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Bütün Memleketi Alikadar Garbi Anadolu' da Üzüm 
Çıktı? incir Ve Pam_uk Vazıyeti Neden 

Hake~lerden_a_i_r_K_ıs-~-.-M~_-u~a~~e-1-~-n-in-~-o-ğ_r_u_~-ldu~nuSöy- l~ısa~ Meseleler i~n ~d~ 
lif or, Ba"zıları Da . Yeni B~r Müsabakaya Lüzum Görüyorlar Tedbirler Alınacak 

... 

Alca Gündih Tokotlıyando Son Po.ta objektifinin önilnd• · 
( Yasııı 6 lnCI NJfa11t.1sdadır ) 

Şimdi Siz Söyleyiniz: 
Hangisini Daha Güzel Buluyorsunuz? 

LQtfen Bir Mektupla Bize Bildiriniz 

lııazlre H. 
( Yaa111 2 inci 1&Jfam11da.tır t 

1 

l 
l 
1 

lımlr, 11 (Haauıl) - Bundan 
•••elld mektubumda lktaaat Vekili 
Celal B•ylD ıon tetkik Hyaha
tlndea bahsederken taka1, koD• 
tenjan •• Garbi Anadolunun 
umumi iktıaadl •niyeti hakkında 
altnan neticeleri aDlatmııtım. Bu• 
ıDnkG mektubumda lkbıat Vekili 
Beyin tetkiklerinden çıkan dlter 
latıbaları bildiriyorum. 

Uzum lstlhsllltı 
Ü&Umlerlmizia bu aene geçir

dlji tecrDbe, bu ihracat mabıu
lllmllzlln iyi bir iıtikbAle namıet 
olduğunu açıkça göıtermiıtlr • 
lzmlr mıntakaıının normal aen .. 
lerde tlzllm utihaalAb yaıatl ola• 
rak 35 milyon kilodur. Bu ıenekl 
Oıllm iıtihaalAb 52 milyon kiloyu 
bulmuı, bugüne kadar 47,684,766 
klloıu tamamen ihraç edilmlıtir. 

Halbuki en normal Hnelerde 
bilı lzmlr mUıtahıilinln elinde 
dah fazla tızllm ıtoku kalırdı. 
Yapılan tetkikat gare bunun 
aebepleri muhteliftir. Fakat bun
lann batında llzllmlerimiıl ucu 
fiatle Anupa plyaulanna arz•t
memhı: gelmektedir. Bu sene oka· 
dar ucuı Uzllm ae•kiyah yaptık 
ki, dOnyanın diğer taraflarında 
yetlıea OıUmler 1ahlamadı. Av· 
rupa abcılar1, bu ucuzluk kartı· 
ııada bu ıataıa ( Tnrk dampingi) 
lımlnl verdiler. 

Bu aenokl Uınm alıcılarımızın 
en baıında Almanya ve lngiltere 
gelmektedir. Bu seneki misalden 
anlaıtlıyorkl ucuza 11tar1ak, 
mahıullimllzo miltterl bulmak 
kabil olacaktır. 

incir Satışı 
Bu ıeneye kadar f nclr aab· 

incir agırcrn kadınlar 
ımda birçok mDıkoJAtla karıı 
karııya kalıyorduk. 

Amerika b0k6metl : 
- incirleriniz temiz ltlenml

)'Or. Kabul edemeyiz. 
Gibi niabeten bakh bir mnt ... 

lea serdediyor: Nevyork limanın
dan inclrlerimizl denize d6kll
yordu. Bu sene alınan tetbirler 
1ayesindo ihraç edilen incirlerin 
on ufak bir partiıl bile geri 
çevrilmedi. Temlı iıleyip ucuza 
sattık. Buna mukabil, bu Hnekl 
incir ihracab 24, 187,733 kiloyu 
buldu. Elde mevcut incir lıtoku 
çok azdır. Bu haftalar içerisinde 
1attlmaaı kuvvetle muhtemeldir. 

Pamuk meselesi 
Garbi Anadolu mmtakasınao 

Hnelik pamuk istihsalAb vasati 
olarak dört buçuk milyon kilo
dur. lstibsalAtın bereketli seneler-

( Onama 8 inci Hyfada ) 

Marmara' da Esrarengiz 
Bir Tagayyup· Hidisesi 

Bir Gemicinin Korkunç Bir Cinayete 
Kurban Gitmesinden Şüp~e Ediliyor 

Haber aldığımıza ıröre evvelıi 
gece Marmarada esrarlı bir ta· 
gayyup hidiıeal olmuştur. ( 20) 
yaşında genç bir çımacı Kısmet 
motorunun gllvertesinde iken bir· 
denbire kaybolmuotur. Polisin 
geç vakte kadar yaptığı tahkikat 
bir tUrlD esrar perdesini kaldıra· 
mamışbr. Hldlaeyi tafailAtile ya· 
zıyoruı: Evvelıi gUn uat 19,5 da 
Hızır ve Ahmet kaptanların ıahip 
bulunduğu ( K11met) motoru Mar· 
maraya doğru açılmııtır. Motoru 
Rizeli İlyaı kaptan idare ediyordu. 
içinde Ali lıminde ( 20) yaıında 
bir çımacı ile Hakkı Salih Bey 
isminde bir yolcu vardı. Hakkı 
Salih Bey klavuı kaptandar. Ça· 

1 
nakkaledın ıelen ve Ahırkapı 
inlerine ıeleu (Oılander) •apuru· 

na çıkarak transit geçecek olan 
bu vapuru Karadeoize çıkaracak· 
tır. Hakkı Salih Bey Oglander 
vapuruna çıktıkdao ıonra ll~aı 
kaptan vapurdan ayrılarak köprü
ye doğru yol vermiJ fakat bir müd
det aonra motorun çalıJmasında 
bir başkalık gördüğü İçin ( AH 
Ati! Hey Ali neredesin? ) diye 
aealenmiş, cevap alamadığı için de 
mUthit bir endişeye kapılmıt ve 
saatlerce Aliyi denizlerde aram t· 
tır. HAdise dlln gece polise inti
kal etmiştir. Diln bir muharririmi• 
Rizeli llyaı kaptanla görl\~mUıtUr. 
llyaı kaptan ıunları a6yliyor: 

"E•velisi gün saat yediyi yirmi 
1ı•ç• Galatada banın önOndeo 

( Dnaml 2 inci uyfada 



2 Sa.rfa 

Halkın Sesi] 

Güzellik Kıraliçesi 
Müsabakası 

udaellik JCıraliçeef intihabatında 
Naıire Hanım kırallçe intihap 
edildJ. Ba vaıi1et etrafıDda de
dikod a' ar baıgGlterdi. Bu h11· 
ıuıta halkımız dl1or ki: 

Naci B. ı.Bqazıt Şark panıiyon11 6) 
- Gnsemk mGaabakaaı tertip 

M••k iJi mi, feaa .. b-• bilmem? 
Fakat HD H~lmden ıoara tebari& 
N• Yadyet bi• bua- Wr dmre 
ft l'Hete iti elmakt• çskarak hir 
•alk iti oldutunu ıöıteriyor. Bundan 
llOnrald fotibaplarda Jilrl heyetloha 
laalk tarafında• 1eçil .. ıl lbımchr 
H bu it ut.ık beledi1elerln iti ol
malıd1r. 

* Huıtafa Remzi B. (AlualUm • Tepe· 
batı Tozkoparan 2J ) 

- Kıraliçe intibahında bir tered• 
dQt !:Aııl oldutunu bitaraf •• t•ranı 
itimat aent ılylil7~rlar. Banan hk 
Mr çare.t Yardır. NulN Haaımla 
~aklW tekrar jlrl lıaaarana 'ıbnlu 
ft tweddlt h bale edilir. lntilaabaa 
.. ldlatleld afak bir terecldlt bile 
latakbaldeltl lntllaaplar bulade ı... 
... il Japablllr. 

* Şnket B. (Beyasıt K01ka tr&mny 
add..ı 81) 

- Nuln 8-ı• •labalraya 
slrea lıaaımlana lpade •• ..Uselidlr. 
Fakat JiWi 1a.,.m.dea bau zeyabn 
lfadelerlndea itte bir anlapmamaz• 
lak olcl•t- .. Hılrcbr. Eter Nulre 
Haaım kasa .... .., lleyet yine •yal .. ,.ttır. Telu• latalaap olanur 
n declikoda •iter. Fakat arbk it 
....... ~ ....... tir. 

* Süleyman Sudi B. ( Sultaneelfm 
Keremlt maballetf H ) 

- Jilrl a..,.ttaHn AWUbalc H&
mlt H Halit z·79 Beylerta pzete
lerdeld beyanabadan hlr f9J' anhya· 
madun. Acaba bu iki sat Nazire 
Hanıma rey Yel'memltler midir. Ver· 
mltlerse ıöz1eriadeld bu tereddüt ne
dir? 

Kaçakçılık 
Mart Dokuzu Halil 

Mahkum Oldu 
Diln 9 numarala lhtiau mab

kemuinde tütün Ye Iİgara ka;.dı 
kaçakçı! j'mdao ıuçlu mart dokuw 
denilen Halilin muhakemeaiae 
devam edilmiştir. Halil 300 dir-
hem fiıek halinde tntünle dört 
bin yaprak sigara klğıdı aatarkeo 
yakalanmıJhr. Halil altı ay hapis 
Ye 45 lira para cezasına mahkum 
olmuştur. 

Üzerinde 8 çakmak tatı ile 
kullanalmıt bir çakmak bulunan 
Betiktatlı ıeyyar aabca Rahim de 
8 ay hapis cezası almıştır. 

Bujday Alış Verişi 
Dün Anadoludan Lİta9bula 

i2 vagon Ye 155 ÇUYal buğday 
gelmiş Ye İyi mallar 5,00 kuruıtaa 
aatılmıştır. Afyon piyuası canlı
dır. Alıcı Yar, ıalicı yoktur. 
Fia ler 1050 • 1075 kuruı arasın· 
da olmakla beraber )'Okaelmlye 
mtuemayildir. 

SON POSTA 

Bir Tenekecinin Yaptıkları 
Sandığın Kilidini Kırmış, içinde 

Bulduklarını Çalıp Gitmiş 
~bıta clla Ali lamiade bir tenekec:iyi hımzlık t0kap fırlamıflır. Biru 9011ra Şefika Hama ... 

ctlrn11le yalcalamışbr. A1i aeyyar bir tuekecidir " gelince ortahfın karmakuqık yaziyetiai glrtlr a&ı-
aokaklarda dolaşarak tamircilik JApmaktadır. Ali mea başına gelen felAketi anlaınlf ye poliae müra-
d~ O.~an Bey taraflanada dola..,.ken .şefik& caat eimiıtir. Poliı memurlara hıraız tenekedJI 
lamıade bır bamm tarafından bazı tamirat için en • . • 
r_aö ralmıttır: Al" . . '- d" . x t •1 yakalamak hususunda mt11kallt çekmemıtferdir. Ali ......-.• • ı eve gırmıf, .Ken ısme guı era on . . f . al 
ıeylerl lehimlemiyo bqlam ıştar. Şefika Hanam bir cUrmOoü ıbra etmı~ ve çaldı;. ıeyler geri ınap 
aralık bir it için dııan çıkbğı zamu Ali derhal Şefika Hanama iade edilmiştir. Hldiıenin garip 
yerinden fırlamıı Yo odaları araştırmaya başlamıştır. tarafı ıudur ki hırsız teneked bınızlığım yaptıktan 
AU odama birinde büyük bir sandık görmOı, aan- sonra dıtarı kaçarken aceleden aletlerini alamamıt 
dıj'ın kilidini kırmlf Ye içillde yükte hafif, pahada Ye evde bırakmıya mecbur olmuıtur. Ali Adliyeye 
ajır •e buldiM koJDuna yerlqtirmİf Ye hemen teslim edilmiıtir. 

Bir Hırsız 
Muhdaza Memurunun 
Evinden Eşya Çal11111 

f Şimdi Siz Söyleyiniz: 

Dtın çok ıarip bir hıraızhk 
olmuı, bir muhafaza memurunun 
evinden &teberi çalınmıJbr.Meaele 
f6yle olmuftur: Sabtkah bınwar
dan Ey&p iıminde biriıi Fındıklıda 
dolaşırken bir sokağa dalmıı Ye 
bir eYe girraiıtir. EyDp'Oıı girdiği 
ey mllakirat idareli mahafaza 
memurlanndan birinin evidir. 
Eylp ••de eline geçen etya
lan alm·ı, dişarıya çıkmış, ftltat 
kaçarken yak1111 ele Yermiıtir. 

Avukatlar 
lstanbul'da Bin Nüfusa 

Bir Avukat Düşüyor 
latanbul baroıunua netrettiji 

awkatlar levbaunda 679 avukat 
kaydedilmittir. lstanbulun nüfuau 
650 bin kabul edildiğine göre 
takriben her bio latanbulluya bir 
avukat isabet ediyor demektir. 
icra dairelerinde avukatların işle
rini takip için Müddeiumumiliğe 

müracaat edip vesika alanların 
adedi do 100 e baliğ olmUflur. 

latao bulun nllfuıuna nazaran 
doktorların adedi gibi avukat 
mikdarı da fazla görülmektedi. 

Tefeciler 
Faiz Miktarını indirmeye 

Mecbur Oldular 
Emlik Ye Eytam Bankuımn 

yetim, dul Ye mptekaitlerin maq 
cüzdanlarını pek cllz'i bir iskonto 
ile kırmuı mürababacılarla, tefe-
cilerin itini bozmuıtur. ikraz mQ. 
easeselerini kontrol eden komi
serliğin Yerdiği maliioıata ı&re 
ikraz mllesse1eleri faiz miktarını 
çok indirmiılerdir. Daha da indi
recekleri tahmin edilmektedir. 

Hakem beyetialn bir kısmı 
Nazire Hanımı beğendi, bir kısma 
da Feriha Hanıma rey yerdi. 
Maluim ve T okatliyan m&aame
relerinde bulunan halk lA dOştln
celerioi muhtelif ıekillerde izhar 
etti. 

- Acaba banaiai daha gnzel! 
Muhterem kariler aize soru

yoruz. Müsamerelerde bulundu 
iseniz mlifabedenize iatinaden, 
bulunmadı iaeniz tu reıimlere 
bakarak Jiitfeo bize fikrinizi 
bildiriniz. İaminizle, adreainizle ilin 
ederek HD derece bitaraf bir 
Yaziyette neticesini 7azacağız. 

Maam4 bia illi ceYaplarua 

gelmesine intizaren ellerinde fo
toğraflar lle arkadqlarımızı taraf 
taraf s; ezdirdik, ifte topladı klan 
mUtalealar: 

Maarif Veklletl Umumi MO
fettişlerinden Reşat Nuri Bey: 

- ,. Ba iki fotoğraf Ye bu iki 
poza nazaran Nazire Hanım daha 
gilıel göründil. Maamafih pbıen 
ı; örecek oı..m belki fikrim 
değişir." 

* Müfettişi Umumi Harunlrrefit 
Bey: 

- '" Bu gibi meselelerde jllri 
heyetinin hükmüne kıymet •ermek 
lazımdır •• • Maarif Mnfettiılerindea Nazif 
Ber. 

- .. Gnzellik Ye çirkinlik 
bahsinde herkesin zevki esaı 
olmakla beraber bir fey a6ylemek 
ilzam gelirıe Nazire Hanım daha 
zarif, daha Hvimli 16rlintıyor ve 
modern glbelliğl temsil ediyor. 
Ben Nazire Hammın daha aOzel 
olduğu kanaatind~yim. • 

• Maarif MOdür Mu ıvini Hıfz r-
------

rabman Rafit Beyı 
- ,. Nazire Hanımın boJU, 

poau daha gllael. Fakat reaimdea 
h6k&m veremiyecejim. • 

Jf. 

Orhan Seyfi Beyı 
- .. F eriba Hanım bDtln 

iddialara rağmen bana rflzel ıl
rilnmiyor. 

- Nazire Hanım baldaadald 
fikriniz? 

- Bir gazetede namini p 
riioce hayret ettim. Bu hanım 
daha kıraliçe olmadan bunaa 
büyllmllf dedim. ., 

Bunun Dzerine Orhan Seyfi 
Beye Nazire Hanımın yeni bir 
reaminl ıa.terdik. Sakta, hakta, 
baktı Ye Nedimin fa mı•uaa 
okudu: 

.. Meıtl nazım kim blyOttl hlyle 
blpena Hm 

Kim yeti9tirdi bu ıGna Mnidea 
balı •eai. 

* Maarif MOfettiflerinden Nurul-
lah Bey: 

- .. Ben tamamile muhterem 
1&n'atkAr ÇalL lbrabim Beyin 
fikrine iıtirak ederim. Nazire 
Hanım da g&ıe~ Feriha Hanım 
da gllzeldir. Feriha Hanımı ancak 
resminden gördtlm ye beiendim. 
Nasire Hanıma ise bir teaadtlf 
eseri olarak g&rdOm. O umaa 
kendiainin Nazire Hanım olc:la
iunu bilmiyordum. Ondaki 11-
zellik ve zerafet beni hayran 
etmiıll ve kendi kendime ba 
hanım kıs mOaabakaya ıirH 
muhakkak kuanır dedim. Bill
hare Nazire Hanımın Tnrlriye 
,nzeli U•n edildiğini lfittijim 
zaman çok memnun oldum. ,. 

ı . Şubat 12 

Günün Tarilıi 

Adliye' de 
Yeni Tayin Cetveli Dün 

Tebliğ Edildi 

Aclliye YeklJeti 1eni tayin Ye 
aaldl llıtelinl dOn mlddeiaınuml
lip telınfla tebJit etmiıtir. 
Milddehmumilik alakAdarlara dlln 
reç nkit tebliiat yapllllfbr. Yem 
laJİll Ye nakWeri qatıya 7uıyo
ra ı 

l.tabal Sekbincl lhtiua H .. 
kimfitiae Antalya 1htiau Hlkiml 
Atıf, Oskldar Hukuk HAkimlitl
ne Doludan lrf ao, Baı Müddeiu
mumilik Muavinliğine Altaneı 
MOıtantik Mehmet Slreyya, 11-
tanbul Auhiına lzmirdea Hilaeyin, 
Birinci Hukuk Reiıliğine 1.tanbul 
Azuandan Sallbattin, ÜçOncO Ce
za Reialiğine lstanbal Azaa·ndan 
Mehmet Zeki. Aza MllllzimJifiııe 
Mehmet Atıf, Aralığına Sulh 
Hlkimlerlnclea Sabri, l.taabul 
AuLtıaa a.... Aallre Reisi Mua
tafa Ramazan, DördDncl Hukalc 
ReWiiiae Adliye Milfettiflerindea 
lrf aa Be7ler. 

