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-== tmazel Tina Mücevherleri- 1 Bugünün Meselelerinden 1 
Tanınmış Doktorların Günleri Nasıl Geçer? 

n ~ Beraberinde Götürmüştür Doktorların Kazancı Çok 
Değil, Bilikis Azdır 

Genç Kızın İadesi için Çalışılıyor, 
Babası Atina'ya · Gidecek 

Osman Şerafettin B. Böyle Söyliyor 

Bu ıabah ta ıaat ı klzde o .. 
man Şerafettin Beyin kapııım 
çaldtm. 

Ben içeri girerken doktor da 
h urlanmı , merdivenlerden ln
mekt idi. 

ZiyareUmln ı beblnl anlatmak 
için çok kelime harcamama 10-
ıum kalmadı. kendimi takdim 
ettikten ıonra s6ıe hınnı bqla• 
mııtım ki muhterem doktor gtl
Jerek ı 

Anket Mubarrlrl: Naci Sadullala 

- Anladım beyim ani dım 1 
~ dedi. 

M. Papa 

Dun bntnn taf.Ultll• verdltl· 
iz h ber arbk kat'ı ıekllde ta• 

h kkuk etmlt bulunmaktadırıMilyo
n r M. Oktav Şor'un yegAn• kızı 
Matm ina, heyecanla bir filim 
Ç••rilir gibi l tanbuldan tayyare 
U Yunaniıtan kaçınlmııhr. 
Kaçıran adam da ıehrlmizdekl 
Yunan tly troıu akUSrlerinden 
M. Papaı dır. 

Yeni MalOmat 
Bu emsalsiz: hldisenin uyan

dırd ğı heyecan henll1. btltlln ıid-

deUl devam etmektedir. Beyoğ
lunun hemen her k8şesindo ve 
her evinde gUnUn n bararetll 
meselesi budur. iddia edildiğine 
göre htıdf senio he allı meydan 
çıkmıyan gizli kapaklı taraflan 
vardır. l,ı n içine tehdit Ye para 
gibi bir takım ihtimaller de ka· 
rıımaktadır. •• Son Poıta ,. mu
harrirleri bu esrar nglı macer • 
nı lçyUıUnn bulmak l~ln dnn • 
bu ıabab tekrar meıgul oldular 
ve yepyeni lp uçları elde ettiler. 
Fak t bunları yazmadan evvel 
alze, kızın lyevm bulunduğu 
Atina'dan gelen ıon haberleri 
bildirelim. 

Yapılan TeşebbUsler 
Matmazel Tina'nın babası eY

•elki gün biricik kızının kaçırıl-

On iki Sene 

Matmazel Tina 

dığmt haber alır lmaı poll11 
mOracaat ettiği lf{bl Yunan kon
ıoloshane ine gltmeyld unut 
mamı e kL;ının Yun nls
tan' da y kalanıp bur y a6nde
rllmeılnl iıtemlıtlr. F k t bu 
mllr caabn lı'af edilme l lmkAıı· 
aızdır. ÇnnkO kıı 18 yaşını bitirdi· 
ğl için kanunen istediği ıekllde 
h reket etmek hakkın malik· 
tir. Yunan konsolosu genç kızın 

( Devamı IO uncu ıayf ada ) 

Sonra •• 
V at~nına Tekrar Kavuşan Huriye 
Hanımın Macerası Çok Hazindir 

Vatanına mun bir maceradan 
aoara kavuıan bu ıenç kızın ba
na ıöylediği ilk kelime ıu oldu: 

On iki ıene evvel, mUtır ke 
eanaa nda Ermeniler tarafından 
kaçmlıp dini değiıtirilen ve ltal
Ynnın MilAno ıchrinde bir ermeni 
Yetimhanesinde çalııtırılan Huriye 
\'eya Melek Hanım, evvelki aUn 
Adriya Yapuril ıehrimiıe geldL 
Bir muharririmiz dün, uzun sene· 
ler yabancı bir hDviyetle yabancı 
bir memlekette yaşamıya matı. 
kum edilen bu Türk kızile aö
ru,muş, genç kızın on iki .ene
lik macerasını kendi ğzından 
dinliyerek tesbit etmiştir. .. 

Kadıköyünde Vişne ıokağanı 

bult' uğum halde, Huriye Hanımın 
•aç lğma liığındı Hamza Beyin 
evi bir tUrlU ortada yok.. kömilr· 
tllye, bakkala, b kçiye ıordum. 
Onlar da bilmiyorlar. Nihayet 
köşe başında bir kapı çaldım. 
Clc ıç ve taz.e bir hanım sordu: 

- Kimi istiyorsunuı? 
- Hamza Beyin evi bu-

taaı 1111? 

- Ev t burası ... 
la . - Huriye Hanımla konuşmnk 
lıyoruın .. 

l<apı arkasında w:ull bir ıU-

On iki sene sonra vatanına kavuşan 
Huriye H. 

kut, birkaç f ısılh geçti e niha
yet ihtiyar ve sevimli bir hanım 
ninecik başını uzattı: 

- Buyurun.. Huriye h nımı· 
mı Boruyor unuz ? 

B n: Evet diyince ihtiyar ni· 
necik yukarıya se lendi: 

- Mel k, Melek 1 .. 
Merdivenlerde kuru bir gUrUl

ttı koptu v siyah g8ğ0elilklU, 
kc ik snçh, e çukur gözlU bir 
kıı 2öı:üktU: Huriye Hanım .. 

- Buyurun .. 
- Sizinle biraz konuıacaktım. 
- Buyurun •• 
- Bir mOlAkaL. ı zetemlı 

için ufak bir millAkat 
- Buyurun.. 
Hemen burada mı ıormağa 

baılayalım? 1 
- Buyurun.. 
Oooo bu biz.im kızımız, gali· 

ba tUrkçe olarak yalnıı " buyu• 
run n demesini blllyor •• 

Bir lahze · ıonra yukara kata 
çiktık.. Huriye H nımla k rıı 
karııy yıı.. 

Bu geuç kııd tam bir p pu 
( D vamı 10 uncuı •Jf da ) 

Birkaç Gün 
Sonra 

Son Po ta'nın, çok • 
ı ncell ve çok gUz 1 b r 
t şebbUsUnd n h b r• 
dar ol c ksınız. 

Acaba N dir? ._ __________________ .J 

* Gurabaya ikinci gellf. Palto-
1 n pkaları çıkardıktan onra 
derhal koğuşlara gittik. Az fnrk· 
lı bir dekor içinde qağı yukarı 
aynı sahneler, doktor b taların 
her biril yrı yrı meşğul oluyor, 
yanımızdaki aslst nlar fıabat 
v riyordu. 

Dr. Osman Şera/ettin B. 

dert sayıp dlSkllyorlur. Muhterem 
doktor kimisinin derdine bir ba
kışta bir elleyiete ismini koyuyor, 
klmlılnln teşhiıini koym k için 

virlyor, ç vlrlyor, UIUD UIUD 

dinliyordu. Hastaların muayeneleri bf ttik• 
ten ıonr pollklinllie gittik. Doktorların hayatların blr 

\. 

TOrln tUrlU insanlar çeıit çeıit ( Denmı 8 inci sayfada) 

İHTİYAT ZABiTİ 
BugUn kalbur UstUnde kalan harp n il 
içinde hayatının bu acı ve tath gUnl rini 
hat1rl m yan kaç kişi vardır? 

iHTİYAT ZABİTİ 
Cihan harbinin en kahraman ve en k •• 
rakterlstlk tipidir. Onun . hayatı bütün ı r 
neslin hayatı ve bUtUn bir harbin macerasıd•: . 

iHTIY AT ZABİTi 
Burhan C hit Beyin son eseridir. Birk ç 
gUn onr tefrik tnıiye ba 1 y cağız .. 

Zeynep Lora Londra' da 
Nasıl Öldürüldü? 

Bu Güzel 
Esrarengiz 

Kadın İzmir' de Çok 
Bir Hayat Yaşamıştır 

Zeynep Lora ve Londra'da öldürüldüğü otel 
lz:mlr 21 (Hu uı1) - Bundan fareti bu haberi tekzip tmlıtL 

bir müddet vvel Zeynep Lora Bu kıı hakkınd burada ti§'-
lıminde bir Tnrk kııının Londra r n bildiğim malumab holAla oı ... 
d bir otelde 6ln olarak bulun- rak yazıyorum: 
duğunu Avrupa gazeteleri yaımıf- Z ynep Lora H nım, a35 11· 

tı. Zeyn p Lora'nın ölDmUnU ya· u ıl ilkbahannda Arnavutluktan 
zan gazeteler, bu kızın lzmirll Selanlğe, oradan d lıaılr hicret 
olduğunu haber vermekte idiler. etmlı bir harp muhaciridir. Zey· 
Diğer taraftan bir fstanbul gaze- nep Arnavutlukta kır l · haned .. 
lesi bu kızın aslen Arnavut oldu· nına mensup ailelerle çok .ıı. 
Aunu yazmıı, fakat Arnavut ıe- (Devamı 9 uncu .. Jf•da) 



2 Sayfa 

Halkın Sesi l 
ihracat Ve 
ithalatımız 

B r jstatJstiğe gOro Jhracat Te 
ithalatımız arasındaki fark le
himizde bir mahiyet almııtır. 

Bu hususta halkımız diyor ki: 
lsına'l n. (motorcu Sultanahroet 

'i crebata.n 1) 
ihracat Ofisinin 932 lenHindeki 

ticari nsiyetim z baklanda neıret· 

tijtl latatiatlk memnunly•tle kartıla
aacak lradar mühimdir. Gerçi ibra• 
eatımız lrtmamış fakat idha!Atırnız 
d.s eıkisine nazann fazla değildir. 
lktısadt bir refaha eriımek için ne 
1apıp yapmahyıı, lhracabmızı arttır
manuı çarelerine bakmahyıL Daha 
ilk aene olduğu için tahdit kararın• 
dan bu ıene okadar fazla istifade 
edemedik, aelecek seneler bu mik· 
tarın arthrılacatı muhakkakbr. 

* Necmettin B, (Berber Ayasofya 12) 
lbracatımı:ıtı arttırmak için her 

maim Ye her maddenin idrak mev· 
aiminden eYYel kendimize mahreç• 
ler bulmaya çahtmamıs llnmdır. 
Me1ell Ozüm, kavun ye1air Hbze 
ihraç edebılmek için ılmdideo çaht· 
mamız lbımdır. Tam mahaul yetiş· 
tijl uman alınacak tetbirler 1lmdi7e 
kadar iyi bir netice nrmemiıtir. 

)#.. 
Kemal Bey (Galata Karaoğlan cad

desi 25) 
- DDnya bubrantnı 7eaebllraelc 

için bGlün memleketler kendi 7af· 
larile kanulmıya, lthalltlannı ualt
mıya karar Yermltlerdir. Bizde tah
dit kararı verdık ve lıte bunun ilk 
feyidi netlceaialn bUnçoau11u da glS· 
rDyorilL 932 HnHin deki ihracabmı.z 
lthal&bmıadao (15,5) mil7on lira fu
la lmlı. Bu ilk neticedir. Tahdit ka
rarını tatbiJctekf tecrllbelerlmb llerf
ledikçe eminim ki bu miktar arta
caktır. .. 

Fuıl Bey ( B•tik tq lbl amur m a
hali Mı 121) 

-Tahdit kararı Termeden eYnl bir 
enellk ihracat yekllnumuz (127) milyon
dan fada idi. Tahditten aonra ( 932) 
eene1inde bu miktar (IOJ) milyona 
lnmltllr. Buna mukabil lhracabmız 
ltbalitımıza onaran (15) milyon faz
ladır. Benca ihracat yekOnu ( 931) e 
nazaran dnımemell idi. Eter bu ye· 
kün dütilrülmHe idi bu Hneld ibra• 
cat fazlamız rubu milyondan fazla 
olacakh. Bunu temin için her Tilrk 
yerli malı kullanm ya daha fazla 
ehemmiyet YermeHdlr. 

Yangm Başlangıe1 
Beyoğlunda farsa ıokafında 

terzi Mıınik'in e•inden yangın 
çıkmışsa da sirayetine meydan 
verilmeden ıöndUrUlmDştOr. 

Yun::ın Trupu DarUlbedayi'de 
Şehrimizde teınıil vermekte 

olan Perikll Gavrilidia Yunan 
tiyatro kumpanyası bu ayıo yir
mi yediıinde DarUlbedayide bir 
temsil verecektir. Oynanacak 
piyesin ismi "To Kritiriyon,. dur. 
Bu kumpanya ıehrimizde doliun 
bir r. ğbet kaıanm ştır. 

Hasköy itfaiye Grupu 
Haıı.köy nah ıyealnin Jtfalye ihti· 

yacını ;tcı!"ln. etmek üzere Halıcıoj'· 
luna bır 1tfaıye grupu ıtsnderl mittir. 
Grupun emrine ıimdilik bir arazöz 
Ye t. 'r motlirlO tulumba •erllm••tir. 
F=--

SON POSTA 

Araştırma Devam Ediyor 
Vapurun Kömür Ambarlarından 
Çuvallar Dolusu Kaçak Şeker Çıktı 

Birkaç gUn ey. den vapurun on 
Yel Kalkavan H• bir meretteba-
delerln "Nazım,. hodan ıekiz kişi-
i11imll vapurunda nin maı.nun ola• 
baz.ı kaçak er rak ifadeleri alın· 
ya yakalandığı- maktadır. Bunlar 
nı çe anbarla- mevcuden Mild· 
ların milhllrlen· deiumumiliğe ye-
diğini yazmııtık. rilmişlerdir. iki~ 

Gumrllk mu• el ve nçnncil 
bafaza Baı mU- kaptan ıekerlerl 
dllriyeti memur- Ruayadan aldık• 
larının nezareti larını ye ambara 
altında anbar- yerleıtirdiklerioi 
lardakl kiSmllr- .. öylemi9lerdir. 
ler boşaltılmak- Diğer kömllrler 
tadır. V apuruo arasında da ka· 
dört anbannda Kaçak ıekerler giimriik rıhtımına çıkarılıyor çak eşya bulun-
takriben dört bin ton kadar kG- mllrler arasında boı çuval ıaker maıı ihtimali dnınnnlmektedir. 
mUr olduğundan boıaltma iti da· bulunmuı ve bunun üzerine ikin- Bundan ba,ka Kalkavan za• 
ha birkaç gün devam edecektir. ci kaptan Ziya, llçOncO kaptan delerin " Üsküdar " vapurunun 
Anbarlarda kaçak ıeker vo hav• ŞUkrll, Loıtromo Yusuf, çarkçı• ambarlarında da bir şeyler bu-
yardan ıtıphe edildiğini ıöylı· lanndan Mehmet oğlu AH lunmaaı ihtimal dahilinde oldu-
miştik. nezaret altına ahnmııtır. ğundao bu vapurun da ambar-

Filbakika dlln vapurun bir EYvelce de dört kiıi maznun larında araştırmalar yapılma11 
numaralı anbarı boıaltılırkea k6- olarak kefalete raptedildiklırin· beklenmektedir. 

Garip Şey! 
15 Bin Liralık Bir Ev 500 

Liraya Sablmış 

Defterdarhia pek mnhim bir 
ihbar yapılmııtar. Bu ihbar (15) 
bin lira kıymetindeki milli em· 
)Aktan bir evin (5 IO) lira gibi bir 
az bedelle bir Ermeniyo kapa· 
tılma11 ıeklindedir. Bu bina Ga· 
latada Karaoğlan ıokağında Ye 
altında iki bUyUk maiaıa bulu
nan kArgir Uç katlı bir evdir. 
Bu gilnkll muhammen kıymeti (15) 
bin liradır. Eski kıymeti (1500) 
altın liradır ye bugllnkll senevi 
•af •aridatı da (150) lira hesap 
edilmektedir. Binanın (3 IOJ lira 
vergi borcu varmı~ Bu borcu 
söndürmek için alelacele (510) 
liraya ihale edilmiıtir. MiJlt em· 
IAk mlifottlıi Ahmet Bey tahki-
kata baılamııtır. 

Trahom r.ıucadelesi 
Sıhhiye Veklletl trahom has

talığına bnynk bir ehemmiyet 
•ermektedir. VekAlet trahom 
hastalığının tehlikesi ve neticesi 
lıakk•nda yaptırdığı bUyfik IAYha· 
lardan kAfi miktarda lstanbula 
da göndermiştir. Sıhhiye MUdiri

yeti bu IAvhaları h&1tahanelcrle, 

11hht mliıelere dağıtm ya bıııla
m•şt·r. 

Tahkikat 
ikmal 
Edildi 
Kazanç Defterlerinin Başka 

Yerde Ne işi Var? 
Beyoğlunda takipçilik yapan 

Boğoı Efendinin yaz.ı hanesinde 
yapılan bir araştırmr. neticeıindo 
ban mUe1&e1elcre ait hesap def· 
terleri bulunduğunu yazmııtık. 

Beyoğlu mal mlidllrH\ğD bu def
terler Uıeriodeki tetkikatını bitir
miş ve bu defterlerin altı hUyllk 
müesseseye ait olduğunu tesbit 
etmiştir. · 

Ayrıca Boğoı Efendinin aey
yar bir takipci olmayıp aabit 
muakkip olduğu da anlaıılnııştır. 
K ınç kanunu mucibince tica· 
retnane defterlerinin harice çıka
rılması memnu alduğu için hem 
bu defter sııhipleri ve hem de 
bu defterleri hazırlayan Boğoı 
Efendi hakkında takibata IUzum 
görülmüştür. Beyoğlu mal mUdi\r
lüğü tahkikat oı il<oıal ederek 
dosyayı evvelki gDn Bf'!ycğlu kay
makaınl ğı idaı e heyetine Yer
miştir. 

Defterdar 
aust:ı bize su 

" 

Mustafa B. bu hu
malfı 'T!atı vermiştir: 

J:" J..~' • 'l : 

itfaiye 
Mutahassıs Yakında Gelip 

Raporunu Yazacak 
Belediyenin bir itfaiye muta

haaaııı getirtmek Oıere sefirleri· 

miıe müracaat ettiğini yaz.mııtak. 
Belediyeye birçok mutaha1111lar 
tavsiye edilmiştir. 

Belediye fen iıleri mlldllrO 
Ziya B. bunlardan bir Viyanalı, 
bir Alman ve bir ltalyan muta· 
haumnın liyakatlerini ve derme
yan ettikleri şartları muvahk 
bularak bunlardan bfriılnin tercih 
edilmesini belediye riyasetine tek
lif etmittir. Şu günlerde bunlar
dan biriıi tercih edilecek ve der· 
hal kendlıile bir mukaYele ya
pılacaktır. Bunun için belediye 
bütçesince (5) bin lira tabıiıat 

konmuştur. Mutahaısıı ıehrlmizde 
iki ay kalacak ve itfaiyemiz hak· 
kında rapor verecektir. 

tahkikat ikmal edilerek evrak 
Beyoğlu kaymakamlığı idare he
yetine verilmiştir. Boğoı Efendi
nin yazıhanesinde altı mllesseıe

ye ait defterler bulunmuıtur. 
Kazanç kanunu mucibince tic.
rethane defterlerinin baıka yerde 
h .. • ..... ~ .. cr· thı memnudur." 

Şubat n 

Günün Tarihi 

İpek Fabrikaları 
Kapanıyor Mu? 

Pamuklu meıuucat •e ipekli ku
maı fabrlkacıları evYelkl gOn ııanayl 
biriltinde toplanarak ken d ilerlnl 
alAkadar eden meHlelerl l'arO~mGı
lerdlr. Bu mesele hakkında bir mu
h. rrlrlmiz. lstanbul meb'uıu V&aıf 
Beyle ıörOımüıtOr. Vbıf Bey ıun· 
lara ıöylemektedlr: 

• - Tnrkiyede çalı:Jan ipek fab
rlk•lan araaında tiddt'tli bir rekabet 
batlamıf ve bu rakabet fena netice
lerini nrmlye doğru yol almıştır. 
Bur.ada bir kısam ipek fabrikaları 
lşlemedlti gibi Taksim ve Kurtulut· 
takl çal ı tan iki bGyük ipekli kumaı 
fabrlkuı da kapaomııtar. BugUn a
yakda duran Ye çah~ an fabrlluılar da 
ıermayeden ı.lyan a başla ttııtlardır. 

lp•k fabrlkacıları bı• tiddetll 
rekabetin önllne geçmek lOzumunu 
h i1aetmi1ler Ye evvelki gOn topJan
nuşlardır. 

Bu toplantıda blrleıme lllzumu bl1-
aedllmııtlr. Blrleıme her halde koo
pHatif teklinde olacak, fabrikalar 
ayr•, ayn çahımakla beraber milt· 
terek aatıı mağazaları açacaklardır. 
Pamuklu meoıucat aanayiine gelin• 
ce, onlarda bugünkü gümrük tarife· 
ılnin d'eğitlirllmeainl istemektedirler. 

iptidai maddelerin gOmrllk re
aimleri her halde biraz lndirilmeU
dir. DOn de bu meaele ıörDtDl
müttllr." 

Direktif Komitesi 
Söz derleme fol bütQn bararetlle 

denm etmektedir. BugOn Hlmlt, 
Reıat Nuri, Ali Canip, Muıaffer, 
KaprCUG zade Mehmet Fuat Beyler
den mllrekkep direktif komltHI 
toplanacak Ye Yerilecek yeni direk. 
liflerle, tlmdlye kadar nrilmlt emir
lerin neticeleri görOtGlecektir. 

Kaydı Silinmiş 
Beyoj'lu Mllll Emllk memurla

rından Haydar Beye Beyotlunda 
kaybolan def terler dolayıalle itten 
el çelctlrildltl yaZ1lm19h. Bıdm Def
terdarbkta• yapt1J1mız tahkikata 
röre Ha7dar Boyio bir mOddet enel 
kaydı terkin edilmiıtir. Son defter 
bidlHıile alAkaaı yoktur. Bunun 
için itten el çektirllmit detildir. 

Hamdi Beyin Konferansı 
Liman Şirketi MildOrG Ahmet 

Hamdi B. pazar gOnQ Ticaret Oda
ıında •• ikhudi devletçilik,, mevzuu 
Ourlne bir konferans verecektir. 

Ekmek Ucuzladı 
Belediye narh komlıyonu dün 

ekmeğe 10 para nokunile 8,5 kurut 
Ye francalaya 20 para aammlle 13,5 
kuruı narh koymuştur. 

