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Siz Ne Fikirdesiniz? 
Bu iki Genç Kızdan Hangisi Daha 

Güzeldir, Bize Bildiriniz 
dU Uncel rlnizl 

bize bildiriniz. Bu hu· 
u takl dU Unc 1 rlnizl 
im ve dre lnizle ya

zar k bir kt ım halkın 
eks riyetin nlatmıya 
çah acağız. 

Karilerimizden : 
- Feri ha Hanımı mı yokıa, 

Nazire Hanımı mı daha gOzel bul· 
dakları hakkında ıorduğumuz su· 
ale dnn posta ilo birçok cevap 
teldi. Ve bu cevapl rın azim k· 
1 riyetl de, ilk iki gOn ıabson mll· 
racaat ettiğimiz zevattan aldığımız 
cevapların bilAfına ol rak t m • 
1b n F eriba Hanımın lehine çıktı. 
F kat: 

Post ile gelen cevaplann bir 
lrıımınd maalesef ıarih adrea 
~oktur. Halbuki aazete tamamen 
bitaraf bir anket yaptığım a-aıter
tnek zaruretindedir Ye bu •aruretl• 
ielen cevaplann adresli olmasını 
lıtemek mecburiyetindedJrı Bina 
•~aleyh lcarilerimlzdeo bu dilefj. 
ltlızı mutlaka nazarı dikkate al
llıal rıoı ric ederiz. 
b Dun S(elen cenplara ıelince 

unlan zarflan ile birlikte maİba· 
•da saklıyoruz: 

Muhtelif Mütalealar 
F "b en a Ye Nazire hanımları 

Yakından tetkik ettik. F erihe Ha-
tıırn • 
lt"b .••ma, zarafet, ve rUzellik 

1 arıle N · H •dil . azıre anıma kıyaı 
.,. ~rniyecek der cede ııDzeldir. 
~.er angi bir hakem heyeti huıu
·~nda F "h H le erı a anımın muhakkak 
•tana - k cagı anaatindeylı. 

fı.zet, Hakkı, Oahlt 

* Reıimle · b k Punı. F . nne a arak aöyJiyo-
lllınd erıha Hanım Nazire Ha

n daha güzeldir. 

Be Ömer 
nce Feriha Haoua Nazire 

..... 
Naire 

Hanımdan daha ıtızeldlr. 

• Feriha IJanımlar 

BulQıt 

* MUıterelc kanaatimize 18re 
Feriha H. tip itibarile ruha daha 
yakındır Ye birincilik onun hak· 
kıdır. 

Fatihte park karoııııoda 16 No. h 
lokantada• Muabfa, Ali, HOseyın, 

Haııan MOnfr, Muhiddin, Oemal, 
Hıtseyln. Şaban, Arif Hikmet 

yakından g6rd0m.. Şimdi burada 
baılıyan iki ıtızel dedikoduıuna 
alAkadar oldum. Her lld ıtlzell 
de uzaktan 16rdllm. F erlba Ha• 

* Kanaatime göre F erib 
gUıel, fakat Nazire H. 
baıka v daha gOzel. .. 

nıma güzel dememek için hlçhli 
aebep yok. Fakat, Nazire Hanım, 
çok dOı,On TDcudO, didinin ren
gi, yDzOndekl hatlann barizliği, 
bakışındaki teıir itlbaril bana 
Ferih Hanımdan daha mDeuir 
geldi. Muhitiml t ıkil den 1an'• 
atkAr arkadqlano çoğu d bu 

H. da fikirde. Artık bu bakik te k rıı 
daha yenid n intih ba kalkışın le • 

Fat bte Macnrkılrde9ler cadde· 
inde 65 No. d Omer 

* Evvelki ıene dnnya gtızell 
aeçilirken ben ATrupada idim. 
Bir &'llıelln nHıl Hçildiiinl çok 

mesele etrafında lüzum uz bir 
elvele uy ndırmak f d dır ı n• 

ned rlm. 

* Kadıköy : HAml& Nuri 

Hnı yln Danlı Bey (Milli lkb· 
(Don.mı Q uncu 1ayf1ıda) 

"Sizce, Doktorluk yapmak; bakını 
, fuzuli para kaıanmrı.k yani bir nevi 

hay t ve 11bbat Uzerlne ihtl ı Ar yap
maktır. Ve onu bu b ktnı kazançla 
halktan det& gasbedfleo paralarl 
muhteıem ap rtımanlar yUkaellyor, 
zlm servetler yapılıyor, ve b(Jt(Jo 

bunlar iktıeadt aı ıntı içinde bunalan 
halkııı gözüne sivri birer ok gibi 
b t rak herkesi ıiotrlendirlyor.,, 

Yuıuf Ziya Beyefeodiı M m• 
leketfo mllhim v mllnevv r bir 
ıllmreaiol mUpbem lf d l rlı ı•· 
hıs, k'a, bAdise zikretmeden mU· 

, temadiyen hırpalamağa kimsenin 
hakkı olmadığını dnınnmiy mec
bursunuz. Ve lıt ben bu h k· 
ııdığınızı ıize bildirm k için 
ka11mızdayım ve ıoruyorum: 

Haksız pua k zanan kimdir? 

Doktor 1 rahim Zati ~ 

H yat ve ııhhat Oıerine lhtikAr 
y panl r kimlerdir? Size ve iz
den iki ıfitun öt de yazan P ya
mi Beyefendiye ornyorum: 

Hangi aparlımanların tem i
leri kemiklerle karıımıştır? Dok
torl r tabirile kimleri kaıtediyor
sunuz? Açık konuşunuz! 

Eğer bu tabir isti nas z olar k 
( Devamı 10 uncu snvfada ) 

Dağda Ba ı 
B 

Nefi Bir KUçük Roman Yazan M. T. 

"Dağda başladı bağda bitti!,, de eski ve geni 
sevdalar arasındaki uçurumu göreceksiniz 

Pek Yakında: Son o a' a 
--= 

Havadan Gelen Kısmet 1 

- Ba ın ne oldu yahu.. 
- Şu karıılu apartımandan bir yirmi beı kuruıluk attılar, akal 

ıibi bqama çupb.. 
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(Halkın -~esi J • 

Arkeoloji Enis
titüsü Açılıyor 

Ankarada bir milli mnr.e, bir Ark& 
olojl eofııtltnın açılacaktı r, bu bu· 
ıoııta halk1m1ı diyor kl 

Nişanlısını Tehdit Etmiş! 
1'aı1l B. - ( Cinci meydanı 28) 

Saltanat devrinde bizim her t•Ji• 
mla gibi, lıer ıeyimJzden ziyade tarl• 
hlmhr. de ihmal edilmittl. Sultanlar 
parlak ·n göz kamaıbrıcı tarlhiml.r.in 
Bnüae icara perdeler örterek Türk 
tarihini yaln ı ı ıahıılarında görmek 
n a-6.termek lıte7orlardı. ln1olibı· 
mı.r.ıD mühim ve en kıymetli bi.r.mot· 
terinden birlıi da kunatli bir tarih 
hamleal yaratmıı olmaaadır. Tarihin 
meba11 va anaaı olan aıkl eaerleri· 
m ia de tarihimiz kadar ihmal adilmit
tL Maarif Vekilatf timdi Ankarada 
bir mflll milze ve Arkeoloji eniati· 
tüıü açaeakm:t- Bu mfibim teıebbOıil 
marununi7otla karıılarım 

* Osmam B. (Diunyolu 81) 

Ma:alılnl bilmlyen, muillnf ınma
yen milletler piç, türeyen milletlerdir. 
Bixf m yaradıbıa kadar uzanan aıil 
tariblmlır. -yar. Bugllnkl 1urdumua 
aıkl dedelerimia Etilerin eaerlerfla 
doludur. Fakat bir klir taauupla 
bunlara keadimi.r.a mal atmemlıiı. 
Şaah bir maır.'71 lnklr etmiı'.r.. Şimdi 
Ankarada açılacak milli mOza b<itiln 
baa?arı toplayarak tarlblmlzfn lor 
metil melıam.-ini 1ok olmaktan k.u• 
taracaktır. 

* 
Farlt B. - (Sultanabrı.et Oçler 7') 

Maarif Velllletl bir Arkeo!ojl 
.. ktebl açacakmıf. Maala1ef bizde 
mllll bir mllzocilik yoktu. Yetiımok 

lıte1ealer de teıYik rörmemlttL Bir 
Arkoolofumiır. bile yoktur.MaarU Ve
kiletı bu mQblm kuıuruıııuzu •• nok-
1anımızı ı3rdütü için ıayanı tebrll. .. • 
tir. 

Ticaret Odası Kongresi 
Ticaret Odaları latanbul mm· 

taka kongresi martta toplana• 
aktır. Şimdiden hazırl klara 
başlanmıthr. latanbul Ticaret 
Odası da 933 ılmeıi tediye mO
•azenesi için malOmat toplamak
tadır. 

Bulgaristandan Bir rt.Uracaat 
Bulgariıtandım bazi firmalar 

İhracat Ofisine mUracaat ederek 
Türkiye, den zimpara kağıdı almak 
istediklerini bildirmişlerdir. 

·Duvar Yaptırılacak 

Buğday Fiatı 
Fazla Mal geldiğinden 

Bir Miktar Düştü 
Don Anadolu'dan lstanbula 

yirmi yedi vagon buğday gelmiş 
ve iyi malların oh.kası alta ku
ruıtan yedi kuruş on paraya ka· 
dar sablmııtır. 

Üç, dört günde:ıberi fazla mal 
geldiğinden buğday yirmi, yirmi 
beı para dUşmilştUr. Arpa dört 
kuruş otuz paraya kadar Htıl
maktadır. 

lspanya'ya ihraç için çok ince 
tiftikler Qzerine biraz muamele 
olmaktadır. Afyon, geçen haftaya 
nazaran faa1iyet denesine girmiş· 
tir. On beş sandık< kaba, yüı 
kadar da ince afyon sablmııtır. 
Afyon fiatmın yükselmesi bek
lenmektedir. Bugünlerde yapağı 
llzerine o kadar muamele olma· 
ml§tır. 

Stadyum 
- -

Yaz iptidasında inşaata 
E aşlanacak Mı ? 

Belediye 1933 bDtçesine ıebir 
stadyumu için 15 bin lira kadar 
bir para koymuştur. Öğrendiği· 
mize göre, önümüzdeki yaz ipti
daaında stadyumun inşasına baş· 
!anacaktır. 

Bir kaç gilne kadar stadın 
yapılacağı mahal dahilinde bulunan 
evlerin iıtimliikine başlanacaktır. 

Belediye buralardaki ev sahip
lerine birer ihbarname göndere· 

Gaz ve benzin depolarından rek, ebniye kanunu ahkAmınca 
ıızan ye boşaltı!ırken dökiilen bir ay zarfında, bir heyet tara-

Avusturya 
Takzmı 
Haziranda Maç Yapmak 

için Buraya Gelecek 
lngiltere takımını büyllk bir 

muvaffakiyetle yenen Avusturya 
milli talumı, önümüzdeki haziran
da şehrimize gelerek iki maç 
yapacaktır. 

Avusturya federasyonu reisi 
Hügo MayLler fe~erasyonumuza 
muvafakat cevabını vermiş ve 
maçın 2 haziranda yapılmasını 
kabul etmiştir. Ancak federaıyo
numuz bu hususta Avusturya 
federasy onuna takımda 3-4 bey
nelmilel oyuncunun bulunma11 
lüıumuııu da bildirmivlir. 

Piriç Tac:rıerinm Temennisi 
Yeril prinç tacirlerinin hemen 

hepsi yakanda lktıaat Veklletine 
müracaat ederek yerli princin 
korunmaıanı istiyeceklerdir. Piya
sada fazla yerli pirinç •toku 
bulunması ve mahsulünde bol 
olması pirinç fiatı l\zerinde mll
esıir olmaktadır. Tacirler VekA· 
Jetten ecnebi pirinci ithaline 
mliaaade edilmemesini temenni 
edeceklerdir. 

Ma~rife Ait Vesikalar 
Maarif V ekli eti mlUga Maarif 

nezaretine ait eıki evrakı tetkik 
ve taınif ettirmiye karar vermiş 
ve bu işe vekilet evra" kalemi 
mildilril ile tedrisat müfettişle
rinden Ömer Lntfi Beyi memur 
etmiıtir. Bu •uretle kıymetli bir 
takım evrakan zayi olmaaına 
meydan '*erilmiyecektir. 

k f 1 k d fından tesbit edilen fiatf erle evJc-1 11mlarııı uzun mesa e ere a ar Cel"I Bey·ın Tetkı'kları· 
h rini tahliye etmelerini bildirmiştir. a 

ak1p gitmesi ma zurlu görüldü~ll lktasat Vekili Mahmut Celil 
için belediye bu gibi gaz ve ben- Bir Maarif Tayini Bey dilo öğleden sonra ihracat 
zin depolarının etrafın• (70) san· Edirno Muallim mektebi mil- Ofisine Sı?elerek bir müddet 
t im kadar yllkseklikde birer dilrll Raif Necclet Bey Gireson mUdür Cemal Beyle görüşmiiştllr. 
duvar yartırılmasına karar ver· Maarif mUdürlilğüne tayin edil- Vekil Bey Ofısten bazı malümat 

İki Bahtiyar 
Onnik Ve İspiro Efendi
ler Üçer Bin Lira Aldılar 

Ev•elki glin ve dua çekilen 
T ayyarc piyangoaunuo bnynk 
ikramiyesi olan ( 30 ) bin lira 
Fenerde, Fener patrikhanesi ha· 
demelerinden İspiro Efendi ile 
Galata'da aaraf Oanik Efendiye 
ç kmıştır. Bu iki bahtiyar llçer 
bin lira almışlardır. 

Kendisile görüıen bir muhar
ririmize lsr-iro Efendi diyor ki: 

,. - Tayyare piyangosunu 
aenelerdenberi takip etmekteydim. 
Bir kaç kere amorti aldım. Fakat 
bir tllrlU dolgun bir para ala

mamııbm. Nihayet bu keşidede 
birinci mlikifata kazandım. Bu 
paranın bir kıamile bir •• ala
cağım.,. 

Hileye Karşı 
Yeni icat Edilen Makine 

işe Yarayacak Mı ? 

Günün Tarihi 

Yazdığımız 
Doğrudur 

Belediye Vergileri için 
Yeni Bir Layiha Yok 
Bezı razeteler ba.r.a yeni belediye 

Yarrfleri ihdaa edileceti ve baza ver
g lera zam yopılaca~ hakkında Da· 
biJi7a nkiletıuce bir liyıha hazırlan· 
d tını 'Ye bu liyıhanın bir auretlnln 
lıtanbul belediyeaine gönder ild iğini 
yozdılar. B iz dün bByıe bır )Ayıba 
haıarlannııt değildır, dedik, buna r•t• 
men bili eaki haberlerde lırar eden .. 
Jer Yardır. Dün bu hu•uıta keadiaine 
m6racaat ettitimlz Belediye Rebi 
Munlni Nuri Bey tunları söyemiştlr. 

• Bayle bir Jiyıha yoktur. Dahili
ye "Yekiletl baı.a noktal n azarlar hak· 
kında bizim de mütalaamn:ı sormuı· 
tur. Bisda c:eYap Yerecef İL " 

?ün de haber ve.rd "ğ miz gibi be
ledıyede bu liyıhayı tetkik için ayrı 
ayn iki komlıyondl teıkil edilmlt 
detlldir. Vakit buldukça bunlar tet
ki.k ed liyor ve cevapları hazırlanıyor. 
Bır haftaya kadarda nkilele iÖnd•· 
rılecekt r. 

Hararetli Muame!eler 
Para Bonaaında milhim bazı ea· 

ham 'H tahvilat ü:r.er"ne hararetH 
muameleler olmakta ve fiyatlar yQk
ıelmektad i r. DOn D iyunu muabhlde 
65,5 mllme .. 11 Anadolu58,70 Anadolu 
ta~pllta 46,70. Rumeli ' mendife.ri 
7,:ıo, Aralan çimento 12,70 den ma· 
amele •örmOıtOr. 

Tayarecilik Mektebi 
Memleketimiz.ele •ivil tayyareclll

j'ln inkiıafı için çahşan Vecıhl Beyin 
ı vil tayya reciler mekteb.nin p ek ya
lunda açılacağı haber ahnmışhr. Bu 
makaadı temin etmek için ayın oa 
allınca Per4embe gGnQ ak9amı Kadı• 
kByde Süreyya ılnamuında bir balo 
verilecek n halka bu makut bah 
ad itecektir. 

Şehir Meclisinde 
Münakaşalar 

l>arOlbedayl bltçeılne konan telif 
hakla tahaiaata tamamen aarfedilditl 
için C2ı bin lira munta:r.am tahılaat 
kabulO hakkındaki daimi encümenin 
mazbatası taavlp edildi. Geçen ııme• 
ye nazaran bu ıene kAnunuevnlin• 
kadar Darllbadayl b&1ılahnda ( 17) 
biD lirabk bir faı.lahk ıörilldütil e•• 
babı mucibe olarak aikrediliyordu. 
Bundan aonra mütekait ve yeti mlerİQ 
maapnı verebilmek için (5) bin liralık 
bir mOnakala yapılması hakkındakl 

tek' if kabul edildi. Türklere iltica 
ederek fatanbulda vefat eden meıhur 
Leh milli ıalrl Adam V;onuiç namı-

na •çılan ıokatın iımf ıon numarataj 
i•iıada Hanım ıokağına çnrildiğinden 

babaederek Turİn% klup Be!ediyeye b1f 
mfiracaat 7apmııtır. Daimi enenme• 
nln bu huıuıtakl teklifi Mülkiye en• 
cilmenlae ha•ala edildikten ıonra be .. 
led yenin 931 kat'i heaap rapprunuıa 
müukareai.ıe reçlldi. 

Rapor aza araaında uzun mOnaka· 
.a kapu111 açtı. Mehmet Ali, Eml• 
A·ı, l.mail Şevket, Galip Bahtiyar 
Beylerle Tevlik Salim paşa ıôı aldı
lar. Belediye Rei11 Muavi ıi Nuri B•J 
bu muhtolıf noktal nazarlara kunca 
cevap verdi. Nuri beyin beyanabna 
göre 931 senesinde beladiyen;n mu• 
hammen varidatanın yüzde {90) nın• 
dan fazla11 tabı ıl edi miştir. Nuri 
Beyhı i:r.ahatı kili i"Örüler ek nıadde
lerln ayra ayrı müzakeresine karar 
verildi. Pertembeye mecliı tekrar topı 
lanarak raporu madde halinde tetkik 

• t ' ict •o'!'l•;r. mi ,tıı·. m ş ır. ~ 
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SalAbattin Sami Bey isminde 
bir zatın bütün mayiatta bile 
yapılmasının önüne geçmek flzere 
bir alet ihtira ettiğini yazmıthk. 
Aletin tecrübesini yapan Belediye, 
bunun esnafa kabul ettirilmesi 
için elde bir kanun bulunmadığını 
ileri ıfirmUı ye bu fikrini İktıaat 
Vekiletine bildirmiıtir. lkbaat 
Vekilcti eletin tatbik kabiliyeti 
olup olmadığını araştırmaktadır. 
SalAhattin Sami Bey bu hususta 
S bbat Vekaletine de mllracaat 
etmiştir. Bu zat yakında Anka
raya ~iderek Sıhhat VekAletinin 
mütebaas ı memurlan huzurunda 
a1rt inin tecrUbesini yaoacakt•r. ve mQnıkaıa edecektir. 

• 

F aru~ Nafiz B. - Güzellik 
mnsabakası, dedikoduıu aldı 
rllrüdO Haaau Bey •.• 

.. _ Kimi bu taraf, 
.... Kimiıi de ıu taraf haki.

dır, diyor .. 

.... Ayni zamanda ( ıöı ara• 
mıada ),gazetelerin tirajı da bu 
.... n.· ile yiknldikçe' yük1eldi. 

