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Bursa Hidisesi Artık Mah-
• 

kemeye intikal Ediyor 
ilk Tahkikat Bitmiş Gib:dir 

Buru, 13 (Hususi) - 1 ıubatta ıebrimiıde 
nkua gelen tnrkçe ezan blditesinln ilk tahkikat. 
laenDı hitam bulmamııtar Ye tahkikatın birkaç 
rtla daha devam edeceji anlaıılmaktadır. HAdise-

. ala 1abıta eliue intikalinden itibaren baılanan .,. 
deYam eden ilk tahkikat aafba11nın bugOne kadar 
bitmlf olma11 llıım geliyordu. Filhakika tahmin-

maznunlar aruma ithal edilmeli llzun gelmlftlr. 
Bunların laticYabıd1r ki ilk tahkikabn laitam 
tarihini ıeciktirmlıtir. lttanbulda yakalanap b•a7a 
g6nderilen Ulucaml hatibi laafaı T evflk Efendinin 
isticvabı bitmif bulunmaktadır. Şimdiki halde 
y~nl tevkif olunan kaaep Yusuf, Arnawt Musa, 
Uluca mi kayyum Tekili Y uauf ismindeki ıaliıalarıa 

ler de bu merkezde idi. Fakat mazauaların istic
•aplanaa bıılandıktaa aonra tahkikat inkiıaf 
ettikçe bazı kimselerin daha ba bldiae ile uzak-

ilk sorguları yapılmaktadır. Bunlar da bitirildik· 
ten sonra ilk tahkikabn hitam bularak meHlenia 
Adliyeye intikal etGae.ı beklenebilir. Kat'ı olarak 
anlaı ılmııbr ki mamunl•r Bursa Adliyesi tarafın
dan muhakeme eclil•cektir. Muhakemenin. bqka 
bir yere nakledilmeal tlmdllik menub8ha detildlr. 

tan ve1a y.ıkından allkadar olduldan anlaşılmışt r. 
itte bunun neticeli olarak bu allkadarlarm da 

Siz Ne Fikirdesiniz? 
Resim Veya Şahısiannı Gördüğünüz 
iki Genç Kızdan Hangisi Daha Güzel 

Nuır. H. ..,., lllr ,.....,""• 
._ Gtb:ellik mDaabak.. etralıa-
~- dedikodu el'aa clenm 

--.lrtedir •• aalqılaa bir ...... 
:: dalua de•am edecektir. F .. 
. .,._ r•tm• bir aokta Irat'· 
•r•tle tahakkuk etmlftin 

Mlaabakada hake• 1a.,.t1 
)"'lltlllf olaun olmuıa, aetice d .. 
i'iteeek değildir. Karar, karard.r 
~ 933 tftzell Nazire Hammdar. 
b~ •olrt" blyle olmakla beraber 

1 laallcın fikrini anlamak mak
••clil • • don açtıiımı• ankete d .. 
:..- •ltik. iki ıenç kızı rlreaı .. 
lbl h•tll'alarım canlandırdak, flr
•o::lere raimleri glıterdik Ye 
r k. lateneniz ılz de ıa iki 
ıı~:-'e bakarak hOkmtlnbD •eri
lli •e fikrinizi bize bildiri-._ ı.ı .. ı ... 
rlnizt erıoızı •• adreal .. 
tile b' de yazmak aur .. 
Pat d ıtaraflığıaaııı daima i .. 
L._ 1_.•lc ecele bir meYldde bulunarak 
... ". •ti ltt d teaahOrtlne çahıacatıs. 
~ • la tah .. n mlNcaat etti

.. ._. aldalı-* •••plu;c 

LGtfen dU9Uncelerlnlzl 
biz• bllcllrlnlz. Bu hu
-teki dllfllncelerlnlzl 
l .. 111 ve •dreslnlzle , .. 
ar•k bir kıs1111 lullkın 
ekseriyetini •nl.-tmır• 
Çll .... CllllZ• 

LYer B. - ( lataabul Adll-
1..ı Tabibi Adb ) 

_ .. Realmlerde pdDllm ft 

arkadqlardan itittitim• ılı• 
laer iki haaım biriblrlnden ,O.el 
IH de Nazire Hanımın daha 11-
,.de mltenulp •• bilhua A.,,.,. 
palalana beteaecejl bir tip oldu
fuD• ı&rDyoram. Binaenaleyh 
Jlrl heyetinin Yerdlll karar mD
aulp addedilmelidir. 

* l.mall Mllttak B. (mubanlr) 
_ .. Hakem heyetine dahildi-. 

Ancak haıtalıjım aebebUe o ıDa 
beyette bulunamadım. Nuire •• 
F.U.. Hanımların her iktllnl 
llakal• Aloauacla iç. d&t biD 
kftllik bir lacllbamaa da .. luı 
ar ... da glnalftl& Blaa•ale1la 
kaaaatım da dumaaLdar. Hakem 
b•1•tlni11 Nazire Haaımı eberi
yetle TDrklye ılzell olarak ..,. 
mubae rke benim için tlylen .. 
cek bir 1•1 yoktur ... 

* . Naıbet Sabir Be, ( Meb'u 
C.W Sahir Beyin mahduma ) 

-ew\zllim, tabu Nasire Hamm 
,OZeL Giren ılı lolaY111 latemea. 
Ancak a11k olmak ilamdır. Feri
ha Hanım bb tarkhlar için daha 
ıtlzel aayılacak bası e-.aafa malik 
olabilir. Fakat ıeçen aene ublt 
olduju gibi Avrupalalar daha ziya
de Nazire Hanım tipinde hanımlan 
ıDzel addediyorlar •e intihabı 
bu tipteki hanımlar kezaıuyorlar • ., 

* Mitbat Nori Bey (Muharrir 
•• muallim) 

- " Mftsabakada · bulundum. l 
BMDn yllkaek eileler, her neden•• 
Nazire Hanıma taraftardılar •• 
neticede de o TOrklye ıllnli ola• 
rak Mçildl. " 

Remll Saka a., (Ywll ..... 

FerlM H • .-ı 61r ,.. ... ııu1. 
ket1erk..-.ı) 

-• Ettetlk bocaları11111 re,ı .. 
rlal Ua..ı etmlJe imkan JOkhar. 
Jta11ua labıllpbaa b&rmet eclUir, 
• •J'I bir ....... 

Ba lalrmet .tetik bici.._.. 
..... lalrm•tllzHii biı bir ..... 
lcebetm ... ,, 

* YGsb• Rıza B. (Hainde F .. 
ldltMlnla t30 Hne.ı meıana 
hlklm ıtaJyerl) 

- GartııttıtDm ukadqlarıa 
hemen eberlll Nuire Hanımın 
laaklkato ,ezel •• ıevlmU oldu
pnu .Oylllyorlar. Ben de her 
iki gtızelia ~ndmlerine bakbm 
V ardatım netice Nadre H..: 
aım baklanda Yerilen kararın 
cok yerlade oldutu merke
aindedir. 8Gt8n bunlara ratmen 
intihabın tecdldiin latiyenlerin mak• 
aatlanm anlı yamıyorum," 

• Kaclrl lbrahlm 8. (Hukuk F .. 

( o. .... 8 iaol •Jf•cla ) 

ı... iti_. hlefea .. fatuhl - 2020-J Fiall 5 kU111 

Yeni Vergi Alınacağı 
Haberi Nereden Çıkh? 
Belediye 

Layiha 
Vergilerine Zam için Bir 
Ha~ırlanmış Değildir 

I• Atıla ,,.._.,,. ieretlerlıae ..,.., .eaa•ı •apı/rraıgaetılc 
Baza gazeteler Beledl1e •erp •erıiler lhdu edllecetf, uld 

lerine um Japdmak makuclile •eraflere de samlar rapılacala 
Ankara' da DahW1e V eklletinde ıeklinde ldL 
Jenl bir llJlha bazırlaamakta Fakat bizi• me...lc olaral: 
oldufana haber dil Gel aldıtamı• mal6mata ılN ortada 

Yer er. • henlls blJI• bir m ... ıe olmadıta 
haberler, Belediye bDtcelerhadeld ılbl ba huuata ,..ı bir ll,tba 
apldarm kapablm .. için yeniden ( Denmı 8 Jael •Jfacla » 

Musevi Vatandaşlar Ara
sında Bir Münakaşa 

Et Meselesinde Bugüne Kadar Gelen 
Akidenin Esası Nedir? 

Seaeleria fert •• cemiyet ıı .. 
rladeld ajır ••ya hafif tulrlerinl 
bWyor •• bu tealr Dedir ki bir 
takım uueleria tarihe kanflı
tını ı&ıDyoraL Şu blrkaı aatardan 
10nra MuaeYilerla •t adetleri 
hakkındaki ıoa telllrkilere geç .. 
bllirİL Mal6mdur ki Ma1evilerde 
etin bir haham tarafından mua
yene edilmelİ •e damgalanma11 
ukl bir akidedir. Fakat ıon 
ıamanlarcla bu akide ilerinde 
MUHYl ntudqlanmll arumda 
bam mlaak• .. ••• olmaktadar. Bir 
kuam lhMYi •alPdqlan ... ba 
Malla terbdU• .. iDtle bl,ak bir 
mabmr olamı,.catıma dtlfblle
bllec•tlnl ileri ılrmektedlrler • 
Mlhlm bir luama iM ita akldenla 
mallafııa• m ... lealDID mlblak .. 
..... lbalDIUI balayorlar. Bil 
... ...... b.tl• itam .......... 
ıapbk. Dalla e.....a akide •akla .. 
.. bir ......... t .. .u.: 

Melbahacla MueYilerla daimi 
bir 1aa1a- nrdır. Hallam Efendi 
mezbahada ke.ılu etleri mua1ene 
eder ft Dzeriae •Kaıer. deDileD 
bir damı• wrur. MunYI kuap
lar kqenlı et kat'iyen aatmular. 
Bu akide çok ukl umaalardaa 
ba ıtıne kadar intikal etmlf tir. 
Me1elenla eauı lıutablda eti .. 
rin aatalmamaaını teminden bar 
ka bir ı•J delildir. 

Sis bu mu•l• hakkında Mu
MYl U.ul MGdDrll Doktor Mar
ka. efendi ile ılrlıer•k fikirleri
ni iğrendik. Marktlt Efendi diyor 
ki: 

-"Dinlerin Hneler geçtikçe 
ldetalz, ananesiz bir bale ıelm .. 
il, ylal ç.1plak bir tekli ••••• 

Bize U.W ..,... tlelder 11,,,.w. BJ • 
pek tabUdlr. ÇWrı IMıw•er me-
denlyete Jaklattıkp dia eWcW• 
rlndea auldqarlar. Bllcleld el 
alddellal11 lral•a•u •HP, 11-
clinl aalllderinln ba •...ta pk 
rlayetklr olmalanchr. lllHYilerla 
Tenattaa ba,ka, Talmat denli .. 
on iki clltllk kitaplan ••rdar. Ba 
kitaplar ilmi, f...ı cotrafl bBtOD 
muelelerl lhtlYa eder. Bu kitap
lar Tewatta lan ıeçen bDttlD 
me1elelerin uaslannı Te teferrab
nı tayla eder. Talmut bu akideyi 
tiyle anlabyor: Mau milleti F1-
liıtin, Irak •• Suriye ci•arında 
yaıadıklan aıralarda aak aık ba .. 
talıklara dllçar oluyorlırmıt- Bu 
hastalıkJana Yerditl rzarar bGtla 
milleti korlmtmut •• bunun u
bebiDI f&yle t•blt etmifl• ı Fi-

( o. .... ı •• , _,. .... 

·. 
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Halkın Sesi] 
Belediye Varidatını ____________________ .... 

~.~=~~.}~: •r Bir Hırsız Çetesi Tutuldu 
ıtdatanı artırmak tçla 1ni bir lA· -- -- -

::~b:~~r!:s:~~r. B• hun•ta bal- Kadınlı, Erkekli Bir Çete Evlerde Ta-
Zekli Be1 • ( Fatib Atpaıan caddeal 

•. !:~:.~~·~:=~~::~\::-~;. vuk Na mıncl Birşey Bırakmamış 
len preJ••• •armq. Bu• aaaetelercle 
ekudum. Bazı noktrlarını tenkit edi· 
prlardı. Uyillanaa .. ı.ıyetinl bil...
tllfi• için fazla Wr .. , 14yl.,emem. 

Jf. 
Patır Be1 • C Galata Peqembe pasan 
t8) 
.,....,. Ve•llett a.wı,.ı .. ,.. 

..... nrldat ... - ..... k 199 

........ ,..... ....... 4lfla .... 
rlm •1r kil laallacle topla1arak ta•l• 
etmfttlr. ....,.. iaeriacle elbette 
tetkikat yapılacakbr. Atır sibl pr6-
lea b11tlar ... laeals layaha laaliae 
•---- taclll eclilecektir. S..I• 
anladtpaa ıar. IMals ortada Wr.., , .... 

* feftll Bey· (Sirkeci Saneaktar M-

lı:al11ula) 

Dahili,. Vekaleti Belediyelere ,.. 
- al arlclat te..ı.ial dlfGaGrkea bir 

anket açımttır. Çok iyi olmuftar. 
Hakikat aiJnetl bu ıibi mflnakaıalar· 

ılaD aoara dotar.Dahillye Vekl eti ıebir
\erla •erıl tahammllltlal hepimiı.den 
tlalıa fyl takdir eder. Ap bir nrgl 
.. mU edllaıeyecetindea emlaia 

Adliye Tayinleri 
l.tanbal aclliyeılnde yaptfan 

defiıiklilderl kıımen yazmııbk. 
Aulıklara tayin ediı.o me•ur
larm laantl mllllkemelerde plı
pcaklan da dlln aıliy• mahke
meleri birlnd r.Uliii tanlınct.. 
teabit edilmiftir. Alliye mahke-

mesi azalığına tayin edilen llAnat 
t•fi Muhiddin Bey allire biriaci 
hakalr Te nlb hlkiml Sabri Be1 
de asliye altma babk azal.pt. 
da çalışacaklardır. 

Gayrimlbadiller 
Ga,....,.badlller koap..Wn 

Şabatm oa dokuz1111ea Pazar ,e
nli toplan1DU1 tabrrlr etmltti. 
O ıb HalkeYI ul01111 em Jıl 

da.imi lçla rapalacak merabae 
bWi edilclia...... ko.pa OD 

, .. Şabatta oLlcakbr. Cemiyet 
R.W lılllft•k S., YUiyettea ıar
ri•lbac:llleri laabercls edecektir. 

. TIClrll Borsasında 
Tlaret bonmuc:la afyon ize· 

rl• muamele ..... mfbr. Din 
o• .... -dik um ..,_ utıl
_..,. Kaa.. .... , llJ0.1000, 

lna mallar 1050-1015 brat ara
mrcla muamele rlwmeiteclr. 
l)(,a latubala otu Jedl ••ıoa 
.. an cani lJatday plmif " 
1f1 .... &Uta ublmqtır. 

Zabıta, ıehlr dahilinde muhtelif ıemtlerde 
tawk ve bindi 80Jpaculağu yapan bir ıebekenin 
blittın efradını yakalamııtır. Son 1amanlarda ıebri
mizia birçok yerlerinde ewlerden Ye bahçelerden 
lak 11k tawk pbnmıya bqlamıf, blltDn araıbrm .. 
lan ratmea ba hırsızbğan faılleri bulunamam11br. 
Hatta bir anı.Jı ortadan kaybola• tankların aan
urlar tarafından gGtilrtlldDğG de tahmin edilmiftir. 

iki aDn rakı içinde bırakıyorlar " ıonra çık......rc 
işe bqlıyorlar. Hımzlar b• "rakah mııar tanelerini 
ceplerine doldur .... k kenar 1emte Ye bahçelere 
ıidiJorlar, tuadlf ettikleri tank ve hindilere nlula 
mıeır tanelerini yediriyorlar. Bunlan yiyen b•y•an
cıklar Me aradan ~en bet dakika zarfmda ıerHm 
olup yere dOfOyorlar " hır11zlar da bunları kolayca 

Fakat ubıta ba tahmine rafm•n bu itin içinde 
bqka bir it olduğuna ela hatırdan çıkarmıyarak ulu 
bir tahkik r-pmiya · koyulmue Y• ıu hakikat. 
..,dana çıkarmıtdm 

Tank ve hindiler bir takım açık ~8ıler taH-

aıırarak kaçırıyorlar. . 
ftte zabıta bu hakikab keşfettikten ıonra hına.

larm peılerine dOtmUı ve hepsini yakalamıtJardır. 
Çete efrada araıında kadınlarda Tardır. Ha1dannda 
yapılan tahkikat bitirildiktea •ara b..,.A Adlip7• 
verilecektir. ...... çalmmaktadır. Banlar iri mısır tanelerini 

Yaman Müşteri 
Terzinin Çekmecesinden 
Para Çalarken Tutuldu 

Beyoğlunda lstiklAl caddeain· 
d"e kadın terzili Matmazel Hria-

tinanın terzihanesinden dün 30 
Ura çalınm&Jtır. Hadise t.Syle ol· 
lllUftur: Matmazel Hristinanın 

atelyeaine mDıteri ııfatif e Evan
ıelya lıminde bir kız gelmit ve 
elbise yaptırmak istediğini ı6y· 

Jemiflir. Matmazel ETug.Jya bir 
arahk terlİlaia meıguliyetiıaden 
latifade edere• para çekmeceli
nla Jamaa sitmlt, çekmeceyi aç
Dllf Ye iPade bulanan otva Jirayr 
çalmlf, 10nra da kaçmıya başla· 

llttfbr. Fakat ba ıarada İfİD far
luM ftr8D teni batır... lnnız 
m6ıterl de yarı yolda yakalaoa
nk polile te.U.. edilmittlr. 

Yeni Hastane 
Zeynep Kamil Hastaha
nesi Açılmak Üzeredir 

0.kttdarda hastane ihtiyacım 

tatmld etmek maksadile Zeynep 

Klmll bas!aneıinin kDıadına ka

ru Yerildii'i malimdur. Haber 
aldıjımıaa gire Sıhhat Mlldlirlllğll 
ba baatanuia JaJma bir Yakİlte 
ephnaa lçia faaliyete ~ipiw. 
Şimcrild halde lautaaa binaamda 

tamirat 1aprlmaktad.r. Ba tamira

bn kıu bir mttddet içinde bitf. 
rllmeal için çahplmaktadar. Aynca 
mlulueye ilzam olan alet ve· 

...... de •marlanm11tı.. Yeni 
h.,.. ... tama ... J )19111 malze
.......... _.. r. 

Şehrimizde 
Yerli Saat 
Yapılıyor 

Haydarpafa garman cepheein
deki büyük saat umumi harpteki 
infillk neticesinde harap olmUf, 
bina tamir edildiği halde bu saa• 
tin yerine yeıusı konmamı9ta. 

Devlet Demiryo!ları tdaresi bma
ya yeni bir saat konmasına ka
rar Termit •• bir de mBaakaA 
açmıftL Münakuaya metbar A.
rupa firmalan iştirak ettiği hal
ele aaatfa rapdmaa ,mi Ana"° 
kArlanmaclao Çemherliblfta yedi 
... t _..atelyeli aabibi Şemı S.,e 
lhaJJ edllmiıftr. Saatia kutru iç 
metre (20) untimdir. Y elkonm 
HIO akrebi 115 ADtimctir • .şe.ı 
8. bu uatia Latin telerrilatm 
,...u mela olarak yapecakbr. 

