Evet kar sporu için. 

- Ey.. tabii Nedim Bey yine 
parmakhkta ırzı endam etti 
değil mi? 

Askeri talime yollamış. 
Kendi rahatsıımıJ. 

- Geçmiı olsun. Vah, va_h. 
Jli~ bulamadan mı? 

- lıte sustum. Ne yapacak
ıın bakayım! 

- Nafii& ıuıamauıa. İtia lam 

Tabii bu aefer hahlara t .... 
kUr etti. 

- Sade o dejil, aece blahia 
aıç1 Bekir aata11 da yolla~ 
Bilirsin, ta.lam ukeri •Yer. 
86yle ej'l .. clllderlnl IMaber aı.c. 
tatl:lar, blrelder J•Ftı. yollacla. 

- Siz tam Er .. ka,._ 11,.k 
bir lmaa ıec.i JaplDlfllma a,el. 
Perıembeyl bekl11eydia, 4lllıjla. 
paça hep bir arada çakarda. 

- Sen alaı et utilr. Aclam-
cajıı öyle a•nk, .,ı. kibar idi 

- GDzelm? 
- Çok. Sar,... fili& tibi. • 
- Aferia. S.a kl-.eyi kolar 

kolay beğenmeuhal 

Dotnua çok iace çocakl 
Senin erkaaabar~in kadar oı... 
sa da ona ,.kaa. 

Benim erklaalaarp ba11•• 
derdi. 

- Öyle., ..... Naria. Artık 
alemin gld .... .,. Prlda 
kocada iete••& 

- Peki CMam. Falrat ... 
izahat Y ....... llsw ..,_ 
neler kon._? -o.- .... 



6 Sayfa 

Dünya Hadiseleri t 
iki Tayyareciyi 
Kurtaran 
Dudak Boyası 

Bundan bir mUddet evvel iki 

Kap-Londl'~ı İngiliz misi, ko
y; I d 8 . çük tayyarelerine 

0 un a ' bindiler, Cenubi 
Macera Afrika ilo lngil· 

tereyi biribirinden ayıran geni~ 

mesafeyi hnva yolile aşmak ve 
yeni bir havacılık rekoru kur
mak istediler. Bunlardan birjnin 
adı Mis Peyç, öbürününki Barker, 
di. Uçuşları muvaffakıyetli oldu. 

Tayyareleri arıza yapmıyor, 
motörleri muntazam işliyordu. 

Onl r ise, havada her bir metro 
mesafeyi a tıkça emellerine yak· 
laşma:.Cta olduklarmı görüyor ve 
aevhıiyorlardı. F ~kat Afcrikanın 

tam göbeğinde ve tıiyah kıt'a 
denilen bu geniş dünyan.n en 
medeniyetten uzak bir noktasında 
bir çocukluk yaptılar, yollarını 

hafifçe değiştirip başka bir yol 
takip etmek istediler. F akııt az 
ıonra faşırdılar, yollarını kaybet• 
tiler YO yere iomiye mecbur oJ.. 
dular. 

TelAş ve heyecan içinde ye· 
l'.e inerken bir hata yaptılar, tay· 
yarelerini zedelediler. Bu vaziyet· 
le tekrar havalanmak imkAm da 
kalmamıştı. Derken, onların yere 
inmcsile btsraber etraf tan, ç· rıl 
çıplak birtakım ıiyahilerin ken· 
dilerim, doğru geldiklerini gör
düler. Bunlar, elleri oklu, sim
ıiyah vahşilerdi. Genç İngiliz kız· 
ları fena halde ürktüler. ÇnnkU 
•ahıileı den herhangi birinin ak· 
lına bir ok atmak gelse mahvol· 
dukları zamandı, bereket vahşi
ler bunlara kıymadılar. 

Etraflarım alıp hayran, hayran 
yOzJerino bakmaya başladılar. B~ 

sırada kızlardan .. ;~~iİnİn aklına 
~!!' ~~~'i geldi. V ahşilerdcn en 

··cana yakın görünenini yanına 
çağ rdı, ona kendi elbiıse6ini giy
dirdi. Bu bal, vahşiniu pek bo
tuna gitmiıti. Sonra eline bir 
kAğıt yermek Ye civarda bir şehir 
Yarsa oraya götürmesini tarif 
et:.oek istedi. Fakat ne kalem, 
ne de kAğıt bulamadı. Nihayet 
çalılıktan bir çöp parçası aldı, 
dudağının kırmızısına aürdil ve 
bununla bir kAğıda vaz'iyetlerini 
yazdı, Yahıiye verdL Vahşi 
ıenç kızın ne demek istediğini 
anlamııtı. KAğıdı ahralmaz sür
atlo uzaklaştı. Bir müddet sonra 
yanında birkaç beyaz adamla 
geldi. Genç İngiliz kız tayyare
ciler, feci bir akıbet ve belki de 
mtltbiı bir ölümden kurtulmuı 
~luyorlardı. .. 
Bulgar Kıralı :orlı Cenaplarmın 

birkaç gUn evvel bir kız ço-
8ır Vaftiz c~ğu dilnyaya gel• 

dı ve Ortodokı 
lhtildlı ayını mucibince 

yaftiı edildi. Hadise, blltUo kato
Uk Alemi ile papalığı derin bir 
heyecana dlişllrmüştllr. Bunun 
ıebebi ıudur: 

Bulgar Kıralı, ltalyan Kıratının 
kııile evlendiği uman, &erek iki 
aile, ve gerek bu evlenmeyi hu
ıuaJ ıuretto takdiı eden papalık 

ı arasında ıöyle bir anlaşma baııl 
olmuştu: 

Bu evlenmeden hasıl olacak 
kız çocuklar Katolik, erkek çocuk· 
lar Ortodoks mezhebi mucibince 
vaftiz edileceklerdi. ÇOnkO Kır al 
Ortodoks, karısı katolikti. Şimdi, 
ilk çocuğun, bu anlaşma hih\fma, 
Katolik u ulO lizerino vaftiz yapı· 
lacakken Ortodokı usulü veçbile 
vaftiz edilmeıidir ki bu ıon heye
cana C:oğurmu,tur. Hadisenin na· 
111 kapanacağı nialüm değildir. 
Fnf,at bu vaftiz hadisesinde Kıral 
Boriı Cenaplarının ıahsoo bir 
dahli olmadığı ıövlenmektedir. 

SON POSTA 

Dünyada Olup Bitenler 
• 
insanları Buz Konservası Haline 

Oluyor etirmek Mümkün 
Çok Mühim 

Şimafl Amerikada ve RusyaJa 
seyahat etmiş olanlınn bildikle
ri ve naklettikleri bir ıeydir: 

Bir Fen Tecrübesi Yapıldı 

O memleket ahalisi, buz tut• 
muş Ye cam gibi bir bale gelmit 
balıkları, birer odun parçası oek· 
lindo taşır, on, onbeş gün sonra 
tiibil bir hararete maruz bırak· 
tıklar1 zaman balıkların canlandı· 
ğı vcı yaşadıkları görülfir. Buna 
ibernasyon derler. V c yine fen 
adamlaruca malüm bir hakikat· 
tırki yaşayan bir uzviyete ait sulu 
aksamın aynı zan anda donması, 
bayat tezahiirlerim durdurur, fa: 
kot hayatiyetin Hasını mah
vetmez. 

muvaff akiyeti hat.rlanmııtır. Bu 
adam Kastcllan • Scymur ismiodo 
bir doktordu. 