Marmara'da 
Esrarengiz Bir Ta
gaggup Hadisesi 

(Bqtarafa 1 lncl uyfada ) 

Halda Salila kaptana alarak mar
maraclaa gelen (Oılaader) kapta
nına ,atllrdllm.Bea kıç taraftayım, 
bemı... Ali de kamarada idL 
Alurllape lalerlnde Hakkı Salih 
kaptanı ••pwa Yerdik. Denia 
aaldaclL pırıl pml bir mehtap 
Tarda. All çok terbiyeli n itaadı 
bir çocuktu, kat'iyen içki kalJan. 
maz. motorumuzda çıma tutar, 
afak tefek iflerimizi s&rlrdO. 
Hakla Salih kaptam •apara ftr
dikten ıonra AU motorun bqanda 
metpdO. Sarayburnu 6nlerine 
geldiğim raman motorun ifleyi-

ılnde bir arıza olduğunu anladım. 
Aliyi çajardım, ıeı Yermedi. Uy
kuıuz olduju için kamarada 
updapaa kaaıi oldum. Kamara· 
ya bakbm yoktu, OtlldüğO içia 
makinenin sıcağından istifade et-
mek istediğini zannettim. Oraya 
baktım orada da bulamayınca 
bqımdan TUnJlmut• d6ndllm. 

Aliyi çok HYerdim, deniz orta
aıncla kendi kendime ba7kırdım, 
bajırdım, atlad.m. Nihayet mot&
re aoa allr'ati Yererek geçtiğim 
yerlerdp tam bir Nat arqbrma 
yapbm, hiçbir ize teudilf edeme
dim. Kendi hemıerlm ye kendi 
çocapmm Aliye H ıarezimiı 
olabilirdi?,. 

Son Postanın Re•imli Hikô.ge si: Pazar Ola Hasan Beg Digor Ki: 1 

1ıı1111ıı~ ıır 
- B. ıDzellik mDaabak.,.·n - Chleree laerkell tllflll- - Bir alay aalap .. mulıldar Hasan Bey - Asidm, tok Haua Bey - Sea •• laala• 
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12 Şu•t 

Başkaları 
Bizi 
Nasıl Göriigorlar? 

Newyork Taymi• ıazeteainde 
TGrkiyeye ait çıkan bir yn•ıdam 

.. Bu mene, Ttırkiye ini · nan 
Olluacu Hneıl bitiyor. On ıu ki, 
'-• mUddet zarfmda, her nokta
ct.u mühim detlıikllkler ıeçir
IÜftir. 

.. BDttln bu lnkallpları ve dejl
tildilderl yapan Gazi Muıtafa 
ICemal, memleketinin terakkiıine 
.ı• an ve kııkanç bir itina ile 
dikkat etmektedir. CDmhurlyetiD 
illa edllditl ,Ondenberi o, Ctımhur 
letıidlr., ajlebUbtimal. Aj kal
dıkça Cumhur Rei8l kalacakbr. 

"Kadınların ıerb..ti.t, taaddDtl 
-••caba Uıuı, cllnle devletia 
•Jnlmuı, feain ppka olmam, 
laUtfetüa lajYI aibl bllttln lnlollp
lar birkq HDe enel Ylcade ıel
-ı. teyler. Şimdi de Gul Mar 
'-fa Kemal ve arkadqlan, bltla 
'•kitlerini millet• lnlollp ruhu• 
&falamak içla urfetmekteclir. 

" Bir Kemallat, YataDpener, 
'dlletl _..ver •• laaklkatl geren 
•dam demektir. Muıtafa Kemal 
bizzat bunlara ehemmiyet verdiji 
libl lımet ve F ev:ıl Pqalar da 
•JDI aoktalar Dzerinde durmakta
~- Kemaliıt hareketi bir inkıllp 
.,•kelidir Ye ıençlije bu ruh 
teıkia edilmektedir. 

