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Zafer Ve Kurtuluş 1( Çok Eski Devirlerde İstanbul ) 
• 

30 Ağustos, Her Tarafta Heyecanlı' Eski Ista~bul Gırtlağına 
Tezahürat Arasında Tes'it Ediliyor Kadar Ruşvete Dalmıştı 

J
. Padişah, Vezirler Ve Bütün Memurlar 

-ı ı 30 Ajuıtoıu unutmayacatıL 
Buaün bUtDn memleket bu meı'ut 
yıldönQmllnll idrak etmekle bah- a 

t'yardır. Şimdi. istilA felaketin'n 1 
haıırladığt kara ve Hfil gthiler- ı· 
den çok uzaktayız. 30 Ağustos 
922 de, vatanın 11harimi lam ~tinde" 
son nefesini veren istila ordusu, ı 
1 1 Eylülde aziz Türk topraklarından 
tamamen temizlendi. Bilyllk zafer i 
bize yeni bir Tilrk vatana ve f 
ebedi bir istiklAl kazandırdı. BDyUic l 
Gazinin, hiç şaşmıyan bir isabetle ! 
tespit ettiği Akdeniz hedefi, kah· • 
raman Türk ordusunun mukaddes 
savletile on sene evvel bugün 
bUtün haşmetile tecelli etti. 

30 Ağustos zaferinin hal• 
lettiği en yaman muadele 
ve dünya tarihine bahşet· 
tiği en büyük hediye Tllrk 
hakimiyet ve istiklalidir. 

* Bugün memleketin her köşe-

T erft Edenler 
Birçok zabltlerlmlz birer 

rUtbe terfi etmı,ıerdlr. Ken
ıerln I tebrik ederiz. Terfi 
llste•I 8 inci aayıfamızdadır. 

·'--------------------------...1 

Resmen Ve Alenen Rüşvet Alırlardı · 
( Berrak ve ılak bir yaz sabaha .•• 

,.., Cezayir Beylerbeyi ve Derya 

BUyUk Gazi Bafkumandan 
Onffol"meelle 

sinde büyük zafer tes'it edilmek· 
tedir. BUttın şehir ve kasabala
rımızda muazzam tezahürat ya· 
pılmaktadır. 

Bu meyanda lstanbul da bu 
tezahürata sahne olmaktadır. Bu 
sabah ıaat dokuzdan itibaren 

• 

Kolordu kumandaı. ı tarafından 
tebriklt kabul edilmeye bqlan
mışbr. Askerlerimiz, mektepliler 
bDtlln resmi ve buauı1 teşekknl
ler sabahleyin Beyazıtta top
ıanmlşlardı. Eneli bir teftiı 
yapıldı, sonra en kıdemsiz zabit· 
lerimizden birisı tarafından 
Başkumandan Muharebesi 
hakkında parlak bir hitabe 
irat edildi. Kolordu kuman
danımız bu hitabeye gl\zel 
bir nutukla mukabeleden ıonra, 
muzikalar btiklCıl marşını çalmıya 
başladı ve bu sırada meçhul u
ker selamlandı. Müteakıbcn bO
yilk _,geçit resmine ibtidar edildi. 

ünde askeri mektepler tale
beleri, arkada kahraman asker
lerimiz, sivil talebeler ve Jiğer 
teşekkilller olduğu halde Sultan
ahmet, köpril, Şişhane tarikilo 
Taksime hareket edildi. Meruim 
çok muntazam ve heyecanlı bir 
şekilde baılamı.ıtır. Bu gece şehrin 
muht<:lif yerlerınde fener alayları 
tertip edilecektir. 

[ BUyUk zaferin bUtOn aafha
larına alt askeri muharrlrlmlz 
tarafından kaleme altnan ta
rihçe 6 ancı sayıfamızdedlr.) 

Kitap_ Sergisi 
Halk Ev 1 t.rafandan ... 

yazıttll oarUtfUnun me:rd• 
nanda tertip edllen kttap aer
glal 11uglln dlrtt•~·~•l•c•lktlr. 

Kaptanı Barbaros Hayrettin Pqa 
84 parça gemi Ye ayrıca 18 par
ça kadirpaile Marmaradan latan· 
bul limanına girmif ti. Barbaroı, 
Tunus, Cezayir ve Akdenizio bn
tlln cenup sahilini baıtanbqa 
zaptetmiş, bu büyllk muzafferiye
tin aevincile lıtanbula dönmüşUi: 
Bir gUn sonra, Babı Humayundan 
zamanın hllkUmdan Kanuo1 Sü· 
leymanın sarayına g&zler kamaı
bracı bir kafile giriyordu: En 
önde Peıtal cuha giymiş iki 
bin Tunualu genç beyaı 
esir, bunlarm arkasında işle
meli ipek elbiselere bilrUnmüş 
200 gulim, omuzlarında birer 
kese albn tqıyarak saraydan 
içeriye giriyorlar. Bu iki kafileyi, 
gtlmUı tepsilerde, atlaı keseler 

Zaman• padişahın• rGtv•t olank Terilen 
Mefhul" lnclll klfk 

içinde biner altın taşıyan daha 
genç ve gllrbUz iki yllz gulAm ve 
en arkada albn tepsilere konmuı 
inci ve mercan dizileri, gerdan-

( Denmı 8 inci sayfada ) 

~ı;az Kumpanyaları Mem-
1 e keti Paylaşmışlar! •.• 
İhtikar Komisyonu Fiat Yüksekliği 

Etrafında Tetkikat Yapıyor 

.. hrlmlzde ltlr Hn:ırln dapoau 
Gu ve benzin fiatleri llzerin- dlln kumpanyalara bir emir 

de, birdenbire ve hiçbir sebep g&ndererek, tahdit 8iatemiaia 
yokken, ihdu olunan yllkaeklik. tatbikınden aoar~ 1u fiatleriade 
vilAyetteki ihtikar Tahkik Ko· ı&rnlen . y~beldi~~ . se~pl~ni 
misyonu tarafından tetkik edil- derhal bildinnelenm ıatem11tir. 

· b ı ... Alakadar makamlardan öğ-
mıye aı anmı., ... r • d' .. · · x T ki d on K · R · · O ren ıgımıze gure, iir ye e ça-

~· omısyon eıaı sınan laıan gaz ve benzin kumpanya• 
Bey, pıyasada ve gaz kumpanya- 1 k t • · t • · t t . . an on enıan ~ıs emının a -
lan nezdınde esaslı tetkıkatta bikınden sonra fiatleri ev• 
bulunmuştur. Bundan baıka, Be- veli on sekiz kuruştan 
lediye lktısat Müdüriyeti ile, on dokuza, daha sonra on dokuz• 
Sanayi Müdüriyeti de gaz ve dan yirmi bire, en sonra da yirmi 
benzin flatlerini ta kökünden birden yirmi iki kuruşa çıkar· 
araştırmaya başlamışlardır. 1ktısat mışlardır. Bu hesaba göre, fiat 
MUdUriyeti, kumpanyaların dört kiloda üç kuruş artmıştır. 
senelik hesaplannı getirtmiş ve Kumpanyalar, resmi makam· 
bunlar üzerinde tetkikata girİf- lara verdikleri cevapta, bu yük• 
m'ttlr- Mndiriytt, bu iki maddenin seldijin umuml masraflarla ver· 
maliyet fiatlerini tesbit edecek, perin artmuandan ileri ıeldiğinl 
bunclaa ıonra karanna verecektir. bildirmitlerdir. 

Sauyl Mlldllrl Refik Bey iM, C Denma 8 itaci .. ,facia • 



2 Sayfa 

[Halkın Sesi 11 
İhracabmıza Yapı

lan Suikast 
• Bazı Avrupa mflcssescferi tara
fından bazı ihracat marra.rımıı:L 
k:uıı bir &Uikast haı.u:laudsğıuı 

dftn ba.ber vermiştik. .Bu buıut
ta ba.lkımız diyor ki: 

Osman Bey ( Karagümrük ham uy 
cadclesi 71 ) 

- Rakip memleketler fındıklan· 
mua karşı bir ıulkaat •azırlamıtlar. 
Garibl de fU ki, bualara alet olmalar 
içimizde tüccar sıfatile yaşıyan yt· 

lanlardır. Kendi ekmeğimizle besle
tlitimia, hariçten gelip te içimin 
giren bu yılanların başları ezimd:dir. 
Tam ihracat zamanı olan ftı mev
ıimde bu suikastle mücadefe terti
bah da alınmalıdır. Bu hadise mü
nasebetile ecaebi limanlarına işlemek 
iç.in m11li bir vapurculuk tesisi ihti
yacı bir daha kendini göatermiıtir. 
Hük6met bu sene nakliyatını dev
letleıtirecektir. Derhal upurcuJarı

mız faaliyete reçerek bir birlik 
yapmalıdırlar. 

Şerif B. (Be} koz lskele cıtddesi 20) 
- Büy6k Avrupa müesscseler"nin 

tebrimiz.deki acenteleri vas taaile 
ihracat mallarımıza. bir auikut ha· 
zırladıkları •Öyleniyor. Harici tica
rette bilhuaa ihracat i,lerinde vakit 
nakittir. Dünya buhran içinde olduğu 
fçln hangi millet daha evvel pazar· 
ları tutarse partiyi vurur. Şimdi 

eenebi miie .. eseler batka memleket
lerin fındıklarını ıürmek için vapur 
acenteleı:ile anlaım&J!ar ve vapıul~ 
ranı biaim limanlar1m1za gönderme
miye karv vermiflerdir ve bu hayati 
meaele karfuında tabii au.nuyacağız. ... 

llusta.fa B. (Kantareılaı caddesi 35) 
- Dilnya ikbaadiyatının bugünkü 

icaplarına göre münferit ıermaye ve 
dylH okadar miieuir olmuyor. 
Kuvvetli teşkilatla mücehhez olan 
rakiplerimiz fındık ticaretimizi felce 
uğratmak için her çareye baş va-
nııta vapurların limanlarımıza uğra
mamalarını temin etmitler. On.un 
için büyüle bir fındık teşekkülü yap
mah ve beynelmilel pazarlarda şu
beler açmalıdır. O vakit düşmaıun 
fU maksatları vaktiade keıfedilir 
ve tertibat alınabilir. 

Jt 
Ihsan Bey ( Cerrahpafa caddesi ~) 
- Diifman İna&.Da rahmet olr:D"

ma:a ya. Elbette bu gibi ıaikutlu 
olacakbr. Bugün dünya ikbaadıyab
nın mihverini ihracat işleri döndür· 
Dlıtktedir. Baııa l'Öre bizim de daha 
nYelden mukabil tedbirlu ha.zırla-
mamu lizımdır. Derhal fındıkçılar,. 
mıa bir birlik yapmahlar, vapar~ 
larımıa da ıeri bir kararla fU ka.Daflı 
aama11da faaliyete ge~melidirler. 

Ecnebi Şirketlerde 
Ticaret Müdiriyeti ecnebi fİı'· 

ketler hakkında bazı tetkikat 
Japmntadır. Bu m6esseselerden 
tekrar ban evrak istenmiştir. 

Himayai Etfal Teftişleri 
Kırldueli meb'aaa Fuat Bey 

Himayei Etfal teşki)Abm tetkik 
etmek tizere seyahate çıkmıştır. 
Fuat Bey şehrimizden sonra 
ızmire gidecektir. 

SON POSTA 

• 1 

Yine Kadın ·Yüzünden 
• 

Dün, Arap Ayşe isminde Bir Kız 
• • 

Yüzünden Kanlı Bir Cinayet işlendi 
Dün Beyoğlunda Y enişehirde Sazlıderede kanlı 

bir cinayet vukubulmuş, genç. bir kahveci çırağı 
ağır surette yaralanmıştır. Hidise bir kadın yii

l 
Cafer birkaç defa lbrahime mlracaat ederek 
bu sevdadan vazgeçmesını Arap Ayşenin 
kendisine ait olduğunu söylemiş, fakat lbrahim bu 
sözlere ehemmiyet vermemiş. Bunun üzerine ara
daki rekabet dün feci şekilde patJak vermiftir. Cafer 
ka vganm kızgın bir dakikasında bıçağını çekerek 
lbrabimin üzerine yürümüştür. Kahveci çırağı bu 
hücumdan kendisini. kurtaramamış ve bıçak göğ
süne saplanmışbr. lhrahimin yarası çok ağar ve 
tehlikelidir. Kendisi tedavi edilmek üzere hasta
neye kaldırılmış, Cafer yakalanmışbr. Tahkikat 
devam etmektedir. 

züaden çıkmıştır. 

Tahkikahmıza göre Tophanede Bostaniçinde 
13 numaralı evde oturan Cafer isminde bir genç 
dün Y enişebirde Sazl:dereye gitmiş, orada Halil 
isminde birisinin kahvesinde çırakhk yapan lbrahim 
isminde bir delikanlı ile kavgay.a tutu1muştur. 

Kavgnın sebeh~ iki delikanlmm Arap Ayşe 
isminde bir kıza karşı besledikleri gönül duygusu
dur. iki erkek avrı ayn bu kızı seviyormuş. Fakat 

Y.eni Ölçüler 
~~------~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Metre Ve Kilo Örnekleri 
Sevr Belediyesindedir 

Bu sene başından itibaren 
tatbik edilecek olan yeni Ölçüler 
Kanunu mucibince memleketin 
her tarafında metre sistemi öl· 
çüler kullanılacaktır. Fakat ka· 
nun mucibince, bo hususta 1889 
senesinde Pariste aktedilen bey
nelmilel bir konferans neti· 
cesinde takarrür ettirilen metre 
ve kilogram tiplerinin örnek alın
ması lazımgeimektedir. Hağiki 
melı'e ve kilogram tipleri ,u .. .S 
civaundaki Se.vr kasabası . ~rıe
diyesindedir. İz.mir belediye reisi 
Sevr Belediyesine bir mektup 
yazarak bunlardan birer örnek 
gönderilmesini rica etmiştir. 

ilk Mektepler l<adrosu 
Maarif Müdüriyeti lıkmektep 

kadrolarını tespit işiJe meşgul 
olmaktadır. Kadro yakında tas· 
dik edilmek ii.zere Maarif 
V ekiletine gönderilecektir. 

Kadroda büyük bir tebeddül 
yoktur. Hiçbir muallim sebepsiz 
olarak nakil veya tahvil edilme--
miştir. 

Paris Sergisi için 
Puis ~ine iştirak edecek 

olan ihracat Ofisi Raportörü 
Akil, 1zmir ihracabm tespit ko
misyonu reisliğine intihap edilea 
Avni ve Giresun reisliğine seçilen 

İbrahim HaliJIHeyler çarşamba günü 
lstanbulclan hareket eedceklerdir. 

Delterdarllkta Teftiş 
Maliye Vekaleti Emlik Umum 

Miidirii Rüştü Beyle V uidat . 
Umum Müdürü Cezmi Jley lstan
bul Defterdarlığında yapbldarı 
teftişi bitirerek dünkü trenle 
Ankara ya gitmişlerdir. 

Yumurta 
• 

lhracafz 
Artıyor 

Fransaya olan yumurta ihra
catımızın azalmasına mukabil 
İspanyaya karşı ihracatımız gün
den güne artmaktadır. 

ispanyadan bazı tacirler son 
günlerde Ticaret ofisine müracaat 
ederek Türkiyeden yumurta al· 
mak istediklerini bildirmişlerdir. 
Şu son günlerde İspanyaya mü.
hiın miktarda yumurta ihraç edi· 
lecektir. 

Kunt raflar 
Ve Belediye 

Yeni icra ve iflas Kanununmı 
bir maddesine göre, bundan 
soara Belediyenin kuntratfardan 
vergi almaması lazımgeldiği ileri 
sürülmektedir. Fakat Dahiliye 
Vekaleti bu hususta sorulan bu 
suale, bu verginin eskisi gibi 
alınacağı cevabım vermiştir. Bu
nunla beraber meselenin böyle 
bir cevapla halledilemiyeceği, 
kanunun mündericatma göre 
hareket etmek lazııngeldiği be
yan olunmaktadır. Eğer Belediye 
kuntrat vegisi almayacak olursa 
varidatından mühim bir kısmmı 
kaybedecektir. -----Kolera Tedbirleri 

Hudut 1'e Sahiller Sıhhat Mü· 
dürlüğünden: 

Hong-Kong liman muvarida -
bna ~imdilik koleraya mahsus 
muayenei bbbiye tedbiri konuf.. 
doğu tebliğ ohınur. 

·Aylık Cetveli __ ,, __ 
11Dt9kalt. ~ ... dul ·~ilk· 
......._ alt ll8te bugün 11 inci 

uytmna ......... 

Bir Tevkif 
ihtisas Mahkemesinde Bir 

Maznun Tevkif Edildi 
Dün Adliyede lhbsas Mah

kemesinde (70) yaşında lsmail 
oğlu Hasan Ağamn sigara ka
ğıdı kaçakçılığı yapmak ctirmile 
muhakemesine başlandı. 

Hasan Ağanm üzerinde ( 62 ) 
yapraklı ( 58 ) defter sigara kj. 
ğıdı yakalanmıştır. Hasan Ağa-

nın muhakemesine serbest olarak 
başlandı. Hasan Ağa bu kağıtla· 
rı sokakta bulduğunu söyledi. 

Polisin zabıt varakası ve ver
diği ifade okununca Hasan Ağa
nın bu kiğıtlan para kazanmak 
için (4) kurup ahp hq kuruta 
satmak istediği anlaşıldığı için 
mahkeme derhal Hasan Ağanın 
tevkifiae ve fa}ı.itlerin celbine 
karar verildi. 

Tehlikeli Bir Hasta 
Enelki gün Bandırmachn 

ıehrimize tehlikeli bir akıl hastası 
getirilmiştir. Bu hasta yüksek 
bir pencereden aşağı yuvarlana .. 
rak beli lonlmıştır. Hasta dün 
Bakırköy hastanesine götürül
müştür. 

icra işleri 
4 Eyllldm itibaren tatbib 

~)anacak olan yeni icra Ye 

iflas Kammuna göre, adliye b-. 
sının albııda yaptırılmakta olan 
tesisat iki gün sonra bitecek.tir. 

Faik Beye Ameliyat Yapıldı 
Bir müddetteuberi apandisit· 

ten mmtarip olan Tekirdağı 
meb'usu Faik Beye ameliyat ya· 
pılmış ve muvaffakıyetle netice
lenmiştir. 

Bir Mevkuf Oldü 
Kevork isminde bir mevkuf din 

tevkifhanede kalp aekteaindea öl· 
milştiir. 

Ağustos 30 

Günün Tarihi 

Dünya Güzeli 
Yarın Geliyor 

Diinya GüzelHk K ıraliçası Kerf• 
man Hanım yana Pariıten şebrimiıe 
•'-1 olacaktır. Keriman Hanım ıa• 
b .. saat ll de Sirkeciye muvaaalat 
edecektir. 

fatikbal için bir program lıuır• 
lalllll lfhr. 300 lritilik mulatelif 
IDle.sesat miime.11Werinden bir 
heyet kıra liça}'i resmen istikbal 
edecektir. Keriman Hanım buray• 
pli11ce .Belediye reisini ziyaret ede
cektir. 

Filomuz Rizede 
Karadenbe çıkan filomuz dü 

Rizeye munıalat etmiş, hal kın ho
yeeaab tezahüraboa VeJIİle vermiştir. 

Otomatik Telefon 
Telefoa Şirketi Beyoğlu ve K.ıd...,. 

köy kuımlaruwa otomatik tertibahnt. 
ikmal etmek üzeredir. Bu kısımlar• 
ait anmaralar da tesbit edilerek ye• 
oi bir rehber hazırlanmıştır. Şirket 
buralarda otomatik muhabereye ne 
&aman baılanacağtnı ayrıca ilA111 ı 
edecektir. 

GOmrOk TeşkilAU 
Şehrimizde bulanan Gümrüklel' 

Umum Müdürü Cemil Bey gümriil 
iflerl bak.kında beyanatta bulunarak 
maayene memarları kadroaanun 
inaicamh bir tekilde baz.ırlanacağını, 
cenuptaki pm.rük tetkilabnın yeni 
ihtiyaçlara göre defiştirilecetfnl 

llÖyleôil Kongresi 1 
Gazi Hz. nin Gençlere 
Mühim Bir Telgrafları 

Milli Tiirk Talebe Birliği heyeti, 
Anadolu ıeyahatinde SıYasta İkel\ 
G.az.i Hz. ne yeni dil hakkında bir 
tefraf çekmişti. Gazi Hz. şu ce~-abı 
ıröadermiılerdir: 

"Dilimiz çok. zen~dir, güz.eldir. 
Bunu ortaya çıkaracaklar gizin glbl 
duygusu derin, yorulmaz Türk genç• 
)eridir. Türkçembi günün en ilerf 
bilgi dili yapmak değerli araştırma• 

nız.dan beklenir. Sizlere uğurlar 
dilerim. ~ Gazi M. Koma! 

Ceza Sukut Etti 
Yunus Nadi Beyin Bürhan Cabt 

B. aleyhine açtığı hakaret davası 

hakkutda dün karar Yerilmiştir .. 
Bür~aa C&hit li. bir ıene hap~-c •• 
para c:eualaa mahkum edilmiş, fakat 
maz.nunun neşriyatına Yunus Nadi 
B. ıebebiyet verdiği için bu ceza. 
iakat edilmiştir. 

Fabrikacılar Toptandı 
Fabrikacılar yeni kontenjan k .. 

raraamesi etrafında göriif mek üzer., 
diln toplanmıtlar, iptidai maddelw 
meıetesini garilşmüşlerdir. 

Nişan Haberi 
Teyit Edilmiyor 

lngi.ltere Kıralı tarafandan Gazi 
Hz. ue di:ı.bağı nifa.ııııun verilecej'l 
hakkında Londradan gelen haberi 
teyit edecek malumat alınamamıştı~ 
Ingiliz Sefiri Sir Corc Klerk Cenap• 
laranın bu hususta maliimatı olmadı• 
fi ..ıaıplmıfbr. Bu haber Pariıte 
çakaa Şikago Tribüa razeteainde 
iaüpr etmiıtir. Fakat haber baklmı
da Ankara ve Yalova mehafıliude 
de malumat mevcut değildir. 

l Son Postanın Resimli Hikayesi: Pazar Ola Hasan Beg Digor Ki: 

1: Komıu 
Pt-•hyonım 

)J 

Gftn pddn 
Haa11 Bey .•• 

2 - Çefit çefit madea _. 
lan ittim olmadı. tim fayda etmedi... 