Huan B. - Bu meHle m•Y•" 
•uıluktan, kalemi elinde uyuY~ 
muharrirlerle karilcatDrjıtler• ~I' 
radı lhtadım •• 'Bll'ail birlla, ,0° ttl' 
ba deum eteia d• blrH çalıt••• 
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Mrindericatımızın çolclu
lundan dercedilememiı-

6~ ' 

Darülfünun Divanı 
Dün Bazı Tayinler 

Yapb 

Darlllflloua Dl•am dla top
laamıt. ec:zaca elitçi mektebi mle 
•rlDğDn• mDdllr Tekili Mahir Beyi, 
tap fakllltul fizyolojı muaWmliibıe 
Ankara HllkGmet Doktoru Meb
••t Sadi Beyi tayin ıdmit. 
Fen F aknlteal nebatat mDderril 
•uavinlitin• Emin, uauml kim
,. mllderria muaYlnllğlne Tabaia 
btttı, elektro· mekanik mllder
rla muaYlailip• Kadri Be1lerla 
de Yeklleten tayinlerine karar 
'-rilmiftir. 

Sa balı 
lc.aranlığıntla 
Uçan 1aggare 

Bu ubab phrimiz afakında 
kanatlarında maYI elektrik ,.,... 
'- yolca tayyaruiain pdip rell-
11 ifidllmifllr. Gece ..terlerine 
~ olmaya f8hrimİ• balla ... 
laab karaal pdaki bu ta~an ... 
'-mi biru merakla HJretmitlw
dlr. 
Otreadi~ tir• bu ta11are 
~o Ebprella AtiaaJ• aefer 
hpaa tananaldir. Ola ,_. 
'- yapmamı1t IMlıöa o P°"' 

telifi için biru erken 
~ ... fakat yolda ,... bir 

~iallNldalarak Klcllktek••• 
it.rinde reriye danmlltttlr. Saat 
hdi buçukta ha polta bqlra 
\lr tan .. u. 1apdmifbr. 

Sun'i Telkih 
Haralarda at aetliaiia lalllu 

lllia Japdaa ama'I telldhlerde 1eal 
.... aaal balUD1118ftar. S. umllM 
'-tlaildaclea ..... ...... ... 
~ aeticel• almacata ta•la 
... ektedir. Tecrlbeler• bqlaa
'-ltar. 

ihtikar Yok 
VU11et batikln Tetkik Ko
~a eaa Batisi hakkmdald 
Li..~ bm bitlnalt •• ftatlerde 
...,..... ~karar Y•nDİftlr. 

Tuı Primi 
ıtııı...a '1..ıeket: daldliade bamrlaaaq 
~ ...... ,.,.., •• •eJllaler 
~ edildiil ...... aarfe_!lll• 
lılııL kilo ta bapu ti.. kurut 
- ... ..u.c.ktir. .. tak6'cle .,. 

::::.... ---·- lmaHPt .(im olacaklar. 

Avuıturya - f 'lnll 
Fılbol Maçı 

~-.:. ıa - Dlla Stade de 
~ 'da blahalık bir Hyirc:I 
~ 1apdaa fatbol 

~ ..... .....,.. takım ...... 
... ,. • ,,.. .. tala-.. ................... 

2 1 1 s z s ? 

imli Makale Sö un. Kısa 

Garp •ecl .. t,etlal ,ı,_ ejdeen Makla• AYrUpa Ye Amerlb .. ldae Nyeıinda ba ... kl H.&J•7' IMaldalu. 
Fakat timdi .. maldauln ella .. dlr nalyette lall,Ol'lat. lleclwlret llemlnl telacllt ••• lfılalllır, balar .. YUl1etl 
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Biz ıarbla baılakl yal1etıala O.et abr U. propa~ plaah Wr 1U•Jl ı18teml kuraWllrHk, .. ejderha •Yletlae 
dw keacllmbl kartara Wlrla. 

• SON TELGRAF HABERLERi 

İlk Tahkikat Bitti 
Müstantik Tahkikab Bugün Başlıyor 

Yeniden Üç· Müezzin Tevkif Edildi 
Bana,. 14 ( Huul1 - Maznunlar hakkındaki larıa inine ilk defa Maarif mlman Nedia a., 

tahkikat bitmlf ewakın ıon defa tetkikin• bat- çaklDlf •• 6jlı tatili dola1ılilı htık6mette ld ... 
lanm11br. Bartın kfmıe dialenmemiıtir. balanmadatıaı ılrerek kalabalıta çıkıtllllf= 

Muzaffer Beyin yerine Konyadan gelen Sadeddin " - Ne Yar, ne iıtiyvıunuı? Sizin yapbtıma 
Beyle muaYin Fabrl Bey aabalatanberi tetkikat ile C': dejil ml?Hnkamete ..,._ illl pliair? S..eluee 
•9ftuldarlar. Kly lmamlarıadan birile iç kiti d6kerek koca bir -lalnllp 1apblr, • 1!111 bll 
claba tahli7e edilmittir. kafada rfdiyonaaul " Demiftü'. 

Bana mukabil Slleyman. maranıo• Mutafa, bit- Yobular k•ac:lili•• • his rallla deiilb. arb-
Yeci Oımaa ilimli iç mllenla claha teYif •clU•iftir· maadaa ıet.a laalk Yar .. di1• anp ....... erdir. 
8ualarm açları ramuaa IODUDda kendillkl......_ Ba •racla polla 1etlfmlftlr. 
euaı Arapça okumalarıclar. latanbal, 14 - Hanaclaki lalcllae clola,..U. 

itten el çektirHea Mlddeiamuml Sakip S., •emleketia bl'r tarafından Gui Huretlerlaı ...... 
:kt.,~araya plcll. .. ,....rde mld.Eaumı ,.,.. 1elıraftarlan ıelmektedir. 

IUdiN tallldlrabaa .ıt evrak 1ana mlatantildite Din de Af,oadu, Şiryandan, Geboaclaa, Kaa.. 
YWlleceldir. do, Oftan, lalahi1ed•a. Bordarclaa •• .... Wr-

Bana laadilUinde bugtlne kadar ,ı.rı kalaa bir eok Jırı. belediJe, farka n halk eYlm nlllerUe 
nokta vardır: Hlktmet meydanına ı•I• 10• aençlik tepkklllerindea tellfallar ıelmiftlr. 

Ankara' da 
Mevsim Hutahldarı 

Bi.ıu Artb 

Aakar.. 14 (ffu....r) - Aıt-· 
karada kabakulak, bota• •• l'iP 
butabldan artmıfbr. Y tnifehlr
dekl Mimar Kemalettin mektebi, 

b9-111la ... betle jatil edilmiftir. 

Yumurta lhracab 
Aakara, I a (Hu•ual) - Çekoe

lovakyaya yumurta ihraca için bir 
makaYele J•pılmııtır. Bana ı6re 
Çekoalo•alrya 'ya daimi murette 
•• hiçbir kayde tabi tutul..ak· 
a1.11a 7amurta RYkiratıyapılacaktar. 

1 Ga;i Hz. 
R.wc.....,a..•ooa ........ 

earapa4alsl ...... 16"oları114a •..-
pi ol .... !ar, ...... lcadar dapn,_ .. -. ... ..... 

Dla ............ , ... .... 
defteri•...... ı .. alaaaals 8'1Ntile 
Gaal H• la• .,., taahnat •yl••lt-
1 .. ir. • 

Din ,... Ga-' Ha. Arna•atka-
Jlacl•kl ...,_ ,. .... latrif .-.11 
bü •lddet ıd HMt .. ,.,...•tlardır. 

Meclis Reisi 
Ankara. 14 ( Huaaaı )-BG)'lk 

MiDet Meclili Reial Klzım p ... 
birkaç al• kalmak &zere lataa
bala hareket ec:lecektir. 

Çin'de 
Zelzele Ve F eyezanlar 

Oldu 

Loncln, ra (A. A.) - GarW 
Kaa - Soa'•• ..... ......... 
...... Wr ........ ....., ....... 

Zeluleahı netlceai olarak ..,. 
ba ıWea feyaaalarclaa birçok 
kl••ler llmllft&'. . 

Bir Katil Tutuldu 
lsmir ti ( Haaut) - Kltala-

1a • J!ahk.. Utlmda iç HD• 
ene! Nazif Bey aclh bir uta 11-
cllrea Ernrumlu FazL butla 
ubata tarafmdan yakaJa11cll. 

/STER /NAN 1 TER iNANMA/ 
••tlrt•• ~ ...... Her ................ itı- ,.ı .. 
9'1• ...Utlell Ue • ..., •• halar, ........ ...... 
teAltleW RJ• ....,... ...., ••• ..._~la· 
rı11 pake8.ı6. O.tai lfla .,.._. ...,...._ ...... 
ise. ....................... .,. 

Po.ta , • ......_ ~ ....._. •...wrca •oat ... 
... •~la ta••-- tatWk .........,... arbk 

Güzellik Müabaluuı 
Etrafuula 
Miina!uışalar 

,_ ________ A. E. 

. Gllzellik mllubakua ıtrafıncla 
pkaa ıoa lılcllaede Cumhuriyet 
psetui Jall heyetiaia olm
blle, idare lae1•tlala laalrikl Yui
fulal kamyarak ppbiaaa kani 
d•lillm. 

* M-l•JI bllmlJ• 1oldar ı 
Mlaabakama aetlcal illa edlliace 
haza dillerden fiddetH bir ltlra 
kopta ft birlaciJiiia ( Feriha ) 
Hammm halda lkea ( Nmn ) 
Hıaıma YUildijl iddia edildi. 

- Niçin. neden? dıdller. 
:.. ÇDnld CamhaıfJet: pat811, 

f1I Y•J• ba aebeple blyle late
mlftlr, cınba werlJcl. 

Bittabi dlflnmıt ......... ı 
- ş. Y•J& ba deall• .. .. 

acaba ae olabWr? 
ilk dakikalarda diller titncll, 

daclaldar kekeledL •ıımaflla ba, . ......... 
~ Çinici ( Nan ) Hum 

blrlaclliii bmdıla takdirde 
me•'ut bla Ura aıralklfab .._,.. 
cajam ntlebdftlr de •dal 
denildi. .. 

Cumhuriyet ........... b• 
ldcllara •erdljl anp tek 1ı.u .. 
Uı bqlaflllfbn 

- Ke~likl 
v. kat'ı bir ce.ı. ...... 

mittir. 
- Me•'at bla .. •lklfat 

iki .... bd. Nuln Haaıma 
werileoektlr. 

* ( Camlaarl1et J la ••iN ball-
dan ibaret deiUdin Arlraclap-. 
oturup ba lfia bir tahlilini yap-
mıı n dit• pzetel..ıa bu ... 
••• etrmnda kopardaldara 8'
ıeltblD bir ı•ns •• laa•tt• ..... kwatla• .... 
..... lclclia ........ .... . • .... i:C. o.....,.. 
laeaabma bir mu•affaWrettlr. Her 
·-· 1apdcLta ............. 
tikçe allka,. mucip olmakta. _. 
... arttırmakta, tlt- arka ........ 
latlwadırmaktaclar. 

ltt• beal: 
- Camlaari1et ıuetuiala 

idare bqetlm Yuif.W yapm .. 
mıkla ......... ,. .nedea ... 
bep te badur. 

Fillaaldb ha iddia clopa -
Camlamiyet ıuetlll ldaN ...,._ 
tinin derhal yaza ...,_.... Jab.
lamuı •• ba heyete .. ubrı.i 
JUclarbum llllacla -·····ld ......... , ... aabaka•• ,..... ,.,,... .. ... 
w .................. ... 
................. ıı • .-.. 
rlal tatmba ........ .. ... 1aa.,. ,....... iti-- ,.. .... 
baflı1•cai& 

Bu karara te.,_ etu ıtla 
mldcletle mllabakap pecelde
rha ,...lllerial~otm 
... mlcldetle de ba •••le etr. 
-- .... 1c ... 1. ,.,.. ....... 

* Mlaabakaam Ca.._.,.e ra-
ıetellai fula ldttldlia lclcUI• 
doiP. .., Cmahllii1et • •laa
kqqa ..,..,...... •fala 
korkutacak ...... flplaui• 
ba karar olMalrb. Ve mahakbk 
.. ........ (C. .... lıet ) te 
~bil _... fwdı..ta muaraa 
ıueteterde fll utarlar slrllecektb 

- lıhlatenm karllerimizdu 
a.1r 4ilerll. Cmabmlıet ıaeteti-
aia Japbla ............... . 
,.a.cta c:ere1aa ebllf oldal-
billlaan ula.WS. ....... "
tekrarına ,.._ roldmr • 

* . Slda m..ı ......... . 
Yardir ki•'• ..... IPI••....._ .... .,.,..cm• • .. ~ 
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Memleket Manzaraları 

Bandırma' da 
Zeytin 
Bolluğu 

Bandırma ( Huıuıl) Ban· 
dırmanın Edincik nahiyesinde Ye 
Erdek kazasında diğer aenelere 
nisbetle bu ıene pek fazla zeytin 
olduğundan her sene bu mevsim
lerde toplanılması biten ıeytinle
lerio bu 1ene henuz arkaaa aho
mamıştır. 

Zeytinci mmtakası olan bu 
muhitte lıtibaal edilen zeytinler 
herkeıin elinde kalmakta ve ıatıı 
yapılmamaktadır. 

Geçinmeleri ıırf zeytine mlln· 
hasır olan birçok kimseler zeyti· 
nin para etmediiini görllnce elin
deki malı yiis paraya, beı kuruıa 
1atmakta "° iaşesini temine ça
)ıfmaktadırlar. 

zeytinlerini 1atamıyanlar Ed
remit ve Ayvalık yağlanna reka
bet edecek derecede gayet nefiı 
yağ imal 6tme.k ıuretile aabşı 
temin arzaıunda laelerde yai fi .. 
7atlarınında dllşkün olmaamdan 
bu da yapılamamaktadır. M. M 

Mardin'de 
Havalar Düzeldi Yollar 

Açıldı 
Mardin ( Hususi ) - Bir haf· 

tadanberi devam eden kar ve 
tipi dinmiştir. GUneı btıtUn ıı· 
caklığı ile yaz gfiolerini andırmi· 
1• baılamııttr. Bu ıuretle kar ve 
tipi dolayııile 9ehrlmizde kalmıı 
olan yolcular yollarına devam 
etmeğe başlamıılardır. Şehir 
ıokaklarında eriyen kar ıulan 
dereler halinde akmaktadır. Be
lediye blltün ıokaklan temlzlet· 
mekle meıguldllr. Şehrimizin 
biricik eczacısı V ufi Bey ölmllş
tllr. Şehirde baıka eczacı olma· 
daiı için eczahane kapahlmaşbr. 

Adana'da 
Tarla Fareleri Öldürülüyor 

Adana ( Huıusl ) - Merkeze 
bağla olan yirmi llç ve Kozan 
kazaıına bağlı otuz ftç köylln 
tarlalarında buluan f arelerio 
dörtte OçD tamamile imha edil
miıtir. 
Adanada Bir Kaçakcı Yakalandı 

Adana (Husuai) - Kuruköprll 
mababalleıinde oturan Hasan 
oğlu bakkal Muıtaf anın dükkA
nıoda llç kilo kaçak tüton yaka· 
lanmıf ve hakkında takibata baf'" 
lanm ıtır. 

Tokatta Bir Tifo 
Tokat (Huıusi) - Soğukpınar 

maballeainde oturan Ruı Bey 
oğulbnndan 18 yasmda Cemal 
Efendinin tifoya tutulduğu anla· 
plmıft hastalığın Iİrayetine mey• 
dan verilmemek için tedbirler 
alınmıthr. 

) 

Nazilli'de 
Tren Yetmişlik Bir Kadın
cağızı Ezerek Öldürdü 

Nazilli (Hususi) - Denizli 
treni Nazilli'ye gelirken yetmiş-

, lik bir kadını çiğoemiıtir. Ayşe 
Nine ismindeki bu kadıncağ z 
Hacı Beyin kahvesi önünde bat• 
tın nzerindeo geçmekte iken tren 
birdenbire gelınit ve kadıncağızı 
altına almışt r. 

Tren makinisti kazaya muttali 
olur ohnH treni durdurmuı, fakat 
kadın tekerlekler arasından ölD 
olarak çıkarılabi:miftir. 

10.N POSTA 

Tire'de Urgancılık 
Bu Şirin Beldede Urgan Ve Dokuma 

Sanayii Çok İleridedir 
Tire (Husu

l!) - nremil 
&tedenberi ur
gancılıkla Ye do-

kumacılıkla ıöh
ret almııhr. Ur 
gancılanmız ıon 
zamanlarda ha-

lat ve kınnap 
Ozerinde de mu-

vaffak olmuılar
dır. Bu eserlerin 

nümune1inl tec
rObe eden lıtan-
bul Liman lnhi-
1arı idaresi, Ti-

caret Odamıza 
mllhim ıiparifler 
vermiştir. Bu ıipariılerin bir kı• 
mı g<Snderilmiıtir. Bu halatlann 
her birisi yekpare olarak 250 
metre uzunlukta (300) kilo slkle
tinde imal edilmiştir ki: El una• 
yii için pek mllhim bir muvaffa• 
kiyettir. Tire ariancıları; Avrupa 
mamulAtından daha sağlam ve 
daha ucuz olarak istenilen bur
g atada Ye uzunlukta her çeşit 
urgan ve halat imal etmektedir
ler. lire kendirlerinin fevkalAde 
dayanıkhğına ye beyazlığına in
zimam eden aan'atkArlanmızın 

Merzifon'da 
Fırka idare Heyeti 

intihabı Yapıldı 
Merzifon ( Hususi ) - Halk 

Fırkaaı idare heyeti intihabı ya• 
pılmıf, fırka reisliğine tüccardan 
Arap Zade Tahsin, aıalıklara da 
F erendecl Zade Ali, Ahinamao 
Zade Hamdi, Hazinedar Zade 
Cemal, Arapzado Haşim Beyler 
aeçilmiflerdir. Bundan sonra Mec
lisi Umumi azalan da intihap 
edilmiş, diı doktoru Zeki, Mirza 
zade Ahmet, Ahirzaman zade 
Hamdi Beyler eeçilmiflerdir. 

Gönen' de 
Bir Teklifsiz Odunları 

Evine Taşıyı vermişi 
Gönen ( Hususi ) - Gönen

den Edinciğe gitmekte olan kB-
mllr yllkln bir araba kmlmıı 
arabacı başka bir araba tedarik 
etmek tızere Edinciğe gitmiıtir. 
Bu arabadaki kömilrleri gece 
kazamız kır korucularmdan Killik 
k6yüodeo Ahmet kendi oYİne 
taşım11tır. Erteıi gtıo kömftrlerin 
ıabibi avdet etmit ve kömürleri
nin çalındığmı anlayarak zabıtaya 
mllracaat etrniştir. 

Kömllrler ıahibine iade edl· 
lerek Ahmet vazifesinden çıkarıl• 
mıt Y~ hakkında kanuni muame
leye bqlanmıştır. 

Cebelibereket'te 
Bir Şahsın Evinde Kaçak 

Eşya Bulundu 
Cebelibereket (Hususi) - in

hisar takip memurları tarafından 
Mehmet Ef. isminde birisinin 
hanesi aranmıt bir adet mavzer 
tilfenği, 398 defter ıiğara kAğ dı 
Ye mühim miktarda ipekli kaçak 
eşya bulunmuştur. Mehmet Ef. 
ihtisa• mabkeme1ine ıevkedil
miftir. 

Tirede urgan bars .. ı 
mehareti; memleketimizin her ta
rafının bu husustaki ihtiyacını 
temin edecek vaziyettedir. 

Bugün, Tirede 600 urgan çar
kı işlemektedir. Bu seneki kendir 
istihsalabmız bir buçuk milyon 
kilodur. Bu kendirler urgancı 

eınafları tarafından yapılıp Ege 
mıntakasile Antalya, Bursa, Kon
ya batta Yunan adalarına gön
derilmektedir. Bu mıntak.tların 
ip ihtiyacına yalnız Tire urgan• 
cıları cevap veriyorlar. Hali ha· 
zırdaki dOşküo fiatlere göre 

Çan.kırı' da 
Canla Bir Maarif Hare

keti Var 

;.nkırı Mualllmlerl Bir Kon
teranat.n çıkarken 

Çankın ( Hususi ) - Burada 
Maarif hayab çok uyanıkbr. Ma· 
arifperver balkın Yerdiği kunet 
ve tevoccOhle gOnden gllne iler
lemektedir. Muallimler metlekle
rine bnynk bir merbutiyet göt
termektedirler. lıkmektep mual
limleri her hafta muntazaman 
toplanarak meıleld konferanslar 
ve nllmune denlerl tertip etmek· 
tedirler. 

