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Apartıman Sahipleri Sı- ı . ._ransa 'da Dolaşan Bir Türk 
kınh Çekmeğe Başladılar T k f 
Şimdi Zenginler Tahvilit Almak için Casusu ev i Edilmiş ! 

Borsaya Hücum Ediyorlar Mevkuf Esrarengiz Bir Adammış 

Ap.rtın14111 lcireluı luııli ,,.,,. 

Şehrimizde ıaaelercl•Hrl laa- larını ubam ve tahYillta ,.tuma-
111. harıl, devam eden aparbman, i• bqlamlflarclar. 8a Jladea 808 

•• iapab hemen kimli• dar- birkaç aydanberl para borlalm-
llUt ılbldlr. Bunua Hbebl, lata- da hararetli maameleler olmakta 
•tan çoklutul 7lzDndea aparbmaa n fula talep karfıauada aaa,. 
•• ey kiralarının mltemacltyea JH buı ..ı.am n tahYilltlll fl-
411tmealdlr. Geçen Hne 65 Uraya yatlan Jlluelmektedlr. 
kira,. verilu aparbman dalfflerl Bor~ar muelul bakkmda 
40- 45 liraya otua llra1• nrllea· Franaaılarla uyuıulmam " Sarac
ı., 23. 25 liraya dlftlil ılbl otJa Şlkrll Beyin mukaveleyi lm-
Jllcsek kirala aparbman daireleri •• için Pariae sltmeal Diy~nu 
de ,a.de yirmi bet alıbetin.le Munhhide lzerbade de tealrler 
........ Hemea w ,.,.ıtllft ...... 
ldraı.k oda, dair., n il....._ " ,..- fala almak lçla INna-
•lc, aak teaadnf edilmektedir. Ba ela mltemacllyen Dlyuna Manhhl-
•ıaiyet, paralarını aparbman in- de, Anaclola, Rumeli ılmendlferl 
.... Da aarfeden aermayedarlart " aair• tahwilAb almaktadırlar. 
lrk&tmllf, onlan yeni kaıaaç n DID Diyunu Muvahhid• bonada 
it .. balan aramata HYketmlttir• 63,75, Miimeaail Anadolu 51,50, A· 

Pi1uada yapbiamıa tahkikata nadolu hine aenedi 44,20 Ana-
J!'te, para ublplerl, timdi para- ( o .. amı 8 incl .. yf.da ) 

Parla, 2 ( Huul ) - Bir mlddet ewv•l Parla vetJl riyul1e bilen bir adamdır. Soa umanda 
polla mDdDriyetl tarafmdaa eararenıta bir adam Madam Stella laimU bir kadını• temin ettiği aer-
tevkif edllmif. fakat fimcllye kadar bu adamın maye ile film çeviriyordu. Rober dl LU bundaa 
blYi7etl bir tirli aaJatalamamıttır. Bu adam, bir bir mDddet enel Berlin• ıiderek Torkiyeden 
tlpbe lavlne tevldf edllmittir. Kendiainin ecnebi gelen hahn uyalu kimselerle huaual baza mlUA-
baa devletler heaabına c:aaualuk ettiji sannolu- katlarda bulunmuıtur. Berlin cllnGfl ....... ~ 
aa1or. Earareoıriz mewbfua Fraua aleyhine ola- d r ki Row dl Ul F....... ubttua taraf nclaa 
rak la ... planaa amtlak ,.ptlit aanaaedllen de.. eaaulak 1apbjl ittaamUe tevkif edihnittir. Fakat 
letler lae Ttırki,. ile AJ...,yadır. bu adam, Bwliade nbbulu mlllkabm latan-

Şlphell mevk•f fimdiJe kadar birkaç defa balda bir film çevirmek için herlwaıl bir mlaa-
aorpya çekilmif. fakat kimin oeal olduğu kat'- ade alm•k makudile 7ap.Jm11 bir teıebbllaDa 
l11etle anlaıılmamııtar. Bu adam, isminin Rober neticesi olarak bildirmif, tlmdlye kadar latanbula 
dl Ul oldutuna. babastnın harpte 6ldllğDn8, ayak basmadıjını da illve etmiıtir. 
annesininin iae kibar ft aall bir lngiliı ailesine Maamafih Fransız zabıtam, fevkallde aeld, 
menaubiyetinl iddia ediyor, fakat bir rezalete son d~rece malOmatlı olan mevkufun J"urdr 
meydaa •ermemek lcln kadının iamini ifıa ed.. isminde bir Hker firarlal oldujunu da zaanet-
miyecetinl aiyllyor. ÇIDkll kendisi bu kadı- mektedir. Onun için Turdr'ıa elyeYm Londrada 
mn gayri aıe,ru çocopdar. bulunan ana Ye babaaa mftvacehe için Fran .. ya 

Rober dl Ul bef liua konUfAD, ıayet ku.- davet edil•itlerdir. 

MevsimKışOldug .. u Halde r Dalda Başıach 
Baida Bitti 1 

Hayat Ucu~luyor Son ..-.·n•n v-• 

lstanbulda 51 Bin Tacir 
Ve Esnaf Var 

Odun Ve Kömür Fiatleri Binde 
Dokuz Nispetinde Ucuzlamışbr 

Ti l.t .. 6•la 6ir otla gıjııu 
•••v. ~t Odaaının ıeçe• klnu- rağmen, diler HDeleria abla• 
lcilcat, • • ait olarak yapbj1 tet- olarak hayat ucualautbr· Ba 
•euıı.d haraba ıtlnden ıh• ucadutun ni•p•tl n derecul iM 
••r~ lc•iuu iddia edenlere bak muhtelif maddeler tberlnde d .. 
F°ılha~ lt5ne netice Ue bitmlftlr. lifmektedir. Yiyecek Ye içecek 
1ca1c,.. aret Oclaaaaın ht- fiatlara llı:eriodeki ucmluk Jllde 
....:::. •lre, klauuenel a71 dlrtle bet ..... c1ac1ar. llalnkat 

...... lat ···- CDM.•.. • .... .. .... t 

KUçUk TefrlkaSt. 

•• Birkaç gun sonra 
heyecan ve lezzet
le okuyacaksınız 1 

Senenin 
En Mühim 
Spor Hadisesi 

Galatasaray Kongresi 
Bugün Toplanıyor 

Senenin en mlblm apor btcll
..U olarak bugln toplanacak 
olan GalataaaraJ konareaial la 
ıafta zikretmek lhamclar. Konar• 
fevkalld• mıblyette toplaadıta 
lçba ,eraJttllD mlnakatalara aab
ae olacata tala•ln edilmektedlr.I 

B•clan batka bafla Uk maç
larına devam edilecek, Tabimde 
8efiktat• Vela, Kadıka,nnde F .. 
nerbahçe• t.laabulapor takımlan 
carps .. cakbi. -----lc rayı Verildi 

lld ~bl ılrketl temall ed .. 
bir adllta malat.UI Hnelen alt 
olmak IHle 8a Ura ka1cll7e 
lcntlnl ••medllladea . tlcuet ............ ,. ......... 

Fakat Bunların Hangisi Çalışıyor, Han
gisi Çalışmıyor ? Burası Meçhul 1 

l.t11116rıla 6lr /clfeain"• •Ma/ lcalabalıfı 
~deki ticari vaziyete yeYm hangilerinin çabfap hanırll .. 

dair 1apalaa aoa tetkikata ıGn rlnln çahımadıtıclır. beri ıllrlll .. 
lataabulcla • bugln ticaretle utra- bir iddiaya 1are, tehrlmiadeld 
tanlarua miktan tamam 61 bia bu 51 bba tacir ve uaaftan bir 
adedini , doldurmaktadır. Ayrıca kıama iflerbıl twketmlılerdlr. Aa-
...ELk yapanlarıa miktara da 30 cak ticaretlerini v•J• itlerini ter-
bla kadarclar. Fakat iyice ablqı· kedenlerln adedi meçhaldur.Diier 
lu bu •ulyete mukabil olarak taraftu 30 bia klclk .. .ıtaa 
la•tbl a•lapl1•11an bir m...te ,trmW mi.tema olmak lwe dl-
.. ......... halıNaa... ' o. ....... _,,... , 
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} alkın Sesi 

em eketimizde 
lkhsad" nta <alar 

Gazi lb. nin •on ecy11ıhııtı erl 
lktıudi b:ıJııtımı ?. dıı. baıı !aydnlı 

lukı lft.plu do ~ura c k. Du hususta. 
bıı.lkırnız dlyorki• 

Remi.i Bty ( Muallim Çen berlit~ 
llot hanı ) 

- Memlckell ıı.ls coQrafI •• tabii 
unualyctlerl bul •ınan birçok ikli ır· 

Jc:ır l kucağında topluyor. Kü,o!c Aı} .. 
lınd nr ınuhtelif iklimlerin birleff ğl 
•• birlbirine ka rışhZJ bir y r yok· 
tur. Karata, Er ::ı:.ur umda kar yağıır• 

on Mnain'de, A.ıtaaya'da ğaçl r 
f ç k açar. B ' r tar ah r p a, buı?day 

o rı Oı çiçekte ike n Bbnr mınta:.Cad 
bnıat yapılı·. Zirnaalçılarm ıöy'cd l
~ın göre memtekctlmh:dc aıcak ik· 
Jlm!erin mahsulü b' ' yct:f r. Mcsc1A 
U rfa ''>Yasında pe k Al k ahve yetişe· 

·ıırml . B•ınlıırı nyrs ayrı lktı at 
ıntalcal s.rı.ıa ayırmak çok fayd alı

n . Gaz ı Hr.. n :n aeyah tlorld• bunu 
b tihdaf e d yor 

Eaıl n Bey ( M Utokııit blıı bat• Su!· 
u nah nH1I Yercb ı ta ıı :; ) 

- um misak bi ıı: derli top!u, 
Ustak ·ı bir vatan verdi. Dil •• 

t r ib kongreleri hilkatle başba 
7ilriıycın tarih ve dı liml:ı fn tcd\ bini 
t emin etli. Bize iktisadi bir misa k 
lbımdı. Gui ~ :ı. nin son tetkik 
•ey bai.I r:nd o sonra da bu miuk 
axırlıınacnkhr. B.r ejder gibi nefc l 
iltün diln1 ayı saran iktısadi buhra n• 

dan ancak bu miulda kurtuhıblle· 
eeğı.L 

* Ali Bey ( Bey ·lzı t l\oska Tramvay 
eadd BI 18) 

- fktıaacıi mınlaka teşldlAtımııı: 
tel re teılıl. tımıu tetabuk etmf or· 
• ·Uf. T bl ti Y yet!9t 'rd :AI m bıml· 
!4r Ui bırlle biribirıno uymayan iki 
" .IAyet bir lktıaat mmtaka11na bağ· 
1 nmı • bu tau lktısat n Ticıır t 
MüdOrlerhıl fDfırttığı H müşkül 
va yet dil~Qrd lı Ail glbl bulct Uca• 
re t ni:d rııra landır ır. iıı:tıı. den mu· 

nffak olabilmek için çok Ye vek· 
tinde ihracat y pmık l!zımdır. Bu· 
nun için d y • l bir iktısadi te · ,lit 
lbımdır. Gazi U:ı. t tk.k ey hat· 
1 rind bu buıuıa çok eh wmiyet 
nrmittlr. 

Basan Fehmi Iley ( Ş b:ınd eb ıı 
J:ııı l n ı uTottin mahallesi 5) 

- Bilyilk Gaz 'nln her tctJ.lk a • 
yahatl memlekete pek çok iyilikler 
gt: tlrml,.tir. Bu aeyyahatlcr!nde bH· 
lıa ısa ikheadt vaılyetimiıı:i bedof 
•lmışlnrdır. DoJturncağı neticeler 
b r halde memleketimizin iktuadl 
refahın ye rdım edcc kbr. Bundan 
k \'İ euretle emini m. 

.Al Rı1.:ı B y ( Divan yolu A11ıeri· 

lınn kUlilpa ıı 3İ ) 

- fı,tısadi buhran knşı koya• 
bilmek için yeni ve kuvvetli teş:.ı

J&tn lhtiyacı~u: Yardır. Gaai Hz. n n, 
Başv kil ve dığer vekillerin ıen a
lıotlcri biı.i bu teşkll#.ıta do ru götu• 
rfiyor. Memnun olınam k mücnkOn 

fidOr. 

Dört Esra ·keş 
F lk, Numl, fsm il ve Mtlştak 

isminde d6rt ahıı K ınmpaşa'da 
Ki eç hı:ınınd kab k ile ear r 
çel .. erlerken cUrmUmethut h tinde 
y kalanmıılardır. 

- Dilnyada nı tuhaf inıanlar 
,.,. Ha•n Bey •• 

SON POSTA 

• 

aç rı d 7 • 
ıs as 

• 
ır 

ah 
v 

emes· de Çok 
ör··ı··yo 

GtımrUkte ıekiı numaralı ihlı as mahkemeıi 
çok şayanı dikkat bir kaçakçılık davasını tetkik 
etmiy ba lamı b~. Aldığımız n1alnmatn g6re bu 
garip davamn esası ve neticeai ndur: Geçenlerde 
Avr~padan bir vnpurl ıel rimiıe gelen ecnebi 
bir zat ynnındr. bir do cins küp k getirmiştir. 
Bu ıat köpeği Almanyı:ıdan almış va 50 lngiliz 
lira ı, y .ni bizim paramız! 400 hr dan fazla bir 
par ödemiştir. Köpek kurt ciıısı olup çok fridf r 
ve mcrekep k dar bir mahluktur. Bu zat vnpurd n 

1 
muameleleri bitlrmiı Ye dışany çıkm k için yOrtı
miye bnşlnmışhr. Sahibinin gittiğini gören köpek 
birdenbire memurların llzerino ldırmı , 6nllıı

dekl maniayı bu uretlo ort"'dnn kaldırdıkt n so~ 

ra bib;nin rkasından koşmuştur. Köpek tam 
gUmrOk kap•sından dış rı çıkınca ıahibinln bir 
otomobile bindiğini görmUş, kendisi de bf r bam· 

çıl.ıp köpekle beraber gllmrüktcn geçerken me
murlar köpeğin lconlejan dahil olduğunu s5yl • 
miş!er, ecnebi yolcu da memurların bu ihtarın 
riayet ederek köpeği memurlar teslim etmiıtir. 
F kat memurlar köpeği tutamadıkları gibi yan.n de 
aokulDmamısl rdır. Bu sırad köpE>ğin sahibi, diğer 

lede olomobile tlamıı ve tabii sahibinin gittiği 
yere gidip tekrar onun yanına yerle mittir. GOm· 
rUk ld rf!sl bu vaziyet k.uşımnda cnebi yolcuyu 
şya k~çırmak cllrmilc ihtııas mahkemesin seY. 

ketmiştir. Bu Eat i o köpeği kaçırmadığınJ, 
köpeğin kendiliğinden ip ç~ığını. e asen köpeğini 
memurlar teslim ettiğini, f kat onların bu hay• 
vana muhafaza edemediklerini ileri llrmektedir. 

s·r Şoför arülô.cezede 
•• 

Bıçağını Çekti, Bir Kadını 1 Bir Olüm 
Kovalarken Tutuldu Faciası 
Kasımpa,ada oturan Münevver 

Hanım lamind bir luıdm bir mUd
d t evvel komşusu şoför Kadri 
Efendiye bazı eşyalarnıı emanet 

etmiıtir. E veli i glin Müncv• r 
H mm KadrJ Efendinin evin 
gider k eman tini isteyince K drl 

Efendi kızm f ve Mfincn·cr H~ 
nımı fen halde dövmO lllr. Hır· 

aını nlamıyan Kadri Efendi blça· 
ğıoı d çekmit ve kadıncağızı 

o alamıya b şlamış, falı t k dı· 
nı f ery dı % rino yetişen kom .. 

§Ulnr tarafmd n yakal narak po

lise le~lim edilmi tir. 

Dostunu Dövmüş 
Kemal isminde biri kıskanç· 

lık yüzünden Abnnozda oturcn 
Kadriy hnnım ismindeki dostu• 
nu fena halde dövdüğünden ya· 

ka!an:nı~, hakkında tahkikata 
b şlnnmııtır. 

Bir ·· şavirlik 
Halit Bey lktısat Vekale

tine l\1üşavir Oldu 

IEmir sanayi mllfcttiılerinden 
Halit Bey İkhıal Vekil eti mUşa• 
•İrliğine tayin cıdllmiı •• bugnn 
Ankara'ya harakct etmi~tir. Halit 

Boy Macari tanda okumuı Yo 

m kino mliheudiıi olmuştur. Uzun 

ıenclerdenberi aanayl mUfettiılik
lerinde •e &nayl mlldOr vekillik
lerinde bulunmuıtur. 

Bir haftn evvel Darlllficezed 
feci bir hlidise olmuştur. Meczup 
bir haat bir arkadaşını tehlikeli 
tıurette yaralamış ve ölilmüne 
sebep olmn tur. Ôğr ndiğimize 
göro hAdi 5yl ~ r y n t 
miştir: 

Koltuk değneğilo yllrOy P 

lıy ı ismind meczup bir h ta 
bir gfin kcğuştn otururken O -
m n Nuri Bey i miade bir ark • 
d şına ızmı v koltuk değne
ğini kafasın vurmuştur. Tehlike
li bir ıurett yar lan n Oı:.aııan 
Nuri Bey D riil6ceıo b ıtanesine 
kaldırılmıo, bir hafta ıonra d 
ölmüştür. MUddef umumi ljin g8 
terdiği lüzum Uzorioe ce t mor· 
ga nakledilmiştir. ~Oddeiumumi .. 

lik ıuçlu İlyas'ın cezai ehliyeti 
lıaiz olup olmadığmı tetkike 
lüzum glirdllğü iç.in Tabibi Adil
ler euçluyu muayene decekler
dir. Tıbbı Adli henil: r porunu 
vermemi~tir. 

Bir Haftada 
77 Kilo 

açak Esrar 
Öğrendiğimize göre gOmrUk 

muhafaza başmlldUriyetl memur
larının, son bir hafta ımrfmbıı 
yakaladığı e rar miktarı yetmiş 

yedi buçuk kiloyu bulmu tur. 
Esrar kaçakçılığile maznun olarak 
beş kişi y:ıkal ınmış, COmhuı iyet 
mUddiurnumiliğine v~rilmiıtir. 

• •• D ün Mı.im hanımla bir aı 1 ... Bu ıırada k•pı çahnd11 bir 
abıayorduk.. radyo tabıildan aeldi... 

1 
Sultanahmet Parkında 

Çalışamazlar Mı ? 

Mahkümiyetlerinin muayyen 
bir kı mını dolduran ve hollerinde 
eal h ııörUI n mahkumların Amme 
hizmetlerinde çal t~mhnasına ka
rar verilmışti. Müddiumumilik 75 
kadar makiimun listeaiııi yapar k 
Vilayete göndermiş ve bunlara 
iş göııterilmeıini istemişti. Villyet 
henü:r. mahkumlar için münasip 
it bulnmnmışlır. Mevaim kış olmak 
hasebile mmo hizmetlerinden 
ısayılanı yol inşaaU yoktur. Yol 
fa liy ti başlar başlamaz mahk6m
lar jandarmalarm muhafrıza ı al
tında çalıştırılacaktır. 

Belediye Sultanabmet meyda· 
n1nt perk haline koymıya başla
mıştır. Bura ı hem hapishaneye 
yakın e hem de etrafı tellerle 
çe rilmiş olduğu için burada 
mahkumlardan pek lft 1 tifade 
edi:ebiieceği dUıUnUlerck tekrar 
VilAycto mllracaat edilmiştir. Vi
layet kabul derse mahkOmlara 
parkta i verilecektir. 

Tip Meselesi 
Zeytinlerimiz için De Bir 
Nizamname llazırlanıyor 

lktısat VekAletinln bazı lhra
c t mallarımızı tiplere ayırmak 

Jçin alakadar dairelere bazı teb
ligat yapbğ:nı don yaımıştık. np
lere ayr iması tok rrUr edea 
mallardan biri de zeytindir. Jbr • 
cat ofisi dUn ıeytin tacirlerini 
davet ederek bazı maltlmat almıt
t r. Zeytin ihracata baklunda bir 
nizamname projesi hazırlanacaktır. 

Şuhıt 

Günün Tarihi 
dl -. 

ihtilaf n Ha H 
Mümk··ndiir 

Atinadaki Heyetimiz Bu
gün Buraya Geliyor 
Yunanist nla bir ticaret mu· 

kavelcal yapm k tlzere Atin yıı 
gidon Tnrl:: mur hba heyeti 
buglin gelecektir. Yunanlıl r 
TOrkiy den al<1ıklan ena kıyme
tinm yüzde elliil ni betinde Tllr
kiyeye mal ithal etmek i temek· 
tedirler. TCrkiycde sür ülen Yu
nan malları muayyen ve ı 

olduğu h lde yeniden bi takım 
malların Yunanlılardan tedariki 
kabul edilse bile bunlarm piya
aada ıUrUmU ıııUmkUn görDlm 
mektedir. GlimrDk murabbaı 
heyeti yllıd elli nisbetini nbul 
etmediğinden hfikftm .. tten t a limat 
almağa IUıum görmOştllr. Ara· 
daki ihtilAf, Yunanlıların Türki
ye ye ihr ç edecekleri mallann 
listesi ve ylizde isbeti fizerlnd 
olduğund n bunun kolayca b 1-
ledlleceği ıcnnedilmektedir. 

Tilrk murahhe heydinln t ... 
limat aldıktım onra tekrar Yu
nanistana gitm 11i muhtemeldir. 

Yeni Hat Ve Sanayiciler 
Türk ı n yicilcrl Ergani tl-

mendif er battmd kulfam!aca 
olan bir kııım m lzemenin yerJI 
malı ol rak temini i istemekte
dirler. Bu yolda y kı tı da hokn
mete bir mtlr c t y pılacaktJP. 
Sanayiciler verecekler mallara 
mukabil iit.kraı t hvil h al c k
lardır. 

Konserve ihracatımız 
Bir Av mturya konserve fab

rika ı Ticaret Odaımrı miiracaat 
ederek TUrk kon er elerini A ru 
turyada tabilec ğinl bilc!i mit-
tir. 

Emlak Bankasmda 
Emlôk B nk aı heyeti umu· 

miyesi bu ayın altısmda topl • 
nacaktır. Verilec k f aız mikd -
rını umumi heyet te pit edec k
tir. Faiz mikdarıoın yCzde 6 - 10 
arasınd olacağı öylenmektedlr. 
YOzde ond n fazl f iz veri!cceğl 
hakkınd ki haberlerin ılsız J. 
duğu 1;nlnıılmıınr. 

Dün Gelen 
Buğdaylar 

Dün Ana.doludan lıtanbule 
on •agon buğd y gelmiş ve iyi 
malların kiloou beı kuruv dokaaD 
dGrt ıantlmdeo tılmı tır. 

Don bir p rtl lılenmiı aan 
kaba tiftik 29, yıkanmı An dolu 
yapağısı altmıv iki kuru~ kırk 
santimden mu m 1 görmü~tnr. 
Evv iki ann bor ada kuk sandık 
afyon ıatılmııttr. 
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Kırtasiyecilik 
Niçin 
Kaldırıla"ıanzzşlır ? ------------- ~ 

Ktrtasiyeciliğin önllne aeçnıek 
fmkamnı ihzar için bir komisyon 
loplanmıf, onlar çalıııyor, lıe 
aklı erenler de fikir yllrlltllyorlar. 
Bu m k atl yazıl n y zılar için· 
de Avukat Ferit Bey fendinin 
rnalcalelerini birçok noktada isa• 
b tli buldum. Neticeler ııUzel 
tenbil edilmiştir. 

Memurun ihuı l ve tekbUlU, 
tabir caiz e, mevzii bir t ıir 
Yapar. Memloketln bntUn resmi 
lı yerlerinde e er göst ren bu 
ha tahğm bir ı bebl de ihmal •e 
tekblll olsa buton memurları 
bu:ıunla malül tanımak icap eder, 
ki ne doğru, ne d yakıtıkhdır. 

Yirmi sekiz ıenelik memuriyet 
bayahmda öğre11diğirn ıudur: 

K nunlarımıı, ıakız gibi, ne· 
reye çekerseniz oraya uxanan bir 
lisanla yazılıyor ve ihtiyaca uygun 
değildir. Kırtasiyeciliğin bUtUn 
ıebobl budur, il t tarafı, tefer
ruatı teşkil eder. 

Bu ıekilde çıkan kanunlar, 
dah memurlara gelmeden, alA· 
kadar vekaletler elinde ilk tagay• 
yurata maruz kalırlar. Forzediniı 
ki Dahiliye ve Maliyo VekAletle· 
rlni alAkadar eden bir kanun 
çtknııştır. Buna Dahiliye VekAleti 
bir talimatname, Maliye VekAletl 
de diğM bir talimatname rapte• 
der. Görür UnUı ki vekAletlerin 
b r biri ayrı bir maksat iltizam 
•lmiş ve ayrı bir hedef iÖater• 
rniştir. 

Bunun mabndinl h rkH ko· 
laylıkla tasavvur edebilir. 

