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Kurban 
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Sahte
Gitti 

M. Papas Genç Kızı Büyük Bir Şöhret 
Kazanmak için Kaçırmışbr 

1 Bugünün Meselelerinden 1 

M. Kemal 8. Ateş Püskü
ren Bir Cevap Verdi: 

Apartmanlarımızın Temellerinde Ölü 
Kemiği Değil, Alınteri Doludur 

Anket Mubarrlrl: N•cl S.tl•ll.la 

Dört Kişilik 
Bir Çeteden 
Bahsedil(l}or 
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Saat dokuzda Satbk Yurdu 1 
ıfrdiilm ıamaa, operatar ameli
yatlarından birini bitlrmlf, ikln
clılae baılamak tbere ldL 

Çok ıakin fakat ıibaen çok 
meıgul olan doktora en kııa 
yoldan makaadamı anlattım. Am ... 

' Uyat eenaıında bulunmaklığıma 
mllıaade etmealnl rica ettim. 
Reddetmedi. 

Atino muhabi~imlzd.n 6a .. w 
tafsilatlı bir telgraf aldık. Muluıl>i
rimiz M. Şor'un biricik kızının .t•
,çırılması lradisesintle ıimtlig• kotlu 
yazılmıyan birçok geni hakikatler 
ifşa ediyor. Bunları aynen yazıyoruz: 

Atina, 24 ( Huıuli ) - Atina 
ıabıtaaı İstanbullu milyoner M. 
Şor'un kızı ile M. Papaı'ı henllz 
yakalayamadı. Son 24 aaat ıarfuı• 
da ele geçirilen bütiln ip uçları 
boıa çıktı. Zabıtanın kanaatine 
ıöre, M. Papas Atlnada bulundg. 
fu takdirde 24 ıaat içinde yaka .. 
lanmaması imkAnıızdır. Çnokll ken .. 

Birisi çok tehlikeli bir mide, 
biriıide bir basur ameliyab idi. 

İnsan ~Ucutlarının en ba11as 
yerlerinde oymyan eldivenli dok· 
tor parmaklarını ilk yakından 

M. Papa• o• ı...,tmazel Tina takip ettiğim gUn duyduğum 
lhHmale g8re, M. Papaı ve genç ta11 firarilerin ltalya1a gitmlt heyecan azalmışta. Bu inaanlarıa 

l 1 b berıeye alışablldiklerine dair be ... kız ou dakikada ltalya veya Fran• oma arıne lnanmıf aibidlr Ye u 
aamn her hangi bir köıcıinde noktadan tahkikata başlanmııtır. lediğim kauaate mıh vuran bir 

G tecrUbe daha oldu. gizlenmiı bulunmaktadırlar. Or- enç kııı kaçıran M. Papaa'ın 
tada bu ihtimali kuvvetlendiren hakiki hOviyet ye ıabıiyeU iki ameliyat bittikten ıonra 
ıebepler vardır. fıtanbulda BOyUk- hakkında nıalümat almak için Niıantaıındakl Sağhk Yurduna 
dereden kalkan tayyarenin ilk kendisinin buradaki yakın arka- geldiğimiz zaman saat on biri 
merhalesi (Midilll) adaaıd1r. KuY. daılarma nıO..acaat ettim. Bunla.. ıeçiyordu. 
yetJe tahmin edildiğine göre M. rın anlattıklarına g6re M. Papaı Otada entereıan bir buran 
Papaı ile Matmazel Tina Midillide Yunaniıtanda bDyUk bir Hraeri taabihi ameliyata daha g6rdllm. 
tayyareden ayrılmıılu •• Ö ıır.. ol•rak tanınmaktadır. KoJU bir Ameliyatlanm bitiren mub-
da limanda hareket haUnde kokain ye morfin mllptellıı olan terem operaHSrtha butalanaıa 

Operatör M. Kemal Beg 
yfzitelerinl yapmaaı aaat bire ka
dar aUrdU. 

M. Kemal Bey yemefinl ye
diği, muayenehanesinde bekliyen 
haatalarını kabule bqladığı ıa
man aaat iki olmuıtu. Panıımana 
muayeneye, ameliyat olmak için 
gGrDımiye gelenler aruında •3iD
ıllmD iftiharla kabartan bir Dok· 

diİinl Atinada tanımıyan yoktur, 
bu aebeple ele geçirilmesi çok 
kolay bir ittir. Bu vaziyet karıı· 
tında M Papaı ile latanbuldan 
kaçırdığı Matmazel Tina'mo Av
rupaya aeçmiş olmalarına muhak· 
kak nazarile bakılmaktadır. Zabıta 
'bunların et'Yell Faler'de tayyare-
den iner inmez orada bir 1ero 
aaklandıklarına hDkmetmlı ve 
her tarafı tarama uıulile aramı.-

b~ooub~h~pnn~roup~ ~.~mm~~ bh~~nmK~ ~====~============~======-~ 

miılerdir. ltalyan v-.puru tayyar... ruı vardır. ~ Papaı gerek Bı·nıerce Gı·zıı· . EmlaA k 
CD.Yamı 10 uacuı •Jfada) 

. • Franuda tahıilde bulunduj'u 

tir. Fakat bu araıtırma neticeaiı 
kalınca ortaya yepyeni bir ihtimal 
çıkmışhr. Çok kuvvetli olan bu 

nln Mldılliye mu•auletındea yanm mOddet sarfında, gerek Yuna-

uıt ıonra ltalya llmanlanna bar.. nistana geldikteaı ıonra karma- Hu·· kuA mete ı·ntı·kal Etti 
ket etmiştir. Bu yaziyeti g6ı karııık bir bayat yqamııbr. BQ.. 
6nUnde bulunduran Yunan ı:abı- ( Devamı 11 incl aayfada ) 

265 Bin 
Kuvveti 

Kişilik Bir . Japon 
Ateş Yağdırıyor 

Londra, 24 ( Huıuıl ) - Mançuri hududunda, Buralarda oturan Japonların adedi lıe yirmi Uç binden 
Çinin Jehol vilayetine girmek Uıere hazırlanan Japon ibarettir. Japon hllkQmeti, bu adaların imarına ve 
kuvntleri timdilik 265 bin kişiden ibarettir. Bu aralarında •apur aeferlerl yapmak için Jardım olauk 
bUyUk ordu, bilbaua tank ve tayyare l'ibi YHıtalar aarfettiji para 900 bin lagiUı liraaına ba.lii olma• 
noktuından ıon derece kuvvetlidir. Tayyare kuvvet· ktadır. 

leri de iki liva YO Oç alaydan m0rekkept1r. Buna Bu maarafta, bu adaların tahkimi nıaıariff Yardır. 
mukabil Çin orduıunun tankı yoktur. Y alnıı bir BDyOk Okyanuıta, Amerlkaya kartı Japonyanua 
miktar tayyar• tedarik edilebilmlıtir. Çin· Japon ileri menileri demek olan bu adalar, Japonyanın 
lhtillfıoda Amerikanm almaya mecbur olduj'u ihti· elinde bulundukça ve bugOnkD tekillerile tahkim 
yatkAr Taziyet• gelince; bunun baılıca aebebl ıudur: edildikçe Amerikanın Ç~ itlerine karııamıyacatı 

Japon bUkumeti, Bnynk Okyanusta 1400 adanın kanaat& hlklmdlr. 
marıdateridir. Bu adaların yerli ha)kı 50 milyondur. (Çin-Japon lcavguıntı 11it tliJ-r tt.lgr•/lar Sinci•g/tıtltı) 

• 
ihtiyat Zabiti 

Bir iki gUne kadar tefrikaya batlaya· 
cağımız bir roman. Bu roman yakın 
bir devrin en heyecanh sahnelerinl 
yaşatıyor. lhtigal Zabitlerinin tallmglh 
hayatı Ve bugUn memleketin YUksek 
makamlarını lfgal eden birçok maruf 
çehrelerin ihtiyat Zabiti tallmglhındakl 

hayatları. 

On iki bin ihtiyat Zabiti kendilerini bu 
romanda göreceklerdir. 

Romanın muharriri, eserlerl herkes 
tarafından çok sevilen Burlıan Calıit Bey 
arkadaşımızdır. Burhan Cahit B. bu yeni 
romanı (Son Posta) için haz1rlam19t1r. 

Tapu İşlerinin Bugünkü Köhne 
Şeklinden Yakında Kurtulacağız 

Tapu•• Ka
daatro Umum 
MQdUrU Cemal 
Bey birkaç glhı· 
denberl ıebrl
mizde bulunmak
tadır. Cemal Bey 
latanbula bil· 
bana baıırlanan 
bdutro k .. 
11tlanaı• yeni 
tapu klttDklerlae 
nakli tekillerini 
t .. bıt etmek •• 
Alemdar nably .. 
ıinde J•pılmakta 
olan kadaıtro 
lılerlnl hazirana 
kadar ikmal ed ... 
cek tertibabatı 
almak içla gel• 
mittir. Yeal tapu 
kDtDlderinin t .. 
ıiai için defterler /6 tanbal tapa dtılrednin dıı görünli,a 
Y• cetveller hazırlanmaktadır. kalı:ıııtır. lıtanbulda da hukuku 
Memleketimizde 341 •e 342 tasarrufiyeei çok kanıık olan 
1enelerinde baılayan kadaıtro yerlerden (10) bin kadarının 
itleri (12) koldan devam etmek- kadastrosu teabit edilmiıtfr. Şim-
tedir. Şimdi l.tanbul, Mudanya, ( Devamı 10 uncu Hyfada ) 
Burıa, Konya, Ankara, Malatya, ........................................................... . 
lzmir, Denizli, Aydın, Manisa, r-----------, 
Kara ye ArtDvinin kadaıtroıu Pek Yakında 
yapılmaktadır. Şimdiye kadar 
Ankarada Eıklıehirde (7500) ka· 
dar gayrimenkulDn kadaatroıu 
yapılmııtır. Etki Ankarada yal
aıa iç mahallenin kadaıtroıu 

"Son Posta,, 
Herkesin alakasını ugandıracak 
bir miiuıbaka tertip edecektir. 
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(Halkın Sesi) 

Hastalara Mua-
venet için 

MaMllelerdı b1nr laUta b
ıaeı Ttlcude ptirD...t 'H 

toplanaeü para U. baltlrla· 
aaalara 7ardı• e4llmell, etıa· 
flada Mr een1aa Tar. Da 
......._ Mlbaıs dtfor ld ı 

•11r11 .., - ( Dotter Slrkffl 
... w •atı il) 

- Trk ...... wwl .. •• t.Jiz· .•. ,..... ................ .. 
.,.~ Orta A.,adaa ..... 11a .... ıer1 .... .... . .. ,.,. ~· 
Sa ... tln• " 11c1Uıaa iti•• edll4iil 
w1lcldetçe ..,.. ....... • .... 
•la de dln,a !t•fıranladaa maatulMs, 
fld• ... ..,..... ....... '" ... 
kalm1Janlar ltisde de ..,.. Ma .. lt.ler
tle ...._ kMalan t.tkiU f.lsrl tek 
faıdabdw. 8-a ..... tatWldae .. , ........... 

* ~ Bey - (Tabla Bmttnl 
ltr .. ) 

- Eald.. ............ ..... 
ak,.a. • •ahi• paralan ..... 
HutaJ ................. ra-
laı.._ 1••• .. ılWL Şl.U WIJI• 
leteldslll• pir. KUuflara ..... 
u. B:r ttde Mır ..... .._ ._. 
................. yeli .... .. .. ,.... ........... .,.. .. .. 
Yalla ................ ....... 
•:w.rı. .iaw .......... ... 

... , fut ..... ....,. ... k ... 
wene .,,,_ Wır ...-• t•pl•PP ._ .......................... 
,.,... Hlerlade " ı••be ••daha· ...... ...... .............. ..,. 

Şakir Bey - C Galata Tenalar 
.. d'*I 170} 

- AlmanJa• •• d"ter An•pa 
•ı•le•oltlwiade mahaDa laaıta .. ... 
lan ....... o ........ .. ...... . 
Mriml .......................... . 

--- ettitilr, ..... ............ 
ı• ,_lfta Nlf-r• ...,. 'iıll 
........ t1..ı, ... ......., ... 
• ..,. bltplert udar. H., ... ta 
ata ... • 1uchm eUal uatamu. 
Fakat •• War fakır ol.a •alaalWe 
....... JaaftMa bet bnıt detıl ,.._, 
• klrk ,., ...... lluaJa ........ 

JiJJIM.-U._.~,,4amla sil ol•. Haıta 
••..ıara W.. • e..r. edil.... sok , ........ 

* B fsı & y - ( B rkayıt rtr 71 ) 
-EllWla .-.. .. ,.,.._ .... 

•ot••• 1 ttL .,. .. 11. 1r ••• r ..... 
a..ılsea ...... DIJetle k.,..a.7aMtır. ............... -........... 
p.ra nrlrlene blt~eriatle Wr ..,. _ ......... ----