1 

3 - Kaplica kaplıca dolq- 4 : Hasan Bey - Kolayı var 
onun... Mazhar Osman Beyin 
yazlık yemek liıtelerini bir tec
röbe el .• 

1 
1 
1 

5 : Hasan Bey Eğer o D 

beş gün içinde boynun armut 
sapına dönmezse ben de bura
dayım l •• 
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SON POSTA Sayfa 3 

r~------------------.... , r 
erg 11 n 1 Son Postanın Resimli iltf akalesi l r Söz·~n K sası 
---

Münderecatımızın çoklu
ğundan dercedilememiş
tir. 

Alman yada 
IKtısadi Faaliyet Tekrar 

Başladı ---
Berfin, 30 (A.A.) - Hükti-

m etin ilin eylediği iktısadi pro
gram ile meydana çıkan ümitler 
Berlin borsasında görülen fev· 
kalade bir hareket kabiliyetile 
ifade olunabilir. Birçok ecnebiler 
al m muamelesi yapılması emrini 
vermişler ve fiatlar da mahsus 
nisbette aalAh bulmuıtur. 

Ekmek Ucuzladı 
Belediye ekmek ve francela 

ffatini on para indirmiştir. Yarın
dan itibaren ekmek sekiz kurut 
on paraya, francela on Uç kuru
ta satılacaktır. 

Hitler 
VeFonPapen 

Berlin, 30 (A. A.) - Başvekil 

M. Fon Papen ile Alman Milli 
Müdafaa Nazırı Jeneral Fon 
Şlayşer~ dUn öğleden sonra nas
yonal aosyalist lideri Hitler ile 
hususi bir mahalde buluşmuş
lardır. 

Kok Kömürü Tetkikatı 
Belediye, kok kömüründeki 

fiat yüksekliği hakkanda- esaslı 
tetkikata giritmiştir. Eski ve 
yeni fiatler arasıoda mukayese
ler yapılmaktadır. 

lktısat 
Vekaletinde 

Ankara, 30 (Husust)- lktısat 
Vekaleti memurları arasında mU
him tebeddüller olmuıtur. Veka-
letin Sanayi umum mildiriyeti 
merkez kadrosu, Umun Müdür 
ve kalem mümeyyizi milsteına 
olmak üzere tamamen değişmiş
tir. Yeni vazifelere nakil ve tayin 
edilenler vazifeleri başına hareket 
etmişlerdir. -----

lngiliz Hazinesinde 
Londra, 30 ( A.A. ) - Amc· 

rikadan ve Fransadan hazine ya
pılan istikrazlara dair olarak 1 O 
eylül tarihinde bu krediler-
den Fransaya ait olan bis-
ıenin tavsiyesini müteakip 
geçen yaz mevsımı esnasında 
istisnai vaziyetlerin neticesi ol-
mak iizere yapılmıf bulunan bü
tün ecnebi istikrazlarının tama· 
men itfa edilmiş bulunacağ' hu· 
ıuıuna nazara dikkat celbedil
mektedir. 

Yaramazhgm Sonu 
Fatihte oturan 13 yaılarmda 

Lutfi isminde bir çocuk başı boı 
dolaşan bir hayvana binerek 
gezmek istemiş. Fakat beygir 
Urkerek kaçmıya başlayınca Lut
fj düşerek yaralanmıştır. 

iş Kavgası 
Büyükdere Kibrit fabrihasın

da makinist Ahmet Kemal Ef. 
bir iş meselesinden çıkan kavga 
neticesinde tesviyeci Zeynel Efen· 
diyi bıçakla yaralamıştır. 

Bir Gemideki Tayfa Kıyam Etti 
Londra, 29 - İrandan gel

melde olan Sabiyotis İngiliz 
petrol gemisinde 26 Çinliden 
mürekkep olan tayfa kıyam et· 
mişlerdir. Kaptan ağır surette 
yaralanmış ve eli tehlikeli suret
te ısmlmııtır. 

' 

1 - Bazı kimseler bulundukları 
madun 
terefaiz 
Bunlar 

vaziyetten, az kazançtan, 
mevkiden memnundurlar. 

ilerlemek iaternezler. 

2 - Bir kıaım insanlar da var
dır ki, ilerlemek iJterler. Fakat ya
pamıyac:aklarına kanidirler.! Onun 
için tetebbüae bile cesaret edemez· 
ler. Bunlar da oldukları yerde 
saymağa mahkumdurlar. 

• Kuyuya Düşenler • 

3 - insan ber vakit bir kuyuya 
düşebil i r. Fakat her kuyuya dilten 
.ıdamın ilk hareketi dışarı çıkmak 
te,ıebbüsüdür. Madun mevkide ya
tamak, kuyuda kalmağa razı ol· 
ınaktır. 

= ............................................................................ ~ 
• 

SON TELGRAF HABERLERi 
.......................................................... 1 ................... . 

Romanyada Mühim Bir 
Ahlik Mücadelesj Başladı 

- -------

Zengin Memurların Paraları Alınıyor 
--- -

Bükreş, 30 (Huıiusi) - Son intihabata müteakıp 
iktidar mevkiine gelen Vayda • Voyvod kabinesi, 
Romen Meb 'usan Meclisine şayanı dikkat bir ka
nun projesi tevdi etmiştir. Bu proje, umumi 
harbin ilanından bugüne kadar gerek mevki ve 
nüfuzlarını suiistimal ederek ve gerek ihtikar ya
parak zengin olan momurların cczalandırılma!arını 
hedef tutmaktadır. Bu hususta Romen hükumetine 

mak mümkün olmamıştır. Onun içindir ki Romen 
hükümeti, haklarında bu gibi ibbarat yapılan me• 
murları, sıkı lir tahkikten geçirecektir. Eğer 1914 
ten bugüne kadar elde ettikleri servet tabii bir 
miktarda görülürse ihbaratı yapanlar nğır para 
cezasına çarpılacaklardır. Fakat hakkında ihbar 
yapılan memurun gayrikanuni olarak servet temin 
ettiği tahakkuk edersr"'-ı o zaman, bu servet hazine 
lehine müsadere 1..--lunacaktar. Ayrıca ihbarı yapan 
adama da muayyen miktarda mükafat verilecektir. 

okadar çok ihbarat yapılmıştır ki, bunların altından 
kalkmak ve adi tahkikatla meselenin içinden çık-

Muhakeme Neticelendi 
---- ------

lzmir Rıhtım Şirketi Erkinı Hapis 
Cezasına Mahkôm Edildiler 

f zmir 30 (Hususi) - Şehri· 
miz rıhtım şirketinde yapıldığı 

iddia olunan muhtelif suçlara ait 
muhakeme dün neticelendi. 

Bu suçlar rüşvet, sahtekarlık, 
vesika ve defteri imha etmek gi· 
bi şeylerdi ve muhakeme bir 

--- ---
Mütehassıslar 

Denizli Ha valisinde T eiki
ka ta Devam Ediyor 
Denizli, 29 (A.A.) - Dört 

gündenberi Buldan, Kadıköy ve 
Sarayköyde tetkikat yapmakta 
olan Türk ve Sovyet sanayi mü
tehassısları diln Denizliye gelmiş
lerdir. Gece mütehassıslar şere-

fine bir ziyafet verilmiş ve ziya· 
fette uutuklar irat edilmiştir. Mü-

teb ssıslardan bir kısmı bugi!n 
Tav as Kızılcaboluka gitmitlerdir. 

Fransız Cumhur Reisi 
Paris, 30 (A.A.) - Reisicum

hur M. Löbrlin ile zevcesi bugUn 
Rnmbuyye şatosuııa gidecekler, 
orada birkaç zaman kalacaklardır. 

miiddettenberi asliye ceza mah
kemesinde rü'yet ediliyordu. Mu
hakeme dün neticelendi ve karar 
verildi. ittihaz edilen karara na
zaran şirketin murahhas vo mu.
diri rüşvet, sahtekArlık ve evra· 
kı imha maddelerinden dolayı 
----- ---

ihtilal 
Hareketi 
Bitmedi 

Buenos Ayres, 29 ( A.A. ) -
Porto Allegre'den bildirildiğine 
göre ihtilalciler San Pedro'yu 
zaptederek San ta Marf a tim en· 
difcrlerini tehdide baılamış
lardır. Diğer taraftan Sao Pualo 
ihtilalcileri de bir mukabil hücu
ma geçmişlerdir. lhtilAlcilerin ta
arruzu ilerilememektedir. Rio 
hilkümeti ihtilalcilere sulh tekli
finde bulunmuş ise de ihtililciler 
bu teklifi reddetmişlerdir. 

ispanyada Tevkifler 
Madrit, 29 ( A.A. ) - Müfrit 

fırkalara mensup birçok eşhas 
tevkif edilmiştir. 

bir sene üç ay ve dört gUn ha
pis cezasına, muhasebeci bir sene 
iki aya, şirketin Hukuk müşaviri 
avukat Gad Franko Efendi de 
rüşvet suçunda fer'an methal
dar görülerek üç ay hapse mah· 
kfım edilmiştir. 

Rus Gemileri 
Sovyetlerin Karadeniz Ti
caret Filosu Kuvvetlendi 

Odesa, 29 (Hususi)- Karade
niz Rus ticaret filosu, önümüzde
ki eylul ayı zarfında beheri 8 bin 
tonluk 4 geminin inzimamile ik
mal edilmiş bulunacaktır. 

Bundan başka petrol nakline 
mahsus ve beheri IO bin tonluk 
iki cesim gemi de ticaret filosu 
kadrosuna dahil olacaktır, 

Üzüm Ve incir 

lımir, 29 ( A.A ) - Bugün 
borsada 8 kurustan 22 kuruşa 
kadar 1859 çuval incir ve 11 
kuruştan 35 kuruşa kadar 5649 
çuval üzüm satılmıştır. 

Tek Nüshalı 
Bir Nişan! 

'----------------A. ~ 
"Şikago Tribün,, gazetesinden 

bizimkilere de geçen haberi el· 
bette okumuşsunuzdur: 

- lngiltere Kıralı en bliyük 
nişanını Gaziye tevcih etmiye 
karar vermiş, Ankaradan istim• 
zaçta bulunulmuş, muvafakat ce
vabı alınmış! 

Haberde hakikate tam bir 
mutabakat var mıdır, yok mudur, 
bilmiyorum. Fakat bu satırlan 
okurken yıllarca evvel gördOğüm 
başka bir haberi hatırlıyorum l .. 

Tam oo sene evvel, bUtiln 
ufkun yamp tutuştuğu bir harp 
gününün akşammda, ordumuzun 
bir müfrezesi, düşman kolordusu
nun kumandanını esir etmiı ve 
kararglha göndermiş! Esirin onlar
da ve bizde mevcut iki zihniyet 
arasındaki farkı, ilk olarak anladı· 
ğı yerıyarısı yıkık bir köy evinin 
damıdar: Düşman kumandanı 
bakmış, bu küçük, çıplak, loı 
daman içinde Uç kiıi uydurma 
bir masanın üzerine eğilmiıler, 
tetkik ile meşguldUrler. Ne nl• 
şanları vardır, ne formaları vardır, 
ne c!e rütbelerini gösteren her
hangi bir işaretleri ! 

* Bu nişansız, formasız, sırmasız 
Uç kişiden bir tanesi esiri istic• 
vaha başladığı zaman düşman 
kumandanı anlamış ki karıısıoda• 
kiler zahittir, fakat rlltbeleri ne? 

Evvelemirde kendi hüviyetini 
anlatarak rütbesini söylemiş: 

- Ben jeneralim, demiş ve 
bilmukabele sorduğu zaman ise: 

- Ben de mareıalım, ceva• 
bını almış! 

Filhakika bu nişansız, sırm .. 
sız, apuletsiz Uç kişinin biri Ti\r .. 
kün Başkumandanı, ikincisi Er
kanı Harbiye Reisi, liçüncllıll de 
Garp cephesi kumandanıdır. 

~ 
Diyorlar ki: 
Dizbağı niıanı dünyanın eo 

kuvvetli hükumetinio en kıymetli 
nişanıdır, dünyada ancak 39 
kişiye verilir, ve bunlardan biri 
vefat etmedikçe baıka birisine 
tevcih edilmeL 

* Doğrudur: Fakat ben Türke 
yaşamak hakkını veren zaferin 
yıldönümllnde bu haberi işittiğim 
zaman düşündüm ki, bizim daha 
kıymetli bir nişanımız vardır 

ve bir tek nüshadır, o 
tek nüsha da tam on sene 
evvel bugün Türk ordusunuo 
başkumandanına: 

- Ordular ilk hedefiniz Ak· 
denizdir, ileri! emrını verdiği 
dakikada tevcih edilmiştir, nişa
nın beratını .imzalayan bizzat 
kendisidir! 

Meccani Lisan Derslori 
C. H. F. Şişli binasında açı· 

lan meccani Almanca, Fransızca, 
lngilizce ve İtalyanca derslerine 
teşrinievvelin birinci günü başla• 

r 
İNAN, İSTER İNANMA! 

nacaktır. Kayit için eylul nihaye
""\ tine kadar saat 6 dan sonra fırka 

merkezine müracaat edilmelidir. 

Yarın Darülfünun konferans salonunda 10 liradan 1 miktarı dün akşama kadar ( 385) kişiyi bulmuştur. 
30 liraya k:ı dar maliye memurluğu iatiyenlerin mü- imtihanda kazananlar bir sene zarfında kazandıklan 
aaba lm im t ihanı yapılacaktır. Defterdarlıkta yalnız sıralara göre Defterdarlıkh münhal bulundukça tayin 

münhal iki "[i'fE~ardır.jr;JracfJ. ede/Sn EdRcekleı~- Tf'"ı I 

Adliyeden Davet 
İstanbul Müddciumumiliğin-

den: lstanbulda bulunan ve fakat 
adresi meçhul olan Van azasın
dan Nami Beyin serian memuri
riyetimize müracaati ilan olunur. 



lktısadi Bahis 

1 
Dünya Havasını 
Bozan Buhran 
Nasıl Düzelir? 

Ba kadar zamandan'beri blıtün 
ftoya buhran ve pahalılıktan 
bahsediyor. En btiylık ilimler, 
•kltn •'amıyacağı fanziyelere 
tttinat ederek Hirlü sebepler 
araftmyorlar. Fakat, bugüne 
kadar, bu pabalı1ığın amen çare
aini bulan olmamııtır. 

• Geçen gün bir ecnebi aaze-
tesine göz gezdiriyordum. GôzO
me ş'6y1e bir fıkra i1ifti : 

8ir .cdq> tacİT'i, son zamanda 
aataş .Yapamamaya başlamıştı. Ya
hut dimteyi t1Unlterek diyebiliriz 
ili: Satış yapıyordu, fakat kir 
edemiyordu. Çımki bu adamın 
p1ışttğl 1ehrin baptan bir ara
ya gıehniş, fiatleri istedMeri gibi 
oynatıyorlardı. Bu tacir 'f &"c 
:lr;lötll: 

·- Bil, llöy'le ,&riimez. Hay-
- Yetİftinm ~ ... Jefltaa 
.,. ;awm patlcmie a.ı.-. 

Ve Mıdiği Iİllli yapb. Bir. 
- - Waa, daı. MDra ilİr 
ime ...._ ki cıem'an Aç cilkkla 
.p.. Yetiftircliii Mpa.Un bn
M k.arip keMi MkkA a'a 
..-ıya Mpe+. .Nelice .. .Jda: 

Kasap dllkÜliianlMla haş dia
dürücü bir ucuzlak başladı. Fa
kat kurnaz tacirin malları da .ki
miten satılıyordu. Bu bal, nihayet 
kasaplar ıiodikasım imana ge• 
tin!i.,, 

Ş. wll tecıtihe,.e pe ha-
yat. acmlat..k, kemieyoncaht-
1- İHll&ıxa temia ettiği kirı 
ortadaa Wdwmatda kaYt1ir. 
lan• ~l*ndea tıaMeden1ere 
,.... ...... itW edebiliriz. 

Her Taraftan 
Retltledilen 
Bir Adam 

... 

Adana gazetelerinde okudu
pmuza göre, otuz <Seneye mab
kem dawtuau ll&Jliyen ye Fnn
mlat' tarafından Mlklmetimin 
.-im edilen Ahmet oğlu Mehmet 
lımrinde 1m pbm Kilisten malı

fman Admya getirilmiftir. 
Kendi rivayetille ,....e, 1"I 

adam lstanbul Adliyesi tarfından 
laud.t haricine ~arilmış, Yana• 
m.taaa. Bulaaristana ve sair mem-
~tlere ı&nderildii halde lıİf.bİr 
tuaftan kabul edilmemi§lir. 

Paya.ta olduiuou ~yliyen bu 
elam a.ilıayet oraya g3nden1mif, 
' kat bu ••fer F ramızlar bunun 
~yetiaden fllphelenerek iade 
,. ~itlerdir. Bu adam Franaıılara 
. ·.dana bapiabanuinden kaçbjlnı 
86ylemif, fakat bapilhaae byitle
r1Dda blyle bir lirar lalat.e.i 
ıMDmemiJtir. ~-

üıl 

Kırkağaçta 
Bu Sene Çok Lezzetli 
"•""' ... y etiftin1cfı 
Kırbjaç, - (tıu.ı) - Ka

laba-zan blltiiD dinyada hl,Jak 
bir ıahret kazaamıı olan kavwı
lan, bu sene de çok rüzel yetif
mittir. Çiftçiler tarlalanndan ka-
vun taşımakla .mctruldnr. Fakat 
henllz kasabamıza ahcı tacirler 
gelmemiştir. Sadece Ankaradan 
bir kiti gelmi", tecrllbe için bir 
vagon alarak Ankaraya göt.fir.. 
müıtür. Bu sene ka\fU111arunızın 
iyi bir fiyatle ablacağı ümit 
edil~ktedir. 

• 
MEMLEKET HABERLERi 

Şarkın Sayfiye Beldesi 
Sarıkamış, Çamlıklar Arasında Ku
rulmuş Cennet Gibi Bir Kasabadır 
Sankamıf, {Hu

ausi) - JıCaaa
bamu, Erauuın 
Kars 1olu Uze
riade oldukça 
~yiık Hr km 
mcft<ezidir. Bin ı 

tiç ,Oz elli ev· 
den mllrekkep 
ı0lan kasabamız 

••Jıatk ft çam 
ağaçlarile lıttilll 

sırtlara i• edil
miştir. Eıaıen 
bu bavalide w 
taraf aefia cam 
ona..&.-ile lrap-
lıdır. Burada ha-
va hafif ve yabis, sular bol ve 

aojukilll'. Bu •ebeple kasalt .. ız 
Şarlan en pz~ bir sayfiyesidir. 

Kasaba ekseriyetle yakın ıehir

lerden yaz mevSimİlli ıreçlrmek 

bere gelen yüzluce misafirle 
doludar. Y:edi ahali pek udır. 

Buraya cİ•ar kazaiardaa bol 

bOI sebze "" meyva gelir ve çok 
ucuz sablar. En iyi armudun ok

kası on ve •§İ bir yerde boluaı-

Pütürgede 
Azılı Bir Şerir 

itlaf Edildi 
Pütürge (Husu.Q - Bir miid

dettenberi ba laanlide tlNp• 
Alo isminde im şerir t>irçok 
c:Wıaler Mtiıklp etmekte, &kat 
tlddetle takip edilmekte idi. 
IC6yltllerin de alAkuı De yapılan 
acm bir taldp neticainde bu azılı 
fll'İr &ltl olarak yablmnnıftn'. * Kamm•• aatt.t KeNrda 
... ;,eliade Wr 1-.- oba .. , 
Kalender zade Mnpfa Efmdiye 
ait ( l800 } tMta kil .ı .... tur. 
Yangmm. im utia cllfmuları 
tarafmdmı btıten yapaJdıtı iddia 
edildiği için talWkat yapılmak
Wır. 8u WtG ite dret ec1ealer 
lmıllz me'1wldir. 

Şarkta Spor 
Umumi Müfettiılik Ku
pasını Kim Kazanacak 

Bitia, • ( 1 kısal ) - Birinci 
Ua ... Mlfettitik "6el hpa1 
için ıehrimizde mlllabakalar ya• 

pılmaktadır. Vaa ••Mut aporcu
lan timdi plarilBizMdider. Van 

Ye Bitli• ıporculan araııoclakl 

mllabakayı <t-Z) ile B"ıtlia takımı 
kazandı. IHtlis ile Ma, aporcuları 
arU&Ddaki mtlaabakayı da M111 
takımı 1 golle kazandı. - N. Y. 

Feci eir l ecıttlz 
Adanada Saçlabamit mabatle

ainde Zebra isminde bir genç 
kızı birkaç şerir birlik ·olup ka
çırmış ve kız.ı berbat etmişlerdir. 

Karga Mücadelesi 
Lemlik (Hususi) - Kasabamız 

civarında karga milcadelesi bq
Jamışbr. Ziraat• zarar veren bu 
mahluklar imha edilmektedir. 

&Uzel Serıkamı, .. n bir manzara 

mıyan elmaların okkası bet ku
..,... utıbyor. Ku.aawn rellsı 
~ mantazam olduğa için 11111'1 
nakil ...rt:alanndn hayli istifaM 
ediyoruz. Ayrıca Karslan Erzu
ruma kadar uzanan bir dekovil 
bath da vardır ki haftada iki defa 
iki ıebir arasında yolcu ve qya 
tafi1Daktadır. 

Yalnız tren Gcretleri diğer 
veaaiti nakliye Dcretlerinden çok 
pahaJa olduj'u için etomobil ve 

Müreftede 
Petrol 

,. 

