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K şı öı··m Si 
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Açtı ar 
Berlin, 13 ( Hususi ) - Alman 

zabıtası gece yarısı ani bir şekil-
de telakki ettiği emir üzerine 
ikinci defa olarak memleketin 
bütün geçit yollarını kesmiş 
alelümum nakil vasıtaları ile 
eyahat edenler üzerinde tetki

kat yapmiş, ayni zamanda da 
otel, pansiyon ve mefruş daire 
gibi yerlerde oturan herkesin 
hüviyetini tesbit etmiştir. Neti
cede vesika ibraz edemiyen, 
yahut Uzerinde şilpheli, yahut 
ta anlaşılmaz şekilde yazılmıt 
evrak taşıyan ne kadar adama 
tesadüf edildi ise hepisi de tev
kif edilerek üsera garnizonuna 
gönderilmiştir. Ani olarak ittihaz 
ve tatbik edilen bu emrin sebebi 
komünistler tarafından iktidar 
nıevkiinde bulunan hükumete 
Larş vasi mikyasta • bir sukast 
hazırlandığı hakkında zabıta tara
fından bazı malümat alınmış ve 
vesaik bulunmuş olmasıdır. 

Yapılan umumi araştırma es· 
nasında tutulan eşhasın verdik
leri lf ad ile Üzerlerinde bulun .. n 
evrak bu malumatın epiyce ge
niş mikyasta doğru olduğunu 
göstermektedir. 

Milliyetperver gazetelerin bu 
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Almanyada umumı milligetpuver 
propcgandAsını idare• eden Göbels 

sabah y zdıkları makalelere na
zaran Alman komünistleri hükü
mete karşı bir ölUm müc~delcsi 
açmışlardır, fakat hükumetin al
dığı ve alacağı tedbirler o dere-
ce şiddetlidir ki muvaffak olabil
melerinin en küçük bir ihtimali 
bile mevcut değildir. Gazetelerin 

mütaleaları şu elimle .ile hulas 
edilebilir : 

- iktidar mevkiinde milliyet
perver fırka vardır ve bu fırka 
Almanyayı bugünkü zayıf mev
kiinden eski şevketli mevkiine 
çıkanncıya kadar hükumeti elin
de tutacaktır. 

Berlin, 12 ( A. A.) - Dün 
gece zabıta tarafından yeni bir 
araştırma yapılmış yine birçok 
komünist tutulmuş ve gizli yazılar 
ele geçirilmiştir. 

Covti ajansının bir tebliğinde 
bildirildiğine göre bu komünist
lerden biri kaçmak istediği sırada 
yaralanmış, bir diğeri de duvar-

ı lardan birine " Kahrolsun Hitler, 
Kızıl cephe hala yaşıyor •• sözle
lerini yazarken yakalanmıştır. 
Bade'de Pforzhein'de evlerinde 
patlatıcı maddeler bulundurmakla 
zan altına alınan sekiz komünist 
tutulmuştur. • 

Brisgan' de bulunan F riburg' de 
da bir kom.ünist kurye yakalan
uuştır. Bu dam B lt''de çıkan 
bir komünist gaz t siı gizlice 
yazı göndermekle zon altına alın
mıştır. 

Manheim ve Karlsruhe'de de 
birçok komünist yakalanmıştır. 

r · yo Bergamayı Ziya re- Türk - Alman 

Ç 
Mukavelesi 

ok Memnun Kaldı Alman Gazeteleri Muka-ti e 
B ı .

1 
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. K . velegi Faydalı Buluyorlar yne MJ e 8 ) a 0SY8 JSt ODgreSI Berlin _12 (Hususi) - Yeni Türk -

S f 
'd A Jd Alman tıcaret mukavelesinin akdi o ya a çı 1 münnıabetile gazeteler hararetli neş-

riyatta bulunmaktadırlar. Bu arada 
La Koreıpondans Diplomatik Politik 

Herigo'nun Bergamayı 

F' Bergama, ( Hususi ) - Sabık 

8ransız Başvekili M. Heriyo'nun 
t ergama harabelerindeki tetkika-
ını telgrafla_ bildirmiştim. Eski 

dserlere karşı derin bir alaka 
uyan Fransız devlet adamına 

Vali, Fırka Reisi ve birçok zevat 
r~~akat etmekte idi. Bu ziyarette 
dunyanm en meşhur ve eski 
sıhhat yurdu olan Eskülap ha
rabeleri gezildi. 