th 1 = 

BABIBLBB 
Yedi Yakalandı 

•• 
Kumar Masasının Ustünde bulunan 
(11.4) Lira Da 1'1usadere Edildi 

~~~~~-·---~~~~~-

.. ,ım cı.t .. t arhda ... rimlzde .-.,. 1 d&fllrmt le aantile maaitaahk J•parlarkea clr .. 
baJaa .. bata laluleriai burada m ile dercecliJoru: meebat 11.-. ,.ua.amlflarclll'. 

1t ı...a, llntafa, O.an, Cemal, Kemal, 11,aw Jf Galatada Şeftall 10kapai.1ıal-... z.,,p.,. 
" Neaat ...._de Jedi kuuirbu dlla cllrmllmeılıat clod tatmak meHletiad.aapi ıokak ~-
ltallade JÜ•JI ele Yel'IDİflerdir. Banlar Kamkapıda Dada ile upap, bqbafa .. Yl'llJ• tat .... Ufls. e. 
bir ••d• kamu oınaaı1a bqlamıtlar, fakat polia arada hTPJ• kan.- -naaa Aıif lleiade Wıl 
.-..ıara lalcliaeden haberci. .-ıanca laarekete auhilı çaka ile Z.JDebl 1aralamıfbr. 
..,-lflwtlir. Neitcecle -....bular c._lmefhat • 13 ,.._ıada llahurea iaaiacle ltir samlı 
••U-:'e _ .. _._ __ .a... im __ .....t-..1- Fenerde kaçak iakamWI kaiıda -..a.,c11ml•11' 
--llllU ,___....... ___ ,~-·~ h~Wndepblanftlllllr. 

balaua 114 lira ela mmdere edilmiftir. lf. Sabıkab Onnlk ·,..._.. hlrl KadaklJ• 
• Sallabla H.. M•lamet Ye arkad .. ı Aluiiet alrbr Anlat Eleadhlla doll~mda•, •akua w 

K.....,. 'wail Ai• lr•illde Wriala la- iilf ulre,t plark• tutulm ... 

Fabrilc.acılar 
Mütehassıslar dan 
Şikayetçidir 

't:&I• .. bir .. ,..,. 
ıh balda malltellf ,..,... .. 
lartla phflb baa ecaeW mllte
la1111 dıt ....a.n.da Wr to.,a..f. ,.p.......... e. toplaabda ... 
te.._ ..._ ....,_ ,.....ıa.er 
tir. 

.......... .w. ,..... .. 
Jetilmek e...- Yerilen Tlrk r-t
.._ J9tiflirilm....ı clüa ... 
yafak olacataaı ileri lllrmllfl..dir. 
Bualana fikriu ıln Tllrk •ite-

··- _...... 1.altllailaiedlii talulnle lıamM•! J W ... 
mllaaadel•I çareaiı olarak uza• 
blacak Ye lıe•dileri ele Tlrldp
.te nm mlddet kaleilee......_ 
clir. Ml••cleleri temdit ectilm•ı 
blle mltelıa111a bulamayan Tllrk 
f'abrilralaruua çatapma,.~ .. 
bu JLd• Mriften y me~I 
menaap oldaldan m•mleketlerden 
TDrki1•1• mal •leceiinl dltl-
•n bir m.. mat ........ .. 
T~ 8~ J•li1Jir111 ... • 
inat ,e.terclilderl llylenmekteclir. 
• YUiyeU.. Tlrk fabrik~ 
.... Wr .... eilrılJet ....... 
....... ., ••• baalannpt ,.. 
.llil •dlallı ılre -..w •• 
........ , Hl= ...... , .... 
.-ıa• .. -r.k .....-ı. bina 

..... """"" ... flf.li fabri. 
balar ela l.t~edlrleı. 

P•.a Bersaaaaja 
~ DlrM 

......... ti.& il•• Hil ._.., 

... U.10. Au'dol• ..... -ecli 
41.IO. Rwweli flmwlif.n 1,70; 
~ el••-'• 12.40taa ••~ .......... 

Kazanç Vergi • in Nere
sine itiraz Edi-iyor 

Doktorlar İkiye Aynldı 
Y eal lımnc •vaw ıa,m.. 

doktorı.r taraluadaa itirazle bir 
.... ile kartılaacL. Bir k -
doktorlar • ..- maktuu ...... 
••ım. baza clokt"rlu da b~1aa
aa•• •--••• kabal edilmcaial 
Deri drllyorlar. Bia bqok dok-
torlarla koaUf&l'ak &kirl..bai tu
bit ettik: 

Merh1r O- Be1ı 
- • Hlk6l.t ....... ,..... 

pkliai kabul etaaiftir. Doktorlana 
eberiai ile ._ kt1' " ..,U.r 
altuada kuaat ftl'lbrlnla beyanı. 
aa• ................... .. 
ele ..... Ka,t .. ............. 
m.bat b.,........_.. ebbba 
o~ taraf.aclaa ...,. 181d14e 
tetki~ Bea de .. fildrde,lm.. 

~ktar O..- ~ttia 8. 
ile maktu fekli ••.,.,. bulmal&
ta ~ ebeıJptla ... lltedijiat 
.aylmaekt.lir: 

- •Kauaç Yu,W, lnt .. ...... ..... -. ...... 
unılaım •611 ahrın lap 
edd bir Yerfkfir. Bu nbept• 
•"'-t mulelr •balnadaa ddt 
fimdiye kadar •JD• awetl• hu 
wr~ t.tlfa olanmalda lclL Fak.t.: 
doktor, mimar, a.akat, ..taatrlır 
illL. ldmielerla tacarlar ai&I 
d•fhr~ı-.a .e ..,rtca clW ı..
ktA cleft'eif JliiDd ılll tialtrt 
olma&lt.._ lranaç ffl'llalnla 
tarhmda l>irtakim mtıfklllt mh• 
edi,...c:la. 8a 811fldlllttaD dcilc
torfar mllteeHlr oldDjU tibl hl
b6met clalal teredclltte kail,.._ 

Buadan dolayı aerbut m..ıek 
ealıabına maktu bir •eral tarlae
dilecejl ....... ,or. e ....... 
pai ... .....,.. ,... doldaeW 
çok mlteeuir olacakbr. D.ıt.
leriai ikide birde lr·ı~aç ........ 
memurlanam kontrol et ..... 
ana elmiJ• refild..tmiı d.w 
malda Yergiyi mnafık ... . 
tedlra... Ea .... .. ..... . 
•u.nt ....... nrdlll ..,. 
lıerine maktu Yergi .. kll ipka 
edilmekle berüer ana edealerila 
.,.,........ • .... kte ...... 
, .... IUlmalaiıchr •• 

Şlhretll& ...... a-ı dok· 
torlar ı.. malda ....,ı,ı dOln 
balmamaktadarlar. Oalanli ....... 
ılre makla nrtl ... , ~ 
lcln bira aftr oldufa halde ~ 
r9ID n ba,Oll doktorlar lçla .. 
..ialt Ye , ........... 

Cajaloflaacla dokt.r '-• s.,._ e.11 
.,. • Doktormd • el..-cak 

ma111 •rıW lcla • .,. telli 
wrsinia kaıuç lıeriada aı. 
...... ~ .... t1.,.m ~ 
.. Wmaye ..... o1ar.ı. 

Catalotl•cla cloldor Rıfat .,, 
- •Makta nrai ~ dtlll

dir. DoktörlardaD ka"9c1an ;,idi. 
bedlade ı,,~.. .. ts•• 
••ıi ~ 

. ll•ıuatta aoktor ......... 
Bey: 

- • Doktorlardan maktu de
p. b11nçlan Diıbetlade lm111 
......... ... _ flkriad•Jlm.. 

I[ Ginün 1:, tuilıi ] 

Otobüs f ZI 

Devredilmiyecek 
.............. ., .... ot ... 

l•tl1uem Trı1mn1 ....._ wr-
dltW " tlrketia de et•••• A.
..,.,. (8llt etoMlı ............. 
,_c1ıı,,.. Bblm 1apbtlma talardiata 
....... HrlaubJoktw. Hlkt
-' ....... ..... ... ,.,. ............ c:, 1 ıJJ* • -•llJir. Fakat be-

91 .... ..,... .............. 
kete ......... as hakkı weril••mlttir • 
• ••• .,. ...,. ...... • .. a, • .... ..... ......,...tir. A.-

•ı..,t•ı ... a,... ..,... 
jtlı ı..t1Ju Yerll ... U. l.taabal •• 
A.'-a .....,.._. •• lmti;ruua 
...... illi firlretit •w.clllebilm..W 

..... .... ···-·· t., .......... W••maldacluW. ....,_ ... 
MuTlal Nad " F• ı.ı.;. Mld .. 
ZIJa Be1ler kea.._Jllf •lr•CllM ..................... 

Bl1l• Wr .. )da ......... -.... .... , ..... , ....... ....... 
Vataa~lal lskat 
AH~u ............ . 

Bedroay..'• ... .... .,.. 
tanfıadaa Katullt. ,.,.. retf1t1ıı 
rilaiek lnre Veneclit• -nclerll
... ..... ıecirclll teki ... 
i'-Porba le 12 .... dalNid 
........ •• bacW R• ..,_. ;::: ........ =-... .... 
dan dolayı ataac:lafhktaa pb
nı.- ICra Veklll.t He,_.• 
.. ............. br • 

f 1p•• Bir 81111 
,..... S..ı•.W. olm• 

cenala ..... et .,.. • ,. .. 
üld imi •••• Ham. .. -.. 
ptalı ....... olarak .... 
• ••• Ollr ..., ... ..,... ... 
lciaOl..t .............. . 

lslllll & 
Mezarlık 
Yok Mu? 
~ .................. . 

oluak .............. ti .. ...... 
t1u •elmeat.e LaYat. edlldL ~ 
._ ıoua Belecll,eala iSi .....ı 

bt'I .................... t "• ... 
DID misak ...... .. 
aaftaa ••- lcretl ..... ...._ 
• .......... d .......... ... 
•laakap upm •P. Net:eede I• 
r•t .......... brarlafl nldl. 

11.....u... ............. ...... ... -.... .... ·-· -n• edildi. Mazbata malaarrlrl ı ... 
le•W Be, icap 941• P"'l•t9e .._ 
ut .... ., .. .,ı.war .....ı..: .... 
••ete •:=rf.\.1 ... u Şnbt ..,....... .... ..... , ... 
"' ....... •llerK..rwzd .... Y..,. S-
.... ..-.w.1ua t1e: .a-.. u · .. CM ......... ,,..,,...(21) .... ... 
, ..... ıı:t fttd~· .... , ... , ,... 
..... tf 11r1ı .... ıtt1r. a. • .... .. 
....., .. 1ta .. baracla ........ .. .................... 

............... tatil ..... 
...... puarte.a ......... tep. 
laaacaldlr. 
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Serbest Meslek 
Sahiplerinin 
Vergileri 

l 

.. 
Yeni kazanç vergiıl liyihaıı, 

fimdiy• kadar Ter,ı vermiye 
pek ahımarnıt olan aerbeıt meı• 
lek sahiplerini bir az tollta dll· 
tütdU. Bunlar içinde, bilha11a 
kuancı bolca olan doktorlar, 
resmi Yeya ıayrl resmi ıekiller
de seılerinl iıittirmiye va bulu• 
nan tekli bozmıy• çah9ıyorlar. 

Llyihada aerbest meslek H• 

hiplerinden maktu bir vergi 
almması e~aaı kabul edilmlıtir. 
T abıilAtı kolaylaıtırmak Ye ah• 
nacak paranın miktarını evvelden 
bilmek gibi faydaları olan bu 
teklif, hakikatta vatandaılara IU
sumıuz ve ağır birtakım ytıkler 
tahmil etmekte ve tahıll memur
larını da haylı mlltklll vazl) ete 
dUtilr mektedlr. 

Maktu vergiyi tesblt için ıtden 
\n rnrların vlıl aalihiyeti vardır. 
Bu salAhiyet onlara da, vergiyi 
Yerecek olanları da içi ' 1en çıkıl· 
maz bir mUtkUl içinde .ıkmak· 
tadır. lıt• ıize bir mi.al. 

~ 
Geçen glln tanıdık bir doktor 

anlatıyordu: 
"Ben ikinci ıınaf bir doktorum. 

Geçende ağırca bir baatahk g .. 
çirdim. Bir ay kadar yataktan 
çıkamadım. Bu müddet sarfaoda 
tabaiJ memurluğu, gQya benim 
hakkımda tahkikat yapmıt ve birin· 
ci sınıf doktor addile benden o 
ıuretle vergi tahsiline karar Yerw 
mif. Tahmin edilen •ergi mikta· 
rınt da tahriren bana bildirmiı. 
Ben hastalığımla meşgul olduğum 
için, bütUn bunlardan haberdar 
değilim. T ahıil ıubeainin tebliği· 
ne muayyen bir mnddet zarfında 
ltiraı hakkım Yardır. Ben yatakta 
iken bu müddet te geçmlf, it 
kat'iyyet kHpetmiı. 

Ben kalktağim ı:aman vergiyi 
tahıile geldiler. ltiraı etmek lı• 
tedim. 

- Zamanı geçti, dediler. 
Ben de vaziyeti anlamak Uzer• 

tahkikat , yapmaya ye o Yakte ka· 
dar da vergiyi vermemiye karar 
verdim. Fakat bunun da muayyen 
bir müddeti varmıı. Ben tahkikat 
lle meıgul iken o müddet te ıeçtl, 
ceıaen vergi iki miıline çıkarıldı. 

Arbk bu benim için bir kapriı 
Ye bir ıinir meaeleal oldu. Giln• 
lerce bu itin arkaıından koıtum. 
Birçok zaman Ye birçok mllıterl 
kaybettim. Fak.at neticede parayı 
~demlye mecbur oldum. 

Bir doktor hasta olmaı; mı ? 
Bir doktor senenin birkaç ayını 
baıka bir yerde lıtirabat veya 
tetkik ile ıeçiremeı mi?., 

* Doktor arkadaıımızın bu ffk· 
rint dinledikten ıonra ıu kanaate 
sreldikı 

Doktorlardan alınacak vergi 
miktarını reçeteye iıtinat ettir
mek mllmkDo değil midir? Dok
torlara muayeneyi müteakip ve
recekleri reçetelere pul yapııtır-

mak mecburiyeti ibdaı edilebilir. 
Bunlarda hile yapmak mUmknn 
olmiyacağma nazaran, doktorun 
hakiki kazancım bulmak kabil 

SON POSTA 

(Resimli Makale 
\ t f • ---

1 ı 

in.un blaiklete benHr. D09mt• ı Samlmlyet bellgattan dah• ziya• 
mele f~ln yürllmete met'burdur. de ikna eder. 

""\ a Güzel Sözler a 1 

Bir yalanı llldUrmenin yolu ondan 
bah .. tmektlr. 

SON TELGRAF HABERLERİ 
• 

Kazanç Vergisi için Kimler 
Beyanname Verecek? 

~-

Liyihanın Esaslarını Neşrediyoruz 
Ankara, 24 (Huıuıf) - Kazanç vergiıi için 

yeni hazırlanan kanun IAyihaaı Mecliıin mart lçtl
maında derhal müzakere edilecektir. LAyihanın 
beyannamelere 11it olan kısmanı bildiriyorum: 

Kazançlarmı mllbeyyln beyanname vermek mec 
buri) etinde olanlar şunlardır: 

Merkezleri Ttırkiyede bulunan anonim, komandit, 
limited n kooperatif ıirketler ve bunların fUbeleri, 
merkezleri ecnebi memleketlerde bulunan mUe11e-
1elerin TUrkiyede çahıan ıubeleri YO yerleımtı 
teıebbbUsatı. 

1 
Bankalar, banJetrler ve bankerlik muamelUile 

iıtigal eyliyen aarraflar, taaarruf ve taaYUn ıandik• 
Jarı, lthalAt ve beynelmilel nakliyat komiayon· 
cularlle konıiyaaiyon ıuretile it yapan komiıyoncu· 
lar, komiayon llzerine muamelede bulunan tica• 
ret ve fabrika mUmeHilleri, toptancılar, toptan 
ecza tacirleri, fabrika, matbaa, tranıit 
deposu ve beheri Uç yUz tondan fazla vapur 
işletenler, gayriaafl iratları nnfuıu yirmi 
bine kadar olan ıehir ve kaaabalarda bin 

Devlet tarafından doğrudan doğruya idare edi
len inhisar idareleri ve vilAyet ve belediyelerin 
kanunu mahsuıile teıekknl etmiı mUesıeaatı umumiye 
ilelmenfaatı umumiyye hadim cemiyetler tarafından 
iıletilen ve ticari mahiyette addedilen mUe11e1eler. 

lirayı, ve ntlfuıu yirmi binden kırk bine kadar 
olan ıehir ve kasabalarda bin beı yU• 
lirayı ve nnfuıu kırk binden fazla olan ıeblrler
de iki bin lirayı tecavUı eden mahallerde icrayı 

ticaret ve aan'at edenler, bunlar kazanç vergiıl 
için beyanname vereceklerdir. 

- - ----- ----
Kardeş Katili 

Adanalı İsmail Ağır 
Hapse Mahkum Oldu 

Adana (Huıual~ - Fena yola 
dUttllkleri iddiaaile Milrtide Ye 
Şefika iıimlnde iki kardqinJ 
öldüren bu clrvarda Haciha1ao 
Bey köyllnden lımail iımin· 
deki ınaznunun muhakımeal 
bitmiştir. lımail, yaıının ktiçUklU· 
ğllnden dolayı beş aene 8 ay ağır 
hapae nıalıküm edilmiıtir. 

Küsuf 
Bugün Öğleden Sonra 

Güneş Tutulacak 
Kandilll Raaathaneainden Ye

rilen mall\mata göre buglln 
öğleden ıonra gllneı tutulacak 
ve bu Hmavt hAdise ıehrimiıden 
de a6rUlecektir. KUıufu cUz'I 
aaat 4 11 3 geçe baılıyacak Ye 4 
56 ıeçe nihayet bulacaktır. 

Bu izahattan kllıufun hem 
hafif olacağı, hem de kısa ıUre
ceii anla,ılmı.şbr. 

Sıhhat Vekili 
Dnn ıehrimiıe gelen Sıhhat 

Vekili Refik Bey burada birkaç 
glln kadar kalacaktır. 

Başvekil Paşa 
Büyük Bir Nutuk 
Sögligf!cek 
Bugün Halk Evlerinde Bü
yük Tezahürat Yapılacak 

Ankara, 24 ( Huıusl )-Bugün 
Halkevlerlnin tesisi yıldönUmU 
bUtUn memlekette heyecanlı 
tezahürat araaaoda teı'it edilecek, 
bu münasebetle Baıvekil lımet 
Pqa Ankara Halkevlnde mUhim 
bir nutuk irat edecektir. 

Baı•ekil patanın, bu nutkunda 
çok eıaslı meaelelere tem81 ede
cekleri haber verilmekted&. * lıtanbul Halkeyl bugllnkn 
meraıim için dolıun bir proaram 
bazırlamııtı_r_. __ _ 

Bir Tevkif 
Bursada Dün Bir imam 

Tevkif Edildi 
Buraa, 24 ( Husuı1 ) - Türkçe 

ezan okunurken garip sözler ıöy
llyen Yıldız camii imamı Baltacı 
otlu Mehmet Hoca tıYkif edil· 
miıtir. Bu suretle mevkufların 
adedi 26 ya baliğ olmuftur. 

İcra İşleri 
60 icra Memuruna Vazife 

Verilecek 
Ank1tra 23 - Bazı kazalarda 

icra itlerini mahkeme bqkAtiP" 
leri gBrmektedir. Tatbikatta 
mllıkUlitı mucip olan bu halin 
8nUne geçmek için Adliye ve
klleti kadroya yeniden (60) icra 
memuru llA•eai hakkında bir ka
nun llyihaaı haaarlanmııbr. 

173 Yaşında 
Halil Oğlu Cibo Afa 

Şehrimize Geldi 
Kendiıioin 173 ya9ında oldu

iuuu söyliyeo Halil oğlu Cibo 
umlnde bir ihtiyar duo ıehrimiıe 
aelmlıtir. Cibo Ağ'a Maraı 
villyetioio Elbistan kazaıı 
halkındandır Ye bu Hyahatl Gazi 
Hz. ol aörmek için yaptıj'IDI 
ı6ylemektedlr. 

Recep B. Ankarada 
Ankara, 24 (Huıuıl) - Hallr 

Fırkaaı Umumi KAtiBi Recep B. 
B~ ıabahki trenle lıtanbuldan 
ıehrimize sıeldi. 

olur kanaatindeyiz. r 
Operatörlere •• hastaneler· 

deki muayene ve tedHiler için 
de hastane defterleti esaa ittihaz 
•dilebilir. 

1STER İNAN iSTER İNANMA! 

Belki diğer meslek sahipleri 
için bu esasao tatbiki mümkün 
değildiı·. Fak at onlar için de 
huna yakın bir eıu bulunabilir. 
Akai takdirde bUtun ıene hiç it 
Y•pmıyan bir aerbe1t me1lek 
aahibinden maktu bir vergi al· . 
hı•i• kalkmak haksızlık olur. 

s·r aabah gazetealndo okuduk r 
.. Evvelki glln Yataklı Vagonlar Şirketi Beyotlu 

tube.toe tamnmıt bir tacir müracaat otmlfı Ankara 
için bir yataklı vaıon bileti iatemlı: 

Oradaki bir Tül"k memur o ıilnkO trend• yer ol
m•dığından Galata acentulnden yer olup olmadığını 
telefon la aormuttur. Bu muhavere Türkçe cerevan 

etnılıtir. Yataklı ngonda birkaç aydır çalışan bir 
~cnebl, TOrk memura ve diter ın•murlara 11'aliz b ir 
ifade ile fruııı:ca olaralc sormuttur: 

- Bu, nec• anırıp duruyor. türkçe mi? 
Diğer memurların tud.ki üzerine TOrk memura: 
- Baluanııı:a, Yatakla Vııgonlar tirketlnde re111ıl 

llaan franaııı:cııdır. Bu .eferlik ıoizi on lira ceza !lo 
affediyorum. de mittir ... 

I TER /NA iSTER NANMAI 

'----------------------------------------------------------------------------------J 

Sayla 3 

r----
Sözün Kısası 

Dalga 
Sokağından 
Geçerken .. 

s-----------------~. T ......... 
lıtanbul ıokaklarının iıimlerl 

birkaç yıldanberl, y"nileıtiriliyor, 
değ-ittiriliyor. Bu, eaaı itibarile 
yapılmaaı çok geç kalan bir va
ıife idi. ÇOnkO gOıel ıehrimizde 
8yle çirkin ıokak lıimlerine t .. 
sadUf &diliyordu ki tahammtıl 

mHıkUldll. 

Fakat nedenH bu iıfmlerin 
seçiminde garip kelimelerden 
kaçmılmadı. Şu yazıya mevıu 
ittihaz ettiiimlı ( Dalııa ) ıokatı 
da o cümledendir. 

Dalga, bizim bildiğimlıe göre 
ya denizde, ya eırar kabağında 
olur. Deniz dalgaaı, dünyayı mev· 
ıun ve manzum görmek iıtiyen
ler için k8ptirmUı bir ıiirdir, he
yecan verir. Safraaı bol olaolan 
da helecana dOtDrllr, UrklltUr. 
Öbür dalga, hulya kabiliyetinin 
kabarma11dır, kafaları duman 
içinde gllltlnç hayallere götllrDr. 

Dalga ıokağının 8nUnde uzun 
uzun dUşllndllm, bu adın oraya 
niçin verildiğini anlamıya çahıtım, 
bir tUrlll muvaffak olamadım. 
Sıra ııra evler, çamurlu bir yol, 
bozuk bir kaldırım •• dalga 1 •• 
O evlerin, o çamurların, o taılan 
eskilikten atlıyan kaldırımın dal· 
ga ile mlln&1ebeti yok. 

Fakat her iımin taallt\k ettlji 
yerle, yahut tarihle, yahut bir 
dUtünce ile a1Akaaı olmak IAzım· 
dır. M11e)I lıtiklAJ caddeal deni· 
lince yUkıek bir mefhuma intikal 
ederiz. ŞaJr Nef'i ıokağınm önUn· 
de Haaankalelf bnynk kaaideclnin 
taliıiı hayatını habrlarız. Bu 
Dalga ıokağmın, taııdığı lıimle 
alikaaı nedir ? 

Yine tekrar ederim ki çok 
dUtUndllm, bu allkayı bulama
dım: Daha fazla dDtDnaem gi
renler dalga geçtiilme ıahlp ola· 
caklar. isim ıokata mDbarek ol· 
ıun deyip yOrOmek llıım 1.. 

istinaf 
Mahkemeleri 

Ankara, 23 - Yeni Adliye 
teıkilAt lAyihaaı ·re merbut diğer 
IAyihalar icra Veklllerl Heyetine 