Hasköy Yolu 
Belediye Hasköy ile Hah cıotlu 

arasındaki yolun tamirine karar 
vermiıtir. ite baJlanacakhr. 

Barsak 
Ticareti 

Banak t caretl plyaauı •on 
zamanlarda dütkilndür. Bu tenenO· 
lOn ıebebi ihracatın az olmaaı v• 
Amerikanın ukisl kadar fatlhlikte 
bulunmama11dır. Geçen seneye no:ıa• 
ran bu ıenekl fiıı tler yüzde elli de· 
rece1inde no\uandu. Bu buauıta eD 

mühim amtllerden biriıi de Sovyet· 
!erin Almanyaya ucuz flatle barsak 
göndermeleric I ·. 

ı __ ~_o_n_Pı_o_st_a_n_ın_R_e_•ı_·m_l_i_H_ik_a_"'g_•_•ı_· :-----ıı ____ R_a_z_ar_O_la_R_a_.sa_n_B_•_'!l_D __ iu_o_r_Kl_: _ ___.J 

- Bir dilencinin odHında ••• Evve!A define falan ı:ao· 

netmiıler •• 

Sonradan dilenciye ait ol

duğu anla41lmış, fakat paralar 

... Saymıya vakit bulamayıp 

tartmıya mecbur olmuılar .• 

V 1 111url•'" 
Haaaıı B. - erg me '-'•" . ·m ~ 

nnın kulakları ç1nla110 aaızd · l•fl 
zanç werıiai alınacak a • 111 



22 Şubat 

~------------..... •• H rgun 

/si at istik 
Yıllığında 
Neler Gördüın ? 

Garp medeniyetinin n mUhlm 
ölçU11U rak mdır. 

lıtati11tik, c miyetln nabzı· 
nı yoklamak için kullanılan bir 
alettir. Cemiyetin ıeyrlni, harare· 
tini ncak rakamlarla ölç biliriz. 
Rakam olmayınca verilecek hU • 
kümler daima keyfi ve indi olur. 

Biı ıimdiye kadar her hangi 
bir meteleyi tetkik için rakamm 
yardımına müracaat edemiyorduk. 
ÇtınkU iıtinat Ye ihticaca ıayan 

iıtatiıtlkler bulmak mUmklln 
değildi. 

Ankara lıtatistik Neıriyat 
Umum MUdUrlilğU birkaç sene
denberi bu noks m telAfi eden 
eseri r veriyor. Bize cemiyetin 
muhtelif afbaları hakkında bU
kUmler verecek rakamları tesblt 
edip n şredlyor. 

Son çılcan lıtatistlk Y ıllıA'ı bu 
itibarla kıymetli bir hazinedir Ye 
Tllrk cemiyetini t tkik etmek iı· 
tlyenler için iıtinat edecek bir 
membadır. 

Yıllığı karıştırırken gözilm 
çarp n birkaç rakam, bu iddia
mızı tevsik için kAfidir. 

H pimiz biliyoruz ki meml • 
k tto veremin tahribatı mUhim· 
dir. F kat bu tahribatm derecesi 
nedir? Şimdiye kadar bu auale 
kat'ı bir cevap verebilen çıkmıf 
mıdır? fıtatiıtlk Yıllıiı bu hu· 
ıu ta ten•ir edecek rakamlarla 
doludur. Türkiye dabllinde vefi
yatın 1ebeplerinl rakamlara isti• 
naden göstMen tayfada ıu ra· 
kamlar& tesodUf ediyoruz: 

A karada 931 ıenulnde 12564 kiti 
ISlmUotUr. 

Bunlardan teaeffilı 
Dlfer vercmlcrdea 

Kalpten 

ZatUrrleden 

clhaııı ver~mlnden 1627 
288 

1990 
1179 -5084 

lıtanbulda 931 Hnealnde 31865 kiti 
BlmUıtıır. 

TeneffUı clhın:.ı vereminden 3377 

Diker veremlerdea 652 
Kalpten 3812 
ZatGrrlede• 3748 

11589 

Demek ki memleket dahilin· 
de nrem, kalp ve ıatUrrieden 
6lenl rin nisbotl aıatı yukarı 
%30 • %35 dir. 

Yine bu istatlıtlklere nazaran 
Ankarada bir ıene zarfında di
yar ve ishalden ölen çocuk mik· 
tarı 1139, lıtanbulda ölen çocuk 
miktarı 4205 dir. 

Bu birkaç rakam, bize cemi-
yeti tehdit eden haıtahklar hak
kında bir fikir vermiye kAfidir. 

SON POSTA 

(_R_e__,s,.....z-.m-lı-. M_a_k_a_l_e--------~a---D-ü-şiı-.n-ce-G-zd-a-sı_a_] 

Deliler k ndilerinl nasıl akıllı 
görUrlerH, cahiller de kendilerini 
bilim addeder. 

Dünyada keıfi en güç olan 
fey cehalettir, bilhassa kendi 
cehaletimiz. 

~===~ . 

---

insanın kendiıini görmek için 
en iyi ayna, itidir, ( Ayinesi ittir 
kişinin IAfa bakılmaz. ) 

• 

o ur. 
M vazene Temin Edilmiştir. eni Vergi 

ye ktir. o ur, aaşlar · diri 
ANKARA, 22 (Hususi) - Vekiller heyeti dün let Mecii ine teklif olunac k yekOnunu tetkik tti. 

öğleden ıonra toplanarak saat on bevten on ıckiıe içinde .bulunduğumuı 1932-33 bütçesinin ıeklı aylık 
kadar çalııtı. Birkaç gündenberi meşgul olduğu varidatı olarak 118 milyon tahsil edildiğinden ı n 
yeni bütçeyi tetkike deYam v bu İ§i intaç etti. nihnyetine kadar 170 milyon elde edilm ıi 
Varidat ve masraf blltçelerl 175 milyon lira Uıe- Umit dilmiştir. ' 1933 • 34 bütç sinin ma arifi 175 
rinden mlltevaıin olarak tesbit dildi. milyon olar k teklif edilmesine zuuret ve imkAn 

P rıembe gUnll VekAletler Muhasebe MUdUrlerl görUlmU tUr. 5 milyon lira fazla maaraf Duyunu 
Maliye VekAletinde toplanarak bütçenin teferrUabnı Umumiye takıftinin mevcut bonoların artma farlc-
teıbit edeceklerdir. HUkQmet mu'Yaz~neyl lemin ları ye yeni lıtlkrnım taksiti il yeni mektep, 
için y ni Yerailer ve mükellefiyetler ihdaıını dUıUn- mlleHeHt ve ııhhlye teıkilAtının 18rurl ma rafları 
momfştlr. Maaılarda tenkihat yıpılac ğı da doğru farkıdır. GUmrUk varidatı farkı bu 5 milyonu telifi 
değildir. edebil ceği tahmin edilmiştir. 

Anadolu Ajansının Tebliği Bu suretle yeni hiç bir vergi teklif edilmiyerek 
ANKARA, 21 (A.A.) - BaşYekAletten tebliğ ve maaılardan y ni hiç bir ten:zilAt dlltOnUlnıiy~rek 

edilmiştir: 175 milyon Uz rine miltevaıin bir bütçe teklifi 
Vekili r Heyeti, 1933-34 bUtçHinin BUyUk Mil· takarrür ettirilmiıtir. ----

Türkçe Ezan Hidisesi Münasebetile 
Şehrimizde Bir Hoca Tevkif Edildi 
BURSA, 22 (Huıuıl - Türkçe ezan bAdiseıl ANKARA 21 - Buraa hAdiıeai mlln&1ebetile 

faflleri hakkmda MUıtaotiklikçe yapılmakta olan Tokat, Yıldızeli, Silvan ye Betnl'deo BaıY kAlete 
tahkikat umumiyet itibarile bitmlt gibidir. l.tlntak gelen telgraflarda öz dilimize karıı bazı geri ruhlu 
bAkiml evrakı hazırlamakla meıguldUr: HAdiH fa· eıhaı tarafmdan y pılmıı olan hareketin teHıilr 
illerinin mahk meleri Çorum'• nıkledilmiıtlr. Ye nefretle karıalandığı bildirilmektedir. 

* * ANKARA,22 (Huıuıi) - Bursadaki tllrkçe ezan 
hldiaeıinde gayretleri görUlen Buna Valiıl Fatin 
ve Belediye Relıi Muhittin beylere, Heyeti Vekil• 
kararlle Dahiliye Vekaletinden birer takdirname 
sıönderilmiıtir. 

Bursa Müddei umumiliğinden gönderil n bir 
tevkif müzekkeresi üzerin ıehrimiıııde Demir Hafız 
fıminde bir boca tevkif edilerek Bu11aya sıönderil
mittir. Bu boca Bursada ruhaatsıı vaaz vererek 
halkı Türkçe eıan aleyhine tahrlk etmekle suçludur. -----

İzmir' de Bir Dayak Hadisesi 
Bir Kadınla Çocuğu Dere 

içinde . Ölü Bulundu 
lımir, 22 (Husuıt) - Birkaç 

- gün evvel güzel, genç bir kıı 

,.------------- Torbalan n Taşkeriğl köyüne gel-

İkfısaf tşleri mi,, bir eve girerek ha1ta oldu-

Memleketin bo dahill düıma· 
nana korıı aldığımız tedbir, kul
landığımız ıilAh nedir? Hiç. 

Maamafih haıtalığm teşblıi 
bile kAii bir kaıançhr. Tedavi 
teıhiaten sonra gelir. 

Bir 
Tevkif 

İzmir, 22 (Huıusl) - Dördl\ncU 
icra Memı r ı RUıtU Efendi kundu· 
racı Ahmet Efendiden 15 lira rU~vet 
aldığından tevkif edilmiştir. 

Gayrimübadiller Cemiye
tinde Müessif Bir Vaka .• 

Esbak Vaıington Sefiri Ali 
Milçt~ba Beyin oğlu Ferruh Bey 
Gayri mübadiller takdiri kıymet 
büro u şefi Faik Nüzhet 

ı.~ ğundan bahi le miıafir kalmak Bayburd'un Kurtuluşu 
Bayburt, 22 (A.A.) - On be· 

ıincl kurtuluş bayramı coşkun 
tezahuratla teılt edildi. - Vamık 

Beye on beı gUn evvel işleri 
için müracaat etmiı ve bu 
milracaat esnasında fena bir 
muameleye maruz kalmış ve ra
da bir dayak hadilıe1i cereyan 
etmiıtir. Faik Nüzhet Bey Ferruh 
Bey aleyhine dayak atma, Ferruh 
Bey de Faik Nüzhet Bey aley
hine hakaret davası ikame etmiştir 

Ankara, 22 ( Huıu.t ) - lktıut istemiştir. Kadın gec yarııı do· 
Vekiiletl altı oyhk yeni kontenjan ğurduğundan ev tsahipleri tnra-
Uıtesinl hazırlamaktadır. Liıte fmdıın koğulnıuştur. 
eıki ine nlıbetle genlt olacalrtır. Falrnt iki gl'n sonra kadının 
Mul\yyen bir had dahilinde ithaJAta ve çocuğunun ö!UıU dere dibinde 
lınkan verilecek lhracahn da teıyidi bulunnıuştur. 
temin olunacaktır. ' Cinayet ihtimali Uıerine ml\d-

ihraç maddelerimb üzerinden 

deiumumumilikçe tahkikat yapıl· 
maktQCJır. K•zın kim olduğu he
nüz anlaşılmamııtır. 

alanan bazı vergiler hafifletilecek, 
bauları da büsbntnn kaldırılacaktır. 
dl>viı. vaziyetinde de tam bir muva· 
tene temin edilecektir. 

Knntenjan Hıteıinin tetkiki bft
tl1',t n aonra aanayl itlerlle ınefgul 
olunacak, tcıviki nnayl ve kredf, 
Ofiı kanunlarının alacağı ıon tekil 

tcıbit edilecektir. lktuat Vekili bu 
~~tk kattan evvel Kayaeriye kadar 

•r ıeyahat yapacak, orada kurula· 
~-k lpl,k fabrikuı hakkında telkl· 

~apacaktır. 

= ==-

STER iNAN İSTER İNANMA! 
• Necmettin ve Vcliyettln Beylerin 9ayl.ın uhdel tuarru• 

funda olup h:a!ci 'uyuu :r.ımnında filruhtu multarrcr ve mcuğın 
UlukÖ) n•ıdlğcr lioyacık6yünde Emlrglln caddulndc 2 nu• 
maralı uhllhanc araa ve yine u:uköy'Ondo Klllse namı diğer 
Tep. llesklal ıokağıııda 4 • " numaralı bir bap kUtk birinci ka· 
tından 4 bOyük oda ve bir kUçOk oda llc iki haltl lklncl katında 
kot.il 4 bUyUk iki üçük oda iki kiler odunluk ve k6mllr1Uk ve 
mutfak Lllhçcdc iki adet urıııç wtı bir kuyu ile Takelm ıuyu 
ve bir ahır UatUMlc iki oda ve hamam dalrcılnde iki oda ve 

bir mutfak vo klimUrlUk ve kArglr kümcıl ve bahçe içinde bir 
ufak duvarla bölUnmOt bir ufak ar1a bir metruk ar1a ve bahçe 
derununda müteaddit ç m ve ~oftali ve erik ve 1alre aiaçları 
muhtevi yağ.ıboya ve tamirden hali mahal icra kılınım açık 
arttırma. .. • 

Gaaetelerdo çıkan roımi bir i!Andır vo bu llAn on ıenıa 
evvelki gautelerden değil, dUnkü gaı.ctelerdr.n alınmıştır. Reınıl 
mlleuesoterln yenl dil cereyanından haberdar olduk arına, 
arhk, 

I T R iNAN IS BR NANll 1 _______ Jl 
L----------------------------~ 

Sayfa 3 

r-----------------, 
Söz. Kı~ı 

Kız Kaçırılma 

Hadisesi Münasebetile 
M. T. 

G Uzel Ulrkçemiıin n hoı in
e tikleri vardır: lçlnde çamaşır 
kaynatılan n neye, ateşte kızdığı 
hfilde kızan demez de kazan 
der. Çnnkü kızmaktaki, kııar
maktaki hususiyeti bakıra teımil 
tmek istemez. ( Kız kaçırılma ) 

tabiri de o inceliklerden bir nu
munedir. Zira kızlar, ekseri
yeti kaçırılmaı.lar, kaçarlar. Fa· 
kat naıtik dilimiz, bir luzın ka
çabileceğini düşünmekten vo öy• 
lemekten, kadınlığa hörmet eseri 
olarak, çekindiği için o hAdiıet ri 
"kaçırılma,, ıeklinde ifade eder. 

Bununla beraber zaman o ha
diaoleri d "kaçırma ve kaçırılma .. 
mefhumu haricine çıkarmııtır. 
Şimdi luzlar, ayaldarile yürllyUp 
evgililerinin evlerine gitmiyorlar 

ve aşıklar, sıönül verdikleri gQ. 
z llerl koltuklayıp kaçırmıyorlar. 
Bu i i artık tayyar ler görUyor. 
Dün, zengin bir Muıevl kızil 
sevgilisi olan akt6ı:Un yaptıkları 
gibi tnyyarel rin kanatları ara ın
d gönüller birleıtiriliyor! 

Demek ki " kıı kaçırılma " 
tabiri de birçok em ali gibi tarihe 
karışıyor. Bundan ıonra 11 kı• 
kaçırılması " yok, kıı uçurulma11 
Yar. 

Biz kızların 

uçtuklarmı bıle 
kullanacatııl.. 

kendi nzal rile 
bile bu t biri 

Kazanç Vergisi 
Yeni Layihada Vergiden 

istisna Edilenler 
Ankara, 22 (Hususi) - Yeni 

kazanç kanunu llyihasına göre 
d vlet ve belediyeleri ıiyaıt hr
kalara ait umumi ve menafii 
umumiyeye bAdim mllet aelerle 
münhasıran kemdi Haları ile it 
yapan, kazanç tevzi etmlyen 
kooperatifler, mllnhaııran azala• 
ril iş g6ren tasarruf •• te
a vUn sandıkları maden iıle
tlcilerl, me~herler, panayırlar, 

sergiler, iıçl iıtlhdam etmeden 
kendi eYlerlnde el v ayak emetl 
ile çalııanlar, ıu ve h va ile 
işliyen ve kıymeti bin liradan 
aşağı olan değirm oler k ıanç 
vergiıinden muaf olacaklardır. 

Kim Tevl<if Edildi ? 
Babçekapıda bir tuhafiye ma• 

~aıasında yangın çıktığmı, yan• 
gında kaıt Heri görüldüğü için 
mataza Hhibl SalAhattln Vehbi 
Beyin tevkif edildiğini yazmıştık. 

DUn Haber aldığımıza göre tevkif 
edilen zatın iıml Vehbi Beydir. 
SalAhattin Bey bu dUkkAnd ki 
alAl,esmı iki ı ne • vel ke .. 
miftİr. 

Ticaret f orsasmda 
Dün lstanbula Anndoludan 

iki vagon ve dört yüz çuval buğ· 
d y gelmiıtir. Verilen malumata 
göre dUn tiftik Uıerine muamele 
olmamıştır. Yalmz elli beı balya 
Rumeli yapağısı elll dokuz: kuru -
tan muamele görmllıtUr. 

Afy~n piyasası da durgun 
geçmittir. Fiatlar on ile 011 buçuk 
lira arasındadır. lzmirde afyon 
fiah daha yllksek olduğundan 
lstanbuldaki afyon satıcıları, fiat
lerin yükselmesini beklemekte• 
dirler. 

Feci Bir Kaza 
Beşiktaıta kaş k ve çntal fa~ 

rikasmda amele Ali, vazife başınd 
iken kazaen il<i parmağını maki
neye kaptırmıştır. 
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Memleket Man%arafa,.ı L 
• 

1 
Münakaşa 1 

• 
lzınir'de Bir 

Semtlerin/simleri BayburtElektrig"' eKavuşuyor Kervan 
Değiştirildi Hakkında 

... ~~;,1'i.~~;·;!~;ği~i:•· d~~~ Bu Şirin Beldede Yakında Bir Sinema Kaf•11D•D b.1:"7.~:~. :. 
lerfnl nazan itibara almıı ve olmasına rağmen, yalnu 7aşma 

;~~~=:ıı:~mtlerin iıimlOrinl de- Ve Tiyatro Binası Da yapılacaktır ~7;::~!;~di~:~:!~:.:;·:;; 
Bu meyanda (Retadiye)ye Bayburt ( Hu· tadırlar. bir hakaret ıavuruyor. Benim 

(Gllzelyalı) lıml Yerilmiıtir. Li.. ıuıi ) _ Kaza· MI 1 Bu meyanda kendiıl hakkında ılSyledilderlmi 
teyi aynen neırediyoruı: mııda 800 g"n· i 1 anlatan bir kDçUk yazının sonuna 

ı u z Belediyenin ma ı 
Orhaniye: ~ubilay), kinci lerde hummalı !! bulunan zahire iri harflerle: •• Kenan Ylirllyor ,, 

Snleymaniye: (Çımentepe), Dör- bir faaliyet baı· .. ambar 1 a nn dan cümlesini ilAve etmiı. 
dOncO Soleymaniye: (Tına:depe), Yine o muharrir yazıııoa, 
Birinci Sultaniye: (Namıkkemal), lamııtır. Her aa• birini bet ıene benim gibi sanatine lıOrmeti ol· 

ı ) hada bUyllk ra· müddetle iıticar kinci Sllleymaniye: (30 Ağuıtoı , ... mıyan bir adamın ismini karıı-
J 1 f ederek aarl bir Eınafıeybi: (GUnaydıo), Hasan· ışma ar Ye ay• hrmak tenczzlllilnde bulunmıya· 

boca: (Efe), Sarıbafıı: (Sarızey- dalı neticeler g6- tekilde ılnema, cağını a6yl0yor. ikrah dinde ol-
bek), Hacımehmet: (Ômeraeyfet- rlllmektedir. Bay• konferans Ye ti- madığı gibi tenkitte de yoktur; 
tin), Hurşidiye: (Yıldız), tiatuniye: burtta kıı mev· yatro binaıı hali- ba:ıı arkadqlann: • Falandan 
(Kemalyeri), Retadiye: (GOzelya- ıimi bilhuaa ça· ne ifrağ etmek bahıe, fillna ceYap vermiye del· 
h), Birincikarantine: (Sa•a~), Sft.. lıımak, didinmek ıayeaindedir. mez ,, alSılerlne hiçbir zaman 
)eymaniye: (Metristepe), Beşinci- ve uğraımak Bayburtlular iıtirak etmedim. Buouo içindir 
•ll~anlye: (Çaldıran), Karataı berilln yeni yeol ki Hıfzı O"-uz Beyden bahıetmlm-

- s ·- mevıimidir. Her 5 
" Mecidiy~ m, uatepe\ Selimiye: e•ler Yilcude ge- tim Ye .. Çığır • daki yazınn•, 

" tarafta berke1 (Yurtalan), Mahmudiye: (Ali•uaYi), tirmek Ye phrl hakaretine hiç aldırmadan, c.-
fAltay}, Cedit: (Yeni), ~lltia: kendi iıinin da• tezyin eylemek Yap .ereceğim. ( Hem o bak .. 
(Yenidirim), Tamaıalık: (Gezme- ha ziyade terak· Beyburdun t•h•k•n lleledlye Heyd ve BeledlJ• R•l•I emellle ~ok çalı19 ret• n&1ıl aldırayım? •. ZaYallmın 
yeri), Şeybmahallesl: (Altınordu), kf Ye taaliai lçJn bilha11a bu bımaktadır. maktadırlar. Bayburchm m8neYYer caw yanmıı, ne dediğini bilmiyor; 
Mir Ali: (Doktor Behçet Salih), meYSİ!!ıde faaliyete geçmektedir. Belediyemizin en mUhlm itle- gençliği pek yakında yurdun G• ılmdl benim bmiml yazmaj'a 
Aziziye. Barbaro.), lkincitepecik: Ticaretbaneler, resmi ve gayri rinden birisi elektrik tesinb idi. tnnde kurulacak olan bu medeni teoeunl etmlyormUJ, fakat mec:-
(Yenimahane). resmi mlle11eacler kıım yenJ Elektrik tesisatına karar veren ıehirle ne kadar iftihar etaeler muasının açbğı ankete cevap 

Bu liate evvelki glln vilAyet yeni neticeler elde edebilmek Belediye ıehir Ye elektrik proje- cL vermemi, biri tahriri olmak Ozere, 
makamına tasdika gönderilmiı:.tir. gayesilo durmadan çalışırlar. lerini ikmal ile merkezi umumiye, az Yr.ukarda da b ·iki defa rica etti. Benim kendial "' ş h • d V yazdığım gl 1, e rın aimt intizam ve nezafe· Ye Nafıa ekAletina ilSndererek bakkandaki fikrim o zaman da 

tile çok allkadar olan kazamız tBBdik ettirmiye muvaffak oldg. elektrik twsatmm bir an enel ıimdiki gibl olduğundan tahriri 
Tavşanlı'da 

Danimarkadan Gelen Bir 
Leylek Bulundu 

T aYJanb, (Hu1Ull) - Mutafa 
otlu Ali isminde bir avcı burada 
hir kartal taraf:ndan parçalanmak 
lzere bulanan bir leylek yaka· 
lamqhr, leyleğin bacağında bir 
70zftk1 bu ylbftiftn içinde ıu 
cOmleler ya:ıılı bir kljıt 

çıkmııtır: 
P Skov gaard 

R. 1418 Viborg Da.nlmark 
Avropa 

Bundan iki ıene evvel de 
burada yine bir leylek tutulmuı, 
onun bacağından da böyle bir 
kağıt çıkmış, yazılı adrese bir 
mektup glSnderilmiı Ye mufassal 
bir mektup alınmııtı. Bu mek· 

tuba nazaran Danimarkada bir 
kadın böyle yavru iken leylek· 
leıe adresli bir yllıllk takmakta 
Ye uçurmaktadır. Kadının bu 

J.muıtakl tecrftbelerl leyleldarin 
laangi lıanlide yaıadıldarmı Ye 
•ekadar mesafe katettiklerini 
lj'renmek için imİf. 