MUreftede petrol aondllJi jçln 
vUcude getl111en te•1•11t 

Mnrefte ( Husuli ) - Geçen 
aene burada petrol aondajı .için 
mlihim teaiaat vJlcuda getire11 
ve •onra bazı .aebepler dolayısile 
faaliyetini tadil eden Ttırkiı 
Amerikan Petrolyum Şirketinin 
yeniden Mareftede ite baılıyaca-

i• laaber wıerilmektedir. Diier 
taraftan mezldir kmqpanyanm 
Tlrkiye mtımeuili fiau1iki halde 
Anupıuıla buhmdajlllldaa ve .fİr• 
ır.Da ..qeti maliyeaiai kuwet
lettirdlğilldea de bahaediliyor. 
Bu rİ•ayelleulea 90Dl'a balkın 
beklediği bir ıey rana o da 
me.fekette bu mllaim .. ı..da 
bir• evnl faali1ete geçilmMiai 
sıörmektir. - Talat Bebç.ct 

Afyonda Yeni s;r i<ulap 
Afyon 28 .(Huusi) - Kur

tuluş bayramı mthıasebetile Ko
C..itepe spor klllbü parlak 
merasimle küşat edilrli. 

Adanah Ziya OıdU 
Afyon (Huausi) - -Şehrimizin 

en sevimli ıimalanndan olan kıy· 
metli şair Adanalı Ziya vefat 
etmiştir. 

ot.oöOıler treadeıa 
Mlaa çok rağ
bet gCSrmektedir. 
Dekovil Erzu
nnndan Kanabir 
WtiJi thtmz bU9 
çuk liraya nak
leclerken otomo
IMI ft otebftsler 
azami üç buçuk 
liraya yolcu ııak
letmektedir. 

S...ıkamş ve 
Karsa l:rzurum
dan t.ftada iki 
mmıtnam ..,.ta 
celdiii Mide J.-
tanbul postalara 

maaleael laaftada bir defa ~ 
mektedir • BullUll ila •ebe'bi l.
tanba1 postaaı Erz~a gelme
den Kars posta treninin bir aaat 
evvel hareket etmesidir. Acaba 

bu poıta treninin bir iki saat 
aonra, yani lstanbul postasını da 
alarak hareket etmesinin imkanı 

yok mudur? Bu ıüzel kasabalano 
bu mühim ihtiyacı da nazrı itibara 
alınırsa bnylik bir iyilik yapallDlf 
olacaktır. Vamık Fmk 

Malatyada 
İsmetpaşada Kanlı 

Bir Cinayet 
Malatya (Huaual) - Buraya 

merbut 1 .. eq,a,a nahiyesinde 
balı bir daayet ifle:nmiştir. Tah
kjkatıma g&-e mezlair nal.iye 
zen8İJılerinden Abdullah iamiacle 
birisi, kolDfusu buluAaa Haa 
Ahmedin evine girerek ou Jıç 
alba hara, istemif, bwıwı .üzerine 
ikisi ar4Ullllda bir .kavea ~IDlfbı' • 
Kavga p.tikçe uatttiı içia ev 
sahibi Hac-t Ahmet .tlihtnı çeke
rek Abdullam • .,. .urette yara
lamıştır. Abdullah aldığı yaranın 
teairile hastanede 61miif, katil 
yakalan l111Ştır. 

Tavşancılda 

Yüzlerce Yolcuyu Müthiş 
Bir Felaketten Kurt•ldu 

Tavtancıl (Huıu81)-Tavıancıl 
ile Dil iskelemi araaında tahminen 
2ftOO aenetik asırdide köhne bir 
çmar ağacı vardı. Bu ağaç ıeçen 
~ bliyik - tabrb 9e i 1 .. 
ile ~ ft tren laıttaBlll heftae 
yıkıldı. O emacla 63 numarala 
katar Tev .... al iıtikametinden 
ıellyordu. V ui.f et çak tehlikeli 
idL BliUlıı treni• dewil111eai ve 
kanlı bir hldiaenin sıkması muh
temeldi. 
.Patırh ile uy anan Vahit isminde 

bir k&yln ve arkaclap vazij'etİD 
YAbametini göriloco derhal tren 
roluada bn,ak bir al:et .JoAkmışlar, 
birkaç el de sillh atmıılardır • . 
Makinist bu ate,i girir görmez 
treni durdurdum ve bfiyiik bir 
tehlikenin &nn alınmıştır. 

Şimendifer idaresi bu fedaklr 
köylüleri, on beşer lira mlikif at 
Yermek aW"etile taltif etmittir. 

1 
Ev Doktoru 

Zelıirli Yılan 
Isırmasına 
Karşı Serum 

1 

Aaadoh. vaylmn, idim icabı, 
mümasil yerlerne olcJutu ~iöi 
brm 1istü siiriinen hayvanların 
bannmasma ..a.aittir. Bu hayvan
lama en teblikeliıi ise zehirli 
yılandır. Yılan, umumiyetle iki 
aeYidir: Zehirli ve zehirsiz.. Zehirli 
yılan, nevine •öre, çok defa. 
lllim tevlit eder. Onun içindir ki 
'biııak memleketlerde, buJıayvaa
ları yakahyanlara mükifat verilir. 

Yılan ve a'lu~ gibi sokmala
rı ölfimle neticeıleaen telılikeli 
mahlükların ne hilylik bir afet 
haline geiebilecelc:lerini anlatmak 
~ ~eıade, yae S- P~sta
da İnlifV -eden bir mberi ıkay
detmek !faydahd1r. Hi.diataoda. 
IMa )'lizden haiuu revmi aüf• 
zayiab yüz kişi imif. Demek 
oluyor ki zehirii yılalilla mücadele 
etmek, selAmeti umumiye aaaanaa 
bir vazifedir. 

Hindistanda ve AvRıpanıa 
it~ yerleriade ydan avcıl•ma 
teMdtıf edilir. Bwıı.., busUllll 
çatal dej'nelderlc ekseriya Gir 
tapu altına tekerleklenen ~.r
vanm Gaşını bu dojnejiu arasına 
sıla,bnr ve tutarlar. Fransa hü· 
kümeti, diri, ölü bir zehirli yJaa 
yakalayan ki•ae~ ~evm yirmi 
kUl'Uf ..Oiqfıpt w:rir. Bunun için 
ı..,..... ı.tnn .Ucudm. lüikU
met clairaİJle kadar gitlirmiye 
IÜEum 7oktur. Yalnız ha,... ibra 
etmek kiüdir. 

Son zamand.t,. ıhircek doktOl'
lar tarafınciaw llbet atuvarlarda 

zehirli yılanlar üzerinde tetkik&t 
yapıldığından dolaj'ı, yılan avcıla

rının, bunlm 4iri yakala.J•ak lıl
borablvarlara attakları girül· 
mektetir. 

Zetıifti ~,.. ~ çablllk 
hdnl"lhicna Wr miul olarak 
.... ıa,tiyellilm ki Fr...._ 
1'1 ıkl.uv• ....ıabaı.da, Jiral 
bet .-e ytlu a"cdıit yapa11 
KanAal İ9ftii9de1ci Ham, 3(9 bin 
ze1liirli ~dan Mdftnıiftt ve mftk'4 
fatinı almışbr • 

Bu telalilaeti tra,v..a.. karşı 
iki tahaffm ~ai ~rclar: 

1 - Kirpileri .im\a etmemek. 
2 - A19 yapbrmak. 
Kirpi. yılanın Jtabii bir dit

-•d.r ve kirpi l,uluan 
yertle ,.ıan lnırı1111t111yacaj'ıft9 
..... kirpiyi ,.._.. ka111 bir m .. 
t.fua ketkam ıgilai kullanmak 
m&mldindGr. 

Atı t..1tme •elince; dekter 
K.*et t.-.ftnd• ,-ı ffhritte 
kartı Wunmuş bir seı1im vardır 
ki çok mlleuirdir~ Zehirli bir 
yılan tanııfuıd.. mnlmış bir 
atlama, niıbeten kıaa bir müddet 
zarlıncla bu serum flnJW& etlüir
ae lıayah kmtul•r. Bu itibarla 
Anadolu aibbiye idarelcrinin 
e1ıemmiyet1e dikkat edecekleri 
-ıe, bta RrUmwlan klfi mik
tarda buhıoduı mak, n'lkm da, 
b6yle bir kaza U..-da hemen 
Kalmet •erumUDUD talbJkını is
temek olmalıdır. 

Aanı Ticaret •ldls ktğU 
tktnnrt V~klteti, Adana Tica· 

ret ve lktısat Müdfirlüğünin 
lıleniae naldi•e karar vermİ§tİI'. 

Yeni Bir Spor KlübU 
T d<irdağı ( Hususi ) - VilA· 

yetimizde faal ve mtiteşebbi8 
gençler tarafıMlen ( GenÇier Bir
Hti} nami1e bir spor Jdübl 
t.,kft edi\miıtir. 
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Madrit, 29 - Krallık taraf
tarlarının soa kıyamlarile ala
kadar olarak tevkifataa devam 
edilmektedir. Zabıta elinde bir 
bavul taş yan ve şehirdeki ma· 
nastırdan birine giren bir şah· 

aşvekil, Hitlercilere Ve Komünistlere 
Karşı İlinı Harp Ediyor 

"Ben yirmi dokuz, refikam 
on yedi yaşındadır. Dört sene 
evvel evlendik. Evlenmema ta
vassut edenler refikamı kendi 
ailesinden uzak bulundurmamı 
ıöylemiılerdi. Baba ve anasına 
çok düşkün olması hasebile ma-m vaziyetini şUpheli görmllıtür. 

Yapılan tabarriyat neticesinde ma
nastırda kurşun ve cephane bu
lunmuştur. 3 rnhip tevkif edil
miştir. 

Ma<lrit 29 - Kıyam hareketi· 
nin reisi olan ve son defa kürek 
cezasına mahkum olan Jeneral 
San Jürjo'nun vekili M. Bergamm 
jeneralın idam kararını dinlerken 
gösterdiği soğukkanlılıktan hay· 
retle bahsetmektedir. Avukat 
Jeneralm kırallyet taraftarı bir 
feıada iştirak etmiyeceğinl izah 
etmektedir. 

Fransanın 
Zirai Vaziyeti 

Verdun, 2D (A. A.) - Ziraat 
Nazırı M. Gardoy, bir nutuk irat 
ederek buğdayın Fransaya senevi 
on iki milyar varidat temin et-
mekte olduğunu söylemiştir. 

Buğday beş milyon hektardan 
fazla arazide ekilmekte olup bü
tnn Fransız çiftçilerini alAkadar 
etmektedir. Buğdayın iştira kuv
veti, zirai faaliyet sahasınde bir 
lıtikrar amllidir. 

Bu itibarla harptenberJ buğ· 
day meselesi, hUkümet makama· 
tını işgal etmekten hali kalma· 
mıştı r. 

Buğday fiyatının tenzili harp
ten sonra zirai ıslahatımızın 
hemen hemen ikmal edilmiş bu-
lunduğunu glSstermektedir • 

Şimdi mesleği Fransız z:iraat
eillğini tensik etmek lazım gel· 
ınektedir. Dahili piyasanın nazı-
ını mnblyetlnde bulunan haricT 
buğdayın yüzde nisbeti yüzde 
tlliden yüzde ilçe tenzil edilmiştir. 

Nazır, netice olarak şöyle 

demiştir: Gerek buğday ve ge
rek sair topraktan yetişen mab· 
•uller için hnkiımetin rehberi 
çlfçinin nısfet dairesinde para 
kazanması ve ayni zamanda pi
Yasada istikrar husulü kaygu· 
•udur. 

ispanya Su Altmda 
Sen Sabastiyen, 29 - Şim· 

diye kadar misil görülmemiş de
recede şiddetli bir fırtına bu 
bavaliyi harap etmiştir. Birçok 
Yolları su kaplamış ve yollar 
teçilemiyecek bir hal almıştır. 
itfaiye efradı çalışmaktadır. Bir
Çok yaralılar vardır. 

Berlin, 29 - Başvekil Fon 
Papen bir nutuk söliyerek, Hit
lercilerin ve komünistlerin son 
zamanlardaki mahkiımiyetlednden 
bahsetmiş ve her iki tarafın da 
rekabet ve mDcadeleyi kanun 
harici yapmak istediklerini söy· 
lemiştir. Başvekil, komünizm aley• 
hinde bulunmUJ, Hitlerin son 
beyannamesindeki kUfUrlU ve 
tiddetli lisanına tenkit etmiş ve 
demiştir ki: 

- Hitlerle mUcadele ederken 
aenelerdenberi, tek bir fırkanın 
keyfi tahakkümüne karıı müca
dele eden milyonlarca Almanın 
takip ettiği gayeyi takip ediyo-
rum. idarem altmdaki hükumet 
Almanyayı millt halAsa götür&• 
cektir. 

Hitlercilerle Merkezciler ara• 
c:mcla bir temerküz kabinesi 

ude getiriJcceğinden bahsedi-
.yor. Müfrit milliyetperverlerin par
lamento aleyhtarı olan haraketJeri 
ve tavırJarı dolayısile buna inan· 
marn. Böyle bir temerküze ~it 
gizli bir fikir varıa, bu müttefık 
fırkaların mütekabilen imhası de
mektir. Halbuki Şimdi içinde 
bulunduğu müzayeka dolayısile 

böyle parlamento oyunlarına ta· 
bammUl edemiyecek vaziyettedir. 

Fon Papen, iktısadi meselele
re temas ederek, Alman parası
nın himaye ve muhafazası lüzu
mundan bahsetmif ve devletin 
hususi iktısadiyat müdahalesinin 
doğru olmadığını, şahsi teşebbüı 

lere itimat ediJmesi !Azım oldu
ğunu söylemiştir. Mecburi bir is-

tikraz akli fikrinden vezgeçildiğini 
Lozan kanferansının hayırkar neti
celerine intizar edilmesi lazım 
olduğunu işsizlikle mücadele edil
diğini ilAve etmiştir. 

Nutuk Nasıl Kar,ılandı ? 
Berlin 29 - Gazet dö Kologn 

Başvekilin nutkunu, fırkalara 
karşı bir ilan harp mahiyetinde 
telakki etmektedir. · 

F olkişe Beobahter isminde 
müfrit milliyetperver gazete, baş
•ekilio iktısadi programını şid

detle tenkit etmektedir. 
Hltler Meb'usları idare Ediyor 

Munih, 29 - Hitler, 230 
mlifrit milliyetperver meb'usa 
parlamentoda alacakları vaziyeti 
ve takip edecekleri siyaseti izah 
etmek üzere Berline gitmiştir. 
Hitlerin riyasetinde bir içtima 
yapılacaktır. 

TEFRiKA NUMARASl:5'.!=========== 

ÇOCUKLUOUM 
Mefhur Rus Edibi Makslm Oorklnln hayal roma ıu 

S::=:=::=:=:=:=:=:=:==:=::=:: Türkçeye Çeviren: Muvaffak 
Onun biltün gün bahçede 

le avluda etrafrnda dolaşırdım. 
komşuya da beraber giderdim. 
Orada saatlerce çay içer, hiç 
)'orulmadan bir ıürll hiklyeler 
lnlatırdı. 

Ben sanki ninemin bir cüz'ü 
idim. Hayatımın bu devresinde 
hatıramda hiçbir tabsiyet, bu fe
dakar, iyi kalpli ihtiyar kadın 
kadar canlı kalmamıştır. 

Bazan, muvakkat bir zaman 
için annem çıkaıelirdi. Kurıuni, 

sert ve mağrur gözlerini herşey 
Uzerinde gezdirir ve tekrar acele 
ile hatırada hiçbir derin iı bırak
madan kaybolurdu. 

Bir defa nineme sormuştum: 
_ Sen sihirbaz mısın?. 

Gülerek dedi ki: 
_ Senin de batırma neler 

geliyor yavrucuğum 1 
Ve ilave etti: 
_ Hayır, hayır 1 Sihirbazlık 

çok gUç bir ilimdir? Benim oku
mam bile vokl Bnynk baban bak 

lepaııyadaki aakert kıyam, Jeneral ~an Jiirjon'nun idamı ve öbOr ına1.
nunların ınilebbeden kalebentıikleri ile n etico l eıı <ll. Reisi cilınhur M, Alkıı.la 
Zamora, J eneral Saııj Urjo 'nuu idam cezasını mfi olılı e t kUrek cezasına tahvil e tti. 

Resuıiınizde ı-olda, kı,·amı bastıran gene l'iimhuriyetçi zabi tlerin htira
lıat esnasmda alınmış resl m! (lri g-örill ınckte dir. 'ağda kıyam lı :ı.reketini n 
tenkilirnlen ııorıra «iiınhuriyet ordtısıııı ıı ıı yaptığı bfly iik resmige~·i tte Reisi· 
<'llmhur M. Alkala %nınora ' ıırn ı•rk ıtnı JıiikOııı ot tarafın dan tebri k edlli9 i ııl 
güstcrınck tedir. 

Çin-Japon ihtilafı 
- -

Çin, Bir 
miyecek 

Karış Toprağını Feda Et
V e Boyun Eğmiyecektir. 

Nankin 29 - Çin hariciye 
nazırı M. Lovukaıı bir nutuk söy· 
liyerek birkaç gün evvel Japon 
hariciye nazırının nutkuna cevap 
vermiştir. Çin hariciye nazm 
demiştir ki: 

Bütün Japon kuvvetleri çekil
medikçe Mançuride de sulh ve 
inkişaf mümkün olmıyacaktır. 

Çin Hariciye Nazırı, Japonya
nın yeni Mançuri devletini tasdik 
etmek ve Japon nüfuzunu Man· 
çuride iplca etmek husundaki ka-

