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Sene 1 - Noc , .. lflerl telefeHı (SfaaW - 20203 

YUNANİSTANDA HEYECANı 
Me~lis ~apabldı Örfi 

idare ilin Edildi 
Pelastiras Vaziyete Hikimdir, Fakat 
Müsademeler Ve Kanlı Hidiseler Oldu 

Muhalifler Tevkif Edildi, Kondilisten Korkuluyor 

M. Çoldarl• 

Diktatörlüğe Baş 
Kaldıranlar idam 

Edilecekİer 
Atını, 7 ( Huıua! ) - Jeneral 

Petastiru diktııtörlOk hareketini 
•Uratle ve munffakıyetlo netlce
l ndirmiı, idareyi mutlak tekilde 
•line almııt r. Pelaatira1'1n bir
denbire ve hiç kim1enin llmlt 
•tınediği bir ıckilde harekete 
toçmeal bQ,yUk bir ı•ıkınlak ve 
heyecan uyandırmııtlr. Buton Yu-
hauiıtan heyecan içindedir. Va• 
tlyetin nereye varacağını kutir-
ln•k çok mDşkilldnr. Siyaal ma
~dil muattal bir manzara ıa .. 
t•riyor. 

İntihabat Biterken 
Atina, 7 ( Huıuat) - Dikta· 

tarlük hareketinin meb'uı intiha-
bat. bitmek Oıere olduğu bir 
•ırada vukubulmaaı, Jeneral P .. 
1•atru'ın bu iıe bıogi sebepler 
\•airl •lhnda karar verdiğini 
j'ııh bir ıekilde anlatmaktadır. 
vtihabatm umumi netic•l•rinio 
eniuloı fırlrasımn, yani CUm· 

~Uriyet birliğinin aleyhinde, buna 
(ukabil kıral taraftarı Çaldariı 

1 
•tkaılle diier muhalif fırkaluın 
'hinde olduğu anlaşılmııtar. V .. 
:lıetoa fırka11 bu intihabata alt 
~ 48 meb'uıluktan 108 meb'uıluk 
ı28-nmıf, muhalif fırkalar iae 
Cl rneb'uıluk temin etmiılerdir. 
b~riye kalan 20 meb'uıluktaa 
~ kıamını komUnlıtler elde et• 
"ıl l~rdlr. Komllniatler 12 meb'· 

11~ kaıanmıılard1r. 

Kanb Hadiseler 
V•nlzeloa farlcaaa .. ıd Yuna• 

Diktatör P.lostinu'ıra luıpattılı Yanan M•l>'astıt1 Meclisi 6in061 

M. Venizelos'un 
Öldüğü Haberi 
Doğru Değildir 
Atına, 7 ( Hususr) -

Jeneral Pelastlraa'ın dik· 
tatörlUk hareketi Uze· 
rlne tevellUt eden heye
can arasında birtakım 
t,aylalar da çıkmıttır. 
Öğleye doğru çıkan bir 
fayla M. Venlzelos'un 
ant bir suikast netice
sinde öldUrUldUfiU t•k· 
llnde idi. Fakat bir 
mUddet sonra bu t•~
anın uydurma oldulu 
anlaşllmıt ve tekzip 
edllmittlr. 

nlatanda hemen hemen matl6p 
olmuıtur. Mora t•bJrlerinde 
malaalifler bn,Dk bir ekMriy•t 
teala .ımlt1Vdlr. Atma n Pire 

1 
intihap dairelerinde ce •ubalifler 
eknrlyet kauallllflardır. intiha· 
bat mDcadeleal eakl Yuaanlıtan 
phlrlerind• ~ok tlddetU •• buı 
yerlerde de kanh olmuttv.Blr çok 
yerlerde mOaademeler YUkubul
muıtur. Bu vaılyet karııaında M. 
V enlıeloıua llderlilf altındaki 
cllmhurlyet blrliif btlylllc bir en
diıe1• dDımDıtDr. 

Sebep Nedir ? 
Atlna 7 ( Huıuıl ) - Jeneral 

Pelaatlraı'ıa dlktaH5rlUk Ulnına 
kendilf j'indtn kalkıımıı olduğunu 
efklrı umumlyeye kabul ettirmek 
çok mllıkOldUr. Muhakkak olarak 
temin edildiğine göre Jeneral 
Pelaatlraı bu teıebbUıUnde hll· 
k6met ll• beraber hueket 
etmlıtlr. 

HOkümet intibabatta ekıeri· 
yet teminine muYaffak olamayan· 
ca cllmburiyetl tehlikede görmUı 
Ye ılıU bir aıkerl cemiyet reial 
olan Jeneral Pelaıtiraı'ın ctlm· 
hurlyetl mtıdafaa ı,in idareyi 

( Denını U 1nol ıaytada ) 

Şimdiki Halde Ekseriyet HitJer ile 
Milliyetperverler İttihadındadır 

S.rlln, 1 (Huaumi) - Meb'uı 
hatlhababnra 'IOn ruml ••ticeleri 
f17Je teablt ecUlmiıtlr: 

Bu nferkl hatHiabata mbt .. 
hlplerln yDıde Hkıelll lıtfrak 
•tmft •re ıeçen lntlhaptakl 584 
••b'usa mukabil 647 meb'ua 
•eçilmlttlr. Muhtelif fırkalarm 
kaıandıklan meb'uıluklar da ıu 
.. ldldedlr: 

Hltlerciler, 288, Soıyal d .. 
mokratlalar 125. Komllniıtler 81. 
merkea fırkaıı 73, Milliyetperver
ler 52, Bavyera merlrezcilorl 19, 
diğer fırkalar 9. Bunlardan Hlt
lercllu bu aefer 92 meb'uılak 
kuanmıılar, komllnlıUer 111 11 
meb,uıluk kaybetmiılerdlr. 

Berlin, 7 (Huıuat) - intiha· 
bata ait umumi neticeler Hltlerln 
mDblm bir ekıeriyet temin ettiğini 
göst rmektedir. Fakat bu ekaeri• 
yet yalnız başına kabine teıklll 
için klfl deAlldlr. Bu aebeple 
Hitler fırkaaının H08'•nberg fır
kaıile yani mlllly•tp•rverler ile 
me1al birlitl yapmuı :ıaruridlr. 
Hltler kabine tqkllioe ancak bu 
ıuretle muYaffak olacakbr. iki 
fırka tlmdlkl halde kabine teıkW 
makıadile ltillf etmit olmakla 
beraber bu ltlllfın herhangi bir 
hAdiıe karıııında bozulmıyacaj'ı 

Hitl~rin nl kolu olan Alman Hafi« 
Nazırı M. Görln6 

temin edlleme1. Bozulduğu takdfr.. 
de de Soayal Demokratlann diğer 
fırkalarla blok teıldl etmek ıur .. 
tile nliyete hakim olmıya çalışa• 
caklan aılklrdır. Bununla beraber 
komUniıtler böyle bir teıekkUllln 
haricinde kalacaklan ı,ın Yaıiyet 
yine kartıık demektir. · 

Berlln 6 - Siyaa1 mebafil, 
intihabat netlcHlnln millt bOkfı
met için bir muvaffaklyet teıkil 
etmekte olduğu ve bu muvaffa· 

. ( l>namı 8 inci Hyfada ) 

Fransa Korktu, Muha
rebe {aklaşıyor MU? .. 
Parla, 6 ( A.A.)- Gauteler, Hillerciliğin Almanga'Ja ileri ,itmesini 

endi,. ile ta.kip etmektedir. intihap mücadele•inin ve reg oermenin 
tabi oldup ,erait Jolayısile evvelden tahmin hiç tc müıkül olmıgan 
neti~ler ka,.,uındo hagnt gönn-ilmemekteJir. 

Gazeteler, Altnllnga'da Hitlercilijin ifrat derecede inkiıaf dm.esinin 
Aorupc ml/ıa için teılcll etmekte oldujn tehlike ile rneızul ol· 
rruıkt•dır/ar. 

Eko dö Porl g•zetesi, aıalulolci satırlarla matbuatın mütalaasına 

t~rceman olmolctoJır: "Halihazır, •ilahları bırakmıga mü•it delildir. ,, 

Buhran Vecizeleri 

- Eh arbk qı. açılcL, keutllk 'Oltadaa kalkh demektir. Bakıa
•• fU rfclea .feadl bir tlft kel .. t•..ı al41o 

1 



2 Sayfa SON POSTA 
cc:: ~======:==================================== 

[ i0ıkı? Sesi )
1 

Ço uk Bahçeler· 1._~~-~- . • . - ·. . .. - • . • ... . ..... ;,- ...... . . 1 . ,... " 

::~;~~~Çı::;~::;ı·:: Def terler Nasıl Çalınmış ? 
'i1~~.,. ~-:··ı.·~~:a :~::.. Polis Memurlanna 1500 Lira Rüşvet 

BU Be1 (Kılı~ otlu Dlva y la 

alı~;:, .. , __ '',. "04 1211 Teklif Edenleı· Yakalandılar 
mO.t ibel bOyOkferl H 1alıiplericllr. 

Çoai 1 ı ıu b ı •• ·ıtuı 
J•tittlrm k fıfr ntananerllk nzlfe· 
•ldlr. Bilhaua ki al& ç klar1 
ıarmek ı-Butm k la r T kQ 
Ylcdan borca ur. Edlrnekapıclald Ba• 
lumovel bir çocuk bahçeal yapmış, 
belodi7e de ÜÇ' 1erdo çocuk parkı 
J•ptıu7or. Ba banketler ~oeukluı• 
anıla m•ta 1 olmıya baıladıtımızı 
ıatterdl~ içi ta dire •• sniııce 
deter. .. 

N rl B. ( Topçular lneilitö~k 19 ) 
- Klmaeaiz çoc kJar cemiyetin 

mahdu. 8 lar• bakmak, bunlan 
eemly te bayırlı btr r 11zuv yapmak 
lbım r. Ea 1 d leri Is çocuklar 
için bhçok t yler •• etıPltlo.r. Şlm
dikl Himay 1 Etfal, Hlltliahmu, 
Çocull Dot ve Bala evleri EY· 
lıafın yerin[ tayor. Baıka me 
1 ket seng 1 rl bu gtbl nu
aeıol • eberrulai 1 parlar. Bızinı 
&engi 1 imiz de k lert l aç ah, 
aok ldarda kim• iz ve gıcl .. ız i'•H 

artar ahdırlar. 

* A t O n B.y ( ah met 
AkbıJ1k n) 

- Ço le parkı f~ yo tm-. G r. 
han p rkındaklnd de ada akılb 

latif do edilemiyor. Buradaki salın• 
caldarda Hkallı cbekler oynuyor. 
Şimdi teh'rdo Uç tane çoc k parkı 
1apıhyormu'4 Bu ıayanı takdirdir. 

* B. ( OatCdar ÇaTCf(!ero 92 ) 
- Ka çlar a2. Hkia[ lfbi er 

all• ıayfıy•J• pkAm17or. Yazı aile
ler çocuklarını g ıdirm k v bava 
aldumak için çocuk parklarına f v
kafido ihtiyaç v rdır. Bc!edly d 
bunu takdir ctmlf • tehirde o, park 
7aPtırmıya karar Ter iştir. 

Şüphe Edilen 
Bir Ölüm 
Hadisesi 

Altsuayda Huldslbey apartı· 
ananda otura11 Muatafa Beyin 

«l yaşl rrndakl refikuı Cemil 
nf ehhar H. ye dl gt\D evvel Fa-

l 

• tra v y te•a kuf mahal!indo 
Ubendiı S ley an Beyi evinde 
r çocuk d Urmüştür. Fazla 

kan kaybeden Cemile Hanımın 
yatı tehlikı de görUldüğll için 

lia ekiniıa haıtanesino kaldırıl-
11uş Cemile H, dfuı ha t n•de 
.efa et Iıtir. H tane mlldllrlUği 
Mliddeiuınumlliğl haberdar tmiş
tir. Adliye doktoru Hikmet B. dno 
8ğleden sonra ceıedi haatnnedo 
muayene etmif v morga nak
lin 1 ga lermiştir. Müd
df i umumilik tahkikat yapmak· 
ta r. 

Bey ilunda T çdar a zahirecilik ve makam.-
CJ Y pan Y 1 Raka .e Y 01'.gf Raka biraderler 

m OrlUğU odacıu Hasan Efendi bu defterled 100 
lira abilind ırdıiJnı itiraf etmiftir. Bu mada 
Gal ada berb rlik apan Yorgi Efe dl Ziya Beye 
mnracant ederek Raka biraderlerin bu meseleyi 
kapatmak için l 500 lira rüşvet vercıceklerinl alSyle
mittir. Zi a Bey bu rilşv ti aldığı takdirde Yorgiolo 

gizli defter tUttukları hakkında Defterdarlığa bir 
ih yap l ıf ve a araştırmada birçok rumca 
~eft rler elde edilmişti. Ba hAdiıeyi bOtOn tafsilAtile 
ilk defa gazel miı haber vermişti. Defterdarlık bu 
defterleri tercllme eftirmİf ., 167 bin liralık bir 
Yergi matr in te bit olunmuştu. Bu sırada defter
lerden bir kısmı qınlarak yerine m znmn resmi 
defteri konulm şfur. Defterdarlak tah ikatını bitir-

ne istifadeıl olacağım ıormuştur. 
Yorgi fabrikacılard n lOO lira 1 cağını aöyl .. 

m ve eıel yi bir hafta e el polise bildirmiştir. 
Po lkind b dür nkill Ziya B y bazı ma• 
murlarile g gO denbe.ri gec li :tll1 bu el ·n 
ta qgul b un du.. Nih yet Beyoğlu Mal· 

mlıtir: Ziya Bey kendisine daha fula bir para 
vereceğini adetmil vo rn~eti kabul edeceğini 

bildirmiş ve tertibat larak mütecasirleri yakalatıruthr. 
Haber aldığımı göre bu itte hizmetleri gör len 

p İ erk v rl ril uhbir Yor gi Efendiye 
ikramiye- erilecektir. 

Para Borsasında 
E~na,,,.,.·· 

rik 1l 

Dl Ha 1 f kilde 
ol ı yl ekted . 
fiaıl 16yledir: 

Düy D Muva hide 60,5, Mü-
. Anadolu 51, An•dol 

nedi 24,20, Anadol 
3,5 R meli im dif 

m91 görmliftilr. 

7000 Kelime 
Toplandı 

:ı deri • f !iyetl 
m yetle dev okt dir. Şirn-. 
diy kad r toplanan kelime mik .. 
tan yedi bini bulmuştur. Kelime
ler birkaç defa ıilzgeçlen geçiril-

ek ve ondan aonra tunif 
d" tedir. Toplana k ·mele .. 

rio v satl olarak yllı.do otuz 
beşind 11 istifade edil ektedir. 
Bazı kimselerin kal mak kelime· 
s' • kekmek. kömür kelimeainl do• 
k ir ind kull dı lan gö-
riilmilşt • 

1 amhk Ve uallimlik 
Maarif Vek!letf mu:ıllim oldukJım 

h lc!e camllerde imam ve nıilcu' h:: 
yapa lan ya uan li~i, yahut 
l m v miiuzlnli i: tercih tt elcri l 
bildirmiştir. Bu iİbi mu llimlcre ya
kıodn bu ıckil&e tebJigat yapılacak• 
tır. imam n Genialik • n (.. 

Um uin ualllmlikleri t rclh edc
~kltti a6ylen ekt•d·r. 

Gece Gelen 
Telgraf 
Nazım Hikmet Be Aley

hine Dava Açı dı 

Ta 
B ynelmile Sergiy iz 

De tira Edeceğiz 
Eyi d Rom 'da be e il 

bir tavukçula sergisi ~!::c 
ve bir do kongre toplanacaktır. 
HUkumetimiz d0 sergiye davet 
edilmiıtir. Her memleket yeti~ir
diği cins yerli tavukl rını bu ser
gide te.şbir edecektir. Bizim ta
vukçuluk atitüs gibi re 1 
nıU esaf ri "zde n"" b·rk ç 
cin A nup.a ta~k ı kJ rı tercih 
edil iştir. Yerli t vuklarımız re .. 
mi n csderd yer b m 
ve tiri dil emi 

it şartlar na ydu.. .,. 
hastalıklara mckavem~t edebCc:U-
ği yerli ta~ ki 
hal t rci •di iy 1 
rnlmddedir. Bu gid e 
meml t k yerli ta klan 
teşhir edeu rtir. Alikadar kim
selerin aaytedi •. e gar biz e 
Avrupa• da emuli' bul mı yan 9-

ıaf malik yerli tavuklar vardır. 
Bunlar enatifümllzdo tetkik edi
lcrelc ergiye ı;6nderi1 idi, 
m mi kelimiz lehin b cer yan 
u n abilir, mllkAfatl r da ka
zan rdı. Yerli cinmeri ara ınd 

bulunan ve silrmeıli gcblerile tan n· 
mış olan denizfi tavukların n çok lı·y

meHi "ldu :Yn if,. .. • o:flTfilme1<tedir. 

Milli Maç 
Türk Takımı Yakında 
Çalışmaya Başlay cak 

Mili Takımımwıı Mayıs uiha
yetlerin doğru Bulgar Milli Ta• 
kımile Sofya'da yapacağı maç 
için futbol federasyonu il hazır· 

lıld b lamlf r. 
Ôn fizdeki h ftad itiba-

r Fenerb.,hçe antrenl5r0nlln 
eur ti tınd ç Iıımağa bqlı

y ol Milli Takım, Fener, 
B • fı fat nbul Spor Y İmıirll 

cu ardan te kil edilecektir. 
dan başka 5 H zira d Ma

car! rla yapılacak maç için de 
Fener ahçe takı ı Kadık&yila

del i tadınd muntaı m n çaJır 
mny b b caktır. 

Takibat 
Yapılıyor 

Ticaret Odasındaki kayıtlarını 
ildi ay kta ticaret yapan 

b anretlc Oda aidatı ı ••r
mediği gibi kazanç ergi ini de 
Yerm m yoluna d6külen! bazı 
taci?Ier b kkında takibat yapıl
ma dır. Bunların Odaya kar 
dedilme el ri, Odaya kayıtlı olup 
muhttılif teahhlltlere giriJen tlcir
leri fitee · etm ktedir. 

n OdaJanna kayıtlı olmı-
y üteahhitlerin devlet taah-
hütlerin girememeleri hakkında 
bir kar alınması menubaha 
olm tad r. 

Ticarat Borsasında 
Dün Auadoludan latanbula 17 

vagon ve 1231 çuval bu~day gelmlı 
en iyi maUann okka.n yedi karat 
on bet paradan •atılmıştır. Dnn 
350 bnlya Bu!vad·n, Kntahya. tiftili 

kuruş, dört sandık Oıma:ıeli af-
onu 000 kuruıtaca. muam l• ı&--

r. 

Mart 7 

Günün Tarihi 

Başvek·ı Pş.nın He
diyesi Münasebetile 

At:aa 6 - Gaıotelerin Türkiy• 
Batnldll lımet Patanın Yunan Harp 
Malelleri Cemiyeti e yapmıt olduj'u 
300 Türk liran yudımdaa ı .• t
mekt• dirlu. 

Eatla l'aıeıb • Bu hareket, r-
f9Jden dyade iki memleket arasın
daki doatluk milnaaebetlerlnl kuv
ntlendfrmfy matuf bil' harekettir. > 

di1or. 

Zıya B. Ankaraya Gidiyor 
Belediyeye t takaa ve sair itl -

rint halletmek için geçenlerde An· 
kara1a [gide Belediye Fon itleri 
Mildill'tl Ziya Bey lkbaat Veklll 
Kayaerl'de bulunuğu için tema• edı· 
memlf n fatanbula dönmOştO. Ziya 
0.ybı 1 • aynı it rl takip etme 
için birkaç gOn a ra 
i'İtm .. ı muhtemeldir • 

Sah· n lh ca mnz 
Haber ldığımır.a göre sabun fab

rikaları, Türk aab larına bar mem• 
leketlerdo üfteri b lu m ı, bu 
auretle sabun ihracatının temini için 
teıebbOaler yapılma husu• nda 
Ticaret Odaaıca Gracaat etmiye 
karar •er ftl rdir. 

Kazanç uteh ssısfarı 
Dlln a led ıonra Def tcrd 

Muatafa Bey kazanç verı-ia ü 
hauıaları ı toplıyarak ühim bir iç
tima yap ı ve b zı li me Iu 
etrafında m t has a n fildrJ r"nl 
almıfttr. Bu içtim da Varidat Jildür 
Amir Bey d bul m ıt r. 

Cinay t aznunlan 
Mlddei u ilik •ve n 

Topkapıda inekçi • met A ayı 
8Jd0rmekle mllDW1 AbHo Efendi Ue 
kardefl R at'a ait tahkikati b tir
mit H kltıtlarloı Oçü c 0.brn
tikllt• • lftir. 

GayrimUbadiller omisyo 
Ga · ü diller ait • il · 

ıabımı o yl için teş • 
knl eden ko · ıyo dün ı bah 
Ziraaat Benka11nda Deherd r 
Mustafa Beyin riyasetinde top
lanmıı T yeni zı kar rl r 
alm11tır. Şimdiya kadar (360) bin 
llralık emlAk aahfmışhr. Bu tıı 
çok muvaffaldyetli l rak tol kkl 
edilmektedir. 

Gelen Seyyahlar 
Evvelki gün Avusturya vapu-

urlle memleketimiı.e g len 
lngiliz, Amerikalı Ye Fransız 
ıeyyahlar dnn şehrin bazi yerle
rini, mllu!eti, camileri Ye oayanı 
dikkat taribt bimıları gezmişlerdir. 
Bu 500 kifilik ıeyyab kafilesi dün 
akşam geç vakit, yni Yapurla 
Suriyo'y · h rekat tmi dir. 

Bir Şirket 
İflas Etti 

lera D İrHI ikinci lf't• Daire 
Balık Anıbit Şir tinin flaaına karar 
v:rcrıltti• Bu tirkete alt bnhkçı kayığı, 
af ye aalrenin de mO:uyed ile aatıl
maaına kanr nrllmfıtlr. 