Geçen hafta Uk tedriaat mO
fettlıi Bekir lımet Bey bir kon
ferans vermiı, .. toplu tedrisin 
pisikolAjik eaaılan Ye toplaşbrma 
uaullloiln ilkmekteplerdelri tedri
.. ta tatbiki" mevzuunu izah et
miştir. Merkezde bulunan (22) 
muallim de bu toplantılara ittl
rak etmektedir. 

Yalnız ıu cihetin ehemmiyetle 
aaun dikkate almıu., icap _.. 

kazamıza, bu l&D' 

at yftztınden 

senede yanm 
milyon lira para 
giriyor. Tire mm
takasının kendir 

laühsal kudreti 
çok yllksektir; 

ıenede on ve ni· 
hayet on iki mil-
yon kilo kendir 
istihsal edebile-

cek kabiliyette 
araziye maliktir. 

Cilm hu rl yet 
htı k6 me ti mi zin 

sanayi teıkill-
bndan memleke

timizin de mUstefit olması 
ve bu ıuretle T orbab, Kutadası 
Bayındır, Ôdemiı kazalarile Ay· 
dın vilAyeti merkezinin ortasında 
ve hepsine de ıimendif er ve ıos~ 
yollarile bağlı bulunan yeşil 
Tiremizde bir balat ye çuval 
fabrikası inşa edilmesi kuvvetle 
tahmin edilmektedir. Kazamızda 
uzun boylu tetkikatta bulunan 
Türk • Rus mlUehaasıı heyetle
rinin intibaahndan bu fabrikanın 
inşasının pek yakın olduğu istid-
141 edilmiıtir. 

Tire' de 
Bir Hanımın Kıymetli 

Teberruu 
Tire (Huıuıt) - Kazamwn 

Kabrat köyiinden Hacı Mehmet 
zevcesi Ayte Hanım yapılmakta 
olan köy ıularıoa on alb döotim 
tarla hediye etmiıtir. Yola, köp
riiye, ıuya, mektebe yardlDll, 
atalarımıı hayır iıleri başında 
tutardılar. Ayte Hanım birçok 

zenginlerimize amek olacak bO
yllklnk göstermiştir. 

Muş'ta 

Halk Yabani Domuzlarla 
Mücadeleye Başladı 

• Müı ( Husuıl ) - Vil4yetimiz 
dahilinde pek çok yaban domuzu 
vardır. Meuuata pek çok zarar 

vermek!• olan bu muz;r bayvan
lann ltllfa için adeta umumi bir 
seferberlik il(n edilmiştir. Buton 
Jandarmalar Ye memurlar bu hay

vanları 61dUrmek için halkla bera
ber ıllrek avına çıkmıılardır. Her 

ıllrek avında knlliyetll miktarda 
domuz a•lanmaktadır. Fakat 

burada domuz etinden lıtlfade 
edecek lmalAthane olmadığı için 

avlanan domuzlar lmha edilmek· 
tedir. 

co=;_ 

mektedir. Çankırıda mektep bl
nalan ihtiyaca klfi delildir. 4 
mektep bulunan Çaokında daha 
bir iki mektebe lhUy&ç vardır. 

Eğer yeniden iki mektep yapı• 
hr.a Çankında talebe miktuı 
(500) kadar artmıı olacaktır. 
Villyet meclislnla bu clbetJ na• 
zara dikkate alarak mektep lnt•ıı 
için tahılaat werocell G.mil edil· 
mektedir. 

1 
Et1 Doktoru 

Dişlerden 
Doğan 
Hastalıklar 

Uzviyete p:ıuaallat olan hiçbir 
baatabk yoktur ki mücavirinde 
bulunan nabiyedeki uzuvlardan 
bir veya birkaçını airayet tarikile 
alAkadar etmesin. Bu itibarla
dırkl vllcutta husule gelen bir 
hastalık; yalnız olarak, müstakil· 
len nazarı mutaleaya alınma1. 
Nasıl ki bir kalp hastasında hazım 
cihazı, ıinirler, böbrekler ve saire 
gibi Jıemen bütnn beden nazarı 
dikkate ahn ırsa ağız ve dişten 
menıeini almıı herhanği bir ha.,.. 
talık için de yalnız o nahiyenin 
değil, bedenin ıair yerlerindeki 
akislerini de nazarı itibara almak 
icap edeceği bhca kabul edil
miştir. 

Tetkikata fenniye ve meslekiye 
g6ıtermiıtir ki ağız ve diş bakım
ıızlığı yüzünden ağ zda, çene 
altında, boyunda, mide de bar• 
ıaklarda huule gelen iltihaplar, 
auihazımlar, mide karhaları Ye 
teYeaallleri, enam gibi akıbetleri 
çok defa ciddiyet keıbeden 
birçok marazlann diılerden 
menşeiol aldığı Ye a1abileceji 
muhakkaktır. 

Filhakika diılere lhım olan 
ehemmiyeti vermiyerek on1arf 
alelade bir ııra dizilmiş cansıı 
kemikler gibi zannedenlerin ve 
bilhassa diı Ye ağız haatahklannd 
viicudun hazan çok mak nahiye
lerinde yapacağı mllhim tesirleri 
dDşilnmiyenlerio her zaman aldan
dıklarını görüyoruz. 

Şa ıon uarda bp tetkikatınm 
çok büyük iokifafa mazhar olmauı 
dif Ye ağız bakım11zlığı dolayııile 
vücut bulan ( l>İf vo ağız hasta• 
lıldan) nın 4• uzak 1erlerdı 
husule golebilea bir takım maraz
lardald rolüoil meydana koydu. 

Hulha olarak ıöyliyelim; 
ortada bugOn kabul edi~miı bir 
hakikat •ar. Diş ve ağ· z baata
lıldan; diğer vllcut hastalıklarile 
Blkı bir surette alakadardır ••• 

lıte biz de; ( Halka doğru ) 
neıriyatile efkArı umumiyede biı 
mevki yapmıt olan ° Son Posta ,, 
da ba hususta ftzerimize düıe• 
vazifeyi yapmıya çalışacağız: 

Sıra takip edecek olan bd 
yazılarımızda mnnasebettar olduğd 
haatalıklardan kınca fakat müfit 
malumata verecek sonra da (Ağıl" 
diş bakımı)na alt ( Korunma çr 
releri 1 ni Sade ve ameli bir ıekil
do ifade etmiye gayret edeceğ'İJ. 

F. R. 

Malatya'da 
Belediye Köpekleri 

Öldürüyor 
Malatya (Hu1tısl) - Kar yağıf 

deyam etmektedir. Kuraklık teb' 

tikesi tamamen zail olmuıtur. Şidl' 
diye kadar tehir dahilinde k,ı 

ıekıen .. ntlme kadar yükıelmif 
tir. Şehir haricinde kann irtiı-ı 
150 ıaotimdir. Kar münaaebetil' 
Adanadan ıebrimize mebzul 111ilt 
tarda un ve arpa ıevkedilmitd" 
Ekmek gayet mebzuldür. 

Soğuklardan fıtifade edıl 
belediye, köpekleri de itlifa b" 
larnııtır. Ô!JOrU1•o köpekler det' 
hal kaldır,lmeL t•, laaffUne "°'f 
dan Ycrilmem•"tedir. 

Mel atı• Ş• hlr Me~IJ•I 

Malat,Ya (Huıuıl) - şıt1 
meJul ı,uma!arLD• baıl••lf tıte 

-
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Siyaset Alemi BABİC:I TILIBAFLAB 

Uzak Şarkta 
Kaynaşan 
Alem 

Uzak Şark lhtilifı 
Çia • Jspoa lhfllfı, .. •ltunda 

ille aak temu ettillıa bir mnzudar. 
ÇGald • Çia kımalcladıta pa dQnya 
J•rladen oynıyacakbr • .Oaüal Na
•oleona aByleten yukuat, itte . tam 
ta nrada lnkitaf •dbuala S r•lt 
-alrGnlyor. 

Çıade ba intibaha 7aratan aon 

Japonya, Milletler Cemiyetini Mes'ul 
Tutuyor Cevabını Bugün Verecek 

Japon taarruza oldu. Awrupa deYlet
leri, bu uim piyaaaya paylqmak 
iimidl.e Japon tecawlzüne sBa 1uınar 
eldular. Çın CemiJetl Aknma mil• 
tacaat etti. B.r aetlce alamadı. Ru .. 
1•1• d6ndü, fazla Jlia luımadı. 
A111erikaya çnrlldi. Amerikayı da 
fa•la ıhtiyath buldu. N bayet SoyYet 

Tokyo 13 _ J.1ponyanıa milletler Gazeteler, fırsat 

1 

cemiyetine bu alqam cenp ıBııder• buldukça Cemiyeti t:J 
meai muhtemeldir. Reaml mahaftle Akvamao kabiliyet-
rlire bu cenp kat'I 1Urett• menfi ılallt nf rueydana O 
olacaktır. Japon1a ba ceyabıada, ara ı 

çıkarmaktan g"ri q bulm• t•tebbülilniln mu•affaluyet•ia• 
Jitlnden milletler eem"J9tinl mea'al kalmı7orlar. Ua:&k L.J---1r.;--r.,.. 
tutacak\ar. 4 tıncl fıkra tatbik edl'• Şark'ta Şan Kay 

Lı1a ile eauh itli ••lat•a aüu• 
.. reain• sJrltti. 

diti tAkdlrde J ıponya alep'llCl•ld Knaıı'da çıka!l ıoıa 
ltt.hamları reddedecektir. mlcadele, Cenıiyetl 

Hariciye erkanıadaa bir sat, •il-
letler cemiyetin ·a mlteaddlt yua1a- Aknının aczio1 bir 
•IDID Japonyanın cemiyetten Ç~kilm.. daha meyd.ıQa k'>J· 
al aetieeailll cotmacak •ıclar? .... da. Bir misab ga
llae ketam daYranaaıtır. 
Yeni Man911rl HUkGme~ Ve •tMlade çıku ba 

......... c.mı,.a tarlka&ar, Ceaıi1etı 
Yeni llancwl lhktmetl ç....,.. Aknmaa Ş.ıa Kar 

de balaaaa •lt•ftrine talimat .... KaYH bldlıeatat 
dermlıtir. B• talimatta, mlıletler ... 
mlyetiadea llançuri Uatilaftn .. U.mal- naad k:artıladıtıııı 
klrane batb bareket:nl tadil etmeal gGıtermektedlr. 

Bat lns ç yeri C.anr• olan ba 
•Gaakereler deYam ediyor. Fakat 
.ti7ebUlrla ki, daha tlmdldea. palı 
ÇJa memleket·ne kaqa ••netli Wr 
a.. " Rua1alda beraMr kom .. W. 
•••• ıirmlye .... , .... -. m,. .... 
Çia TOrldata•ı " lloSol . .aaa tkad 
•oktaclaa SoYJet -...,.... bir• 
•l1aauadar. Bunlan. aefal ç·a dahi 
tioraet .. , .. , sladen•iJW• Sonr .. 
tine Çinla mlbl• it~ ... SoYyet
letmittlr• BusQn• kadar komlnlzme 
.-.yemetjed11n diter Çla Y.llyetleri 
IH. b6tüa dünyana• Ye bilhaHa 
Amerikanın kendilerlle f&'lea a'lka• 
.., olmadı'<latanı rlrmelerl lzerlae 
loYyet Ruıyaya danmllılerdir. Rea
.. rical bari~ bltla Çiıı mbener
a...ı ye Jeaerallar1, bta sınreti 
91ılcça ıBylüyorlar. Bu haYa~de tat
ldkat yap•n bir A...,.ika'la paet .. 
linin dediti ribl • dOnJaftlD en ka
labalık memleketi, yine dünyanan 
- senit memleketi ıle kaynatmak 
laeredlr. • Bunun ae demek oldu• 
lana )akın bir ali bGth dlnyaya 
rlıterecek n umumi bir dehıet 
'fandaracaktar. F.ıkıt o •ak·te ka· 
•• , da ., itten reçmlt o'acal&tar. 
\'a:dyetin yeıln• mem'ulil, kabul 
•t•.JE lbımdırı lmperJ&li•t eme!• 
ı.r1nden batlc• l»r .-y dltlDml1en 
'81Gk dnletlerdlr. - SIJreyra 

lıtenmektedir. Talimataamecl• llan
çuti b6k6metı. aalllet1er cemlretinln 
Mançurlyi taaımamaandaa dolafl 
korku n ead .. hlı .. tmechlfnl bil
dirmektedir. Mançurl hilkGmetl mil
letler cemi1eti ne J•pana ppaall b·r 
kırallık ricuda s•tir~et• aame'9 

Ceml1eti Ak •am 

kalı bıa haberi alır 

almu birer tarafa 
kaomalttadırlar.1 C•ml,•ll Akvam'd• Pan1k ı 

IUthif F aciınıa Sababi 
Nlnkh·tea 13 - &arada •lthft 

Wil&k •• hcia benla aliaayet bulma. 
!'l&ttar. itfa yenin miltemadl ppet• 
..,..e ratmen pıt11n tamamen llBne 
•lrGlememittlr. E ıkaa altaadaa J•al 
.... tler çakaralmaktad-. 

Tahkh:ata rlre. faeiaaıa •lteltl 
J tubattald ae ıeladir. Ba .. ıaeı. 
..... anda bir çatlak •A•I olm•f 
... ometre aÇI mıı w lafıllk nkaa 
--111al1tlr. 

Dila 100 bin kiti faela •ahalllade 

mittir. 

Hitlercilerle KomOnistl3r 
Arasında MUcadefe 

Berlia 13 - Ber11nin muhtelif 
mahallelerinde Nızilerle KBmilni11tler 
araı nda birçok hldiseler o maıtur. 

Birçok yaralı .ardır. 6 kiti tevkif 
edllmitllr. Dnletin emniyeti aleyhin• 
de fe .. t tertibatı 1apı'malda itham 
edllea 50 komilalat tnkif edilm ttir. 

Kl1elde lntitar eden Ham-4r 
F olldae ZeftUl\S laaaiadeld a. omiln ı•t 
ıautell, Mika fiddet yuatalarana 
mi acaata t•t• k eder .. Wyett. 
bir makale nqrettilfaüa tlolaJ& 
•enedilmlttlr. 

Eyalebea'de kornlalıtler, koml
nlıt frkua blauıaıa BaBadu seçen 
Nas l•re atıet apaıflardar. Bir aıeı 
15 yaralı ...... 

toplaaaaııta. Faciada 54 ldt1 alaıGf. 
9 kiti kaybolmaf •e 100 kiti •tar 
yaralanmıttar. 

TEFRiKA NUMARASI: et 

c:ı BE GERİSİ 
•MiLLi ROMAN,, 

11a1wriri: Bıulı.. Cdit 
h!ıodo paketile bir MYgiliye Kab kab ~dO: 

ilden lfık gibi alrll11mesine - O, ol G&zell Zaten bar-
"ttaen g3zleri11i11 ininde heye- be titmiye can ataa bir aıkeı-e 
-.ı. muharebe aala:ıeleri dola- aldata emri ppbrmıyacalc laa-.. t.';'• içinde çılgın bir llllhıor Yet•. Tua..ur etmemi 

•canı bl•ediyorda. _ Seni• ıltmule tll\fmaa 
...tkizden •••el eparbmaaa majl6p 8111 olacak? 

Ve U1c ılSd p olcla ı a - Ben, fU ft ba hep fide-
- Yum cepbe1• pdlyoram. ceik ft dltmam maflOp edece

Li Y• l•Df bcluu11 aYabıaa tiz, timdi baalan bırakalım. Ba 
~aaeden illve etti ı •kta• yemek yİJeeejia, içeeefb, 

etlenecejis cletil •i7 l.Dzumms 8-. - Nihayet l.tedillm oldu. mlaalcaplara MHP yok. Keyfi. 
.. le "•da lwa •• •tef koku.u min bakahm, viald mi ı~ee•M• llJor.. .,. • .., 

rafa m? C..• rala 18tiyor. S.. 
l>°ılrlSba H. eDerl.a tutmUflu: Dia ..... ıer111 de •etfmrcLn'. 

• - Sahi mi. Faruk.. Ne a· 8ea biraz lurfll bira beyaz pe,. 
"'? nlr illerim. Salata nna o da 

'ti& - Hem .. yarsn alcpm, BatOa 
~- •daılar y Jd "* orduıuna ta
, .. •cilldll.. 

..... c.~ '-•dınıa mavi sisleri 
~•nlaadı: 

- oı. • ., , .... 

llL. Hem ba akpm •• flhelain 
bileen. Hani masa 11.-ede? 

Geaç erkim laarp okadar 
.... eliydi ki bep koaafmak. 11U-
1Mk itt.,_. Dilruba it. U,ret 
lçlacleWI. 

Fransız Meclisinde 
Mali Müzakereler 

Paril 13 - Meh'asan mecliıi, 
mali kalkınma projelerinin milza• 
keresine gece de devam etmiıtir. 

Sosyalistler, aiaorta inhisarları, 
petrol inhiurlan Ye askeri kre
diler gibi ~Dukereleri •onraya 
talik eclilmiı olan mlifklll nokta
larda blktmet• mGfkillt çakaı-
IDIJa karar vermiflerdir. 

Diler tanftq radlbllerle 
1oe1aHıtı.., balaraa dolayıalle 
mftloelleflerdee amamt 1Urette 
llltlDzam Wr ftrai almmuaacla 
mutabak ............ Ba tedbir, 
memar .... 1annc1aa teailat ,.. 
,.. .......... Jeriai tatacak-
br. Hllk ... t. ba itill& tanip 
etmiftir.Mall ~n~a projeletiaia 
heyeti am81111Jeıımn kabul&nde 

- Deli tibilin Faruk, dedi, 
fakat ... cepheye titaairecelrlinl 

_ Alaya bırakahm rica 
ederim. Ha1cL V allab1 camm 
lyle le.. ı.tiyor ki, hem bu 
ak .. • pk ifecejim. Kimbilir 
belki de bD IOD gecemiz olur. 
Oaua lçia J• Dl diifllnmedea 
lçeceib •• •tlenecejiL Hah, 

. braYO, bak im raka11 ptircli. 
Oh, ba akp• ben aa11a •nil 
yapacafuD. 

G~ •kADıLup blpajma 
bir 1aa~ ataut. aarif Oniformua 
içblM tlimdik kalkıyor, dolap,_, 
içi,or, _. bulrlayordu.' 

Dllrllba tL oau konuıtura ...... 
Jacaı'a aalamlt ıibl artık ltiru 
etaıi1or. Ne MM J•payorda. 

• 
Ka1••k•• Faruk D11roba 

tt. bnll yatarlea laaJrlaacla. 
ilk vapwla Hisara ~itti. 

Narla pc• laic u,.mamıfb. 
I • baber ... ela ltorkutmaıt-. 
ÇOnkl llarp artık eaki ......... 
deiif tirmiftL ~imc!I ceplMler 11ra 
dalral• tibl ıerilip, INildlllyor, 
esilip rlcli1or, b611kler, kıt'alar 
peiU. farkalu, kolordular peritu .. ,,. ... 

mftşkillta tesadnf edilmlyecetl 
ıannolunmaktadır. Müzakerata 
sabahleyin de devam edilmeli 
ihtimal dahilindedir 

Felemal!k Bahriyasindı isyan 
Am.terdam 13 - Fetemenlc ftlo

...... bir 18v•• çıkbji diter aÜl'et• 
tehahn d., ut Znen da Pro•e ... iyea 
arhl•nı taklit etllfl halr.lnndald ... 
•erler tekaip edilmektedir. Bunaıala 
beraber •ürik l11Uyat t~dbirlul .ı ... 
•ıtır, aabet~il- '"'ki mlallne pkan!· 
•attar, aWtler el.erlDde n•olnr 
oldup balde tuaaaatta Wa .. k
tadarlar. 

• Am•terüm IJ - Aalcerl .ı .. ı. 
tanarelerlae malaaaa me1dular " 
limanlar biitla sece aychalablmakta
dar. B• ••Jdan •• llmanlana m•ba
fas ... a kara ukerlerl tle lf\Uak 
etmekted·r. 

Genç kadın bnynk cüz'a tam
lann erkim harbiyelerile beftber 
bir ~·i albnda kallDlf ıibi dala 
1 p tittilderini lftiyorcla. B1t1D 
ordaaile bwalter ealr dllpa l.p. 
lia Jeaerala Tav.ı...clia adada 
..... baluadufunu laerkea ıiW 
o da bW,ord& Yui mallareb.ı. 
blabDt&a bqka ıekiller almıfb. 