" lık ••nelerde Gazinin yap
~fa bu yenilik heyecanla karıa-

llayordu. Onua aıkerl •• uyut 
"'•rleri efkln umumiyede be
'lla ter6taze teılrlni muhafua 
•d· 1Yordu. Fakat 9'l8 •• 9'l9 
.. llelerine dojru ufak bir hor 
~~~uk alAmetlerl 16rllomeie 
._.,.•llUfb. Fırka tenbellefmİf 
"'81an,ordu. Fırkanın lalabına 
~tiraç yarda. Gazi biızat, kendi 
.. :tarlarının kuanılm11 muvaf.. 
) Jet Ye f6bretleriai yiyerek 
'ttaaalanna mo .. ade etmuln 
~ olmıyacajlnı g6rd0. Bu 
l beple, kendi meıuliyetlnl 
' kendi laayllkllıtnnı hluettcelc Huis, fakat ılddetli bir 

'l ket bqladı. Bu hareket ea 
1•de mekteplerde ve halk ara-
~ meb 'uılar tarafından Defl'e
~eli •• muYaffakıyetll neticeler 
.... dl 

"Milli rubun uyanma•ına Amil 
ikinci aebep, diler memle

_._ır•- - kadar olm... bU., Tnrkl-
de ikbıadl buhrandan mtl-

._...,.._.ı 

olmasıdır. Burada ikbsadl 
1•t iyi olmıyabiDr, fakat 

lckak ki komıu memleket
birçoğundan daha iyidir. 
cllfGnen halk bundan do-

bGk6meti takdir etmekte Ye . 
1..U. on •enedenberi kendi 

kanulmakta oldutunu 
"li kaçarmamaktadır. 

_... .... allcın Kemaliıtlere "timadını 
r: .. .,.. .. '~ eden lmillerdenbiri de 

11 harici iyue idarede 
dlii muvaffakıyettar. Medbe 
~ biaaetmeden denilebilir ki, 

1911ln Avrupa •• Aayadaki 
'i~. meYldi k11kanalacak bir 

.. ~ .. nelerin •n mOhim bil- lisandaki inlnllptır 
. de Mustafa Kemal Araft 

era Yerine Lltin harflerini 

p ~i b• deiiıilrliii mOtea
yeni harfler hakkında 

er ••reli b "'--- •e u ıuretJe "Mil-
"Ş~" h•unını l&azandı 

lllldi d • 
•ut aha ileri sidiyor. U-
li •baaaıllara111n J•dunile 

~t laataın •en'teferl balckmda 
it tetldkatta, tlrkçelailt .. 

( Re•imli Makal• 

Tarihin her demnde her mil
letin mtııtereken kabul ettill ea 
bDylk medyet eeunttir. 

' 

IQN POllA 

Ne kadu iptidai q"retl• ara• 
ıına lner.eaaia .lalnla, bltla ll•aaı 
le lteı Jlı kel!!e,ı ıecmlJe• bltla 
aılretler arHında en blJlk •eirlJe
tln eelU'et oldu.. rlrlllr. 

il Ca11ret il J 

Yalnıı ceHretln de mltekAmll 
bir t•ldl Yardar. Medeni ffml1etlerde 
ceaaret maanl bir pldl alllllfbr. c .. 
sur adam, kuru abltanlıldar l'a.t .. 
ren detll. tehlikeyi flze alarak m .. 
deni c .. aret l'l•teren adamdır. 

SON TELGRAF HABERLERİ 

Muhakeme Bursa 'da Olacak 
Tahkikat, Gittikçe ilerliyor, Yeniden 

Dört K:şi Daha Tevkif Edildi 
BURSA, 12 (Hullll) - Hldla faillerine alt za

bıta tahlrikab bitmif, ı.timap eclflu mevkuflar, 
raporlarlle birUkte mtddel amamilii• 16nderll
miflerdlr. 

Şimdiye kadar 200 den fasla kimaenln lfad .. 
lerln• mOracaat edilcliii anlqdmııtır. 

ANKARA, 12 ( Huı...ı ) - Diba Halk EYlnde 
BurA hAdlae•ini tel'in etmek tlzere bir içtima 1a
pılmıfttr, içtimada evveli Hallı EYi rei.t Nail Atal 
Bey, ıonra ıençlerden bazıları heyecanla nutuklar 
ı6ylemitlerdir. 

l.tanbul, 12 - Buraa bldi1e•lnia memleketteki 
akiılerl devam etmektedir. Hldlae her yerde nefret 
•e aaabiyetle kartılanmııttr. Birçok 'rillyetlerde 
mitinıler yap•larak bAdiseye &n ayak olanlar tel'in 
edilmektedir. 

Bu,On de, Diyanet itleri reiıliğinin emrlle ba
tından ıanjl çıkınlan Ulucami hatibi hafıı Tevfik 
ile kaaap Yuıuf, Kayyum •ekili Yuıuf ve Arnavut 
Tevfik ismindeki eıhaı tevkif edilmiılerdir. Mev· 
kuflar, umumi bapiaaneye aeYkedildiler. 

Cereyanı hale nazaran tahkikat ıafabatanan bir-
kaç ,On daha devam edecetl anlqdmaktadır. Mev-
kuflann muhakemeleri Bur .. da rllyet edilecektir. 

Memleketin her tarahndaa Remclmllar Jü. .. 
telgraflar selmekteclir. Dlla de Adapuan, Bola, 
Kef&ll, Çe9me, Kırf9hir belediye, farka •• Halk 
EYi rei81erinden telsraflar ı•lmiftir • 

Hava Postaları 
Ankara Diyanbekir Ara
sında Seferler Başlıyor 

Aakara 12 ( Huıuıl) - Anka• 
ra • Diyarbekir araaında bava po .. 
talan yapacak olan Yunker• tay• 
yareleri ıelmiıtir, yakında tecrtı
be uçuıları yapılacaktır. 

eski değilıe bile, en e•ki u .. n
lardan biri oldufunu tHbit ettL 

"Maamafib Kemaliıtlerin bGttln 
bu lnkı1Aplan yaparken kendi 
bqlanna rahat bırakıldıklarını 
zannetmeyiniz. KOrdiatanda iki 
defa iıyan çakts. Dini ıiyasete alet 
yapmak iıteyen mDrteciler bir iki 
defa hDkilmete kartı mDtkillt ça
kardılar. latanbuldald akaliyetler 
ikide birde g6rdüklerl muamele
den tiklye~ ettiler. Fakat bDtlln 
bunlara rağmen Kemalistler, ıa· 
yelerioe doğ'ru muvaffakiyetle 
Jftrlldlller. 

"MuıtafalKemal 50 yaıındadır, 
fakat uhbatini ve hlkim ıahıiye
tini muhafaza etmektedir. Kı11 
Ankara'da ıeçirir, yazan bis. iki 
ay latirahat etmek Ozere lıtanbu• 
la ıelir.,, 

Gazi Hz. 
ReiıicGmhur Ha. dGn aktama 

kadar Dolmabalap Sarayındald me
aal bOrolarında m•ııul olmuılar, 
blc bir tarafa 9kmamıılardır. 

Gazi Hs. nla burilnlerde baza 
mle•H•ata .ı,aret •d•c•klerln• 
ihtimal •erilmektedlr. 

Din de b.. 1erli " ecnebi 
anat ıua1• rf derık a~ılaa defteri 
mahsuıu imaala••k auretlle Rel•l
cDmbar }b. ne bllnaıta leahnlerlnl 
anetml91erdlr. 

1 .J 
Dahili İstikraz 
Ankara. 12 (Huıual) - Erga

ni lıtilıırazı için Merkeı Bankuile 
Mali1e Veklletİllİll aktedeceji mu
ka•ele proje.& buırlanm11br. 

MukaYele bafDnlerde lmaa 
edilecektir. 

Hudut Harici 
Eaki Oımaab Mecliainde Prit

tine meb'uıu olu Hua11 Bey 
bazı ınpbell hallerinden dolayı 
hudut baricin• çıkanlmıttır. 

/STER /NAN İSTER 

Yeni Hatlar 
lnşa:ıt Müzakeresi Mü

sait Safhadadır 
ANKARA, 12 ( Huu .. ) -

SıYU • Erzurum hatbDID lopu 
etrafında en mllAlt tekliR 111pu 
Amerika ırupu ile Nafia Vekl
letl araıında mDzakere mllıalt 
bir ıafbadadır. 

Grupun 940 ••nealne kadar 
intaııaı deruhte edeceii laatlar 
700 kilometreye yakındır. 

Sıwa .. Erzurum hatbma ........ 
lutu 500 ldlopaetreyl mDtecamcllr. 

Ayni batta mlllhak olarak 
inp• mukarrer lldnci hat ta yDs 
elll kilometredir. Bu hat Dl•rijl 
cl•arında mllna•lp bir noktadaa 
bqlıyarak Malatyaya aidecektlr. 

939 anealnde hat Er.uruma 
940 ıeneıiade de mllhak hat 
Malatyaya Yaracakbr. Takntlerln 
tediylİ 937 de bqlıyacak 
ond6rt menede lclenecektir. Bu 
hatlann i...- 60 milyoa liraya 
kabil olacakbr. 

Paketlerde Reklam 
Ta11ar• Cemiyeti yakında tl

tOn paketlerinin içindeki klğıtla
ra ticari reklamlar yapacaktır. 

iNANMA/ 
lzmirden blldlrilifon 
• TGtGn lflem• zamaaı w•l4iti içi• birçok ml•H•· 

Mler bas rbklaranı lıltirmiılerdir. TiltOn mGHHHlerl• 
aln ini it bekll1en kadıalaıla dolmaktadır. 

laGaden a1nlmı1•• kadınlardan aacalc bir laeml ı,. 
ahnmııtar. 

• Sabaha kerıı n keakla bir •otuk alt ada toplan• 
.,,a batl•yaa ..... akt•m r•ç ... kte kadar ••tanlar 

• lamlr •H•t•lerlaln Yerdikleri mal6••t• ı&• b• 
ka4ıalana it batmalı içi• uatlerce beklemelerine 
•ukabll alacaklan ,..-miye pek azdır. ... slrenlare 
JIYmlye 21 lıarut ••ilmektedir. • 

ısna iNAN. ,,, •• INANllAI 

Münderecatımızın çoklu
gundan dercedilememiı- , 
tir. 

Tek Kitap 
Maarif V eklletinİD llkmektepler 

için tek kitap uıultın8 tatbike 
kar., Yermul lıtanbul kitapça
l•nnı memaun etmfttlr. Bu it 
için ( 500 ) bin lira Hrmay• •a
zedilmiıtir. ----
inhisarlar Filmi 
Lahiıarlar Umum MlldDrlll il 

likörler için bir propapnda Rlml 
hazırlamaktadır. Aynca bDttlD 
inhi•arlar mamulltml rekltm lçla 
15 bin lira urflle b&ytık bir flllm 
çevrilecektir. ---
Milliyet Gazetesi 

MWi1•t refikimiz din ... ,at 
bayatını• J•dlacl HD..ınl bltlradt 
Mlridncl •anine bqlamlfbr. S. 
mDnaabetle dla alrfa• Mllllyet 
tahrir alle.t bir arada ba Jddl
nDmllnl t•'lt etmltl•dlr. Refikl
mw tebrik " manffaldyetlerlala 
de•amını temenni ed~ 

hk Mektepler 
Şehrimizde Yeniden 20 

Mektep Y apıbyor 
l•tanbalcla ba ... 20 ilk 

mektep yapılmaktadır. Mektep 
biaalanmn bir loım•aa alt lafaat 
çok Uwlemiftlr. Y akaada tuli • 
muamelelerine bqlanacaktır.Mek
tebe slrmek huuuncla yapılacak 
mlracaatlan k&rflla1abllmek için 
6n6mDsdekl HD• lçia tedb lrleı 
ahnmaktadar. 

Buı mekteplerde J•nl pbe
ler açdacakbr. Ba makutla Mu
rlf bltçain• 1..tdu 80 maalllm 
tabİAb koDmDftur. 

Dans Yüzünden 
Kıyamet 
Koptu 

Buı dau merakblara eneı.I 
alqam Beyotlanda • Roznuyu .. 
barında bir clau mllabakuı ter
tip etmltlerdir. Bu mlubakanıa 
hakem heyeti reililtlne de danı 
muallimlerinden Jorj El. ı.mtnde 
bir sat intihap edilmlftlr. 

MDaabaka netlc:ulDde blrln-
clliji, lldacllijl " lçllaclllil 
kuaaanlar latlhap edilmlt •e 
elam pmpl1oalarma .. dal,aıu 
teni eclilmlftir. Ba Iİltlhaptu 
ı•nçlerln bir lu•m memaaa of. 
mamq ve da... fttlrak edea 
ı•nçlerden Kumkapab Klrkor ve 
bir arkadqa, kendilerini birinci 
olarak intihap etmecliii için dan• 
muallimi Jorj Ef.ye aju doluu 
kDfllrler uYmarak llswlne hDcam 
-etmltJerdir. Fakat biru aoara 
her ikili de yakalanarak karakola 
16ttırDlmDtlerdlr. Kvakolda ller
lerl vanınca dan• karalı olmak 
iıtiyea Klrko1'1111 arkaclap Kara
betin belinde koca Wr ka•• 
bulunmottur. ---Dayak Atmıflır 

Galatada Kemeralb caddeun
de otana Peulyoa •e kan .. 
Roaa ev klru yldnden çakan 
kavsa aeticuiDde ldracalan olan 
Nurettin iaminde bir amele,t 
fena halde d&.mDfl•dir. 

Et Kaçakçllan 
Karaı&mrllkte otura• Faa"k 

•• Ali iımincle iki plua kaplı 
olarak eYlerind• ••P kutllde
riıulen yakalanaral tahldkata 

ltafla•mlfbr 



Memleket A1anzaraları 
a 

Zonguldak'la 
Küçük San'at 
Evleri 

1 

Zonguldak ( Husuıt ) - Son 
zamanlarda ıehrimizde makine 
tamirhaneleri Ye küçlik san'at •~ 
leri açılmaktadır. Hemen hepside 
ferdi teşebbüı ve işten arttırılan 
küçtik sermayelerle kurulan ba 
aan'at evleri, havzanın kömür 
ocaklarındaki makine tamirata ve 
aanayiile meşğul olmaktadır. 

Bir çok mahrumiyetler içinde 
meydana gelen bu milesseselerden 
biri de, evvelce bir ecnebi şirkette 
tornacı olarak çalitan Aşkara 
oğlu Osman Efendinin sao'at 
yurdudu~ . 

Osman Efendi elindeki çekıç 
Ye eğeden başka bir şey olmıyan 
ıermayesile alın terini birleştirerek 
qe başlamış vo ıarsılmaz bir 
imanla çalıprak bug na he~ 
kendiaioi hem do bir kaç fakır 
itçiyi besliyea mütevaza bir mO· 
~ueae meydana getirmiştir. 

Göynük'te 

Bir Şerir 
f ki Kişiyi Birden 
Öldürüyordu 

Göynilk (Hususi) - Geçen 
akıam şehrimizde tüyler 6rpertici 
iki nıilthit cinayet oldu. Hldise 
Şerefli Bey oğlu Yuaufuo kahve• 
ıinde cereyan ettL Sarhoıluğu 
ile maruf arabacı Nabi oğlu Salill\. 
demirci Deli Mehmet, aralacı 
dereli oğlu İbrahim ile ıabıkalı• 
lardan Müftll oğlu Ali namında
ki şahıslar kahvede rakı içmiye 
başlamışlardll'. Kafadarlar yanla
rına gelen kunduracı Fuada teca
yfiz etmişlerdir. Sabıkalı Ali ev
YelA elinde bulunan dolu rakı 
tişeaioi F uadm bapna YUf1DUŞtur. 
Bu ani darbenin teıirile Fuamn 
kafatası delinmiş ve kafuından 
kanlar akmıya başlamıştır. 

Bunun tizerine kahveci Yuauf 
bidiseye intıdahalo etmi• 

Kafadarlara: 
- Kahvede rakı içmek mem

nudur. Eğer içmekte devam 
ederseniz gidip karakola haber 
vereceğim demittir. Ehbap ça
vuılar bu müdahaleyi fuzuli bol-
muılar ve keyiflerini boz.mak 
isteyen kahveciye de çatmışlaJo. 
dır. Bu eanada ıabıkah Ali taban
caımı çekmiş ~e kahveci Alinin 
arkasından iki el ateş etmiştir. 
Kurşunlardan biri kahveci Yuıu• 
fun aol böğrllno isabet etmiştir. 
Zavallı kahveci olduğu yere 
aerilmiıtir. 

Mecruh derhal hastaneye kal· 
dmlmışbr. Fakat fena bir tesa
düf eıori olarak, kasabamıza he
nüz tayin edilen hllkômet tabibi 
ıehrimize muvasel~t etmediğinden, 
ilk tedavi kOçük ııhhiya oıemuru 
tarafından yapılmıştır. Kurşun vil• 
cutte kalmııtır. Mıecnıbun Yaz~ 
yeti çok tehlikelidir, 

Hadise şehirde derhal ıuyu 
bulmuş ve katil hemen jandar
malar tarafından yakalanmıştır. 
Katilin üzerinde tabancadan baş-
ka bir do bOyük bir ıustah çık
mışhr. 

Sabıkalı Alinin diğer arkada,. 
ları, Salim, Deli Mehmet, arabacı 
İbrahim de tevkif ve hapaedil· 
miştir. 

Sabıkalı Ali muhitte işlediği 
çeşitli suçlarla maruftur. Yarın da 
evvelce i:ıle.iiği bir cinayetin 
mahkemesi yapılacaktır. 

Facia burada teessllrle karşı· 
lanmıştır. Bu ıerir adam timdi 
ad.iyenin pençesi altında bulun
maktad.r. 

SON.PO~TA 

Şirin Bir Kaza 
Ezine Hem Şairane Bir Şehir Hem De 

Mamur Bir Belde Oldu 
Erine, (Hu

ıuıl)- Çanakka
le vilAyetinin en 
güzel kazaların
da.o biri olan 
Ezine Kaleye 49 

kilometrelik bir 
şosa ile bağlıdır. 

Bu fosamn gü• 
zcrgAhı dünya• 

nm en rüzel ... 
tairane manza· 
ralannı ihtiva 
eder. 

Kaleden Ezf.. 
neye 1aklaşıldık· 

~· ıairano Yadf.. 
lerde kfiçiik Mon-
deree çayımn teffaf bir kurdeto J 
gibi Kumkale burnuna doğru 
uzayan ve yayılan sevimli kıv· 
rımları görWilr. Vo nihayet Men
dere1 suyu kenanndan ve Men
d•res köprilıiinden geçerek on 
dakika sonra Ezine kasabasına 
dahil olunur. 

Ezine düz ve yeşil bir ova 
içerisinde şirin Ye sevimli bir 
kasabadır. Gazi Süleyman paşa
nın kumandanlarından (Abdurrah
man) Bey taraf ndan tesis edil
miş ve mumaileyh burada ( UJu
cami) denileo bilyllk camii yap• 
tırmıştar. Bu hesaba göre kasa
banın \e9İ• tarihinin bet aen geç
tiği anlaşılmaktadır. 

Kasabamız iklim •• havası 
itibarile mlltebavvil ve mlltebav
vildir. Bu cihetlt: havası nisbeten 
ağırdsr. Buna mukabil ıuyumuz 
çok nefistir. 

Ezineoin etrafındaki dağlarda 
çam ve palamut ormanlara vardır. 
Ve biltUn Ezin o ovaları palamut 
ormaolarile muhatbr. Bu cihetle 
palamut mahsulü kuamıztn bat
hca ihracatını teıkil eder. 

ikinci derecede zeytin ve 

Adana' da 1 
Bir Hamam Y apı1acak Ve 

Fıshk Yetiştirilecek 

Adana ( Hususi ) - Çiftçi 
Birliği dila içtima ederek idare 
heyetini B4!!Çmiıtir. · Seçilenler 
şunlardır: Ekrem Avni, Sabri 
Çıtak. CaYit İhsan Beylerle Halil 
ağadır. 

Adana'da Hamam Yapılıyor 

Evkaf Mndnrlftğtl Evkafa ait 
bllyiik bir arsa O zerine erkek! ere 
mabsua olmak üzere bUtün kon• 
foru havi bir hamam lnşa1ına 
k!lrar vermiştir. 

Adana'da fıalık Yetlftlrllacek 
\ Şehrimize birkaç aaat me--
s:ıfedo bulunan Saimbeyli mev .. 
kiinde bol miktarda yabani sakız 
ağaçları vardır. Bu ağaçlara 
fıstık aıısı yapılacak •• f11bk 
yetiıtirilecektlr. ----

Ulukışla' da 
Kayseri Hattında Faaliyet 

Devam Etmektedir 
Ulukışla (Hususi)- Ulukışla• 

Kayseri hattında faaliyet devam 
etmektedir. Ulukışladan itibaren 
Karalar, Bor ve Niğde istasyon• 
lan lşletmiye açılmıştır. Bu kı
ıımda haftada llç defa katar 
kalkacakbr. 

Ezlnenln umumi manzara•• 
zeytinyağ, kaşar peyniri ve ka· 
ıar istihsallta gelir. Kazamızın 
meraları çok olduğundan koyun 
ve keçi çok yetiştirilir. Bu cihet• 
le kaşar peynirciliği seneden 
seneye ıslah ve tekemmül etti
rilmektedir. 