Kurbaia ve balık gibi ıoğuk· 
kanlı hayvanlann buz haline gel• 
dikten sonra tekrar dirilmelerini 
nazarı dikkate alarak ayni tecrü
beyi kanı sıcak memeli hayvan
lar lizerinde de yapmıya teşeb
b llı etmişti. 

Fakat bu tecrllbeıi, ilk u
manlar muvaffak olmadı. Sonra• 
ları usulilnll tashih etti ve evvelA 
köpekleri dondurup tekrar di
riltmekle düıüocesini tatbik me?-
kiine koydu. Bir mllddet ıonra 
kendisinden emin bir hale geldi 
Ye tecrübeye muvafakat edecek 
insanlar arada. Fakat hiç kimse 
yanaşmadı. Bunun üzerine doktor 
Kastcllao Seymur bizzat bu tec
rftbeyi kendi lberinde yapmıya 
karar verdL Fakat iıtiy<>rdu ki 
usuliloll tatbik edecek adam bir 
doktor olsun. 

Aym zamandı ıuya girip 
buz kesilmeden evvel damarlar'• 
na sıkmak istediği bir il§ç vardı. 
Onuda bu doktora ıöylcyecekti. 
Fakat hiçbir doktor, bu daveti 

CUr'etklr ArJantlnll Peldro Natiz kabul etmedi. Arka1ından harp 

saat kadar masaj yapılmış, ~onra 
ılık bir bao.yoya konmuo vo 
ed&m, banyodan dipdiri bir baldo 
çıkmıştır. 

Bu bidise, ıon derece bUylik 
bir alAka uyandırmıştır. Çünkll 
bu mtlnasebetle, harpten evvel 
1913 te bir amerikalı doktorun 
elde ettiğini iddia eylediği bir 

patladı ve tecrübe 1ahibinio de 
sesi kesildi. 

Şu bale göre, Arjantin'de 
ıon yapıl11n tecrübe ile, bir insanı 
öldOrmeden buz haline getirmek 
ve ı8helerce ıonra tekrar 
bayatı. avdet ettirmek mllmkOo 
olabilecek, demektir. Yeterki, 
o zaman bu işi yapacak kimse 
buluna. 

işte bu tftbiat kaidesine is
tinaden dirki Arjnntinde şayanı 
dikkat bir tecrübe yapılmıı ve 
insan111, ölilm tehlikesi olmadan 
dona bileceği ve sonra, gUnlerce 
zaman bu halde kalıp terar ba
yata avdet edebileceği tecrübe 
olunmuştur. Bu tccrUbeyl yapan 
Peldro Natiz isminde bir Arjan• 
tinlidir. Bu adam ·birçok in
sanların hu%urile kendi kendini 
uyutmuş, sonra içi ıu ile dolu 
madeni bir tabutun içine kon· 
muş, bu tabut sıfırın alt nda beş 
derece soğuk bir mahzene kon· 
muı ve tabut burada tamamen 
donup buz haline gelmiştir. Yir
mi dört s.aat aoora ayni tabut 
tabii ,G~recede sıcak bir odaya 
konmuş, buzlar yavaı yavaş eri· 
yip a•ı olmuş, buzların içinden 
ç•kan Arjantinli Peldroya varım 
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1 Bugünün Meselelerinden 1 

Göze Çarpan Durgunluk 
Etrafında Bir Anket 

( B~ıt.1.rafı 1 inci sayfada ) 

avukat, tnccar ve adliyeci ile 
temas ettim. 1hti asları bambaşka 
ve ayrı sıtbalarda olan bu zevat 
biribirine tamamen zıt nazar nok· 
taları ileri sllrdüler. Bana söyle
nilenleri ş6ylece bulAsa edebilirim: 

Tanınmış bir ruh doktoru: 

timizi de sarsmıştır. Boı bir çunl 
nasıl ayakta duracak imh.inı bu· 
lam::zsa, midesi bo~ bir adamın 
kafası da fikir aahaıında hiçbir 
hareket yapamaz. Meselenin esası 
budur. 

Bir avukatın nazar noktası: 

- Durgunluk mu, ben bundan 
bir ıey anlamıyorum. işler eskisi 
gibi.. Fakat kazanç az... Benim 
bildiğirn budur. 

Kasa Açıldı, 
Fakat Beş Para 
Bile Çıkmadı 

( Baıtarafı 1 inci 11yf ada , 
Galatada bulunan merkezine git
miş, tetkikat yapmışbr. Celil 
Bey cemiyet merkezine gider 
gitmez hemen kaaa ilo defter
lere vaz'ıyet etmiıtir. Evveli 
kasanın açılmı11 emredil.niı, 
fakat veznedar Halil efendi 
kasa anahtarının cemiyet reiain
dcı olduğunu 16ylemif tir. 

Biraz sonra anahtar buldunıf· 
muı, kasa açılmıı, fakat içinden 
ancak 106 kurut çık111ııtır. Bu 
paranın da yeznedara ait olduğu 
anlaşılm ı Ye para kendiıiııo ve
rilrniıtir. Halbuki 7apılaa ilk 
tetkiklere nazaran cemiyet tim· 
diye kadar dört bin liradan fazla 
para toplamııtır. Celil Bey dün 
vilAyetteki makamında cemiyetin 

.. 

Kari k ektupları 

Kanser Hastalığı 
Sari Midir? 

Beı mUderris bir hastahk 
bakkanda ihtilaf ediyorlar. Ope
ratör Cemil Paıa radyoda verditl 
konferanıında kanser hastalığı
nın irsi değil, ıari olduğunu, 
operat8r Orhan Abdi Bey de 
hem sari Ye hem de irsi olduğu
nu iddia ediyorlar. Tevfik Silim 
Paıa "baZ1 ailelerin muhtelif 
uzuvlarında kanser ~ örülmüıtllr. 
Diyor. Kadri Raşit Paşa be ı 
kanserin sari olduğunu ileri 
ıürüyor ve bu fiı<re gittikçe 
taraftar kazanmakta olduğunu 
söylüyor. En nibavet Neş'et 
Ôcner Bey de kanser sari deiil· 
dir diyor. 

Tevfik Salim paş::ının tercUme 
etUği kitabında (a,elumum kanse
rin eababbı gibi mide kanıerinin 
do eıbabı meçhuldür) deniyor. 
Binaenaleyh kanser hakkında 
hakiki bir fikir mevcut değildir. 
Benim aile efradımdan bir kadı• 
nın her iki memesinde ve kuUan
dığı m aşçının da bir memesinde 
kanıer vardır. Uzun seneler bir 
arada yaşadığımız halde biç biri
mize sirayet ctmediğmi gördnm. 

HulAsa olarak diyebilirim klı 
Bu hastalığın mahiyetinin meçhul 
olduğunu YO henüz keşfedilmedi· 
ğini aaoıyorum. Muhterem milderw 
riı beylerin bu hususta izahat 
vermeleri bp ilemiııi çok mem
nun edecektir. 