İzmir'de 
NJfus Çoğahyor, Doğanlar, 

Ölenler Ve Evlenenler 

fzmir, (Hususi) - Şehrimiz 
Nnfuı Mftdftrlftğlt 1932 aenesi 
aftfus işlerine ait bir i.tatistik 
lıanrlamııtır. Bu iatatiıtiğe gfJre 
ıeçen ıene lzmir Ye mülhakatın
da 39148 erkek " 3667 i k z 
olmak üzere 7581 lciıi doğ· 
IDUfhır. 

Diicr taraftan ayni ıene 

içinde 3019 o erkek 2449 u 
kadın olmak lbere 5468 kişi 
ölmUıtlir. 

Bu )Clcünlara nazaran, bir 
aenede nfifus miktarı 2113 
artmışhl'. 

Diğer taraftan 932 senesinde 
2758 kız 395 dul olu.ak Oıere 
3 jt)3 çift evlenruiftir. 

B l dl. e h ti d d i t · t• ,., d k k d t · t ikmal edilmeıinl ve 16nDk IOks e e V eye e a m ıç ıma• 5 un ao pe ya ın a e111a a rlca1ına cevap nrmedim, JifahJ. 
Jarına başlamııtır. Oldukça mft- baılanacakbr. Memleketimizin limbalanndan bir an evvel kur- ıine .. hayır " dedim ) • 
him bir varidata malik olan Be· gençliği do bugOnlerde birçok tulmayı halk ıabırsızlıkla bok- Niyetim .. Çığır " dairi haka-
lediyemlz kasabanın imarına ça· hayırlı iılerln halli için çalıımak· lemeldedlr. - Vamık Faik rete mukabele etmek dejiJdJr. 

Malatya'da 
Muhtelif Katiller Hapse 

Mahkum Edildiler 
Malatya, (Hususi) - Gllndll:ı· 

bey klyGnden Huan otlu Ala
metle bet arkadaşım soyan, qya, 
ıoyan Ye paralannı alan, Mirta 
oğlu Ebuzerle arkadap Haıo 
oğhı Abo Ye PeutıkeoiD Puar
cık k6yllode Hnıeyinin otullan 
Mebmetle Kiro'yu 61dUrmekten 
ıuçlu Mehmet otlu Hllaeyin •• 
Mehmet oğlu Ramazan yedi .. r 
buçuk sene aju bapaa, PetOrke
nin Poskiran köyllnden Battal 
oğlu Ramazana 6ldllren Bayram 
oğlu Ali on beı sene ağır hapıe 
mahkOm olmu,lardır. 

Antalya'da 
Hilaliahmer Ve Halk Evi 

Faaliyeti 
A'ltalya, 18 - Ant,Iya Hill· 

liahme.r Cemiyeti buglln vilAyet 
kongresini yaparak Heyeü mer· 
~eıiyeyi 1eçmitlir. Halk EYi KU
topbane ve Netriyat Komiteıi 
aece açık okuma faaliyeUwine 
muhtelif ıemtlerde bqlamııtır. 
Dnn akpm Hallr Evi aalonunda 
T6rk tarihi Dzerinde 1eri halinde 
koaferaoelar Hrilınlye başlan-

Bolu'da 
Yeni Yapılan Sebze 

Hali 'çıldı 
Bolu, (Huıusi) - Belediye ta· 

rafmdao a1rl bir tekilde inşa 
ettirilen yeni aebze hali eanafa 
aplmaft gerek etraftan getirilen, 
gerek ıehirde yapılan blltün 
sebze ve meyva sabıları halde 
yapılın ya baılamlmıştır. 

Bu sene Boluda hiç klf ol· 
mamııtır. Havalar bir yaz ılıklığı 
ile aeçmektedir. - v. s 

Bergama' da Canlı Bir 
Maarif Hayah Var 

Bergama muafUmlerlnden lllr grup 

liergama ( Husuıl ) - Dil heyetini eeçmiıtlr. Relallğe ikinci 
Derleme Heyeti bararetll •• Mektep Baımualliml Yılma, 
hummalı bir faaliyetle çal11ma• KAUpliğe Zllbeyde Hanım Mek-
tadır. Heyet fimdiy• kadar bin tebl Muallimi Utif. .Vemedarlığa 
kelimeden fa:ıla ıaı derlemİflİr. r _ • M kt bl 

1 

M allimJ o 
B ı M if V LJt.ı ~:-· b" u.zıpap e e u .. 

un ar aar eKAıOuuın teı ıt ahkl d M arif M _ 
tt•w. ___ , ...ı..:ıe ..ı_Lo. l man, aı ara a a emuru • ıgı UllW ve.,- ucner ere 

kaydedilmektedir. Şakir, 14 eylDI Mektebi B..-
Muallimler Birllil •nelik muallimi Mahmut Beyler •çll-

konirHini yapmıı ye yeal idare miflerdlr. 

Adana' da 
Açıkgöz Bir Dolandırıcı 

Yakalandı 
Adana (Hu1U81) - Adana'da 

Cumhuriyet otelinde misafir bulu· 
nan antikacl Darende'li Mtkılp 
Mustzfa Ef.de birçok antika pa• 
ralar Ye antika e.tY• buluomut. 
tetkik edilmek Ozere Adana Mll
:ıeaine Yerilmiştir. 

Mehmet oğla lbrahlm lamlnde 
birisi de bakırdan imal ettiA'I 
bir bilezigi altın ıuyuna babnp 
altındır diye kırk liraya baıka 
biriaine yermeJı ımetile dolanc:b
rıcılık yapmlf, fakat 7akalan
m11tır. - R- A. T 

1 Cebelibereket'te 
Çocuklar Arasında Kıza

mık Hastalığı Çıktı, 
Cebelibereket (Huaual) - Co

culdar aranoda kızamık hastalığa 
zuhur etmiftir. Şimdiye kadar 
M muup. 5 yefat ka7dedilmit
tir. Sıhhiye idaresi ba1talıtın 
~nlhıe geçmek için seri tedbirler 
almııtır. 

Cebellbereket'te Bir Temell 
Cebelibereket (Huaual) - Halk 

Temıil Heyeti tarafından Halk 
Fırkaıı Spor Şubesi menfaatine 
bir t•m1il nrilmiftir. Temsilde 
milll rakslar, numaralar, Yaryete
ler yepalmıı " .. Kırkından Sonra .. 
ilimli komedi opaaDUflar. 

Fakat o kllçücllk yazının içine 
Hıfzı Otuz B. kendi boyuna 
da ıeçen bir iddia ııkqtırmlfZ 
Ben, gençlerin hizmetini lnklr 
ediyormuıum, gençlerin dDımaoı 
lmifiml.. Ôyle ya 1 Hıfzı Oiuı 
B. tlrkçeyi bilmi1ebillr. 16ylediğl 
ı6:ılerln arasında hiçbir mlnaı .. 
bet bulunma11na Ubum yoktur; 
çtinkl o gençtir ve biz ona hayran 
olmaia mecburuz. Yaz.ılannıa 
karfı11nda de.rhal diz ç6kmezsek 
bu ıençliği kıskandığımızdan, 
yahut utihf af eltiiimizden gelir •• 
A Beylm. pazardan ba7vao mı 
alıyoruz ki yaıınıa az! ğıoa itibar 
edelim? Hem abia bütno gençler 
namma ıöı ıöylemeğe ne hakbo 
nıı "tar? Y okaa nüfus te.zkereal 
bundan sonra nklletname yerine 
de mi geçiyor? Benim size aöy• 
lediğim ancak sizin içindir; bir 
ikiz kardetinb Yan& onu bil• 
allkadar etmez, değil ki sil 
yqta olan biltlln insanları •• 

• Ancak sizin içindlr ,, dedi• 
ama bittabi aizln gibi dnıtınmr 
den, bir cnmle İle Oll,ll takip 
eden ara1ında mllnaaebet arr 
madan ya:ıan herkHe de racidir; 
çllnkll onlarla ıizin aranızda blı 
fark yoktur. Man•••hk biribirin• 
o kadar benzer ki ! .. 

Yoksa ıb de lkendJnldn feri 
olarak. .. Hıfıı Oğuz Bey. olarak 
bir d~ğeriou olabileceğindell 
ıtıpbe ettiğiniz için mi ıize dr 
lenen 16:ıleri derhal bfttl\n ge~ 
lere tqmile lkalk11ıyor1U11uı? Br 
IJlakl ıençler ipade ıöyle~kle" 
rinl, yasdıldanm beğeadil'J: 
kim..ıer nr; banlann ....... 
sizin arkadaılannadan bir iki•blil' 
bulunduğunu da biliyorsu-; 
Y okıa onlar da ihtiyar :;., 
Y almz ılz "te aizin gibi yaı• 

mı ıençıinlz? oJ 
Gençler kervan ytır~J ; 

Sıı Buna çok memnunum. • ;J.i..ı-
kenanın en 8nOnde gıtt 5~ 
lçio mi blltlln gençler uarn:;ı• ... ..
•8ylem•A'e hakkınız ol 111'"
wehmediyor1unu• ? 
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Siyaset Alemi 

Küçük İtilaf 
Fransa'dan Yeni 

Vazifeler Aldı 
Fransa ile balya dey)etlerl ara• 

ıında yeni \l'O .. kileri derecHinde 
tfddetli b 0 r gazele mOnakatall bat• 
ladı. Bu bAdbe, esasen mevcut. fakat 
ıon zamanda izalesine çalııılan ger• 
tinli~J izale etmek flSyle duraun, 
bilaklı arbracak bir mabl1et al• 
mııtır. 

Bunu• sebebi ıudun 

Franıur Hariciye encOmenlnde, bu 
encGmenin relıl M. Herlyo'ya bir 
ıual ıorulmuıtur. Bir meb'uı enetı• 
men reiıi ııfatile M. Herlyo'dan, 
Almanya•ltalya - Macarlıtan arHında 
hlr ittifak yapıldı~ına dair malQmab 
olup olmadıtını Öğrenmek lıtemlttlr. 
r ak'a, derhal Fran11z 1razetelerln• 
ak1etmlt (H ~lr emri nkl ıeklindo 
tHbit olunmuttur. Halbuki M. 
Heri1o'nun bilahara ••rdlfl cevaba 
dair çıkan beyanatı, bu mtıb'uıa, 
b81le bir bldlaeden haberi olmadıtını 
bildirdiğini kaydetmekte ldL 

Maamaf ib ı•ç kalan bu beyanabn 
ıırf :r.eYahlrl kurtarmak için yapıl
dıtı da ıOphe glStilrmea bir mueledir. 

Franıa hllkılmetl, merkezi Avru• 
pada yapıldıj'ı ıliylenen anlaşmaya, 

bir diğer mukabelede bulundu Ye 

buna, beynelıoilel bir nilmayİf aGıilnil 

•erdirdi. Şimdiye kad.ır ayrı, ayrı 
lttifaknamelerle blrlbirine bağh olan 

kOçllk itilafa menıup Romanya, Yu• 
aoalavya .. Çekoılovakya devletle· 

rlnl Cennrede tam bir birlik haline 
l'•tlrdl. Bu devletler birlblrlerine 
baber nrmeden başka devletler ile 
anlatıımiyacl'klar, muıhedeler yapa· 

hlıyacaklardır. Şl~diye kadar ıenede 
bir defa toplanır~arkan Hnede ilç 
defa toplanacaklardır. Harici siya· 

Htlcrl bu devletlerin üç Hariciye 
Nazırı tarafından t .. bit edilecek, bu 
heyete bir lkt11adt komiıyon bağlı 
bulunacak ve bu blokun ılyaai ve 
lkt11adi menfaatleri, bu heyet tara• 
f1ndan takip edilecektir. Yepyeni bir 
çehre ve ılyaal n •ıkerf bir blok 
mahiyetini alan IA.Oçük ltllif, bu 
karara, biç fOphe yok, Franaanın 
teıvlki lJe varmııtır. Anlatma için 
ınüddet tayin edilmemui de, nzlye• 
tin n lzaketinl gösterir. Demek oluyor 
kl küçilk ltilAfa, Franaa tarafından 
Almanya, ltalya ve diter merkezi 
A•rupa devletlerine kartı bir n8betçl 
Vazifesi verilmek llten:yor. 

Alakadar devletlerin bu mfltemadl 
nıe1dan okumalara, yaııtalı, vuıtaıız 
t.a:yıklere uzun müddet tahammül 
•demiyeceklerinl gösteren eabap, 
tnaaluef çok!aşıyor. - Süreyya 
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BABİC:I ·TELGRAFLA Gönül işleri 

, Erken 
Uzak Şark ta Kan Ve Ateş Evlenmenin 

i 
Fenalığı 

Ik Çarpışmaları Müthiş Ve Kanlı Bir •ile~~ ~::a~·~:.~~n::~~e~:,~; 
Harbin Taki Edece .. i Sö leni or :~~-ve görgll•ll• bir kızla •• ıe ... P g Y Y Bal ayı denilen o tatlı gllnlerl 

Pekin, 21 - Gelen haberlere ırö• 
re aaat 22 buçukta Jehol hududuna 
civar olan Şa1yansrsu mnkiind• Çin 
•• Japon kuvveti eri arasında harp 
batlamıthr. Japonlar muharebenin, 
Çinlilerin bir taarru%1le baıladıj"ını 
ı8ylemektedirlor. 

.._ Şanghag 'da mna1esef tatmadan ikinci ayda 
lstemiyerek aldığım kızdan nefret 

Japonların a11l bDyQk barba ba .. 
LyacakJarı an çok yaklaımıttır• 

Japonlar Taarruz• ge~Ul•r 

Tokyo, 21 - Şaoyaogıu mubar .. 
be.I hakkında l'elOD llOD haberlere 
g8re J:ıponlar mukabil bir taarruza 
reçmltlerdlr. Japonlar demlryoluna 
hAklm olmak için Peypiyao tehrl 
Gzerlne dofru yOrGmektedlrler. 

Yeni Mançurlnln Ulllm•lomu 

Londra, 21 - Y enl Mançurl 
11Mancukuo,, bllkQmetl Çine 24 •aatlik 
bir ultlmatom g6ndermiıtiı·, ultlma• 
tomda Nankin hOkOmetinden Jehol
dekl Çin a1kerlerinin ıerl çekilmeıl 
lıtenilmektedir. 

Japonyada NDmaylfl•r 

Tokyo, 21 - 30,000 e yakın aa• 
bık muharip Yasukunide "Kahra• 
man Hkerler,. mabedinin avlusunda 
bir toplantı yapmıtlardar. Toplantı 

heyecanlı olmuıtur. 

Sabık muharipler, Milletle' cemi
yetinin yapbğl tavsiyelerin kabul 
edılemiyeceğini beyan etmitler ve 
hllkilnıete yardımda bulunmağı ka• 
rar laıtırmış .ar dır. 

Sabık muharlplor cemiyetioin re• 
lıl, afiylediğl heyecanlı bir nutukta 
bugOnkü hal ve vaziyetin çok vahim 
olduğunu, sabık muhariplerin mem• 
leketlerl için her tilrlil fedakarhtı 

ifaya amade l>ulunduldartnı bildir• 
mittir. 

Halk tarafı ıdan tertip edilen ıl

ya1i bir içtimada da buna benzer 
bir karar ıareti kabul o unmutlur. 
Bu aon toplanbda 8,000 kiti huır 
bulunınuttur. 

M.lletlar Cemiyeti BugUn Kara
rım Veriyor 

Suikastçı Zang•r• • 
Amerikanın yen! Reisicllmhuru M. 

Rtızvolt'o geçenlerde Zangara leminde 
bir 1talyan Anarfistl suikast yapmak 
istedi. Suıkastt.a M. Rıızvelt'e bir toy 
olmadı. Yanında bulunan Şikago be· 
tediye reisi .M. Çerrnak ağır surette 
yara.andı. Zangara muhakemesi csnn
sında Avrupaııın lıirçok devlet reis· 
lerine de f!uikaet yapmak istediğini 
itiraf etti. Suikastçı muhakeme neti· 
cesinde 80 sene kHrok cezasına mah
k(lm oldu. 

·-----
oluna Japonyanın milletler cemiyeti
ni terketmek tehdidini yapacafı 
fÜpheı·zdir. 

Fakat Cenevre mahafill, milletler 
cemiyeti mi.akına göre cemiyetten 
kendi arıuıiie çekilecek bir dnletin 
keyfiyeti iki ıen• evvel malumat 
vermeıi lilzumundan ve bu vazôyet• 
teki dev İetin beynelmilel vazifelerini 

Cenevre, 21 - Çin • Japon ihll· ifa etmeden çekilemiyeceğl aarure-
lafı hakkında •OD karara \'erecek tinden bahsetrnektedır. 
olan millet ler cemiyeti fevkaliide Cenene'do Japonyanın bir takım 
mecllıi bugün uat 15 hı toplanacak. müıtemlekelordeki mandasının ne 
tır. Celaenın kıaa ve sakin olacağı o ' acağı auali ortaya ahtmışbr. Filha• 
anla,ılmaktadır. Tahmin edild ğl kika Karo'in Marshall Ye aaire ada· 
veçhite eğer fnkalide mec?lıı 19 lar Jarında mandası olan Japonyanın ta-

Müthiş Ve Feci etmiy• ba,ladım. Bugnn evlendi-
• ğimin sekizinci •onoal oluyor. 

Bir in/ilik Bu mllddet zarfında mes'ut ol-
mad11n. Her gllnUm bir sindan 
ve iıtırap içinde geçtL G8rgUıb 
aileme hayatta yaşamak yolunu 
ve cemiyet içinde ll:ıım ole.o 
her ıeyi öğretmek istedim o ha· 
14 köhne hayabndan bir IAhz• 
olıun danmedL Bu acı hayatıma 
bu gUne kadar katlanmaklağım bir 
yavrumun yllzllnden. Fakat buglln 
arbk tahammnl edemiyecek de
receye geldim. Beıerin bUtnn i.n
ıan 1an aileleri etraflarlDda tatla 
tatlı konuıop gezerlerken ben bu 
görgüsüz aile ile. böyle ı&nük 
bir JA.mba gibi neden durayım? 

Gezmek, eğlenmek aile cemiyet
lerine girmek hakkım değilmi? 

Şangbay 21 - Blr kauçulc ima• 
IAthanHinde müthlt bir lnfllak ol
muıtur. infilak bir gazolin depoıun· 
da olmuı ·n yanında bulunan lkl 
katlı fabrika tamamen harap olmuı• 
tur. Bura11 ankaa: ve ceaetlerden 
nıQrekkep bir yığın haline gelmiştir. 

lnfilikt• kazan dalreai berhna ol· 
muıtur. Kazan daireslnln 0.t6nde 
çalıımakta olan 160 kadın hakiki bir 
cehennem ocatının içine fUYarlan
mışlerdır. Şimd\ye kadar 80 ceset 
çıkaralmııtır. 70 yaralı hutahaneye 
kaldmlmııtır. 100 klıinin akibetl 
meçhul bir haldedir. 
•• 
latifaaının ne ıuretle telif edile bil

cetlnl kHtirmek mütkill bir mueledir. 
Fevkalı\de mecliae dahil olan kil· 

çQk devletlerden bir ço ~unun mümH• 
•illeri mecliıte yapılacak mOzakere 
eınasında na11l bir hattı hareket ta• 
kip edeceklerini teabit etmek üzere 
diln akıam uzun uu Jıya mO:ıake
rede bulunmuılardır • 
Japonya, Aaya Aeyahlarındır 

Diyor 
Tokyo, 21 - Mılletler cemiyeti 

bilyük mecliıl 19 lar komlteıinin 

raporunu ı. abul ettiği takdirde Ja• 
ponya mllletler cemiyetin den çekile• 
ccktir. Hnkdmet bugün bu huıuıta 
ayan mecllıinde b:ahat •erecektir. 

Biltiln milletin hükumetin bu fik· 
rine taraftar olduğu zannedilmekte
dir. Japonyanın milletler cemiyetin• 
den çekilme1ine, bu hareketin bir 
harp doğuracağa korkuaile, muanz 
olan •ol cenah fırkaları milde.na 
b6tlln fırkalar b6kümetln kararını 
kabul etmiştir. Gazeteler, bu hare• 
ketin (Asya Asyahlarındır) kalde1I• 
nln vücuda gelirilmul iç·n ahlmıı 
tik ıdırn olduğunu •~ylemektedir. 

AmerJka Ve Japonyanın Slllhları 

Nevyork, 21 - Amerika filoıu 
baıkumandanı beyanatta bulunarak. 
Amerikanın kruvazörlere, tahtelbahir 

ve torpitolara muhtaç olduğunu söyle
miı ve demiştir ki: Japonyanın biz· 
den fada c ı..&ütamlan vardır. Yalnıs 

battı harp gemileri müate1nadır. Bu 
aınıf gemileri de kunet it .harita 
bizlmkilre müsaYidir. 