. M. !ieriyo burada yapılan ye
m hafrıyata karşı büyük bir ala-
ka gösterdi ve izahat rica etti. 
Bergama avukatlarından ve Al
man asarı atika enstitüsü azala
rı~dan Fehmi Bey, Bergama asarı 
•tıkaları hakkında tafsilat verdi .• 

ziyar•tinden bir intiba 
Bu meyanda müverrih Şarl Te
ksiye 'nln ikinci Sultan Mahmut 
zamanında Bergama Akropolunda 
yaptığı hafriyatı bildirdi. 

Geç vakte kadar Bergama 
harabelerinde kalan Heriyo bu
radan Akropolu görmek paha· 
sına aç ~bile kalacağını söyli~erek 
Akropola gitmekte ısrar etti. Ve 
otomobillerle Akropola gidilerek 
tetkikatta bulundu. 

M. Heriyo, avukat Fehmi Be
yin evinde verilen ziyafetten son
ra çok miitehassis olduğunu söy
Jiyerek şehrimizden ayrıldı. 

Radikal [Sosyalist Kongresi 
Sofya 12 - lRadikal-Demok .. 

rat Birliiinin dokuzuncu kongtesi 

Allemand gazetesi diyor ki: 
CelAI Bey Türkiyenin muhtaç ol

duğu eşyanın en büyük ve en mühim 
kısmını şimdiye kadar Almanyadan 
almıf olduğunu ve ileride de bunun 
bittabi böyle olacağını ıöylerniıtir. 

Salahiyettar bir membadan yapılan 
bu derece müsbet beyanat Alman
ynda tesir yapmaktan vf iki memle
ket arasmdaki umumi münasebat 
üzerinde çok müsait bir tarzda ken
disini hissettirmekten hali kalmıya• 
cakbr. 

Raystag Yangım Davası 
Laypzig 12 - Eylul sonunda Ra .. 

ylştag yangını daviıının rilyetine 
baılanacaktır. Muhakemenin yapıla. 
cağı gün, 18 eylülden ııonra kararlnş
tırılııcaktır. 

Diğer taraftan Layipıig muhake-
mesi bu yangın hakkında bazı veıl
kalara .sahip olduklannı yahut beya
natta bulunabileceklerini gazetelerde 
bildirmit. olan ki!°s~l~re bl.rer mektup 
göndermış, kendılcrını ıahıtlik etmiye 
çağırmıştır. 

bugün açılm~ktadır. Kongreye 
Almanya, lngıltere, Danimarka, 
Fransa, Yunanistan, Hollanda, 
Lehistan, Türkiye ve Bulgaristan 
murahhaslan iştirak etmektedir. 
Eski Fransız Başvekili M. Heriyo 
yanında ayan ve meb'usan aza
sından bir grup olduJu halde 
bugün öğle üzeri Sofya ya gele-
cektir. 

Başvekil İsmet Paşa 
Hz.nin Ankaradan şehri
mize geldiğini dün ha
ber vermiştik. Baıvekil 
Paşa dUn Pendikte tre -
den inmiş, şehrimizdeki 
vekillerle, hllkfımet e~ 
kanı, müderrisler, meb
uslar ve sair zevat tara
fından karşılanmıştır. Bu 
esnada Reisicümhur Hı. 
nin yatlan da Umandan 
uzakta bekliyordu. Gazi 
Hazretleri de yatta bu .. 

lunuyorlardı. Başvekil 
Paşa Pendikte trenden 

iner inmez bir motor 
binerek yata gitmişler-

dir. Yat doğruca Y lo
v ya gitmiştir. 

Yukandaki resimlerde B ıvekil Paş nın iıtikb l mer simine 
ait iki intiba görünmektedir. 

Bir ·izdivaç T e eh hüsün ün 
Doğurduğu F ac · a 

Malatya ( Hususi ) - Zevaye mahallesinde tüyler ürpertici bir 
cinayet olmuş, bir aık ve izdivaç meselesinden bir ana ile bir 
oğul birbiri arkasına öldürülmüıtür. Hadise şöyle olmuştur: 

Mehmet isminde bir delikanlı, Muhittin Efendinin kızı Emiş 
ile üç seneden beri nişanlı imiş. Fakat f akırü zaruret yüzünden 
birtürlü evlenememişlerdir. Bunun üzerine Muhittin de kızını bir 
başkasına vermek istem ittir. 