Kazamız madenleri itibarile 
de çok zengindir. Ve birçok 
yerlerde ıimli kurşun, g U:nüş ve 
altın ve alçı madenleri damar
larına bilhassa Menderes kum• 
sallarında altın zerrelerine te
sadüf edilmektedir. Kazamızda 
maarif ve umran ve yollar inıa· 
ah itibarile büyOk bir faaliyet 
Ye muvaffakıyet göze çarpar. 

iki senedir inşaatı devam 
eden ve en asri bir ıose olan 
Ezine - Bayramiç yolu inpab 
hemen hemen bitmiş gibidir. Bu 
f OH üzerinde mftteaddit beton 
armo köpriller ve menfezler yapıl
mıştır. Bundan baıka bütftn köy 
yollan ıslah edilmiş ve yollan olmı-
yan k3ylere yeni yollar yapalmııtar. 
Kasabamızda bir alb dershaneli 
(Gazi Pş.) ve diğeri dart derıha .. 
neli ( lımet Pf. ) mektepleri Yar

dır. Bu ıene (Bahçeli) (TaYakh) 

(Akk&y) ve ( K .. 
zıiköy ) llode en 
yeni tarzda ya .. 

pılan dört büyllk 
mektebin küıat 
resmi yapılmış· 

br. Son dört se
ne içerisinde de 
üç yeai köy 
mektebinin in· 
ıaatı ikmal edil· 
miştir. 

Kasabamız ıon 

iki ıene içe

risinde fark olu
nacak derecede 
canlı bir yeniler 

me faaliyeti göt-
( termektedlr. Buna genç Kayma
kamımız Cavit Beyle Almanya'da 
ikmali tahsil eden &İraatçı ve 
genç Belediye Reisimiz Cemal 
Beyin azim ve himmetleri baılıca 
Amil olmuştur. 

Eski belediye dairesi yenilet
tirildi ve yeni bir zabıtai belediye 
teşkilib yapıldı. Kuabaya girer
ken çok çirkin bir manzara te .. 
kil eden kıFti maballe$İndekl 
barakalar tamamen iatimJak edi
lerek yol tevsi ve tanzim edildi. 
Kaaaba dahiline kaldırım ferti· 
y.ıb yapıldı. Umumi halAJar, mez.. 
baba binası, yangın ı8nd0rme 
tetkilAb meyda- getirildi Ye 

asri bir tarzda yeni ve büyllk bir 
ainema binan yapılarak iki ay 
evvel kllşat resmi yapıldL 

Blltün bunlardan bqka bir 
Alman grupuna kasabamızın yeni 
haritasa yaptırıldı. 

Kasabamızda her pazartesl 
günU pazar kurulur. Bu pazarda 
yakın köylerden getirilen her 
tnrllı mahsulAt ahı veriıl olur. 
Bu meyanda Bayrmiçlo meıbur 
( taban helvası ) ve Ezinenin me,. 
bur ( leblebi ) si de aatılır. 

Bandlrma Mektubu 

Avşa Adalarında Balık 
istihsal Ediliyor 

a.ndırma bmanının bir manzara•• 

Bandırma (Hususi)- Marmara nın mOnbit olmam itibarile IJ'I 
lanasıaın baılıca ihracat liman- tızllm yetiştirmekte YO yetiıtirilen 
larında biri olan Marmara ve Ozilmlerden nefaaeU horke1çe 
Avşa adalanada her sene kllll~ malGm ve maruf olan Avp adaaı 
yetli miktarda balık ve tızOm ıarabı imal edilmekte Ye okka11 
iıtihnl edilmektedir. 30 - 35 kuruşa ıatılmaktadar. 

İatihsal edilen balak mlkdan 932 senesinde Avıa ve Mar-
bllyUk bir yekGn tutmakta ve bu mara adalannda (285,000) kilo 
balıklar tuzlanarak konserve ha• ıarap istihsal edilmiştir. 
lindo Tiirkiyenio her tarafına 99 Şehrimizde ıon ıamanlarda 
ayni zamanda barice gönderil· bağc.hğ~ rağ?e.t glSı~erilmekte 
mektedir. Her iki ada arazisinin ve ıehnn harıcınde bırkaç bai 
bai Jetiıtirmiye ml\sait, toprajı- çubukları dikilmektedir. - M. M. 
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1 ' 
Memleketimizde 
Kooperatif 
Hareketleri 

"Kooperatifçilik,, in bize •er
Agdın nci diği mali\mata 
Müstaluille _ göre Türkiyenio 

.. hemen hemen y .. 
i Ortaklıgı gine müstahsiller 

teşkilAtı olan "Aydın incir Mür 
tahsilleri Kooperatifi" halen bey
nelmilel kooperatifçilik ilominde 
tamamen tanınmıı Ye mühim t .. 
ıekküller ile filen de münasebete 
giriımiılir. Avrupada meYcut 
bilyillı kooperatiflerle mesel• 
Almanya, lakandinavya, Belçika, 
Fransa, Macaristan istihlak koo
peratiflerile girdiği temasla oıw 

taklarının yetiıtirdiği mahsulleri 
tanıtmak f .raabm elde etmiştir. 

* lıtan"bulda ilk enel açıJaa 
Şehrimizde Liman lıtihllk k 
Bir K oope- operatifioi bel.,. 

. diyemizin de av 
ıratıf Banlcası tığı bir belediye 

lıtih1Ak kooperatifi takip etmir 
tir. Şehir dahilinde yavaş yavat 
kooperatif hareketlerinin k6k 
saldığı göriilmektedir. Bazı eanal 
loımımn da birer kooperatif yap
mak tlzero teıebbüıe giriftiklerl 
haber verilmektedir. Bu günden 
gllne çoğalan ve esash izler llze
riode yürüyen kooperatiflere mal1 
ıahada kolaylıklar gösterecek bir 
kooperatif bankasının da kuru(. 
ması llzımgelmekte idi. ltt• 
bu zarureti gören ve Limall 
Kooperatifinin idare meclisi reisi 
bulunan Hamdi Bey kooperatif 
ıirketlerinin kredi ihtiyacile ur 
rqmak llzere hususi bir bankı 
açdmaıı fikrini ortaya atmış .,., 
bu fikre halen müesses diğet 
kooperatifler do müzaheret et
miflerdir. Haber aldığımıza g3r• 
bankamn mllessialeri meyaoand9 
Liman Kooperatifi kadar Beledi
ye kooperatifi de bulunacaktır• 
Bu maksatla yakında yapılacak 
bir toplantıda bankanın nizamnr 
meal. 1ermayesi ve çabşma ıekil
leri tanzim "Ye tesbit edilecektlt• 

* Torbahda Ziraat Bankannl 

ı·orbalı' da 
Kooperatif 

merbut olar-.! 
yedi kooperaDI 
mevcuttur. Bu kO' 

operatiflerin taahhüt olunmuf 
sermaye miktan 139,995 liradıt• 
Kooperatifler çiftçiye ikrazat 10' 
retile yardımda bulunmakta ., 
ayrıca tohum tevzi etmektedir. 

* Aydin Ziraat Bankasının yat' 
A aın Koo- dım Ye te~vikil• 

g • • Aydın Ziraat Krl' 
peratıflerı di Kooperatifi-

gün geçti~çe çoğalmaktadır. 8' 
kooperatiflerin artması köyl01' 
murabahacdar elinden kurtarm~ 
tadır. Halen Aydm Ye mülbakl' 
bnda teıekklll aetmiı 2.8 adı' 
zirai kooperatif -ftrdır. Bu kr~~ 
kooperatiflerine 238 köy dalll' 
olmuttur. KooperatiHeria taah~~ 
olunmuı ıermaye mecmuu 457,UU' 
liradır. Ba kooperatifler ıon ,t 
ne sarfında 750,000 liradan f_, 
lk_!azatta bulunmuttur. 933 seo; 
ıinde Aydın vo mn!bakatıo 

yeniden birkaç kooperatif k~ 
la~ktır. Aydında kooper~tifle ~ 
gittikçe artması dol~~ısıle. ~ 
zirai kredi kooperatıt b1r 
teıial düşllnlllmektedir. Ayni{,
manda ortakları11 iatihllk • ~ 
ihtiyacım lemin için bir de il" 
lAk kooperatifi açmak Diyeli 
aalm11br. 
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[ Siya~et Alemi l ' 
İran 
Petrol/arı 
Meselesi 

İngiltere ile Iran bnkametl ara· 
ıında Anglo Peulyan petro: tir keti
nin imtiyazı meule1iodea doğan 
lhtilif lng ı lterenln Cenı·yeti Aknnıa 
lnür c.ıatı üzerine aiyaıi bir mafbaya 
~İrm ş, müzakcreııl yapı!arak Uti 
taraf te:r.lerlrıl müdafaa etmi,, mesele, 
bir ş :> lele bağlanmak üzere hususi 
bir komiteye lıava'e olunmu'flu. Bu 
komitenin re ıi Çek Hariciye Nuırı 
M. beoea'fr·. Bu zat, tetkikin• arıo
lunan ihtilaf hakkınd.1 raporunu 
Yermiş ve D'Any imtiyazı denmekle 
rnarJf Ang~o Peralyao tirket.n n 
1nukavelesin' feıhetmi ç tir. Fe1ih 
bluameleııi d<ıha evvel lran hOkümeti 
tarafı:ıda ı yapılmıf olduğu için Cc• 
ıniy .. ti Akvamın bu kararı, ıahlrcn 
lranın noktal nazarını teyit edel' 
nıahiyette iıe de, İf, asıl bundan 
ıo ra ehemmiyetli bir aaı haya gir• 
in şti r. Ç.unhi mukavelenin f ılıi ile 
lng Jtere, Jrandakı petrol hanaaandan 
ehni çe'tm ıt o' m:ımaktadır. Bilikiı, 

)'eni bir ııolaş-::ıa zemini bulunmak 
\iz . re yeni müza? e ·eler yapılacaktır. 
B.ı davadaki nokta! nazarını tahakkuk 
ett rme, iç:r. bu müzakereler eana• 
lında (ng;ltenn:n teair yapacak_ •.u 
•eya bu veaileleri bulmaktan acıı 

kalmıyacağı muh•kk•ktır. İngi iı 
nıatbuatının bu huıuata ittifaka yakın 
bir memnuniyet a-öıtermesl bunun 
bir delili 1ay. labi.ir. - SUreyya 

7 ahdidi Teslihat 
K.onf eransında 

Cenevre, 1 l - Silahlan Bı
rakma Konferansı divanında M. 
Pol Bonkur'un perıembe günkil 
nutkuna cevap veren M. Nadolni 
prensipler hakkrnda münakaşalara 
girişmekten iso ameli ıuretto 
çahşmakta Fransıı: Nazırı ilo 
hemfikir olduğunu boyan etmiştir. 

Hukuk müsavatına müteallik 
olan 11 kAnunuevvol barihli iti· 
IA.fnamenin Almanyanın SalAhlan 
Bırakma Konferansına iştirakinin 
bir şartı olduğunu •e Almanyanın 
•sla uzakla:;nıyacağı bir nevi 
esas teşkil etmekte buluoduğuou 
ıöylemiştir. 

Diğer taraftan mumaileyh, 
Almanyanın umumi ·emniyetin 
ancak silahları fili olarak tahdit 
edilme•d sayesinde tahakkuk 
edeceği mDtaleaaında bulunduğu• 
bu hahrlatmı~tır. 

Almanya, Franaız pllnım bil-
1flk bir hUsnUniyetJe tetkik ede
cek vo bu bapla müzakeratta 
hulunacakt·r. 

it:::::-
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Asi· Z r lıda Bomba Patladı 
Gemide Bulunan 22 Kişi Öldü Ve 

18 Tayfa Yaralandı 
Batnya l 1 - Firari YO Aal 

Zaven Provenı·yen Felemenk urhlı
tHDı takibe memur olan tayyarelerden 
biri, sırhhnın tevakkuf etmeme1l 
flzerlne 300 metreden sırhhya bir 
bomba atmıthr. Bunun üzerine 18 
tayfa ölmOı, 25 kiıt dtı yaralanmıftır. 
Bomba kaptan köpriJıünOn arkasına 
düşmüş ve mühim hasarlara ıebebl· 
yet vermlıtir. Aıst:erin erklnı harbi· 
yesinin miihJm bir kıamı öimüştür. 

Lnbey 11 - Firari geminin üzer:ne 
atılan bomba dolayıaile 22 kitl ı 

ölmütHlr. 
Maktul ve mecruhları nakleden 

torpido muhr bl, bu aabah Batavya•ya 
gelmif Ye yaralıları çıkarmıştır. 

İsyan BUyUdU 
Lahey 11 - Son alınan b:sberlere 

glJre, Avrupalı bahr iyeriler Zaven 
Provenalyen zırhhalayanma iştirak et
mişlerdir. Zırhlıda Aıvrupalı 16 zabit, 
9 küçük zabit ile 3 yerli küçük zabit 
Ye 44 yerli bahriye onbaıı ve neferi 
bulunmaktadır. Aıt zırhlıda bulunan• 
ların yiyecekleri bittiti takdirde ge• 
milerlnl bir korsan gemiıl ha'.ino 
ıokmak tasavvurunda bulundukları 
hakkında buraya haber ge mişt!r • 

Ael Oarr.lye Nasıl Taarruz Edildl 
Batavya'dan gelen mütemmim tel• 

ılzbre gö:e takibe memur olan ve 
ııilr'atll Java kruvuörüııilıı kumanda· 
1111da bu!u.1an f lo, iiai gemiyi cuma 
gilnil fecir vakti rörmüştür. . 

•Kumandan, teiı ı xle is!lere kayıt 

ve şartıız tcs' im olmalarını ihtar 
e tmit. akai takd irde ku"Vveto müracaat 
edeceğıni bi.dirmiıtir. 

Kumandan Asilere beyaa bayrak 
çekmeleri için 10 dak;ka müh!et ver
miştir. Asiler, bu teklıfi reddeltikle• 
rinden bir tayyare hi geminin üze
rine gltmit ve geminin yakınına b·r 
bomba atmıştır. 

Gemi, beyaz bayrağı çekmemekte 
ıır ar ett iğinden taarruz ba~lamıştar. 

Bir deniz tayyareainin atma~ ol• 
duğu bomba, iai zarhhya l'aabet etti• 
ğinden sırhlanın barrağı saat 9/18 de 
tndlrilmittir, 

Zırh!ıda bir yanrın batlangıcı 
görillmüt'ilr. Fakat pek o kadar 
şiddetli olmaclı~ı zannolunuyor. 

ÖldUro;en Bulgar Oazelecl•1nln Cenaze•I 
Birkaç gün evvel Sofya'da Simon Ettimof iminde bir Bulgar Meb'uıa 

ve g:ızeteciıı!ntn ö~le yeme~ine çıktığı zaman, gazete idarehanesi llnGnde 
katledildit:"inl yaımıttık. Re,mimis maktulQn cenaze meraaimlnl gösteriyor. 
Merasimde 7000 Makedonyalının hazır bulunması herkesin nuan dikkatini 
cellıetınittir, 

Alınan ya' da Çok Müthiş 
Bir İnfilik Oldu 

Ölc·nler Yüzü, Yaralananlar Dört 
Yüzü Geçti 

Nönkirşen 1 - Burada müt· 
hi, bir infilak olmuştur. İnfilik 
altından çıkarılan cesetlerin mik· 
tarı yüze yaklaşmaktadır. yarala
nanlar 400 kişidir. HAdiae, Nön
kirşen çelikhanılerindo gazomel• 
rede benzin tolumhasmda vukua 
gelen bir kaıadan çıkmııtır. Ben• 
zio tulumbası patlamıştır. 

BerJin, 1 1 - infilak neticesin
de binden fazla kimıo yaralan
mıttır. Bunlardan 100 kiıinin ya• 

raıı ağır olduğu slSylenmektedir. 
Öleolerio miktarının artmasından 

· endişe edilmektedir. 

Gazhane yanındaki benzol fab
rika11ndaki yangın devam etmek· 
tedir, kanalisasyon bozulmuı oJ.. 
duğundao benzol, alevler içinde 
etrafa yayılmaktadır. 

Şehirde hali< aras1Dda dehşet 
bDküm sürmektedir. İnfilak ma• 
halline yakın mahalleler tabliye 

TEFRİKA NUMARASI: 79 Güldiller. 
Kaymakaın Kemal Bey yavaş 

bir seıle cevap verdi: 

dolu ortaaında bir kuvvet bu
lundurmak ve Arabistanda ne 
kadar kıt'a varsa ieri çekmek 1 CEPB 

-'MILLf 
Muharriri: 

- !':>uhıu ~ev ve harbe hürmet 
•ylef Değil mi? 

- Bravo! 
Dilrüba Hanım ırözlerinio 

hntun tılsımile bakarken genç 
•rkına harp cevap verdi: 

- Olabilir. Anlaşırız! 
Kaymakam Faruk geç vakite 

k•dar apartımanda kaldı. 
. 1_ ~iderken DilrOba Hamın onu 
ıır;orıdorda beklotti: 

- Havalar d6zeldi, •daya 
leçeyim mi? 

- Bilmeın. 
- istersen 

ineğe gol, bu 
lalun. 

yarın aktam ye
meseleyi konu· 

- olur. Sekizde! 
- Beklerim. 

• 
1 O gOn daireye l5ğleden ıonra 
ilen k k F k h b ayma am aruk er Anı 
d •r iyeye uğradığı zamao arka
•şları fena bir haber verdiler. 

Suriyo cephoai tamamile 
çGtUlrıı ütt D. 

OE 
ROMAN,, 

Burhan Calıit 

Dağ.lan kıt'alar perişan bir 
halde ( Şam ) a doğru ricat edi· 
yçrJardı, ve cephenin yanında, 
dııima dolaıan aşiret çeteleri 
bozğun halinde gelen efrada 
hatta kıt'alara hücum ediyorlardı. 

Bu vaziyete karşı bUyllk er· 
kAnıharbiyece dllıUnlllen çare ıu 
idi: 

(Halep) te teıkiline çal :ıılao 
yıldmm orduları kadrosunu bir 
an eYvel doldurmak ve (Şam)dan 
daha fİmalde yeni bir cephe 
hazırlamak. Orahınn topoğrafik 
vaziyetlerini pek iyi bilen binbaşı 
Zeki buna da imkan görmü
yordu. 

- Boıgun (Şam) düşmeden 
evvel tamir edilebilirse belki J 
Fakat zaten Arap çetelerinin 
taradığı bu aahada yeni bir 
hareket noktası bulmak imkAnı 
yoktur. 

- BilyUk erkAnıharbiyo ne 
düşilndll acaba ? 

- Onun dU,Ondüğll Alman 
taarruzunun zaferi .. 

Kaymakam F arak Omitsi:ı bir 
dudak bilkUşlo : 

- Buna hiç ihtimal yok J 
Dedi. Daha dört ay evvel içle• 
rindo idim. o zaman kendileri de 
fevkalAde bir hadise bekliyorlardı: 

_ Ne gibi l 
- Amerika itilaf devletlerila 

birleıti ya. Almanlar da kendi
lerine böyle öteki Alemden bir 
mUttefik bekliyorlar. 

Gnlnştnler : 
- Japonlar ışın kaymağını 

aldılar. Onlardan medet yok. 
- Velhasıl vaz.iyet hoı değil 

aziıim. Şimdi bUtUn depo tabur· 
ları, talimglih kıt'aları yıldırım 
ordusu emrine veriliyor. ihtiyat 
zabitleri talimgahında (B) takım· 
ı rı da sevkedildi. 

- Fon Sanders ne diyor! 
- DUşmnn Üskfidara da gelse 

Ahırkapıdan mlidafaa etmek ka· 
bildir diyor. 

Kaymakam Faruk ciddi bir 
vaziyet aldı : 

- Ltıtifeyl bırakahm. Fakat 
bence yegiine yapılacak iı Ana· 

- Düşmanı ne yapacaksın. 
Kolunu sallıya ıallıya gelsin 
değil mi? 

- on,mana artık bi:ı:im ya• 
pacağıınız it kalmam·ştır. Bu 
davayı bariciyo nazırına bırak

malı. 
Hepsi birden bıykırdılan 
- A. A. Al 
- Niçin hayret ettiniz. 
K aymakam Kemal cevap Yerdi: 

- Bir askerin, hem de aenio 
gibi sinirli bir erkim harbin 
ağımdan bunu işitmek ~ tuhaf 
oldu da! 

- Fon Snndres gibi Osltudar
da ml\dafaa edeceğimizi mi ıöy
liyecektim. 

Onlar sustular. Kaymakam Fa· 
ruk devam etti; 

- Fon Sandreı Tllrk toprak
larını. Türk köylerini bir harp 
meydanı haline getirm9kteo per• 
va etmeı. Fakat bir Türk zabiti 
için düşünülecek nokta memleketi• 