rarı hakkında da demiştir ki: 
- Çin - Japon münasebatmın 

iyileşmesi japonyanın hareketine 
bağlıdır. Çin hükumeti hiçbir 
zaman bir parmak arazi feda 
etmiyecek ve silah kuvvetile 
tesis edilecek bir kuv\•et önünde 
kat'iyyen eğilmiyecektir Böyle bir 
harekete bütiin kudretile muka
vemet edecektir. Vaziyet dolayı· 
sile hesaba bir Mançuri devleti 
meselesi karıştırıldığından Çin 
hükumeti herhangi bir sureti halli 
kat'i2yen kabul etmiyecektir. 

~~~----------·•·cm------~~~~ • 
lngilterede 
Grev Ve Istırap 

Londra 29 - Lankşayirde 
grev ihtimali gittikçe a~tmakta
dır. Umumi bir greve ıztırapla 
intizar edilmektedir. Bütün mü
zakerelere rağmen patronlarla 
amelenin anlaşaınıyacağı görül-

mektedir. Birçok fabrikalarda mesai 
kat'i suretle tatil edilmiştir. Mü
tehassıslar zararları haftada bir 
buçuk milyok İngiliz lirası olarak 
tahmin etmekledir. 

Graf Zeplin 
Lö Burje 29 - Cenubi Ame

rikaya gitmekte olan Graf Zep
lin ıuat 8 de Fransız hududun
dan geçmiştir. 

Sulhü 
Muha/aza 

Lö Havr, 29 - Başvekil M. 
Heriyo buraya gelmiştir. Karşı
lıklı nutuklar söylenmiş ve Başve· 
kil hükumetin aiyasetini şöyle 
izah etmiştir: 

Sulbü muhafaza ve inkişaf 
ettirmek, ecnebi memieketlerile 

mütesanit olarak Fransayı iktısadi 
buhrandan kurtarmak. 

Götenin Vıldönlimll 
Berlin 29 - Büyük Alman 

şaırı Götenin yıldönlimü merasimi 
dün yapılmıştır. 

atteessUf uzak bulundurmak mümo 
kilo olmadı. Evlendiğimizin ikinci 
haftasını müteakıp geçimaiılik 
bUtUn mevcudiyetile baıgösterdL 

Çok anut ve aksi tabiati var
dır. Üstelik karşılık veriyor. Bu 
hali beni öldUrilyordu, ıstırap ve 
buhran içinde kıvranıyordum. 

Bu geçen zaman içinde çek• 
titim yeis ve ııtırap bana öyle 
dakikalar gösterdi ki aaçlanmı 
yoldum, buhran içinde ezildim. 
Ayrılmak düşüncesi bir glln ha
tıma gelmedi. Ve gelemeıdL 
Çünkü hayat arkadaşımla sonuna 
kadar yaşamak arzu ve hislerini 
besliyordum. Geçimsizliğimiz et
raftan duyulmasın diye herşeyl 
yüreğimde boğdum. 

Halbuki refikam ilk haftalarda 
geçimsizliğimizden ayrılmamıza 
teklif etti ve yine bu dakikalarda 
tekrarladım. " Mes'ul ve bahtiyar 
olmamıza engel ortada hiçbir ıey 
yok, yalnız sen söz dinle, karşılık 
verme. Dünyada bizden bahtiyar 
ve mesut kimse yok buna böyle 
iman ediyorum" dediğim halde 
anlamak istemiyordu. "Ben ahlAI& 
ve huyumdan vazgeçemem ister
sen,, diyor. Geçinemiyeceğiz o 
halde ayrılalım diyorum ve böy
lece kalıyor. Mahkemeye gitmek 
benim için imkAn karicinde oldu
ğunu görüyor nevmit oluyorum. 

Tem adi ettirmek istediğim 
muhabbet ve şefkatimi bUtUn 
neşelerimi kırdı, ayaklar altında 
ezdi. Ve mukabil ben de bir nef· 
ret hissi uyandırdı. Elinin elime 
dokunması bana bir azap veri• 
yordu. 

Bu hallerden vazgeçtiğini ve 
ruhunda bir tahavvül husule ge
leceğini görmek isterdim. Ati 
için mesut ve bahtiyor olmaklı
ğımız ancak buna vabeste idi 

Heyhat, ki bu hayab idame 
etmek imkanını kaybettim. Haya· 
tım bu suretle zehirlenerek gUn· 
den güne eridiğimi hissetmiye 
başladım. Kurtulmak için diyan 
terketmiye, ecnebi memlekete 
kaçmaya karar verdim. Bu dUşUn
ce ile mümkün olduğu kadar bü-
yük bir teselli buldum. Çok i1-
tirhanı ederim hanımteyze bana 
bir selamet yolu göster. 

A . Baki 

Oğlum, bütnn kabahatin sen· 
de olduğu anlaştlıyor. Sen kadım 
bir esiri mutlak tanıyorsun. isti-

o çok okumuştur ! Fakat bana 
Allah nedense nasip etmemitl.. 

- yorsun ki köle gibi her emrine 
ler. Sağ elini kullanamazsa hangi bilA kaydü ıart itaat etsin, aeı 

Ve gözümün önüne hayatını 
kapayan perdenin bir ucunu 

daha açtı: 
- Bende senin gibi bir öksüz 

olarak yilyüdUm. Annem fakir 
bir esire [ 1] idi. Ayni zamanda 
sakattı. Daha henüz genç bir kız 
iken efendisi onu bir kere öyle 
korkutmuştu ki o, gece yarısı pen· 
cereden atılmış sağ omuzu yara· 
lanmış ve bu suretle sağ kofo 
köti\rüm kalmıştı. Annem çok 
meharetli bir tentene işçisi idi. 
Fakat şimdi, efendiler ondan 
istifade edemezlerdi, Ve bu yüz
den azat ettiler: " istediğin yere 
git ve istediğin gibi yaşat ,, dedi-

(1) Ruıyada daha k<Sylil eaaretl 
oldutu devirde. 

bir işe başlayabilirdi. Dilenmek- çıkarmasın. Bu devir geçti oğlum. 
ten başka çare kalmıyordu. O Kadının da kendi şahsiyeti var-
za'llan insanlar bugünlerden daha dır. Ona da lriirmet etmek lAzım. 
zengin ve iyi idiler. MeselA ( Ba- Onun da bir hakkı olduğunu 

kabul eder, harekitınızı Hraa 
lahna) mn marangozları, dülgerleri tahfif ederseniz, geçinmenin 
ve tentene işçileri ne mllkemmel anahtarını keşfetmiı olursunuL 
insanlardı. Sonbaharda ve kışın HANIMTEYZE 
annemi., şehre dilenmiye 
giderdik. Fak at baş melAike 

Gabriyel kılıncı ile kışı kovup ta 
yere bahar inince kırlara, gözü· 
müzün alabildiği yerlere giderdik. 
(Yurjev) de (Muram)da Volganın 
yukarı kısmında ve sakin Oka 
nehri sahillerinde dolaşırdık. 
Bahar vakti ve yazın dllnyada 
böyle gezmek çok boştu. Toprak 
ne sevimlidir. Çayır ipek gibi 
yumşak ve anı:eldir. 
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Faydalı Haberler 

196 Saat 
Havada Uçan 
Kadınlar 

Kadın tayyareciler arasında 
dUnya uçma mukavemet rekorunu 
kumaya tefebbüs eden iki Ame-

rikalı kadın tayyareci, bu teteb· 
bUılerinde muvaffak olmuşlardır. 

Havada benzin ve yiyecek almak 
aoretile mükemmel bir mukave-

met tecrübesine girişen bu kadın 
tayyarecilerin. biri Frans Marsalis 

dij'eri Lui:ı Tadendir. Havada 
196 saat kalıp uçmak suretilc 

kendilerinden evvelki rekoru kır
mıtlardır. Bu rekor 122,5 saat· 
ten ibaretti. 

Yangmm Çaresi Bulunuyor 
Lilden bildiriliyor: Suzan Bije 

lıminde hukuk mezunu bir genç 

kıı tarafmdan şayanı dikkat 
bir ihtiram tecrUbesi yapılmış 

Ye mükemmel ıurette muvaffak 
elmuıtur. J3u ihtira, yangma karşı 

ıon derce mukavemet eden bir 
maddedir. Tecrilbeyi yapmak için 

Matmazel Silzan Bije hususi su
rette yaptmlmış ve bu maddeye 
batırılmış elbiseyi giymiş, büyük 

bir pamuk yığınının ü:ı.erine ben· 
ain dökmüş, ortasma oturmuf 
·nı pamuğa eteı vermiştir. 

Yangmdan sonra genç kız 
11t ve ıalim olarak elbise ıçm

den çıkmıştır. Bu genç kız, bu 
elbiseyi. yangın neticesi yanan 
tayyareciler ıçın icat etmiştir. 

Şimdi de suya batmaz bir elbise-

nin tetkiki ile meşguldür. İlk 
tecrübelerini bundan birkaç sene 

evvel yaparken, Matmazel Bije 
•ahim ıurette yanmıştı. 

Bir Hilkat Garibesi 
Hilkatin bazı garip tezahUrle

rl vardır. Tek elli veya üç ayak· 

lı insan ve hayvanlara tesadüf 
olunur. Bu mahlftklarm vücutla· 

rında görülen arıza, teşekkül 
ıaletinden ibaret olmakla bera· 

bcr fenni surette izah etmek 
mtımkUn değildir. Yine bazı 

insanlar vardır ki bitişiktirler ve 
ilk bitiıik insan Siyamda görül
dllğü için bu gibi mahlüklara, 
erkek iıeler "Siyamh kardeşler,. , 
luz iıoler " Siyamlı hemşireler ,, 
derler. 

Fakat bu· bitiıik ikizlerden 
birinin erkek, diğerinin kız ol· 
dukları görl\lmemiştir. Bunların 
lklıi de ya erkek, ya kızdırlar. 
Geçenlerde, böyle bir hılkat 
garibesi, Amcrikada ,imendiferle 
1eyahat ediyormuş. ]ki vücut 
bir olduğu için bir şimendifer 
bileti almış, kontrol memuru 
aksilik çıkarınıf; iki bilet iste· 
miş. Mesele bilyllmüş. Şimen4 
difer kumpanyası memurunun 

noktai nazarmı benimsemiş, it 
mahkemeye intikal etmiş. HAkim 
ilk defa karşılaştığı bu garip 

hukuk meselesini haHetmekte bir 
hayli güçlük çekmiş; nihayet 
demiı ki: 

"Bu iki vUcut, alt kısımda 

bitişiktir. Fakat üst kısımda 
ayrıdır. Yani iki baş sahibidir. 

Şu hafde, yemek yerken iki kişi 

olarak muamele görecektir. Şu 

halde servis noktasından iki ayrı 
fr. • an addedilen bu bir in!anın 
iı<i bilet alması ma11bkl ve kum
panya haklıdır.,, 

t ' 
f Kari A1ektupları 1 
1 ' 

Büyük Zafer Günlerinde 
Düşman Ordusu 30 Ağustosta Bütün B~k ~czahaneden 
V ı ""' · l T ·· k ·· D · Ç b · Şı agel ar ıgı e ur un emır em erı Ediliyor 

A d S k K 1 Cuma günö Sarıyere kadar raSJfi a J JŞlp . a mıştı bir aile gezinti~i yaptık. Neş'e 
içinde gezip koıarken içimizden 
iki kişi düştü, bilekleri 61yrıldt. Tlirke bir va4 

tan kazandıran, 

yeni bir Ti\rkiye 
yaratan . bil}rük 

zaferin mesut 
yıldöni'unündeyiz. 

26 Ağustos 922 
de başlıyan Tiirk 

ta_arruzu, 30 Ağus
tosta muazzam 
bir zafer şeklin
de tecelli etmiş
H. Kahraman 
Türk ordusu, şi

malden cenuba 
kadar uzanan 
bütün cephe 
uzunluğunca düş

man hat J a r ı n ı 
amansız ve in
aaf sız bir ham
it! ile taramış, 11 
Eyliile kadar sı4 

ğışan kısa miid
det iı;inde Gar
bi Anadoluyu 
düşman istila· 
sından tertemiz 

s na 

son neferine ka
dar hepsi esır 

cdilmi~ti. 

Esir edilen 
Yunan ordusu 
Baş k u mao da nı 
Jenera[ Trikopi· 
sin bizzat yaz 
dığı hatıra sa
brlan Türk kah
ramanlığım tes
lim etmek itiba
rile çok fayam 
dikkattir. Jena· 
ral T rikopiı di
yor ki: 

11 
- Ordu-

muz çok kuvvetli 
vaziyette idi. Bir 
sabah •. 30 Ağus
tos aabahı, Türk 
ordusu birde-n
bire hücuma 
kalktı. Askerle· 
rime tam bir 

emniyetim vardı. 
İlk defa Türk 

Herhangi bir tehlikenin önüne 
geçmek maksadile llhbr tedbir · 
almak icap etti. Eczah~neyc gi
dildi. Eczacı biraz tentiirdiyot, 
biraz da vazelin ıürdü, aonra 
gazlibeıle sardı. Öyle eminim ki 
iki panıunın için sarfedilen ec .. 
zanın fiati 25 kuruıtao fazla de
ğildir. Fakat ç:ok ıayam hayret· 
tir ki eczacı l 50 kurut istedi ve 
ilAve etti: " Bereket versin ki 
yaranız hafif. Y okaa bu kadarla 
kurtulamazdmızf., 

Eczacımn talebi ve bele fU 
ıözleri hepimizi fena halde kız. 

· dırdı. Fakat "baıa gelmiş. Çare 
yok" tesellisilo bir lira verdik 
ve çıkıp gittik. Liitfen 1atanbul 
Belediyesinin ~eya Sıhhat Mildi· 
riyetinin nazari dikkatini ce)bedl· 
niz. Bu mesele ile alakadar ol
sunlar ve eczahanenin fazla para 
alıp almadığını tespit etsinler. 
Eğer alınan para fazla ise ceıa· 
landırsınJar. 

c. 
(fınza mahfuıdur) 

etmişti. Büyük BUyUk tazrruzun genı, cephesini g::.· ateren harita 
ordusunun top
larına karşı bil· 

kahkaha atmıştım. Fa· 
geçmeden vaziyet de-

Bir Macera Hakkında 
Geçenlerde bir deniz macera

sı yapıldığını yazriuştımz. Bu hAdl
se iJe alakadar olan bir arkada· 
ıım ve beo zan altına alınmışbk. 
Adlt tahkikat neticesinde bu 
hAdiae ile suçlu olmadığım ta
hakkuk etmiştir, vaziyetin efkArı 
umumiyeye arzını rica eylerim. 

~·.a zi Başkumandan 26 Agus-
·'· recrinde tarihi taarruz e-mrini 
verdigi zaman vaziyet şöyle idi: 

Düımanın en can alacak ye
rinde, Afyon cenubu - Dumlu· 
pınar cenubu hizasında, düşma· 

nın iki fırkasına karşı, tam 12 
Türk fırkası toplanmış ve taar
ruza hazır bir vaziyet almıştı. 

( Afyon ) çarkından, Eskişehir 
şarkına kadar uzanan cephedeki 
sekiz düşman fırkasına ksrşı da, 
ceman 5 fırkamız, düşmana ta
arruz ederek karşısındaki dUşma
nı cephesine bağlamak, ve müm· 
kün olduğu kadar çok kuvveti 
Üzerlerine çekmek, bu auretle 
asıl taarruzu yapan birinci ordu
nun haraketini kolaylaştırmak 
ü:ıere hazır olmuş bulunuyordu. 

21) Ağustos akşamında düş

m :.;• Afyon cephesi tamamen 
y::.ı ıış bulunuyordu. Ertesi glin 
'!..7 ı \ğnstosta dlişman, Tiirk sav
leti karşısında daha fazla ta, 
hammlil etmek imkanını kendi
ıinde göremedi ve ordumuz Afyon 
Kar ahisarı istirdat etti. Yunan Baş· 
kumandanı en müşkül dakikalarını 
yaııyor, (Afyon) ile . (Domlupınar) 
arasında taşırmış bir vaıiyelte 

bocalayıp duruyor ve ordusuna 
emrini bile geçiremiyordu. Artık 
dU,man ıafforı arasmda milthiı 
bir panik başlamak üzere idi. 
Tam taarruzun en kızgın bir da
kikasında, Yunan Başkumandanı 
Altıntaş mmtakasında cephe alan 
ikinci ordumuzun ileri hatlarile 
karşılaşb. 

Esasen diğer cephelerden 
ilerliyen müfrezelerimiz de planlı 
bir muhasara hareketi takip edi
yorlardı. 26 Ağustoıtanberi tam 
manasil• Türk taarruz orduları 
lehine inkişaf eden kahramanca 
ıavletimiz 30 Agustos sabahı 
en feyi~li semereıını gösterdi. 
30 Ağustos fecrinde, güneş 
ilk ışlklarım saçarken düşman 
ordusu blltün varlıj'ile Tlirk or-
duıunun demir çemberi içinde 
aıkışıp kalmıı, Dumlupmar istas· 
yonu, Çalköyil ve Muratdağı 
arasında düşınan bitkin bir vazl4 

yettc tünemi,ti 

yük bir 
1 kat çok 

iişti. 

EIUyUk Gazi latlkUU MUcadehtsl 
gUnlerlnde 

Artık Tilrk ordusu ıçın 

ileri mevzide ve tepede bu
lunan askerlerimiz bir an düş· 
manm tarak ateşi altmda kaldı. 

Türk topları saatler geçtikçe 
coşuyor ve mevzilerimi mahve· 
diliyordu. 

Askerlerimiz ilk daki1<alarda 
muharebeye karşı büyük bir he
yecan gösteriyorlardl. Fakat çok 
geçmeden bu heyecan bir tees
ıUr oldu. heri mevzi kamilen 
bozulmuş ve Türk ordusu cenu
bumuza doğru aarkmıya haşla

mııtı. 
Bu vaziyet karşısında ileri kı

taatımııın durmıyacağı Aşikardı. 
Fakat biraz daha mukavemet 
etmek lazımdı. 

LAkin askerlerimizin kuvvei 
maneviyeleri bir anda kırıldı. 
Türkün topu, tüfeği mütemadi-

let::ınbul ten.i ıııel.tebi 

talebesinden: nedi 

Pendik istasyonunda Neden 
Su Yoktur? 

Pendikte istasyonda bir bUfe 
vardır. Sıcakların en müthiş ıa
manlarında bile burada su satıl
maz. Ancak kapalı şişe su ile 
gazoz satılmaktadır. Halk su ih
tiyacını naııl temin edecektir ? 
Sonra şehrin her tarafında 60 
paraya sahlan ıimitl~r burada 
100 paraya satılmaktadır. 

Belediye Reisinin nazarı dik· 
katini celbederim. 

kat'f zafer tahakkuk etmişti. Tam 
bu sırada Gazi Başkumandan 
Ashhanlar ilerisinde muharebeyi 
idare sahasına gelmişti. 30 Ağus
tos sabahı düşman ordusu ıon 
bir fimitle bir cUret daha 

yen ateş yağdırıyordu. ( 
ileri mevzidekiler birdenbire 

ricate başladılar. Mevzii paniğe ·-------------~ 
Cevaplarımız 

göıtermek istedi. Ricat 
etmek ıçın U~ak - İzmir 
istilcametindeki Bazar. yolunu 
zorladı. 

Fakat bu cUret dlitman or· 
dusuna çok pahalıya maloldu. 
Tam bu sırada müthiş bir Türk 

ateıi başladı. Düşman için 
bu ateşe mukavemet etmek 
fmklnıızdı ve öyle oldu. Ve 

düşman eaflarmda, tarihin kay
detmediği bir panik, mOtbiş bir 

bozgun ba~ladı. Düşmanın bu 
bozgununu kahraman 'f Urk ordu· 

sunun muhatara baraketi takip 
etti. Piyadelerimiz, biltün yorgun
luklarına rağmen, tarihin kay
detmediği bUyllk bir fedakirlıkla 
ilerliyordu. 

30 Ağustos öğleden sonra 
tam saat Uçte dUtmanın bu cep· 

hedeki ordusu tamamen ihata 
edilmişti. Tilrk ordusunun bu 

muvaffakıyetli hareketi artık 
kat'1 zaferi temin elmitti. DUş· 
manın bllttin varlığı ordumuzun 
eline dUtmllf, başkumandanından 

ehemmiyet vermek doğru değil-
dir. Derhal emirler verildi. 

Firara başhyan askeri durdur
mak için borular şiddetle çalındı: 

- Dikkat... Dur! 
Bu müthiş dakikada kimıe 

kimseyi görmilyor, hatta ititml· 
yordu. Firar eden aakerler boruya 
ehemmiyet vermiyorlardı. Ne olac
cakb? ikinci defa çalınan boru
lar muharebe meydanında yanilc 
yanık akisler yaptı. Boruyu mU-

teakıp sol cenahtaki mevzide 
bulunan ve cesurane bir tekilde 
ateşe devam eden kıtaatımız bir 
denbire ateşi kesti. 

- Ne oluyordu? Niçin atef 
keıilmişti? 

SUratle giden emir ıabitleri 
derhal vaziyet hakkında malfimat 
vermiılerdi: 

- Ateı eden kıt'alarımız bo
rulardan "Atef kesi,, kumadasım 
anlamışlar.. Bunun için ateşi 
kesmişler.. Bu vaıiyot çok fecidi. 

ihtiyat kıt'alarıo harekete ge
çerek boı mevzileri doldurması icap 

Oebzo Gtızeller mahallesimfo i:! 1111· 

marada. :N"Pt'et Beye: 

Bu mevzu etrafında kifi mik
tarda neşriyat yapılmıştır. Y aıı· 
m~dan ilerde iıtifade edilecektir. 

* Konya Muallim 
oğlu Yus11t Beye: 

Bu busuıta 
vermek en kolay 

Mektebinde llyu 

gazetelere ilin 
bir çaredir. 

ediyordu. Bu lıler yapılmak için 
uğraııldı. Fakat cenuptan sarkan 
dlltm•n kıt'aları mevıilerini tah· 
kim ederken dOımanm timal 
kıt' alırt da ilerliyorlardı.,, 

lıte, dllıman Ba,kumand an1 
Jeneral Trikoplıin dediği gibi, 
TUrk ordusunun bu kahramanca 
ilerileyen hareketi 30 Ağustostan 
ıonra hiç durmadan devam etli 
ve bu hız memleketi iatilidan 
kurtardı. 

Bu zaferi yaratan Gazi Baı .. 
kumandana, kumandanlarımııa 
ve pnlı Mehmetçiklere minnent 
ye ıllkranl •• 
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Gazeteler yazdılar: Dahiliye i 
Vekaleti, vahşi hayvanların mem· 
Jeket dahilinde teşhiriııi, bu 
yüzden tehlike vukuuna meydan 
bırakmamak, ayni zamanda sey
red~nler i korku \'e heyecana 
dUşUrmemck için menetmiş. 

Bu havadisi okuyunca kendi 
kendime diiıündüm. Acaba vahşi 
hayvanlar, insam lstanbulclaki 
aokak sahcılaranm korkuttuğu 
kadar korkutabilirler mi'? .. 

Muhakkak her ıokak köşe

ai11de, adım başında bunlardan 
bir taneıine tcsadllf edilir. Mese
l' dalgın dalgın yürüyorsunuz, 
aanki ıiziıı kendisine, sattığı eş

yaya iltifat etmemenizden ıinir
lenm:f gil,i avaı.ı çıktığı kadar: 

- Yolcu maiazadan doksan:ı 
alma 35 kuruia!.. 

Diye bağırır... Slr. ani olarak 
kulağımzın dibinde lop gibi 
patlayan bu glirllltiilü ıeslcn 

UrkOp kaldırınım öbür tarafına 
ı.ıplarsınız. Orada da bir başkası, 
kendine biraz daha yakınlaştığı
nızıo farkına varuıca öteki sa
tıcıya yalnız sattığı eıyanın ne· 
fasetile değil, sesile dahi daha 
faik olduğunu ispat etmek ister 
•lbi ayrı bir makamdan bağırır : 

- Bugün var yarm yok, ben 
böyle mal ıatarım .. 

Çarnaçar siz içinizden hay 
aatamaz olasın temennisini geçi· 
rir; yilrürsUnüz. Birkaç adım ötede 
bir başkasının tehlikeye uğramış 
bir zavallı gibi boğuk boğuk: 

- Ölüyorum, beni kurtar!.. 
Diye haykırdığmı duyarsınız. 

imdadına koşınıya hazırlanır· 
aınız.. Fakat sesin geldiği tarafa 
bakınca meselenin ne olduğunu 
anlarsınız zannettiğiniz gibi bir 
vatandaşmız tehlikede kalmış 
değildir.. Yine sokak sahcılarııı· 
dan biri acayip isimli bir kitap 
•atıyordur. 

Hele bunlardan bazıları in· 
ıana hakaret eder g ibi : 

- Çorapsız gezme, yirmi ku· 
ruıa J .. 

- Fakir fıkara yesın beı 
kuruıa r. 

bil J.. 
Yolcu canının kıymetini 

Böylesini arpacı bilir!.. 
Helal parası olan alsın J.. 