Jc __ S_o_n_R_o_s_ta_n_ın __ R_e_s_im_J_i_H_ilci_ .. '!l_•_•_i_ı _ __., ___ P._tız_ar __ o_ıa_. _R_a_a_n_B_e_y_D_iu ___ o_r _Ki_ı_: -~) 

- Biıi 
Haaaa Bey. 

baıum çok fenalqb ••• Bir aydanberi y taye>r, ne 
JİY , ne içiyor .• 

• • • Geçc:ude bir doktor gc
tirmittiın .. Doktordan ne iıter e 
be2'enirrin ? 

... En son moda 
rınd n i&temeıin mil arbk korkulacak bir t•J' kalnıaıuıtl 

m c.m ala• 1 H:ı.aao 8. - GaaOnaydua dosturll 



Mart 1 

~----------------------., 

Amerika' ya 
Ne 
·oıugor? 

--------------------~ Kendinizi, btttUo dOnya hAdl· 
.. ı.;lnl bir bakııta ıeylr imklnını 
Teren bir rasathanede farzedinlz. 
G6zUnUzOn önUnden merakla ve 
lıeyecanlı ıinema sahneleri ıeç

tliioi a6rUraünDL Bir tarafta Al
manyada komOniıtl"rl• faılıtler 
botaı boğaza kavga ediyorlar. 
Öte tarafta fabrikalar durmuı, 
milyonlarca işıiz ıokakları doldur
•uı. Kafanızda birbiri ardınca 

btlyUyen fıtifhamlar hbıl otuyor. 

Fakat en bUyOk istifham tıa· 
retl, objektifimizi Amerikaya çe
vlrdijimiı zaman. kafamızı bur
kuyor. 

Dllnyanın bu en &eogia, en 
mamur ve en ml\reffeh memleke
tbae ne oluyor? 

Amerika medeniyet binaamın 

içtimai ve iktısadt temellerinde 
btlyUk çatlakhklar hlııl olmuıtur. 

Birleıik devletler• dahli deY• 
letler içinde birbiri ardınca mo
ratoryomlar ilin ediliyor, ban• 
kalar kapanıyor, ticarethaneler 
lflAı ediyor. Garp tarafta köy
IDler tarlalarmı terhin etmiılerdir. 
Bankalar merhun araziyi, mUıterl 
bulamadıkları için, aatamıyor. 

Viriciniya'da otomobil sahip
leri otomobillerini ltl•tmek için 
benzin alamıyorlar. 

Bazı garp devletleri dabllind• 
lcAğıt para yerine ıirketl•rin çıkar· 
cLğı kartlar, yahut tahtadan para 
kullanılıyor. Halbuki bugOn Ame
rlkada tedavili halinde bulunan 
kltıt paranın mikdarı her ıamın· 
dan far.ladır. 

Garp devletlerinde bnynk 
buğday mUıtabıillerinin ellerinde 
lkl senelik buğday Tardır. Bun
lara Htamadıklan için kömOr 
ıibl yakarak kullanıyorlar. 

iki •ene evvel haftada 10 
dolara çalıımıyan daktilo kızlar 
timdi haftada bir dolara razıdır
lar. 

Evvelce gönde Uç bet dolara 
para demiyen elektrikçi, ıobaca 
ıibi Hnaf buılln haftada ilç 
dolar kazanamıyor. Halbuki bir 
kaç Htıe evveline kadar bu lıçl
ler itlerine kendi otomobillerite 
siderlerdi. 

HulAaa Amerlkada hiçbir t•J" 
de sabit bir kıymet kalmamııtar. 
Eşya fiatlerl alttı.ttor. DDa 100 
dolara yaptırdığınız elbiaeyl bu
ınn 20 dolara ıabn almak mUm· 
kOodllr. 

Amerika hUldimetl Banka illa,. 
laranın 6nllne geçmek için bir 
Jardım komiteai teıkll etmlı Ye 
emrine 300 milyon dolar vermiıtL 
Komisyon bu parayı bitirdi. Fa· 

kat ihtiyaç kapanmadı. Bilakiı 
bUlUn devletler dahilinde halk 
Banl.a'ara '\cöm ederek parala• 

rıoı çekmiye çalış:yor. HUkOmel
ler moratoryom ilAnına mecbur 
oluyor Ye hergiln yUılerc• Banka 
lfllı ediyor. 

Botun bu haberleri okuduktan 
ıonra hayret içinde lnıan kendi 
"•ndioe aoruyor: 

Amerika nereye gidiyor? 

lzmirde Bir Kollej 
lıcnir, 7 ( Huıutl ) - Halk 

Fcrlcaımda dlln yapılan bir top
lantıda ıehrimisde .. Tan yeri,, 
İai•li bir kollej teaialne karar 
•wllmiftir. 

SON PO~T/~. 

[-R---es_i_m_l-iM __ a_k_a_k _______ ~--~~~a~-Ü-ç-h-sa_n_a __ J 

Bazı insanların ha7ab ka•w• .,. , lnaanlar Yardır ki biç ıH çıkar• 
mDcadele içinde reçer. madaa, hiçbir foye karıtmadan gün· 

lerlnl an• ederler. 

l 

Bir kmm in1anlar lae dalma bat· 
kalarının poflndea flderler. 

SON TELGRAF HABERLERİ 
' 

SON DAKİKA 

Yeni Bir Darbei Hükômetle 
Jeneral Plastiras Devrildi 
Vaziyete Jeneral Otoneos Hikimdir 

Atina 7 (Hususi)- Yunanistan'da 
karışıklık devam eylemektedir. Dik
tatörlüğünü ilô.n eden Jeneral Plas
tirasta devrilmiş, mevkiinden çekil
miş, Jeneral Otoneos geni bir darbei 

Jeneral Otoneos vaziyete hakimdir. 
Jeneralın riyasetinde derhal geni bir_ 
hükumet teşekkül etmiştir . Yeni hüku 
metin Hariciye Nazırı sabık sefirler
den M. Mavrodis'tir. Jenral Kondili& 
tevkif edilmiştir. Meclis martın 
26 sında toplanacaktır. hükumet yapmıştır. 

Bursa'da 
Yeni Bir Koza lstasiyonu 

· Yapılıyor 
Ankara. 7 (Huauıl) - Ziraat 

V &klleti on bin lira aarfederek 
Buraa•da kıtlık bir ipek ko
za•ı lıtaayonu teıiılne karar 
Yermiıtir. 

Ziraat mUteba11111 profes&r 
Halke gtlmlı ·re lıe baılam1tbr. 
Almanyadan yeni Oç profe.6r 
daha ıetirilmektedir. 

Erk·ek Kız 
lzmir ( Hususi ) - Kalada bir 

k&ylO kıza kay delikanldanndan 
birlılne nlıanlanmııtır. 

iki genç bir mllddet ya•uklu 
kaldıktan sonra nihayet nikAbla• 
rı kıyılmııtır. Fakat ••• Gelin Ha· 

namın erkek olduğu muıyeneal 
ueticeainde anlaıılmıttlr. 

Yeni Kararname 
Ankara. 1 (liuıual) - lktı .. t 

Veklleti ıon kontenjan llıtealnde 
vaki bazı yanlaşhkları taahih 
makaadil• bir kararname hazırla• 
mııtır. • Bu kararname çarıamba 
rDnD . icra Vekilleri heyetinde 
mOzakeH edilecektir. 

Türkiye - Irak Gazi Günü 
Dostluğu 

Berut, 6 ( Huıuar ) - lrakın 
yeni Roma aefirl ıabak Bq Vekil 
Nuri Pı. ıehrimlze r•lmfttir. Nuri 
Pı. kendiıile " Son Poıta na• 

v " mına görDttDgUaa ııman bana 
dedi ki: 

" - TOrklyenln ve Tllrklye 
Hariciye Vekili T enik Rllttll Be-
1in lrakın Cemiyeti Akvama firitl 
mOnaHbetil• izhar ettikleri do,. 
tane hl11iyab Irak Meclisine arzet

tJm. Bizim komıu Tllrkiye Cllm
huriyetl ile doıtlutumua ilelebet 
devam edecektir.,, 

ispirtolu Benzin ---
Layiha Baıvekilete Verildi 

Ankara, 1 (Huıual) - Benzi. 
ne laplrto kanıtmlaıaaa hakkın
daki kaoUD llyihaaı Baıvekllete 
teYdi edilmiıtir. Yllıde karka ka· 
dar benıine lıplrto kanıtınlabl
lecetl llyihada taarih edilmit. 

fakat kat'I niıbetln tayini bOkü
mete bırakılınıtbr. Halen lapirto 
lstibaallbmız benzine ancak yUz· 
de on aiıbetind• laplrto karııtı• 
rılmı11na mllaaittir. 

Parlak Tezahuratla 
Tes'it Edildi 

Bolu. 7 (Huaual) - Daa Do
luda Gazi bayramı gtınO Japıldı. 
Gece Ye ınndOı emaalm teza
hDratla derin ıeYinç duygulan, 
minnet •• ıUkran blalerl izhar 
edildi. Gaıl HL ne t•llP'aflarla 
arzataıimat olundu. 

İzmir'de 
Belediye Halka Balık 

Dağıtaca~ 
t.mlr 7 ( Huıuıl) - Rukfeller 

mtleueaeıl heHbıaa Yananiatan
dakl bataklıldan kurutmıya m .. 
mur profeaar Rayl ıeldL Kurutul
makta olan batakhkları ıezdl 
Tatbik •dilen uaulO betendi Ye 
ıonde 68 allrfe yiyen tatlı ıu 
ballkları ı&nderecejinl YadettL 
Bel.diye bu balıkları tekalr ede
cek 'fe havuzlarına koy•ak lzere 
ahaliye datatacaktır. 

M. Çermak Öldü 
NeYyork, 6 - RelalcOmhur 

M. RuıYell' e yapilan ıuikaıtte 
•tır ıurette yaralanaıa Şikaıo 
Belediye Reiıi M. Çer.mak 61-
mnıtllr. 

İSTER İNAN İSTER İNANMA! 
Dünkü ıuctt>l.rcen birinde tfSyle blr haber nrdu 
"bkln itlerine bnı HhtekArlıklar karıttıtı için 

mGlklJ• mGfettitlitl tarafından rlıterllen IG.um 
Oıuin• ıal ataca aranmıya batlaaan aıara atika milıHi 
memurlaıındaa Tevf k Efendi bulun•mamıtbr. lımu• 
den kaç'ıtı nyabut bir nele aaklandıtı tahmla 
•dllmektecfü. 

Teyfik Efendi, tahkikata n tnkif edllecetlnl bab., 
alanca mGH itlerin• Hrfedllmek Oıere eli•d• bulunan 
250 lira aYan11 alarak ortadan kaybolmuıtur. • 

Fakat bu hldlHala hanrf t•blrde YUkubuldatu 
, ... t.de yaaılmadıtı•• aar.. bunu• kolay kolay 
ketfedll•bllHetlne, 

t T R l I f'Blt iN N ~ . 

dııj •• 

Münderecatımızın çoktu
§undan dercedilememiş-' 
tir. ,.,, .... 

inhisarlar Vekili 
Gazetelere Beyanatta 

tulundu 

Şehrimizde bulunan inhisarlar 
Vekili Ali Rana Bey 'fuku

bulan beyanatında eıcUmle demir 
tir ki: 

"- MDteha11ıs heyet lobiaar
Jar ldareainio teşkilAt ye fabrika
larını, mevzuatını "fe .. ir Halla 
itlerini tetkik edip bunların hangi 
cihetten ıslaha muhtaç olduğuna 
dair rapor yerecektir. 

inhisar idaresinin bazı tesf..
tmda yapılması ıarurl olan ısla· 

hıtın bu ıene yapılacağını Omlt 
ediyoruL Yeni blltçede propa· 
ganda Ye 1trgilere iştirak için de 
tahıiaat vardır. Tuz fiaUerinln 
tenzili meselesini tetkik ediyoruL 

Bir Tevkif 
lımir, 7 ( Huıuıt) - lzmtr 

ıabık iıkln memurlarından Ah
met Bey aahteklrlık maddesin 
den te'fkif edilmııtlr. 

Münhal Meb'usluklar 
Ankara 7 ( Huıual ) - Halk 

Fırka11 yakında mllnhal meb'u,. 
luklar için namzetlerini illa 
edecektir. Namzetler meyanında 
Pertev Paıa ile sabık Ardeba11 
meb'uıu Tahıln Beyin de bulu
nacağı tahmin edilmektedir. 

Gayrimübadiller 
Yeni Bono' Çıkanlmıyacatı 

Anlaşıldı 
Ankaraya tltmft olaa ıayrl• 

mllbadiller heyeti avdet etmlttlr. 
MeYcut bonolar bltmlt olduta 
için yeni bono çıkardmı7acalt 
anlqılmııtır. 

Bir Kaza 
AyYanurayada oturu Hayko 

ilminde blri aarhot bir laalde 
tabaacaıım karııtanrkea at.. .ı .. 
rak bacapdan yaralaamıfbr. 

Sahte Polia Müfettiıl 
Zabıta Slrked civarında bir 

çok kimseleri dolandıra• Ye ke.
dlılne buan aYukat baıan de 
Poll• mDfettftl ıllsll vererek 6t .. 
kini berikini dolandıran Ali Riza 
isminde birini yakalayarak tahki
kata bqlanmıtbr. 

Sarhoşluk 
Deli Ziya lımlnde bir adam 

urboı oldutu halde db ıabah 
TetYiklye camiinde arapça ezan 
okumıya teıebbDı etmfttlr. Dell 
Ziy• mOddei umumilii'e Yerilmiıtlr. , 
Hanımlarımız Gittiler 
19 martta Marailya'da topla

nacak olan beynelmilel kadınlar 
konferanıına lıtirak edecek olan 
murabb1tlarımıı Umia Refik 
ve Seniha Rauf Hanımlar dOa 
Marailyaya hareket etmiflerdir. 

Cavit Paşanın Cenazesi 
DDo vefabm teuıllrl• yazdı

tımu 16 IDCI fırka kumaadaD1 
Ca'fit Pap dla •eraalaale defo .. 
&lmiftir. 
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Memleket Manzaraları 

Bigada Hararetli 
Bir Maarif 
Haraketi 

Biga, ( Huıuı1 ) - Şebrimlı 
bu ıeoe Maarif 1&ba1ında çok 
mcı'ut bir netice elde ettL Mek• 
tep inşaata itibarile adeta bllyUk 
bir rekor kırdı . Çanakkale kaza• 
ları araaında kazamız kadar yeni 
m(.ktep loıa eden Ye mektebi 
çok olan kazamız yoktur. Şimdiye 
kadar 25 köyde yeni mektep 
inşa edilmittir. aynı zamanda bir 
çok ilk mektebi daha yapılmıı 
"Ve bazı mektehler de ortamektep 
olacak bir bale ifrağ edilmi,tir. 

Maarif yolondalci bu hümmab 
faaliyet çocuk Yelilerini Ye halk,· 
mızı çok mntehaHil etmektedir. 
Halkımız da elinden gelen yar
damı esirgememektedir. Halk bil
basaa g{ln geçtikçe artan mektep 
binalarını gördükçe göğall kabar
makta Ye yardımlarını daha ziyade 
fazlalaşmaktadır. 

Şimdiye kadar 25 k6yde yeni 
mektep inşa edilmit bulunmakta• 
dır. Bu ıcne de Fili, Danişment, 
Rekmezli, Kuruebe, Maksudiye, 
lakender, Kaldırımbaşı köylerin-
de birer yeni mektep yapılmıştır. 
Gerlengea, Dimetoka, Ağaköy, 
Dereköy ve Savaştepe köylerinde 
de birer yeni mektep yapılmak· 
tadır. Merkez kazada da 6 ders• 
haneli böyllk bir mektep yapıl· 
mıttır ve Karnbiga mektebine 3 
dershaneli yeni bir kıs m ilAve 
edilmi1, DomJupmar meldehinin 
de Ortamektebe tahvili tekarrilr 
etmiştir. 

inşaat Maarif Mimarlığı tara• 
fmdan daimt bir kontrol altında 
bulundurulmaktadır. Bigada mek· 
tepsi& köy kalmamı' gibidir. 

Polatlı Kadınları 
Peşte malla 
Gezmigecek 

Polatlı ( Huıuıl ) - Belediye 
mllhim bir k~rar Yermiı, kadın
ların don, peştemal Ye futa giy· 
melerinl menederek manto veya 
çarşaf giymelerini emretmiı, em
rin derhal tatbikine ba,lanmıştır. 
Belediyemiz hararetli bir çahşma 
yapmakta~ır. Eski •• k&boe tarzlı 
fır.olar yıktırılmakta, yenileri yap
tırılmaktadır. Mektep çocuklarının 
kazadan vikayeıi için demiryolu 
altmdan geçmek Ozere bir yeralb 
yolu da yapı' acakttr. Belediye 
kaaabamn elektrikle tenvirioi do 
düıOnmektedir. ----

Gelibolo'da Orta Mektep 
Gelibolu (HJsuıi)- Maarif ve-

kAlati binası Gelibolu vilAyeti tara· 
fından temin edilmek ıartile bir 
orta mektep açılacatı bildirilmi.ş
tir. Haber Ge!iboluda bnynk bir 
aevioç uyandırmııtır. Gelibolu 
adeta bir bayram yapmaktadır. 
Muha1&bel busuıiyo binanın hazır 
ol ~uğuou bildirmiı ve binanın 
muhtelif resimlerini aldırarak 
Maarif VekAletine göndermiştir. 

Zonguf dak'ta Tali'fi Bir Amele 
Zonguldak (Huıusl) - Erzu

rumun Eıpir kazasından Zaam 
oğullarından Mustafa ldria üç ay 
evvel buraya gelmiş bir fırında 
aydı 15 lira ücretle amPlelik 
yapmıya başlamııllr. Bu ıaf kalpli 
amele laliin bliyük cilvesine maz· 
har olmuş piyail .., O kazanmıştır. 

Mustıı fa ldrisin Ayyıld ı z: ma• 
ğ<!:ı.asından sat.n aldığı bilete 
5 bin lira isabet etmistir. Derhal 
ikr ıoiyes:ni alınıştır. 

Düzce'de Alış Veriş 
Havat Çok Ucuzdur Fakat Ticari 

Muamele Durgunlaşmışbr 
Dnıce, (Ha- bıçakla at1r ım-

ıusi) - Son gOn- rette yaralam1.1br. 
lerde b ura da lamail yakalan-
alış veriş dur- mıı ve adliyeye 
gunla,mııhr. terli mittir. 

Manifatura, tu- DUzce'deNehlrda 
hafiye, bakkali· Bulunan C•••I 
ye ve saire gibi Düzce {Huıa· 
eıya ahı •erişi ıt)-Bundan nç, 
durmuştur. Ayna Uç buçuk ay ev-

vel ortadan kay-
zamanda tahsi• bolan Ahmet fa-
Jat zamanmda mfndo bir köy· 
yapı lama dığın· tGnlln ceHdl 
dan muhasebel DUzca'yl lktye ayıran Asar ırm•Oı Dokuz değirmenler 
hususiye iki aydanberl muallim• eti 20 kurup aatılmaktadır. cl•annda nehirde bulunmuıtur. 
lere maaı verememiştir. Maa- DUzce'de Bir Clneyat Yap.tan muayenede Ahmedla 
mafih şehrimiz çok ucuzdur. Bu Dlızc~ (Hoıual) - Danyeri bet yerinden, bilha11a kalbinden 
itibarla geçinmek kolaydır. Bir YUrliklerk6yllnde bir dnayet of. yaralanarak GldıırOldnkten ıonra 
okka mısır altmış paraya, buğ· mut Çörek oğlu lımail bir tDtlln nehre atıldığı anlaşılmıt tahkikata 

• 
day 3,5 kuruşa, yağ aekseo beı, kaçııkçıl ğı ihbari yUztinden Ah- ve cinayeti yapanların aranma-
fasulye 4, koylJD eti 35, aıgır met oğlu Yusufu abdeıt alırken ıına baılanılmııtır. 

Ceyhan'da 
Faydalı Bir Sıhhat 

Sergisi Açıldı 
Ceyhan, ( Huıusf) - Bu hafta 

kasabamızdaki sıtma mücadele 
dairesinde bir sergi açılmış. bal· 
ka sıtma ve mücadelesı hakkın
da fikir verecek birçok gllıol ve 
caniı re1imler devletin bol bol 
ve bedava dağıttığı envai illç\ar, 
s•tnıayı nakledea sivri sinekler
le mücadelede kullanılan eczalar 
ve aletler teşhir edilmiştir. 

Doktor Raf et Ahmet Bey 
bUtün ziyaretcilere anlayabile• 
cekleri Usan ilo hastalığın ebem• 
miyeU, korunma Te tedavi uıul• 
lcri1 mGcadeJe yollan, dairenin 
bir ıenelik mesaisi hakkında iza• 
hat vermekte, bunlann hlikft. 
mete kaça maloduğunu 16ı~er
mektedlr. 

Bir memurun lılnden millete 
hesap vermeai, ha11atan kaza• 
mızda korkunç bir belA olan 
ııtmayı yenmek için devletçe 
yapılan ma1raf ve f edaklrlığın 
azametini göıtermesl balkı ,ok 
müteba11is• etmiştir. 

Sıvas'ta 

Sığır Vebası ile Mücade
leye Girişildi 

Sıvaa ( Hususi ) Üç ıen• ev
vel ıarktan t elerek Anadolu'yu 
iıtilA eden ı ğır vebası yolnstO 
olan vilAyetlerimizl de ıarsmııb. ~ 
Senelerle devam eden mücadele· 
ler neticesi a-eçen ıene önU ahnır 
gibi oJmuı ve son ıawanlarda 
ise Sıvasla beraber bnuın TUrki· 
yeden ı·ğ r vebası tamamile zail 
olmu,tu. Fakat &eçenlerde yapı
lan tahkikat neticesinde YilAyette 
11ğır vebaıın n gene zuhur ettiği 
anlaJ lmı,tır. 