VilAyettekl memurlar böyle 
biribirine aykırı talianatnameleri 
•lınca, evveli ve umumi ıurette 
fftfırırlar. lçlerind kötU huylu 
olanlar, bu tezattan ınUkemmel 
•urette lıtifade eder, olmayanlar 
Y• mes'uliyet takabbUlile, kanu· 
Dun, mevzua uyan tekline tlbl 
kalır, yn mevzu için mllnferit bir 
nıuh ber dosyesi açarak alac ğı 
•on emre göre iıe renk H ne· 
tice verirler. 

lskAn kanunlarımıı ve tali· 
lnatn m leri kftmilon bu illetle 
dholudur, ve bundan dolayıdır ki 

emen her doıye için bir muha· rere yapılmıı, en kllçllk it ıene
erce ıüründürUlmUştnr. 

İdari ceza mevıuabmızda "ka· 
ttununda sarih madde ve hakkın· 
~a, evvelki emsaline dair verilmlı 
t UkUmler ınevcul olan meaailde 

1 
ekrar muhabereye )Uzum gören· 
•r,, in tecziye edilecekleri yaıı· 
lıdır. Böyle olduğu halde ben 
llttıdiye kadar bu cUrllmle ceza• 
1•ndırılmı, bir memur iıitmedJm. 
Sebebi, fiilin vaki olmam&11 do· 
A'il, kargaşalık içinde mes'uliye
tln ve m 11'u1Un tahakkuk ede· 
lll•ıncıidir. 
ıır l<ırtaaiyeciU.ılrfn imha11 Ye il· eaa . . • 
nu 1 ıçın yapılacak tok oey, ka· 
tnu~arı, hatta bir talimatnameye 
rnuıı~aç olmıyacak surette ıu
llıa ij ve kat'! lf adeU, aynı za• 
tab~a. llizuma tnmaınen mu· 
ola 

1 
olarak çıkarmak, çıkmıı 

rtie~ ~rı da bu ş kilde ıslah et• 
llııtt lır. Eğer behemehal bir tali· 
da nameye ihtiyaç var a bunu 
tind Devlet Şiirası Umum! Heye• 
k, en geçirterek bir elden ve 
~ktıuoun ruhuna uygun olarak 

nrtmatıdır ... ----
Kan istiyor 

d Bir mUddet eYvel Zafranbolu· 

h ttıı . R•len Ernin isminde bir ema• 
• çı • . 

rn b yı öldüren aimltci Eminin 
u ake · .. •d"l . mesane agır cezada devam 1 1111ştir. 

nuu~aktulUn oğlu evvelce maı· 
hlişt' aD lO bin lira tazminat iste• 
mi 

1
' k Un bu tazminattan vaıgeç-

ş, ana ka · t d"" · • mi ·r n ıs e ıgmı •öyle· 
bi~.1rk Muhakeme, tahltlerln c.I· 

arar ••rmiştir. 

[Resimli Makale 

1 - Sıhhntin luymctlnl anlamak 

için arnda 111rada huta olmak 

1 zımdır. Hast lık çekmeyen adam 
aıbhııtln kıymetini takdir ederneı. 

SON POSTA 
# 

1 a Zamanın Kzymeti a 1 

---

f !1ıı~ 
2 H\lr Y mes'ut yaıayan insnn· j 

lar da zamanın lcıymctlnl llnlamıılc için, 
her aaatl her dakika" azap ye ıstırap 
içinde geçen bir mahpusun hayııhnı 
görm lidirler. 

ıeyse, hDrriyet e u
man da ond•n m hrum olmadıkça 
kıymeti anlatılmayan tcylerdlr 

TELG HA 

•• •• 

Sayfa 
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oz n 

Münderecatımızın çoklu
-§_rından dercedilememiş-, 
fır. · 

Meclis Re· si 
Kazim Paşa Kütahya ya 

Hareket Edecek 
Konya 3 ( Huıuı1) - Konya· 

nıısm rniaafiri olan Meclis reisi· 
miz Kb·m Patanın KUtabyaya 
gideceği nlaşılm ktadır. 

. Celal Bey 
lktısat Vekili lspartaya 

Gidiyor 
İzmir, 3 ( Husuıl ) - Şehri

mizde bulunan lktaaat Vekili 
C IAl B. bugiln mlltehassuılarla 
birlikte lspartaya gidecelctir. 

Kanlı Kavga 

rbekir' mKa-
Takıimde otur o Madam 

Ana tasya, yni evde oturan Ma· 
dam Olgaya evin k pısını niçin 
açık bıraktığını ıormu§, bundan 
muğber olan Mad~m Olganın 
kardeşi Niko keseri Madam 
Ana taByayı yarolamııtır. 1 Tab 

DJyarbekir (Husu 1) - Burada ail . geçimsizliği 
yUıUnden bir cinayet olmuş, Hacı Ah Boy zade 
Feyzi B. rufikasını tabanca ile ~urnr~k öldUrrnU4tur. 
Feyzi B. zevce ini annesinin ~vme gıtmekten men o· 
diyormuş. z vcesi bu memnuıyete rağmen an~eıinin 
evine gitmiş, Feyzi B. buna muttali olunca hızmet
çiıinl gönderip çağırtmıtbr. 

Fakat kadıncağız ötedeoberi Feyzi Beyin geçim-

ıizliğinden §İkAyetçi olduğu için gitmemiı, bunun 
ilzerino Feyzi Bey bizzat gid rek k rısını almış, 
eve getirmiş ve evde kavg etmiye baılnmııtır. Bu 
)c vga neticesinde d a abiyetine mağlup olan Feyzi 
Bey tabancasını çekerek karısına karnından yara• 
lamı~tır. Yaralı kadın hastaneye kaldırılmış ise de 
tedavisi mOmkUn olamamıı, ölmilştllr. Feyzi Bey 
cinayeti mOtaalı:ip kaçmıştır, ranmaktadır. 

Kazancı Pek Az-Olanlar Kazanç 
Vergisinden istisna Ed"lecek 

Ankara, 2 - Son eklini alan yeni kazanç ver- l Projede mUkellefly tin t sisi bahıl Uı.erinde bllhuaa 
glıl 1 yihaımda bir kısım halk Ttrgidcm iıtiına durulmuıtur. 
edilmiıtlr. istisnalar şunlaı•dır: Mevcut kanun bilAuçoya nıUitenit beyanname, 

Aylık kazançları 15 liraya kadar olanlar, mu· muamele ve atıı hasılat ve masarifi beyanı gibi 
harrirler, sanayi ve ziraat iıçlleri, eeyyar aatıcılar. muhtelif ıeklllerl ihtiva ediyordu. 

Muafiyetlerin tesiıinde birinci derecede ele Bunlardan bilAnçoya mUıtenit beyanname uıulU 
iman vaziyet; malıet it blSIUmU ve memleket thndiye kadar cereyan eden tatbikata göre ne 

ikhsadiyahnm umumi vaziyetine göre himaye mükellefler ve ne de mal memurları t rafında 14yıkile 
edilmeıl lAzımgelen ımıflarm ve ıpor baya· ve kanunun lıtediği ı~kilde tatbik edilemediğinden 
tının bir vergi mevzuu içind~ mllmkUn olduğu biJAnçoya mUıtenlt vergi alınması aleyhine bir 
kadar az tazyik görmelerine matuf bulunmaktadır. cereyan hAsıl olmuştur. 

Kontenjan 
Altı Aylık Yeni Liste 

ihzar Ediliyor 
Ankara, 2 - Yeni yapılmak· 

ta olan 6 ayhk kontenjan Jiıteal 
niıan birden itibaren meriyeta 
girecek ve 20 ıubatta llAn olu· 
nac ktır. 

Yeni llatedo daha ıerbcstçe 
hareket edilmiı, geçen aefer 
ehemmiyetli r kamlar te kil eden 
70 kadar madde kontenjan harici 
tutulmuıkcm bu llıtedo miktar 
daha tevıl edilerek kontenjan 
haricine bırakılan maddeler 150 
ye kadar ibl A' ec!ilmiıtir. 

Gaziantep'te Lise 
Antep, 3 (Huıusf) - Şehri· 

mfzde yeni teıiı edilen lise dOn 
bOyUk merasimle kUıat edildi. 

_, __ _ 
Gazi Hz. Ve 
Başvekil Pş. 

-~ 

lımir, 3 (Hususi) - Şehri· 
mlıe ıeref vermekt olan Gaıl 
Hz. dUn öğleden ıonra Karşı· 
yaka'da bir gezinti yaptılar, 
aonra Burnova ılraat mektebini 
teırif buyurarak tetkikatta bu· 
lundular. 

Gazi Hı. talebelere, hatır· 
JarıP! ıornıak ıuretile iltifat 
etmlılcr, verilen iuhatı dinle· 
miılor ve a1'.tsm 'l.eyecanh teza· 
burat arasında a&)rılmıılardır. 

lıparta, 3 (Hususi) - Antal
yadon hareket etmlı olan Baı· 
vekil Paıaya ıehrimiı:de intizar 
edilmektedir. 

lSTER /NAN, iSTER 

1 

Bir Facia 
Ankara' da Bir Hanım 
Otomobil Altında Öldü 

Ankara, 2 - Bugün s at on 
dörtte Çankaya caddesinde feci 
bir kaza olmu~tur. Sefareth • 
neye gitmekte ol n Alman ıe
farctl ıoförU Rişarın idare· 
ılndeki otomobil Emniyet moy· 
dana ilerisinde aokert fabrikalar 
hukuk mUıavirJ Necmi Beyin 
annesi 60 yaşlarında Aliye Ha
nıma çarpmıı ve ağır ıurctte 

yaralamıştır. Derhal hastaneye 
kaldırılan Aliye H. as ıaman 
sonra vefat etmlıtir. 

Sıhhat Vekili 
Ankara, 3 (Husuıi) - Sıhhat 

Vekili Refik Boy tetkik ıeyaba· 
tinden döndU. 

iNANMA! 
Paranın bol samanlarında haılnedeo takıltle, fakat 

yük1ek bedellerle mal n mlllk alanl r, para kıtlaıın· 
ca takaltlerlnl veremez oldular. Bunun üzerine bir bir 
Veklleto müracaatlar baı1adı. Takıltlerin yırml 1 ne• 
ye uzııtılmaıunı rica ettiler. Bu mDracıaatler Oı rlne 
1773 numaralı bir kanun çıkh. Bu kanuna göre tahsil 
edllemiyeo talultlerin nısfı defateo alınacak, diA"c:r 
nılfı gelecek t k•ltl re zammedilecek ve bu takıitler, 
mecmuu on iki 1eneyl reçoıemek ibare, bir miıll 
temdit olunacaktı. 

"Bakay 0111flarını defaten alınnyınız. Geçen tak
•ltlerl, yın mecmuu on llı:I 1eneyl geçmemek (bere 
t cile t bl tutunuz." 

Bu kanunun t miminden 
bir emir vcrliyor: 

bir müddet ıonra yeni 

1 murlar b rincl kanuna göre hazırladıkları def
terleri ikinci emr gare tad 1 ediyorlar. Tam işe baş· 

lıyacaklar. bu defa OçDncll bir emir : "B8yle de yap· 
mayanız. Blrlkmlt takıltlerln mecmuunu fi rldekl t k· 

11tl re ıammed~:ııs. Sad ce il rld ki taksltlerl birer 
misli temdit ediniz." 

Birlblrlnl naka:odeo bu fiç emirden ıonra eml ki 
mlllly de çalatan memurların itin içinden çıkabilecek· 
1 rlne, arbk 

R , 

Akademi Binası 
Ank r , 2 - Burad yapıla

c k kademi ve umumi klltOpane 
binolarmın p]Anl rı hazırlanıyor. 

Arapca, Acemce 
ilahiyat Fakültesinde bu 

derslerde imtihan 
yap•lmıyacak 

Ankara, 2 ( Huıuıt ) - Da
rHlfUnun ilAhiyat f aklllte ine gi
recek taleb nin arabl ve f riıldeo 
imtihana tAbi tutulmamaları e • 
ıını Vekiller heyeti kabul et .. 
miıUr. 

Bedia H. 
Evleniyor 

DarUlbcdayl aan'atkArlanndan 
Bedi Hanımın ni~anlandığını 
haber aldık. Bedia Hanımın nl
şanb ı, konservatvar piyano mu
allimi rinden ve Darlllbedayi or
kestr ı piyaniıtl M. F erdioımd 
fon Ştatserdir. M. Ştatser, ıehri-. 
mize evvelki ıene aelmiı Viy • 
nalı gonç bir aan'atkArdır. M. 
Ştatser, Bedia Hanıma evlenmek 
teklifinde bulunmuş, Bedia H • 
nım bu teklifi kabul etmiıtlr. 

Bıçal< Saplamış 
Kumkapıda oturan KeYork 

isminde bir balıkçı, Panayot 
isminde bir b lıkçıya bıçak sap
Januşhr. 

Sabık Hidiv Geliyor 
Adana, 2 (A.A.) - Sabık 

Mıaır Hidivl Abbaı Hilmi Pap 
maiyetinde çiftlik mlldllrU Nasir 
Bey olduğu baldı bugllnki eks• 
prHle Bağdıt'tan oebrimize gel· 
mit vo ayni ek presle lıtanbul'a 
gitml tir. 

ihtikar 
iki Ecıacı Hakkında 

Tahkikat Yapılıyor 
İki ecıa deposu sahibinin 

ıchirde n çok sUrUlen bir llAca 
toplıyarak fiatleri iki misline 
çılıardıldarı anlaoılmıştır. Sıhhat 
MüdOrlüğO bunlar hakkında ihti· 
kAr cUrmile tahkikat yaptırm k· 
tadır. 

Telefon 
Ücretlerin l enzili Meselesi 

Tetkik Ediliyor 
Ankara 2 - 1 tan bul T elcfoo 

Şirketi MUdürU Mr. Vatsoo 
Ankara'ya gelmiştir. Mumaileyh 
lstanbul Telefon mUkAlemo 
Ucretlerinde yapılacak tenzilat 
meselesine dair Umum MüdtırlUlc 
ile temastadır. 

D vlet ıurasımn kararı bugün· 
lerde Dahiliye VekAletine tıbti{ı 
edilecektir. 



.( Sayfa 

Gençlik 

Kapalı Ve 
Esrarengiz 
Kalınız! 

1 

.. Bir arabanın en f•na teker· 
le~i en ziyade acı çıkarandır., 
Sır ve ikayetlcrini dinletmiye 
çahıanlar mahremlerinln uaıarm· 
da asla ku 'Vetli bir adam lnti
baını yapa.ınazlar. Sami, olsa 
olta clinlediği adamı kendi dere
cesinde veya hatta dununda 
görllr. Kalbinizi ancak çok sa
n.ıiml ve yakin olanlara açanız. 

Diğerlerine karşı müoalcgasıx 
bir ncza!u~tle mua nır' ediniz. 
F arb hürmet fena bir seciyeyi 
foaret •• maduniyet kabul etmi-

en bir ıevki ifade eder. 
Bir Frans z darbımeıeli: 

•Kendini bardak yapan elbctlcı 

kırılır" diyor nezaket ve mOved· 
detler aıle. IAubalilik derekeıine 
dD.şmemelidir. Ve eğer hal •e 
m' ki lıtiyona gayri kabili nll· 
fuz olunuz. 

Voltalro'din ıayanı kayıt 
tabirl mucibince: "Gayri kabili 
hal olunuz ve mllteceısisleri 

defediniı." Alelumum memnriyet 
hayatlarmda •e insanın terakki 
etmesi mecburi olan mevkilerde 
tabi! •"yahut kııbt bir surette 
ketum olmak beyecer.aız göıtık· 
mek adamı ıa> anı dikkat de
recelere çıkarır. 

En he.rikt,lAde hAdisah dUnya
da kuvnyı tebiiyenin tabii oyun· 
1 rı olarak görmiye ahşarak a1la 
asım hayret g8ste me.)İniz. Dll· 
ıOnüntlı. göro:eksinizkl b yatta 
esasen herşey harikultidedir. Biz 

muammalarla muhntız. Daha benUz 
halledilmit şeyler pek kearetli 
değ"ldir. Gülün neye güzel kok· 
tuğunu, kel~beğin k nadının neyo 
ok dar renğin olduğunu, nehir· 
l9rin cıcmbolnrı lmrumad n ezel· 
den ehede noden böylo alcıp 
gittiği malQm mudur? Elmasın 
parıltıları, kalp darnbanını, hanen• 
de1Min bizi meıbur eden berrak 
1ealeri bu ilem, hayat nedir?. 
Bunların içinde küçllk bir muha .. 
lefet bu nizamın ·bizzat kendisin· 
den ne için dah çok ayanı 
lstiğ'rap olm hdı .. ?. 

Bu Alemde her iey harlkU
IAde olduğu için ya her oeyc 
bil f aaıla hayrette kalarak bir 
deli gibi yaşamalı yeyahut - vo 
dab lylııl - hiçbir şcyo hayret 
etmemelidir. Ônllmllzde oynanan 
muammncngiz haileyi cınkOnct l& 

lUdalle tera ıa etmeHyiz. 
itiz.al - lşlerimh::in bumm .. ı:, 

bayat mecburiyetleri, hAdiaatın 
çokluğu, aokağın gllrültDsüoe 
varmcaya kadar buna mümasil 
bin turlli ıey, eflcAnmızaa fena 
bir t harrUş yaparak bizi gaye
nıiıden inhiraf ettirebilirler. Çok 
defalar tabii hareketlerimizin 
fevkinde gayritabii bir çabukluk 
yapmak isteriz. Bu, bir hatadır 
bize tanHuku olmayan l~lere fazla 
ehemmiyet vermek yerinde veril· 
mi~ bir ehemmiyet dcğadir. f5-
tigaldtıın•za hariçten vaki olmuı 
bir mUdchaleye hidlet etmek 
kızgmlık gZSıtermek bo una za· 
man vo enerıi kaybetmt!kleo 
başlta bir feye yaramaz. Bu hid· 
det ve fazla alakddarlık bizim 
muvaffakiyetimiz için erıns olan 
en< rjimizin membamı kurutmak-
b~~ . 

iyisi ~&neli kB.buğunu:za çeki
liniz Müstckillcn sarfedcceğiniz 
kuvvet için enerji topl ymız eski 
bükemndım " Gözlerini kapa ... 
Şiındi crtık iÖrecekıiu ,. doyan· 

SON POSTA. 

Malatya'da Avcılık 
Bu Sene Kış Hafif Geçti. Bu Yüzden 

• 
Av Derisi ihracatı Azaldı 

Malatya (Hu· 
ıust) - Kıt bu 
sene hafif geç-
tiğinden geniı 
mikynıta av• 
cılık ynpılama· 

maktadır. Her 
ıene MalstyRdan 
bsrico binlerce 
liralık ay derial 
gönderildiği hal· 
do bu ıene av• 
cılak yapılama· 
dığından fazla 
miktarda dorl 
ihraca ı yapıla-
mıyacaktır. Burada en iyi ta•
ı•n 10.12,5 tilki 350-500 kuruş 
a as nda satılmaktadar. Bu ıene 
geç n seneye nispetle balık 
da aı;ciır. Et ye yağ fiatle-
rindc hafif hlr pahalılı< vardır. 
Yumurta bollaşhğından fıati dl1ı· 
mOitllr. Son günlerde huvalar 

• 
Biga' da 
------

Bir Sarhoşluğun Sebep 
Olduğu Facia 

Biga (Hususi) - Bayramın 
ikinci günl\ Canpaıar şoses: mü· 
teahhidi yanında çalışan Adapa· 
zarlı AgAh Bey aarho~lukln bir 
kebapçı dUkkAnmda mü~terilerle 
kavga çıkarmıf, bu kvvga esna• 
sında kebapçı dUkkOnmm cam· 
ları kmlnuş ve Agah Beyin kol· 
]arının dnmarlan cam kırıklarile 
kcrilmiştir. Agdh Beyin yaraları 
derin ve tehliıtelfdir. 

Dl ada Bir Soygunculuk 
Biga (Husu 1) - Kurşunlu 

mahallt:airıde o•uran Hafız Hanım 
isminde bir dul kadınıu evine 
goco hırsız girrni9, bir kayı la 
kcdıncağum boynunu sıkmıya veı 

- Para... Uiye tehdit etmlye 
bAşlnmışhr. Çaresiz kalan kadın· 
cağız mevcut on lirasını vermiı, 
canını kartnrmıştır. Hır&ıı aran• 
makt dır. 

T ekirdağı'nda 
Kamyonlar l(arlara 
Saplanıp l(ahyor 

Tekii•dağ (Hu uil) - On gUn
denberi devıun eden k r fırtına· 
ıı kosiimiştir. F o kal kar burada 
bir hayli mlışkii at doğurmuı, 
bilhnHa otomobil ve kamyon 
seferleri lckıtaa uğramış, yollar
da kamyonlar knrlaı a !aplanıp 
kalmıılerdır. Mnamafi!.ı kar bu
ı ada çiftçileri & vindirmiştir. 

-=-
ler vardır. Sükfıte çekiHnir. bir 
çeyrek aantlik istiğrak sinirleri· 
niı.i teakin edecek vo siz tifayap 
ol cak, kuvvetlenecekainir. 

SUküoet fikri bir spordur. 
Bizi g eve:ıeliğimizl tadil etmiye, 
ge ezelikten çok mfinlehap ve 
faydah fikirlere v hareketlere 
terki nefıctruiye shştmr. Dedi .. 
kodu ile mecruh olmamıza mani 
ve içinde barice sevkcdilmiyen 
esrar bulunan bir harats dahiliye 
yapmamın ıcbcp oJur. E rar Ye 

efkArı ıırrıyyc baxinemiz ıuuru• 
muzu kuvYetlendirerek, zengin· 
loıtircrek bir ıahsiy t vUcude 
getirir. 

Hiçbir fey, lt.ırııık ve karan· 
lık tabayyüilcrle tedirğin bir 
dimağa likiinetin verdiği inti:am 
ve istirahati bahşedemez. 

C•MI Tevfik 

Mal•tyenın umumi gllrUnUfU 
yağııh gittiğind~n buğday ye di
ğer Eahire fiatı da inmiştir. Sllt 
yoğurda naıaran biraz pahalıdır. 
Bir liralık eyrakı nakdiye gilmUı 
para ile altmı kuruştur. 

Malatyada Millet Mektepleri 

Millet mekteplerine bUyllk bir 
olAka &öıterilmektodir. Genç, 

Devrek'te 
Bir Kardeş Katili 
Ya/,alandı 
, 

Katll maznunu Mehm•t 
Devrek ( Hususi )- Devreğf n 

Divgine kl\yllnden Mehmet çacuı 
bir kadın meselcıl yOzllndc:n kar
de~inl öldllrmOştOr. Mehmet ça•uı 
karde~inl bir hile ile dağa gött;r
mllf, orada öldOrdUkteo ıonra 
köyUne avdet etmiıtir. Ailesi 
çocuklarınm köye avdet etmec:!i· 
tini glSrllnce jandarmaya mora• 
cant edip aranmHmı rica ıtmlı
lerdir. Jandarma yaptıiı tahkikat 
netlceainde ka} bolan gencin ağa• 
beyıl Mehmet çaYuf tarafından 
ısldUrUldilğOnll teıbit etmit •• 
Mehmet çavuıu yAkalamııb. 

Muğla'da 
Tütün Sat şı Çok 

Hararetli 
Muğla, (Huıuaı) - Son gun .. 

lerde tütUn ıatııhm üzerinde ha· 
raretli muameleler vardır. Halen 
kumpanyalar mllbayaa la mefgul· 
<lur, Fiatlar 55 kuruıa kadardır. 

'htlyar herkea 
alfabe, kıraat, 
ıazote okumıya 
çalıımaktadır. Eı· 
kiden gece t.op
lantalarıoda oku
nan bir takım 
mana111 kitaplar 
terkedilmiıtir. 

Maletyad• Ker 
Yalıyor 

On gllndenbe
rl faaıla Ue kcr 
1atmaktadır.Şlm-
diye kadar beı 

aantlmetre kar yağmııbr. Karlar 
köylll ~o ç:ftçinio yllıilnO ınldUr
mllştUr. 

Barremda Hare1'et Olmadı 
Bu aeno bayram ay sonuna 

rastladı, kış geldi. Onun için bay• 
rum çok neşeli geçmedi. MP.nifa

tura tacirleri de çok it yapamadılar. 

Aydın' da 
Aydın Sporcuları 
Denizlilileri Yendi 

Aydm (Hususi) - Davet fü.e• 
rlne Deniıli'ye giden Aydın ıpor 
takımile Denizli sporcuları ara
•ında yapılan futbol mllsabaka· 
ımda Aydan'lılar bire kartı ekiz 
ıRyı He galip gelmi lerdir. 

Aydın flrk• Kongre•1 
Aydın, (Hususi) - C. H. 

Fırkuıı Aydın vilayet kongresi 
30 kAnunuıan puartesl gnr.n 
açılarak iki gün mesaide bulun· 
duktan ıonra lçtimaına nihayet 
vcrmiıtir. Yeniden yapılan "lillyet 
idare heyeti intihabın • eakl 
idıtre heyeti müttefikan •~çilmiıtir. 