Ben bu hakkı neden istimal 
etmeden durayım? lıte bugUn 
ne çocuğumu ve ne do ailem 
efradını görmek istemiyorum. 
Ondan uzaklaşmak onu ebediyen 
unutmak istiyorum. 

Buglln o benden uzakta ha· 
basının yanında bulunuyor. Bir 
senedenberi biribirimizi görmi· 
yoruz. Bu müddet zarfında ne o 
ve ne de yavrum habrıma gelmi
yor. Hatta mektuplarına bile 
cevap vermiyorum. Ne yapayım 

şaşırdım kaldım, bana bir yol 
eöıterir misiniz? 

Ankara ı Y. Ş. 

Bu genç erken evlenmenin 
ceıasım çekiyor. Çocuklarını 
daha glblerini açarken evlendi
renler bu vak' ada o ibret alaınlar. 

Fakat bir defa evlendikten, 
bir çocuk baba11 olduktan ıonra, 
bu yUk omuzdan bu kadar kolay 
atılamaz delikanlı l Kadımn Ye 
çocuğun bu lıte 2Unahı ne ? Sen 
eğlenmek isterken, ba~kalarını 
betbaht etmiye hakkın yoktur. 
Sen evhmirken bu hakkından 
Ya7.geçmişindir. Feragat ve feda
kArlıkla ancak aaadete eritebi-
lirsin. 

HANIMTEYZE koınlteainin vesay-asını kabul <!decek ahhütieri ile milletler cemiyet nden 
"===================================::;;:~=======--:-:===== 

UZUN HiKAYE . - Oh güzel çocuk, seni çok defa ıöyliyenler do ayni kuvvet 
Ye kutıiyetle duyarlar. 

allkfıt, hiç olmaHa, teıvik de
mektir. Kızmamak, kırılmamak 
ise teşvikten de fazla bir şeydir! Dağda Başladı 

Bağ a Bitti! 
. ·~ ~ ·~~·· .. -~· .. , YAZAN: 

-5-
Ya o nefis koku? .• Salıncağın 

ileri ve geri ber hareketinde 
•anki havanın göğsll yarılıyordu. 
Orbanın bntün benliği, aarhotla
tan bir koku ı•lAlosile ıarılı· 
Yordu. 

Zavallı adam, bUtlln bayat n
da böyle muattar ve mUse~sel 
derağuşa uğramıı değildi. Bir 
taraftan sevgilisinin bir demet 
nur gibi uçup uçup tekrar yanına 
Relitini bahtiyar bir hayretle 
•~rediyor, bir taraftan da ruhuna 

)'
• •dn o felAlenin aekrile ıursıll
or u. 

it Bu sarsıntı arasında ~şk halc-
~~dal<i dUşlinceleri de ıelzele $' -

~ırıyordu. Evvelce ~ıkın: "Zevke, 

d ayale en uyğun gelon bir viicu• 

ltı~k hUtUn inwsanlardan fazla sev· 
" olduguna hükmediyordu. 

M. T • 

Şimdi me~Lur fi.ozd (Descartea)e 
hak vererek aşkın " Ruhi bir 
heyecan olduğuna, bu heyecan 
aebebile sevenlerin sevilen!erc 
mutlaka vaı:I olmak iatiyecekle
rinc ., inanmak istiyordu. 

Bu iuanış, onun için bir ıu· 
kut ol&bilirdi. Çünkn Naz•meye 
vuıul, aya çıkmaktan da müşkül· 
dU. O genç ve güzel bir k ıd1, 
kendisi evli ve yaılı bir adamdı. 
Fakat fU uçuş ve ruhuna ak.ın 
muattar hava, onu ıarhoşlattağı 
ıçm ani bir ihtirasm tazyiki 
alt nda çok baıka ıeyler dlişü· 
nliyordu. 

Bu zelzeleli düıllnce nihayet 
iradesinede sirayet etti, zctvallı 
aşık mantıkla alakas nı kesmek 
ıst rarma düştU, hcrşeyi ve herşeyi 
unuttu, salıncağı itmek icap eden 
bir dakikada bu hareketi yapa• 
madı: 

ıeviyoruml Diyebildi. 
Gökte yanan büyük fener, 

asfalt ıoseyi ~ Umü:t ve enli bir 
şerit haline koymuştu, Alemdağı 
yolculara o teriti çiğneyerek yürü
yen otobiiı içinde cıva ~ibi kay-

naııyorlardı. 1 epsi memnundu 
ve hepsi sarhoştu. Y eşildağ 
kuvvetli sihrile onların ruhlar nda 
bir Jikör teıiri bırakmışh, çıl~ınca 
gülüyorlar, ıarkı okuyorlar, ve 
ara sıra rnelıtaba buseler y<. llu
yorlardL 

Nazıme ile Orhan yanyana 
oturmuşlardı, dağın güzelliğini 
konuıuyorlardı. Bir er..ıl k Na· 
zıme, gözlerini onun ' enç bir 
aaadat ta~ıyan yUztino dik ti: 

- Bilmem, dedi, memnun kal
d n ı mı? Ben biraz s kıldığ nızı 
&an yorum. 

O, eski l ir m sra okudu: 
:_"Benim de bir an.ıcak rüz

garım oldu bu ün I.." 

Aşk n itiraf, bir ne\İ dr ğur
mnd•r. Annelerin clünyuya çocuk 
getirirken çektikleri o kutsi ıs• 
l ı· bı, sevgili.erine aşk ar nı ilk 

O büyük kıvramt ve Uıültıı, 

çocuk doğduktan sonra nasıl tatla 
bir inşiraha munkalip olursa 
aşkın itiraf sahnesini de derin 
bir haz. takip eder. Bu baz, bir 
ıUrU düşüncelerle karışıktır. ÇUo
kll doğan çocuğa süt vermek, 
bakmak, ninni aöylemek ve onu 
büyiltmek lbımdır 1 

Orhan Bey, timdi bu vazi· 
yette bulunuyordu. u Tehlikeli 
bir sır " olarak uklamak iste· 
diği aşkmı, ıuurıuz bir an içinde 
sevgilinin kulağına faııldayıver
mişti. Artık bu bilyük muvaffa. 
kiyetin ıonunu getirmek, haykı· 
rılan hakikati aevğilisioin kalbinde 
yaşatmak iktiza ediyordu. 

Ne evliliğini, ne yaıl.hğını 
dşllnmUycrdu. O bUyllk mahzur
ların ciddi bir aşkı öldüremedi· 
ğini sevgiJisinin takdir ettiğine 

inan yordu. Nazıme, o mahzurlara 
kıymet verseydi aşkını itiraf 
ettiği ı;Un fıkrini söyliyebilirdi, 
kendisini 11 sevmekten ,, mene
derdi. H 1 uki kız, susmuştu ve ••• 
kız.ınamıilı. Böyle vaziyetlerde 

Orhan 8. böyle bütündü, 
aylardan beri taııdığl aşkı HY. 

uilisine bir hamlede itiraf ettik· 
ten sonra, her Aşık gibi vuslat 
bahçeleri tahayyül etmiye ko
yuldu. ilkin, Alemdağı hadiıe-
aını aralarında ebedileştirmek 
için, bir mensur tiir yazdı: SO
lOnler uçarken! •• Onu cebine koya· 
rak Naıımenin evine gitti, bir sıra· 
ımı getirdi, yazıyı ancak kızın 
iÖrebileceği bir köşeye bıraktı r 

Fakat bunu yaparken, tıpkı 
bir çocuk gibi, ıararmııtı, elleri 
titriyordu. Nazıme, parlayıp sönen 
bir tebeasllmle, bu telAıı dindirdi 
ve onu • evvelleri olduğu gibi -
dostça teşyi etti. 

Bir ay, tam bir ay :zavallı 

Orhan, o tebessümle aşkını gıda· 
)andırdı. Nu meden ne ümit veren 
ne de ümitsizliğe getiren bir 
muamele görmedi. Aşk, bazen 
kanaatlrar o1ur. Bu, bir mahpusun 
hürriyetsizliğe al şması kadar 
gayrı tabiidir. İik fırsatta o kana.ıt, 
co~kun bir ihtirasa inkilıip ede
cektir. 

( Arka11 var) 



6 Sayfa SON POSTA 
w.: ----=- WWW& u:w= = -
. 1 Dünya Hadiseleri ı

r-

Karnera 
Amerikada 
Tevkif Edildi 

insan aımaııı denmekle maruf 
bokı6r Karneranın dünya tampl
yonasına varmak için çarpıımıya 
mecbur olduklara boksörlerden 
Şaaf, geçen ı; bir yumrukta 
1aralandı. Maç, on Uç d~vre, 
biraz tatsız vo heyecansıı geç
mitti. Son devrede Karneranan 
bir yumruj'u hasmının ıakağına 
yaı ıı ı ve Şaaf bir kalıp gibi 
yere yığıldı. İlk muayene, yumruk 
wrulan yerin bir parça zedelen
diğini g<Sıtermlşti. Haatahaney 
kaldınlan mecruh, orada, dahs 
•iır bir •aıiyetto bulundu. ÇUnkl 
ıdamcmğızm beyni iç taraftan 
çökmllıtU. Az ıonra mecruh öldü, 
Kamera da tevkif edildi. Mah
keme, Yorulan yumruğun ne 
derece nizam1 ıartlar dahilinde 
lndwilmit olduğunu anlamıya 
lllıum ıörmllıtllr. Ayrıca, Kar
aeranın eldivenleri do mahkeme
J• Terilmiıtir. Bunlar da muayene 
edilecek ve Hrtleıtirlcl bir 
madde ile yık•nıp yıkanmadıkları 
t .. bit olunacaktır. 

Bu hldiH mDnaaebetile boka 
maçlarının bntnn Amerika dahi
linde bllkQmet kontrolu altına 
konması bile mevıuubahıtir. 

* A tinada, bundan bir hafta 
evvel tayam hayret bir 

tinada Bi 
Papazın 

Cinayeti 

cinayet olmuştur. 
Bu cinayeti İfliyeo 
Joaşim Markooğlu 
isminde bir pa· 

pastır. Bu adam, evvalA metreıi· 
nln koca11m öldllrmOı, aonra 
metresini yaralamıı ve t•vkif 
edilmiıtir. Bundan k11a bir mlld· 
det evvel de, meıhur Aynoroı 
manaatarında başka bir h4diae 
olmuı, iki papaa, odaıında kıy· 
nıetll eıya sakladığını bildikleri 
bir llçllncO bapaıın kapısını kı· 
rarak eıyalarını çalmıılardı. 

Ortodoks mezhebindo papa .. 
larııı evlenmesi yaaakbr. Metres 
tutmaları IH haydi haydi cevaz 
verilemiyecek bir hAdiaedir. 
Sonra, yine bir papazm hırsızlık 
Japmaaı aklın alacağı ıeylerden 
olamaz. Onun içindir ki ortooo 
dokaluk 'lemi, bu ıon "fukuattan 
okadar mlUee111irdlr ki papaa 
ıanıfı araıanda esaıb bir tasfiye 
Japılmasmı iatiyor. 

* A lman Meb'usan Meclisi, ma• 
]Qm olduğu üzere tatildir. 

Al manga' da 
.Siyasi Bir 
lllıdise Dalıa 

Yeni intihabat 
hazarlıkları yapılı· 
yor. Fakat Mecli· 
ıin bir daimi en-

cOmeni vardır, ıık ıık toplanır. 
Bu encllmenln reisi, eıkl meb'u
aan Reiıi Löbe'dir ve ıoayaliıttir. 
Geçenlerde, Sar banaaında 
Yukua ıelen bir kaza mDoasebe
tlle bu encllmen topJanmııtar. 
Riyaaet me-.kiine de Löbe 2eç-

• miıtir. Fakat Hitler fırka11 er
kimndan Frank, celıe hatlar 
baılamaa reise yaklaşmıı To : 

- Vay balo, •ay! Sen hAIA 
burada mısın 1 demlı, kolundan 
tutup iıkemlesinden lndirmiı, 
yerine keadiıi ıeçmiştir. 

M. Löbe bldi1tyl, MecHı 
Rılılne tiklyet etmiı, o da icap 
eden tahkikatı yaptıracağını bil· 
dlrmlttir. Bu sırada encümen 
ikinci defa toplanmıı Ye reiı 
Löbe, yine ayna M. Frank tara
fından kolundan tutulup kapı 
dııırı edilmlttir. 

Almanya, ıu hal ile, dlyebl
llrla ki demokrasiye •eda etmeli 
yolunu tutmuıtur. 

YAGMURLU GÜNLERDE İSTANBUL 
A."'' MC11<tupla11 

Saçak Altlarında T ram vay Bekli yenler, ıııaılah 
Şapkası Elinde Köprüden Geçenler ... Bu Yük 

Arabalarından I Yahudi Sahcıların Sesi, Yağmurlu Günlerin 
Hususiyetidir : " Şemsiye Verelim? Ayda, 

Şemsiyeyi Evde Unutan ? ,, 

Başlıca 
Var Mı 

Yağmurlu glla- bir kıt geceıl, 
lerde lıtanbul... kar IApa llpa 
Bu her vekltkl yağ'a;keıı Çinie-
latanbula benıe- ne, her tarafı 
miyen bir latan• açık çerglden 
bul oluyor. Saçak parm•ğını dııarı 
altlaranda tram.. çıkarmıı ta: 
9ay bekliyenler, - Hooob.. 
ıapkaaı elinde, amma da soğuk 
köprllden koıa yar, demİf, allah, 
koıa geçenler, dııarda kaJan-
kıvrık paçaı ~an• larm yardime111 
talonunu bira• olıunl 
daha kıYırarak Şimd~ ben de 
taıtan taıa 1ek· aeaba ba d6rt 

mlye oğraıan ala· tarafı açık bek• 
pariıyeq rlyimlf leme yerinde aat-
delikanhlar, otooo ela ıolda yatmur 
mobillerin aıçrat· ' JiJlp te: 

bAı zifoılarla - Hele ıtl-
tepeden br- Y..almurıu h•v•d• lalanbulun gll• çe.rllen lll••••rl hllJll çoktur kir ... Açıkta d .. 
nağa çamura bulanmıı tabanvaycı• - Biz 6yle avanaklardan de- filizi diyenler Yar mı? diye do-
lar, bunların her biri yatmurlu iillz. YllıOmOıe tlikOrecekle{ de ınndOm. 
günlerde lıtanbulun manzaraıinı yaj'mun sanacatıı. Bak bele ıu Karak3yde, lrW ufakh Yahudi 

• 
değiştiren birer huıuıiyet alırlar. iıe... çocukları peyda olduı 
Geçen gOnkO ıakırtıı. yağmurda, Sirkecide arabaya bir hayli - Şemılye terelim ••• Yaimur 
ıehir içinde tramvayla ıöyle bir ıemıiyes!ı yolcu daha aldık. lılak için ıemıiyeler.. 1aimurlu ı0D 
cevelan yaphm. paltoların ellere, yüzlere dokunu· için ıemsiler ... 

GördUklcriml ıizc de anlata· ıu, insanın içini örpertlyor. Titis Ayde varm• ıemılyeyl e'fde 
yım: Bayazit tramvay bekleme yolcu, tekrar huylandı: unutan? •• 
yerindeyiz. LAcivert ~ereli, açık - Kolunuzu çekermiılniz? GlSrdOnUımD, ameli zekAyı. •• 
gri manto giymiı bir hanım kız, - Başınızı öte yana çevirir- Yalnız bizim tramvayda iki tane 
ıemsiyeli bir bamm nineye bir misiniz? ıemıiye aahn alan oldu. 
d:rsek •urup öne geçmclt isterken - Paltomun eteğine baıbnıı. Derken, tramvaym basama• 
ayağı kayıp bir ıu birikinfoıinin Ayağınızı kaldırırmııınız? fında koltuk değnekli bir adam ••• 
içine giriverdi. Zavallı kız, yarı Yolcular ar111ınd• homurdan- Değnekler merdiven çıkarken 
beline kadar çamurlu ıu ile ıır- malar: lıe yaramadığı için ı valhyı kol• 
ııklam olmuştu. ihtiyar kadın, - Böyleleri tram•aya bin· tuklarmdan tutup içeriye ıoktu-
gayet keyifli bir kahkaha attı: mesinler... lar. 

- E ... Kuzum, hak hukuk bil· - Şoför! beyefendiye garaj· Şimdi kendiılne yer bulmak 
meyenlcrin aonu böyle olur iıteo... dan bir numarasız çek... IAzım geliyordu. Herkeı kannca 
Kendinden bUyUğUnUn &nüne Emin 6nUndeki bekleme yeri, kaderince ııkıımayı göze aldı. 
ieçecek ne vardı? omuz omuza... Yalmz şiıman karınlı bir yol-

Şemsiyeslnl kapayıp tramvaya aaçağm altındakilere bakarken cu bu fedaklrhğı yapamadı. Kol· 
girdiği zaman kızcağız, hAIA men- hatırıma Çingenenin çergl içinde tuk değnekli adam, içeriye gir-
dililo çamurlu ıulara batan etek· söylediği lAf geldi. Hani ıoğuk dikten ıonra rahat duraa ya.. ilk 
liğini temizlomlye çalışıyordu. iti avuç açıp dilenmek oldu: 

Çanımızı 6ttUrerek Çarııkapı· SilAhları Bırakma Konferansmda - Beyleri aakatım •• bir tram· 
1a doğru giderken aarı ıakallı Ce:nene 21 - Silihlan B1r"akma "fay paraıı •.. 
bir adam dalğınlıkla az kalam Konferanıımn hava itleri komiteal lklıer Oçor kurut Yerdiler. 

Hkerl kara •• deniz tayyarelerinin 
iki otomobilin araaanda kalıyor- lltaaı meaelealnln tetkikine dnam Avucunun içinde bir değil, tram· 
du. Ezildi zannUe epice telit bile etmlttlr. ltalyan mOmeuill, bu tana· vayda birkaç sefer yapacak 
ettik. Herif, ıaıkm ı•tkm etraf1na relerln tamamlle llğaıınm mGmkOn para toplanmııtı. 
bakınırken, bir de DO göraOn, olmadıtını ıöylcmif, bu tayyarelerin b b 

Yollardan aDratle geçen yGk 
arabaları bende bir 8lllm maki
DHi hissini uyandırıyor. BiJha11a 
knçnrtık cahil çocukların ldare
ıine bırakılan bu arabalar Emin• 
8nU, kUçQkpazar, Bahkpazan gibi 
çok fılek ve dar •okaklarda 
bOtnn allntlerile ilerliyorlar. 
Külhanbeylerin mDtemadl kamçı 
darbeleri altında ıuhlanan atlar 
arabayı bir kut gibi uçururken, 
bu caddelerde geçmek betbah~ 
bğma uirıyan ıavallı lnaanlar, 
canlarını kurtarmak için civar 
dnkklnlarlna sığınmaktan baıka 
ça. e bulamıyorlar. OtomobilJerl• 
allratlerl belediyece kontr~n 
edilirken ye hızlı ıiden ıof3rler
den ceıa alınırken, bu arabalar 
•• arabacılar nedea bapboı 
bırakılı1or. 

Bir zafer araba11 allrtıkllyormae 
kadar mafnır .,, mDtecaviı blı 
eda ile llatllnllıe arabasını ıllrea 
bu arabacıya tek kelime tay:U. 
1emeuinlı. hatta yan blle baka
maumıL Eter can havlile b8yle 
bir harekette buluoıcak oluraama 
atların ıırtında timıeklenen kam
p kafanıza bir yılan ribl hemea 
aanlar. Blnaanaleyb sizin hiç bir
ıey ıl5ylemiye hakkımı yoktur. 
O ılzln llatllnllze yllrD1ecek •• 
lcabmda ılzi ezecektir. 

Belediyenin nazandikkatial 
celbederim. Bu huıuıta Belodiy .. 
1e tatbiki gayet kolay bir çare de 
taY1iye edeyim. Belediye, ıokakla• 
nn baıına birer tane memur dil& 
ılo ve bu kabil arabacılan ıiddetle 
tecziye ettirsin. Bu auretle hali& 
rahat yOrllmek "fe hayabndaa 
emin olmak aaadotlne kavuşur. 

Doktor Mulunııt Celal 

Kefalet iade Edilmelidir 
EvYelce TUtnn inhisarında 

memur iken uıuloo bir kefalet 
•ermlıtim. 58 küsur lira tutaa 
bu kefaletin memuriyetten aynlır 
ay11lmaz ladeıl llzımdı. Ağuıto .. 
ta inhisardan ayrıldım. O vakit• 
tenberl gerek bu kefalet akçoıl· 
ola, gerek Do-.let Bankaa1Ddakl 
biıH aenedlmln baoa Terilmetl 
için Çorum lnbiaar MDdOrlUğüne 
mllracaaat ediyorum. HAi& bir 
netice alamadım. 

Corum Saat J[uleal altında 
Mustafa Kemal eiddl ıurette tahdidini teklif ,... Kondoktör rellnce emen 1-

enseainden topuklarına kadar ça• bomba atabilecek Hkeri tayyarelerin letlni keatirecek aanıyorduk. Hal• -------------..... 
mur içinde değil mi? arbk bat" lltasını iıtemlttlr. balyan mGme11ill buki ayni naj'meyi ona da tekrar [ Cevaplarımız ] 
ladı ağ.a doluıu kOfDr~: ıi•il tayyarecilltln in kitafına mani etti: 

olunmama1ını Uerl ıGrmO~tGr. Fran· --------------
- Vay utanıp ar]anmazlar!.. uı mümeaaill, beyn•lmilel bir zabıta - EfendL.. Sakat.mi.. Ben-

Allah inaana iki g8a vermiı be... kunetile emniyet altına alınacak 
Şoför olduk diye ne bu çahm?.. olan ıi•il tayyarecllitin beynelmllel-
liir taraftan çamurları ıilmeye leıtirilmHI ıartile aakerl ta71ıreci• 

litin tamamen llta11na Hmlml ıu·. 
çabalıyor, bir taraftan aöyleni1or: rette kani bulundutunu ıöyleınlttir. 