D ıktor: Atat 

Kasımpaşalılarm Bır Rfoası 
Kasımp•ıada 35 aenedenborl 

bakuossıı kalmış ve hergüo yllz
lcrce kitinin, ve mini mini mek• 
tepli yaYruJarın gidip geldiği 
Kurt çelebi camiişerifinden Emir 
efendi Yo Kulaksız çarşısının po
lia mevkiine kadar olan yolma 
kaldtr'm tamirabna bu ilkbahar
da baılanacak olursa pek yerinde 
bir iı yapılmıı olur. Çünkü bOyilk 
yansıından aonra bu koca yok\lf 
bir barabo halini alm·ş ve timdi 
İle yeoi yeni yapılan ev!erin tq. 
ları Ye toprakları birikerek ça
mur deryaaına dönmüştür. Yama 
bir ltanştaa fazla l<'prak Yardır. 
Kaymakam Beyin nazarı dikkatini 
celbeder ve bu hususta mal6m 
olan faaliyetini bekleriz. 

Karilerin z len ı A. :R. 

· LAmba istiyorlar 
OıkOdarda Selmanağa mahal

lesinde Boıtao sokağı çok 
karaolakbr. Buraya bir iki limbı 
takılması civar ha kını çok 
memnun edecektir. 

Oskfld:ır ı Ratlı 

- lzmir muhiti, hareket saha· 
ımda en kuvvetli tesiri yapmış 

ve vazifesini bitirmiştir. Bu hare• 
ketin l.ımirde devamı, memlekete 
fayda yerine zarar verirdi.. iki Uç 
ıene babı kamçılayan gerginlik, 
memleketin dilıUnen insanlarına 
yorgun düıOrdtı. İzmir timdi yor
iunluğunu teskinlo meşguldllr. 

lzmir adliyesinde yUksck bir 
makam işgal eden bir zat ıun• 
ları söyledi: 

- Adliye makinesi iyi lıliyor. 
zabıta iyi çalışıyor.. Fikir adamı 
iyi dllşüoüyor. Halkın seviyesi 
yilkseliyor. Cinayetlerin, vak'ala· 
rın azalma11 bunun neticeıidir. 
Eger Taziyet şimdiki gibi devam 
ederse hapishaneler Ja•q yanı 
boıalacaktır. 

defterleri ve dosyelerl llzerinde [ ] 
tetkikat yapmııtır. BuaOo rapo- Cevaplartmız 
runu bazarhyacaktır. Öğrendi-
ğimize röre cemiyet idare ~-------------.. 

Bir içtimaiyatçıya göre : 
- Dünyanın içtimai nizamı 

bozulmuştur. f etim al nizamdaki 
ittlratı i.lık, miıerl hayatta kuv· 
yelli bir reakıiyon tevlit etmiştir. 
Bu reaksiyonun tabii neticeıi 
olarak bUtnn memlekette ener• 
jiler uyuşmuş, hiıler Ye dUıOnOr 
ler hareket Ye faaliyet ıabalarım 
daraltmıştır. Cinayet iştiyen adam 
fena lliyadına devam edecek 
enerjiyi ruhunda bulamamakta, 
hırs zhk eden adam çalacak kuv• 
•eti bileğinde hissedememektedir. 
Fransa lnkıltibından sonra ayni 
durgunluk Fran ada da olmuştu. 
Bu durgunluk daimt değil, geçi· 
eldir. 

Tacirler diyorlar kiı 
- lktıaadl buhran, btıttla 

dOnyayı olcfop kadar memleke-

Bir edebiyatçı anketim• ıu 
cevabı verdi: 

- Edebiyatımız durgunluk 
geçiriyor. Sebebi çok basit. Bizde 
muharrir kitlenin içine karıımıyor. 
Muharrir kitleyi tamamen mllıa· 

bede ederek kitlenin heyecan, 
Umit, ihtiyaç ve ıztarabını duyarak 
ya:ıı yazmıyor. Kuyudan ıu çeker 
gibi, hayalindeki mUphem ıztırap
lardao bahaediyor. mllpbem tipler 
yaratıyor. Halk kendisine ı3yJe
miyen muharriri okumaz. Okut• 
masıoı bilmeuek durgunluk daha 
pek ;ok devA;m edecek. 

heyetinin memurlardan aldığı 
kefalet akçaa1 miktarı Ciç 
bin lira kadardır. Eıaaen 
cemiyetin vaziyetile IOD ıaman
larda esnaf mllrakabe heyeti 
meıgul olmıya baflamıtb. VilAyet, 
bu umiyet namına Şebzade
baıında bir tiyatroda Yerilmek 
iıtenile., bir menfeat mOsamere
ıioi yasak ettiii halde biletler 
ıatılmıı Ye ilinlar Utlmııtır. Poli•, 
satılan bilet paralannı reri alarak 
sahiplerine verecektir. 

2C' 

Yeni Neşrigat; 

Yaban - Yakup Kadri Beyin 
lstikUU mOcadeloaine ve Anadolu· 
ya ait çok cauh ve heyt>canlı roma· 
oıdır. Muallim Ahmet Halit kitRpa
neai tarafından basılmııtır. 100 Krı. 

Dekarı Ve Felaeteal - Kan· 
dilli kı:r. Heeel feleefe mua1llmlorlnden 
Faika leameddin hanımın dır. Şef 'k kU· 
ıupbanHlndeıahbr. Flaıt 10 lılvutWı 

lıler.ıifonda Kayalarh Sawl Be7e ı 

- Mektbunuıu neıredemeyb. 
Ç&nkD matbuat kanununa mura
yardır. AJDi mektubu Milkiy• 
Mnfettiflltln• 1rısnd.erioiz. .. 

Tokatta Maatafa Hayri, Teklrda 
tında A. R ı cai Bıtylero ı 

- Gençlik anketimiz aibayet 
bulmuıtur. Cevaplarmız geç gel
diği için maalesef neşrine imkiD 
bulunamadı. Mazur aörmuıial 
rica ederiz. 

* 
K.aıtımpa,ada Raıı1 Beye: 
- Gençlik anket imiz nihayet 

bulmuftur. Mektubunuz geç ka,. 
dığı için maalesef neşredilem• 
mitlir. 
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* Muharrir Beyler, kitapçı Efen-
diler .. 

Ben size neticeyi s6yliyeyim 
mi?.. Meşhur darbımeseldir. Borç 
bini aıtıktan sonra her akşam 
tavuk yenirmiş.. Borç bini değil 
milyonu eşh. Artık kuru gUrül· 
tllye pnpuç bırakmıya gelmez. 

Pazar Ola 

Temiz iş 
Komşu Hasan 

ılkAyet elti: 
Beye kan11m 

- Ben böyle kadın görmedim 
Haaan Bey dün bana temiz bir 
dayak atb .• 

- Memnun oldum komşu!. 
- Ne diyoı·sun Hasan Bey? •• 
- Ben kadının böyle temiz 

lıler göreceğini hiç Umit etmiyor• 
dum. Meğer temiz iı to görüyor- · 
blUf. 

- Ha•an Bey Talaton Şirke· 
tinin •IArnatı farıka•ı bir çandır 
de,611 mı? .. 

- Evet fakat gUnOn birinde 
01 bkanacajım dU•UnmU• ol· 
•aydı çoktan de61•11rlrdl. 