Mehmet bunu haber alır almaz, Emiş'e koşmuş. vaziyeti 
anlatmış ve nişanlısile birlikte Malatyaya kaçmıştır. iki nişanlı 
Belediyeye müracaat etmişler ve nikahlarını kıydırmak üzere bir 
randevu almışlardır. 

Bir iki gün sonra Mehmet, anası Ayş ile ni anhsımn y nına 
giderlerken yolda önlerine nişanlısının amcası Hakkı çıkmıştır 
Hakkı, ana ile oğula hiç bir şey söylememiş, onlarla tatla tu.tl; 
konuşmuş ve bu suretle onlara tenha bir yere sürükledikten onr 
hem Ayşeyi ve hem Mehmedi öldllrerek kaçmıştır. Bu cinayette 
p rmağı olduğu zannedilen Emiş'in babası Muhiddin yakalanmıştr. 

Dün Defterdarlıkta, i tanb Defterdarı Must f B l · · 
1 d bir • ti ı a a ey n rıhaseti 

a tm a ıç ma yapı mışbr. Bu. toplantıda bı'r ınıd · · · t ki' k 1 ' ey en ıtı aren 
!11en~e ~ev ıne geçece olan stanbul maliye teşkilatı hakkında 
ıhzarı muzakereler yapılmıştır Ayni zamanda b 1 • 
t k'l"tt 1 akl 'f · azı memur ann yem 
eş ı a a a ac arı vazı eler de tesbit edilmı'şti 1 t' b ·· d 

d d"l kt' B · . r. ç ımaa ugun e 
evam e ı ece ır. u ıçbmalarda Adana D ft d Ab'd' s 

D f d T 1
.. , e er arı ı ın, am· 

aun e ter arı a at, Beyog" lu Defterdarı Al' Ri A k O ft d S ı· M ı· M · . 1 za, n ara e er-
an a ı~, . a ıye Ufettışi Şevket Beyler de hazır bulunmaktadır• 

lar. Resmımız toplantıya ait bir intibaı göstermektediı. 
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[H.,~k-ın __ S_e_~~J~------~~.-L----------.---------------
Zührevi Hastalıklar 

Mütehassısı 
Şehrimize gelen bir mülahaı
aıs, .zülırevi ihastallldarm kor
ikun_ç bir §el'il ıa.'ldı!,.'1111 ~ azıy:or. 
Sıhhiye müdiir1üf,rtl de bu mu
taleayı 1asvip ıetmeJdedir. lBu 
hususta halkımız diyor ki: 

::>.adık lBey (Mütekait zal>t türhe 
Adana kıraatlıaneaj) 

- Bana kalır.sa İstanbu1h .fUht ad
ııtır. T.alimatnameye uyıun imar.e-
tleri rôrültniyen ıkadınlu :toplu 

laulunduklan :v~ler.den ~ikarilıp .atı
ıyorlar. Bunlar ııma'ha1le .anilanna 
adar girerek ıtem'iz ~:v.leri iut~orlar. 
Aihf tahripkar ıbir ıhutah'kbr« Bunu 
&tun maoasiJe mcnctmiye p'lıpıa

cnu. linmdır. 

* ı .. j Hey <r renk 'Y is ta ~ on cad-
& j 5)1 

- F uhş ~byor. deni or. :İııaaıı 
lher gece Beyoğ u cadde,·nde :ve Di-

:aoyo1undaki boyalı manliilclan gör
dükçe bu hükmün doğru o1duğuna 

ıinana~atı ge1iyor:. HaTa kanuıdıktan 
ısonr.a Şeh'P.adebqından ıve D.iv.anyo
lundan insan re!: kasını, hemşin:si:nj ve 
{,ocuğunu geçirirken biru sıkılıyorf 
ahlaki duygulan rencide oluyor4 Za.l 

tamu uygu~z mahliildann böj.le 
ı»mumi caddelerde lkendilerin'i t.efhir 
dmelerine maoi olsa çok ıiyi eder. 