Zonguldak lzci1eri Oevrakte 
Devrek, ( Hususi ) - Zongul

dak orta mektebi izcileri çebri· 
mizo gelmişler, eski Türk Ocağı 
binasında bir temsil vermi lerdir. 
Temsilden ıonra msamerede hazır 
bulunanların kaffesi veril malı 
kullanacaldarma ant i~m~şlerdir. 
Tem&ilde çok nıu\affak olmuıtur. 

Adana'da 
Çok Bereketli Yağmurlar 

Yağdı 
Adana, ( Huaast ) - İki gOn

denberi viliyetimizin her tarafın
da mahsul için çok faideli Ye 
feybli yağmurlar yağmaktadır. 

Son yağac yağmurların miktarı 
18 milimetreyi bulmuıtur. _...,..,_ 
Antepte Yeni 
Bir Lise 
Açıldı 

Antep, 2 ( Hususi ) - Yeni 
teslı edilen Antep liaeıinln Açılıı 
reıml bugOn saat 14 te bi.lkın 
coıkun Ye aamimt tezabUrO ara• 
aında yapalmı~tır. 

Vali, Meb'uslar ve tekm 1 me
murin m raııimde hazır bulunmuf" 

lı.rdar. 
Bir b fta lçfnde kaydolunan 

talebe mifttarı 26 yı bulmnıtur. 
Marta kadar naklen kaydedi!e
ceklerle talebe me•cudw.:nun 80 • 
yaracatı muhakkak ıibit'ir. 

Şubat 3 

Memleket Manzaraları 
j 

Hayrabolıı 'da 
Bir Kış Faciası 

Hayrebolu, (Huıuıl) - Her 
taraf karla örtOltıdUr, çıftciler 
sevinmekte, fak at ağıl sahipleri 
mllteuir olnı ktadır. Malkara 
cihetlerine daha faz) kar du.
mUıtUr. Malkaradan Tekirdağına 
hareket eden btr kamyon yolda 
kara aapinnmı9, yolcular iki rUn 
kamyonda kalmıştır. Kaza kaf"t 
tısında soğuktan donmamak için 
yolcular rucy nında bulunan bir 
lobuıa kadın·n yorganlarJ kam
yonun etrafına sarılmış ve tesa
dilfen kamy .... n bulunan bir çuval 
kömUrlti bir çuval un yolcuların 
yakacağmı vo yiyeceğini temi11 
etmiftır. Bu snada Tekirdağın .. 
dan gelen 6 kiıilik bir kafile d• 
felAketzedelere fltih k etmlf, iki 
zün ıonra Maile redan gelen 
f mdat aayesinde yolcular n 
kamyon kurtanlmıılarcıır. 

M. Şemsettin 

Kütahya'da 
Halk Meclis Reisini 

Bekleyor 
Kmahya, 2 (Hm:uai) - BUyOk 

Millet Mecll i Reisi Kilzım Pllfa 
Ha:ıretlerinin bugünlerde ıehri
miı:i tcşrifJeri aabırsızl kla bekle
nilmektedir. MUşarllnileyhi karıı

lamak iı;in hazırhklar yapılmak
tadır. 

Çeşmenin 
Güzel Sesli 
Fıstıkçısı 

Çeşme ( Hususi )- Çe~menln 
pık aevimli 
bir ıiması var· 
dır, fııbhçı 
Ahmet. Bu 
çocuğun ye· 
g!n~ hususi
yeti ıeımın 

gayet gUzel ve 
muaikiye fev· 
kalade i tidat
h olmasıd .. ·• 
Ahmet fıstık 
ııatarken d ni
ma ıarkı eliy-

ler ve bu '"- FıAtlkçı Ahmet 
retle de pek çok fıstık sııtar. 
Hiçbir ıarkı yok ur ki Ahmet 
ouu bir kere dinleyince ahenginin 
en klıçUk tcfarı Ua tınıa kndJr hofı• 
zaıınc nakıetmeıni olsun. Ahmet 
ayni zamanda aıeto me. akl·sıdır, 
hele Son Poila 'nı.ı devamlı v• 
Rdık bir kariidi . 

Bandı~ma'da 
Elektrik Tesisatına 
Yakında Başlanıyor 
Baııdarma, (Hususi) - Ban-

dırma elektrik teıisatmm Galip 
Bey lıminde bir mlUeabbide lha· 
le edildiği yaıtlmııtı. Bu tesisatı 
.. Umum ıınat tesisat ve işletme
leri kollektif ıtrketi,, yapacaktır. 
Faaliyete yakında başlımacaktır. 

Menılekette 
Tayyare 
ihtifali 

Snmiun ( Husuıt) - Tayyare 
ıebitlerı ihtifali lıtiklAl bahçeıin• 
de yapılmııtır. Merı!aimc asker, 
jandarma, polis, hal :ı: iştir .. k t
miı, nutuklar ıöylenmif, geçit 
roıml yapılmııtır, 
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Siyaset Alemi 

Almanya Ve 
Fransa 
Buhranları 

Hemen ayni tarihe laabet etmek 
Ozere Almanya ye Franıa'da, ma• ·• 
7et itibarHe b ir ibirindon ayrı, iki 
kab:ne buhrana oldu. Fransa'da, 
bntçe me&e'es nden dolayı M. Pol 
Bonkur is tifa ıtttJ. Almanya'da lae, 
Jeneral Fon Şlayter mnkilnl Hitlere 
ter ketti. 

M. Bonkur'un halefi, radikal ıoı• 
Jaliat fırkası erklnından Daladye'd ir 
Ye teşkil etliği kabinenin Hki•inden 
hiçbir farkı yoktur. Bonkur lu bine1l 
bil tçe açığına kapatmak için, memur 
r ibi, çif. çi g ibi aıE kazançlı ımıflara 
)'enJ yükler talım : l etmek iıtiyordu. 

Soıyaliatler ;n buna itiraz etmeaile 
tnevkiinden ayr1' dı. Yeni kabinenin 
f!k İfİ, bu çıkmazdan kurtu lmak 
o'acaktır. Fakat bu mütkillil halletse 
bile, Franaa'da hilkOmet buhranı 
daima kendisini göaterecektir. Ta ki, 
Y• tanıamiJe ıol cenaha dayanan Ye 

•ağcılarla milcadeleyi gaze alan bir 
hükumet veyahut. bütün mutedil Ye 

cilmhuriyetçi unsurlardan mürekkep 
i.lr temerküz h~yetJ meydana geJain. 

Şu halde, Oaladye kabinesi do 
ilk çarpıtmada yıkılmaya mahkumdur. 
Çünki ıoıyal 'itler in milzahoretf ile 
ayakta dur.abiıeo bir fırkaya iıti nat 
ediyor. 

A.l~anya'ya gellnceı Rıyhştag 
Mtclısı önüne çıkmak l•temf yen hü-
lcOın~t, Mec isin toplanma.anı geri· 
letınek ist iyordu. Meclisin iht yarlar 
ın~eliıi buna raza göıtermedl. Kabine 
fçıo, bu vaziyette yapacak bir tek 
fey vardı : Mecliai dağıtmak.. Bu 
takd irde, A 'm &n Kanunu E1nılsl 
llluclb ince Reiıicümhurun da çekil
llleıi icap ediyordu. Halbuki bütün 
lbutedil "" sakcı Almanyanm Omidf 

anda idi. B ı naenaJ:~y Hmdenburg la tıfa 

btıne.ini icap ettirecek bir harekette 
ulunmak Jstemedifi gibi kanunu ., 

kendisine verdiği u 'ahiyetf ku ~la· 
narak açık bir d ktatötlüğ'e sapmak 
l1>temedl. Fon Şlayşer'in lıtifasını 
kabul ve yeni hükOmetln teşkUnl 
liitlere bıraktı. 
f Bundan aonra hldlıe'erln lnkişa• 
i •dır . k l, bize, Alman yanın girmek 

Çltedıği Hal yolu fÖlterecektir. 
ilnki Hitlerle beraber en aon tec

rübe, ıon defa yapılmıı oluyor. 
Sureyya 

Bolivya • Paraguvay Harbi 
Asampsiyon, 2 - Bolivyalı

tarla • Paraguvayblar arasındaki 
arp devam etmektedir. Son 

harpte 4 zabit bir miralay ö]müş• 
tQr. Paraguvaylıf ar, bir Bolivya 
fırkasını hezimete oğratmışlard ı r. 

l;ON POSTA 

BABİC:I TILGBAPLAB 

Hi ler iki Plin Yaptı 
Hitler Milletine Karşı, Bana Dört Sene 
Müs.!:la Et Sonra Hüküm Ver 1 Diyor 

Berlin 2 - Hükömetle be-
' k . raber çalışacak bir mecliı e serı· 

yeti olmadığından Reisicumhur 
Rayştag'ı feshetmiştir. Yeni inli• 
bap 5 martta yapılacaktır. 
KomUnlstıerıe Hltlnrcl•r Aar•· 

sınd• MUıı::adele 

Berlin 2 - Komllnistlerle 
Hitlercile; araıında kanlı müca· 
dele devam etmektedir. Bu aa• 
bah 3 Hitlerci ile bir jandarma 
ölınllttllr. 

Hmarln Beyanname•l 
Berlin 2 - Başvekil Hitlr.r bir 

beyannaO:e neşretm .ştir. Bu beyan• 
name Almanyanın ıon sukutunu tu• 
vir ile bat.amaktadar. Hitier f ,k if 
o larak hüku:r.etinin mane•I vahdetini 
test. edec~ ğ nl aöylemekted!r. Milli 
hükumet, her biri dörder senede ta• 
hcı kkuk t:decek iki planJa iktuıadt 
hayata ıılah etmek taaaYvurundadır. 
Beyannamede denll yor ki: "Dört 
sene zarfında Alman kiSy)üsü aefa• 
lelten kurlulınuş ola caktır. Dört H• 

ne içinde itaizlık kat'i surette orta• 
dan ka kacakhr. Hükılmetiıı progra
mında mecburi ç,fış:na ve çalışt~rma 
aiyasetl var d r. Çiftçi sınıfının h ıma
yesine matuf b r ikt sat 11 y.a aeıl ta
kık etmek, milH pars yı . k?rumak 
arzumuzdur. Har ci s yasct mıze ge· 
lince mi li hükumet, en yüksek va• 
:r; feıinfo Al narı m:Jletinin bayat ve 
hürriyet hakkını temi'.' etm~k. oldu
ğuna kanidir. Bütün c han adablarını 
tahdit ederek bizim ıiliihlanmam za 
mAni olursa bahtiyar oluruz. Mark• 
• at fırkuı 14 s ene içind e n9 yapabi· 
Jeceklorin i göaterdiler. Netice hara• 
bil o .du. Alman milleti bize dört 
ıeno müaaado et, sonra h ükmünü 
ver.n 
Fransız Gazatalerlnln MUfalaası 

Paris, 2 - Frans z gazeteleri, 
Hindenburgun Hitlerin talebi 
üzerine kabineyi feshetmesini 
manidar bulmaktadırlar. Çünkil 
bundan bir müddet evvel, baş· 
vekil Şlayşer aynı talepte bulun
muş, Hindenburg bunl1 reddet• 
mişti. Gaıetelerin parllmentc.yu 
feshederek parlAmentoda büyük 
bir ekseriyet temin edeceğini 
yaı:maktadırlar. Va son vaziyete 
endişe ile bakmaktadırlar. 
Alman) a'da Slyı:sf NUmayl•l•r 

Maned idi 
Berlin 2 - Komünistler tara

fından umumi ,.,rev için vapıh-ı n 

J 

Sabık Alman imparatoru Alle•ll• Bir Arada 
Sabık. Al:nan imparatoru. V~l ~elm'i~, 74 fncl eenel deYrlyeel Hollnda'da, 

Dom mıılık A.neelnde tes'it ed tlmııtt r. Bır mUddettenberl rabat11ı olan aabık 
lt~yz.ıır meraaime kendJ ailesi efradından bı&ıka kimae:rl kabul etmemiıtfr.Rea· 
mımııde sabık imparator hatırııtınııı taehlblnl yapmaktadır. Yanında, kızı ve 
ikinci Z0\'Cesl Prens Hormin görUnllyor. 

ÜÇ Japon Fırkası İstiliHa· 
rekef ne azırlanıyormuş 

Cenevre 2 - Japon heyeti, 
Tokyodan yeni talimat alm· ştır. 
Japon hükilmetinin 19 lar komi• 
tesin~ bildirdiği noktai nazar şu• 
c!;:.ır: "Milletler Cemiyeti, Jıpon· 
yanın Yeni Mançur1yi tanımak 

hakkına itirnı etmemelidir. Ja
ponya, devletlerden yeni Mançuri 
devletinin tan nmas nı istemez. 
Yalnız serbest hareket etmek 
hususunda ısrar eder. 

ÇlnlllorJn Sabırsızl•Dı 
Cenevre 2 - Buradaki Çin 

heyeti, t 9 far komitesinin Mil· 
f !etler Cemiyetine verilecek rapo• 
I ru hazırlamakta gösterdiği beta-
c=:::===:::;;·-- --..,. 
tahrika~ta; dolayı Berlin polis 
müdürlüğü, komilnistlerio top· 
lanhlar ve alaylar tertip etme· 
lerini menetrıi"tir. 

1 

etten ıikiiyetçidir. 
Ciddi membalardan alman 

malümata göre, mevcudu 30 
binden fazla olan 8. 10 ve 14 
üncll Japon fırkaları jehol eya
letini istilA için şark eyaletlerine 
doğru ilerlemektedirler. Bu va· 
ziyet karfıııoda Çin heyeti rapo
run bir an evvel neşrini iıtemek

tcdir. 

Berlinde Grip Salgmı 
Berlin, 2 - Hastalıklara karşı 

sigorta yapan kumpanya, grip 
hastalığınm pelc ziyade arttığını 
bildirmiştir. 

Birkaç ~ llu evvel kaydedilen 
393 ve ikinci kanun başlan~ıcmda 
görülen 50 grip vak'asına moka· 
bil evvelki gün 572 vak'a kayde
d 'lmiş'ir. 

''MiLLi ROMAN,, 

Fakat memlekte ce hede yapa
madığım va:ıifeyi bu pis parn 
ve ticaret işlerinde yapabqirsem 
benim için hilyük bir teselli 
olacak. Hürmetle, mahabbetle 
ellerini öperim. Avdetimi tekrar 
yazacağım tabiidir . ., 

Genç kız onun bu sualini o 
kadar ahenksiz buldu ki asıl 
maksadının, Dilrüba Hanımdan 
lıaber var mı? Demek olduği!DU 

ve takır 1ı açmak için evvelA ona 
ait haberleri sorduğunu derhal 
anladı. 

Muharriri: 

• Genç kadm, sert adalesi, çe
lik vücudile koltuğuna yaslanan 
~enç erkini harbin erkek bakış· 
lltı altında bütun ciıiliğinl aolı

:YOrdu. 
O mert, yUrekll bir erkekti. 
Genç kadın onun erımez, 

~•ğlup olmaz gözbebeklerinin 
lbavi alevleri arasmda açının 
:•na yana gıcıklandığını hissetti 
' kadınlığının bUUln za'file bir 

r•rııtı kuı gibi genç zabitin kol· 
arı ~rasına dUştU. 
~l Şundi para aşk1ndan başka 
le~ ~er dUşllnmiyen genç kadın, 
t bının iradesine mağlOp olmuş• 
b~·rp Bütün harp zenginlerini ve 
lcah devrinin makam •e salon 
d ratnanlarmı ayaklarına kapan
~~ra~ güzel kadın gözlerinden 
•ık udaklarmdao fışkıran bir 
koli tufanı içinde genç zabitin 

arı arasında ağlıyor. · 
D· - Beni effet. Affet beni 1 
ıye inliyordu. 

• Kaymakam Faruk (Sinaya)dan 

Burhan Cahil 
1stanbula iki mektu,~ yoliadı. Bu 
mektuplar•n birl bu idi: 

"Narin 1 
Pek pUrUzln bir i,e girdim. 

Maa mafib kendim de temiz kala· 
rak bu işi temizliyeceğim. Senin 
ve c~ngizin gözlerinizden öpe-
rim. Kış burada daha · devam 
ediyor. lslaobulda bahar başla• 
mışt•r zannederim. l~iml yoluna 
koyduğum giln aramzda buluna• 
cağ m. 

Kaymakam Faruk 
ikinci mektup ta şu idi: 
"Dilruba. 
Seni değilse de ahbaplarını he

yecandan ve hırstan çıldntan bu 
iş hakikat bUyük va etraflı imiş. 
Nelerle ve kiminle çarpıfhğ mı 
tahmin edemezsin. Paşanın yüksek 
emri olmasa bu aç gözlü herif· 
lerle ba1a çıkamıyacağım. Fakat 
onların hırsım kıra kıra, burun· 
larını sürte ılirte işi ıonuna ge· 
tirmiye çalışıyorum. Birçok düş· 
manlar kazandığımdan eminim. 

Kaymakam Faruk 

Genç erkAnıharl>in Romanya 
•eyahati Şişli muhitinde, yeni %en· 
ginler aleminde büyük bii' dedi
kodu açtı. 

Onun Di.rliba Hanımla müna-

sebetini bilenler: 
- Bu aefer milyoner olacak

lar diyorlardı. Rivayetleri • en 
mühim tarafı Diirüba Hamıum 
artık Şeker zade ile l üsbUt.ün 
alAkaaını keserek kaymakam Fa
rukla birlettiğ'i noktasında top· 

lanı yordu. 
Bu Roınnnya işinden ıonra 

Dilriiba Hanımla dostluğu kalını· 
yan Selma H. bu <ledikociutann 
dallanmas nda ön ayak oluyordu. 
Vaziyet bu merl.ezde iken Narin 
bir gOn yine { Meral ) ı ziyare t 

için Şiıtiye g idi. 
iki arkadaş misafirl erden kur-

tulmak için ( Meral ) m yatak 
od asma kaµaııdıklan zaman 
(Nurin io ilk sözli şu oldu: 

- Nasıl, mUlazim Beyle nh· 
baplık ileriledi mi? 

GuldU: 
- Evet, dedi, Dilruba Hanı· 

mefe11di şimdi sevda çekiyormut
- N& demek 7 
- Vallahi. Faruk Bey gitti 

gideli tArikl rlü.ıya olmuf. 
- Samalamn Meral. timdi 

onu bırak. Konuşuruz. Sen Eren· 
köyünden haber nr. 

- Orada işler yolunda... Biz 
yak nda e'fleneceğiı galiba. 

- Oh. ıahi mi 1 
- Elbette, elbette.. Hotuma 

gidiyor, en1attık. Nişanlanacağız. 
- Annenin haberi ' var mı ? 

Paşa baban ne diyecek ? 
- Daha bir ~ey söylemedim. 

Fakat benim kararlarıma itiraz 
etıniyeceklerinl bilinin., Yalnız 
onun başka yere gitmesi tehlikesi 
var. Haleptc Yıldırım orduları 
toplanıyormuş. Onu da yazmışlar. 
Ben istiyorum ki çabuk nişanla· 
ndl ım. Babam onu yanma alır. 

- Bakalım ister mi? 
- Tabii, herkes s~nin Faruk 

ilibi mi? m amafih onu Romaa-

Sayfa 5 -
,.. 

Gönül işleri 
-------~------J 
Karilerin 
Suallerine 
Cevaplarım 

C· H. Ş Beyeıl 
Birinci mektubunuza verdiğim 

cevabı kızın ve anneıioin oku· 
ması Ozerine aldıklan vaziyet, 
iıtediği bir veche vermiı bulu-
nuyor. Kız, hareketinin siz de 
lıu t~ iri yapacağını evYelce tah-
min etmemi' demek. Şimdi de 
aizin teessürnnnzn görünce vazi· 
yetini değiştirmiye lüzum görü
yor. Zaten baıka bir muhite ve 
başka bir sevdaya imkAn olma• 
dığına nazaran bu değişiklik 
aizio lehioizdedir. Bu vaziyetten 
lıtif adeye çalışınız. 

* Nişanlıyım. Nişanlım bize her 
gelişinde saatlarca ağzım açma• 
dan oturur. Onu eğlendirmek 
için elimden geleni yapıyorum. 

Fakaf onu slSyletemiyorum. Bu 
hareketi beni sevmediğine deHi· 
let eder. Şayan 

Hayır. Erkek -erkeğe benzemea 
Bu hareketi daha ziyade mahcu
biyetine, ve ıiıln yanınızda bir 
gaf yapmak korkuıuna delalet 
eder. 

* "Bir erkek bocadan Franı1zça 
dere alıyorum. Hergtln bir saat 
b•şbaşa bulunmak, nihayet ona 
karşı baıka hisler bes!omeıue 
ıebep oldu. Kalbimi yoklayorum. 
onu ıev&neye başladığımı zanne
diyorum. Halbuki hocam evli bir 
adamdır. Ne yapayım? 

CUllzar 

Dersleri derhal keıiniz. Bu 
yaziyet devam ederse yaran ricat 
gUç olur. Fakat bugün yolun ya• 
rısında:ı dönebilirsiniz. Kendinize 
bir kadın muallim arayınız. 

• "Bir gençle sevişiyordum. Bir 
ıebepteo aramız açıldı. Ooa kız
dım. intikam almak hırailo diğer 
bir gençle ni1anlandım. Fakat 
ıonra yaptığıma pişman" oldum. 
Sevğilim de beni arıyor. Ne ya• 
payım? 

Şıı:ıi7e 

Nişanlınıza VHİyetl açıkça 
a6yler, oiıanınıı:ı bozarsınız. Sonra 
ıerbeatçe ıevdiğinizle niıanlanır-
aı mz. 

HANIM TEYZE 

ya'ya gönderen de yine Dilrllba 
Han1m mıt-

Ne mllnascbetJ 
- VaJlabi bilmem, dedi kodu 

böyle. Faruk B. bu işten mil
yonlar kazanacak mıf. 

- Zannetmem. Faruk Alman
yaya gittiği zaman da ·öyle ıöy
lediler. Bana bir kfirkU zor aldı. 
maam~ih iddia etmem. Onu 
çapkınlık etmeı diye biiiyordum. 
Halbuki! · 

- Onun yapbğı çapkınhk 
değil kil Faruk Bey birini sevse 
onunla meşğul olıa belki. Fakat 
herkes biliyor ki bu mUnaıebette 
onun müspet bir rolU yok. Dil· 
rllba H. yakaıım bıraktığı gfin 
Faruk B. aerbe.ttir. Y aln z bir 
tehlike varr 

- Ne? 
- Eğer dedikleri doğru ise, 

yani, Faruk Bey bu Romanya 
aeyahatini Dilrllba Hanımın terti
bi ile yapıyorsa iş değişir? 

- Ne olur? 
- Faruk B. bu işte çok para 

kaza nırsa kim bilir belki fikirleri 
değişir. Çünkü para bazı rnUna• 
aebetleri kırar, bazılarını tazr ler. 
Ve dedikleri gibi bu işi Dilruba 
H. tertip ettise, tabii ona karşı 
mllteşekkir vaziyette kalacak, 
Adeta orh.k olacaklar? 

Narin kalbinin iğnelenmiı al· 
bi aızladığ oı hi11ettti • 

( Ark&eı yar ) 



Kari M ektuplt111 f: 
Geçmiş Bir F ela
kefin Tazelenen 
Hatırası Önünde 

Bir kariimiz, b"zc, •t•l}ıdakl nk'· 
ay• yazarak ıöndermittir. Aradan 
birçok zaman ıaçmeaine rağmen, bu 
ut, H had •• de fel&ltete utrıyan 
rencln alluine yardım etmek için 
adreılnl de sröndermittlr. Vak'a ıu:fur: 

1926 b r"nci tef rln ayı. Yelkenll 
bir motörd• çahııyordum. Motöril 
kalafata çekmek üz:ere iken, havanın 
ıOkOnetindtın bilistifade ıon bir (Ka.• 
raca bey) ıef eri yapmıya karar Y r• 
miıtik. KaptRnımızdan başka iki 
tayfamız, motörcG aıfatile ben, d6rt 
kltiden ib ret idik. 

(Karac bey) e ridlnee (KlSpekçl) 
denilen mahalde demirl .. dik. Kapta• 
aımı:ı refakatine sı•micilerimizden 
birlal aldı, 8tebcrl 1atıa almak üze• 
r• ta ( Karacabey ) e sritti. Kaptanı
auun bu raybubetl ea:ıuında, ha,-a 
detiıtı, ıert bir poyraz) çıkt1, gem:• 
mialn demirli buiunduj'u yer, ayni 
ıamanda bir dere ağzı idi. Havanın 
poy;a.ıa d<Snmeılle derenin ağzındaki 
ıular çekilml9, srcmlmia tamamll• 
kumlara oturmuştu. Biz ~areler arar
larken kaptanımıı ıeldi, bu neticeye 
laayret etmekle berabu bu vaziyette 
tekrar bir han tebeddül~nQ bekle• 
menin aarurl oldupnu aöylecJL Fil· 
hakika ancak bir buçuk ay aonra 
kuYHtll bir lodoı ile, aular kabardı, 
remimla yüımek auretile ıellmet• 

pkmıt bulunuyordu. 
(Karacabey ) den mObayaatımıa 

olan ıotanı yülcled kten aonra ( Ar
mutlu) ya hareket ettik. Zeytin mil· 
bayaa etmek için bir gece de ( Ar· 
mut!u ) da kaldık. Mübayanmız bit· 
mı,, gemi bamuluinl tamamen 
almııtL 

Ertesi gOn yine kaptanımızın 
,ardütil lüz:unı Qzerine biran evvel 
latanbula udot edebilmek için alel· 
acele yol aldık, basit motörlil gemi· 
miı, aakin bir havada muntazam Ye 
arızaaız ıeferlne devam ediyordu. 
Bu ıllkQncte rağmen, kaptanımız. 