Kazu Hırsm 
Haaa laüade im Botazk .. 

.-de leble&id llelmet •ia
laeylk bir pmapr 1ıa ...... pı.. 
rak UYUJUrkea pk"a·••fhr. 

Dağda Başladı 
Bağda Bitti I 

y..,.: ILT-'-

llells Bir Kllç .. Ro•-

"Daltla ba,ladı, bağda 
bitti!. tle e&ld ve geni 
sevdalar arcuınılaki 
uçurumu göreeeluiniz -
Yakında Son Posta~da 

Yardım 
Belediyedeki Yard1m Ce

miyeti Nasıl Çalışıyor 

Belediye me.auru iken Mat 
edenlerin ailelerine yardım mak· 
ıadile teşekktll eden (Belediye 
memurlarına yardım cemiyeti) Din 
Reisliiino Belediye Reiı muavin
lerinden Nuri Bey intihap edı1-
mittir. Cemiyetin muhasebeciliği
ni de Belediye muraf mllmeyyizl 
Necati Bey yapacaktır. Vefat 
eden memurun aile reisi derbal 
mahalle mubtuıaclaa bir Ulllllla· 
bel' ıetirecek Ye cemiyettm o 
m--. tMkifama. •rak aWia 
iki maaı niıpetinde para derhal 
kendisine verilmek ıuretile yardım 
edilecektir. Belediye memurlan 
h. Andık için her ay ytlzde on 
para nispetinde bir yardım parua 
wrmelıteclirler. 

İnhisarlar 

Glmrftk Ye lnhiarlar Vekl
letinin inhisarlar fObesi umanr 
mildOrlnğü lstanhlda •ame ı&
mektedir. Bu tubenin Ankaraya 
nakli nwlce lllfizabal. ecla1mitti. 
Habes .wı;11aum gire Umum 
lıladArlniin Aakaraya ta.-•w 
iıl bu sene için kalmlf demektia-• 
Bu huauıta gelecek sene batçe
ıine talıaiıat konduğu takdirde 
n•lril lfi de o zaman yapılacakbr. 

San Benuva •otnellisi 
Şellrimbdeld S.. Ben11ft ml

.... .ım motawllili il. Lo.,. 
Paıla'ta Lksm .wkal •mı W 
tarafından dejiftiriler.k fak.c.,• 
, lnderilmiftir. !.keçe rahibi ele 
411hnbo!ıa ~el.iştir. 

Günün Tarihi .._ ___ ~ ____ .. 
Yeni Bir Gümrük 
Tarif esi Yapılacak 

Hal>er aldıtımıaa r3re aana,te 
--•••• JeDI b?r fllmrük tarite.ı 
projetıl hasırlamak lsere ltlr komla-
J" tefkil edllmlttir. Komlqae 
TOrlılyede yapılan etya Ue aanayllll 
hakikaten muhtaç oldwfa iptidai 
maddelerl leapat e.&ecek '" l'OmrGlr 
reamlnia .. kadar olmaa icap ed .. 
cefial de ,a.terecektir. Neticede 
laaaırlanacak rapor lktHat Vekl• 
Jetine pclerllecelr ye projeye Na 

~ orada Yerilecektir. 

inhisarlar Vekili 
Antep. 12 - Gümrilk •• 

lnblaarlar Vekili Raaa Bey, 
bugla ltloye kadar vali ile ~ 
urlar, kaçalcçıhk •e uire hakJma.a 
da ı.Srllfmllıtllr. 

Rana Bey, 1ann Narh :raht 
ile D6rtyol Ye Payaı üzerinden 
Mersine hareket edecektir. 

Merafm Kurluluşı 
An~ 18 - Marat'• 

kartulUfUDan 14 Doca yıld&al-
mn, phrimizcleki muallim "Ye liM 
talebelerile Maraı'lı gençler tar .. 
fmclan HalkeYiacle kutlulandı. 

Yeni Bir Kooperatif 
Titan lahlaar ldarHi memurlaıa 

bit t.tib ile kooperatifi teıkiline icar• 
nrmlflerdlr. Kooperatif memurlara 
muhtaç olduğu •11•yı UC'UZ fiatla 
tedarik edecektir. fırtı .. t Vekilell 
tmafmclan taetlk ecWiw edilmea 11 ... 
peratif faaliyete ıeçecektir. 

Pirinç Piyasası 
Baraada muamele yapa• tae1rl .. 

rla Hrditl ma'6mata a&>e lataabaJcla 
fula mlktarda yeril piriaç Yardaw. 
S. fulabk tfolaJMll• f.atlu bira• 
.,_..._ Audelada ızs karata 
...... .,. ............... t .... -
doku karata kadar eablmaktaM 

T Dkathyuda Ziyafet 
GalatuaraJ tiaret k... ... 

•d talebem tarafmdn dl1c 
Tobtll.J•cla bir aynhk PJI wr11...-. Ziphtte mektep ml6 
.. ....... w. batka bmaat 
Vekili Celil Be, de W.. ........ 
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Şubat 

g 
iktisadi Buhran 
Ve işsizler 
Ordusu 

------------------· Merkezi Londrada bulunan 
beynelmilel it bllroau, ilk defa 
olarak dllnyanan beyoelmllel lkta· 
.. dt vaziyeti hakkında mühim bir 
tapor neşretmiıtir. 

Bu rapora glke btıtUn kaplta· 
llıt dünyada mevcut iııizlerin 
llaiktarı (30) milyondur. Bu iııiz· 
ltrin her devlete yüklediği ytık 
lıakkmdı. verilen rakkamlar dd· 
den mllhlmdir. 

Filhakika lşıizleri çok olan 
lbomleketlerdo ya devlet, ya be
lediye, veyahut huauıl teıekklll· 
ler bunlara muhtelif ıekillerde 
Yardım etmektedir. Bu maksat 
için sarfediJen para nıOblm bir 
hkün tutmaktadır. 

Avuıturyada 1924 denberi 
ltaizlere yardım için Hrfedilen 
Para iki miıJine çıkmııtar. 

Belçikada if siılerden yalDt& 
•ilo ıahibi olanlara yapılan )'ar 
dun 1930 da 32 milyon frank 
ilcen 1932 de 365 milyon franra 

' tıkmııtır. 
Almanyada iıslzlere yapılan 

)'ardım 1931 de 2,937,000,000 mar· 
lcı bulmuıtur. 

lngilterede 1932 de itıizlere 
~erilen para 120 milyon lngil!• 
laraııdır. 

ftalyada iııizlere 
Pıra t 924 aeneslne 
llaiılioe çıkmıı •• 115 
teli bulmuştur. 

1arfedilen 
niıbetle 4 
milyon il-

Lebistanda mecburi •İgorta 
bl.edellerl dört miıline çıkmııbr. 

viçrede bu yardım 1925 de iki 
buçuk milyon frank iken 193 l de 
37 milyona Çlkmıştır. Huıuıl yar
dım mUesseaelerl tarafından sar
f~dilen para bu yekt\nun haricin· 
d•dir. 

Amerikada umumi yardım eH· 
'' kabul edilmediği için. işsizlere 
~Uavenet bu gibi mahalli idare
•re dilfmilştlir. Yalnız Nevyork 
;elırinde bu işe 1&rfedilmek Uzero 
5 milyon dolar ayrılmııtır, Ayrı· 
~- Ayan mecli9i iııiılere yardım 
~in 300 milyon dolar tabıiıat 
•bul etmiıtir. 

Bu rakkamları bulan hey' et, 
... iıliği kaldırmak için it ıaatları• 
Ilı •ıaltmaktan baıka çare bula• 
'-l•nnıtır. 

Sille' de 
8ir Yolun inşası için 
Halkın Müracaab 

~ Sllle ( Huıuıl ) - Kaaabamıı 
) •il(( Sille ile Konya ara11ndakl 
~lun yaptırılma11 için VilAyete 

Uracaat etmiılerdir. Bu mllra• 
~•tlerinde yolun yapılma11 için 
Ocltlllt kendileri çalııacaklarmı, 
~•klar yakın bulunduğu için 
~ nakliyatınan masrafııı olarak 
•bu olacağını bildirmiılerdir. 

't l<aıabamız Belediye Relıi 
lt~hlr Beyin himmetile Belediye 
''' tamamile·yoluna konmuıtur. 

Muş'ta 
Meınurlar için Bir 

Kurs Açıldı - -"-tit~uı ( Huıuıt ) :_ V alimiı 
~, k •t Bey hükumet muamelAt 
c:itı0 İ{udatının tanzimi makaa
bir k kmekteplere memurlar için 
~'nct·Urs açmıı ve ilk derai bizzat 
içtn ~ıl •ermiıtir. Vali Bey balk 
~~l\f e eaki TOrkocagı binasında 

1traq•lar tertip ettlrıniıtir. 

(Resimli Makale ' a Hayalin Kıymeti a 1 

I .f 

Bir çocutu meaut etmek için o· 
na yOılerce lira kıymetinde bir he• 
diye nrmlye ihtiyaç yoktur. Knçnk 
bir o.ruracak onu mHut etmlye klfl
dir. Çünkü o hayalini Uhe ederek 
en bHlt ••yden bir aevk çıkarmuını 
bfUr. 

Kadanlar da b6yl•dir. Onlar da 
en tehlikeli anlarda, en ıüc i•l•rin · 
içinden kahkaha. ile çıkarlar. ÇOnkO 

onlarda ebedi çoeuk ka!an blr ta
raf vardır. Bu aayede haral!erl ıen· 
ılndir. 

Cidd:yet içinde hayallerini kaybe
denler hayatin sevkini anlam:ıktan 
mahruındurlar. Zaman saman çocuk 
olmalc, hayattan seYk almak için 
••rthr. 

= 

SON TELGRAF HABERLERİ 

Bursa Tahkikatı Bitti ...... 

Dört Müezzinin Mevkuf en Muhakemesi 
İçin Viliyetten Karar istendi 

BURSA 13 ( Husuıl ) - Mevkuflardan Yanık 1 
Oaman, k~laycı Mehmet ye bakim oğlu Mehmet 
müoz.zin olduklarından Memurin Kanununa tevfikan 
mevkufen muhakemelerinin yapılmaıı için Mllddei-
umumilik. Viliyot idare Heyetinden karar iıtemiıtir. 

Tahkikatın cereyan ıekline nazaran neticenin 
alındığı vo maznunlara ait tahkikat raporunun da 
ikmal edilmek Uzere olduiu anlatılmaktadır. 

ANKARA, (A. A.) - Bursa asliye mahke· 
meıl aza mUIAziml iken ıulh kAkimliğl •aıifr • 
sini gören Haaan B. hakkında yapılan muamelenin 
baZl iazetelerce . ve kimıelerce azli telakki edil· 
diğinl duyarak adliye mUıteıarından ıorduk. Al· 
dağımız cevap ıudur: 

"Bu tellkki yanhıbr. Hasan Beyin Tevfik hoca 
hakkında verdiği beraat kararından bir gUn evvel 
çarııdan geçerken dUkklncılardan birine yarın 

idam karara vereceğim gibi istihzai ifadatta bu
lunduğunu ve kendiıinio hAkimlik evsaf ve ye
karına mllnafi diğer bir takım hareklb, ıözü· 
ne ehemmiyet •erilmesi IAzım gelen bir zat tara
fından vekalete haber •erilmeai üzerine mtifettişliğe 
Yerilen tahkikat emrinden ıonra alelusul ve hA
kimler kanununun 18 inci maddeaino binaen ken• 
diıine iıten el çektlrilmiıtir. Hakikat bundan ibarettir. 

ISTANBUL 13 - Buraadakl irtica bldiıHl 
tekmil halkımız üzerinde pek derin nefret hisleri 
uyandırmıtbr. Gazi Hz. lerinc tee1111J' telgrafları 
gelmektedir. Bu m.eyanda Kula, Kayseri, Eıkiıehir, 
Alaca, Gnr~oı, Tire, Mersin, EJAziı, Urfa, Meraı, 
Balıkesir, Ödemiı, LUleburğaz, Bolvadin, Bilecik, 

Uzunköprll, Boludan ve sair yerlerden Be:Jediye, 
Fırka ve Halk Evi reislerinden telgraflar gelmiştir. 

·--

Şehre Dün Akşamdanberi Kar Ya
ğıyor, Malatyada Münakalat Durdu 

Şehrimize dün ıece yar11ından itibaren kar 
yağmıya baılamııtır. Birkaç gllndenberi devam 
eden ve bir baharı andıran havalar dlln birden· 
bire değiımiı. akıam beıten ıonra da yatmur 
baılamııtar. 

Gece yağmur kara taha•rill etmiıtlr, kar bir 
aralık tipi halini de almlf, fakat bu ıekilde devam 

lıtmemiştir. Raıataneden verilen malumata na&aran 
kar bugUo •• yarın için devamh g3rlllmektedir. 

Malatya' da 
MALATYA, 13 (Hususi) - Dllndenberi devamlı 

v~ ~elif bir kar yağmaktadır. Soğuklar tiddetlen
mııtır. Karın çokluğundan blltUn yollar kapanmıı, 
ml\nakalAt kAmllen durmuştur. 

inkılap Müzesi 
Ankara, 13 (Hususi)- Halke

ri MUzeler ıubeal CUmhurlyetin 
onuncu yıldönllmtl mlln~ıebetile 
bir lnkılAp MUzoıl teıldl etmiye 
karar Yermiıtir. 

GaziHz. 
Kayseride Yangın 

Kayseri 12 ( Huıuıl ) - Liae 
bina1ıoda bir yangin çıkmııbr. 
MlldUrlUk eYİ ile mutfak ve anbar 
yandıktan ıonra yagıo ıöndUrllle
bilmiıtir. 

Kara Humma 
Bafra 13 (Huıuıl) - Burada 

kara humma ha1tabğı zuhur et
mİft 83 musap, 3 vefat kayde
dilmlıtir. Haıtahğın airayet etm .. 

ReiıicUmbur Hz. dUn, akıa· 
ma kadar Dolmababçe Sarayın· 
dakl me181 bürolarında meşgul 
olmutlar, dııarıya çıkmamıılardır. 

Dlln de buı ıe•at Gazi Hz. 
ne arzı tasiuıat için aaraya git-

Eıyalarla yatakhane ve mek-
tep binaıı kurtarılmııtır. 

İktısadi Tetkikat 
miflerdir. 

_J Şehrimizde bulunan fktıaat 
'------------ Vekili CelAl Bey dlln YUkaek 
meıl için icap eden tedbirler Deniz Mektebini ve BalıkçılJk Enı· 
ahnmııtır. titUsllnli gezmit tetkikat yapmııtır. 

İSTER iNAN /STER İNANMA! 
Bir muharrir arkadq yakın bir mazide ellmlsdeo 

ayrılan vatan parça>ilrandan f•kenderun'un burOnkO 
halini olSyle anlatıyor: 

"l•kenderun - Boo, tamamlyle bomboı bir liman, 
kurıun atmak değilya mltralyoı. koyL .. ta tara.an11 
bir tek adam bulamıyacağınız ıokaklar, entarili uı.un 
feali bir Arap, ıapkuı burnunu 8rtmftı etki mGtekalt 
yeal faal bir Fr ansıı n.ıemuru, ylzlerinde tOI peçele· 

6T 8 

rlyle gezen aut lıkonderu ı hanı nıları .• 
Hullıa Menin llmanmı elinize aJmıa, remllerf 

mnnaları göke çekinlı., çarııdakl kalabalıtı yere 2'6-
milnüz; fıkenderun'u 16rm01 olununuı.. 

Pardon; limanda iki tekne. B:r:ıl bir fırtına eına
•md4 karaya oturup yüzmekten Umidl keeince bllmec
buriye demir atmıt r8morkör aıı:manı blr gemi, dijteri 
de blr Franaıs hup gemlıi •• ,. 

iNAN Al 

Sayfa J 

lr 
l 

Münderecatımızın çoklu
f!ıından dercedilememiş-ı 
tir. ~ 

ıf>' 

lzmirde 
Gençler Saltanat ismi 

istemiyorlar 
l:ımir, 13 (Hususi) - Dun ak· 

ıam Mahmut E1at Beyin etrafını 
saran gençler Reşadiye vapur 
iakeleaine gitmitler, iskele Uzo· 
rindo eıki ıaltanat iımini taııyaa 
levhayı indirmi~lerdir. 

Gençler iakeleden ıonra ka
rakola giderek, karakol binası 

lizerindeki levhayı da indirmek 
iste mişl erdir. Fakat knrakol Amiri 
buna mani olmuş ve emir olma· 
dıkça levhayı indiremiyeceğinl 

ıöyJemiştir. 

HAdiseuin cereyan tarzı gij

rl\ltUIU olmuıtur. H~yecanh genç
ler umumi ve rHml yerlere an· 
cak bugllnkU rejimin ruhuna 
muvafık isimler konulma1ını iıte
diklerini ~ ıöylemlılerdir . 

Mesele aalAbiyettar makam• 
larca tahkik edilmektedir. 

Nufus Tahriri 
935 Senesinde Yapı1acak 

Ankara 1 3 ( Huauat) - Yeni 
umumi nufuı tahriri 935 aeneıiıı
de yapıJacakbr. Tahrir için bir 
milyon lira aarfedilecektir. Zirai 
ve sınai tahrir maaralı buna da
hil değildir. Her tene nüfusumu• 
250 bin kadar artmaktadır. 927 
denberl nOfuaumuz 2 milyon 
artmıştır. 

Yeni T alililer 
On dördüncü tertip tayyare 

piyangosunun birinci ikramiyesini 
Fener patrikhaneıl kapıcısı lıpiro 
ve Galatada aaraf Onnik Efen· 
diler, ikinci ikramiyeaini Kara
gllmrllkte Matmaıel Eleni ve 
Bakırköyde oturan ismini saklı· 

yan bir adam, UçllncD ikramiyeyi 
de ÜıkUdarda kab..-ecl Onnik 
Efendiler kazanmışlardır. 

Halk Evleri 
Ankara 13 (Huauıt) - 19 ıu

batta Halk Evlerinin deni aene
vlsidir. O sıUn memlekette daha 
yirmi yerde Halk E'ri açılacak 
bu mOnaaebetl• fırka umumi ka
tibi Recep Bey bir nutuk ıG1· 
liyecektf r. 

Atlı Spor 
Ankarada Bir Kulüp Açıldı 

Ankara, 13 (Huıuıt) - Atlı 
Spor Kulübü dnn Ziraat Vekili 
Muhliı Beyin bir nutku ile açıl· 
mıı, bu mOnaaebetle Ankara 
Palasta bir ziyafet tertip edilmiı, 
ziyafette Baıvekil ile diier hükO 
met ve ordu erklnı, aefirler sair 
zevat buluomuılardır. 

Bir Yavru 
Sokak Ortasında 

Terkedildi 
Şehzadebaımda terkedilen 2 

yatlarında bir kız çocuğu bulu
narak Darülicizeye gönderilmiıtir. 