ni düşmana çiğnetmemektir. Gö
receksiniz. Al.nanlar ( Berlin ) o 
kadın değil, batta (Ren) hattına 
kadar bile çekilmeden peı diye
ceklerdir, ve fllpheıalı iyi ede-

Sayfa 3 

Gönül İşleri _ .... 

Karilerin 
Suallerine 

Cevaplarım 
Mengen'de Betler köy!lnde Dund" 

Hanıma: 

Kocanız ıfzl bırakıp başka
a11e evlenmiş diyorsunm. Fakat 
onun timdikJ adresini bilmiyor 
ıunuı. O halde mahkemeye mll
racaat edip boşanma lıtersioiz. 
Kocanın ararlar, bulurlar, bula• 
mazlaraa, hakikaten kaybolmuşıa 
o vakit baban zın evine döner, 
eYlenmeğo çalışırsınız. 

* Eytıp'te Hı cran Hıınımaı 

Kızım, Hf bir hayalin ar
kasında bütün hayalim zehirli· 
yecek bir maceraya sUrüklenmek 
Uzeresin. iyi ve fena yuvanı bo:ı• 
mak yapabileceğin hataların en 
bOyUğlldllr. Kendisin~ karşı bO· 
yllk meyil hissettiğiniz ı6ylediğio 
adamdan uzakla1- Onu hayatın
dan ıil, ondan ıana bayır yok
tur. Nihayet bu zAfındao iıtif ade 
eder •• aenl 7arı yolda barakıo 
gider. 

Solmut yaprak imzalı karle: 

Vaktile yapbğın yanlaı bir 
hareketten kız meı'ul değildir. 
O, nııanlandıktan ıonra, artak 
onu rahat buakmak ıize dilşoa 
bir borçtur. Son pişmanlık fayda 
Yermez. Onun bayabnı zehirle
mekte de mlna yoktur. Kızı 
yeni hayatında ıerbeat bırak ve 
kendine başka bir hayat arkada11 
ara. Bahusus annenin mevcudi
yeti bu kızla mes'ut olmana 
mini dit. 

HANIM TEYZE 

edilmiı olduğundan bu dehıetia 
derecesi artmıştır. 

Ab•ll ıeraeriyano dola1makta• 
dır. Alevler, dağılmııtır. Çocuk
lar ağlauıJJkta ve yangın alevle
rilo aydınlanmakta olan sokaklar
da ana Ye babalarını aramakta
dırlar. 

ceklerdir. Çlinkü düşman topra• 
iJnda yapılan ıulb ana vatanı 
tahripten kurtarır. 

Tas dik ettiler: 

- Orası öyle! 
Binbaşı Zeki illve etti: 
-Faruk doğru söylOyor a2':fzfm 

Mukavemet nihayet bir hesap 
meselesidir. Bugün ikmll tabur
larını da harcıyoruz. Geride isti
nat noktası kalmadı. Bu ıerait 
içiode artık ErkAnı harbiye da
iresi Hariciye nezaretile beraber 
çalışmalıdır. 

Kaymakam Faruk du.ardald 
haritada baıı yerler iıaret etti: 

- Türk köyleri. aaıl tnrk 
topraklan buradan baılar. DOt
man benO:ı: Arap ç3Uerindodir. lıe 
yarar, zinde bir kuwoti Halopte 
topladıktan sonra Fon (Sandrem)e 
bir (gutmorgen) diyerek hemen 
Londra ite konuşmaya baılamalı. 

Binbaıı Zeki dedi ki: 
- Zaten bunu biı yapma1ak. 

Almanlar yapacaklar, o zaman 
istinat noktamız kalmayacak. Şim
di yaparsak hiç olmaua ltiJAf 
devletlerini bu gaileden kurtar
mış kendimizi ağır aatmrı meY• 
kiino geliriz, Eğer Almanlardan 
aonra ve battA beraber ıulh l.
terıek bize çok bahalıya oturur. 

( Ark.u& nr J 



MÜSABAKANIN vozo 
8a HDe J&pılu ... elUk ate 

•bakaunın etrafında dlaea d• 
clikodu din de bitaedl. bilikli 
•nablttln arttı, pzehlerdu bar 
.. ,.,ak halle .,..... tirdi: 

- intihapta laak11zlık Japddıla 
"F.U.. Ham• kaaamıı ikea 
f'I ••J• ba Mbeble birlacilltla 
Naire Hamma Yerilcliil klclia 
eclilclL Hatta ortaya ilam imalar 
ü ablcL " herbala apuaclaı 

- Acaba lfla le J1b1 aecllr? 
.... tlolqb. 

illa •ta• .. ,....... .. 
tarlarda cbmatl•c:laa dadalclara 
latlbl ed• ba latifluam lpretlnl 
aJClmlatmı1a plıpcalı• " alw 
r•t hakem laer•tial t91kll ec1 .. 
aattu blrçotmaaa fikirlerini 
pucafıL Fakat ......... ,. .,..... ... 

......... 933 ........ 
.-si• Nasire Haam lüt ldm_. 
• ,.mı ......... billlrJe .at .. 
tir tbelllihala •• serafetillha halda 
bir •lklfabm ılrmlltlr· v. 
(Cumla.ı,.t) ıuetal ele fll np 
H •IMple iltlum ettlli bir, ... 
... lraıaD ..... olmak .. nuu 
...... olmımak nll1etiDcletllr• 

.... $a halele ba eledik ... 
-- pkb? Ba mal• ........ 
eenp wermll olmak lçla cllre-
.. ldı 

- Hlcllee ... • ...... .. ..... ...... ..... ... 
...... ablctaa ..... .... da 
clopacl.. clotraJ• Ukem ı..,.. 
tlcllr. Ba aetlceyl ltıeadiktea 
_,. IMı ..ticeye ..,.ak lfla 
lltlaat .wımn- 1ebepl.n bJ ... .... 

Sepaeala ppılacatı uloncla 
hakem be7efl toplanclıfl umu 
m11 .. baka11 idare eden Abldia 
Da..- Be7 ortaya ıelcli: 

- Eneli latubul birlacl.ı
abı HÇllecejlai, IOlln l.taııbul 
blrfnc:lal De bmir •• Buna gtl
ıellerinln J.UJ&11• ıetirlleeejinl 
•• lelerinden en ,nıeliDe TOr
ldye tkelUil UD\'81UDID ftrile
-lfal llyleclL 

Ban mltealdp Upld Zade 
Halit ZiJa .., ... ..ıc1ıı 

- M .. bab,. lftirak _.... 
leria çoldap dolayılile eneli 
bir tuliye 1e~mell yapılm111111, 
aom. ıerl kaı.alar aramadan 
..... ~ ı.t .. b.ı biriacial..................... 
.,.... teklif .w ..... 
bbal edilclL 

TafiilMi billnlniıı 
, .. ,. ,aptlda ........... 

............. kal& ŞiiacU 
b'9 l9lııti linam •a1111da ikinci 
Mt p,pdacakta .. enela 
Abfclia ~ Be~ IODn ela 
.__ ?b• ~t't.efilwt ... 
•• adil• ~ ~ içi~ ...... fası.,.,--~ 
........... lkiıacill - ~
••• Miiecektl. 1iltlll ppldi. Neticecle ı 
~••--ala Feriha Hammaa 

MıJud, Nmıı. H ..... a ikinci 
••~ ıe; alclildan w dfter 
Ud ..., ima da mllaaYI r91 
.... tlrllJdlL Hatta kllçllk 
Wr lltfi ....... ppıldi ı 

- • -.C• iki ....... 
a)'DI derecele ~ abmtlardar, 
~ ikili M fataabal Gtibıdlll 
uaa . ~wJilmelldlr, deallcİf. Fuat 
W IJıiaa bir Hl JlkHldJ 1 

- Selıiı fllzeldu • faJa 

Bütün Memleketi Alikadar 
Eden Hidise Neden Çıkb? 

...... 
n1 .... olaa1tsWaranda 
lklacl bir ...... ppılacakbr, 
denildL itte laakem he1etlala 
ulapmamaslıla burada bqlan ........ ..., ..... ..... . .... ........... - ... . 
plop ta ınelce Yerilmİf olaa 
karara -.ar. intihabın bitmif 
oldapu anlatma,. ilzam ılr
medi. Y alam Cenap Şahabettia 
Be, bir kaç kelime ılylemek i8-
tedl, •• ona alslerl de: 

-Evet, hayır, kelimeleri ara-
1111cla alndl •• ikinci bir intalaap 
yapılcla, ba ildacl intiltapta da bir: 
kı11m mO.tenkif kaldıia lçha N .. 
ıin Hanım ( 16) reı'• karp (18) 
rey De biriaciJiiİ kuuclt. 

Netfceyl alll .......... ı 
Birinci latiluapta kuaaaa ( F .. 

rllaa) laammdır " ilk karara ıan 
lıtanhul ,Uıell olmuı llzımclır. 
Fakat hakem heyeti ekseriyetle 
de ôlla ba ili nnn '°••Uf, 
ildacl bir leıarat Yetmlt. hu lkind 
karara 18r• yeni bir intihap , .. 
pılmtf, bu intihapta iae NaZire 
Hanım lrazanmıfbr. Bir hake• 
MyeU ke11diaİnlia Yerdiif karan 
bllllıare tadil ederek lldoci bir 
intihap ,.p.ı.Uec~• Ddatan 
bu ildaci .-çqae ele doj_tudar •• 
latanbal ı&z.U Nah Ha.. .ı
mak llzımclar. 

Glrilltıyor ld keadi.W. ~ 
411 kararı pek IJi •alama-
mak. aonra ikind bir bre 
Yermek ...-etile blto. bu Cle6' 
kodularan ı•she mllebbiW ha
kem l&eye6dlr. 

Hakemler Ne Diyorlar? 
Bu •aıir•t karp1111da n oa.

ca'? dlar lak .. heyetm. r11 .. 
ıet ecleıa Bel..,. Reili MahJttiit 
Be,t ıaterek fikrfal mordak. Ka
pııımn ini belld elU taı:w •• 
racaatp Ue dola hH. 

Glldl: 
- Bo mueleyl dDtllaec:el& 

ohırıam ff mllracaatplana laak
k• J.emit ..._ mı,..n? 

-Birk olia• 
- v .. , 

Anlıplch. 1ta1a1ttb1 S.7 11,. 
.... 11'111111Dda cleiiQ 

r 

GaUp Bingül 8e1 
HAcllaeJI t.mıt eclem Altma 

Not.a balclulr. Galip Bla,al S., 
de bir •otv llaU,ab le ,. 
malaterlL Fakat allaayet 11J1ec11ı 

- Bence ! halce• lıeptl b9 
Jdlarm ba itte aldata teclblrlerla 
" ..Ueria feftlacle Jenl •• 
farkla laicblr harelret ,., ...... 
br. v .......... olclap ... 
.,... ...... .ıtljl ....... 

1
-- nklt w1dt ...,. _,. ..... ........... .. 
bWI fctlmalanla .... .... 
tanda tetkd& " ..... • .._.,.. ........ ..,.,. .., ........... .... 

RUml •a.IJ•U. bal- fllı 
iki ate ••bbll laakem _,. 
....... .......... bal snat 
baaatı.w isim etmekten p
..._.,..... itte oalana ..,. 
lecHlderlı 

izzet Melih B. Diyor Ki: 
SaaU..lzl• lrarpact. lmt 

llelila e., - kltlk .... tvecldlt 
pPrdl, IOIU'al 

- Hahm ll61ellDID, •• .,.. 
ll1•t klfll•ncW:ttkniı toplum .. 
11nı bbal Ye ~ edl1oram. 
45 aa..,.ı. .FerlM H. la Nazin 
H. .... 
bril n tekrar 
~b~ 

Himit Bt :n7or Ki: 
GllleDlk .................. belli 

hatla bake.ı.rtaclea Wrl de Ab
dllbak Hamit 8eJdL Oatat ha 
buutaı 

- Beni de Jlrl heyeti mey• 
nıaa intihap elmtfletdt Jllrl b• 
J•tİ ekseriyeti• 45 numarala ba-
DllDI intihap •tmİfd. ...... 
aleyla aeticenla de lyle illa 
eclilec:etllll uanecli1enhdr. Öyle 
olmadL. Ba macla bit latibap 
teldi .... bW edllcll. Ne 
oldu, a1a,._.m. Mllteakif 
kaldım. Bqka bir od•r• llttim. 
Oradaki hldin belki liakhclır. 
Belki balua:dır. Çtkıldl •• olclu
tunu hUmiyoram. 

Bllyllk ımr intihapta bir raa
hthk olup olmadıfı 191lloe ile 
fU cewabı Yercliı 

- Filaima iki .... ,..,... 
tekrar Jlrl lamllM .-..a1c 
.... Wr fikir ..... ,. ..... 
Wllr. 

Halit Zıya & DiJ• Ki ı 
jlrl h.,etlaclea lltat ,__ 

Halit Ziya BeJ •r• ki ı 
- Jlrl .,..... .... -.1ra,. 

lftlrak eden 8 pel .._iıclan 
latanbala tem.O -..ı. lnre 
bir biria~ bir lkjad, bir de 
llçllacl flHI intihap edilmeal 
teklif eclilaalttl. 

latibap J•palda, n1I• taall 
eclildl n 45 aumarah Feriha 
HanıDD biriacilljl kuaadıtı 
....... eh. 

Fakat bu arau jlbiJ• lalr 
teklif 7apalcla ı 

- Bir ikinci latihap ppal• 
" bidlacl tekrar ..... cha~ 
~ ~' .,. ---JJqok •• ,.. likredlkl .. Mi ...... 

Yuıuf Zıya B. Diyor Ki: 
Yaaaf Ziya Be, ....Undırle ._. 

ırlapnca kahkahalarla stddl. 
5a1lemelde blru tereddlt etti. 
........... clecliklı 

- Bea Dk lab"habaa boal
•amaa tanftan ı• • k .. 
Dihal .. .. karar ...... 
idi. Şaluı memabametmlyoram. 
Ekseriyeti kim abru .ı.a • kir .. 
Uça latilıap edilmeU itlL illi inti
hapta Feriha laaaım k•INlqb. 
lkiad bir d• " .-raclaa bir 
............. " tlectikl.rl ...... 
Nla .......... ıibl bm tle .... 
t•ldf kaldım. 

HileJla Cahlt B. DiYot Ki 
._ htnm ..aketi fflleJla 

Cüit a.;ı pek ......... et .... 
fakat ... ettik ıailaa1et: 

~ Ba .... ı.de ....... .... 
subahaedllmcailli hiç itteadıonm. 
Hakem h91etlade bıllwıaa lilula
terem ıeYat baau bead• clalla 
1yl bilirler .. ha laullll ifia kea6 
lerine mllracaat ecleneala mlte
pkklr kaLnm.. rolt rica .d .... 
beal ba •••••r• ~ ..... 
declL 

Muzaffer B. Diyor Klı 
AfDI terecldldtl, bu cWa daha 

kat'ı,etle; darllf8n8n Edebirat 
Faklllı.I r.ı.t Muıaffw Beyin 
lllmlacle ılrcllla 

- .. bu ...... kat'IJ• 

blrfe1 11,u,.mem.. mWaal Wı 
1uı De •9fpll-. Bqka bir 
meeele1• alt amılinlı •ana ıı .. 
, .. tepil ......... ... ........ 
deci. 

llalatenm ........... 
,.-. Wde.ek mllmldbıdL F• 
kat ba .....ı. etrafında Jln• bir 
.. , llJl•ml1ecetl malim oldap 
clbelle bana ll&am llrmedik. 

HU • .ı • .._ a.. Hak..r 
Ulbalm Be1 f17le tlemlttlrı - ...... ......... ....,.. 
ebDlftlr. 

Aka GGıidüz B. Diyor Ki: 
..... ...,... tetldl .... 

&efttaa clltlDcelerinl bu •ntl• 
bJtlettlldea ...,. ... _la ... 
kaw .., .. ea1ac1. .,.. 
bir lellrl ... Ab G .... ..,.. .............. ,. ... 
ı•• •*'' ...,_ .. AlraG .. •ı 
...,.. llJledlkhırl ..... _....., __ .. ...., .. ......... ,....... ........ .. 
lara kup ltfrular ..... • 
ltlralara ............ b ....... . ........................... .......... .,~ ·~,... ...... \ ~~ ..... ... 
• .... hlrbc ..... ~ --
tik. Netice illa ota.caıa ..., 
,...MIMtialrsolsn~ ................. ,~ 
.... ......... lklvlal ... 
cllll.IWRtlatekmlt•••r. ... 
...... ... .... ,...,. -fP.itl• 
.,... .. llrdllr. .. laalkp,.a 
Oradaki rlzld• ısoa ........ 
laclsı't....._.slrlr"bmD 



t Bu Sayfa Dünya Matbuabnda 
Haftada Bir Defa Neıro
lunfu. ,,. Ve Bütün Dünya 
P.~tbuab~ı Size Getirir. GÖRDOKLERIMIZ 

Bu Sayfada 
Dünya Matbuabnda Çıkan 
Meraklı Hikaye, Yazı Ve 
Makaleleri Bulacaksınız. 

Amerika' da 
Trampa Usulü 

Çoğalıyor 
Geçende Amerika clartllfllaaa

larından birinde buhrandan ml
teeair olan halka bir kola7hk ol
mak lzere J•nl bir ual kabul 
edilmiftl. Talebeye mektep Dc
reUnl aynen •ermek ıellhl7etl 
Yerilmiıtl, yani mektep Dcretl 7e
rine bir çift 6ktlz, bir araba fa• 
euly8, •eyahut bet OD koyun 
•ermek milmktındll. 

Bu usul bDyillc bir munffa
kıyet temin ettL DartllfBnan ta
lebe De doldu. Mektepte ıelea 
erzaka ve hayvanhın mektebia 
•tıyacma urfetti. 

Derkea ba fikir o DartlllBaa
aan bulmadup tehlrde halk tara
fmdan da tatbik ecliJmfy• Nr 
landı, farua ı&s okka fazla P• 
tat..ı olan •1r klJll, bana n
nrtlr ıedia• 1111 n rahat ılbiaı 
abJerda. Git side bu uul , .. 
rılch. Hatta berberler, oteller, 
lokantaalar bile bu •ull kabul 
ettiler. 

Tayyare Gemisi 
Yeni donanmalarda tanan remlll 

pal bir laarp ailAJpdar. Ba remDerde 
.. ta11arelerl Yardar. Banlar r•mlala 
içinde ıfzlidlr. lcabmda re•inlll ,a .... 
t..me çakanlar Ye oradu açar. Ba realm
de ılrdDtllnDz ıeml Amerikama Sara
toıa lamiadeld bOyDk ıemilerlnd• blrl
cllr. Oıvlade 55 tanaro nrdar. Ba ta,. 
preler remi dr'atle ıfderkea kalkar .. 
Jia• ı•ml pdvkea ılwrt.1• koaarl.ı. 

Dünya 
Matbuahnda 

Gördüklerimiz 
ICo./era.lı 
Loluutlaltır 

Blsde meddahlı bhYeler ._. 
tLr. Paria'te koaferaaalar lok ... 
talar •çılllllJ& batlaam fbr. Bw 
larclaa biri ıeçeacle Tuilerl bU. 
c9llala ....... ela ·~laa .,,,.. 
fokaatadar. 

Banda remek ... anında telt
rla maral koafvauçdanndaa Wrl 
kDnire pkarak •lft.Uere ... 
ala mwlelerl .. kkıada koaT.. 
,_ wrmekteclir. Dinl91enl• 
ko.ı.r.. bitince ....ı .... ,.. 
teült ıapma1a aallhiJettarchrlar. 

Şmcli1• kadar ba ual b1J11k 
Wr •nalfald1et temm etmlt 
" .. tipler ...... • ........ ...... 

Diler tehiri• de lna amldeld 
blayhfl ıarvek onu taklide ko
falclular. Derken Amerikanm 
ıup .. hlrlerbadea bir ptuada 
parafa ihtiyaç hiıaeclilmn olcla. 
Doktorlar, awkatlar, cliıeller •n. .,,. •• .-zak makabilincle 
it tlrmlJ• baıladılar. Difbald t .. 
dawl ettirmek latediflnia saman 
difçi,. tidiJ•• blrokka J•t, bet 
ekka pirinç filla 1ltlrll7or111D111. 

Üç Kişili, Alb Ayaklı Yeni Bir Dans 
1 

LasUtere'de •1r .... •it.. la ~- ,.,.._ a. .... 
._. eaa ...... IPI it ldtmla a1aeak11 " c1üa _,, .,_. 
birden OJD•J•eala J•al bir .... •111o 

- Terziler, maranıelllar, lalllla 
her mnlek erbabı aım pldlde 
•llbadele e1111aı kabul edince it 
•ı1lldl. Bu 111retle ahı ••l'İf ya
Panlar kendi ualannda btlytlk 
Lir cemiyet Yllcuda ptircliler. 
Bu cemiyet bir merkes açb. 
Burada it iıtiyenlere, mal ulan
lara deWet edllmiye bqlanda, 
lpizler bu merkeze mllracaat 
ederek bir ı•mek, bir kat elbt
.. anıkabilhade lfl-W ... ,. 
t.lip oldular, 

La.anlar para demnclea tefi. 
tar •llbadele demae dla07orlu ...... 

icat •tmlftİr· ........ ~..., ..... 
adım.. ,. Wr kam ld ..a1de 
clauetmektedlr. Ya Od arka 
aruma bir icadı-. p iki bclua 
aruma bir erkek, •eyahut bir 
erkek bir kadın arama bir ka
dm pmektedir. C>Jmacalardaa 
biriü dan.arlarla ortumcla bu