Yeni mllcadele tcşkilAtına 
haşlanmış, Vekiletin bulaıık has
talıklar şubcıi mUdürll Sıva1a 

gelmiştir. 
VilAyetin birçok kHyferlnde 

hAlen haıtalığan gizli olarak de
vam eylediği Ye bu bapta tah· 
kikut icraama başlandığı haber 
alınmıştır. Hastalığın hemen or· 
tadan kaldırılmaıı lçia kat'ı ted-
birler alınmııtır. · 

Kayseri Halkevi Himaye Heyeti 
.. 

Kay•••lde Glydll'llen Çocuklar 
Kayseri (Husuı1) - HalkeYi himaye heyeti çok canh bir faaDyet 

•arfetmektedir. Heyet Tacettin ve Cumhuriyet mektebindeki fakir 
çocuklan ayırmıt. himayesi altına almıştır. Bunlara elblıe, ayak kabı 
tevzi edilmi~, ayrıca mektep leıYazımın1n temin edileceği do kendilerine 
bildirilmiştir. Kayseri Halkevl himaye heyetinin faaliyeti pyam 
takdirdir. 

hıııit't~ 1 
Talebe.er Yerli Elbise 

Giyecekler 
fzmlt ( Huausl ) - Şahrlmlı 

Ortamektep mlldOrlnğO son za• 
manlarda kafi bir emirle bntoıı 
kız talebelerin yerli malı önlllk 
ıiymeleriol tamim etmiştir. 

Mektep mndnrO yerli malı 
giymediği için birçok talebeleri 
geri döndUrmllf, mektebe alma
mıştır. Bu hali gören ana ve ba· 
balar mektep idaresinin dilekle
rini yerine getirmiye mecbur ol· 
muılardı r. 
lzmltte Müsamere Verllecelc 

lzmit ( Hmual ) - lttibaupor 
kulübü marbo on beiinde bir 
mUaamere verecek, beyaz kahra· 
man piycıini temsil edecektir. 
Aynı gUn Herekeıpor kullibll ile 
bir de maç yapllacakbr. 

lzmlt YltA,et MeclJ•I 
lzmit ( Huıual ) - Umumi 

Yiliyet meclial işlerini bitirmiı 
ve içtimalarana nihayet vermi,Ur. 
Halk Fırkası tarafından mecHs
azaların• fırka binasında bir zi· 
yafet verilmiş, ıamiml ve faydalı 
haabihaller J&Jnlmııtır. 

Mersinde Dut Yetiştirilecek 
Menin ( Huıuıi ) - VilAyetl• 

miz, ıebrimizde dut ağaçlarmın 
çoğalm~ıı ve ipekçiliğimiıin y6k· 
ıelmeai için, Antalyadan dut 
fidaolan getirmiyo karar vermit
tir. Bu fidanlar, bahçelerinde 
dut ekmek •e yetiflirmek lı~ 
yenl•r• verilecektir. 

Mardin'de 
Bir Tüfek Kaçakçısı 

Yakalandı 
Cenuptan kaçak tDfek aetlrlp 

k&ylülere satan Sawrun Kodi 
köyünden Ha1an oğfo Mehmet 
iıminde bir tüfek kaçakç ıı dün 
Mardin' e yakın T ohup köyllndo 
jandarmalarımı• tarafından g-5-
rlllmiiş, dur emrine ıilAhla mu
kabele etmiştir. V ukubulan mllıa· 
demeden ıonra kaçakçı Mehmet 
ımı olarak ele a-eçirilmiştir. 

Mardlnd• Orta llnektep 

Şehrimizde bu ıene bir Orta• 
ıuektep açılmasına karar veril
diği hakkındaki Maarif Vekile· 
tinin işarı halkımız ve gençlerimiz 
tatafından 1evioçlo kartılanmıttır. 

Aç :acak mektebin te1iı maı• 
rafı huıusl idare btltçeainden te
min edilecektir. 
Merdlnd• Çekirge MUcadeleel 

Vilayetimize merbut Kızıltepe 
kazasında 932 aeneıi lptidannda 
bqlamıı olan çekirge mOcadele
ainin hafriyatı ikmal edilmiıtir. 
Fare mllcadeleai aıaml faaliyetle 
devam etmektedir. 

Edremitte Kaçakçı Bir Kadın 
Edremit, ( Hoıual) - Tuzcu

murat mahallesinden lzmirll Ha• 
tice Hanımın evi zabıtaca arana• 
rak 25 fişek tntftnlo 420 yaprak 
kaçak sigara kiğıdı bulunmuıtıır. 
Kaçakçıhk yaptığı anlaşılaD Ha· 
tice Balıkeaire ~öaderllmiıtir. 

t Wfü 

Ev Doktoru 

Diş Bakıını 
Ve Sıhhatimiz 

oı,ıerln bozulması ba,lıea lld 
aebepten Heri r• r· 1 - Teaaddl, 
2 - Temiz'lte dilıkabixl lr. • 

Bu 1ebep:eri korunma çarelerlyle 
birlikte anelmek l•terlrn. 

Tel'addi; çocuk ıahimde iken •• 
neaia ild Yilcudü b .. lemek lçm ıııda 
urfi1atı fÜphuiı ki aiyadeleıecek, 
belld de Hnenin bGnyeıi it. barlle 
çocuk daha rahimde iken lbım ol
dutu sıdayı birçok lmkinııdıldula 
alamayacaktır. Bu mahrumi7ot ya•• 
runun hayatınca kendini takibedecelc 
ilk fldyolojik, talisizliktir. Binaeft&• 
leyh dotmak ilure olaa 1anularını 

bu talisialiklen korumak iatlyen aa-. 
baba her ıeyden ~•ve) srebe olan 
annenin 11da11na bOyük bir ehem• 
ml1et vermeto dikkat etmelidir. 
Tabii bu ııdalar lAaletıayin değll, 
miıtehaHıı bir doktoran taH y~ı .. 
rlae l'Öre tanzim ve t•darik olun• 
mahdır. 

İkinci aafha da, yani çocuk dor 
duktan ıonrakl vuife, tttfkat hiıle• 
rine ı3nl0nde yer veren anneye 
aittir. Bu safhada vuife çocuğun 
11da1ına ve atzın temı:ıl t ine dikkat 
etmek ıuretiyle, lkl tekil an:eder. 
Çocutuo en mükemmel l'ıda11 fÜP" 
heaıı: kJ ıihhati yerinde olan anne• 
ıinia bizzat vereeeti ıOUldOr. Buna 
Ulsumıuz yere ihmal eden anne hu 
halde yavruıundan ıefkatinl e1İri .. 
mit addolunabilir. . 

lkinei safha, çocutun apına ve 
•t•ı• temizlitine itina ile hatlar. 
l7l aıda almıı bir çocuk altı aylık 
iken dit çıkarmağa batlar. Bu dişler 
a1la kendi haline b1rakli mamahdır. 
Çocuğun ilk 1ıda1ım tetkil odeaa 
aütün aa"lı:da haııl edeceğ• mayalar 
ma ve çocuğun çocuk olmak ıtiba• 
rıl• her ,eyi nA'&ına alıp götürcb l• 
mek ihtimali de, onu birçok mik• 
raplarla temasa getirir. 

Bu temasların ilk ve rııaaleHf 
menfi tesiri, yavruya birçok ızhrap• 
lar ver melde beraber dişlerinin çQ• 
rllmHini intaç eder. Buna mani ol• 
mak için çocqkun ağzını behemehal 
ıünde hiç olmazsa iki defa temi11 
kaynatılmıı bir tülbendi 1/3 nisbe
tlade ıu ile karı9tlrılmıt oksijcnJI 
ıuya batıraı:ak yıkamak liumdır. Ba 
temldiğe hatta çııcu~un ağ'Z.lnda h .. 
aüa ikl tane dit varken bile batla• 
malıdır. Kendiıini bcnılz idrak etml-
7en& Zamanında bu temir. ite ahşaa 
yaYrU atn. hıfı:ı11ıbhatine bu •~retle 
ahtanf olacak ve bu itiyadını ~mrO. 
nin aonuna kadar mub&faaa edl:!celrııı 
tir. Aııaenin vaı.ife1i çocuk kendi 
atzını temir.llyeb . ıecek b r hale r~ 
lınceye kadar, en 8'al1 bet yatına 
kadu dewam etmeli.dır. Ba yaft .. 
ıonra çocuıun tek.ine uygun ufak 
fırçalar tedarik etmeli ve ııbhl her
banıl bir dit pastesiyle apını ta• 
mialemeainl kendıı•ne ötretmelıdil'. 

Gıdaıuaa ehemmiyet Yerilen Ye 
temizlitin• itina olunan bazı ditlet 
vardır kı bunlarda da ditlor n çürQ. 
dütl •• kendılitınden harabiye 
dotru l"ittiklerl aörülÜJ'. Bu ke} fıyet 
ditlerin ıeklllerinden ileri srelir. 

Dlıler ıekilleıinl vücudun çocuk
luk devrinde dikkatsizlik yüzünden 
kaybederler. Umumi bir kanaat ço-
cuk ditlerinin kendJliğinden çıktıta 
rlbl kcndllitind•n döküleceği •• 
binaenaleyh yapılacak biç bir t•J 
bulnnmadığı, naaıl oisa ailt dişleri 
yerine batkaları çıkacatı için ağrı• 
yan bir dıti hemen ft!da etmek yani 
çıkarmak 11.zım ıeld1ği merkuind .. 
diı. 

Dlıleria hı'ı:ı11ıbha11 için annelere 
dOıten vazifeler meyanında arı:ettitim 
uauUerleı ıilt dişlerini tabll Cimh 
milddetınce muhafaza etmek müm-
kGadilr. Vaktinden enel çıkmıı ••J• 
çıkarılmıı bir dit tüpbe1iı ki ağı:ıda 
bir boıluk bırakacaktır. çocutaa 
muaJYOD bir yafta çd'a~aca~ı dite• 
bir dit bu boşluktan kolayhkla ıübo 
edecek n ditl•r ağızda yerlerini 
bislm hatamı&la değ" ştiroılş olncakbr. 
Fakat bi)lbara uaHa o noktadaD 
pkmaaı llzımgelen daimi dit yerlnfa 
ba1ka11 tarafındao i~gal adılditl 
cihetle utradığı mukavemet tulrile 
ya dudak n yahut damak tarafın• 
elan bir çıkıı yeri arıy.scak ve ora• 
dan sübur edecektir. O z.aman a~ıada 
muotaaam dit ero tesadilf o!unamı• 
yacaktır. Şeklini bu suretle kay• 
beden ditlcr hazım keyfiretınde 
mulubillerile tema. edemiyc:ceklerin• 
dea nıifelerini liyıki e yapamamıt 
olacaklardır. Bu t~ki.deld bır oğxıra 
bıfzıuıbbuına ne kadar dikkat 
olunsa ririntilerine ve çıkınhlarınf 
hrça tamamen tuir edemiyeceği ıdeı 
dltler kolaylıkla çürümiye maruı 

kalacakbr. 
Şadiye Mu1ıiddi11 
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(Siyaset Alemi l 
Katliamı 

BABİC:I TBLOBAPLAR 
• 

Andıran 
Bir Muharebe Geri Çeki iyor Çiniler 

Çin • Japon mubarebeıl, denli .. 
blllr ki 1.k aafhuında Japonlann 
1':at'I zaf ırile net' ce!endl. Bundan 
ıonra ne olabilecctinl Allah bilir. 
Fakat Japonlat, Çini HHlı bir •urette 
ezip boykotaj mcaelealnl halletmeden 

Japon Tayyareleri Çin üte-
itin peş'nl bırakmak istemedikleri 
için, harckltın Şimali Çin denllea 
uh:ıya intikal etmeıl, Pekin n Ti· 
Jen • Çin'in de işgal olunma11 milm• 
kündür. Fakat bu. bir muharebe 
de~ildir. Bir katliamdır. Zira Japon• 
luın karımnda Çinliler o derece 
lc:z, o dert>ce vaaıta1ız bir yaziyet• 

ma·diyen Jo o 
Pekin 6 - Çinin 9imal cephe• •IWll"""~-,..--.,--~-----=----------. 

tec!irler. Size, YH yeti eaah bir 
ıurctte göstermek için, bir ecnebi 
•asetealnla bu mub.,ebeler llaklunda 
nıütnhedey• mGıteait mal6matanı 

ealclediyorum ı 
.. Çin .. Japo• erdulara araıın-

tlakl zıddiyeti daha iyi r8rebllmek 
lcln bu orduların atet hattına na1ıl 
eephane y•tlttirdlkl.,.ial hllmeli 
ll:ııumdır. Bu iı lcla Çinlller binlere• 
de•• kul'anırkea Japonlar, alb te
kerlekli, modera kamyonlar lıletl• 
rorlar. Yol kolu derlnlltl 1600 metre 
tutaa b3yle bir kam10. kıt'ua ırör
dGm ki Man~urlni• •udaımıt kab 
~amurları Qaer ade top, mtllalmmat. 
Hker naklediyordu. 

Bu nakli1e kollanıma yanında 
ıırhh otomobUler nrdır. Ba oto
mobiller, Çin ılperlerln• yıldırım 
ribl u!dırmakta, bu arada da kendi 
piyadelerine erzak Ye cephane Yer
mektedirler. Bu .ılrate lhtlya~ Yar-
4ar. Çünkl Japora aakerleri, aoa 
derece çabuk llerlemekledirler. Se
bebi de, buzların çöziilOp orta• 
lıtın bir çamur deryaıı hal:ne ı•I· 
ftıeıinden eYnl hl bitirmektir. 

MeHll Llng • Yuan tehrinln alın
muı, aöıterilen ıüratin ne kadar 
büyük olduAunu rayet kuvntle ifade 
eder. Ön kuvntlerl Jeneral Hattorı'· 
Din Uvuı t~tkll ediyordu n kam• 
fonlara binml~lerdl. Şehre ıcksen 
ki omctrcl:k bir meaafede idiler. Her 
taraf tenha görünüyordu. Birdenbire 
Çinin•r aa1clandıkları yerlerder. fır· 
ladılar ve Japonlara tiddet l bir ate9 
l~blar. Bu alet ynf{muru ıki •aat 
ıürdil. Mutaarraz kuv\•et fena b r 
ırıevkie düımilttG. Bu ıırada, b:r 
Japon hava fılo unun hırıltılı mo~6r• 
rerı i4itıldl ve boınbalar ıaz açlar• 
rnadan duam etti. Aa aonra Ç nii· 
ler daj'ılmıf, orta.akta ne in1andan, 
ile de bayundan eser kal!Damıştı. 
Kaçanların arkuına da zırhlı oto• 

, 1 

moblller takıldı. O a-ün ak9am Ozcrl 
Ling • Yuan ıehrt Japonları• eline 
weçiyordu. .. 

Bir tek mOsadPm• tafı·ııtından 
da görülüyor l<I bu, bl.r muh«re~e 
değil, yukarıda kaydettıA-im i' b bır 
llatllimdır. - Silreyya 

TEFRİKA 

alndo bOyük kaı g ışalıklar !:üküm 
aürmeKtedir. Bu havalideki Çh kuv· 
vctJ4ri ricat etmekte, kilçQk gruplar 
hıı inde Ç::ıgnr eyate lne kaçın .. ğa 
uğrn,ma ı,tadır lar. 

Johol'doki Çerıg mıntaka1ına Ja• 
pon takY·ye kuYvetlerl rBnderılmıt
tlr. Bu ku•votler, yeni bb müdafaa 
hatlı 1apmak iatiyen (;inlllere yeni 
Ye kuvYetll bir taarruz yapmıtlardır. 
Bu kanlı mOcadelealn neticeıl bennı 
belli defl!dir. Juaa Len•o hattında 
8 .. at ailren feci botuemadan aonra 
ıehir Japon kunelleri brahndan 
tahrip edUmittlr. 

Japon tayyareleri b01Dk bir f:ıa· 
liyet r3ıtermekte •• Çin mfinııkııle 
batbau ailtemadl aureth l:ombard .. 
man etmektedir. Muharebenin bat
l8dlfı rDnden baa-On• kadar Çinli· 
lerln zayiata 12 bin auı, mecruh ye 
raiplen ibarettir. 

Tayyareler ÖIUm Saçıyor 
Pekin, 6 - Diln Jcholden relen 

haberlere g8ro Nanpinıde birçok 
muharebeler olmuştur. Bu mınta {ada 
Japon kuvvetleri uzun Yit çet n bir 
mOcadeJeden •oara Çinllleri mevzi• 
lerınden cıkarabllmitllr. Japon tay• 
yarelerl blJhaua her tarafa ö lüm 
aaçmakta n bütün Çin hat 'ını ı·d· 
detle bombardıman etmektedirler. 
Tayyarelerin himayesi altında çarpı· 
IJan jıoıpon kuvntlerl Pengşuan lati• 
kametinde ilerlemektedirler. Japonlar 
Sı Ftıng Ku bokc1Z•na vAınl olmutlar• 
dır. Ş mdi büyilıt aed iln önünde 
bulunmak ta dırlar. 

Ç n!Uer MUtees!r 
Ş nghay ve Nankin'in rcımi Çin 

mah!tf il, Jehol'ün merkezinin itgl\11 
do1ayıılle bllyük bir toea10r içindedir. 
Gıızeteler, bu Yaı.lyet do'ayııile DJt• 
lıılıyft Nazmnan iatifa edece}~ni JAI• 
maktadırlar. 

ıÇlnd• Badbınr 
Çin milliyetperverlerinden Maliye 

Nıı:ı:ırı M. Sung deml:,t:r ki ı 
- Aık~rl reialerimi• 18 inci •• 

J9 uncu asrın harp uaullerinden 
vazgeçmiyecek Ye ordu' arını aart 
eHılara göre teçhiz etnılyecek o'ur• 
Jaraa Ç nln müdaf aa11na im kin 
yoktur. 

M. SunR, Ç nin kendiıinl yelae 

(Duamı 8 incl sayfada ) 
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İBTİY AT ZABİTi 
ROMAN 

Muharriri : BUrhan Cahit 
Bu hiılerime rağmen kuru balığını tahayyül ederek yediğim 

bakla bet lokmadan fazla boğa• bu kuru bakla kurtlu değil mi? 
&ıından geçmedi, Biraz da yavan Karavanada pİfİp sararan kurtlar 
tayın geveledim. tabağın içinde adeta aovanda 

Komtu köşkteki piyano de· pişmit kıyma gibi görllnllyordu. 
wam ediyor, bUtOn Erenk&y bu Akşam bunlardan kim bilir 
ılir ve musiki ahengi içinde din• kaçını yerniıtim. 
l•niyordu. Bulanan midemi bastırmak 

Geç Yakte kadar bOtOn genç- için bomen ağzımı çalkaladım ve 
lik hayal ve dOşllncelerile pencere- yıldınm gibi bahçeye indim. 
nin önilnde yalnaz kaldım. Ertesi Ondan ıonra tabldotun yeme-
ına yine uzun bir ytırllyllş ve ğlnl de elcktiriksi~ yemiye tövbe 
talim vardı . .Erken kalkabilmek etmi~tlm." 
lçin hemen yatağa uzandım. Talimglhta karannaya alt 

Kalk borusu karargihta 18• bat ralar pek çoktu. l,in blSyle 
babı haber Yerirken ben de ef· glllllnç taraflan her glln g&rllJ. 
ratla beraber ayakta idfm. mekle beraber alay emrinde her 

Derhal tıraı olup bahçede sabah birçok emirlerden ıonra 
laaıır duran b&lllğe iniyordum. gilolDk ( kalori ) bah11 de 2eçl-
Akıam yar1 bıraktıiım kuru yordu. 
bakla bili pencerenin 6nUnde Artı,< Jemek llıteıl ye!İDe 
idi. Giderayak onu bir de illn• 
dllz göı:ll ile görmek ı,io eiildim. muayyen bir kalori miktarı ,ıs .. 

Ne ıöreyim. teriliyor, fakat huna• ne oldufu 
Alqam mehtaba Urfl, piyano ıöylenmlyordu. Bu kalori miktarı 

4laıi1erek •• Adada barbunya IOD umaıılarcla e&at batın• 750 

··~ -----

l\•uı .1.a hu • •• 
.Mill11tl~r Ceıniyctlnlo kara~ı ve Japonyaııııı .Milletler CBrnfyetinl tork. et· 

m,.eı Oıı·rıno, Millet•er C"'ııııyetl ve beynelınllel siyaset ile Japoııyanın 
mUııasol.ıoti hir ko,ll ile f:ır ı d'l9mnnlığı 91kliııde tem•il edılmektedir. 

Amerika'nın Mali Vazi
yeti Düzelemedi 

Altın İhracı Menedildi Ve Bütün 
Bankalar Kapandı 

Nn)•ork 6- Son gOnlerdekl ban
kal .. r l.ıuhrnr.ı Ye ikhaadl hercnmerç 
Ü:r:er ndcı altın Ye irÜ Üf ihracat na 
ambargo konmuştur. Bu husuAhki 
karar d:ln gece mcriyet ınevkiine 
girm ·,tır, bu karar, müttehit hükö· 
mete, mi'letin altin ihtiyat akçe eri 
üzerine mutlak bir konlrol aalihiyetl 
vermektedir. 

Perşembe gDnüne kadar milll bir 
bankalu mo:-atoryomu ilin ed · lmiş• 

1 t"r. 'HfikQmcte para yerino Takaa 
J
1 
Oduı şahadetnameıl ihraç hakkı da 
verilmiştir. Bu tahaddnameler •im· 
dilik mUtedavil akçe )'erine ıreçe• 
eektir. 

Banknot n her nnı para ltball 
menedilmi9tir. Ambargo pertembe 
gilnföıe kadar deTnm cdccekt r. p,.r• 

1 

grama düşmüştü. Kalori Alman 
çorbasını anlatıyordu. 