Eczae1 DegiJmiş 
Geçenlerde iki ecza depoıu 

aahibinin piyasadan iliç toplayıp 
fabiı fiatla sattıkları yaz:lmıştır. 
Türk farmakoloklar birliği riya• 
1etinden bildirildiğine göre bun
lar eczacı değil, eczacılıkla biç 
allka11 olmıyan iki tacirdir. 
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Memleket Manzaraları 

Ankara'da 
Atlı Spor 
Ve Hanımlar 

Ankara, (Huıuıi) - Burada 
atlı ıporlara karşı bUytik bir 
rağbet göshrilmektedir. Spor 
nevileri içinde en caziplerinden 
biri olan atlı ıpo r, kııa bir miid· 
det sonra şehrimiıde bUyllk bir 
inkişaf gösterecektir. 

Türkiye Atl ı spor klllbl\ mll
euialeri pazar günü Ankarapa· 
laata toplanacaklar Ye nizamna• 
me mucibince umumi merkez 
heyetini seçeceklerdir. 

Toplantıda Ziraat Vekill YO 

muvakkat idare heyeti reisi Muh• 
liı Bey bir nutuk ı6yljyecektir. 
Diln manejde de çok kalabalık 
vardı, Başvekil ismet vo Büyük 
trkloı Harbiye Reisi Fevzi Paıalar 
lh. leriniıı refikaları Hanımefen
dilerle, Hariciye ve Ziraat Ve
kinerinin refikaları Hanımefendi
ler, ecnebi 1Dahafile mensup ha· 
nımlar ve manejia bUtUu haoım
talebeleri varda. 

Talebe hanımlar eneli ma• 
ncj de bir saatten fazla devam 
eden munffakiyetll g&ıterq bi· 
nişleri yaptılar. 

Soma diğer biniciler tarafın· 
dan mania atlama tecrübeleri 
yaptldı ve takdirle seyredildi. Ta· 
llmler saat bire kadar devam etti. 

Manej, talimler vo at ıporu 

kadın erkek, yorli yabancı bütün 
Ankaralılar arasında büyük bir 
rağbet görmekte ve mevcut bay• 
van adedi kAfl gelmemektedir. 
Onun için pansiyona yeniden ah r
lar ilAve edilecek Ye hayvan ade• 
di ( 40) a çıkarılacaktır. 

·lıiYe inıaata derhal baılana· 
cak " en fazla bir ay zarfında 
ikmal edilecektir. 

Bundan bafka Ziraat VekAleU 
manejden 'fe talimlerden mektep
li talebelerin de istifadesi için 
tedbirler aJmııtır. Manejde talebe 
için muayyen gfinler tahsia edile
cek " bugiinlerde talebeye bini
cilik denlui Yerilecektir. Şimdi-
den lımet Paşa kız enstistüsOnderı 
alta talebe kayıt için müracaat 
etmiştir. 

Kull\p, memlekette atlı aporu 
teşvik için (At) isminde aylık bir 
mecmua neşrine de karar vermiş 
ye bu mecmuanın ilk ıubat nu .. 
huını çıkarmı,hr. 

İzmir' de 
Bir Kıskançlık Bir Aile 

Faciası Doğurdu 
lzmir (Hususi) - Burada ev

"lki ınn tüyler Orpertici bir 
cinayet olmuştur. HAdise 16yle 
olmuştur: 

LOtfi, Memduh, Mustafa le
minde Oç arkadaı Ltıtfinin evinde 
toplanıp otururlarken, Memduh 
ev Nhibinin kanaına g6z iıareti 
yapmlf " bu vaziyetten ainirl~ 
nen L4tfl bıçajile arkadaııoa 
hlicum eftnittir. 

Memdubu birkaç yerinden 
ehemmiyetli auretla yarabyan 
katil, karısına da hftcum etmek 
latemit fakat muvaffak olamamıt
tar. Hızmı alamayan LiUfi kainva• 
lidesinl kolundan, yedi yqındakl 
Makbuleyi de elinden yaralıyaralr 
kaçmıfhr. Mecruh Memduh biraz 
ıonra 3lm0ş, katil yakalanmıştır. 

lzmir'de Hillliahmer Balosu 
lzmir, 10 (Huaust) - Hililiah· 

mer cemiyetinin senelik bllyOk 
baloıu bir haftadan beri f evka• 
lAde itina ile tanıim ve tezyin 
edilen Hükumet konağı salonla
rmda Verildi. Balo çok güzel 'H 

muvaffakiyetli oldu. Ve aababa 
kadar deyam etti. 