lamnaldac1ar, 

Daua . idare edea erkek Od 
ldtlala birden elhal tutmakta •• 
blltGa a1aklan idare etmektedir. 
Aad dau birind Ye Dçllacll daa
ı&rler tarafmclaia lclare ecllba.Jc.. 

Bu resim, bize 100 ıene ıonra Amerika'da 
tehirlerin alacafı manzaraJI göstermektedir. 
Buııu Amerikan m!marlanndan biri böyle tah
•lia etmektedir. Binalann albndan yer elb 
fİmendiferleri ltfemektedir. Binalar, Babll 
...... pdJnaaktacLr. 

tedlr. Ortaclakl .. -. a,aldarma 
lteld ... .., .. ,. "Jclarmalda 

iktifa etmekte.tir· 

... Oatbde .. ,. a. 
m.1r. • im ,._. , •• 
pl1oaudar· ~ bazda karda 
91plak kızak bımalr.taclai. 

f ....... Holaa'cl&-. 

Erkek da• ederkea .,.kla
nm tllldratla •tmata aeclaqr 
OIUJOI'. Çiakl c1&t .,. lclacl• 
apk lclar• etmek o kadar koJaı 
lalı .., •e111c11r. Arkada blaa 
tlaM's a birik adımlar uo
lnarchlr. 

Sa ,...ı tekilde fobtrot, fala. 

p, ftll bile OJD•mak mlmk ... 

dar. Billıı- ••imi .a. ..... 
.......... ba ....ıı. rapdacak 

...... , 1111mara ,.... recebWr. 

n lbl laa71l etlacllrehllir. Bir 
tecrtlbe ediab. 

a.n,, 
BllC.. 

• 
Prarda poa1a idaresi, Wr tıca

ntlwae aamma 11Dd...Uea bir 
mektuba koam111 olu palaa 
klfl olmadıju11 ,armıf. Oı.,.._ 
ı•mdea cezaen SO kuntluk bir 
eu_I ko1•111- Ticarethaaep ıO. 
dirmlf. 

Tlcaretlaaae •lalbl ba c_,. 
futa bularak itiraz etmlf. P.-. 
U.. 111 cewaba Yermitı ·c.-. m..ııı 20 lmrtlfl• 
Fakat 20 brut1uk ,.a lsal-tlala 
IO lanfluk pal -.....-•• 

Amerlbda lflcl , ........ blkacafl r1 •• , ..... 
larlaa bDtla memleketler oraya prap eat..,. 
tepbbll ettiler. Banlar aruıada Macarlar ,...... 
laruu propaıncla etmek lçla tam Amerlkaa 11..&I 
propaıanda1a mGracaat etmltf,r. .Jtlael Macu 
lnzlanadaa mlrekkep bir calıala Ja.,.t tetlll 
etmlfler. Bir de prap prlcıaa tel'tlp ebal~ • Be 
lmlU otomobilde .. ,.,.., kOçlk it& Hr aç 'fi 

ıokaklarcla tulu .a,ı.1etek Lika Macar ı•r•W 



8 SON POSTA 

ITTIBAT VE TERAKKi -- Her lıakkı malı/uzdur. - Nuıl 4.,da?. 

Nıwl Yaıadı? .. 
T e.frika No. 62 Nıwl Ôltla? .. 

Teşkil Edilen Komiteye Girenler Birer, 
Birer Tahlif Ediliyordu 

Bu eınada, (mtıfettlfl umumi • ı 
Hilmi pqa), maiyeti De beraber 
(Manaıhr) a ıttmfttL Koaft vill-

1etioia ba11 lflerl hakkında mll- 1 
&&kerede bulunmak bere Yillyat 
tarafıodaa ( mektupçu Mazhar 
Bey) de Manubra f6aderilmiıtL 
Hilmi pqanıa refakatinde bulu
m (erkim harp biabqı11 l,,maU 
Hakla Bey), Mazhar Beyle temu 
etti. Keadlsiol itimada pyan bul
duğu için eemiy•t baklanda lza. 
ut •erdL 

Mazhar Bey, (OıkDp) • ndet 
eder etmez, emin oldup •ka
da,larJa g3rftştn. Bu arkad'q
lar, içlerinden birinin Sellniğe 
16nderilerek dofrudan doj'l'uya 
cemiyetle tema11na we Yillyet 
dahilinde de tetkillt yapılmak 
Gzere bir arkadqıa Sellnlfe Ü.,. 
mına karar verdiler. Huaual bir ~ 
bahaneslle jandarma kumanduı 
kaymakam Galip Beyi S.llnii• 
paderdiler. 

Galip B. SeJbite sittL icap 
edealerle tema• etti. O.kobe 
avdet eder etmes ele cemiyetin 
'Villyet bey' eti merkeziyesi) ri
cada l etiriJdL 

Cemiyet namına ilk tahlil 
edilenler, Galip B. , · Erklmharp 
kolaiası Cafer Tayyar B., Yillyet 
mektupcuıu Mazhar B. Erklıuharp 
binbaıııı Emin B., eıraftan Necip 
Orağa B., jandarma binbaşıların
dan Nazmi 8., Yerıl daireli me
murlarından Sllreyya Akil B., 
mGddel umaml Alım BeylerclL 

Ayni zamanda ffkodracla ela 
t91killt bqlam11b. Sabaacala 
Halda 8., ltkoclraya maYualet 
eder etmez, en enel mlnener 
ab~lerdea ( aailbimenel Huu 
Adli 817) le 16rllfmlf,. IODJ'a, 
Jlzbqı izzet, V ebbl, V ud Beyıen. 
cemiyetin ilk t.,.kklllbal Ylcade 
ptirmif.. Bilh... ( 68 iaci ... , 
1m ... dua Mirala, Şevki Be,) .. 
de cemiyete dulaaltl, ı.1roc1ra 
hfldllbm birdHbire b.wtlea
dirmiftL 

ilk 18.WI ... llallft ol• abltleP 
a.... ltehht• slre Nf '-flaa ı 1 - ..... ._.._. Alamet Amir 1Se7, t - Ylsbq1 

!dip a.,, 1 - \'lab• Z.78 897, ıt - ......._.,,.. Hald ao,, 5 - (Ortada otıraa 
tlsllldl) ... .,_ ................... ktep •Miri, Wataa TaMr B.,, 1 - llDlblml-
enel llwahlm a.,. 7 - ( l ahlr a.,.. raaaada etvaa) c•••1•tla .. a .... .aerlad .. lcola
t•• Naki Bey, 1 - llllbla llqra Bey, 1 - lll·t• 11.eaa .., (&. ut, __.... Uldl 
...... b. 

kamı Muam•• 8.) (1) ( ikinci 
Ava tabura Kamaadam, biobap 
Şllkrı Naili 8.) (2], (Avcı taburu 
kolaia11 Halil K) (3) teıkil edi-
1orda. 

Enelce, Manastır Villyetl 
dahilinde- ( Pirbilise) nahiyesinde 
iken, oradaki nizamiye bölOğtı 
ve mevki kumandanı olan ( Yllz• 
bap Ali Be1) tarafm.. tahlif 
olunan ikinci avCJ taburuna 
•nıup Mülizimlenel Gani Bey, 
( 322 ) aeneainde ( Karaferye) de 
yapılan teıkilltta mlhim bir rol 
OJDayordu. Gani Bey, orada n •••eJ. ( Yllzbap, Demir Ali Bey) 1 
aoma da jandarma m811zimi (V .. 

(1) SiYU nlilllfnde bulunan lluam
aer B~. 

ı ı ŞOkrll Naili Pqa. 
8 Halil Pıı ... 

fi Bey) 1 tablU etmiı Ye bu au
retle tetkillbn eu91111 vncude 
getirmiıti... O eınacla (Kırcaova) 
kaymakamı da Hamit Beydi. 
Hamit Bey de derhal cemiyete 
ıirdL Kaza merkez komitesini 
Hamit, Gani ve awCJ taburu 
kolata•ı Halil Beyler teıkil .etti. 

Zabitanı tamamen tahlif edil
mit olan lkiild a'ftl tabaranun 
ihata ettiii bu aha, cemiyetin 
pek bllyOk ebemmi1et atfettiği 
bir yerdi. icap edene, bir anda 
Sellniiia lmdaclıaa 1etiıebilecek 
•• Umumunda da Sellnlkten kaçan 
Ye kaçırılanlan bima,. Ye mllha
faza eyli1ecek hir kanet, ihzar 
edilmiftL Şimdi ..,.. klylllerin 
buırlanmuau srelmittL 

c Auası ... .;') 

Rus kadını, Rus ruhu, Rus ihtilili 
> 

Atk, heyecan, gUzelllk 

HALKIN KIZI 
feykaJlde filminde 

lllmwiller: M Y R YAM HOP K 1 N S ve 
GEORGES BANCROFT 

Ceml,.tla laadada .. ....tıe 
Sellnikt• ltkoclraya bct.r ıe•it
lemelde bsabv sbll k•lma .. a 
fewkallde dikkat aclll,or; ba 
mahreml1et claldllade uacalr, 
kau •e nalaiJ• •erlr.nl•I Ylc:a
de 1etitili1ordu.. Ba ._da lla
aubrcla t..-kkll eclea ( takibi 
91kl,a komiayoaa) uahima ta,U. 
olma IC .... meldappa Mu
har Be,le •kaaalaarp Eanr Beı 
eberiya ....._._,_ teftite pkı-

6flm--.. G LOR VA 'da.----. 

7orlar •• ba ı..tta. latifade 
ederek l8fkillta lmwwet wmyor
larda. 

Cemiyet, (V oclhla). (Kanca
on ve (KarafetJ•) kaıalarıaa 
fam ebema.lyet veriyorda. Çin
ko hu noktalar llMalbrla irtibab 
te•in ediyor n lcabmda cemi
J•te emla bir riat .. tb olabiJ. 
.. k istidada a6ıteriyordu. 

m ... _. ıoalannda. (Vocli
••) da bUmaa (iklacl aya ta
a. .. ) U. (bat tabwu) aabitam, 
(mlllzlml enel Gui Be7 
• Eczacı Ethem Be7 • yb-
batı Rafet B.) ler tarafından 
klmilen tahlif edilmiftL ( Heyeti 
•erke&iye) yl de ( Kaıa Kayma-

Sinema ve 

MONIR NURETTiN KONSERi 
15 ••iNii. c;.,...mlNI •k .. mı ,.ı ve glzel progr•mlle 

Gqeler açıktır. 

Baalqam -t 
at,30 ela 

SARI 
ZEYBEK 
UMUMA 
37 İDcİ MD temeil 

Matbuat C em yeti tuafaacaaıa 
tertip edilen 

1933 
Mat b uat ;.. 

ALMANAul 
çıktı. Her ls1tapçıda bulunur. 

~--• Fia&a llırlıiar • .---r 

B•fln, ... •kt•• ............ 
MiLLi Sinemada 
GRETA GARBO RAllON 

NOVARRO'a• 
tem .. 11 maauamlan 

MATA 11&111 
Glrme,eal~r bafla ............ 

latilade ••iab. 
Mat·nelerı 2,30 • ..- .... 9,.10 

y .................. .. 
Atlalar primi, Trader Hen 111 .. 
lerlai 1arataa mefhar rı.J'• 
W. S. l>Jke'ala en ••• .......... 

TARZAN 
Mlmeuillerl ı Dhya 1Gzme .... 
p"J•• JolanJ Weiımaller, O'S.111· 
wa la b kir ormanların heleeanlı 

.... _~ 'tetla ....... ıı..__,,, 

• $a•t 12 

•• 
Garbi Anadolu' da Uzüm 
lnc~r Ve Pamuk Vazıyeti 

( Bqtarafı ı tnol uyfada ) 

de yedi milyon kiloya kadar ytık
aeldiji girilmektedir. Baaaa De 
milyon kiloaa ecenebl meml .. 
ketlere ihraç edilmektedir. 

Soa zamanlarda fabrlkalana 
fulalqmaa Ye yerli menıucata 
ballan ratbet g6stermui lzeri
•• pamuk iatihllld arbmfbr. Bu 
ytlzden fabrika ubiplerl pamuk• 
ım kalmak teblikuiad• bala
ntmektedir. 

Garbi Anadolu mıatakaaacfa. 
bllhaua Mendereı havalı.inde 
J•tiıen pamoklana elyafı aiabe
tea umadur. Rua pamuk mllte
ha111slarının yaptıkları tetkikler
de pamuk cinslerinin aslahı kabil 
olacakhr. Bunuo için bir" miktar 
murafa lllzum vardır. 

Tllrldyenin ~D iyi pamuklan 
lzmlr mantakaaında yetiıtiğine 
Elre; umum Tl'rkiye fabrikalan• 
DID lzmlr pamuğu kullanman 
bir ihtiyaç haline gelmittir. Buna 
mukabil lzmir fabrikaları bazaa 
pamuk buhranile karplaımak
tadır. 

Adana pamuklarını, butalık
h olması dolayııUe fimcli7e ka· 
dar Adna pamuklan lamire al
remlyorda. 

lktıut V eklletl Mer1inde bir 
pamuk temizleme İltaayonu 
lnıas na karar Yermit; ba ite 
aarfedilmek llzere 300,000 Dra 
tabıia edilmiıtir. Eğer İltaıyonua 
inıaaı hazirana kadar ikmal edi
line, haziran ayında Adana pa
muklara İzmir• relebilecektir. 

Diğer Mahsuller 
Htık6metia tauba ec:leceil 

programa g8re, diğer mahıul 

nzfyetlerl teıblt edilecektlr. Bur
dur, laparta rtıl J•ical•nmn ara
larında bir kooperatif vflcude 
getirmeleri içla nkllet tetkikat 
yapmaktadır. 

Bundan baıka tll1atlarımı11 
urt ft fenni tertibab lıab fab
rikalar Yuatuile iıtihaal etmek 
Ye barice temb •• aefla bir , .. 
kilde Daraç etmek lçia tertibat 
alınmaktadır. lapartada bir rtıl 
yatı fabrikam Ytlcude s•tiril .. 
cektir. 

Keçiborlu Madeni 
Keçiborlu' daki kilkllrt madeni 

timdi bir Fraa11z firketl tarafın. 
dan lfletilmektedir. Bu ıirketin 
hllkdmetimizle yapmıt oldup 
mukavele ab!ilmına riayet etm .. 
diğl ı&rnlmllf Te ıartnamenla 
le1bile bu madenin, hllktlmetla 
de hiaıedar olacağı bir ılrket 
veya kooperatif halinde ldaral 
tHaYYUr edilmektedir. 

Bu madenin yeni ifletme ıekU 
te1bit edildikten 80nra, blltlla 
mıntaka bağcılarınm klikllrt lhti
yaCJ ba madead• temia edil• 
cektlr, 

Yeal lldla.t Sistemi 
lkb .. diyatamızın daha ..U. 

bir tekilde ldarul içia •aa,. 
yen tedbirler ittibu edilecektir • 
Vekil Be7efeadi mıntakaauacla 
yaptıkları tetkikler aeticeliode 
buna llmm ılrmllflerdir. Ticaret 
odalannm, mıntaka tetldllb Jap
malanYe mlllhakat mDıtaa..ll ft 

zOrraile daha yakından allkadar 
olmalan aanırl g6rülmektedir. 

Bu huauıtaki tetkikat deria
~•ti•• ••aWrkarar 
ittihaı edilecektir. - Adnan 

i il 1 latanbul Belediyesi lıinlan r * ~ 
itfaiye için lilzuma olu yetmlflik iki bia metre bortum takaA 

tlbl olmak lzen ft qapclald prtlar dahili•de puarlılda 
almacakbr. 

1 - MDteabMtler, lıorta•n ma1a ... cı.. w kaı atmolf.e 
mukavim olduğunu hlldirecelderclir. 

2 - Hortumlar yirmi beter metrolak olacakbr. 
3 - 8 adet parpaıa Ud metroıa tec:rllbe edilecek we teklifte 

&irinci madde ıaucibiace .... clolaua enaf tecrllbe edilecektir. 
4 - Tercihte Jahua fial tlejil nufa clül aazan itibara 

alaaacakbr. 
5 - Talipler prtaame,i ılrmek iP her fO• Levama ml

cllrllijllne ve pazarhja pmek için de Dç Jilz 7etmit bet Hralık 
teminat makbuz veya mektuba De 13-2-933 pazartell pi -t 
oa bete kadar Daimi eacl•••• mllracaat abaeliclirl-. 

• 1 - Beledl1e1e ..... , mntekalt, ,.11. n clallarla ......... 
mlltekalt ye 1etimlerlaia Mart 033 yoklama• 13 Şubat 933 pazar. 
tul gtlnlbadea lubarea Belediye at lflerl licil kalembade icra 
edilecektir. 

2 - Elbabe .... Waat mlracaatla yoldamalanm J&pbra-
caldardar. 

3 - Beykoz. Saray•, Balarke,, Adalar Hlecliye 1DWerladea 
.... alanlana JOldamalan ait olduklara pbelerce ifa edilecektir. 

4 - Bimt mlracaat eclemiyecek derecede but& olaalarm 
roldama ilmll~berlerine mahallell malatar " lbti1ar lae,eti tara
faaclaa m..,..ı..t •..u.c.ldlr. Ke,&,et allkaclulua lla. .lma•. 

• 
Gayri maimi mallara• kiraya Y__. ... ldnalarlle batant 

teati ...... •• w.c11,. r•mial tecil,. .,. •• ek nretlle aot .. 
taldik ettirmui lbımcbr. H• ... tt• k•tarat rolda•a- laatla
..ı ... n ldruile lroablrat teati ....,_ "J& koablrab• Dotw• 
tuclik ettirml1• abr u1aiplerladea cm aLama... hatla•mae 
oldupndan emllk aabiplerbala k•turatlarım derbal tanzim •• ta.
elik ettirmeleri Ye yok.... ••-•cla ibra edilmek 1a ... mht• 
eirler yedinde hazır balaadarmalan l&nma nıa oluaar. 

-----------------------------------------------inhisarlar Umum Müdürlüğünden• 
Takama Ye beclellerl Tlrk paruile idea- IHn malat.lif 

elektrik malıemui puarlalda •bD abaacakbr. 
Taliplerin liıteyl rlrdlkten aoara pazarlata lftlrak etmek ...,. 

" 7,5 teminat akçelerial lılmllea 22-l.u3 prpml:aa - d 
15 t• Galatada Alam aba komi17oauaa mlracaatlan. 



e ABllET BEiS e Deniz Kızı Eftalya 
t5 Yazan ı "'" r M•lon 

..ı • Hagatı, Şöhreti, Maceraları 

Ahınet'in Hayali Görhdil~~=======~=~~·="~~~~~-=:~~-5 
Yif!e Bir Akşam, Bir O Esnada Ahmet Çalılıklan Aralamış 

ihtiyar Markiye Bakıyordu · 
Dl IC..tro alle9i. o •e•ellia p-

... SaD-Piye-d' Arena phrillİD dıt 1 i f t ._\ f 
anıtfarmda geçiriycwlanh. Sene- '1' "l f 
Dia • ucak a1lannda, Alplar- .-"!·!;~ 
- plen •glrlula deaizia a 1.1JJ!... ·~~f 4 & • 
laaYUI, pbria içinden çok daha 1111 '\. ' 
lel'İla oluyordu. Ôbiir tarafta, & J ' ~~f:.L...._ 4 
mermer binalan ve taş aütunlan ~ /il ~'1·-9' S 
içinde blUla plıir adeta çayır c.ııı ,..., ~Uf .a. • .a 
PJll' yanarken, bu tarafta, her W • I({ 

Japrak mlltemadl bir hareketle a ' 
..Uamr, akpm ile beraber ilerde- · .A. - l 
ki koyda mhlıat Ye lmnet kar- • -- _i1ld Jli •• Daldan basıl olanla. , 

Mrld Di Kaatro, burada. eski 
hlr kay evi atm almıı n btltibı Çift 
ra. ba evi tadil ettirip ip yarar 
bir We ptinDek içim .... 
m·fb. Bu. oam içia bir eğlence 
oJduiu kadar CeneYedeki ura• 
yından uzak kalmak için de 
baaual bir wuile b!flôl et• 
mittL Çüaka orada, bn
•nın mlltemaclf meYCUdipetine 
tahammlll edemez bir hale gel· 
mlştL Çilakii bllylk kıa m mqlıur 
Sforça ve Spinola ailelerine men
aup bir gençle evlendirdikten 
110ma, markizi& bllliln düfince
leri ikinci km llzerincle toplam
,_, timdi mıa bat f&s etmeyi 
dilflalyordu. Fakat ana1ınıa bu 
anusaaa rağmen onıekizine ba
.... Maddalena'da, ham ve + 
lence içinde geçeD hayahm ciddi 
aile vuifelerile desiftirmek arzu-

,..-. il••• •ul• .._..ma mufl•Nfteet (Trataıpr muhar• il••' T• _ _.., .... nU ... J 2t lefrlill•vv.ı ı aos 

• Dyanımyordu. 
0-. biitia ...... ba,iik 

.......,._. ~acaldanm psclir
melr, onlarla beraber ... ek 
ft kOfUflDalda geçiyorcla. Fakat 
ba çocukların hA11l olabilmeai için 
abluında wkua ıelea maddi. ma
nevi değiıiklikleri & 6rdllkçe, ... 
leamif oLaad ima mellUIQll ola
JOrda. Bu W, =nNlle klçlk 
ima w ncla m&temaAI m-1ca
pluı mucip oluyor veba mün•ka
plan ..,,.. llarki Di kutro 
IOnbahar rtbglrının inine katıl
mıı bir haziran yaprağı gibi 
Saa • Piye • d' Arena'nın yoluna 