Tabldot uıulU bnşladıktan 
ıonra zabitler bira:ı ferahlam şlar• 
dı. Bu jıe yine ihtiyat zabitlerin· 
den lut'aların talim tıluinde pek 
muvnffakiyet glSstererniyen arka
daılar seçiliyordu. 

Bunların işi de •htıbaşıhktan 
farkla deiildl. Hergiln liıte yapa· 
cak Oç kap yek bcyenecek ve 
bunun harcını levazımdan, çarş.• 
dan alacak hHap tutacak, arka· 
daılarını memnun edecekti. 

TalimgAhın mllhim Uç ıubeal 
daha vardı. 

Bunlardan biri ( kaylt •• ka
bul ) b&lüğO, biri misafirhane 
biri do Boıtancıda deniz kena
rında Horoz Ali Paıa kısıknnde 
ki karantlnehane idi. 

Taırad&n i•len ilk namzetler 
bir iki hafta karantinada kalırdL 
Onların hali pek kötU ldL 

Oradan kurtulanlar GlSıtepe 
il• EıeaklSy arasında Yirao bir 
k6ıkteki ( misafirhane ) ye ıelir
Jerdi. 

Burua al•il kararglh ılbl bir
ıeyd. Mnaafirhane de iken 
aamaetler muayeneye aevkedilir, 
muracaati olınların anuıu tetkik 
edilir •• bUtfta muameleli bittik-

ftmbe gUnU, Relalcilmhur M. Ruzvel• 
t'ln ko:ıgreden Kanunu Esasi çerçi• 
Ye1l lçindo bütiln salahiyetlerini lıtl· 
yeceti ı6ylenmoktedlr. 

BUtUn Bankalar Kapandı 
NeYyork ye Şikago ihtiyat banka• 

Jarı Uo Kal"fornlya YO Ritmand ban• 
kllları hariç olmak fizere d ğ•r büUln 
bankalar, moratoryom milnaaebetlle 
kapatılmışbr. 

Altın Mikyası Te .. kedllecek MI 
Bankalar mahafılİ, M. RuneJt'ia 

beyanatından altın ırıflcya1ının terk .. 
dllcce~I manasını çılur\Daktadı hr. 
Ancık bu tedbir bankalar morator• 
yom• llftmanına mnnhuır kalacaktır. 

Hazine Nazıra M. Vodln beyanat• 
ta bulunarak, Amerikanın altın mik
JHını terketmiyeceğinl, yalnız Ame• 

ten aonra kayıt ve kabul bölO
ğUne r5nderilirdl. Miaafirhane 
hayatı pek keyifli idi. 

Talim yok, ııkı inzibat yok, 
elbise yoktu. Herkes muayenesi 
olup vaziyeti anlaşılıncıya kadar 
burada ense yapıyordu. 

Amma n numaralar ieliyordu 
ne numaralar. 

Meıihat memurlanndan hoca 
efendiler, Liseden çıkm11 tnyıliz 
monıerler, Fransız mektebinden 
i•lmiı Rum, Yahudi, Ermeni ço
cukları. 

Garip bir tesadllf. BirgOn mi
aafirhaney a bir meb'uı bile gel· 
miıtl. Bu (Trayan Nail ) isminde 
Manaıtır Meb'uıu bir Rum idi ki 
yeniden meb'uı aeçilmediği için 
ıube yakaaına yapışmıf, Hukuk· 
tan çıkbğını görllp hemen talim
ılha dayamııh. 

Zavallı meb'u• Çragan ıara
yından, Beyotlundakl apartıman
dan bu harap k6fltlln çDrnk tah
taları llıerin• dllfllnce ... kına 
döamnıuı. 

Trayaa Nall Efendi karaYana 
Jemedi. Bir ikl ıec• u1uyamadı. 
ıonra da, galiba itini uydurdu 
ki ortadan ka1boldu. 

Miaafirbanedeld llril ukerlik 
haa pçmi7orcla. 

..... . 
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Annemi 
Evden 
Attılar 

" 22 yaşında bir ienclm. Ot 
aene evvel nvdiğim bir kızla 
e\ l.mdim. Bir de çocuğumuz oldu. 
Hayatta annemden baıka kimsem 
olmadığı için o da bizimle bir
likte eyoı evde oturuyordu. 
Mea'uttuk. 

''Fakat yakında askere gide
ceğim için, kayınpcderim, asker
liğim ~bitinciye kadar, kar mı ve 
annemi onların evine bırakmamı 

teklif etti, kabul ettim, etmez 
olaydım. Kaynanamın evine ta• 
ıındık amma, aradan biraı ıa
man geçince annemi ıokağa 

attılar. Annem ıurada burada 
1UrUnll1or. Kazancım ayda kırk 
lirayı S"eçmiyor. Anneme ayn bir 
ev tutamam. Kanmı da baba11mn 
evinden alsam, yakında ukere 
iidinc•, onun da hali ne olacak. 
Bir çıkmu içindeyim"/., 

L. il 
Bu ıencin vaılyetl, aakerliğhıl 

yapmadan evlenmiye kalkan bO
Uln gençlerin yaziyetinin aynidir. 

Bence bu iencia yapacağ1 
ıey, annesini kayınpederinln 
evinde ıeaıiz ıadasız oturmıya 

ikna etmekten baska çare yok· 
tur. Kansını Ye çocuğunu da, 
annesinin habn için, aefalete 
allrllklemiye mezun değildir. Bir 
adam, kızının kaynanasına da 
bakmıya mecbur edilemez. 

HA.·BıTEYZE 

rlkan paraunın kontrol altına ahu• 
mıı olduğunu a6ylemltt1r. 

Buhranın Akl•lerl 
Tokyo 6 - Burada bütiln e1hana 

boruları bugiln kapalı kalacakhr. 
Boruların aç .Jma11 Amerikanın va• 
dyetine bafllıdır. 

:iavana 6 - Boraada •• ecnebi 
dlJyizl Dzerin:le muamele yapılına11 

Gob,'da llln edilen moratoryomua 
dnamı mOddctlnce tatil edilmiştir. 

Porto Riko ada1ının her tarafın• 
da 3 rOn mllddetle banka morator• 
JOmU ilin eallmi9tir. 

Am ... ıkedakl Altın mıktarı 
Nnyork, 6 - Amerlkada bugCln 

bili 4.300,000,000 dolarlık altıa 
mevcut olduA-u a6ylenmektedlr. Bu 
miktar, bDttın dilnyadakl ihtiyat alhn 
miktannın Oçte birinden faıladır. 

lımall Hakkı Bey fıminde 
i•nç bir hulcuklu kumandandı. 
Maamsfib ıece nabeti burada da 
vardı. 

SilAh olmadığı içln viran k6f'" 
kOn cümle kapısında bazı gece 
cübbeli bir hoca, bazen g5nilll0 
bir Galatasaraylı, ~bazen kasketli 
bir Roberkollejll, elinde bahçe
den kesilmiş bir ağaç dalı oldu
ğu halde n6bet bekliyordu. 

(Kayıt ve kabOl) b510ğ0 bir 
geçit yeri idi. Buradaki hafif 
taUmler öteki bölükler için hazır
lık mahiyetinde idi. Bunun için 
kadroıu iOniştL 

Muamelesi de çoktu. Buradan 
yetiıenler on iki bölilğ• takıim 
oluyorlardı. Onun için kalem da· 
lreıi 111DhimdL Hem kalem odasa
nın yaı:ıcılan itibarile de mühimdi. 
ÇUtıkll l.tanbulda kalmak, her 
akıam köıknnde kuıttlyD yata• 
ğına aitmek yolunu bulan n• 
kadar paıa ıade, bey zade varaa 
mHell eıki aadrazamlardan Ki
mli Patanın mahdumları r.ibl hep 
bu kayıt 'f• kabul blSllliDnOn 
kalem odasına cırai edilmiılerdL 
Kapıdan ıöyle bir bakan mabut 
Babalinia Amedl kalemini buraya 
nakletmit sannederdL 

( Arkau nr ) 



• Sajfa 

Dünya Hadiseleri 

•• 
Harp Uzerinde 
Derin Te'sir 
Yapan Bir Kadın 

Bi.lyOk harbin neticeleri oı_. 

Urtululdulu rinde çok bOyUk 
.,.. • J tHiri 16..0len bir 
AOÔlsınu• k d b ld.. a ıa, undaa bir 

" mftddet enel Al-------manya'da umumi bir allka11zlık 
içinde dOayaya 16zOnD kapamıe
br. Bu kadının adı Uzbet Sayd
ler' dfr Ye çok kunetll bir mecl
JOm olmakla maruftur. Lizbet 
Saydler fakir bir maranıozua 
kı11 idL Ktıçtık yaıında, gelecek 
wkuat hakkında pyam hayret 
bir laabetle kehanette b•lunu-
7ordu. Bu 'kızın t6hretl o derece 
7ayılmııtı ki lmperatorun emrlle 
ltlr ılla Potadam Askeri Kuman
danlıfına dav~t edilmlf •• onda 
kendiıine bazı ıualler ıorulmut
tur. Bu kıs, daha o zaman, yani 

1889 da, 1914 mubarebeılnln 
patlak vereceiinl •e harbin iki 
afuıtoa ıOnQ lllo olunacajım 

16ylemlıti. 

Medyom kadının ıaımaz ke
••netleri, Alman Erkim harbiye 
Relal Fon Moltke'yl bu kadınla 
ıok 7alundan alAkadar olmıya 
H•ketmiıtir. Ve bu aurotle, Liz
bet Saydler meıhur Mam mu-

laarebeaialn cereyan ettiği filo• 
lerde Fon Moltke'nin yanından 

ayralmamıı ve onun na1lbatlerlle
dlr ki Marn muharebeal idare 
edilmlftir. BilAbare bu hAdiH 
ıayl olunca Fon Moltke aleyhinde 

bllyUk bir cereyan uyanmııaa da 
lı lıten ıeçmit bulunuyordu. .. 

Çin - Japon muharebesinin 
baılama11, bllyllk Nnayl 

--y;-0-1-a-sı_n__ Nblbl olan dev--
Jetler için aon 

__ Hı_a_,_P_I __ , derece kblı bir 

it olmuıtur. ÇnnkO mühimmat 
fabrlkalan ıeceli, gtındUılO çalı.-

maktadırlar. MeHIA lngiltere fab
rikaJan, geçen bir ıen• zarfında 
Çin b0k6metlne 7,755,000 tüfek 
mermial, Japonya'ya da 5,361,450 
mermi aatmıılardır. Bunun bari
dnde 1atılan mühimmat ıualardır: 

Çin için: 2000 obOı mermisi, 
101 kental lıaret fiıeif Ye bomba, 
196 kental L arut, 2788 kental 
70kıek lıtialll mermi •e daba 
ltlrçok ıilAh •e top. 

Japonya'ya lıe: 19 bin paket 
fltek, 180 bin lcapıOI, 138 kental 
lpret fıteği, 4909 kental yük1ek 
lftJalll fitek, 30 batarya dai 
topa, a7rıca 11160 luıiliıs liralık 
.ahimmaL 

* 
Panııı Ticaret ve Kitap 

Mecmuası, (1931) teneain-
0/cugan d~ blltlha F ran-

" 
/ lut H da neırolunan 

em • - eaerlerin bir li .. 
l•rd• teainl veriyor. O 

aeae budaa kitaplann adedi 
(9822) dir ve (930) HDHine na
uran (646) kitap faıladu. 

Bunlann ( 2656 ) 11 roman, 
(828) 1 terctımel hAI, (802) ıi tari
hi eaer, (708) 1 doktor kitabı, 
(604) tanesi dine mOtealllk, 
(568) 1 hukuk kit•bı, (47 4) l içti
maiyat, ikbsadiyata aittir. (403) 
kitap lae tiir •• tiir nazariye)_. 
rlni ihtiva eden eserlerdir. Aynı 
aen• urfıoda lae Amerika'da 50 
binden faıla kitap denmiyı l•yık 
..., taboluamuıtur. 
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TARiHi MUSAHABE 
Kari Mektup/n,ı 

Hasbinallah-Hepsini Allah ••• Belediyeden 

''M•• •f P il H J N• J Bir Rica UDJ aşa e emna arının Jyet eri Akıara71n Horhor cawddealnia 
r_ parkı dlfenmlye bqladııını tOk-

F isi t, Kendileri İse Fisiktir ! ='.·~0~~r.;r: .~:.t::j~:~ 
tt melidir. Bilhaua Horhor çeım .. 

l.tf pdat devrinin tanınmıı pa
ıaları araıında, bau garip huıu
aiyellerile dikkati herine çeken 
bir ıima •ardı: 

Erkim harp mlrll•aa Mllnlf 
PaıL. 

MOnif Pqa, AYrupada oka
muı, "fllaunu aakeriye"yi o vak
tin muharebe kurdu sayılan 
ecnebi jenarallarıodan tabıil et .. 
miı kıymetli bir aıkerdi. Fakat 
MUnif Pqa, aıker! meziyetlerin
den ıiyade hafiflik aayılabilecek 
kadar i•rip bareketlerile maruf
tu. Eğer buınn aat olıaydı mu
hakkak kl •silahlan bırakma" 
konferanıının en aletli taraftarı 
olurdu. ÇnnkO pa~a daha cıa
manlar aiJAHuu tecerrlll etmiıti 
Reaml Ooiformı11 llzerlode tah
tadan bir kılıç ta11r, .... ıımlık 
rHml lliıl,,ne bile bu meıhur 
tahta Julaçla lttlrak ederdL 

O denin, ferik rlltbeıine 
eriımlyen aıkerl Omeranın ukal 
bırakmamaaı, hemen, hemen 
kanun derecuinde bUkmO cari 
bir uıuldll. Ukin MOnif Pqa ta
nkatlardan birine menıup oldu
iundan bu sımni memnuiyet• 
rağmen aakal bırakm19tı. Her ak
ıam, Üıklldardaki evinin cİYarında 
bulunan bir camide namaz kıl
diktan ıonra menıup olduğu 

tarikatin ufiritlerile ıeç vakte 
kadar zikrederdL 

MOnlf Pt- bu ylbden birkaç 
kere Sultan Hamide jurnal edll
miı, " kuvYel kudılye •• mane
.tye" Ilı .. Yıld:z ıulyı pvketilı
ti•aıı" nı yerinden aaraacak kadu 
coıtuklan haber verilmiıti. 

Blr cuma geceal idi. Sellm
hktan d6nen Mnnil Paıa, ı•ç 
•akit e'llae ıltmlt •• 11rbna 
aba•ını, batına da araldyeainl 
ıeçirdiktea aonra zikrettikleri 
tekkeye yollanmııb. 

O akıam tekkenin iyin geceai 
oldupndan ıima'bane çok kala
balıktı; tarikatin btıtnn mOritleri, 
baıta Mtınlf Paıa olduğu balde 
meydanı doldurmuılardı. 

Vakit rece yarıııoı bulmuıtu. 
.. ZikrO ve talt" bnton cuıuhuru
ıu ile devam ediyordu. lıte, tam 
zikrin bu en hararetli anında 
tekkenin elimle kapı•ı 6n0nde 
bir fayton durdu; içinden ı•nç 
bir zabit atladı Ye o aıracla kapa 

Küçük Aktör 
Ve Köpeği 

Knçllk F oony F erry Dç yaıın
dadır. Gayetle aeıbur bir alne
ma artiıtldir. BnyOk bir erkek 
sılbl l(iylnmlt kendinden bOyllk 
klpejinl 1eıdir17or • 

• bepalDI Allah... .. a c•Ylnnk 
tifahl raporunu Yerd& 

- MOaif Papya emlrlerlDid 
tıblit eyledim. Fakat pqa
nın, •hepılnl Allah ... ,, diyerek 
aebbl ıetm eyledili maruadur. 

Oıktıdar mutaaarrıfı, hiç fOp
healzkl emir zabitinden daha ie
ıllıardı •• bu fibl .. meaaili mD
himme,, nin •• •elinlmetl blmenent,,• 
den çakacak lbHnlann beaabını 
herkesten iyi biliyordu. Eaaıen 

Mllnif Paıayı enelce birkaç kırre 
jurnal etmiıti. Binaenaleyh ada-

ille Sofular cadduinl birler 
tlrea ıok ltlek cadde pek harap 
ltir laaldedlr. Boatan duyarJ•n 
jılolmıı •• laemea bemen 1olu 
kaplamııtar. Pek as himmet lati-
1en ba 7ollana da aaura dl)t. 

kate aluamuuu rica ederi• 
eleadim. 

Akaaray lluratpata mahallttl 
lıl. Şllkra 

Moreftera Gazetl Ve Mektuplar 
Geç Ge!iyor 

Bmadaa d&rt beı ay ene! 
POlta Ye telıraf ldareainln bir 
emri Gıerine mektup •• ıaıete 
kara tariklle i eli yordu. Halklll 
Ye alakadarların müteaddit mO. 
racaatlan berine bu uaul kalk• 
mlf dulz tarikile de poıta g&a. 
derilmeıine mOıaade edilmlftl. 
Hem denizden bem karadan ... 
lea poatalardan çakan mektup 
" suetelerl ••ra numarulle ta
ldp etmek lmkln haricidir. Ça .. 
ka kara tarikiyle gönderilen blı 
ıuete deniz tarikile ıanderilı .. 
lerden çok ıeç kaldıtı için ıale" 
tı mıraklılan aır• ile gaıete ta
kip edemiyor ve mektuplarda d .. 
hl ayni 7olıuıluk vaki olduju• 
daa it ıaç aahipleri bu yOıdea 
hau mllıküllta maruı kalıyorlar. 
Poıta Ye Telgraf idareıi MDrefte
ye kara tarikile poıta g6ndermek 
DaulllnO laivetmeli •• deniı ta
rlkile gönderilmeıinl tamlm et-
melldlrler. 

lJOre"ttede hlr karllniı 
mının ıetlrditl haberi bulunmu r ] 
bir fıuat bildi; bandlol telleJlp, _ Cevaplarımız 
pullıyarak eııia bir jurnal •llcuda _ _ 
ıetirdi ve bu jurnalı, ••Mabeyni ~-.li-"-,-k-ta-,-,tıı.-g-.. .>-r-111-ıU-IJ-.. -d-ıU-~r-d_e_n-Şe .. • 

hllmayunu feyı meıhun ., a bir rife Hanımaı 
ubudiyet telgrafile bildirdi: - Bu babiı etrafında o kadar 

- " Münif Pata Ye bempala- çok yuı yazıldı ki okuyanlar da, 
rmın niyetleri fuit Ye kendileri Jaıanlar da bıktılar. Maamali .. 
faaıkbr. KuYYtl kudalye Ye neYmit olmayınız. Bu it IOllları .. 
mane•lye Ue yıldııı aarlyı ıevket ıelmlı bulunmaktadır. 
lhtivuını maazallah yerinden aar- * 
aacak kadar cotduklan g 6r0ldtlk· 
te def'leri için bir adamı mahna 
ıGnderilerek h•raklb •akıalannın 
nıayı lllye maıayir olduta ihtar 
edildikte, •• beplinl allab. ... ,. Ml
ılllu Hbbtı l'l• •• beddualar 
eylediif ma 'raıı aadakattı rikibı 
kamortlbı hazreti tacid"rı aza
miye arzolunur,, dedL 
. Açık ıaz mutaaarrıf .a bu tel
ırafı ıarayda mOthiı bir telit ve 
panik doprmuıtu. Erteıi gtın 
Abdlllhamlt, Hr afOrOkçn••Ebulhll
dı"nıa•kunel kudılye •e maneri
ye,. hakkında reyini aldıktan aoura 
Münif Pa,.nın Acilen aefyedil
mulal irade eylemiıtL 

itte bu irade lizcrine ıaYallı 
MDnlf P• ıece yarı11 yatağından 
alıamıı •• ailHile bile g6rDıme
alne mtıaaade edilmeden Erıln
cana anrOlmnıtll. 

Mllnlf Pqadan aonra ayni 
menfayı ben de boyladığımdan 
merhumla 11k, aık g6rliıtırdOk. 

MOnif Pqa, aOrgUu edilme
alne aebep olan meıbur .. ha .. 
binallah " mı her zaman tekrarlar, 
fakat her tekrarlayııının arka
aındaa Oıklldar mutuarnfının 
jurnalında yazdıtı ıibl, • ha1-
binallah " ın tahrif edilmlt ıek• 
Unl baatınrdı: 

- Hepıinl Allah ••• 
Nakleden 

Ahmet Nelm 

Fehmi n Ziya Yılmaz Beylere: 
- Hiulyabnız ıayanı takdirdil'. 

Bahiı kapanm•ı olduğu içlo mek• 
tubunm maaleaef aqreclileme41 
efendim. 

* Edremit Gasl tık m-.ktebfnde J61 
numaralı Ruhi Efeııdlyo: 

- Herıeyden evnl biç klm
Hnln yalan aöylemiyeceğine inan-
mak IAzımdır. Yalan ıöylemek 
en fena bir feydir. Daha 
fena bir hareket taaayvur 
edilemez. Bahaettiğinlıs bankanm 
blitlin muamelatı doğrudur. Pl• 
yanıo meHleaine gebnce muhak• 
kak her numara piyangoya ithal 
edilir. Kırk elll bin numarayı r• 
ıetelerde Din etmek imklnı yok• 
tur. Numaran ıın piyangoya ltbal 
edilmediji hakkındaki zebabını11 
taahih ediniz ve numaran ıın pl-
7angoyA ithal edildiiiae emin 
olunuz. 

* lbeantye'de .GUn Eri Bey: 
- Bahaettiğiniz hadiae ma .. 

leaef çirkin olmuştur. Bunun ga
zetede yazılması daha çlrlda 
olacakbr, her iki tarafın bOınO
niyeti aıiklrdır. Hadiıeyi olduju 
ıibl bırakmak daha muvafık olur 
kanaatindeyiz. 