Bergama Harabelerinde ••• 
~~~~~~------~~~~~~ 

Bergama' da Büyük Bir Müze Açılacak 
Burada Bütün Halk Sporcud~r 

Bergama (Hu
ıusl) - Berga• 
m' ada Asarı ati· 
ka hafriyatına 
çok ehemmiyet 
verilmektedir. 
Memlekete lıer 
hafta birçok sey• 
yalı celbeden 
Bergama hara· 
beleri civarında 
berglln . yeni bir 
araıtırma yapıl· 

maktadır. Yapa
lao bilyUk bafri· 
yat her~no biru 
daha ilerilemek• 
le, derinletmek· 
te, yenl eserler 
meydana çıkmak· 
tadır. 

Bergama' da bu~ tık! bir mlze 
açılması takarrOr etıniftir. Bunun 
için hususi bir mfize binası ya
pdacakbr. Binanın temelleri abl
Dllflır. ' 

İıtanbul Yüksek Muallim 
Mektebi talebeleri ve Ödemİf 
muallimleri geçenlerde buraya 
g•lmişler, harabeleri ziyaret et· 
mişler, ilmi ve tarihi tetkikatla 
bulunmutlardır. 

Burada gençlik hareketleri 
çok canlı bir ıekilde ve herglln 

Malatya' da 
iki Mühim Davanın Mu

hakemesi Ve Neticesi 
Malatya (Husual) - Hakimlıa. 

nın lriağaç k6yftndon Ömer Gğlu 
Ahmedin akrabalan k&ylerindc 
bir harman yakmak meselesinden 
Hakimbanı adliyeıl tarafından 
tevkif edilmlı Ye muhakeme edil
mek ib:ere Malatya ağır cezasına 

. gönderilmişlerdir. 
Ahmet akrabalarını kurtarmak 

için adliye odacı11 Mehmet Efen• 
diye Mü :ldeiumumt Ragıp Beye 
verilmek Ozere 150 gtımilt mec
diye rüşvet teklif etmiıtir. Bunun 
üzerine jandarma Kumandanı c~ 
mal, karakol kumandan• Ahmet, 
zabıt kAtibl Ali ve Abdülkadir 
Beyler tarafından tertibat alı ... 
1D1f, Ahmet adliye daireılode 
odacı Mehmede ( 150 ) gllmUı 
mecdiyeyi aayarken cllrmümqhut 
halinde yakalanmııbr. Akrabala
rını kurtarmak iıterken keodili de 
yakalanarak tevkif edilmit vo 
hakkında kanuni muameleye ba,. 
lan ılmııtır. 

MalalJ•d• Bir M•hkGmlyat 
Hakimhaoı mahkemeai bar 

k&tiplipliğindeo açığa çıkanlaa 
Ali Beyin muhakemeıi neticesin
de zimmetine 659 lira 5 J kurut 
geçirdiği aabit olmuş, bu parayı 
Gdemesi&ıe, d6rt ay 15 glln hap
aine, 9 ay müddetle memuriye
tinden mahrumiyetine karar ye

rilmif tir. 

Tokat'ta 
Belediye Reisliğine Ömer 

Bey Seçildi 
Tokat (Hususi) - Yapılan 

intihap neticesinde mUobal bulu
nao Belediye riyasetine tficcardaa 
Omu B. iotihap eclilmiflir. 

Bargam• Harabelerl 
biraı daha iokiıaf bilindedir. 
Gençler Birliği muhtelif Abalarda 
aznı bir faaliyet g8stermekte, 
irıat kolu her hafta muntazamen 
konferanslar tertip etmektedir. 
Umuma mabauı olan bu konfe
ranslarda içtimai, ikbsadl tarihi 
ve harsı meYıwar intihap olun
maktadır. 

Birliğin temıil ıubesl Yerdiği 
mllıamerelerlo btıyllk al6kalar 
uyandırmıtbr. Halk verilen tem
ıillerle çok alikadar olmakta, 

müsamerelere bft
yük bir rağbet 

· göstermektedir. 
Birliğin epor 

ıubeıinin faali· 
yeti daha canb
d.ır. Her hafta 
lzmir ve Berga· 
manın muktelif 
teşekknlleri ve ta• 
lumlarile maçlar 

yapılmaktadır.Ber
gama b,lkı en 
kOçOğGodea 'en 
bllyOğOn• kadar 

ıporcudur. Okar 
da ki köylerimiz· 

' de bile apor ku
lüpleri teıekktıl 
etmiştir. Bunlar-
dan bilbuaa B6l

c:ftk ve GUcebeyll k8ylerinin 
kulOplerl yaptıklan maçlarda bll
yftk mu•affakiyetler elde etmir 
terdir. Çaodarlı' da da yeni bir 
apor kulubn teşekktil etmiştir. 
Halka bu ıpor qkını Birliiin 
ıpor ıube~ aşılamııtır. 

Gençler Birliği timdi de mtt
hitinin irfanına hizmet eboiye 
haz~rlanmaktadır. ilk İf olarak 
bir matbaa tesiı edilecek ve bal
kın tenvirine hizmet edecek eaer
ler baaıl~caktır. 

Gönende Halkın Üçte 
• 
ikisi Avcıdır 

Ollnen avc11 .. ından bir gurup. x ltereUI zal rurl relal 
Harun Beydir 

Ganen, (Huıual) - On mene ğu halde .. AYcılar Şubeıl" aza• 
e•Yel ulvi bir gaye ile pek mu• lan dolgun bir yekQa tutmakta• 
taYazı bir ıekilde tesis edilen dır. Yurt· bir do .. GOreı Şubeıl" 
idman Yurdu aon 1enelerde faa- lbdaa ederek faaliyeto geçlrmlı-
liyetinl arttırmıştır. Bir 1ene e..- tir. Alaturka gfireıte Ttırkiye 
yel Yurdun avcılar tuheal de bOyDk orta biriociıi Hamdi Peb-
teaia edilmiıtir, tube fınat bul· llvanla. iaUkbalde inkiıaf Umltlerl 
dukça atlrek a.-lan tertip etmek- veren "" Çengel namile maruf 
tedir. AbdtU Pehliv~ıda Yurda kay-

Memleketimizln coğrafi vazl- dedilmlflerdir. Bu pbede ayrıca 
yeti aYcılığa IOD derece mftıa- alafranga gftref talimleri de yapd• 
ittir. Bu itibarladır ki kazada ye maktadır. Yurdun ıon lnkipfı.., 
köylerdeki halkın Oçte ikisi da kaymakam Zeki Beyin de 
aYcıhkla alAkadardll'. BugUn . çok bllyllk himmetleri ubketmlt, 
memleketimizin en eski Ye bilba11a avcıhk ıubesi mumailey-
namdar avcılan da dahil oldu- hin yardımları ile teşkil edilmiştir. 

Çanklrı'da 
Çankin Tayyaresi Bu 

Sene Alınıyor 
Çankın, 10 (Hunal) - Bele

diye mecliıi pbat toplanbmnı 
dlln yapmııtır. Çaokın tayyareıl

nin bu Hne alınacajı tohakkuk 
etmiftir. 

Gireson'da 
Şap Hastalığının Önüne 
Geçmeğe Çalışılıyor 
Gireıon (Huaoıi) - Şehrimiz 

ye ciyar nahiyelerinde pp ha .. 
talığı çıkmıt. Soma k6ylerine 
doğra tevessu etmiye başlamıtbr. 

Baytar MüdDriyeti derhal Ya• 
ılyete mildahale ederek, tedbir 
almap. 

' f Ziraat 
1 

Dünya 
Ziraat 
Haberleri 

Ağaç StyaseU 
Almanya hftkQmeti bfttnn ıo· 

1elerin ağaçlandmlmas na emir 
vermittir Hamburg ıebri bu ıene 
ıoselerine yetmit bin ağaç dik
tirmittir. Bazı ıoıelere dikilen 
kavak ağaçlarında ilmen benftı 
keıfedilememiı olan bir hastalık 
göriilmn,rnr. Bu yOzden iki bin 
kavak ağacı kurumuıtur. Ba has
talığın bir Mantar yUzllnden ileri 
geldiği zannolunmaktadır. 

Avusturya Fidanları 
Macariıtan ye Avusturya'da 

fidanlara Arız olan Kalifroroiya 
biti gittikçe bOyftk tahribat yap
mıya batlamııtır. Bu memleket• 
!erden ithal edilecek ataç, fidan, 
aıı kalemi, çubuk Yo köklerin 
memleketimize ithal edilmesi çok 
zararlı olacağından Ziraat vekA
letimi:ıin nazarı dikkatini celbe
deriz. 

Amerika Elmaları 
Amerika' da bu sene elma 

mahsultl pek iyi değildir. -Fiatlerl 
de dnşnktftr. Yalnız teftali pek 
fazla olmut. bazı yerlerde ağaç
lanndan toplamıyarak bırakıJ. 

mııtır. 
Bahçıvanhk Mekteplerl 

Çekoslovakya' da iki sene za .... 
fında ikisi yOksek tahıilli n 
ıekizi orta tahsilli on bahçıvanlık 
mektebi açılmıştır. Yiikıek bah
çıvanlık mekteplerinden birinde 
tedrisat Almanca va digerinde 
iıe Çek lisanı iledir. 

Pett• Çiçek Serllsl 
Budapeşte de aon baharda 

açılan çiçek ıergiıl 275 bin kiti 
tarafından gezilmittir. Bu ıergf 
d6rt gtın devam etmiştir. 

Solan Sarmrsak 
Almanya h'*6111eti Berlin Y• 

Hambu"I liman1ndan hariç mem
leketlere ıevkedilecek olan Ma
caristan m.1bsulitmdan aoğan •• 
aanmıaklann aıgarl tarife ile 
trenlerle naklini k•bul etmiftir. 

· Mısır lhrecatl 
Mısır bllkfımeti meyva ihracat 

propagandasına başlamışbr. ı .. 
keoderiyeden yevmiye 400 san
dık portakal YO mandalina ihraç 
edilmektedir. ihracat tarz• ıu , .. 
kilde yapılmaktadır: 

Mıı•r Ticaret nezareti bu gibi 
mahsulltı hükdmet namına sabo 
alarak Marsilya ya sevk ve orada 
ticaret mümessili Yaııtaaile aatbr-
maktadır. Sebze ihracab için faa• 
liyet başlamııbr. Sebzelerin dah• 
ıiyade Almanyada aalılma11 tr 
min edilmqtir. Ba maksatla Beıw 
line bir aahf mtımeuili gönderil
miıtir. Berlinde yapalacak teıkl
llt Ue Uıaınn bUtün ihraç seb
sesl Almanya'ya aönderilecektir. 
Gerek meyn ihracı g~rek mer 
valı aebıelerin ihracı için ISkell"' 
deriyedo aoa liıtem makineleri• 
bir ambalij dairesi vftcuda ır 
tirilmif tir. - Lutfi Arif 

Balıkesir' de 
Bir Kuduz Hadisesi Ve 

Lisan Kursu 
Balıkesir {Hususi) - Birk•f 

gftn evvel ıebrimizde iki kudul 
bAdiaul olduğu için beledi1' 
memurları derhal tedbir almıtl" 
Ye bir giln içinde 79 k6p~ 
6ldlirmllşlerdir. * Şehrimiz Halk Evinde f' 
ıan bilmiyenlere mahsus olar .. 
F raosızca iki kurs açdmlf~ 
T edriaata 20 ıubatta bqlanaca 
br. 
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ICON PO~TA 

·~ .......................................................................... ~ 

BABİC:I TBLIBArLAB Gönül işleri (Siyaset Alemi l . 
reni Alman . Karilerin...__ 

lnti~abatının .J!e- Avrupa Sulhu Tehlikede Mi? Suallerin~ 
defı Ne Olabılır ? · Cevaplarım 

::~:.~~~~D~: '~=~::~~7:~:r:,~:::~ F ransanın Eski Başvekilleri Çok 
zaruri kılmı1tır. Mart içinde, Alman 

m illeti, mümeasUlerlnl aeçmek için Endı·şelı· Bı·r Lı·san Kullanıyarlar 
bir aena iç"nde betincl defa olarak 
rey nl ku lanacakhr. 

Fakat bu lnt.bat:ahn verecej'I 
llet"ce ne olabil ir? Bu auale cevap 
verm.,den evvel, ao11 det:ıikliği icap 
ettiren vaziyeti tetkik etmek ll· 
ıınıdır. 

M. Hitlerln iktidar mevkiine gel• 
nıeal çok ant olmuştur. Bunun aebebl 
karan ı '< kalmıı lae de, hakikat, z:ıın• . 
nolunduğundan daha endito nricl 
bir mal iycttedlr ve meıele t6ı l• 
o lmuşturı 

Geçen kabinen!a Başnkill Fon 
Ş'ayt P.•, Raylı iıtag MecliaHe hem• 
ahenk olarak çal ı,manın imkln11:& 
olduğunu anlayınca, Re:ıicilmhur 
Mare,al Hindenburg'a, meclisi fe .. 
•etmrlc teki finde bulunmu•, fakat bu 
teklif .ni kabul ettireme mittir. Bunun 
tlzerine Pot4!ıdamdakl aakerl kıtaat 
kumandanlarile mllzakereye l'İriı• 
nıı,. bir hii e net darbesi yapmak 
lfin icap eden Haalan bazarlar
ken hldia l:"den Fon Papen ba• 
berdar o lmut Y• Mareıal Hinden• 
l»urga malu mat vermittir. lıte bunun 
lzerlnedir ki H terle anlaşmak ıar
tlle Fon Papene liumıe!en l~lcr :n 
)'apı!maaı için 1allhiyct ver ;imiş •• 
lautriinkO A l mao hllkameti, l>u teralt 
altand:ı meydana gel mlıt r. Fakat bu 
lıllkek:net te kend ısine icap eden ek• 
eeriyeti tem:n edecek olaa merkez 
fırka1"Je anlatamayınca, mecl ain 
feıbi zaruri o!muı ur. Bundan aonra 
tapılacak o 1an int babat. muhakkak 
ki genit sol cenah ve b lhaasa ko
lbüniıf e rin aleyhine neticel• necektir. 
komilnlatler şu veya bu auretle par-
tlyl kaybettikleri takd rde yaz yet 
leten.len ıeklc ılrecck •• idarel 
IUnur kolaylaşacaktır. 

Binaenaleyh bu defald lntihabatas 
lcomllnlatleri ezmeyi hedef tutan bir 
lbeb'u• aeçmeai, diyebiliriz. 

Süreyya 

Romanya'da KomU;ıist Teşki
IAta F eshadildi 

Bllkreft 12 - Örfi idare ahkl· 
•ına tevfikan as~.erl makamat tara• 
fından lsdar olunan bir emirname, 
•ubtelif namlarda faaliyetle bulunan 
lcomllniat tetkllit 'arının feshini natllc 
bulunmaktadır. Bu ll!fldllt ıualardırı 

K3y~il • Amele l.lokll 
Kızıl Yardım Biri iti 
Umumi mesai konfederasyonuna 

~hll olmayan aendikalıır. 

Parls, 16 - Avrupanın umumi •• 
aiyaal vaziyeti Franaa bGkGmet 
mubafilinl diter fırka 'an ve onların 
liderlerini bilyük bir alika ile meı· 

gul etmektedir. Almanyanan siyaai 
vaziyet. iııki ,af etmit bir baldedır. 
Vaymar kanunu eaas '.si 7ırtılmı'1 bü• 
kQ net. akis erin, yükı ek sanayi ve 
z·raat erbabının e lns geçm 'ıt r.B ıt
vekiJ H.t erin, Verny muahedena
meslnl nihayet bulmuf addetme1l 
Avrupada yeni b"r cereyan uyandır· 
m ya müsait telAkki edilmektedir. 
Bu hldi11e Avrup.ıda aulb ve iatik· 
rann teeHilıüne bir engel tetkil 
etmekted:r. O .fer taraftım ftelyanm. 
A lmanyaya kartı temayül göıtermHi 
ve Franu'lın tekerrilr eden anlatma 
teklifler ne yanafll'&muıMerkeziAvru 
pada uf ak dev!etlerin itirazını uyandır
maktadır. Fr•naanın eakl Baıvekil-
leri YO diter devlet ricali, dahlll 
fırka munakaıalarından vaa geçiJme
ılni, Ye bar el vaz yet n yakından 
takip edilme.ini iateyea nutuklar 
aöylemekte ve makaleler yazmakta• 
dır ar. Hu deYlet r icali İf b"şında 
bulunaııları teyaklı.uza davet etmek• 
tedirler. · 

Bu arada sabık Franaı:& Bat Ve
kili M. Heriyo yazdıj'ı bir makalede 
diyor ki: 

11f ranaıs ve Rua cilmburlyetlerf, 
imza etmit oldukları sulh misakını 
batka mıUetl re te~rnil etmek busu• 
auoda mutabık kal1alardı bu pek 
mubiıo bir t•Y olacak idi. Şimdiki 
halde Cene\'re'de buzunuzlu 'c az lml 
derıceai.ıl lul .n uıtur. Mubyakkıa 

davranmak icap eder.,. 

Atlantik Yangmında Kast Var 
Bordo, 12 - Geçenlerde yanan 

Anlatlk iamindekl Fran• s tra .. sat
lant ı·n :n silvariıi, iat;ntak hl.ı lmi 
tarafından dinlendikten aonra ..aaze
tccilere bey1natta bulunmuftur. Sü
vari l'emınin dört yeri11de birden 
yanrın çı ktıtını ve l:u:ıu4 bir kaat 
eaeri olınaıı icap ettitinl izah et• 
mittir. 

Yunanistan'da Eski Blr 
Mezarhk 

Atta.. 12 - Atina yakınında 
eaki ve bilyilk bir mezarbk meydana 
~anlmııtır. 

Kabir.erden bir çotu eaki Yuna
niıtaa dcYria~, bir luamı da millltan 
5 asır evvel"ne atıir. 

TEFRiKA NUMARASI: ao 

C:EPBE GERİSİ 
"MiLLi ROMAN,, 

Muharriri: Earlıan Calıil 

- Uoğrul "-ediler. 
Kaymakam F arulc 
- Hem buna yaparsak ami

ral (Şoson )un .bizi rafil aYlaya
t••ıuıı ceYabını da nrmit oluruz. 
.ttzı harbe ıürükliyea o değilmiy• 
L Amiral Şosonun bize yaptağ nı 
iz de Jeneral ( F oa Sandreı ) • 

1•pnaıı oluruz. 
Gtllllftlllen 
- Netice f9 uidm dedL 

ka1111akam Faruk. Eldeki it• 
t:.•r kanetlerl toplamak •• mll
lell bir ••kulçiı noktasında. me
l ( Toroa) larda hazar tutma
.,... Ba kunet J•pacatımaz •ul-

• kolaylqbrabllir. 
ka1111akam Kemal tadık etti: 

a. - Çtinkll ıallah ne ıartlar
leleceji belli olmaz. Galip bir 

rı: lllağl4bun J•kaıını kola1 
0 J bırakamaz. 

Ytızba,, Nihat UIYe etti: 
..Ub Zaten paıanın fikri de ba 
clt b a. Yıldırım ordulanıu belki 

unun için bazarhyor. 

- Zannetmem dedi binbaıı 
Zeki. O Alman erkim harbiye
ainin işaretini bekler. Kayıerin 
bıyıkları ne zaman dnıerıe pata 
da o •akit ıulb yapacak. 

- Cepheler perişan, fakat 
cephe geriıindeki vaziyet daha 
kauıdor azizim. Halk açhr. Mil
letin ,OZde yetmjji allptlrge to
humu yiyor. Alker kurtlu balda 
ile Alman çorba11 içmekten bar
ıak butalağana tutuldu. 

insan Ye cephane depolara 
boıalmııtır. Anadolunua g&rbnz 
evlltlarıaa Galiçya'da kazak all
•arisine. Arap çillerinde lnı.iliz 
tanklanaa çijnettik. Bu d&rt ,.ı

hk D'llcadelede Tlrk askeri yal
nız Çanakkalede ana •atam için 
kan daktn. Kırk milyonluk ltal· 
ya, (Marn) cephesine bir tek Ber

aagıliyeri yollamadı. iki buçuk mil· 
yonluk ltalyaa ordusu yalnız bir 

cephede Ye Jalnız balya için 
carpıfıyor. 

Birinci Alekaandr Ye Kıraı Karol 
Yugoslavya Kırah 8 .rlnol Alekaandr, Romanya kıralı tklnol Karol'ftn 

brtnblrad~rldir. Geçenlerde iki kıral, Romanyada Pel et aara7anda bir mlll&• :at yaptılar. Yugo::ılavya ve R •manya Hariciye Nuır.Jarı nın mülakatta bazır 
N~lunmı t o l maları, Avrupa matbua.tında mflh m mOnaltat" lara ıobcp oldu. 
ım r.-smt Roınanya ve Yugo >lavya gazetelerinin bu müla.k.ala ha rettik• 

hrl ma ... alelere bakılına, mev4'ut ıulh ahitnamelerinln tadıll menııubahı 
olduğu za·nan, iki kırahn Bariciye Naıırla· ı buıurıında konuımalıı.rı ahit· 
ıı aıoelere ~ ıle l getirilmemeıl için vaz;yet aldıkl :m ıı gösterir. • · 

R°Fmı rnlz B ir inci Alekı ındr ve lkincf Ka•ol'll lıd l\cıvrın da ~ftıterl,-nr. 

infilak F acıası Ve AI
manyanın 

Berl'u, 12 - N3kirıen'deki · lnf .• 
ilk f acifu Ulylcr Grpertici bir mahl
Jet arzetmektec! lr. Şimd ye kpc'a r 

ankaz altından 57 Slü çıkarı!mııbr. 
Almaaya ve Pruayanua bilUlıı resmi 
binaları matem a Ameti 0 1arak bav• 
raldarını yarıya kadar indlrmit'erdir. 

Hindistamn Altm!arı 
Bombay, 12 · - Kartac~ vapura 

475,950 Ura kıyanet:nde altın r.ö ür• 
milştilr. Banan 400 bini N~.,. ırka 
l'eriye kalanı da Londraya l •lmek• 
t•dlr. 

Preallyadan Garfiyeld 't'apuru da 
49,350 l ira loymet"ndeld albnı Ne•· 
york• r3tfrmüttilr. 

Biz Romanya, Galiçya gibi 
bizimle alAkaıı olmıyan yerlere 
kolordular yolladık. Ve timdi 
döşman ana Yatana ylirilrken 
elimizde taze bir alayımız yok. 

Bu ı&zleri hepsi mezar ba
tında ıöy!eneo bir mersiye gibi 
ılinliyorlardı. 

Resmi telefonun aca eesile 
kendilerine geldiler: 

Bqkumandaa ıube . tefini 
çağ nyordu. 

Kaymakam Kemal Bey ıüratle 
çıktı. 

Onlar konutmıya devam etti-
ler. Fakat bet dakika geçmemir 
ti ki kaymakam Kemal Bey yıl
cLrım ıtbi içeri girdi: 

- Mart. mart. dedi, iatika-
met Halep! 

Hayretle aordulan 
- Ne nr? 
Elin dek tezkereyi t &<>terdi: 
- Ben do dahil olmak üz~re 

kaymakam f aruk. biubatı Zeki, 
ylizbafl Nibat. yQzba11 Necmi 
yılcLnm 'rdu an erk Ana barbiye
ıine memur olduk ve derhal ha· 
reket edeceğiz Şube it e rine hu
ausl kalemde binbatı KAz m 
bakacakl 

Şaı rmışlardL Kaymakam Fa
ruk ıevinçle: 

Matemi 
Franaenın Yardımı 

Para. 12 - Baıveldl M. Pol Bon
kur, Nankir .. n feliketl dolayıaile 
Sar hilkQmeti korr lsyonu reblao ta• 
:ı iyet telgrafa söa.dermiıt r. Nafıa 
Nazı11, fellkete uğr eyan arın a.le .. 
lerlne 100 frank göndererek yardımda 
bulunmuştur. 

Aimanyada Siyasi r.ocıdela 
Berlln, 18 - Bir mGddet eYYel 

te,kil edilen ve bqı!\da Fon Maken
ıen, Fon Papen, M. Slbl ve Htl.en• 
beri' bulunan. siayah • beyaf • kır
mızı. bloku, orta sat cenah denilen 
grupları b oka aokmak makaadile 
bu rruplara muzaheret etmek ta
aavvurundacır. 

- Çok ıükür, dedi nihayet 
istediğim oldu. 

Yüzbaşı Nihat içini çekU: 
- Ey gaziler yol ~öründlL 

Yine garip başıma! 
Kaymakam Kemal Be1 ona 

döndü: 
- Ha, telAıla unuttum azizim. 

Senin de terfiio yaz ld ı. Zat itleri 
muameleyi yapıyor. Sen de hemen 
yaldızına tak. 

O kalender, kUıkOn gnlOmıedl: 
- Benim yu .:lazım ezelden 

kararmıf azizim. 
Bu emir Kaymakam Faroktan 

başka hepsini telaşa düınrmüştlL 
Binbqı Zeki ona takıld : 

- Haydi bakalım, Şiıli, Ada 
kıralı, Eerlio, Romanya aeyahı 
beyefendi, (Vagon· Li) de husul 
komfartımaD bazırmıt. 

- Öyle, dedi. Kaymakam 
Kemal. Odunla itliyen asker Yli
goou, Balkanzuk ekapresine ben
zemez. 

O bu alay lara cevap bile Yer-
medi. Hazırl ığı nı yapmak için 
hemen çıkmak istiyordu. 

- Yarın buluıalı m! dediler. 
Ve ayrı ldı. 

* Kaymakam Faruk be~ huçuk 
Yapuruna yetiını•k için köprlly• 

U. İhsan Beye: 
Kızla uzun mnddet bir kan 

koca ıibi yaşadıktan ıonra 
onunla evlenmek Yicdanl bir 
borçtur. Bu takdirde onu başka· 
lan111a yllz vermekten de menet
mek mOmkOa olur. Kendisine 
izdivaç teklif ediniz. Her halde 
reddetmiyecektir. 

lf. 
UskOdarda H. B. S. B1tye : 
Bahsettiğiniz bll bir hastalık 

değildir. Hicabınızın neticesidir. 
insan çok heyecan duyarsa ke
ıilir. Siz mahcup olduğunuzu 

ı6ylDyorsunuz, Anlaşılan bu hicap 
bir kadınla konuşma anında ıon 
derecesini buluyor vtt sizde başka 
bir his buakmıyor. Onun için bir 
doktora gitmiye ihtiyaç yoktur. 
Zaman ile kendi kendinizi tedavi 
edebilirsiniz. Y almz ıiımanlama
nıza mani olmaya çalııınız. Ba 
yqta bu kadar tiımanlık doğru 
delildir. Bir az apcr ve biraz be
den hareketleri yapınız. 

* •Eylenmek için luanıa H 

kadar Yaridab olmalıdır. 
Sat& 

Bu ıualiD cevabı adamına gB
re değişir. Maişet ıeviyeıine 

g6re ihtiyaç hissedilen para baş
ka baıkadır. Birine ayda elli lira 
kAfi gelir, bir diğerine 300 lira 
az g&rfinür. En iyisi kendi mai
tet sevi3,enizi muhafaza edecek 
bir varidata ıahip olmaktır. E \T• 

lenmek bu 'ıeviyeyl düıDrecebe 
varidabmz kifi değil demektir. 

* •EYlenmeden enel kanmıa 
aile doltlarından tamdığl bir 
erkek mk ıık bizi ziyarete geliyor. 
Ben band~ hoflaamıyoıum. N• 

yapa)'lm?" 
Ali Riza 

Birdenbire cephe alma)'lna. 
Onun Iİyaretlerine mani olmak 
için karınızı ya!aıa barakmamı1a. 
eyde yalnaz kalmamaya çabfuuı 
ye imllı bir taı aJa karınıza ba 
hoınutauzluğunuzu biuettirinİI. 

HANIM TEYZE 

geldiği zaman o aqam için Dil
ruba Hanıma ı6z Yerdijini ha
tarladı. Gidip fitmemek için bir 
lalıze dllıilndO. 

Arada ancak bir yarın varda. 
Yana akıam belki de hareket 
edeceklerdL Hiıara gidip diSn
mek imklnı da yoktu. 

lıkeleden Hisara telefon edip 
eşyaımı baz1rlamasını ( Narin ) e 
söyledi. Ve illve etli: 

- Bu gece arkadaılarla be
raberiz. Belki geç geleceiimJ 

Daha vakti vardı. Beyoğluna 
çıktı. T okatlıyana girdi. Biri Dil
rüba H. için biri d.s (Narin) içia 
iki paket çikolata yaptırda. 

Dilrllba H. için ne uman 
b&yle bir çiçek Yeyaliut pker 
yaptım ( Narin ) e de •JDİ ıeyl 
g&ndermekte •icdanl bir ana 
hiHediyordu. 

( Narin ) in paketini garsonla 
n rura yolladı •e yavq rawq 
Maçkaya doğru yllrüdil. 

Şimdi içinde mektepten 1enl 
çıkmıı toy bir mülAzim heyecana 
hissediyordu. Orduy& ıiJecek. 
Aa':tere karııacak. Kayıt w barJt 
kokucu duyacak, top 1eai dinli
yccekti Ye Uç aenedeı:ıberi Avr.t
p•da. lıtanbulda, 1alonlar<la ı-e 
ıokakl•rda utanarak t•tıdıiı llni
forman o hakkını ven.cek bir 
YaXİy•t• ıelecekd. 

( A..rk.sa nr) 
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Eşsiz yıldız Garbo ı . Yeni Sinema Haberleri 

.. .. · . . . v. Rudolf Valintinoy a Ha-
Butun Yıldızların Maaşı Kesıldıgı li Mektup Gönderiliyor 
Halde Greta Garboya Zam Yapıldı Holivutta Yeni ve Çok Güzel 
1s.,tt:=t·~!ı':: :.';!~ Bir Rus Yıldızı Parladı 
biliyoruz. Çtlnkll ortalıkta buhran 
ardır Ye ba bahraa, birçok atucl
ro'lama kapaama11111, birçok ..... 
tı.tleria iflia •• kaldlnm latbd• k••.,.... iataç et.iftir. Fakat 
.... Alemiaia ltalaraDdaa 
•ltHUlr ohmıan tek bir ..... 
•arcbr. O da G1'9ta Gorbo'clar. 
lawe~ ba epiı ,.ı-., p nya 
ba lm'etle iktuacb Urlaktu 
.at .. uir olm.k f01l• daiaua, 
t.ilaldl. .... ,. .. lalcblr ... ·at1ı1r. 
aulp ..... ,.. .. ..ldlcl• terflla 
Milmiftir. 
Hatarlıyacalmma 1 Gnta Garlto ,.... .a,.. a,.ac1a •• u..ı..ı 

bittitl için Amuikaclaa a7nlcb. 
Amapa:ra seçti. ~te ,...ı .. tL 
Ba Myahat bir takım dedi lto-
4alara •bep olda " bu epia 
Jalclmu arbk .&amek laen olduju, 
beyu perdeden çekilditl ı&ylendL 
Halbuki •• gelen haberlere 16re 
YUiyet blabltla bambafkadır. 
Greta Garbo eakicln pl:fbia 
bmpaa7a Ue telav bir •ab..te. 
hnalamafbr. Ba makanle mQCİe 
blace Garltoa• tah•ub bir mlall 
artbn1mqbr 

Hom...t (HUIUI) - Amerika ı &amana ltaclu Am..ıkada kal..-
lallktmetı bir m&ddet enel Ho- 11na mDaead• edilmiftir. 
UIYUtta Ye Ameribam dljer ,.. Gerip J>elU MI 7 
hirleriade çahpa ecnebi artiatlerl Sise bu mektubumda, 11n ... 
·~•tt•• ~ıkanm,. lra~ Aleminde pdip kacl.r .wı aö 
wrmiftL Amerika hllk6meti.. rllmiyan bir iarlbed• batı... 
bl,le bir karan "':•iJ• mecbar clecejim. Hephlııis blltjonm M 
olma .. 111 Jebe.bL bır,ok A•eri- eikWE ,. • ......_ ke11 .ıa. 
lıab artlataerin ~ " melet R a ı 
lelad• lbnanmafan, '-a makifAI. .._ılk r ad~lf Valatiae llell 
ec:a.W Utlatlerln A.eriltac1a i'ail- Jfllat ~~iftir. Fakat •- '* 
,........ ka.ııealandar. Hlklmet .- Y-aılutiaeaaa ella , ..... 
•u karan Yercliktea .,..... mua,. tun sannelılen birçok pt; kaslar 
,.. bir mOddet taJin •bait " •ardar. HoBftt poatalumeaine 1i•m• 
lıa mlclclet ıarfmcla Amerika toP" ber ,On dünyanın d&t bir tara-
niam terketmeleri ecnebi arı- faadan Ruclolf V.alantiaonan aclr .. 
tiatlere teblii edilmiftir. Iİne birçok mektup ıelmektecUr. 

Ba mlddet hitam Wclakta Fakat Raclolf •im... olclaia iclll 
ıonra eaebl artiatlerla Wr inimi ba m•~ adrellerl 
Amerika11 terketmiftlr. malba olanlar Ahlplerlne , .. 

Fakat mlhlm bir laema •lll n ganderilmektedir. Adrellerl 
itlerine ~eYam etmekted!rler. Bu- olmayıp poıtabanede kalaa 
Dan Ounne bllk6met ikmcl defa bir yıjm mektup Yardır. Ba mü-
olarak ba artistlere Amerikaya tuplann hemen hepsi ıuç k• 
terketmelerinl bildirmitH de her lardan gelen qk namelericlir. Gent 
biri bir La.ban• bularak ba mlc:I-! lcıdann, çok HYdilderi Rudolfua 
detin tehirini blk6metteia rica et- lllm&ndea •neler ıeçtiti laalcle 
miıtir. Meaell Fran11a tabaamn- baberclar olmamalua laa1U pılp-
dan olu Glorya S•auonan uld ıkllmekteclir. 

Soara. Btiat, OJDUIU latedill 
flBmı.ia ......,_.., artiltlerinl 

kocua " ılmdi de Koutana Yeni Bir Rua Yddım 