verllmiıtir. Şimdilik Oç yerde 
i.ıtinaf mahkemeıi teıkil edile
cektir. Bu yerlerin Ankara, l.. 
tanbul ve lzmir olması muhte
meldir. 

T emyla mahkemealnln Anka
ra ya nakli hakkandakl kanun 
lAyihaaı da ha111lanmqtır. Nakil 
haılrandan ıonra bathyacaktır. 

Himayei EtfAI Balosu 
Dün sıece T okathyanda Himayel 

etfal cemiyeti ıerefine koıtDmlO 

bir balo verllmlı, balo çok mO-. 
kemmel olmuı, aabaha kadar 
eti"enilmittir. 

Bedia H. Evlendi 
DarUlbedayi artiıtlerinden Be

dia Muvahhit Hanımın konserva· 
tuvar piyano muallimi Her Ştat· 
ıer ile dlln Beyoğlu belediye 
daireainde nikihlar1 kıyıhmıtar. 

Tedavi Eidlecek 
Ankara, 23 - Dairesinde 

daktilo Meliha Hammı yaralıyan 
Divanı Mubaaebat memurlarından 
Yoz~atla C~lil Efendi hakkında 
bugUn Ağırceza mahkemesi ka· 
rarmı vermiştir. 

Celal Ef. iradeııine bAkim 
olamıyacak derecede basta olma· 
sına mebni iyi oluncıya k•dar 
tımarhanede tedavi allma alana• 
caktar. 



Memleket Manzaraları 

Güdül 
Güzel 
Bir Nahigedir 

GGdDl, (Humal) - Gidil 
Ayap t&bl llç bia kDaur nllfuala 
ltlek bir nahiye merkezidir. An
karaya 75-80 Ye Ayqa 25 - 30 
kilometre mesafede olan Gtıdtıl 
ahaliai seki, fa'al, mtUeıebbiı Ye 
pek çalafkaadır. Halkın bjlyDk 
bir inamı ticaretle m91gald8r. 
Burada b8fl bot gezen yok gi· 
bidir. Nllfua ıittikçe çoğalmak· 
tadır. Nahiyede bayat çok ucuz
dur ve her py boldur. 

Odunun yllkB 15 • 17,5, leb-
lebinin okka11 "en iyisinin., 15 • 
20, pirincin 15-20 kuruıtur. Gll
dOI civannda çeltik ve nohut 
aeriyabna fazlaca ehemmiyet .e
rilir. Nahiyede dftkkialar pek 
eok ft mantuamdır. Demirciler, 
kalaycılar, Mmerciler, nalbantlar, 
bakkallar, tDccarlar hepsi ayrı 
•Jn Mmtlerdedir. Godllllln saf 
~· glı;el ıuları var. Ba ıular en 
•)'lf, lftalms insanlara iştah, en 
10lpn, aan, ıııka kimselerin da-
1narlarma yeni bir kaa '" 7enl 
bir can veriyor. 

Gıcltll Halk F...U. halkıa 
ok11ma ihtiyacım temin etmek 
emelile baza aazete n mecmua
lara abone olmuıtur. Ba ıuretle 
GlidtUUUer dllnya tuunatından 
ve dftnya piyasasından haberdar 
olmaktadırlar. Bu g8zel nahiyenin 
çalııkan halkını, Nahiye MüdBrft
aln, Bqmuallim ye muallim ar
kadqlann yardımı He temin edi
lea bir do radyo Yardır. 

Ay11b M. N. 

Salihlide 
Feci Bi1"' Kaza 

Muhabirimiz 1.bsan Beyi 
Kaybettik 

Salillllde p -......-11!!1 l!l!!!!!!IJllllll 

feci bir kaza 
OllDUf ft bir 
toprak çekme
li netlce8İnde 
Salibll muha
birimb lhaan 
Bey derhal 
wefat etm.iftir. 
Salihli Glr-
blzler ymda Kaz•ll" br6an li· 
apor lmlabl dea S•lllıli llrılıa
r el ı I Celil 6irlınu l1utm B. 
Nuri Beyden aldığımıı mektuba 
nuaran bu feci kasa ta ıekilde 
cereyan etmiştin 

Muhabirimiz lhaaa 8. batuula 
bir kuyu açtırmak istemİf ve bir 
kuyucu uatau çağırDıJşbr. Kuyu
ca, kuyunun içinde çalışmakta 
iken lhaan B. de içeriye girip 
kuyuJU tetkik etmek hevesine 
dOtmtlf Te kuyunun on metre 
kadar l~e girmiftir. Bu uaada 
kuyu mtltbit bir anrnlttl ile 
~kmlf ve Ilı.an Beyle kuyucu 
Mehmet Çaftf blylk bir toprak 
Jlim• altında kal....... Civarda 
buluaan ameleler bemea imd•da 
koımuılar ve toprak yıiualaam 
kaldarmıflar IMcle, ancak raaAn 
Beyin c:aedial çalrarahi'-lflerdir. 
KuJU tekrar çökmek iatidachm 
ıGsterdijiaden kazma am.U1eai
ne de~am edilememft Ye Meh
met Çawıun cesedi ~kanlama
mlfbr. lhaan B. ve Mehmet ÇaYaf 
evli idiler. ikişer çoealdan TUdL 

Salihli muhabirimiz lhaan 8., 
çalııkan ft dllrlat bir gençti. 
bu meziyetleri aay•inde kendi· 
aiai mahilille çok 1eY<lirmifti. 
lbHD B. aym zamanda Salihlide 
tOccardaa Esedullah Beyin tica
rethanesinde muhaaiplik yapıyor 
ve Bozkurt spor kulllbllolha ic:Lwe 
heyetinde bulunuyordu. 

Son Posta, bu feci 6lllmden 
dolayı çok müteessir ve mustarip
tir. Genç yaıta kaybettiğimiz 
Ihsan Beyin ailesine ve arkadaı-. . . . . 

SON POSTA 

• 
LE KET HABERLERi 

Merzifon'da Dokumacılık 
Burada Her Çeşit Kumaşlar Dokunur 
Her Merzifonlunun Bir Tezgihı Vardır 

llenifon, (Ho
mll) - ı, Ana
dolunun gilzel 
ı~birlerinden bi
risi de Merzifon• 
dur. Merzifon 
bağ ve bahçe 
Ue çevrili, gOzel 
manzaraL, temiz 
1.l'·1 iyi haYah 
bir n. ~mleltettir. 
Arariainin iaba· 
U kuneti olduk· 
ça iyidir. Ka,111, 
buğday, arpa, 
yulaf, mıaar, hq
haı Iİraatile 11j'
raıır; pek bere
ketli mahsul elde eder. DOnyaDJD 
her tarafında tanıaaa ve aranılan 
afyonlar burada yetifir. 

Dokumacılak 

Dokumacılık, çok eıkl ıam~ 
danberi burada köklqmif, genif• 
lemİf ve incelmiştir. Bugün her 
Tllrklln aeYe, .eYe kollanacağı, 
hamam takımlan, havlular, yatak 
çarşafları, peıtemallar, mendiller, 
ipekli işler, aofra takımlan ya• 
pıldığı gibi iplik pantalonluklar, 
sefirler, jakarlar ctOkunabilmek
tedir. Civar kazalar ye memle
ketin her tarafına aevkedilen bu 
..,.ıar, ueuzlak Te metanet iti
barile Avrupa metıına faiktir. Bu 
nbeplo iısizlikten ml\teesıir ol
mı7an yeglne kazalDtZ !Aerzifon-

Adana'da 
Adana ( Huaoıl ) - Şehrimiz 

Ticaret Oduı 90D lçtimaında 
mabaullbam için •ir tahmin 
blroau teaiıbae karar Yermiftir. 
Btlro, Bona, Ticaret •e Ziraat 
Odalan ile Çiftçiler Birliji tara• 
landan teaiı edilecektir. 
Adan• GllZI Pef• Mekteblnd• 

Sinem• 
Adana (Hususi) - Amerikalı 

Mia Bram tarafmclaa Guipqa 
Ukmektebine bir ainema makin..t 
hediye edilmiştir. Mektep-- bu 
makinedn iatifade ederek bftytık 
bir sinema ıalonu yapmaktadır. 
Mektepte ilkmektopler talebesine 
meccani ıinema gösterilecektir. 

Adanada Spor 
Adana ( Huıual) - Cuma 

gllall ıehrimizde yapılan lik 
maçları çok heyecanlı oldu. lık 
oyun Seyhanapor Ye Alayyurt 
takımlan araıında yapddı. Fakat 
Seyhanlılar, bir penalb cuumdan 
dolayı uhayı terkettllw T• mai
ltip addedildiler. 

ikinci maç Mersin ldmanyurdu 
De Torosapor aruında tlevam 
ettil•. lıfeniDWer o· 2 u. salip 
1.ıclilet. 
~I( ............... . 

Adana ( Hususi ) - Şebrimia 
bapiabaa.nde katild• mabk6m 
54 kiti bulunmaktadır. Bunlardan 
biri kadmdır ve lami ele Aypctir. 

M. Kemalpaşa' da 
9 Kişi Tevkif Edildi 
M. Kemalpap (Huausl) - Ma

liye tahıildarlanndan Ziya Ef. yl 
tahıilit yapmaktan meneden ve 
tahsildara tecavilzde bulunan 9 
kiti tevkif edilmit. haklannda 

ol takibata br. 

llllnl/ondare 61r • ....,.. 

dur. Dokumacılık burada bqh 
bqına bir Alemdir. San' at ve 
ticaretten ziyade bir taamll ik
tizaııdır. Her Merzifonlu, ister 
zengin ister fakir olıun mnbak· 
kak bir veya birkaç dokuma tez
gih na Ahiptir. Dokunan 91yayı 
1atmıyanlar kendi ihtiyaçlarım 

temin ve bununla pek haklı ola

nk iftihar ederler. Dokumacılık 
her Merzifonlu genç kızda aranan 
bir meziyettir. 

Meıhur Merzifonl Kara Mu1-
tafa pqa vezirliğinde 6z vatamnı 
unutmamıı, ı•hirde yollar açbr
IDlft 111 ıetirmİf, cami hamam 
gibi eıerler bırakmııttr. 

KoleJ 
Şehrin en gtııel bir 7erinde 

birçok muhtetem 
blnalan nbip 
olan Baybilha•z'm 
Ameriku Kız 
KollejJ ardır. 
Umumi harpten 
evvel zahiren ııh-
hl ft içtimai 
munenet lfleri
le uğrqan bu 
m&euese flmdl 
tek bir doktorla 
ba itine devam 
ec:B,or. Klylerl 
ıezerek tababe-
t• " çiftçiliğe 
ait fiHmler gaate
riliyor. Hastalar 

meccaDea tedaYI ediliyor. Mekte-
bin bir de hayvanat m&z..ı ...
dır. Kollejin ancak eUi kadar 
talebeai vardır. Milli mekteplerin 
gGnden gtl11e tekemmtHtl karıı· 
aında bu niabetin azalacağına 
1Bphe edilemer. Halk bu mne .. 
seselerin hakiki mahiyetini anla· 
mıı bir haldedir. Memlekette 
yalnız bir orta mektep vard.r. 
Bu da ihtiyaca klfl glirftlmllyor. 
Bir liae açılma11 için tetebbO•t 
yapılmaktadır. 

Merzifonun çok uyanık we 
olgun gençleri vardır. Bunlan, 
Türk Oeaklan bir arada toplu
yordu. Şimdi, bir 1ialkm açılma• · 
ana intizar ediliyor. 

Mehmet Giray Oğlu 

Ordu' da ilkbahar Havası 
Hüküm Sürüyor 

• 

H .. k ._. .......... Mwuz llaflnd• oturuwor 

Ordu, (Hnnıl) - Ba 1ene Ordacla .. ... •••• .. ,. 
buralarda kq havalan oldukça rete clGtlnn bir aaıslalc ftl'Chr. 
mutedil ıeçmektedir. HaYalarua Mıaar, fuulye ve patatffln okka-
bu kadar sıBsel olmw mahrukat ları içer 1mrap aatdmaktaclır. 
ıatanlan mDteeılir etmektedir. Bana rajmea ıebıe Batlerl eok 
B~acla 8 okka k6m0r 8 kUl'Ufa, Jlk-ktir. Bir okka lapanak 20 
bar hayYan 71Ud1 odun 25 kuru-
p aatılmaktadır. Her yer dmrlt- klll'Uf8t Wma 8 lmrap, PlraU 
ten bir yqillik içeriıindedir. Kab- on karata atılmaktadır. Banun 
velerde bahçe aafaa yapılmakı._ bqlıca ıebebl Hbalerla Orduya 
herku havua bqında oturmak- hariçten ıetirilmul, Orduda , .. 
tadır. tiftirllmemeaidir. 

Eskişehir' de Bir Çocuk Boğuldu 1 
Eakifebir (Huauıl) - Enelkl 

glln Akçaalan mahallelindo 11-
ğımlardan birine llç yapnda, 
Melibat isminde blr çocuk dOt-
mUf ve feci bir tekilde botul-

Giresonda Fındık Sabşı 
Cireaoa ( Hamal) - Mewalm 

bqlaaaacmdan burtıne kadar 
t•hrimiz bor .... da iki milyon 
521 bin kilo iç fındık ye bir 
milyon 77 4 bin kilo da kabuklu 
fuadak aatdmattar. 

1 
Gençlik 

Hislerinize 
Nasıl Hakim 
Olabilirsiniz? 

1 

Hlalerimiz herhanrl bir Ami
lin teairl albndadır. 

bıtıru, doıtluk, kibir n 
flll'lll', kin Ye haıet tlbL •• Yahut 
herhangi birine bot g6ribımelr, 
bir diğerini ıereflenclirmek para 
kuanmak, bir rakabetl majl8p 
etmek, bir dllfmuhjı esmek, 
bir hlyued k .. fetmek arzuau 
aibL 

Şu haldt1 aklın mu1ıarriki olma 
hiuiyyab, itidal ve ıOktmet içinde 
• daima hareketin, sözün, bajınp 
çağırmanın bu kuvveti t~nkia 
edecejini dllıtınllp bulJdan içtinap 
ederek • tahrik ve iradeyi ba 
hissiyyat ile tefrik etmelidir. 

Ancak iradeniz bisaiyabn1zın 
rehberi olacak Iİzi ihtiras ile arsa 
ettiğiniz hedefe dotra bilt ric'at •* n Ual edecektir. 

Siu bir miw: seki •• pyr .. 
tlnize ratmu kimaeyl tanıma
makta olduğunu blmim kaldıjı
nıs için mllşktil bir vaziyette bu
lunuraunuz. Arza ve ihtiyannıs 
haricinde malOmatınıza tetabuk 
etmiyen ihtiaaıınıza uymayan ııt 
bir itte bulununanm. Her iti
barla eYinizde bulunan iaunlana 
keyif Ye emrine tabisiniz. Evvelce 
ba hale karşı iğbirar ve iayan 
hi•li ile mtHehasaUı oluraunuz. 
Fakat heyhat mademki maiıet 
derdi vardır. Kalbinizi tehyiç 
eden isyan ateıinizi söndilrerek 
teılim ve itaat mecburiyetinde 
kalayoraunuz. Hissediyorsunuz ki 
yavq yavaı mukavemetiniz aza
lıyor. Seciyeniz esarete alışıyor 
ve iradeniz nlbOt oluyor. Birkaı 
uman nihayetinde artık ıiz 
biiktidar bir mevcuttan bqka 
bir ıey değilsiniz mlltevazı, falfat 
belki de sizi çal ıtaranın elinde 
çok mnıtahıil bir alet ve latidadi 
aaiiatimal edllmiı model bir me
mur kahyoraunu. 

Ba mkuta kabal etmeyiDb 
bafım11 lhtiyaaa atır boyunda
ruju albnda iğmeyioİL Ytıkaek 
mtıcadele vesaitine malik iken 
aalan ae içiu kullaamıyacakunısl 
lıkia daydujımus hiuiyyab h... 
leyİDİI, onu içinizde herglD yeni-
den gıdalandırarak hiç aldllr
meyiais. 

- • Bilinmek lıtenea liy ... 
katlme rağmen ııtırap çekiyo
rum. Çnrllk tenkidatı, h&rmetkl
rane dinlemiye, fikirlerimi, hiç 
olduldan halde bak kazanan 
bafka fikirlerin &ntlnde feda 
etıniye mecburum. Ve bütün bu 
nuklr aay, bu feoakarhk bana 
adi Ye ıerefsiz bir Jaf8YJf temin 
ec1.. bir lokma ekmek için ••• 
Artık elverir •• • diyecekıinia • ba 
bacil Yaziyetten çakınca, İDNll 
olmak, hayalımı kazanmak, cemi
yet içinde hakkım olan mevkii 
iuaJ etmek iaterim. • 

l,te merdane bir feveraa ira-
deyi luvılcımladı, ve itte irade 
ce..,:, mllcebhez ve mllcadeley• 
bam... Artık ıiziıa için onua 
kadnt " kablliyeti, lafilAk 
imdadını muhafaza etmek kala
cakbr. 

bk muvaffaldyetlerlnlzia Yer-
dlll &mitle •)'Dl harareti, •Jlll 
hamleyl ı&ıterlniz. Baht nızı •itala 
edip ıtızellettirecek preyl bal
ma11 her •akit arayacaksın. 

Bundan ıonra art.il: hep 
fnatlan lnıllanacakmıs tealbr 
l• yapacak11nıL Mubitiaiade ma
yaffaklyet lmkiaları .arAfbracalı. 
enellerl Iİze gayr kabil ı.-. 
mar ıldken bldi1elerden istife
deler temin ve nihayet kabiliy.a 
ve iatidadımda mltenaaip olaa 
yola ketfedecebiniz. Mqra l>lf 
heyecan ile hayat bulu alrhn .. 
dimataa ldareai altanda çal .... 
lradenia ıiıi eaaretten Imıtat• 
cakbr. - Ceı•ı Tn/Uı 



Siyaset Alemi 

Karşılıklı 
Bakışan Sözde 
Dost Devletler 

Amerikan donanması iki iaim 
altında bi.r bhlilc teşkil ederı Keşif 
fflosu denilen Okyanoı kuvvetleri, 
harp d~anmaaı denilen büyllk 
okyanoı filosu. 

Çin • J apon lhti1Afını11 aldıtı 
tekil H renk üzerioe keşif filosu 
•eçon martna b irinci gOnll aldığı bir 
emirle Bilyük Okyanoaa eçıldı ve 
aııl harp filosuna iltihak etti. Bu 
iltihak. birtakım manevra zaruretle• 
riod&D doğmUf olarak srösterildl. 
Mutan on üçünde eakl mevkiine 
dlS:ımeal lizımıelirken yerinde kaldı. 
B :rinci tefrinde geri ahnacajl ıöy· 

lendi. Bu mfiddet te gelip l'eçtl ve 
Amerikan Bahriye Nezaretinin bir 
karariJe iki kunotin 1934 haı.iranına 
kadar müıtorek 1>1r •urette çalıtması 
muvafık görfildü. Bu karara aebep 
olarak ik.J donanmanın bb arada 
bulunmuından büyük ta1arruflar 
doğduğu bildiriliyor. Bu 1ddia, doğ• 

rudur •e bu yüzden Amerikan haxi· 
.,esinin 400 bın dolar kadu bir isti• 
fade temia ettiği de mahakkak'ır. 
Fakat aııl bak.iki aebep, Uzak Şark
taki vaziyettir. Her bale kar~ı Aa%tr 
bulunmak latemeden doj'mut bir 
•arurettir. Bu haline Japonyada de• 
rin bir memnuniyellizlik uyandırdıtı 
muhakkaktır. Hatta denizc;Jik işlerile 
meşgul makamlar, bu hareketi, bir 
ani mey~aa okuma ıeklinde telakki 
•tmi yeı bile meyiUidir!or. Onun için· 
di.r ki AmerJkau donan111.um1a uld 
me\'kiine dönmesi Japonya ta.ra• 
fından büyük b ir alika ile temenni 
olunuyor. Fakat ne resmf ne do 
1r11yrı rumf aurette bu arzu Ameri
kan hük&aıeline biasettirilmit de. 
tildi r. 

T ilki ile kur dun karşı karşıya 

a•fip bir il.irinln uyıf nokıtuını •ez
mek Ye aonra hücuma ge~mek İfite· 

melerindeki ihtiyatlı vazıyet, burada 
aynen g 3zo çarpıyor. Yanlı1 bir 
adım, 4ki taraf için de bir felaket 
olabileceğl için baairetll davranıt 
bun dan ileri geliyor. Fakat bu bek• 
leyiş ne zamana kadar ·devam ~de• 
bilir • gerıJen ıinirJer daha ne ka· 
dar tehammül eöıtarebilir "I Buraaı 
malUm dej-ildir. - Sllre1ya 

Berlinde Bir Dayak Hadisesi 
Berlin, 23 - Merkez Fırkaaı 

ın~nauplannın yaphğl bir içtimada 
mil iyetçi aoay.aliatlerdea bir.iAia 
aabık Alman mesai Nazırı M. Stever• 
raıd·ı tahkire ve dlSvm1ye ka1kıf• 
maaı yüzünden çıkan lkargaıahlc 
Ozerino çok •ıkı tahkikat yapılmak• 
tadır. Hükumef bu hbil hldiaelerin 
tekerrür etmemesin• ray.ret •tm•k· 
tedir. 

Peru • Kolombiya Harbi 
Bogota 23 - Beş Peru byyareel 

Kolomb:ya harp gemilerine taarru11 
•taıiılerdir. Bombolar Kordoba ge-
IDai üzerine düşmü~tilr. Ko on>biya 
tayyareleri Peru tayyarolerini püs. 
kürtmüştür. Kaçan tayyarelerden 
biri.si düşmüştür. 

SON ;pos1'A 

BABİC:I TBLGBArL 

a nar 
B 

Sayfa 3 

l~~!şleri 
Genç Kızlar 
Niçin 
Sinirli Olurlar? 

1225 Bin Kişiden Mürek ep Çin Ordusu .u.~~g~:;:~.·b:;!~~io~:.ab:::: 
b H B • H 1 d •i.nir buhranları geçiren kızlardan 

ar e azlr ır a e bırkaç mektup ald ı m. 
Dün de Macide isminde bir 

Pekin 2.3 - Hup •atikçe tidda
tinl uthra;-ak deram etmekted4. 
Japon lar Nanl"ng, Peypiya v• Şao-
yansr'ı .bombardıman etmlllerdir. 

Jebo: 'ün 4ark hududundaki Japon 
alayı garbe dokru Uerle~ktedi.r. 
Japon hükumeti, jebor.deki Çin kıt'• 
aıar1Dın hüyüıc: setin .cenubun• ~·· 
kilmeainl Cin hükQmc"tine ihtar 
atmittir, 

• Ha111 BUyUyor 
Paris 23 - Japon n Yeni M1!n

çurl 'kuvvetleri, 45 biıı kitiden iba• 
ret olan beıincf Çin ordusunun ka
rargahı olan Lm Yuan'a taarruza 
hazırlanmaktadır. 35 lbin mevcutJu 
dordüncfi ordu kumandanı Jeneral · 
1'aag yu Ping diln Japon kıt'a arının 
yaptığı bir taarruzu püskürtmüştür. 
Bu taarruzda J apon p iyade• '.n;, top
çu kuvveti, harp tayyareleri, 7 zırhh 
tren• we 4 tank himaye etmektedir. 
60 bin kişiJ ;k 3 üncü Çia ordusunUD 
kumandanı, 'Çin lıattını ihata ıetmek 
teıehbüıünde bulunan Japo:a teoeb
b üsüne mukavemete haZU" bulunda· 
tunu bildirmiştir. 

225 BJn Çınn Harbe He.zır 
Çin kun~tlert 6 orda ıhalindedir. 
225 bin kif :den mürekkeptir ve iki 
grupa ayrılmıştır. B"rinei :grup 
Mareşal Çang Su Liyang'ın kuman• 
dası altındadır. 

Rusya Sovyet Hudutlarında MU· 
d•faa Tedblrlarl Alıyor 

Moıkova 22 - Mil i Müanfaa 
Kom·aeri M. Voroşifof söylediği bir 
nutukta Ruı - J:ıpon münuebatına 
temu ederek demittir ki: 

- Garp tudutlanmızdaki yaz"ye• 
tJn salahı:ıa mukabil Uzak Şark hu
dut'arımızdaki vaziyet bütün memı .. 
ketin nazarı dikkatini celbeder bir 
haf de bulunmakta deva sn ediyor. 
Ç"nle .dip 'omatik münasebatımız tek
rar hqlamı.ştır. Japonya ile münaae· 
batımız tab.i görünmektedir. bunun-
1~ beraber baz.ı Japon siyasilerinin 
bılhasaa Japon askeri Jdarecilerinin 
Rusyaya kar,ı b r harp imkii:ı ve 
hatta iüzumu1'dan açıkça babıı:ı'tme• 
terini eodiıe Uo karşı!amaktao ken
dimizi alamıyoruz. D. ~er bütün mın• 
takatarda oıdutu gibi Uzak Şırkta 
da dctitmeı: bir rulb n bütün kom· 
tular1muJa doat•n• ımOıuıseballn 
inkişafı ıiyaaetlni takip ediyc>ruz. 

B ir Hneden fazla bir zamandan .. 