FıUh'te Kimyager ll rabtm Beye: 
- Mektubunuz alik dar daire 

nezdinde takip ettiriliyor efendi& 
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işe Yarar· 
dın 

Hasan Beg cı

garasını yakmak 
İçin kibriti çaktı. 
Karısı uzakta 
otarrıgordu. oı -
d11ğu yerden olan• 

ca ne/ esile üfle
yince kibrit sön

dıi.. liasan Beg 

bir .sönen kibrite, 
bir de karısına 
baktıktan sonra: 

- Sen Alman• 
ga'da olmalıgmış-

&ın, dedi. Ragi1-
laidaki yangını 

aondürmek ıçın 

çok iıe garartlın! •• 

ı-.--Sa-hib~en zeki ı 
HHan Beyin komıuıu k3pek 

llıeraklııı lc:U. Bir ıUo Ha1an 
Bey dedi ki: 

Ben k6pekler bilirim ki 
ıahibinden belki 7111 kat daha 
ıekidirlcr. 

Hıııan Bey •ordu. 
- Sizin beıleditinlz köpek

ler de öyle mi? 

Yüzümüzü Güldürdün 
Dnn mizah muharriri matbaa

ya a-elir ıelmez cebinden cııara 
Paketini çıkarıp arkadaılarıoa 
ikram etti. Hasan Bey atıldı: 

- Ne o ilıtat, hepimizin yO
dnO ınldlirdDnl. Biz mizah aay
faıının çıkmaaına daha Uç gtın 
•ar zannediyorduk. 

Ortaköy • Aksaray 
Haaan Bey cuma gUon ya· 

J>ılan ıokak kotuıunu Bowiktaı 
kazanmıf.. 

Kim demlı efendim, bilA
ldı Ortaköy-Akaaray kazandı. Ben 
Peıinden koıtum koıtum bir tor
IQ yetiıemedim, ıon ıuratle gitti. 

Haaan Bey a-aliba ıözll yan
ht anlamıı AkHray-Ortıık6y tra111-
•ayına yetitemedij'inden babae
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HASAN BEY 
ÇIN-JAPON HARBİ 

' ' CEMlYETI 
AKVAM 

r "" 
Yalancının ' 

Mumu 
- Hasan Bey 

l>a:ıı müteahhitler 3 

ya:ıılıanelerini ka
pomak surt!file 

vergiden kaçmak 
i.temiş/er ! .. 

- E .. •onra ne 
o/maş? •• 

- Derken iş 

anlaşılmış, hak

larında talık,.kat 

gapılmıga baş -
lanmı1-

- Merak ecle
celc ne oar lı~-
rel ?. Yalancının 

nama gatsıga ko.

dar ganar / •. 

Zevk anın mirsidı ibretten temaşasındadır 1 

Şekerlf kahYe, sOtlO kahve, 
okkala kahH, batta nohutlu kah· 
veyi hem duymuş, hem g6rm0t. 
hem de fçmiıtim. Amma, bu 
yeni çıkan incirli dnıle henllz 
ne kulatımın, ne gözUmfin, ne 
do ağzımın bir llnıiyeti var J.. 

Serde biraı tiryal.iilik olduğu 
için kahve bahsinde kuru kahveci 
gibi, kahveye incir katmayı tek
lif edenler araaında ben de fik
rimi ıöyliyebilirim. Hem çok kıaaı 

" Bu iıten vazgeçiversinler.. ,. 
Niye mi ?.. Kahvenin zevki 

kalmıyacak ta ondan... Şimdi 
ha.na, ten de gırtlağına amma 
dllşkUnıUo diyccokıiııi.z. Hayır 
gırtlağıma dUıkDnlDğllmdcn de
ğiJ, ıevldme dtıılcUnlUğllmden ••• 

T aaavvur edin yemekten ıoora 
ıetirilen orta şekerli bir kahvenin 
çeıniıini acaba incirli kahvede 
bulmak mUmkUn mil ?.. Sonra 
yorgun eve dönerken k6te ba· 
tındaki kah•ede oturup kenarı 

,------------"" 
Neden 

Hatan Bey cğluna ıordu: 
- Tufan neden çok mOthiı 

olmuıtu? 

- O saman daha t•mıiye 
icat edilmemit olduiu için. 

incirli Kahve 
kulpıuz filcandan içilecek okkalı, 
k6pllkltl bir yorgun kahveainia 
tadı, kokuıu, ıevki bildltND 
&tekinde olacak mı? •• 

* "Tutup ke'ıln kentnodan prafet birle 
hOrptırdet " 

" Desinler sa>fe tcmekte bu emmi 
amma mahir ha ,. 

Diyen halk ıalrinin ıarafetle 
b3rpllrdettiği gayfo acaba incirli 
olıaydı bu ıöıll ıöyliyecek midil. 

Bir tarihte milıkirab menet• 
ler yine devrin t•iri: 

• Humlar 9lkHte clm tehi yok Tllcndu 
mey 111 

• Ettin etlrl JıabTt bizi bey umant 
bey 111 

Mıaralarile, biri ıitU ötekine 
kaldık fikrini !leri ınrnyordu. 
Ya kahYeyi de bulmasaydı o ıa• 
man daha fena idi yal 

* Kahvenin içtimai hayatımızda 

bftyOk bir me•kii •ar.. El'an 
lıtanbuluo baıı temtlerlnde sabah 

kah'feafne sf tmek adeti 
cuttur. 

met-

- Bir acı lrahyemld olıun 
içini •• 

Cnmlesl altemklr bir vuiyette 

yapılın davetlerde ekseriya ıöy

lenillr. 

- Bir fincan kabYenln kırk 
yıl batın vardırl •• 

SlSzl1 belki All'nin: 

- Bana bir kelime tsğrete

nln kırk Jıl k&leal olurum!.. De
diğinden daha meıhurdur. 

* Etmeyin, eylemeyin efendU .. 
rlm bu HYdadan vazgeçin Y• 
bilini• ki: 
• Ehli keyfin keyfini klm taıeler? > 

• Taze elden taze ptımtı taıe kahve 
tazeler ... > 

Y alnı• bir ıartla ki, içine 
hiçbir te1 katılmamıı olıunl •• 

PAZAR OLA 

ar---==sç;;; -- Bu Da Mı? 
- Haaan Bey gazetede oku

dum, Tokat Vali Vekilliğine tayin 
edilen bir zat trene hinınit. fakat 
tren altmıı saat teahhurle Tokata 

'farmıf··· 
- Ne dersin hazret bu da 

mı kırta1iyecilik yOzOnden oldu?. 

Ne dersin 
- Haaan Bey kadınların Am ... 

rikada pantalon riylp, sokakta 
ıeımelerİDe ne derain 1 

- Ne diyece~im en ıonunda 
onlar da adama bcnzedL. ...... ________________________ _ 

1 1 

..... ı~-H_a_ft~·-sı_n_d_a_.....;I~-· 
Her yaı ffaHa Bey aayflyeye 

rlder. Geçen JU da Sliadiyeye 
aitmlıtl. Gittiklerinfa haftaıında 
bnyok oğluna aordw 

- Ne yar, ne yok.. Ne Ue 
•akit ıeçirlyor, nasıl eğlenlyo,.. 
SUD 1 •• 

- Hiç baba. rezivorum. 
- Y aL. Hayret ettim L 
- Neyo baba?. 

- Ney• olacak, aen baıka 
Hnelcr sayfiyeye gittiğimiıln 
haftasında muhakkak birini bulur, 
Difanlanırdın 1. 

değildim yal .. 
Bir genç, Hasan Beyle 16-

rDımek illere reldi : 

- Haaao Bey, kızını bana 
Termiye 161 'fermi~tf n, halbuki 
haber aldım: Baıkasilo e•lındlri
)'Ormuııunuz •• 

- EYet ben aana a8a 'ferdim, 
bunu inklr etmiyorum ki .• 

- Peki amma kız nı bir baı· 
k11ile evlendirdiiine &• diyelim? 

- O bUıbUtlln baıka meıele; 
ben ıana ılSı verdim.. Hem ıöı 
Yerecek, hem de kızımı Yerecek 
değildim ya J •• dlyordu. 

-=================ı:aımm===============~==----==-==-=--======------===============~==================-

- k•rım muhakkak bu trenle geliyordur .. 
- Nereden anladan Haaan Bay?. 
- Tren on bef d•klk• .. cHdL 

NELER DEDiM 
Gitmedim dimyata pirinç var t1t6e; 
E11deki bıılıura egvallah dedim .• 
Tutmadım apartıman e11inı vor dig•ı 
Çocolclar guloardı ben aala dedim.. 

ilkbahar kav111ta masraf çoğaldı; 
Karıgı giydirdim uvkini aldı" 
Sonunda kesemin içi boş kaldı, 
Farkına flrınca ben •gvah dedim .• 

Bilslifniz azıttı işi Afacan; 
Bir kadın ıörünce d•gar heyecan, 
Anladım . büyüdü artık babacfln, 
Haline baktım da n• küstah dedim .. 

Boı 18/a lüzum gok sıra özümd•, 
Dellşti bir anda dünga gözümde, 
Bir mana arar&an ıimdi sözümde; 
HtJr ••f•r fİgemem h.n kiildla d•dlm .. 

P. O. H. 8. 

( ~.--------

- Oh artlk ilkbahar aeldl. letedljiimlz gibi 
soyunuruz. 

- Ensenden r•kahyaca1tn tarkanda deAll•l11 
aannaderlm. 



ION •OITA ... ' 
F=~~~~~~~~E!E~~~~~~~=--~I 

Kahraman bir Tllrkla maceraları içki Aleybtarlan Güzel 
Bir Müsamere Verdiler KIZIL KILICLI ·ASLAN 

~ 

6 Yazan : Öıner Rıza -Ei5~~ 

Fırt na tu 
Ortalık Zifiri ir Karanl ğa Boğuldu 

Çiçek'le Tek·n ·Ne Olmuştu? 
Bab m ağaların Tekinle konuş· rife hareket edecek hale gelm~ 

malarını emretti, onlar da ba· dim. Haydi Tekin ırel, iurubu 
basının neler bırakbğını anlat· birlikte seyredelim r 
talar. Servetinin bOyüklüiüull Ben dona kalmııtım. Fakat 
anlata anlata bitiremediler. kendimi topladım Ye: 

Savgilimin baba11 bu tafai· - Pekalil gidiniz, yaloaı 
IAb can kulatile dinliyor dikkat edin de Oşlimeyin! dedim. 
•e lıtibaaı kabardıkça kaban· Gittiler. Fakat bir aaat geç-
Jordu. Hatta bir aralık Ata Bey meden mlithiı bir fırtına koptu. 
Tekiu'Je lltife etti: Ortalık zifiri karanhj'a boiul-

- Ayol ne duruyonun? Niçin muıtu. Gök anrlüyor. dolular 
kızımı iıtemiyor1uo? dedL Sonra yağıyor, acı Ye aert rOzglrlar 
kendine gelerek babama dlSndO berıeyi kamçılıyor, herfeyi aar-
•• illve etti: ııyor, yıkabileceii herıeyi yıkı-

- Şu oğlunla kızımın dOğll· yordu. Çiçekle, Tekin henll:ı 
nDnU çabuk yapalım. Y okN bir dönmemiılerdi, d6nemezlerdL 
mımi çıkması muhtemeli Maraklandım Ye ıDt nmeme ne 

- 4 - yapacağ.mı sordum: 
Seyyahın Mezarı - Git, ara, yardım et! dedL 
Erteıi glln erkenden uyandım. - Peki, dedim. 

Zaten gözUme uyku girmemiştL - istersen, ben de ıana re-
Blltun lleceyl Çiçeğin gllıelliğinl fakat ederim 1 
flSıUmlln GnUne getirerek geçir- - iyi olur nlnecltiml 
dim. Çiçek, gittikçe gllzelleıl· Birlikte çıktık. Onlann çık· 
yordu. Yataktan ııçradığım za• tıkları tepeye Yarmak için iki 
man Tekinin ağalarla konuıtuğu- yol vardı. Ortahk, karanlık olduğu 
nu duydum. Aialar, onun başla· için, keetirme, fakat dağlık yolu 
rma geçmesini, itlerini idareye takip ettik. Gide gide kendimizi 
başlamaı nı rica ediyorlardı Tekin aeyyahın mezarı civarında bulduk. 
k bul etti. F alcat on gOn aonra Sut ninem: 

gelip kendisini götürmelerini la- - Burada bıkliyeliml dedL 

t di. Ağalar razı olmadılar. Fırtına dinml~ dolu kesilmiştL 
- Oa gUndo neler olmaz, Birazdan ay doğacakb. Ben bek· 

b iki bir takım türediler sizin lemek lıtemiyordum. Tepeye ka· 
makammııa göz dikerler, serve- dar çıkacağım, fakat ansızın ça• 
tinizo konmak iıterlerl Dediler kan bir timıek ııığı ile bir er--
fakat Tekin 11rar etti Ye on gUn lcek ile bir kad nın bize yakın 
geçn.eden gitmiyeceğinl ılSyledL bir yerde durduklarını gördük. 
Ağalar da kalkıp gittiler. Yüzleri birbirine bitişmi, gibi 

Bu ııralarda bir rece dola· olan bu kadmla erkek hızlı h zlı 
fırken o yüzlerce Hne evvel konuıuyorlardı. Bunlar Çiçekle 
6ldüğ'll alSylenen seyyahın baya· Tekindi. Biz onları 2tsrdllğümüz 
letini meıarmın l\atOnde glSrOr anda onlar da bizi gördn-

aibi oldum. ler. Tekin ıaıırmıı, yutkunmuş, 
Yalnız değil fakat Çiçek Ha· ne diyeceğini bilmemİf, ne yar a· 

aımla beraberdim. Konllf&, ko- cağını keatirememiı, fakat Çiçek 
au111, aeviıe ıeviıe dolaııyorduk. hemen bizim t:ırafımııa koıırak: 
Arada Çiçok H. ı5ıli deği,tire- - iyi ettin de geldin AıJanl 
rek bizim nlenmemiıden ıonra demiş, ve devam etmiıti: 
babası Ata Beyin koınşu kabil~· - Biz f rtmaya yakal~ndık, 
luin baıılarile muharebe etmek 

b civardaki bir mezara iltica ettik. latediğini, onun için babamla ir-
likte barekate hnheşker olduğunu Sıni meraka dütürmemek için 
anlattı. Bense harp lehinde değil yola çık<l kaada yolu kaybettik. 
aleyhinde idim. Çiçek benim ıribi - Öylemi?! Fakat Tekin bil· 
düıilnmilyordu. Harbi ve knn tUn bu yolları karıı karıt bilir. 
dökmeyi sevmememi, tuhaf ~ (). Karanl ktn da her yeri tan.rl her· 

biliyor. Fakat ortalık o kadar ka• 
rardıki... A11l en mUbimml 
o değil, Tekin bana bur.ı.da 
bir hayaletin dola~tığmı ıöyledi. 
Ben lSmrllmde bir hayalet i'arme
diiim için bunu iÖrmek iıtedim• 
Acaba görebilir miyiz. allt nine 1 

- Belki 1. Onu &örenler r1ok, 
değil.. latersenia biraı beldi1elim. 
Belki ıörllrllz. 

Çok geçmeden bulutlar datıJ
mıı Ye ay aörilomUttll. 

Ay doğduktan ıonr• ıDtnlnem 
gitmemizi taYsiye ettL Çonkl 
hayalet ay ııığmda g6rDnmezmiJI 

Halbuki ben bir ıeyler gar
miye başlamııtım. Hepainin nuan 
dikkatini celbettim: 

- Şu aölgelere bakınızl Ora• 
da bir ıeyler kımıldanıyor. lıte 
bir adam. • Görilndll. Bakıoız, 
Çiçek Hanım 1 

Çiçek baktı, bakb, Ye bir ıey 
göremediğini aöyledL 

- Tekrar baki dedim. Ben 
glSrUyorum, hayalet tepeye çıktı. 
Şimdi bize döodU. Ay yl\ıUnde 
ı1aldad1. 

Çiçek yine bir şey g~remedi. 
Benden baıka bir ıey gören 
yoktu. 

- Rnya mı rarnyoraon ? 
Aılan.. 

Ben 11rar ettim Ye hayaleti 
tarif ettim ı 

- Rllya ıGrmUyorum. Her
ıeyl ayaa beyan görUyorum. 
Uzun boylu, asli yOıln, ihtiyar 
bir adam! S rtında kllflO Ye 
klShne zırhlar var. Elinde kırmızı 
bir kılıç taııyor. Kıhcile eneli 
aana, aonra Tek:O• lıaret ediyor. 
lkioiıl de 6ld0rmek lıtiyor. 
nedeme ikinize dı dllfmanL. 

( Arkuı var) 

Bu aqam lstmı•ut Brfdl;nt 
21•30 da ~ehir1i"yatrosu 

R~NP~~!. ~~~.ER 111111111111111 ' 

Muallim ve 1111 Talebe gecesi 
Perıembe i'Üniladen 111 

itibaren 
rllyor, dövU1meyl Ye kan dökme· neyıe ıaıırmıı olacak. BUyUk ikramiye 
yi ıevmiyen bir erkeiln erkek • Tc!!,n, ıahiden yolları lyl nF? 

11111111 

u~lmcyacağnı ~yl~~? Onun ,~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
hunharlığı benim içimi titretiyor· aYkaşraınm o p E R A 'd a du. Bu dakikadan itibaren gönUl-
lerimiz arasına bir perde çoki!-

diiini hiasettim. Gerçi Çiçcgin TANNENBERG HARBi• ıUzelliği beni hAI& cezbediyordu, 
onu ıeviyordum, fakat ruhlarımız 
ayrı1mıfh. 

DllnkD MU••mereyl H•zırlıyan Gençler 
Y etli Hilllin yıl dönDmO mOnuebetile içki Ale7htarlan G~leı 

Cemi1etf dthı aaat 16 d.. DarGlbedaylde HDelik mtıaamereleriaJ 
Yermftlerdir. 

MOaamereye eYYelA Fabrettln Kerim Beyin lçkJ ale7htarlıtı bak
landa Yerditi bir konferanıla bqlumıı, mllteakibea • içki belaa .. 
mevzulu tiirler okunmuft tablolar sıBıterilmif •• iki perdelik bir 
temıil Yerilmiıtir. 

T emıil Beyoğlu Gençler Mahfelinin bir kııım n•lan tarafında 
muyaffakiyetle oynanmqbr. 

Dtınkll m&aamere çok temll ft Amiml bir haYa içinde cereyu 
etmiı gençler tiddetle aJkıılanmııhr. 

Almanya' da Mühim Hcidi
sata intizar Ediliyor 

( Ba,tarafı ı lnc1 sayfada ) 
klyetin kabinenin mesaisi ve bil
ba11a başvekilin şahaiyetl aaye
ıinde elde odilmit bulunduğunu 
boyan etmektedir. 

Nasyonal aoayaliıt fırkanın 
matbuat idaresi, HitJercilerln ge
rek Almanyada ve gerek Prua
yada bllyUk Ye kat'ı bir muvaf. 
faktyet elde etmif olduklarını 
be,an etmektedir. 

Bu idare, şunu iiAve ediyor ı 

Hitler kllkfımetine millt kal• 
~ınmayı temin edecek olan proğ• 
ramını tatbik etmesi için kanunu 
esasiye mDstcnit sal.ihiyctler veren 
Millet, ayni idmanda nasyonal • 
ıoıyaliıt fırkaya olan itimadıni 
izhar etmiı bulunuyor. 

lık defa aerbeıtçe Yt hiç bir 
zorluğa teaadllf etmekıizin nasyo
nal ıosyaliat propaianda11nm ya• 
p.labilmiı oldu§ıı bu btibabat, 
Nazilerin tefevvuklarmı parlak 

bir aurette g6ıtermelerine HıUe 
vermlıtir. 

Berlln, 7 ( Huıuıt ) - intiha
bat S{UnU birçok şehirlerde gD
rDltalU bAdiıeler olmuştur. F kat 
bu hidiaeler ar&1mda en mllhim
ml Bre.IAv şehrinde YUkua 2el
miştir. Burada komllnistlerle za
bıta arasında mDıademeler olmu§, 
birçok kimseler yaralanmıılardır. 
KomllniaUer evlerin damların& 
çıkarak polislere ateş açmıılar
dır. Yüz kiti teYkif edilmiıtir. 

Hamburg, 6 - (A. A.) -
Saat 22 ye doğru 300 kiıilik bir 
Hitler kıtaası belediye dairesine 
gelerek binayı işgal etmiıtir. 

Bertin, 7 (Husuıi) - Pruıya 
Diyet Mecliıine alt neticeler 
ıunlardır. 

Hitlerciler 211, Sosyal De-
mokratlar 83. KornOniatler 63, 
Merkezciler 68, Milliyetperverler 
43, Hıriıtiyan SoayaliıtJer Ye 
Halkçılar 4. 

Çinliler Geri Çekiliyor 
( Baıtarafı 5 inci ıayfada) J tunu teyit eyle ınittlr. 

k I• Jd' . 1 • 1 Aha 1 meı'ulleri n kimler oldutunu 
apbrmam1111 .zımge •A'ın •uy e· . · · k · F k 

mit n demittir ldı liu mllcadele, bu by n edılmealnl i•lıyece tır., . a ~t 
nb 1 t·ı d"' k k il hezimetten müt.Yelllt mu ulıyetıa tecr e •• m ı ıan .. n ço UYve 

çıkacak olan mi Jetin yeni meı feca- her feyden_ mahrum olan orrlul.arla 
• l k tJ dl i Çü kO b en asri ıl ı al.ları kullanan ordularıo atın uYve en rm f • r. n r 

memleket'n azameti kan •• allib k_artı k"rtıya bu!unma11na. Yermeli 
Oıerlne bina edilir. laz.ıma-eleceğl d~tunülmelıdır. 