Paran varsa gel buraya f.. 
ılbi tekerlemeler savurmuyorlar 
mı, benim bütUn cinler baııma 
toplanıyor. 

Ne dersiniz bu adamlar, bu 
tanda b.ığumalarile dahamı aı 
korkutuyorlar, dahamı az. heye
canlandırıyorlar. - P. o. H. a. 

- Hasan Bey kabahat benim ıni, 
aerhat oldutum uman bir daha 
lfmemek için kendi Jcendime ıöa 
veriyorum. 

- Peki öyle i .. niçin n1iltema
diyen lçiyouun !. 

- Ayilıuaın belki nrditim 
elsden cayarım diye ltiyoru,._ 

Poker 
Hasan B. hiddetlendi: 
- Ne oldun Hasan B. yıne 

hiddetHsiıı? diye sorrlum .. 

- Hiddetleıımeyecek gibi mi, 
dedi, karım poker oynamasını 

bilmiyor. 
- Daha ıyı ya bilmesin .. 
Hasan B. cevabımı beğenme

mİf gibi yüzünü buruşturdu: 

- Öyle amma bilmediği hal
de oynıV <'r .. 

~-ıı 

~/ 1 

Bak kocacığım çlçeklerl 
ayaza bırakbm da nekadar 
gUzelleftller •• 

- iyi amma, hanım; ne olurdu, 
••n de biraz oolarm Y•ntnda 
ka·•aydtn? 

Hayvanat Alimi 
Hasan Beyle bir ilimi tanış· 

tırdılar .. 

Meşhur Pazar Ola Haıan 
Bey .. 

Hayvanat alimi Fer han B.! 

Hasan B. çok sevindi, ilimin 

elini sıkarken: 

- Müşerref oldum Beyefendi, 

dedi, esasen hayvanları çok seve

rim. 

___ c ; :> 
c ~f· ~ 

"'- --z=./ 

- Ne o Hasan Bey eud 1:n •u. 'P 9 .. ·mış cambaz hk mı yapıyorsun? .. 
- Ne yapilyım azizim, bugünlerde otGmobil kazaları yine çoğaldı. Karşıkl komşuya gitmek 

için bu yolu daha tehlikesiz buldum. 

Cam 
i l <:an Re\ gı · 

r;eıı ~ol·o bir o l' -
de kalmıştı. ll·n :ı 
ın(Jthi~ fil". 1-tı, 
odn 111 l:ı ııcııı•ı r"
l<'r k. pf lı iılı. 11. -
s:ııı Bı•r j at ır t•ıı 
clckt rihi o.ıi ı ·l r 
ıııil z:tii. J.l ) orıl l 

milo kal ktı. l:IPl,
trik diıg-ıııesıııi nr.ı
d ı, l ıu l:uıııı <lı. P un· 
CCTCllİll ) anına 
gitti. fakat kara · ı
lıld:ı ııc ) aıHi) :ı 
lıi r tıı rl il t•:unı 1\1,'a
maıl ı, gittik ı,'o ıı-:tk 
arlı \ ord u. Dnl a 
fazla ta tı aırı ııı iı ı 
edemi:\ eeok ti. Bir 
tek ıııed<ı ı amı kı r
dı. \ 'c ~ :ıtagıua 
) at tı . .:.\tı,ıl ın ı ~ı l da 
\1, 1111 u. 

• F~kıı.t crlesi sa· 
b:dı o tel odasıııııı 
kiraı: rn ı ' crirl,on 
o n Ji ra d:ılı:ı f:ızl :ı 
YCrm rık mccliu rh 11-

t indo k:ı lılı . Bu 
0

l ıir 
cam J ıılrn~ııı<l:m 
kat kat fazla. itli. 

Jiaımn lJc\ eaıu ı 
dcgil , gcwc 'ı, :ırnıı · 
Iıl, ta c:ım ' ı•rino 
a)ıın lı dol:tlı ııı :t\ · 

Jl:\Sllll kır ııı ı şlt. 

Ev Kadmları 
Bir •lol!t n lla

e:ııı BıJ~ o dor•li ni 
yanıyord u : 

Hasan Be\ 
lıe11im l,arıııı i)

0

İ 
hoı :ı ııı ııı a . c' ı l ı} 
hiı;lıir i / glırmu· 
)or. ) cııı~gi bon 
pi9iririııı. huhı 91k
Ja.rı Lorı ) ıl, arıııı. 
E, ı ıı her i şin i lıe ıı 
görlirüııı .. Hasan B. 
bu Jı 3lı 1 şaşt ı .. 

Aeırıın san :ı, 

dedi, gelsin de 
heııiııı k arımdan 
ibrot a l sın ; tam 
mana ile tw kndı 
nıdır, uen bulaşık 
yık:uken, l oınok 
piı ' rirkcn, 6\İ s!l· 
ııtırürlr on ıl:ıi ma 
bana yarJııu eıh~r. 

- Yine ••kisi gibi peflmden ko,an çapkmlar var ! .• 

EFENDİM -· Sırtta yok, ba,ta yok.. Şu hale bakın L. 
ZUIUrtlUk beni de sardı efendim •• 
Esıcfden böyleydlm sanmayın sakın; 
Benim de nelerlm vardı efendim ı .. 

* * Eğlenip gezerdik.. Her gece, hergUn; 
Ruhların duydujiu ne,•eye bUtUn .. 
Her taraf ejlence, her taraf dUAUn •• 
Cofarchk, dUnyalar dardı efendim 1 •• 

* * Paral•r cebimde dolu dururdu .. 
Kar,ımda gençllj~n yolu dururdu .. 
80:;,ınumd• yarimin kolu dururdu ; 
O zaman felek le yardı efendim ı .. 

P. O. H. B. 

Balık Avı 
Bug(inh rdl' no

dı rı o hı rkt·~t• hir 
balık tutmak he'e 
liİ geldi. Akş unla· 
rı olta) ı eline al.ııı 

Sar:ıyburııunn ok

f U) OT. ])1' 11 Jla!l:lll 

He) i ılı.: buıılnrııı 
ara rnda gordıiııı . . 

l'al,at lıcrkı.: Lir
<;ok balık tuttuğu 

halde lla aıı Bey 
btr tane bile tuta

m nmı~tı. • · l' bcbi ni 
ıuıladırıı.H:ı.s:tn Bey 

yPın )·criııı• igııoJ o 

bir kiı~·iık t:ı ' lıag
l :unı ı tı. 

- Jfa~aıı Be~·, 

d ı•di m, ol~) :ı taı 

lı:ığla ıı ır ıııı~ Hak; 
h u ) llz ıfoıı hi ı; bl4-
lı 1.. tııtaıııı) or~unl . 

Ha an B•' i tiııtı 
lrnrı ~tıgına kıztlı : 

::;on ııo :uıl :u
f.in, dedi, 1 Nı k:ı) a 
balığ ı tutac:ı.~ıııı . 

oııuıı iı;ııı ollıt)a 

ta1 lıaı;ladım, holo 
k.) n b:dıklıırı ta91 

bı r gor uıılor, on
dan sonra tuttu· 
ğu ııı tıa ı kJar m 
haddi lwsalJı olıııı
:;acak? 

Dayak 
ll :t":ttı Bej so· 

k:ıkt:ı kr t t) ortlu. 
Gororılerdı n bıri 

b:ıı;ı rdı: 
?\e o Hasan 

Be\ , lll'fl'\ o kot u· 
)Orsuıı·~ 

Bır adam 

d.ı) ak ) ·~ <'rck, onu 
kurtarmak ıı;·ın ko· 
,uvoruın 

L\im ıwndcıı 
da) ak yt) Cl ·k Hı· 

u n Rtw? 
ArkRll..•. n ~ t'· 

len adam dan lıeııl. 

.. 1 .. ...... . . . . . "'h·--· .. ~ -- .. _L 

. J. ~~s~~1. ~~~i!1 .~~~~~~~- j 
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Z ı p ft yor 
Hasan B. sokakta yürlirken 

mütemadiyen zıplıyordu. T auı
dıklarmdan biri Hasan Beye 
sordu: 

- Nen var Hasan Bey, böyle 
yUrürken ikidebir zıphyoraun '? 

Haaan B. 2ıplamımnda devam 
ederek: 

- Başıma ıeleni hiç ıorma 
komşu, dedi, bir saatim var, iki
debir duruyor, tekrar i4lemeai 
için sallamak llıımgeliyor. Ben 
de hiç durmasın diye mütema
diyen zıplıyorum. 

Vapur Bileti 
Huan Bey karııile beraber 

lımire gidecekti. Biı· gün evvel 
vapur biletlerini almııtı. E,·den 
karı koca ellerinde bavullara çık
tılar.. Rıhtıma indiler, tam vapura 
binecekleri zaman Hasan Bey bir 
kendi, bir de kar11ının elindeki 
eıyaya baktı .. 

- Hanım, dedi, yauımııa bu 
kadar eŞJa aldık .• Ne olurdu yemek 
masamızı da beraber alsaydık 

Karısı kızdı •. 

- Hasan Bey, ıen alay mı 
ediyorsun? .• 

- Yok ciddi ıöylüyorum. Va
pur biletlerini onun ilzerinde unut

tum da!.. 

Elli Metre 
Denizde müthiş fırtın a vardı, 

Hasan Bey vapurda idi. BUtün 
yolcular batacağız diye tir tir 
titriyorlardı.. içlerinden b iri ka
maranın penceresinden dalgal arı 
seyreden Hasan Beyin yanına 
gelip sordu: 

- Hasan Bey, ya va pur l a
tarsa ne yaparız; acaba çok 
uzak mıdır? .. 

Hasan Bey tescili etti: 

- Yok, zannetmem.. Anca le 
elli metre mesafe vardır. 

- Ne diyorsun Hasan Bey, 
ben bakıyorum bakıyorum da 
bir türlü göremiyorum .. 

- Yok göremezsin, elli 
metre derinliğindeki ıuyun altı 
hiç göriilur mO ?. 

Kuyuda 
Hasan Beyin oğlu kuyuya 

dütmüştil. Hasan Bey kuyunun 
başına gidip bağlrdı: 

- Afacan, seni çık~mnak ıçın 

bir ip aramaya gidiyorum. Sakın 
ben gelinciye kadar bir yere 
gideyim deme 1 

- BugUn yine alıı 
,eylerden birini muha 
unut! ı.ı n !. 

- Ncrdon anladın Hasan B. 

- Cehlnıde be• kur•u • kai-

m•• ta! .. 
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Kalebent Ve Kürek Mahkumları Bunların Arasında Değildi 

1 

ettiiimis tahkikata nazaran, jm-
.,,,,_,,.,,, .. nalcıhjua r•"" balauıa baeladıia 

Her Hakkı Mahfuzdur (1305) tarllaiad• (1324) aeneain• 

lar, ( Akkl, Bodrum, Sinop-, 
Çoram ) sibl kaleler& g&ıderi
lirdL 

-111-

Teb'it ec1i1ea bu ıibl UTat 
•lckında ae _.etle wmele 
~ ulaJabilmek illi tahri
rat suretini aynen ~cecli7onaz: 

( DahOI,. ....... tbulea 
TrL .... :llp ....,._, 

Bazı aalballerine me'bai Şara
JI Devlet MWdelum•-1 il re 
a.iaclen Halda Ye ............ 

lewam ..._. m._be blemi 
mldllrl Haa Alamet Ef...weriD. 
......... ,. kant ...... 
Hama. te Fbaaa teb'lllerill• 
tnulei .. ..,.. Hasreti paclifabl 
mlteallik •e tenfaucls Hjral
datu ve merkamlann mata.ilerine 
pliaciye kadar mabafualarına 
pyet dikkat olmaap, içleriadea 
biri firar edecek olur• mes'ali
yetl pek atar olacajmdaa IMmla
.,. yUl8a mem• edilecek poliı ı 
ye jandarmalara tenbihata pdide 
n mahallerine badelvuaal ubıtal 
mahalliyeDİll nezareti mltemadi
,.m tahtında buhmduralap 6rar 
edememeleri ve firar ettikleri hal
de en- ldlçlldea • bDJQk memn
ra kadar vuifedarlannca mea'n
&,et mukarrer idBttınh tebliji 
dahi maktelaJI emri fermam 
lnmıayuna hazreti lüllfetpeulüdea 
hlandajıı ( 21 tetrinl...,. 312 ) 
tarlbli takerel umlyei adaret
,_ahide teblit 'ftl bhar olaam111 
w bunlar bafla T ........ arbe 
aitmek kere laareket edıeık olu 
t.lareimalt-• npm irklp 
edilmif oldut-daa .....aıatıa
nnda, Wdanada ....._taka 
( emrll fermam hamayaaa cenabı 
claanbani ) muamele ifua taniye 
lnhnur olbaptl...) 

• t.tr1aı...ı 312 
(ZaptiJ• Nuaretiadea, Trab

laprp villyetiae) 
[Kocamatafapapcla bedevi 
ui ..,W ve Kabatat camü 

.. __ • ı.tlM Şe,la Nail Efeacllnia 
• yls k.,. 1BUf tMlhl ile 

.Uyeti a&,.._.. (Faan) a dot
rll içeri t.aflarnada ikame olun-

11en • laeralaermah-
-- ._ •tha•ce .._, 

ala firama ftril. 
cek mrette zalNW ma

"tllılllftmı"m neureti •tte.•"1eli 
...... bal•duralmaa ._Jgte,ııı 
·-- .m,ei canabı IUWetp .. 

• olarak •umaileyh delile 
J•darma ylzbafm 

-ta U. Huan onhafıya 
-.iilfan ol a••• -.. ve iara 

...... lit ...... canibi 
••·:,. 'r Y9 ......... 
llMll~ ............ ,__ 

1a....,_ mam.Uey' , 9111-
, iç tanfllllwla .. ~ ......,. .......... ..... 
._ aftletlne ve Wr lenfa 
& •ttJdaa verilmemesi ve 
.ele it'm .. vdlu Wmemi 

ıeleridir. olhapta ••• 
"'T~ Sil~ Nnın 

&-.. 

bela( llJPtİfe auaretl YU1tuile 
ict..etea DefıolaaaQiana adedi 
aeo.eoo kiti aramada imif. ... 
..... ek1erili ........... 

olup ... "'•t ..,... -..ma
bt;ld.- dola,.. ,,.._ .... ,c1ır. 

.... 11, pim laak-
ldncla hlr j ~• atfOta-
aan cirim ~op-

lm ~ecliltrcfL o ....... • 
ph11a aamiml ahlbbua ile ılrllf
tlil ....... --ela illpfaeli 
8'rllenler de 8Jft ayn yeri .. 
tel» 'it ohmurlarda. 

Baalardan maada bir la
- ( •••• ) larda ..,.,. 
werillr, in ...._.. 
elan ı•P&•, (kalebent ) .. ,.11111 
(ktJrek) CllllUU ...... ola-

sı,... mabkiimlar prek ... 
liye1 totllrtll&p ıetirilirkea ve 
ı_,Jı ıDr,On edilirk,. hunlara 
kat'iJen IİDcİr ve kelepçe takıl
~ hifblr .aretle ..._. 
--~-:B• ıeldWe naarillıla 
..-.-:• m-6, eter mlWm bir ••11 11, '"taptı,. Nwmrn o._. 
mn yumdakl koritlonla bulunan 
ikf ldlçllk edaclan •iriacle hapao
laaardu. J>iterleri de müteferri
ka komıerlllia ile ( ... fir od .. 
.. ı daim nr,o111a kotatta 
alakonarda. llellfiler, belle•ehal 
( lclarei ,....._. ) _,...e lfla-
cleıllir; a&ulerB• ...ı.an ehem
m,.tine ,... kamara veyahut 
tlw.te ve yemek ftcretleri hlkfa. 
met tarafıaclan Yermrcu. 

(Arkut Yar ) 

Zafer Konferansı 

Bdila ,. .. Dl"6al idrak ettiilml& bl,Ok zafer INılclnDlfa .. 
mektep talehll ..... konferwlar Yerildi. ..,. uıferia ...... bla
mlchfa paç pmdara anlabldi. Relİmde pd&jtlnlz ynralar ır-
feramları clialiyen talebelerdea bir rraptur. 

••..................•...... , .. 
30 Apstos Salı 31 Alntes Çarplllll 

t.t-w - ( ıtoo metre ) 11 Ora· l.tan•ı - ( nıoo --. ) ıs pa-
mofoa, 19,& birlatl kılım alaturka kon· mofoa, ıt,5 birinci .. ,. ala&uka 
•r, IO,I ukeat konferans, 21 ikinci kouer !0,5 pamofoıa, 11 M'Onlr Nu· 
lalJa alaturlt" tonnr, 22 om.-. . nıllla Bey ile artaclqlan taraftntan 

Blllıet - ( SM metre) IO ork•~ konHr, 22 orkeetra. 
•,6 toaferaoa, I0,41 prkı konaert, Rkreı - (SN metre) 19,40 gramo 
11,15 Qa7kofskl ile Kalmandan par- fon ile Trebadm oper ... 
f&lar. Belpat - (et metn) tO ~afzlmrg-

Belpat - <• metre) 21 1e1 kon· dan nakil. 
seri, 21,1 Zacrepten nakil, mOtealu· a... -( 441 MtN) 11,45 (Verdi) 
ben ajuı haberleri, Çigan orkeatrU1. ola Sletlya h•latlekf operuı. 

Prat ( • ••tr• ) IO leaan n 
kitara tte Pagnfnl'nln Hel'lerlerl, 20,SO 
halk tarkıları, !0,50 plpnok oneeri. 

a ... - (4'1 .... ) 21,20 orkestra 
ye gramofon, mi•••• ile. 

Prat - ( -'88 metrı) 20 ha' k konıe
rf, 20,5 Ayda operası. 

vı,aaa ( 1511 mıtrı) 21,10 ork11-
tn, ft, '5 danı ha Yalan. 

P9fle 550 metre) 20,80 konferana, 
91 ork•tra· 

Varıon-Ct•tt metre) 21 halk kon
seri, 11,45 edebiyat ttahiıleri, 22 ton• 
19r, IS dua ha-Yalan. 

Berlla 1635 ..... ) ~ ..... 
•..ula• 21 YCMl.0, il ork•tra. 

Viyana - ( &1 l -ıı. ) • Salsa.arı 
tiyatrelaadu aalLIM Nelio iulind .. 
kl o,eret, 23,19 akta• koueri • 

...... -(1111 •etn) ••• ıtrs•I 
Elena operetladen ~atar, 20,46 
lalon orke trau. 

V-..•• - (HU ••aw aa.10 n4p 
gau'811, 21 batlf ko....-. D,GI .._ 
hanları. 

Berlln - ( 1886 mıtn) IO SelzlHııs
Uıa aaldl. 

Eski lstanbul Gırtlağına 
Kadar Rüşvete Dalmışh 

( ea, tuaf, ' .... ıayfatla) 
hldar, aıtaa prap kadehleri taşı• 
yan iki yiz cariye takip ediyordu. 

işte erkekli, dişili esir 
kafilelerinia 1araya götlrd6ğll 
bu milyonlar. keea Barbar08UD 
zafer biueai namile padipba 
verdiği riifvetteo ibaretti. Şuraya 
hemen kaydedelim ki, eski vezir· 
ler ye bilbaua dokuzuncu asır
dan sonra padişahlar rüşvetsiz it 
ıörmezlerct:. O demlerde riipet 
almak vo vermek en salgm bir 
moda halindeydi. 

llwr v~en kubbe vezir
hiiae ylllueltilen lbrahim Pqa 
latanbala gecliji zaman padipba 
inci, altaa ,,. ehau olarak ptir
clill hecD,eye. tariWef ili mil
yon Rra alW m• * laf-
met takaır edi1orlar. uki 
Yezirlerdea Siaaa Paşa Gllba· 
_. yaptarclajı meşhur inci-
n kltkl. ..... ve aGmllf ye
•ek tümlnile alaliJerek 
Oçllncl Murada ,..ket pL "ıti. 
o-aa 811111 nibayetleriM •••• a 
v•Llw'ia ve dit- 1 9*-.U 
p ı.. rilfvel vermeli. HllD1 
bir .. hiyet allDlfb. Ba rlpetle
re • demerde (ldiıe) ve ( Nev· 
rmiJe) sibi ilimler de t.lnlw11tı. 
Fakat •ezirler• padifalaa IQDduk· 
lan bu wı,... hediyelerin bir
kaç mislini balla •ymak aretile 
tedarik ed•lerdi. .. Rüpetp Ba-
11,, 16hretfni alaa Sa•azam Rla
tem Pa,a en k&çllk bir memwi1et .. .. , .......... ...,. ..... 
Hatta tarih kaydeder ki, Erzurum 
Beyt.beylipe tayla edilen bir 
...._ Rllıltem P8f&ya bet biD 
albn rlltyet vermif • Fakat 
Pap: " Enuzum Wllyetinia bet 
W. albna tabammlll yoldw ,, 
.,_ek bu parada iki hin alta
mm iade etmiş. 

Çok fakir bir aileaiD çocup 
olan Rllstem Paşa aldliG zam• 
laaraktıiı malların bir kıammı şu· 
raya yazıyoruz : 

Gaz Kumpan1alan Mem
leketi Paylqm_ıtlar 
f Bat tarafa 1 laci .. ,ı.- ) 
Halbuki. aalibi,ettar bir utia 

llylediğine pe, umml ... a1 
olarak kaydeclilen nb.._, lahit 
.w.p libi, mubtelf ••ılercle 
• biten veya aelaven • Janllf 
olarak biltfirilmiftir • 

Diier taraftan fiatleri bir 
1eYiyecle tutmak •e urfi1atı 
anlannda taksim etmek ._. 
kumpanyalar ara-da bir aalar 
ma olduja iddia eclhıe ...... 
Ba iddiaJ• t6re 'l'Mdye ltlaalllı 
• o•lyeti ylzde albtl Aaterea. 
;rtxcle dlrdl Neft Tlrk Umliet 
flrketine, mtıte•ald ,.... 6.klaa 
da, kırk beli Neft Siacllht, 
diier kırk beti de Standlrda ait 
... ak &zere bık ' eAsslftir. 
• eau ilerin• ,.._ ..,__ 
•ere temlwa Tlddı• ı., •• 
prk olmak kere ld ..... wmtlt-
katma aynllDlfbr. 

Garba lstaadri prim we 
K.adenia hawam1a iM Neft 
SIMikat ıu " lur± .....k-
tedir. l.tanbal ... Neft Sladibt 

ltandard ........ m~. 
Bu Ye buaa bıı ır .._hl

cMarla. flatl.. datiklr .. 
....... t.tldlut ... .. .. ..................... . 

815 çiftlik, 476 su de;irmeni, 
1700 kafe, 2900 at, 1106 dewe, 
800 albo ve gllmllf İf)emeB eyer, 
2000 zırh, 1500 ılmlf 1apb 
bubtak, 130 çift albn lseaai, 
760 albn kaplamalı kiliç. 
1000 rtımüt mızrak, Hldz yla 
antika musaf kaba, 5000 cilt 
yazma kıy111etli kitap, 78 biD 
albn. 100 milyon akça, 11 mil
yon akça değerindct ve bin kabr 
yDko muhtelif mlcevherat. 

V aktile Kaatamonuda hllklm
darlık eden Lfenclipr ojallara11111 
atllilelinden Şemsi P.. ilmiacle 
bir vezir Oçüncl Maracla ...... 
hiplik yaptyorda. Bir ... ,U. 
11Da btı,nk bir ıewinçle pıi •• 
tunlU'I anlatb : 

.. Buı&n Saltan ilanda bir 
rllfyet kabul ettirclia lkmdaa 
sonra ba lemt ..... .__ 
m•taldr olar" intmm ~ 
inhilllinl icap ettirerek bu suretle 

inlik•-- ..... elura& °'lad Mmat mmnmda rtlt
..t allp YenDek 111 hajll lerleA 
Ka-.. thaar ftl zeamet acfam. 
larmın, dirlilderinin balanchıp 
Aaealdarda olamalan flmn ..... 
eli. Fakat, itin "'8e rlpet n..... 
blda .,..... &a meehari1ella • 
alta lltlne ıelmlftl. O .... nlar 
rltnt ayeliDde l.taM1 hin lw
aızlan Ye yanke8cileri hile W.. 
1ahibi olmllflar, askere m...._ 
kılıç bpamlflar ve at llttlncle 
yıllarca caka aatm11larcL. ..... , .......... 
sayesinde, ukerin hakka olu 
köy ve tarlalan birer arpalık ola
rak keadi ............ " arl
yelerillia wa.e ,.,... ıhrdt. 

Fabl uld '*•".._ rifvet 
tanlı o bdaı ...... ..... 
dir ki, bvacla ............... .... 
•JIP bitirmek ......... • 
rlpet hiklyeleriaia alalllra 
...... .erecek u..ıu- .. , .... ,.. ................. 
berce okuyacai& ,,_., 

Roma29-...,.. ......... 
tmu alNk &itada lzaR Donl
Iİo Toniblian ilim halüsclHir. 

Hava Fıoialln 
Loaclra 29 - Aaserib .. 

Avrapap hanket ebBit olaa 
Amerlblı tanarecllenlea Lee Ye 

BeWr- .. ldtWr .............. 
...... J 

Otllva , ...... ~ ... ......,.,.,. 

Nefi Mal Olalacô? 
~·-Aa ... .,.. 

-='•• & IW I..;•• ~ 
.... ·--- ..ıiceli ......... de=;.ti! ki: 

- • itiW Amerika 
tine 100 ilA - ..,.. 
..ıo~ Olll .. ... 
ikmat ~,.. ... .. 
rlelerlrlin ....... , 
1 
t...-n 

TıfllrlCi 1 
Harelet E • 

~21-an..t 
• ..... ~ aat onda ....... 
kel etaed• RYel uw.iae 

..... ~ ·s.. jul -
onda ela GrO,daaa ...... .. -. ................ ...... 

Jf. N..,n. D ...... .._," ... ...... ,.., .. 
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-TİMURLENK 
-69- Muharriri : 1f. lf. 

caba ız Baş ası 
Seviyordu? 

ı 

Onun düşüncesine göre ha
yat, ya eşe ihtiyaç duymadan 
yürllyen şen bir sudur, yahut ta 
kendi meyvalarına benzer meyva 
\•eren diğer bir fidana dallarını 
açmaya hazır duygulu bir genç 
ağaçtır. O suyu kuru bir çöle 
çevirmek bir zulümdür, o gt.nç 
ağacı, bağrı delik bir çınara bağ· 
lamak günahtır. 

Bu sebeple gene fikrinde 

ısrar etti: 
- Oh anne, anne, dedi, sc· 

vilmeden sevmek niye yarar ki? 
Artık şefkatli annenin sabrı 

tükenmişti, Hızır Hoca gibi o da 
inatçı kızı hırpalamak ihtiyacına 

kapılmak üzere bulunuyordu. 
Lakin ace!e etmedi, vaziyeti bu 
sefer başka cephelerden tahlile 
girişti. Timur gibi tek yaradılmış 
bir erkf'ğin aşkına yüreğini ka
payan kız, mutlaka deli olmak 
lAzımgelirdi. Ailesinin f el ak ete 
uğraması ihtimaline karşı kayıtsız 
görünen evladın duygusuz olması 
icap ederdi. Halbuki Tevekkül, 