Aklaaadaa bia tllrll aalmeler 
pçiren ıenç kadın kOCUIDI ılr
melc için ubırazlallll'kea Kayma
kam F uuk ıelcli. 

Okadar aq'elldild ınc b
dm ta1rda. 

O bir dltla laaarlıp ,apar 
ılbi pntal..-uıı, qyuım aona
JOl'dlll 

- BirfeJ eksik defll Ja. Na
rlL Bu •fer iı ciddidir bak. 
Ceaslı ana •maneL. Vazi1etl 
ıea de biliyorsun. Da akfam 
bcllLI d'nmeclea hareket ederim. 
l la11e1i bir aıL.er lraıı• ılbl 
dOflla.. TDrk zabltinla kanii •1-
k•r aayıhr. Hor lhliı:aall dDıGn• 
mek lhamdrr, oh11 ya, hayatla 
llerıeı yaz hdar. Daamea•• Cea· 
ılJ bir TDrlr sabiti ribl LGrO
tecekıla dej':I mi?.. O.. Ne o ya. 

Allamak rok... Sporca Nı.ri-
• ynlu, r mı bu JL. 

Va'!abi aua b11le ,.ora 

1 Gönül işleri 
._ _____ .. - ____ __. 

Kocasından 
Utanan 
Kadın 

·O~ ay eneli nlendim. fJI, 
hoı geçiniyoruz. Fakat alda pl
meyen lir aebepten aram z açılcb. 
Kıı oldumu benim ellerim tiıer 
ve lrq n r. vazife icaba eldiven de 
kullanamam. Bizim hanım timdi 
tutdurdu: 

- Ben elaleme çıkmaia .... -
n yorum. Herku benimle alay 
ediyor, diyor. korkuyorum ki ba 
hal ayrılmamaza sebep olacak ae 
yapayım?. 

R. 8. 
Yeni evlenen bir kıs kocuınm 

bu kabil kusurlanna ı&z 1uma
maz. K s bar dereceye kadar hak
lıdır, Filvaki ileri ıitmeğe bakla 
yoktur. Fakat bu baait muele 
bir evi yıkmağa klfi aebep tqkD 
edemez. Ellerinizi bir doktora 
16ateriaiz. Zannediyorum ki Art .. 
rioı ldore dedikleri hut.tak ola
cakbr. Ba takdirde meyve n 
aebıe yemeuiz ilzam ıelir. Falcat 
bir taraftan da it huidnde eldi
ven kullanınız. O •aldt karuuma 
ıiklyele baldo olmaz. 

Jf-
•orta yaıh bir kadınım. Ko

camın arbk benden bıkt ğam 
11nnediyorum. Evvelce aecelerl 
beraber çakar, ıuraya buraya 
gider, ejlenirdik. Şimdi bir ye
re çıkmıyoruz. Yemeği yeryemeı 
bir koltuğa uzanıyor. Ya okuyor, 
ya dinleniyor. Ooua bo hareke
tini beğeami1orum. Siz ne deı&-
ainiz?,. N..ıt 

Haklıısınız. Erkek yqlandık
p rahabna dlifkün olur. Evinde 
etm.p btirabat eden erkekia. 
aradafl konfora bala.. ralaaba
daa memnun olan •rkektir. S.. 
daa dola11 eniamelimini& .. 

Konya'da il. O. A. Y. Z. &e,. 
Serhat ubne bayab ,.... .... 

llsdea JafP blly&k bir kadaaıa 
iliz• yefah bir aevce elabüecejİlll 
uanetmlyorum. Şimdi •v 5U
botuaaauz, lallntlıl g6rtüJYOI'
....... Fakat ayaldıjıma u• .. 
pİfmu oluraanaz. 

HANDI TEYZB 

1üreklik yak paaz. Sil ........ 
bab1ım. Gll bira. Hala t11ı. 
Bravo, flmdi llea 1emektea aowa 
ıidecetim, -lrıef 1ollar1111. T .ı .. 
foa eder •••• c••••n• ... 
clerinia. 

Narla kenöual tutuyor, dudak
lar nı ıı nyor, metgul g3rllnmek 
.. tiyorda. Kan koca atleye kadar 
( Cengia )in nq'elİDI paylaft.lar. 
Kaymakam Farak 1orjım bir aılr 
ıecuinin ferdamada kendini evi
Dİll aacak n aamiml hav.wnda 
bulmaca dllt&a babalık •• kocalık 
cluyplarmıa ılidnl kabartbjlaa 
biuediyordu. 

O;ıe ıemetl .-. erkim 
barbıu t .. km ..,·..ı lçlade ıeçtl. 

Ceaıizi Jlblerce defa ha•a· 
landanp kacald J• ka7makam 
Faı ak aibapt ( NariD ) i de ipti 
n mektebe J•tifmek ittiren bir 
liae ~htbeal ıibi vapura kotlu. 

O p Harui19 aezaretlnia 
blllil• dairelerinde lacmmala Wr 
faa!·yel •atdL Kadrolar, teıkilAl 
i.Ulb lunwe!ile c!awam ediyordu. 

Ka7maLam F aruls arkadaıı.
r.nı bulmek ip• l•t"hbaral pb .. 
ıiDe blr ok 9ibl ıtrdl. 

Heral bardee atı'ctılan 
- Yı11e lıial uyd.,r4'11a "•flr • 

Y •bu o• U.1 ... ua a-•Dnre 
C•Yİl••la.: 

( .. ~ ... .,., ) 



e Sayfa 

-"-------------------'-Dünya Hadiseleri 1 -.-
Artistler 
Aleminde Bir 
Dava 

Me,hur Fran111 sahne Ye ılne
Karikatürde ma artistlerinden 

Gabi Morlay, keo-
Çıpldklık diıini çınlçıplak 
Mahzarsus bir surette reıme-
Mudur ? derek bu resmi 

bir barda teşhir eden bir resam 
aleyhine dava açmıt •e resmin 
kaldmlmaaını lstemiıtir. Filvaki 
artiıtin elbiıesiı Lir ıurette vllcu• 
dunu teşhir eden adam, bunu, 
Hıl san'atkAra okadar benzetmiyo 
muvaffak olmuıtur ki, ilk bakışta 
reımin kime ait olduğunu anla• 
mamak mllmkUn değildi. Mabke-= 
me, arti.tin davasını haklı görmü~, 
fakat blltnn resmi de ortadan 
kaldırmıya haklı olamıyacağını 

ıöyliyerek tablonun yalnız Gabi 
Morlayı teşhir eden kıımmı bo
yatmıftır. Her nekadar bu tabloyu 
yapan ressam, bunun bir karika· 
tUr olduğunu •o karikatür san'a 
tinde çıplaklık, 6rtüllllük olamı• 
yacağını iddia etmiıse de bu iddi· 
ası muvaf.k görülmemiıtir. Şimdi 
artist, ayrıca, bu teıhir münase· 
betile oğradığı manevi ıarar hak· 
kmda da daya açabilecektir. 

A .. 

Alemin nizamı baıtan baıa 
bozuldu, YeuelAm. Her 

__ H_a_n-
1
-,-- tarafta kıya~, İı· 

• yan, memnunıyet-
Det1ırdegiı.? sizlik... Kimsenin 

rahat olduğunu söylediği yok. 
Hatta avuç içi kadar bile tutmı
J•D memleketlerde bile.. MeıelA 
Amerikanın yanında bir Kilba 
adası vard.r. Bu ada, harici me-
aelelerde Amerikanın himayesi 
altındadır. Fakat dahili noktadan 
müstakildir. Bir mnddettenberi, bu 
knçnk adanın halkı ikiye ayrıl· 
mıştır. Riyascticümhur makamını 
paylaşamıyorlar. Bu hareketin 6n 
ayak olanları bilha11a yüksek 
mektepler talebesidir. Gençliğin 
bu hassasiyetinden fena halde 
Urken Maşado isimli yeni cümhur 
reısı, adanın vaktile bpanyol 
idaresi iamanından kalma bir 
kanununu ele g"!çirmiş. Bu ka· 
nunda, zab. ta kuYvetlerinin her 
tllpbeli adam Ozerine haber Yer
meksizin ate, edebi!eceği yazılı 
imiş. Vakti!e Ye korsan· devrinden 
kaldığı için bu kauun, o zamana 
göre haklıdır. Fakat bu adam, 
tlmdl buglln de bu kanunu tatbik 
ettirmiye baılamıı, bu ıuretle 
150,. 200 talebe, ıokak ortaıında 
karga avlanır .:ibi avlanmıı, 

Medeni memleketler, bu reza• 
lete bir nihayet verilmesi iç.in 
Cemiyeti Alnama baı Yuracak· 
larmı1o 

* AYUıturya hokameti, bir 
mOddettenberi resmi Ye 

-,-. r-C-a-.-,,-.-,-a- aıkerl telıraf ıif· 
, resinin çalQadı· 

ak ası Do 'a tından tli>be-edİ4 
1or, fak at hldiseyi kat'ı olarak 
bir tOrlO tesbit etmek mOmkila 
olmuyordu. ÇOnkO komıu bir 
de•letin bal ye tavırlannda, bu 
ıifrenia çalandıtını lıiaeettirecek 
baıt hareketler aeıiliyordu. Avus• 
turya zabıtasının uzun boylu tet
kik Ye tahkiki neticesi olarak, 
Berlin harbiye mektebi telgraf 
memurlarından biri, bu ıifreyf 
aatmak cOrmile teYkif edilmiıtir. 
Bu m\\nasebetle ayrıca on aekiz 
kiti daha te•kif edilmiıtir. Satılan 
bu ıifre ıaycıinde A•uıturya or
dusıınun • birçok earan, tifreyi 
alan bUk6met tarafından &j'renll· 
mit bulunmaktadır. 

ION PGITA 
w 

TARiHi MUSAHABE 

Kulları - Abdi Memlôkleri 
Gördün Mü Evlat.. Yazdığım Kelime 

Veli Nimet Efendi-
? 

mizin Hoşuna Gitti 

Kari Mektupln11 

Üsküdar 
Hayvan 
Pazarının Yeri 

Üıklldardaki tarihi AtpaıaJtıt 
nın yeri değiıtirilecekmiı. TOrld
yanın iktındi hayatının lıtikbaU 
hayvanalıktadır. Geoit yaylalarımll 
Ye ovalarımız hayvan yetiıtirmei• 
çok mllsaittir. Hayvancılık çok 
kıaa bir umanda inldıaf edecek
tir. HilkGmet te baywan c:nalerle 
nin ıalalu için çalıımaktadır. 
HayYan pazann·n yeri, bl\tlba 
bunlar nazara dikkate alınarak 
tayiıı edilmeli; bilahare tekrar 
dejiftirilmeıine lüzum kalmama• 
l&dır. Pazar daima merked bir 
yerde Ye geniı araziye aal.ıp 
olmalıdır. Oskndar bayvanpazan 
için benim aklıma gelen en m'!9 
•af ık yer Haydarpaşa da İbrahim 
Ağa civarındaki tuğla harmanını• 
fİuıalindeki arazidir. T eıiaat yap .. 
Loca burası mlikemmel bir bar 
Yan pazarı olur. 

Xmltoprak: Senet 

Vilayete Bir Şikayet 
Evvelki akşam Sanyerde blt 

hAdise olmuı, iki mektepli kaYf& 
ederek biribirlerini yaraladıklan 
hllde, Belediye doktoru bulun"" 
mamııtır. 

Sarıyerliler, ba hldlae mba-ı 
1ebetiJe rilAyete ıik•yette I>~ 

- Sen 6enim icatlar 6i1Hn 6enim •i6i ferik olnrdanl- lumnuılardır. 
303 Hnealnde, mabeynin h:r

mına utrayarak Erıincana nef. 
yedilen babamın yerine, pek ıeV'"' 
diğim ordudan alınarak saraya 
ıetirilmiıtim. Daha doğrusu o sa• 
mianki .. uıulD mahasim tllmul,, 
~eçhile rehine olarak alakonul· 
muş, babamdan açılan ıediii 

.. yaveranı haıreti ıehriyart., ıı· 

fatile cebren yerleıtirilmiştim. 

Babam menfaa nda öldü. Rab· 
metlinin sfirgOne gitmcsile saray-
da açılan boşluğunu sultanın bir 
iradcsile nasıl doldurdu isem, 
61ümile menfasında bıraktığı yeri 

ayni ıultanın bir fermanile yine ben 
tıkadım; babamm zindanına ıOr
ıan edildim. Yalnız, babam mer.• 
fasında bir senedo ölmU~to, ben 
ise bili yaııyorum. lıte, rahmetli 
pederle aramız.:laki fark burada. 

Yıldız sarayında, bizim mensup 
bulunduğumuı yanran poıtasının 
ıefi, "Mabeyni bftmayunll cenabı 
mtillikAne bademei hauai tahane 
ve mızıkal hllmayun kumandanı 
yanranı hazreti ıehriyaridenn F e-
rik Süleymaıı Pap idi. Aalen 
Gnrctı olan Snleyman paıa iri, 
yan, fil cOıaeli bir adamdı; ıimdikl 
"bokaısr Karnera" ribl bir ıey ... 

Çok haılsti •e her huiı adam acibl 
paraya •o mideaine çok dtııknn
dO; kıılar atası, bqmabeynci, 
baıkltip ıibi mabeyin kuman· 
danlannın sofr~nda hemen hiç 
eksik olmazdı. itin en ıarip ta
rafı, Stıleyman Pap ıarayın mı· 

zıka kumandanı olduj'u halde 
bando takımlarının isimlerini doğ· 
r11 dnrnıt s6yliyemez, nota 16yle 
dunun, ba11lmıı yazıyı bile hece
lemeden okuyamazdı. Onun için
dir ki, Süleyman F qa, huıuıl 
kltipliğini bana yaptmr, padişa

ha takdim edeceği bouıa .jurnal
ları bana yazdırırdı. 

Abdülhamit çok ••hamlı •e 
e•hamı kadar da ihtiyatı ıeven 
bir adam olduğundan ıaray· 
da nöbet tutan sabit •• 
memurlann iıimlerini evvelden 
6i'renmek laterdL Onun için 

mabeynde, nöbetçi memurların 

lıimlerinl doldurup (huıuru llmi
OnnurO cenabı mDIGkl) ye takdim 
için hazır nöbet jurnaJlan •ardı. 
Bu hazır Ye baıılmıı n&bet cet• 
•ellerinin imza yerlerinde her 
dairenin buluskArhk kıdemine 
g6re (abdl memlOkleri), (kulları}, 

(çakeri dirinelcri) iibi Yıldız aara· 
yına bas sadakat damgalan bu
lunurdu. Bizim yaveran postas·nın 
nöbet jurnallarında ise ( kulları ) 
kelimesi yazılı idi. lıte, bizim 
poıtabaıı Süleyman Paıa da bu 
matbu nöbet jurnallarını her 
akıam bana doldurtur; matbu, 
(kullan) kelimesinin OstUne paşa
nın iki aatır tutan sıfatlarını sıra
ladıktan ıonra altım mlihUrlerdi. 
Bu İJ bitince de ( ihsanı ıahane) 
çıkması için dualar okur, bana 
da ( Amin 1 ) dedirttikten ıonra 
jurnal padiıahın dairesine gön• 
derilirdi. 

Bir akıam yine nöbet jurnalını 
doldurmuı, ( kulları ) damgH.nıo 
üıtllne paıanın rUtbe Ve UDYan
Jarını ç rpııtırmııtım. Adet olduğu 
üzere patanın, jumalı mllhUrle
mesini bekliyordum. Fakat paıa 
j urnalı mühUrlemeden evvel iri 
kemikli elini uzattı; parmağını 
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Gelen evra geri nrllmu 
llt.ulardan ••'allyet alınmu 

eenp itin mektup! an (ti) k•fllfhıt 
•al lllnel lhımdır. 

AdHI 4ıtfttlrllmesl (20) k11111ıtuı. 

Gauteatacle cmaa reala " ,...._ 
.. it .. llal&1an • .w.. .,. , ........ 

•ittir. 

(kulları) keUmellnln herine hastıı ["""'-------------, 
bana : Cevaplar•mız 

- E•llt, dedi. Sen tunun 
yanana bir de ( abdJ memJGldcri ) 
yaı bakayım. 

Hayretle Patanın ytızUne bak• 
bm; fakat Pf. emrini tekrarı .. 
yınca: 

- Paıa Hazretleri, dedim. 
.. Kullan ,, , .. abdl meml6kleri 
. k .. 

nın mu abilidir. Herikiıi de bir 
kapıya çıkar. Buyurduj'unuz biraz 
tuhaf olmaı mı ? 

Süleyman P1- enli kaılannı 
çattı; gUr aeıinin bütün tiddetile 
sıUrledi: 

- Sen benim kadar bilaen, 
benim gibi ferik olurdun! 

Bittabi ıuıtum •e ferik Pa
ıanın emirlerini yerine getirdim. 
l'aıa, • kullara • abdl memlGk
leri ,. imza bati ğ&n:n altına ,o
müı mOhrUnO baab Ye jurnal 
11atebei felekmertebel cenabı t .. 
cidarı azami " ye takdim edilmek 
lizere ıiSnderildJ. 

O akıam, BatkAUp dairesinin 
nöbetçilerinden 6irendim : 

Meğer, S8leyman Pf. o gOD 
BaıkAtibi11 yanına gftmiı Ye bir 
arahk Baık,tibia nöbet jurnalının 
İmza yerinde .. a\di memlQkleri .. 
yazılı oldutunun farkına •armıf. 
Anlaı lan Pap, manasını anı .. 
madıjı bu çetrefil tabiri ken
di nlbet jurnalına da J ızdu
makla hllnklra, ıadakat babıin
de batkltipt•n •taia kalmadıfını 
anlatmak iıtemiıtL 

Çok ı•rip bir teaadof olank 
o teceain ubahı, .. lbum 
ıahane ,. çıkmııb. Erteal akıam 
nöbet jurnal nı doldururken SO. 
'eyman Paıa n•t'Hi•dea kabuaa 
ııtamıyo·, bana: 

- GördOn mO e•lAt, diyordu. 
Yazdığım kelime •elinimet efen
dinrizin hoıuna ıitU; bizi ihNDI 
ıahanelerine mazhar eyledi. 

Dllşl\ndllm. Slileyman Pqanın 
hakkı Yardı. ÇOnkn hünkAnn, 
paıanın cehalet ve hamakatini 
ıık, ı.k teşYik •e terglp ettiğini 
lerini biliyordum. Bu bAdiae, bu 
kanatimi bUıbDtDn kuvvetlendirdi. 

AAmet Naim 

Kartalda çimento Fabrikaaı 

ininden Yakup Etendly•: 
- Mektubunuz mOddel 

mlllte teYdi edilmiıtir. .. 
am64 
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Çeımede Alaçabda uatoı Nlyaıl 
Beyin oğlu M. Uıeyr Beytı 

- Mektepli gaıeteai ile g .. 
ıetemizin allkası yoktur. Mnddel 
ummilij'e mDracaat ediniz. 

* Göıtepede mUtekalt Blnbıp FazıJ 

Beye: 
- Boğaziçinin hemen btıtna 

iskelelerinde, bilhaua Sarıyer, 
Ortaköy, Bebek, Emirgln, 
BOyUkdere, Beylerbeyi, Kanlıca, 

Paıabahçe, Beykoz iskelelerbıd• 
Ukmektep nrdır ef eodim. 

* Uzunköprü Yıniköyde K1raml Beyoı 

- Burıadaki irtica badiae1lnl 
teırib eden yazınız çok giiıeldir, 
fat çok uzundur. Maaleaef dere. 
demedik efendim. 

• Kadıköytlnde Ahmet, Arf', O.mu 
imıaalle mektup gönderen gayrlmü• 
badillere: 

- idare heyeti aleyhindeki 
mektubunuzun neırinde kananl 
imkAn 1oktur, idare heyeti b ... 
ttın ıayrimUbadilleri feykalld• 
koo2reye da'Vet etmiıtlr. Bu kor 
ırede ılı ekaeriyetindir. Ek1e.+ 
~et ifterae yeni bir idare he7etl 
intih1p edebilir. Tahmin etm~ 
yoruz ki idare lı"yetini t.Pil 
edenler iki bin ıayrim0badlll9 
menfaatına ıabsl mealaatleriof 
tercih etaiDler. 