V Mili ti C 1 M. Suna- nctıce o!.:ırak fe!Ak.tten 
Japonya • • •r em Y•U doj'an mca'uliyetin köhne n ehi yet• 

Tokyo 6 - .To~yo h'!_kOmetln a ıiı. militarizme a :t olduğunu a<Syı .. 
MU:etler Cemıyohne ıond~receti mit ve mllitnri:ımin Çın için bir leke 
cevap ıu esası lhtiya edecektir: teıkll etmekte bulunduj't1nu llln 

• Japonyanın Uaak Şukta •ulhu tml t "r 
yeniden ihya Ye tH • etmek buauaua• • f • 
da kulianı 'acak uıuller baıdnnoa, "' 
MHleller Cemiyeti ile ara1ında çık• Bir Kız lçin 
mış olan 11.tı l&fa ratmen Japonyanın 
e b n aulhunu muh•f. aa hu•u•unda On Ölu•• 
dlter devletlerle t•frıkl meaaiye 

DöndUğGrnOı uman Tekinle 
kar9ılaşmııtık. Tekin beoden rica 

Filmini görmiye hazır olunuz. 

etti: ,~--------------------~ 

devam tuayvurundadır. 
.J•hol Hezım•tl ve aır B•y•nname 80 Yara [ı Var 

Şanıhay,6 - icra komitesi rela 

- Çiçek H. tepenin bqından Yarın akşam M E L E K Sinemasında 
rurubu seyretmek iatediiinl •Öy• 

Candan· zevkle· katılarak güleceksiniz. 
lemlıti. Moaaade edenen onu F E R N A N D G R A y E y • F L o R E L L I! 
tepeye ç karıp ıurubu f&ıter.. tarafından temsil editen Fransızca sözlü, oarkılı 
rlm. 

Ben bir ıey demedoa Çiçek 
H. atıldı: 

- Aılandan ne diye mOaaade 
t.ttyonun? Bea beaftı ona em-

YAVRUM 
musikili komedi, mevsimin görülmemi§ munffakiyeti olacaktır. 

nki&l olan M. Su;ıw, bir beyanname Berut, 5 (Huıuıt) - Burada 
Detr•tmittlr. Bu beyanuamHinde di· kız kaç rma vak'alan yDzOndea 
1or kiı d 1 k 1 çok feci Ye kanlı bldiaeler ol-

Bellerln e Hn meı a emer o • k d G y uf AL-
datu halde çahm aataa Çia Jene• ma t~ 1!• cç~n ılln us. il"' 

rallerl "Aıkerler, bin si• taJim •e met ıımınde bır adam eakı Şam-
terbly: 18rürler H J•lnız bır gGn da Baari lıminde bit adamın kıa 
it• yararJar., aure\lndeld Hld Çin Cemile Hanıma kaçırmıf, bu ka-
meae ini t•.lba unatmutlar. t• • d d k 1 bir 

J b l . ti h-kA ı..I h çırma DO ıceaın e e an 1 e o e:ııme , u umeua mu a- • d iki af 
nbe etmeldc yanlat hareket ett tin( kaYga olmuı, aetıce e tar tan 
ı4atermes. ÇOnkO lailk8met bu ha- 10 kifl 6lmllf, 80 kiti hafif " 
relcetl Ue Jebohın Çı• toprata eldu- ap aurette Jaralaa•lftlr• 
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İTTillAT VE TERAKKİ 

Her hakkı malı/ uzdur. - Nasıl tloJJa ? .• 

................................ Nasıl Yaıatlı ? .. 
T t.frika No. 85 Nasıl Ôltll? •• 

Mesele Halledilemedi, Abdülhamit 
Ümitsizlik İçin de Kıvranıyordu 

~
Çok ıariptir ki bu esnada fıtan

ta1daki ( Makrik6y) (1) telgraf• 
heaioden mabeyin batkilabetf• 

~ bir telgraf geldL Bu telııraf 
~}'Je yazılıyordu: 

(F evkallde mllhim ve mahrem 
•datımız olduğundan mabeyni 
Uınayuna celbimizl iatirham 
lcriz. 
8.rkecide Manastır otelin e mukim 

Şil krU R z& Ahmet 

Bu adamlar, derhal mabeyne 

~
l~edildi ve isticvap edilmek is· 
ili.idi. Fakat bunlar, ifadelerinin 
le mahrem olduğundan babaet• 
tr: 

- Ancak, efendimizin buzu. 
da arzodebiliriz. 

Dediler ve baıka birfey s8y
tltek istemediler. Bir bayh uğra
ldıktan sonra, AbdUlbamidio 
.'tebileceği bir yerde ifade ver-
ler .•. Bunlar da, Bulg.ar komite
."İnin zabıtanla mfişterok olarak 
it fesat çıkarmıya çalıştıklarını 
yf.,dHcton ıonra, lıimleri ma• 
ın olan bazı Arnavut rQe9asiyle 

eltnikte bulunan masonlarm da 
tı iıo mnuharet ettiklerini, hele 
aıonlarm bu makaat uğrunda 

gibi para döktüklerini ilAve 
ltilor. 

E 
Meıele, arap saçına dönmllf.. 
ık ipin ucu kaybolmuştu. Bul· 

r konıitacılan.. zabite1n.. arnavut 
eaaaı.. ve nihayet. masonlar •.• 
Okt~a bunlar, ayrı ayn nasıl 

r: 
1P •dilecek, bu kanplc itin 

•reden gelip nereye gittiği 
•ıd tezahür eyleyecekti?. 

Bu Dç gtiricelinin ifadesini 
•ravan arkasından bizzat dinle-
tıı Abdnlhamit, o gece çok 
llteeaair olmuf, sabahlara kadar 
)'&ııı~mlfb. lıittiğl •özlerden 
~ çek aruawtlara ait kıama 
eınmlyet verdiği anlaı•lıyordu. 

lco biribiri arkasına ayn ay• 
l'tifekçibaıı Tabir Paşayı •• 
~ en çok itimat ettiği Tüfekçi 
1 Beyi mOtemadiyen huzuruna 

iırtayor, Arnavutluk ve ama· 
tlır hakkında inceden lnc~ye 

. •ller toruyor; iıimleri zikre
den rOesanın ecnebiler ve bil
'•aa ?n2iliz!erle bir milnasebet· 
ttj olup olamıyacağıw anlamıya 
ışıyordu. 

AbdUlbamidin kalaaının a). 

. •dığı birıey varsa o da biribi
:•hiçbir münasebeti olmıyan bu 
rt una.ırun ittifakı idi. Seneler-

, ~beri birçok zıt kuv.etlerin 
ltib. ·ı ırı e çarpıımaamdan ders alan 

1
bdutbamit, Bulgar komitecile

, "' Ordu zabitamnın ittifakına 
çbı,. ihtimaJ •ermemekle 
tr•ber, arm•vutlarm ve hele 
••onların bu işe kanıma1ında 
" ktıçilk bir mana bulamıyordu •• 
''•k müfettişi umumiye ye 
~t'elc valilere tifrell telgra-
•rl• d' . J \J. ıe ıt emır er verildi; 
•. hareketin 1aik ve muharrik
""•ıı · 1~ ın bir an evvel meydana 
\J. -rılrnası talep edildi. Fakat, 
:• bir netice vermedi. 

lrı u ı rada ( Revel ) ıehrinde . 
~n Rusya Çarı ile İngiltere 

,rı\1 ; Ş . uıdı ki ( Bakırköy)dtlr . O ıa• 
•kır~' mabeyne oekilen telgrafların, 

Lti. 01 telgrııJhanealudtD çekiJmHi 

Harput menfllerlnden MUf!r Fuat Pafanın mahdumlarından 
All ve laıam Beylerle muhafızları 

( Safdakl muhafııı:1 o denin UçilncU koınlurl.. Soldaki 
ıalı:alb da o devrin ıUvart Jaadar11aa mlllblmldlr,) 

Kıralı arasındaki mülAkatın mev• aaltanab devanı ettiği ml\ddet 
zuu derhal şuyu bulmuf •• görilıU· zarfında Rusya hükiimeti ilo 
len meseleler arasında, Make- lng.iltere hükOmetini daima mu• 
donyaya dökillen Ortodoks kan· halıf cereyanlar peşinde lcotlur• 
larının önüna geçmek için Make- mıya ve bunları daima biribirine 
dcoyaya muhtariyet verilmesi zıt .yaşa~mıya uğratan Abdili· 

bamıt, Y. ıne aynı ıiyaset• milra• 
bakkıoda bir karar ittihaz etti· t B .... caa e!tı. a~~Atip Tabıin Paşa 
ği do duyulmuştu ... Ajans telgraf• vı11ıtasıle Harıcıye Nazırı Tevfik 
)arı tara.f .ndan bildirilen bu Paşa saraya celbediJdi. İngiltere 
haber, hem Abdülhamidi, hem de hükiimetine bazı vaitlerde bulu-
cemiyet erkinını fena halde nularak gizli bir ittifak yapıl· 
ıinirleıtirmişti. ması ve bu meıelenin de gayet 

.Abdülhamit, bu haberi per- mahrem tutulması emredildL Tey. 
b fik Paıa bu naz;k mesele ile 

tem e giloil almııta. Cuma gUntl birkaç glln uğraıtı. Fakat sefirle 
aellmhk resminden ıonra Çit vuku bulan müzakerata, her nok-
kö-1kilnde RusyA sefirini huzuruna tada akamete uğradL Bu eanada 
kabul etti. Bu meıele hakkında Abdülhamit ilmitıizlik içinde kıY. 
izahat iat•di. Sefir, hi, telAı ranıyor, ıiyaseten balledenıediği 
etmeden: bu meselenin idareten baıarıla· 

- Bu haber, tekzibe bile bilecğini nmit ediyor, vuku bu-
d lacak bir iblilAlio 6nünQ almak 

eimiyecek bir yal,ndır. Şevket- için İzmir ve baYaliıindeo ıekiz 
meap... Sizi temin ederim ki, ikı · tabur aıkerin bir an evvel 
bükü~dar arasındaki mtllAkat, Rumeliye geçirilmeli için mGt•vali 
yalnız Hindiıtan hudutluındald emirler veriyordu. 
bazı mesailin halline •o bil- Abdlllbamit, bu işlerle uğra• 
hassa Tibet bavalisinde bazı ıırken, cemiyetin merkezi umu-
menft-atlerin mUşteroken taksi• mtıi de boı durmadı, Se!Anik Ma

nastır, K6sva vilayetlerinde b~Junan 
mine aittir. Metbuu müfchbam.m b ecnebi konıoloılanna İrer me-
Çar Hazretleri, gerek ıahıı bil- mürandum yerildi; yalnız Rua 
mayunian ve gerek Devleti ali- konıoloıları bundan istisna edildi 
yeleri hakkında daima hayırhah- On Uç aayfadan ibaret olan b~ 
tar ve öyle de kalacaktır. memllrandumda, artık cemiyet 

Cevabını Yerdi. Abdülhamit kelJdioi açıktan açığa ortaya 
bu ıözlere in~nmamakla beraber, atıyor. Makedonyada d<>rt aene-
aldığı cevaba lnanmıJ ıibi denberl beyhude yere vuku• 
görünmek zaruri idi. Fakat i8'"' getirilen ıılabat gilrült6lerinin 

faideıizligindeo ıerek lngiltere 
riptir ki bir iki glln ıonra fn~il- Hariciye Naz rı ve g~rek Peteu-
tere Har ciye Nazırı (Edvar Grey) burg kabineıi. t~a~ından iJel'i 
parlAmentoda ağzından baklayı atırUlen fikirlerın ııhkbalde çok 
çıkararak ( Makedonya·da ihtiJll fena bir tesir buıu!e gotireceğin-
ateılerini ıöndürmek için oraya den hah.ettikten sonra: 
Avrupa devletleri tarafından (.. Bu iki tOrlD tet~ 'n n 
mllstakil bir vali tayin edilmek biri, ne diğeri; ve hatsa her ilcisi) 
lAzım) geldiğini ıöylerken, Pet· birden, Makedonyanm Oırnanldık 
resburg kabineıindo de Make- mecmua11ndan bl\sbiltnn ayrılma· 
donyanm beynelmilel bir teftiı ııoı intaç edeceği için, lılAnı ve 
idaresi altına konulması mllzake- bıriıtiyan biliimum vatandatların 

ittihadile vatan!annı mUdabeJib 
re edilmiye haılamııtı... Abdül- ecnebiyeden vikaye etmekle be-
bamit, Makedonya meselesinin raber hürriyeti pbsiye •• ılyaal-
bir (Avrupa meselesi) olmasından yelerini hükftmeti hazıra yedin· 
korkuyor, böylo olduğu takdirde den istirdada karar Yermiı ve bu 
ecnebi devletler tarafmdan al- makıatla idarel hazıranın vesaiti 
lAhla iıo müdahale vukubula- btipdadiye1inden mllıtefit olan 

Omeranın iıtisnaıile ıOsmanlı te-
cağını t.ahmio ediyordu. O..ıun rekkl ve ittihat Cemiyeti) namı 
bütün nn ve fllpheleri, lngiltere alhnda ittihat ve ittifak etmi' 
üzerinde temerkUz etmiıti. İogi- olan blltlln efradı milletçe ıayanı 
lizlerin bir iti hem yapacağ· na, kabul değildir.) 
hem de boı.acai&oa kanidi. BOttıa (Arkaaı nr) 

}:r::fHtn. _ f .'tl;Omeil ~'1J'ınd...- nut 
Gz.. ne l •diye •dile~ H~rln lue'lrau 
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Kireçtepe Sırtlarından 
Harekete Geçildi 

Hele Teketepe sırtları bUıbütnn 
mOdafaauzdı. F allat 9 ağustosta 

Jeoeral Godley'in ıanbay.ra karı•· 
yapbğı llçUocO taarruz da ademi 
muvaffakıyetle neticelenmİftİ. 

Suvla cephesinde ise Jeneral 
Stopford'un kuvvetleri, her taraf· 
tan ihata edilmiı ve çok ağır 

· sayiat vererek türlder tarafından 
ta aıağıdakl ovaya kadar ıeri 
•llrUlmtiıtn. 

Suvla Ye Anıa~ cephelerinde 
bu harekAta if tirak etmiı olan 
50,000 efradın 18,000 1 zayi 
olduğu halde, bunlara nazaran 
zayii bulunan Türkler yine en 
hlkim tepeleri tutmakta ve gftn
deu ılhıe de mlktarlan artmakta 
ldL 

Bu ı:rada 54 Unca fırka da 
Suvla cephesine gelmişti. Suvla 
da şimdi yııpılacak en mühim lt. 
Türklere kuvvetlenmek zamam 
bırakmadan civardaki tepeleri 
zaptetmektl. Bilhassa Teketepe 
ıırtlarını bir an evvel zaptetmek 
llzımdı. jeneral Hamilton'nun 
niyeti de bu f. rkayı parçalamadan 
evvel Teke tepe aırtlarına hllcum 
etmekti. 

Fakat 54 llncll fırka karaya 
çıktığı ıaman Suvladakl karar
gahta bUyUk bir endişe varda. 
Çnnk\1 10 uncu fırkanın sağ ce
nahında benUz kapanmamıı bir 
gedik vardı. Bunun llzeriııe ka· 
rargihı umuminin mllaaadeal al o
madan 54 llncli fırkanın bau 
kıtaabnıo bu açığı kapamaıına 
karar verildi ye ba •aıife için 
llç muhtelif livadan alta tabur 
tefrik edilerek ileriye gönderildL 
Bu ıuretle bpkı 53 llncll fırkaya 
olduğu gibi 54 llncü fırka dahi 
gelir gelmez istirahat etmeden 
cepheye ıürtUdft. 

11 ağuıloita •ariyet bu mer
kezde iken kararglbı umumiden 
bir gece yllrDyllıünden ıonra 
54 Uncil fırkanın Tekelepeı aırt• 
larım zaptetmesl emredildi. hatta 
mufassal talimatı hamilen bir de 
ıerkluı harp zabiti gönderildL 
Vaziyet uzun uzadıya mütalea 
edildi ve 54 llncll fırkanın 12 
ağuıtosta taarruza geçemiyeceğl, 

ancak 13 ağuıtoa sabahı hareket 
etmeıi kararlaştır.ldı. 163 UncD 
livanın da bir gila evvel küçilk 
bir taarruz hareketi yapm&11 mO
nasip f:: örüldü. 

ıı ağustoı gllnO 6ğledeo 
ıonra 163 ilnct\ liva harekete 
geçti. İptida Tllrkler ciddi bir 
mukavemet g5ıtermediler. Fakat 
İngiliz kıtaatı mevzilerinden bin 
yarda kadar ilerileyince Türklerin 
aleti tiddetleodf. lngiliı kıt'aJan 
dağılmıya, geri kaJmıya baıladı· 
Iar. Bir müddet sonra da ~ eriıio 
geriye eıki mevıilerine döndtıler. 
Bir haylı telefata mal olan bu 
taarruz da tamamen akim kaldı. 

Fakat Jeneral Hamil ton hail 
Suvla cepbeıinden b.arru:ı etmeği, 
Anafartaları ıaptederek Nnrabu· 
ğaz1na b6kim olmağı dü4ilnüyor
du. Binaenaleyh •63 tincU liv8'"' 
nın hezimeti haberini al ır almaz 
vaziyeti mahallinde tetkik etmek 
llzere bizzat Suvla'ya haraKet etti. 

O gfin Suvla' da mühim bir 
içtima aktedildi. Jenanal Stopfort 

kaYvetlerini yeniden teıklI etmek 
Ye dinlendirmek lçio teknr mllh• 
let istedi. 53 üncO fırkanın bitkin 
bir halde olduğunu, 54 llncO fır· 
kanın ise taarruz kudreti bulun
madığını IJeri ıOrOyor ve kendi 
zabitlerinin de bu fikrine İflirak 
ettiklerini biJ diği için noktai na· 
urmda ıırar ediyordu. 

Jenaral Hamilton için bu ••· 
ziyet karşııında yapılacak nç feY 
vardı: Ya bu noktai nazara iştirak 
etmek, ya efradın• itimadı kaJmı· 
yan kumandanlara tekrar taarruı 
yaptırmak veyahut ta kumandan
ları değiıtirmek. 

Fakat Bunlann hiçbirine karar 
vermeden içtimadan aynldı ve 
karargibı umumiye avdet etti " 
orada erkAnı harb,iye refai ile 
aöriiştüktea ıonra 9 uncu kolor
dunun derhal taarruza geçmeyip 
tqkilibnı ikmal etmeaini muvafık 
ıörerek bu suretle emir verdi 

Klreçtepe Muharebesi 
14 ağuıtoı gllnll Jeneral Stop

ford yine karargahı umumiyi 
haberdar etmeden Jeneral W ahona 
Kireçtepo sırtları fizerinden if er
liyere tepelerdeki Türk mevzile· 
~n! ~aptetmek ve Kidney tepe
ıını ışgal etmek üzere emir ver
meyi kararlaşhrdı ve fudası gtlnll 
1abah ıaat 8,40 ta da bu '-emri 
teblii ettirdi. Fakat · aradan 
bir gUnUn daha geçmesi Jcneral 
Wahon'un karşılaşmakta oldu~u 
mDıkilatı arttırmıştı. 

Maamafih ileri hareketinin bU
yllk bir mukavemete teıJadüf et· 
miyeceği tahmin edilmekte idi, 
çUnkll ıırtları tutan Gelibolu jan· 
darma kıtaatı henOz takviye edil
memiıtL 

Kireçtepenln tlmaJ aırtları~ 
dan ileri hareketine geçildi •• 
bir mllddet için muvaffakıyet 
tımitleri çoğalır gibi oldu. Fakat 
az telefat vererek çok arazi ka· 
zanmak hususunda Yerilen kat'ı 
emir yOzl\ndon efrat gayet ihti
yatlı yllrllyor ve ileri harekl'!tl 
pek )'&Vftf devam ediyordu. 

( Arakası v.&r J 
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M. Dumerg 
Sabık Fransa Cümhur 
Reisi Buraya Geliyor 

Berut, 6 (Hususi) - Mısırda 
bulunan 1abık Fransız ReiıicUm· 
buru M. Dnmerg ile refikası bu 
hafta içinde Beruta geleceklerdir. 
Sabık Reiıicllmbur Suriyede bir 
hafta ikamet edecek, müteakiben 
lstanbula gidecektir. 

Suriye de Haydutluk 
Berut, 6 ( Hususi ) - Berut 

ile Rahle arasında nıOselllh bir 
çete yol keımit ve bet otomobil 
ıoymuıtur. Soyulan otomobiller· 
den ikisi Fransız zabitlerine aittir. 
Eşlciya Fransız ıabitlerini ve aile
lerini de ıoymuılardır. 

• 
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G etanın Me tuplarındaki Esrar P er 
es· ni Yırtmak Lazım Değil idir ? 

-29-

Kened gittikten yanm 1aat 
Hara ( Gr ta ) salona girdi. Bir 
ıey anlamak iıtor gibi g6ılerimln 
lçlue baktı : 

- Yorğun deiilmiıiniı? Dedi. 
Siz ·ı 

- ..... .. 
( Yat ) kulUbfüı tenha aalo

und Greta ile b ı baı otu• 
ruyorduk. VaJ<ıt on ikiyi geçiyor, 
lntiıar içinde sabrım tükeniyordu. 

o amınn kenarına kadar gelen 
rum garaon, hOrmetk rane blr 
rev rRnstnn ıonra: 

- Kirye ( VaıilAki ) ılıl ric 
etmişler, dedi!. 

( Vasi! ki ) caıus ıebekeıl 
reisinin s hte 1 mi idi. 

Gar11on bizi ca uı ıebekeal 
r fıhıio bulunduğu buıua! oday 
i&tDrdU. 

Mister Corc'un tunç gibi yll• 
ıllndc çok hafif bir iltifat tebe .. 
ıllmO ardı. Ç ok uzun parm klı 
elllo elimi g nç bir ıporcu kuv.e
tile ıktı. 

Miıter (Corc)un yanında (Gr•ta) 
kadmhğmın biltün Yekarandan 
uıak, kum nd nından emir bek· 
ll1ea bir emirber gib~ muti du
ruyordu. Bana biç bir t•Y ıöyle-

•den • •I Mlator ( Corc ) 
Greta 'ya emr ttl: 

- Dııa rı da bulununuı, vazf. 
feniıl yapı nız. 