Muharrir 

RAMAZAN MANiLERi 
Üç gün kaldı bayram yakın, 
Seviniyor herkes bakın, 
Çoluk çocrtk sokaklarda; 
Dolaşıyor akın, akın-

Ben gelirim alın ıeker, 
Yiyeceğim teker teker; 
Mendil, çorap demem amma, 
Boyunbağı canım çeker-

Güzel olur bayram geri, 
Toplar gelen geçenleri; 
Ben bir çocuk değilsem de 
Salıncaktan kalmam geri .. 

El öpmige gelen olar, 
Evimdeyim beni bulur; 
Balışişini istiyenler, 
Boı gerine çok gorular .. 

Bitirdik biz ramazanı ; 
'l'ine çaldık borazanı .. 
O boruyle aragınız, 
Bu maniyi hep yazanı .. 

Vazgeçtim 
Et alacakta. 
- Km? .. 

Diye aormayınır... 
- Kim olacak 

Haaan B. 
- Nerede? •• 
Demeyin ıı 1 
- Nal bur dan 

et ahnmaı ya, ka· 
aaptan .• 

No etl oldutu
uu mu merak edi
yonunuz ?. 

Tabii maymun 
eti detiL Y. ko
nun, ya 11ğ1r •• 

Haaan B. sorduı 
- Kasapbaşı 

aakın bu etler ıert 
olmasın .. 

- Ne diyonun 
H•nn Bey ı adın 

kalbi g-.bi yumu• 
taktır •• 

HASAN BEY 

SON POSTA 

B kk 

Tünel Faciası 
Ha an Bey gazetedeki ba-

1 vadisi dikkatin okuduktan sonra 
fesubhanallah der gibi minala 
mAnab başını iki tarafa salladı. 

- No var Hasan Bey, deye 
ordum, tünel facıası seni müte

essir etti gibi görüyorum •• 
- Müteessir oldum fakat beni 

asıl diqündüren mesele başka .. 
- Seni düşündüren mc ele 

nedir? 

- Tünel de, tramvayı otomo
bili göre göre bu bale geldi. 
O da adam çiğnedi. Tevekkeli 
değil Uzum üzüme baka baka 
kararır derler. 

Ekmel< 
-Hasan Bey ekmek ucuz mu 

pahalı mı? •• 
- Pahalı azizim çok pahalı .. 
- Neden? •. 
- Pahalı olmasa ekmek 

parasını kazanmak bu kadar güç 
olurmu idi. 

Kari 

SOBALARIN DUMANI 
Yükseliyor İ• gibi, 
Sobalann dumanı .. 
Haoada bir sis gibi ı 
Sobalann dumanı-

Dalılmış gine etJ, ev, 
Püskürür sanki bir dev, 
Her gece alev alev 
Sobalann dumanı-

Nedense aldatıyor, 
Bakın kurum 8atıgor1 
Kah kalkıp ka/ı yatıyor, 
Sobaların dumanı .. 

Gezer evi bir zaman, 
Ses sada çıkarmadan.. 
Sonra çıkar bacadan 
Sobaların dumanı-

Sanki sarhoştur dalar, 
iki yana yalpalar, 
Dikkat et, aman damlar 
Sobaların dumanı .. 

PAZAZ OLA 

Yeni Vatan 
Haaan B. an• 

1 tb : 
- fkl Atman 

•cyyahı memleket• 
lerinden çıkmıı .her 
tarafı dolat maş 
sonra da buraya 
gelmişler, kendi
lerine yaşıyacak 
rahat bir yer uı• 
yorlarmı1 .. 

- Sen ne de
din Hasan 8. 

- Na diyece• 
ğim. Allah venin 
dedim .. 

Allo allo 
Huan Beyin 

hansı dekolte ile 
idi •• Radyoda Mcs'. 
u1 Cemil •<Syle• 
miye başladı.. 

- Allo alloı 
burası fstanbal 
rndyoııu.. 

Hasan B. kara• 
ıına bağırdL. Hasan Bey yO

ııDoO buruşturdu: 

- \ı ugeçtim, 
dedi. almayacağım. 

- Hasan Bey, klrtaelyeclllöln önUn geçmak Uzere toplanan 
komisyon acaba en fazla n il• meşgul oıac k deraln ? .. 

- Hanım O.
tilnO giy, bak•a na 
adanı odanın için· 
de ribi.. - Kırta•l)eclllkle L 

Gü!~ ~~ ~~a ta-' ı 
u._ ı:nn ıonra yeni elbiseleri ı 1 

arkasında, şişme dUdüğn elind~ 
aalmcakta kolun vuran yaygaracı _ 
bir mahalle kızı tavrile gelecek .• 

bammOI edilmeı bir hal alır ve Yayjı?aracı dedim.. Bence bay
ramın en karakteristik ciheti 2U. 
rültllsllnde, yaygarasındadır. 

:ıan·n eessiz aadası.1 g~ 
çen beşinden ıonra evde 
bayram hazırlıkları ile beraber 
gürültü de başlar : 

- Ben • • . • • isterim'f •• 
- Ben • • • • . isterim r •• 
- Ben • • • • • isterim L. 
Blltiln bu ı 
- • • • • • isterim ••• 
ile biten cllmlelcro en ev el 

yliksek perdeden bir cevap 
\'erilir. 

- Olmul •• 

nibuyet 
- isterim 1 .. 
Deyeo tarafın galcbesilo mu

'fakkat bir zaman için kesilir •. 
ikinci yaygara istenilen ıey-

lerin matlOba muvafık olmadı-
ğmdan kopar .. 

- Ben mantomu iyi kuma,. 
tan isterdim !. 

- Ben krep maroken değil 
krep sahtiyan isterdim. 

- Ben iskarpinin ökçesinl on 
ıekiz buçuk ıantim isterdim .. 

• Udncli vaktinde 

gtımbllr gilmbilr patJıyan topla
rile bayram gelir •. 

Ertesi sabah fecirle era ber 
dan dan dan diye çalan davulu 
müteakip kapıların zili kontak 
yapmış gibi biç durmadan çın· 
Jamıya baılar. Bi .. birinden daha 
yllkıek bağırmak kudretleri oı.. 
duğunu ispata çalışır gibi.. 

Bekçi geldi f. 
- Çö;:çü r. 
- Şucu!. 
- Sucul. 
Çocukların bin bir tDrlO dü

düklerinden çıkan bin bir ahenkte 
sesi .. 

lf.. 
Gürültü, ses, yaygar •• 
Eğer gtlrnltnden, yaygaradan 

ho,ıanıyorsanız şimdiden bayr•· 
lalDIS mQbarek 4)QUD. 

i Babadan Kalma ı--,---- 1 
Bizim mftı hhib Remı.i ökao..ı 

rOyordu. 

- Öhöl Ôhöl Ôhöt 
f,eriki odadan seslendiler: 
- Remzi sen büyük dam 

gibi lSk ilrllyorsun. 
Remzi gllldllz. 
- Öyledir!. 
Hasan Bey ıöze karıştı: 

- Ne yapsın? drımcağızda 
babadan kalma bir o var. 

Antika 
Gazeteler bir antika mera

kına dllştiller, kimi ıaldı diyor, 
kimi hayır azalmadı diyor .. 

Ha an Beye ordum: 
- Antika ualdımı çoğal-

dı mı? 

Biraz dUtDndllkten sonra.. 