ıtdcJetll bir hannın ani zuhurundan 
korku Ye endiıo içinde idi. Meale· 
tf m itibarile, tecrübeli bir detabl 
nizcl kadar liavadan anlamama bıt• 

lmkln yoktu. 
Artak (Boz:burun) u d8ntiyorduk. 

Kaptanımız, ayni 1&manda 7elkeıı• 
lerln açılmaaı için gemiciler• emir 
•erdL Motör kuvntine bu, milhim 
bir muavenet olacaktı. 

Mot6r Ye yelken kunetile (Ka· 
tırh) (Arnnutköy) htikametlne re!· 
mittllr. Ani bir hannın tiddetile, 
remimlzio klSpcıteıl tamamen ıuyun 
,.thına gelecek kadar yattı, içeriye 
epeyce ıu rirdl. 

Vazifem icabı olarak mot3r da
lrHİD• dolan ıu1arı tahHye için he· 
men tulumbaların çahımuını temin 
ettim. Ayni zamanda kaptanımız ile 
raroımek için 1ilnrte70 çıktım. 
TecrObell deniıci, denmlı bir kaaır· 
ıanın ıuhuruadau ciddi enditcler 
~iade ldl. Filhakika biraz daha yol 
udıktaa ıonra (bata) tarafından korkutu
cu bir (lodoı) un çolutunu, çocurunu 
toplayarak • bu bir ıemicl t b"ridlr• 
relditlnl r3rdilk. Şiddetli rOıgAr, 
tlenlal allak bullak etmittl• Gemimıa 
uaapaıa dalralar1n birinden dlteri• 
•• 11çra1or1 yelken aaptedllmeı bir 
lıbnetle dolmut bulunuyordu. Bu 
yaai1ette alabura olmamak lçin 
•ezrl tedbir olarak yelk.nl lnd:rmek 
.. rurl idi. K.aptana.nıa, 1elkenleriD 
••JDa (indirmek) edilmeıinl emretti. 
bd ıemicl yelkeni lncllrmlye ujraıır· 
isen, yelkeni arka taraftan bağlı 
tutan •e (uıkota) denilen ip çBzO· 
lemedi, Gemici (HOınü) ipi bıçakla 
keamek iç n utraıırken, mOvaz:ene• 
alnl kaybetti, denize yunrJandı. 

Kazazede arkadafımızın dOtmealle 
aramıaıo kırk, elli metre açalmaaı 

araaında pek kıaa bir fuıla ı-•ç· 
mitti. O, iıtimdat ediyor, biz kur
tarmak için çareler düi<Anürkeu, 
Ozerlmize JÜklenen bayanın tlddetiJe 
ıemlmiı de muYazeneainl kaybetti ve 
devrlldi. feci bir ıurette hepimiz 
ldSpOrOp dağılan dalğaların °ilzerlnde 
canımuı kurtarmıya uj'raşıyorduk. 
Kaptan ile tarfamıı ( Ahmet ) Arna
•utk3y latikametine srltmlye uğrafı• 
7orlardı. Btın lae, daltalar araıında 

( De amı 10 uneu Hyfada t 
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TARİHİ MUSAHABE 

Üçüncü Selimin Cenazesini Küçük 
Tabutlar Takip Ediyordu 

(982) IOncıi 
ramazanın n ilk 
receıi idi... Sa· 
bura kadar neı' 
eli bir ram azan 
gecesi geçiren halk evlerlne çe
kilmiJ.. Her yerde ış.klar ıön• 
mn,.. lıtanbul, derin bir uykuya 
dalmııtı ••• Sert bir Jodoı esiyor; 
karanlık ıokaklarda dolaıan 
bekçilerin: 

- Saatler.. Dokuza geliyor •• 
Sedaları, boğuk feryatlar gibi 

rOzgdrla sanuluyordu ••• Ayasofva 
camisinin minarelerinde sabah 
aalAları Yerilmiye baılamışb. Top
kapı Sarayının lot dehlizlerinde, 
ellerinde oamdanlarla hasekiler 
ve hazinedarlar dolaııyor; kuytu 
köıelerden, hıçkırık aadaları du· 
yoluyordu... Halice nazır odalar• 
dan birinde, birdenbire bir çığlık 
koptu. Yüreği ııbrapla ıızlıyao 
bir kadan: 

- Ah, aslanım.. aılanım .•• 
Bizleri kimin ellerine kodun da, 
gittin ..• 

Diye feryada başladı. Bu ka· 
dm, ( Nurbln'1 Valde Sultan ) dı. 
On glinden beri sevgili evladı 
( ikinci Selim ) in baş ucundan 
bir lAhza ayrılmamıştı... ikinci 
Selim, işrete olan iptilasının ceza• 
sını çekmiı, günlerden beri kan 
kustuktan ıonra, anacığının ku· 
cağanda can vermişti. 

Valde Sultanın feryadı, ıarayı 
altüıt etti. BlltUn iÖzdelor ve 
haaekiler: 

- Medet, Allah... aalanımıı, 
elimizden aldıktan ıonra.. bizim 
canımız aağ komL •• 

Diye fiğan ediyor; 1açlann1 
yola yola, başlarını duvarlara 
vura •ura luçkınyorlardı. 

* 
( ikinci Selim ) in tahtı boı 

kalmııtı. Tahtın yariıi olan bn· 
ynk ıehzade • ftçüncil • ( Murat ) 
Maniıada bulunuyordu... l.tarı
buldan Maniaya, ( saltanat mOj· 
decilerl ) koıtu. Şehzade Murat, 
baba11nın 6lllmlln0 bunlardan iti· 
tince aevincinden tatırda. lradeainl 
kaybederek, hazine danna ı 

- Bre ne dururaun.. Tez. 
yol baıırlıiJn 26r. 

Diye bağırda.. Murat, biran 
evvel lstanbula yetişmek iıti· 
yor, deniıı yolculuğunu çok 
uzun buluyordu. ÇQnkll lıtan
bulda bet kardeıi d•ha oldu
tunu biliyor; taht •e aaltanatını 
bunlardan birine kaptınvermekten 
korkuyordu. BÜna binaen derhal 
yörllk bir ata atladı. Üç gllo llç 
gece dağları tepeleri aıtı. (Mu
danya) ya can attı... Lodoa, kaç 
gOodeoberl durmamııtı. Korkunç 
dalğalar birbirine çarpıyor, Boz. 
burun açıklanna bembeyaz k8-
ptıkler içinde bırakıyordu. Sahil· 
de bir tek kayıklvardı. O da K .. 
tit datından indirilen buzları 
lıtanbula çeken Feri dun Beyin 
kayıtı idL Muradın yanlada bu-

Beş Kardeşinin Kanlı Cesetleri 
Üzerine Basarak ... 

lunanlar, bu harap kayığa bin
meye ceHret edemediler: 

- Sultanım.. bir iki gUn bu
rada irim buyurun.. lıtanbul'a 
haber aalalam.. bir mllna1ip çek• 
tiri ismarlıyalım. 

Dediler. Murat, bu teklifi 
kabul etmedi: 

- AlAdır.. Hemen binelim .• 
Bir an evvel menzili maksuda 
irişolim .• 

Cevabını •erdi.. Kayığa bin· 
diler. Fakat aahilden açılır açılmaz 
acı bir piıımanhk hissettiler. Ka· 
yık, denizin kudurmuş dalgalan 
arasında çatırdıyor •• Ölnm bu ha
rlı yolcuların başında dolaııyordu. 
( Murad ) ı fena baldo deniz tut· 
muştu. Mlitemadiyen gasyan edi· 
yor, ciğerleri aökUlllyordu.. B!r 
glln bir gece Marmar!lnın i~safsız 
dalgalarile pençeleştıler. Nıhayet 
gece yarııından ıonra (Saraybur
nu) na gelebildiler. (Murat), bitap 
bir halde karaya ayak bastı. Sa• 
rayın ( Sepotçilerkapısı ) na adam 
yolladı. Likin giden adam kapıyı 
açt ramadı. Valide Sultan, sarayın 
bUtiln kapılarım çevirttirmiş; içe
riye hiç kimıenin alınmaması bak· 
kmda kat'ı emirler vermiıti, Yala 
köşknnnn mermer rıhtımı 6n0ne 
bir hah yaydılar. Henilz bitap bir 
baldo olan ( Murad ) ı llıtune 
yatırdılar. Baıının altına da 
(yağmurluk keaeai) ni koydular. 
(Padiıabı nevcah baıretleri ) nin 
teırifioi haber vermek için aad
ra~ama adam ko1turdular. ,,. 

Veziri azam, derhal aaraya 
geldi. Valde ıultana haber gön· 
dererek kapıları açtırdı. Meıale
ler yaktırdı. Yeni padiıahı kar
ıılada... Murat, oraya girer ıir
mez, dojruca ( Haremi Haa ) a 
koıtu... Sabah olmasını bekle
meden babaaının tahtına oturdu. 
lık verdiii emir de, ıu oldu: 

- T eı otlanlanD kayda ı&
rtılalln. •• 

* ( Otlanlar ) dediği, kardeşleri 
idi. ( Uçllncil Murat ) ın bu ilk 
iradesi derhal infaı edildL Şeh
zadeler birer birer odalanodan 
çıkuıldL (Kuıhane kapı11) &nUne 
celbedilen boatancılara teılim 
edilerek kapı ara1ına yollandı. 
Orada, boyunlanna kement ta· 
kıldı. Se11iıce boğdurularak ce
setleri, Hırkaiaaadet daireıindekl 
(Hacet pencereıi) 6n0ne ııralandı. 

* Sabah olmuıtu. OçOncO Murab 
- Meyylti galledip defnet· 

ıinler •• Oğlanluın meyyitlerin do, 
bile ı&tllrıUoler. 

Diye irade etti.. Sekia gOn· 
denberi aarayın buılu,unda ya
tan (ikinci Selim) la u fi ,ıkanl• 

1 

dı. Gece boğdurulan heı evlldile 
bera bor Hır kal Saadet 6ntınde 
yıkandı. 

(8ab0ısaadet) le (orta kapı)nın 
arası, başlarında ıiyab ıemeleler 
6rtulil ulema ve devlet erkAoile 
dolmuştu. ikinci Selimin cenazesi 
bekleniyordu. Birdenbire: 

- Geliyor. 
Sesi duyuldlL Herkesin 26zll 

babDssaadete mllteveccih bulu
nuyordu. ikinci Selimin tabutu 
(arz odası) nın 6nUnden geçirile
rek kapıdan çıkarıldı. Fakat o 
andı de herkeste bir hayret ve 
teessür başladı. ÇUnkll, Selimin 
tabutu yalnız değildi. Bu tabu· 
tun arkasına, şallara bllrll"1en, 
bOyilklü kllçükln beyaz kavuk· 
)arı yOkıelen, beı tabut daha 
dizilmişti. Orada bulunanlar 
göz yaşlarını zaptedemediler. 
Saltanat hırsına kurban olan 
bu beı masum 6lllyll mezarla• 
rına kadar hıçkırıklarla takip 
ettiler. Bunlardan OçilnO, ikinci 
Selimin sağ tarafına, ikiıini de 
aol tarafaoa defneylediler. 

Artık ÜçllncU Murat, rakip
aia kalmıı, bu feci cinayetten 
hiçbir eza ve ıahrap duymadan 
müsterihane aaltanat allrmiyo 
baılamııtı. 

Beı kardeşinin kanlı ceaedlne 
basarak tahta çıkan nçnncll Mu
rat, yirmi aene •• aekiz ay ıal
tanat bayatı ınrdtıkten ıonra 
mtıptell olduğu illetin ııtıraplan 
araıında can •erirken, yine (Ma
nita) ya mlljdeciler ritmiş.. ÜçDn
cO Muradın orada bulunan otlu 

'ebzade (Mehmet) e: 
- Taht ve ıaltanat, alze Da

ılp oldu. Hemea aaadetle teırif 
buyurun. 

Demiılerdl. 
(ÜçllncU) Mehmet te, bab111 

gibi latanbula koıtu. Saraya ıe
lir ıelmeı, o da hiçbir ıeye bak• 
mıyarak bpkı babaaa aibl tahta 
oturdu. Onun da ilk lr•desi: 

- Tez, cOmle biraderlerla 
kaydın glSrUn. •• 

Demek oldlL 
Sultan Muradın OD dokuı ıeh-

&adHi, o auda cellAtların Ye ha
dım ağa1annın elinde boğuldu. Bu 
eanada analarının feryadı sarayın 
kubbelerinden taııyor, en taı 

yüreklilere bile kan ağlatıyordlL 
V aıiyet, feci idi. Saray halkı biJo 
bu tllyler ürperten cinayetten 
mlıteneffirdl. Cenazelerin kaldl· 
nlmaıı, ertetl aOne tehir edildi. 

• 
Ertesi aabah, ıafak ıökerken 

aaraJ kapılan apldı. Arka uka• 

Şubat 

Dünya Hadiseleri 

Doktorluk 
Aleminde 
Yeni Bir Adım 

1 _J 

Birçok hastalan iyi etmek 
Kan şırınga- için kan aşılamak 
sı için llni bugOn bir zaruret 

• g olmuıtur. Fakat 
hır usul kan verebilecek 

adam bulmaktaki mOşklllAt, çok 
defa, iyi olabilecek hastaları 610.. 
mo ıürükliyor. Ne baatahaneler, 
ne doktorlar, istedikleri zaman ve 
istedikleri miktarda hastaya ıırm• 
i• edebilecek kan bulamıyor ve 
kurtulabilecek birtakım kimseler, 
bu yUzden ölüyorlar. Doktorluk 
Aleminin ılmdiye kadar çaresini 
bulamadığı bu aksaklığı Ru&y&-
nın Harkov ıebrindo çal ıan cioko 
tor Şamov ıiderecek bir çare 
bulmuıturz 

Yeni 6lmDı haata1uın kanaı• 
dan istifade etmek. 

Doktor Şamov, bu huıuıtakl 
tecrUbeıinl, ağır bir kazaya uğ• 
ramıı bir mllhendiı üzerinde 
tecrllbe etmlıtir. Ujradığı kaza 
Deticeai olarak fazla kan ıayl 
eden bu haıtaya derhal yerıi kan 
ımnga etmek icap ediyordu. 
Fakat kan verecek adam bulmak 
mllmkUn olmadı. Derhal, anjine 
den yeni 6lm0f bir ceıcdin dacı 
marını açb, yarım litre kan aldı, 
bu kanı yaralı mllhendise ımnga 
etti YO hayatını kurtardı. Doktor 
Şamov, ıimdiye kadar bu usolQ 
130 defa tecrllbe etmiı v• her 
defasında muvaffak netice almıt
tır. Doktor Şamov'uo uıulil timdi 
çok ileri götllrDlmDıtür. Hatta. 
yedi, aekiz &aat evvel ölmU bir 
ölilnlln kanından iıtifade edildiği 
gibi hususi cam balonlar içinde 
•• buzlu bir mahalde tutmak 
ıartilo bu kanları alt& haft mu• 
hafaza edip istifadede bulunmak 
mllmkUn olmaktadır. 

it 
Şimdiye kadar Yukua ge!en 

tahtelbahir kazaları, birı 

Dftniz Altı çok insaa hayabcı 
~ l na maloldu. Çnno naza arına kn d . . . . 

0 en zın ıçın 

Karşı dalan ve şu veya 
bu Arıza yllzllnden yukarı çık • 
mıyan bir tabtelbabirin içinden 
kurtulmak mOmklln değildi. G .. 
minin herhangi bir tarafı açıl ... 
cak olu, içeri btıcum eden ıulac 
rın kunetine dayanmak mtımktın 
değildir. Ooun içindir ki tahtela 
bahir kaıalan, umumiyetle fed 
neticeler Yermiıtir. Fakat lngilll 
bahriyeal, uzun ıamandanberl 
yapbiı tecrllbeler neticesinde, 
deniz altı gemilerinde mevcut 
bu mahzuru ortadan kaldıracak 
bir çare bulmuıtur. Bu, geminla 
baı tarafına yerleıtirilen yuvarlak 
ve reminin tekneainden ayrı oJ.. 
mıyan bir dairedir. Atzında, açro 
Jabilecek kapaklar •ardır. içeride 
de hava mab1enl wazifeaini ıöre
bileıcek bllyOk bir bea torba11. 
Bir tehlike oldutu ıaman ıeml 
tayfaıı bu kııma ıeçip arkdakl 
kapılara kapıyacak, aonra bu 
torba yaaıtuile içeride bulunanlu 
birer, birer dıtan çakıbileceklu
dir. Bu torbaya kartı deniz aulan• 

nın tazyiki faı.la olamayacağı içhl 
ıimdiye kadar mevcut mabıuı 
•• tehlikeler klmilen ortadao 
kaldmlmıı oluyor. 

ya dizilen on dokuı tabut 
ıesaizce çıkarilc:b. ÜçOnctı Mr 
radan tllrbesine götOrllldlL 
Onun aandıkaıının arkasına. 11rı 
sıra gömllldn. Bu kOçUk tllrb•• 
yetil aandukalann llatnnde yOkır 
len boyu aanklarla, bir papatJ• 
tarla11na dGnmUftll. . -• 



a Şubat 

: 1 Ziraat Bahsi 1 

Tohum 
Meselesi 

Bize ziraat hueuaundaki 
mUtkUlleriniıl ıorıınuı. 

Son Po•ta'nın 
•Çiftçi• ıi ıizi gUçlilkten 
kurtaracaktır. 

Toprak iılerinde eaaı olan bir 
tohum ye tohumluk meaeleıi var-
dır. Karilerlmizden buna dair ıık 
aık tikAyetler vaki oluyor. iyi ve 

tuo tohum bulunamadığından, 
ıuradan buradan aldıkları tohum• 
lann çimlenmediğinden bahıedi• 
JOrlar. Bu ıik4yetler pek yerin

dedir. Hakikaten iyi ve taze to
hum temin ve tedarik etmek bir 

IDetele olmuştur. Tohum ıatanla· 
nn ekıerisl bir ıene 1atılmıyan 

tobumlarmı ertesi ıene veya bir

kaç sene miltemadiyen talma!<ta11 
baıka bir ıey dUıUnmezler. Gerçi 
tohumların çimlenme kudreti 
ve kabiliyeti cinslerine ve yetir 
tlklerl iklimlere göre değiıirte de 

tohum ıatanlar bu huıuıiyetlerl 
bilmediklerinden herhangi bir 

cinı tohum olursa olsun ıabhn· 
cıya kadar dnkkAnlarında kalır 

Ye ıenelerce durunca bayatlana· 
rak lıe yaramaz bir hale gelir. 
Buna çare aramak lazımdır. Taze 
tohumluk tedariki memleketin 
her tarafında bir mesele halini 
almııtır. 

Bu ihtiyaç daha ıiyade sebze, 
meyva, ağaç ve çiçek tohumları 

l~n tesirini göstermektedir. To
lıumcuların ekserisi tuhumlarııu 
Avrupadan celbetmektedirler. 
Halbuki Avrupa tohumcularmm 

hepsini de itimada ıayan mOes· 
ıe.eler olduğunu kabul etmek 

doğru değildir. Bu gibi mliesse· 
ıelerin de ekserisi tohumları 
ltendi yetiıtirdiklerl mahaulAttan 
toplamıyorlar. Onlarda ıuradan 
buradan tedarik ediyorlar. En 
emin tohum mllcsseseleri, cinı 
Ye oevileri kendi bahçelerinden 
•e kendi kontorol ve itinalan 
altında yetiştirilen mahsulattan 
toplarlar ve ıatarlar. Bu gibi 

llbl\e11eselerden tnhum celbetme· 
dikçe Avrupadan getirtilecek 

tohumların tazelik ve baliıiyetine 
itimat etmek caiz olmaz. 

Anupa tohum mUe11eseletl 
ıiraat idareleri tarafmdan kon
trole tAbi tutulmakta iae de bu 
kontrol daha ziyade hastalık 
lloktuından yapılır. Tohumların 
1 •· 2 meneden ziyade çimlenme 

~V•etlnl muhafaza •demiyen 
tanaJerinl ekenler tabiidir ki hiç 

lu
bir netice. ~la~aılar. Bu tohum-. 

k iılerını bızde de kontrol 

~trııek kabil değildir. 'Bunun için 
laboratuvar, vesait ve teşkilAt 
•ter. En iyiıi emin, bilgili, tok 

:~ılll Ye aözlll yerlerden veya 
•r cinı tohumu o cinıin mah• 

•nlnnn yetiıtiren bahçe ve nıUeı· · 
~eı~lerden tedarik eylemektir. 

t~ııun bilinmesi de mnıktU de· 
deli Zir Od d r. aat aları bu hususa 

1' •~r lllzumu kadar yardımları, 
0 •yl.klan yapmaktadır. Odalara 

Y•Palacak müracaatlar üzerine 
~daların tavıiye edeceği yerler
d;n, tohum fidan vesaire celbe
I ~ ebiUr. Bu auretlo emniyet Ye 
_!,ırruit Ue it aörebilmek mUmkD11 
mabilir. 

Luffl Arif 
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ESKİ 

Eski Devrin Amatör Tulumbacılan 
BİR TULUMBACI ANLATIYOR 

1 
Bilmecemiz 1 : 

Geçen Bilmece-
N asıJ yaşarlar, Neler Yaparlardı? mizi Doğru 

Sandık Tutmak, Takım Koğmak Nasıl Olurdu? Öncü Artçı, H~l!~!~:!~~m•bat> 
Sagv cı Solcu Ne yaparlardı? Koç Boynuzu Ne Demekti ? Birer Dolma Kurfun Kelem 

Alacaldar. 
letanbul kız Ortamektebl takıbeıln• 

deo 184 Kuaızez HuıWa, Hasköy Ok• 
maydanı caddeel Zehra, Eyfip Ortamelı:ı 
tebi talebesinden 29 Adnan, lstanbul 
kıı Ortamektebl talebeıioden 640 
Suzan, Davutpaıır. Ortımektebl tale
bcıindeı:ı. 112 Ali, Gelen. bevi Ortamek· 
tebl talebesinden Ce!Al Şefık, Kaba .. 
taı lieeıl talebeelnden 833 N;hat, 
ltaolıul kız Ortamektebl J 5 Fethfyo, 
Göıtepe 6 ıncl mektep tatebeaindeıı 1 
2'1 MUbeccel, latan bul Yenlneıdl mek.• 
tebi talebesinden Sabih Mehmet Bey 
ve Hanımlar. 

Tarihi bir ra•lmı latenbuld• eald tulumbacllar 
Eıkl tl!lumbacı ağalanndan ı bu~la dolduramazdı. Honıevi ıui· koıuıunda en 1nksek rekoru ka• 

Osman reısle görllşerek resmi istimalden kaçanmak ıaruretl zanan bir kotucunun hızından 
tulumbacılık teşkilAtından bu yardı. fazla idi. Boıta koıan kaçarı 
ıiltunlarda uzun uzadıya bahtel· içinde yaıamıı olanlar bilirler. fazla tulumbacılar bile, böyle 
mittik. Tulumbacıhğın amat&rleri, me.. takım ko-.an bir 1andıta mBmklln 

Fakat asıl tulumbacılık bu lekten maddi biç bir menfaat değil yetiıemezlerdL 
değildL Bir de, lstanbulun meş· beklemozlerdi. Bu İ.f uzun -.e deYamh talim-
hur semtl~rinde ve birkaç bele- Gece yarılan ııcak yataklan• lerle mümkün olurdu. En aıağı 
diye dairesinde mahalle gençle- nı terk ederek karda, yağmurda Dç sene koşmayan tulumbacmın 
rinin !1r~larında top!a?ar~k sırf s~at!erce koı,mak, az zahmetli aan~ı~ kovmaıına lmkAn yoktu. 
spor ıbtıyacının tatmını içın yap- bır lf değildi. Tulumbacı yıtngına Seyırcaler geçit yerlerinde kouvlau 
tıkları amatö~ tulumbacılık vardı. yau.gan a8ndtlrmck, yahut yang~n tak!mın ıüratini dikkat ve zevkle 

Bu amatör tulumbacılarımn yerınde yağmacılık etmek içıo takıp ve derecelerini tayin eder-
kodamanlanndan bir zat, Osman gitmezdi. Gaye idman daha lerdi. 
reısın verdiği izahatı gazetede umumi tabirile 'spordu. ' Ertesi gOnO ıehrin biltun me-
okuyunca bütün hAtıratı canlan• K• 1 T l b l k rakla muhitlerinde bu dereceler 
mış. emini tasrih etmemek kay• ım er U uın acı ı mevzuubahı olur, takımları ara: 
dile bize şunları anlattı : Ederdi? ıında mukayeseler, ylirütlllerek 

- Benim senelerce teşkilatına Benim •emHm olan Çırçır'da münakaşalar yapd1rd1. 
da~il olduğu~ ?1~halle t!-1l~mba· yirmi bot kadar genç, bir araya lstanbulun başhca geçit yer-
cılıgmm mahıyetmı. gayesını doğ'• toplamp bir sandık teşkil etmiş· leri şunlardı: Takıim Tophane 
ma büyüme lıtanbullularıo yüzde tik. İçimizde zabitten, kavaf, Galata, Aksaray, B;yazıt Un: 
ıekaeni bilmezlerdi. yorgancı, matbaa makinisti gibi kapanı, Muralpaıa, Samatya, 
Tulumbacılık, Bir Gaye idi! esnaftan adamlar vardı. Diye· Ediroekapı. 

ceğim ıu ki, hiçbirimiz tulumba· Sandık Erkanı 
EvvelA, şunu söylemek iste

rimki, eski devrin tulumbacıları 
gaye adamları idi. Bu gaye, 
sadece spordan ibaretti. Spor 
namına en ufak bir hareketin, 
akla gelmiyen şüpheler uyandır· 
dığı bir devirde, gençier, spor 
ihtiyaçlarını tu?umbacılıi<tan baı· 
ka sabada tatmin edemiyorlardr. 
Tulumbacılık, işte bu ihtiyaçtan 
doğdu. Yavat yafaf bir meslek 
haline girerek uzun teneler 
yaıadr. 