tutuyordu. ÇGoldl marki cenap
ları bir hayli ilıtiyarlam&fb. Kızila 
kantllDID mlBaakaplara •um.da. 
llarkia eli Kaatro'nua el ve kolr
larile lfaret yapmalarma, Allahın 
teluıdetiae mllracaat .dilmesine 
bir baba 11fatile wzifesinia ifa
llD& davet ol11D1111ya aon derece 
llnirleniyordu. ÇthıkO, için içia 
llarWi c:maplan lmına hak ftlrİ. 
1orda ve eter, timdi, kendisinin
de reyine mOracaat edilecek oha, 
llh>hakkakki b~karlıjı evlilije 
lercilı ederclL Onun içindir ki 
• ela ha•aa ıa de§itüiiui W...der 
.__ emektar lmrapu ejerle-
U. " yeni aldağ1 kiy ninln 
a...ahm ıarmek nalle.ile clerfıal 
••M .. rclı. Ka, ew. uman De 
llael bir kı5fk halini almıya 
bqt•mıttı.. Denize kartı, Toakan 
tarın.da alzel bir kuır ricoda 
letirilmlt. evin llat kısmmda ise, 
l'-al rlqlrlarıaa tamamen ka
palı çok neflı bir taraça vtlcuda 
.. tiribnlftl. 

1 
y eal kltkta her it ,.,...... 

• ~taa. laah. kilimler Ja)ddıktan 
.. , .... , .. ,. .. koadd-
.... aaqtfak ieTPOaı ~ .... 

nup • klçtık teferrlata bdar ıamaı bir Lale reldı1dea 110nra 
hiçbir teJiD 9olrua k•hvcbjı eviaio etrafım .Oalemek için 
anlapchktaa _., eli Kcstro arqbnp bulabileceği py, ancak 
aileli, ,.m JU1ak ~· b6yle bir fidanlak olabilirdi, Ye 
naklettL bahçenin tarhları aruıada dola-

F11n-. .. ukil tam mr prak ı6ylenmiye baıladı: 
n•nda yapılmıfb. ç.rtt, .W bir - Eğer Ahmet gibi bir esiri 
Ceneviz vecizesinin kaydettiği atacak kadar bot kafalılık yap-
gibi, o yaz, mehtabın bile çakıl ~ıf olmasaydın, fimdi burasını 
t..Parını terletebilecej{ derecede bır cennet gibi g8r8rdlla, fakat 
mealdar bumqta. Markiz cenap- sata ullineniz, birkaç kurut 
ları k..U.inl ıayfiyeye getiren kazan~ak için adamcajm de-
.a.itt lıay1'1111C1n ayağım yere fetm~yı t~cih etti. • 

·-11 ... r baımaz adeti veçhile her ~ilvakı. çc.coklar içia bu adam 
pyi tenkit etmiye baılamışb. eadiıe venyordu. Eadife veriyor: 

E1&1eo, kocasına karşı mem- du amma, ben, bu mabzunın 
nuniyetsizliğini ifade etmek için ~ü~e geçebilecek preyi 16yle-
b6tttn yol bo,aoca dltfinlp ta- llalflim. 
pnmış. icap eden ıeyleri kafama- ( Arakaa& •ar ) 

dlı hazrlam:tb. Vefat 
Birçok para arfuu icap edeD 

•etlmr aayfi, .. bu kalfıbe mi ld•.bul 146cldeiamami e .. 
idi? Hakikatea kArll bir it Muavini Hikmet Be,ia •aldeü 
olm11fbt. hu evia abnm&11 I Bu AJife ~ don vefat et•ittir. 
ev, onun "bi bir llarkiaia ika- Cenuai ZiacirU kuyadald .. 

il viadea kaldarılarak F atibte aa-
metiae Jak:fik alamazdL Hele 0 mua badelecla Edirae kapula 
bahçe 1 H...ı....,i bir k&nlrc:UnBn aile kabrine defaedil•iftjr 
llum daha stlzel çiçekleri Allah rahmet eylellin 

:: ardı, ve, e'VİD kuanada vücude 
getirilmif olan alil fidanbjm& 
g8rerek baykarmıya bqladı. Her-

latenllul lltflddelumumlllfndenı 
lıtanbalda bcalanan Kocaeli icra m .. 
BUlfll Jl•ba•l K•ınal be7ht tl•hal 
memuriyeti ı b• m.araoaatı hangi bir ihtiyar babkçımn çalı-

sı: 

GRIPE TUTULMA YINIZ 

NEoKAiMlNA 
Aldığınızda 

Vtlcad .. za gripe kartı • kurietll lillhı vedtlt ohanuınıL Mide,t 
ve kalbi kat'iyyen yorma'L e ve t2 kqelik kutulan İsteyiniz. 

İnhisarlar Umum Müdürlüğünden: 
idaremiz ihtiyacı için pazarlıkla 20,000 ıandık mukabili (259) 

metre ve (410)deaimetre mik'abı k..Umit tahta a.ıtıa ahnacabr.Ta
liplerin ıartname ve nDmuneleri g6rdlkten ıonra pazarlığa iftjralc 
etmek lbter.a % 7,5 teminat akçeleriai hlmila 18-2-933 Cumartul 
rGnll uat 15 te Galatada Alım Sahm Ko.u.yonuna muracaatlatt. ------------ ----------------... --,..--------------------

Ziraat Vekiletinden: 
Şubatın on Beıind Çartamba fllnO A~kar~'da Z:iraat Vekil .. 

ti Mubayaa Komiayonu tarafındaa mastacelıyetane bınaea pazar: 
ldda aelds tom ar..-lldJet1 ,.... am almacakbr. Bu mibayaa 
lllku .. k .. t•Judan _..._....,. Taliplerin tuaitl aalamek 
bue ....... da Biftaci Ziraat lltkllrllillae Anı.a'da Vtıkllet 
ılhb.,. lComıl•--· mlracut ebulerL 

Alem Akşamı idi 
iç Odanın Penceresi Önünde ••• 
-2-

itte maell 
bu, hayatımın en 
ac ıı uoutulmu 
hat ralan, zeyk,ı 
ıatarlar, zeY:ı. 
veren habralar 
içinde vakit , .. 
ç.irmek g&all ef: 
lendirmek iato-

iindeki brilerl 
alAkadar etmez. 
hatta aıbr. 

Ba ltn.rt. 
h8yle çok aa lut
tıraJan •ayatllD• 
daa tarlaederek 
aize enli &m+ 
mibı kı•a bir tarih- Eft-lla R. w .__, Satll & 
çeainl Y•?ayım: Sonra pçlnliiim 1 bqkalanna &nk v~recelr d•ec:ew 
hayaha gördliğtlm • ıarip, en de iyi oldufmıu o zamana bel. 
tuhaf n clinlemaMi _. ııerea hayal olarak bile aldetmemiftim. 
wak'alanm aalabrım. Hem 1eviadim, lıem çelıdadi~ 

Babam bir jandarma ,...,..._ Bu. hem çok sor, hem çok 
ldL Boytlkdende tirin bir erimi& keyifll ft koltuk b&.bca .. 
vardı. Ben daha ldtçlc:tiktlm. teJdL 

Babam hoı ıoLbet, bayampe- ÔyleyaJ Y qlı hafla, g&jDll, 
re1t olduju derecede Alemi ••••D IU qioa inaaalarclan mGrekkep 
bir adamdı. bir mec:f'ıate okuyacak. dinlen• 

Muıikiye karp derin bir Htı- cek, alkıtlanacak. aferinlerle tal. 
gile bailı idL O yaıımda ıaza dlf' olunacak, tUrlll tOrltl iltifat. 
kartı duyduğmD souuz qk ve lar g8recektim. Ve oldu, hep.ta 
al&kaya balolara. mualld meraka - Haydi kllçlk laa......r 
bende ini ldi cliye'bilirim. - Sdnlma lwaam muaf 

Babamua uza, .aza ft .. ,. - Utanma J•vram. Hrbell 
..... ff ehil maa arka.lapan aerhed oka 1 
...... bir ...... laisde reci- KabBiadea ctlmlec.ilderle .. 
rirlerdi. ip. iade ~ok a9&el oka- nretiml lmnıetlendiri1orı.& 
ynlu, at, taab•, k... plıw içlerinden ~ babamın • 
lar ardı. deferR ve yakıa cloatlanad• 

Haftanın o toplanb ıecem.cte, biri Bmbqı ( M... } Bey, heal 
llOfralar karalar, ... b.Maen eUmdea tuttu. yanına oturttu, 
içten pzeller Botum mlan tin- 1&çlanmı olqacL, rau•lan• 
rinde •halılara kadar 1ayılır, okf8dı : 
titrerdL - Benim gllzel kmm I deci. 

O geceler çocukluk slaleri- bu 1esi iyi aahafua eder, ....ıa 
mln dart gBzle bekledifim ge- iierletinen yana raldpm Wr 
celeridL Sabahlara kadar uyu- aao'atkAr olunanL. 
mas, aylmm ıelma. onlana Yavq J•Yaf mecliae ahftım, 
bitifiğindeki odada oturur, zevkle ilk pdiğim dakikadaki prpaa-
meatl derecesini bulan bir keyifle blarım. helecaalamn 1&ldalepif. 
aazı n ıe•leri dinlerdim. Anbım tabii bir huzura ka\'Uf' 

Dufdatam prlalan h..-ıea muıtu. Dk defa o flln, o mecliste 
kapar, kendi kendime taylerdim. biç 11t1•tmam, Tatyoa Efendini11 
Saylemfye okadar merakım nrdı bicazlcAn kttrdl ....Ummdan : 
ki en olmayacak yerlerde ve Ehtfqkın ne,veglhı kQ,el meylıı~ned'r 
yarlyetlerde bildiğim prkıları S& iya attakı dll:,at f'yl~yen peynıan cllr 
manldanmamak için dudaklarımı GiHtliglyl &leme aldauına llep .Csanedir 

aaıımak mecburiyetinde kal rdun. Şarkla m okuduğum .. .._ 
Yine bir akşam, bir llem kulaldanm, kuvvetli bir alh.pa 

akpmt idi. I~ odama peacereai verdiif sevkle ağuldach. 
anonde denm meyrederek oka- itte ilk prkım. ftte ilk 
yordum. Dafmışbm, ve galiba az toplad.ğ m alklflar, ilk takdirler 
ylkaekten çıkıyordum. Bir an, ve İf le hayabmua ea huluamaz 
içeride ıazın batta seslerin tama- en unutulmaz emAlaizlikteld 
men ke.Uditiain farkına vardım. habraaa; we habraauua dei•ri 
Suatum, merak ettim, acaba ne itibarile en aevcliğim ıarka. 
olaHqta. lf. 

O aralık kapı açılda, babam Deniz KıZl-
ıeldl. Ba ilk muvaffakiyet uza kartı 

- Aferin Eftol Dedi, beni duyduğum temayOOeri kamçdannt. 
kucakladı iki yanağaad• lpttı. atqlemifti. O g&oden aonra bea; 

- Gel, dedi biraz da içeride muaikinin mecnunane bir ı111u 
oka. BMb mecli• llUtu Mai olmuştum. Diyebilirim ld bir utun. 
dinliyor. bir kemanm bir •uİa tadma 

Dokm yquıda bir çocuktum. doyum olmu. nağm&leıl aruaaa 
Dinletmek muhakkaktı ki bir b.rak lsam, hayatın eJl lr.fJil ihli· 
aewkti. Fakat nefsime itimad na J•çlarmı. yemeyi içmeyi. 1&Jk JU 

~ tb. 7.ewk için ıöyledi;im ıarfca. •Uıt•IMlir-. 
lanmaa ft •aimiD di ...... sinht fArbu..-) 

' 



İSTANBULDA: 
1 Bir ÖIUnUn Hatıra Defterinde-;;-

İNGİLIZ CASUSLARI 
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Yunanistan' da 
•• 
Olen Amca 

Herkese Bu Mevhum Amcamın Büyük 
Miı·asına Konduğumu Söyliyordum 

-9-

Enverln yazıbaneılnden çık· 
taktan ıonra. doğru Beyoiluna 
ıeçtim. Ôylo yemeğini Tokatla· 
1anda yedim... BUyOk aalona ıeç
Um. Etrafa bir ıöı gezdirdim. 
Buranın ıediklllerlnden bir Kat 
Ya rdırkl vaktile ben bir meaele
den dolayı haplı ,atarken bu 
adam da mahpua ldL Orada bet 
on gUnlDk bir ahbaplak etmittlk. 
Araııra raıt gelinek beni g&r
memezJikten geliyor. Fakat ancak 
161 göıe ıeliraek, ıGyle bir bıyık 
altından ,uıuek azametle aelAm 
•eriyordu. Bu adama bakbm bu
lamadım. Garaonu çatırdım, ıor
dum: 

- Bugtın, biraı ıecikti, nere
de iıe gelir. 

Dedi. Kapıyı tamamen gör~ 
btlecek bir yere oturdum. Hem 
kabnmi içiyor, hem kapıyı 
ı&zetllyor, hem de Faik Beyle 
ıörUşeceklerimi dUıUnUyordum. 

Bir aralık onun veatiyerln 6nllnde 
durduğunu, kUrklU paltosunu çı
kardığını gördüm. Hemen kahve 
parasını da tepsiye bıraktım aya• 
ta kalktım. Sanki artık gazıno

dan çıkıyormuıum gibi yaptım. 
O, kapıdan girip te birkaç 

adım atar atma&, onunla kar11· 
lqtım. 

Faik Bey, bazı tesadüfleri· 
mtzde olduğu gibi yine mağrur 

bir nazarla baktı. Hafif bir aellm 
•ererek sağa doğru ıapacakb. 
aannederim, artık pek düzglln 
olan kılık Ye kıyafetim nazarı 
dikkatine çarptı. Birkaç aaniye, 
16zilnll benden ayıramadL Bu 
fıraattan iıtifade ettim. Zarif ve 
sokulgan bir tavır aldım. Hemen 
yanma yaklaştım : 

- Nasılsanız Faik Beyefendi. 
Size kartı borçlarımı ödeyeme
diğim ıçm bilseniı ne kadar 
muı:taribim. 

Dedim. Faik Bey, ıaıırdı. 
Duraladı. Uzattığım elimi, ıöyle 

lateksiı bir halde yakaladı. O da 
cebri bir nezaket tavrı aldı: 

I - Teşekkür ederim efendim. 
Hamdolaun iyiyim.. Hangi borç
lardan bahsediyorsunuz? 

- llAhi, Faik Bey.. Sizin az 
iyiliğinizi mi gördüm.. O, felA
ketli zamanlarımda, bana maddi 
•• manevi okadar liituflarda bu
lundunuz ki ... 

- Estağfurullah efendim ... 
Eıtağfurullah... insan hali bu, 
herıey olur, o, nı-ışum zamanları 

arbk unutuonı. 

Faik Beyin bu tavsiyesi, ben
den ziyade kendisine racidi. Ona, 
nı aıiyi, o hapishane h.syatım ha
tırlatmak, Yelov minnet ve tUk
ran ile mahmul olta bile yine 
onun hoıuna gitmeyen birıeydl.. 

- - ---

1 

Buna binaen lakardıyt değiıtirmek 
iıtedl: 

- Nelerle meıgulsOnOı. 
- Sormayın Faik Bey.. Her-

gOn DzUm llzllm OzlllOyorum. A· 
vukat yazıhaneleri dolaımaktan 
canım çıkıyor. 

- Hayrola.. Bir muhakeme· 
nlı mi var. l 

- Efendim, oldukça mllhim 
bir miraı meaeleıt. Alacakları· 
mın nakte temaa eden kısımla• 
rını hallettim. Epeyce bir para 
ele geçirdim. Fakat.. Birtakım 
emlak •e arazi meaeleleri var ki. 

- Bir kahve almaz mıımız .•• 
Affederainiı.. lıminlıi de unut• 
mutum ... 

- HamdJ.. 
- Haaa.. Sahi.. Hamdi idi. •• 

Hamdi Beyefendi... Bir kahve 
almaz mısınız ... 

Biraz nazlanır sıibi yaptım .. 
Saatime baktırn: 

- Efendim.. Avukat Safi 
Beye gidecektim amma.. Zararı 
yok.. Beı on dakika, zatı alinizle 
de teıerrUf edebilirim .. 

Bu ıözleri söylerken, içimden 
de alllUyor ve düıünUyordum ... 
Evvelce yOzOme bakmak iste-

miyen mağrur Faik Beyle, timdi, 
bir elini ı·rtıma koyarak, beni 
vitrinin önündeki muaya ıevke· 
den ıu dalkavukluk ruhlu Faik 
Bey arasında ne fark vardı? .. Şu 
vaziyet, bana Nasreddin hocanın 
kürk hikAyeıini hatırlabyor, içim~ 

den katıla kahla rülmek ihtiyacı 
yaratıyordu. 

Faik Beyle, beş dakika için 
oturduğumuz maaada, yarım aa
atten fazla bir zaman kaldım. 
o rıa, Yuoanislanda vefat eden 

Ye benden baıka •ariıl olmayan 
mevhum amcamdan ve takip 
ettiğim miraa meaelelerinden 
bahaettlm. Bu lılerlmln kolaylar 
tırılmaaı için buı ehemmiyetli 
ıahaiyetlerlo tanıtmak lAıımgel
diğini de ilAve eyledim. O bana, 
tanıımak lıtediğim ze•atın ekse
rlıl ile g6ru,tnğUnU ı6zledikten 
ıonra, buraya deYamı aıklaıtıra• 

cak oluraam, onlan ban!l birer 
birer tanıtacağını temin etti. Ve 
aonra da, ıon zamanlarda işleri
nin pek bozuk gittiğini de lllvo 
eyledi. 

Tokathyandan, pek memnun 
çıktım. Hakikaten birçok kimae• 
lerle tanıtan Ye hatta tanımadık· 
larına da ıokulmaoın usulüne ta• 
mamen vakıf olan bu adamı blru 
yemliyecek oluraam, pllnlarımı 
çok bUyUk meharetle tatbike 
muvaffak olacaktım. 

Gretaoın ıımarladıgı bir kaç 
ufak tefek şeyleri de alarak akıama 
doğru Adaya dönerken, vaziyeti 
ona naı• l izah edeceğimi dllşil

nUyordum. Mi11ter Corc'un ıon 
sözleri bana tamamen ihaaı 
etmltti ki: Bu kadın, bana aadece 
bir muavin değil, b~nim başımda 
tam mana1i!& bir mürakıptır. 
Buna binaen naa l çalıştığıma 
evveli onu ikna etmek ve ondan 
iyi not a,lmıya gayret eylemek 
icap ediyordu. 

Greta, beni mUteha11ir bir 
sevgili gibi kabul etti. lhtimalki •• 
ihtimalki değil, hatta ştlpbeıi:ı· 
dirki bu gösterişi de, casuı mek-
tebinde aldığı bir dersti. Ben de 
ona net'eli ve muvaffakıyetinden 
memnun bir adam gibi ııörllndihn.. 

( Arka!lı var ) 

ADAPAZABI 
TÜRK TİCARET BANKASI 

Merkezi : Adapazarı 
lstanbul şubesi : Yenipostane karşısı Tel. 22042 

1.200.000 Sermayesi 
Şubeleri: 

Bartın • Biğa - Bilecik - Bolu - Bozöylik • 
Bursa - DUzce - Eskişehir - Gemlik - Gerede -
Geyve • Hendek • lzmit - Karamürsel - Kütahya -

Mudurnu - M. Kemalpaşa - Safranbolu • 
Tekirdağ • Yenişehir 

Müsait şeraitle mevduat, havale kabul 
eder tahsile senet ahr ve ikraz 

muamelatı yapar. ..................... 
Mevduat faizleri mUdilriyetle görütülerek tespit edilir. 

Komisyon ve Ticaret kısmı satışa delAlet eder. 
Signh ya• ar. Telefon: 23623 
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- Dişleriniz 
ne kadar güzel! 
kangi macunu 
Hullanıyorsunuz ? 
- RADYOLiN azizim 

RADYOLiN 

Şubat ıa 
======:=.!=-=ıl 

Yeni Cildiniz [ Ademi iktidar ve 
Beyaz, taze, yumuşak bel gevşekliğine 

Bir mütehassısın fU 
recetesinl tecrUbe 

ediniz. 

Cildin e iyalı be
nekleri ni çirkJn 
kabarcık larmı 

ıiliulz. 

Ket f; yat ve terakkıyab ahire halt 
hazırda her kadın• en sert ve solmuı 

cildi ıı in hey.ı.zlatmaeı, yum 119atınası ve 
gllzflllettirmesint mUmkün kılmaktadır. 
Beyaz (yağııız) mukavvi ve kabız yeni 
Tokalon kremi an iyen cilde n flfaz 

ve bu euretlo gııdedat tahıı.rrüıatanı tea· 
kin, ınilnbesit nıesamatı teksif ve siyah 
benkırle burffUk.lukları izale edor. En 
kuru cilUorl tazelendirlr. Yağlı ve p~ 
lak lıir cildin kırmııılığmı giderir. Her 
gUn muntazaman kullamldı~ı takdirde 