Jmıaaıı ve adre11lı mektaJl ,er 
deren kariimiıe: 

- lmzuız ye adressiı ..... 
topların ıazeteye girmesine ft 
bu mektuplar üzerinde meıP 
olunmasına maalesef .imkln yor 
tur efendim. 

* Adapazarrnd& Gedlltojtlu maballettJ" 
de Faı&l Süreyya Beyt ı 

- Bahsettiğiniz meseleyi a..
kik ediyoruz efendim. 
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Şuna gOzel; buna değil dedi· 

lor.. şu gilzclim diye sevindi. Bu 
ne yapayım glbel değilim diye 
biraı müteessir oldu. Nihayet 
olan oldu torba doldu. Mtğer 
torba lüzumundan fazla dolmuıki 
birdenbire ta~mıya başladı: 

- Güzel deiil. 
Çirkin. 

- Bu çirkin. 
- Hayır o çirkin.' 
Guzel kızlar ı;üzellikle orta· 

dan kayboldular.. yerlerine bir 
alay erkek ç kıverdi. Biribirlerine 
giriştiler.. o ona bir fCY diyor, 
~ eki cevap veriyor.. bir kör 
dövüşndur gidiyor. 

Gazetelerdeki fıkra muharrir
leri, ıskalta, biri bitirmeden öteki 
bnşlıyan hafızlar gibi hepisi ayrı 
lllakamdan bir ıeyJer ıöy!Uyorlar: 

Gazete satan müvezziler bağ• 
rıyorlır: 

- GUzellik mUsabakaa:nı 
yazıyor •• 

çeyreği Yerip gazete alan
lara dikkat ediyorum. Yalnız 
rtııellik mUıabakaaına ait kıamı 
okuyup bırakıyorlar. 

Belediye için yeni vergiler mi 
konuluyor?.. Mançurlye muhtari· 
Jtt mi v•rillyor?. Hitler ıiyasetf 
lnkişafmı ediyor?. Hiç kimse 
bttn!arla alAkadar değil. Beı ya,ın· 
daki çocuğumuzdan doksan bet" 
lik ihtiyarımıza kadar hepimiz 
~iı güzellik derdine dUşmUşllz.. 

Seçilen glizeller beğenilmiyor. 
lıllmün çöpü var, armudun sapı 
~r tarzında bahaneler bulunu
)or .. kusuram ifizel olurmu ya? 

* Bu bahisle niye biz erkekler 
lbeşgul oluyoruz? Kadınlar bil· 
hassa . güzel kadmlar meşgul 
alaalar daha iyi değil mi? 

Birisi meydana ç.ıkıpta ne o, 
ile öteki: işte ben gOzelim bir de 
beni görlln iddiasında bulunma
)lp. yalnız dedikodosilo iktifa 
•diyor •. 

Nazire TDrkiye 2llzeli ola
~ız ını? •• Kabul. Fakt bir ıartla 
i 1 Feriha da olamaz.. haydi öyle 
·~ kusunuz kadı kın meydana 
~llllQ. 

PAZAR OLA 

"ahalle Kahvesinde 
--

Otaran ıiz de bir gün, 
Mtılıal le kahuesinde •• 
Neler, neler v"r görün, 
Mahalle kahvesinde .. 

Çırak dese, kahve gap / 
Cezve mı?.. Ne kira ıap, 
Saıüliir küle bu kap, 
ltlalıc.l l• kalıve•İnde .. 

Ne laauo var, 11e 6üneş, 
Mikroplar gezer ~ş, eş .• 
l<.okar sanki binbir l~ş, 
Mohal le kalıv•sinde •. 

~av/a bir yanda çat, çat.. 
•kambil kirli berbat; 

Bu da mı acap hayat? .• 
'1alıal le kalı vesinde .. 

Dışor, 6ak, ne 6Üzel; 
Uzaklaş oradan, gel .. 
Oturma tembt?l tembel, 
Mahalle kahvesinde .. 

HASAN BEY 

~ 
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Gazeteciler - Hasan Bey, fU reçeteleri kartıkl eczaneden bize yaptırıverir 
misin ? Biz içeri girmlye korkuyoruz. 
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istatistik 

Hasan Bey eline, bir istatistik 
cedveli geçirdi. Bu cetnle göre: 
1859 aeneainde Avrupada 535 
kişideler, deli 1897 de 350 kişide 
bir deli ~o 1930 da 150 kişide 
bir deli çıkryormu1-

~ 

H1&an Bey delilerin •eneler 
geçtikçe daha ziyade arttığmı na
zari dikkate alarak, bir tenasüp 
meselesiJo şu neticeye Yarmıştır. . 

1977 aenesinde yilz kişide bir 
deli çıkacak ve bir aaır sonra 
ayna nispete göre bUtiln Avrupa· 
da bir tek akıllı kalmıyacakhr. 

Bir Mektup 
Hasan Bey bir muharrire mek· 

tup yazdı: 

., Azizim Oıtat, eserlerinizi 
dikkatle okuyordum. Fakat oka-

dar ateşli yazmıısınız ki ok~rken 
ben de ateıler içinde kaldım. 

Elimden bıraksam belki bıraktı
ğım yer tutuşur diye korktum Ye 
işi tehlikesizce halletmek için 
yanan sobayı açıp içine att m. ,, 

Eğlence 

Hauın B. euinl 
kiraya uerftcekti, 
tııtwaak iatigenler• 
den birine .. d. 
laetti: 

- Gayet •ilen• 
celidir efendim. 
Bilhassa i.tasigo-
na galcm olması 

tren .aatlerinde 

et1in içini neı'•g• 
aarkeder .. 

- Ne müna• .. 
bet efendim.. 

Hasan B. izalı 

etti: 

- M•rak edflecek bir f9Y 
yok, her ••Y kendi kendine 
yoluna glrar. 

Telefon 
Hasan B. süılenigorda, «>rdam : 
- Bir gere mi 6ideeeksin Hasan 

Beg? ~ 
- Hayır. tele/on edeceiina / •• 
- insan telefon edeceji zaman 

süslenir mi? .. 
- Süslcniri., ga güzellik kıra

/içesine telefon edeceiim .. 

Binde Bir 

Haaan Bey komıuıunu tebrik 
etti: 

- Azizim ıenin kızın lıtan
bulda binde bir buluna bilir?. 

- TeıekkUr ederim Haaan 
Bey, .en do takdir ediyonun •• 

- Hay hay, hem bunu gue
teler bile yazdı .• 

- Sabi mi Hasan Bey .. 
- Tabii azizim, diyorlar ki 

lstanbulda bin kişiye bi~ avukat 
isabet ediyormuş. Senin kızın da 
avukat kocaya Yarmakla bu bin 
kitinin biri olmuş .• 

Beraber 
Bir genç, sevdiği kızı baba

sından iıtemiye gitmiıtL Genci 
kolundan yakalayınca kapı dişarı 
atblar.. Ve arkasından ellerine 
geçirdikleri bardak, tabak, ye 
buna benzer eualara yağdırmaya 
başladılar Hasan Bey bu manza
rayı sı5rünce : 

- Ne bOyllk bir nimet, dedi. 
o yalnız bir .kız İ•temiye gitmiftL 
blitOn bir e• etyasını da beraber 
alıp çıkıyor. 

Gitmez 
Ha•n B. elin

de bir zarf la pos
tane 6i1C•ine 6İtti. 

- Ba mdtubu 
ver.em ilk trenle 
Ankaraga gider 
.. i ? .. 

- Gider •/en· 
ilim 1 .. 

- Do'"' Mlg/,,. 
mİgOTlllUHU 6İf• 
ınez 1 .. 

- Gider efen
dim •iz bizim lco
dar bilecek misi
niz? .. 

- Dolra söyle· 
migorsanuz dedim 
ga bu mektup ilk 
trenle Ankaraga 
gitmez • Çünkü 
ben zarfın üstüne 

- Tren• getişe
megip i•taslgonda 
kalan/an Hgret
mekten dalı• laoı 
ne olur. - Azizim eenl g6rUr girmez Necati Beyi hatırlıyorum .. 

- Amma yaplln H•••n Bey ben Nec•tlye hiç benz•m•m ki ı .. 

Ankara değil Kon
ya yazdım. 

- Öyle amma aanln de onun gibi bana b•• llra borcun var da. 

ı 
1 1 
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Duyduğumu Hasan Beye ... 
lattım: 

- Hasan Bey doktor Ma&lıat 
Oıman çocuklan için bir Alman 
mürebbiye tutmuş, çocuklar Al· 
manca öğreniyorlar .• 

Hasan Bey müteessir olmuı 
ıibi .. 

- Vah, vah, vah, yab ... 
Dedi merakla sordum .. 
- Niye vah vah diyoraun 

Hatan Bey .• 
- Çocuklara acıyorum da onan 

için babalan yalnız türkçe deli 
ıaçmasını dinlerlerdi. Onlar Al
mancaıını da diolemiye mocbw 
kalacaklar. 

Dört 
Bir Hanımefendi, bir mediat• 

Haaan Beye aordu: 
- Hatan Be1 kaç çocuğunuı 

var?. 
- lki tane Hammefenil. 
Bir az sonra Jİne aynı ıuall 

tekrar etti •• 
- Haıan Bey kaç çocujıaDUI 

Yar? •• 
- kl ltane HanımefendiL. 
Yarım aaat arası ıeçtJ, t•~ 

medi.. Yine bir daha: 
- Haaan Bey kaç ,ocufunuı 

var?. 
- Dört tane Hanımefendi L 
- Naııl olur HaHn Bey?. Bri 

aı e•~el iki demiıtiniz.. 
- Öyle amma HanımefendJ 

aynı adedi birkaç defa biribirl 
arkasına aöylerıem belki canını• 
sıkılır diye bu aef er de d6rt. 
dedim. 

Yetmiş Bet 
Hasan Bey anlatb: 
Salam on ticrette çok fazla 

kazanır, fakat kazand ğmıda yal• 
n z kendi nefsi için sarfeder. Bu 
ıeneki plinçosunda kendi beı..., 
bına alıp sarfettiği paranın ye
künu 8976 lira 75 kuruşa balil 
olmuştu.. plAnçoyu görenlerden 
biri. 

- 8976 lirayı anladık, dedl, 
fakat bu yetmiş be~ kuruıu aca-
ba ne için aarf ettin.. 

Salomon biraz düşllndl1: 
- Ha buldum, buldum, faklı 

bir balam Yar; bir aene içinde 
kazancımdan bir miktar da ona 
ayırmııbm. Bu, o para olacak.. 

Etmeyin Eylemeyin 

Dellşti mi gine iş? .. 
Etmegin, l!glem~gin •• 

1
• /gi deiil ba gidiş, 

EtmtJgin, egleınegin / .. 

Söyle ne, derain Aka; 
Yetişir artık şakcı, 
Sonunda çılta, le.aka, 
Etm•gin, eglem~gin / .. 

Toplanan 6ir jirl ver, 
Genç delil lıep yaşlılar, 
H•m dt1 ağır başlılar, 
Etmeyin, eglemegin /., 

Seçtilerse güzeli, 
Hakları varmış belli : 
Fazla şeg df"memeli, 
Etmeyin, eglemegin /_ 

Uzatmagım gok gerim. 
Sizden dahi beklerim,· 
Yeter artık beglel'lm, , 
Etme9in, eglemegin /.. J 

PAZAR OLA 
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Manyasi Zade Biınu Hissederetmez 
Bir Manevra Çevirdi 

VilAyet heyeti merkuiyesi. 
faaliyete geçer geçmez, derhal 
bzalarda teşkilata başladılar. Az 
aaman zarfında, avcı ve niza
miye taburları zabitanile beraber 
redif taburları zabitanmı da cemi· 
Jete kazandırdılar. Manastır he
yeti merkeziyesinin bu faaliyeti 
(heyeti Aliye) nio nazan dikL.atini 
celbetti. Manastıra ehemmiyet 
Yerildi. Bazı talimat ye mukarre
rabn tebliği için Mithat Şilkril 
Bey Manastıra g6nderildL 

O aırada Enver Bey mOlha
katta bulunduğu için Mithat Şük
rll Bey, onunla ıörlşemedi. Gö
tllrdilğQ evrakı ~olağaaa Hasan 
Tosun Beye tevdi etti. 

O 6ırild. ( Selinilc jandarıruı efradıcedide mektebi ) talim 
ile janJanıuı sını/ına mensup bazı zeoaL 

1 - Cemiyetin mlleulılerlnden olup b :lahare Jandanna a&nıfana nakledea blnbqa 
Naki Bey 2 - Mllffettltllk maiyetine memur, bJnbıfl Nuri Bey 3 - ( ÇaYLıf Manaabn ) 
lftlmaıada h.ı..aalardaa, mllf~tt~k malyetl.ıe memur kolaiaaa Kemal Bey. 

(l), piyade yllzbaıı•ı Hamdi B. , 
kolağası Kllşat B. , cezıa reisi 
Ihsan B. (2) , ticaret reisi Vasfi 
B. ( merhum ) , eşraftan Dervit 
B, , mülazim Edip Beylerden 
mArekkep ilk hey'etl merkeziye 
teşekknl etti. 

Serezden ıonra Dramaya ge
çen Talit B., orada da eşraftan 
Agah ve Rıza Beylerle görüıtü. 

AgAh B. , esasen evvelce Sellniğe 
gelmiş ve ( Mason ) locasına it· 
hal edilmitti. Bu iki zatm gay• 
retile, Drama teşkilib da kolayca 
vücude geldi. 

doktor Mıthat (1) Sadrettin Bey
ler gibi t lizide gençleri etrafına 
toplayarak bunları efkAn ahra
rane ile yetiştistirmiş, Avrupadan 
gelen gazeteleri bu gençler vasıta· 
ıile birç<'k münevverlere tevzi et• 
tirerek hürriyetperverane fikirleri 
lstanbulun her tarafına neşrey· 
lemi~ti. İni İlapta, hepsinin de 
birer hissesi olan bu kıymetli 
gençler, icabında bOylik ye me
deni cesaret göstermişler ve 
kendilerini tanıyanlar arasmda 
temayüz etmişlerdi. Hükümetin 

en kuvvetli takayyii :lat na rağmen 

Babaettio Şakir Beyi menfasm· 
dan kaçıran ve bu suretle o dev· 

$ahat f4 

Millet Meclisine ıŞiir Kıralı 
Çok Mühim La- Heykelini 
yihalor Veriliyor Yaptırıyor 

( Ba9t.rafı 1 iael uyfada ) 
ha kanun halini aldıktan ıonra 
derhal tatbik edilecek ve ayni 
zamanda Türk vapurları Anupa 
limanlanna aeferler yapacaktır. 
Bunun temini için de altı tane 
kadar yeni vapur alınması muh-
temeldir. Şimdilik İstanbul, İzmir 
ve Mersin gibi mühim limanlan• 
mızdan Avrupanıo beşhca liç li
manına sefer yapılacaktır. Bunlar 
Hamburg, Marsilya ve Triyeste 
limanlarıdır. Diğer taraftan Suriye 
limanlarile Türk lilY'anları arasın
da da bir bat tesis edilecektir. 
Bu suretle ihracat : mızın mühim 
miktarda çoğalacağı ıim diden 
tahmin edilmektedir. 

Uyuşturucu maddeler hak• 
kındaki IAyihaya gelince; bu la· 
yiha hazırlanmıı demektir ve mart 
içtimaında derhal müzakere edi
lerek tatbik sabasına geçeceklir. 

Bunlardan başka diğer veka
letlerin de yeni layihalar hazır
lamakta oldukları anlatılmaktadır. 

Filorinah Nlzım Be,U. kendi 

kendini Şiir Karala olarak intihap 

ettiğini biliyorsunuz. Nizım Bey 
timdi de kendişinin bir heykelini 

yaptırmaya karar vermİ.f •e bir 

sao'atkir ile anlaşmıştır. Heyke
lin yapılmasına yakında bqlana• 

cakmıt- Şiir karalı bu heykeli 
bundan yirmi aekiz sene evvel 

mezun olduğu DarlUfünun hukuk 

fakültesine verecektir. Nazım B. 
timdiye kadar mecmua ve gaze
telerde çıkan blltiln ıiirleri ilo 
kendisinden bahseden gazete 

parçalar.nın ve kendi.sine gönde

rilen mektuplann ayrı ayrı fotoğ

raflarını çektirmiştir. Nazım Bf:Y 

bunları da bir kolleksiyon ha

linde hukuk fakültesine Yere

cektir. 

GLORYA'da Bu Perşemba 
akşamı 

MÜSTESNA 

DÜSK 

GALA 
2 emaalaia yıldız 

GRETA GARBO 
ve 

CLARI< GABLE 
Zamanımızın 

en mUessir 
ve en hissi 

bir dramı 
olan 

ÜN KADIN 
fiJminde görüneceklerdir. Bütün şehir halkı bu hakiki şaheıeri gör
mek istiyecektir. Fransızca sözlü bir Metro Goldwyn Mayer filmidir. 
Hamış : Bu G A L A akşamı için muhterem halka 

sUrprlzler ihzar edllmlttlr. 

Yine bu saralarda, yani 322 
aeneıi ıonlarma doğra cemiyete 
ithal olunan erkAnı harp bin
baıısı Cemal Bey, faaliyete geç
mişti. Cemal Bey, hem SelAnikte 
llçüncil kolordu mOşiriyeti erkA
nı harbiyesinde vazife ifa ediyor, 
hem de nafıa işlerinde müfettiş 
ııfattle istihdam ediliyordu. Buna 
binaen aıks ık vilayet dahilinde 
geziyor, birçok defaJar da Manas· 
tar ve Kosva vilayetlerine gidip 
geliyor, bu vesil• ile muhtelif 
merkezlerle temas ederek, neti
ceyi bilvas ta ( heyeti lliye ) ye 
b ildiriycrdu. lstitraden tunu da 
arz edelim lci: (Heyeti Aliye) 
yani (merkezi umumi) ile doğru

dan doğruya tema. etmek müm
kün değildi. Çünkn (Heyeti ili· 
ye) yi teşkil eden zevatı, • mü· 
essis olan on zattan maada - hiç 
kimse bilmezdi. Bu aır, meıruti· 

yetin ilAnma kadar en derin bir 
ketumiyetle muhafaza edilmiş, bu 
~zli ,~hıiyetler hakkında cemi
yet efradı pek kudat hisler bes
lemİftİ. Bazıları bunları Avrupa
dan gelen ve hiç kimsenin 
16züne görllnmiyen zevat telik· 
ki ettikleri gibi bazılan da 

Tal it Beyin bu •eyahati. bu 
iki merkezdeki teşkilattan maada 
cemiyetin pek btiylik bir kuvvet 
daha kazanmasına vesile tetkil 
etmişti. Tren, Dramadan kalkıp 
Sellniğe doğr.ı ıelirken, T alAt 
B. , sanşan, temiz ve tatlı yüzlU. 
karş ·ımdakine hürmet 'H muhab
bet telkin eden bir yolcu ile 
ahbap oldu. Bu zata ismini 
sordu: 

rin bUkümet ku,·vetine ağır bir 
darbe vuranlar, bu genç Reji 
memuru Necip Beyle onun fikir 
ye hiı arkadatlarmdan ( ıDvari ,,-------~ Yarın akşamdan itibaren ---------.ı 
miralayı Ishak B.) [2) di. O p E R A S İ N E M A S 1 

(ordu müşi1i). (fırka kumandanı) 
•• aaire gibi ylikıek mevki sa
hibi adamlar zannederlerdi. Hal· 
buki. evvelce yazdığımaz gibi, 
(Heyeti Aliye), (TaJAt, Mıthat 

Şükrü, lsmail Canbulat) beyler
den ibarettL 

* TalAt Bey, merkezi Sellnikte 
bulunap (Selin ik-Manastır-Kosva 
Yiliyetlerl posta 'e telgraf baş· · 
müdüriyeti) başkAtiLi olduğu için 
bu llç vilayetteki pusta ve tel· 
ıraf memuru arkadaılan fizerin· 
de tetir yapıyor, onları da birer 
birer cemiyete alıyordu. lnk;
llp barekab esnaaında, pek bo-
1nk bir rol oynayan ve batta bu 
husustaki movaffakiyetiD en mü
bim amillerinden ola• posta ve 
telgr•fcılar, adeta cemiyetin ru· 
bu ve bayab mesabetinde idi. 