~--·-~--- , BeDDetla koca11 Marki dl il Falea Um amandaaberl HoUiftllta 

la&k6mete muncaat ederek Ame- 1htro Golcl.U... fil• firketlade 
rikara ~ kan• l'f»Q4taaa fi,... o .. rak p1;.-trta ot. 
Bennetlıl~~m· flrkellle olan mu- Kata Sergeyen isminde bir R.-

biıut HÇIDek Jaakk,aaa •aliktir. 
Falimia çemlecetl memle

keti de, et•r later1e, bizzat ken
dW ta,ta edebilecektir. O 1UNtl• 

... ..... ~ .................. ....... 
ki, eter Amerika haktmett. ha ı •kt&lerle herhuıt bir memlekete, 
artiıti hudut harid J•pacak olu, slclip -·atma den• edebile-
~r•ta Garbo icap eden malaeme, ceklir4 

Sinema Aleminde Yeni IAcaba. 

B• T I Ak D D h Ne lstıgorlar? lr a 8 aV8SJ a a Şarlo Hakkında Birçok 
Rivayetler Çıkh .. 

Mis Betti Balfur, Kocasının Gevezeliği 
İçin Ondan Ayrılıyor 

Maral ln,W. deYlet adamla
nadu Balfur'an kızı ıinema ar
tiıti olmqtar. Lord Ballar lnıi
U. tlyuetlnde m&him rol oyne
mlft birkaç defa aaıırLk •• bq
••kDllk Japmııt r. Onun ı&hreti, 
bllba11.. Filiıtin 'de tuia edilen 
J&bacli yurdu m&auebetile t•Jİ
dir. M. Balfar, ba ymt tesiı 
eclildlli ........ laılltreaia , ...... 
dilen byatm •• prtm olarak 
baruım terkedecetml llylem .. 
llne rajmea hUlbara ba •aad 
tatalmamıı •• BaUar laml arap
larla pbadilerin menfata ol
•Ufhlr. Balfar l\dlkten aonra 
hlJQJl kp MI. Betti lhaemaya 
latlup •tidttir· Son umuda da 
evlenmiftlr. E•leadiil adam. JİD• 
bir llaema artiltidir. Ada Jlmml 
Kambel'dir. Fakat kan koca 
._da w.U.. hil' karar mud
lllDce. bu lscli•ac ıizU tutalmak 
icap ediyordu. Fakat he,. naı lıa 
ba •, 10D umanda lfp edil
•lttlr. 8-a tlaerine Miı Betti 
,. a.-acaat ecWerek e.Wencliji 
........ • dotru olap olmadıf ı 
80IUl•111t fakat ı•aç bdua tek
dp etmittir. Diler tanftu pyi
alarm lararla de.._ etmeli tız .. 
rilM ailaayet o da itiraf etmlf. 
fakat koca11m aralannda meYCUt 
um lfp etüiindea «lolaJI •ala. 

keDJeye nrlp talik daYHI aç
mııbr. Mlı Betti'ye g6re Jimml 

Kambel bol yemeli " içkiyi Mftll 

bir adamdır. B6yle bir i~ili 
yemekten aonra lcocuama atz.n
da bakla ıalanmaı. Bu derece 
reveı• bir adamla aile t .. kil 
etmek atemekte iararm maa .. 
yoktur. 

lıte b&yle bir hldiıe, bir 
yıldız JUYU aıD daha yıkalmuma 
aebep oluror. 

Emil Yannings 
Pariste Film 
Çeviriyor 

Parle, (Hu•uıl) - Maruf AJ. 
maa un'atklra Emil Yaniaıı 
bir mtlddettenberl Pariıte bir 
tali• çeYİrmektedir. Pariate bn
la- FraDllz artiıtlerl Emilia 
ıerefiae ltllJlk bir ziyafet ... 
miflerclir. Ziıafette çok barantll 
nutuklar irat edilmiftir. Hatip-
lerden biri Alman aaaatklnma 
deba11ndan •• fewkallde sekAaaa
dan batı.ettikten ıoara oaa mer 
bur Franaıa aan'atkAn Ln.,eaa 
Gitrl ile mukayeH etmiıtir. Ba 
nutuk tiddetle alkıflanm11tır. 
Emil Yanainp Fraaaazca bilme
ditinden aataklara kanıı Fru
•zca oluak ~Yap· YVmİftfr. 

Meıbur komik Şarlonwa IOll 
ıamanlards Holiwtta çok eara
rengiz bir bayat J•taclıj'ladan 
allka ile bahıedilmektedir. 

Filhakika açakıas ıazete mu
harrirleri ŞarloAun Yilluandaa 
d prıya pek aı. pkhğım, btıtlla 
wakitlerini Wla da ıeçircliğini 
aıreamiıler, derhal Şarlonun Yİl
laıını taraıaut alhna almıılarcLr. 
Fakat buna rajmea Şarlonan 
ne yaptağuıı, ne japmak iatedie 
ğinl afreamek mllmk&n olama
mııtır. Bu humst• birçok riYa-
1etJer vardır. Kimisi Şarlonun 
aon gDnlerde prip bir lbür h ... 
tabğlna tutuldujunu, bua kim ... 
ler, habrabnı yaıdıjaDJ, kadın 
Jıld ılar IH Şarlonua JeDlden 

ewlenmek için t•bbDM ıhitUJinl 
llylemektedirler. Fakat hakiki 
yaziyetln ne oldufu heni& malam 
delildir· Banaala beraber eylen
•• me1eluiadeld ıayia cok ku ... 

Yetlidir.ButaJialara 16re Şarlo lop. 
lia lortlarnadan biriaia gen, lmile 
e•lenmek arzuauadadır. Hatta ba 
genç kızan isdiYaaaa bO. talip 
olmuftur. Ancak ba talebe lraqa 
ne ce•ap Mrildill beW cletiJtllr. 
Ba rİ••:retlere çok cam •k lan 
Şarlo aadece ıa clml•JI 11ıı.. 
miftin 

•Beadea ne lltlyorlar?. 

lngiltare'dı 
Maruf rejialr P. Rota, latD

tere blkAmeti tarafuaclaa lalk6-
met b ... bma •Britaaya cleYletl
DİD hawa yollan" lımlnde bir 
filim •tıcuda ıetlrmlye memur 
edilmlttir. Çok pahalıya mal ola
cak olan bU fllmla snrllmeliae 
raluacla -.ıanllCakbr. 

kawelell hıtaaa bulduktan Hora kıza, aftzelliil Yo filmlerde oyaa-
terkederek ~ranuya danebilece- dıiı rollerde 10n derece muYaf. 
tini fakat laiçbir 1Ut8tte kanam fak olmua Ayelinde 1 ldıllu 
Amerlkada bırakarak aidemlye- arallD& ~çmiftir. Kata Sergeyeq 
ceğinl bildlrmlıtir. Konıtanı Ben- •Metro GeldYia Maner" tirketile 
netin firket ile olaa makaYelad 1eni Ye nnaln hir muka•el• im
yakanda bitecethıden Markiye o ıalamıttır. 

Erkekleşen Yıldızlar 

Sinema pdıslanaclaa b....,..U kibar bclınlara .. llrayet eti 
yepyeni bir mocla bafladapı !eçalercle yUBllftlk. 8'ı •od., ....., 
.. 1dddlarıam " seaıta b alana vkek elblHll tl1melerl ... 
ct .. a. Ba •od.,ı Ok pkaranlar Greta Garbo ile Marleaa Ditrill 
................. eruk ....... 11.,... Mr ,..... • ...,...... .. 
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İTTİBAT VE TIBAKBİ 
Her hakkı mahfuzdur. - Na•ıl dolda? .. 

·- ·····--··,--- Na•ıl Ya~adı? .. 
Tt.frika No. 63 Nasıl Ôltlil ? .. 

Manastır Teşkilitının idaresi Enver 
Beye Havale Edilmiş Ve işe Başlamıştı. 

Kaza Meclisi idaresi tarafından 
mUlazim Gani Beye ( mektepler 
müfettişi) ünvanı verildi. (Karaca• 
ova) köylerinde bu sıfatla gezdi· 
rildi .• Gani Bey, köyleri dolaşıyor, 
köy hocaları ve münevver genç
lerle temaı ediyor: 

- Bulgarlann teşkilAtmı görll· 
yorsunuz. İşi yalnız bükiimetlerine 
ye askerlerine bırakmıyorlar. Ka· 
d.olarına ve çocuklarına kadar 
silahlan yorlar. ihtimal ki gUniln 
birinde büyük bir isyan ç·kar rlar. 
Bizim asker, yetitinceye kadar 
ıizi hırpalarlar. Siz de, gizlice 
teşkilAt yapın. Silahlanın ••• 

D1yordu... Bu telkin, az za
manda semere3ini gösterdi. Kır
caova köylerinde, iyi silahlarla 
mllcehbez otuz altı türk çeteıl 
YÜcude geldi. Bu çetelerin her 
birinden, en münevver ve en 
ketum olan birkaç neferi tahlif 
ediliyor ve çetenin diğer efrada, 
bunların nezaretine tevdi ediliyor
du. Çeteler, ıimdilik gayrifaal 
bir halde kalacak; güya Bulgar
ların f aaliyetioe muntazır bulu
nacaktı. 

Manastıra gelince.. Ôtec1en
beri Bulgar çetelerinin en bDyllk 
cevelingihı olan bu vilAyette, 
komitecilerin teşkilAtı, icraatı, 
derin düıünen insanlar Ozerinde 
bıraktıklan intibaat dolayııile 
cemiyetin tetekkül ve tevessllüno 
tamamen hazırlanmış feyyaz bir 
tarla halinde idi. Gerek mllaa• 
demelerde ve gerek baıka au• 
retle ele geçirilen Bulgar eıki
yaaa ; ailihile, bombasile, koy
nundaki komite vesikalarile ya
kalandığı halde, ya konaoloslann 
ıefaati veyahut komite teıkilitı
nın fedakArlığı ıayeainde kurtu
luyor, yine ıayeai uğrunda haya· 
tını feda ediyordu. Bu Türkler 
için bilyOk bir derstL 

OçUncD Ordunun Fedakar Z.blUerlnden Bir Orup 

tahlifi icra edildl. ı Merkeı Müddeiumumllerinden 
Enver Beyin, vazifesi dolayt- Hayri (1) kolağası Hllaeyin Avni, 

ıile daima Manashr bavaliıindeki yfizbaşı Sabri (2), süvari mn:ızımı 
köy ve kazalan dolatması, cemi• HAzim, topçu mUIAzımı Hüseyin, 
yelin teşkilitanı genişletmiye pek allvarl yllzbaıısı Debreli Zinnun, 

mllsaitti. Buna binaen Manastır ter süvari mülAzıım Ar Ah Beyler 
kilitmın idaresi, Enver Beye ba- tahlif edilerek { vilAyet heyeti 
vale edildi. •• Enver Bey Manastır'• merkeziyesi) teşekknl ettL Bu 
avdet eder etmez işe giriıtl. Süvari zevattan maada, kolağası Hüse-
kaymakamı Sadık, toı:çu müJA- yin Tosun ve eskidenberi, Avru• 
zimlerioden Habip, kolağası Sü- padan evrak ve gazete getirterek 
leyman Aıker1, Manaıtır eczacı- arkadaşlarının fıkirlerini tenvire 
larından lbrahlm, fiçüncll ordu çalışan yüzbaıı Mecdettin Beyler 

levazım ikinci ıube ketebeaindea de cemiyetin Manastırda en kuv-
Seyfettln (1), müstantik Murat, vetli müzahirlerindendL 

(1) ıtıııdi, llüakirat İnhisar idaresi 

BaımUdürfyetl lma'lt ıubesl teflerhı

dendlr. 

( Arakası nr ) 

(1 ) Sonraları evkar nazırı olmuıtur. 

(!:) Hug-Un fliu olan Sabri paf:•. 

..---.. G LOR V A'da ~---. 
Sinema ve 

MONiR NURETTiN KONSERi 

Siz Ne Fikirdesiniz? 
( Battarafı 1 inci aayfada ) 

kDlteai 932 aenesl mezunu) 
"Benim kanaatimce tip Te 

ılma itibarile Feriha Hanım daha 
aüzeldir. " 

)fa 
Enver Kemal Bey (İstanbul 

Orta tedrisat muallimlerinden ) 
"Jilri Heyeti glizelleri ayrı, 

ayrı tetkik ettiği için herhalde 
birçok huıusiyetleri nazarı itiba· 
ra almıt ve hUkmilnil vererek 
Nazire hanımı beyenmiştir. Ken• 
dim bizzat görmediğim için daha 
fazla bir ıey söyliyemem.,, 

-tt 
Muhterem gazetenizin pazar 

12 tubat 933 tarihli nDıhasıDI 
mutalAa eder iken gözilme fil 
aatırlar tesadllf etti: Şimdi siı 
söyleyiniz hangiıioi daha iÜzel 
l?uluyorsunuz? 

Gazetenizde bulunan iki re .. 
mi de ariz amin: tetkik ettim. 

Güzellik kıraliçesi intihap edilen 

Nazir.l H. güzellik kıraliçe\iğine 

hiç IAyık değildir. Her halde ona 

intihap eden heyet bir yanlıtlığaı 
kurban gitmiştir. 

Beyoğlu Kan.erbatun mahaııeJ 
Daracık sokak 1!?-14 uuınaralı 

han ed H"kınrt Emin 

Yeni Vergi Alınacağı 
Haberi Nereden Çıktı? 

r Baştarafı 1 inci ıayfada l 
da hazırlanmış değildir. Bize bil· 
dirildiğine göı:e meselenin esaıı 

ıudur: 
Bazı ıehir ye kasaba Beledi

yeleri, bütçelerindeki aç ıkların 
kapatılması maksadile birtakım 
ıekiller dilşOnmüşler, devlet ver
gilerinden bir kısmına belediye 
hisseleri zammedı.lmesi veya yeni 
verigiler ihdas olunması şekille-
rini teıbit etmişler, bu husustaki 
dlltilncelerini de Dahiliye Veka· 
letiııe bildirmiılerdir. Dahiliye 
Vekaleti de bu mliracaatları tetkik 
etmek maksadiJe bunları birlet· 
tirmiş, bir liste haline koymu19 
tur. Bu umumi talep listesi şimdi 

SZ&Ei!!i!f!:ZZZ -

Dahi!iye Vekaletinde tetkik oluJ 
maktadır. Vekalet henllz bu tJ 
leplerden biç birisini kabul etmif 
değildir. ileride icap ettiği takdiM 
de bu hususta ihtimal ki bir iM 
yıha da hazırlanması düşilnUlebilir. 
·lstanbul Belediyesi erklnındad 
bir zat bize ıunlan ı&ylemiştir: J 

• - Y azıldıtı tekilde yeni 
bir Belediye vergileri liyıhası b~ 
z rlanmış değildir. Dahiliye vek~ 
leti bize bu hususta bazı sualle~ 
sormuştur. Fakat bu sualleri 
cevaplarını hazırlamak için komi 
yon teşkil edilmiı değildir. M 
aait vakitlerde bunlan tetkik ed 

Musevi 

rek cevap gönderiyoru:ı;. Mesel 
nin esa5t bundan ibarett~ 

Vatandaşlar Arasında 
Bir Münakaşa 

(Baştarafı 1 inci sayfad~ ) 

Jistinde et yiyenler ııcak yUzllnden 
hasta oluyorlar; çllnkll a:cak 
mevaimlerde etin hazmi gUçtilr. 
Ete fazla düşkün olan Muaa mil· 
leti bu yl\zden telefata maruz kaı. 
m· ıtır. Bunu diifilnen Musa pey• 
gamber eti haram etmiştir. Fekat 
aradan bir bayii müddet ıonra bu 
bilkllm doğiıtirilmiş, hahamlar ta• 

Lindberg 

rafından muayene edilen etlerlt 
yenilebileceği şeklinde yeni bU 
hllkilm konulmuıtur. Mezbahad 
ki baham efendi eti muayene 
der ve hastalık olup olmadığı 
derhal anlar Ye hastalıklı eti 
bir tarafa ayrılar. Biz bu Adeti k 
dırmak ıalAhiyetine malik değil" 
Ancak seneler geçtikçe belki 
glln bu akide tavaayabilir.,,. 

Hük6metin aciz •• ıa'afını 
herkes anlamıtb. Blhu•uı 319 
ıenesiiıde vukua gelen Bulgar 
ihtilali, berkesin kalbinde bir 
fütur uyandırmııtı. Buna binae ı 
yalnız QçUncn ordu zabitanında 
değil, halkta da bOk6mete kartı 
bir isyan Ye ihtilAI temayülatı 
vardı. Bu sebeple cemiyetin bu 
ha valideki f aaliyetl, az zaman 
sarfında umumi bir tekil aldı. 

15 Şubat, Çartamba aktamı yeni ve gUzel programlle 

Giş~ler açıktır. -ell-------r..~ Avrupada 
'Oturacak 

!Lehistan' da 
Reisicümhur 
• 
intihabatı 

Ordu zabitanından bazı mü
nevver zevat, Seliniğe Ridip 
aeldikçe cemiyete dahil oluyor 
Ye Manastıra avdetlerinde ıırka
da,larmın fikirlerini hazırlıyor
lardı. Fakat bunlar münferit 
hareketlerdi. 322 aenesl ıonla· 
rana kadar Manastırda cemi· 
yetin ıubesini teıkil etme
mişlerdL Bu esnada. Manaatırda 
(Eşkıya takip komisyonu) name
mur olan Erklnıharp kolağası 
EnYer Bey ıık ıık Sellniğe ge
liy or, komisyonun mesaisi bak· 
kında (Müfettişi umumlliie rapor

Onumuzdeki Çarşamba akşamı 

ELHAMRA Sinemasr.ıda 
Rus ihtilali · Rus hayatı arasında geçen 

bir aşk sergüz°'şti olan 
hakiki 

BALB'ın BiZi 
harikulade filmini takdim edl'lcektir. 

Bat rollerde : 

MiRYAM HOPKiNS - GEORGE BANKROFT 
lar verİyff du. 

Cemı)'et, EnYer Beyin de faa- A R T 
H1etinden istifade etmek istedi. , ... -... M H A E G G E R T 

, ______________________________ , 
Yine böyle bir SelAnik aeyaha- Bu Perşamba akşamı . A R T 1 S T 1 K Sinemasında 
tinde ona rehberler g.Snderildi. 
Nihayet, SelAııikto mUHYİ ha1ta• G R A N O O T E L 
nesinin arkaunda (Soul Modyano) 
DUD bahçesi dahilindeki ••de (1) 

(1) Alatloi köf dl ile (depo) araaın-
4a bulunan ·ut cemiyetin ilk lttima· 
a&bı olarak Omer Naci Bey namına 
latie .r olunaıı rum evi, lçtlmaa mtısait 
olmadığından ıonuları bu eve nakle-
dilmj• ve uzun mUddet ce:niyetln merkez 
ımuıntai burada ıfayl Yaı.lfe ey'em1ttir. 
Veşrutiyetin UA ıından ıonra bu ev, · oza
man SelA·ılk posta ve telgraf momur· 
tarından· timdi Orera sineması sahip
lerinılen olan Se A. ıikll Rauf Bey ta• 
raftıı d ı.rı fJ~·\· Uı kusur liraya e 1 tın alı rı
mı, vı• tarihi 1 ir h:.tıra olmak Uzere 
eemıyet ııaınına H • Cı Adil Beye fer.ıg 
edilıniıili. 

fevkalade neş'eli ve fantazi filminde görünecektir. .... _________ _ 
Halihazırda: GUSTAV FROEHLICH ve LANE HAID tarafından 

~:!!-.. KiM OLDUÖUNU BiLMEK ISTEMiYORUM 1 

Yarınki Salı gllnll ht~nbul BdıdJgnl J ,zr=t bugüoJcıı itibaren ~, 
akşıımı 2t,30 da $ehir1i0

yatl'OSU 1 $ 1 K . S ~ N E M. ADA 

Birinci defa 111111111111111 Mevs mm i~~~~·~;·i~~rı"aaı ve 

Ş A K A BRiGiTTE HELM'ln 

11111 

temsili ıııuhleşeıni clup meşhur 
SANDOR ÇIGAN Orkestrasının 

111 
işt irakile çevrilmiş olan 
MAVi TUNA 

Nakil!: 

Badia -1. Galip 
Komedi ı 4 perde muazzam ve zengin film başlıyor. 

Paria 12 - Lindberg'in ka· 
rısı ye çocuğu ile Amerikadan 
ayr.larak Avrupada oturacağı 
söylenmektedir. Lindherg'in Kot 
Bask veya Kot Dazın'da otura· 
cakları anlaıılmaktadır. Lindberg 
bu kararını çocuğunun feci ıe
kilde kaçırıhıı Ye yavrusunun 61-
dürOlüıüo -:len ıo,ııra Yermiıti. 
Lin.dberg yeni 1avruıuou da bir 
felikete kurban etmemek için 
Avrupa'ya gelmektedir. 

Fransız Meclisinde JUtçe 
Müzakereleri 

Pariı 12 - Meb'u1aa Mecliıl, 
klnunuaaniye alt muvakkat bütçe 
proJuinla mllzakere1inl ~itlrmittlr. 
Hllk4met aıkerl kredilere ait mGı .. 
kerelerin tehirini latemittir. Muhalif
ler, bu baıun alt milzakerenin der
hal açdma11nda larar etmlflercllr. 
Teklifler 21S re:r• kartı 365 reyle 
reddedil mittir. 

Alman HUkOmetina Verilen 
MU hl at 

Layipzig 12 - YOkaek mah
keme, M. Otto Bravn'ın sabık 
Pruıya kabioesinin tikiyetine ce
vap vermesi için Alman hükü
metine 10 aUnlilk mühlet vel"" 
miftir. 

V arto·n 12 - Hlk8met fırk 
lSnfimüı.d~kl may11 ayında yapılac 
reicümhur lntib •batı içio ben 
namzedini l'lSatermemittl. 

Rei11cünıbur, Dıyet•in bir celt 
ılnde parlemen to tarafından lntlh 
ediline de na1yonal • Dtımo!<t 
f rka1a M. Paderewskl hakkında it 
1• umumiyeye müracaat edilme 
teklif eylemittir. 

Hu fırkanan ancak 62 meb'uıu 
12 Ayanı .ardır. Hlli<Omet fırk 
fae 247 meb'u1a H 74 iyana mail 
tir. Şimdiki halde kanunu eaaal 
bu ıuretle tadil edilmuine im 
yoktur. 

Yunanistanda Kaçakçıhk 
Yapanlar 

Atlna, 12 - Salamla acla1111 
Feneromenl ı..,lyulnQ yapı' 
arattırmalar aeticeıiacle rahipl 
a1uıturucu maddeler tlearetile dl 

pi olduktan teenilt etmlttir. Ge 
•J bu zaviyenin baıralaibl kaçakel 
yaparken cürmGmeıhnt ha.inde 
kalanmıı H bir HD• hlpae mab 
olmuıtur. 

Ayağa galan fırsatlarda• 
latifade etmek ne kadar iyidir. iyi 
malı ucuı flatla ıatın almak b 
memnuniyet ve istifadeyi mue'p 
Ga'ata'da Lauro Franko ticardt 
siudo, hanımlara çam:\tır Ye cibd 
kınıla.rile ıtriyat ve ıubaf ye Jevasl 
eldeu çıkarılmaktadır. hı i'adeslııl 
Uııis. 

ad 
liy 
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Hem bunu anlatırken yll· 
zftm kızararak yerlere geçtim. 
Fakat ef~ndi hazretlerinin kafa· 
ıına lAf girer mi? Kendisine her 

• • 
ıeyı uzun uzun anlatmalı, en hur-
de tefenUattan bahıetmeli. Ha· 
kikaten zeki ve aklı evvel bir 
adamla eYlenmişim. lftibar etme
liyim. 

UD" Kansının bir bel4 yapuru 
ta* rfbi Ozerine fırlattığı ba ittiham
mi~ larıo kar_şısında biçare Marki'nin 

dili tutulmuı gibi idi. Sesini çı• 
karamıyorda. Düşnnilyordu ld, 
e-wye1ce, başını dinlendirmek için 
Cenavedeki evini bırakıp buraya 
kaçıyordu. Şimdi, muhtelif iılerini 

en bahane -ederek buradan da -Ce
ba' nevc'yo uzaklaşmaktan başka 
k.i' Pi' . kalmıyacakh. Bu fikir a1dı· 

na gelince, birden hayvanının 

bulunduğu ahır tarafına bakti ve 
bu bakışla beraber olduğa yerdo 
dona kaldı. 

Çünki karısının biraz enel 
hah etti~i Ahmet, ilerideki çah· 
lıkları eb!e aralık etmiş, kendi· 
iline w bakıyordu. Yanılıp yanıl· 
nıadıgını anlamak için elini yü• 
ıUno zötUrdil, gözlerini .oğuştur· 
du; hayal kayboldu. .Şimdi, çalı· 
Lkta hiçbir hareket yoktu. 

Marki o; Kastro, bu hayalet 
eri~ Ilı efesini kan ına biç açmadı. 
bil Çünki aptafhkta ittiham ediJa
d# ceğine emindi. Fakat gözün o 
~ tıyku girmedi, bir~ok azizlere 

ğıiJ' marnlar adadı Ye k4buslu ıbir 
tle- gece geçirdi. 
ka• Anlatacağ•mıı \'ak'adan $onni, 

ırk• 
ac• 
enli 

Ceneve zabıtasının önllndo şaha· 
dette bulunan bir Cenevo deniz• 
~isi, o akşam, sahil meyhanele
rinden birinde yemek yer'ken, 
tan · dığı zannettiği bir adam içeri 
rirmişti. Bu adam, bir kenara 
oturdu ve yemek yem.iye başladı. 
Denizci Ceneveli, bu ad&mta ko
n~şmıya teşebbl\s etmiş, f .:kat 
bırtakım antaı lmaz homurtular· 
dan başka bir şey alamamıştı. 

Bu sırada, adam, yemeğini 
bitirmiş, parasını vererek dışan 

eb çıkarl<en Ceneveli denİ%cİ birden· 
tih• bire habrlıyarak baykırmııl!: 
i~ı - Dört seno evvel Amiral 

Polen tarafından Turgut reiae 
lıediya 6<füeo Türk değil misin. 

u •en? 
r~r Meçhul adam, en1 olarak e1ini 
,ııı beline göturmüş, sanki hançerini 

l
ıniıl Çıkarmak ister gibi bir harekette 

~ulunmu tu. Sonra bu fikrinden 
k ~azgeçmlj, meyhane aalonunu 

111' 

!;e~ 

~ç~ 
İb1ıı 
.J 
r,~, 
bilf 

ol 

b• 

Reçerek gecenin karenhOıı jrindo e . • e· .. 
lcrırru~ti. Baıao bir beli gelmesi 
d orkusile, İtalyan denizci arkasına 
~meye cesaret edememi,U. 

* •ah ~arfe:ıln il erlerinde, Korsika 
Yonıllorin~ yakın bir y rde, kal• 
lca deınır atmış, yatıyordu. Ar· 
<I v tarafta Ceneviz sahillerine 
"aogru ise ufuk ateşler içinde 
., nıyor ·bı 'd' ' :n gı ı ı. Gemi kumanda-

ı, ar k Ra . d asıra ar es na dönerek 
rınrı e kalıp uzaklaşan ziya yan• 
n-e ına gfill\mıeyerelc: b~kıyor 
• cenın g • k • Ja tımş anatlan ise yavaş 
• ~ Vrş yıldızlara lıadar yükaclip, 
i•rıyordu. 

ıl<ll kll onanm• devrinde takriben 1672 tar.lhlarln• dojru 
don nm n1n K..al tarafından gezlkl!jl .zaman aidı§ı v•zlyel 

Şark tarafından şafak sök· . Her ıaldll'lfı bir yenisi taldp 
miye başladığı '%aman Ahmet ediyor vo bu tcair ilo kalyon iki 
reis yelkenleri çe'ktirmiş, sağa ta.raf ıyalpa vunıp duruyor.da. 
dog-ru yol lmıya başla mı.... Fakat ta f I d b :r'"· • • Y a ar an hiç iri, müte-
Kuvvetle esen Cenup Tüg!nnın matlı bır aciz 'içinde çırpman de-
teairi 8ıunda, ırelkenler .ufaltılmış, nıze b k "3 a mıyorlardı. O derece 
gemi tayfalar.& blm direkl re te1ı1ike korkusundan uzaktılar. 
sarJlarnk ezleri aoeJe acele dev• o-ı • g e zamanı geldiği valcit 
§İtiyor, şiddeti g1ttikre artan gemı ku d ~ man anları mütevazı bir 
rlizglrm çatırdatbğı halatlarla aofra etraf.na toplanmışlardı. 
milc~dele ediyorlardı. Şimdi, BntUn yemek bir miktar bezelye, 
Korsıka burnu beyaz köpükler mısır unundan yapıtmış peksimet 
ı,inde uzaklarda " Jiragliya Ye ıkuru .balıktırn ibaretti. Sağda 
vo kıı1l adanın taı döküntül~i Aotip taraflarında .hayal me)ıal 
f6yl , böyle beUi olur bir balo görünen sahilin üst Ja$nunda 
gelmiııti, bu suretle muhtemel Al l k 1 :r p arın son ar 1 manzarası 

herhangi bir takibe kar .icap gllnq lbnda peubo bir renk 
eden manavrayı yapbktan ıonra, almıştı: Daha aoı:ıra bu dağlara 
Ahmet Reis, gittik~ kuduran rilı:girh a'ktamlar.cn kızıl rengi 
ve dalgalanan denize h4kim çöktn ve gün batarken tamamen 
bir noktaya ,ıktı. renksm bir beyazlığa bürUndater. 

Kürekçiler yUn ceketlerini Gece ile beraber Ahmet .reis 
giymif, rüıgarm kamçılar gibi yelkenlerJ biraz da.ha küçUltUL 
arka arkaya savurduğu serpinti· Çünkü karanlık içinde bir kaz ya 
lerden korunmak i~in biribirlerine uğramaktan çekiniyordu vo gök· 
sokulmuşlardı. Arasıra başlarıu.ın yUzünde ilk yıldızın parıldamasile 
ftstunden top ggüHesi gibi beyaz beraber birinci tehlike işareti da 
bir perde geçiyor, kuvvetli bir ıahilden v.erilmİ§ oluyordu. Bunu 
sağnak halinde güverteye · düşn- gören tayfa onbaşıları, işaretin. 
yor ve sonra kaynayan sUtfin ıslık bUUlıı bir sene rüzgAr!ara karşı bit• 
çalmasını andıran bir gilrnltn ile mez tükenmez elemlerini teren-
ısintineye akıyordo. Demirleri ça- nilm eden fiveyiklerin barındıktan 
znlen birkBç kürek mahkümu, kırmızı taşlıklı Kamarg burnun-
ıeyyar pompalarla hfteuma kartı dan verildiği kanaatinde idiler. 
durmıya uğraşıyorlardı. Her rnz- Kuvvette muhtemeldi ki bu hu· 
gir vo ıağnak darbesi, kuvvetli runda vazife glSren nöhetçile 
halatlarla gerili tutulan vo yek- Ceneveden itibaren muhtelif po;~ 
pare çam ağaçlarından yapılmıı talardan geçe geçe 'kendilerine 
direkleri biraz daha meyillendirJ· gelen ve Şarktan yllkselen teh· 
yor, geminin narin teknesi adeta like 0 imdat parola11nı rfSrmU 
duman saçan eu %erind aça- ., icabına göre hareket etmi ş 
yordu. Şimdi arbk, Cenevizler le.rdi. .-
gelebilirlerdi. Fakat b6y1e bir * 
havada, l>una ihtimal Hrmek fleride, Hiyer adaları iıtika

mctinden iayrı muntazam ve 
titrek bir alev yttkselmişti. Bu, 
çam kabuklarile alelAcele yakıl
mış bir ateo olmalı idi. Az ıonra 
ilave olunan dallarla bu aleY 
daha fazla boylanmıştı. Bunu 
gören Tulon dağları tıatUndekl 
Faron mevkii, diğer nöbet mev• 
kilerini haberdar etmek iç.in gör
düğll işareti tekrar etti. 

güçtO. 

Bir arap tüfeği gibi uzun ıye 

sivri uçlu gemi, yorulmak bilmez 
bir çöl taz,sı edasile sulan yarıp 
iki kenara ahyor, gllnetin tttrltı 

aHiimiıema resmettiği u hortum· 
ları içine dal.p ç kıyorda. Her 
yeni dalga ile beraber pirinç 
mahmuz bir defa derinliklf'r.e doğ· 
ru batıyor, yemyeşil birer dağ 

l faj yük elen sular baş tarafa sal· 
dırdıktan ıonra buhar haline ge
lip yıpranıyor ve atlatılan her 
sarsıntıyı mDteal<ip ıivri bir babk 
bumunu andıran ön kısım arıltıh 
çeşmeler halinde tekr r denize 
boıanıyordu. 

Şimdi, biltiln sahillere toplanan 
deni-ıciler, il hlarma ı rılarak 
olanı, biteni konuşuyorlardı. An· 
!aşılmıştı ki Cezair korsanları, 
yine frenk sahillerine akın etmi • 
lerdi. 

( Arkam ur ) 
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Gör., yors n Efto ... t 
Per·şan Ol m! 

Ekmek Parasına Muhtaç Ka dım 
~~~~--~~~ 
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Babam mehtabından bıkılmaz 
aydınlık, sakin yaz gecelerinde 
beni bir ıandala bindirir boğaza 
çıkarırdı. Yalıların biraz açıkta· 
nnda dururduk. O kendl elilo 
kurduğu ıofra1U1dan demlenir: 