teminatlıdır. Bu beyaz yenl Tokalon 
krerni cilde o derece gayrikabili tarif 
bir gUzellik ve tazelik verir ki bunun 
ba9ka suretle temini gayri mtlınkündür. 

Mukaddema Kadıköy Yelde
girmeni Akif Boy ıokağanda 1 O 
numaralı hanede mukim iken ha· 
len lkametgAhı meçhul bulunan 

MDzeyyen Hanıma 
lıtanbul İkinci f cra Memur

luğundan: Emniyet Sandığına reh· 
netmek ıuretile mezkur Sr.ndık 
idaresinden 23 • Haziran - 1931 

tarih ve 45155 numaralı senet 
mucibince istikraz eylediğiniz yüz 
elli liranın tesviye edilmemesi ha· 
aebile meblAğı mezbur borcunu
zun yüzde dokuz faiz ve yilzde 
üç komisyon ve faiz ve komisyon 
ve maaarif yekunundan yüzde 
iki buçuk muamele vergisi Ye ma• 
aarifi icraiye ile maan tahsili hu· 
ausunun temini zımnmda merbun 
bulunan bir çfit pırlanta bir çift 
roza küpe iki roza madalyon bir 
roza iğne bir roza yliıük bir çift 
pırlanta kol dUğmeıi bir altın 
bilezik bir gümllı çanta icra ve 
iflAı kanununun 145 inci madde
aine tevfikan paraya çevrilmesi 
için daireye mnracaatta bulunan 
alaca'<la meıkGr Sandık idarHI 
tarafından talep edilmesi Uzerine 
of baptaki maddel kanuniye daire
ıinde tanzim Te berayi tebliğ 
mllbaşirioe tevdian tarafınııa gön• 
derilen ademe emri zahrine mO. 
başirin verruiı olduğu meşrubatta 
mezkür mahalde ikamet etmedi· 
j'iniz bildirilmlı olmaaana mebni 
tebliğatı mukteziyenin bir ay mUd· 
detle illneo tebliği takarrOr etmit 

kartl •• mlleulr den S E R V O 1 N 
haplanclır. Depoıu, l.taabulda Slrkadde 
Ali Rlu llerk .. ecsua1ldlr. T•fl'•F• 
150 kul'Uf puta ile ıhderlllr. b:mlrde 
lrıat Paıı:anıadald, Trab:ıonda Yaal Fara .. 
•czanelerlada bulunur. 

Mukaddema Beyoğlu lıtiklAI cad
desi Koıtantinoplu otelinde 2 
numarada mukim iken halen 
ikametgAbı meçhul bulunan 

Mtııyn Geninvlle 
latanbul ikinci icra Memurlu

pndan: 
Emniyet Sandıtına rehnetmek 

ıuretile mezkar Sandık idareain
den 8 Haziran· 931 tarih •• 
4560 numaralı Hnet mucibince 
lıtlkru eyledijinlz altmıı liranın 

tesviye edilmemesi buebllo meb
IAfl mezbur borcunuzun yDıde 
dokuz faiz 'fe yllzde Dç komlıyon 
ve faiz ye komiıyon •• maurif 
yekftnundan yüzde iki buçuk mu· 
amele vergili ve maıarifi icraiye 
ile maa tabıili buıuaunun temini 
zımnında merbun bulunan bir 
pırlantalı bllyllk 1lb- pırlanta graf 
icra ve ifl4ı kanununun 145 inci 
maddeaine teriikan paraya çev· 
rilmetl için daireye mOracaatta 
bulunan alacakla meıkOr · Sandık 
ldareal tarahndan talep edilmeal 
Ozerine olbaptaki maddei kanuni-
ye dalreıinde tanzim •• berayi 
tebliğ mUbaıirine tevdian tarafı
nıza aönderilen ademe emri zab
rına mUbaıirinin Termit olduğu 
meşrubatta mezkür mahalde ika-
met etmediğiniz bildiriJmiı olma
ıma mebni tebligatı muktaziyenin 
bir ay müddetle illnen tebliği 
takarrür etmiı olmakla tarihi i
llndan itibaren 932-5336 doıya 
nuınaraalle müddeti muayyenel 

mezkôre zarfında icranın durmasını 
mutazamruın tifaht veya tabrh·l 
olarak bir itirazı kanuni ıert veya 
borcunuzu erla eylemediğinlz tak· 
dirde mUddeti mezkürenin hita
mını mtlteakip berveçhl talep 
merhun mfice•heratınızın paraya 
çevrilmesi husuıundakl muamellta 
icraiyenin gıyabınızda infazına 
iptidar kılınacağı malumunuz 
olmak bu huıuıtaki ödeme emri
nin tebliği makamına kaim bu
lunmak Uıere keyfiyet illneo teb
liğ kılınır. 

olmakla tarihi ilandan itibaren 
932 - 5339 dosya numaraaile mlid· 
deli muayyenei meıkftre zarfında 
icranın durmasını mutazammıo 

ıif ahi veya tahriri olarak bir iti
razı kanuni sert •eya borcunuzu 
eda eylemediğiniz takdirde mlld· 
deti mezkfırenin hitamına müteakip 
bervechi talep merbun mUceYhe
rahnııın paraya çevrilmeti buıu
sundaki muamelAtı icraiyenio ga
y abmızda iofaıma iptidar kılına-

cağı maliirnanuz olmak bu huıus
daki ödeme emrinin tebliği 
makamm1t kaim bulunmak 
Qzere keyfiyet llinen teblit kıh· 
mr . 

- - ====== =============-==== 

Muhterem 
vatandaş; 

• • Komprimeleri Sıhhat Veklleti Celilesinin mllaaad•i mahınsaaile imal edilen bu 

A S 1 P 1 N V E N A N milstahzar ıenl Avrupadan gelen vı pahalı aatılan muadillertnd•n kurtaracaktır. 
- BAŞ AGRISI. ~EZLE, SOGUK ALı~A, GR!P giJ,l hHtalıkların en blrlacl lllcıder· 

K .ymcsti •e faldeıi olmadıtuaı isbat ed•ne 10,000 Ura lkramiy• 'l•ri!lr. 
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Uçüncü Hucôm Postası 

Siperlerd F Iadı 
Sat taarns kolua Je...ı 

lolmaton ku....cta etmekte ... 
'9 aidatı emre aaıaraa plakta 
~ -t enel Conk baJUIU 
tual obnut olacakta. Kolm her 
ld kıımıcla pce Aat 10.45 te 

eket edecekti. Fakat bu ııra
da Bauchof ttııP.ıerlncle mala ... 

...teri pldi~ ip. Jeneral 
mUtoa bir• ..._••il •a..

lc ılrdO. Fakat uat Oll birde 
ne muharebe ...twl de_. et

.._ ... _ t&"bc• ,.... hltkim teh-

olacata• k.,.. .-41 " 
iki kom da laareket .._. 
emretti. 

Şimal kola ç.,...•ırc bo
ca 7a•aı fakat a..-.m bir 
ette llerlecll ft bir mOddet 

çblr maka._ete taadllf etme
Fakat .ahaha kar11 uat birde 

p.,e 7aklatınca burada Tllrk· 
bulundutu hiuedildL Kol 

....... Otaıo tabaıaaclaa 
Wllk ba t.p•Jİ ıaptet•ek &a .. 
ileri ••keclDcli. Burada ini bir 

tte bubnlaa kllçlk bir tllrk 
llfresui ..ır edllcll n bncln 
ara hl, klmaeye teaadlf edil

lizia batla kol clüa blayca 
.._ alratle llerlUllr• bq

dL Coak ba1an tepeaindea 
00 prdal k bir mufede C... 
bar tabmi&e birltıtiJeceldl. 

1 :nilCB' b&ur yolanli pprclıfıaclaa 
...... .......... cllıtlllaclea 

kit n ıamamncla tellki mahal
de balanamada. Saat cl&t ba
lcı., ortalık a1d..a.dıja umu 

fabardu JİDe haber 7oldu. 
ba tabura beldiy• .Jeaenl 

hastm'• ko1aJea Coak a.,.. 
saptetmek fanab da elda 

cm•P. 
Sol taama kolanaa nzifeliD ...... .. 
urp oldap tiW i .... c.•11 

ede Ud milli fazla olup 
111m1am.ılli ldilqafat ta ppalma

Bataa kol Ald clereaill 
..... llerillJ•~ .. bir 

lrıclar .... ,. takip .. ~ ... 
Derideki iki taltur Abdurrah

mtlanaa dofra azWD _... 
pomlar telkU edecekti. a... 

__.. kolu mltebaki akumı ........ ,~ ................ 
edenle limal ..,W,e d..,_ 

ecektL Ba deteDİD atzma 
......... tab..Q .... 

..,.,. lllptetmek lçla lerlye 
ICl.ıll9Clirt dij'er iki tabur ela 
... J d-.,t taW. 

AWlania... llitlarma n .. 
'9Ce11W. Ba aoktada llep bira 
~- • 9'11 raka.a. tep.,ı 

-s-.•k ...... 

bb- ...... ,.t .... ..... 
........... ,. ........ te. c-•..,. ...... mko-..................... .,. 
tecll._11 bwfttle ilah: ecllmek
te elai•na ....... Blrdwood, 
iMi Colils ..,.._.... Battleıbip 
.......... N tlied .. Rue-

......... N .. w,100 
tepeleriae dolra iki ...... 1a
palacalc bir taammla Iİfıo 
...W tamamen ele f9illrme.rl 
4ltlnmekte idL 

700 Baby tepesi Tlrklerla 
Amc apllı•deld ea kanetll 
•• ea mlltıhk.. meftilerldl. 
Sarp ı...Pan mtlteaddit miper 
hatlarlle kupbhmfb. Buraya gi
den en k aa 701 dar •• Od tara
fa apram olu •• Nek tabir edi
len bir ıeçittL Bur.ua bile iki 
aips laattDe taWdm eclilmlftL 
Bundan mada ıf111 mitralyCIZlann 
da pa aletin• maruzdu. Bina-
eaale1• oraya .... dan dop 
twraaelmek ......... , ... 
lıaaclu b6,le bir tamuaa Popea 
tepeaiadea " Qalnaa tepuia
dea tle a,.t •manda yap.lacalr 
idea...-.. prcllm edilmeli lra
rarlqtllllmlfb. Bitin ba taarrm-
lar f ....... pO Abalu uat 
4,30 da b .... 1acakb. 

Taama aaatı J•ldatt it ~ 
larda Jeaeral Coz kumand ..... 
clald taarru kol•an bili aial 
d!'ede balund+. •• -~ t...
k.ı..m.a ela uc:ak blw 1w ı ı 
Rhodoclenclron ı rtlarma •ud oloo 
dutu balMr alında. Fakat &.-. 
raı ciclcli bir mauftmet• ...... 
lnlmacleldan ela Mldldldiil iPa 
Jeneral Birdwoocl ... de • 
Yeniselaacla kıtaablua Conk&a,.. 
naı •Pt~ Wt edi
JOrda. ......... -, li - teWr 
ebai ~ ......... 

............. hıt .. lntaatmın ka...... ...._ flrladılar 
ye derhal TOrlderin tiddetli bir 
ateşine maruz kaldılar. Kolonel 
\Vhite n ua refakat eden dp. 
ima aWtia hepli derlaal telef 
ohhaldan ıibi ilk kademe,i 
idi .... efradm da ı
telef oldu ..,. ptalaadt. iki 
dakika bir pmfa 
talcuma ft ayni akiheq 
9..ı Fakat bu postadan bir-
1'at; aefw ut ıalim Tikle af..
lerine waaal olarak un karmm 
bir bayrakla iıaret Yerda•. 

Oçlbıcl btlcum pom.. ... 
maada • JaiH•fl Toclcl .._ 
aiperden f rlJyaeap ••• 
lalea• ıaflara' lmlla - ... 
~I pi Jenidea -
kalkmam deliRk ol•at ~ 
naat ptirerek derhal pzNfd 
aiperde bubeaao Uwa bnrd) na 
....... w • yi anlatb. -Pllkat 
orada freadiue dlıma ..,... 
riDla k•ar ac:lan Mn kanim ..,. 
ralda ltant ...Udlii ft .......-.. 
leyb oraya w..ı ola.._ bnet
leri himaye et.ek 18- bil .. 
rikl.' ÇaraaÇar lçlac& ,..... 
da taarruza ıe~meel ..._.. idi. 

Ark .. •d) 

Keşidesine Dün Başlandı 

Dünkü K idede ikramiye Kazanan 
Numaralan Aşclğıda Okuy 

On Dördinci Tertip Ta;,ıare Piyangosunun • KePcfeaine Dün Ôlleclen 
Sonra Dariilfünun Konferan• Salonunda P.aflanmııbr. Kep.leye De Dewam 

Edilecektir. Kauaan Numaralan Ataiıdaki Sütunlarda Buleırak«mz 

30800 lra 30 Lira 50 Ura 
Kazanan 

23184 
258 Lira 
Kazananlar 

35885 
37335 
1861 

ODO l 
Kazanamar 

Kazananlar 
13527 42515 
49593 22217 
284 4~22 
38187 9998 
1 21 

... 
ı•• 
ıma 

•ı• 
4U98 
aeoı1 

311'18 
12•• 

tO Lira 
a 1 r 

10535 
3'143 

1191 

6860 
1430 

Ka~nanlar -- 1851 ... . .., ... •s 
2184 

21714 -1 
1181 

88988 
&.1359 
.tz205 
44470 
47098 
~468'l 
47837 
1098 

44388 
41.QI 
36722 
48082 
2S688 
27498 
29350 .. 
8480 

200• 
45907 
21alt 

1 
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Teni. herkesın hayretle taktir ettiği taze
lik ve güze11iğe bugün artık malik delil· 
der . Dünkü düşünceler ve geceki uyku
suzluk o güzel çehrede şayane dikkat 
izler bırakmışt1r. Hiç bir zarar iras etme
den size sıhhat ve hayat verici bir uyku 
t>ah~eden ve bu suretle güzelliğinizin 
sadık bir bekçisi olan ADALIN tabletle
rini l'için kullanmayorsunuz? 
ADALiN tabletleri kullanırsanez sabah· 
leyin taze, canh, ne1'eli gül . renkli ola 
rak kalkarsanız! : 

•CZANELIRDIN fllEÇITI tL.t A\.INA91LfR 

SON POSTA 

,--------------·' TAVlL ZADE VAPURLARI 

IZMIR POSTASI 

,.s ~p~u ~e~ T 
Pazartesi l7de Sirkeciden ha

reketle Gelibolu, Çanakkale Yft 

lzmire azimet ve Çanakl<aleye 
utnyarak avdet edecektir. Yol
cu bileti vapurda da verilir. 

Adrea: Y emİfle Tavilzade Mu
tafa biraderler. Telefon: 2.2210 

lal•naul Aallye M•hkemeal 
OçUncU Huku" delree;nden ı 
· Beyoj'lunda Dolapdere caddHintle 
260 numarala hanede mukim Nikola 
Efendinin Beyotlunda Boıtanbatı ead• 
dHlnde Babaocata sokatında 24 
numuala AH Risa 8. aparbmanıada 
ltetlncl dairede M. Lur neadlacle 
mukim• kan11 M. irini aleyhin• aç
tıta l'•~lm•lsllk aebebll bo .. nma 
dna•ının anuhall lkametılhının 

••ıhul i1etl ha .. blle llhen teblltlne 
lıuar verllmlt ve l'•Hl• Ue llAnen 
teblltat yapılclıtı halele cnap Yer•e
mlt oldutuadan. bu kere tahkikat 
sflal olarak 12-3-93.1 pazar Hat ona 
ta1ln edllmit olclutuodn ynmtl n 
vakti mua17eode lnanbul A•ll1• 
G~GnoD hukuk malakeme•l tahkikat 
hakimi ne1dlade hasır lbuJunmHı 10. 
&umu laalen lkametrlbı meçhul bu• 
lunan me1bure madam lrlnl bak• 
kında ilanen tebllt olunur. 

ipekiş fabrikasının yeni mamulib 

. l '"de rıef is 
Harıku a 

k 'ler geldi 
Maro en 
Şlmdlre kadar bu derece nefaseti olmı· 
,an, arnı arara yakın ecnebi MAROKEN 
lerl 10·12 llraya eatıllyordu. lpeklt bunu: 

450 kuruşa 
aatmıya batladı. 

Krep Döşin 95 kuruş - Krep Birman 195 kuruş - Krep Saten 325 kuruş 

1 

s.,r. 12 

--- ---------
- ===--==ı 

EN MOKEMMEL RADYO CIHAZI 
Batftn Anup• utaayonlan, bir itina n menuki1ell 

mutlaka ile baıırdırlu 
RADYO MERAKLILARI YALNIZ; 
. Sllperlndllktana - Mikrometrik'li 

PHILIPS 630 A 
cihazlarını ararlar 

EMLAK ve EYTAM BANKASI iLANA TI ·1 
Kiralık· Otel, Gazino, Daire ve 

Voli Sinema Binası 
Esaa 
82 

Mevki ve nevi , 
Kadık&ylhıde Kuıdilinde tiyatro blnaaı 
BDyOkadada Otel Da La Pllj 

Teminat 
25 
50 
10 

t68 
169 
143 

1-6 

Sifli BtlyOkdere cacldeal Haca Oamaa Bayıra Gulao 
BOyDkadada Meyandroa •olul 
Nif&Dt•ıı Teı•ikiye mahılleıl T •tvlk.lye apartman 

100 

6 No. daire. 2S 
80-2 Kadık&y Kuıdill Dere kenarında kahvecilik mahaW 5 

252-1 1 Beykoı Ortaçeımede kar kabwecllitl • S 
252-1 O Tokat Çiftliği dahilinde mer' a 1 
144-4 Çırpıcıda 17 d&nllm tarlL 5 
237· I Btlytlkada'da Dil meaireıinde gaalno 10 

Balada muharrer emlakten mer'a ve tarla &çer aen• •• dlterlerl 
birer aene mllddetle bilmtlıayede kiraya verileceğinden taliplerin 
23 ıubat 933 perıembe gUntl ıaat on altıda ınbemlze mDracatlan. 

. . 

Gayrimübadlller Ceınlyetlnderu 
Şubabn onuncu ılnü nisabı ekseriyet olmadıtindan akdedllmlyen fnkalade 

kon~emlsln Şubatın 19 uncu Pasar ,OnGne taliki kararlaıtanlmııaa da o •Dil 
Halknlnin yıldCSnGmO meraalmi yapılacatı. blnaenaleJh •alonua m•tl'ul bu• 
luaacatı anlaıılmHı GHrin• ko•p•. Şubatan 20 laci PaaartHi rGDG ... t 14 te 
HalkeYlnde toplanacatından mulcaynt azanın teır;fleri r ica olunur. 

~:I UCUZ ALMAK 
İSTER MiSİNİZ? 

Ne ucuz, Ne ucuz! •• 
Son haftanın 

satış rekorunu 
N. 200 kırdı ! 

Sultanhaınamı 'oda 

BALCILAB 
MAQAZASINA KOŞUNUZ. 

TaaDye mUn•••b•tJI• 

Bilümum Tuhafiye etyası 
0
/o 50 noksanına ,+ 

satılmaktadır. ~ 

istifade ediniz. +_."" 

latenbul UçUncU ıcr• memur- ı 
ıuıunaan ı latenbul Uçunca ıcre memur· 

Satılmasına karıtr nrilen bin adet lujOndan: Paraya çevrllmeeine karar 

Runeııanı, 800 Nadıre ve be9er yUz verilen rnJ7 Beled iye numaralı Kırayıler 

adet Atk peygamlıeri , lııllm iyet ve markalı az mUetamel k apalı Tıı.ltıl binek 
'' btıkOınet,, silinmit çehreler unvanla üte.mobili 15 ·2·938 çar,amba günO ıa· 
kitaplar 16·2-933 tarihi ne mDsadif Per-
teınbo gUnü saat 16 ile ı 6 l/S araeın• at 10 ila 10 boçuk araaıııda Takaimde 
da ikiııcf açık artırma ıuretile An- Senih l bey Garajında birinci açık 
kara caddt1inde R09ft Efendi hanında 
ikinci katta 6 No : lu oda eatı lacağın· 
ılan isteye nlerin muayyen olan ıaatte 
m'\hAllhıde haıır bulunacak mıaıu• 
r•tı ı ıuürıu~a.tlUl il&a ol•a.vı 

artı rm ıi auretll e satılacağından talip 

ol anları n u k ti muayyeıı fnde mahallin· 
de haıır bulunacak memuruıu. mUra· 
oaatlan ilan ol11n...-. 

N. ZOO·DGDZ 

.. --.............. _ ... __ __ 

Mabmatpaşa'dald 
Bu küçük mağazanın hayret 
verici fiatları, her gün aht 
verit eden yüzlerce hanıma 

parmak ısırtmaktadır. 
........................... .-

Her nevi yünlü ve ipekli 
mevsimlik kumaşlar •. 

MALLAR PAZA.BI 

• 