Greta etil rek çıkb. Y &loaı 
kabnca daha olurmadao ıordaı ı 

- N ııl11nız, nt haber? 
- ? 11 

Koltuğunun yanına kadar 
pn ştırdığ• orta ı kadlf•U HD

dalyeyo beni oturttu. 

dedi. 
S6yleyinlı Yaxlyet nuıl? 

V azlyet iyi mlıter! fa kati .. 
EYct. Fakat .•• Ne domek. 

- Bana endiı• v•ren mühim 
bir m sele vardır. Beynimi Bur
gulayan dehıetll bir f Ophe ile on 
mtlhim zamanda vazifemi terk t· 
tim, buraya geldim. 

Hafif bir gök ıörnltUsOne 
benziyen iddetli bir Hıle ıorduı 

- Ne gibi? 

- Siz benim haberim olma· 
dan madam (Greta)ya ayrı bir 
•aı:ife verciinizmi? 

Ca us gözlerimin ııığındaıı 
yOreğimi okuyacakmıt gibi baktı: 

- Madam (Greta) ya ver
diğimiı vazife yalnız ılze muavin 
olm klan ibarettir. Bunu &ornıaya 
ne d n lıı:ı:um gördllnUı? 

- Madam (Greta) nm •İıden 
ba luı y kından alile dar olduğu 
doıtund ıı veya ahbabından ha· 
b rdarmısınız? bu gibi vazife ba· 
llndo kimlere m ktup yauna11 
lbımdır. 

- Madam (Greta) nın bidm 
tanamadıiamıı kimHlerdea de ah· 

babı olabilir. Vazife halinde mek· 
tup yazması m selesine gelince, 
bunu tetkik etm k 1 z ı mdır. 

- iki gUnd bir defa yazılan 
•• glıll mUrekkebimlılo il veal 
yapılan mektuplardaki earar pe.,. 
desioi yırtmak IAıım değilmidlr 
miıter? dedim. 

c l!IUIUD yUıU, bir aııda bir
k ç renk değiştirdi. Gözlerinden 
yeşil bir lev fırlar gibi oldu. 
Mad ot bir tınnetl• çıkan sesi 
bUıbntnn kıııldı. 

Söylediklerimi iyi olıyam • 
mı gibi bir daha tekrar etti: 

- iki günde bir defa.. Mek
tup yazıyor. . Husuıt mUrekkebl· 
mlıle bunl rın illvecinl de yapı• 
yor öyle mi? 

- E., t Miıter 6yl 1 .. 
- Bund dehşetli bir ıır yar. 

Cosus murakabeye varır gibi 
bir mOdd t dllıUodll. Sonra tek· 
r r etti: 

- Evet bund bir ıır var. 
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1 r aınlttir. 

Fakat bu mektupları ılı naaıl 
16rdllnllı? 

- Devamlı bir teccuUıle. 
- Mahiyetini anlamıya ut-

raımadanız. mı ? 
- Kendiıine sordum. 
- Ne cevap aldınız ? 
- Arkad şıma yazıyorum , 

dedL 
- Arkadavına mı? Hu u 1 

mürekkeple yazmıya neden IOıum 
görllyormuı? 

- Atlatmak istediğini anla• 
dığım için orgu Oıerinde f zla 
durmadım. 

- BUUin bildikl riniz bu k • 
d r mı? 

- Bu dnğnmu çözmek lçia 
mektubun gönderildiği dreal 
6ğrendim. 

Casusun gözleri m mnuniyet 
Ye takdirle doldu : 

- Mektubun gönderildiği ad
resi 6ğrendiniz mi ? 

Sükuneti cevap Yerdim : 
- Evet •• Şişli • Bomonti tram• 

Yay i tasyonunda No. •.• da M. 
Kalifadiı. 

Caıuı ıebekcsinln reiıl doıı
muı gibi kaldı. DllşUndU, dnıun
du.. BlbbUtUn morlaıan dudak· 
J rı hafif kımıldanarak: 

- BraYo... Bra'fo.. DedL 
C ıusuo bu durgunluğundan 

bir netice çıltarmak mUmkOn 
değildi. Demek ki (Greta)nın 
bu mektuplan, şebeke reiıinl bi-
le hayret ve derin bir ıadlıeye 
dtııllrec k kadar mUbimdi. Miıler 
(Corca)a ıordum: 

- MDıterek m saimiıde ce
rey n eden bu giz:li •• earareıı
glı muhaberenin mahiyetini aıta 
1 mak için buray d6nd0m. Tak• 
dlr edersiniz ki Miıter, bu, mll
him bir ınphedir. Bunda lıtlkbal 
d ğil, bayat mevıub hıtar. ftt• 
bu ıırrıo dUğUmUntı çözmek için 
ben vaki hali yalnız ılze ıöy
ledlm. 

TecrUbell caıuı, •n tabii ha· 
llni almıştı. Her zamanki ınka
netinl takınarak ı6ylemlye ba.
ladı: 

- Sizin için bunda bir bayat 
vo iıtikb.al meselesi yoktur. Çnn
kn Madam Gretanın muhabere 
ettiği adam, bizim için tehlike 
teşkil etmez. Möıy6 Kalifadiı 
mealektaı bir yunanlıdır. Yunan 
erkAnı harbiyeıinin kıym tll bir 
iıtihbarat memurudur. Epeyc• bir 
umandanberi burada çahııyor. 

Olduğum yerde titr dim ve 
.arardım. Beynim ot bir darb• 
yemit gibi bird~n durdu. tahmin 
ve tasavvur edemediğim bir ha· 
kikat vo netice mllvac heainde 
kalın ı tım. Ceıu ıebekesi nlıine: 

- Madam Greta Yunan is-
tihbaratınd mı çallııyor ? Diye 
ıordum. 

- Mada m bldm m murumuı· 
dur. Ayni :ıamand oray h:zmet 
ettiği de görnlnyor. Ewvelco geç· 
miı bazı hAdisel r, vakı l r bize 
saten bir şllpho v rmiıti. Fak t 
Gret nm ayDI um nda Yunan 
istihbaratında da çalıımaaı , biıim 
aleyhimiı bir netice ••remeyecell 
için, bu oUpbemlı Oıerind• fazla 
durmak i•t•memiıtlk. 

( A.rlı:asa nr) 
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A Ti 
Bu Sütunda Her gün 

------------- N kili: Hüs•gi11 Zelcl _j 

ŞEM ·y l uGu LU 
Bazı klmıel r iddia ederler kl 

etyanın ruhu vardır. Ben bu 
tavıifte - itiraf edeyim • uvvetll 
bir istiare v• mecaz olduğuna 
kaniim. Teorimi ruhlyatçıhğa 
vırdırmamakla beraber ıörllyo

rum ki • •• bu görUıte yalnız 
değilim - bazı etyada, ıibre 
mlıteallık fevkalAdo bir kuvvet 
.,. tesir •ar.. Şnpheala bu mUpe 
bedel r, en iptidai beıeriyetin 
dinlerini t tkil edea ıebeplerden 
biridir. Eımin 1 kadime do " T o
tem,, lerden tutunuz da Afrikalı 
zencilerin " grlsgrll " lerl ve te
meddün etmiı biı lnıaolaran 
" uğur " dediğimiı kelimeye ğ .. 
linceye kadar, pek çok uman 
geçmfıtir. Fakat bunlar ara ınd 
Spritualite noktain ~arıodan bn .. 
yllk bir fark yoktur. 

En ciddi vo insanaa kUnb ve 
hakik ti eıyaya v kıf olmaaını 
muhal ddeden muasırlanmızdan 
bazılarJ, meaelA kıravat lğneaiol; 
bazıları filAnca yllzUğQ kat'iyen 
yanlarından yırmaılar. 

B na gelince: ben de temıl-
yemin eılriylm. 

Bu ıem iy gOıtel değlldlı. 
Fak at berfeye rağ'lleD ıaeverim. 
En iyi haberleri aldığım saman, 
o, dalma elimde idi : Kı&amıa 
doğumu, bDyllk bir memuriyete 
tayinim, UA... H kikatea uğurlu 
bir ıemılye ldL HaYa ,Uneıll 
oı.un, yağmurlu olaua, onu. 

kat'iyen kolu dan ayırm zdım. 
Haziranın en parlak bir ıtl

nll ldL Dııarda yapdacak birçok 
itim Yardı. Şemılyeml koluma tak
bm Ye ıokaia çıkbm. Eneli ban
kaya uğrayarak aekiı yllı liralık 
çekin mukabilini lacakbm. Y .. 
yan gidiyordum. Yolda iken or
talığ bir aerinlik butı; haya 
bozuyordu. Biraı sonra yaimur 
dlSkUlmiye bqladı. Ş•mlİyeml aç
tım, •• blSylece bankanın &nlln• 
ıeldlm. Kapıda biı' hademe mllş· 
teriler• ı•mılyelerinl koyacak bir 
yer göıteriyurdu. Zira, bankının 
lçl hah dlSıeliydL Şüphetiı yat
murlu, ıılak ıemılyeler, hem ba
lıyı, hem de oraımı buraıını kir
letecekti. Hademenin lararı Oıe
riae ıemılyeml maYI fayınataa 
btlyllk bir vazonun lçeriıiae yer· 
leıtirdim. 

Giıerı ılderek çekimin mu
kabUl seklı ytız lirayı aldım. 
Cnzdanıma koydum ·ve yDıUmO 
kapıya çevordim, yllrlldllm. Şem
ıiyemi aradım, bulamadım. Doğ
ru k pıcıya koıtum, belki aıml· 
mıt olduğunu ı6yllyerek beraber 
aram mızı teklif ettim, ebemmı.. 
yet bile vermiyordu. Adeta kafa 
tutmaya baıladı. Ben de bağırmıy 
çağırmaya baıladım. Mildllrlerine 
şikAyet edeceğimi ıöyledlm. LA· 
kin bird nbire ıırbma kuvvetll 
bir cismin çarptığını hissettim. 
lıeriye fırladım. ÔnOmdea geç•• 
bir .zatın kollara raı na dliıtnm. 
Fakat gülerek uzaklaoan zatın 
koll rı ar ıına dUştnğUm z man, 
göğıUmde bir Un dolaıtığını 
duymuıtum. Elimi derhal caketi
mln iç cebine ttım.. hiç birıoy 
yoktul Cebim boıtn... Cüz· 
danamı çalmıtlnrdı. Bir çıglık 
kopardım, bankanın merdivenle· 
rlnl dlSrder d6rder atlıyarak in· 
dim ye kaldırımı ıeçerken. beni 

0 kadar nezak•tl• \ollannna ara• 

ıtına lan • lt ıerlfi görOr 
oldum... BOtnn kuvvetimi to 
Yarak b ğırmağ baıladımı 

- "Hıraız varl,, Pe inde 
f rk•n yolcular da bir t ra 
İfaret ediyordum. ŞUphcılı 
keıfetmiılm. Zir , öndeki 
t banları yağladı fakat iyi y 
m dı. Önd•n g lon birkaç er 
koıtuj"unu ıörUnc loaret etti 

daman o olduğunu derhal a 
dılar vı tlıerlne hDcum ttll 
ve beni nezaketle karıılıyan 
o grupun araaında kala kal 
Kalabalığa iki poliı te gelml 
Derhal yakaladılar. H men c 
lerini radalar. Fakat Ozeria 
benim cllıd n bulunm dı. 
muılu bir ad m olduğuna, b 
kaya k Uyan girmemiı oldu 
koımaaının aebebl lıe korkm 
olduğundan il rl geldiğine ye 
etti. 

Buyurunuz! Ne cewap •e 
bilir ki ••• 

Hor baldı kaçarken bir t 
fa fırlatmıı atmıştı. Bcın 1 
tahmin ediyordum. Bu hmlol 
çıktan açığa a6yliyecektim. 

kin beni nez ketle koll rına 
ıatla yalnı• olmalıydım. ÇOn 
kalabalık, h tta poliıl r 
yllzllmo fen f na bakmıya, ı 
ra da homurdanmağa bqladıl 

B ıımı ~ne eğerek k6ı 
tekrar bankanın yolunu tuttu• 

Yolda yllrllrkeo acıklı cı 
içimi çekiyordum. Kendi k ndi 
paranın aıınlma•ındald ı• 
doğrudan doğruy , p 1 1taa-
cının uğurlu ıemıiyeml yanımcW 
ayırmuında buluyordum. ffe( 
ıımıiyomden, hım de param 
olmuıtum. lhti1ar bir k dııı. 
kıcıya anlatıyordu ı 

- lıt• benimkil.. dlyord 
Yanlıthkla aldığım ıemsiye 
iade ediyorum. " Y anlıthkla 
dıf ım ıemılye " dediği beni 
idil hemen elinden kaparcuı 
ldım. Kadmcağızı n muık 

tandan dolaya tobrik ettim ••• 
Şemıiyeml alııkıa oldu 

bir hareketle koluma takark 
kum ıın kıvrımları arasında 
bir 1•1 blnettim... Şemıly 
açtam.. Vo cOıdamm lçeriıln 
yere dUıtO 1 

E•et Beyler, evet hanımel 
diler... Cllıdaoım ıemıly• 
içinden yer• dnıtO Ye berf 
balledilmlı oldu. Hınıı 
ıdildliini anlayınca kaçark 
cllıd nımı, ihtiyar k dıoın elia 
adeta açılmıı gibi duran fO 
ıiy mln içine atmışb ve kad 
cağız, ıemılyemi bankaya p 
rirken, içinde cUıdaa bulund 
ğunu kat'iyen farked•m mitti. 

Ben neı' il neı'•li teı k 
ederken ihtiyar kadın cı 
gülUmalyordu ... 

Uğurlu ıem iyem bulunur b 
lunmaz, bana k ybolan cllıd 
nımı d bulmıya veıilo oldu 
için, daha bllyilk bir kıym 
almış oldu. Şimdi, anl ıyor m 
sunuı, femsiyemden ayrılm m 
mın ebebfni 1.. 

Esirgeme Derneği Balosu 
Tilrk Hanıml rı Eıirgeme D 

neği m nfn tin Tokatlıy n 
lonlarınd t rtip edilen b 
memleketimlıin mUmtaz Y 

iı vver bir Hanım heyeti t 
blyeal tarafmdan idare 
caktir. 

Bu balo meıralmla parlak 
lotarmdan blrm olacacaldtr. 

• 

1 
1 
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• 
Meclis Kapatıldı, Orfi 

• • 
idare ilin Edildi 

Pelastiras Vaziyete Hakimdir, Fakat 
~Müsademeler Ve t{anlı Hadiseler Oldu 
ki ' n~,tarafı ı ino\ aay!ada ) 

ftJ diktatör vaziyetinde ele almasını 
• tasvip etmiıtir. Bunun ftzerine 

~
si Jeneral Pela1tiras <IUo ıabah er

koadon derlıal harekete ıeçcrck 
çok ~aa bir :.amanda vaziyete 

A'il hAkiıtı olmuş ve diktatarlü~OnO 
~ illn et iıt.ir. Hakiki vaziyetin 

~ 
bundan ibaret olduğunu iÖsteren 
birtakım deliller Uari ılldilmek

l tedir. 

D

J Meclis Kapandı 
ıJ Atina, 1 ( Huauıt) - ODn 

.. ababtan itibaren Yunanist:an'<la 
Jeneral Pıa1albrum Diktatörlllk 
idaresi bAkim lbulunmaktadır. 
Pelaatir.e• it baıma geçer geçme• 
ilk 1t olarak derhal Meb'usaa 
Meclisini kapatmıt ve derhal 
örft idare Ulu •tmfftir. Buna 
mftteakip Atina'da 't'O civar şohir
lerdo bulunan muhalif fırkalar 
reisleri tevkif edilmit ve hllkd
met erkAnmdan bir kıımı da neza· 
ret altına ahnmıtlıı' .. Aynca btttlla 
matbuata, mektup ft telgraf 
ınuh.ab.r.ahı:ıa pmll olmak Dzere 
&an.ar ilin edilmiştir. Tıcad 
mahiyetteki telgr:aflaroı alladeı .. 
eabna bilhassa ehammisıet Yeıil
mekte. ~ uistanıa Jlktıaadl ... 
xiyetinl tUpheli Ye bozuk gzs.t .. 
recek ınahi1etteki ticari telgraflar 
ıaııa&- edilmektedir. 

~neral Kondilis 
Atioa 7 (Hususi)- 1otlhabata 

datr gelen taflilit çok karııık l'C 

heyecanlıdır. Baxı ıehirlerd• ıslen
ler bulunduğu haber verilmekte
dir. Geçen Jntihabatta ıueb'us
luk kazanamıyan milli demokrat 
fırlcuı lideri Jene.ral Kondilia7in 
bu inb1ıabatt.a Selinikte büyük 
bir ekseriyetle meb~u• aeçildi}i 
anlaıılmııtır. 

Fakat Kondillı M. Veniıeloaa 
muluUif olduğu i&in keadiaiııiıı 
dlktat&JUk iclaıui tarafınd.u Se
llnikte t•vkif •dilip ed.ilmediji 
hullz mal~m deiUdU. 

Telgraflar Kesitdi 
Atiaa, 1 ..(Husul~ - Uma..C 

nziyette korkun~ bir alk6ıaet 
Ukimdlr~ Selinik ll• Atina ara· 
ıında •ı .clijer bUyUk tehirJorlo 
Atina •asındald telgraf 1ıatları· 
111n kH'ilmiı c,lduğu onlaı.lmııtır. 
Sellnik - Atina ıimendiferi dün 
1eceya1111na kadar hiç tı1eme
miftir. Bo ıebeple diğer tehir
lerde wkubuJan hadiıat hakkında 
mat6mat almak lmklnı timditik 
kalma•ıt ,tbidir. Bu aebepte ba1k 
aruında gizliden 2izliye endiıe 
Yerici ıayialar çıkmaktadır. Ba 
ıayialar.n doğruluk dereceıl tabii 
tDpbolidir. 

Karar Verilirken 
Atino, 7 (Huıuat) - Jeneral 

P elastiraıın diktatör olarak ida
reyi ele almaaı hakkındaki kara• 
nn dtln aabah erkenden verildiği 
anlaşalmaktadır. Tahmin edildiğine 
röre bu karar dun sabah Başve· 
kil M. V cnizeloıun Cümhur Reiıi 
ile mfiliikatından sonra verllmiştir. 

Gaıetoler M. V ~nizelosun 
bundan ıonr• alacaiı ıiyui cep• 
heyJ kedirememeklo ber4ber Pe
lastiraa hareketine temoe eden 
ldmHlerdea alınan haberlere iÖre 

Atinadan bir ına~11ra: Duil/ünan eeddesi 

' •zigeti #ipheli ~le• muhalif
lerden Jenenal Kondilis 

.M. Veuizeloı diktatörlük hareke
tiu.I bizzat tuvip etmiıtir.. 

Atina SokakJannda 
Atiua 7 ( Husust) - Joneral 

Pelastiraa diktat6rllljilan ilin 
eder etmez Atina sokakları askeri 
..devriy.e mlifrc.ıelori tarafından 
tutulmuıtur. Blltün sokaklarda 
deniyeler kol gcz.mcktedir. Bah
riye efradmm hu ,iıte .aldığı veya 
alacaiı vaziyet henüz ~hemdir. 
Halkın heyecan1 henh 'Dil olma· 
mııtır. Vaziyeti iyice kanıyu 
zevat fcvkalAde hadl..tta intizar 
edilip edilmediti ıaonddep nmaa 
fUpiıeli bir ıekilde dudak bllk· 
mcktedirler. Muhnlif fırka reisle
rinden neıaret ııtltına alınanların 
.baııoda M. Ça1daris gelmektedir. 

Mubatef e.t reiılerioden Hacı 
Kiryako'nun da meYkmlar meya
nında bu lunduju 1ikredilıne'k
tedir. 

Yedi Kişi Öldü 
Atına, 6 ( A.A.) -

uııaamda bir takJna 
intihabat 
b•alar 

olmuıtur. 

Pyruoı'da muhaliflere taraflar 
olanlar, birçok dUkkAn ve mağa
zalan •• Veuiıeloa taraftarları· 
nın iÖzeUcdiği bir intihap büro
aunu yağına etmiılerdir. 

T1ipoliı'de aiyast muar zlar 
arasında bir ,arpışma olmuştur. 
7 kiti ü!mUştUr. 

Resmi Haberler 
Ati na, 6 - ( A. A. ) - Yu· 

nsnistandQ yapıtnn 1ntihabpt, 
Çaldariı fırkaama zayıf bir ek· 
aeriyet \•ermiş olduğundan • 
•amlı bir bUli6met teı1 ili inıktn-

ıız görilf mUıtnr. Binaenaleyh her 
tDrlft kanş klıklara mAni olmak 
için Jeneral Pelaatiraı, aı'kerl bir 
hllkilmot tesiı etmiıtir. 

Blltlla Yunaniataoda allkCuıet 
yardır. Jeneral Pıelaatfru, hemen 
bir beyanname ncırederek aıkeri 
bOktımet teıkilinin muhik oldu· 
tunu göatcrecektir. 

Atina, 6 ( A. A.) - lntiha
bahn neticeleri, M. Çaldaria fır
kasının pek zay1f lbir ekıeriyet 
temin etmft olduğundan ,. bina
enaleyh yaıayabilecnk bir hUkO
met teşkili lmklnı mevcut bulnn· 
mad ğındın, Jeneral Pelaıtiraı 
kargaıalıklara mAnl olmak Uz.ere 
aıkerl bir hOkOmet teeis otmif tir. 

Jeneral bu t.dbirieri haldı 
gllıtermek için pek yaluuda bir 
beyanname neıredecektir. 

idam Edilecekler 
Atina, 7 (Husuıj) - Bqvekil 

M. Venizeloı ·kabinenin iıtifaamı 
Cumhur Reiıi M. Zaimiıe Yer
miıtir. Diktatör Pelaıtiraı neıret
tiğl bir emirnamede 6rfl idareye 
muhalefet edonl~rin aıılacağını 
bildirmiştir. Tevkıf edilen muhalif 
fırkalar rne1a1ı ~llrgUne alSnde
rllecektir. Pelaatıraı bir ihtilil 
kabineai teşkil edecektir. 