beri Japo .... yaya bir edemi tecavüz 
miaakı akdıni tekU ettik. Bu teldi· 
f ,m ıt muhtelif veaiJelerlo hatırlata• 
rak tekrarladık. Bugün de lıahrJatı. 
yoruL Fakat Japonyanın harpcu va 
emperyaliat afJ.irı umumiye.al ve 
Japon hükumeti teklifimizi reddet
miştir. Bu karı,tırıcı vaziyeti nazarı 
dikkate alaTak Uzak Şarktaki Sovyet 
hudutlarının tuüdafaası için tedhir 
almal<tan ba4ka bir şey yapılamaz, 

M. Voroşilof, bundan sonraKızıl 
ordunun tealihat ve teçhlzatının mü· 
kemmeliyetinden babactmit •re çok 
alk ş!anmı~tı~. 

Çlnlllerln Bir Tekz1bl 
Şanglıay, 23 - Ş mali Ç "ndekt 

Maçukuo Oaze 1 re Beyanatta Bulunuyor 
Çin Japon lhti.&fı ve ııançukuoun istikllli meselesi münasebetile Cenev· 

ret2e, gannn en maruf adamt, Japorı mQmeaslU .M, Maçı:kuo'dur. J"ponya 
devleUer tarafından teklif edilen muhtelif projolerin hiçbirini kabul etmedi, 
Japon murabbası M. Mn.çukuo Amerika t&rikile memleketine avdet etm .. al 
için ıem :r aldı. Re: mimizde M. llaçukuonun gazetecllore beyanatta bulunuıu 
gOrUnmektedir. 

Çin . kıt'alaf'.ının, düşman terafı~a J gönderilecek ai.ihlara Ambarj"O 
ge~tiklerl halik ndaki haberler te-ksıp vaz'ından bahseden Çin haric:ye er• 
edılmekted r. ı kanından bir t, b db" ı k 
Herşey Ame lk , S.jiJıdır za u te ır n anca 
Londra tıı., r a5~a • h f"ıl Japonyaya tatbi ıc edilecetini aöyle. 

, ""1 - ıyaaı ına a , . . B • • 
Japon yaya gönderilecek ıil ablara mı9tir. u zat d~mıştır ki: 
ambargo vaz'ı hakkının Milletler - Ç n ancak topraklarım mOda· 
Cem'.yetine ait olduğunu, bu lcararıo faa içln ailiba sarılmıştır. iki mem• 
ver lmeıi i~in evve.i. taar.ruz ed.en Iekete kartı ayni muamelede bulun-
tarafın te5b~t edilmeaı icap elt ğın! mak ude açık bir haksızlık ol mi a• 
s6yleme\dedırler. Mil etler Cem ıyetı . Y 
henüz 19 lar komitesi raporu hakkında cak, mutaarrill vazıyelte bulunan 
kararını vermcın it 0 duğundan, ambargo Japonlara muavf'net et mek olacaktır. 
ve sair tedbirJer Japo1yadan ziyade Mlll Uar M cllslnln Yarınki 
Çini müteessir edecektir. Çün , j Ja· c.ı esi 
ponyanın •ılah fabrikaları vardJr. Cenevre, 23 _ Milletlu cemiyeti 
Ayni zamanda bu meaeleda Ameri- fevkalade mecl"ainin yarmki celseıi· 
kanm da vaziyet alması l zımJır. 

Nev Kronike gazetesi lngıliz hO- nin ruznameai ıudur: 
kumet nden şu suali ıormaktadırı J:ıpon bat murabha•ı M. Matıuoka, 
Fabrikalarımız harp için lazım olan on dokuzlar komitesin"n raporu bak-
şeylerl yetittirmekte devam ettikten kında beyanatta bulunacak ve fakat 
aonra harbı kanun harici addetmek o anda büyük meclis henil:ı bir karar 
neye yarar? Bütün k~v~~tlerini kom· vermemit lu:unacağından Jıponyanın 
şu b ir memleketin ut. laıtıoa haare- cemlyettan çekilmesi hakkında hiç 
den bir devlete s "ISh \'ermekte de· bir söz •Öylemiyocı:ktir. 
Yam edecek mi}'h? HükGtnet esasen Mecli•, bundan ıonra Çin heyeti 
11ilküt &tıııek ıurotile hükumetin Uzak baş ınurahhasınm nutuk'arı.nı ve ni• 
Şark işlerine pek okadar ehemmi• hayet m,,cı • reisi M. Hymana'ın nut• 
)Ot vermedi~i anlatılıyor. kunu dinliyecektir. M. Hym11na. ou 

Deyli Hıerald vazeteai diyor kit dokuzlar komiteal namına sö11 söyle· 
Herfcy Amerikanın. ha_r~ketine b.ağ• yecektir. 
lıdır. Millet!er Cem_ıyetı ııtedigi ka• Sonra fevkalade mecJia, raporu 
dar mutaarrıza yanı Japon ~·aya ~Ön• reye koyacaktır. Bu rey'er tayini 
derilecek ıilahlara ambargo koya• esami ile toplanacaktır. Murahhaal:r

1 cağına ilan ededuraan, Arnerika ıillb udece .. evet,, veya "hayır,, d yecek• 
fabrikalarının lıto~larını piyasaya terdir. Rapor kabul deildiğl takdirde 
aey)<etmelerjne manı olamıyacaktır. birer suretinin Rusya ve Amerikaya 

Bura ayasi mehafı Jindekl hıti· gönderileceğ .ne ibtımal verılmekted .r. 
baa göre 19 lar komitesinin raporu 
M netler Cemiyeti terafından kabul Japon Bahriye Nazırının Beyanatı 
ed lir edilmez ve hukuki uıuller iflaa Tokyo, 23-Japon gazeteleri, Japon 
eder etmez, hadiıenin mer <ezi eikleti Bahr.y~ Nazıranın bir beyanatını neş• 
Vaıingtona intikal ed~c ekHr. retmektedir. Nazır, bu beyanat içinde 

Ambar90 Vaz'ı demittir ki : 
Londra, 23- Harp ~d n dey]et!ere Kuada Mıınçurl Japonya için ne 

kızdan, ölümden korktuğunu an
latan bir mektup aldım. Diyor ki ı 

"Hanımteyze, evham hastalı
ğına tutuldum. Hastabğıma sebep 
aon zamanda aile mizdeın birinin 
ebediyete göçmesi oldu. O gün 
bu gün bayata kUstUm. Yaşamak 
istemiyorum. Bu hal iki ay olanca 
ıiddetilo sinirlerimi yordu. ŞimdJ 
t.skisine nisbelle daha iyiyim. Fa 
kat o kara hayal beni biç bırak• 
mıyor. Evvelce ne kadar ıendiml 
Şimdi ise .•• ,, 

Genç kızlarımız, bayatın dar
belerine mukavemet edemiyecek 
derecede hafif yetişiyor, hayab 
neş'edeıı ibaret sanıyorlar. onra 
ufak bir hadise onlara hayatın 
başka ve karanlık bir cephesinJ 
aösterince ıaşıyorlar. 

Hayal ne daimi saadet, ne de 
daimi felaketten ibarettir. Hadisa
lerl olduğu gibi görmek ll\zımdır. 
Bize hayati karanlık gösteren ha
diseler karş sında mukavemetimi· 
zi kırmaz idaremize bAkim olur
sak, kendimizi çabuk tedavi ede
riz. 

Zaman. en bUyllk hekimdir, 
en kapanmaz yara lara merhem 
ıi\ren en unutulmaz hadiseleri 
örten odur. Zaman ile hep geçer, 
hepsini unuturuz. Fakat zaman 
bu roltioii ifa ederken biz de ona 
yardım edebiliriz. Bunun içinde 
bizi sinirlendiren ba ' iseyi unut• 
mak, kendimizle meşgul olmamak, 
avunacak, kendimizi unutturacak 
meşgale bulmak lazımdır. Oku
mak, eğlenmek, işlemek en bn
yük iltiç yerin geçer. Kendinizi 
mefgul etmeğe çahıımz. genç 
kızlarım ızı asabiyete sevkeden şey 
işsizliktir. BUUin giln kendisini 
dinleyen, bütün gfin yalmz ken
disi ile meşgul olan bir insanın 
evham hastalığına tutulmamaaına 
imkAn yoktur. 

• Beyoğlunda B. B. B. Hanıma 

Kendinizi aldatıyorsunuz. S•v· 
mek bundan başka bir 'ey de
ğildir. Ruhunuzda boşluk yaratan 
bir varl ı k, sizin kalbinize girmiı 
demektir, farkına varmadan ıev· 
mişsiniz: Ayrılık bunu teşhiae 
ıebep olmuıtur. Aşıksınız tebrik 
ederim. 

HANIMTEYZE 

kadar lüzumlu Ye ehemmiyetli l1e, 
B "!iyük okyanuı'ta ve Japon mandaıı 
alt ında o an adalar da denizde o de
rece ~hemm iyetlidir. Bundan dolayı, 
Japonya bu adaları hiçbir vakit elin• 
den çıkarmıyac"ktr. 

;,:«> .. ---"<~- '-""t'S"'k .· ..,ı,;, 
~ • '..J·,~~ ' • ~,. ..... ~·~. ~~ .... ı\'a::; 
• .• - • .• r ' .-.. UZUN HiKAYE ayakta okunuverip yırtald ğını 

bilse, blllyalarından belki \'azge• 
çerdi. Bu bilgisizlik onu1 girdiği 
yolda yUrüttU, pusulaların hacmi· 
ni bUyütmiye sevketti ve niba)·et 
Naı.ıme Hanım, hergün mantosu· 
nun cebinde ınufa1Sal bir ,mektup 
bulmaya başlad : . ıl 

- Onlarm size arkadaılık 
ettiğine inansam, dilnyanın en 
mes'ut erkeği olurdum. 

göstermiyorlar. Bakalım, içeride 
de ayni heyecan devcım ede
cek mi? 

YAZAN: 

-7-
Halbuki bu tesadüfleri yaratan 

Nuıme idi. lstigna devresinden 
iltifat devresine geçmiye karar 
v rdiği için hergUn bir vesilo bu
luyor, bulöuruyor ve Orhan Bey
le karşılaşıyordu. Bazan Bedriye--
1 rde, bazan .Şehriyelerde, bazan 
Senıralarda yap lan toplantılarm 
hepsine Orhan Bey davet olunu• 
Yordu. Yine oralarda falan filmi 
•eya filan piyesi seyretmek ka· 
tarları verildiği için bahtiyar Aşık 

l~aftaların bütün gecelerini sev< i· 
1 • • (> 

bsının yan oda L çirmek imktinım 
uluyordu. · 

Orhan, ilk karşıla~malarda 

it i 
M. 1: 

eec ece ,.müşahede,. zavkile iktifa 
ediyordu. Biraz aonra Nazımonin 
glilümsiyen gözlerinden cür'et 
alarak manalı sözler söylemiye 
girittl, daha sonra luzın elino 
pusulalar aıktşhrmıya başladı. 

O, Nazımenio nası l bir .zevk 
teminine çalışhğım tahmin ede
miyordu. Taşıdığı aşkın, hiç ol· 

maısa merhamet uyand rdığım 
sanıyordu. Eski aşk hilkUmlerine 
göro merhametin nihayet muhab· 
bete inkilap edeceğin inand.ğı 

için de sevgilisinin şefkatinden 
büyiik neticeler doğacağım zan• 
ne diyordu. 

Eğer verdiği pu ulnların, şöyle 

* Nazıme, birçok mektup al-
d klan •e klasik aşkların kalemle 
çizilen snfbalan hakkında etraf· 
he bir fikir edindikten sonra 
son oyunu oynamıya karar verdi. 
bir toplantıda konuturlarken Or· 
han Beye f .sıldadı: 

- Yarın öğleden onra ynl· 
nızıml 

ÔbUrU a' ı '.t lılc ıordu: 
- Neden? 
- Evd ekiler, hep gidiyorlar. 

Hizmetçi izinli. Ben yapayalnız 
kalıyorum 

- Vah, Yah, sıkılacaksınızl 
- Sıkılmam, mektuplarmı.ı v.ır. 

- Gelip görebilirsinizl 
- Sahih mi, böyle bir ziya• 

rete izin veriyor muıunuz? 
- Tek bir dakika için, eveti 
Orhan, o geceyi uykusuz ge

çirdi. Sevgilisini yalnız baıına 
ve boş bir evde görmek saade· 
tini havsalası alamıyordu. Aynı 
z manda bUyilk saadete merbut 
zevkleri, heyecanları düşünerek 
yatağ nda sıtma nöbetleri geçi· 
riyordu. 

Erteal gOn, 6ğleden biraz 
onra, Nazımenin evi önünde idi, 

helecandan kopmak derecelerine 
gelen kalbini bastıra bastıra zili 
çalıyordu. 

G enç kız, mfisait bir yerden 
Aşığını iki üç saniyo silzdü ve 
ınır.ldaud : 

- Bunlarm heyecanı fazla! ... 
Yeniler, b iletle oyuna girer gibi 
kapıya geliyorlar, hiç heyecan 

Bu başba9a kalışlar da, 6bUr 
vörüımeler gibi, ııksık tekerrür 
etti. Orhan her birleşildikçe diz 
çökllp •tkım haykırdı., rubl ihti
yaçlarını baykırdL Bazan ağladı . 
da. Fakat biç bir gün dudak lan 
Nazımenin parmaklarından yukarı 
çıkamadı ve yine hiçbir gün genç 
kızın dudakları onun kı r saçları• 
na kadar eğilmedi. Biri ağlark n 
öbllrU dinliyordu. 

• Nazıme H., klasik aşkın nasıl 
ya adığ nı lüzumu kadar öğren
mişti. fakat umduğu kadar haz 
almamıştı, Çünkü ağhyan erkek 
onda, nahoş bir tesir yapıyordu. 
Eejİkt"ki sakalla, erkek gözünde· 
ki yaşı farksız buluyordu. Sonra 
kır sa çlı bir dam n .. seviyorum 
seviyorum,, diye bağırmasını, 

yumrukla çalınan bir keman gibi 
Urpertici görüyordu. Bu nağme, 
o tellere yakışmıyordu. 

( Akaaı nr ) 
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-r----·,-Dıinya Hadiseleri 
--.~----------------------r-
M. Hitlere 
Oynanan 

Yeni Bir Oyun 
Alman B11ş•ekill M. Hit1er, 

başv,. kilin hlikömetine h!~ 
k programma u-

""1 unu cum eden Vür· 
I • d 0 

.:rmsege . ın- tembcrg devleti 
ltttmedıler Başvekiline cev p 

\'erınek için, bir iki gün evvel 
Lir nutuk verdi. Başvekilin bu 
nutku, blltnn dilnynd işidilmek 
llzcre radyo tertibatı ahnm.ıtı. 
Yapılan hücum çok ıiddetli idL 
Bu noktadan, Hitlerin ce\'abı da 
tiddetli ve cı olmak lazımdL M. 
Hitler saz başladı ve fikirlerini 
)>irer, birer anlatmıya koyuldu. 
Bn ı r da baher geldi Ki, ilk 
evvel radyoda gayet ıyi işidilen 
~utuk birdenblrcı ke ilmiştir. Bar 
•ekil d nutkunu kesti. Radyo 
tHis b ~az.den geçirildi. Bir Arı• 

~· olup olm d ğı tetkik edildi. 
Nibay•t anla~ıldı ki radyo kablo
IU J•rden iki metr derinlikte 
bir maka&la koparılmı hr. Kab
~oyu derhal t mir etmek milmklln 
olm dığı için Batvekilin outku 
bi9 ldmH tarafınd n ı,idilmc-
mlıtir. Bu oyunu kimin Yeya kim· 
lerin oyoadıiı da hentla anlaıı· 
lamamıtltr. .. 

Amerik 'da mDstebçen her 
fCY gayet ııkı k ytlara 

... A-m-er_i_k_a_ıı_la- tabidir. Am~rikan 
gUm rilk le nn den 

Vd' Açıklık açık, ıaçık resim, 
Düşmanlıll tablo, heykel gi· 

remez. Gümrük idaresi derhal 
geri çevirir. Geçen gUn, meşhur 
Siketin kilisesinin ressam Mikel 
Anj tarafand n yapılmış re imle
rini havi kopye kollck iyonları 
Amerika'y götürlilmilitllr. Bu 
resimlerin çoğu, birtakım uryan 

. insanları gösterir. Amerika Gnm
rllk İdaresi, dünyanın en bUyük 
ressamlarından . biri addolunan 
Mikel Anj'ın bu tablo kopyclerini 

derhal geri çevirmiştir. Bunun 
Uzerine it Amerika hUkümetine 

aksetmiı, f icat o d bir ıey Y • 
pamamı,tır. Çl1nkll kanunun bu 
bahse it olan maddesi gayet 
tarihti. Diğer meb'ualı:ırdan biri· 
nin klına, bir diğer kanunun 
baık bir madde l gelmiştir. Bu 
madded , çık, açık eser, eğer 
bakik ten bir nefis an' t eseri 

i o, o zaman ithalinde mahzur 
yoktur, deniyordu. lşte bu aayc-

de, dünyaya bir cıl daha gelme· 
diii iddia olunan Mikel Anj'ın 

tabloları, Amerika'ya ithal olu
nabilmiştir. 

Fransıı Meb'uaan Mecliıl, 
ıon bütçe mUzakerclerin-

-,-,-,-0-,,,-,a-n-t-ııı de, ~Utnn dünya 
meb uıan mechs· 

Rekoru lerinin içtima u• 
ıu.oluğuna d ir ol n rekorlannı 
karmııtır. FilYakl bu toplantı, 
araya faaıla girme izin tam bir 
paıar ıllnll uat 15,30 da baıla• 
mıı Ye pazartul ıaat 22, 15 to 
yani n z r1 olar k 30 aaat 45 
dakik ıOrmllşttır. Maamafih, bu 
içtima esnasında bazı encUmen
lerin topl nıp icap eden hazırlık· 
Jarı y pmalan için 4 1aat 45 d • 
kika fa1ılaya uğramıştır. Bu fasıla 
bir değil, birk çhr. Mecmuu 4,45 
aati bulmaktadır. Yoksa umumi 

müzakerenin devamı, heyeti umu· 
miye ile 37 11aat 15 dakika tut-
makt dır. 

,.,ON POS f A Şubat 2.· 

Dünyada Olup Bitenler Kari M ektupltıfl 

A amlarının Halledeme- Bir Posta Gişesi 
• • _ Açılmalıdır 

Esrarengiz Bir Mese e Kaprllnlln Galata cihetinde 
; olduju &ibi lıtanbul cihetinde de 

bir poıta glıeıi açalma11 akı m 

anya' da Bir Köylü Kız Camdan Bir 
dada Üşahede Altına Alınacak 

A 1 m an yanın tile kııııı muaye• 
kllçlil< bir kö- nHını latiyor. 
yünde mevcut Papaslar lfcn a-
cahil bir kızca· damlarile temasa 
ğızın gö terdiği geliyorlar, sonra 
bazı tabtat hilafı kızın ancıioe 
haller, bütUn bir mllracaat edili-
h i r i s ti ya n h k yor. Yine aynı 
dHnyasını heye• ceYapı 
can içinde hıra· Kızımızı ancak 
kıyo r, Milyon· •İmiıde mua-
larca insan, J•ne etUrlriı. Te-
ı; özlerini bu kız- daYi teıebbllı 
cağın dikmiı, Ye tecrlibelerine 
bir muammanın n:ıamtz yoktur. 
hallini bekli1or. , itin garibi ıu 

Meseleyi, bu dur ki, bu aile, 
sUtunlarda, vak• bu kızı, teıbir 
tile oldukça tal- etmek için para 

sabah kaprDden geçenl r için 
faydalı olacaktır. İşlerinden ve 
güçlerinden çıkan Boğaz yolculan 
Köprilb şındaki bu ıiıeden çok 
istifade edeceklerdir. KöprOba
tındaki kulllbelerden biri l poıta 
ıiıeıl ittihaz edilebilir. 

MOtuafdinden N. J . 

Oç Dakikada Oç Lir.a 
Kızıl aıııı yapıldığı için kolu 

tiıen bir kızımızı doktor g&tilr
dllk. Şöyle bir koluna bnkb, 
Avrupa ilAca bir merhem yazdı 
Ye bizden 3 lira Yizita aldı. Bn~ 
tnn bu i !er Dç dakikada oldu. 
Na11l dakikad bir lira k zanç? .. 
Az para mı? ... Allah haıtHı ol n
lara · imdat el in. Bu Uç liray 
mukabil doktor boy bAri bir 
kOlfete katlanıp terkibi mal\im 
ol n o merhemin r~eteaint ya~ 
uydı hiç olmau hem imaliyeyl 
Türk ezacı alacak, 'hem de ben 
(150) kuruıa aldıtua llAcı 50 
kuruıa alacakbm. · 

ıilAth olarak ~ altaıyor. Binaen-
kaydetmiştik. Bu· .. aleyh ortad tam ı [ ı· 
gOn, yeni yeni harekete getire- Cevaplarımız 
h&dis olan lia:ıı bilecek bir bal ._· ___________ ,. 
vak'. Iar kartı- H rk••I heyecana dDtUren ••ı-arenglz kız ltt• budur 1 de yoktur • 
ında, bu rarlp mahiyeti bir reti laanın bir mllmesıileai ıibl Nihayet ısrar, ibram nelicoıi 

defa daha bahıimiı mevzu haraket eden bu kwn ıöhretini ve P p nan biuat kızın babasına 
olarak hyoruz. duyuyorlar, kendiıile, halile, al • mOracaab ile doktorlar tarafın· 

Hadise, esaı itibarile ıudur: kadar oluyorlar. Fakat birşey dan bu garip mahlukun mUıahe-
Alman yanın bir köyünde bir anlayamıyor] r. Ailesi, kızı uzak de ltına alınması meıelesl halle-

terzi vardır, oldu!iça ka1abahk yerlere nakilettirip muayeneye diliyor. Doktorlar bu köye yer-
bir aile babaııdır. Bu adamın razı olmıyor. Yalnu~ kendi ev- }eşecek, kııa göz önllnde bulun• 
bUyük kır.ı 1898 seneıinde doğmuş· !erinde mUınhede edilmesine duran bir cam kafeı içine koya• 
tur v halinde hiçbir fevkalA· mUsa de ediyor. Birçok merakl:• cak, bu kafeıi adam akıllı kapa· 
delik yoktur, fakat 1918 ıene• lar gelip vaziyeti gözden geçiri· yacak, yalnız nefeı alınabilecek 
ıinde, köyde bir yangın oluyor, yorlar. Gl1n1erc• uykularını feda delikler bırakılacak ve böylece 
birçok küylillerlo beraber bu ediyorlar; fasıla v rmeksiıin nö- bir kaç ay göz hapsine alacak· 
kız da yangından zarar gören· bet tutuyarlar. ]ardır. Eğer, bu tecrübeye taham• 
lerin yardımına koşuyor, fakat Hakikaten kı.r:m yemek yeme- mili edebilirse, bUtun beşeriyetin 
bir kazaya uğruyor. Gözleri kör diğini, eu içmediğini tesbit edi· ve fen fıleminin fevkalAde nazik 
oluyor, bel kemiği çarpılıyor yarlar. Fakat bu bal biç kim11e· bir vak'a karşıımda bulunduğuna 
ve alil düşüyor. Hast bu halile nio havsala ma ı·ğmnyor. Papalık oUphe kalmayacaktır. Bakalım bu 
yatağa dü~üyor ve 1923 sene• makamı, Almıın baıpeskoposuna garip tecrllbenln ·neticeai naaıl 
ine kadar kımddanamıyor, fakat emir nriyor. Doktorlar marife· çıkacaktır! 

bu sene içinde birdenbire iyi 
oluyor, ve ifadesine göre, ıifa· 
sını, gaipten işittiği bir e e 
borçludur. Bu es, ona: 

- K iki diyor, kız kalkıp: 
yUrUyor, vaziyetinde ha tahğa 
delalet edebilecek hiçbir tey 
yoktur. 

Bir müddet ıonta ayni ıe i 
bir daha duyuyor. Bu defa 

. göı'.eri aç lıyor, ond n ıonra da 
kııd birtakım tuhaf haller 
görllnmlye baılıyor. Gözlerinden 
bazı günler kan geliyor. Her 