- Nasıl antika, dedi, camı
EIDI bilmem fakat canlısı glln 
geçtikçe daha çoğaltyor ... 

Nafile 
Bir mecmua çıkıyor adı Çığ •• 

Geçen glin köıcdeki Salamon
dan hyordum, bana sordu.. 

- Çığ ne demektir?. 

Anlattım. Salamon yine llll"' 

lamadı. Yanımda Hasan B J 
vardı. Kolumu çektL 

- Haydi llstat yoluna, dedi, 
, nafile ne kadar uğraşsan anlata .. 

maısın k rlı havada, belki ıehrl 
kurt basar korkusile okağa bile 
çıkamayan adama sen gelmişte 
çığı tarif ediyorsun. 

Unasebetsiz 
Hasan B. olaca kşey mi bu, 

bizim komıu bana "Sen aptalsın,, 
dedi. 

- Münasebetsiz adam b8yl 
ıey söylenilir mi ? Seni g3r0r 
görmer benim yapbğım gibi aptal 
dememek için ıöylediğl her ıfüe 
dikkat etmesi lazımdı. 

1 yi Bir Fikir 
Haıan B. ıordu: 
- Karıcığım sana bayramd 

ne bediyo alsam L. 
- Bilmem ki kocacığım hJçblr 

şey almasan da olur •. 
- Teşekkür eduim kanatım 

bu hiç aklıma gelmemişti, bana 
iyi bir fikir 'ferdin •• 

Sultanahmetlekl meyd Ol 
park ynpılacakmı, Ha •n Bey .. 

- Eml11tinU meydanını da 
oraya götUrmelc mUmkUn ol-
aaydı, parkın ort-ına h•vuz 
diye konurdu. 
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İTTİ A VE 
Her hakkı mahfuzdur. Nasıl doJ i u ? •. 

................................ Nasıl Yaşatlı? .. 
Tefrika No. 45 Nasıl Ôldif ? .. 

Prens Liitfullah Bey· Etraf er 
Ve Nazenin Saraylılar tı 

O andan ltıbıuen de kör 1 Çftnki ilk def olarak lstanbulda 
k!.\n etrafına, ıi~ll zabıta memur· . r. teıekkUI ec! 1 ( ittihat ve Terakki 
lara konuldu... LMfutlah Bey, bu Cemiyeti merkeı.i umumisi), hU· 
ıuretle avdetten vakıa çok btı- kGmetin ıedit bir darbesi altında 
ylik bir 9ey kuanmadı. Maama· okadar ezilmit ve erimi~ti ki, 
fib AbddUlhamlt, hemıireı:adHinl buna yeniden bir bayat ve faa· 
bl\sbUtiln mllklfatus da bırak· liyet vermek, miimkUn değildi. 
madı. (Bin lira, ibaanı tahane) * 
gönderdi. (Hiç kimıe ilı ttSrUt· VnkıA bu dıırbeyi vuran el, 
nıemek ve ancak, tayin olunan hDkômetindf. Fakat buna sebep 
memurların oez.aretl alhada ve olan da cemiyetin en milhim 
muayyen hudut dahilinde sreı.mek mllessıislerinden biri idi.. lnktlAp 
ıartile) ıık bir kapalt araba da tarihinin erı ctk h bir vak'asmı 
hediye etti. teıldl eden bu hAdise, şayle 

İhtimalki karilerimiz, burada cereyan etmi§ti. 
duracak Ye biz:e fU auali aora· (Mektebi Tıbbiye ) de doğan Amaayell lamall Hakkı B. 
caklardır: 

- Prens Lütfullah Bef, niçin 
bu ıuretle aYdet etti?.. Doğruca 
sef aretbaneye mtıracaat ederek, 
müreffehen Ye muazzeıen l•tan· 
bula gelemeımf idi? •. 

Bu mt\mkftn değildi. ÇOnkU 
Lütfullah Bey bu •uretlı hareket 
ettiği takdirde, (mftcahede haya
tmdao rlcat) ettljinden dolayı 
hem kendiai pek eerefaiz bir 
mevkie dllfecek Ye hem de bira· 
derinin hayal Te taavvurlarmı 

alt Ust edecekti. Buna binaen 
gllya komite tarafından gizli 
bir it iç.in lıtanbul~ 2önde
riliyorm41 ta A bdülhamtt tarafın
dan haber alınmıı ve yakalanmlf 
ızibi hareket etmek icabediyordu. 
Bu piAnm tasavvur Y• tatbikında 
Prens Sabahattin Beyin bir iıtl· 
rak ve tesiri Yarınıdır?.. Bunu 
lcat'lyyen keıtirmek mt\mkUn de· 
ğildir. 

Prenı Sabahattin Beye nua
ran daha mahir bir kaptan olan 
prenı LUtfuUah Bey gemlıinl kur
tıum Şi senelerce Pariı kaldırım· 
ları \\zerinde sefil Ye periıan do· 
ı.,taktan aonra, nihayet v.ldeal 
Seniha sultamn aarayına dönerek 
kuı; tliy" şilteler •berine yan ga
lip uıanmııtı. Eoklıl gibi etrafını 
yine dilber Ye nazenin ••raylılar 

ihata etmiıti. Ara 11ıra Abdl\lha· 
midin hediye ettili ıtk Ye zarif 
arabaya biniyor, tarassut memur· 
larınm nezareti altında, şöyleca 

bir dola,ıyor, ıonra.. m11bcup ve 
uılu bir çocuk gibi köfk• aTdet 
ediyordu. 

Bu esnada prens Sabahattin 
Bey, Pariıte çal.91yor, didiniyor, 
bUtUn mahrumiyetlere göğ{iı ~·e

riyor, ( connet Yaitlerioe imaa ede.
rek dllnya Hadetini ayaklarınm 
altında çiğneyen zabitler gibi) bü
tUn O mitlerini (istikbalin hülya
lara) na burediyordu ... 

Fakat. karf11ına bir Jüpiter 
ıibi dikilen, iıtikbaJin bUtlin nİ• 
met ve saadetini hiç kimse ile 
paylaşmak iıtemiyen Ahmet Rı~a 
Bey de rllnden ıtine kunetle
niyor, buan fikir ve kalem mil· 
barezelerile, bc1zanda (memlekete 
muıır olan kuYntlere müzaheret) 
töhmetile onu ıars yor, hırpalı

yor.. Kendiıi, gitti:<ç• dal · budak 
peyda eden bir ağaç gibi ıer pi
lip bUyUyor; Prens Sabahattin 
Beyi, gölgede kalan bir fidan 
ıibi cılız bırakmak iıtiyordu. 