Sonraları, birtakım sefilleriu 
araya karışması yüzünden tulum• 
bacılık. herkcı tarafından hakir 
görülen bir it oldu. Eğer böyle 
tclekki edilmeyiı> te, bir ıporcu 
tözile aasıl ba~ladığı, haugi mer
halelerden geçtiği tetkik edibniı 
olaaydı, tulumbacılık bizde sporun 
tarihini yazacaklara çok esaslı bir 
me'haı vazifesini görilrdO. Tu· 
lumbacılk, beden terbiyesinde 
batlıca lmildi. Tulumbacıl•rın 
•Ücudu, devamlı bir idmana tabi 
olduğu için çelik gibi •ailamla· 
ıırdı. 

ldınana azaltan vllcuduoun te• 
naıübUnft kaybeden tuiumbacının 
arkada,Iarı yanında meYkii derhal 
alç~lırdı. 

Yangmda tifİp kalmak, onla• 
r1n en ltorktuldarı feydi. 

Geçit Ye,·lerinde Halk ••. 
Geçit yerlerinde halkın grup 

grup seyrine koştukları tulumba• 
cıların en küçllk harekltı & özden 
kaçmazdı. içlerinden harisi vUcu-ı 
duna endamının tenasübllnil b<>'" 
zacak bir ıekil Yerecek olsa, 
hemen muahezeye maruz kalırdı. 

Tulumbacı, ıade bedcminl de· 
ın. ruhunu da terbiye etmek 
mecburiyetinde idi: cinst mUna• 
ıebetlere bile had tayin edilmiıti. 
Tulumbacı lıret edemez, fazla 
ıiıara içemez, mideıini abur cu· 

cılığı ma·işet vasıtası yapmamıttık. 
Fakat tulumbac ı lağın adı fe

naya çıktığı içiq yalnız gece 
yangmlarma gider, gllndUz izi• 
mizi belli etmez, tulumbacılık 
yaptığımızı kimsenin bilmesini 
istemezdik. Stlloymao Efendi iı· 
minde çok namuılu bir reiıimiz 
vardı. Sandık batında iken ara• 
mızda çıt olınazdı. Herke1. ken-
dinden bOyllğllne hürmet eder, 
haysiyet kıracak. hAdiselere ıo
bebiyet yermezdı. 

Yangınlardan dönUtte hep bir 
araya gelinerek çaylar içilir, 
oyunlar tertip edilir, nezih bir
takım ıUrpriılerle tatı. tatlı vakit 
geçirilirdi. Tulumbacılar, hariçte
kilerin gı btaıını celbedecek ka
da~ zevkli bir h•yat ya~arlardı. 

Aramıza karııan baıı gllrubun 
hareketlerine bakarak bUttın tu
lumbacılar hakkında hnknın •er
mek doğra ol~maz. Oınıan Ağa
ıun dediği gibı yangına giderken 
yolda bir tuJumbamn ateki tu
lumbanın &ılhıe ıcçmesl, mutlaka 
kavga çıkarmak için değildL Bu 
iddialı bir ıuret milabaka11 idt. 

Kaçmaca, Kovalamaca ... 
Bir ıandık, önden tiden ıan

dığa tutmak, ırk~d•n gelen 1an• 
dıktaD kaçmak ıçln biitUn ku"V
yetini Hrfederdi. Bu kaçıp ko
valama çok heyecanla olurdu. 
Geçit yerlerinde loplıımp tulum
bacılan uğurluyan halk, en öne 
geçeni takJirlere, alk flara bo-

jarlardı. 

Takım Kovmak Nedir? 
Takım kovmak, Tulumbayı 

bUlUn aUratilc koıturnıak demekti. 
Bu da ekteriya balkın toplandığı 
ıeçit yerlerinde göstt"rit için ya· 
pılırdı. 

Tulumbonm takım koYarken 
ıllrata, yüı m•trelik btr ıtlrat 

Sandığın bet kiıiden mUrek· 
kep erkAnı vardı. Bu erkin, 
uaıuml içtimalarda . (ıoba) inti
hap edilirdi. 

ErkAnın baımda reis bulu
nur, bundan ıonra ikinci reis, 
fenerci, borucu, kökenci gelirdi. 

Reis, yangınlarda taknnlan 
kullanır, yangın yerinde sandığı 
idaro eder, ikinci reisi dı kendi· 
ıine yardımda bulunurdu. 

Fenerci, koiuşta takımlan 
(düzer). borucu, yangın yerinde 
boruyu kullanır, kökenci de bo· 
rucuya yal'dım ederdir. 

Öncüler, Artçılar 
Takım diiımek için kııa boy

lulardan seçilen ( önciller ) l öne, 
uz:un boylulardan seçilen (artçı
lar) ı arkaya koyarlardı. 

Bazan sat •e ıolculann her 
ikisi de kı1& boylulardan intihap 
edilirdi. 

Ki bu tertibe balık 11rb 
derlerdi. 

'fakun1ara çok kere ( Mutlu) 
ismi yerilirdi. Bu lıim, Maılu 
ktırtleraen kalma idi. 

Takımlar, ıUrtat •e anukaYe
metlerioe göre 11raya konulurdu. 
Dört neferi birden ıırıklara yapı• 
ıırlar •ye yolda hiç sallamadan 
takım değitlirirlerdi. içlerinden 
bir .tanesi yilrilyüfo ayak uydu· 
ramıyacak olaa aarsıntıdan bir 
adım ileri gitmek kabil ol11mazdı. 

Koç Boynuzu. •• 
lki ıokağm bitleştiii köıedcn 

iki sandığ n ayni zamanda çıkı· 
ı na ( Koçboynuzu ) derlerdi. Bu 
vaziyet, tehlikeli olduğu için, mllhim 
yol ağızlarında g&zclller bulunurdu. 
Sandıklar araaındaki mesafe ta• 
kım denilen bir mikyaıla alçll
IUrdll. Bu me1afe1 150-200 met
reden ibaretti. 

Amatör tulumbacıların ••ra-

Birer AlbUm Alacaklar. 
İzmit Crtamektep talebea.tn4en 

155 Sabahattin, Cağaloğlu birinci 
mektep talebesinden 896 Behzat, İl• 
tanbul 2 inci mektep i-.lebeııinden 161 
Fikret, Ankara kız Uıcıi talebesinden 
84 Zeynep, Adana. erkek lisesi tal .. 
besinden 433 BUsamettin, Ga.zioııman· 
p•ı• mektebi talebesinden 130 Salih, 
Aydın Ortamektep taJebeııinden 163 
Dildan, Eyüp Ortemektap talobeeioden 
13i Halit, lstanbul kız Ortamektebl 
talebeıinden 149 Mukadder, AFyonka.· 
rahisar lisesi talebesinden, ssa Riltta 
Bey ve Hanımlar. 

Birer Kitap Alacaklar. 
hmlr Etrcfpaıa Balltbey mektebi 

talebesinden 30!) Farult Ham, Nııan• 
taıı kıı. Ortamektebl talebe1indeo $79 
Türklln, İstanbul 42 inci mekt~p ta• 
lobesiuden 140 Feriha Tevfik, Adana 
Baıkumandan mektebi talebes' nden 43 
Mediha, latunbul 6 ıncı mektep tal&
bes! nden 113 Bedia, Salihli altınardıa 
mektebi talebesinden 847 Gitnar, Sa.& 
lihli a! tınordu ilkmektep talebesinden 
16.) Itık, Ankara 1ıme1paıa mektebi 
talebesinden 99 T a.hain Arif, Gazioa• 
ma.npaıa. Ortamcktebi talebesinden 
'12 Asım, Kayseri Hacımaneur ilkıoelt• 
tehi talebesinden 275 .MeCiha, Galata• 
sarıı.y lisesi 1025 llahm ut., Samımn 
19 Mayıs ilkmoktebi talebesinden 108 
Necmiye, Istan bul t5 inci ilkmektep 
talebesinden 32 l'ahrettln, S vas Hafı~ 
rncep mektebi talebeıinden 2l2 Hadiye, 
B'ga Dumlupınar mektebi talebesin• 
den 149 Cevat, Diyarbekir muhabir 
Sabri Bey mahdumu Abdullah, letan• 
bul kız Orta.maktebl ta'. el.ıeiinden 133 
Jale, btanbul 44 ilnctı mektep 5 inci 
ııınıf talebesinden Ulya Zty&ı Etklıe
bir hoııı udiye tlkmek tabi talebesin• 
den 289 Orhan, Ankara erk.ek lleed 
talebuindeo 11 "S l11.&1ta.la Bey vt 
Hanımlar. 

Birer Mul tıra Detıerl Al .. 
caklar. 

lııtanbul kız OrtameklebJ 72 Fik• 
ret, lzmit Yeniturao mektebi tatobe
ıinden 120 Fikret, letanbul erkek mu .. 
&llim1 mektebi talebedndeıı 1::8 Naıih1 
Salihll altınorda müktebi talebesinden 
77 Turgut, Çapa 81 inci illrmektep 
talebesinden 888 Erol, Kumkapı· eıir
kemal sokak 19 numarada Cabtde, 

( Denmı 9 uneu ııayfaJa ) 

)arı "yaman gelir yaman ıidor., 
kabUiaden değildL Gayet kıaı 
Ye 1ertti. MetelA Altancıdair~ll· 
leria naraıı "Hkeri ıanlı Beyoğha 
daire il ... " , Çar çarın .. Şimendifer 
Ç1rçır!. ,, gibi ıeylerdL 

~leşhur Sandıklar •• ~ 
lıtanbulun en dilzğlln Te kuy; 

Yetil sandıkları, Beycğlu daireıt 
ile Galata1aray undıklan ldL 
En hızh 6ncUler araımda Ta~u 
Abdullah, Kel Zibo. Sarı Aıun, 
Karakaı Mahmut Yardı 

En kuvvetli artçılar' tunlardu 
Bttygircl PehliYao, Büyük Sivri. 
Çinğene Nazif, Mabeyinli Al· 
dullah. . 

Galatasaray'lılann Topliapı'd,. 
bir yangından d6n0tte Beyoğlu 
dairelilere tutulmaları, benim 
hatırladığım en meıhur tulumba 
tutulma11dır. Bu hidiıenin aylarca 
dedikodu•u devam etmişti. 

1t * 
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İTTİHAT VE TERAKKİ 
Her hakkı mahfuzdur. - Nasıl doldu? .. 

Nasıl Yaşadı? .. 

Nasıl ÔltliJ ? .• 

( B .... yan) Prens Sabahattin B. Namına 
Çok Güzel Bir Rol Oynadı 

Bu mektupta, ~ğer pek ya· 
kın bir zamanda Osmanlı Hü· 
kfımeti ıslahata icbar edilmezse, 
bUtlin lstanbulun kan Ye ateşe 
boyan acağını söyledi. Fakat bü· 
yük bir gaflette bulundu. Bu 
mektupların altına: 

( VIRAGAZM1YAL HINÇAK) 
Komitesinin ( İhtilal ıubesi )ne 

AH mühürü basmakla beraber 
( Aleksao Vahe ) imzaıını da 
koydu. 

Sefaretler, bu notaya alır 
a lmhz, derhal hlikOmeti yaziyet• 
ten haberdar ettiler. Notama 
birer suretini verdiler •.. Gerek Ma· 
beynde ve gerek (Zaptiye neza• 
reti ) nde ( Ermeni komitecileri 
işleri ) ile meşgul olanlar, bu 
imzanın sahibini derhal tamdılar. 
Aleksan Vahe, maltım bir tahsi· 
yetti. Ermeniler tarafından ( Ba· 
bıft.li ) ye hncum yapıld ığı zaman, 
Cihangülyan'la beraber ilk ıafta 
bulunmuş, ( Kapalı fır.n ) 6nlerin· 
de müsademeye girişen fedaileri 
fdııre etmiş, ıonra da Varna 'ya 
firar eylemişti... Bu hataıının 
sonradan farkına varan Aleksan, 
tanınmak korkusiie izini kaybet· 
mek istedi. Sarıyerde ( Yenima• 
halle ) nin tepesinde, bir Rum 
evinde gidendi •.• Fakat zabıta, 
çok mlitebassırane hnreket etti. 
Evvt.lA bütün sefarcthaneleri vo 
hilkiimet de vairini sıkı bir neza• 
ret altına almakla beraber, eski 
defterleri yokladı. Aleksanın 
lıtanbuldaki ailesi efradı hakkın· 
da sessiz sedasız tahkikat 
yaptı.. Bu komitecinin lstan· 
bul' da yegane akrabası olan ve 
Yüksek kald ·rımda ıapkacı· 
hlda meşgul bulunan Takobi 
iıminde bir kadının dnkkinını 
tarassut altına aldı. 

Bu esnada, Aleksanla bera· 
ber Marailyadan gelen ( Sofi Fa• 
ren) bu dükk~na tirip çıkıyor. 
elindeki paketleri, şuraya buraya 
eötürüp getiriyordu. Bu kadın 
da takip edilmiye baılandı. Ni· 
hayet bir gün Sofi, Sarıyere 
gitti. Aleksanm ıaklı olduğu 
Rum kadmmm evine girdi Takip 
eden zabıta memurları derhal 
tahkik .ta giriştiler. Aleksanın 
burada saklı olduğunu öğrendiler. 
Sofi, Fransa tabiiyetinde olduğu 
için sefarethaneye müracaat etti
ler. Bir memur istediler. Evi 
bastılar, Aleksan Vaheyi yakala
dılar. Hatta, sefaretlera verilen 
mektubun suretlerile, komi· 
tenin milhrlhıll vesair daha sair 
birtakım evrakı da meydana 
çıkardılar. 

Zare Koçyan, Alekaanın bu 
ıuretle yakalandığını haber alır 
almaz. derhal eskiden tanıdığı 
nüfuzlu bir İngilize dehalet etti. 
Onun vasıtasile tedarik ettiği 
bir İngiliz pasaportile, kolayca 
İttanbuldan ııv şlL Halbuki Za
renin bu kadar tellş göaterme
ıine hiç lüzum yoktu. Çllnkll 
Aleksan Vahe (cllrmllmeıhut) 
halinde yakalandığı halde ken
disine birşey ya pılmamış, Fransa 
ıefarelinin tavassut ve iltiması 
(lzerine, müreffdıen ve muazze
Een bir Mes:ıjeri vapuruna bindi· 
rilerck sadece (Memaliki mahrusai 

1 
şahane) hudutlarmdan uzaklaştı• r 
rılmakla iktifa olunmuştu. ı 

Naklettiğimiz ıu hadise, 
sadediniyden haric gibi g6rü:ıür· 
ae de bi!Akis, tiddetle ala ''ası 
vardır. ÇünkU bu ıneselede Prens 
Sabahattin B., mühim bir rol 
oynamııtır ki o da şudur: 

Sabahattin B. gerek bu kararı 
veren kongreye fikren iştirak 

etmesi ve gerek Cihangülyanla 
daima temaı eylemesi hasebile 
yapılacak işleri temamen biliyor
du. Aleksan ile Zarenin, bu 
ıuikastler jçin Parislen hareket· 
lerini milteaA:ip lstanbul' da a vu• 
kat (B ... yan) iıroinde birine bir 
mektup yazdı. Bu mektupta, 
komitenin planlarını muhtasaran 
anlattıktan sonra, Zare Koçyanla 
temasa g-elmesini ve ondan öğre• 
neceği ıeyleri kendi besab na 
bUkômete bildirmesini tavsiye 
etti. Avukat (B... yan), Prensin 
adamlarmdandı.. aldığı talimat. 
aynen tatbik ederek Prens Saba
hattin B. namına çok güıe:l bir 
rol oynadı... Zare ile tanışh. 
İki gecede bir, Bahçekapısında 
(Smıon) isminde birinin dondur• 
macı dükkan nda buluşuyorlardı. 

Zare, yapılacak işlere dair 
' avukata ufak tefek ifşaatta bu· 

lunuyor. Avukat da bunları başka 

şekillere ıolcarak Dahiliye Nazırı 
Memduh Paşaya gizlice haber 
veriyordu. Fakat bu ihbarda kati· 
yen isim ve adresten bahıetmiyor, 
Sadece: 

- Vatanına pek çok seven 
prens hazretleri ( Yakında Erme
niler tarafından ıöyle yapılacak, 
böyle yapılacak.. lıtanbulda bir 
fenal.k çıkarılacak ... ) diye ben
denize mektup yazıyorlar. Sizleri 
ikaz ediyorum. 

Diyordu. Şüphesizdir ki Prens 
Sabahattin Beyin bundan mak
sadı iki tarafı da memnun etmek 
Ye - Şayet gtlnUn birinde lazım 

olur, diye • kendi hatb rlc'atlnl 
temin eylemektL 

Ermeni komitecileri, bu te
şebbüs' erinin de akim kalmaaın· 
dan müteessir olmadılar... Bir 
defa, lıtanbulun muhtelif mahal· 
ilerinde gaz depoları tesis ederek 
lodoslu bir gecede lstanbulun 
ahşap mahallerine birçok yerler
den ateş vermek ve bu koca 
şehri, bir volkan haline getirmek 
istediler. Bunun için de teşebbllse 
giriştiler. Fakat (Katioa) isminde 
bir fahişe kadın, bu meseleyi 
maydana çıkardı. Bu caniyane 
teşebbüs akim kaldı. 

Bir defa da, tllnelin en kala• 
balık bir zamanmda arabalan11 
içine aactli bomba bırakmak.. Bu 
suretle birçok ecnebileri de öl· 
dürUp, yaralıyarak ecnebi dev
letlere bir müdahale kapısı aç
mak için hazırlandılar. Fakat 
bunda da muvaffak olamadılar. 
Nihayet, (1905) ıenesinde, Pariıte 
bilyllk bir kongre akdettiler. 

( Arkası var ) 

Açık muhabere 

Kadıköy • Vişne sokağı • 33 nu• 
marada Ziya Beyefendiye: 

ftaret buyurduğunuz tarihler ara• 
ıındakl fark, bizim de nazarıdikka• 
limi.zi ceıbetmi~ti. O vuikayı Yeren 
zatten bu ciheti vaktiJe sormuş .. • 
( Hastalık, ve fena b ir ıinir buhranı 

esnuanda yazıldığı için, tarihi yanhf 
yazmış) cevabını almıştık. 

Ahmet Saip Bl'yin tard nslkasına 
gelince: Bunu bize veren. merhumun 
en yakın akrabasından biridir. Meş· 
rutlyetln ilanından soma, maaş tahsiıl 
münasebetile Harbiye ~ ezaretinden 
talep edilm i ş, 1\1 ından çıkar:larak 
su ~et olarak ver · lınişlir. Oradaki 
tarih batası da, herhalde bu ıurelf 
çıkutan katibe alt olaa gerektlr. 
Muhakkak olaa bir 'ey varsa, Ahmet 
Saip 8l'y, pek çabuk terfi etmif ve 
Mmr Fevkalide Komiaerli}i maiye· 
t 'ne verllmişt!r· Yazılar ı mıza karı• 
gösterd ğln i z alakadan dolayı tefek• 
kürler ederi& efend ım. 

- Maharrir • 

İstanbulda Elli Bir Bin 
Ve Esnaf Var 

Tacir 

( B ttar:ı.fı 1 inci say fa la ) 

ğerleri kamilen ticaret odasına 
yaz im ş\ardır. Odaya yazılmıyun 

yirmi esnaf hakkında kanuni 
takibat yapılmaktadır. Buular 
hakkmda adiiyeye müracaat 
edilmiştir. Verilen karar!ara 
göre ticaret odası buu
dau sonra eınaflarla yakından 
alAkadar olacak, bunlar arasında 
çıkan ihtilafları halletmeğo çah· 

şacakllr. Esnafın ticaret odaıuna 
kaydedilmesinin çok faydalı ta
rafları olduğu ileri ıürülmektedir. 
Bu faydalardan biri de esnaf ara• 
sıodaki Adat ve taoınüllerin esas
lı bir şekilde tesbiti meselesidir. 
Haber aldığımıza göre, Ticaret 
Odası esnaf arasında 6rf Ye 
taamll!lerin tamamen tesbit~ için 
alAkadar makam ve tahsiyetler 
nezdinde teşebbüsat yapacaktır. 

Apartıman Sahipleri Sıkıntı 
Çekmiye B_aşladılar 

(Ba~f:\r:ıft 1 ind sa)·fada ) 

dolu tahvilatı 24,30, Rumeli ıi

mendiferi 6, Aslan çimento t 2 

40 dan muamele görmü1'tür. Bu 

fiyatlar birkaç haftaki fiyatlara 
nazaran hayli yilksektir. Alışlar 

bu şekilde devam etliği takdirde 
fiyatların bir miktar daha yl1kıel

meai be!denmektedir. 

Diğer hraftan bizim yaptı§ı• 

mı ı tahkıkata göre ar arlıman sa· 

hiplerinden bir k •smı ıon .zaman

larda ml1şkUl vaziyete düımeğe 

başlamışlardır. Bunlar apartmanı 

yaptırmak için borç etmjşler, ki· 
ralar dllştllğil için borçları 6de

mek hususunda 2liçlük çekmei• 
baılamıılardır. 

Ayni Günde Dünyaya 
Gelen Sekiz k{ız 

Buradaki resimde ıeklı kıı 
g&rDyorıunuz. Bunlar Amerikanın 
timal şehirlerinden birinde ayna 
giinde doğmuşlar ve hepsi de ay· 
na zamanda mektebe başlamıı-

lu •• liıe tabılllerlnl aynı 1ene
de ikmal etmitlerdir. Bu sekiz kıı 
her ıene doğum yıl dlSnOmlerinde 
bir araya toplanarak •ilenceler 
tertip ederler. 

Mevsim Kış Olduğu Halde 
Hayat Ucuzluyor 

( Battarafı 1 inci sayfada ) 

maddeleri üzerindeki ucuzluk ise 
binde dokuz buçuk raddesindedir. 
AIAkadarlar mevsimin kış olma• 
ıına rağmen mahrukat fiatlarının 
ucuzlamasmı hayretle telakki et• 
mektedir. Fakat bazı kimseler 
ise bu vaziyetin hayrete sebep 

Bu akşam saat 

21,30 da 

SARI 
ZEYBEK 

Opereti 

UMUMA 

1stanbul Bddiyut 

~ehir1i'yatrosu 

ııııııııııııııı 

111...111 

llllllllll • 
Yalnız P.uartosi jl;tl ıı ü ıı.Ltşıı.mı 3 

perdelik ( RımkJI Fener ) piyeRl 

oynanacaktır. 

, ... --•· Bugün: Herkes 

OPERA 
sineına:;ına gidecek ve 

gcistr rilmektP- olan 

GiZLi TEŞKiLAT 
muazzam sergüzeşt filmini sey
redı:cf'k ve ~iy:ıh adada iyi teş
kilatlı bir hay<lu t çetesinin Ja
pon kuvvetleri tarafından ihata 
edilmiş Şanghay limanını korku 

ve dehşet içinde bıraktığını 
görecektir. 

IIAveten: MICKEY MOUSE ve 
ERGANUN KONSERI bir 

~--• kııımlık film. 

olacak kadar mllhlm olmadığını, 
tehirdo esasen ihtiyaçtan fazla 
mahrukat bulunduğu için bunun 
tabii olduğunu söylemektedirJer. 
Hazırlanmakta olan kA.nunusaol 
bayat pahalılığı cetvelinin de bazı 
maddelerin ucuzladığım ıöster
diği anlaşılmaktadır. 