salı birtakım hayaletler görDyor. 
Bu h l perıembc ellnUne kadar 
deyam ediyor, hayaller uzakla· 
ıırken kıı bayıbyor, iki ıaat 
kadar bu halde kalıyor, ıonra 
hiçbir ıey olmamıt gibi ~çılıyor, 
Maamafih yUcudunda bırtakım 
yaralar h ıl aluyor ki bunlar
dan kan ııuyor. 

Hiç bir doktor bu kanlan 
dindiremiyor. Doktorların bu bu
ıusta sarfettikleri gayretler hep 
boıa gidiyor. Aradan bir mUddet 
geçiyor. Kız, etrafı için tam men 
ya hancı bir dil konuşuyor. Bir 
takım Alimler mllracaat edildiği 
uman bu lisanın, vaktile Hazreti 
lsanın .. konuştuğu lisan olduğu 
anlaıılıyor. Yine aradan zaman 
geçiyor. 1928 senesine giriliyor. 
Kızcağız arbk yemez, içmez 
oluyor. 

No bir lokma ekmek, ne bir 
yudum su .•• 

Papaslar, Papahk alemi ,Haz~ 

Amerika'da Haydutluk 
Vak'aları Aldı, Yürüdü 

Yeniden Meşhur Bir Milyonerin Oğlunu 
Daha Dağa Kaldırdılar . 

Amerlk 'da haydutluk v k' • 
ları tahammül dereceıinl aıacak 
bir hadde varmııtır. Meşhur 
Lindbrg•io baıın• gelen ıon felA· 
ketten sonra biçarft adamın ikinci 
çocuğunu da elinden almak için 
yapılan tetebbUı her nasılsa 
akamete uğradı ve iki haydut 
yakayı ele •erdi. Fakat L"n J. 
berg, artık Anıerikada ken• 
disi ve ailesi için rah t ve huıur 
kalmadığını ~ördü, Avrupaya 
hiı:rete karar verdi. Bu vı.k'anın 
Uz rinden çok bir zaman geç
medi: Meşhur milyonerlerden biri
nin oğlunu dağa kQldırdılar. Ha
dise, Lindberg zad için tertip 
edilen tuzağın bir başka nev'idir 
n kurban giden Denver ilAye· 

tinin birçok mali ve lktı adi 
mile aesclerinl elinde bulunduran 

milyoner Botçer'in oğludur. Bu 
zat, karısı anne ile beraber 
bir seyahatten avdet ediyordu. 
Gece yar111 trenile Denver ıeh· 

. 
rioe Keldi, otomobiline bindi Ye 
evine hareket etti. Otomobild 
karıısile, annesi ve kendiıinden 
ba'* ka kimae yoktu. Aynı z man• 
da avdetinden ev hizmetçilerin· 
den baıkalara mall\matt r değildi. 
M. Botçer eve gclipte otomobl· 
linl a•raja yerleştireceği • rada, 
karanlık bir köşeye aaklanmıı iki 
maskeli haydut meydana çıktı, 
kadınları garajın nıtOndeki kO
çük bir oday hapıetttiler •• 
milyoner Botçero hitaben bir 
mektup yazup kadınlara verdik· 
ten sonra genç Botçeri yanlarsna 
alarak ye otomobile atlayarak 
ortadan kayboldular. Yazılan 
mektupta ıu .atırlar Yar dır: 

"Merak etmeyiniz. 60 bin 
doları Yerdiiiniz glln oğlunuz 
sağ ve ıalim ıize i do edilecektir. 
Fakat poliıle iı yapmıya kalk· 
mayınız. Lindbergin başına gelen 
felaketi unutmayı nız. Zabıtaya 
,Uvenerek boı yere Yakit geçi· 

Orduda z. Hakkı Beye: 

- Siir neşretmek m ıleiimlı 
baricin dedir fen elim. 

* H. Mubsf n Beye: 
- Mektubunuz alt oldufu 

makama verilmiştir. Tahkik t ya• 
pacaklar. 

Pendikte Drama muhactrlerlnden 
Osman Efendiyeı 

- ' Mektubunuz gazeteye gl
remiyecek cnmlelerl havidir v 
bakaretamiıdir. Neşredemedik, 
mazur görünllz. Maamafib d h 
mUoasip bir lisanla aynı mektubu 
istida halinde Dahiliye V ek Joün 
gaoderiniı. 

Takas İşi 
Hükumet Bugünkü Şekli 

Değiştirecektir __.... __ 
lımir, 2'/ (Huıuı1) - Buraya 

akıeden bir habere g8re bUkOe 
met t kaa işlerine yeni bir cer • 
yan verecektir. TUccarlarımıı bir 
memleket• tattıkları malın mu
kabili olan beyannamelerle ancak 1 

o m mleketten ithallt y pacak• 
l rdır. 

BugOne kadar Japonyadaa 
memleketimize taka1 ıuretile ır 
kiı milyon liralık ltba1At yopıldı• 
tı halde momleketimlıden Japor 
yaya pek: az ihracat yapılmııtır. 
Tacirler bu takaı beyaonamol..
rini bat ka memleketlerden ıelıD 
mallara da kullanmıılardır. 

Adnan 

receğino paraları verseydi, Lind 
berg ılmdi matem içinde bu1uıı
maıdı.,, 

Kadınların feryadı ozerlot 
I' • hldiıe, biızarur etrafa e po 11 k 

akıetmi tir. Oğlunu kurtarın 
iıteyen milyoner paralan e~ 
miye hnzır ise de zabıt ın ° 

1 • l ozr 
olmakta ye haydut arm 1~ ,t .. 
rinde bulunduğunu iddı• 
mektedir. dbelf 

Bu gidişle ikinci bir Lln UP"' 
facia ile karıılanacağıodao • 
be edilmem k 1 zımdır. 
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Para Kıralları: r Bilmecemiz 1 
j 

Mt1mleketteki Bogv uşmaya 
Fidanlıklar 

· Başladılar ~~:tn~:;ece-
Haııedenter 

Ulze ziraat husueund&ıti 

mil9kOlletlniıl ııoruuuz. 

Son Poat•'nın 
cÇlftçi• ıl ılzi gUçlUkten 
kurtaracaktır. 

Ağaçlardan edilen istifade 
bugDn o derece ilerlemiştir ki ; 
gerek Arrupada Ye gerek bizde 
ajaç yetiıtirmek; ağaçları hima· 
ye etmek maksadile cemiyetler 
teıekkUI etrniı Ye bunlar1 tahrip 
edenler hakkın<?a atır cezalar 
konulmuttur. Birçok milletler 
her ıeno ağaç bayramlan yap
mak aurellle fidan dikmeyi ldet 
edinmişlerdir. HUllıa meyvah 
olıun, mey•asız olıun her ağacın 
bir köylO için, bir k8y için ye 
bilUln bir memleket için baılı 
l>aııoı bir ıervet olduju dünyaca 
takdir •dilmittir. 

Fidan · dikme menlml olan 
fU ı:ralarda hallnmııa reıml Ye 
.busual fidanlıkları tanıtmak •e 
bu ıuretle aiaç dikmelerini ko
laylaıtırmak için bu mlle11uele· 
rla adrealerilii ııağıya yaidım : 
Bu fidanlıklar her ıcne gerek 
meccaaea •e l'erek bedelleri 
mukabilinde binlerce fidanı yetiş· 
tirip teni ederler. Fidan dikınek 
meyya bahçesi yapmak arzu 
edenlerbu mileneıelerin memur
l~nna Yeyahut bulundukları yerin 
ıiraat memuruna müracaat etmek 
ıuretile tesbiJAt ıörOt ve izahat 
alabilirler. 
1- "Resmi Fldanhklarımız,, 

A - Meyvalı Ye meyvaa z 
fidan yetiştirenler: 

lıtanbul Halkalı ve BOyOkde
re fidanlığı, Kastamonu fidanlığı, 
Bur1a Ziraat Mektebi fidanlığı, 
Ankara Ziraat Mektebi fidanlığı. 
Kütahya fidanlığı, Tarauı fidan• 
hğı, lzmir Ziraat Mektebi fidan
lığı, Konya ziraat fidanlığı, Kon
J• betediye fidanlığı, Çanakkale 
fidımlığı, Y eniıehir fidanlığı, 
Isparta g31 fidaolağı, Kemahta 
Malatya kayıı fidanlığı. 

B - Yalnız meyYa111 fidan 
yetiştirenler: 

Ankara moyyaaıı ağaç fidan
hğı, Ankara belediye fidanl ğı, 
lılanbul Yıldıı fidanlığı, Devlet 
demiryollarının Haydarpaıa, Ve
ıirhan, Gazi, Mersin, Kayaf, 
Paayan, Konya, Eıkiıehir, Boğaz· 
köprU fidanhkları, Aydın Okalip
ttlı fidanlığı. 

C - Y alnıı dut Jetlşti-
nnler: 

İıtanbl ÇaYUtk&y fidanl ı ğı, 
Erzincan fidanlığı, MustafaKemal· 
pqa fidanhğı. 

D - Y almı Amerika umaaı 
,.tııtirenler : 

Gediz fidanlığı, Denlzll mer
kez fidanlıtı, Çal fidaalığı, lıtan
hul GC5depe fidanlığı, Balıkesir 
fid nhtı, lnegöl fidaolıtı. 

H - Meyvalı meyvaaıı •laç, 
dut Ye A merika uması yetiıti· 
renler: 

Afyonkarabfaar nllmune fidan
Liı, Edirae fidanl ·tı, Kırklareli 
Pıaarbiıu fid anlıiı, Kocaeli 
fidanlığı. 

V - Limon, portakal Yesalr 
narenciye fidanlar1 yetiıtirenler: 

Gireson fidanlığı, Antalya 
fidanlığı, Trabzon fidanlığı, Rize 
Narenciye Ye çay fidan) ğı. 

2 - "Hususi Fidanhklar;;-
MDteıebbiı birçok kimseler 

tarafından tesis ve idare edilen 
lau fidanhklarda da her ıene 
lr&lliyetll miktarda Ye matlGp 

561 Banka Birden Kapandı 
Amerikanın Miıigan hUkiimeti 

dahilinde tam 561 banka bir 
hafta mllddelle ye },Qkümet ka· 
rarile moratoryum llln etmiıler
dir. Miıigan hUkftmetinln umumi 
nüfusu takriben 5000000 dır. Bu 
yeknn 561 rakamma takıim edi· 
lecek olursa yine takriben dokuz 
·bine yakan inaana bir banka ita
bet eder. Bu bal, bu kliçük aaha• 
da birikmiı olan ıerHt yekünunu 
ve yapıla ıeleu itin aıameUni 
ıösterir. 

Böyle muazzam bir mali mU
e11e1eler kütlesinin velevkl mu
Yakkat bir zaman için kapılarını 
kapamaya mecbur olmalarının 
aebebi, ötedenberi Amerika para 
lleminl birbirine dUıl\ren dehıetll 
rekabettir ve bu, meıbur Forda 
karıı ,çenilmiı eilibın bir ucunu 
1'6sterir. 

Anlatalım: 

Ford ötedenberl, bankı •• 
banıerlerin tesirinden daima 
uzak kalmak iıtemit bir adamdır. 

Onu ele alamıyan malireciler, 
birglln ııkıntılı bir vaziyette ken
disini bir klSıe baıında ele l'eçir
mek için 6tedenberl pilin kurup 
dururlar. F ord bunu bilir ve bil· 
diii içindir ki kendi itlerini kendi 
tesiı ettiti bir banka ••S1taaile 
&örilr. 

Son Amerll<a buhrana mllna· 
ıebetile F ordu yere vurup amana 
dllıürebileceklerini zanneden ra· 
kipleri ve onlarla beraber haraket 
eden bangerler bu emellerine 
muvaffak olamayınca, ona, bir 
başka oyun O)namayı dUşOndüler. 
BirgUn, F ordun Detreyt deki fab
rikalarına bağlı olan ve bu fab
rikalardan çıkan otomobillerin 
tahta kısımlarım yapan fabrika 
ameleıi birdenbire grev yaptilar. 
Bu grev, bir yevmiye ihtillfın· 
dan doğmuştu ve istenseydi, çı• 
karılmıyabilirdL 

Grev patlak verince F ord 
fabrikaları kıımen felce uğradı. 
Yeni tesisat yaı:mak için ~araya 

evsafta fidan yetiılirilir. Bunlar 
kimilen para ile aatıhr. Arzu 
edenler bizzat veya mektupla 
müracaat ederlerae ferait ve fiyat 
hakkında tafıillt alabilirler: 

1 - Edirnede Borsa kAtibi 
Sami Hey (Amerika asmaıı Ye 
armut yetiıtirir) 

2 - Tarsusta Ömer Bey 
(narenciye, Trabzon hurmau Te 
ıair meyva fidanl•rı yetiıtirir.) 

3 - Rizede Uz ıade Oıman 
Ef. (Narenciye fidanlan yetiştirir.) 

4 - lıtanbul BUyOkderede 
Y enant Ef. (Mey•ah ağaç fidan
ları yetiıtirir. ) 

lıtanbulda Ortak&yde M. 
Koh (Çam, defne, ıeni yeliıtirir) 

latan bul Ortak6yde V alil Ef, 
(Ziynet •iaç1arı yetiıtirir.) 

lstanbul T opkapıda Petrakl 
Ef. (Meyvala af aç fidanlan yetiı
tirir.) 

lıtanbul Topkapıda Remzi Ef. 
(Amerika aımaıı yetittirir.) 

S - Kaatamonunun Göl k&
k8yllnde Topçu oğlu Hasan Ef. , 
Abdi, Mehmet, Osman, Kamil, 
Hamza, Ahmet, Numan, Abidin 
Ef. ler. Numanlar köyünde Muı· 
ta fa, Mehmet Ali Ef. ler. Dokuz• 
kat köyUndo Ahmet Ef. , Emir· 
maıeker köyllnde Ahmet, Rifat. 

ihtiyaç haaıl oldu. F ord muhtelif 
bankalara baı vurdu. BanS[erler 
,oıomıediier Ye Hkl dOımanla· 
rına yere vurmak ıamam ıoldi

jine kani olarak öyle f8rtlar 
koıtular ki F ord bu tartları der
hal reddeti ve 6tedenberl Det· 
reytte çalaşan Ünyon Guardiyan 
tröst kompaniye müracaat ederek 
nezdinde bulunan bir kaç milyon 
dolarının •erilmeaini iıtedl. 

Bu bankanın mühim tedavili 
ıermayeıi Ford ile Krayıler Ye 
Ceneral Motora tirkotinin meY
duatına inhiPr ediyordu. Fordun 

bu talebini işiten bu iki ıirket de 
F ord para •lmaaın diye bankaya 
müracaat etliler. Onlar da ala• 

caklarını istediler. istenen para 
30 milyon doları geçiyordu ve 
banka mUtkUI vaziyete dOştO. 

HükGmete ınUracaat olundu. Ban• 
E erler Mitikan hUkOmcti Yalisi 

Hakkı, KAmil Ef. ler, Kırcalar 
köyilndo lımail Ef. 

(Bu ıonuncu fidanlıklarda 
bilha11a Amaaya elma11 ile 
uryani erik yetiştirirler.) 

6 - lxmit Sapancada Ahmet 
Çavuı (Mey•ath •iaç fidanları 
yetiıtirir. 

7 - Buraada bahçelerde lı-
mail Ef., Abmetafa Kestel, Cu
malıkızık, tlamamlakızık, l.ebtıy 
k6ylerinde birçok kimıeler ( her 
tUrlO mey•• fidanı Ye dut yetiı
tirirler). 

8 - Gomtıtbanede Mehmet, 
Musblfa, Emin, Celil Efendiler. 
(HertUrlO meyva fidanı yetiıtirir
ler.) _ Çiftçi 
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iLAN FIA TLERI '"ı 
1-lltnın ttlk e0tun1 satırı gaı.etenln 

ınetln yaıı11ile vaaatt 4 kelimedir. 
2 - Aynl ynıııın 2 ıatırı t aantimdlr. 
3 - Daba kalın n daha ince yazılar 

eanthn Uo hesap edilir. 
4-Sayfasına. göre lllnlar aıagıdakl 

fiatlere Ubfdir: 

Sıtvfa -1 lntl 
2 • 
3 • 
4-8. 

Diğer sayfalarda 
Son 111yfada 

eanttml 

400 Kr 
250 • 
200 • 
100 c 

60 • 
28 c 

··········••e••••········· .... 

Yilyam Komıton'un nezdinde top
JandıJar. Ve ıöyle bir karar Ye
rildi. Eğer F ord muYafakat eder
ıe, diğer iki ıirket te bankadan 
paralarını çekmiyecekler. Eneli 
kUçflk mevduat uhiplerinin pa• 
r.sı verilecek, ıonra, ıirketlerin 
haklan adenecek. Aynca, para 
ıetirtmek için de Vaıington'a 
mllracaat olunacak. F ord, bu ka· 
rann kendisine mDmklln olduğu 
kadar ıeç P.&r• Yermeyi temin 
için tertip olunduğunu hiı etti 
Te dayandı: 

Paralanma faterlm. Efer ban
ka Tereme11e lfllsnıa laUkmolun-
8UIL 

F ordun lıaaımlar1 onun ba 
derece ılddetli llaraket edeceğini 
tahmin etmemiılerdL E1Uen ban
kanın lfll11nı temin edecek ortada 
hakiki ·re tellılı bir Yaıiyıttı 
Joktu. Tekrar topludalar. Ba 
aef er karar Yerdiler: 

Halkın paralannı çekmek bn
ıusunda bankala.ra ıaıterdiği 

tebacnm nakit bubram meydana 
ıetirmlıtir. Lhım olan paralann 
s. etirilmeaine kadar Miıikan TiJA. 
yeli dahilinde bulunan blllDD 
bankalara bir hafta mllddetle 
moratorvom illnı hakkı Yeril· 
miıtir. 

Bu karar llzerino Miıikan htı
kt'.'lmeti dahillndt bulunan 561 
banka bir hafta müddetle k•pı· 

larını kapaaııılardır. Moratoryom 
mUddeti o ıuretle hesap edilmir 
tir ki mOblet bittiği gOn cumar
tesi akıamına teıadilf etmekte
dir. Pazar gllnll her taraf mutat 
llıere kapalıdır, Pazartesi ise, 

işler, 6ğle lizeri baılar. Bu itibarla 
ilan olunan moratoryom milddeti 
bakikatta bir haftadan fazladır 
ve maksat, sırf F ordu amana 

düşürmektir. Fakat o, bu dllşmao
lığa göiUs germeye Ye her ae 
pahasına olursa olsun ha11mları• 
nıa esiri mevkiine dOımemeye 
karar vermiştir. 

Almanya' da 
Hava 
Sporları 

Berlin, 23 ( A. A. ) - Almao
yadaki hava ıporları teıkilltmın 
en eakisl Ye en eıaalııı olan Al
man tayyare federasyonunun gc• 
çen sene 52 balonu, 299 mot6r10 
Ye 1200 yelkeaU tayıareal mey. 
cuttu. 

F ederaıyon meaalılnl bilbaua 
yelk~all tayyarelerin terakki Ye 
lnkifafına buretmiıae de motBr
IU tayy...,i ihmal etmemiıtir. 
MotörlO tayyareler 1932 senesin
de 1 13,000 ıeler yapmıılar Ye 
takriben 2 milyon kilomeb e me
aafe katetmiıler, yani klirrel arza 
52 defa dcnetmiılerdir. 

Rami Beyin Tavzihi 
Muhterem Efendim. 
Muharririnizle rru;ababem e~ 

nasmda KaraiÖZ muhipleri diye 
ynılan lıimleri ben ı8ylemedim. 

Muharririniz o sırada Avukat Sami 
Beyle de bonu~uyordu. Yazdığı 
iıimlerl ondan aldığım Ye bana 

atfettiğini tahmin ediyorum. Bu 
mektubumun makamı tavzihte 

neırinl rica ederim. 

( DO ıı kü nils hudan mabat ) 

Birer hlkl) • kitabı alacaklar 
Davutpa,a. Ort .. mektebl talebetıinden 

S6g Vah t, lstırnbul Kız Ortamel;tebl 
talebe&ind 1 849 Macide, Ni 9aıılafl 
kız Orta nı tobl talebe.inden 661 Gilz.io 
Bezmi, Ad.ıpazar Ort.amektebi sınıf 
A. 1. talebesinden 166 Melek, Adana 
MilU emlAk Baıkll.tibl kerimesi Şükran, 
llardfn Gazi paıa mektebi 8 Qnen ııınıf 
talebesinden Aydın, Adana Erkek 
lisesi sınıf 2 talf·besinden 109 .Ahınet 
htanbul Galata Sen beıı uva lisesi 8mcl 
ıınıf talebesinden S tkı, l\ayıeri kls 
Ortamtıktebi talebeıirıdttn 102 1'' atma 
Nuri, s:vaa kız Ortamektebl talebesin· 
den 70 Nezahet Rıu, Ankara Orta 
mektek 2 inci ıınıf talebeshı den Rirat, 
Nıgde Ortamektep talebeainden 73 
Verdi, İltanbul kıı Ortamektebl taı .. 
besinden 452 Hikıuet, lılaftlJ'81 Kualllm 
mektebi orta kıamı talebesindeıı f>25 
Ser met, latan bul kız lleeıl talebeslııdea 
290 Necmlye H:ıaan Hanım V• Beyler. 

Birer muhllra detterl ala
cakları 

Gireaon t"numarah Jandarma mek• 
tebinln OçUncU bölük ba,çnuıu BOee• 
yio Yqar, Adana Ticaret mekttbl 
8 Uncu ıınıf talebeehıden 281 Hilkat, 
Eeklıehir lise1ı S/2 talebeılnden 865 
Rıza, Konya mubtelh Ortamoktep 
birinci ıınıf talebeıinden BOsnO Jbıtt, 
lıtanbul kız Ortamektebl talelıesinden 

895 melAhat, Davutpaıa Ortamektebl 
talebesinden 178 Salıb .A'&lı., A~ dın 
B llliabmer cemiyeti tahsildarı HulQsl 
Efendi kerimesi Nezihe, Jıtan bul erkek 
liıeıi talebe1lnden 6f\9 N .. jat Kemal, 
lıtanbul kız Ortamektelıl talebeılnden 
188Neriman Nıemeddln, Jıtanbul Kuleli 
Askeri liaeai onunca 11nıftalebetıhıdea 
SU9 Kadir Bey ve Hanımlar. 

Bfrer kari alacaklar: 
Ala9ehir llkmektep faleboalnden 611 

Ekrem, Ankara erkek liııesl 9 µnea 
ımıf talebeııinden 56" Galip, Bolıı "" 
meikez mektebi talebesinden 179 Ali, 
Jımirde lkl çe9melikte u:zun yolda 
Rumi ot çıkmazında 82 numaralı ha• 
nede Raif, Arııavutköy 25 in el llkmek• 
tep talebesinden Rezzan Adnan kar
deıler, letanbul yedinci Ukmektep 
talebesinden 527 hz,ddin, Aydın 
i stasyon caddesinde Ollı.elblaar terzi· 
baMsi İsmail HnsnO, Boynk Derbent 
Uz.Um tarla k oyu llkmektep mOdürQ 
Hamdi Beyin oğlu NPcmeddln, Jetanbul 
45 inci Jlkmeklcp talelıosi ıı deo Turgut 
Bü&eyln, l.atanbul kız Ortamoktobl 
talebesinden 18.? Sabahat, lıtanbul 
44 oncü llkmekttıp 4. Onca ııınıf talebe· 
sinden S81 Tacınnisa, İııtan bu l 'kız 
Ortamoktebl talebesinden 133 Jale, 
Ankara Erkek llııeai talebeelnden 441 
Nüzhet, latanbul 44 OncU llkmektıp 
talebesinden S62 Kem ,ı, lıı tatanbul 

44 Onca llkmolt tııp ta' obesinden 274 
Nihal, Sultan Ahmette lk ncl 1 kmektep 
talebceindtn 72 t~ikret, İstanbul 44ücrt 
llkmektep talebesindeu 187 Nihal, 
lııtanbul 44 Onca llkmektep talebeıln· 
den 853 Snleyman, l11taubul 20 inal 
Jlkmektep talelleısiııden l:79 Didar1 

Ankara Keçiören mektebi dördilncU 
sınır tal>lbcısinden 80 lan.et Rı-ıit Galip, 
Ank.ıra Sanatlar melctebl lbur! 1 inci 
mııf talebesinden 61 A:ratlı Hüseyin 
HilıınO, Kunya Erkek muallim mektebl 
mOdOr muavini Hamdi Beyin ('ltlu 
Saffet Tekin, Adana Muhtelit Ortaınek• 
t ep tAlebeainden 14 Irtan, Adana H"'rap 
blihçe mahallesinde busuııi moktcp 
talebe 'n den Me' lhat Osman, Pertev• 