- Ben böyle ıoförlllill kaça Belçika, ineç, ÇekoaloYaky•, 
a1mm? timdi tut kelin perçemini.. Yuıoaluya •e Norveç laeyetlerl 
Arakl herifçi oJC.lunu bulaaın.. nu• •İ•il ta17areellit'n beynelmileUettl· 

& rllmeal lehinde bulunmutlardır. 

maraaını bilaem, yakalardım ama, Zangara N:ahkOm Oldu 
bir glSrdllk bir kaybettik •• 

M yami, 21 - Reialdlmhur M. 
Sultanabmet lıtaıyonunda Ruz.velt'e ıuilcaat yapmak iıterken 

eli ıözln yağmur bUsblltUn bo· Şikaııo be'ediye rel•nl •t•r •urette 
ıandı. Bardaktan da değil, adeti yarahyan Zangara 80 aene bapıe 
dHtiden d(\kDlUyordu. Sahanlıkta, mahkum olmuttur. MıhkOnı kararı 

dınledikten ıoora parmaklarile beaap 
iki yolcu araaında hiç yoktan bir ett:kten ıonr•: Dört kerre yirmi 
münakaşa: aekaen •• S zl aöreyiın Hakm efen· 

- Efendi, tOlcllreceğin varH, 
yüzUnU öte yana çe•ir!. 

- Kim tnkUrdll yahu? •• 
- Sen tUkUrdilnl.. 
Öteki yolcular araya &lrmek 

lıtediler: 

- Y afmur damJa.ıdır .. tllkO· 
ren falan olmadı .•. 

K11dı: 

diler okadar haaiı olmayınıı fUnu 
yüzd çıkannız !,. Demittir. 

Hindistan'da Cüzam Tehlikesi 
Bombay 21 - Bası umumt ma• 

hallerin cibamlılara ait mahaller 
h&llne get:rilmeal dolayı• le halk, 
aoa derece heyecaıı\ içindedir. Kıtlık 
dolayıaile hicret eden Cür.amlılann 
miktarı 40 bindir. COıı:am!ılarm rnlk· 
tarı umumi •ıhhat1 lbl&J edeHk 
•aalyett.dlr. 

den de para alınırmıyL. ıu ha
lime bak birkere •. Yarı belimden 
aşaiııı yok! 

- Ne yapalım.. bura11 DarQJ. 
aceze arabası değil. 

Haline acındırmak için ne 
mümkUnH yaptı. Dinletemedi. 
Yolcular tekrar aralarında kır
kar para topladılar. Fakat bu 
sefer eline parayı dıail. bileti 
verdiler. 

Yağmur, biç keailmedın de· 
-.am ediyordu. Takıim meydanı, 
birer aaçak alb arayanlarla dolu .• 
paatahanelerin buğulu camları 
arkaııında kendilerini hapıedın 
gölgeler var. Cadde, omuzlarda 
dolaşan ıemslyelerle çadırlarını 
ıırtlarına •urmuı hareket halinde 
bir orduıAbı andırıyor. 

lıto lıtanbulun yatmurlu rDn· 
Jerindeu kOçUk bir enılantanı .. 

•• 

Edir:ıede Kahıiçludt Hamdı SU· 
ltyman Beye: 

- Anketimizde mDtalla yok
tur. Her doktorun .aylediklerinl 
ve yirmi dört aaatlik mHaiıinl 

yanyorm. Fazla yeya yOkaek Oc
ret almak meaeleainl yazdığımı 
ıekllde ıazetemizde mevzuubalıt 
etmlye kanunen lmklo yoktur. 
Aynı mektubu lftlfen lıtanbul 
Et.bba Odaıın• g3nderialı 
efendim. 

Arıkarad. Belediye Bahçeler ld•· 
reıl Muhasibi Tur&Q Deye: 

- Vecihi Tayyare Mektebi

nin bir ihzari ıınafı •ardır. Bu 
ıınıf a bir duhuliye ile "fe ayd .. 
aya •erilecek bir Ocret taabbd
dile girilir. Ayııca uçuılara iıtl
rak için de bir ftcıet •erilir· 
Buton bu Ocretler her lıe••Y' 
el•eriıll bir ıekildı teıblt edfl
mlıUr. Gaye momleketl• ... 11 

UJJU•cUljiD iafiltaf clw. 



·Bu Sag/a 
Haftada Bir Defa Neşre
h,nur Ve Bütün Dür.ya 
Matbuabnı Size Getirir. 

NeYJOrk'ta eYlere 
mektup clafıtan ltlr 
poata aemara bir 
peaeeredu Mr to
euiul' cllımı:lde ... .,..... .... . 
pntulm ., .... .. 
ıoçakpatama içi
• dltlfl* kwt.l• ...... 

Yap,,,• 
Gizli 
Yılan 

Merakh aclamlanJl kepekler• 
yapma dit, 11111'1 a1ak J•pbrdık
lan ifidlmiftir. 

Fakat bir yi)anın 111111'1 ılıl 
elacafı pek akla ıelemez. ffal. 
lttald Loadra Ha~f MBıelinde 
Wr Kobra J!lamma •hl kar 
olmut- Ha1•anat m8teb .. ıllan 
• yılama g8zllne ameliyat J•P
IDJtlar. Hayvana aun'I bir göı 
takmıf)ar. O ıwetle ki Hyirciler 
;itan hakiki ıaail~, ~1•P•• p. ...... ...,. ..... 
'orlar. 

Bu yapma ıaı antiaeptik bir 
IAltilde yerinde tutulmakta Ye 
laer alb ayda bir cf efa defiıtiril
mektedir. Ço.lcll yalan muayyen 
devrelerde deriliai deiittirmek
teclir. O umaa IUD'I ıh de 
clGtmekteclir. Ba aebeple 1em 
clerl ıeıt.. gelmeı ,.._.. da am'I 
llıll tl•liıtirilmelr ........... . 
teclir. ' 

4 
Franada ıon ıamancla horOI 

fG•lftlrmui merala hatlam11br. 

Halk dlvlfen horoZlarua etra
'f.111 alarak babae P.ifmekte •• 
.Up laQ.tq ~ ........... 
ID&ktacltrlar. 

t Şu 
l 
p,,,. p.,.,_ 
Plrlllf r · 

Japoaya'cla kl,11 lkbta• 
bahra11daa hYbllde bl,ekh~ 
aefalete illtmlftlr. Mabetlerde 
Japonlar bpadan perkea ... 
bede para yerirJer. Şimdi Jap• 
klJJDl.rl pa.ra ,...... birer ... 
pirla9 ........ 

Çomar 
/çl.ntle Para 

• 
Madru'ta Ellor ııbrlnde hlr 

mahkeJD• •fnuıncla hanWar alb 
a1clai*f pldıklan 400 ln. b 
hk paramn bir nehirde pmar 
albnda gizli durdutmau haber 
Yermfflerdir. Hanazlar, paraJI 
bulunamaz lmldile ba pmunua 
içine aizlemltlerdir. 

* -!Jlr Y c11l11lıl111 
C..a•ı 

AMi'lb'da LICU.aapo ... h
rlnde titr ubata memmı bir ma
fua 6utınde bir bdınla bir _. 
kejln BpllttlltGnll ıBrlr. Aadabı 
umumlyeye mllaafl clb'tl• lflemlf 
olduldan için mOcrlmlerl 1ıblai, 
karakola ıltlbtr. llalak ... ecle 
lplfealerla kan koca oldaju 
aaJqilar ....... loriae -1a1se •• 
p~ ..... -- ... ,. 
~ ......... . 

JHfUp"1k,t 
Mezarı 

,,. 
Cihan harbinde Franm eep

.. de A,s~'cll l..rbect.. Wr 
Amirllian -Iaarp mal6IO keneli 
meurnu 11r1D-'c llere F~'p. 
......... Amerika 8-lll,e- .. .......... , ..... ..... ....., ................ ;...-

Amerika da 
Alda tehrlıa• 
de bir UylG 
Alb metre u
nalatnda bS. 
••111' .. , .... ..... 

Garıp Dünya 

a. .-. ao ••tr• ,.._, 
a.te .......... c1 .......... 
.... • ...... •tarak .... ................. 

ıt 1 = -· ---
~-·-caltsdı llmecleli 
••• ._. pptaa ... n 
..-~d ...... . 

il n r 

1'.blı 

ı, 

A'ta8tra11a'da Slcble1 .. brln .. 
bir •ba1ede mıhalllade •lift• 
rilerdea tilrl bir 1aadal7a 'berine 
çakarak. ald, bozuk cllrt tabl07a 
300 lira P•J drlace laedre1 .... 
blmı1e Fakat 1011ra tablolar te
mlzleaınlt, mlt..._aları 1w.
rlmit 'fi her blrialn IO ter Wn 
lira ki1metinde oldap anlapl-
m•fbr· 

Tali DNllin ·- ,,.,.,., 
* 

Ne91ork'ta Raıea 8*11 t. 
mlade bir tofar, telür chtmda 
otomobWe giderken makine N
pncla uyuya kalllllf. Oto.obl 
1olaaa dnam •tmit w bir açu
nmdan apfa yunrı......., ftt8i. 
kine parçalanmlf, fabl ..... ilk .., .......... .. 

Hıltlll:'ta Chut• Roll .._ 
llllicle biri otomobilbü blJlk bir 
ataç altma pkerek durdum ... 
MaklneJI klltlemft. KeadW ara
bada laerek kartakl bakkala 
...... Fakat bpadaa pw p. ......... " ........... ........... ,..ı•• .. 

............ Od,... .. 
klçlk bir çocuk -tte 80 ldlo-

••tr• llratl• ..... .. inala 
,. ............. Tılllilld 
ki ....... nt ...... 

' : t i 

Ba Sayfada 
• 

Dü..,. Matbaabnda Çıkan 
Merakb Hikaye, Yazı Ve 
Makaleleri Bulacaksınız. 

S.. bcLa 8t -. Wr bardala 
- içmemi-. fakat 100 .... .... ....... 
Dinganın 

En Garip 
Eoi 

Amertkacla bir fD ..... 
...,.... - prlp .... Ahlptfr.. 
Bu adam Amerib'da Maraıat 
at,. lamladeld eehird• ot••· 
Ba mimde ılrdliBa• ... 
fil ıeldinde bir , •• J•Pbl'mlfbr· 
E•la alb oc1ua nrcLr. Fi1ia uira 
.~ ............. 
dar.. Odalar birlacl lıattadlr. o. 
te bir tuua meacuttar. Ba •• 
obclar blly8ktlr ki, 8 mD ..... 
tan ı&rtbaebllir. Em Jlkaeldlil 
9 metre ıellİfllil 4 .. tnc11r. 
Bacaldana . t. biri birer ...,. 
s-lllitladedir. Em 12 pıae•• 
wardır. 

Vaktle ltal,acla ........... 
..... ~ ftll • ., .. .,., 
k .............. _ •• , nl 

,... ... . ...... •lll•dlt• .. ...,. ,......... 
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İTTİHAT VE TBRAKB.İ 
Her hakkı malı/ uz dur. - Nasıl dalda ? .. 

Doktorların Kazancı Çok 
Değil, Bilikis Azdır 

Nasıl Yaşadı? .. 

Nasıl Ôldü ? .. 

...........................••..• 
T~frika No. 72 ( Battarafı 1 inci aayfada ) 

nebze karııt · ğım ıu bir kaç glln· 
den beri hasta yDzQ störmekten, 

lzmiri_ n Vaziyeti Sıkışmış, Hafiyeler·1•0 t-~~e~t çö~ti:lemekten gönlUme 
Poliklinik muayeneıl bittiği 

Ad d• G•tt•k ç v 1 zaman aaatikiyi bulmuştu. Dok· e ı ı 1 çe oga mıştı. torun hastahanedeki vazifesi bit· 
miı oluyordu. Muayenehanede 

Bir iki gtın ıufında cemiyete cancafızlarım.. SelAnlkte cemiyete bazı maddi az zamunda yenilen bir yemek· 
alınmak için birkaç kiti kazanıl· Onun için, ben yardımlarda bulunduğu gibi, ce- ten sonra saat Uçte, doktor, bek· 
mııtı. Buna bluaen hazırlıklar bu~Bnden iti.. miyetin İzmir ıubeıinin Sellnik· !emekte olan hastalarını kabule 
baılada. Evveli, Ltttfl Beyin baren muhit!. teki merkezi umumi ile mubabe- baıladı. Saat yediye doğru oda· 
Yaldesioe, çarııdan aiyah Ye kır- nizden çekili- reaine tavaHut etmek için lımir dan ç•kan ıon hasta yedinci idi. 
mızı b.zler aldlnlda. ( Yakup d b l E Muhterem doktorun sualleri-yorum. Ka!'>en e u unan rera mağazaaı fU-
Aia ) tarafından biçilerek ( ni- daima ılzinle beli mtıdllrD Ziya Beye de bu me verdiği cevapları aynen nak-
•- -p ) lu - •rtnler yapıldı. Bir h lediyorum: 
IUI •v v u beraberim. Hiz- uauata emir vermiıtJ. D k ı k h kk d ı 
( Kur' an ) la bir de Karadal 0 tor u a 10 a mem e-
revolveri hazırlandı. Tahlif aure- met ••mana ( Arkası nr) kelimizde mevcut olan zihniyet 

gelirde, beni = •&L g ve ıon zamanlarda vaki olan 
tiııi Yakup Ağa g&mleğinln için• çağırll'lanız ko- neŞl'iyat bu aan'atin, daha doğ-
deki cepte gezdiriyor, kimse- Her Türkün görmesi lazım ruıu bu fen ve san'atin neden 
lere veremiyordu. Nihayet, tahlif- fa kOfa yine Doktor Nazım it Muazzam bir şaheser ibaret olduğunu vAzıhan izaha 
lere baılaoıldı. gelirim. Ancak.. Suphiyi ter- lüzum gösteriyor. 

llk tahlif edilenler ıunlardı ı kedemem. Çünkll onun hafl. BIB MiLLET Doktorluk haddi zatında ne 
1 - Hafız Gani 8. ( mlltekalt yeliğine kani değilim. Maama• diğer ilimlere benzer ve ne de 

kaymakam. Buraa Villyet mecliıl fib, bugllnden itibaren onun DYANJYOB diğer ıerbest ıan'atlarla kabili 
azaım Jan ) yllzllnden batınıza bir fellket kıyastır. Evet tababette derin 

2 - Yüzbaf1 Stıleyman As- gelirse, bunun mH'uliyetini biı• Bugünden itibaren: bir fen vardır. VUcudll beşeri 
kert B. ( o tarihte lzmlrde idi. zat ben deruhte ediyorum. hakkile bilmek IAz .mdır. Fizik 
Henüz Manast ra geçmemiıti. ) Cevabını verdi... Bu tem z A L K A z A R bilmek, kimya bilmek, hayvanat 

) yOrekll gencin, bu merdane ce- bilmek. tababet• temaı eden 
3 - Cemil 8. (vefat etmiştir. birçok mesaile hakkile vikal 
4 - Yanyalı Supbi 8. ( Şark vahı, arkadaılarını çok mllteelllr olmak icap eder. İşte bir doktor 

etti. Onu aralarından çıkarma· Sinemasında demiryolları intaat kıımında ) d 1 olabilmek için bu esasah elde 
ı •r, yine beraberce ,.alıttılar. 5 - Binhatı Nazif B. ~ Memleketteki ve tarihteki etmiye, bet alta aene ömllr aar-

6 _ Binbatı Mustafa Azmi B. Sellnikte (Erera) isminde bO· fetmek lizımd r. Fakat bu kafi 
7 _ Arılan Nuri B. ( mnte- yücek bir ticarethane vardı. Bu milll kurtuluşumuzun kısa gelmez. Mektepten diplomayı 

kail ) ticarethanenin aahibi, masonlar· fakat alevli bir deslam. aldıktan ıonra dahi tecrObe g6r-
S _ MiilAzim, Ômer Seyfet· dan bir Musevi idi. Bu Musevi Heyeti temsiliyeel batında 1 mek, hastalarla dOşmek kalkmak, 

e .. elde edilen ve tamamile dimağda 
tin B. ( genç yaşında vefat eden, ERCUMENT BE H ZAT, hazmolma1t icap eden malimah 
kıymetli edip ~e hiklyecimiL ) , • BugUn ------. EMiN BELiG, NA Ş 1 T.,, kullanabilecek bir bale gelmek 

9 - Mülizim, Şaban Efendi GLORY A Sinemasında FERDi TAYFUR Beylerle lazımdır. Kullanabilecek diyorum, 
(hürriyet ve itilif f rkaımm (meı· Saat 18 1 2 sjnema ve meşhur EMEL RIZA Hanım. zira tababette kat'iyen birbirine 
h Ş b A v ) ve dahi viyolonıst b k l kt ur, a an ga sı... Reiı·so"r .. enzer va ay yo ur. 

C A R L B E R G E R 'in J H d d b l"f 
Bugün dünyadan el çekem bu BÜYJK KONSERı· ayat ne erecc • mu te ı 

adam, zannolunduğu gibi cahil ERTUGRUL MUHSİN eşkAI alırsa, ne derecede tegay· 
ve Ummt bir adam değilmif. ~ Fiatlar: 200- 150· 100 ve yllr ederse tabibin zekAsı da bu 

, .. ___ _.. 75 kuruştur. ~----------•ı' tegayyilrah bu tahavvftlib ka.-
O:dukça ~z~ oku~ pu~. G~ ~!~~~~--------------~~~-----·~ nmak muburi~tide~~ Bua& 
ul ıöz söyler •• Mantığı yerinde.. Hayatrnızda gülmedığiniz kadar gülmek heple 6ğrenilen malfımab hakkile 
Zeki bir zabitmif. O tarihte Eğlenmediğiniz kadar eğlenmek isterseniz tatbik edebilmek için dlm•ğ n 
( lzmir liva kalemi) nde mllıtah- bftyük bir jimnaıtik yapma11 ve 
demmif. ) Bu aktam hastalıkların her 1ab11ta huıule 

işler iyi gidiyor.. cemiyet her- EL H A M RA getirdiği muhtelif tezahOrlerl 
giln bir iki (kardeı) kazanıyordu. Sinemasında kavrayabilmesi hastanın bllnyeıl-

ni hakkile anlaması hutahkla Yaluız, bUtilo (kardeıler)in caıuna 
sakan birı•Y vardı. O da, Ômer haıtamn bllnyeıl araıında vaki 

Meşhur koınık HAROLD LLOYD'ın en büyük, olan mftcadeleden çıkacak netl-
Seyfettio... f'n gıi l.'·l ve tamamen Fransızca filmi olan ceyl tamamile teabit edebilmeal 

( Hadikai Maarif) mektebinde H L EM iktiza eder. Ancak tedavi de 
fahrijimnaıtik muallimi olan Ômer arold lovd L u ı· sı·N AC 1 bundan aonra yapılır. Bu da kAfl 
Seyfettin, biç aöz dinlıımiyordu... '1 1 gelmez, tabip yalmz g6rd0ğil 
lzmirde muharrir geçinen Suphi Kahkah& .uf uıı fılmini görmelisiniz. vakayii tahlil ile m•Jgul olmaL 
iımindc bir adam vardıki, herkes Lul'nln 911 gUzel VGt ilk Fransızca sözlU fllmldlr. Bunlardan birçoklarını tetkik et-
bunu bir hafiye olarak tanıyor ve ~-------. 2 saat mütemadi kıh kaha -.------•'• tikten ıonra kendi dimajmda 
oodao çekiniyordu. Akıl gibi , yaratıcı bir faaliyet hatlar. 
Ömer Seyfettin de- bu adamla lJjıın ı cıı 111 ık euımeJ fd ı ıı ,eri gd::ıtercııış o an Bu ıuretle tabiat D d~rinlik· 
Hkidenberi aamimt bir aurette A R T 1· S T 1• K S 1• N E M A S 1 lerine nnfuz etmiye uğratır 

aynı zamanda mevcut fel!ket• 
ı5rüşftyor .• cemiyete dahli olduk· Ü ·· · ı k lere kar11.• da mlldafaa vasıtalarını 

Yarın akşam için B YUK GALA olarak gö::ıterı ece ..-
tan sonra: 1 hazırlar bunlar öyle aöylendiği 

_ Artık.· bu adamla böyle P A P R K A (Ateşin Gençlik) gibi kolaycacık olmaz yıllarca 
1tkı fıkı ~ örllımen doj'ru olamaL güzel ve neş'eli filmini luzırla.mştır. Mümes-;ilesi: ılye mftto•akkıfhr. Ve bu aly; 

Denildiği halde, Ômer Sey- Açıkı:öz, aebbu, parlak tebesıllmlft ve biperva konUfaa yalınız bir kiti yahut bir milletin 
fettin, bu sözlere ehemmiyet ver- ( n'ayant paa aa langue danı la pocbe) Macar kızı llimlerile deiil bfttlln beıeriyetin 

F R A N Z Is K A G A A L parlak zekalarının yardımile Yu-
miyordu... Vaziyet, endif• edile-

JUR kua sıelir. Bu fenne ait olan 
cek derecede mfthimdi. Eıasen Macar ıar kıları, dana •• musikisi. lAveten: FOX NAL kıaımdır. Nekadar muğllk olduğa 
Ômer Seyfettin çotkun ve ıamiml ~--------• Telefon: 42851 görOlftyor. Ve bir tabip botun 
bir E ençti. Hele içki mecliıinde, hayabnın imtidadınca bu gibi 
çenesi büıbfttOn ı•vterdi. Bu e1- Pek yakında fenni meıaili takip etmek vazife-
nada, ağzından kaçaracata bir tek - İ ıile muyazzafbr. Okuyacaklar, 
aöı, bütfto cemiyet azalarım mala- M A J K Sinemasında kitap alacaktır, ıuete alacaktır. 
vedebilirdi. Buna binıen bir~llD zı•rn aıcısı· her gece Uç d6rt Hat çabpcak-
Ômer Seyfettioi bir k6t•J• çek· W A t r. Bunu yapamayanlar birkaç 

aene içerisinde ierl kalırlar •• 
tiler: Komedi Fransez artistlerinden tababetleri dahi nihayef nokıan 

- Eter cemiyetİll b8fıDa b r J E A N E B E olur. Her cihetten bukadar 
bela gelirn, buna MDden biliriz. W R mllfkOllt arz•den Doktorlujua 

Dediler... Ômer Seyfettin, bir aan'at Yeçheıl de Yardır. 
kendi vicdanından emiadi. Yi- ~ ... Yarın ak~am G L o R y A Sinemasında .._... Huta ile bizim IPllnaaebeUmi• 
ne o vicdan, ıenelerce beraber T muıtar bir halde kalan bir biÇ4-
yaşanmıı •• hiçbir fenalıtına Emsalsiz komik A R M A N D B E R N A R D renin elinden tutmak Ye ona ha-

• yabnıa bir mlltkil k6prDıftnll 
maruz kahnmamıı bir arkadaıı c A N 1 N 1 s T B B s B atlatmakbr. Bu da; hiıae, hastanın 
feda etmiye manidL Buna binaen ••• viçdaQ.Jna nüfuz etmek gibi bir 
Ömer Seyfettin, ne yardan ve Şen ve cazip bir me\ zua malik komedi müzikalde seyircileri kabiliyete iuaolara kartı iyilik 
ne de ıerden geçemedi: ağlatırcasana güldürecek V6 çılgmcasma eğlendirecektir. yapmak, yardım etmek &İbi itti-

- i l ri mazur iSrD oruıu, lıAveto c FOX JURNAL 4111-----•r yaklara mlltevakkıftır. 