üC GüNüNUZ KALDI • 

Bunu görıniyen 
bütün hayatın
ca hasret ve piş
manlık duyar. 
Bütiln TUrkiyede haftalarca göı· 
terildiği halde doyulmıyan eser 

iKi Yüzlü 
Adam 

ürpermeden ıeyı·edemezsiniı 1 

Büyük rt jisör: 
ROU&EN t.ıA.t UliAN 

1 

1 
1 Aynca: Yerinde ve tehlike.er içinde 
1 

1 

alman hayretı:ın~ a; eaer ı 

KONGORiLLA 
Sinema ıaatlerl: Cuma 1, 3, 5, 7 -
9,.10 diter ıünler : 2,50 • 5 - 9,39 

ALE.MDAR'da 

Türkçe Sözı il - Şa rkıl t Oper~t filmi 

KARIM BENi ALDATIRSA 
ŞiınJ iy~ kadar hiç bir fılına müyess~r olmıyan 

bir ra~beti kazanmaktadır. 

MELEK ve ELBA.l\IBA. Srnemalannda 
Bu~ün haat 10,45 te Elhaınra'da: 11 dı · Mı·lek. Le tı ıı zilath nıat in · 
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Maddalena Ahmedi Arıyordu 
italya'da Soı.ı Gelmeyen Meş'um 

Bir Muhaı-ehe Başlamıştı 
On•m için hİ a<let" kalben 

Ahmedin hüsni.\ tahiat ve tam
y'ı haıs .. smı takdir ~<liyor ''e 
hareketini, çocuğunun J üzelliğine 
karfı biraz ha.şince ifade edilmi9 
bir takdir hareketi addetıniye 
nıeyH ;, österiyordu. 

Ayni .ıamanda ctir'dine dere• 
tcsi:ı ~urette hnyr:ınl.k duyuyor
du. Eğer lceııdisi de, Ahmet Ribi 
•yai mevkide bulunsa ve mesel! 
hir Miltll\n an memlcketind esir 

dtiş.;o, mubakkakki küçük parnıa• 
ğnu bile kaldıracak bir km!ret 
&6stcremezdi. Sonra, o ıamamn 
nıodasını da heınba katrna•t 
IAzımdr. O mod:ı !ci kadro ve 
kızlara, aucak merak uyanJ.ra· 
bilecek oir dekolteye ıuüsaad~ 

edıyordu. Bir ııra, bu dü~lincesini 
teyit ıçın karısmın kıyaief ne 
haktı. Fakat görduğ'U :ıçıkıı!t 
bu bahis t:ı:erindeo bir o.n evı'el 
uzakla ıp geçmek ldzumunu h:s
lettirdi. O sureHe ki hasislik ve 
duyulan takdirkirlığm birihirine 
karışmasile bııs 1 olan 'fe bir 
lr de teklinde tezr.hür eden lrn
l Uı, hiç kimseyi memnun etmedi. 
karar şu Mi: Ahmet o güudcn 
l!ibaren vazifeıinden ayrılacak 
"• limanda, tayfalarını tamamla· 
lbak için adam arı} arak bekliyvn 
Fransa Kıra.lığı donanma Kuman
~anı amiral Polcıne satılacaktır. 

Bu !uretle hem doktor elincı 

Yermekte:ı doğacak hakiki tch· 
likedcn biçare adamı kurtarmıı 
oluyor, bf"m de karıamın fa~la 
Cezri bulduğu intikam.:ı duygu• 
laranı böylece tadil etmiş bulu
nuyordu. Ayni zamanda, gtzdııı 

bulunan bir eair vniyeliui dün· 
Ytlnm en nğır hizmetli bir işilo 

değiıtirnıeyi de Ahmet için kilfi 
«:eza addediyordu. 

l\farkiz cenapları kararı işittiği 
lirırnan fikrinin reddedilme.smden 
dolayı memnun oimadı ve koca· 
1 nı c~ııare sizlikle ittiham etti. 
l<tıçUk Maddalena, eşeğine eyer 
"Ur1Jp gemini çe! en Tür!, dostunu 
kaybettiği için, yakın bir akrn
hadan olmuş yeislendi v~ hilngllr, 
hun:!Ur ağladı. Lül<rezya ise, iki 
Cİf::etten miiteessird·: 
I Evvela; mevcudiyeU kendidno 
.;•ı veren yegane erkeklen uıa~ 

altn ş olmak; 

S. nra; ağır olmaaına ra§'men 
hpıJan hareketle •erilen ceza 
''~sı ıda nİs[>el bulunmamak". 

d Dttba &orıra... Bütün bunlar
b '" ç kan ve ancak uyaum ya 
b a4lamış bir merakın eşiğine ayak 
'•ıp ta nagam kalmak ... 

ı.. lltıttın hunlann teairiledir kt, 
ıv•ark· 
d' •• Cenaplaı ı, lıer türlü hl· 
1 ~klari önlemiş olmak için güzel 
t • 

1 
rezyayı az sonra !!e.ıginliğinin 

.,P..z ahğı kaclar çh kin, kimse.ıiz 
c. kendi akrabalarından bir ren· 

• \'erdL 

f Ahrnet ise, bu mllddet zar• 
•~da, Fransız kıral!Dın ufukta 

•rı • ._ 
Ylp "aybolao donımmaaı gibi 

f:ç.rai, vak•aıarın bnrnnmiyo mah
&l ili olduğu dumanlı ve ıiıli 

elllc karışm19 bulunnyordu. 

* Antuvan Eakaleu, Dofln• eya• 

----- ----
Jetinin garp taraflarında, fakir 
bir kasab,.da doğmu,tu. Dağlı 
\'e çok fakir bir ailen~n oğlu idL 
Birçuk la kard .. şleri vardı. Çocuk 
henüz. on ya,ma ba21tığı halde 
ntf abenin lek bir harfini bile 
tam,11ıyord11. Bu sırada, o ı.ama· 

n.n adeti veçhile orduya asker 
toplamak için kiiçUk rütbeli bir 
zabit civar kasabalara dolaı ıyor· 
du. Zabitin parlak kılanc! ve 
ıapl<aımdaki renkli tüyleri ı:ören 
kUçfik çoban, ilniformıımn cazi
besine kapıldı Ye gidip gönüllU 
ya '!ıldı. Ailesi, çoct:ldarınm bu 
nrzusuna muhalefet etmedi. Çl\n

kO, hu köyl~rde, kan yağının 
ku .. ·veti, doynrulaca 'c boğazın 
azalması cazibesi önünde hemen 
gcvşeyiveriyordu. Maamafih yeni 
rönLIJü çok kllçüktli. Onun içidir 
J ; doğrudan doğruya hiımete 

alınmadı. Ordu hizmc~kirı ola-
rak kayr:fedHdi. Yeni r.ıesle• 
ğini öğrenmak için atıldığı 
bu mrı cerada, genç Antuvao, 
hartmm en mUşaldrntli devresini 
yaşadı. Muayyen bir 11mfın yfü,. 
ıek sayı!ao iş'ere erişebildiği bir 
zamanda, küçük çocllğnn başma 
korum tali kuşu çoklarmm göz
lerini lcnmaşhrmaı< icap ederdi. 
Ma-m&tih, kader, ona, ilk ~aman• 
Jarda hıç gülmedi. Bilakis çok 
haşin bir yüz gö~terdi. ÖmrO, 
maiyetine verildiği adamın tüfe
ğini ve çaııtoısını taşımak', ateşini 

yakmak, suyunu ha:ırlamak, 
yemeguu pişirmek, silAhlarım 

temizlemekle geçiriyordu. Bu ise, 
hiç le imrenilecek bir şey değildi, 
gece!criııi ise, rengin bir zabitin 
eadal a k.ıbilindt:n verdiği eski 
bir rl':'e.rine sarılarak dışarıda 

geçiriyordu. Maamafib, bir zaman 
sonra, mesleğinin en yüksek 
mcrteıbe11Jine erişip te kırallarla 

konuşacalt bir bale geldiği zaman 
ı~eçcn hayah u anlutmak ve çek
tiği zahmetleri gül.erek hatırla· 
maktan çok hoşlanırdJ. 

lta!ya'da sonu gelmiyen meş· 
um bir mul·arebe ba~lamıştı. 
Ordunun, bühastı,1 n•alet ıımfrnc 
ınen.rnp kadroları, bu harpler 
yOzllnd,,,n, a Jeta tırpanla biçil~ 
mişti. Bir mıiddet sonra tüfekli 
~---=:::r::======---:.=-e 

Fraıısız 
Kabinesin.de 

Pariı, 2 - Müıtakil, ıoıyalist 
ve koruünist meb'uslar bir takrir 
vererek yeni M. Daladiye hükQ
metlnin ıiynsetini ıormuşlardır. 

Sabık Başvekil M. Pol Bonkw 
heyao:ıtta bulunarak, '"Ben e11bak 
Ba~vekil M. Heriyo'nun ıiyaıetini 
takip etmi tim, M. Daladiye de 
beniu.ı ıiyasetimi takip etmek 
istiyor. Buadan m mnunumu de .. 
mittir. 

Almanyada lflAsiar 
Berlin, 2 - Alman iatatiıtik 

ofisi, ikinci kAnmı içinde 539 
iflAs vak'ası •e 194 konkordato 
talebi kaydetmiştir. 

Geçen &} ki lflAdar, 521 •• 
konkordato talepleri 280 ni bul
muıtor. 

piyRde ncferliğin• terfi eden 
Antuvan, az sonra sabit tayin 
clunm~ş!u. ÇUnkn çok ce11urdu. 
Aı •oora, töhretl bOUln ukerler 
arasında yayıldı Ye berkeı, onu 
orduda çahıt ğı müddetçe mDıtear 
bir isirn olarak takındığı Polen 
namile tanımaya başledı. RUtbeaJ 
iso yUzbsiı idi. Zamanın inıanla• 
rmdan çok ll1:ri fıkirli bir adam 
olduğu için, maceralı hayatında 
ltalyanca, Alrnanca, Rumca ve 
Türkçe ögrendi. Bu öğrenif, her
hıı.n~i bir yolcunun meramını an• 
latmak için ihtiyaç duyabileceği 
birkaç kelimeye inhisar etmiyordu. 
Yüzbaşı Pclt:n, 0 vakıtki diıı 
alin icri ve inşat Uıtatları kadar 
bu lisanlara taaarruf ediyordu. 
Öv f 

grenweK arzusu okadar fazla 
icli. Kıs~ bir müddet içinde ı::ıırua
nıo en maruf filozoflar1 kadar 
fikren yüks~ldi, meıl:ıur ıair Bel· 
!ay Ue &amirni dostlu', peyda 
etti, F ransı~ Kıralım Milan clu· 
kal ğı ve Vene dik 'cümhuriyetl 
nezdinde temsil etti. 

İJk defa kıra} ıarayına ayak 
bastığı ıaman, herkes, onun eski 
halile 'i..ndiki vaziyetiııi mukaye
se edip kcndisile alay edecek 
bir vesile hulmıya çahımııb. 
Zannediliyordu in Polen de, Lom• 
bard;ya iş ad1tmları veya zama• 
nın sarrafları gibi kalan eoıelf 

' ıonradan görmiif olduğu için par-
makiarı vüzüklil, tabiatsiz bir §e-

ki!<lo giyinmiş bit İnıanchr. Fakat 
bek e11ilecin akıino olarak •akur 
edalı genç bir adamla kart la· 
ııldı; kıyafeti •ade ve temizdi. 

Kıhç koşannıas•nı bildiği kadar 
saraya mahsus dantelah elbise 
tc:,ımns·nı da bfüyordu. Kısa bir 
müddet sonra, ıaray kadınlara 

kendısinde binbir nıeziyet ke .. 
fettiler; evli ve yaşlı adamlar ise, 
Luvr narayında yeni tilreyen de· 

nizcin n bir kıral muhafızı kadar 
iyi at kullandığını görerek haset 
duyduiar, f.ıkat ıuvarinio maha· 

retini taadik etmiye ı.ıı-.tchtır 
kaldılar. 

Birkaç sene •onra Poleni lı· 
tanbul'da görüyoruz. Unvanına, 
kıral mfüıavir 'e teırifatçılığ m 
ıark ıuları amiralhğmı da ilav~ 
etmiştir. Sultan birnf.ndao elçi 
ııfatile kabul ed;ldigi uman 
cömertliği, cesareti ve ha! YQ 

ta\ rı ile etrafında çok iyi bir 
tesir hAııl etmiştir. Fakat gemi
ıin:n kumanda köpı·Usüno çıl<t ğı 
z.aman büyük teflere hAa olan 
vaziyetini deği~tirmemelde bera
ber Piyemonte'nm mukavemot 
edilmez ı:IAhtoru olduğunu derhal 
ispd eder. O zaman. kıral or
dular.nın bu eski zabit emirberi , 
ıırtm manda der'sinden yapıhn•t 
aakl bir ceket geçirir ve bir 
rlemet ottan yapılmıı bir Jatak 
w üne yalardı. Yemek samaı la· 

randa ise, kalyonuuuu gilvcrte
ıin• toplanan aakerleria arasına 
bağda, kurar, onlarla beraber 
ıoğan aoyar, yemek pİ§İrir ve 
umumi kaıaYanaya kaşık ahşh· 

rırdı. 
C .Arkaıı 'ar ) 

DUnyar.:n dama ıarupiyonu 
bir Franrızdar. benllı ge?ıç olan 
bu ıampiyonun ismi Mariyllı Fa
br' dır. Geçen aene bu unvanı te

min eden MaryUs Fabr'e karşı 
bundan bir hafta evvel bur• da· 
macılar m ydan okumu~lar, bu

nun llzerine Pariıin sporking ku
lilhUnde kırk tane damacı ile 

dHnya şampiyonu ıırasmdn kırk 
kişililt bir dama maçı tertip edil
miştir. Bu musabakanm otuz ta• 
nesi dlinya ıııampiyonunun gnleb~
ı·ıe nelicelenmiı, dokuz musaba· 
ka ber-.bere bitmiş, bir tanesini 
wamp:yon k:-ybetmiıtir. Musaba· 
kalar, aynı zamanda ve te~!arııı 
biribirıni mOteaklp oynanma•ı ıu-
retilo yapıldığı için dünya şampi• 
yonu mUsait olmayan bir vadyet• 
te idi. ÇllnkU o mütemadiyen oy
namakla meşgul iken diğer da· 

macılar, kırk oyuncun ur. ta. oy
namasını bekliyerek 'stecHklcri 
5l ibi d(jşUnıuek ve vniy..,t:erinf 

ona görd idare elnıek in kAamı 
elde baluncluruyorlardı. 

Paralar (~:ıtı~) 

kurut 

1 lıt.,Hn i2~.- 20 kuroa 122,-
J dolar :lt4,00 1 tilf" Avua. 27,00 

lO fr. Fran111 171,00 1 pe1eta 17,-
20 Jlret 218,- 1 Mark !U llO 
20 fr. Belçllta 117,00 1 zloti ~.oo 
20 drahmi 26,00 1 Peo,a 32.-
20 fr. lntçre 822,- 20 ley 23.-
20 IHa 26,00 20 dlnu 56,-
1 flor.a ss,- 1 Çer•oneç -.-

Çekler 

Londra 722,():) ı Prag 15,8425 
'Jey • 1orlr 0,4702 Viyana 4,fl25 
Parl• 12,03 Madrlt 5,7325 
Mllane 9,1950 Berlla J,9725 
BrilkHl 3,3775 Vartova 4,19CO 
Atlna 82,235 Pcfte 3,6625 
C.aHre 2,4290 BUkreı 79,Sl 
SofJa 64,96 Bel vat 3.f,41'.5 
Amıterdam 1,1687 Mo•koTa l,09450 

Hfase ••netlerl 

ı,; rıı. r ... trn 
it Bank.(Nama) 10,00 Anadolu , ıoov. :;;j;ö 

• (Hlmlle) 10,:ıt.j Şark D. V. • 4f,4S 
" (MlleHI•) 116,- lst. Tr mny 51 50 

Oınnanh Bank. 3S,- Oııkllda. _ ' 
Se'lnfü ,, ~.95 ~ ... 11,00 
Şirketi Hayriye 15,00 Tukc• 3 2'l 
HaUç 0,91) Hangasl 27.-. 
A.nadol•ı'o60V. "'l.1,fiO Telefon * 15,-

" •Aı60 P. 2.1,75 Bomoııtl '>•.,. ,...,,,~ 

Eaham ve T•hv lal 
ı: rıı. 

fatıkruı Dabllt 93,50 
Dllyımu Mu, 62.75 
GUmrilk 8,1'i0 
Saydi mah1 6,60 
B ğdat tertip 1 9,25 

l'f n il 9.60 

Rt·Jl 
Tramvay 
Rılıtt n 
o.kadar .... 
lerkoa 
Elektrik • 

J..trn. 
4,20 
4,ffl 

J8J7Q 
110,
•1,50 -.-

BORSA HAR1ci 
Tahvilat - M skOkal 

Lira 

TUrk Altını 9,25 
lng. ,, J0,47 
Fr. • 8,35 
Ru• ,. 10,80 
Mecldlye 34,00 
Buknot (Oı. B.) 240 
Kıılıo beşibirlik altın 

( GümburiyetJ 46,25 
( A:ı:I .. ) 46,25 
\Hamit) 46,25 

J~ira 

( Re,at) 47,50 
( VahU) 4G,'>5 

ince btşlblr11k sltı::ı 

( Cilmburi;et ) "5,00 
(Hamit l anru:lı 50,00 
.(Reıat) • 46.5(1 
( Vahit ) " '8,00 
Mıaır Kr.Fo. 1886163,00 

" il ıı • fılOj 97,00 
D 11 • 1911 95,t)D 

r - TAKViM :::=-
1 Gil11 

28 
CUMA 

3 ŞUBAT 
Ka:nm 

933 88 

A'alıi l Rumt -
8 • Şaval 1351 21 • 2nçl KIGU:ı · 1348

1 
- - - - - - 1 

Vaki!.,~zaı:al ~r.at7 
Cillıuıı 1 46 7. 11 Akşam J2- 17 35, 

Öğle 7. 02112. 27 Yatu 1 31\ 13 58 , 
lklodl 9 43 15- 09 lmıak 12 04 5 ll j 

======-=========-==============~ 

Geçen Bilmecemzzi Doğru 
Halledenl r 

(Bat tın L!ı 7 iııci s.~yrada ) 
Aıfanıı. ~cylı rn mektebi lıilubeHindon 

2:.s Za i, la a ılıul .12 ınci ilkml•ktr-p 
u lol ind• n 108 T:ıco tin, N ğde Sa· 
karya ilkmoktobi 6 nci emır tıt1 ebe· 
siııdon ı::oı ~·ıı.ü Cemal, Ad .. ı ~ ınuh· 

tC'lıt Ortanı o debi talohoelndun 71 rt .. -
sıuı Bov YO H:ıııımlar. 

Birer Kart Alı:caklar. 
l\asımyı t !> iı el nıe ,t"P talob1-s•ıı· 

d<n 27ö Zıtıf,Kar oğlıı, Meııtııııoıı Kub· 
lav mektebi tal(ll.ıusi don 159 Şeref, 
lst.ııubul 49 u c ı moktep talı ı•es·ııden 
16t Nllıat. l1>tJınhul kız Or a·ıı ktııbi 
~lı•heı.iııden l :..1 Nimet, Zo gı:ld&k 
Ort.llnıoktep talebesinden l l Nsct, 
Ankara ı;~i erk ok ilk ;uekt · I• talc e
eiııde ıı 4EH ~cf,r, Koıı:ı;a erkok lıcıe,i 
taıelıoııludeıı !!!)1 :Muv,\fCak, lstanhul 
b! w ııci ilkmı•ktcp tnlobesi 11h' ı 155 
Mt-hınd, A<laııa lnkılap rııekt lıl a lln· 
c ı sı.ııf talehoslnden 54 İbralıım, Al· 
l o ı kar hisar lisesi talebesin iou 178 
ı.ıu Her, Mal!\•y" çar91 i k ıı.ektııbi 
tal l eirıden 9:? 'l'ahir, Ç:uıa kale ia· 
t•kl ı llkınoktobi talul e;s:ndeıı 174 
s •rıı, Fatih 11 inci meiitap tıılrlı~sin

den 161 i''er ız n, Ronya erk"k liıı~ıııl 

ta ob •sinden :183 Hidayet, h'.-ıb.1ta9 
erk k hacısı t2 lobesl ndeıı 29. ~:ımi, 

l :ı.uııki~prll Ga1. nıahnıutbey i uktabi 
6 ınei sını{ tıılebesiııde!l !.!18 Ia .lıar 
Aks r:ıy Portevııiynl lisesi t.ı ebes n~ 
don 40 ~ Cem .ı, lst 'n bul bir ci ilk-
uıektep talel.ıesindon 272 .M ıffer 

' Ankara N r.ı..tibey mflktobi 5 hc.i tn-
nıt talebesinden 58:~ Keın ·ıl, lımıt 
)enıtııraıı nHıkttbı ü~ü.ıcrı ııııııf t:ılo-

bl'sindcn 280 Şadi Nuri. &ndırm& 
oırı:ıııut~i Rekir oğlu Jbrahfın, Balılur 
elr orıtek Ortnrııektolıf 2 inci emıf 

tulohesinden 11 Mustafa, İs tan hul kız 
Ortamoktf'bi alabe h den 18.3 Ntıri• 

nurn Nocmottlıı. lstanhul yedinci ilk· 
meli top t~lob<'" ııden llecliha, Adana 
Ort ı•ı e:.tep suıı sınıf talebeshdon 
~62 Mel rm't J~ıniıı, Bıındırma. ,J~UncU 
Hkuıokt p t lebosiodon 52 Necdet f11• 

mail, J:..tanbul kız 'ise~ı talobe:siucfon 
717 Caviıle, Kı caell Ulııgazl mekl~bl 
t&lobesi:ıdeıı 465 Fikret, KUbbya Ga
ziknnıal ımıktelı dördllnclJ ııınıf t&le· 
besındon 146 l .,ı ıııı.l , Ankara lltet..in 
hey mf!ktt>lıi t.11,:l>o~inden 414 Bedıil, 
Ad:ıı?a T ı!:ırel mektebi ucUr:cll ınııı! 
tnl ehı:ı~:ııdE>u 2 IG Boılriye, !Rtanbul 
erke l"sesi ta ebesınden 836 Em 'ıı 

' Gadosınaııp:ı a Ort ım ktobi talobı sirı• 
den 476 Jla i 1 '/ ya, Ş tll F~Aeiyıuı 
apart.ı:n:ınıııda 4 numarada Hulya 
}';.hr, Erenkll I:trefcfııııdl eok~ıııda 

Ar IJ'l'. ko~ tıı le Molok Yıısuf ls
ınıı ııl G ıucı n el:'Cp t:ılehesiııdeıı 25l 
1''tırhıı111.le, Vda Ortamektop 3 U:ıcU 111• 

mf A fulıesindeıı ŞtıkrU, letanuul kız 
Ortıı.mekteb : tlll ı esinden 466 s diba 
Saııı~uu !isC' i talr •cslnJoıı :::ti{) Re 'ı' 
l11 ta·ıbul 18 i11 1·i ıııektcp n R ... fet. Nı: 
ıantaşı Hacınıeıırnr sokak 27 nııma•a· 
dl\ t\ıdı:.~ sın. ıl, Aııkara. s·ı•ı'.LtJ!\r 
mcktel i tiz. ri sııııfta 6 Hü nO, 
B y ı~lu 13 • ,, ·ıl ııH k t!'p talehı• i ı tl<'n 
: 5.i I'aik, 1.,t ııııı Hl uı.t ıı " ı..op 
ıa \lho~irıd n 7 L:1t't'o, t .rıl · I 7 ı-

ci ılJ.ıııoklep ••I u ·iıırlen [ı u V<ıbbf 
Boy e lb:.ııoı.u. 
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10 Sayfa 

Diplomatın Da Kıymeti Kalmayor 

Almanya' da Darülfünun 
Mezunları işsiz Kaldı 

Alm•nY•'d• bir lf•lz k•fll••I 
Birçok memleketlerde, yOkaek 

tahıil görmUı insanlara it bulmak 
b.ı!ıri\m var. Bu hal, bllha11a 
Amerilca ve Almanya' da kendini 
~österiyor. Me1elA, blltUn Alman
ya' da, yllkıek tahıll dlplom&11 
icap ettiren mevkilerin adedi 
330 bindir. Bundan baıka, el· 
yevm tahsilde bulunan yllkaek 
m ktep talebesinin adedi IH 140 
bindir. Bu mevkileri elyevm 
lıgal eden kimıelerin, buralarda 
YaaaU olarak arka arkaya 33 H· 

ne kalabilecekleri hesap edilirse, 
her ıene 100 mevktin mUnhal 
kalacağı kabul edilebilir. V asatt 
beı Hnelik bir yUkıek tahsil 

devreıl kabul edilmek ıartile 

her ıene 50 bin talebeye lı 

bulmak mlimkilndi.\r. Umumi ye· 

ktln 140 bin olduğuna göre, 
bugUn, bunun 00 binino bir yer 
temin etmek imkAnaız görUnUyor. 
Tahsilde bulunan ve her ıene 

mekteplerden çıkan bu 140 bin 
talebe, it bulunabilecek 50 bin 
kiti ara11nda bulunabileceği Umi· 
dile avunuyor. Bu halin ne feci 
olduğunu kolaylıkla tahmin ede
biliriz. 