nlyal lıseıl talebesinden 863 ıs. Kemal, 
Betiktaı 1hllimur 32 numarada iffet 
Beyhan, Edlrne'de Osmanlı bankaeında 
MHl&n EfenJi kerlm<>si Muzaffer, 
letaubul 88 incl llkmektep t&lebeelndeıı 
50 Nu.h Nerim&n, Adana erkek lilesl 
tslel calndeu 483 HUıamettln, B"yoğhı 
dörJU-ıcU llkmektep ulebeılnden l279 
Adile llaaan, lımlr Dumlupınar mokıebl 
talebuııinden sı Nilflfer, Zonguldak 
Ortamektep taleb··ıiuden 88 Abdullah 
Ankara Erkek lilesl talebesinden 651 
irfan, Pertevnlyal lisnl talebcıılnden 
852 Cemal. BUyOkdere 8\l uncu llk 
wektep talebesinden 141 N~zib, Pcr• 
tev niyal liseei talebesinden 73 Yokta, 
Salihli bakkal R IttO Efe ıı dl k rhcıl 

Cemile, Edlrneka.pı ~ti No. Soyfcı tin, 
Ankara Gazi llk erkek nıekteb ı tal .. 
besinden 8 .!3 Hulılsl, Adana T icaret 
mektebi talebesinden 342 Cemal, 
Muallim Seli.mi Bey km Yıldız, Eyüp 
86 ıncı mektep tale lı esindon Sırtı 

A.kif, Yeni Nesil mek tebl dördUneU 
ıınıf talebesinden 80 &lib :Mehmet, 
Niğde'd• Tacir Zade Ccuu.J lhy ,., 
Hanımlar. 



8 S.yfa SON POSTA 

İTTİB T VE TBRA i 
Her hnkkı mahfuzdur. - Nasıl dolda ? •• 

................ --. ......... _ Naııl Yaşadı? .. 
Ttfrika No. 74 Nasıl ÔlJü? .• 

Garip R hl 
em urları 

Hoca zm·rTelg af 
an Kara Kema d. 

Her şeye tah mmnl derim. F • 
at böyle fena bir ıan lbnd 

kaim yayım. 
Diy rica etti... Bereket r-

ain, me ele derhal nl ~ddL 
G ni Bey hakkında fena bir 
fikir beslemiye lüzum kalmadı. 

ger Romanyadan iz.mire Uphell 
bir şahıs gelmit- Z bıta, bunu 
takip etmekte imi Cemil ve 
Rif t Bey tesadnf en bu ad mla 

ma etmiş. Bu da, tevkiflerine 
aebebiyet vermiş- Lutfi Beyle 
rkndaşları, kı 1 meydanında 

polis karakoluna merdiven koya
ra mcvkufları kaçırmak istedi· 
ler. Fakat hilkiimetin nazan 
dikkatını cemiyet Ozerine cel· 
bctmcmek için bu fikirden aı• 

geçtiler. 
Yine o esnalarda idi ki : Ce· 

miyetio tarih ve mukadderatında 
en mühim rol oynıyan bir şah· 
siyet, garip bir sur tte HDseyio 
Lütfi B~yle temas etti... lzmir 
postahanesinde ( mandapo t me
muru, H san B. ) ismind bir 
zat vardı. Tahsili kıt olan bu 
adam, kendi itimat ttiği şahıs
ı nn yanında· daim Abdülba· 
mide kUfreder : 

- Mekteplerde, hep bu zalim 
ve mUstcbit Padişahı methettik· 
1 ri için, çocuklarımı me tebe 
vermiyorum. 

Derdi. Esasen veremezdi. 
Çünkü bütçesi fa:d ma'3rafa mü· 
tehammil değildi. Lulfi Be1r, 
icabında bu ad mdan d i tifade 

debilmek için onuo çocuklarım 
eccan n mekteb aldı e H • 

ı n B.eyi. k ndiaine minnettar 
bıraktı. Bir mUddet ıonra d 
cemiyete dahil olması için bir 
bahis çtı. Hasan Bey, bu teklifi 
dinledikten eonr t 

- Fena ıey değil.. Fakat 
b n, kendi başıma iş yapamam •• 
Benim, bir ocam vardır. Hel 
on bir keı danışayım da sonra 
ıi:ıe cevap eririm. 

Dedi... Aradan, birkaç gftn 
g çti. Hasan Bey, Lf.ılfi Beye 
geldi: 

- Hoc m danıştım.. (cemi· 
yete gir. Fakat yemin etme .. ) 
diyor. 

Dedi. Tabii, Has n Beyi ce· 
miyete ithal etmediler. Sadece 
t ması muhaf .ı:za ettiler... Bu 
adnmla, Dr. Nilzım Bey de görU· · 
fÜyordu. Blitün bu mül kati 
unasında HasanB., (Hoc ı) il'" 

dan b hsediyor, onun kıymet ve 
faziletini göklere çıkarıyordu. 
Gerek Lütfi ve gerek Nazım 
Beylerde, bu hocayı görmek 
için bir merak u)·andı. Onunla 
görli~mek i tediklerini Has n 
Beye söylediler. 

Hasan Bey: 
- O, gayet mllnzevl yaşnr •• 

f 

( Cavutı qbn ) içti aında buluna Ye 

aonraları Sercz · jandarma kumandanı olan 
Kemal Beg 

( YDzbatıldıı: l"ff l ) 

talar. Hasan Beyi tasbir eden bu 
garip ruhlu hocanın (lzmir telgraf 
memurlarından, Kara Kemal B.) 
denilen bir adam olduğunu an· 
ladılar. 

Kara Kemal B. •• bu şahıs, 
baki.katen herkesle görüşmiyor .• 
bUtiln hayatı evi, va:zif esi, tenha 
bir k hve köşesindeki nargilesi 
arasınd çizilen bir mOselles için· 
de geçiyordu. 

Kara Kemal B. Lutfi Beyle 
temas etmek istemedi. S dece 
Dr. NAzım Beyle gör~meyi ka· 
bul etti... Uzun ve yağh saçları. 
derinden b k n hiddetli gözleri, 
menfi bir mana ifade eden nbenk· 
sU:. çehresile insanın k lbine l'şfi .. 
tücll bir tesir veren bu dnm, 
N um Beyle kahve peykesinde 
bağdaş kurarak narğile içerken 
karıılaıtı. 

Nazım B. onda bir mllmtad· 
yel aradı. Fakat medrese hayatını 
kolaylıkla hazmeden bir ofta ru· 
bundan başka birşey bulamadL 
Böyl olmakla beraber, Kara 
Kemal B. doktor Nazım Beyin 
kalbini kolayca avladı... Bu zeki 
adam, kendisine ( tütüncU Ya kup 
ağa) diye tanıtılan bu çenber sa· 
kallı, pejmürde kıyafetli, göste
rişsiz adamın, cevval ve azimkAr 
gözlerine bakarak bu çehre ve bu 
kıyafetin arkasında bUsbiitün baş• 
ka bir şahsiyet olduğunu anladı. 
Ona göre davrandı. Her şeye ka· 
dir fak:ıt kuvvetini pahalıya sat• 

Bu 

F 

mak istiyen bir adam tavru ldı. 
Bir saat kad r sUren bu mUIA· 
kattan sonra bu iki garip ahsi· 
yet, birbirlerini çok iyi t nımış 

e anlnmışlardı. Birbirlerinde, ne 
man buldular?. Na ıl anlaştılar ve 
bağdaşt 1 r?. Bu, ebedi bir sırdır. 
Yalnız al Om olan bir şey varsa, 

Kara Keınal B. meşrutiyetin il .. 
n na kac!:ır cemiyete girmekten 
istinkaf c:tmi • böyle olmakla be· 
raber, Lki defa daha N zım beyle 
,..,üUkr. ~ ederek ona, bazı dersler 

:rmiıür. [Bil hare cemiyetin en 
uühim rllknDnll teşkil eden bu 
il:i d mı birleştirmiye esile olan 
mandapo t memuru Hasan Beye 
gelince.. bu zat ta (hoca ı gibi) 

meşrutiyetin il nına kadar cemi
yete girmemekle beraber, inkı• 

1 pt n onr Midilli, Edirne pos• 
ta mUdUrlüğU, İzmir müfettişliği, 
(Rana B.) [1] e vekAleten lzmir 
posta ve telgraf mUdürlUğüne 

ntlamıı.. harbiumumide evvelA 

Şehremaneti umum mllf ettişi, 

sonr d . iaşe mlldürll olmuş ve 

nihayet vasi bir salahiyet ve açık 
bir bono ile İzmire gelmiş.. (İzmir 
ve havalisi i şe mUmessili) namı 
ve (Kara oğlu Hallan) firması al· 

tında bllylik işler görmüş ve 
milyonlarc lir ile oynam. tır. 

(Arakası var) 

[I) inhisarlar vekili Rana 8. 

....,OPERA'da 
Kemali muYaffakiyetle 

gösterilmekte olan 

DENİZ 
KAHRAMANLARI 

mükemmel Fransızca sözl il 
filmindeki dalgıçların denizin 
dibine dalmıılo.rı sahnelerini 

göreceksiniz. 
Baş rollerde: 

TONY BORDELLE ve 

GRAZIA DEL RIO 
ilaveten: Mickey Mouae ve balihaz r 

... _....... FOX dü ıya bavadialeri. -.."'3 

GENÇ ı IZLAR KLÜBÜ 
aed els im Boot 

Sinemasma 

smema yıldtzları 

G AVE 
y 

muzafff·rnne mm affakiyetler kazo.n<lıklan 
• 

kimse ile görüşmez.. maamafih, 
bir kere cndisine &öyleyim. il 

D di... Bu csr rengiz adam. Bllyllk "·e parlak UFA kom disinde görUnüı v candan alkışlaymız. 
tabii ötekilerin daha ziyade me· flfl\eten: Halihazır Po.rnrnount <l linya ha.vadi leri. 
rak nı tahrik etli .tahkikat yap- ~~·' Bugün saat 11 de enz lath fiatlarla matine 41aı~ 
-==============-::==~==~ 

e 

Birgi' de İki Asırlık 
ı Bir Türk Şaheseri 

1175 Senesinde Yapılan Çaktr Oğlu 
Şerif Ağa Konağı 

177 • nelik Çakır o lu Şerit 

All Ağa konağı 

Birgi, ( Hususi ) - KUçllk 
Mendires havzasının e ki mede
niyet merkezlerinden biri olan 
Birgi bugün Ödemiş ka:zasıoa 
bağlı şirin bir nahiye merkezidir. 

Otomobille Ödemişten Birgiye 
on beş dakikade vnrıhr. Bozdağın 
eteğinde v büyük şirin bir dere 
içinde bulunan bu belde Aydın 
Oğulları zamanında hiikümet mer
kez~ Osman Oğulları zamanın• 

da vilayet merkezi olmuı anlı 
bir tarihe maliktir. Aydın ve 
O man Oğullarına &it pek çok 
sar vardır. Bilgili ve kıymetli 

mndnrn Fikri Beyle ıanatikal n 
g zerken resmını gönderdiğim 
eski bir TUrk evinin kapısı 6niln 
geldik. Fikri Bey: 

177 Ytlhk bir ev 
- Buyurunuz! ize 177 yıllık 

bir Tilrk evini gezdireyim! dedi. 
Dllşmanlar Birgiyi yakarlarken bu 

kıymetlf evin bulunduğu ıemt 
her nasılsa ateşten kurtulmuştu. 
Evi gezdik. Bu ev büyük bir 
konaktı. g niş bahçe i ve ofaaı 
müteaddit odal n v rdı. Tilrlc 
mim risinin ş bea rlerindcn ~ 

dolunacak kadar aan' tkar na 
yapılmı§b.. Her oda ve salonun 

tav nJan yrı ayn eklll rde v 
g çme idt Aradan 177 sene geç
mesine ve bntnn bakımsızlaklar 

rağmen boyalar solmamış, tak
dirlere ayan bir haldedir. 
Tavanlarında Knçnk Mendireı 
havzasının ye- r-......,... _ _,,-,-,...,_ __ 

tiştirdiğ umum 
meyvaların şe· 
killeri madeni 
boyalarla ter• 
sim edilmiştir. 
Müdilr B. ko
nak hakkmda 
ıu malumatı • 

erdi. 
Konak Nasıl 
Yapılmı• 

-"Bu ko
nak, Çakır oğlu -~--.:._-.1..o~:JL:.;;lJL.!!J 

Ali Ağ tara· 
fmdan J 175 

Ç kır oğ1u Ş 
rlf Aijanın t 190 

hicri senesin· tarlhlnd yapıl-
de inşasına baş· mıf ulu boya 
lanılmış ve r sml 
inşaatı ile boyası ve sıvası Uç 
sene devam etmiştir. Nakkaş ve 
mimarının isimleri teshil edilme-

miştir. Şerif Ali Ağa, 1205 tarihin
de vefat etmiıtir. O t riblerde 

Birgi' de pek revaçta olan dibağlık 
Şerif Ali Ağanın san'atı imiş ve 

parlamasına da dibnğlık sebep 
olmuş, kendhıinio Birgi'nin kadim 

ve sil banedauından olduğu d 
rivayet suretile nakledilmektedir,. 

Konağ n bir köşesinde Çakır 
oğlu Şerif Ali Ağanın 1190 tll'" 

ribinde yapılmıı ulu boya bir 
resmi vardır. 

Bu güzel Türk ea ri ln
kılôpt n beri iyi mub faza edil

mekte ve her :ıiyaretçiye açık 

bulunmaktadır. • M. N. 

AJ::ıs::::!ll:~:::S-IL!J!D> Dünyanın en meşhur tenoru .---... ~-lmQıııı. 

Büyük yıldızlar grupu arasında 

• 

Şayanı hayret filminde taganni ed .. cektir. ~&;ijıısm--rl 

BugUn Cimi 
matine}e 

MA 'e 
ARMAND BERNARD • 

LOUIS TRENKER 
tarafından tem il edil~n 
Fransızca munzznm film 

CALiC A CE HESi • • devam etınektedır. 
1 Av~ton: R dyo dünya hav disleri 

Bu akşam 
21,30 da 

lstJn&uf Brlrdltfst 
~ehirTıyatrosu 

111111111111111 

l llLlll 
111111111 UMA 

Matbuat Cemiyeti tarafından 
tertip edil n 

t933 
Matbuat 

ALMANAGI 
arın 

şam: 
B R ve J O S S E L 1 E G IE L Paris Komedi Fran~ez 

R. K. O. dUny ha adisi. Y rlerinizi evvelden temin ediniı. T elcfon: 40690 

çık tı. Her ki' açıda bulu tur. 

€~tlnE~B~~fS~ ~~~;:;::;p. F io.u ı ıır dır ..... ~..,, 



9 Sayh 

A.BMET REİS 
Yazan: Piger Melon ---•---·" 

Evveli Sevindi 
B·rdenhire Işık Söndü Ve Mark~zle 

s·yahi Arap Başbaşa I<a dı 
Ahmet reiale siyahi zaptiye 

amirinin içeriye girdiklerini gör( o 
M rkiz Di Kaslro, mahiyetini ta
yin edemediği bir endişe içinde 
ayağ kalkıp ıelaınladı. Hizmet
çiler uzakl §tırıldı, bUUlıı kap lar 
kap ndı vo Ahmet r i Markize 
dönerek: 

- Madam, dedl Şimdi der
dinizi bu zata söyliyebilirsiniz. 

Bunlan söylerken de bir elini 
&aptiyo amirinin omuzuna koy
muttu. Fakat siy hl •dam. bir 
ıey anlamamıştı. Zira Ahmet 
reis ltalyanca konuşuyordu. 

Fakat kadmın bu ıöıleri du-
7ar duymaz bilylik bir sevinçle 
yerinden fırladığ nı ve kendisino 
doğru geldiğini görUnce memnu· 
niyetine payan olmadı. 

Markiz cenapları dertlerini 
dökmek ve bunlar için bir şifa 
bulabilmek nmidile zaptiye amiri 
Mehmede doğru ilerilerken Ah
met reis le bir tarafa olurmuş, 
çubuğunu telfendirmiştf. 

Şimdi Markiz di Kaıtro şiş· 
man aiyahfye ardı, arkası gelmi
yen bir §eyler anlatıyordu. Fakat 
ıenci edam, bUtun bu dinledik· 
lerinden bir şey anlamıyor ve 
müteeı iraoe ba~ını sallıyordu. Bu 
•.rada nasıl oldu. bilinemedi. 
odanın ışığı birdenbil'• aCSodü YO 

Markizle siyahi arap yanyana 
kaldılar. Ahmet reiı ortadan 
kaybolmuıf,u. 

• Ahmet reiı birçok koridor 
ve ıalonlan geçtikten sonra cep
lıesi denize açılan geniş pencereli 
bUyUk taraç.aya gelmişti. Uzak· 
taki sahilde gö:ı. kırp·ıan alhn 
noktalar, körfezi çevreliyen eY• 
lerle cezairin muhteşem sarayla• 
rını aydınlatıyordu. 

Limnn tarafından ise soya 
düşen ay ıtığı donuk parılbla 
akisler yapıyor, ortalıkta bir fı
ıılh kadar bilo hava hareketi du
yulmu:yordu. Aras ra, diğerlerin· 
den daha büyük bir dalga, sahilin 
kumları üzerin yayılarak genif 
bir nefes gibi yayılıp dağılıyordu. 
Herşey ıa~indi ve etrafta karan• 
lığa sinmiş kuvvetli bir deniz ko
kusu Yardı. Genç korsan, tara• 

ı SON POSTA 
Ynml, ~iyaa?, Handı. Ye Halk 

ıareteei 

ldtare ı lıtaol>ul ı El\f Zaptiye J. 
Çataltıı,me ıokağı 25· 

Telefon ı latıwbııl • 20203 
Poıta kutuııuı Jetımbul - 741 
Telgrafı letanbul SONPOSTA 

ABONE F1ATI 
TORKlYE ECNEBi 

t.400 Kr. t Sene 
750 • ti Ay 
400 • a " 
UiO • 1 .. 

·~iCOl<r 

•400 • 
800 • 
300 • 

Gelen evrak geri verilmez 
lllol&rdan mH'ullyet ahonıaa 

•••ap için meitupl ara (6) kaıuılu 
ouı illnıl lAıımdır. 

4.drea de.tittlrllnıul (20) kDl'~tuı. 

Gar..temfad• c•"•,. , .. 1111 •• 71111lu._ 
'-auı. .._lılan aalıhu ", .. •t•atae 

•htlı. 

çanın taş komejine dayanarak 
uzun. uzun denize bakb, vakit 
henüz erkendi, ay yükselmemişti 
ve fokla beraber çıkması mu
tat olan serinlikten ~henUz eser 
yoktu. 

Yalnız bazı evlerin damların
da, beyaz hayaletler halinde bjr 
takım kimseler dolafıyordu. Bun· 
far, gündüzleri görfinmekten sa
k nan ve gecenin karanlık örtnsn 
albnda bir parça hlirriyet ve ha· 

reket bulan kadınlarda. Gak yn
zünde, aya doğru koşar gibi gö· 
rünen alçak buiutlar vardı. ilk bu
lut parçası ay n Ostnne yayılır ya· 
yılmaz gök yüzünlln rengi inci 
berraklığına büründü, gölğeler 
daha mavileşti ve Ahmet reis 
olduğu yerden kımıldandL 

Elinde tuttuğu ufak bir lAm· 
ba ilo yolunu aydınlatarak gü
lüşme ve konuşmalar işittiği mut
fak lnımına indi. 

4 Arkan yar) 

iki Hizmetçinin İşlediği 
Feci Cinavet 

Bunlar, Hanımlarına Hiddetlenerek 
• 

ikisinin De Gözlerini Çıkardılar 
Maruf bir doktorumuzun de- I 

diğl gibi bütün insanlarda az, ••~• 
çok delilik eserleri vardır. Bu 
delilik kendini göstermek için 
maaleıef bir vesileye bakıyor. 

Geçen gUn, Framanın Man i11ml 
verilen şehrinde iki kardeş hiz· 
metçinin işlediği cinayete bakı
lırsa, bunların da deliliklerini 
göstermeleri için ufak bir hAdi· 
senin vukua gelmesi kafi olmuı· 
tur. Bu hizmetçiler Kristin ve 
Lea isimli iki kardeştirler. Madam 
Lanselen iııminde bir kadının 
hizmetinde bulunuyorlar. Madam 
ile kw o gUn sokağa gitmiıler, 
akşam geç vakit olduktan ve 
karanlık bastıktan sonra eve 
dönmüşlerdir. Bu ıırada, bir 
dikkatsizlikleri yüzünden evin 
elektrik tesisatı bozulduğu ıçın 
Kriıtin ile Lea bir mum yakarak 
yukan kattan aşağı lniyorlarmış. 
Madam Lanselen hizmetçileri 
görllr görmez dehıetli bir hid· 
dete kapılmış, iki kardeşi tedbir
sizlik ve zarar vericilikte ittihnm 
etmiştir. Bu sırada, iki kardeıten 
Kristin birdenbire kendini kay
bederek madamimn üzerine ahl· 
mış, tırnaklarile yüzUnU, vllcudu
nu yolduktan sonra parmaklarını 

sokup iki gözUnU birden çıkar• 
mışbr. Bu sırada, Lea' da kar• 
deşioden cesaret almış ve mat
mazelin Uıerıne hücum etmiş, 
o da onun gözlerini çıkarmııtır. 
iju yaptıkları kafi gelmiyormuı 
gibi, mutfağa giderek satır ve 
bıçak almışlar, hanımlarının •U· 
cutlarım delik deıik etmiıler ve 
işkence içinde öldilrmüılerdir. 
Şimdi bu iki hizmetçi do gayet 
ıakindirler ve yaptıkları hare• 

KaUI kardefler •• cinayet yeri 

ketten dolayı hiç piımanlık gös· 
termiyorlar. Y akalamp adliyeye 
götUrilldOkJeri zaman, bir avukat 
tutmak isteyip istemediklerine 
dair kendilerine ıual sorulunca 
fU cevabı vermişlerdir: 

- idam edileceğimizi biliyo
ruz. Avukata ne IOzum var. 

Bunlar gibi, acaba, ne kadar 
deli aramızda ıerbest dolaııyor, 
dersiniz? 

Bir ReklAm Davası 
DUn birinci ticaret mahkeme• lf~~~~T~A~K~V!!!!!J~M~~-~~, 

ıindo bir reklam davasına haı· -
Janmııtar. Davacı Airi ilanat ıir• CUMA Kuıa 
keti milmesaili f uail Efendidir. 24 ŞUBAT 933 109 
lddiaye göre Galatada 1alon kar
ıısında Firenkyan hanında komis
yonculuk yapan Mığırdıç F erenk-
yan Efendi bu şirket mllracaat 
ederek reklam yapdırmıı ve 500 
lira borçlanmı ve borcunu ver
memiştir. Muh keme ıahit celbi 
içia talik ediJmif lir. 

Aabt Ruınt 
13'1 10 • Şubat • 1348 

Şubat 2.t 
!211 

l rrl'tt'l'e Ptf: t met! hrafından Gul 
O:ı.. ne hediye edile:s ~.serin tereıım .. , 

ANAKKALE 
- 219 - Yaıan: Ceneral Oglandftr 

Artık Zafer iyiden İyiye 
Yakınlaşmıştı 

Sabah ıant 6130 dan sonra 
Jeneral Ce,,x Jeneral Mooash li
vaunın 971 rakımlı tepeye hil· 
cum etmesini emretti. Fakat A
nısturalya tabur kumandanları ef.. 
rnd n son derece yorgun oldukla· 
nm ileri sürdlller \e hUcum emri 
bilmecburiye geri alındı. 

Binaenaleyh saat sekize doğru 
971 ı·akımh tepeyi 7 ağustosta 
zaptetmek Omidi kalmadı. Bir 
milddet sonra Jeneral Cox, Ghur
ka taburlarının biribirinden çok 
uzak mesafelerde bulunduğunu, ve 
Q tepelerine Yltıl olmalarına im
k4n kalmadığını ye Jeneral Gohna
ton kuvvetlninin de Conkbayırını 
henllz zaptedemediklerinl haber 
aldı. Bütün muharebe planlannın 
altnst olmak te~likesinde bulun
duğunu enlıyan Jenoral Cox der
hal karargAha mllracaat ederek, 
Türk takviye kıtaah yetifmezden 
evvel Q tepesile Conk bayırını 
zaptetmek için Jeneral Godley'in 
ihtiyatta bulundurduğu 39 uncu 
livayı ileri sürmek müsaadesini 
istihsal etti. 

39 uncu liva kumandanı bu em
ri aabah saat 1 l de tebellüğ etti. 
Auckland taburları Ağılrlere'ye 
çekilmiş olduklan için, Conkba