* ( adi Bey Fatih Çe.rsam a cad 
d 1 29 ) 

- Fub§ ç.ok ıfena bir tqdir4 if-e
llasü1 kudretimizi kıru, 1halbuki bizim 
fOk fazla nüfusa ihtiyacımız: ıvan1ır. 
lktiıadi buhr.amn ba:ı:ı .. , 'kadın'Jan 
(cena yollara s-evkettiti abul edilebilir. 
Fakat bunlar bir ı1okakta bir ıevde 
ilıapseditirlerıe ı:ararlan tahdit edil
ımiş olur. Umumi evler.den ıpbnlao 
lbaı:ı kadınlar temiz maha'lleleftle 
ırasdevü evleri l)'apıyorlar lkoatro'lsw;
luk JÜZünden gen~ler hasta1ık .ah
,.o.r:lar. 

24 Saatin 
Hadiseleri 

~1ar.angoz Abdullah isminde 
biri köprüdeki Sulh. gişesini kıra
rak gazete bayii lbrahim efen
diye alt gazeteleri çalarken 
y akalanmlştır. 

lf- Sahlkah Keci Nuri Sirke
cide Sami ve Fuat Efendiler.in 
odalarından 87 lira ile 'bır elbise 
çalarken yakalanmıştır. 

lf- Reca isminde biri Yenika
pıda Ar.am isminde birinin 26 
lir.asım çallilll :ve yalcalanml§br. 

lf- Cihangirde Güaeşli apart-
manda oturan Madam Ojeni, kapı· 
a Mahmudun 20 Urasuu çaldığını 
iddia ederek kar.kola mııracaat 
e.tmişür. 

>f Balakçı Şevket, Pangaltıda 
BoğC»1U1 meyhanesinde ıiçtij'i r.ı
kmm parasmı vermek öte~ 
v~ me}'iıaneain camlanw kumış
br. 

Jf Evvelki geoe Fatihte aiJalı 
ara,brması yapdmı1, birçok ikim
-sderin &erinde t.&tttuaası mem
Jl U silah bulunmuş ve musadere 
edilmiştir. 

1tf Vatman Saidia 7f e 
rah arabası Samatyada kcwblr 
yiWiaden. tulupr.Jlf ırc .ciadiiriil
müştür. 

Vapurcular Arasındaki ihtilaf . - -------

1 ki Parti De A~ Ayrı Birer Nizam-
name Yaptılar lhtilif Halledilemedi 

IBir an--·•- ..:ı __ :z -''- h 
U1W1 .ucw postacwğmm in İsar altına 

a1ımbg. a1iinıdm. Bu husustaki kanun Türk 
de vapurcular arasından seçilmesi tekarrür etmiştir. 

~~ da .~i zamanda :v.apt1r !iŞletmek 
~e'fini werdiğiaden v~ur.cular -biT anonim 
~keı teş~üne ıçabpıa.ktadırlar. Ancak şirketiD 
mır.amnamesı, müdürii, • dare meclisi azaları .. zerin
de ıv.aP-'1'.cul~ . .arasında ıihtilif pkmış ve iki partinin 
te§ek'kiil. eitigı ğoriilniüŞtür. Birinci par.tinin baıında 
V.dkaaa zadeler., iikiııci parlinin başında da Sadık 
zadeler bulunmaktadır. 

İkiaci grup taraftarları ise, meclisi idare azala
nmı .m'iiessialere ayrılacak kaza~tan bir lıiase iile 
hakkıhuzur werilnıesini ve şirket müdürinılbı 'lbariçan 
seçilmesini ileri sürmüşlerdir.Müdür seçme hakkı da 
lktısal Vekili Celal Beye bırakılmaktadır. Bunların 
aijer bir itiru1arı da ıüzamnamenin ancak bitin 
vapurculann iştirakiJe yapılabileceği merkezindedir. 

Bu grup, idare meclisi azalarının sermaye 
miktarı sırasile ~eçilmesinde ısrar etmektedir. . 

Birinci gmpa dahil olaıllar, ir !kısım vapurcuları 
top'hyarak bir ıniuunname hazırlamışlardır. Bu nizam
namede ec'lisi .. da.re azaiannıa hem müessislik ve 
hem de meclisi idare azalığı için hisse almaları 
tesbit edilmiştir. Bundan bafka şirket müdürünün 

Bu itirazlar Iktısat Vekaletine aksetmiştir. lhti-
~afı haUetmek için avukat lsmail laa ve iş bankan 
umum müdür vekil Muammer Beylerden mürekkep 
bir hakem heyeti teşkil edilmiştir. Vapurcular ıdün 
öğleden evvel vapurcular birliğinde bir toplanış 
yapmışlardır. 