Ancak bu aayede hakiki dok· 
torluk yapılabilir. 

Burada taıbabetia diler bir 
kıımına geçiyorum o da ıaalarya 
mücadelesi firengi mOcadelesl 
verem milcadeleıl gibi içtimai 
tababettir. Ve içtimai tababet 
sayesiode binlerce yliz binlerce 
insanları kurtarmak kabil olabi
lir. Yalnız hatırası bOtftn beıerl
yeti titreten holera ve veba 
aalgınları timdi eaki dehşetlerini 
kaybetmlı ve kolaylıkla mftcade
le edilir ve önftne geçilir h&1ta
lıklar haline ıetirilmittir. itte 
bunlar tababetin inıanl.ra yap
tığı aarih ameli " hakiki lıia
metlerdir. 

Kuduz aş 1sını bulan kolera 
mikrobunu ketfeden Enılllin gi
bi bir illçı meydana çıkaranlar 
için beteriyet ne kadar minnet
tar olsa azdır. Fakat bunlann 
iıimleri bilinmeL Tababet bu va• 
ıifesini yapmakla inaanlara ln
ıanlık içinde doktorluın nl
fi bir uzuv olduklarım .1apat 
etmiılerdir. H&1talardan alınan 
Ucrette ancak yaııyabilecek kadar 
bir paradır. 

Sorduğunu• kazanç babıine 
gelince: 

Halihazırda muhtelif meslek
ler ile mukayeae yapacak olur
sak doktorların kazandıkları 
diğerlerine nazaran pek aadır. 
Ne bir mfthendiı kadar ne bit 
mimar ve ne de bir avukat kadar 
kazanan doktor yoktur. 

Dillerde destan olan birkaı 
aparbman ise irsen intikal eden 
veyahut zevceainin aervetl inzi. 
mamile yapıl11111 adetleri beti 
tecavüz ei:miyen binalardır. 

Bunlar Ozerine 161 ı6ylemek 
•e doktorların ıervetlerinl bulf· 

larla 6lçmek sıayet urih bir 
bakaızlıkbr. 

Du!dor auımuttu. Bira• dD
tllndOkten ıonra: 

- Zannederim ki bftttln mal
lerlnize cevap vermlı oldum! dedi· 

Taıdik ederek teşekk8r ettim. 
veda ederken doktor alllerek: 

- Siz, dedi bepim gftnlftk hayatı
mı aaat ıekiz buçukta bqbyor ve 
timdi bitiyor aannetmeyin. Ben 
ıabah altı da kalkar bir ıaattea 
fezla jimnastik yaparım ve timdi 
yemekten a• aonra baılıyarak ftç 
d6rt ıaat kitap okuyacağım. ____ ..... .._.... ............... ---

Bu akıam 
2t,30 da 

RENKLİ 
FENER 
Piyeı 3 perde 

Nakleden: 
Ertafrrıl Malısin B. 

Zabitan gecesi 

ls1ln~ut lıltdlQnt 

$chir1i"yatl'osı 

ııımmıııuı 

~J 
llUI 

MEŞRIKI AZAM BALOSU 
Tlrdye Mefflkı Azam baloıu 

Martın ikinci perıembe allnll ak· 
pmı Makıim aalonlanada verilr 
cektir. Balonun mOkemmel •• 
muntazam olmaıı için her tllrlO 
tertibat alınmııtır. Biletler, {Cari• 
mu, Mayer, Olyoa mağazalaril• 
Kambiyo borauında N'edim •• 
Galatuarayda Puaya apartmr 
nında 2 numarada doktor Beba• 
eddin Lltfi Beylerde bulunur. 

Matbuat Cemi1etl tarafaada• 
tertip edilea 

t933 
Matbuat }il. 

ALMANAul 
çıkta. Her kitapçıda bulu ur 

~--• Fiatı t lira.dır • ..-••"' 
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Markiz 

Ahmet Reiı, yine bir cevap 
•ermedi. Yalnız, dudaklarının ara• 
ııadu ıılığa benzer bir ıH çıkar
dı ye batını .ağa ıo)a salladı. 
Bu hal de bir müddet böyle de· 
Tam etti. Nihayet Ahmet reiı 
yerinden kalktı, karıısında duran 
kadının gözlerinin içine bir sa· 
niye kadar baktı ve iki elini 
biriblrlne vurdu. O anda ihtiyar 
bir hizmet~i kadın girdi. Efendi· 
ıinio 6nllnde eğilerek emir bek· 
ledi. Ahmet · reia, bu kadına 
yavsı aeale bir ıeyler fısıldadı. 
Bunun · nzerino kadın, Markiz 
di Kastro'ya yaklaıtı ye elbiıe
Jerinl aoymaya baıladı. HAdise 
o kadar Ani olmuıtu ki Markiz 
•vvell bir şey anlamamış, sonra 
tiddetli bir çığlık kopararak bir 
köıcye bftılUmllştO. Ahmet Reis 
ikinci defa ellerini vurunca içeri· 
ye iri yan bir zenci girmişti. Bu 
ad .. m maiyet silahşorlarından biri 
olmak lazımgeliyordu.SelAm verdi 
Te ayakta kaldı. ihtiyar hizmetçi 
ikinci defa Markize yaklaştı. ilk 
teşebbUslinO tekrar t.Ui. Bir 
taraftan zenci ıiJAbşorun mevcu· 
diyeti, diğer taraftan ihtiyar 
hizmetçinin, ilk ıan hilafına, 
elbise ıoymak teıebbliıllnll 

fazla ileri götUrmemeai, Markizi 
aakinleıtirdi. Maksat, dı~ giye• 
ceklerin çıkarılması idi. Bu vaı.i· 

fesini yerine getirince biraı eyvel 
çağmlan adamla beraber çıkıp 
gitttiler. Şimdi Ahmet Rei.t, Mar 
kh di Kaalro ile ka.-şı karşıya 
kalmıtb Ye hiçbir hareket yap
mıyordu. ilk oturduğu yerden 
alaylı bir tebessümle kadına ha· 
kıyor ve ıuıuyordu. 

Soğuk kanlılığını bu derece 
muhafaza edebileo bir erkek 
karıııında mahcup ve mllteeuıir 
durmanın kendi aleyhine çıkabi· 
leceğioi ~nlıyan kadın, birdenbire 
belini doğrulttu, bakışlarma cür'et 
verdi. Bu hdlile Markiz di Kaıtro 
cidden güzeldi. ÇünkU, iki büyük 
kız sahibi olmasına rağmen çok 
erken evlenmiş ve daimt ihtiyat 
tedbirlerile genç kalmıya muvaffak 
olmuştu. işte bu eda ve · bu ihti-
ıamlı gurur ile Ahmet Reilıie 
doğru yllrildü, yUrüdU ve tam 
tinllne gelerek durdu. Bek
liyordu ki onun bu hali karşı· 

a·nda Ahmet Reiı te güzelliğinin 
lıtemekte haklı olduğu tazim ve 
ihtiramı ifa etsin. Fakat erl<eğin 
beklenmiyen bir hareketi, onu, 
c.lduğu yerde dondurdu. O "Yakte 
kadar hiçbir harok4't yapmıyao 

adam, birdenbire oturduğu yor· 
den kalkh, ellerini tuttu, yavaş, 
yavaı bir daire çiıdirdi. Sanki 
ft'zel bir hoykel karş.sında imfı 
t• hatlarının intizamını tetkik 
•diyormuı gibi bütün eudamını 
gözden geçirdi. Bunu yaparken 
bir ara duruyor, kadmı o haliJe 
olduğu yerde bırakıyor, biraz 
uıaklaşıyor, baıını hazan oağa, 
bazan sola devirip bakıyor ve 
bir at cambazı gibi karşısındaki 
nıahlfika kıymet tayinine çalışı· 

)'otdu: Bu muayene nihayet bu· 
lur bulmaz iki elini kalçalarına 
lcoydu vo yllzllnil buruşturdu. 
Sonra te1crar ellerini biri birine 

Yazan: Piger Melon 

Çok Kızgındı 
- - -

vurdu. Biraz eYvelki ihtiyar ka· 
dın içeri girdi, Mırki:ıin Şal ye 
mantosunu omuzlarına koydu. Ah
met Reis ise arbk bu manzarayı 
tekrar ihmal ederek çubuğunu 

doldurmuş ve eıki yerine uzan· 
mıı ve kendi alemine dalmııtl. 
O suretle ki hizmetçi kadının 

Markizi dııarı çıkardıpın bile 
farkıoa varmamııb. 

Markiz di Kattro ise, bu de
rece tahammUI edilemez vaziyet· 
lerden sonra ıoo yediği balcaret 
silJesl albnda ylizlloUn mlltema· 
diyen yandığını •• acıdığıDJ 
hiasediyordu. 

( Arkası ur ) 

Zeynep Lora Londra' da 
Nasıl Öldürüldü ? 

( Bn~tara.fı 1 in el sayfada ) 
temas halinde bulunduğundan 

kendiıinin Arnavutluk kıral ha· 
nedanına mensup olduğu rivayeti 
ortaya atılmııtır. 

Çok güzel bir kız olan Zey· 
ncp Lora SelAnikte bir Franıız 
znbitile tanışmış, bu zabitle Zey-
nep araıında kısa bir müddet bir 
aşk bayati devam etmiştir. 

Bir aralık meçhul bir sebep
hn dolayı Zeynep bu Fransız za· 
bitini terk ederek, o zaman v~ 
nan iş~ ali altında bulunan lzmire 
gelmiştir. Zeynep lzmirde bir a•u
kat ailesinin yanına hb:metçi ola· 
rak girmiı Ye bu vesile ile Vali 
Rahmi Beyin ailesile tanıtmıştır. 

Bundao ıonra bir buçuk sene 
kadar Vali Rahmi Beyin evinde 
sık sık tesadüf edilmiştir. 

Zeynep İzmire geldiği zaman 
18 yaşlarında gay~t gtlzel Ye bU
tOn kadınlık meziyetlerini nefsin--
de toplayan bir genç kızdı. Zey• 

==RADYO== 
22 Şubat Çarşamba 

latanbul - ( 1200 metre ) 18 Saz 
{Mı..ıaffor B. , 18.45 Orkestra, 20 Ha.• 
miyet H., ~O 3J 'Mnhınure H., 20.M 
Hafız Sndotfn B., 21.30 Orkestra, 
nj ms ve borsa haberi, saat ayarı. 

Ankara - ( 1538 metre ) 12,SO 
Ankara palas Orkestrası, 18 Orkestra 
(tienıiramiz Uvertürıl, Mus'er kindar • 
f,rntali, dodo faııtazi), 19 ajans haber
leri, 19. 15 caz, 20 hıLva raporu, 20.0S 
plı1k. 

Var.şova - (1411 metre) 18.15 
grumofoı: , 17 kıııa. 18 pl1lk ile Hlııt 
musikısi, rn.::13 kahve konseri, 21 Jim 
ve JlJl ieıırnıdoki operet, 23 kahve 
musikisi (Boçherrni, Verdi 24 caz. 

Peı;te - (550 metro) 18 kon· 
ser, 1 !l.45 Signn musikisi, miisababe. 
~l Ypuıadan nakil, 23. 20 Belfi. Bar
tok tar;ıfrndım piyano konseri, ( Ko· 
dıı.ly, Brahma, Beethoven), 24 Slgan 
ın ııstklsf. 

Münib - (532 metre) 18 Kon· 
sor. mUaah .. be, 20,25 netell musiki 
'e nıOsahabe, 21.20 piyano trio 
(Bralırus), f2 ,urıer, 2.20 (netell mu· 
ei kiler) iııl ıııli 2 perdeli opera, haber· 
Jer, 2iJ.50 gece musikisi. 

Milıino • Torino - Cenova 18 ta• 
gıı.nıııll konur. 20 gramofon, 20,SIS 
kahve musiııl, 21.15 Tıbbt mtısahabe, 

21.35 temsil konser. 
Viyana - (517 metre) 18 plA.k 

musikisi, mUsnlıalıe. 20.25 Bugo 
Volf'un 80 cu ölüm senesi münasebe· 
tile eııorlerinden tagannili konser, 
21.16 Karnoval isimli radyo popuriel 
(Holzer takımı), habHler, 23.30 Gua
tav MachoJ (hnf f musiki takımı). 

PraQ' - (487 motro) 1!1. 15 Beetho· 
''cın'deıı kousN, ınUsuhabelor. 

Bükreş - (31H metro) ıs plfık, 

14 keza, 18 radyo orkestrası, 10.25 
devamı. 20.40 pUl.tt, 21.SO Tenor ta· 
gaııni tarafından konser, 21.50 keman 

f 
neple Vali Rahmi Bey araıında 
gizli bir aşk hayab cereyan ettiği 
ılSyleomekte ise de bunun hakkın· 
da kat'ı bir şey aöylenememekte
dir. 

Zeynep Vali Rahmi Beyin 
evinde bir mtiddet kaldıktan 
sonra esrarengiz bir tekilde 
ortadan kaybolmuştur. Bir habe
re s; öre, Zeynep bundan sonra 
SelAnikte tanıştığı Fransız zabiti 
tarafından elde edilerek Atinaya 
getirilmiı; 922 den aonra da 
Fransaya gitmiıtir. 

Bir mllddet Framnz1arın em
rinde çahıan bu kızın tiç sene· 
denberi ltalyanlann hesabına ça• 
lııtığı ıôyl,..nmektedir. 

Şu muhakkakbr ki, Zeynep 
Lora, İzmirli olmadığı gibi bir 
Türk kızı da değildir. ZeTkino 
dütklln olan bu kızın ıalon ha· 
yatına girmek makıadile kendini 
fena emellere alet yaptıit zanne· 
dilmektedir. - Adnan 

r . ı 
Resminizi Bıze Gönderiniz 

.. * 
Size T abiatinizi Söyliyelim 

Resminizi kupon ile gönderiniz. 
Kupon diğer Bayfıı.tnııdadır. 

28 Zonguldak't• Mehmet SallmB. 

[ 
-~etil, çevik 
ve gözü pektir. 
kararla rmda 
sur'at vardır. 

Mü§külleri hal
let[[\ek istiyen 
t e O e h hüs lere 
girişir yaratıcı 
olmıya tema· 

yül eder. Men· 
faatJerini sever • 

başkalanna kolaylıkla bağlanmaz. 

" 29 YenlklY A.M. 8. Hayalpe· 
resttir. Kendi· 
sini üzüntüye, 
mü~kül İ§lere 
kaptırmak iste
mez, macera 
mevzulannı se· 
ver, hürriyeti· 
ni fazla sever, 
ve d i J ediği 
yaşamak ve te
sadüflere tabi 

olmak ister, Parayı sarfa milte· 
mayildir. 

solo, 22,1:0 piyano solo. 
Brealau - (925 motrc) 18.35 oda 

musikisi. 20.10 neıeli neırlyat. f1.35 
Hııgo Volf'un eserlorinden konser, 
28.50 Kabarot notriyatı. 24.SO Londra 
dan caı. 

Sayfa 9 

Deniz Kızı Eftalya 
Hayatı, Şöhreti, Maceraları 

Hatıraları toplıgan: N-

İşte Canım •. lçerdeki 
Kızıdır! Deniz 

Fakat Köylüler Bir Türlü İnanmıyordu -------
-9-

Konaer akşamı sinemanın koca 
ealonunda oturacak değil ayakta 
duracak bir tek yer kalmamıfb. 

Şehirli Beylerle şalvarlı kl>ylnlere 
kadar muhtelif tabakadan bir 
kalabalık hücum etmiştL Sahneye 
çıkbm. Her tarafta en çok tutu• 
lan ıarkılarımdan birini okumıya 
baıladım. Daha meyana girm .. 
mif tim. Ayak pabrdılanna karı
ıao yllkaek setler •• ıalonda 
yer yer beliren bir harek•t, 

1 

hikAyesinin yarattığı neşe için 
konsere devam ettik. 

"Aydın.. da idik. Aydın sin .. 
maımda konıerimiz vardı. Konsert 
baılamak llzero idik. 0Aydın., a.a 

birtakım insanların kapıya doğru 
çıkışları beni hayretle austurdu. 
Ortalık karııtt, perde kapandı. 
GUrUltUlerin yükseldiği yer bilet 
giıeainln 6nU idi. 

Orada beni hem ınldilren, 
ham ıa11rtan, 8mrUmde daha 
mislini görmediğim ve bir daha 
göremiyeceğim, bir gün hafızamı 
kaybetaem bile gayri ıuuri unu
tamıyacağım bir maıızar ilo 
karşılaştım: 

Şalvarlı, poturlu, çarıklı bir 
yığın Kıbrıs köylUsU giıeyl ku· 
tatmıılardı. Giıe memuru hop 
birden konuıan bu adamların no 
demek iıtediklerini bir tUrlU an· 
hyamıyordu: 

- Efendileri diye bağırdı. 
Meramınız anlaş•lmıyor. lçlniıden 
bir kiti aöyleıln de anlıyalım. 
Köylnler kendi aralarında karıştı
lar ve az ıonra içlerinden biriaJ 
ilerledi. Ötekiler hep auımuşlar
dı. Şalvarının, çarığının, poturu• 
nun bir parça daha dOzgllnceli· 
ğinden palabıyıklarınıo biraz. da
ha uzunluğundan, kıllı ensesinin 
biraz daha kalınlığından bu mu
rahba1m bir ağa olduğu anlatılı
yordu. Ağa sıtma görmemit ıe
ıile gölgcıinde kaybolacak kadar 
ufak boyda olan gite memuruna 
bağırdı: 

- Dolandırıcı berlflerl para· 
larımızı iade odin. Deniz kızı, 
deniz kızı diye bir hafta kulağı• 

mızın etini yediniz. İti, gilcU bı· 
raktık. Ta köylerden buralara 
kadar geldik. Hani Deniz kızı?. 

Giıe memuru efallamııtı. "İş
te ıarkı ıöyliyen deoiz kı:ııdır,, 
dedi. 

KöylU gözlerini faltaıı gibi 
açtı: 

- Sersem herif, dedi, biı 
köylü iıek o kadar cahil değiliz. 
çocuğumu kandırıyorsun? Görme
dikıe de deniz kızının nasıl mah· 
luk olduğunu biliriz. Onun belin
den aşağ111 balık belinden yukarısı 
kız olur. Bu sizin, deniz kızı diye 
yutturmıya çalıttığınıa kadının 
bizim anatlardan ne farkı Tar? 
Bu ildiğimiz dilpedUz kara karısı. 
dedL B.iıim koyuverdliımiz kah
kahalara polisler tarafından götil
rUlen köylüler kinle, hiddeti• 
bakıyorlor: 

- Bu memlekette kanun var. 
Evelallab dava eder yine parala
rımızı al:ıden alırız. Memleketin 
göbeğinde adam dolandırrnaaını 
görllrsUnllz kabilinden mırıldanı• 
yorlardı. 

Salonda diğ'er samilnde de 
konserin ani kesilmesinden Ye 

dişarıdaki gUrUltilnUn ne olduğunu 
merak etmekten doğan bir hareket 
vardı. Sadi sahneye ç·ktı ve on· 
lara meaeleyi anlattı. Diye bilirim 
ki baılıyan kahkaha kasıga11 
yanm aaat ıiirdü. Bu ı.iyaf et 

efeleri sinemayı bir tek boı san
dalye birakmamasıy.ı doldurmuf• 
lardı. Sadiye : 

Ben, dedim bir zeybek ha\'ası 
okuyacağım. Sadi bnyUk bir hata 
irtikAp edeceğimi ıöyliyen insan .. 
lara bakar gibi beni yukardan 
qağıya ıOzdUı 

- Sen çocukmusun? dodl. 
Yllz bin tllrlil zeybek havası v• 
111rk•&1 ruhlarına lşlemİf bu in• 
sanlar senin okuyacabın harcıalem 
zeybek havaaına gülerler. Vazge~ 
bu sevdadan! Ben lsrar ettim· o 
ltiraı etti. Ve son söz olarak: ' 

- Ne olursa olsun, dedim. 
ister eğlensinler, lıter i&lıkta be• 
ni sahneden govsunlar; ben ka· 
fama koydum. Bir zeybek ıarkııı 
okuyacağım. Az sonra sahnede 
idik. Sadi !kemanını akort eder 
ken hala yalvarıcı bakışlarla göz• 
Jerimi arıyor, karanmdan vazgeç• 
mekliğimi liıanibal ile rica edi· 
yordu. Kararım~n kat'i olduğunu 
ima eder bir ıekilde ona baktim. 
Çareıiz inkiyat etti ve kemanla 
ufacık bir gezinti yaptı. Bea 
başladım ve: 

Buglln ayın on dürdll 
Kız aaçını kim ördü 
Ôrdliyse efem 8rdU 
Ay karanlık kim gördü? 

Şarkısını okudum. 
Kalbim helecanla çarparak 

halktan göreceğim mukabelenin 
ıeklini marak ediyordum. O ande 
hafızamda Kıbrııta'ki vak'a ~adar 
uautamıyacağı m, beklemediğim 
bir manzara Ue karşılaşbm. Efo
lerin birçok zeybek bilenleri yere 
!erinden kalktılar ve kıvıra, kıvıra 
oynamıya başladılar. O anda 
duyduğum müstesna zevk gözlo
rimi yaila dolduracak kadar kuv• 
vetlt idi. 

Şarkı bittiği saman tiyatro 
binaıı alkışla, yaıa seslerilo, 
tekrar feryatlarile zelzeleye tu
tulmuı gibi, yerinden kopııcalc 
gibi ıaraılyordu. 