yırma doğru başka kitaatm ileri 
gittiğini geremiyen kumandan 
Cayley evveIA Ağıldere'ye gitmi· 
ye ondan sonra da ıırt boyunca 
ıimale dönllp Q tepeıioi zaptet
miye karar verdL 

Biuat latikşafatta bulunmak 
lateyen Cayley Rododendron sırtla· 
nna doğru tırmandı ve yeni Ze
IAnda efradının bu sırtları işgal 
etmekte olduğunu gördü. Burada 
kendi efradım da istiap edecek 
yer bulunmadığından doğruca 

Ağılderenin yatağım takip ederek 
çiftliğe gitmiye karar Yerdi. Fa
kat jeneral Cox'un kararğahma 
avdet ettiği vakit bir ıuitefeb
hDm neticesi her dört taburunun 
da cenuba, Çaylakderıe'ye doğru 
gittiklerini haber aldı. Bunları 
geri çevirmek için derhal emir
berlerini scvkettise de 7 el Glou· 
ceıtershııe tabhru bulunamadı. 
Diğerlerinden ise ancak bir ta
burun yarısı akşam saat dörde 
doğru Ağıldere'ye vhıl oldu. 
MUtebakiai de karanlık bastıktan 
ıonra gelebildiler. Ogün fazla 
bir ıey yapmak ka', il olamadı ve 
7 ağustoı günll boşu boşuna 
geçti. 

Conkbayarının Zaptı 
23 ağuıtoı akşamı jeneral 

Johnıton aab ha karıı ıaat 3 te 
Conkbayırına tekrar taarruz et• 
meyi kararlaıtardı. Fakat bficum 
saati geldiği halde taburlar be
nllz bazırlanmamıılardı. Ancak 
ortalık ağanrken efrat urtlara 
doğru llerilemiye başladı. 

Bir glln evvelki tecrllbeye 
nazaran bu taarruzun da pek 
pahalıya malolacağı tahmin &dil
melde ve her dakika ilerideki 
ıarp tepeden kurşun yağmuruna 
intizar edilmekte idi. Halbuki 
dllşman tarafından tek bir kurıun 
ablmadı ve efrat sırtı hrmanarak 
salimen tepeye vasıl oldular ve 
hiçbir Türk a kerimı les dnf 
ed miyerck havrctte k.ı.l<l.lu. Bi
raı acnra da W d in" ton tabur\1-

nun iki 
kazmıya 
bunların 
mOdafaa 
ladalar. 

b5lnğtl tepede ıiper 
Ye mlltebaki efratta 

arkasında ikinci bir 
hattı te.iı etmiye baı-

Efrat gayet neielidi. Artık 
zaferin pek yakın olduğuna kani 
bulunuyorlardı, fakat bu neşeleri 
çok sürmedi. Türkler her ne se• 
bebe mebni ise yalnız Conk ba-
y:rından çekilmişlerdi. Sağdaki 
Battleship ve soldaki Q tepe· 
leri Türklerin elinde idi. Ortalık 
tamamile ağarıp ta buradaki 
kıtaat meseleyi anlayınca derhal 
her iki taraftan da lngilizlerin 
tızerine şiddetli Ye isabetli bir 
ateı açtılar. HenUz bu ııradı 
tepeye brmanmakta olan 7 inci 
Glouceaterahino taburu bu ateıc 
tamamilo maruz kaldı ve pek 
ağır zayiat verdL 

Birkaç dakika içinde vaziyet 
tamamile değişmişti. Sağda bu
lunan Jeneral Cox'un taarruz 
kollarının bu ıırada Q tepeai 
ile 97 l rakımlı tepeye hücum 
etmeleri lıizımdL Halbuki bunlar 
hedeflerinden çok uukta bulu• 
nuyorlardı ve Türkler de bUtün 
ateşlerini Conk bayırına temerkUz 
ettirmekte idiler. 

Tepede birleşen iki bölnk bu 
ateşin karşuıında hemen hemen 
son neferi de ölilncllye kndar 
mevkilerini muhafaza ett:Jer. Sağ 
kalan birk«ç kişi de zor kurtula• 
bildiler. Bunun Dzerine saat do
kuza doğru Tnrkler aııl hatta 
yaklaımak istediler fakat Kolonel 
Malone diğer taburların bakiy .. 
aile mcvkiini muhafaza etmiye 
muvaffak oldu. 

Rodadendron ıırtlarmda en 
ufak bir hareket derhal milthiı 
bir ateşle karşılandığı için Kolo• 
nel Malone takviye kıtaatı gön
dermek kabil olamıyordu. 

( Arkası -var ) 

==-
RADYO=-= 

24 Şubat Cuma 
lııtanbul - ( 1200 metre} 18 Ke• 

ma.l Niyazi B. ve arkada.fları, 19 Or
kestra, 20 Bolkis H., 20.30 H.ınıınlar 
eaz heyoti, 2l.3J Or cstrnt aj"ns ve 
borsa halJeri, saat ayarı. 

Ankarn - . ( 1538 metre) 12,SO 
Ankara Palas orkestrası, HU 7 Halk 
konseri, 19 saz (lfşak faah), 19 11jana 
haberleri, 19.lö h rem Zeki B. tara
frıdan koma~ konseri. 20 Fr. ders. 

Varşova - (1411 metro) Hi.55 
p'A.,, 19.:!5 piyano konseri, 21.20 l•'il
harmonlk konser (Vober, Br.ı.hms, z • 
dor, Vlnniask.y), 24 caz. 

Peşte - (550 metro) 18.SJ Sl• 
gan musikisi, 19,50 Betli filmhrdeo 
parçalar, 2').35 opera tomıili, 24 ptik. 

Milnib - (532 m_t>tre) ıs kon· 
86?1 müsahabe, 20.05 piyano refaka• 
tile tar kılar, 21 Orkestra koneerl, !.2. 10 
fantnzi bir rıt>,r yat •im Franken 6t ~ 

tein a Scbloı;ı;> 1 
Viyana - (517 motre) 17.60 ln• 

glliz e11crlorinden tag!i.nnlll ltoosor, 
ıo ınüsababeler, 2>.85 p:yano kt>maıı 
konııorl, 21, l U (Das Goricht im , cha· 
uorturn) lııimU büyük romantik piy~ 
al, mUeaL&bo\er, 24 caz. lagannili. 

Pra~ - (487metre) 18. 10 konser,' 
r.ıOS3habe, 19.30 t:akeofon kon•ert1 
19.5 l bando mııziha, 21.lö Vagı er'in 
Siogfrlod) operasından ut.un parı;a ar1 
2..!.41) m:ısalı:ılıeler. 

Bilkreş - (394 metre) 13 plak, 
14 keu, 13 r yo orkcstra•ı, ı9.~5 
keı.a, ~O.•lu m ııı .. !ıaboi ın.ı&lkı, , 21 
Sonfon"l· konie:-. 

Brcslnu - (3-5 mctrfl) 17.4 ı ı.on• 

ser, mcts:ı.iıabı!, 2u.SIJ B1:trH'l d ı. en· 
ser, ıııOs:ıt. b , ~L. 15 Trio ı J, muti· 
k i, ıı3.o0 B' r.:nden koı ser. 
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İSTANBDLDA: 
[!!_r Ölünün Hitlra Defterind;.;-J 

1NGİLİZ CASUSLARI 

Casus Kadının Silihı 
Greta'nın Y egine Silihı; Muhteşem 
Güzelliğinden Ve İşvesinden ibaretti 

- t9 

Oteld•kl odamıza hemen ber 
.ıaman artık gece yar111 gelebill· 
yorduk. lıtanbula hcmD• hiç bir 
mektup yazmamııtım. Mektubu 
bir haberle sıöndermek için epeyce 
beklemiye karar vermlıtlm. Buna 
mukabil Greta iki ı•ceyl atlat· 
ruakıızm muntazaman ve aık aık 
uıun mektuplar yazıyordu. 

Greta'nın bu hareketi dikka· 
timden kaçmıyordu. Dikkat edi· 
yordum. Caauı kadın mektupları 
ta lıtanbuldan dHte halinde ge
tirdiği mükemmel partimen ki· 
tıtlar Uz.erine yazıyor ve imzalı• 
yordu. Yazılmıyan beyaz kııun 
l\zerine de latanbuldan tırnak 
cill11 diye getirdiği beyaz ve 
.. rarengiz ecı.a ile ayrıca blrıey· 
ler ilave ediyordu. Metuplarını 
kat'iyen P.Osta gişesine götürmD· 
yor, bizzat pulladıktan ıonra, 
sokaktaki poıta kutularmdan bi· 
rlne atıyordu. 

Mektuplarm devamı, endlfeml 
arttırmıya baıladı. Mutl~ka bunda 
da korkunç bir sır vardı Ne 
oluna olıun, bir defa Greta'ya 
bunu ıormaya karar verdim: 

- Madam, dedim. Siz bu 
mektupları nereye yazıyorsunuı ? 
Bu devamlı muhabereyi ben ha· 
yıtımıı için tehlikeli görOyorum. 

Bu a6ılerim Greta'yı biç mem· 
nun etmedi, yilıli kızardı, asa
biyete kapıldı, fakat hiHiyahnı 
bana iıhar etmek istemedi. Sa· 
dece: 

- Alellde mektup, dedi. 
Greta beni de atlatıyordu. 

Alellde mektupları, kimyevi bir 
muamele yapılmadan, kat'iyen 
ıörUlemez, okunamaz olan Hrar
•ngiz mOrekkebile, niçin yazmıya 
ltlzum görQyordu ? Fikrim bulan• 
mıya, bu aırlı dDğUmO mutlaka 
~öımiye karar ·nrmi9tirn. SHimi 
kıaarak, çok aamimt bir eda ile: 

- Mister ( Kened )e mi yazı-

Jonunuz? 
Greta ıakhyamadıtı bir tellfla: 
- Hayır dedi. 
Ben aldırmadım. Seıimi bir u 

k11tım: 

- Miıter l Corc ) a mı ? 
Greta bu bahıin uzamasından 

canı sıklldıimı 16steren bir eda 
ile: 

- Değil canım, bir arkada
ııma yaııyorum, dedi. 

Greta'nın bu cevabı ve bir 
nevi manevi iıyanı beni tamamile 
lrnıkulandırmıştı. Ne oluraa olsun 
hu iti bir a•ce tetkik ederek 
anlamı ya karar verdim. Fakat 
bunu Greta'ya bi11ettirmek lıime 
a-•lmedi Onun ıon verdiği ( Bir 
arkadaııma yazıyorum 1 ) cevabı, 
uh:reo maralnmı izale etmit 1ribi 
ıöründilm. 

- O b"lde meHle. yolc, dedlın. 
Mister Kened'in verdiği poıt

reslant adrese, alelAcele bir mek· 
tup yazdım, bu mektupta ticari 

· te9ebbUslerimi birer, birer sıra· 
ladaktan ve bu takdirde a&Üf" 

memiz llzım iH bulunduğumuz 1 
otelin adresine .. konuımak Uzer• 
geliniz " diye bir telgraf keıide· 
ıinl ilAvoden ıonra Greta 'dan ea
rarenılı mUrekkebi aldım ve kA· 
ğıdın boı Ye beyaz kıımına aynen 
ıu satırları yazdım ı 

.. Meaaimize mUsait bir ıurette 
devaın ediyoruı. Greta gayrima· 
1Qm bir adrHe, iki günde bir 
esrarengiz mektuplar aönderiyor. 
Bu halin devamı, buradaki vazi
yetimizi tehlikeye dütUrebilir. ,, 

Bu mektubu lamameQ Arap 
harflerile yazdım ve Greta'ya da: 

- Mesaimiz hakkinda Miıter 
( Kened ) e bir rapor gönderiyo
rum, dedim. 

Casuı kadın buna hiç itiraz 
etmedi. Y alnıı zarfın üzerindeki 
adresi yazarken beni alAka ile 
tetkik ediyordu. Mektubun Tarab· 
yadaki poıtreıtant adrese yaZll· 
dığım görünce, biç allka g6ıter· 
medf. 

Ben, zarfı pulladıktan ıonra 
Greta 'ya verdim ve : 

- Bunu, ıiı poıta kutusuna 
atarsınız, dedim. 

Caauı kadın ı.arfı memnunl· 
yeti• aldı. Erteıi gUn, kutunun 
yanından ~eçerken, vazifesini 

ihmal etm yerek Yerdttlm zarfa 
kutuya atıverdi. 

Bu bldlaeden ıonra (Greta) yi 
ııkı bir kontrol altında bulundur• 
maya ve fakat bunu kendfıine 
hiç hi11ettirmemeye karar ver
dim. 

Artık karıılıklı bir mUcadele
ye giri9mi1 bulunuyorduk. O ben
den 1Uphe ediyor, • ben ondan 
Urkilyordum. ikimiz de birbirimizi 
riı.lic• kontrola çalıııyorduk. 

(Greta) nın güzelliği, ffYHI, 
doıtlarımızı hayran bırakıyor
du. Buıia rağmen caauı kadın 
ciddiyetinden en ufak bir ferağat 
bile yapmırordu. (Greta)mn bu 
vakar1, alAkanın, penıtlı dere• 
ceaini bulma1ına ıebep oluyor
du. Ben bu doıtlar arasında 
bilhassa emm~ıiyet plAnlarını mu
hatfaza vazifesile alAkadar devair 
erkimna faz.la bir samimiyet ve 
yakınlık gösteriyordum. (Greta) 
bunu memnuniyet ve takdirlerle 
karşılıyordu. Bir taraftan da 
( Greta ), bilhassa fabrikalarla 
yakından alAkadar kimselerle 
teması arttırmaya gayret edi
yordu. (Grata) nın bu faaliyeti 
dikkatimden kaçmıyordu. BlrgDn 
odamızda iken sordum: 

( Arkası n.r ) 

Binlerce Gizli Emlik 
Hükômete intikal Etti 
( liaıtarafı 1 iııci sayfada ) 

diye kadar kadaatroıu yapılan 

yerlerde binlerce mahJQI ve met· 
ruk emlik meydana çıkarılmıı 
bunlar devlet hazinesine intikal 
etmiıtir. 

Yani Bir LAyiha 
Cemal Beyin geçeı. ıene tark 

villyetlerimizde bilhaHa ana yurda 
yeni ilhak edilen, Kan. Ardahan, 
Arhin ve havaliıinde yapt ğı bir 
tetkik seyahatinden ıonra bu Uç 
yerdeki gayrimenkullerin ta1arru

funa dair yeni bir kanun IAylhaıı 
haz1rlanmıt Ye meclİH verilmiıtir. 
Bu IAyiha meclisin mart topl .tıı-

ı ında görüıUlecektir. Esasen 
ıuıt bir tahrir kanununa na7.ffr.rn 

buralarda tahrir yapıl.yordu . Y ·1i 

kanun bu tahrirden a 

fazla bir randman aıı .. 1111 

temin edecektir. 

Nekadar Bina "dr? 
Bize verilen maHiıııata RÖre, 

TUrkiyede ne kadar gayı iıııenkul 
bulunduğunu teabit etmiye imkan 
yoktur. Çünkü TOrkiyedeki ı-

IAkin ve gayrimenkullerin yliıde 
altmıtından fazlasının tapu kaydı 
yoktur. Bilhaasa köylerdeki ahm 
satımlar kanunen hiçbir kıymeti 
olmıyan (mabeyn) senetlerile ya· 
pıldığı için hem tapu kayıtları 

tesbit edilemiyor, hem de vergi 
kaçakçılıtı yapılıyor. Memleketin 
kadastrosu bitirilmedlkçe iayri
menkul adedini bilmek mOmkDn 
değildir. 

Yeni yapılan Kadastrodan ıonra 
her gayrimenkulün bUtlln ihtillfb 
pUrUzlerl bal ve hakiki ıahiplerl 
tespit edileceti için sahiplerinin 
ta1arruf haklarını kullanmaları 
çok kolayla9mıı ve muamele de 
basitleımiştir. Y eoi Tapu ve ıicil 
niı.amnameıile İıviçre kanunların
dan aynen alınan bu >tasarruf 
usulll ıeçen Hne temmuzdan iti
baren Aydın, İzmir, Manisa ve 
Denizli Villyet Merkezlerinde tat• • 
bikına ba9lamlmıı ve çok iJI n .. 
ticeler alınmıthr. Bu yeni uıulUn 
1 hazirandan itibaren lıtanbnlda 
kadastrosu yapılan yerlerde de 
tatbikma başlanacaktır. Bu uıllle 
ıöre bir müJke tasarruf için tim
diye kadar müracaat edilen ma· 
halle ilmühaberi, beyanname ve 

11ire gibi uıun zaman kaybetti· 
ren zorluklar ortadan kalkacak 
ferağ, intikal, ipotek ve 11ire gibi 
tasarruf işlerinde her iki taraf 
yalnız hüviyetlerini iıpat etmek 
~uretile itlerini bitirebileceklerdir. 
Bu usule ıöre bir c'Y Htmak ve 
ipotek etmek nihayet bir natlik 
bir it haline gelecekttir. 

Satıhk arsa 
Sultanahmett•, Son Posta gazetesi yanındaki 3 parça 

gerek toptan gerek parça parça •atılıktır. 
Mnracaat: Sultanhamam No. 17 AyanoOlu 

M. Kemal B. Ateş Püskü
ren Bir Cevap Verdi: 

( Baıtarafı 1 inci uyfada ) 

tayı burada yazmadan ıeçe· 

miyeceğim: 

Muhterem doktora te~kkür 
ederek veda eden bir ıatın kim 
olduğunu ıormuıtum. 

Ve öğrendim ki o zat Bağdat 
baytar müfettiıi imit Kolunda 
"aarkup,, olan çocuğunu ameliyat 
ettirmek için ta Bağdattan buraya 
ı•tirmiı. 

Baidatla lıtanbul arasındaki 
mesafeyi dDıOndDğDm saman, 
ıöhretleri klinatın uzak köıelerinl 
aarmıı olan TDrk tıb Dıtatlarının 
değerlerine uıatılan dillere kar~ı 
içim titredi. 

Sabahtanberl durmadan utra• 
ıan doktorla. ancak ortalık ka
rardıj'ı zaman sıörDıebilmiye fırıat 
bula bildim. Doktor ıuallerlm 
karıııında: 

- Vallahi Beyim doktorlara 
Ye doktorların apartımanlarına 
bUcum edenlere cevap vermek, 
mukabili olmayan bir külfettir, 
hatta bir tenozzUldDr, dedi •• 
lllYe etti: 

- Benim en tee11llf ettiğim 
nokta, çok ciddi tanıdığım bazı 

gazete ılltunlarmda ıenf ve hay• 
siyete, bir mHleğin ulviyetine 
taarruz eden yazıların yer bulma· 
ııdır. ilme bDrmetsizlik eden, 
kalemlerini bergiln hekimlerin 
kalplerine saplamak lıtiyen 
bazı muharrirlelerio karşııında 
ıfkArı umumiye mUvacehesindo 
müdafaa vaıiyetine geçmenin yal
nız bir tenezzDl değil, hattı bir 
aciı olduğuna kaniim. Bunun 
içindir kl vaki olan mUracaatlere 
rağmen cevap •ermemeyi tercih 
etmekteyim. 

Ricamda ısrarım klr ettL 
Muhterem doktorun, tee11Urt1 ılt• 
tikçe artarakj ıöylediji ıöıleri 
aynen yazıyorum: 

- Madam ki 11rar ediyorıu• 
nu•, her ıeyln yazılmıt. ı&ylenmiı 
olmaıına rağmen ben de duyıu
larımı, bilhaHa aparbman yapb
ranlardan biri olmak dolayııile 
arzedeyim: 

Muaharrlr bey, ılder elbette 
bizlerden daha iyi bilirsiniz. Bu 
muharrirlerin kalemlerini oynatan 
hiılere temaı etmek lıtemiyorum. 
Şeref Ye hayılyetln bıymetini tak• 
dir edenler, bir hakikat ifade 
etmiyen yazıları yazmak ıöyle 
dursun, onlardan nefret •• ikrah 
duyarlar. 

Bir hakıızlık yaparken kalp
lerinde en baait bir heyecan ye 
ıatırap bile duymıyanlar, namuıa 

•• hayıiyete kıymet vermiyen 
inaanlardır. Riyanın en çirkin 
teklini yaparlarken yUılerinde en 
ufak bir değiıiklik bile olmaL 

Muharrir bey, ben ilim ada
mıyım. ilmin her ıubeaine her 
mHleğlne H onun menıup

larına börmet ederim. Bunun için 
ilim ıubeleri arasında bir muka
yese yapmayı hatmmdan bile 
geçirmem. Fakat bir hekimin 
bir operatörUn vaıifeıinde duy· 
duğu mH'uliyetli ıatırap ve be
yecam hiç bir vakit bir 9airin, 
bir edibin heyecan ve mes'uliyeti 
lle mukayese edemem. 

Kazanç bahsine gelince, bu
gün doktorların apartımanlar1 
karıııında ağızlarının salyaları 
akanlara diyorum ki, iki 
aene içinde zahmetıizce bin-
lerce lira alan ve ayda iki bin, 
iki bin beı yllz lira kazandığını 
itiraf eden o muharririn bu kaıan• 
ca timdiye kadar memleketimizde 

hiçbir hekimimize na1ip olma• 
mııtır ve olmlyacaktır. 

Yine bu yaıılarm kahramanı 
olan mubarrirlerden biri, hekim 
apartmanlarının temellerinde 610 
kemikleri olduğunu ve ora• a 
uzatılacak ellerin hiçbir vakit 
boı dönmlyeceğinl yazıyordu. Bu 
muharrir bilmelidir k~ o bekim 
apartımanının temellerinde 610 
kemikleri değil abn teri dolu
dur. Bunlar herkeain 6n0nde 
teabbDt etmeleri lizım ıelen 
birer Hl abldeaidirlv. 

Ben heriUn apartımaaımıa 
duYarlarında ıOkran Hılerlnl ku
laklarıma ak1ettlren haatalanmıa 
hayallerile karıı karııyayım. 

Efklrı umumiye muYaceheaio
de hay•iyet tanımayan kalemlerin 
ıahiplerine terbHtçe diyorum kir 

Biz mealeğimlzia acılanna, 
mealeğlml:dn bize yapbjı telkl
nabn tesiri altında katlanmL 
Bunu ıabat etmekte mOıtağniylı. 
Anketlnizde Doktor Niyazi lımet 
B. buna açıkça temu ettl 

Doktor ıuıtu. MDtee11ir yO
zUnde derinliği ölçlllmez bir hUz· 
nün izleri beliriyordu. Y orulmuf 
lnıanların ağır halile: 

- Ve nihayet azizim muharrir 
bey, dedi, beni, mlnaaıı yazılar 
hakkında bundan faıla MSylet
mekten kurtarmanıZJ rica ederim. 

Muhterem Operatörü DzmUı 
Ye yormuıtum. Bundan dolayı 

affiml rica ettim Ye teıekkOrle 
ayrıldım f 

Bilmiyorum, o ıatırları yaıaa 
mealektaılar1m doktorları bu ka
dar derinden yaralıyacaklarıaı 
tahmin etmiıler mi idi ? 

Cevaplarımız 
Edlrne'd• Mlthatpa .. mahel

l••lnd• Hamdi 8Glerm•n .. ,. 
Takdir edersiniz. ki, bir gaz.etenin 

vazifesi muayyen bir mtHltde karıı· 
bklı mevki alan her iki tarafuı a 
söylediklerini aynen yazmaktır, ka• ;. 
lerine muhakeme için lmlı:ln vermek· 
tir. Bir arkadatıınız doktorların fazla 
ücret aldıklarından tiklret ttU, .hu
cuma geçti. Bu ittlham Tt bUcum 
karımnda doktorların ne dediklerini 
dinlemek iıtemez misiniz? Akıl ha!• 
de insafiıı. tellkki edilmez mtalnfoı ~ 
Dlnleylnh:, hOkmO ıonra ~eriniz. 

Bir Mütekait Yüzbqının 
Fikri 

J.~renköy'de Kavakhbağ'da oturaa 
mütekait YOı.batı Şevke& Bey doktor• 
lar araıında yaptığı mıı. anket mOııa· 

ıebetile -'bize gönderdiği bir mektupta: 

'l'e,·fik Salim Paıanın fazla ücret 
almak 9öyle dursun birçok haetalara 
ypatığı yardımdan kahıetmekte ve 
birçok hastaların ve allelerinln ha) at• 
larını kendisine borçlu bulundukları• 
ııı hatırlatmaktadır. 

Köy Hekimi - Burhan Cahit 
Beyin romanıdır. Gtıul bir cilti içinde 
ikbal kütüphanesi tarafından netr • 