Manastar teıkilltı hararetle 
devam ettiği eınada Talat Bey, 
bir vazife bahane ederek (Sercz) 
ve (Drama) havaJiainde seyahate 
çıkmıştı. Serezde, eaki ahbapla· 
rından (Ticaret rei,i, Vasfi Bey) 
ile görUşerek bu zab cemiyete 
ithal ettiği gibi işe bqlamak lü
zumunu da oradaki vatanper· 
lere tabliğ etmiştL Derhal 
tahif edilen zevat arasında 
( Mümla& yüzbqı Kbua B.) 

- Manyası zade Refik .•• 
Talat B~y, bu ismi giyaben 

tanıyordu. Çunkll bu zat, • Pa
riste. Rumeli gibi nisbeten ıerbeıt 
bir muhitte değil· lıtanbul içinde 
ve Abdüıhamidin burnunun di
binde, senelerce zulüm ve i .. 
tip<lat ile cihad etmiı; ıerefile, 
faziletile bütriyetpervarane fikir
lerile bütlin Osmanlı ülkesinde 
kendisine gaibane meftunlar Ye 

hllrmetkArlar peyda eylemişti. 
Talat B., bu tesaplıften meme 

nun bir halde Manyast zade ile 
Selaniğe avdet eder etmez, bu 
zatı icap eden ll(kadaşlarile ta-
nıştırdı. (Heyeti Aliye) tarafmd:ın 
derhal cemiyete alınması karar-
laştmlda. Refik Bey. birkaç gün 
zarfında evve14 (Maıon) locası
na ve ıonra da cemiyete alandı. ... 

Manyası zade Refik Bey; her 
tOrlO velveleden, güriiltüdtın, ıan
taj hialerinden azade olarak, 
senelerce lıtanbulun aui idareıi
ne karp mOcabedede bulunmuttu. 
EvvelA Galatada, Mertebani so
kağında bir . yazıhanesi vard • 
Burada avukat Mustafa Beha (3) 
Reji memurlarındaa Nedp [4] 

(1) Hüyük Millet ~lc l'ii ıti Re.ıi 

Klzım P,. Hazretleri. 
(~) Mabkemci T emyiz Reisi evvelL 
{:1) Şimdi (Muğla) da ikamet e&

mı lcte 'e z 'raatle itf gal eyleıuektedir. 
[ı) Ttitün lobisarı Buru 8&fmU· 

diriyatinde lıulunwuıtıar. 

İnki'.Ap fikrini ne,retmek için Büyük kahkaha haftasına ba§layor. 

böyle kıymetli unsurlar yetiştiren .p A T ve . p A T. A Ş O N 
Manyasi zac!e Refik Bey, (1321) 

~::~!:~> ~:z·~::;:::~.( ~s;.~: Ç i FT E ÇAVUŞ LA R 
Burunyan Hanı ) na naklettikten . . . . . 

b · .. · 1 · · (A k M Yeni koınedilerı nfl bat ın elemlermızı unutturacakları nı 
eonr~ ütun 1f erını vu at u .. ' • t:ı ıı lıüt ediyorlar. 4l•••-••-•llll'i 
tafa Baba B.) e .devretmit Ye ı.. 
tanbulla ilitiğini kesmitti... ----------------------·-------

Ev veli, SelAniğe gitti. Birkaç 
gün orada kaldıktan sonra Ka
valaya geldi. Orada yerleımek 
istecii. Fakat, onun mUstesna ah· 
val ve etvar , derhal kaza kay• 
makamını fUphelendirdi. bak· 
kıuda tahkikat ve takibata girişti. 

Zeki Maııyast zade, bunu hisse
der etmez, bir manevra çevirdi 

Kaymakam n oğlunu kltip aıfa· 
tile yan.na aldı. Bir yuıbane 

açtı. Avukatlıkla meşgul olm ya 
başladı. Onun, ftref •• fazileti 
kadar ytiksek olan hukuki ilim 

ye irfan·, tabii olarak birçok 
ınllşteri celbediyor, o haYalide 
töhreti aittikçe ıe:ıiıliyordu. 

CArkaıı urt 

(1) :Bir nahi) t1ml7.de BeltHli7e 
doktorudur. 

[ ! ] Bn ınt,( yın-f'r:ı nı k 1-zr~ti t br:
yart) den i k e ıı ı ürrı) r' perverane haza 
efi..lr \'8 e v ·ırı ı.ı ' L gitıııed ' ~iudeıı 
Trabzon& 11efy •U. lm şti. Bu ut, yal· 
ı ıı, Hebaf'tı' n Ş.ü:i r BPyfn firarır t 

temin ile kalıuanııı, her buıtuıta tet" 
rlk.i mesai ettiği (Reji me:nuru Nee p 
B.) ile o bavalidu iuld llp fikirlerin o 
yayılmasına da pek çok hizmetlerde 
bulunmuı ve inkilA.ptaıı ıonra da (ıl
nrl Uvaaı) olmuıtıır. 

GLORYA'da~--• 
S n'!nıa ve 

MONiR NURETTiN KONSERi 
15 şubat, Çar,amba akşamı yeni ve gUzel programile 

'--------... • Gişeler açıktır. ~--------1'1 

ETUAL 
J} 

Sinemasında 
> Seneı:ıin en büyük filmi 

GAiP ÇOCUK 
ALBERT PREJEAN ve 
ANNABELLA tarafından 

..._. Gidiniz, görUnUz. 

Bu akııım 
21,30 da 

ŞAKA 
Nakili: 

Badia -1. Galip 
Komedi 4 perde 
Mualllm ve 

Talebe gecesi 
Matine Cuma 
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ADALAR ŞARKiSi H TRADER 
HORN filimlerinl yuatan meıhur 
reJ.•ör VAN DYKE•n n ea ıon 

çevird ti ,a .• eaerl 

TARZAN 
kemali mu•affak yeti• devam edi
yor. Heyeti tem•iliyeai batında 
dilnya yüıme 9ampiyonu JOH1'l' 
\VEiStv.ULLER •• 0'. U 4 VAN 

Ayrica FOX Jurnal dünya h .. vad:a:erl 
Matlneler: 2.30 • 4.30 gece 9.30 d• 

Matbuat Cem;yeti tarafından 
tertip edilen 

t933 

AL MMAbr-lA ö ı 
çılttı. Her kitapçıda bulu"lur. 

~--• Fiat.ı 1 lirMlır. 411-111";1 
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OSTA -
ABllET BEiS 

'·--....ilı.------- t7 Yazan: Piger Mıllon --...:1ıı----" 

Nöbetçiler Gemiyi Görünce •• 
Ahmet Ve Arkadaşları Gizlice Di 

Kastro'nun Sayfiyesine Y aklaşblar 
Mehtapaaa ııecelerde ton 

hlıjı avlamaya çıkan balıkcılar, 
t6rd11klerl ifaretJerden dehtete 
tatalarak acele acele ağlanm 
topJayor, k6pek balığının 11ç kö
tttll kanadını andıran korsan 
mahmozlanna yem olmamak için 
aablle can atıyorİardL 

Sabahın ilk ışığile beraber 
Ahmet reİ• Kamarg kıyılannı Ye 
Roa nehrinin manaabını yalaya
rak ıeçiyorda. Bu taraflarda nhU 
alçaktı, 16rlf kabiliyeti İM fena 
lclL 

Bir ara, Ahmet reim ı&slne 
ltlr 1elkenll iliftl Ye biran mllca
deleye mecbur olabUecefinl dl
lftndl. Fakat meçhul gemi, Yer
clill •ellm parolaaile dost oldu
iunu bildirdi, bu Ahmet reisin 
ıenç bir akraba11 idi yenir mOd· 
det enel kunetli bir mftfrese 
le Lanıdok Ahillerloi yarmıya 
cakmıtb. 

Genç •dam, ilk umanlarda 
•peyce muYaffakiyetJer elde 

mit. fakat baakındaa haberdar 
elan aahil balkı tqtan yafdm11 
ldli.. Ye manaahrlara ·kapanarak 
-.hafaza tedbirleri almıtlardL 
Sonralan, muvaffakiyetuzlikler 
laaıı&atermiıti. Cezair koraanla
flaua Ahili taradaldarını haber 
alU ciYar kıt'alar, mühim ku.
-tlerle e .... ı noktaları tutmuf, 
ll•ari kuv•etleri T11rk koraanla
llDa mDvazi olarak karadan ha-

r.ketleriai takip etmiye bqla· 
.. ıtlarch. Frenk kunetleri çok 
futa, korun askerleri, mahduttu. 

Etrafa ıaçhklan dehfet okadar 
la&yOktD ld tehlike haberi ta 
Banıon limanına, Balear adala
taaa kadar uaamıf, lm••etli do
-..malarla Cesalr kallramaalanm 
'-tılaınak için hazırlıklar 1apal
... ya baılamıftı. Ahmet Reiı, 
.. bilde g6rdüğll bu hazırlıklar 
._ genç akraba11ndan ald ğı 
'-herler berine bir mllddet 
-'lfllnmlye Tardı ıonra, lllz"mıua 
)•re bir bq bellaına uğramamak 
için doğruca dilmeni Afrika 
.. billerine kırdı. Onu, b6yle 
~~like &nOndea uzaldapr ı&ren
-..n hayret etmemelerine imklll 
hkta. Fakat Ahmet Reia, Cene-
'-Je Jakin kOçDk bir aayfiye 
..._elen kaldardıjı a•lannı, dtın
taaın hiçbir ıeyine karp tehlike
~ koymak lıtemesdi. O, ıiklr
..._. l,t yakalam1ft arlraamcla 
"-. d6rt duvan beyaa badanalı 
•tı11L bir kly emadea tirin bir 
il1tk haline kalbedilmlf bir bi11a 
'-'cam bırakmqtı. 

* Hldl.., pllltOJD n bando 
:-ncaı. bir aakerl aeler gibi 
lal etD. fakat ihtiyatla •• tedbirli 
.:._ _ baakm ıuretiade batanbp 
._...Jete erdlrilmiftL 
e Ahmet, yapacajı iti Ye gide
.~ Yeri ıayet iyi bildiği için, 
~f &imaenin denize ÇJkmak lıte
tita'eceii fırtınalı bir hayayı ter-

•tmiıtL Y elkeDlinln Ceneve!: dotru 101 ald jını g6ren 
~ D6betçiler, bunun bir an 
tGcc., Umana girmek lateyen bir 

ıemlal oldupa uanet-

mfılerdi. Hatta bazıları, karanlık 
basmadan evvel iç limana aire
bilirse cidden iyi bir talii 
olacatını mllllhaza etmişlerdL 
O ıuretle ki hemen ber
kesin giSzll lnOnde hareket 
eden meıhar korıan gece ile 
beraber ıahilln emniyetli muha· 
fazuına iltica etmlı ve uPdal
larını denize indirerek uhile 
doğra yol almıya baılamıfb. 

BDtOn denizciler gibi Ahme
dia de ioancbjı birtey •ardı: 

Kunetli tek yardıma daima 
k•dUile beraberdir. 

O... içindir ki yapacaia it
te kU'flaıaa ç.kabilecek kimseler 
bulunabileceğini dn,tınmll,, bera-

Siz Ne 
Fikirdesiniz? 

( Ba9tara ı 1 inci 11yfada ) 
eat Ye tuarnaf cemiyeti l.taabal 
tubni reial) 
- Resimde belli olmaz. Gaz .. 

telerdeki ruimlere bakal raa Feri-
ha Hanım daha gllzel alirllntıyor, 
aade yalnıı buna iatinat ederek 
llllklm yermek doğru değildir. 
Jtırl laeyeti ilk intihapta yirmi alta 
reyle Feriha Hanım1 birimi ye 
yirmi Oç reyle de Nazire Hanımı 
ikinci aeçtiji halde bir teklif Dze
rlne intihabın yeniden 7apılmam 
iıtenilmit ve uadaa bir kıımı 
bundan latinklf etmiı •• reylerini 
de •ermemiperdir. Halbuki iatin-

klfi yalnız ikinci intihabı yapmamak 
bere olmalı idi • jllri heyetinin 
yazifesi ikinci reye iftiralr etmek
ti. lJk intihapta Feriha Hanıma 
rey •eren Jtırl heyetinden bir 
kaamı ikinci defa rey vermedik· 
terinden Feriha Hanım kaybet• 
miftir. .. 

Hakkı Bey ( latanbul Maarif 
Müdüriyeti tedriaat ıefi ) 

- "Gllzel olmak için etli, canlı 
olmak kifi değildir. Endam, .... 
'fimlilik, yOz, gGz gOzeUiii, ecnebi 
memleketlerde Türkiyeyi daha 
muyafakiyetle temail edebilecek 
diğer evaaf Ih mdır. 

Tnrkiye gtlzellik kıraliçelijine 
Hçilen Nazire Hanımın bedii bir 
güzelliğe •abip olduğu alaııl
maktadar. Mümtaz Türk m&ne.
verlerindeıa ml1rekkep bir jllri 
heyeti oau ekaeriyetle T11rk gG
zell olarak aeçmiftir •• lıAlea 
Nuire H. kırallçedir •• ,. 

Ahmet Nedim B. ( Para bor
aaaı acentalar umumi kltibi) 

-· Her iki Tllrk kı11 da gtl
aelclir. Buna fllpbe yok, fakat 
her ikisi araaında yapılan mllaa
bakada Nazire it gOzellik lara
liçesi olarak beğenilmiıtir. Benim 
kanaatim de Nazire P.anımıa Av
rupai bir ıttzelliğe Abip oldutu 
.. ldiadedir. Ba uhacla jlri heye
tinin verdiği karan yerinde bu-
luyorum. • Alleddin Bey ( lkbaat V eka--
letl Mlifettitlerinden ) 

_ .. Nazire H. bibakkin gDzel-
lik kıraliçeaidir. Jtıri heyeti onu 
aeçmekle vazifeaini yapmıthr. Jüri 
heyetinin karannı munfık bulu-

yorum." • Hilmi 0.y ( Anadoluhiaan, 

berine elli kadar 8illhh adam 
almışb. Koçnk bir plljm kayalık
ları araıına aandallannı yaoaılmp 

karaya çeken Cezairliler birer 
kedi gibi taılı patikayı brman
mıya batladılar. Bun4an evvelki 

ziyaretinde yolu ketfetmiı olan 
Ahmet reis emin birkaç arkadaıı 
He beraber 3nde yllrOyorda. El
lerinde balat tomarlan bulunan 
Ye iri yan hir aencf bu rrupu 
takip ediyor, asal ku"et piden 
geliyordu. Ai met ye arkadatlan 
biç kimse tarafındaa ıarillmek· 
sizin Dl Kaatro 'nun uyfiyeaine 
yaldqtdar. 

( Arkall nr ) 
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4,18 
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Şıırlı: D. Y. • 44,~ 

• (Mile•• a)H&.- lat. Tramwa7 51,50 
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DilJU"'I ..... e.oe Tramva, 4.'17 
Gllmrilk 8,50 Rıht111 18,70 
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~.. ~ 
Meddi,. ..,._ 
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( GlmluıriJel 1 48.2' 
(Asla) 48,25 
(Hamit) 41,25 

l .. fra 

tR.,at) 4?,50 
c vahit, 45,25 
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lCGmlMarı,.et » e,~ 
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(Ret.t, • 41,51) 
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• • • 80J 97$ 
• • • ıtıı ~ 

Y enlmaballede, lnitli ıokakta 6 ) 
_ "Kaba t•alak Y•pılaa bsr 

latfhapta f eriba H. kazanm ı 
olabilir. Asd pyanı dikkat o an 
ikinci latibapt r. ikinci intihap 
daha u gllıeller arasında ve da 
ba dikkatli yapalmıthr. Bu lntJ.. 
hapta Nazire H. kaıaamııtır. Her 
iki gazel baklanda yaz lan an 
klmllen okudum ve reaimleri de 
tetkik ettim. Nazire H. mubak· 
kak daha ,eseL " 

Deniz Kızı Eftalya 
Hayatı, Şöhreti, Maceraları 

Hatıraları loplıgan: N ••• 

;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;~;;;;;===· 
Baş Ucumda Izbandut 

Gibi Üç Adam 
" Kalk Bakalım, Şimdi Gid~ceğiz ! ,, 

-4-
- Nihayet Efto, dedi, g6rD-

yoraun, peripo ye muhtaç vazi-
yetteyim. Senden bir parça yar
dım dilenmiye geldim!JI •• 

Vaktile uğrumda altmlar ıaç· 
IOlf olan o c6mert aYUca ufak 
bir klğıt yıtuu doldururken kal
bim aa acı eıdıyorda. O: 

- Çok Efto, bu kadar a.te
mem, klfi demiye pbalıyorcla. 

* Ba aa habrama .kumdu 
abe çok tekerrDr etmif •enerilik· 
lerimden birini anlatayım. Baba
mın 6llmDnden IOlll'8 bana ba
bal k etmit Baari Be1imninde bir 
ut Yar. Hareket ordan jaadu
malanmn letanbula yeni gelclitl, 
Rumeli ve Anadolu eahilltrin• 
luaım kmm datıtdcbklan saman
dı. Karak<Sy börekçisinin otla 
lbrabim Bey, Baariyeı 

- Y abu. demif. himmet et te 
ıu deniz km bir dinliyeliml 

Buri Bey bana a6yledi. Ka
bul ettim. Söz Yerildi. Gideceği
miz yer Çabukla ile Anadolubi
aarı araaındald Eaat Bey çiftlip 
idi. 

latioyeden aandalla Kanlaca 
koyuna ÇJkacak, orada bizi bek
liyecek olan çiftlik arabuile çift. 
lip gidecektik. 

Buri Bey ben, birde meth• 
udi Emin, iç kip idik. Kemani 
Anaeta• n taaburl Haaan bizdea 
enel gitmiflerdi. 

Kanlıcaya ıeldik. Bakıncbk, 

beklemesi ilzam gelen 4raba or
talıkta ılrtbımiyorda. Baarl Bey 
Eminle bana: 

- Siz burada bekleyin, ben 
dol8flp arayayım! dedi. 

Yarım aaat 10nra Basri Bey, 
kan ter içinde geldi, hiddet ye 
yorgunluktan aoluyor, aık aık 
nefea alarak bızh hızlı anlatı

yordu: 

- DUnyayı dolatbm, bakma
dıtım delik kalmad. Ne arala 
yar ne lnaan. Çubuklu ıazino
tundan çiftliie telefon Yarmlf. 
Oradan konuşm•ktan baılı:a çare 
kalmadı 1 dedi. 

Kıaaca anlatayım, bin zah
metle Çubukluya da gittik. Kah
rolası telefon un bozuk olacatı 
tutmuştu. Çiftlik iki buçuk aaat 
mesafede idi. V auta Joktu. Ça
reaiı Y enik61e d6oecektik. Ak· 
pm olmak &sere idi. Sandala 
bindik, Sahilden az açılmıftık ki 
Hafif bir yağmur bqlacfı. Biz 
hafif yatan yağmuru hafif hafif 
yiye yiye Y eniklyD bulduk. O 
saman daha J•nl 1apdmıt olan 
Yenik6y Palua geldik. 8aari B. 
balkona çilingir •ofruını kurdu. 
Ben dolaımaktan yorJlmuı olan 
.OcudOmll derhal yatağa bı· 

rakhm. 
Bilmiyorum, ne kadar geçti? 

GISzBmD gtırtUtll ile açtım •• 
korkudan ıaçlanm, tOylerim di· 
kenleıti, glğıüm daralıyor, ne· 
feıim kesiliyordu. Beynim, kaJ.. 
bım, yağı iyi verilmiı elektrik 
motlrD aibi çatır çutur atıyordu: 

Baıucumda ıal•arlı, abani-

ye y•kın anklı, palabıJlklı, elle
ri aopalı, azbandat sibi nç adam 
dikilmiıti. 

- Ha1di dediler, buyurma, 
aideceğizl. 

- Canım nereye gidecej'iz? 
- Çiftliğe 1. 
- Hangi çiftliğe a efendim, 

m kimsinlı?. 
içeri giren Baetl Beyin Alda 

ytızn bana emniyet nrcll •• 81 

90Dra lı anlqıldı : 
Bea ayudaktan ...,. balkonda 

JU•arlachjı kadehlerin adeclial 
aıtbı mıı olan Basri Beye hak
mebnlf, adi Emin'e: 

- Emia, demiş, lralk, çiftHte 
gideceğiz. Ben ds nrdim, mut
laka gitmeliyim.. 