ne deli, ne de duygusuzdu. İyi 
düşünen ve düşüncelerini kuvvetle 
müdafaa eden zeki bir hanımdı. 
Babasına, annesine de - o güne 
kadar - candan merbuthı, küçük 
bir hürmetsizlik göstermemişti. 
Şimdi dcnsizlenmesi, söz. dinle
memesi, inadından vazgeçme
mesi nedendi? Acaba birini mi 
seviyordu?.. Anne bu ihtimali, 
bir an için dahi kabul edemedi. 
Zira on beş yaşında bir kızın 
taşıyacağı muhabbet. nihayet bir 
heves olabilirdi. Heveslerin ise 
böyle çok ciddi ve çok a~ ır 
vaziyetler önünde yaşıyabilmesine 
imkan yoktu. 

Acaba kızı seven bir başka 
adam, aşkını milsbet bir neticeye 
erdirmek için büyü mü yapmıştı? 
Safdil anne, işte bu ihtimali 
kuvvetli buldu ve güzel Moğol 
yavrusunu, o muhitte kimin seve
bileceğini düşünmiye daldı. Şim· 
di, kendilerile temasta bulunan 
bütün gençlere, hayalinde geçit 
resmi yaptırıyordu ve herbirinin 
yüzünde hain bir aşkın izini arı

yordu. 
Annenin bu arayışı beyhude 

oldu, fakat gönlünde uy:man şüp· 
he sönmedi. kocasile müşavere 
etmeği tasarladı. Hızır Hocanın 
ayni noktai nazarı kabul etmesi 
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halinde işin içinden çıkmak ko· 
laydı. Çünkü büyüyil büyü ile 
bozmakta ml\şkülat yoktu. Elve• 
rir ki, iyi bir sihirbaz bulunsun· 
du. Moğolistanda ise onların 

aliyülaliiları, ayla güneşi küstü
rüp barıştıranları vardı! 

Anne bu hükmü verdikten, 
bu kararı aldıktan eonra aynğa 

kalktı, elini Tevekkiilün omuzla· 
rma koydu, gözlerini onun gözü
ne dikti: 

- Kızım, dedi, şeytan seni 
ters yola sürüklüyor. Senin yli· 
zünden bize de acı glinler görü· 
niiyor. Tanrıya yalvaralım da başı· 
mızı kurtaralını. Ben gidiyorum, 
naınaz kılıp dua edeceğim. Sen de 
benim gibi yap. Başka tiirlü 
Sahipkırar.ın elinden yakamızı 

alamayız. 
Tevekkül Hanım, masum bir 

tevekkülle boynunu büklU, mırıl· 
dandı: 

- O bizden büyiikse Allah ta 
ondan büyüktür. Hiç gam yemem, 
Tanrıya sığınırım. 

Beri tarafta Hızır Hcca, oda
~ını arşınlıyordu, telaş içinde ka
rısını bekliyordu. Birçok tehlike
ler, facialar ve felaketler vadeden 
bu ağır vaziyeti ancak karısının 
inatçı kız üzerinde yapacağı taz· 
yık . ıslah edebilecekti. Eğer şu 

son çare de müessir ve müsmir 
olmazsa kefenleri hazırlamak ve 
ölüme hazırlanmak lazımdı. Çün· 
l<ii Hanlar Hanı ve Hakanlar 
Hakanı Hazretlerinin oradan eli 
boş dönmiye, kovulmuş gibi gö· 
rünmiye tehamnıül edemiycceği 

aşikardı. 

Tevekkülün anası odaya gi
rince Hızır Hoca beylik ve erlik 
vakarını unuttu, çılgın bir teha· 
liikle kapıya koştu, kadının elle· 
rine yapışarak sordu: 

- Nasıl kandırdın mı, yola 
getirdin mi? 

Hayır bir şey beceremedim. 
O, hala bildiğini okuyor! 

- Lanet! 
Hoca bu kelimeyi haykırmakla 

beraber bir postun üstüne yığıl· 
dı, elemli elemli düşünmiye ko· 
yuldu. Knnsı gözünden silinmişti. 
kızı hatırından ç kmıştı. Yalnız 

Timuru görüyor ve Omm sesini 
duyuyordu. Bu hissi teşevvüş bir 
aralık o dereceyi buldu ki Hoca, 
hakikaten Cihangirin huzurunda 
bulunduğunu tevehhüm etmiye 
başladı. Kudretli hükümdar, kısa 
bir isticvabı müteakıp güya kük
riiyordu, aslan sayhasını andıran 
korkunç bir sesle kendisini tek
dir ediyordu: 

- Bana kAğıt yazarsın, kızı· 
nı almaklığıın içiüb·uyalvarırsm, 
sonra da: " Kız se~i beğenm~di ,, 
cfersin değil mi? OyJe ise ben de 
sana kim olduğumu öğreteyim. 

aklını başma getireyim. 
Artık kırbaçlanmalar, zincire 

vurulmalar, diyar diyar sürük· 
lenmeler biribirini kovalıyordu. 
Zavallı Hızır Hoca, hayalinde 
canlanan bu sahnelerin ağırlığı 
altında terliyor, titriyor ve kıv· 
ranıyordu. Karısı büyüye tutul
duğunu sandığı kızı için kendi· 
sinden medet umduğu kocasının 
bu garip halini göriince yeni bir 
eleme uğradı, adamcağızı cinlerin 
sıkıştırdığına zahip oldu, telaşlı 
telaşlı yanına sokularak inledi. 

(Arkaaı var) 
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Kaptanlarımızın En Heyecanlı Deniz Maceraları 

Dalgalar Geminin Üstünden şıyordu. 

itm· ti Y o cu algalara apılıp 
•• 

ç 
Artık Ümit Kalmamıştı. Ailem Gözümün Önüne Geldi 

Deniz, faeia, sa adet ve ıstırar> 

kaynağıdır. DcniıuiJ<ır ııctolerini 
onun ougin ufuklarırn1a ararlar, 'o 
ıstıraplarını onun rengin pırıltılarııı
da dindirirler. Bu siitun lard:ı, hayat
hırı doni~do, miicadolc, k'>rku vo 
hE'yccaıı iı;indo go .;en kapt:ııılarınıı· 
zın beycc:ınlı ıııa<.'ernlarıııı kendi 
ağızlarından dinliyeccksiııiı. Hugiln 
JI. kaptanın maccrnlarını y:ıııyoruz : 

Beyaz saçlı kaptan bir türlü 
isminin yazılmasını istemedi. Uzun 
münakaşalardan 

sora isminin baş 
harfmm yazılma-

sına razı oldu. 
"H,, kaptan şöy· 
le anlatı}ordu: 

- 9-10 sene 
oluyor. Bir kış 

akşamı idi. İstan 
bul karla kap .. 
lanmıştı. Denizde 
tek tük buz 
parçalar, yüziiyordu. Sirkeciden 
kalktım. İçimde sebebini bilme
diğim bir üzüntü, bir isteksizlik 
vardı. Daha Karadenizin ağzında, 
boğazın b:ışında keskin bir poy· 
razla karşılaştık. Vapur ağzı 
ağzına hıncahınç dolu idi. Çarh
çıbaşı: 

- Kaptan, havayı nasıl bu· 
luyorsun dedi. 

- İç güveysinden hallice ... 
Poyraz gittikçe şiddetini arttın· 
yor, dalgalar kuduruyodu. Şile 
önlerine geliyorduk.. Üstümüzde 
dolgun, kapkara bulutlar vahşi 
ve korkunç birer hayvan gibi 
bizi takip ediyordu. Fırtına mü· 
temadiyen ıslık çalıyordu. 

Gece olmuş, yolcular uyumuş· 
tu, gemi müthiş bir dalga yedi 
ve sadmenin tesirile yana doğru 
devrildi. Yolcu kamaralarından 
ve ambarlardan acı çığlıklar, 
haykırışmalar, koşuşmalar duyu· 
luyordu. 

Vaziyet gittikçe f ennlaşıyor· 
du. Dalgalar kaptan köprüsünü 
aşmıya, ve gemi bir sanıan çöpü 
gibi, denizin üstünde oynamıya 
başlamıştı. Derhal ambar kapak· 
lnrını kapattık. Kamara pencere· 
!erini ve bölmelerini bir daha 
muayene ettik.. kuru ve keskin 
bir yağumur bardaktan boşanır
casına yağıyordu. 

Gece zifiri karanlıktı.. Ön ta· 
taraftaki yeşil ve kırmızı fen erleri 
bir dalga aldı, götördü. 

İkinci bir dalga kaptan köp· 
rüsüne kadar sıçradı ve camlar 
korkunç gürültülerle parçalandı .. 

Aşağıdan. yolculardan boğuk 
iniltiler geliyordu: 

Birdenbire bit· tayfa, karan· 
lıkta bağırdı: 

- Bir yolcu delirdi kaptan!.. 
- Bağlayın!.. 

Ah 0 geceki halimiz, o geceki pe· 
rişanhğımız, o geceki akıUara dur· 
gunluk veren zavalhlığımız... Dal
galar sıklaşmıya. güverteyi, ka~ 
tan köprUsünü aşarak tekrar 
denize yuvarlanmıya başlamıştı ... 
yağmur, birdenbire sulu ve 
rüzgarlı bir kara çevirdi... Göı 
gözn göremüyordu... ikinci ka~ 
tana emirler verirken, yolumuza 
dikkat ediyorduk .• Çünkü tehlike 
büyüktü.. Karaya düşmemiz ih· 
timali vardı.. Aşağının vaziyetini 
tetkik etmek üzere ikinci kap
tanı yerime bıraktım ve kaptan 
köprüsünün sağından merdiven· 
leri inmiye çalıştım... Birdenbire 

müthiş bir dalga geldi ve par· 
maklıklara yapışan ellerim boşa· 
lıverdi, bir anda kafama kor
kunç akıbet yapıştı: Ölüm!.. 

Şuurumun hareketsizliği, vü
cudümüo nefessizliği içinde ken· 
dimi ambarın kenarında buldum 
ve derhal muşambaya yapıştım. 
Kurtulmuştum .. Güçhalle kendimi 
iç kamara kapısına athın ve 
içeri girdim: Sahne korkunçtu .. 
Kamara yolcularının kamaraların· 
dan tüyler ürpertici sesler ge
liyordu : 

- Allabım, sen kurtar bizi 1 
Allahım!. AUahım!. Yarabbim 1 

- Ayyyy !. Offff.. Sen bizi 
sıyanet et .. Kullarına acı Yarabbi. 

- Ammaaan, aman .. 
Korkunç hal.. Herkes kama-

Gül narda 
Kaçakçılık Mücadelesi İyi 

Neticeler Verdi 
Gülnar (Hususi) - Kaçak· 

çıhğa karşı açılan mücadele çok 
iyi neticeler vermiş. Bu havalide 
bir tek kaçakçı kalmamıştır. 
Bazı köylerde tutulan son kaçak
çılar da Adana lhtısas Mahkeme
sine gönderilmişlerdir. 

Kasabamızda yapılmasına 

karar verilen hükumet konağının 
temel atma merasimi köylerden 
de gelen yüzlerce halkın iştira· 
kile yapılmış, nutuklar söylenmiş· 
tir. İnşaat kış mevsiminden evvel 
bitirilecektir. - Necdet 

Pamuk Fiati Artıyor 
Adana ( Hususi ) - Son gün

lerde pamuk fiatleri yükselmiye 
başlamıştır. Birkaç gün içinde 
180 kuruştan 250 kuruşa kadar 
yükselmiştir. ----

Tekirdağında ihracat 
T ekirdağı ( Hususi ) - Bir 

gün evvel şehrimize gelen Ame· 
rikan, İngiliz ve Alman vapurları 
ihracat tacirlerinden (9500) çuval 
kuşyemi alarak sefere çıkmış
lardır. 

Yeni Neşriyat 

Dön Um 
Bazı nnitceebbis :ıiraatçifor tara· 

hndnn Anka.rad ( DönUm) i imli lıir 
ziraat mecmuası n şredilıniyı başla
mıştır. Mecmua, mündericat itibarile 
~ok zengindir 'o milndcricatınclan 
nııladıJıuııL& gore, ınocınua, lınkiı.at n 
ıııiitc>h:tı;Rıq eller t:ı.rafındım ~ık.ırıl

ru.ı.b:.tadır. 

rasına kapanmış .. canhıraş seslerle 

gah bağrışıp ağlaşıyor, gah boğuk 
böğürtülerle kusuyorlardı .. Vapur 

okadar yana devriliyordu ki, 
her dalgada yere yatmış gibi 
kamara kapılarına uzanıyordum .. 
Tekrar kaptan köprüsüne çıktım. 
Ve karayı seçmiye çalıştım.. Pusu
la bizi sahilden çok uzakta 
gösteriyordu .• 

Kurtuluş yok!.. 
Ölünı muhak
kak!.. Derhal gö-
zümiln 
İstanbul., 

önüne 
cad-

deler, minareler, 
ailem, çocukla· 

rım geldi .. Henüz 
genç aayılırdım 

da.. iki çocuğum 
vardı.. Ben bu 

korkunç denizde 
kaybolacak olursam onlar no 
olacaktı? 

Bu korkunç manzarayı düşü
nürken bir çığlık koptu: 

Eyvah, denize adam gitti. 
- Kim? 
- Sürmeneli Ali!.. 
Zavallı adam!.. Gitmişti. Kol

larımız bağlı idi. Ona hiçbir şey 
yapamıyacak vaziyette idik. 

Tekrar bir dalga geldi. ve ge
mide korkunç bir gtirllltO koptu. 
Aşağıya seslendim cevap verdiler: 

- 5 numaralı kamaranın ya
takları parçalandı. lki yolcu ölü 
var! •. 

Feci!.. 

Aradan on dakika geçti ve 
makine dairesinden ses geldi: 

Dümen kırıldı kaptan?. 
- Deme! 

- Yapmıya uğraşıyoruz .. 
Birdenbire kapı açıldı ve 

tayfanın biri heyecanla bağ.rdı: 
- Kaptan. baş taraftan gemı 

su alıyor! 

- Nereden? 
- Bölmeler yavaı yavaş par· 

çalanıyorl 

Artık kendimi bırakmak iize
reydim .. Fakat ümit beni tekrar 
diriltti ve tekrar çahşmıya baş

ladım ... 
Bu esnada deli kaçmıştı. Gü

verte parmaklıklarıni tuta tuta yü
rüyor ve bağırıyordu: 

- Hey. hey, mubarek Allah ... 
Oyun mu oynarsın ijen? .. Ben 
sana bir oyun oynarsam gö
rürsün .... 

Ses boğuldu ve dalga zavallı 
adamı sürükleyip götnrdO. Böy
lece sabahın dördüne kadar 
uğraştık. Klh çatlayan bölmel~ri 
tamir ettik, kah ambara dolan 
suları boşalttık, yolcuları teski
ne, tayfayı teşvike çalıştık. Saat 
dörde doğru birdenbire sulu kar 

dindi, rüzgar hafifledi, dalgalar 
azalmıyu. inmiye başladı. Kurtul-
muştuk. Tayfaların sevinçli şarkıları 
yoıculann neşeli ağlaşmaları 
arasın da havada açılmıştı. 

Dikkat ettim arka direk te de
nize uçmuş.. ipler pnrçalaıınuş, 
güvertedeki tşyamn hepsi yok 

olmuştu .• 
H. Kaptan o heyecanlı daki .. 

kaları t.ala ya~ıyordu. El'an göz-
leri parl yor. yüzü takallu 
ediyordu. - R. Ş. 
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Listesini Neşrediyoruz Bu SütundaM.b.~,~~I~n 1 
BugünKendilerine-Tebliğaf Yapılacak HAY YAŞAYASIN! 

Ankara, 29 - Askeri terfi, 
ali tasdika iktiran etmiştir. Lis
teyi aynen bildiriyoru.JJ: 

8 inci kolordu kumandan ve-
kili mirliva Hasan Abdullah Paşa 
ferikliğe, 15 inci fırka kumandan 
vekili Hüseyin Avni, ikinci 
kolordu 11 inci fırka kumandan 
veki'i miralay Ahmet Adil, İzmir 
müstahkem ınevki topçu kuman
danı miralay Mehmet Zihni, se-
kizinci kolordu on birinci 
fırka kumandan vekili mira-
lay llyu, beşinci kolordu 
beşinci fırka liva kuman· 
dam miralay Salih, birinci 
ordu sıhhiye mütehassısı miralay 
Hüseyin Avni, Sıhhat işleri daire
ıi reisi miralay Ali Reşit, doku-
zuncu kolordu üçüncü fırka liva 
kumandam miralay Abdi, birinci 
kolordu 011 altıncı fırka kumanda
nı Şevki, Mayin ve torpito ku
mandanı sabık deniz müsteşarı 
Mehmet Ali, harbiye dairesi reisi 
muavini Hayrullah, levazım işleri 
reısı muavini Mehmet Rafet 
Beyler paşalığa terfi edilmiş
lerdir. 

Erkanı harbiye miralaylığma 
terfi eden Kaymakam Beyler 

. şunlardır: 
Mehmet Cemal Manisa, Ri

fat Yenimahalle, Ziya Preveze, 
Nuri Preveze, Emin Karabisar, 
Remzi Toygar, Fadıl Manastır, 
Suphi Erzurum, Riza Ela.ziz, Adil 
İzmir, Arif lstanbul, Sadık Eyüp
sultan, Mehmet Rasim Edirne 
Beyler. 

Erkanı harp binbaşıhğma terfi 
edenler: Behçet Mustafapaşa, 
Mehmet Adapazarı Beyler. 

Piyade miralayliğına ·rfi 
edenler: Vefik Kastamonu, ı-.ıuri 
Urla, Emin Bursa, Latif Harput 
Fethi Şehremini, Nuri F atib. Ra
gl p Erzincan, izzet Harput, Naim 
Harput, Refi Adana, Nuri Hlr-
kaişerif Kemal İstanbul Beyler. 

Piyade kaymakamlığına: Ihsan 
Yusufpaşa, Sadri Aka, Asaf Vefa, 
Emin Kasımpaşa, Süleyman Ye 
rebatan, Beyler. 

Cemil Kozan, Abdürrezzak 
Gemlik, Nazım Bursa, Asım De.v-
rek, Cemal Urfa, Sadettin Of, 
Şükrü Tokat, İbrahim Çanakkale, 
Faik Hağlarbaşı, İsmail Hakkı Sı
vas, Hamdi Erzincan, Liitfi Fatih, 
Cemil Diyarbekir, Abdurrahman 
İstanbul, Sait Sıvas, lbrahim Sut .. 
tanahmet, Mehmet Dimetoka, 
Süleyman Eskihamam, Nazif Üs· 
~üdar, Fehmi Beşiktaş, Kemal 
Aşık paşa. 

Mustafa Cihangir, Necmi Es
kiş~hir, Rıza Üsküdar, Ömer Şem
si Rıza Koska, Salih Karacaah
met, Tevfik Konya, Hakkı Harput, 
Arif Niğde, Mazhar İstanbul, 
Muhittin Berut, Cemaleddin Sıvas, 
R•~a Aksaray Ali Adana, Ziya 
Edirne, Hakkı Üsküdar, Hasan 
Bahri Batum, Avni Trabzon B.ler 

Binbaşılığa terfi eden piyade 
yüzbaşılar: Şemsettin Üsküdar, 
Cemal, Kastamonu, Hamdi Şam, 
Sadık Kirim, Hakkı Erzincan, 
Tevfik Bozüyük, F ebmi Bağdat, 
Hulüsi Beşiktaş, Neşet Erzincan, 
Halit Van, Cemal Kastamonu, 
Hakkı Rusçuk, Hamdi Bandırma, 
Hasan · Balıkesir, Kasım Erzincan, 
Hayri Bayburt, Hasan Kırklareli 
Celalettin Afyon, Sadık Pazar
cık, Mehmet Ünye, Cemal Er
zincan, Salahattin Yenibahçe, 
Fikri Cerede, Arif Lülebnrgaz, 
Hasan Kampiya, Vehbi Gegbo
za, Ali Kasımpaşa, Mazhar Su1 .. 

atanahmet, Sadi Vefa, Zekai Ha· 
eki, Necdet Yenice Vardar, Ali 

Maraş, İzzet Süleymaniye Gülçük, 
Zühtü lstanbul, Şevket Dibakiye, 
Süleyman Fatih, Nazmi Amasya, 
Salim Sıvas, Necip Ünye, Fahri 
Çeııgelköy, Saffet Ahırkapı Ha
di Üsküdar, Enver Beykoz, Hüs
nü Hafızpaşa, Kadri Isparta, 
Ham~i Maraş, Sıtkı Çorum, Ta
rık Üsküdar, Cavit Harput, Ha
san Karamürsel, Remzi Kabasa
kal, Hasan Harput, Lu.tfi Beş ı k~ 
taş, Vehbi Taif Beyler. 

Binbaşıhğa terfi ede~ süvari 
yüzbaşılar: Şemsettin Üsküdar, 
Cemal Kastamonu, Hamdi Şam, 
Halit Niksar, Ali Kars, Sadık Ki
lis, Hakkı Erzincan, Tevfik Bozü
yük, Fehmi Bağdat, Hulusi Beşik· 
taş, Neşet Erzincan, Halit Van, 
Cemal Kastamoni, Hakkı Rusçuk, 
Hamdi Bandırma Hüsnü Balıke
sir, Salih Erzincan, Hakkı Erzin
can, Mustafa Hasköy, Cemal Be
şiktaş, Talat Erzincan, Haydar ls
tanbul, Emin Hasköy, Ziya Har
put, Şahin T opbane, Kazım K!r· 
şehir, Kazım Bursa, Ahmet lş
kodra, Karni Razgrat, Fevzi Is· 
tinye, Talat Selanik, Nazmi Edi~
ne, Salih Razgrat, Ali Girit, Sırrı 
Nişantaşı, Osman İstanbul, Şev
ket Odabaşı, Hüseyin Erzincan, 
Sırrı Müref te, Ziya Urla, Ziya 
Kasım paşa, Zeki Kasım paşa, 
Nazif Alasonya, Hakkı Fındıklı, 
Nabi Sıvas, Ahmet KemaJiye, Ha
lit Gelibolu, Zeki Yanya, Remzi 
lzmit, Kazım Sıvas, Sırrı Bursa, 
İlhami Harput, Şefik Van, Burha-
nettin lğrikapı, Ali Trablusgarp, 
Refik Erzincan, Mahmut Bitlis, Sa
dullah Beylerbeyi, Hakkı 1 rabzon, 
Cemal Silifke, Hakkı Trabzon, 
Hamdi Edirne, Ali Avni Sinop, 
Refik Üsküdar, Muhlis Debre, 
Kerim Akoda, Hüsamettin 
Kasım paşa, Rıza Antalya, 
Liitfi Kastamonu, Lutfi Güm-
rük, Salih Parga, Server 
İzmit, Esat Van, Şevket 
Erzircan, Bahri Üsküdar, Fikri 
Resne, Necdet Haydarpaşa, Sa-
dık Ni9antaşı Beyler. 

Piyade birinci mülazimliğin
den ylizbaşılığa terfi edenler: 

Kazım Trab:ıon, Hikmet İs· 
tanbul, Hayri, Üsküp, Hakkı 
Yan ya, T alit Sinop, Mustafa 
Bursa, Abdurrahman lstanbul, 
Saim Tophane, Asaf Aksaray, 
Şevket Sıvas, Raif Pirzerin, Mu
hiddin Kayseri, Nuri Salihli, Ah-
met Salihli, Şefik Keşan, İbrahim 
Kütahya, Nuri Isparta, Durmuş 
Bolu, Naci Düzce, Hilmi lstanbul 
İbrahim Manastır, Naci Edirne, 
Cemal Piriştine, Atıf lstanbuJ, 
Tevfik Silifke, Vedat Diyarbekir, 
Emin Beypazarı, Ethem Harput, 
Mehmet Elbiz,lhsan Gerede,Emin 
Koluva, Hidayet Harput, Hidayet 
Trabzon, Naci Musul, ~ükrü Bol
vadin, İsmail İstanbul, Rahmi Er
zincan, Seyfi Karamürsel, Seyfi 
Musul, Naim Harput, Tahir Eyilp 
Cemal Nişantaş, Remzi Kabataş, 
Remzi Isparta, Lüfi Antep, Nu· 
rettin Çengelköy, Vecaettin Pirle
pe, Seyfeddin Varna, Mehmet Se
lami İstanbul, Muzaffer Bevkoz, 
Bedri Manastır, Celaleddin Üskü
dar, Nedim Adana, Celal lstanbul, 
Mehmet Ünyeğ Adnan Üsküdar, 
Ethem Erzincan, Necat Aksaray, 
Şevket Maraş, Şükrü Oluborlu, 
Zeki Siirt. 

Hakkı İstanbul, Bali Kocamus
tafa Pş., Süleyman Afyon, Fah
rettin İstanbul, Nejat Manastır, Hü
sameddin Manastır, İhsan İstanbul, 
Sevfi Rize, Celal Erzincan, 
Sait T rablusgarp, Hidayet Yan
ya, Sıtkı Denizli, "(aşar Ak
saray, Reşat Süleymaniye, Na
zım Selinik, Tevfik lnadiye, 
HAiis Kemalpaşa, Avni Sıvas, 

Hiiseyin Hırkaişerif, Nuri Samat· 
ya, Kazım İşkodra, Sırrı Erzincan, 
Remzi Mardin, Sabri Vidin, Mu
kim Erzincan, Zeki 1stanbul, Nu
rettin, Razlık, Nafiz İstanbul, Ce-
mil Selanik, Hakkı Trabzon, 
Naim Zile, Cemal, Galata, 
Talat istanbul, Tahir Antep, 
Nazmi Manastır, Hayrettin Top· 
hane, Süleyman Giril, Osman 
Gergök, İdris Kocamustafapaşa, 
Halil Aksaray, Tacettin Razhk, 
Bekir Erzurum, Salim Ordu, Ragıp 
Manastır, Hakkı Sıvas, Akif Halep, 
Abdülkadir lstanbul, Kemalettin 
İstanbul, İhsan Kasımpaşa, Nuri 
Silifke, Talip Erzurum, Emin Se-
rez, Bedri Süleymaniye, Nazif Pir-
1epe, Zeki Yan ya, Saim Samatya, 
Tahir Kasımpaşa, Nurettin Bakır
köy,Tevfik Trabzon, Saim lstanbul, 
Kazım fsta.ıbul, Emin Ortaköy, 
J rıi Erzincan, Tevfik Gedikpaş a, 
A . .1dülmecit Selanik, Kuddusi 
İstanbul, Ziya Palanga, Şakir 
Bayburt, Cevdet Üsküdar, Rıza 
Aydm, Mekki Mekke, Emin Tarab. 
lus, Mustafa Serez, Nurettin Kuru• 