Dünyada mevcut işıizlerin 

adedi korku verecek fekildo 
art yor. McselA Almanya'yı ala
lım: Almanya'da, bu iıle meıgul 
enslitünUn kayitlerine ııöre bu 
yaz, Alman ioıizlerinin adedi 

1edi milyonu af ınııh ıimdl l1e, 
bu miktarm 1ekiı milyonu te
cavllı ettiğini rahat rahat kabul 
e1ebiliriı. 

Amerika'mn vaııyeti kat'ı ıu• 
rette pek belli değildir. HUktl
ıaıet istatistikleri bunların ade· 
dini 11,5 ınılyon, komUnist mat• 
buat 17 milyon olarak iÖıleri
yor. Vasatisi alınacak oluna bu 
miktar 15 milyon olmak Uıere 
kabul edilebilir. 

lngilterenin reııııi ltıiı mik
darı 2,75 nıilyondur. Almanya'da 
olduğu gibi İngiltercde birçok 
ltıiıler hUküınet yardımı almaz· 
lar. Bunları da hesaba kataraak 

Resim Tahlili Kapona 

Tıı.bıalıniı! Cığren oıe.c illiyorunu 

res ııiuizl 5 adet k upoıı Uı blı· 

lık Ltt cöndorınu. Hos ıui ulı ilU/ ~ 

l1LhJır n ~ıı.Je wJll n.u. 

luın, nıeı 10' 

'CJ~ uo'at• 

ı; u 1 u u d tığ il 
uıeııılekol 

R ı o .ntı ,~~ 

t •rtH ili ? 

i. u rllf' .u. 

rıl "'"'ııııı r•1iı·ı •• 11 .•• : 

fnrllteredekl fıılılerl 3,5 milyon 
kabul edebiliriz. 

Umumi vaziyetine göre iısiz 
miktara en aı olan memlel:et 
Franıa'dır. Şimdi bu miktar 1,5 
milyon olmak Uzer• tesbit edi
liyor. Yalnız ıu dört memleket· 
teki ftıls mlkdarı 28 milyonu 
bulmaktadır. ltalya, Çekoslovak· 
ya, Lehiıtan, Kanada, Avusturya, 
Macaristan, Avusturalya, Belçika, 
lsveç, Felemenk için yedi milyon, 
ıair Avrupa memleketleri için 
2,5 milyon, yine hesap harici 

bırakılan Amerika memleketleri 
için 1,5 anilyon İfslı kabul edi· 
lince dünyada işıiz miktarı saf 

olarak 38 milyonu buluyor. Bun· 
dan, Afrika ve Asya ınemle· 
ketleri hariç tutulmuştur. 

Dakikada 

Yüz Boşanına 

Hadisesi 
Boşanma vak'alarının faılalaı· 

tığı meseleal, inkdr edilcbi1ecelc 1 
hakikatlardan değildir. Onlar 1 

istatistik tuttukJ.ırı için vaziyetleri 1 
çabuk anlatıyot: Me11e!A F ransada 

bu nispet senede yilz binrle sekıcn 
üç, Almanyada 52, ıngilttredc 47, 

Belçikada :l4 U buluyor. Amerika 
bu hu ustaki kanunlar n fazla 
nıü1amahah.Ar davranmntrndan 

dolayı lıcpsinden ileri de geliyor. 
Eskiden, ta!Alc için muayyen vo 
defıiımez dava sebepl~ri nrdı. 

Mest!IA hiyanet, delilik, bera· 
ber yaşam ya iml<iın bırakmıyan 

viicut arızaları bu ci\mledendi. 
Şim ii, ayrılmn sei>eplcri ıayanı 

hayret derecede ke; fi'eşti. Mese· 

lA geçen gün Pnrist6 bir d .va 
g~rlllUyormuş. Erkek şişmanca 

bir kadınla evlenmİf. Kadııı, za· 

mania u ·ifl2\mıya karar vermiı. 

Bu hal erkeği11 i,inc elvermemİf. 
Mahkemeye gitmişler. Adam, 
noktai nazarını töyle müdafaa 
etmiş: 

"- Ben, lizerino dantel ge· 
çirilmiş bir iskelet e evlenmedim. 

Bu sözUn mukabelesi: 

- Şırak!.. diye bir taınar 
olmuş. Erkek iddiasını kaybet
mit amma kadın da hikim hu· 
ı.urunda kocasını tokatladığı için 
mahküm olmuı. 

Bu meseleyi rakama vuracak 
olursak ve bu huıuıta bize reb· 
perlik yapan ea&1lar doğru söy· 
lUyorlaua, dünyada, her dakika 
boıaoan iaaanl•rın adedl (100) Q 

ıeçıyor. 

SON POSTA 

Geçmiş Bir F ela
ketin Tazelenen 
Hatırası Önünde 

( Ba9tarar1 6 111t'I nyfada ) 

ı3rdGtlnı bir ( lulu ) ı tutabilmek 
için (Katırh) cihetine dotru 1lhnıiye 
utraııyordum. Kat'f bir cUOm kor· 
kuıu karfllında, inaan hakikaten 
harlkul&de bir kuvvet hi11adlyor, 
biru çabaladıktan ıonra kaluı 
Jakalam•t H artık kurtulmak t\ml• 
dine kavufmuı bulunuyordum. 

Bu yardım ile (Katırlı ) lıtlk .. 
metine dotru yOımlye baılad•m. Ban 
çabalarken deniz ılddctini bOıbOtiJn 
arttırayor, kuvntimi ke1iyurdu. Ak· 
fam Ozerl baıımı kaldırdağıııı uman 
7akinimde aahill g6reblldlm. Sahil· 
deki adamların ath}ı ipi belime baj'• 
lamak ıuretile kurtarıldım. Kaptanı• 
mız Ue tayfa Ahmet yOurelc Arnavut 
köyOne vuıl olınuılar ve yilrilyerek 
( Katırlı ) ya ıelmiılerdl, buluıtuk. 
Fakat K11tırlı çok fakir, ancak b~t 
alta evden ibaret bir köydü. Bizi 
boılemıye iktidarı yoktu. (Yalova) ya 
kadar yUrOmak llzımdı. Halbuki 
ellerim, ayaklarım ılıtttl için bu 
mümkün detıldi. Burada da açlıkla 
kartılaıhk. 

ZeyUnllklar lçarlılna dağıldık •e 
orada bol olıırak muımu'.a ila kar• 
nımızı doyuı duk. Arkadaşlarım beni 
bırakmak btemedlklarl için ~ltml• 
rorlardı. 

Bu çnrealxlikler için da iken, ha• 
mulHi undan ibaret ikinci bir 
motör, bizim akıbetimize uğramamak 
f~ln Katırh uhillerino baştankara 
edivermişti. Bu ıuretle kaxuede 
arkadaılar çoğalmııtı. Maaınnflh 
ba,tankara eden motördcn kendlmi:ııe 
yıyecek tedarilt etmı,tik. 

Deniz ııııkinle,tiklen ıonra, ( Ka· 
tırh ) kliylillcrinden aldı{lıınız bir 
ıandal ilo (Yal ov•) ya eoldik, artık 
lıer~oyden l<urtulnıut bulunuyorduk. 
Bu kazada canım kurtulnı u~tu, 
falcnt ellerim"n, ayaklarımın ıltldn· 
liti bana ol ı, ' eünlük bir eziyet 
verrnl1 oldu. Fakat bu ku.ıda bizim 
için en müh"rn zıya, z.svallı tayfa 
( Hü1nQ ) nil ı dalıalar araıında kay• 
boimuı idi. Onu kurtarmak blz'm 
için mümkün değ idi. Maamafih 

arkadaf'ılt ıııu!ınbbetila şimdi, feli• 
ket kurbanı ( HüsnG ) nün aile ve 
çoculclarına nakden muavet etmek 
arzusundnyım. Sırf bu mak1atla ıu 
geçmiş f liketi ya:ıımt bulunuyorum. 
İnelıolu'lu (Hüsnü) nlin çocuklarının 
veya aile.idin adresini bilenler vana 
bana ( Son Posta ) vasıtuile veya 

bix:ıat aclresinuı bl!dlrmelarlnl rica 
eli yorum. Huy tim atleye, yapacağım 
maddi IJir muavet ile gönlüm rahat 
edecektir. YaloYR Liman Dalraıinde 
adru:nin bulunma11 ihtimali vardır. 
Hıuat yap ıığı n nıür acaata biç bir 

oevap ver lınedi. Halkın gnıcteal 

olan (Son Posta) nın bu ln11rni duy
guya delil olma11 için kazayı tahilea 
yu.ıyorum. 

Aı k.ır Ja: Ziraat gııstltUsU 

At d ırrahııııııı Naci Bey 

lıııantıııda. u nkiııiııt 

Faruk 

On Maznun 
Bir Ha!caret Meselesinden 

Sorguya Çekilecek -
~ir Mahakeme eaııasmda ağır 

ceza mahkemeıi heyetini H 

poliı memurlarım tahkir etmekle 
maznun ( 10) ki,i hakkında mev• 
kufen tahkikat yapılmakta idi. 
Cen1al, Mehmet Nuri, Cevat, 
Mehmet, Zeki, Ahmet Rıza, HU
ıeyin, Osman, Salih, Ahmet 
isınindeki bu suçluların muhake· 
meaine salı günü öğleden sonra 
Uçlincü ceıa mahk.,meainde baı· • 
lanacaktır. 

Bir Sabıkalı Yakalandı 
Murat iıminde bir aabıkala 

Küçükpaurda Mehmet Efendi 
iaminde bir ıatin eyin• alrerek 
6teberi çalarkea yakalanmııtır. 

Şubat 3 

r-·~------~~--------------------------------~ 

1 BiBAYE 
Bu Sütunda Her~~n 

Yazan : Esat Şe/ilı -

AK SAÇLI ÇOCUK 
Vapur 1ıccenin koyu karanhtı 

içinde ağır ağır ilerliyordu. Yol· 
cuların hepıi kamaralarına çekil· 
mişlerdi. Güvertede dolaşaıı bir 
kaç tayfadan baıka kimıe yoktu. 

Birinci mevki lc:amaralardan 
birinin kapısı açıldı. İçeriden 
1e11lzce bir gölge çıkb, yine se
ılnl çıkarmadan kapıyı kapadı, 
kilitledi ve geminin baı tarafma 
doğru ağu aA"ır yUrUmeğe b~tladı. 
Koridordan reçerken elektrik z~ 
yaları onun yUıUndekl çizgileri 
derJnl~ıtiriyor, ve yUıUnUn aıd 
ifadesini ihata eden ak 11çlarını 
aydınlatıyordu. Güverteye çıktı. 
Diıarıda mehtap, karanlaiı pek aı 
ihlAI edebiliyordu. Hafif bir rllz• 
gir esiyor ve deniz çırpınıyordu. 
Bir ılgara yaktı, aju ağır yllrll• 
yerıek vapurun baş tarafına doğru 
ilerledi. 

bulunuyordum. Zaten kııım bi 
birimizi dinlemiyecek kadar 
l'ID bir maceraya ablmıfb. 

- Sebebi? .. 
- Oooo .. Sebebini nasıl ılSy• 

llyo)·iın.. Amma ne İH sen d• 1 
benim kızım demckıin.. Evet bir 
gençle 1evl1lyorlardı. Bunu kızırı 
lSldllkten ıonra hatıra defteri~ 
rinde okudum. 

- Kızınız o genci ~ok mu 
Hviyordu doktor? .. , 

- Şadan Hanım, ıimdi bunla• tı 
rı bırakalım .• Baıka ı•ylır konu· 
talım. y 

- Yok doktor, olmu .• Benim 
hoıuma gidiyor.. Söyleyin, kızı
mı çok mu ıeviyordu? 

- Evet. 
- Peki niçin kııınııı o rençl• 

evlendirmediniz? 
- Mes'ut olamıyacağıaı aan· 

nettim.. Halbuki •• ikinci me•ki aalonun önllno 
yaklaşmı9tı ki kapının önUnde\d 
kanepelerden birinde oturan bir 
gölgo gördü. Direğin tepeılndekl 
fenerden döklllen hafif bir aydın• 
lık o gölgenin bütlln hatlarını 
bulanak bir hayal gibi çiziyordu. 

- Aldandım• değil mi? 
Doktor cH·ap vermedi. Gen9 ~ 

kıs derin bir f ç geçirdi. Ve bu 
uzun bir ıUlditun baılangıcı oldu d 

- Saat bire geliyor. Bir ka· 
dın bu saatta yalnız baıına .. 

Mırıldanarak o &ölgeye yaklaı· 
tı. Kadm onun ayak ıealerinl 
duyamıyacak kadar mevcudiyetin· 
den uzaklaşmıı gibiydi. Ak saçla 
adamın dudaklarında anl bir le· 
be11Dm belirdi: 

- Vay canmal. hem genç, 
hem güzel.. A.. A.. bu, benim 
akşam salonda beraber daoaettl· 
tim genç kıL •• 

* - Hanım kızım... ÜıtUnUıe 
birıey alsanız.. u,nyeceksiniz. 

Genç kız daldığa hayali bir 
Alemden ayrılmak iıtemiyormuı 

gibi ağır ağır batını çevirdi. 
Gecenin bu ilerlemiı ıaatında 
yalnıılığma Ye mahremiyetiae 
nufUı etmek iıterceıine yanına 

yaklaıan erkeğe hayretle baka· 
rak korkak bir 1eıle ıordu: 

- Siz kimslnlı? 
Akaaçlı adam genç kızın otur

duğu kanepenin arkaaında ayak· 
ta duruyordu. Gülerek eğildi: 

Ben doktor Nihadıml. 
A... Siz misiniz doktor B ••• 
Şadan H. n• kadar açık 

saçık oturuyorıunuı. Gecenin 
bu saatında, bu rllıgAra karıı .• 

- Ne olur doktor Bey? 
- Oınrılln.. Hasta oluraun 

kızım.. ~u pardHUyO arkana al 
bakayım.. Ha ıöyle .• 

- Teıekkllr ederim .. 
-Seni rahatsız etmiyeceğl mi 

bUsem bir şey anlatacaktım. 
O vakit benim bu merakıma 

hak verirdin. 

Dinliyorum dotor Bey. 
Zaten yalnıılıktan ııkıhyorudum. 

- Senin böyle bir havada 
ince bir elbise ile oturmana 
tahammUI edemedim. Beni.n gU· 
zel, aevgill bir kızım vardı. Bir 
ıonbahar ge.cesincle aandal geıin· 
tiıinden döndUğU zaman hasta· 
landı ve bir daha iyi olınadı. 

- Vah vah.. fakat kabahat 
alıde olmuı. Hem ıiı bir dok
torsunuz.. Kızınızın aerin bir ge
cede denizde iezmeaine m01aa· 
de etmiyeccktiniı. 

- O yakitler beD BerUnde 

Gecede derin bir 1e11lılik 
vardı. Geminin ıuyu yırtmaaındao 
ve makinelerin çalııma1ından 
batka bir seı duyulmuyordu. 

Şadan, doktor Nihadın mev· 
cudlyetinden ııkılmıyor, bllAklı 
memnuniyet duyuyordu. Tavurla• 
rıntn vo ılSzlerinin 1amlmiyotinde 
kııının llıtüne titreyen bir baba, 
her derde ortak olan bir arkada9 
yakınlığı buluyordu. 

- Ne tesadüf doktor bey, 
dedi, kızınızın baıınden geçen 
macerayı ben de yaııyorum .• Fa· 
kat ben daha ölmedim. 

Genç kı• devam etti. Seain· 
de, ıöyledikçe artan bir hUıUn 
vardı. Parlak ye siyah gözleri 
ince bir yaı tabaka11le yavaf 
yavaı örtnlOyordu. 

- Ben de IOYİyorum doktor •• 
Kalbimde kızınaım aıkı kadar 
coıkun bir aevgl taııyorum. 

- Bu malum.. Hah, hah, hah, 
ıenç kızların ezeli, ebedi hu• 
tahtı ... 

Şimdi Hvgillnin yamna ııidl· 
yoraun değil mi? 

- Hayır ondan kaçıyorum. 
- A ... A .. niçin? 
- Bu, tuhaf ve uıun bir 

maceradır doktor bey. Bana fe· 
nahk yapıyorlar .. 

- Na1ıl?. 
[ Arkası yarın ] 
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Çatalceım• ıokatı 25-

Ttlefon ı lıtanlıul · 2020~ 
Poıt.a kotuauı latanbul • 74t 
Telgrafı latan bul SONPOSTA 

ABONE FlATI 
T0RKIYE ECNEBi 

t 400 Kr. 1 Sen• 
750 .. 8 Ay 
400 .. s " 
t&O .. t .. 

27COl<r 
1400 • 
800 • 
aoo • 

Gelen evr•k geri verllmu 
lllnlardan ıntı'uliytt alınmu 

c•••P için mektupl ara (8) k•fllflak 
ouı U&nıl l&&ımcht. 

AdrM 4•tlttlrllmeal (20) kvuıt111r. 
Gaaate•lada pk- rulm " ,...._ .... ...................... ..... 

aittir. 

' k 
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EL ne lıediyo edflou. eserin tercUm•J Resminizi Bize Gönderiniz • a. r • * Size Tabiatinizi Söyligelim 
Resminizi kupon ile gönderiniz. 

AK LE • 
Uç • • o 1 y 

Kupoa diğer sayfamııdadır. 
Y un: Ceneral Ogland•r .. L ____________ _, 

~Türk! rce Tehlikeli dde
-213-

Komiteciler De Bir Muallimin Paras- ı 
Ça mışlar Ve Kendisini Parçalamışlar 

t Ham Ef. Ze-
kidir. Fazla 

n ıntaka Ner sidir? 1 sokulmaz, tu· 
tuk hareket 
eder. Kararla· 
nnda daha zi· 
yade tereddüt 
vardır. Bazan 
inatçı e stır· 

ke olur. g. 
lence) i sever. 

Bundan bir 
müddet evvel, 
Bulgar r.abı· 

taıı, hırsızlık 
YO k til m z• 
nunu Uç Ma· 
k dony 'h Bul• 
gar tevkif t· 
mi~tir. Bunlar, 
B Jiça isimli 
kUç k bir 

TOrk ordı u un aağ c nahı 
•r' adan tehdit ed!Jecekti. 

J n ral Hamiltonmı bu pldnı• 
.• ııuı muv ff olabilme.si için her 
ıt f•yin bir t intb:.amile yapıl .. 

no n:ıa J :ımdı. Gelibolu )'ıtrım· 
le.. ada ınd ki Türk kuvv Ueri her 

k d r d ğını idisc d yine 
llU lıtili kuvvetlerin mu dilcH. 1 ti· 

14 kuvvetleri is ta rruz har k • 
tını id m ~ttlrecek kudrctt 

• değildi. Blnae aley yapılacak 
• egAne şey dll man kumandanı· 
na ihtiyat kuvvetlerini toplayıp 

ı· it rruzn muk bel tmiy mey· 
d 1' vermeden au ı7!ın bir ba km 
lı1ıreketi yapmalctan ibaretti. 

• rürklerin Müdafaa Tertibatı 
Ttirkıer Gelibolu yarımada• 

ımda ilk altı hafta ı:arfmda ce
reyan eden mub?.rebelerde galip 
olu d rın bibnkkm lddi edebi· 

~ lirdi. Fakat hazir n iptidalarınd~ 
daha çetin vaziyetlerle ku· 
tılaşacal .. larınt, lngiltero hllku-
rnetini boğazları zorlnmak niyo
tile giriştiği bir seferden kc· 
lay ko•ay vazgeçmiyeceğini do 
takd"r ediyorlardı. Zaten Miıter 
CburchiJJ'yi 5 hazi,anda Dundee 
ıchı inde irat etmiş olduğu bir 
nutukta bu hususu açıkçı: ıöy· 
lcnıiıti. 

Ba va%İyet karş nde Türk ku
m nd nının her ihtimHle kar ı 

hu.ırlıklı bulunmn ı laZımdı. 
lnos'ta, Bole.yer' de Suvla 'da, 
Kab tep nin cenubunda e yahut 
Anadolu sahilinde İngilizlerin 
k : y ask r çıkarmaları ihtima 'i 
vardı. Biuaenaleyh yapılacak Hk 
fey, cepheden istir h te çekilen 
hı vetler daima Bolayer'de ve 
Boıradnt"m Anadolu sahilinde 
bul;.mdurmak olacakt. Çannkka-
1 'de bahri kumandan bulunan 
A lral IVon Usedow Pa,aya da, 
ic<.bı hale göre bir sahil en 
diğer sahile alelucele nakliyat 
yapnbilmck ıçm Bog~:ılnrdaki 

rnavun , yapur vo knyık adedini 
nrttırma~ı emredildi. 

Suvlada 'İ Tuzlugöl kurumıya 
hnşlamış olduğundan lngilizlerin 
burada karnya çıkmaları ihtimali 

bur ı nın s er lhr cına muvafık 
oJanuy.;ıcağma karar vermi§tJ. 
Nis n v m yıı nylat ı ıarf ında 
)apılan şiddetli mubttrebele 
nnımd bu daki T rk kuv· 

vetleri tam men çekilmiş idi. 
Fak at haziran f plidalarmda, ye
n: den aslter ihr cı tehlikelii lınr-

ı ıud burny tekrar a ker 
gfüıderilmiş, hatta o •ırada 
Kitte civarında istirahatte bulun· 
makta olan 9 uncu rnrk fırka ' 
Jeneral Kannang;e seı· Paşanın 
emrine erıl rek alel'cel bu 
c pheye evkedilmi ti. 

Kumdered n Kirto mevzilari· 
nin aağ cen hm doğru cenub 
gid o ahiJ, ıker çıkarmıya 
gayri ınU aitti, Fakat Tnrk ku· 
mandam bu ahile asker çıkarı· 
larak cenup cephesinin çevr"lmosı 
tehlikesin mnrnz kalmayı arzu 
etmedijioden, temmuz soıılarıoa 
doğru eline faıla efrat geçer 
geçmez 8 inci Tfirk fırkasını da 
bu 5ahili muhnfazaya memur 
etti. 

İngiliz limanlır oda, Çanakka
le'ye takviy k taah gonderile
ceği gayet mahrem tutulmuştu 
ve Çanakkaledeki TUrk kuman• 
danı bundan ancak 16 temmuz• 
dn haberdar olmuştu. O ıaman 
SelAnik'tc.ı almıı olduğu bir ha· 
herde Mondro 'ta 140 parça nakli· 
ye v harp sefinesi toplandığı ve 
irldlp edilmek zer o limanda 
elAİ ilA altmıf bin lngiliz efradı 
bulunduğu bildirilmişti. 

TUrkl r bu takviye kıtaatmıu 
nerey çıkarılacağını vo taarruzun 
lıanği cepheden y pılacağıoı bir 
türlü tayin ve keıfedcrniyorlardı. 

Le} rnno Fon Sımdors Paşa 
Hellea cepbesin daha f zla 
asker çılrnrıJa ğmı zannet-
miyordu. Manmafih Kirle 
mevzilerini takviye etmek icap 
ettiğinden elindel i y ni kuYvet
Jerl bu cepheye göndermişti. 

An~c cepheıind bulunan 
E at Pat , b ı r lard Jenercıl 
Birdwood'un bu cepheden taar~uz 
edeceğine itan at getirmit fokat 
Leyman Fon S ndersi bu kaosa• 
te iştirak ettirernemişti. Beşinci 
ordu kumandam Anzac coı:h sin· 
den bir taarruz. ) arılırsn bunun 
hcrhald n&l " z:yete hakim olnn 

d pek kuvvetli idi. lJiğer ta· 
raft ıı Anzactaki lngiliz kuvvd
ı~rinin ~amal c~nahltlrındeki ıon 
faaliyetleri, Jen 1 Hamiltonun 
burad n t rruz dip Kc c çin en 
tepe in hticum elrn ıi ve il} ni 
laman a da Arıl.urnuuda ey -

h t Suvl 1 ZSrfez.iıldc karaya as• 
ker çıkarma ı hnklmı~a 1Uphcler 

· mrtları el geç·rmek makıadile 

Uy ndırmry b ! ... rn ;ıt . Bioaen
•leylı Ecat pa°'a ı ruı undan 19 
to:>Ja 6 t Lur tdr'k di.<'rek uğ 
ten bı ta Vİ) e "e Su ':ı rnınt ... k • 
•ını nıOc faa etmiye tııhsiı 
kıh dı. 

Ma ın fih bu rada Türkleri 
b . _ıiyn?e dOıUndürca ihtımal 

ıı.ıh:lcna K batepenin ce ubune 
: ker çı! rmalcn •o ayni zaman• 
Ma da Anı Haki kunctlerile 

aydoııt doğru bir t arnız yap
malar, ibt' il "d· Ş ~ • ıma ı ı. abatta, bo-

şimnld ki ccmaht n yapıl cağ m 
zaımeJiyordu Burudnld Yeni Ze
landa fradm n son zamanlardaki 
faaliyeti de bu fikri tak,·iye et· 
melde ise de Leyman F oo San· 
ders s l hücuma bu cephenin 
•a me o:ac ~ nı p k okad r ümit 
etmiy rdu. Buna binaen de Eaat 
Paşanın kuvvetlerini takviye et
miye (Uzum flÖrmedi. Anzac sabi· 
line yirmi beş bin ki,inio çıka
nlıp taarruz z.amanma kadar yer 
alt nda mağaralar içinde sakla
uabileceği Leynum paınuı hatır 
ye haya:ino bile gt:lmlyordu, 

( Ar ılll var l 

Arkada§larile oakalaşmnktan haz
zeder. 