Taraftar peyda etmek huıu
ıunda, Ahmet Razı Beyin talil 
daha yanrdi. Prenı Sabahattin 

IBu ut mefJ'Utlyetten •oııra fatanbula rel· hUrtlyetpenerlne fikirler, (1309) 
a.ı,, hala oldufu mlralay·dr rUtbHI llvalığa aeneainıa doğru barice taşmıya 
terfi cdllmlf, Mecllal mab'uaanda (Aauya b 
mcb'u•u aıfatııe buıunnıuıtur. aşlamıt-. Aı. zaman zarfında 
Beyin yanında bellibqla bir fı- lıtanbulun m6neYver ıUmreıi 
mail Hakkı Beyle bir de (hoca arasında bu fikir ere bir temaytU 
Kadri Efendi) balonduğu halde, uyanmııtı. Biribirinl takip eden 
Ahmet RlD Bey (Mııtrh Prenı Ermeni vak'aları, enditeyi mucip 
Mehmet Ali Paıa ribi zengin), oluyor; her an, ecnebilerin mil· 
(Doktor Nizam Bey 1ribi ıeytana dahalesind n korkuluyordu. Artık 
çarığı ten giydiren zeki), (Sami deYlttler fdaresfode esaılı ıslahat 
Paıa zade Sezai Bey 1ıibi iyi bir yapılmnıını temenni edenler ço-
muharrir), Trabluıgarptan firar ğnlmııtı . LAlcin lrnru bir temen-
ederok gıleD mülizim (Ferit Boy niden, hiçbir ey hasıl olmıyordu. 

Buna binaen hllkümeü bu ısla· 
aibl, enerji sahibi), (Ahmet Saip hata icbar etmek ve buna mnni 
Bey gibi kudret .,.. liyakat crba· olanları devirmek icap ediyordu. 
bı) arkadaılara malikti. Hele, EYveUl, şurada burada içti· 
(BahaeUin Şakir Bey)in firar1 •e bu ma edilerek, nie Ade bir ha~bo-
zevata iltihakı, Ahmet Rııa Beyin hal kabilinden olmak llzere teati 
kunet ve mllcadele vesaitini bl\s· 
bütün artbrmııtt. 

Bahaettin Şakir Bey.. Hele 
bu, birçok kudretleri nefıinde 

toplayan mühim bir şahsiyetti .•. 
Perva,ız, metin, ~nUoe çıkan her 
mlniayı bir darbede ezip geçi· 
Yerecek derecede kuvvetine emin 
olan Bahaeddin Şakir Beyin 
Pariı'e gelir gelmez Ahmet Rıza 
Bey• iltihakı, (İttihat ı-e Terakki 
Cemiyeti - Pariı Şubesi ) ne yeni 
bir kuvvet temin etmişti. 

edilen bu fikirler ysvaı yavnf 
bir (teıekkill) ihtiyacı doğurmuş• 
tu. Bu ihtiyaa hissedenler, (Be
yazıt) civarında, Mithat Pata 
konağının bir kısmını işgal eden 
( NDmuuei terakki ) mektebinde 
içtima ettiler. Gizli bir cemiyet 
teıkil etmiye karar Yerdiler ..• Bu 
içtimaı haıırlıyanlar, ( Nnmunel 
Terakki Mektebi MüdUrü Nadir) 
(Harbiye Neznreti Levazım daire• 
si Muha ebe Kalemi MDdilrU 
Hacı Ahmet Ef. ) , (Kocnmuıtafa
paıada Bedevi Tel<keıi şeyhi ve 
Kabataı camisi hatibi ıeyh Naill 
Ef. ) , bu zatuı biraderi ( İsmail 
Hakkı H. } den mUrekkepti. 

( Arl·.ı\11 1 var ı 

Baha Bey, ( ana vatan ) daki 
umumi vaziyet hakkmda da bir
çok malfimat getirmiıti.. Memle
kette, Abdülhamit idaresine karıı 
nefret ve husumet bealiyen mll· 

ııencrlerin çoğaldığmt ve bilhas- r - TAKViM == 
aa mcnfilerh ha\k üıer;nde bü
yük tesir yaptıklarını iıab ettik
ten sonra: 

- Burada, sadece ne7riyatta 
bulunmak k4fi değil. Gerek fs. 
tanbul, gerek Anadolu ve Ru· 
melide tetkilAt yapmahyıL 

Dedi.. Bu mesele, evvelce de 
cemiyet taraf ıadan dUşllnülmU$lü. 
Fnkat buna iınkln ge>rülmemişti. 
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Fransa'daki Ecnebi Mu
habirlerin En Kıdemlisi 

Ecnebi gazetelerinin Franu
da bulunan muharrir •• muha
birleri arasında en kıdemliıi M. 
Stoddart Dcvey'dir. Bu ıat lngiliz 
gazete Ye mecmualarının otuz 
ııenedenbcri f ransa muhabiridir. 
Kendi!linin ecnebi muhabirler 
cemiyetinde bllyük bir oilfuı.u 
vardır. Fransada ecnebi gazete 
muhabirleri her ıene bUytık bir 
ziyafet verirler. Bu ziyafete hü
kumet erkinı davetlidir. Reımi
nıiı:dc en kıdemli muhabirin, u• 
bık başvekil M. Heriyo ile a6-
rilştliğll ilSrnnmektedlr. 

stanbul'u Ruslara Kim Vadetmişti? 

ansız Meclisinde Şayanı 
Dikkat Bir Sual Ve CeVap 

( Batta.rafı 1 inci sayfamızda ) 

harp baı1arken, Fransa, eadece 
zaferle beraber yalnız 1870 hu
dudile Alıaı ve Lorenl almak 
istiyordu. Şlmdl ise, fikir detiı· 
mişti: Sar havzasını da içioı 
lan bir hudut isteniyordu. İnglt. 

terenf D buna ra&ı oJmasİ m0m• 
kl\n olmadığına g6re, her feyden 
evvel Rusyayı yllrlltmek IAzımdı. 

Bu işi baıarmak vazifesi, sa· 
bık Reisicumhur Ye a zamanki 
mliıtemliklt nazırı M. Dumerge 
verildi. Esasen o sırada, mlUtefik· 
lerin harp plAmnı tauıim etmek 
üzere, İngiltere namına Lort Mil
ner, ltalya namına M. Sfyaloya 
Petrograda gidiyorlardı. Bu h~ 
yete M. Dumerg de dahil oldu. 
Fakat seyababn aaıl maksııdmt 
her iki mllttefik deYletln murah· 
haslarından gizliyerek yola çıka· 
rıldı. 

Ruıya, o sırada ihtilAI içinde 
gibi idi. Netekim Uç ay ıonra çar 
Nikola tepe aıağı getiriliyor ve 
onun yerini Kerenıkioin demok
ratik hUklımeti alıyordu. Laninin 
Moakovaya, bir zırhlı vagon 
içindcı g•llti de o tarihe leaadnf 
etmişti. 

Franıız bllktlmetlnin, ihtilal 
tehlikeai içinde bocelıyıın Ruı 

hOkfımetinden endiıe etmekte 
hakkı Yardı. Çtınktı, Alman hu· 
duduuda Fransız emelJerinin tam 
kat'ı hir surette tatmin edilebil· 
mesi için Ruıyanın lıtanbul ca• 
zibeıini temamile benimsemesi 
icap ediyordu. Halbuki Ruıya da 
bir ihtilal kopma••, Ruıların 1.
tanbul llzerindeki iddialarından 

vaz ıeçmelerini lnlaç edıbillrdt. 