- Haydi Efto, söylet Derdi. 
Sesimin ıulardaki kulağımn 

hot gelen akisleri ıavkim1 artbnr, 
bab mın arada bir: 

- V 1• kızım, uroll K l>f. 
linden teşcileri koltokl nmı ka
barhr, gittikçe kenaimden geçer, 
perdeyl yfikseltirdim. 

Karamık yalıların ıiyah g&zler 
gibi derinleşen pencerelerinde 
ışıklar peyda olur, ışıldı ıpencere
lerdo başlar toplanırdı. 

M~btaplt yaz gecelerinin bu 
rağbet gören beda a lkt>nserleri 
bana hfilA i mimin başından ay• 
nlmıyan ~ikabımı 'kazandırdı: De
nizluzı ••• 

- Denizkızı 
- Deniı:k1Z1 
- Denizkızı 

titretiyorL 

yine çık\ı1 
okuyor! 

yine denizler1 

Derler, 1ıatta bazı -gecelerde, 
yakın yalı pencerelerinden: 

- Aman Denizkızı şu prkıyı 
bir daıba ıByle 1.. 

Diye bağıranlar olurdu. 
Artık .. , Denizkızı Eftalya ,. 

o1muştum ... .,,.. 
Hakkımda tllrlU tilrln riva,Yet• 

ler var. Kulağıma gelecek kadar 
dal budak .salm11 olan hakkım
daki d di odul r ıiçinde canann 
sıkanlar yok değil. Mesela ben 
vaktile balozlarda. Galata mey
hanelerinde oynayarak tnı:kı 
okurmu~um, kantocularla göbek 
atarmışım. Ant.yorum ki bu çi,.. 
kin dedikodular~ sebebiyet ve
ren bir lakap mfiıabehetidir. Eski 
cczacılardara Emin Beyin ze:vcesi 
Eftalya isminde bir k d.n vardı ki 
burada ve MıSITda nereden a1dı
ğını bilmediğim "Denizkızı0 lika· 
Lını toşımıilır. Onu tanıyanlardan 
duydoklar ma göre bu kadm bu
glln bana atfedilen yerlıırde ve 
şekillerde okurmUf. Ondan onra 
yine "Denizkıı:ı" l kabile Vik· 
torya ttiredi. Bu kadın da kantocu 

idi. 
Bana gelince, beni berkeı 

bilir. Ben size az ıonra sırası 

1telince ıöyliyeceğim tarihten ev· 
vel hiç bY. yerde sahnede şarkı 
okumadım. Hayatım daima en
yilkıck insanlardan mürekkep 
Alemlerde, husuıi topllntıtarda 

geçmiştir. 

1 
1Jk tanışmamızdan sonra bu 

z~t ok.uduğum birçok Alemler 
gırmenıo yoluuu buldu. Onu11l 
'Sık aık karıı karş:ya gelmek 
aramnda kuvveti . artan bir dost
luk y ratb. Neticede bu zat en 
rakip kabul etmez pereslişkArla
nmdan biri olmuştu. 

Bitip tllkenmiyecek gibi gö
rilnen kabank bir ervet sahibi 
idi. Diyebilirim ki hemen her 
ziyafette b na çok kıymetli bir 
hediye getirmeyi kendine ihmal 
edilmez bir Tazife edinmişti. 

Aradan nekadar gftn, ay vey 
ıene eksildiğini iyi hatırlıyamıyo
rum. Bir -g lin, bir sabah yatağı 
dan yeni lka1kmış'tım. Kapı 
çabndı. Az sonra hizmetçi geldi ı 

- f)f. zado H. Bey geldi 
efendim 1 Dedi. 

O, epeydir i1em1erde görtinmeı 
~muştu. Acaba bu göriinmeyişi-. 
oın 11ebebi oe idi? Bunu mera 
etmemi~ değildim. Fakat hayret 
te etmedim değil. Zira 0 zamana 
k_ d r beni daha evimde hiç 
zıyaret etmemiıti. Hizmetçiye : 

- Salona al, geliyorum 1 
Dedim. 

Salona girdiğim zaman bny
retten ağzım bir karış aç.k kaldı. 
O ıık, o mağrur başh 'fo. :zadoe 
nin aakah uzamış perişan çizgi. 
lerle bu utlanmış ytiztı pejmürde
leşmit kıyafetinin llierind öyle 
biçare duruynrdu ki. Feri bulan
mış gözlerinin '.ZavaUılaımış · ba
kıt1anna 't\r'kek ürkek gözlerime 
dikti : 

Affedenin Efto, dedi, 
rahatıız ettim !.. 