çeşme, Ş~rafettin İstanbul, Cevdet 
lstanbul, Mustafa Bakırköy, Tahsin 
Adana, Cemal Selanik, Nuri Si-
lifke, Recai fstanbul, Mehmet 
Cahit Harput, Nazmi Harput, 
Alaeddin İstanbul, Sırrı Girit, 
Hamit İstanbul, Kadri Süley-
maniye, Sakip Van, Reşat 
Kasım paşa, Kemal Edirne, 
Hikmet İstanbul, Tevfik Harput, 
Cemal Kavala, Aziz Musul, Ke· 
mal Edirne, Şefik Aksaray, Kani 
Selanik, Ali Bayramiç, Kazı'll 
İstanbul, Rıza Trabzon, Talit 
Beykoz, Bahri Kavala, Nuri, Mal
tepe, Rıza Elaziz, F abrettin 
İstanbul, Şefik Erzincan, Hakkı 
Sarayköy, Tevfik Sayda, Celal 
BeşiKtaş, Cclalettin İstanbul, Ha
s!ln Bursa, Liitfi Akhisar, Naci 
Üsküdar, Şefik Kadıköy, Celil 
Nişantaş, Celal Selanik, Salih Is
parta. Yahya Kadıköy, Nuri Fa
tih, Neşet Varna, Rıza İstanbul, 
Sadık Aksaray Beyler. 

Piyade birinci mUlazimliğine 
terfi edenler: 

Sabri Selanik, Kadri Maoasbr, 
Mustafa Soma, Mustafa Bursa, Ab
d urr ahm:m Bitlis, Fehmi Kosva, 
Celil Çorum, Kamil fnegöl Hü
seyin Nişantaşı, Cemil Malatya, 
Hakkı Eyip, Şahin Kasımpaşa, 
Abdülkerim Preveze, Hüsamettin 
Afyon, Esat Naci İstanbul, Rahmi 
Erzincan, İzzettetlin Erzurum,Ziya 
Unkapanı, Suphi Fatih, Fethi 
Beylerbeyi, Enver Tırnova, Avni 
Bolu, Hikmet, Mehmet Cemil 
Zafranbolu, Bahattin Kayseri, 
Zünbül İskeçe, Nuri Erzincan, 
Necati Trablus, Yuıuf Erzincan, 
Ali Erenköy, Ziya Erzincan, 
Kamil Erzurum, Cevdet Ergene, 
Fuat Kırklareli, Necmettin Kes
kin, Muzaffer İstanbul B. ler. 

Muhabere yllzhaşıhğma terfi 
edenler: 

Hüsnü Üsküdar, Cevat Mer
meralh, HUsnU İstanbul, Muhittin 
Nevşehir, Zeki Kasımpaşa, Mu
hittin Nevşehir, Hayri Erzincan 
Beyler. 

Muhabere birinci mülazimliğine 
terfi edenler : Haydar İstanbul, 
Mehmet Manastır, Ali Manastır, 
Mustafa Erzurum, Abdurrahman 
Bursa, Beyler. 

Demiryolu binbaşılığına terfi 
edenler: Fuat İstanbul, Hilmi Be
şiktai, Beyler. 

Demiryolu yüzbaşılığma terfi 
edenler: Salih B. Fatih. 

Demiryolu birinci müliıim-

Eğer fstanbulun bütün so· 
kakları asfaltla döşense, hayat 
pahalılığı ortadan kalksa, buh
randan eser kalmasa, cihan sulbü 
teessüs etse, İstanbul halkı bu 
kadar hayret içinde kalmazdı. 

Bu haberi duyan, çoluk, ço· 
cuk, kadın erkek: 

Y aaa. .. diye hayret et
mişler ve bir lürlil inanamamış· 
lardı. 

En adi sokak katingolarmdan, 
en dilber aile kadınlarına, en 
masum genç kızlara kadar hepsi 
bu haberi duyar duymaz derin 
birer göğüs geçirmişlerdi. 

Katingosu dizlerini döverek: 
- Vire kale, bu da gitti elden 

diye çırpınmışlar, 

Dilber aile kadmlara: 

- Onu artık sosyetemizde 
göremiyeceğiz. Ne neşeli adam-

dı, ne güzel konuşurdu, diye 
sızlanmışlar. 

Masum genç kızlar, gözyaşla

rile ıslanan yasbklarmda korkunç 
rüyalar görmüşlerdi. Sade bu 

kadar mı ya.. Garsonların, lokan
ta ve bar sahiplerinin, kumarha-

nelerin, kokaincilerin, heroincile

rin, bar kadınlarınm, şoförlerin de 
ağzını bıçak açmıyordu .. Garson-

lar boyunlarını bükmüşler, eskiden 
şen kahkahalarla çmlıyan saha~ 
lardaki sinekleri kovalıyorlar. 

Daha birkaç gün evveline kadar 
aldıkları bahşişlerin şıkırtılarım 
duyar gibi oluyorlardı. 

Lokanta ve bar sahipleri içe
riye giren her milşteriyi ona 
benzetiyorlardı. Büfedeki tozlu 

şampanya şişeleri ne vakitten
beri burada duruyorlardı, nerede 
ise hiddetten patlıyacaklardd 
Cazbandın saksafoncusu çoktan
beri borusuna bir beş veya 10 
liralığm girdiğini görmemişti. 

Bakaracılar, pokerciler gün· 
lerdenberi onu bekliyorlardı. Po· 
ker heyecansız dönilyor, bakara 
masası bir türlü hararetlenmiyor, 
onun çılgın: 

- Bankooo sesleri artık du
yulmuyordu. 

Kokainciler ve heroinciler alıt 
verişten durakalmışlardı. Onun 
hoşlandığı "halisinden,, paketleri 
onun bulunacağı bütün yerlere 
götürüyorlar. Fakat onu bir tür
lü göremiyorlardı. 

Günlerdenberi bar kadınlan
nın ağızları kurumuş, tek bir 
kadeh şarap ve şampanya içme
mişlerdi. Ya şoförler, otomobil 
taksitlerini, benzin borçlarmı 6de· 
yemez olmuşlardı. 

Hulasa, bUtün eğlence ve 
sefahet yerlerini ağır bir matem 
havası kaplamıştı. Her yerde, 
herkes onu bekliyordu. 

Peki amma o, ne olmuştu? 
Bir otomobil kazası veya bir ko
canın kıskanç kurşunu ile mi 

ölmüştü. Fazla kokain çekmek
ten bir kalp sektesi mi gelmişti, 
bir zevk gecesi dünyaya gözlerini 
mi kapamıştı? 

Hayır ... Bu fena ihtimallerden 
hiçbiri doğru değildi. Ona hiç
bir şey olmamıştı. Sadece genç, 
güzel bir kızla evlenmişti.Mesuttu. 
Hayatından memnundu. Kar111na: 

- Hay yaşayasın! Diyordu. 

Haydarpaşa Hamalları 

1 
ı 
l 

J 

Haber aldığımıza göre, Haydarpaıa hamalları kendi aralarmda 
muntazam bir teşekkül halinde birleşmişler, bir de ylik tarifesi 
yapmışlardır. Bundan sonra Haydarpaşa garında eşya nakliyati bu 
tarife mucibince yapılacak, fazla para istiyen hamallar derhal polise 
şikayet edildiği takdirde ceza göreceklerdir. Bu suretle halk, ba
maUara "eraman,, demekten kurtulmuş olacakbr. Diğer yerlerdeki 
hamallar hakkında da bu usulün tatbik edilmesi temenni olunmak· 
tadır. Bu münasebetle Haydarpaşa hamallarının bir arada çektir .. 
diğimiz bir resmini dercediyoruz. 

liğide terfi edenler : Kemalettin 
Bey Giresun. 

Harita kaymakamlağına terfi 
edenler: Fuat Aksaray, Feri dun 
Eskizagra, Eyüp Kumkapı, Hüs
nü Beşiktaş B. ler. 

Harita binbaşılığma terfi eden· 
ler: Ahmet Nevşehir, Hulki Har
put, Niyazi Çanakkale, irfan ls
tanbul, Fehmi Trabıon, Nazif 
Küçükayasofya, Beyler. 

Harita yüzbaşıhğına terfi eden
ler: Cemal Manastır, Abdullalı 
Edirnekapı, Rufi İstanbul, Kadri, 

SUADIYE PLAJINDA 
Önümüzdeki perşembe Akıa

mı Suadiyo plijmda verileceği 
ilan edilen artistler balosunun 
programı tesbit edilmiştir. Raşit 
Rıza ve arkadaşları, Leman Ek
rem Hanımın konseri, milkemmel 
bir caz ve varyete vardır. Baloya 
Erkanı matbuat ve güzide aileler 
davet edilmiştir. 

Tırhale Şükrü İstanbul, Cemal 
lstanbul, F ahrettin lstanbut, Sa· 
llm Drama, Muhittin lstanbul 
Beyler. 

(Listenin mütebaki k11mını yan• 
neşredlyoruL) 



Bir Hırsızın Başından Geçen Vak'a/ar: 
Jluhurlrf ! 

Arnold Gaıop•n 
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Kıymetli Bir Lugat Kitabı - Mühim Bir Kartvizit - Acaba Bu Adam Kimdi?
Bir Sürpriz - Gazeteler Maceradan Bahsediyordu - Şato Hadisesi 

Evet, fakat ne suretle? Evim· 
de iyi kölO bir kasa 
yoktur ki, içine saklayayım. 
Çaresiz bu parayı muhtelif lfı· 
aat kitaplarının yaprakları arasına 
ıerpiştirdim. Ve lügat kitaplarını 
da diğer kitaplar arasında kil· 
WphaDeaiP. rafına kaldırdım. Bir 
yangm felaketine uğramadıkça 
bu parayı kaybetmek tehlikesine 
maruz değildim, iylo ya lugat 
kitaplarının karıştırarak yaprak
larını arasına bakmak kimin ha· 
brına gelebilirdi? .. 

Bu ilk iş bittikten sonra ma· 
tanın önilne geçerek gaybubetim 
esnasında gelen zevatın bırak
bkları kartvizitlere bakmıya baş
ladım. İçlerinden biri: 

- Kontes de la Tour ismini 
taşıyordu. Bir diğeri de: 

Stafen Hlggon• 
Polis M!lfettişi 

Unvamnı bildiriyordu. 
Bu ikinci kart bilhassa nazara 

dikkatimi celbetti, kendi kendi
me düşllndilm : 

- Bu adam acaba benden 
.ıe istiyordu? Kanşık bir iş için 
yardım mı rica edecekti, yoksa 
hususi polis tahkikatı ile uğraş
mak istediğini ilan eden Con 
Reedin kim olduğunu anlamayı 

mı merak etmişti? 
Kokskombu çağırarak bu adam 

fıakkında biraz malümat istedim: 
- Size hiçbir şey söyledi mi? 

diye sordum. 

- Hayır, cevabını verdi, pek 
lAf etmesini ıever bir adama 
benzemiyordu. Sadece ne vakit 
avdet edeceğinizi sordu ve sizi 
bulamadığına canı sıkılmış ı&
rilnerek çıkıp gitti ? 

- Pekala, çekilebilirsin l 
~ 

Acaba bu Stefon Higgena 
kimdi ? Bu isim bana pek ya
bancı gelmiyordu amma, bir 
türlü de babrlıyamıyordum, her 
ne ise, elbette anlıyacaktım. 

* 
Ertesi sabah büyllk bir 

sUrpriz ile lcarşılaştım: Parisin 
blitün bfiyük gazeteleri Amerika· 
lanın şatosunda geçen maceradan 
bahsediyorlar ve bu arada benim 
ifa ettiğim rolü sitayişle yazı· 

yorlardı. Buna mukabil hırsız 
olarak tutulan Stanislas Rikovski 
çamurda sürükleniyordu, esasen 
zindan kaçkını bir adam olduğu 
iddia ediliyordu. 

Kendi hesabıma neşriyabn 
bu sonuncu kısmını faydadan 
hali görmedim: Filhakika Ame
rikalı kasasının soyuldağunu an· 
ladığı %aman elbette ilk iş olarak 
bu zindan kaçkınından şüphele· 
necekti. 

Zavallı Mister Çenser kansını 
çıldırasıya seviyordu. Fakat k~ 
rısmın da bir dostu vardı. 

Zavallı Mister Çenser bir de
tektife bütün saffetile bağlan· 

mışb, fakat detektif te onun 
kasasını soyarak sa vuşmuştu. 

Evet öyle! Fakat şurası da 
Yar ki bu detektif onu tehlikeli 
bir rakipten kurtarmışhr. Bu kur
tarış dört y6z yirmi dört hin 
frank pahasına da olsa yine kıy
metli bir iştir. 

Maamafih muhakemenin bu 
noktasında habrıma endişe vere· 
cek bir nokta geldi: Şimdi bu 
şato bAdisesi mahkemeye düşe-
cektir, bu itibarla benim şeha· 
delime lüzum görülecektir ve 
şahit sıfatile de hüviyetim soru
lacaktır. Hulasa ufukta fena ve 
tehlikeli ihtimaller mevcuttur. 

- Ne yapmalıyım? 
Bu dakika için bu ihtimaller 

üzerinde fazla durmak istemedim. 

* Hadisenin üzerinden tam üç 
gün geçmiş idi ki bir sabah Mister 
~~go Çenser çıkageldi, . telaş 
ıçmdeydı. Yazıhaneye girer gırmez 
ilk sözü: 

- Haberiniz yok, herif ka· 
samı soymanın ve içindekini al· 
manın yolunu bulmuş! 

(Arkası var) 

lstanbul DördUncU icra Me
murluğundanı Taınamlarını4 3300 
lira kıymet takdir edilen Şchreıninin· 
d.a Yenibahçode :Patmasultan mıı.hnlle· 
sında Sulukulc caudesiııdo Koltuk so
kağında eski 81, 81, 1, 3 YO yeni 8;) 
numaralarla. murakk:ıın maa kulübe 
ve bostan kuyuyu ha' i bostan yorilo 
üç kıt'a arsanın tam:ı.mları açık art-
tırınıya vazedilmit olup 15 eyHH 932 
tarihinde şartnamesi divanhaneye ta
lik od lerek 29 eylfıl · gs:.? tarihine 
mUen.dif parş{}mbo günü saat ı,ı ton 
16 ~ a ka<lnr İstanbul dördihı eti icra 

üte aidin Ey am Ve Aramil 

lf 

Kız: ve erkek 

AMELİ HAYAT 
TİCARET LİSESİ 

İstanbul, Cağaloğlu - T e~efon 23630 
Amelt Dayat mektebi Maarif Yekflletiııin tasdikino iktiran cdcr<'k 

2 devreli Ticaret Lisesi olmuştur. 
Orta kısınma: 1~"e:~:t!~r Lise kısınma: 0:;::r::~~!? kabul edilir. 

AMELi HA YAT TİCARET LiSESİ 
Memleketin iktı~adi ve ticari aabaaında en muvaffak unıurları yetiş

tirmekte devam etmek için liınn ve meslek derslerıne son derece 
kıymet vermiştir. Mckt~bin yeni derecesine göre mczunlan ali ticaret 

tahsiline devam edebilirler. 
Kayıt muamelesine 1 Eyluı'de başlanacaktır. Kayıt günleri: Cumartesi 
.. Paı:artcsi ve Perşe:nbc ı;aat IO dan 16 ya kadar 

. Çamlıca Kız 
dürlüğünden : 

Ortamektep Mü-

ikmal imtihanlnrile leyli ücrctU 
tesi günü başlanacaktır. 

talebe kaydına cylulün üçüncü Cumar-

Çocuk velilerinin ohemmiyetle nazar1 dikkatine: 
5 Eylül pazartesi gGodüz ve gece. 

Şehzadebaşı FERAH SİNEMADA 
Vefa, Kunı'k:q ıt ldmnn Yurdu tarafından wrtip edilen 

Muhteşem Sünnet Düğünü - Sabaha Kadar 
Tivatro-Bando- Hokkabaz- ince saz- Varyete - Cambaz 

MUAZZAM ve ZENGiN PROGRAM. 
Kayıt muamelesi de\•am ediyor. Sabah ve akşam yemekleri de 

dahil olduğu halde tekmil ücreti hitan yalnız iki liradır. 

dairesinde açık arttırma surotile sa· ı 
tılacaktır. 

Arttırma. ikincidir birinci arttırma· 
da on ziya.do lıeş yüz liraya talip 
çıkmıştır. 

Bu kere en ziyade arttırnuın UzG

rindo bırakılacaktı.,.. 

Ar ttırmıya iştirak için yUzdo yccli 
teminat akçesi alınır, mrıterakim vergi 
belediye, vakıf icarcsi müşteriye aittir. 

İcra ve 1füLs Kanununun 119 uncu 
maddesine tevfikan hakları tapu ei
cillorile sabit olmıyan ipotekli alacak· 
lılar ile diğer aH\kadaranın \'l' irtifak 

ş Tediye 

hakkı sahiplerinin bu haklarmı \o 
huırnsilo faiz vo masarifc dair olan 
iddialarını ill\n tarihinden itibaren 20 
gün içiodo evralu milsbitolorile bildir
nıelcri l~zıındır. 

Aksi halde hakları tapu İli lrrile 
sabit olmıyanlnr satış lıedolıııi 1 ı ay
la~tırılmasından hariç kalırlar. 

AHl.ka.darların işbu maddei kan ıııi· 
yo nhk!\ınıma göro te,·fiki 1.:ı.reketJ 

etmeleri ve daha fazla maltlınat al
mak isti yenlerin 932 46 do ~ .ı nuına· 
rnsile meınuriyotimiıe ıntıra~a:\tlan 

ih\n olunur. 

a··nıeri 
Eminönü Malmüdürlüğü Kadıköy Malmüdürlüğü 

Kadıköy hali 

Üsküdar r~almüdürlüğü 
Paşakapısı 

3-9-932 Cumartesi 
4 " Pazar 
6 " Pazartesi 
6 " Sah 
7 " Çarşamba 

8-9-932 Perşembe 
10 ,, Cumartesi 
11 ,, Pazar 
12 ,. Pazartesi 

3-9-932 CumartesJ 
4 

" 
Pazar 

ö " 
Paıartesı 

6 " 
Salı 

7 " 
Çarşamba 

8 " 
Perıembe 

10 " 
Cumartesi 

il 
" 

Pazar 

12 " Pazarresi 

13 Sah 

Beyazıt tediye mahalli : ~ultanahmet tediye mahallii 

&irinci gişe 

Askeri yetimleri 

1191 1290 
1291 1390 
t391 1490 
1491 1590 
1591 - ilA 

Askeri tekaütler} 
5681 5881 
fi882 6081 
6082 6281 
6282 ili 

ikinci gişe 

Mülkiye yetimleri 

544 640 
641 740 
741 840 
841 940 
941 - ila 

İlmiye 

Mülkiye tekaütleri 
3336 - 3476 

3477 - 3617 
3618 - ila 

ilmiye tekaütleri 

Birinci gişe 

Mülkiye yetimleri 

1 - 238 
239 - 466 
467 - 704 
705 - 942 
943 - ili 

Askeri tekaütleri 
5001 - 5160 
5161 - 5320 
5321 - 5480 
54Sı - ila 

İkinci gişe 

Asker yetimleri 

1 - 120 
121 - 240 
241 - 360 
361 - 500 
501 - ila 

Hidemab vataniye 

Mülkiye tekaütleri 
3001 - 3080 
3081 - 3200 
3201 - 3320 
3321 - ila 

Beyoğlu Malmüdürlüğü Beşiktaş Malmüdürlüğü 

Birinci glşo 

Askeriye yetimleri 

3000 - 3200 
3201 - 3400 
3401 - 3600 
3601 3800 
3801 - ita 

Askeri tekaütleri 
5001 - 5200 
5201 - 5400 
5401 5600 
5601 - ili 

Galatasaray tediye Kasımı::aşa A!<aretlerde Halk Fatih tediye mahalli 
mahalli Camiikebir Fırkasında 

Askeriye yetimleri Askeriye yetimleri Askeriye yetimleri 
1 210 4001 - 4200 1 260 

101 200 4201 - 4350 261 520 

221 420 4351 4500 521 ilA 
Mülkiye yetim. Mlilkiye yetimleri 
2001 - 2225 4501 4700 3001 3530 

Mülkiye ilmiye ~ytoau 

2226 - 2450 6001 - 6200 3531 3800 
Askeri tekaiit Askeri tekaüt Askeri tekaütleri 
1001 1250 5001 - 5200 1601 - 1874 

1201 1400 5201 - 5400 1875 - 2085 

1401 1600 5401 5600 2086 - 2285 
!r1ülkiye ve ilmiye 

tekaüdü 

3001 - 3225 5601 ila 2286 - il4 
Mülkiye tekaüt. Mülkiye tekaüt. 

3226 - 3450 6201 - ili 500J - ila 

Askeriye yetimleri 
l 200 

201 400 

401 600 

601 800 

801 1000 

1001 1146 
Mr. As. yetim. 
2341 - 1650 
Mülkiye eytam. 
6701 - 6900 

6901 - 7058 
Mr. Mü. eytam 
7767 - 7798 

2 Glşo 

Askeri tekaüt 
3501 - 3700 
3701 3900 

3901 4100 

4101 4282 
Mr. As, Tekaüt 
5463 - 6561 
Mülkı tekaüt 

8201 8400 

8401 8578 
Mr. Mü. Tekaü\ 
8960 - 9100 

ilmiye 

9801 - 9953 

Avans 

ikinci glşo 

Mülkiye yetimleri 

1 - 120 
121 - 240 
241 360 
361 480 
481 ila 

Birinci g(fe 

Askeriye yetimleri 

2000 - 2280 
2281 - 2560 
2561 - 2840 
2841 - 3120 
3121 - ila 

Mülkiye tekaütleri Askeri tekaütleri 
1500 - 1700 1 1 225 
1701 - 1900 226 - 449 
1901 - ila 450 - 750 
İlmiye tekaüt 751 - ili 
ve yetimleri ve ilmiye 

Fatih Malmüdürlüğü 

Samatya tediye mahalli 
1 Gişe 2 Gişe 

Askeri yetimleri Askeri tekaüt 
l 147 1350 4283 - 4500 
1351 1550 4501 - 4700 

1551 1750 

1751 1942 
Mü. ryetimleri 
7059 7250 

7251 7390 

4701 - 4900 

4901 - 5074 
Mülkı tekaütleri 
8579 - 8750 

8751 - 8956 

ikinci gi1c 

Mülkiye yetimleri 

5000 - 5120 
5121 - 5240 
5241 - 5360 
5361 5489 
5490 - ilti 

Mülkiye tekaütler 
4000 - 4100 
4I01 4200 
4201 4300 
4301 ita 

Eytlr tediye mahal' 

Ocftcrdardn 

Askeri yetimleı 
1943 - 2150 
2151 - 2340 

Mülkiye yetimler( 

7391 7600 

7601 7766 
Askeri tekaütlerl 

5075 - 5200 

5201 - 5.126 

5327 - ilA 

1 - Zat maqları sahipleri muayyeu günlerde gişelere müracaatla maqlarını &lmalan lazımdır. Aksi takdirde lstihkaklan umum tediyatın hitamında Yerilecektlr. 

2 - . Sarraflann Ticaret Müdürlüiünün mezuniyet vesikasını ibraz etmeleri lazımdır. 
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Nlfentafında lr•mvay caddesinde .._ ____________ .. 

Leyli Mabeylnclllk ve Şekayık sekajiında Halll Rlfat P•· konaklarında Nehari 

Şişli Ana - İl k 
Orta - Lise 
sını fları 

Kayıt muamelesi: H'!rgün 
kız ve erkek 

Erkek 

erakki Lisesi Fr•::·:~~~;~~~zce " 
• 

10 d an 17 ye kadar Halil Rifat Pş. konağında yapılır. Ayrı ayrı binalarda 
beye mahsus Jeyll teşkildh mevcuttur. Leyli ve nehari tale 

Ü cretlerinde mühim tenzilU yapılmıştır. K 
.ız 

Tall matname gönderillr. Telefon B. O. 2517 ~-----_ .. ._ ___ .. 

11~ ............ , .................................. __ Dr. HORHORUNİ 

Ağustoı 30 

Sinir 
bozukluk
larından 

mütevellit 
başağrılarında derhal 1 - 2 • Ziihrovt vo Bevli ha~talıkla.r te<l :.ı.v~i 

h:ınesi · Beyoğl u .:\l ıılonruj yanınd.ı ~' /J . 

Çikolatacılar 

Bonboncular 

Şekerlemeciler! 

Etlketlerlnlzl, 

kutularınızı • 

renk11 artist 

ikramiye ku· 

p o n 1 a r ı n ızı 

Avrupadan 

farksız yaptı· 

rablflrslnfz. 

T elefo n: 

23969 

• 

'l.anıbak sokak No. 4 1. 

DEUTSCHE ORIENTBANK 
Tuis Tarihi 1906 

Merkezi : Be r l i n 

Türkiye Şubeleri : 

lstanbul, lzmir 

Galata Tel: B. O. 247-248-984 
Istanbul .. 
Deposu ,, 

24410 

23227 

Her nev 1 

banka muamelatı 

Aspirin tableti alın ız . Ağ r r 1 ar (J ~ 

sür•atle ve muhakkak zail olur. ((t'ıı, 
TAKLiTLERDEN SAKININIZ! Ô 

• ISRARLA 

b~~~y 
~ı~ 

Sl-DO-RON 
PERTEV 

l 
KOLAY BiR HAZIM TEMiN EDER. 1 °MAZON TUZU,, ndanınemnun kalınıyanla.ra Bahçe- B Q N Q 

MAZON MEYVA Tuzu Mide , 0 Barsakları ağrı vorıııulloıı teıııi'l.ler. ( kapıd ıı. lş Bankası arkasııı<l:ı. MAZON BOTTON m-
i BASURU kökünden keser. I c·cza d eposundan bodoli iade l'dilir. MAZON ismine 1 ~hr ve satar. Sirkeci, Liman 

t;ı:ıını latif ve zevkle iç ile bili r hir ~a'l.oı ~uyu verir. dikkat ediniz. Bilyilk şi~esi 100 kuru,. ~Han 27 numarada Yardım 
~~~~=-=======~============================= .. evi Tel. 22114---• 