Bu takdirde, Frannoıa garp cıp
heslndeki mtıddıaları da, kıımen 
olsun, ıuya dftfcbillrdi. Onun 
içiııdirki M. Dumerı Ruayaya gi• 
derken, M. Briyan tarafından 
kendaine mDhlm ba&ı talimat 
Yerllmlıti. Bu talimabn ıekll hak· 

kında il. Brlyan, bluat, ıorulan 
bir ıuale ceyaben Fransız medi· 
alnio gizli bir celHlinda ıu iıabab 
vermiıtlr: 

Azadan Mar1el Kaıenin ıua
llne ceYaben: [ Bu zat, o wakit 
komllniat delildi. ] 

" - M. Dumerg Ruıya'ya 
giderken, kendiıine, Ren nehri
nin 1101 ıahlll hakkında talimat 
Yerip vermeditfni M. Briyandao 
öğrenmek iıtiyorum. Bundan baı· 
ka, diğer bazı müttefik bllkG
metlerle beraber, Anadolu'da. 
lıtill esasına mfiatenit birtakım 
pazarlıklar yapılıp yapılmadıkla
rını da ıoruyorum? 

Briyan - Evet bu talimat 
verllmlı ve bu puarhklar yapal
ınııtar. 

Kaıen - Peki, hır devlet 
kendi hi11eal hakkında fikriDİ 

s5ylemit mldl;? 
- Söylemlılerdlr. 

Bu ıuretledlrki Frantanın rarp 
cepheıindı, Almanlardan almak 
iıtediği araziye mukabil lstanbul 
ve Anadoluoun paıarhk mevzuu 
teıkil ottitf, ilk defa ve reame• 
bayan edilmlt oluyordu. Fakat 
lıtanbulu Ruıyaya ilk defa kim 
vadetmiıta? Bu anlaıdmıyordu. 

( Arka ı var ) 

Yar1n aktam TUrk &inemacdılının zafer gecesidir! 
ÇUnkU memleketimizde yapılan en zengin, en gazel, 

en neş'eli - buyuk operet filmi 

KARIM BENiALDATIRSA 
Rejisör: ERTUGRUL MUHSİN 
ELHAMRA ve MELEK Sinemalarmda 
IZMIR'de ELHAMRA Sinemalarında aynı zamanda muhterem 

~------•halkımıza takdim •dilecektir. 411 ______ ,, 

Bu Perşembe akşamı G L O R Y A Sinemasında 
• 

N"hayet unrin olan M 1 L T o N nlkteli keli~elerinin 
t(omiklerın kralı zenırlnlıA-lnl 

Temaşakiranı ağlatırcatına güldOrecek olan 

ÖP BENİ 
Son filminde teıhlr edecekt' r. (MILTON) 'nu yanında TANfA FEDOR 

"-----• n JEANNE HELBLING oynamaktadır • ._ _____ r 

Oai~a . .JEAN llUBA. T' kendisine 
sevımh 1 IAyık 

77 No. lu EV 
Fraou&ca tazlil gUze.I filminde mutlaka iÖrlint\z. 

Bu Perşembe akşamı ARTiSTiK Sinemasında 

TRAOER HORN 
(Tüccar Horn) 

ftJmlerlıı krah. 
Kralların ftlmL 

Bu akıam saat 

2t.30 da 

SARI 
ZEYBEK 

Opereti 

UMUMA 

lmlMll Bılıdlıınt 

ıchir1iyatrosu 

111111111111111 

lllJl 
11111 

Bayram ailnlerl matlae de nrdır. 

FERAH Sinemada 
Bu gece 

Hokkabazlar kralı 

ROLF HANSEN 
ve diğer numerolar 
büyük muvaffaki· 
yetle devam ediyor. 
Fiatlar geçen ramazanlar gibi 

OAVRILIDIS E. SADETTiN 
Bu gece T. A. T. 

Kadıköy HALE Tlyalro1Unda 
OTHELLO 



24 KAnunusani 

• 
1 

111 Llk · sigara 
nells bir bayram 

be diyesi 

En Sev igi İZ 
Sigaralar 

Bir Arada! 

PARA 
Arttırmak Bir Meziyett·r· 

Her Fırsattan 
PARA 

BÜYÜK 

• BIQ KUMBAM 
ALiNiZ. 

Istif ade Ederek 
Arttırınız ! 

A. KUTIEL 
1 

uı 
Karaldl1 B~rek; fs·ı u aua11•da 31 

'\Te • ecek en münasip 
hediye bir 

TAVVARE PİYANGO bilet·dir. 

ıetanbul lkıncl (ct'a Memur
luğundan: Mahcuz u paraya ç .,.. 
ritınosi ınuL:arrt r mr.tör ve aairo 
Sl 1/9:1:3 tarihine mü adıf ulı günü 
!! at dııınızdaıı itibaren Gıı.latada Mah· 
mudiye CJddcsirıdo J<uyunıcu hanında 

lııriııci ıı.~ık arttırma ıs.uretile utıla· 
ugıı daıı talipleri ı n~ ııı gün ve aaatta 
llld h.\lliıı de lı:ıı ır buluııan ınam uru ııı. 
ııııracıatlm JIAı olunur. 

Sayfa 11 

B yoğlu'nda 

HAYDE 
MAGAZALARINDA 

15 Kanunusani ili 15 Şubat 933 

MEVSİM SONU 
münasebetile 

BÜYÜK SATIŞ 
BÜTÜN DA1RELERDE FEVKALADE TENZiLAT 

EMSALSiZ FİATLAR 

A • 
A 

Gazetesi 

Bayramda yalnız HiLALIAH ER gazetesi çıkar. 

IJAnlartnız) 
Hillliahmer 

i•zete.ıne v rınekle 
hem müoa aenizi 
tanıtma,, hem de 

Hilaliahmere 
ynrdım etınif 

olur!unuı. 

Bayramda bütün gazeteler yerine yalnız 
Hilaliahmer gazetesi çıkar. Bayr mcla en 
kuvvetli neşir vasıtası olan Hı iahmer 
gazete&ıi. ilAn için en mllhim ve kuvvetli bir 
fırsattır. 

HiUiliahmer gazetesi yalnıı lstanbulda 
değil Türkiyeniıa her tarahnda 1ablır. 

ilanlarınız için: 

lstanbulda Yeni Poıtahane. karşısında 
Hililiahmer aabş depoıuna. Telefon: 22653 

Son Posta ıaz.etcai idarehane • e: Tele· 
fon: 20203 

Ankara caddesinde Kahram~n Zade hanında 
ilinat Acentasına: l' elefon: 20095 

Fia lar: Son sayfada santimi 30, ondan 
evvelki iki sayfada 40 kuruştur. 

ŞEKER BAYBAMI A 
misafirlerinize ne 

ikram etmek istersiniz? 
Çikolat Cemil 
Kaynıaklı lokunı 

Kestane şekeri 
Fondan 
Badem şekeri 
Badem eznıesi 
Badeın kurabiyesi 

!! 
t: 

~~ -
~~ 
:: .. .. .. :: 
:: -.. .. .. .. 
ii 

Akide şekerleri 
Ltıtilo kumları 

En taze reçeller 
Tahin lzelva arı 
Muhtelif Bisküviler 
Meyva şekerleri 
Kokulu şekerler 

Şekerci Hacı Mustafa ve Mahdumlarr 

'-------.-. lstanbul - Bahç kapı. '4- ' 
lstanbul Belediyesi ilinları- ( * ~ 

Beyoğlu kaymakamlığı ve belediye şubesi hududu ~ahilineki 
belediye kanununun 15 inci maddeıinin 3üncil fıkrasına tel'fıkan bele 
diyeden ruhaatname almak mecburiyetinde buluan ve halen açık 
bulunan "kahvebıme, kıraathane, çayhane, lokaot~, birah e. gaıino, 
meyhane, sinema, tiyatro, bar, danıiug ve. emıalı ye~l~rle ~ otel, 
pansiyon, hamam, berber, pastacı, şe~e~cı, maballebı?! ~çü, ı~cu 
ıerbetçi, ayran ve em1ali .. tanlar gıbı ,, um?nı yıyrp rçmcsıne, 
eğlenmesine, yabp kaJkmu na, taran p temızlenme ıne mahsuı 
yerler ashabının kanunun tarif eylediği ııhbt, fenni, idari -.e inıi
batl muayene ye tetkikab yaptırıp icap eden ruhsatnameyi almak 
Uz.zere niaao 933 ayı sonuna kadar Beyoğlu Kaymakamlığı ~• 
Belediye Şubesi MildftrlOğUne Ye Nahiyelerine müracaat eylemeleri 
l•zımdır. Bu mOddet bittikten ıonra rubaatuame almamıf olanlar 
fkeırsa haklannda kanuni takibatta bulunulacaktır. 