- Rica ederim efendim, IC> 

tağfurutlebl.. 
- Niçin geldiğimi ömrlln ol

dukça düşünsen anlayamazsın1 
Hayat ötü şey Eftl). 

İnsanlar, fistiinde oturduklan 
tabh fırtına!arm yerinden oyna• 
tamıyacağı kadar sağlam teveh• 
hüm .ediyorlar. Bir gün kader 
onun çürük ayaklanna öyle bir 
tekme vuruyor, ~e insan öyle bir 
yuvarlanıyor ki benim gözlerimi 
liarartan neydi bilmiyorum, faka\ 
öyle hesabımı şa§ırmışça ına h • 
reket ettim kil 

Bu acı,. garip :girizg6b1D ne-
ı ey• varacağmı ıbir türJtı tabm1 
edemiyordum. O bu şekilde feJ .. 
ıefelerden daha bir y:ğınım arka 
ark ya ırat dı. Ve yorulmuş gibi 
sastu. Onun o ükiittlın i80nra 
içini çekerek başı önüıllf e söyle
diği son iki cümleyi, knlaklarum 
uğuldatan i> a &i ömrüm oldukC'l 
unutamam: 

( Arkası 'far ) Hayatlıırına ismimin kar:ştığı, 
h yatıma isimlerinin karıştığı in· -==~=~-===-=-======::::--~ .. J 

aanlardan behsetmeme imkAn tf '!'!"""!!""""!~,,..__,,'!"'""_.,..._...-...~!!!!"""--
TAKViM -yok. Zira onların birçoğu bugün 

borbayaltırlar. 

Yalnıı hayatımın oldukça 
meskOt gereceğim o kısmı hak· 
kında bir f.ikir edinebilmeniz için 
mislini çok gördUğUm iki hatıra• 
mı nnlatayımı 

Bir xiyaf et eınaıında * zade 
H. Bey isminde bir zatla ianış· 
mıştık. 

-
Goı. PAZARTESi Kasım 
::8 \3 ŞUBAT 933 

Aıabt Rumi 
19 • Şaval ·~ı 1 2ncl KAnuo - 348 . 

Vnklt I:z:ınil:ou;ı:-'! Vakit /Ezani "~ 
1 21 9. 5) Al..pı:ı l:!- 17 3S 

6 46 2 28 Y • 1 •I 1 :2 IJ 11 

J 'O 15.2Jflrna .. k 1 4 I• 
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--0-0K_T_O_R_L_A_R---'!'- TERZi ve TUc. TERZiLER 
. . • ~ .. . . . ' ~ 1•. . ~: 

Alkol Buharı Ve Kadın 
Gretayı S Beyle Tanıştırdım. Greta 

Mütemadiyen Sualler Soruyordu 
-10-

Fikrinin beni takip ettiğini hiHey· 
lediğimden biç bahıetmiyerek, 
TokatJiyann gittiğini, muvaffakı· 
yetimizi temin edebilecek ilk 
şahsiyetle tenıas eylediğimi hikiye 
ettim. Greta, bana inceden inceye 
uıaller soruyor, adeta bu ıuallerile, 

HikAyemin ne dereceye kadar 
doğru olduğunu kontrol ediyordu. 

• Enver, üç gUn ıonra iıtediilm 
be ritaları bana teslim etti. Bun
ların bir tanesi, ( A. l} limanına 
diğer lklıi de, o civarın ıahillerine 
aitti. Mükemmelen kopye edilmiı 
oJan bu mufassal haritalar, bizi 
muvaffakiyete iıal edecek yegAne 
Yaaıta olacaktL Onları muota· 
ıaman bUktnm, katladım. Yine 
Enver• teslim ederek 1&klattım. 
Artık hedefe doğru daha kuY· 
•etli adımlarla yUrUmeye baıladım. 

lıtanbula inmiıtik. Kıı, bOtDo 
ıiddetile hükUm ıUrUyordu. Artık 
TokatJiyana devamımı ııldaıtır· 
mıştlm. Bazı illnler Faik Seye 
yemek yediriyor, akıamları da 
içki fçlriyordum. içki maaamı:a 
yalnız bizden ibaret kalmıyordu. 

Faik B. vasıt&1ile tanıdığım 

yeni ıahsiyetler de bize refakat 
ediyor, bunlarla temaaım, iıleriml 
yaY&f yavaı ileriletiyordu. Her 
Rlqam eve döndUğUm uman 
( Greta ) soruyordu ı 

- BugUn ne yapbnut.. Kim
lerle görliştUnOz. 

O ~aman, ben iÖrUıtUğUm 

adamların içtimai ve ılyaıl Yazi· 
yetlerini biraı daha bDyU)terek, 
onların §ahsiyetlerlne e1rarengiı 
birer sıfat Uive ederek lıimlerinl 
birer birer sayıyor, işlerimize olan 
allka derecelerini izah ediyordum. 

Aradan bir hafta geçtikten 
ıoora bir gUn ( Greta } Miıter 
Corc'a kadar aıitti geldi. 

- Bundan ıonra, ( Miıter 
Corc ) un y<'rine, Miıter (Kend) 
ile görUşllcekılniz.. Bu, bir ••• 
ikincisi de, beni yeni dostlarımı· 
dan ( S .•• ) B. ile görUtlUrecek· 
ıini•. 

- Birincisi, alA.. Kiminle la· 
terlerae onunla görUşUrllz.. Fakat 
lklnciıl naaıl olacak?. 

- Gayet ba1it... Bu dostu
nuıa T okatliyenda bir ziyafet 
verecekıiniz. Beni de beraber 
ıötUr6cekıiniz. Metresiniz ııfatile 
kendiıine takdim edecekıiniz. 

Durduğum yerde, hafifçe aal· 
lanır gibi oldum. Acaba bu, be
ni bir kontrol mu idi.. yoksa bi
ıim ıebeke onu da içineml almak 
iıtiyordu. Tlbit, Gretadan hiç 
birıey sormadım... lki akşam son• 
ra ziyafeti hazırladım. KUçUk aa· 
lonlarm birinde, oldukça mUkel· 
lef bir masa önUnde vrllen bu zi· 
yafette Greta, ben .. ve (S ... ) bey· 
den baı ka kimse yoktu. Greta, 
ıeu ve fUhtu. (S ... ) beye karfı, 
bana pek düşkUn gUrllnilyor, ade-
ta onu kıskandıracak vaı.iyetler 
alıyordu ... 

S... B. bol bol 'iaki içiyor 

J ve neı' eieoıyordu. Bir aralık Greta 
ıözlerj ciddi bir bahse döktü. 
Evveli cihan ikt11adlyatından su
aller aormıya başladı. Bu ıuallerl 
harbe ve harp vasıtalarına çevir· 
di. Almanyadaki gizli harp leva
zımı fabrikalar ından bahsetti. Ve 
nihayet, S ... beye öyle ıualler 

ıormıya baıladı ki ... 
S... B. viıkl buharile duman• 

lanan dimağında bunlara cevap 
arıyor, dünyayı çok tan~an bir 
icadının karıııında mahcup kal· 
mamak, bilgili görUnmek için bir 
ıeyler ıöylemek istiyor. Fakat, 
Gretan1n ıorduğu auallere karşı 
hiç birıey bilmediil için verdiği 
ceyaplar da müphem oluyordu. 
Yavaıca Gretanm ayağına bat
tım. Ve ayağa kalktım: 

- Brakınmız canım, ıu can 
11kıcı ıeyleri.. Bunlarla n• alAka
mıı var. 

Bir iki aaatımııı daha tatlı 
geçirmek için Gardenbara kadar 
gidelim ml? .. 

Dedim. Greta, derhal bu 
tekliften bir maksadım olduiunu 
anladı. 

- Ben haaırım. Beyefendi de 
bizi yalnız bırakmazlar. Yalnız, 

bana iki dakika müsaade ediniz. 
Telefona kadar gidip geleceğim. 

Cevabını verdi. Ve bana da 

Beyoğlu OçUncU ıulh hukuk J 
mahkemeıinden: 

1 - Dr. Nafi Bey ile latanbul Defter• 
darhğmın taylan ve mOıtereken mutaıarrıf 
oldukları 700 lira kıymet takdir edilen 
Ha1köydo Pirl,.a9a namlle maruf harap 
olup ely•vm muattal bulunan 7 numaralı 
hamam şuyuun lz:aleı I z:ımnında •çık art· 
hrmıya var.edlle.ceğınden 13 mart 933 tarl· 
hine .ınOudif pa:tarleal rünU 1aat IS ten 
16 ya kadar Beyoğlu ıulh mehkeme1lndo 
bllmüıayede utıiacaktır. 2 - Arttırma be
deli kıymeti muhammıne1inl buluna o ıriln 
ihale edilecektir, bulmadıjh takdir de en ıon 
arttıranın taahhQdQ baki kaplmak auretlle 
ikinci arlbrına oıı betlncl gUne mUHdif 
28 Mart 933 Hh rilnü aaat • 5 ten 16 7a 
kadar icra olunacak ve en çok arttıranıa 

UatOnde bırakılacaKhr. Bir defadan batka 
lllnat yapılmıyacllktır. 3 - Tarihi lhale7e 
kadar kl, Yergi, vakıf lcareal, beledl10 r•ı
ml, tella 'iy• hluenarlua aittir. 4 - Arthr• 
m•1a lftirak edecoklc-..r kıymeti muhamme· 
nenin yUzde yedi buçuğu nlıbetlnde temi· 
nat akçeal veya mllll bir bankanın t• mln t 
mektubunu g-tlrmelerl tnr tır. 5 - Arttır• 

ma bedeli tarihi ihaleden bet ~n zarfında 
mahkeme kaaaaına tediye edl'eccktlr, akal 
takdirde ihale feah ve far:u ftat zarar ve 
:r.Iyan, falı ve m11111rlfl saire bllt. h0d0m 

kendlılnden tahsil edilecektir. ô - '2004 
numaralı icra u~ lflliı kanununun 26 ıncı 
maddealne tevfikan mczkQr gayrimenkul 
Qzerlndekl ipotek 1ah bl alacall'ılar i'e 

ıizlice bir iıaret ettL Onun ne 
demeli iıtediğinl anladım... (S ... } 
Beye dönerek: 

- Ben de ılzden iki dakika 
mUaaad:. rica edeceğim. Bir 
arkada,, ıelip beni arayacaktı. 
Gelmi11e, onu da beraber alırıı. 
GelmemifH, haber bırakırız. 

Dedikten ıonra, Greta'nın 
arkasından diıan çıkbm. ikimiz 
birden, telefon bölmesine girdik. 
Greta, elindeki rehberden g6ya 
numara arar gibi yaptı. Ve ıöy· 
lemiye baıladı: 

- Beni, niçin ıuıturdun. 
- Ne kadar ileri gittiğinin 

farkına •ardın mı Greta.. aı kal· 
ıın onu ıDphelendirecek Ye ltle-
rimizi altllst edecektin. 1 

- Fakat, ben bu adamdan 
bazı ıeyler öğrenmiye mecbu
rum. 

- Aıa.. ben de buna mani 
olmayorum. Yalmz, tedbirli dav• 
ranmak lbım. Malüm ya, bunlar 
mUhlm mevkilerde bulundukları 
için, çok ihtiyatlı hareket eder
ler. Hatta, kendilerine ıorulao 
her suale ehemmiyet •erir· 
ler. Ve her iı bir ande g&
rlllmeı ki.. Bu akıam bu ka
dar görllştDk. Artık fazla OıtOne 
•arma.. Başka öğreneceklerini de 
birkaç glln ıonraya bırak. 

( Arkuı var) 

Mecllel Umumi içtimaı 
llilAlialımor B. Q. Kaza Şubesinden• 

Hi.!l.liahım r Boy oğlu kaza ıu besinin 1933 
Oll<'Bİ ml'clisi umumisi 15 Şubat 933 

çarfamba glloil aaat 17 de içtima ede
cektir. Azanın tPşriflori. 

lstanbul Yedinci icra 
Memurluğundan: Bir borçtan 
dolayı mahcuz ve paraya çenilme• 
ıi mukarrer yazıhane eıyaıının 

14 • 2 - 933 aalı gUnll aaat 15 ten 
l 7 ye kadar Y enipoıtabane ar
kaıında İhsaniye hanında memg. 
ru huzurunda paraya çevrileceği 
ilin olunur. 

haktarı tapu ılclllle aablt olmıyaa ipotekli 
alacakhlar ve horhanırl bir hak iddia eden• 

ler tarl._ llAnd•n itibaren yirmi Klln sar• 
fında evrakı mOıblt•lerlle birlikte aatıt 

memuruna müracaat etmelldlr, akal takdir
de hakları tnpu alclllle aablt olm•yanlar 
aat&t bodellnln paylaıma1ından hariç lra• 
lrrlar. 7 - Şartname 20 tubat 933 tarihinde 

mahkeme divanhanealnde herkııaln ırll,.obl

leceğl bir yere uılmııtlr, Fazla tablllt 
almak latlyenlerlrı 93314 numara ile Beyojlu 
aulh mahkemul baıkltabetln• aıUrecaallan 

llln olunur. 

İstanbul Gümrükleri 
Başmüdürlüğünden: 

Muhafaza 

ıoo 

ı 18 
850 

Metre yerli astarlık beı: 

" 
" 

10 Adet 

kıtlık elbiselik kuına4 
yazlık elbiselik kumaf 
TUccar aıyaıını örtmiye mahıuı muıamba • Takas 
kaydile,. 

18-2-933 tarihine raatlıyao cumarteıl ıUnU saat 14 te paurlık 
ile satın alınacağını llAn ettiğimiz yukarıdaki eıyanıo pazarlıkla 
.atın alınması 15-2-933 tarihine raatlıyan çartamba aUnO zevali 
saat 14 te yapılacağından lıteldilerin o aUn ve saatte % 7,5 temi
oatlarile latanbul GOmrOlderi Muhafaza BaımUdOrlUttındeld aatıa 
alma komisyonuna mllracaatlara. 

Bevliye Mülehu
Dr. Refll Kadri 8111 Strkecl. trana· 

uy durağı, No 8 h rgUn eabRhtan 
ak9ama kadar. 

D M hm.t All Bevliye mlltehH· 
r. 8 a111, Sirkecideki 

muayenehanesini Eminönü hanrna 
(sabık Karak:ı.t naklotıni9tir. lrnhul: 
hergtııı n~ledoıı sonra. 

Zührevi hu. 
Dr. Muhip Nurettin talıklar. Babı· 

ali caddesinde Gayret k.OtOphanosi 
lttiııalindo 9 dan 6 ya kadar. 

Dahili ..-a çocuk 
Dr. Oallp H•llkı ha1ta •klan. Sabah 
aqam aYJnde ( Topkapı Tram. Cad. 65 
Cuma, pıuardan gayri 2 - 6 ınuayono
ha.neslnde ( Aksaray, Etem Pertev cc
oczasi arka sokılk 11 ) . 

Oparalör U-
Dr. Muamme.- Nurlrolo~ tonaıU· 

11 haııtalıkları m Utebasınsı. Harbiyede 
tramvay durağı karıısında No 65. Sa· 
1ı ve Cumadan mada bergUn 14·20 ye 
kadar. 

Muayene ha• 
Dr. Ahmet Vicdani •U:nl Vesnect 

lerde Letafet apartımanının 2 inci kat 
2 inci dnirealne nakletmlttir. Cuma· 
dan maada hergUn 8 · 12 ve U - 20 e 
kadar, pazartesi g'lnleri mocclntdir. 

Cilt ve :tÜMcvl 
Dr. Feyzi Ahmet ha1talıklar mu-

tahauıeı. HorgUn sabahtan akıama 

kadar Ankara caddesi Feyı.l Bey ban 
No. 43. Tol. 28899. 

' -------------
0 r. ,.._111 Tevf lk idrar yolları ha.• 

- talıklara birinci 
ıunıf mut.ahasalBl. Slrkool Muradiye 
caddesi Viyana oteli karııaında No. S6 
hergUn aaat 14' - 18. 

' 

Ö 
Frengi, Belao-

Dr. Ha)rl mer iukluğu ve Cllt 

haıtalıkları mutabaseısı. Almanya 
emrazı cildiye ve zOhreviye cemiyeti 
aıaın ndan. Beyoğlu lstiltlAl caddesi 
Ağacamll kıı.rııeında No. 133 Ilergiln 
Oğleden sonra. Tol. Beyoğlu 48586. 

D A 1 tldl 
ZühreY1 hHta1ıklar 

r. r 8 Köprllbqı Emlaô•tl 

han •sabık Karakq han,. No. 8 cuma· 
dan maada hergUn 9 dan 18,5 a 
kadar. 

Hvzlln hane-
Dr. Mehmet Halit elndo dahlll 

hastaları muayene 
fakirlere parasızdır. 

tmnda No. 1 

eder. Pazar gUnO 
Fatih parkt kar-

- ------------· 
DIŞ TABIBLERI 

Emlnö •Ü, Emlnllnl 
Cemal Ziya han 2 inci kat No 4 

Hastalarını cumadan maada hergün 
9,6 dan 18,5 a kadar kabul ve tedavi 

eder. 

Dlf Tabibi Saffel Ari Muaye· f neha•e 
Bahçeka.pıda Ertuğrul mağazası kar
ıısında Kasapyan hanı l inci kat. Sa· 
lıdan maada hergün hastalarını kabul 
eder. 

&t herırGn haalalannl 
H. epenyan kabul n tedavi eder 

Koron \'8 ıaire fenni ve dayanıklı 
blr ııurette yapılır. Beyoğlu Taksim 
Zambak ıokak No. 41 

-------------------------&Uleyman Faik Toklu Ojıu 

Bahçekapı, Solfimet Han, linci kat 
No. 2 ye naklotmi,tir. Horgün !) dan 
akşama kadar hastalarını kabul eder. 
~.,..-------~~--~~~----~-

Hu U 807oğlu, 
Muzaffer an imam aok. No. 
2 Nuri 8. apartman kat 1. horgUn aat 
9 dan 20 yo kadar, ve fevkal:\de ahval· 
do geceleri dahl_haııtnlarını kabul cd~ 

M. SAIT Yen'poatane caddeıl 
Vlora Han No. 11 

Pertembo ve cumartesinden maada 
bergOn 10 dan 18 o kadar hastaların 
>ıabul ve tedavi eder. -------

' 
1 (Sabık Cağal· 

BUny•m n atepan oflu Şark ec· 

zahaneıl ııahibl) Gedıkpaıa .Mtıs&lllın 
sokak numara 20. Kabul natıarı 9·12, 
2 den 20 ye kadar. 

Elektrik tedaYlıl, kron 
Sadettin pll•ln, altın damak veaa-

re. Arzuya muvafık yapılır. Sirkeci 
Muradiye caddui numara 26 birinci 
kat. 

.................................... ..r. __ 

Terzi •ekibe Haaımlac ter:r.lha· 
_ V •e•I Dlvaa7ehı 

bettekar ıokak No 2. 