Bedava Biçki ve dikiş 
dersi almak isterseniz Naumann Makinaları Şirketi Biçki Yurduna müracaat ediniz. 

GALATA VOYVODA 19-21 

r \'•l•nbul M•~~~~~~::.~~~~}.!~.~"'''' ,,.mJ 
iatedlğiııden an:u edenler, Ankara: P. K. 186 Madam A. Firtınana müracaat 

Şirketi . Ha yriyeden: 
Salacak hattına ait olup hazfedilmiş olan gece seferlerile 

188, 190, 484 ve 486 numaralı seferler bugünden itibaren ilanı 
a here kadar kemafissabık icra olunacaktır . 

Galatasaray Lisesi Müdürlüğünden: 
Kayit ve kabul eski talebeden İstanbulda bulunan leyli mecca

nilerin 27 Ağustos 1932 Cumartesi gününden ve taşradaki mecca· 
nilerle umum leyli v~ nehari talebenin 1 Eylul perşembe gününden 
itibaren kayitlerinin t ecdidine başlanılacak ve bu muamele 5 Eylül 
pazartesi g ününe kadar devam edecektir. Tecdidi kayit ancak 
ücretin verilmesile kabil olabilecek; muayyen müddetin hitamından 
sonra kayitlerini tecdit ettirmiyen talebenin yerine yeni talebe alı
nacak ve yerleri kapanacaktır. Yeni talebe namzet kayit muamele
sine 5 Eylul 1932 pazartesi günü nihayet verilecek; bu tarihten 
sonra yeni talebenin duhul imtihanlarile kat'i kabullerine müteallik 
muamele yapılacaktır. 

Bu sene nehari almmıyacaktır. 
İmtihanlar umum sınıf ikmal ve mazeret imtibanlarile Eyliil me· 

ıuniyeti imtihanları Eyliilün beşinci pazartesi gününden on yedinci 
Cumartesi gününe kadar devam edecektir. 

İmtihanlarla alakası olmıyan talebenin · tedrisata başlamazdan 
evvel mektepte ibate ve iaşelerine imkan yoktur. 

Ücretler ilk kısım talebesi için 275, orta, lise ve ihzari ve tica
ret kısmı talebesi için 300 liradır. 

Taksitler üç müsavi taksitte alınacaktır. Birinci taksit kaydi 
müteakip, ikinci 1. inci KAnun, ilçUncü Mart başındadır. 

lkind ve üçüncü taksitler azami on gün imhal edilebilir. Bu 
mUddet zarfında taksitini vermiyecek talebenin mektebe nehari 
olarak dahi devamına kanunen imkan yoktur. 
Kaydını ilk taksitte Jeyll olarak yaptırmış olan talebenin 

ikinci veya üçüncU taksitler zamanlarında her ne sebeple olursa 
olsun kaydı nehariye tahvil edilemez. 

Birkaç kardeş leyli ilcretli olarak devam edecek olur ve kardeş 
olduklarını bulundukları mahal meclisi idarelerinden musaddak 
kardeş mazbatası ile tevsik ederlerse birincinin ücreti tam ikinci
s inin ücreti yüzde 15 üçüncünün ücreti yüzde 20 tenzilAta tabidir . 

l 452 numaralı kanunun yedinci ve daha aşağı derecelerine te
kabül eden mikt&rlarda maaş alan Devlet memurlarının çocukları 
pederlerinin bu vaziyetlerini resmi bir vesika ile tevsik edecek 
olurlarsa ücretlerinden yüzde 10 tenzilat yapılacaktır. Bu vesikanın 
her taksitte tecdidi ıarttır. 

•Yelkenci ve Sadıkzade 
Miittehit Vapurları 

1 Eylalden itibaren Karadeniz hattına her hafta 

Pazar, Salı, Perşembe 
Günleri olarak Uç posta yapılacaktır. 

1 E ylOlden itibaren on l beş gUn zarfında 
hareket edecek vapurlar: 

1 Eylül Perşembe Dumlupınarll 11 Eylül Pazar SAKARYA 
4 ,, Pazar ERZU.RUM ! 13 , , Salt SAMSUN 
6 , , Sah INONO ; 15 Persembe DumluPmar 
8 ,, Perşembe VATAN " ' 

--.:.--------------... p AZAR ve SALI 1 PERŞEMBE 
Postalan Postaları 

BiZlye BOPlye 
kadar giderler • 

Fazla tafsilat için Sirkecide Y clkend Hanında Yelkenci vapurları 
acentalığma Telefon 21515 veya Sirkecide Meymenet 

Hanında Sadık Zade acentahğına Telefon 22134 

Kız 

Müracaat edilmesi 4 

FEYZiATi LiSESi 
BO~AZIÇI • ARNAVUTKÖY - ÇIFTESARA YLAR 

Ana a1nlfı - ilk kısım - Orta ve lise smıfları 

kayit muamelesine başlanmıştır. 

Erkek 

Cumartesi, Pazartesi ve Çarşamba günleri saat 10 dan 
18 e kadar müracaat kabul edilir. 

; .! . ' ... . 1.... .. .• ·;;:-:ı- Telefon : Bebek 210 _ .. . . ,. ·••• f • ._::' 

- -----------·------~---------1!!111-••. Kız ve erkek - Leyli ve nehari ·------111!1 
İSTİKLAL LİSESİ 
İlk, Orta ve Lise kısımlarını havidir. 

Bütün ıınıfları mevcuttur. 

Kayıt muametesine başlanmıştlr 
Cumartesi, Paxarteıi, Çarşamba günleri saat 10 dan 18 • 

kadar milracaat olunabilir. 

Şehzadebaşı Polis merkezi arkasında 
.. _________ ._ Telefoa 22534 

lstanbul DördUncU icra m• 
murl . §undan: Tamamına kırk bet 
bin yUı ye tmiı dllrt lira kıymet tak· 
dir edilen latan bul da. Ha liç. fenerin de 
Abdisubat ı mahallesinin Fener cadde-

inde a tik 3:34 !"ll34 mükerrer, 336 mü
ke r rer, a3G ınUkerrer, 836 mtıkcrrer, 

cedit 302, 304, 30G 308 No. tarla mu· 
rak kam mağazalara m n, tomil elyevm 
İstanbul Çeltik fabrikasının ah, ap 
sağlam ir-ıkel e~indon ınaad::ı umum 
ıuosahası Lin ikt yOı doksan dört 
ıııotre murabbaı olup bundan iki kat-
lının çatısından maadası tam k!irgir 
iki yüz kırk bi r metro murabbaı ; ve 
bir katlının ~atısı ahşap 828 metro 
murabba ı, ve üstü musakkaf mukad
dema rıhtım maha lli ve ahşap ambar 
kısmı iki yilz yirmi beş metro murab
bmdır. Fabrikanın i~inde binaya mer
but olan hnşaptan gayrisi l.ıütiln alAt 
vo edevat vo ahşap takımlar rıhtım 
mahaliudoki musakkaf kısmı galvanizli 
saçlar milstecir Vahap ıadc biraderlo-
ro aittir. 1/10 Nisa.ıı D32 tarihine ka· 
.dar bir senelik bedeli i c:ı.rı ol:ı.n dör t 
IJiıı sokiz yilz lira tamamen vorilmit 
vo ın Usocccluir. Kiranın bin iki yilz 
lirası fabrikanın tamiratına vo mUto-
baki üç bin al tı yilz liras ı ilı;fincU vo 
dörd ilnc ü derecede ipot ok sahibi lsak 
ll:ısaıt ı:rendiye vorilmi9tir. 

Mon.ulıahs fabrikanın ta.maını nçık 

arttırııııya vazoclilırıiş olup 10 Nisan 
!182 tarilıindo ı;artıı:mıcsl divanhanoye 
talik cılilorck 26 C} lUl ü32 pazar tesi 
••fln ı i l stanlıu l DiirdllncU lcra dairesi-
"' ııe aç ık arttırma sııretilo satılacaktır. 

Arttırıııa ikincidir . Bir inci arttırmada 
yirmi lıe~ bin lira) a. mUşteri çıkm1ştı r . 

Uu krrru en çok ıırttıranın ilzerine 
bırak ı!:Lcaktır. A rttırın ıyıı i9tirak için 
% 7 tonıinat akçesi alınır. ~lUtorakim 

Yergi, boh•ıliye, \0akıf icar o.:ı i ıııüı:teri

ve aittir. l crrı 'e lflAs kanununun 
1 19 ııııcu ııınddesino tovfiknrı hakları 
tapu sirillorilo sa.bit olmıyan ipotekll 
alacnklı l .tr ile diğer aHtkadaranın ve 
i rlifılk hakkı sahip lor i nl ıı l.ıu hakların ı 

ve lı nsusile faiz 'o masarif o dair olan 
idclial:ı.rını ilA.n tarihinuon itibaren 20 
giin içinde evrakı ınüslıitolcrile bildir
meleri H\zıın<lır. Ak si haltlo haklan 
tapu si<:illorilo sabit olmıyanlar satıı 
b ed elinin p:ıylnşıııasıııılan hariç kalır· 

lar. ı\liık:ıd;ırların i 'l.ıu ıııaddoi kamı· 
niye ahkam ı ııa göre hareket etmeler i 
ve daha fazl:ı. malfımnt almaK ist iyon· 
lerin UB~ :;ı dosra ııuınarasile ınem u
r iyetimizo mür acaatları ila.n o lunur. 

Son Posta Matbaa•ı 

Sahibi: Ati Ebena 
NcfC'lrat MGdtrac Halil Ladi 