. Konsolosa göre 
Yuna.;iıtandaki diktaUSrllk 

hareketi ıohrimiıde de ebe .. 1-
yetle karıılannıııbr. BilhaHa Y• 
naniatan ile ııkı ticari mo. .... 
betleri olımlar don akşama !kadar 
Atinadan mUtcmmlrn •altmat 
beklemişlerdir. Biz dlln ba ham.ta 
tafaillt almak llıere ıeluimia 
Yunan konıoloıuna mBracaat .ı
tlk. Konıoloı cenaplan W.. ,. 
beyanatta bulundu: 

., _ jeneral P•ı..tır ... A
taUirlnk buakeU haldnada "-' 
mal6mat almadım. Bununlabera
ber gazete ~aberlerine bakılacak 
oluraa bu baroketl sn :latllaaba· 
tm bir netic:ıetİ aiW lellkld .tmek 
llzımdır. Bu 1,t. Ctımburlyetl 
muhafaza ındiıeaitala ırol .oJ.Dac:lıiı 
ıaylenebilir.,. 

FEVROZIN 
FE V R O Z ı N 
FEVROZIN 
FEVkOZIN 
FEVROZİN 
FEVROZİN 

Gripin, ağrı 111• .sızısının 
diişmanıtfır. 

= :: = t ; 

RADYO== 
7 Mart Salı 

latanbul - (1!00 m.} 18 !Makbule 
H., 18.45 Orkestra, 19.85 Fr. den 
Uerlemit olanlara), :.o Hikmet Rııa 
B., 20.45 Hafız Ahmflt B., ~1,80 Ni· 
met Vahit B. 22 gramofon .aJaa.a ·n 
borsa haberi, uat ayan. 

11 

Ankara - (1698 m.) 12.SO - 18.80 
Ankıra;ıala1 Ork11tıaaı, 18 • ı:sAO Or
kestra, Onvertare 'Frelıebaz, dans 
fl\ntastiQue .No. ı. 1. 1. ı4 tuta.llie 
Paillaıe, 18.tO • 19.10 gramofon, 19.10 
• l 9.40 VJyoloncelle Jı:on11rl ( Edip B. 
tarafından ), 19.40 • !ıJ.10 gramoloa, 
20.10 ajaııı haberleri "Tt bava rapora. 

Breall• - (8:;6 m..) ı:o t!Osaha~ 
20.SO balt konıerl, 21.!0 ıaiy.ad ha
berler, ~9.20 dyall'o :m1&aah&besi. 

Mllklaker - (860 m.) 20.3() Ba
layk a kouerl, 20: 1830 tarlblnde bir 
lierlln aalonu, 22 operet. 'konıerl. 

BGkreı - (894 m.) 20 &manya 
musikisi, 21.20 Senfoni, f2 konforanı. 

Roma - ('4 t m.) 121 mUaahabe, 
gramofon, 21 .30 'konser. 

PraA' - ~488 m.) t0.80 Jakoben· 
ler operuı. 

Viyana - (!S18 m.) 21 k'>nser. 
Pe~te - (550 m.) 20.80 Travltta 

operası. 

Vartova - (141! m.) 21 halk 
koııserl. 

Berlln - (163~ m.t 20.SO btr bi· 
lı:Aye, 20.85 •lraııl -haberler, 21 nete 
•eren havalar, 11.'80 :Bahriye Or· 
keatrt.ıı. 

8 Mart Çarşamba 
VarfOYa - (1411 m.) ıs.ıo pJlk, 

17 pllk, 19.25 hafif muı'kf,. 21 Ber• 
Un'deıı naklen kanıık neırlyat, :28.fO 
dana ımuıikiıi, 24 caz. 

Peıte - (550 m.) 18 konser { !izal 
takımı )1 19.00 tııg nnill ca11 bntazl
Jerl, nıt111ababe, .20.60 Yaylı &lı•tlar ıte 
Ernt-st Dubuarıyi''lllin idaresinde Doh
oanyi ve Şubert'la -0ıerlerinden kon· 
ıer, 22.45 haberler, !fandits \akımı, 
(caz), müteakıben Siga.n musikiai. 

Mün:h - (533 m.) ıs konıor, 
20,10 Nurnberg'deıt konser, 21,05 
E':lki Bavyera eserlerinden t.a.gannill 
musiki pa·çalan, 21.45 L•oıı l\av.al
lo'nuıı 7ö inci doğduğu gUn mtınaee
betilo •Patyaço• operasının aon per• 
da~l ı(p11lk :ile), :22.!!0 radyo Orkeıtra
ıı (hafit musiki), 23.60 gece konıeri. 

v y... - (517 ım.) :17 .50 ba.fif 

Sayfa 11 

r Üç .Ayaklı Bir At 

Reıimde s&rdligtınlıs bu it 
ayakb hap:aaıa resmi Viyanada 
alınmııbr. HayYan tlç ayağına 
raimeuJ dör:t ayaklı bayYanlar 
gibi arabaya kotulmakta •• qya 
ta11maktad1r. Herkea bu llç ayakb 
ab bllyftk bir tece..Oılo meyl'et• 
mektedir. Bu hayvanı bir meraklı 
zengin lstcmİfJ fakat Hhibi bir 
tl\rltl raıı olmamışt r. 

mu11iki1 ın11uhabe. 20.35 Ka·l Krauı 
tarafındaa «Hannele Matterns'In ha· 
vay& •uçuıu• lslmli musikUl hayali 
tlir, 21.45 Joaef Ho!r.or orköstraıı 
( Bobemya Kuatoru'nun oporet ve 
valıları }, ht.berler, :28.45 piya o ke
man takımının ,gece ltonı ri, 

Milino .. Torino • FlorenH 
18 .tag:ınnl, 20.0ü IPıas. lıab rler, 

21.35 pıyea, mtıtea1"ıben Rad10 Or· 
kestrası. 

Prat - (481 m.) 17.15 kon'Ber. 
m1lsah2'beler, 20.15 Monolog, 21.10 
Filn ırmonik orke~tra kon5erl. 

Bükret - {lH4 m.) :!1 Solo flüt, 
mOaah&be, .. 1.49 p1yano konserf, .O > 
keman solo. 22.95 caı. 

Brnllu - (S~ .} 17 .85 ıarkı· 
lar, 19.05 nk9am mueiltisl, 21 •Guı· 
tıav Jakobl ile birlikte gUlOntl&> !.sbıU 
mut•klli ilı:omedl, 22 •FUm> iımhıdo 
bir monolog (musiklle), 29.45 aanı 
H tıı.g&n i. 

Adapl;lZarı Türk Ticaret 
Bankası Anonim Şirketi Hlssedarlar1na 

Adıpaı.an Törk Ticaret Bankaıı Anonim Ş:rketinln on dördOncll mah 
11ne .hlHedarJar umumi boyeti içtimaı 2 mart 933 tarihine milaadlf Perfembe 
1rilnO aaat 14,30 da Adapnınnda Banka merkuinde akdolunarak ıuretlerl 
aıa~da ynı'ı 932 &erM.t biltnço•ile k&ru .sarar beaabatı ittifakla kabul 
edilmit n 14 numarab ~lft kupo• mukabilinde beher biHcJe elli kurut 
hH bile % 10 temettQ tenli H lnt ~p •lddetlerl biten idare Mecllal 
azasından Hacı Numan, lımail Hakkı n Ş.•ket BeJlerln Oçer aeae mGddetle 
yeniden azalıta lntihaplara Ye merham Şerif Beytn fHİno idare mecliıl 
tar afındao aı:alıA'a HÇ lea Gaff .ır Bayin iatilııabmın taıiikl ittifakla kararlaı• 
tırılmıf olmakla hi11edarlarm Adapasara. lıtaabul, hmit, Eakiteblr, Buna, 
Tekirdağ, Biga, M. Kemalpafa. Kiltabya, Bo:ıilyOk, Ge,p~ Bandırma, Hendek 
DG:r:ce, Bolu, Gerede, Mudarao, Barba, Safran bola, Bilecik, Yen:t•Hr, Gemlik. 
KaramOrael ıubelerine lliaMlerbıUbraa ederek te•ettllledatatmalan llAn olunur. 

Adapazan Türk Ticaret Ban~ası - Anonim Şirketi 
932 Senesi Bilançosu 

Mecudat ft aallabat Sermaye •• d07unat 

Is.abat T. Ltrası K. lu.bat 7. Lirası K. 
Veaıe ımeYeuclu ~,.. baa- TM,686 40 Sermay• .. 200,000 00 

kalanla mndDat Şirketler 'lll1la.vnratı 9,SOI 15 

qtir&W 194,5'3 43 Alacaklı lıeııaibı ead ve 1.122,461 49 

Eaham Y8 &IJıTil&t 89.884 88 *"8&r.raf aan ~ı 
Ull\916 

Ga7rl :menkul em•al 71,575 98 
Vadelı mevduat 08 
Ban \al.ar '" aab&blder -,508 4.1 

Borçlu hlaba earller l,'(8;.9.12 82 hesabi CU"ılari. 
8eMt, çek 'ft po1lt1&iaı ~781 43 OdeDee.k ~k ve hnaieler IS.3ıe8 89 
Demtrbaı etra T• ieli.At 9'628 55 :Mııhtelit alaea\lılar 518,529 94 
•.ant.lif bor~lGlar lıa,s29 94 )lllftkkat hesaplar 308,904 00 
Maukkat hesaplar 127,341 88 Jlubtelil hesaplar ve :ıe~eD 137:;&2 45 
Mallı.ut laeuplar 177,116 26 .-eaeler &emew.ıaa 

Nazım b•ıplar '16l,2Wl aı llaı.ım lıeaçlar 781,2.l'l 81 - lluhtelif; !ihtiyat akçaal 112,484 63 
Ye11811 "'2Al3 '94 

931 Ma..S un temettUatı 135,903 77 
6.642,413 94 

Adapazan Türk Ticaret Bankam - Anonim Şirketi 
932 Senesi Kinı Zarar Hesabı 

D .... • MatWııp 

l.uat 
)(dft ft ŞabeJerlD 
Nan ....rı.rı 

r. Uraea ır. 1...:hat :r. Uıa11 ıt.r. 
ı&o,308 • 8He4at faiz ... u.le- 3S7,5'3 53 

:ron1an 
14,735 it B ..... ..rı tals ... 

'koall.r-atan 
4,200 42 Çek aelyoH 19,214 17 

llenes " t•belerl• ~ear 
lbedelltrl 
ll•rk• Ye pHJerlı nrgl 
-.e lwP&n 

130,062 11 

Bnale Ger.eti 7,135 19 
Tab'rl!lt, falı n temettü 3,004 89 'Kırtaaly• poata ve telgraf n 15,026 74 

telefon maarafian 
Tenvir, teshin müteferrika 5.0'ıl 
ve tamirat maıırallan 
Vok!Uet, mebakha, yol ba\kı 16,853 
buıu.r Te ilt\nat .maııırafian 
Heyeti umumiye ve ıabllerla 2,419 

05 lıtirakAt vo emtia temettüleri 35,626 72 
Satıı ve ılgort kom ayonları 14,843 00 

23 TaabbUdat ve muamelAt 16,065 81 
komisyonlan 

81 Bankalarda mevduat faiderl 5,694 20 
feT.katlde ımauafiarı 
Domirbnt eıya ve tesisat 
lmha ak~ li 

8.249 es YekQn 569,849 42 

llctkAk 111ati~1-t ka~ı,iJ 3,000 00 
Tffdl&t af:r.le.ri le.\ 230 77 
Mcrkcı. .,. fa&batıu aafl 135,903 77 
klrtnrı 

Yek On 



12 S•yfa 

Blı yeni ambalaj, tabletlerın ha· 
kıkiliğl hakkında temınat teşkıf 
eder ve sizi kıymeti olmayan 
başka mamulat almaktan t<orur. 

olmasından dotaV1 

2 !abletlik yent Aspırfn 

paketlerini tercih edinrz. 

AS PİR f N 10 ıte 2 taoıetlilc ambaıı\jlar ıc,.,d• 
ııer verde ouıunur. 

ON POSTA 

E•klfehlr ikinci lcr• Memur
auıundan: Rıımi Uo1a f•(•rnunıiaıı 
dolayı nıahcuı buhuıaıı aı \dan zaı1e 

lbrablın ı:roıı<f .~ a aıt KnrahU) Ok kar· 
yeslnde ı.fı.'11 hirl•i 9 tat d ğ<Jri iki taı 
devran <ıdeıı ıkl bap deği rınen ve 
ayni nıatı:ılıte bir ambar iki gUıden 
ibaret ab·r Ye ııaıııanlığl ·u iki taıı 

değirmen derununıta bir hızar Ye l\ynl 
mah:ılde değirmen o ait ~O dDnUm 
miktarında urp11lık •e b<Jstan yeri 
mt•vcut Uç tımı.fı yol bir tarah tıı Ilı 

ınahrlut de~ rmenln borÇlu İbrahim 
gfendl uhtcılııde mukayyet 1600 
hluede ~25 hine i ile 7680 ıelıimde 
240 selıinıiuiu açık arttırma Ilı icra 
Qlurııı.rı. nıflıı•yedoıl neliceslude 1100 
hra bedel vaıedllııılt lu ile takdir 
olunan oo ff'!ll mıılııımmeıı lııyıuetl bul· 
mamtt olduğundan ikinci arttırmayı. 

uudilmlt ve l tö5 liraya fh,le edil· 
mit idi. 'ramyfz Mahkerueıt lora Yt 

lflAı daireelnr.• i9hu ıon ihale karara 
baıı nevakı • dolay ıs ile boıulnıut ol· 
makta meık(ir nevak111n ikmali 1.ım• 
rııoda borçl.-ya ait deflrmen. bi1111i 
bu kere yine ikinci arttırmaya 'U7.t

dllrnl9Ur. 
1 - Dıığ:rmen heyeti umumtye

ılnin ınuhamı1'tn kıymeti on d~rt bln 

lludır. 
2 - Arttırma ve kat'I ihale 27/S19SS 

____ 1&Y .. 1L.-.....~,.,...a,, .. ,.,._ .. __ mvw••..,•iıııG~m-..a-.,....•••••ZZlm••:zlİİl>1M. .. -'' p ı.artesl gllnU ıaat 15 te Eıldtehir 

1 ikinci icra Dalreelnde etki icra kantı• 
ııu ahl.Arnıııa te 'fi kan yapılıı.caktır. 
Ta\lplerlıı yUıde on nlıbetindı pey 
&kç1&i vormolori IAı.ııııdır. 

S - İşbu artlırmıya ait tllrtname 
{i. :~/93:1 tarihinden itibaren herkeı 
tarafııırl m görillebllıneal için açıktır· 

Büyük 

TAYYARE PİYANGOSU 
2 inci keşide 11 Mart 1933 tedir. 

BÜYÜK İKRAMİYE: 
3 5, O O O Liradır. 

Diinyanın Pn ı.et·.giry . ve büyük Pi.vf(ngosudur. 

4 - f.t"azla mal{lmat almak iatlyen· 
lerln Bl!'l"d ye mtıııadlaine ,.e 931/261 
No. h dosya lle İcra Dıı.lresine mü· 
racaat'.ori HD.n olun ur. 

-== 
Son Posta Matbaası 

Salıibi ı Ali Ekrem 

Netriyzıt Mücfllrll : Halli LGtff 

• 

.... mnE!!:&a«~S ..... :r:mi .. ~&LR~Mtırıl!Mh•P .. &N.J•RBı:nıMi~·= .... r~ .. .aım:ı .............. _ ............................ . 

T~QKiYE 

llRAAT 
BANKA51 

.DARA 
BiRiKTiREN 
QAhlAT ... t; Dt;R 

Mart T 

~.-... .. SATILIK HANE~--
o.kad.r'd• hı.aniye Su:tanly• ıoka~nda 23 - 25 numaralı bot woneı 
Ye tendı hanlı biri 2 kl\t, IS oda, çıtı aruı, •utfak, tulumbıh kuyu, elektrik. 
diterl iki oda, ıofa, kuyu .,. bQyQk babçe!etl olAD iki hane ayrı ayrı nya 

birden 1atılıkt1r. Taliplerin mukar 25 numaralı hıaeye mOracaatlara 

lstanbul Evkaf~ Müdüriyeti ilanları 
Kıymeti 

Muhammene11i 
l.. K. 

420 

96 ' 

1305 

170 

095 

Edirnekapııında Keçıclplri maballealnde Sofalıçqme 
·n Zeynelağa eokatında MilyeaHrçelıbl camii araa11 
Ye me•cut tatlar. 

30 Kadirgada uki Boıtaniall yeni Emlnıinan malaalt .. 
ainde Camiiçl ıokatında eaki •• yeni 35 No. h blr 
kıt'a arsanın tamamı. 

08 KllçUkmuıtafapqa Mollabil1reY maullıalnde Köçllk-
muıtafapqa eadde1inde eıkl 19,21,25 yeal 33,35_31, 
39 No. b •• 152 metre 54 aaatim miktarında bal ... 
nan mtıfrez bir kıta aru. 
Edirnekapııında Karlyelatik Alipaıa mahallelinde 
Camiiıerif ıokatında 21 mtıkerrer •• cedit Ayayorıi 
ıokaj'ında 76 No. la dnkkAn araa11. 
Tamamı 70 metre 50 ıantlm terbiinde bulunan Çe
lebioğlu Alleddln maballHlnde Y enlcaml a•luıuacla 
61· 10 No. la klrglr dllkklnın 36-3600 hl11Hl. 

13 Tamamı 319 arpa terbiinde bulunan Ortaldlyde Y..ı 
Meyhane ıokağında eakl 27 No.lı arsanın 8-12 bla...& 
Tamamı tabminea 3650 artın terbiindıi bulunu 
Cerrahpafada Hobyar maballealnde Y okuşç .. me 
sokağında eski 23 yeni 43-45 No.lı metrutahaae 
mraası tamamı. 

Balldakl emllk 4 hafta mllddetle ilana konmuıtur. lbaleal 18 
mart 933 p•rıembe günll saat 15tedlr. Taliplerin pey akçelerile 
beraber lataobul E•kaf Mtıdllrllyetl blnaamda Mal6llt kalemlae 
mllracaatlan. .. . 

ı - 8abçekap11ında Dördilncll Yakıf handa Zfraat Bankuınua 
boıalttığı zemio katta •e eakl poıtan• tarafına mllıacllf 
dört mağaza •• nıtnodekl aıma kat •• altandakl bodrum 
•• merdiYen arasındaki oda teslimi tarihinden 935 aeneai 
Mayıı nihayetine kadar kiraya •erilecetlnden kapah sarf 
uıulile mllzayedeye konmuftur. lbaleai Marbn on birinci 
cumartesi ınntı aaat on beıte fıtanbul E•kaf mtldllriyetm. 
de EncUmeni idarede yapılacaktır. 

2 - Tutmak lıtiyenler mUzayede ve mllnakua •• ihale kanu
nunun onuncu maddesi mucibince teldifnamelerial bir sarf 
derununa koyarak mUhtlrleyip Uıerlne lıimlerile t6hretlcrinl 
ya:ıarak bu mllhtırlll zarfı ye 2025 lira mlktanndakl temi
nata mu•akkate makbuı ilmllhaberinl •eya aynı miktarda 
banka kefaletnameılnl dlter mUhUrlll bir ıı:arf lçlne koy .. 
rak llzerine teklifnaıaenla bu mahallln lıtlcarma alt oldutuau 
yazacaktır. 

3 - Mllzayededen enel temloab muvakkat• ıuretlndı •e ikin
ci uaad'1e mucibince verilecek miktar ihaleden ıonra oa 
gDn zarfında mtıddetl icara ait miktu ihale tızerinden 
yUzde on beı temloab kat'iyeye lbllğ olunacaktır. 

4 - Talipler teklif mektuplarını ihale gllatı uıt on beıı kadar 
latanbul E•kaf mlldllrlfetindo EncOmeni idare rlyuetlae 
Terecekl\;rdir. 

5 - Talipler •aridat mlldOrllliD akarlar kalemine mllracaatla 
umumi tartname!lin bir ıuretinl ahrlar. Mnıayedeye alr...,. 
ler if bu ıartnameoln ahklmını tamamın kabul •• albm 
imza eıderek yukarda ikinci madde yazıla teklifnam• De 
birlikte mühllrlll zarfın içine koyacaklardır. 

EMLAK ve EYTAM BANKASI ILANATI 4 
Kiralık Fabrika Mer'a ve Bahçe 

Eaaı N~. Mevkii •• neri Temlaat 
223 Y ıldıs Çini F abrikaaı 10. 
25215 Beykoz Tokat Çiftliği mOıtemllAtındaıa detlrmen babçe. 10. 
252/13 Beykoı Tokat çiftliği mOttemilltandan kır kah•eclliVL & 
252/14 Beykoı Tokat çiftllif mOıtemillbndaa mer'L & 

Ballda muharrer emllk bUmUzayede birer HD• mllddetle lcu 
edileceğinden taliplerin ihaleye mllıadif 16·3'-933 pertembe ıllal 
ıaat on altıda ıubemize mllracaatları. 

.. ~ 

lstanbul Altıncı icra Dairesinden: 
Emllk ve Eytam Bankaıına olan bir borçtan dolaya para1a 

çenilmHlne karar ~erilen 
Adet 

4 Mermer tatlı maaa 
10 Tahta lıkemle 
2 Du•ar ıaatl 

1 Ayna 
ı Bnfe 
1 Gardarop 
2 Hah 
2 Koyu renkli ıardırop 

ı 1·3-933 tarihine mOıadlf cumarteai ıtınG Hat on Gçtg • 
•1rde kadar Galata'da Kuledlbl S.reketzade 1 •• 13 aumarala 
ktb•elıaaede Atalacatından talipleri• mahalll mezlducla lauar ._. 
l•acalı ..... mlracaatlan Ula oluav. 