Ömer LUHU Yevuız Ter:r.ı ha ne •L 
Son moda 0-

zeriııe tık ve ıarif kadın ve erkek 
elbiseleri eb"Yen fiatla yapılıyor. Yeni 
poıtahaue kar91sı rıda Erzuru ın han 
numara: 5 

MUHTELiF 
Halkın N•z•rı Dikkatine' 

Aari ve fınnt teotdlltl• Biga imallt· 
hanemizde yaptığımıı. sucuk ve sa
lamları mız, temizlik ve nefaset itlba· 
rile omsalslzdir. Bu iddiamız Biga 
hOkftınot ve belediye doktorluğu ve 
baytarlığının uıueaddak raporlarile 
ııabitUr. Toptan ve perakende eatıı 
mahalli Balıkpazarı Mıeırçarıısı kapısı 
karıısında 18 numarah cSucukçu ve 
salamcı Mehmet Ali• 

Pi O ~-~ Y•ngo itimat lf elerı ye ka-

kar birçok kimseleri zengin etml9tlr. 
Morkeıi Fatihte tramvay oaddeal nu· 
mara: 14. Şubesi Beyazıtta Okçular· 
uqı numara: 89 

Unlkum Şapka fabrlka•ı ~~ô: 
zerine ehven fiatla yeni foter, kadın 
9apkaları ve bilumum ıapka tamiri 
için . mUeaseaemlıl ziyaretiniz taur
ruf un uzu temin ve iddiamızı iabı.t 
eder. Bahçekapı ıekercl Haeı Bekir 
karııaında numara 84 

Tuna Şekerleme evi Hakiki TOrk 
teker leme• 

lerl ve her nevi mutena ve müstesna 
lOkı mamul4tı. Eminönü numara: 66 
Tunalı Haydar 

Kerdefl•r MeM.az••ı Teminatla 
il re idi na 

lııkarpinlerlnden mutlaka alınız. IO 
Divanyolu muhterlk sultan saray- r
ları ittisalinde 65 • S oıııl' 

Salıhk Hene. Sirkecide Kara d 
hilııeyinçelobl mahalleıl Kargılı sokak 
15 numaralı bet oda bahpe ve mutfak 
bir bap kAglr ev aatılıktır aynı hane
yş müracaat. 

Bono - !lul>adil, deyin sonedl 
muamelAtı. 

letanbul Balıkpınar No 6 aarraf 
Vasll 

Setlhk ••rvl agacı - 9 UA 18 
metre tulünde iskele n rıhtım lnıa· 
ıına müsait 69 adet aer•I ağacı satı· 
hktır, talip olanların Galata Yağkapa· 
nında Mustafa kAbya hanında HicJpza· 
de vo ıtırekfiaı tlrketlne mOracaatlan. 

Klrahk hane; Aluarayda Yusuf
paıada Arapmanav ıok:ağında No. 8 
7 oda blr sofa, bir mutfak, bahçe, su. 
Çok ucuz olarak acele kiralıktır. totn
dekllore mttracaat. 

MUrebblye; Uzun müddet Lon· 
dra yükeek 11nıf aileleri nezdinde 
mtırebblyelik eden Vlyanı'lı bir mat· 
runı.ol, bunda kibar bir aile nezdinde 
ınClrebb"yellk etmek arzusundadır. 

Adres• Son Posta E.M.B. rumuzuna 
tahriren müracaat. 

( ...... -- - ... -.. , 
Küçüle lldn Şartları 1 

1 - \Küçük illnlar) haftada ıld defa 
notredilir. 

2 - Bir ilAn boı aatırdan ılıarettır. 

Kalın yaıı iki satır sayılır 

3 ._ Her satır en 119ağı 4 kelımodir. 

4 - llllnla;ın lıeı satırdan fazla 
hor satırın lan ayrıca aı :1J4lci 
fiatler alınır. 

5 aatırdaa lba· S 1atırdaa faala 
rot illn•D her aatar lçla 
A71Jjı :.>() Kr. 60 Kr, 

ıs .. 803 " 160 .. ı 
6 ,. ısoo .. 300 .. ı 

...... ~~ ...... ::.. ... ~--=-··· ~ .. :..._. .. ..I 

~;!~~!!~. ~~!:!!~.~~~~~!ı:~ 
~ aatahktır. Kıztatında bakkal lsmall Ef. 1• mDracaat ~ 
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ETROL NiZAM SAÇLARI 
Kuvvetlendirir. 
Muhafaza eder. 

Uzatır. 

Kepekleri, başın yağlanma•nı 
•e kaı nmayı izale eder. Ecza-

nelerle ecza depolanada satılır. 

Büyük 

·TAYYARE PİYANGOSU 
2 inci keşide 11 Mart 1933 tedlr. 1 

aOvOK İKRAMİYE: 
3 s,ı ı ı Liradır. 

Dünyanın en zengiu ve büyük Piyangosudur. 
f-. -·· 1 1 b 1 ................. F 1111 oaaaaaa __ __.. 

30.000 Lira kaunan 23C)84 numaralı biletin Uç parçası latan
bulda_, bir parça•• Menemende Ye diğer bir parçuı Yal
·.açtadar. Dipr parç.Jarı sahlmamııtır. 

15.000 Lira kazanan 18500 numarala biletin iki parçan latan
bulcla, bir parçası lzmirde, bir parçası Adanadadır. Diğer 
parçalan aablmamıftır. 

ıo.000 Lira kazanan 3•98 namarah biletin llç par~ua lataobul
da, bir parçası lzmirde. bir parçaa1 Kooyadadır. Diier 
par~aları aatılmamııbr. 

İstanbul Birinci lflAs Dairesinden: 
Mukaddema ifllsma karar verilmiş olan Beyoğlu'nda Tepebatında 
Pera Palas oteli kar1&1ında Antikacı ve Halıcı S. Hayim Ef. 
hakkındaki ifllıın kalkmauna len Ye lfJAı kanununun 182 inci 
nıaddeai mucibince mahkemece karar verildiği ilAn olunur. 

Sadıkzade Biraderler 
Vapurlan 

KARADENiZ VAPURLAR 

iNÔNÜ 
Yapana p t • 

13 Şubat azar esı saat 

16 da ·sirkeci nhtımmdan hare
ketle ( Zonguldak. İnebolu, 
Ayancık, Samıua, Ordu. Gire
ıuo, Trabz011, Sftrmene_ Rize, 
Mapavri ve Hope) ye azimet ve 
avdet edecektir. 

Fazla tafsiJAt için Sirkeci 
Meymenet H- abada acen· 
talığına mtıracut. Tel 22134 y-. ______________ , 

OakUder icra MemurluOun
.. nı Bir horçt:ı.ıı dolay ı mahcuz ve 
kraya çcu lmesl mu~ arrer 15 adet 
«ı,ı koyunu n rn. 2. 933 +ar' bin• 
llıüsad i f paıar glln il saat 10 darı ı l e 
~ldar Osktl !ar Atpaz.arında aç ı k art
'-tma suretile satılacağından talip 
Olanların ınahallı nd e haı r bulund a
"ılacak memura müracaatları ilJ.n 
Olunur. 
""""---------

Zayi Tatb ı k mUhrumn kaybettim. 
ltimseye lıorcu ııı } okt ur. Yeıalainl 
hptırn.cağı nıdan e~kisi nin h0km1l 
>'oktur. 

Polatlının Eaklpolatlı klSyta•em 
Hacı Cem 

Zayi - Aake IİK tubuinden al
dıtım terbi• teakerenıl kaybettim. 
\' enialni alacatımdan hilımü yoktur. 
Şeblnkarahiaan:'I Çuı Uylndea 320 
doıtumlu SiJ' "Y 1an otla Mebınet ...._ --

Her c n tı her ne-ri •tlket lal119 
MATBAA " FABRıKASJ 

Telefoa -239H 

Is anllul alt1ncı lcr.. daıre
•lnden: Mabcu:ı n paraya çH·ril• 
aıe.i mulu rer nefla • kitaplar .... 
aaire 19-2-9.1.l taı ihine mOaadif pa
s.ar •inil aaat 12 • 14 de Beyotluada 
Tomtom maha leainde eakl Poloaya 
Jt:Dİ Ziyanurç k naa aokal1ada 5 nu
maralı AllabYerdl aparhrnan n n 3 
aamara!ı da reafade açı'c arlbrma 
ile aatıfacatındaa t lip u in m<ıha lin
d. laaaa i.u1un eak ıe a memu •na 
mOracaa la ı i ln o!unur. 

Ölçü Üzerine 
Fenni Kasık Falları 
M ıdf', lıarellk, f o rv .. 

dii9kU ıı lO~ l ııe 

Fenni 
Korsalar 

a.t11enler• aı~a 
._...., paden•lr. 

Eminönü: 
lamir aokaia 

TeL 2m19 
ZAHARYA 

OreopW.. 

T akliUariadeı 
ıak1111nız. 

ZaJI - Galata ltha lt .. mrl}69-
4n .ı ... o'datu•m 18.1841 ••...,.. 

"28-1-31, 108478 .............. ,. 
.._ .... ,. we 1-&32 tHlhli 

---·- •• ,.ı ·•••it .......... ... _. ,.uur. 
Balnrl&., faa.rlls .. 

Piyangonun Keşidesi Dün Bitti 

Bu Keşidede İkramiye Kazanan 
Numaraları Aşağıda Okuyunuz· 

On Dördüncü Tertip Tayyare Piyangosunun J irinci Keşidesi Dün Öğleden 
Sonf'a Darülfünun Konferans Salonunda ikmal Edildi Kazanan Numaralan 

. Aşağı Jaki Sütunlarda Bulacaksınız 

15000 Ura 1 30 Lira 1 

Kazananlar Kazanan 

18560 
10000 Lira 

Kazanan 

3498 
2500 Lira 
Kazananlar 

2511 
24669 
1500 Lira 
Kazananlar 
17854 
1000 Lira 

Kazananlar 
35252 14272 
35569 47632 
40887 22230 

267 15629 
41515 

150 Lira 
Kazananlar 

45588 17543 3742 
5332 21544 43980 
6462 5993 45179 

28576 28404 48360 
40181 7784 17993 
7662 11993 39046 

41035 48517 37214 
21448 35290 42766 
12022 4468 
13422 175'l5 
7428 6087 
8348 20243 

26313 20532 
32247 1923 
16089 26050 
11243 26553 
31567 

48808 
11445 
3685 

11084 
3818 
8199 

24699 

38311 
42506 
19737 
12686 
44626 
109t3 
11190 
40070 
14672 
47665 
18387 
33694 

2310 
18470 
48609 
3.!963 
17674 
7566 
4553 

36927 
3Y269 
16006 
33241 
35553 
13309 
18427 
21297 
11272 
45225 
6044 
2696 

35318 
5419 

4'0062 
4'2119 
34035 
30125 
46596 
32496 
33438 

3988 
26468 
12935 
27962 
43221 
31590 

4286 
12237 
17638 
30006 
12687 
47658 
24.J63 
26155 
49'll9 
42797 
10485 
.t6934 
17935 
.t3099 
16759 
20533 
16248 
44118 
47043 

DiŞ 
IBIPi 1\ ğra &arını 

2477 
23713 
26228 
35006 
15079 

10665 
6531 

29018 
14840 

107 

32548 
24130 
35447 
3\236 
38616 
375C6 

8582 
41933 
14029 
48728 
18356 
8608 

35537 
16137 
34184 
33552 

4479 

13301 
30209 
25045 
37753 
41006 
203l3 
14199 
33604 
47~81 

6351 
15329 
1732 

7686 
33587 
9687 

23451 
32408 
15675 
210l3 
30919 
246U9 

25073 
5811 

11331 
20426 
12313 
39'l5 

A'l6JI 
31881 
ı.r.c.47 

ao633 
29545 
21303 

9018 
10802 
19220 
19530 
38342 

4476 
35773 
37083 
46658 
19118 

21951 
48912 
2650 

44193 
. 48081 

25883 
13248 
2979 
3576 

33280 
324 

37979 

27991 
35608 
20565 
19580 

14373 
32385 
27560 

34315 
4334~ 
49750 
40363 

1003 
37327 
7345 

44983 

44882 
2077 

25186 
39565 
16718 
44446 

974 
26337 
42773 

8489 
3S371 
32152 

31517 
3297 
5015 

28.116 
15-142 
48588 
21035 

33588 
1931 
1969 

19200 
9412 

19352 
48884 
28847 
23435 
19778 

.aıss 
49859 
24326 
2686t 

9626 
44204 
46477 

8918 
46829 
24912 

22152 
13915 
33728 
38713 

17195 
46&52 
33913 

14859 
26617 
IM42 
14484 
38813 
12430 
26240 
11826 

45331 
35224 
26993 
5443 

41398 
39977 
4365 

33689 

6877 
12&1 

46307 

44809 
10693 
18776 

12149 
47fm 
210l9 

BAŞ 
Alnlannı 

FEVROZiN NECDET 
KacA•w.,.. 

AYBA'I 
aa.cal•rıaa 

M•lt\"I) eder. 
Her eczant"de hı.11unur . 

Romatizmarı 
Nakrili 

43455 
31541 
38874 
216.55 
38003 
39439 

5514 
39793 
35387 
49403 
47323 
8750 

38383 
37761 
13015 
~ 

56t 1 
16672 
49478 
2ı274 

48886 
2555 

21587 

50 Lira 
Kazananlar 

43659 
10875 
21201 
35202 
27100 
3~681 
40094 
10110 
8449 

11925 
6918 

32827 
767 

49224 
23992 
13300 

4842 
16390 
11703 
23376 
11255 
25433 
47567 

-

38125 
20923 
23442 

6189 
45371 
24176 
20992 
260.J.f 
356ı3 
20502 
26037 
8705 

49959 
33037 
10148 
49~52 
47587 
lç237 
8953 

34796 
350.ıtı 
8719 

25901 

772 
16868 
2283 

33391 
27174 
37843 
48148 
41825 
19512 
11873 
26596 
35528 
26987 
40413 
47776 
35740 

4346 
27506 
6990 

47056 
23214 
10008 
350'l0 

20000 Lira 
20 bin liralık mOkAfat ta fU 

yirmi numara araa1Dda biner lira 
olarak taksim edilecektir. 
24276 16190 17649 
46044 44826 37110 
5391 14233 3977 

14227 14Wl8 49352 
35728 42589 41461 

Amortiler 

20122 
49049 
12913 
16609 
13078 

Sıraıile ıu rakamlar çıkmıştır. 
(95), (44), (11), 
( 23) ' ( 22 ) ' ( 9 ı ) . 

ellerindeki biletlerin numaralan 
bu rakamlarla bitenler bugilnden 
itibaren ikifer lira amorti ala
caklardır. 

iLAN 
Bayramiç kazan Kazdata 

ormanmın Kobaldı hotamu 
kıt'aıından llç 1enede ihraç 
edilmek &zere beher kantarı 
on bot kuruı bedeli muharu
menle mDz.ayedeye çıkarılan 

11815 kantar çıra 26·2·933 
pazar gUnUne kadar tekru 
mOzayedeyo konmuştur: 661· 
7 J 9 No: lı kanunların ahkimı 
umumiyeai •eçhile mizayede 
ve ihale açık olarak yevmi 
mezkürda saat on beıte Ça
nakkale •illyetinde orman aatıı 
komiqonunda icra edilecefia
den taliplerin 1800 lira 1er
_,. YD'ma ...U lktlclarlannı 
.Werir ticaret od- YMikuı
DI •• bedeli muhammenden 
..... olmamak tulile Yerecetl 
bir ...Uk bedel miktarının 
,. 7,5 alabetlade temlaab mu
okkate tekllfnamelerinl kanu
•• mah8ua clalnsinde mesktr 
Uaale NatİIM kadar komb7oaa 
t••• .. tulDame ve maka.el .. 
aame1I i6rmek için de Anka
rada Orman müdüriyeti umu
ılDİJelİle latanbul Çanakkale 
wmu mlldlriyetleriae " 
Bayramiç orman muamellt m .. 
mmlutana •llneaal eyle-
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GRiPE karşı ASPiRiN 
Taklitlerden sakınınız. 

GÜL 
•• •• Yapraklarının 

1 

Yeni gömleklik 
çeşitleri geldi 

IPEKIŞ kumaşlarından yapdmıt 
gömleklerl 

&sene 
Eskimeden giyebil:rsiniz. 

IPEKIŞ'in gömleklik kumatları 
yıkandıkça gUzelleşir ve 

sağlamlaşır. 

·IPEKIŞ gömlelderi ayni zamanda en 
makbul hediyedir. Zevci· 
ni:ıe, biraderinize veya 
pedetinize iPEKiŞ'in 
h!ılia ipekten mamul 
•• müstesna bir 
rllzellikte ve sağ
lamlıkta dokun
muı kumat!arm
dan yapılma, 

ı6mlek hediye 
edebilirsiniz. 

lpekiş gömlek dairesi her zaman enuinize amadedir 

. : ' ·~ 1. . _:;:.,.,. ,,. ' . : ı.' 

Babranı kaldırmıya 
yardım etmek maksadile 

SAT i E 
Ayda 40 ila 80 kuruşa vererek 

3 6 ay vade ile 
2 den S sortiye kadar küçük tenvirat tesisah 

' icrasına karar vermiştir. ~mm---•' 
-------------------------------------~---~--------

Ziraat Vekiletinden: 
V ekilet fidanlıklarında yetiıtirilen k6kltı, aşılı köklll Amerika 

uma çubuklarile m.y•a fidaolan ttlkenmit olduğundan daiıtma 
itine nihayet verilmittir. 

Fidan isteği hakkında devam eden mtlracaatlara muamele 
yapılamıyacakbr. Keyfiyet alAkadarların maltlmu olmak Uıere illa 
olunur. 

Zafiyeti umu111iye, iıtibaaıılak Ye kunetsizlik balltanda blyOk 
f•ide •• teairi 16rDlen: 

FOSFATLI 

Şark · Malt 
HULASASI 

kullanınız.. Her eczanede satılır. 

cazip ve göz 
kamaştırıcı 

rengini 
Siınon Kremi pudratı 
ve •abununu muntazeoman 
iatimalile temin edebılirti
nlı ki bu suretle cildin te
mizJenmuln i yumuşatıuaaı 
n bulenmeal g ibi ilç mak
aadan husu'üne yardım •der 

CRİME 
SIMON 

(KREM SİMON) 

lstanbul Aellye mahkenıaal 
OçUncU hukuk dal .. eelnden: Vl· 
da hanımın Neaim Ef. a eybine aç• 
tıtı bo,anma davaamın tahkikata 
bilikmal vrakı dava milçtemi mah• 
kemeye tndi edilmekle muhakeme 
gunil olarak 4 mart 933 cumarteal 
uat 14 tayin edilmiştir. Yevmi mez .. 
kurda g'elmediti takdirde gıyaben 
mtıhakem•y• devam olunacata ll&n 
olunur. 

Dr. A. BUTiEL 
~•raklSy Barekçl hn~ı sırasında No. 34 

Son Posta Matbaası 

Sahibi ı Alı Ekrem 

Netriyat MildOril c Haltl L6tff 

KUW 

Şuat il 

komprimeleri kullanınız 
1 

- Di~leriniz 
ne kadar ~üzel! 
Kangi macunu 
Hullanıyor;:,unuz ? 
- RADYOLiN azizim 

RADYOLiN 

1 

CO.LUMBİA 
PIAklarına yeni okumuı oldutu 

TÜRKÇE KURAN .. .. 
TURKÇE EZAN 

Plakları sabıa çıkanlmııhr. 

PARA-J'ERVET 
KUMia ARA.DAN 

DO.GAR 