Aman saman klretmem~ 
Basri Bey otelciye, bana ılı 
kalak olma11nı tenbih etmit " 
Eminle birlikte ÇJkllllflar. 

Sandalla Çubukluya geçmişler. 
Kapanmak lzere olan gazinodQ 
bir adam balmoflar. Y otlarda 
boyuna nlra atan bu eksik tahtah 
kılaYUZ 6nde, iki lpk arkada 
çiftlik yollanua dOtmDşler. A2 
gitmiıler, uz gitmişler. Nihayet 
menzili mak•uda eriımiıler : 

- Nerede kaldınız yahu? 
Bekleye bekleye ubır tlkettik. 

- sa n .. deainiz, bul 
araba? 

- Ganderdik, araba daha 
hlll bekliyor, siz nereden, a•I 
geldiniz? Eftalya nerede/ 

Orada da kafalara dank 
demit ki iki taraf ta ıGzlerinde 
durmuşlar, iki tarafta da kabahat 
yok. Onlar arabayı ıanderınişler 
biz g6rememifiz. Basri Bey bap
mısdan ıeçenleri anlatmıı, bent 
getirmiye karar Yermiıler, araba 
k09ulmuş, Basri Beyle Emin Beye 
Oç çiftlik kolcusu terfik edilml• 
bu aklı azlar. kafilesi gece yar 11n
dan aonra Y enikaye plmlfler. 
Bapcumda gGrd&klerim bu koJ.. 
caJanmt. Buri Bey: 

- Haydi Efto kalk, gidiyo
ruz! eledi. 

- Aman Basri Bey, bu 1aat-
ten ıonra çiftlite gidilir mi? •• 

- Gidilir, aaz verdik. 
- Yapma, Abab olaun. 
- Hayır bu rece mutlak• 

gitmemiz ilamdır. 
luar kir etmedL .Kalktım, 

giJindim. Sabaha kal'fl Yenik6y
den d6rt kifilik ıandala alb 
kişi bkıldık. Gak gftrl81or, hafif 
uen rDzglr ıtddetini gittikçe 
arttmyordu. Boğazın ortalarma 
gelmiıtik. Hafif çiaelemiye b.,. 
byan yağmur fiddetlni artt rdL 
Artık kOftlardan bopbyormut 
fibi bir yatmar bapaaııdan qa-
İ' iniyordu. Üç çiftlik ko'cuu 
ellerinde botalmı' konserve ku
tularUe aandala dolan aular1 bo-
ıaltmıya diditiyorlar; imanı blitlla 
udi Emin ibliılar. fatihalar oku
yor, adaklar adıyor, Trabzonlu 
aaodalcı: 

- Ben aiH timetum ıni ba, 
bu ıandal altu kişi almaz tiye
batacağuz dil Diyor. BZRJn ıu
larda seyri zorla1an 1'Urek erle 
boğatmıya utraııyordu. 

( A.r &ti Yat 
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İSTANBDLDA: 
Bir ÖIU nUn HAtara Defterinden 

Tokatlıyanda Bize Yardım 
(Ba9tarafL 1 inci sayfada ) 

bUtUn doktorlara ıamll iH •ara
baten yazınız! ispat edlulzl Bek· 
il yorum .. Niçin açık konuımuyor
ıunuz da her yazımzda bir çok 
ibbamlar •• mugalatalar arka11na 
ıaklaniyorıunuı: Bakınıı bunlar
dan biri: Edeceklerle Bir Ziyafet 

Casus Greta Benden Gizli Misafirler 
den Malômat Sızdırmağa Çalışıyordu 

Bir doktorun daha talebe 
hayatında başlayan ve teıirl bntun 
bir ömür mUddetince devam eden 
tüyler 6rpeticl hakiki ıahnelerl, 
bir muharririn mevzuundakl hayali 
facialarla, hmçkırıklarla ayni de
recede tutuyor Ye b&yle alelacaip 
bir kıya1 yapıyonunuzl Sonra, 
hekimlik cihazının bir uzvundan 
ibaret olan bir haıta bakıcı ile 
hastasının bUtlln hayaU mu'uliye
tinl yllklanen, hor hangi blr faci
aya meydan yermemek ye ha1ta• 
ıım 1elAmete çıkarmak için her 
daklba kitapların içinden, prati
Ainden ııık arıyan bir hekimin 
vaziyetini bir tutuyorsunuzi •• 
Hayreti.. Size ıamiml aöylOyorumı 
Bu kıyaılarmaıa doktor olmıyan
lardan da çok ıOlen olmuıtur .. 

-u-

Bu ıöılerlm, Gretanıa pek 
hoıuna ııitmemekle beraber, yine 
bana hak verdL 

Gardenbarda, yaktlmiıi epey· 
ce neıell ııeçirdik. Saat bire 
dotru ayrılırken, (S .•• ) bey biıe 
bir ziyafetle mukabele etmek · 
iıtedij'inl söyledi ve ' bunu kabul 
etmeaini Gretadan rica etti. 
Greta, gözleri parlıyarak: 

- Memnuniyetle ..• 
CeYabım verdi. 
( S. ) Beyin mukabil ziyafeti 

ıtınU beynimizde takarrUr edince 
ayrıldık. 

( Greta ) ile yalnıı kalınca, 
kendisine bir talimat vermeılni 
lüzumlu görllyordum. Bu ıuretle 
cuuı kadına kartı yaptığımız 
ıtrn ehemmiyet ve tehlikeleri 
hakkmda bir fikir vermek istiyor
dum. Bu, bana karıı ayni za· 
manda casus şebekesinin itima
dını arttıracaktı. Bu mlllAhaza 
ile Gretaya : 

- Aman Madam, dedim, g Ö· 
rUştüjHmüz adamın, bu memle
ketin emniyeti noktasından çok 
mühim ve binaenaleyh fevkalAde 
zeki bir kimse olduğunu unut• 
mamahaın. Lnzumıuz suallerle 
bizi hakikaten en milşkUI bir 
vaıiyete atabilirsin. 

Ca1uı kadın gUldü : 
- Ben, dedi, tehlikeli hiçbir 

lı yapmam. Vaziyetten emin ol
masam! 

ErtHi glln hrsattan biliıtifade 
Eoverio yazıhaneıine gittim. Beni 
ı&rUnce Enver hayre~le : 

- Hayrola, dedi. 
- ŞUpbesiz bayırdır. Dedim. 
Hazırlad ğı haritalar n matlu

ba muvafık olamıyacağ . n ı, çünkn, 
iıtediğim haı-: Laların tamamen meı· 
leki yani aıkerl haritalar olmaaı 
lAz ım geldiğini ıöyledim. Enver bu 
haritaları bulmanın mil4ktıl ol· 
dutunu çUnk8 bunlarm her han· 
il bir klltllphaneden tedariki mOm· 
kün olmadığ.nı ıöyledi. 

Filhaklka kitapçıların hiç bl
riıinde bizce matlfip olan harita
lar bulunamazda. DüşDndüm, bun· 
lar ancak eıki ve battal kalmıt 
harp gemilerinde bulunanabilirdi. 
Enver'e: 

- Azizim, dedim, sen biraz 
yorulacakıın. F .. kat mutlaka bu 
haritaları tedarik e\meliıin, eski 
harp ıemilerindeki dostlarmdan 
istifade edeceksin. Bizzat bu ha
ritaların kopyelerin ancak bu ıu· 
retle tedarik edebilirsin. 

Arkadafımm ıöıleri hayretle 
açılmıttı: 

- Nasıl olur? bu büyük bir 
tehlike, dedi. 

Güldüm ve: 
- lıtediğimiz plan değil de

nim, aadece haritadır. Sen her· 
L:. ıfi Lir malumatı elde etmek 

için gideceğin gemideki bir arka
datın Yaııt&1ile bu haritaların 
mufasıal kopyalarını alabilirıin. 

Enver buna itiraz edecek oldu. 
Enverln itirazına lmkla bırakma• 
mak için il&'t'e ettim: 

- Bunu mutlaka yapacakıın. 
Ômrllmüılln ıon gllnllne kadar 
mea'ut yaıamak için bu kadarcık 
zahmete katlanacakıın, buna iti
raz olamaz, yapacağın tı ihanet 
değil, bir caıuıluk değildir. Zaten 
bunlar eıki ve bugün kıymeti ol
mıyan .veaikalar olduğu için bun• 
lan aaaa vermekte tereddilt et-
meıler. 

EYvelce tesbit edildiği gibi 
üç gec" sonra to"a ıyanda S ... 
beyin mukabil ziyafetine gittik. 
ErkAnıharp doıtumuzun refaka· 
tinde askeri fabrikalarda mühim 
binr vazife ıahibi iki zat daha 
vardı. Madam Greta ve ben yeni 
doıtlarla tanıttıktan ıonra, bey· 
nimizde hakikateo samimi ve ıı· 

cak bir muhabbet başlamıftı. Ye
ni asker dostlarımıı bol, bol rakı 
içiyorlar, içtikçe neş 'eleri artı· 
yordu. ( Greta) bu samimi zıya· 
fetin şüphe.iz en hörmetli unsu
ru idi. Asker doıtları mıı. hüvi· 

1 yetini bilmedikleri caıuı kadına 
karşı nihayetsiz bir hörmet Ye 
muhabbet göıterlyorlardı. 

Fakat caıuı kadın biçbir 
hrsatı kaçırmak lıtemiyordu. Ka
faları dumanlanao aıker doıtla• 
nmızın vaziyetinden biliıtifade 
bahıi tekrar harbe çevirdi. en .. 
ha11a tlmdikl harp hazırlıklarıntn 
&zametfnden bahsetti ve nihayet 
lAfı bizim harp hazırlıklarımızın 
ehemmiyetıizliğine getirdi. 

Memleket mDdafaasına taallilk 
eden bu bahiste aıker doıtlan
mııdan biri mllpbem Y-e kaça• 
makb cevaplar veriyordu. 

Mevzu çok mühimdi. Ani bir 
müdahale ile bahsi değiıtirdim. 
Ve bir daha bu mevzua avdet 
etmemek için ziyafetin ıonuna 

kadar, milselsel menularla her• 
keai meıgul .ettim. 

Bu vaziyetimden dolayı Greta 
gözllnün ucile yalnız beni tetkik 
ediyor ve kızdığı gözlerinden 
belli oluyordu., 

Artık ayrılmak zamanı gel- • 
mi~ti, zaten Yakit te gecikmiıtl. 

Ayrılırken asker doıtlarımız, 
fevkalAde bir iltifatla Gretan'nın 
elini sıkıyorlar: 

Madam ıizinle tanııtığımıı 
için 

( Ark:m var ) 
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Umum Mü-İnhisarlar 
dürlüğünden: 

Adet 
Kırmı zı ipek bobin M·M 22 25 

100 
100 
100 

Saı taklidi ipek 
Yeşil ipek 
Kırm . zı ipek 
Kırm . ı ı yaldızh 

Mor 
" 

Yeşil fani azi 
Mor 

" 

çizgili 

" 

" 
" 
" 
•• 
" 
" 
il 

.. 
" 

/ " . 
" 
" 
" 
" 

Z8 
28 
28 
28 
28 
28 
18 

50 
50 
50 
50 

IOOO metre mur.tbbaı 50 X 60 eh'a-lında sarı mono~ramla 
yaldızl ı sellufa·1 kAğıd ı . 

1000 metre muı~:>baı 50 X 60 eb'acl ında beyaı monogramlı 

yald ılı ıelluf an kAğıd ı. 
Tal.astan istiınaen ödenmek üzere yukanda mikdar ve va .. ıf· 

lan yaıı . ı fa tl aıi Bobin ve scliufan kAğıtla"' ı nilmune ve ıartname- • 
lerine tevfikan pazarlıkla ıatm al •nacaktır. Ta' i ;ılerin ıartname ve 
nilmunelerini ~ ördUkten sonra pazarh~a iştirak etmek O zere 0'o 7,5 
teminat:a~ını himilen 6·3-93J Pazartesi gilnU ıut 14 de Galata'da 
Alım S.ıt ın Komisyonuna muracaat arı. 

Yuıuf Ziya Beyefendi - ben 
kendi heaabıma • timdiye kadar 
muhteıcm bir aparbmanı henllz 
rüyamda bile görmedim. Bir 
çeyrek asra yaklaşan doktorluk 
hayatımda en çok lıtediğlm ıey; 
baıımı ıokacak bir meskene 
malik olmakb. Bir çok gayrı 
milntaur hAdiıat beni bu eme
limden de mahrum etti. Şimdi 
hayalimde dönüp dolatan ıu dert 
kald• 

Her gün, bir gttn daha yllk· 
laıan ev kir&11 takıiti düşilncesi. 

Fak•t ben hiç te tembel bir 
doktor değilim, billkiı çahıkanım 
ve her hangi bir haıta başında 
ne yaptığını bilen bir hekim ol· 
duğumu da hocalarım, mealekta.
larım ve beni taoıyanlann hepıi 

bilir. 

heriıinin n• olacağını dUtlln· 
meden çalıııyorum. Roımt vazi
femden maada kimseıb: çocuklar 
Yurdu teıkilitında biıseme dllıeni 
yaptığım gibi akıl hıfzı111hhasın• 

da, Yetil Hilll cemiyetlerinde ve 
hapiıanede açmıya muvaffak 
olduğum dershanede mütemadi
yen ve zevkle çalışıyorum. lıter
ıeniz bun!arm btuUn maddi vari
datım ıize bırakayım, fakat 
manevisi benimdir. lterili ne ola
cakmı diyorsunuz? Adam ıizde ... 
Günlln birinde ıiz de Ctımburl
yette veyahut diğer bir gazetede 
yazı yaaamıyacajınız derecede 
yaılandığınız &aman ne olacak1a· 
nız ben de öyle olacıığım. Hem 
doğruıu ıiı yine bahtiyanımı. 
ÇUnkll: 

Akbabanm ihtitımla devirle
rinde otomobilden inmediğiniz 

zamanlar çok olmuıtur. Bunu lbralıim 
--~==-=---=--=-=--======~====~ 

Sıra No. 
65 

Seınti Mahallesi Sokağı Cinıi Hiıseıi Emllk No. Hi11eye aöre muhammin kiymeti 
Beroğlµ Kurtuluş Tuzcu Hane Tamamı 24 1500 T. L 
Büyükada Karanfil Karakol Arsa 75- 50 mf"tre " 8 500 " 
Beyoilu Kurtuluı Yenimahalle Hane •• dllkkin ,, 37-39 750 • 

,, ., Fotika Hane 1-2 hiue 4 150 • 
Galata Bereketude Kemeralb KArgir hane ve dllkkla 9-64 33-M 1125 .. 

83 
84 
86 
90 

Pey akçesi ve bedeli ihale nakden veya gııyrimftbadil bonoaiyle ödenmek llzere yuli.arıda enafı yazdı ıayrimenkuller pazarlıkla Hbfa 
çıkanlmışl r .. halei kat'iyeleri 27-2-933 pazarte i •aat oa beıtedir. Anu edaaler yllzde yedi buçuk pey akçeıile . bankamı'&& •lracaatl.,... 
Şartname ·bankamız kap11ıoa asılmııbr. 

Senet haliye v•r&iıile 'Belediye rusucn11 mllıteriye aittir. 
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sat Paşa; Kuvvetleri Ka· 
ha Tepeye Gönderdi 

Buaoa lberine Dçünc6 hlcum 
ıta11 da 8İperlerd•o fırladı Ye 
uaiye sonra bu posta efra
da kıamı azamı yerlere ıeril
Kolonel Braıier bu tiçllnc6 

da tamamile imha edil-
•meai ıçıo ıon bir gayret 
rfetti. F ı kat henDı kolooel 
a:ıieria orada bulunmada;. Ye 

ziyetio karmakarışık bir halde 
lundutu 11rada mllphem bir 
ir Reldi ye hattın ınl tarafında 

luaan efrat aiperlerdeo fvlamt
bqlad lu. Yerde ıilrtlnmek 

etile birkaç yarda kadar ilerli
bildiler. Tllrklerin atqi bitin 
ddetile deYam edi7ordu. Birkaç 
kika 90llR ancak 1aralananlar 
riye danmiy• baılacb. 
Bu ıırada cepheden yapılan 

cuma tnhil etmek llzere iki 
lük kadar bir kuvvet Monash 

"nin ıol tarafından bir nü-
yiı hareketi yapb. Fakat bu 

arruzu da ağır telefatla tevkif 
ildi " aat 6 de Nak meYkii
zaptetmek te19bbnın tamamile 
im kaldt. Bu muharebelerde 

&rlder hiç sayiat ftrmemiflerdi. 
Pope tepesinden yapılan taar-
da akim kaldL Burada bOcu

a geçen kıtaat bidayetinde bir-
ç Tnrk siperini zaptedebildl.eler 
, takviye edilmeclilaeriaden 
la)'I 200 meYcottan 154 tlnD 
l ederek ric'at etmiye mecbur 
ular Quinn'aı meYkiinden ya• 

lan taarruz da ayal akibeto ut
acakta. Fakat Çerden fırlayan 
adın derhal YUruldaldannı p 

kumandan derhal hllcumu 
rdurdu. 
Bu taarruzlara 1250 kiti itti

k etmif •• 650 ıl 1a yi ol
Uflu. Bmldu muda yapa

fedaklrlığa karı• hiçbir ıey 
ibsal edilememiıti. Jeneral Bir
o od anc•k Conk bay!l'ınm 

te1hil mak•dile hu ta-
de•amına mOıaade 

ifti. 
Fakat Conlr bayarım aaptede-
kıtaat henüz harekt:te geç-

emitti. Saat altıda bile karııla· 
•da Tftrk kuv•etlerl bulunma• 

Ye Conk bayırı Hrbeat bu
duğa halde yeni Zelanda Jiya

llta iç taburu blll Rhodden-
on 11rtlanam garp yamaçların

oldukları yerde durmakta 
l 
• .. 7 Alustoa Tarlhlerlnde 

TUrklerln Hareki ı 
Enelee de izah edildiii yeç
yalnız çama kartı yap1laa 

rruz tizeriae Esat Paıa, ıimal-
ki hareklt baı!amazdan enel 
tftn ihtiyat kuvvetlerini aJelA
• 400 rakımla tepeye ıönder

llaif bundan ... cta kaba tepenin 
'-ıaubunda aahili muhafaı.a et-
'-tltte olaa miralay Kannengieue-

9 uncu fırkum n iki alaymm
"- yalnız çama doğru Uerilemıl

-..etmifti. 
1ıı..._ ~inaenaleyh akf&m •at do
~ 1dllliyetH lagllis lmnetle
~ Anzacdan sahili takiben ti-
~~ doğra Uerile..kte olduğu, 
~-~ poıtalanoa kar• 
I~ edildiği, Suvla k6r
~ aaker ç kanldığı .._beri 
~i aa... Esat Pap bura
'- lrunetlerinl taln'İJ• eclemi
~·lt Wr halde idi. TOrlderio 
.... ~ J .... al Birdwood'aa tab-
~ tibi lclL 

tt.n .. " v-.. p.llMI ı.. 

ıllb tauruzlannı haber alan Ler 
man Fon Sandreı Pap tehlikeli 
zamanın hulul ettiğini takdir et• 
miıtL ilk evvel dOıilndOğtl 
cihet Bolayınn ullmeti idL Der
hal Bolayırda bulunan F e1zl Beye 
telgraf çekerek son derece m8-
teyakloz bulunaıaaını emrettL Ma
a1D11fib Jeneral Birdwoot'un mak
ıadmın, Eaat Patanın ıol cena• 
hanı oyalıyarak aat cenahını çevi
rip as 1 ı.rtlua bticum etmek 
olduğunu da dtıınndO. Akıam 
aaat altıya doj'ru erklnıbarbiye 
reiai olan Khım Beyi Eaat pafA 
ile g6rftfmek llzere 1ola çıkardı 
Ye ayni zamanda da Eaat paıa
dan babaetmiyerek Su.lada 
duluoan biobaıı Wilmere ihtiyat 
taburunu Anzac'ın ıimalindeki 
tekelerin eteklerinde bulunan 
Yetlerri takYiye etmek lzere ı&a
dermesini emretti. 