dil ıııl9tir. Tavsiye ederiz. 

KooperatH Liman Şirketi ı•· 

rafıııdaıı f;ıkarılan bu mecmuaııı• 
9 uııcu aayısı kooperatifçiliğe ve 1ııı· 
gilnldı iktıeadt uıe elelere ait kıyrııet• 
li ın il nder:ıcatla i ıı tl9ar etmittlr. 

Şan Çocuk - Maarif Vek&tetl· 
11111 himayesinde 10 gllode bir çıkart" 

o" lan hu mecmuanın 14 üncü ıayısı C 
cuk edebiyatına a·t yazı, 9iir ve rr 
ııhıılrrle tntioar etmi,tir. 

içki DUfm•nı Gazete - Yet! 
Hilfll ve Türkiye içki Aleyht• 

11 karıl• 
Gençler Cemiyeti ıarafındaıı çı dlJI" 
bu mecnıuamn 2 inci ıayııı içki ,.ıc 
mantığı •• bv.lk hıfzıı11bb&1ın~ ıt• 
faydalı mllllderecatla lnt.lıar etaa•tl 
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Feriha Ve Nazire Hanı..a.rdan 
• H•nglal Daha GUzeldlr, l.Gtfen 
• Bildirlnlz •• ·Siz Ne Fikirdesiniz 

. Netice Şimdiden . Ve Kat'i-
&on Yeldln 

azire H 

141 
yetle Tevazzuh 
Etmiye Başladı 

Son Yekin 1 
eriha H. 

&81 
Jlarllerimb. araıında açbğımıs aa

•ee ton 1afhuına glrmtıtir. Gelmekte 
olan mektup1ann arası aeyreldltln• 
ıore, elimizde blrlkmlı olanlann derci 
!biter bltm~ hitam bulacaktır. Fakat 
ııaetSce ıtmdlden -ve tat•ıyetle ti'T&zzob 
•tmlı gibidir. Tek kelime ile ıoy• 
ll7eltm: Ekaerlret Feriha Hanımın le
lalndedlr. Sıra ile devam ediyoruz: 

Feriha Hanımı 
Beienenler 

!'eriba Hanım 
lbelcllr. 

Nasin Ilanımdaa 

Aakaraclaa dlrt 1mu 
(lıauJar .....,..._, 

lntHaap 1enlclen 7apılmalıdır. Fe
llllaa Hanım lattr ıure&le rUr.ellikte 
latGndnr. 

Aabra Çeca~Hr•Jl eaclcleal Ha••• 
" 89)' Pnılr1r Salona ıahlhl Nlsım 

J'erlb:. Hanımı, Nazire Hanımdan 
leTkalide güzel bulduk. 

A.kara lametpaf& aahatleal No. 7 
Hikmet, AH Rlu, Nuri, Hlda,.t 

Tark gUselinf Avrupada hmıil ede
'Mıecek olan Feriha Hanım bence da-
~ ,aaeldtr. . 

Adapuarıı Reji llokü No. 2 M. V_. 

Feriha Hanım, bana göre daha 
el ıayılır. 

...... kah•ecl Rama••• ,...... 
A,,_.u il.atala .. 1119•,.. . 

Jl'ertba Hanım Nasire Hanımdan 
taba gGse).<Jir. 

Kılla psetel• •,U 8oeaah O.mt sade 
...... Şllul. ......... s.dettla 

Guetenbdeki rftfmJere nuareta 
lın1ba hanım daha güzeldir. 

Dokt. Vehbi 

Bu huıuıtUI reyl erimiıt fer •ba ha
-.. •eriyoruz. ......... h...., ............... 

Al, •ttenllf eti• Babk 

Ttrk ıctHlllğlne 
'-ımdır. 

lAyık ferlba 

E.ld...... Arlfl1e .......... 
b&tıut .. kalı No. 1 C..O 

.._Perlba Hanımın kaunmadı ğıoa 
-ıret ediyorum. 

Bence Naıirt li•nım daha gOıeldir. 
. ..... o.. .. be, Şafak 

Mkak No. 19 Mu.Ufa 

Muhterem hakem heyetine hak Ye

ırtyorum. Naılte Hanım gilıeldir. 
o .. aabe7 ikbal aparbmau 

Ne.. 1 Ha~ 

Hakem heyetinin karannda lıabet 
Tardır. Ben de Naılre Hanıma rey 
Teriyoram. 

Darllfhaa Kım1a ıalM.ı P•lual 

Beno• Nulre Hanım daha eulp 
btr gtselUk daha ralı.ik bir kalp •• 
mllteDaıip bir endam tabibidir. 

.,......... Klm1• ...... o.... 
lılahf mdekl kararımızla ıfmdikl 

lıara11mız birdir: Nazlrt- Hanım, alma, 
endaın n taYn hareket it.harfle 
tam bir gOzeldir. 

Balattan llç arkadaı Molz1 Joatl.. VltaU 

Bir Şiir •• 
Slınuını ıe1rederken 

lttt bu •enuı kıu 
Ruhuına o dem nu ile 
Gazel Nazfre'ye ece derler .. 
Gonal budar blaman, 

Cennetten huri pi .. 
GGnlam Hndeclir o fbellllı 
Ah ır.anlh Nır.ire eee 

Dl " •.Jalstaa aahra-. ........ 
.- lflacle J•P-1• aalak6na bir suç 

D1181al• C.ai)etl idare •&•Ga4 ....... 
Ba llıl gOıı.elin \ekıar b&kem be• 

yetine pkanlmalan lbımcbr. 
IC0117a Dew..fald aahaDeel 

No. 21 Hikmet 

GUıelllla: mtt11bakuının bu .. kilde 
t.evaliıini hiç münaıip görma1orum. 
Gazetelerin bllAfaaıla dnam eden ner 
rlyata veaalrı her iki kıu da mOteee
ıir edeeela: derecededir. Bu meaeleain 
bir anabat dafrelioe girme1inl te
menni ederim. 

l.mtr Kemalpqa cacldeel 
No. ıa Neulaet llalltdclfa 

Gemlikte Feriha '91 Naıire Hanım 
ba.ckında rey toplanıyor. Belediye in· 
tlhabında fırka · partiılle luettln Bey 
partiıi diye iki eepbe ro.tere11 birçok 
klmıeler gtııeller lçln de aynl beye
oanı J&pınaktadırlar. Feriha •e Na• 

slre Baoımiarin Oemlife t•fırılmaeı 
daıtnllmektecllr. 

M. Ha1nttla 

GRIPE TUTULMA YJNIZ 

NEoKAiMINA 
Aldığınızda 

VGcudunuza ıripe karp en kuT;Jetll .tlllu ftl'llllş olarau11uL .... Jeyi 
" bibi lcat'l11ea yorma.. e •e 12 ka,elik kutulan isteyiniz. 

tı 1 lstanbul B~ediye.i iıi11ları r :ıı- 4 
Fatih Belediye Şabui Mldirlyetindea: Y enibaiaçecle Kazasker 

Mehn.etefendi mahalleainln Hllarevpaıa ıokatmda klia 34-20 nu
marala hau enkuı bil•luyede Alılaçat.adan talip olanJ.rm 
tahmin ka1meti oWi 140 Ura llzeriadeıı 1Dzde yMi buçuk peJ 
akçeünl pbrmak here hv,On daireye Ye m&aayedeye lttirak 
et~ek ıçin de .16-3-933 tarihine mllıadif pe11embe pD nat 14te 
daıre encfimenın• anUracaatları ilin olunur • .. .. 

Sayfa 11 
-= -~ 

Milyoner Kız Bir Sahte ... 
kirlığa Kurban Gitti 

4 Battarafı 1 inci uyf&da) 
tlln kazancını kumara •e kokalıae 
Yermektedir. 

Euıen kendiıi l.tanbula ıit
meden evwel yakın doatlanndan 
birine yeal bir maceraya daha 
atılıDıya karar •erdiiini llyle
mif tir. 

... hur olmak .. 
M. Papu'ın hakiki tahalyetl 

hakknıda 1apbfım tahkikabn 
• mlhim luama tudan M. Papu 
genç bir kıza lfık olacak. oaa 
çald1FU1ya Hncek kadar .U 
detfldlr. Delikanlıhk denini çok-
tan geçlrmiı olan ba maceracı 
adam bu aon maceraya munba
.... methur olmak için ablmıt
br. Şa halde M. Papu'm lla .. 
mazel Tma'JI ıe•di;ine ft ona 
ba ıe•ıf uğrunda kaÇU'dıfma 
inanmamak llnmdır. Bunu d&fl
auek M. Şor'u ıeaç lma
nın mllthit bir Ahtaklrhp 
kurban alWiin• bllkm..etmek dojru 
olur. Hldi1enin bu tarafuu bir u 
daha anlata11m: 

M. Papu •nema artlltl 
olmak için bundan bir m&ddet 
evvel Alman film kumpaayala
nndaa birine mtlracaat etmlflir. 
Kumpanya, bu teklifi reddetme
mekle beraber kabul ettijine 
Ulr de bir karar YV1Demiftia'. 

Ete geçen flrut 
Ba YuiJet kUf18111da mace

racı adam fimdiye kadar mWI 
ılrtılmemlt bir bldlaeye kalın
manhk ederek meıhur olmalr 
harama kapalmıt •• bu karanm 
tatbik &tmek için fınat aramaya 
baılalDlfbr. M. Papu. l.tanbula 
Klvelll ku mpaayuile tlttltl a
man ba fnab 'balar tibi olmu.
tur. Çtlnkl bu adalD, kumpaa
JUlll Be1oi1udakl temıltlerial 
•1retmtk lçia her alqam tiyat
roya pleD lataaballa mll10 .. 
M. Şor'aa k·a Matmazel ima 
u. bir tMadllf eurl olarak tur 
.. ca bt'I karanm yennlftir. 
Bu karar, Matmesella pllall 
çalmak ve aonra da ona tayyare 
ile k~rmakbr. Fllbakika M. 
Papa ~ ima ka'1ı eok mD
kemmel hir aeYduede erkek 

Fakat bu itte maceraa adama 
cllrtlm ortalclıiı yapan bazı kim
aeler daha bulunduğa da haber 
alınmaktadır. Aldıtım ıon mali
mata auaran, M6ıy6 Papu bu 
maceraya laanbulda dart arkada
tile birlikte karar •ermiftlr. KaY. 
Yetti bir lhtimalo ı&re bu dart 
arkadawtaa iki81 lataabalda tem
.U Yeren Yunu kampanya• 
aıtiatlerindeaclir. 

.... rlllllzde t.hklket 
Atbaa mulıabirlmiıin Yerditl 

taflilAb pkarıda olmclmuL Şi.m
dl hldiaenln ıebrimize ait kı•m
lannı da 1aıahm. M. Papa• ile 
Matmaul İmaJI BlyOkdere tar 
J&r• lltaayouaa telarimizd• 11-
.... lfleril• ...... Galati .. 
minele bir R ... ıend sltlr•lt-
tlr. il. Galatl din poU. tarafı .. 
dan lltlcYap edibaiftlr • 

Diler taraftan Galatlnba 1a
km arbdqlumda Wrlala de 
bu laadlaecle parmaja oldafa 
ileri alrllmektedir. Ba Dd arka-

clqm, il. Pa.,_a atılacajl .. 
arama blltla aafhalanm çok 
....... bilcliklerl ..... ftrll. 
meldecllr. Taba ba lcldialann 
•hlaat denceal abalama tahkl
kab ..ticninde a•laplacakbr • 

• •••• IJor bnta 
Haber alchtıllldll ... , .. t-

··- Tiaanm -- llaclam Şor bu lalc:lile clola,..Ue lllltalaa-
mıfbr. Doktorlar kuadWM aatlak 
bir latlralaat tam,. etaalflerdlr. 

SON POSTA 
laıanhl 

BORSASI 
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........ lllı ... rem il' ahalleal 
17 No. Ferdane 

GOıellill tacınııa Naıfre B.ınımclan 

Fatih Belediye Şubeai mldlbiyetinden: Yealbabçed• Kazaalrer 
Mehmetefeacll mabaUuinin Yol geçen boıtanı ıokafıada 15'. emllk 
aumaralı hane enkam bilmllzayede ublacatından talip olanlarm 
tahmin kıymeti olan 10 lira Gzeriadea yOıde reeli a.apk pey ak
painl 7atırmak ~ her,on daireye " mllzayedere lftirak için de 
15 • ~- 9M tarihine mOAdif prfAmba ,ona ... t ı 4 te daire eacl
menıne mlracaatıari ilin ohmar. 

• rolO oynayarak onu meal etmiftir. 
Çekler 

...... 718.00 Pr • ·~-4,2125 
._ı:ı ferlba ilanıma sf1dirilmtll 

ulptir. 

Utala ..... -
Bhlm kanaatimizce kral1'•llle l&
Periba hanımdır. 

Adapaaar •hmiet " 
Wndert .... idin 

••• •18t•da ,7 araadaı NJlalal 
ba hanıma veriyoruz. A._. ÇU..oH IDnat.laane .. 

G lmsa ( .. tltaamacla .....,_._) 

lerlba hanımı daha cazeı 
Joru. 

••il• Teılabafa o.tr-aa 
..... ........ Plllp Ye iCoço 

l'ertha Bınım Naalre H~oımdu 
14lr. 

0.Mar T ..... Mlloll• ...... 11 
Tahir a.1 ........... M. S.dıt ... 

lleı iki gll&ell yakJDdan Ti uuk• 
~p ettltimiı için ferlba hanımı 

CU:sel bulduk. 

ı.. ~-ellhlaar b.u. 8q .... No. 
......... 7 ... c-..ı- mabfndar) 

~ire Hanımı 
ıı.. Beienenler 
~ lıe Hanımı daba cazip n aa-

1 buluyoram. 

A ....... ÇocakMraJI <>7-
ltahfe81 llldarl Babaettba 

Büyük 

TAYYARE PİYANGOSU 
2 lnel keşide 11 Mart 1988 tedir. 
. BOVOK iKRAMiYE: 

111111 Liradır. 
Dünyanın en zengiu ve büyük Piyangosudur. 

Oksorenıere: KATRAN HAKKI EKREM 

FEVROZIN 
FEVROZıN 
FEVROZIN 
FEVkOZIN 
FEVROZI~ 
FEVROZIN 

Grlpla, afrı w sı.11•11111 

-
a~ .. 11DreY1 .....-.~. -." .. • 

DOKTOR 
Ômer Abdurrahman 
itbab.& ..,... albrnlJ• 

tliıp....n S...taWlti 

Ankara caddeai ikdam Yurda 

k•pa n• Ne. 71 

Zengin olmak 
B. macera kahram•n111• 1U.

dan tanıyanlar M. Papaıın yal
mz llMfhur olmak dejil. apl 
umanda ela ıenp olmak ı•,.. 
alai ele takip ettifiai lmnede 
Deri alrll1orlar . 

Bunların anlatıklanoa g6re M. 
Papu IOD samanlarda birdeobire 
ıenaln olmak için çareler ara
mıya bqlamlf, fakat kutılatbla 
mllıldlllt aetlculnde ha ıayeain• 
nramamlfbr. Aradan ıeç•n ... 
bir m&ddet 10nra M. Papu 
l.tanbula ıicllp ,ok ıenp bir 
kula taaıpau ba fanab elclea 
kaçırmamı)'• karar ~ Ye 
ara1a ,..._ t.aclllW de kendl-
aia• 1ardama olmllflur. Fakat 

1aaa.. keillrdiil aagln hlr km 
bir 8fk lallelile bçarma11na rajr
m•• M. Papaı acaba ıenıfn 
olaWlecek midir? ltt• bu aaalin 
ce•abım ftl'mek çok mtltkGldar. 

Dört Kltlllk Çete 
Atiıaa, 24 (Huaaal) - Atilla 

sabıtaıı firarileri aramakla bera
ber bir taraftan da hldiaenin iç 
ybllnD aycluılatacak cilietler Dı .. 
riade Jlrlmektedlr. Zabıt .... 
tffbit ettiiln• ıare M. Papu 

·-- üaa'ıa ...... ...., 

Nw • ,er11 0,4752 V~a 
Pall 12,03 ..... 
.... t,1.850 ~ 
Brtlbal s,3841 Var, .. a 
Atlaa a.ııııo Pewte 
C..we J.4 :m50 B8laet 
• .,,. ll,8390 ...... 
....... ,_ ı.ı'm9 ... ... 

Hl••• ....... .... 

1,7331!1 
ı.-
4,ml ,...,. ..,. .... 
ıon • 

Ltra Lira 
ltBaak.(Nam~ 10,I~ A...tohı,.ıetV. ~ 

• CHll&de) il,- 1-11 o. Y. • ..... 
• t•ın!e)lllr- let. Tra1nay ! ... 

o~ Baak. ~; Caklclu •• 11,. 
;:..... ....:.,. 15.0D T..._ ... 
Halil - o.eo a....... 21-
~ ... eov. 16. Telef.. ._ 

• .... P. 23,7' Bomontl • 2\• 
Eaham ve Tahvllat 

Lira 
.... luua Daldll l",75 
Dllr- lh. .... 
Qlmrlls ... 
la,.cll 1nahl ... 
..... t .... l t.21 

• • • 11.75 

BORSA 

..,. 
Tramw•J 
Rahba 
O.Nar •• 
Terll• 
Elektrms 
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• 
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GRiPE karş•ASPiRiN 
Taklitlerden sakınınız. 

!..eipzic 1933 Ukbahar Ser sisi 

~ 
5 Mart 933 den itibaren 

her tUrlU tafalllt A 
• Leipzig sergısı heyeti tertibiyesi 

veya fahri mUmeaaili : 

Mühendis B. ZECBSEB 
tarafmdan verlllr. O•l•t•'d• Ahen Ye MUnlh H•n. Telefon 40US3 

Po•I• 1eutu•u: O•l•t• 78 • Talgr•f: Zeckaer lel•nbul 

Pertevniyal Vakfından: 
Pertevniyal nkfından Akaaray•da tram..ay caddesinde Pertevnlyal 

tGrbesl ittiaalindekl araaya olbaptakl proje Ye t•rtnamul mucibince mO• 
eeddeden dükklnlar lotaaı kapalı zarf Ulu'ile 8 tubat 933 tarihindan 9 
mart 933 tarihin• mlaadif pertembe rnnnne kadar mevkii mnnakuaya 
konuhnuıtur. Talip olanlar prtname ve projeleri almak Ozere her rGn 
8tledea aonra latanbul Evkaf MDdüriyetinde Pertevniyal vakfı idaresine 

, •• Jhale günil olan aalifillbeyan perıembe rOnil aaat 15 te kapalı aarfla· 
ranı idare Encilmenine tewdl etmeleri. 

kara'nın en büyük 

Kitap, ~gazete ve· 

Kırtasiye mağazası 
'· , . 

· A ,KBA 
lhtaı: _eyi ~-• kırtasiyecilik 
' Ap~( arblar caddeıi 

_ ; ~~~ton : 3377 
•· # 

.Jie<.·Ü~an~a gazete 
. mecmua: ve kitap 

~.~ t.·. . 

· Her ri~vrkırfaslye e~yası 
ve mektep levazımı 

-.- Her·, türlü ,otoğraf 
· levazunı - makineler 
~. • ve amatör i~leri 

.·: 

· Etem Pertev ıtriyah 

Kütahya çinileri 

Dofum ve Kadın hutalıldarı mUtehanıeı 

Operatör - Doktor 

Hüseyin Naşit 
Cağ doglu, türbe knrşı ında E ki 

Hila ıahrııer binası No. 10 
Kabul znıııanı ı 

HergUo öğleden ıonra 

Telefon : 22622 

~·-•••AÇILDI 4111--.. 
B'rkaç aydır tam ratı dolayı•I e kapalı 

, bulunan ŞC.NGÜL hamamı bu kerre aarl 
bir tekilde tamir edılerek temiz bir halde 
açılm•şt r. 

letanbui MUddeıumumll lln
den: İzmit C. Müddeiumumi mua• 
vjnliıt\ne tayin kılınan Tevfik Beyin 
memuriyetimiz• mDracaatı illn olu• 
nur. 

Zayi - Aakerl vesikamı kaybet· 
tim yeniılni alacağıındaıı hUkmU 
yoktur. ._,ultanahmet Park 

kıraatbaneııf Refet 

G
KBA KOTOPHANEgi 
8amanpazerı •ubeal 
ndıı. Gazi Orman çiftliği 

karşıııında açılıyor. 

aon Posta Matbaası 
------=--ı='m _____ __ 
Sahibi ı Ali Ekrem 

Neıriyat MQdOrG : Halli LGtff 

komprimeleri kullanınız. 

1 - 1932 Hne•l hiaabatı hakkında Mecllal idare Ye murakıp raporlannın 
kıraati n hlaabab meakQrenla taadlkl ile Meclial ldarealn lbraıL 

2 - ikmali mOddet eyl•J•• asaların yerleriH aza intlbabı. 
3 - ikmali mllddet eJleyen Muraldplerln yerlerine muraklp lntllaaba Ye 

loretlerlala tayini. 

latanbul D8rdUnca lcr• M .. 
murıuıunden. 

Temamına Altı Bla dlrt ,tl• e!U 
bet lira luymet takdir edllea Burul· 
çlnde Arnnut köyOnde Francalacı 
aokatında 8. 8-1, 8-2 numuah e•• 
nice blr bap fırıa elyum tahta bal· 
me ile ayralmıı lkl bap dnkkln n 
Oatilndeld banHI bulunan F1rının 

temamı açık artt1rmaya çıkarılmıt 

olup 9 Mart 93.1 tarihinde ıartname· 
•I divanhaneye talik edilerek Z'1 Mart 
933 tarihine müaadlf PanrtHl rilnD 
aaat 14 den 16 ya kadar Ltanbul 4 
ilncü icra dairesinde aatalacaktır. 

Arttırmaya lttlrak için % 7,5 temi· 
nal akçası llo mnteraklm verrı. be· 
lediye, vakıf icarul miltt•rlye aittir. 
Arttırma bedeli muhammenin kayme• 
tinin % 75 ti buldutu takdirde iha· 
leai yapılacaktır. Akal halde en aon 
arttıranın teahhQdQ baki kalmak 
üzere arttırmanın 15 rDn daha tem• 
dit edilerek 1 l Niean 933 tarihine 
mfiaadif Sah gilnQ aynı aaatte en çok 
artırana ihale edilecektir. 2004 nu• 
maralı icra kanununun 126 ancı mad• 
d11ine tevfikan ipotek aahibl alacak
blar ile diter allkadaranan ve irtifak 
hakkı aahiplerinin dahi gayrı men• 
lruliln Gzerlndekl haklarını T• buau
alle faiz Ye muarife dair olan id
dialarını nrakı milıpitelerl ile 20 
rDn içinde icra dairHİna bildirmele
ri lizımdır. Aksi halde hakları Tapo 
lcillerlle aablt olmayanlar eabt be

delinin paylatmaamdan hariç kabrlar. 
ftbu maddel kanunly• a!:klmına 

EyOp Sulh lcrt1 Memurtuıun
d•n: Balatta Karabet mahallHlala 
Dibek cadd .. Jade 80 11umuab anaaın 
5-12 .blaHalae takdir olunan 491 lira 
14 kurut kıymet laerlnclea blrJael 
arttırmada yGı Ura bedel ile talip 
zuhur etmlt iM de kı1metl •ulaa .. 
mlnHlnl bulmadıj'ı rlbl lıı,..etl 

meakOrenlo 7lzde yetmlt betlal dalat 
bulmadığından ikinci arttırmaya 
barakılmııhr. Satıı ıartnamHI 28- 2· 
933 tarihinde dlnnbaneye tallk edl· 
lecektir. 12 • 3- 933 pazar rGnG aaat 
14ten l6ya kadar EyClp lcraaında 701 
lirada kalmıt olan bedel Ozerlndea 
açık arthrma ile utılacaktır. Artlar• 
maya ittlralc için yDzde yedi tembaat 
akçaaı alınır. Mcıteraklm nrgi, Bel.
diye vakıf lcareıl mal aahlbine, tel• 

liliye milıterlye aittir. Hakları tapu 
aiclllerile aabit olmadıkça ipotekli 

alacaklılarla diter alaeakhların n 
irtifak hakkı aahlplerlne llln ta.rihln· 
den itibaren on rnn sarfında evrakı 

mOıbitelerll• mGracaatlerl llzımdı 
Akal halde hakları tapu alclllerl ile 
ublt ohnıyanların ıatıt bedelini• 
paylatmaaıodan hariç kalacakları, 

daha ılyade malGmat almak latlyen· 

lerln icra DalrHlnde 932. 832 numa• 
rah doayaya mlracaatJerJ ilin olunur. 

ıllre hareket etmeleri •• daha fazla 
malQmat almak lateyenlerln 932-2271 
doaya numaraıı ile memuriyetlmlH 
milracaatları ilin olunur. 

ış BANBASI KUMBARALARI 
Kumbara Sahipleri 

933 Birinci Kur'ası 
t Nisanda Çekilecek! 
İŞ Bankası, memlekette 
teşvik gayesile, kumbara 

tasarruf hareketini 
sahiplerine her 

sen~ 5 O O O lira mükafat • 
verıyor. 

Bar'ara girmek için: 
tarihine 

mevduatınız 
olmalıdır,, 

"1 MART 933 
kadar tasarruf 

5 lira " asgarı 

Şubat sonuna kadar siz de bir B D M B A B A alarak Para biriktiriniz 1 