Lıınon KtraJt 
- --

11,i Sene Hapse 
Mahkôm Oldu 

17 Bin Lira Da Para 
Cezası Verecektir 

Gümrükten dört dlln sandık 
limon kaç.umakla mamun olan 
limon kıralı D"y.ama.ndi Efen<linin 
muhakemesi aün sel{ızinci .ihtisas 
mahkemesinde nihayet bulmuştur. 

Diyamandi 1Efendi ve ortağı 
VaJJıeti Efendiler ikişer ısene !hap· 
se,, ve Afyookarahisarında birer 
ısene meohw-i ikamete, 17 bin 
lira da para cezasına mahkfun ol.
muşlardır. Diyamandi Efendi ve 
ortağıle birlikte mahkemeye sev
lkedilmiş olan Refet, 1smail, Ali, 
Hasan, Mehmet Efencliler ber.aet 
etmişlerdir. · 

Evlenecekler ... ~ıkı 
Bir Kontrola 
T6:bi Tutulacak 

Sıhhat ve İçtimai Muavenet 
Vıekalefinden şehrimiz Sıhhat 

Müdürlüğüne gelen bir tamime 
göre, bundan .sonra evlenec.ek 
çiftler çok sıkı bir &ıhhi kontcola 
tabi tutuJacaklar<lır. -

Şimdiye kadar memleketimiz
de Jbusu.le gelen birçok ailevi 
hastal•kların önüne geçilmesini 
Jstiyen Vekalet, bu suretle evle
necek olanların kat'i raporlar 
d;ahiliode ıwisaade alabilecekle
riai bildirmiştir. 

Züt.rewi ha.stalddann f~tin
den korunmak :ve ınetdi ıvikaye 

d:mek pyemile yapı1an bu w.iaı-
dea sonra. evle.nme ınÜampame

ainia sarahati dahilinde biilaimet 
ta~aiae müracaat etm.iyemlıer 
tiddetle tecziye edilecdde.rdir. 

Bir 
Tele lif 
Her Sene Seçilecek Tale· 

Leyli Meccanmk 

Bu Sene Yüz Elli 
Talebe Alınacak 

be er ~ey~ha~e Çıkarı~~cak Müsabaka~uıtosun Son 
Maanf müfettişlerınden bırı ta- H ft d Aç I k 
f d h . a asın a ı aca ra ın an azırlanan hır rapor 

vekalete verilmek üzeredir. Bu Maarif Vekaleti tarafından bu 
raporda her sene muhtelif vilayet- sene Lise, Muallim mektebi ve 
!er.den alınacak onar talebenin diğ:r mekteplere 150 leyli, mec· 
A k d diw .• h. .:ı~ canı talebe alınacakl:ır. Memle-

n ara a ve ger mu ım V.1M1- ketin muhtelif mmtakalannda 
yetlerde gezdirilmesi ve .bunlara 
memleketin ılanıt.tırılması tememıi 
edilmektedir. Bu usul her şene 
tekrar edildiği takdirde genperin 
memleketin belli başlı yerlerini 
görmüş olacakları mevzubahs 
edilmektedir. 

'Sanayi Me1ltebi Talebe Alıyor 
İstanbul sanayi mektebine de 

'bir mikdar leyli !talebe alınacak
tır. Sanayi mektebine girmek 
1myen talebeler 17 ağustosa \:a
dar müracaat etmjş ı0lacaklardır. 
Sanayi mektebinin müsabaka im· 
tiham 20~ ağustosta açılacaktır. 
İmtihan komisyonuna Ma<!rif Mü· 
ıd6rii riyaset cdec:ıe.ktir. lstaubut 
Sanayi mektebine alınacak tale~ 

belerin tstanbul, Kocaeli, Zongul
..dak, Samsun, Ordu vilayetleri 
haJ.l<mdan olmalarJ lazımdır. 

Sarvahlara JcolarJdc 

ağustosun son haftamnda müsa
baka imtihanlan açılacak :ve mu-
affak olan talebe1er ıaraamdan 

150 talebe alınacakbr. İmtiı.aa
iara girmek istiyen talebeler Goi
nıdan doğruya Maarif Vekaletine 
müraçaat edeceklerdiT. Y.tmz 
ta1ipler sıhhat raporlarını maarif 
sıhhiyesinden alacaklardır. 