2 uzeff r a. 
vurludur. Mu. 
h ·tini bulma. 
dığt zaman az 
ko uşur ve 
mahcup davra
nır. Boğazını 

sever, menfa. 

atlerinden fe
rağnt etmek 
istemez. 

Sakin ve ağır ta· 

3 Cazim Tavy r il. Vakurdur. 

Kendisine e
hemmiyet ve
rilmesini ister. 
Fiil ve hare
ketlerini ve fi. 
kirlerini hey~ 
uir. Aldanmak
tan sinirlenir 
ve "ldanma

mak iddiasın
.1ıdır. Rahatı

m ve menfaatlerini ihmal etmez. 
Para hah~inde tutumludur. 

• 4 lbrahlm Fev~ EL Açıkgöz 
ve gözü pek· 
tir. Mihnet ve 
me:.akkate ta· 
hammül· göst& 
rir. Tabak· 
küme gele· 

m z. Atak ve 
beceriklidtr. 
Mücadele ve 
mü mıka §adan 
ç kinmez. 

s adan H. (Fotoğrafının der· 
cini ictemiyor.) Ağır ba§lı ve mah· 
cup tnvurludur. intizam ve temi,,. 
tik bahsinde titir. davranır. Sevgi 
nıesailinde kıskançlık gösterir fa. 
kat hislerini saklamnsını bilir. Ku
surlarının şüyu undan, tenkit , 6 

ıne uıiyetteıı ÇP-kinir. Hcrke.Je ça· 
buk ehbap \e laübali olmaz. 
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J!:AN FIA TLERJ •••••ı 
- llfı.ıııo tak 60tutı 1 ııatJrı gazotu nin 

metin yszısile 'aaatt 4 kelim od ·r. 
2 A) niyazının 2 satın 1 ıantirndir. 
3-Dııba k hn ve daha fnco, azılar 

antim ilo b ııp edilir. • 
4-Sallnauuı. göre U~nlar aşa •ı I ki 

!intlero tilıidl,,r: 

av fa - lDCi nr 
2 • .. 
3 .. .. 
4-5 .. .. 

D' e.r eayfalaT' 4 

Son aa~ f da 4 

i' %,•r ilk defa tehdit edildiği 
~an ~ndanbni h"!- b k l'u aa llU1 u ııma Zayi - Beıo~Ju EYkaf .emur· 

lut und•n na•nı-:na vt:ri en 23 N . lu 
r u mt tahsildar 11 hüdhnG za7i 
e ttlrn. Yeniılm •••~• ım<f•a .. kı•I· 
nh• h ühn10 ohn•dıtnıı li• ed rlııı. 

.............................. 
1 

r derce •mi tehlikeli mıntak• 
o arak teabit edilmiı •• ona göre 
tahklaı edilmifti. Zaten daha 
Qtakta• parlıy•u t.ı m•rüaları 
16r•n Jeneral B ami!ton 18 martta l)c} otlu Ev af t.lı•aıdart 

Alı 1 lıhui 

Zayi - OtomoWlhnin ita il ol• 
dutu ;.:!4t>ı numar•h plilnmı ılıti ay 
•', rl uyi ettim it k•G .ımadıfını 
iları e<leriın. T•p.ba, TI oni ao· 

la•lr 56 N.,, da 
eoför Nımet 

o hanın mu-
allimlnin, maaı 
ldığı gllnll 

beki r.llş, oda 
san girmiş, 

h m parrı ını 
ça llllf, hem 
de kendiıinl 
öldllrmllşlerdir. 

H4ııJ olan 1Up

he nzerina za· 
bıt bunları Bir Bulgıı:r Komiteci ı 
tevkif etmiş, adliy yo Yerilmek fınd n yapıldığı "nleşılmıttır. 
Uzerc ertesi gtlnU treni bekle- Köy halkı, mekteplednin mual-
mck maksadil buolan Beliça limini oymak için kendisini 61-
lsta iyonunun bir odaaına b p- dnren haydutlara, kendilerince 
• tmiıtir. Eı teıi ı hah m z:ıun• bir ceza vermeyi dllşllnmüş, ara· 
lar s vkedilmek Uz:ere bu od nın larında bir toplantı yapmış, bun-
kapısı açıldığı zaman her UçOnUn lan öldllrmeye kar r vermiş, bu 
do 6ldllrülmUı oldukları görlll- kar rlarını tatbik etmek fö~ero 
milştür. llk evvel, vak'a, M· ke.. de kur' çekmi lerdir. Kur'a 
donya komite · ıızesı ar mda isabet eder ler, geceleyin, is-
mevcut mOnaferetin bir neticesi tasiyon od m girmiş ve uyu· 
zannedilmiş c de, •onra, bu cl- makta olan hır ı.z ye katil Bul-
nayctin Beliça köyU halkı tera- garları 5ldU .. mU• l rdir. 

omanyada Casus uk Yapanlar 
Romanyada, Sovyet Rusya he

sabına çalıştığı iddia olunan ge
nit bir şebekeye men up bir çok 
insani r tevkif edilmiştir. Bittabi 

bunlara atfolunnıı cUrUm casu~ 
luktur. Romen z: bıtas , epi za· 
mandanberi Bllkre telgr fhano-

silo poatohancainden geçen buton 

resmi evrakın bunlar tarufmdan 
aımldığıw z:ann diyor, faknt ıe· 

EMLAK ve EY r AM 

bekeniu t maıı•en elo geçme ı 
için iman tedbirlerin oetic si 
bekleniyordu. Bu arada, bir takım 
işe yaramaz ve ı hl evra" t r
lİP dilmiş ve bu vrdun şebek 
terafmdan çalınmasına intizar o
lunmuştur. Neticede, 52 kişi tev
kif edilmiştir. Bunların otuzu 
po ta id reııile al!k d r değildir. 
Bu cbe'tenin sekiz ydanberi 
çalıştığı enla.şılnuıtır. 

BANKASI 

Za maaşları esbabının nazarı dikkatine: 
Maaılarmı Bankamıza iıkonto ettiren zevatın cüzdanlarını al

mak llzere yedindeki num ralar ite müracaatları mercudur. 

• 

nhisarlar Umum Müd .. rlüğünden: 
"13501,. numarala kararname hUkUmleri dairesinde takasla ve 

Ye pnıarlıkla •• ıoo,, kilo banga kalayı satın almacaktır. 
Taliplerin şartnameyi gördükten aonra %7,5 teminatlarını hd

mileo J 1-2-933 cumartesi gUnil sant 15 te Gaiatada alını aabın 
komisyonuna mDracaatJarı. 

lstannuı OçOncU icra Me
murluğundan: Her iki.inin tamA
mana 1800 lira kırmet takdir edilen 
Topkapıda Merlur.efendl malı111luin
dc at.k ÇırpıC1 cedit Çırpıcı Bıdıklı 
mevkilnde ukl 12 mükerrer yeni 30 
umuah aıaa bahçe bir bap hanenin 
ııfı ile yine ayni mahalde eak; 12 

yeni 31 numaralarla nıurakkam maa 
t•rla bir bap hnnrnin tamamı ııçık 

arthrwaya vazedi.ip 25-2·33 br bin
de ıer'namul divanhaneye tııf k 
11-3-933 tu hine mü.ad I per,embe 
günll uat 14 ten 16 ya kadar birin 
cı açık arttırma auretllc fatanbul 
OçüncG icra DalrHinde aatılacalıbr. 
Arttırmaya lıtirak için yüzde yedi 
teminat akçeıl alınır. 1ütcrakian 
•erai n •İr r aum ve .,.Jtaf ieareıl 
m fterJye aittir. Hakları tapu aicil-
1.rUe nbit olmıyan ipotekli •l•eak
hlar ile dla•r alikadaranua u irli· 

AK~A 1 OTOPHA tSi 
Sam•npn:nN fJbesl 

y:ı ıııdll < nzi Orııı n ı;ift'ih ı 

~:aı~ kar 1!111 !a ıı ı'ı ·or. '41-rl' 

f .ıı it hakkı sah pi erinin bu h Jarı 
'· huıuıilo f41jz ve mıuari!'c d lr 

ol ., lddin aranı ilin tarlhlndttn İti
baren 20 JlÜn :ınrfanda vrakı ın{i bi
tclu le bılc;.irmcleri la:ı.ııııdır. Akıl 
halde hakl11n tııpu ,· cilleıile nbit 
olmi1anlar aatıt bedelinin paylntma· 

undan har:iç kalarlar alikadar}aran 
1424 numaralı icra Ye UIAI kanunu
nun 119 uncu m•ddul laüknıOn • 
tevfiki hare et etmelul Ye daha 
faz.la malumat almak iltiyenlal• 
930· I. ı;8 do ~ a rıu ıara.il• claue ruiH 
ınüracaatlau ıliıı olunur. 
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GRIPE TUTULMA YINIZ 

NEOK.AikMINA 
Vl1cudunuza 

ve kalbi 

Aldığınızda 
gripe kartı en kuvvetli ıilAbı vermit oluraunuı. Mideyi 
kat'iyyen yormaı. 6 ve 12 kaşelik kutuları isteyiniz. , ... AF 

ırıvaoZiN 

En Kibar Hediyedir 

, ' Sadıkzade Biraderler 
Vapurlan 

KARADENİZ VAPURLARI 

OUMLU PINAR 
vapuru Pazartesi saat 
6Şubat 

16 da ~Sirkeci nhtımından hare
ketle ( Zonguldak, İnebolu, 
Ayancık, Samaun, Ordu, Gire
ıun, Trabzon, Si\rmene, Rize 
ve Hope) ye azimet ve avdet 
edecektir. 

Fazla tafsilit için Sirkeci 
Meymenet Hanı altında acen
talığına müracaat. Tel. 22134 

" M , 

NAifıfl *VAPUR IDARESi' 

ADANA 
Vapuru 4 Şubat Cumartesi gft• 

nü saat 18 de Sirkeci rıhtımından 
hareketle doğru Çanakkale, lxmir 
Antalya, Mcuin, Payu ve laken• 
deron için yolcu Ye efyayı ticariye 
alarak az met ve avdet edecektir. 

Tafsilat için ; Galata, Gümrük 
karşıııında Site Franaez Han No. 12 
ya:ııhanea ne müracaat. Tel; 41041 

latanbul Beflncl icra Me
murluğundan: Kanepe ve aalr b.ae 
efya11 6 - 2 • 933 tarihinde aaat 
10 dan it baren Beyotlu BurH ao
kak 34 numarah hanealn 8n0ode 
ntıl.ıcatı ilin olunur. 

Grip 
Nakris 

Romatiwıavı 

Sinirden gelen 

Baş ve Diş 
Ağrılarını 

bir tek kaşe 

FEVROZIN 
NECDET 
tr,davi eder. 

Mideyi 
k&t'iyyen bozmaz. 

Her yerde FevrozJn Necdet arayıo\L 

l•tanbul ikinci icra Mamur
luQundanı B•r &lacaktan dolayı 

nıahcu:r; ve paraya çevrilmesi mukar
rer bulunan muhtelif c in• ,,.. aiatem• 
lerde milceddet ıramofon makine• 
lerıle rramofon pJAkları S.2-933 ta· 
rihine müsadlf pazar ıOnCl uat 10 
dan 12 ye kadar iatanbulda Bilyilk· 
postahane civarında Katarcıoıtlu ha· 
mnda açık arthrma ile aahlacağın .. 
dı\D taliplerin yevm Ye ıaatl meı.• 

ldlrJa mahallinde hasır bulunacak 
memuruna 932- 5 U3 doaya numara• 
sl'e' müracantları ilan olunur. 

latan bul d ördUncU icra me
murlutundan: Tamamına bet bin 
alb yü:r; Ura kıymet takdir edilen 
Y edlkulede Hacı Ham:r;a mahalleal
n in Ağaçkakan •okağında eaki 36, 
yeni 42, 42. 1, 44 numaralı maa boa· 
tan iki evin msıf blueai açak arttır• 
rnaya vazedilmİf olup 16 ıubat 933 
tar ı hindt şar tnamcal di vanha ıeye 
talik edilip 4 m.rt 933 tarihine mn~ 
eadif cuıuarteal gOnD aaat 14 den 
16 ya kader İatanbul 4 üncü icra 
dalrea"nde açık a • ,tıruı .. auretila ••· 
tıl cl\khr. Arttırma ikincidir. Birinci 
arttırmada en ziyade aekb yila lira
ya müş eri çıkmıflıt. Bu kerra t!O 

ıiyade artlı!"anm natünde bırakı:acak· 
tır. Art~ırma}·a iştirak için yüzdo 
yedi buçuk teminat akçeal alınır. 

Mü terakim vergi, belediye, vakıf ica-
• r~ıl müşteriye aittir. :-fakları tapu 
ıicillerile ıabit olmayan ipotekli ala
cakh~ar ile diğer a!ikadaranın Ya 

irtifak hakkı ııabl plerlnin bu hakla· 
rını v• huııulle faiz ve maurife alt 

olan iddia larına ilan tarihinden itibaren 
yirmi gün iç'nde evrakı milabitelerlle 
biJdirmdui lazımdır. Akıi halde hak• 
lari tapu ıicillerila aabit olmıyanlar 
aatış badelinin paylaşma11ndan hariç 
kalırlar. Ali.kadarlaran işbu maddel 
kanuniye ahkiınına göre hareket et• 
meleri ve daha fazla malömat almak 
ist"yenlerln 930 • 552 doaya numa• 
raıi!e memuriyet:mize müracaatlerl 
ilin olunur. 

Dr. Kemal Nuri 
Cilt ve zührevi hastalıklar Utehassısı 
Beyoğlu: Rumeli H•nı No: 16 

f sfanbul 4!.lncU icra Memur· 
luğ :mdan; 

Tamamı 2000 lira kıymeti mu
haınmineU ve ahare dç yüz liraya 
b rinci derecııı iµotek Koskada Ço• 
bançavuı nıahalleainde Camllterif 
ıokağı ·ıda. eald l mükerrer, yeni 6 
numaralı hRnerıln tamamı açık art
tırmaya konmuf olup f<ırtnRmeslnin 

20·2·933 taribindton itibaren daire
mizde berkH tarafandan görülebile• 
ceti gibi 6 • 3 • 933 tarihine mnaadif 
pazartesi gi\nU nat 14 ten 16 ya ka
d:u d.ıir . 111 :ıde açık arttırma ile H

t.lacaktır. Arttırma bedeli muham· 
men lnymetin yüzde yatmİf betini 
bulmad ta takdirde en ıon artbranın 
taahhüdü bad kalmak üzere 21-3-933 
tarihine müsadif eah günU ylne aaat 
14ten l6y.ı ka dar dı.lrem":ı:de yapıla• 

cak olan arttırmasında gayri menkul 
•n çok artlırau.ı ih•I• edileceğinden 
tal p er :n muhammen kıyın.ıttin yüzde 
yedi buçu~u nisb~tinde pey akçesini 
ny.t m ili bir bankanın teminat 
mektul;unu hamil bulunıuaJau liıırn. 

dır. Müteukim vergiler ile nkıf 
icareı:.i ve be.ediyey• ait tenvirat Ye 
tan:ı:ifat resimleri müşte-riye ait ve 
2004 numarala icra Ye ifllı kanunu• 
nun 126 ıncı rnaddesnin 4 üncO 
flkraaına tevfikan bu gayrimenkul 
ipotekii alıtc'lklılar He diğer alAka
daraoın ve irtifok hakkı aablple-rin 'n 
bu haklarmı ve hua~aile faiz ve 
masa:if o dair olan iddialaunı ilan 
tarihinden it haren 20 y :rmi a-ün için· 
de evrak' milabitelc-rile bildirrnelerl, 
akai halde haldu ı tapu ıic' llerile 
sabit olmadıkça Hbf bedelinin 
paylaşmaaandan hariç kalacakları 
cihetle alikadaranın işbu maddenin 
me:ıkıl.r fıkrasına göre hareket 
etmeleri ve daha fazla malılınat 
almak iatiyenlerin 1932- 2544 doaya 
numaraaila müracaaf arı llln olunur. 

lstanbul ikinci icra Memur
luOundan. Bir alacağın lemini içlıı 
ip , tekli olup, paraya cevrilmesi takar· 
rllr eden vo tamamın& 2300 iki bin tto 
yilz lira ıymet takdir edil"n Beyo~
lunda FeriköyUnde Rııs eokıığında atık 
82 cedit 78 No. He mnrakk:ıın ve tev
sii intikali met halt mUşte ınil m Ufreı 
bir bap hanenin tamamı tO gilıa mUd· 
detle ve eu fazla bedeli ile talebi bu· 
lunan müşteri Usttınde bırakmak tize· 
re açık arttırmaya. konınu9t11r. 25-2·!}38 
tarihine mıısadlf cum!\rte11l gii ıü saat 
14 ten 16 ya kadar dairede arttırması 
icra kılınacaktır. Arttırın ı~ya i9tirak 
etmek ietiyenler mezk"r gayri men
kuliln kıymeti uauhaınnıinQl'Iİ olan 
meblağı meıkftrun yüzde ytıdi buçuk 
nhıbotinde teminat akçası vermeleri 
l!zımdır. Hakları tapu alcilile enbit 
olmıyan ipotekli olacaklılarla di ğer 
alllkadınlar irtifak hakkı ıabipleri bu 
haklarını ve bu hususla faiz ve mesa· 
rife dalr olan iddialarını illn t&rihln· 
den itibaren yirmi gUn zırfında evrak· 
larile birlikte daireye bildirmeleri li· 
:zamdır. Aksi takdirde tapu eicilile ea· 
bit olmıyanlar sa.tıı bedelinin paylıw 
maınndan hariç kalırlar. Mütera.klm 
vergile belediye rUııumları ve vak· 
f1 icariyoal müfteriye aittir. Daha faz· 
la m&l O.ıoat almak ietlyenler 9:12-1027 
No. lu doıyaya ıniiracaat mez..cftr dos• 
ya meya.nında mevcut ve mahalli 
mezkurun evıaf ve mesaha ve ı~ire· 
sine havi ,·azlyet ve takdiri kıymet 
raporile 5-2·933 tıuihinden itibaren 
daire divanhanesinde asılı hulundu· 
rulacak arttırma tıırtııamerıinl görtıp 
anlıy" bile<•ckle rl IH\n olıııı ur. 

&on Po•t• Matbeaaı 

s:hibı ı Ali Ekrem 
Nefl'lyat MGdQrll ı Halil L6tff 

~ lstanbul'un en şık aile mecmaı ~ 

EDEN·BAR 
LOKANTA· DANSiNG - KABARE 

Beyottu isti ki.il caddesi 322 - Telefon :4 l 020 
ORKESTRA - CAZ· BLUE BELL'S VARYETE PROGRAMI 

Her 5C~;2 11_;{ 1~a~~~.~!:!eri AİLELERE MATİNE OANStNT 
~-~ Fiatlar tenzil edilmiştir. 

Beyoğlu'nun yegAne nezih Türk mUessesesi 

MULEN RUJ 
Memleketimizin en yüksek saz heyeti 

1 Şubattan itibaren fiat'ar rekabet kabul etmez derecede tenzil edflmlttfr. 

OksUrenlere: KATRAN HAKKI EKREM 

Gayrimübadiller Cemiyetinden : 
Geçen kongrede Ankara'ya gönderilmesi takarrUr eden heyet Ye 

bu heyete verilecek aolihiyet hakkında g6rütUlmek Uzere fe.-kalAde 
bir kongre akdine lllzuru görlUdü.ğllnden mukayyet azanın Şubatın 
onuncu gnnn saat 14 te lıtanbul Halkevinde hazır bulunmaları rica olunur. -
~ Istanb1;1l Evkaf Müdüriyeti ilanları 
Kıymeti 

muhammeneıl 

Lira K. 
2172 60 Şehremaneti civarında Bfnbirdirek mahalleıindo Ecıaha

n• ve Fazlıpaıa aokakları&Jda eakl 28 - No. lu araadan 
müfrez 144 • metro 84 • aaotim miktarındaki ar1a. 
BalAdaki arsadan müfrez 151 • metro 50 • 1antim mik· 1515 00 
tarındaki arsa. 

2126 25 BalAdakl araadao mufrez 141 - metro 75 • 1antim mik· 
tarındakl arsa. 

2974 05 BalAdaki arsadan müfrez 198 • metro 27 - ıantim mlk· 
tarmdakl arsa. 

2716 40 Balidaki araadan mDfreı 27 l • metro 64 • aantim mlk· 

tarnıdaki arsa. 
600 00 Üaklldar' da Sinanpaıa mahallesinde Karan tine ıokatın

da 8 • No. h maa bahçe hanenin tamamı. 
125 ()() Trabya'da Ayazma ıokatında Hkl 72 - No. la bet d6-

nllm miktarında bağ mahalli. 
Şubatın 21 .. ci Sah gllnllne kadar paıarlak ıuretlle 1atalacatı 

Son Poıta gazetealnin 23-1-933 tarihli ntlıhaslle ilin olunan ball• 
daki omllkin pazarlıkla sabt •• ihaleleri 21·2-933 Sah gOnO uat 
15 • te yapılacağından almak lıtiyenlerln pey akçelerile bereber 
herg On Vakıf Mahl61ler kalemine Ye satıf ıOnO de ldare Encllme· 

nine mUracaatları. 

İstanbul Gümrükleri Muhafaza 
Başmüdürlüğünden: 

100 Mette yerli aıtarlık be.. 
118 • • kıtlık elbiselik kumaf. 
850 ,, ,, yaıhk elbiıelik. 

tO Adet Ttıccar eşyasını 6rtm•i• mahıuı muıamba. 
1 - Yukarda yazılı dört kalem eıya pazarhkla ( Muwamba 

takasla) ıabn alınacaktır. 
2 _ Şartlan öğrenmek ve evsaf ve nUmuoelerl görmek lıtl• 

enler Muhafa:ıa BaşmüdUriyeti Satınalma Komisyonuna ielmeleri. 
y 3 _ Kardırma gönü 18-2-933 tarihine rastlıyan Cumarteıl 
gllnll aaat 14 tor. 

4 _ latekliler % 7,5 teminatlarile beraber muayyen 1aatt• 

komisyona gelmeleri ilin olunur. 

latanbul Aeliy• Mahkemesi 
4 Uncu Hukuk a>aırasinden: 

Eftlk nam dlğ'er Öjenl Ye Mak
r~hi ve Hayganoş Hanamlar vekilleri 
aYukat Mehmet Fevzi Bey tarafından 
Or~aköyde Pi•ın :,otlu ıokağında 
eski 38 yeni 64 No.h hanede mukim 
iken e:yevm mahalli ikameti meçhul 
bulunmut olan Artin Arapyan Ef. 
aleyhin• mahkememizde 932 • 6a2 
No. ail• açılan fekki baciı davasın• 

dan dolayı cereyan eden muhakemel 
ııyabiye neticesinde milddeablh gayri 
menkullerin ilurindeki mevzu hac· 

zin mllruru zamandan dolayı fekkine 
24. 12 • 932 tarihinde karar verllmit 

Ye bu huauataki 23-t-933 tarih ve 13 
adetli llAman M. A. Artln Arapyan 

Ef. nln mahalll ikametinin ~eçLu 
llyeti haaebile kendisine tebllğı ka .. 
bil olmadıtından mezkOr UAman bir 
ıuretl l30-1·933 tıo.rihinde mahkeme 
dlvanhanHin• aaılruıt oldutundan 
mumaileyh Artln Arapyan Ef. ye 

teblit makamına kaim olmak Ilı.ere 
keyfiyet 15 ınn mGddetle ıazetelerle 

•• tl&n olunur. 

İcara'nın en büyük 

·Kitap; gazet~ ·ve 
., 

·Kır!asiyeo mağazası 
~· . ·-;,:- : 

:,:··A·····;·K '' B A·· ·· .. ~· • #" ... •• 

. ·, 
.· •· . . ·_ ·.· 

Kitap evi ve kırtasiyecllik 
., . ,: ·. A.;afarbl~r caddeti'·" • · ' .. · 
• . . '· Teldon · ~ 3377': -·,.:,''l 

. )- -·- ,-. ,·· - '. : ~:· .. ::. i. . .· 

. _He~ ı_· .,. , ;Ja g~z~tc; · ·· :> 
. ~ecmu~ .:'V~ kıtap .. · 

. • . ' - . ,_:__ '• . . - ' 4- -

::: ~er, nevi kırtasiye .. eşya~ı.\. 
/,,.;~ .. :_ye njektep levazinu ~.,; ~ 
''°1-'-'· . . ·:· ' .l -· 

:,., · Her türfil Poto~af ' 
~:- ,. ~: ıev~t'•· tn · er .·' 
·\,~j/'· ve 'amat6Y qlm: · · · 

~· ' .::' ' > • • • '. ; .... • { 

.. . 'Etem .Pertev ıtriya:tl _; · 

Kütahya.~inil.eri· ' · ::· 

Dr. A. KU fİE.L 
K.uakOr Uroati fan:ıı .., .. ,.c1a '6 

• 