* Balıkhaneye getirilip müzayede iJe esnafa satılan balıklara ~it 
duhuliye resminin badema balıkları avlıyanJnrdan, yahut onların 
namına hareket eden kabzımallardan tahsiline ve keza Dalyan 
ıabiplerinin bilavasıta Balıkhaneye ıevkcdip rnfizayede ile sattıkları 
bahklnra ait resmin de kendilerind n alınma ma Daimf enciimence 
karar verilmiştir. Keyfiyet alAkadarana ilAn olunur. 

· nhisarlar Umum üdürl"' ğ"" den: 
Bedelleri " 1350:l ,, num r la k r rname ahkamı dairesin le 

tediy olunmak Uzere ıartnnmc ve uümunesine tevfikan "l,500,000., 
ad t mantar alınacaktır. Ancak ispanya mnlı Mantarlar takasa tabi 
değildir. Taliplerin nürnune ve şartn meleri gördükten sonra pa
ı.arlığa i,tirak etmek Uz.ere o.o 7,5 teminatlarını hamilen 6 - 2 - 933 
pa:ıartui gfinO saat 15 te Galatada Al m Satım kom·syonuua 
milracaatt.uı. 
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~630A 
KARTAL kuşların krall, 

PHILIPS 630 A 
RADYOLARIN KRALIDIR. 

Çonka: SUPERINDUKTANS • MIKROMETRIKLE 
her iataayon uat gibi ayar edilir. 

B A • B O çorapları 
flkhk sağlamllk ve ucuzluk demektir. 

K A -B O çorapları 
BUtan tık we kO.rlar 18raflndan glylllr. 

B A • B O çorapları 

~ON np ~T~ 

844. Numaralı kanunla mQteşekkll 

20,000,000 Lira Sermayeli 

Emlak ve Eytam Bankası 
T. A. Ş. 

2,000,000 Türk Lirası 
Kıymetinde Beheri 50 Lirahk 

110,000 adet 
"B" tertibi hisse senedi ihraç ediyor 

Kaydın başladığı tarih : 1. ŞUBAT 1933 
Kaydın kapanacağı tarih: 28. ŞUBAT 1988 

!."isse senetlerinin ödeme şekille·rı : 
DEF ATEN : Kayıt esasında % 100 

ve ya TAKSiTLE : Kayıt esnasında% 10 - 1/5/1938 tarihinde • 1 80 
l/7 /1933 tarihinde . % 30 - 1/9/1933 tairhinde • % 30 

T evzl edilecek temettü hisseleri : 
% 100 ·• &lenecek hisse senetlerine sermayenin taıMmı Ozerlndeft 

0/o 6. (yüzde altı) 
Mukassatan Odenecek hisse senetlerine tediye tarlhlerlne g&ıe 

/o 6. (yüzde altı) 
Her hisse senedine senevi % 6 hissel temettü tevzi edildikten eonr• 

~emettüat bakiyesi nizamnamenin 104 üncü maddesi ahkamına tevftkeQ 
İkinci hissei temettü olarak yine hissedarana verilir. 

Nezdinde kaylt 111uameıeaı yapelacale ---••••t ı 
T. C. Merkez Bankası Osmanh Bankası 

Türkiye Ziraat Bankası Banka Comerciale ltaliyana 
Türld~e iş BankasJ Ooyce Orient Bank 
Emniyet Sandıaı Felemenk Bahriseflt Banklll 
Emlak ve EVtam Bankam 

Her yerde aranır. 

a..~ .. 1 ec:~.~nd.f?.t'!e~~·- 1OiKKAT111 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ç~~umunkd~n~UCUZ 

En kıymetli 
Bayram 
Hediyeleri 

BAYBAMLIBLABINIZI 
Bayram Hediyelerinizi 

- Yerli -Mallar --
Pazarmdan allnız 

Kravat, gömlek, mendil, cUzdan, haz1r elblM, 
kadın çentasa, klldın ve erkek çorapları, 

eldiven, f8plm, kundur., drıyat 111.. •-· -

Her ne isterseniz bulursunuz 

Zarif 

Sonu Münasebetile 
24 klnunusanl 111 15 tubat 1933 
0 ı o 20 Tenzilat 

Yelnız Çocuk oyuncaktan 1 Yaaıbane takımları 
Kr •tal •tY• GOmOt kaplamalı •11a 
PorHlen blbel• Album, ciladan, caata 
Oyua takualan Ozerlne 
Beyoğlu'nda latildal caddeainde 314 numuaL 

BAZAB DÜ LEVAN 
Anonim Şirketiad• yapslmaktadar. 

Şükrü zade Hakkı 

Meşhur Kayseri Pashrmacısı 

Ye ıa1et ŞIK ıiJindirmek 
isterseniz. 

Bahçekapı 52 numarall I 
yeni &çılan 

ZEBAFET 
ELBiSE FABRiKASINI 

ziyaret etmeni~ menfeatiniı 
icabıd r. 

DiKKAT~ 
Melhar dit tabibi mlUeveffa 

DAYID HAYON'un ollu 
Di, eı· H tabibi •• ay on 

yalnız Beyoğlunda Perapalaı 
kaqı11nda Aamab Mesçit ıo
kağında &3 No. Kamhl Han 
3 No. da mllfterllerini kabul 
etmektedir. Telefon: 41&03 
~ .... Adrese dikkati ~~ 

Ban Poata M•S.ı1••• 

Bu. işte 
/pekiş' 

indir/ 

. lpekiş gömlek ve kravatları 
( lpekit ) in halis İpekliden mamul gömlekleri inanılmıyacak dere

çe uzun mllddet dayandıit Ye Jıkandıkça daha ziyade ıaa.llettiii· 
ni hakikatte en ucuz poplin gamleklerden dah::o 'f'ur:dur. 

•• •• 
1 
1 

tiowa:ı çinde Y eniKöyde kiraıık 

EKMEKÇi FIRINI 
' oda, 1 ahır •• büyflk bahçesi, d .. 
ruaa.. elektrik •• terkoeu fttdır. 
!'tal.kir. takel.... bübl Paupt 

Matbuat Cemi1etl tarafında• 
tertip edilen 

1933 
ALMAN Alil 
çıkta. Her ldtaptlda baı.a-. ,. .... 