Birkaç saat •onra Jene-
ral Birdwuod'ua Eaat pqan•n ıai 
cenah.na taarrm etmekte olduj'u 
Ye SuvJa'ya da yaidea uker ça
kanlmakta oldujımu haber al1111 
Leymao F oo Saodera pap tıpla 
25 niaanda kal'fllat•lf olduğu 
Yaziyet müvacehuinde kaldı. in· 
gilizlerin bu harekAb mevzii bir 
taarruzdandaa mı ibaretti yoksa 
Jeneral Hamiltoa'uu uıl bftyflk 
taarruzu mu idi ? Bolayırdaki 
kuvvetlerden çekmek dopu ola· 
bilir mi idi ? Bu mlhlm aaaU.re 
benlbı ceYap Yermek kabil delildi. 
Fakat 7 aj'atoata abah 1,30 da 
plen haberlerin ehemmiyeti Ye 
cicldiyeti lzerine, Bolayırdaa iç 
taburun llratle Duraun kl,One 
g&ıderilmeıini Feyzi Be,. em-
retti. Ayni auretJe aoaup 111111ta
kaıında bulanan V elaip Pqaya ela, 
bDtOn ltlradarma raf1De11 ihtiyat 
fırk ... r derhal EaaJ Pqanın 
yardumna alndermuinl emretti. 

Fakat bu barek•tan Eaat Pa-
,aya Yaktinde bir fayda11 olmadı. 
6 • 7 ağuıtoı geceai Battlesbip 
tepuiaden ıimale dofru bOtnn 
SarıbaJlr sırtlan mldafaas z kal• 
d.. Jeaeral GodJey'ia taarruz 
kollan bu •rtları tafakta zaptet• 
miye mavaff ak olm111 olsalardı 
t8rlder makabil taarruza geçmek 
için ancak cırt aaat •onra oraya 
k.:fi mikdarda kunot göndere-
bilecekler Ye o takit te İf itten 
geç.mit olacaktı. 

Şafak vakti Moouh dereıinin 
batında yapılan ceıurane ve fa· 
kat beyhude hGcamlar TOrkJerln 
iıine yaraan fh. İagDizlerin vermit 
olduğu atır zayiat TGrk aaker
lerinio mane•İyatım ,ctkıeltmiı 
ve farka kumandam da mevzile-
rinin kuneti bakkmcla mllıterib 
olmuttu. Sabah ıut l,aG da bir 
lniiliz kolunun Rododeadron 
....ttarmda ,....... oldafuau 
haber alan n daha bidayette 
karaya pbrkea fnai&zl•in 
btltln ftmitlerlnl mah.U peripa 
eden Tlrldyeain mlatakbel 
Reialdlmbaru Mllt!ltafa Kemal 
derhal yeglne ihtiyat kunetim 
aaıl mrtlan mBdafu etmek llzere 
ileri1e aeYketli. Ayal zamanda 
yalım çam taarruza• •.& p19 
olmadıjuu anl11aa Eaat Pata da 
Conk bayırından w ı rakımlı 
tepeye kadar aa I ı rtlan ifgal 
et•elilll MiralaJ KanafaıtHHr'e 
emr.ttl. 

SON POSTA 

r 
Resminizi Bize Gönderiniz 

• * Size Tabiatinizi Sögligelim 
Resminizi kupon ile gönderiniz. 

Kupon digw 1ayfam11dadır. 

22 f .•a,• •'d• Ha,retlln Beyı 
Actildür. Bir 
işin neticesine 
varmak ister, 
intizam kuyu
d.ıtını ihmal 
eder, bu hu
ıusta yorul-
maktan müçte
niptir. Bazan 
atak olur. Ça
buk kızabilir. 

lğhırarı devamsızdır. 

• 26 M. AllJ• H. ( F otoğrafmm der-
cini istemiyor.) Şen ye şakraktır. 
Kahkahası boldur. Baun bili ~ 
hep birdenbire kederlenir, hırçın· 
laşır. Pek kanaatkir değildir. El
bise ve eşya baht.inde müşkül· 
pesent davranır. Güzelliği etra
f ında milnakaoa edilmesini is
temez. 

24 ..... H. • Zekidir. Arkadaşlan· 
nın g(ilünecek 
taraflarını bu· 
lur mizahı se· 
Yer, sert mua-
meleye gele
mez, bırçınla-
oır. Geçim 
hususunda pek 
mü§ kül petJent 
değildir. Ta~· 
ru hareketleri

le kendiıi.... sevdirir.. 

• 25 Celal B. Zeki Ye h11sastır. 

Şıkh&ı ""' ia-
tizamı aever, 

neı'niai na
di,.m zayi et· 
mek iıter, lr.a· 
dın ve sevgi 
meaailile aJi
kadu olur. 
Tehlike ve za
ran davet eden 
,,., filen atsa

rete mtttevakkıf oeylerden uzak 
kalmak ister. Muhatabına ııkmaz. 
Konuşmasını ae'ftr. 

• 27 A. S.llh Ef. ( Tal~be ) ( Jc,otoğ-
nfının der<?i istemıyor.) Uslu -.e 
uysaldır. Fiil ye hareketlerinde 
daha ziyade tereddüt ve haşkaJa. 
rına az itimada vardır. Parayı ve 
menfaatlerini teYer ve i&raftao 
çekinir. Cesareti m~niyesi ve ya
ratıcı kudreti zuyıftır. Başkaları 
nın açtığı yoldan yürümeyi ve te
aacl üflerP tahi olmağı tercıh eder. 

PERTEV 

MÜST AHZARATI 
FllRllAll 

iLK T0RK MEV ADDI 11BBIYE 
VE rrRIY AT FABRJKAsı 

~-·-~ it.-..... -~ ....._,.._ -y.,........ ....... .... ~ 
Eowlıl ............. ÇeA DaAo Vem"~ .... 

1W °"9 JMlu Hı. 

Yer.i çıkb 

BİSMARK 
Naaal dltti? 

M.,hr tarilafı &nil Latl11i .. in 
Wr ti,.,,.._ 

Terdlme Haydar Rihtt Beyin 
......... ""9•7Slllw•' 

Şubat 14 

Istanbul Evkaf Müdüri eti ilanları 
Kıymeti 

Muhammeneıi 
L K. 

420 Edirnekapısında Keç~ciptrl mahalleıinde So~alaçeım• 
Ye Zeyaelağa ıokağında MOyesserçelebl camii arsan 
Ye mevcut taıl•r . 

96 30 Kadirwada aki Boıtaaiali yeni Eminıinan maballe
ainde Camiiçi ıokağında eski ve yeni 35 No. lı bir 
kıt'a arsanın tamamı. 

305 08 Küçlikmuıtafapqa MollahOıreY mah•lleıinde Kt\çlik· 
muwtafapap caddeıinde eski 19,21,25 yeni 33,35,37, 
39 No. la Ye 152 metre 54 santim miktarında b.ılu
nan mtı'frez bir k ta arsa. 

260 Edirnekapısında Kariyeiati:C Alipqa mahallesinde 
Camiiıerif ıokağında 21 mftkerrer Ye cedit Ayayoriİ 
aokağ acb 76 No. b dökkjn araaa 

30 Tamamı 70 metre 50 santiın terbiinde bulunan Çe
lebioğ!u AIAeddio maballoainde Y enicami aYlasunda 
67· 70 No. it klrgir dükkinın 36-3600 hissesi. 

170 il Tamamı 319 arpa terbilnde bulunan Ortaköyde Yeni 
Meyhaa• 10kağıada esiri 27 No.lı arsama 8-12 hissesi 

1095 Tamamı tahminen 3650 arım terbiinde bulunan 
Cerrah paşada Hobyar mahalleainde Y okuşçeıme 
ıokağıada eski 23 yeni 43-45 No.lı mqrutahaoe 
aruaa tamam&. 

Baltdakl emllk ' hafta •Gddetle ilana koamqtur. ihalesi 16 
mart 933 perıeaıbe günft saat 15tedir. Taliplerin pey akçelerile 
beraber lataabal EYkaf MüdOrUyeti blnaıında Malt.\llt kalemine 
milracaatlara .. 

Pertevniyal Vakfından: 
KöprObatında Valde hanında 9/S' Dumarab uıağa:r.a 3 1enı müddetle 

,, il 26 ,, ,, 1 " ,, 

" " ,, 18/14 " ı " " 
tt " " 

10 " " s •• ,, 
" ,, ,, .. 7 " oda ı ,, ,, 
,, ,, ., 1 t ,, mığaı.a 1 ,, ,, 

Akeara7da G11reb3 Hflseyinağ:l mah.ıl. ~alına S> 14 No. bane l ,, ,, 
Sil vrikapıda. Belgrat cad. ~2 No. bostan 3 ,, ,, 
ş·ınde Jıletrutlyet mahaı. Ebek. z So Valde mpart.. 6 No dalr11l t aena ,, 
Pertevulyal vakfı .akarından ba·Ma nıubarrer enıllt pazarlık ıuretlle kira71 
•erllmelt beN mlı.ayedeye konulmuttm. Talip olaolann ml:sayede gOnU olau 
9ehribalin 16 ıncı perıembe g!lnU saat onbefe \adar lıtanbal Evkaf mlldiriye
tirıdı •aklı 1bezkQr fdare3fne veya Erıcüm•t •lraeaadan. 

lstanbul YedtllCI lcr• .. H .. ..,. '9•wı Y•d:m Baloau 
murıuıundan: Beheri ıek iı. yt!s 11- l•hahul Halkni l~timal Yardım 
ra kıymeti mulıammiD'-lİ Çengelli~ytln- t•M•I tarafuulaa tertip olaaaa ... 
de Çe ıgelköyO caddeılnde atik 68 nelik bGyGk balo Şubatın 16 ın• 
MO. 68 )(Q. No. la iki kıt'a arıa icra perpmbe ahi aq- Beyojluncla 
kılınan blriaol aç k arttırma ııetice- Pera,.ıaa ............. nrılecektt.. 
ıtnde kıy .. tf mub&m mloellnia yüsd• Baı..an fnb!lde mlkemmel " 
'15 ntıb~thıl bulmadığından 'bermucibl aenrla olmaaı için her tlrlil tertibat 
bük_mO k&DD tarihi Uludan Uilıaren ab•••ıw. Tiwat •lwe•leri ıa.. 
yirmi ,on •tlddetle ikiıaci arttırmıya nı.4• lle4iJe ecliı.. .. ,..ttar ap 
nsedlhn\ttll'. Talip olanlana kıymeti J• WMald ai..&rlwe piyaap ke. 
mubammllleaioin yazde o• nllbetiacle fİ-.a. tam .a..acak laltia dant• 
pey akpll nrmeleri I Aumdır. lldnel llw Wnr Wı,. u. aYtılet edeeek-
aç1t arttarma 8 llat't 991 tariWaü tir. • .... •• ..s it r llaJak aft •t-
eaat 16 da dairede icra olaaaeaktlr. ._ ...... .,.,.u. Çelı laymetll ••cll-
T&fı p olsnlana ltu ite ait IS!· ili ,.&••H lll•ettlr. Bıletl• Halit .. 
lio. lu dosya irae n iulaab 11.a.. •••• tıe4-lk olwMlir. 
nrileceğl g' bi d&ireyt talik olanu -----------·--
açık arttırma f&rtnamealal dahi oka- letanllul •re111p1er C.ınly• 
yabllirler. .Müterakim nrgi belediye 8n~ 1 - l.ta.b.ı T cattt " 
T& vakıf lcareai mll9teri7e attir. Hak· S...yl Oclumea 1 • 1. 8.13 tarJ.. 
lan tapu ı\ctllerile sabit olamıyau 'Ti ••ele .-.zetelerde pkaa taml•I ••t-
ipotekli alacaklılar diğer alacakWa- Wla .,.._.. ...•at erbabaaaıı ••a-
rın Te irtU•k hakkı aülplerinia H _, eld.ıdan eemlpta b1dadllme-
ha\lan b9eu1Ue n meaarift dair olaa lerl .eau17et1 •.ıaadataadaa cıe
iddıaları ifb• &arib\ i l&nclan itibaren aı,.t1.ıa Ha• aaavı dılıka• 
yirmi gün içinde evrakı mOıbitelerllı alarak faallJ-te batTamıfbr. B llmua 
bild rmeled )Azım. Akil takdirde hak· ... tt.p. •lcellit, makinaet n •alre 
Jarı tapu slcilile sabit oleıyanlar ubf blth matbaa lfpaerınia 1aerrGa aaat 
bed •linin pavl l,maııodaa barit kal... 12 ele. 14 • kadar cemiyet merkealne 

ca\t arı Uln oluaur. mtlracuıtlan; abi takdirde elika· _____ _.._. ____ --
OskUd•r Hukuk Haldmlllln

an. 0.lrildar'da Sllltaatepea~•d• 
25 No.lu hanede aakiae Sut it. ftkill 
Mazar RıH Bey tarafından kocuı 
ayna baude aakia Hlıamettln S.1 
alqlain• aıçıl111t betan- ••aaı ._., 
rina ma•• ı.,e.e .. r.,t tabUt .... 
tler1_._ ... ar..-U •metil• daYt
ttpnt. , .. _,J'llaıaı• ••;i•a,.tl 
haaebl:e teblil edll••editl ılwllıialt 
Ye .adtlelp ,. ............... . 
ı · ıat ıcra .. na talep atmlı o1maJda da
ya arnuDae IU aJ •_.... eanp 
Yermek Te ..,.. eJ- 15 • ' • 15i 
cumut... ıaet IO da ..... e..,. 
sehaek ber• 1'11 llaptald daYa ara
haff nretl w dafttiJıa ..wı ... 
dinnhanHln• talik edilmit olmllkla 
ke,flyet aynca pset• ile de nan 
.tunar. 

Meccani Ma•Jen• 
lıtanbul HalkeYI Reialifiaclen -

Dit Mkiml Hapi Kasap Bey Erimiz 
...US.aile mtııracaat edecek fakir 
baıtalaraa, herıtın Sirkecide Hamldl
J• cadde6'ıl• Mvi~ oteli bl'f1ma
tlald 8 aaaarala mu,..-a ... n.d., 
meeeaaen _ ~·~,... Ye teda.U.inl 
kaW ........ 

darlar laaklımda lıaaan ahkl•nn• 
tatWk ......... 

2 .. Fnaaaea .,. Almanca llıan-
lannı b"len arkada,1ann cemiyet 
merkeaine mGracaatlan. 

lstenografi lmtih1111 
~ ildaci .... ie lıiıılMle 

Dar6lflnuo Hukuk fakllteıinde 
.P-. oı. Uılmajıafl kunu 
Ytam bul111111 oldataadan pbaba 
15 m prpmha Jhl uat oa 
.,... mulrtr faklltede bir nnut 
tmtihan icra edilecektir. lmUhaa; 
biri (tem) dijerl YVaİyon olmak 
lzr• iki kwmdaa İb•ettir. H• 
iki metten OD hatadan fula 
Japmıyanlara muvaffak olmut ... 
&arile balaluak keadileriae birer 
taadikname ..nleeektir. Hariçte 
latenotrafi ltrellip de ba hatihe
na iftirak etmek iltlyenleria lm
tihaadan Wr -t eY"1 Makalı 
Faklltulne mlracaat etmeleri 
aa..a. 
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844. Numaralı kanunla mQteşekkll 

20,000,000 Lira Sermayeli 

Emlak ve Eytam Bankası 
T. A. Ş. 

2,000,000 Türk Lirası 
Kıymetinde Beheri 50 Lirahk 

40,000 adet 
.. B .. tertibi hisse senedi ihraç ediyor 

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

~sse senetlerinin ödeme şekilleri : 
DEFATEN : Kayıt esasmda % 100 

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

Tevzi edilecek temettü hisseleri : 
% 100 • 6denecek hisse senetlerine sermayenin tamamı Ozerlnden 

l)/o 6. (yüzde altı) 
Mukassatan Odenecek hisse senetlerine tediye tarihlerine 9Gre 

/o 6. ( yü$de altı) 
Her bisse senedine senevi % Ş . hissei temettü tevzi edildikten sonra 

pmettü~t bakiyesi nizamnamenin 104 üncü maddesi ahkamına tevfikan 
lkinci· hi'ssei te~ettü olarak yine hissedarana verilir . 

Nezdinde kayıt "'uameıesı y~pııacak mOessesat ı 

T. C. Merkez Bankası Osmanh Bankası 

türkiye Ziraat Bankası Banka Comerciale ltaliyana 
Türkiye iş BankaSJ Doyce Orient Bank 

Emniyet SandıDı Felemenk Bahrisefit Bankası 

EmlAk ve EVtam Bankası, 

Ne ucuz, Ne ucuz! •• 
Son haftanın 

satış rekoru-nu 
N . 200 kırdı ! 

······-·················-··-
Mabmatpaşa'dakl 

Bu küçük mağazanın hayret 
verici fiatları, her gün ahş 
verit eden yüzlerce hanıma 

parmak 1&1rtmaktadır. 
_ ............................ . 

Her nevi yünlü ve ipekli 
mevsimlik kumaşlar .• 

11. 110 • D C: D Z M .il L L .il B P .il Z .il B 1 

Ziraat Vekiletinden : 
. Şubatın on Beıincl Çaqamba sllnl Ankara'da Ziraat Vekil .. 
tt Mubayaa Komilyonu tarafından mllataceliyetine binaen pazar
hkla aekiz ton araenikiyetl ruıaa ıatın alınacaklar. Bu mQbayaa 
takaı •• kontenjandan mllıtHnadır. Taliplerin ıeraitl anlamak 

, Dzere l.tanbul'da Birinci Ziraat MlldUr)OğOne Ankara'da Vekllet 
Mubayaa Komiayonuna mOracaat etmeleri. 

------------------------
T e o e b q ı n da: ı ~----------

ŞEN TÜRK G•zlnoıunda 1 AKl!A KOTOPHANESi J 
Bu akıam Samanpazarı fUllesl 

MUHTEŞEM KONSER ~ya .. kıo~:r.~~:~a o::;.;or~iftliti 
Ayrıca: Duetolar, sololar. Gece 

2 ye kadar zengin program. 
Masalarınızı evvelden 

~-. tedarik ediniz • ._.._, 

eon Po• .. Malb-•ı 
Sahibi ı Ali Elue• 
Neırlrat Mi.tir& ı Halli IAtfl 

Dr. Mahmut Ata 
Dotum H kadın ha.tahtı opent6rG 
S ~ 9. 1 Kadıkay Ş:fa 15 

aat ~ IS - 18 Tet•jklye Satbknl 

f 
Kadıkay 60334 

Telefon Teı•lkiye43253 

~======:c 
FEVROZlN 
F EV R O Z ı N 
FEVROZIN 
FEVkOZIN 
FEVROZIN 
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Şuat 14 

ÇAPA MARKA 
Sablep 

- Baha sana çay ve 
kahve yerine sıhhat ve 
kuvve t kaynağı ge· 
tirdim. 
- Varol aziz ya:nunı! 

••• •• 
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Çamaşır dairesi 
Pari1ı.'~n en son moda modellerlnl 

muntazaman getirtmektedir. 

lpekiş Çamaşır Dairesi: 

1 ..:_ /pekiş kamaşlarııun nefa.r 
tini tebarüz ettirmek, 

2 - lktıaadi buhran dolagı•ill 
ıztırap dııgan ailelere flfllerintlı 
bizzat gapacalc.larınJan daha ru:ıd 
ve daha güzel çamaşır teıniıt ebrte/ı, 

Gayelerile açılmıtbr. Burada 
en baaitinden cın mllkemmelin• 
kadar, modaya en mayafık .... 
kilde v• Paria'la en •on model
leri llzerine her tOrlG ı 

Pijama!ar, sabahhklar, ge
celikler, kimonolar, kombiae
zonlar, iç çama$trlan, salı• 
perdeleri, yatak takımları ... 
illh ... 

Y apbrabilinlaiL 

Satılık · kArglr ııane~~r 
~ihte Kızta,ında yeni yapılmıf beıer odab klgır ika hane 
~ 1atalıktar. Kıztatında bakkal lsmall Ef. ye mllracaat 

GRIPE TUTULMA YINIZ 

NEoK"Atlt1lNA 
Ald•tınızda . 

VDcuduauaza ıripe kartı en kuvvetli ılllhı Yermıt olurt&ınuı. . 
ye kalbi kat'iyyea yorma'&. e •• 1 Z katelik kutuları i.•teyınlı. 