Ayni ıarkıyı bir daha okudum, 
yine ayni kıyamet koptu. Üçüncü 
defa okuduktan •onra başka bir 
ıarkıya geçmek istiyordum. Size 
k11&ca aöyliyeyim. Aydınlılar o 
akşam bana baıka bir şarkı okut• 
madılar. Hani çenem aızlayrncıya 
kadar: 

BugUn ayın on d6rdU 

. ' . 
nO tekrar ettim durdum. 

)f 
Eftalya hatıratının aklın• gelen 

en bellibaşhlarını bitirmiş olu· 
yordu. 

Bana: 
- Durun! dedl ıize çırçıplak 

bir reımimi vereyim de onu neı .. 
redin. dedi. 

- Aman Mad 'm dedim. T e• 
ıekknr ederim amr:ıa .. Bu, ıey •..• 

Kızarmıştım. Eftalya gllHiyorduı 
- Ne olur canım! Ne mnhzur 

var diyerek climo hakikaten çırıl
çıplak bir resmini verdi. Fal"ı ~ bu 
resim beni uzun bir kahkah rı Be 
tarstı. Bu Eftalynıım altı "yl.k 
iken çıkan!mış bir ) esmi idi. 

SON 



SON POSTA 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Ma tm aze l Tin a MÜ cevher· 
lerini De Götürmüştür İSTANBDLDA: 

1 Bir ÖIUnün Hltıra Defterind;.;ı 

İNGİLiZ CASUSLARI 
( Baılarafı 1 inci sayfada ) 

babaıma bu eeYabı verdikten 

Ankara da Geçen Günler 
ıonra ıunu illve etmlıtir: 

•• - Fakat Möıyö, kıımıı 
Yunaniıtana aahte bir pasaportla 
ıı!rdiji lçJn Atina'da tevkif edil· 
mesl ve mahkemeye verilmesi 
lazımdır. Ancak kııınııın bapıe 
atılmıyarak hudut haricine çıka· 
nlma11 için bir teıebbnı yapıla
bilir. ,, 

Grota Mütemadiyen Esrarengiz Mek
tuplar Yazıyor Ve Benden Sakla yordu ' ltalyan Konsoloshanesinde 

M. Okto• Şor Yunan lionıo· 
loıundan bu cevabı aldıktan ıon-18-

l.rarım caıuı kadım bira& 
tel•ıa doınrdtl. Bu menu lıerin
de artık tellt etmemeklitlm için: 

- (Fikri) nln kal'flıındald 
Ermenidir. On b.. ıenedenberl 
emrimize çalııaa, birçok ve pek 
çok itler aören atı• 11kı, çok 
zeki bir memurumuzdur. Fakat 
mcllek icabı olarak burada aına· 
lık tarafeynl mahvede bilir. Bu 
babıı kapatalım. 

Demek ki casuılır dört bir 
tarafa kol salmıılardı. Hayret, 
dehıet •• korku içinde kaJmııtam. 
Bu teaadttf, caıuıların faaliyeti 
hakkında bana, daha ıenit bir 
fikir nrmiı oluyordu. demek ki 
(Entelijenı Hrviı) emrinde on beı 
yıldan beri çal ıtan bir Ermeni 
casuıu da timdi Eıkiıehir' de yine 
cuusluk yapmak auretile vaıife· 
sine devam ediyordu. lıtasiyonda 
(Greta) ile birer punç içtik, hare
ket etmek Uıere bulunan tren• 
döndük. Gazinodan çıkarken, 
IAkayt bir tavurla (Fikri) ile 
Ermeni cuuıun yanından geçmiı· 
tim. Ermeni caauıu, koyu bir 
Ermeni ıiveaile ve hızh, bııla 
(fikri) ye bir ıeyler ıöyliyordu. 

Tren imiz yoluna devam edi
yordu. (A.F.) Bey Eskiıahir'den 

ıonrakl iıta1yonlardan biriıinde 

inmiıtl. Bi:ı da du ıuretle marak· 
tau kurtulmuıtuk. 

Zaten ka11ılıklı te1adGflerde 
Gretaya kartı 16ıterdlği çapkın 
alikaıile emniyeti umumiye me
murundan tUphemlz kıımen nil 
olmu9tu. Takip vazlfeıile mUkel· 
lef bir memurun, takibi altındaki 
bir kadına çapkınlık edemlyece
ğini tahmin etmlt ve mtııterih 
olmuştum. Maamafih bUıblltUa 
gaybubeti biıl tamamen · ıer• 
beat ye rahat bırakmııtı. 

* Taıbanpalaa'ın 1akin bir odası, 
korkunç faaliyetimizin merkezi 
olmuıtu, Greta ile uıun bir mll
&akere yaptık. Her ıeydea eYvel, 
ticari birkaç teıebbUee karar 
Yerdik. Bu ıuretle Ankaraya 
ticaret ve para kazanmak mak
aadile gittiğimiz bisaini verecektik. 

Bu menu Ozerinde ca1uı ka
dmla tamamen mutabık kaldıktan 
ıonra muvasaletimizin hemen er· 
teai illnO, Ankarada tanınmıı 
birkaç tüccar ile temasa baıla
dım ve bunlarla it Uıerlnde ko
nuıuyor, mUtterek teıebbUsler 
için kararlar veriyorduk. Bl\tna 
bu hazırlık teşebbüılerimde, Grota 
ciddi, bent hakikaten dOıl\nen 
bir hayat arkadaıı gibi hareket 
eolyoı du. 

Onun ıöıterdiil allka, vazi· 
_ yet ve zeki temaa ettijlm it 
adamlarımn da takdirini kazanı· 
yordu. Hattı çapkın dOılincelerla 
Gretayı battan çıkarmıya uğrqan 
ufdiller bile vardı. Bu teıebbo1-
lerc kartı ben tamamen bigAne 
adeta hissizce hareket ediyor, en 
ufak bir kılikançlık bile fÖıt•r· 
miyordu. Maamafib caaua kadına 

kartı bHlenen bUtlln tımltler, 
emeller hep Hınereahı Ye netice
alı kalmııtı. 

Bir sinema yıldızı kadar parlak 
ve caılp olan Greta içln f ahlı 
lkraıDlara, masraflara katlananlar 
vardı. Gftıel kadının maksat va 
meaJekinl bllmlyen ıafdil tOccar
ların, para ku•vetile o icadını elde 
edeceklerini Umlt etmeleri gUIOnç 
oluyordu. Greta olgun ve pitkin 
bir tavırla botun bunlarla etle· 
nfyordu. 

Bu tarzda ki teıebbUaler 
birkaç gUn devam etti. Vaatler 
ve tetkiklerden ıonra yavaı yava1 
bir intizar devrHine giriyorduk. 

Kıı mevsiminde Ankara ne 
yaman bir ıebir oluyor. lıtanbul
da ıokakları dolduran kar, An· 
karada adeta ln1anları donduru
yordu. Artık Greta ile eğlence 

yerlerine, barlara, gazinolara 
gidiyor, zahiren aeı'elenmiye 
uğra11yorduk. Heaapaız maaraf
lanmızla yeni ahbaplar, doıtlar 
temin ediyorduk. Yeni doıtlarımıı 
içinde filhakika, emnJyet plAnla· 
rını elinde bulunduran mtlhim 
dairelere mensup kim1eler de 
vardı. T edrlcen tekim Uf eden bu 
çalııma ve nUfuı tarıı, Gretayı 
cidden Hvindiriyor, o da kendi 
ıub ve cana yakın varlığile bu 
yeni doıtların bana daha fazla 
bağlanmalarını temine uğraııyor· 
du. Filhakika caauı kadının gU· 
ıelliği, bol para, istenildiği ıekilde 
caıuıluk vazifeıini teshil ve battı 
temin edebilecekti Bu haleti 
ruhiye Entelicens servis'in Hki bir 
memuru ve çok korkunç bir ca
susu olan Greta'yı fUpheıiz bir 
Urnitle yaıatıyordu. 

ra derhal ltalyan konıoloıbane1ine 
şitmlıtir. Çnnktl M. Şor ve kw 
ltalyan tabilyetlndedir. M. Şor 
ltalya konıoloıuna 16yle bir 
ric~da bulunmuıtur: 

" - Kızımın Yunaniıtandaa 
alınarak bana iade edilmeıl için 
Atinadakl ltalyan aefarethaneıl 
valltaıile teıebbtlıte bulunman111 
lıtlrham ediyorum. ,, 

ltalyan konıoloıunun bu rica-
ya kartı verdiği cevap " maale
ıef ,, kellme1ile baılamıı •• 
ıöyle bltmlıtir: 

- M6ıyö bu, mllmkl\n de
ğildir. Çnnkll Yunanistan Yunan 
hakimiyeti · altındadır. ltalya ıe
firi böyle itlere mtıdahale etmek 
1ellhiyetine malik değildir. 

Atina'ya Telgraf 
M. Şor bu müracaatlardan 

ıonra Atina'ya mUıtacel iıaretli 
( Aka.sı var ) - birçok telgraflar çekmittir. Bu 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ t~~aflardan b~ ~ımı ı~lhfye~ 

On 1-kı· Sene Sonra.. tar Yunan reaml makamlarına, 

( Baıt.ırafı 1 inci aayfadıı. ) 
mektebi talebHinin hareka\tı var 
Otururken ek•eriya tavana bakı· 
yor, ellerini dizleri üıtUnde bağ· 

layor, hafifçe 6n.e doğru kanbur· 
laııyor ve ayaklarını 1&ndalye al
tına çekerek yere ancak ayak 
uçlariyle basıyor .• 

Soruyorum: 
- Sizin ıu uzun maceranızı 

dinlHek .. 
Huriye Hanı mm 

kıt.. Kelimeleri 
tuyor, bazan da 
kırıyor: 

turkçeai 
bazen yu· 
parçalayıp, 

- Bende yok bir t•Y·· 
ae ıöyledim hepsini.. Poliı 

Poli
ıııe 

versin ya ... 
- Canım efendim, biraz da 

bana anlatınız. 
- Yok, bende bir ıey yok. 
- Nasıl yok efendim. On iki 

sene ~atandan uzak kaldınız. Si
ze Ermeniliği naaıl kondurttular. 
Elbette bu itin bir iç yUzU vu· 
dır. Odada bizimle beraber olan 
bUyOk hanımın kanı bana çok 
çabuk ııındı. Huriye J-1. ın ina· 
dına dayanamadı ve kendi an
lattu 

- Evlldım, bu kııcağızı on 
ikisinde görmelidin... Bir saçları 

vardı, dizlerine dökUltirdO. Soka
ğa çıkıam ıöz dikecekler diye 
ödUm kopardı. Kar gibi beyiz, 
bıldırcm aibi etli idi. Aıem ma· 
ıallahsıı bakmazdı. Bak zavallı
cık ne hale gelmiı.. Demin lohu
ıaya götürdlim de, konukomşu 

ıaıtılar, "ayol bu kıza ne olmuı 
böyle?., diye parmak ısırdılar. 

- Nasıl kaçırmıtlar biliyor 
muıunuz hanım teyzeciğim?. 

- EvlAdım, on iki sene evvel, 
bir akıam nur içinde yatsın Hamza 
Bey bizim Huriye'yi bakkala gön
dermi,.. Bekle, belde, kız ortada 
yok.. Aramıılar, taram ıtlar, kara· 
kola müracaat etmiıler, fidiı o 
gidiı.. Bir tUrlU bulunamam, .•. 
Aradan on, on bir aene geçti. 
Huriyenin, nedir oraqın iami? .• 

- İtalya .. 
- Hah, İtalya'dakf mekt~bl 

kapanmıı, kız zaten Türle olduğunu 
iddia ettiki için Hamza Beyi ha
berdar etmiıler .• 

- Peki, kim kaçırmıı biliyor
mnıunuı ?. 

- Y ooook.. Kim kime, tum 
tuma.. 

Huriye hanıma döndüm: 
- lstanbula girdiğiniz ıaman 

neler biaaettiniz? .. 
/ 

Boynunu kırdı, ellerini otuı-
turUdu, gUldıı, ve " çıkkk! ,, diye 
mırıldandı. 

BilyUk Hanım ıinlrlendh 
- A kııım, ne 1akhyorsun •• 

Hak evfadım, vapur lıtanbula ge· 
ce aitmiş.. Kız epeyce baygın
lıklar geçirmiı .. ieçlrira.. Nereye 
gırıyor ayol.. O dallı budakla 
minareli İstanbul kimin içine bay
gmlıklar baskın etmeı kL. 

Bu ııra~a Huriye Hanını dııa· 
rı çıkm ftı.. Fıuat bu fırsattır 
diye bUyUk hanıma ıordum: 

--Dinle alAk&11 nasıl efendim? 
- A.. O na1·l ıöı eYIAdım. 

Bizim kızımız mUslnmandır. Dun 
akşam yatuken odaaına uğradım 
" aakm k zım, dedim, yatarken 
iıtavroz çıkarayım deme . ., 

Maıallah k . zcığaı '' LAillhe 
illillah ,, dedi de öyle yattı. 

GUldUm ve ıordum: 

- Peki teyzeciğim, acaba 
bu kı:1 ıi zin kaybettiğiniz kıı mı? 

- Elbette eYladım. Kızcağız 
daha ayak basar baama1 boynu
ma 1&rıldı ve: 

" - A benim Azize teyzeciğim.,, 
diye haykırdı. Evdekilerin bepıi• 
ni tanıdı ve eski tanıdıklara, 

merhum beyi ayrı ıyrı ıordu. 
Huriye Hanım tekrar içeriye 

girdi, aandalyaya oturdu ve dan
teli örmiye baıladı. Na ıorduyıam 
hepsine: " Bilmem kL.. Ne bile
yim!,, diye ce•aplar veriyor ve 
Hıhhhh! diye batım ıaUıyordu. 

* .. 

bir kısmı da M. Şor dostlarına 
ye tanıdıklarına çekilmiıtir. Tol· 
graflarda neler yazıldığını uıun 

uaadıya anlatmaya zannederiz ki 
lüzum yoktur. Filhakika M. Şor 
gerek Yunan rHmt makamların• 
dan ve gerek1e doitlarından, 
kızınm Atina' da yakalanıp ilk 
poıta ile lıtanbula g&nderilmeıinl 
rica etmiıtir. Ayrıca lıtabul ıa• 
bıtaaı Atina zabıtaıına telgraf 
çekerek hAdiHyi bildirmit te kı· 
ıın iadeai lmklnlarmın tetkik 
edilmesini ileri sllrml\ttllr. 

ilk Ümit 
Muhtelif kollardan yapılan bu· 

teıebbUslerin naııl bir netice ve
receii ıu dakikada kat'ı olarak 
kHtirilemeL F11kat son dakikada 
aldıj'ımı:ı bir haber• g6re, Mat
mazel Tina'nın ıabte paıaport 
meaeleainden Atinada yakalanıp 
hudut haricine çıkarılmaıı kov• 
vetle muhtemeldir. Filhakika M. 
Şor Atinadan bu Umidl veren 
bir haber almııtır ve betbaht aile 
ılmdi bu haberin hakikat sabaıı· 
na geçme1lnl bftyftk bir Omit lla 
beklemektedir. 

MUcevherat Ve Para 
DUnkU Son Posta'da hldi1enin 

tafıillbnı verirken demiıtik ki: 
•• Matmazel Tina sabahleyin soka· 
ia çıkarken elinde knçnk bir , .. 
yahat çantaıı vardı. ,, 

Bu çantanın içinde ne bulun• 
duğunu fOpbesiz merak etmiıiniz· 
dir. Bunu aöyleyelim: Genç kıı 
bu kUçUk çantaya, kıymeti kırk 
bin lirayı bulan bUtUn mllcevhe· 
rahnı koymuı ve ayrıca iki bin 
lirada nakit para yerleıtirmiıtir. 
Matmazel Tina yanına bunlardan 
baıka bir ıey almamııtır. Genç 
kızı kaçıran M. Papasın yanında 
hiç para olmadıA'ı da anla~ılmak· 
tadır. 

Tehdit Meselesi 
Son dakikaya kadar yapılan 

bUtlln tahkikat Matmaıel Tina'nın 
kendi arzuıile kaçtığı neticesini 
vermiıtir. Ancak genç kııda bu 
anuyu doğuran ba:ıı glıll aebep
ler de yok delildir. HldlHnin 
malüm taraflarından biriıl ıudur: 
Genç kıı, beraber kaçtıtı adamı 
Hvmlttir •• Hvmektadlr. Fakat 

iİerl stlrUldüjUne göre, Matmaıel 
Tina bu Hvdayı lstanbulda m~r 
ru bir neticeye ballamak, herhan
gi bir maceraya :atılmamak kara• 
rını vermiı ve bu kararını Hvıi
Hılne de ıaylemiıtlr. 

Ancak M. PapH her nedenıe 
ıenç kızı Atinaya ı&tllrmek bu
ıuıunda ı1rar etmittfr. Bu ıarar-
ların tehdit ıekllni bile aldıtı 
ıöylenmektedlr. lıte matmazelin 
Hvfillıile kaçmaaı aebeplerlnden 
birinin de bu olduju ileri ıtlrDl
mektedlr. 

Hldl&eden Evvel 
Buraya kadar Yerdltiml• taf.. 

ıillt hAdlaenln vulnumdan ıonra
kl ıafbaJardır. Kaçma Yeya ka
çırılma hldiaeline tekaddllm eden 
gUnleria de merakla tarafları 
vardir. Eneli ıunu l&yliyellm ki 
Matmazel Tiaa mtıkemmel bir 
tahsil gGrmllft&r. • lnııtllıce, al
manca, fraDalllcayı çok g8ıel 
konuımaktadır. T enlH çok me
raklıdır. iki aenedenbari birçok 
italyan muHvllerl matmaıeUa 
izdivacına talip olmutlar, fakat 
renç kı• bu taleplerin hepıinl 
raddetmiıtfr. Bir ıtın Şor bir 
doatile görllıUrken kımıın kendi
ılne endiıe werdltlnl s8ylemfıt1r. 
Bu eudiıenin ne olacağı ıualine 
karıı da M. Şor, kııının 
lpılı 1&pııı bir herifi HVmHln
den korktutunu anlatmıştır. 

M. Papa&'a Gelince .. 
Dun anlatmııtık ki genç kı:ı 

Yunan tiyatroıunun temıillerine 
gittiii zaman M. Papaı'ı beten
miı ve 1evml1tir. Kunetle tah· 
min edildiğin• göre Matma:ıel 
Tina'yı bu adamla ilk tanıttıran 
t•h•iyet, seaç lllma bir ar-
kadaııdir ve bu arkadaı 
Balkan Ticaret Oda11 Yunan 
Ml\mHsilinln kııı Matmuel 
Smiryotiı'dir. Nitekim Matmaıel 
Tina'nın elindeki aabte puaport 
bu kızın namına çıkanlmııtır. 
Genç kıı bu tanıımadan ıonra 
birçok defalar M. Papu ile 
buluıup g5rllımttı Y• bu bulq
malar çok alzll bir ıekilde de
vam atmiıtir. 

M. Pa~ı maruf bir Yunan 
aileaine menıuptur. Babaıı vak· 
tile Yunaniıtanda Matbuat MO-
dllrlUtll yapmııtır. M. Papaı tab
ıilini Franıa'da yapmıt •• Ziraat 
Mektebinden çıkmıfbr. Fakat M. 
Papaı Yunanlıtana d6nd11ktea 
ıonra :ılraatla uğraımamıı •• 
tiyatroya inti .. p etmiftir. Kendi· 
ıinin evlendiğini, fakat geçimaiz· 
ilk yllıUnden timdiki halde ka
rııile ayn yqadığını dlln habu 
Yermif tik. M. Papu tiyatrodan 
aldığı para ile yatamaktadır. 
Ayrıca hiçbir varidata yoktur. 

Son Dakika 
M. Şor Ve Zevcesi 

Atinaya Gidiyor 
Son dakikada menuk olarak 

aldığımız bir habere 16re M. 
Oktav Şor kızmı bulup buraya 
getirmek için ıevce1ile birlikte 
Atinaya 1ıitmeğe karar vermiı 
ye dun pa1aportlarım çıkartmıt· 
tır. Buglln veyahut yarın Atinaya 
gideceklerdir. 
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Sl·z Ne Fı·kı·rdesı·nı·z Ferıha ve Nazire Hanımıardan G&IPE TUTULMA YINIZ • H&1ngisl Daha GUzeldlr, LOHen Her sabah bir kaşe 

' •• H •• • Bildiriniz.. e NEOKALMİNA 
ilk Gunde Gorulen Vazıyet Vücudunuza gripe ka!ld~!mı:::~.ııı silAhı mmi~ olursunu7. Mideyi 

ve kalbi kat'iyyen yormaz. 6 ve 12 kaşelik kutulan isteyiniz. 

Nazire H. Değişmedi : Feri- Feriha H. 

_ı_oı_. ha H. Ekseriyette ._3_38_. 

Son YekQn Son Yekiin 

Ankete gelen eeYaplardan 
bugDn dercodilon kuım ilk gOn
lordon beri g6rllnmekte olan 
waziyotl yine değiıtirmedl Ye 

ekseriyet yine Feriha hanımın 
Jebtarlarmda kaldı. Maamafih 
Nazire bamma verilen reyler do 
tedricen yOkıellr gibidir. 

Feriha Hanımı 
Beğenenler 

Aldığımız mektuplaı:ı ııra llo 
derce diyoruz: 

Simavda Bir DUşUnce .. 
Ben ıimav' da Sabri Bey 

kıraatbaneıi mUıteclriyim.. lkl ' 
yllzden .ıiyade mllşlerim Yar •• 
ıazetonlzdekl resimleri bu ikl 
yO:ı kişilik genç ihtiyar mllşteri· 
lerlmo gösterdim.. herkes gUzel
lik tacmıo Feriha haoıma Yeril-
moıi taraftarıdır. 

Son Poıta: Tek 
için bu mektup tek 
mittir. 

isim olduğu 
rey addedil· 

M. Şıırafettln 

~ 
Her ikl güzelin reılmlerinl 

tetkik ettim. Bence F eriba hanım 
daha güzeldir. 

Kasırııpr~tada.n M · Cihat .. 
Gazetenizde çıkan resimlere 

aare F criba hanım daha gtızeldir. 
intihap ya tecdit edilmeli, yahut 
ta feahedilınelidir. 
Kızılt~prak Ihlamur caddesi 122 No. 