Mısırlı 
Gazeteciler 
Yarın Geliyor 

Yarın 'Ege vapurile Mısırdan 
ıehrimize Mısır gazeteci ft doktor
larından müteşekkil on kişilik bir 
seyyah grupu gelecektir. Heyete 
Mıtıır T iP F akiilt.Hi Reisi Ali llt
rahim Paşa reyaset etmektedir. 
Heyet arasında Mtmnn 'llleşhur 
ve büyük gazetelerinden Elehram, 
Elmukattam, Elbelağ, Eilıilil, Li-

Eskiden tranSit geçen sey- bede, Laburs Ejipsiyenin bqmu-
yahların pasaportları polisçe vize hamrleri ıve sahipleri nrdtr. Hey-
edildiği için seyyahlar biraz vakit et T ıuring lkuJiip, E.boba cemiyeti, 
kaybediyorlardı. C::imdi sevyalılar belediye ve fırka erkim •e Mat-

"" '.J buat r _;_eti tarafm&m :brp-vapur:da pasaportlanm polise Te- ~ .... &,. r.&-L"L-

rerek Prde istedikleri ..;.::ı..: gc- ı la.nacaktır. liuring bliip_, ım;.u.uua 
x.u.rı I Cemiyeti, lbelediye .e ILtbuat Ce-

zemlecelderdiT. BU lhaftadanberi I miyeti mısafirlere Dyafctler- ~e-
tatbik edilen bu karar üzerine ı ceklerdir. Heyet Aılbraya gidecektir 
dün şehTimize gelen Macar sey· Bu hafta ltalya bandıralı Ken-
yahlar akşam Beyazıtta kahve- ı te Vıerdi vapuriie şduimize (500) 
hanelere çıkarak geç vakte kadar seyyah gelecek ve iki p• 80IU'a 
oturmuşlardır. döneceklerdir. 

Ağustos 13 

l [ ?linll11 ~arih~ı-) 
İsmet Paşa Sıvasa 

Gidecek 
Sıvas, 12 - Sıvas- Erzuı:um hatta

nın .ilk .ray ferjlyah meruiaıinde ha
mr lla'lunmak azere ıBape'kil İsmet 
'Pafa eylül 'baflanğu:ında Sıvası teşrif 
edeceklerdir. 

Ç•Clilldart tlonune Kongres· 
Pariate toplanan ç_ocukları koruma 

ıkenrııecinin 36 milletin iftirakile de· 
vam eden topfantılan nihayet bul
mllflar. Bu kongrede Tiirkiye Maarif 
Vekaletinin murabbası doktor Nebil 
Bey tarafından tevdi edilen rapor, 
ıPek ziyade takdir .ohuımuı ve bil
huA .trahomlu çocuklara ait kısmı
nın Fransa Sıhhat nezaretile müstem
l~kit nezaretine ibliğı kararlaşmı~
trr. Türkiye 'Maarif Vekaletinin mü
~•aili doktor Nebil Bey, kongrenhı 

•.nnı lkomite auhtma intihap edil
mittir. 

Yerli Mallar Sergls1n de 
Beşinci yerli mallar sergisi dün de 

binlerce ki§İ tarafından gezılmiştir. 
Bu meyanda İnhisarlar ve Gümrük
lü Vekili Rana Bey, Macar sefiri 
M. 1-ahi :sergiyi xiyaret etmiŞlcr, bü
tü ıpav.İf.onları ;ayrı ayrd gezmİf
lerdir. 

Evkaf Maat Veriyor 
Evkaf Müdürlüğü perşembe gü

nündenberi hayrat hademeıinin tem
muz ücretlerini venniye başiamıştır. 
Y11nndan &onra -da memur1ann ağu .. 
to. maqlannı dağıtmıy.a ıbaşhya

caktır. 

Asaf Be~ Beraat Fiti 
Evinde ve yazıhanesinde ka· 

çak ~kmak tqı, cigara ve iskam
bil huıunduğu içia l 9 ~ numuah 
İlıtiaas mahkemesi.De verilerı Aaaf 
Beyin muhakemesi dün nihayet 
bulmuştur. Ve Asaf Bey beraet 
etmi:§tir. 