Vasıf .. 
Nazire bamm modern gUzel 

fakat cana yakın değil. Türk 
kadın:mo gOzeHiğini ancak F eriba 
hanım temıil edebilir. 
U:ıuııköprU'den J:i k:uiinıiz (imzalar 

uıatba:umıda ıııahfu7.dur) .. 
Tanınmıf ıahıiyetlerin verdiği 

karar doiru değildir. Feriha 
hanım daha a Uzeldir. 
GOnül Tevllk, Vasfi Rıza, Ahmet Ne

dim, Yu1111f .. 
Feriha hanım glluldlr fakat 

Nazire hanımda vücut, yüz, göz 
Ye sair güzellikler daha çoktur .• 
Çorum haııisbanesin<le Çorum 'lu Şeyh 

oA"l u ,\ li 

• F erlha çok daha güzeldir. 
Hakem heyetinin bir çoğunda 
ıtııellik bulunurken, kunetli bir 
elektrik siyaııoa maru• kalmaları 
kabiliyetlerini mahvetmişti~. 
Anut Hllıeyin Avni B&lıkpaıarı Ha-

n handa No. 10 

* Nazire hanım güzel olıaydı, 
l•çen senJ.rin gilıelleri gibi böyle 
itirazlara meydan vermezdi. TUr
ltiye gllzellik kıraliçeliğine tam 
•anaaile llyık bir 2Uıeldir. Fakat 
Feriha hanım kadar dej'U. Bil· 
b•ıaa f erlha hanımın vUcudu çok 
IUtel ve mllnaalptir. 

lttanbul 'rilrk lisesi Ha@an Hlmlt 

* 
Nazire Hanımı 
Beğenenler 

GOıellik mllaabakalarınıa dedi 
llodula11 ctddea ıayanı hayrettir. 
~lire ban11H slrdirllH taca lcal
.a.n, baı"Ulaa dlrmek •uva-

-
l 

fık bir hareket olmaz ı:anmuda· ı 
yım. Mademki bUyllk bir hakem 
heyeti, nazire hanımı seçmittir 
ki mesele yoktur. Buna Jtiraz 

1 
etmek hakkına kimse malik de
ğildJr. 
Maltepe camiterif ıokak No. 2~ Ziya 

* Her iki yavrumuz da gllzel· 
dfr. lkiainin de ayrı ayrı birçok 
gUzellikleri Yard1r. Fakat hence 
Nazire hanım daha bıdit bir gli· 
zelliğe aahiptir. 
Sazlı Mavkoc kı>yu muallimi Mlvoğlu 

Şebabettin 

)f. 

M.lle Nazire ilk bakışta göze 
çarpan sevimli birçehre, narin ve 
kuıursuz bir vUcut kibar, ioce 
bir kızdır. GUzel, gilzel çok gil· 
ıeldir. Velhasıl 933 ıeneıinin bir 
Afrodidisidlr. 
Kumkapı Patrikhane caddesi 21 No, 

Yorgl Paraskevapulos 

* Hakem heyetinin hariçten mn
dahale görüp görmediiini merak 
ediyorum. Nazire bammın gilıel· 
liği kabili inklr değildir. O zara
fet ve aaaletin timıalidir. 
füıtiktaı dörtyUılll ceıme sokak No. 2 
Necdet, Nevzat, J\frnıile, Şadi, Seyya• 
re, Vehlp, Gönül. Raika, Ekrem, Zıya 

( 10 lınıa ) 

SON POSTA 
lstanl.ıııl 

BORSASI 
21 • 2. 1933 

....) 

Paralar (utı9) 

kurnı ktıruı 

1 fı•erUn 728,- 20 kuron 122,-
1 dolar 213,00 ı ,mn An., 27,00 

20 fr, Fran11ı 170,!JO 1 pnet• 
20 llret 217,- 1 Mark 
20 fr, Belçika 118,00 1 zloti 
20 drahmi 26,00 1 Peng!S 
20 fr, lnlçro 620,- 20 ley 
20 len 26,00 20 dinar 

1 florlıa S5,- l Çervonoç 

Çekler 
Londra 72j,50 Prag 
Ne. - york 0,4750 Vlyanıt 
Parlı 12,06 Madrit 
Mllmno 9,3025 Berll:ı 
BrUktel 3,393350 Var,ov• 
Atına 82,9625 Peıte 
C.Oew• 2,4450 eu1cr., 
Sof ya 67 ,06 Belgrat 
Amıl4rdam 1,1780 MoakoYa 

Hisse ••netleri 
Lira 

17,-
~ı.oo 
24,00 
31,-
23,-
M,--.-

J6,04 
4,1825 
5,37~0 
1,98625 

4,2350 
3,8716 
80,1975 
34,9825 

1085, 

Lira 
lıBank.(Nama) 10;15 Anadolu% IOOV. 37,50 

(HAmlle) il,- Ş11rk D. Y. • 46,33 
: (Mlle11iı) 116,- lat. Tramva7 51,50 

Oımaolı Bank. 35,- OıkUdu au J l,OO 
Se'lnlk • 5,95 
Şirketi Hayriye 15,00 Terkoı 89,50 
Haliç 0,91l Ha.aran ZT.-
Anado1u S60V. 26,40 Telefon 13,61 

• 91t60 P. 23,75 Bomentl 2$,t.I 
E•ham ve Tahvlllt 

Lir& Lira -----latlkruı Dabtn 9 ,75 Reji 4,40 
DllJUhU Mu. .. 62.75 Tramvay 4,97 
GGmrOk 8,50 Rıhtı 11 18,70 
Saydl mah1 6,60 Onadu au 170,-
Baf dat tertip 1 9,25 Terkoı 41,50 

• il )J,75 Elektrik • -,-• 
BORSA HARiCi 

TahvUll. M••kOk•I 

Lira 

TOrk Altını 9,24 
lor. • ıo,40 
Fr. • 8,32 
R111 • 10,80 
Mecidiye 34,00 

Lira 
(R•ıat) 47,50 
(Vahit 1 46,~ 

ince betlbirllk allan 

l Cümhurlyet ı 45,~ 
(Hamit) armalı 50,0() 
( Reıat J b 46,51) 

Bir Şiir .. 
Aıafıda adreal bulunan Me· 

like Sedat hanım, uzun bir ıiirlı 
Nazire hanım taraftarhğını yapı
yor. Şiirinin çok uzun olmaıı 
dolayııi)e dercedememek mecbu· 
riyetinde kaldık. Bu ıiirden bir 
kaç aabr alıyoruz: 
Kapınca nazire a-U:tellik tacını, 
Bilmiyor birsen naaıl al11n hıncını, 
Kah dem vuruyor kızın ka,ıızlıtından 
Kih jilrl heyetinhı hakaızlığından 
Kadıköy Aziziye sokağı No 13 Notr4 

damdosyon dan mezun Melike Sedat 

* Bitaraflarm dUşUncelerl 
Matbaamıza gelen mektuplar 

arasında her ild gllzel lehinde de 
nziyet almadan mlltallq beyan 
edenler verdar, bunları da aıa
j'ıya dercediyoruz: 

* 
Yaz Geçiniz .. 

Gazetelerde dedikodular zan· 
nımca daha pek uzun ıOrer bence 
" F erihacık,, ta .. Nazirecik,, to bu 
lıten Yaz geçerek ortadan çekll
melilerdir. Mesele kalmaz ... 

Unka.paııı ~alibpa9a No. 8 Cafer 

* Habibe Mo11a Sahnede .• 
Belki F eriba hanım daha gU.. 

zeldir, fakat dedikoduyu faıla ıev
mesi gUıelliğinl heder ettiriyor. 
Gazeteleri okuyanlar, dedikoduda 
radyonun Habibe molluının ge
ride birakıldığın g6r8rler. Nazire 
hanımın ıilkütu gllzelliğinl birkat 
daha arttırıyor: 

Herhalde Tokatlıyan ve Mak
simdeki ctız'I bir halk klitlesl bu 
intihapta mUessir olacak bir kuY· 
Yette değildir zannederim. 
Galata Karaırıu11tafapa9a No. 167 

p, lızet. 

* Kızlarımızı Avrupaya 
Göndermeyiniz. 

Efendiler, Türk milletinin ye· 
tlştirdiği saf ve temiz kıdarımızı 
A•rupada bir oyuncak, bir tica
ret i,i addedilen müsabakalarına 
göndermek doğru değildir. Esa· 
ıen bu ıeneki intibabımı• karma 
karışık yapılmıştır. 

lki Türk kmnı mUtee1air eden 
bu gibi dedikodulara ben de mu-

ar zım. 
Adapaıar Çıracılar mah&lleıi No. 46 

Sttleyınan Nevzat 

* Güzelleri Görmek istiyoruz. 
Reylerimiıi ancak iki gtııeU 

gördllkten ıonra verebilecej'iz. 
Lütfen her iki sıtbeli ı&rmeklij'I· 
mİH yardım ediniz.. 
Snley maniye KAtip Şeml!lettin mahal· 
lcıl TI ırem ıokak No. 6 Ayten, Ayte, 

KAnıile, lHlAbat 

Son Poıta - Bu dört karii· 
miz gllıelleri görmek iıtiyorlar .. 
matbaamın kadar i•lerek bizden 
her ikl 1ıUıelin ev adrHlerini lı· 
teanelerini rica ederiz .. Banknot (Oı. B.) it30 

Kalın betlbtrlik altm 

1 Gllmhurlyet J 4tı.~ 

E2S (Vahit) ., 48,00 r 
CUzel eanatlar lllrllll realm 

fUbeaJnden: OUzel sanatlar birlfği 

ree1 m, lıeykelıra9, ea ıayi ter.yirıi aza
larının ~6 9ubat 993 puar gUnü ıaat 
U de Alay lıö9kOne lt19rifleri. 

( Astı ) 46,25 
{Hamit) 46,25 

Mıınr Kr.Fo. 18861:171 

• " • ı90J 100,0 
• ., • J!U 1 95,50 

(8) Yılcba ifareWler tMap 
ıöımenıiıtir. 

İnhisarlar idaresinden: 
Sablacak eşyanın neyi Miktarı muhammineai 

K•çaktan toplanan muhtelif enaldı defter ha- j • 
linde ve keailmemiı tabaka halinde aigarakAğıdı. ~ 3500. 4000 kilodur. 

Şerait: 
Satılacak klğıtların anbarlardakl anhalAjı ve Yapura kadar aevk 

maırafile gDmrllk ve maaarifi aaireai mllteabhido ait olacakbr. 
Kaçaktan toplanan muhtelif markala defter ve varak halinde 

ıigara kağıtları müteahhidin Avrupada göıtereceğl adrese idare 
taraf1Ddan 11vkedilmok ıartilo bilmllzayede a.bhğa çıkarılmııbr. 
Miktarmın Cibalideki inhiaar levazım aobarlarmda tesbitten aonra 
bedelinin idare vezneıine teslimi ıartile 6 • 3 • 933 tarihine mUsa· 
dif pazarteıl gllnll aaat 15 te pazarlığı icra kılınacağından taliple
rinin % 7,5 teminab muvakkate akçelerile birlikte CibaJidoki inhi· 
aarlar ıabt komisyonuna müracaatları ilin olunur. 

Romatizma - Siyatik 
BEL ve ARKA ve soğuk algınlığından 
husule gelen ağrılardan kurtulmak için: 

RUMATİZAL 
MahlülU 

ıDr'atle sıhhat ve neı'oni:ıl iade eder. 
Ecza depolarile eczanelerde ıatılır. 

~ 1 latanbul Belediyesi ilanlara 

Kadıköy halinde 37 No. Jı dükkAa: Teminat 8 lira 
Yukarıda yazılı dUkkln kiraya Torilmek llzere aç.ık mUzayede

ye konulmuıtur. Talip olanlar tafailAt almak için beratın LeYazım 
mOdOrlllğftoe mftzayede1• ılrmek: için de teminat makbu:ı ~eya 
mektubu ile 27·2-933 pazarteal iOnO uat oa bet• kadar daimi 
encDmene mllracaat etmelidirler. 

• 4-
M tı baya a ı ın a lüzum görDlen 16000 metre hortum kapaI. urfJa 

mUnakaaaya konulmuştur. Talip olanlar ıartnam47 almak Ozere her 
gDn levaıım rntıdürlüğUne mOracaat etmeli, mOnakasaya girmek 
için de 2000 liralık teminat makbuz veya mektubu ile teklif mek
tuplarını 23-2·933 perıembe gllnO ıaat on beıe kadar daimi encll
mene vermelidirler. 

----------~~~--~------------~------~------------__...... ISTANBUL KASAPLARI lıtaobul 4 Uocn icra memurlu· ı 
pnden : Emniyet Sandığt namı• 
na birinci derecede ipotekli olup 
tamamı 2080 lira kıymeti mu
bam meneli Kadık&yllnde Oıman. 
ağa mahallesinde Arayıcıbqa 
elyevm PiriçafUf sokağında Hki 
17 yeni ~2 numaralarla murak· 
kam ahıap bir bap hanenin t ... 
mamı açık artbrmaya konmut 
olup şattnamenin 4--3-933 tari· 
hioden itibaren dairemizde herkeı 
tarafından görillıbileceğl gibi 
29-3-933 tarihine mllsadif Çar
tamba gllnU nat 14 den 16 ya 
kadar dairemizde açık arltarma 
ile aatılacaktır. Arttırma bedeli 
muhammen kıymetinin yüzde yet• 
miş beşini bulmadığı takdirde 
en ıon arttıranın taahhOdU baki 
kalmak Ozere 13-4-933 tarihine 
mUıadif Perşembe gD.nll yine sa
at 14 den 16 ya kadar dairemiz
de yapılacak olan arttırmasında 
gayn menkul en çok arttırana 
ihale edileceğinden taliplerin mu· 
hammen kıymetin ylb.de yedi bu· 
çuğu niıbetinde pey akçeainl 
veya milH bir bankanın teminat 
mektubunu hamil bulunmaluı 
JAzımd r. Mnteraklm yergiler ile 
-.akıf icareal Te Belediyeye ait 
tenvirat •e tanzifat rllıumlar. 
mUtteriye aittir. 2004 numarala 
icra ye ifllı kanununun (126) mca 
maddeabıln d6rdDncn fıkraıma 
tevfikan bu gayrımcnkul nzerinde 
ipotekli alacaklılar ile diğer ali· 
kadaranın Ye irtifak kakkı sahip
lerinin bu haklarım Ye huımile 
faiz ve meaarife dair ölan lddia
lannı ilin · tarihinden itibaren 
yirmi' gün içinde evrakı müsbite
lcrile bildirmeleri, akıi halde 
hakları t p . ıicillerilo 18• 

bit olmadıkçd satış bedelinin pay
la9ma1ındRn harlç kalacakları ci
hetle alAkadaranın if bu madde
Dİlı mezldir fıkruına ıöre hare
ket etmeleri T• daha fada ma-

Tllrk Anonim Şirketinden ı 
Şfrketimb heyeti umumiye1i. Z1 

Mart 1933 Paurteıl gGnO ıaat 14 te 
tirketln merkezi 1 ... rHI olan Sirke
cl'de K4'prill0 Handa 3.'>-36 numa
ralı odalarda aleıf Ade içtima edece
tfnden bi11e ,.nedl hAmillui aenet· 
lerinl ya bir bankaya, yahut ,ırket 
nnulne makbuı mukabilinde yah
rarak alacakları makbuzları dilhully• 
makamında tirkete ibraz ve ita •t
melerl libuınu llAo olunur. 

Ruznamei mOzakerat: 
1 - Mecliıi idare ye Murakıp ra• 

porlarımn okunma11 ye Mecllıl 
idarenin ibra11, 

2 - Ha11? olan temettü hakkmda 
bir karar verilmui; 

3 - Murakıplerin yeniden 1eçi:mHl 
ve ücretlerinin tayini, 

4 - Vefat etmlt olan Ahmet Zeki 
Beyin yerine Mecliıl idarece 
lntllaap olunan Oımaa Nuri 
Beyin memuriyetinin taadikl, 

5 - Nizamnamcıl dahili mucibine• 
9eraitine tevfikan yevmi içtimadan 
liakal on rün evvel Tukubu acak 
teklif at. 
-----------·-·-·--

Onuncu ilin 
Sultanbamaınınd:ı Barılı .l .. ııeral 

PurLO Kommerıı Etranje 9ulıesiııln 
kapaomaaına mebni kiralık kasııl mlan 
27 ve 189 oumaralııında SIMON 
Scbwarı. ve l. P. Babayof efendilere 
ait Rua evrakı uktiye n tahvi!Atı 
mlldtl.r tar~fından 20 haılran 932 ta
rihinde dainımiı.e tevdi olıınduğıından 
ala.kadarlar111 hUviyetlerinl lıbat ve mu• 
uddak ibra vererek emanetlerini al• 
malan iHlıı ol un ur. 
Emla(iaUade Valide h•nınd• fıtaabul ÔçUn• 

cü Noteri: Hüume&tln Haydar 

Zayi: !· d} Lta t lbc:;İ ortıı. kııırıııo· 
darı 19- 117 nuoıara ile aldığıııı t•· 
badetnamo)i kıı.J bettl.n. Yeniaiııi ala• 
cajtımdan hılkıııU yokh r. 

128 Sait 
-- !Mk )()mat almak istiy~nlerin 9J2- ıJ40 

doıya numaraıila mllracaatları 
Ola olunur. 



ğrıla1'mt Ağrılannı 

BAŞ 
8 ··ı 

FEVROZ 1 NECDET 
~ eder. 

Her tı>ezam-•"' hJ!unur. 

Sultanhamamı'ncla 

lomatizliaJ1 
Nıkrisi 

BALCILAR 
•iazaıındaki YEN[LllU lir defa ziyantle Olreneceksiniz. 

1 ·ral Sergi 
kgimizdın alicalntız her hali 111al 1 üradtr. 

Fiatlanmızdan bir kaç nümune: 
f adet ylD faill 1 Lira r 1 adet Jitl,rlk pamuk batulJe 1 Lİr• 
3 ,.. bfkone ı " 1 " falltfti kadın .... c1u ı .. 
2 .. Eneli '-keti 1 ., 10 .. Erbk mendili 1 .. 
3 flft ,.. ..... prlllM 1 Lira 
3 " futhol ıocak çerabl 1 ,. 
t .. Haaamla•a .... ipek Amapa forabı l .. 

10 ad.t Alla11 marka kttea pka 1 ., 
ı ., Poplin ıamlek pft ralıuile ( dıa .. faated ) 1 ,, 
2 ~ fantezi erkek ttnbı 1 ., 
2 adet fildek08 erkeli faallha 1 

İnhisarlar Umum Müdürlüğünden: 
Tablla "paaarlakta-aa._. n tari•••••İ•• tevfikan (1~000) 

,...cta '8111 1etil 11 ... .aç. alaaacaldlr. 
Tallplerlll nftllMIM "..-..ıeri s&'dlkteıa 10ara puarhj~ 

lftlrik ....... 18-1-911 -·rt• uat ıs - Galata'• Al-
..... Ke_.., aııdraeaatlan. 

iÇiN 

llA 

ığındw. ... 
GALATA'da Mumhane caddesind 18 Mağaza 3 

Odayı havi 32 Daireli 

LOIT HANI yanm 
• 

Si ablkb 
Bu mülk 16 Mart 933 tarihine müsadif Perpmbe günii ... t 15 ten 17,. 

kadar müzayede ile aablacakbr. fftirak edenlerden yüzde Ob niabe • ele per 
akçası alınacakbr. Fazla malumat iatiyenlerin Sandı müraeaatlan. 

•apan la• P•tı: ltıe 
.ut 17. Slrkedd• ........ 
G~ Çnakkale ••KM-. 
tariWlt :A~ admet " •~ 
elet edecektir. 

Yolca bileti npurcla da Yerillr. 
Aclru: Yemlfte Tavilzade Mm
tafa biraderler. Telefon: 22210 

OekUdar Hukuk Hakim llfn
den ı Necmettin Be1 tuafaadaa Na
la de Hanına al yhlne aplaa teltiH 
talik clava11 &zerine mlddelaleyhia 
lkametıllunıa meçhallyetl hHebi • 
Olnen tebl" r•t icra•._. karar Hril· 
mit olmakla bu 'bap Hl f•tlda •UI'• 
t n• Wıo aJ ıarfaada •Mp •ermek 
n tayf• o anaa 28 mart ttaa alı 
.... 19' t •da mahk••.,• pl.a.lr 
., • a.tid-. ... tı ••••• u, ..... k ... 
m• di•anha11eal1• ·talik edU .. lde 
keyfiyet a1rıca •aaetelerle de llAa 
elaaar. 

Dil AK .. EYTAM BANICASI 

iıtanbul 4 üncü icra •~...a "8CIU 
Kaataralarda Arap .._ela 14 ._....,. ~ 
lttiku etmiı ikea .ı,eaa ....... ••cW •.
Beyle Awıalıı.ü C..bu hU •ı. No Jl ...... •• 
lau •tmlt ••• .ı, ..... ~..., .. -sW ·mllilrl!J• 

KILEd ZADE MAHMUT ~ 
E•llk " Ejtua Bak .. tanfmcliua!'-"'dık O. • ...... 

llila• hltahea namım ..U.. 118 •iuni •w. 
lnhıat mektub1111aa 30-6-932 ili 30-I~ lcolmt• lllblla .. 
"41G. • • 44. kuntu Yad..ı.de t.cu,. ............. ... .. 
m••ktrim llMl-B tarlfaliideD ltlbaNa " 9 fabl ft 9' 1 ._. ... 
••kAlet n m._ifl eDla tahlill aımmanuct. Eml'lll' Ertm1 
BankU1 tarafmd• lcral taklliat ··•aoıı-• 
taraf nıza glnderllea 
haaeblle tebliğ edilememiı •• ı;. kerre meskar adımı ·-~ 
llAnen tebliii karargir olmut oldujundan tarlbl illada ltlbarei 
yirmi illD sarfında bir itiruum wana 8ill+Z121 .......... .,.,. 
memuriyetimiı:e mlracaatla el.mera ~ .W talcdlrM 
mumelatı ieraiye1• ...... .ı...cata acle .. ..t ••U-.. bliia 
olmak ...,. illa•• t•blii o1 ..... 

* .. 
Sahlık moloz tap, yonca 
urda demi' muhtelifülciu talla Ye llilllMm ......... 

1 KUMBARAL 