P-lyango TalUileri 

Tayyar~ piyaugoaunun b seferki 
kqic:le&inde Beyoğlunda oturan Ru• 
tüccarlarından Viladmir F1. 40 bin iira, 
Bostancıda Vükela caddesinde oturan 
Asım Beyle RejH lokantası sahibi 
'Meraş Tevfik Bey yirmiter bin lira, 
Kürekçiler.de •Ücellit Andirya Ef. 11 
l>in lir.a.' kazanm111ardır. 

ilk Ta.yareci Kadın Şerefine 
Vıecmi Beyin sivil pilot mek

tebinde muayyen tahsil dewesinı 
bitir.en Beariye Hanımın şerefine 
BelW gaı:inosunda bir kır balosu 
verilmiştir. Balo pek kalabalık 
otmuş ı.re çok eylenceli geçmiştir. 

Kaşların 
Muzipliği 

Bir yolcu beraberinde zdir:diji 6 
ıkllta c~plerinc doldararak Galata 
;ıiimrütiinden ıçlkarkea llnatlar onl
damaflardır. 

Bunun iizerine it meydana çı'kmı' 
7elca ~ümriik ıreaıini :vermekten 
brtabnak için kutlan Ga, bfuleri 
• 'l.ra:lup a&Vlfllllfbr· Kutlar, Hi
-.ayei Hayvanat cemiyetine sönfle• 
riJ-iftir. 

Son Postanın Resimli Hikagesi: Pazar Ola Hasan B. Digor Ki: 

i& • bq ae· ~ -· Çc:>culclıığun ıa.flı:iı ile ~eç-
J ti Hasa. Bey 

•.. Yıirmi he~ 

.atk ve .sew:la 
dırdım. 

ya~ıma 

)14>llannı 

kadar 
aşıa· 

... 25 yaşımdan sonra da hayatla 
mücadete ettim .. 'Şimdi yeıü 'H'lea
c1im,, a:rtdı:: y.aptlacak bir ~f kal
madı IAl'lllJON-. 

Ha&aa Bey - Nuıl kalmadı d09• 
t•m. şimdi karının moda iptilasile 

bo.t111mak var •. bu da hayatının ~onu
DA kadar devam eder. 



--Bir Lise Talebesinin ~ 
Bana 
Anlattıkları I 

----------------« Vekalet 
lise ve orta 
geçecektir. 

Üniversiteden sonra 
mekteplerin ıslahına 

Bütün dünyada talebenin mek
tep üzerinde kontrol ve mütalaa 
hakkı tanınmıya başlanmıştır. 
Çünkü mektebin muallim için 
değil talebe için kurulan bir 
möessese olduğu kanaati kuv· 
vetl enmiştir. 

Geçen gün liselerin ıslah edi
leceğini işiten bir talebe geldi. 
Bana liselerin ıslahı hakkındaki 
fikirlerini ve dertlerini s6yledi. 
Mektep meselesi talebe meselen 
ise bu talebeyi aiz de benim 
aibi Jutfen dinleyiniz. 

* Tahsil devresinde talebenin 
en fazla ürktüğü şey bakalorya-

Bakal orga dır. Bakalorya 

J . Tftrk mekteple
mtı/aanları rinde bir umacı-

dır. 
Bizde bakalorya, üç senelik 

bir devrede okutulan derslerin 
talebede bırakbğı umumi kültür, 
seviyesinin 6lçiistı olarak değil, 
her senenin derslerini aynen ez
berleyip ne dereceye kadar hıf
zettiklerini anlamak için yapılır. 

Bakaloryaya pecek bir tale
beye üç senelik malCımabm kafa
aanda toplamak için 15 ~lok 
bir zaman verilir. 
t Bu genç on bq ıecaini de bu 
on beş gilndüze katarak mnte
madiyen okur, mOtemadiyen ez
berler. Ezberlenen ıeyden ne ba
yır gelir? Bütün bu çalışmalar im
tihandan sonra knl kömür olur. 
Zaten mühim bir kısmı ela imti
lwıa ıirmedea uçmqtur. Bu ytb
dendir ki her ıene binlerce tale
benin ıındta kaldığım duyar ve 
okuruz. Bakalorya derdinden, 
11.hb~ati bozulan, Terem, menenjit 
il 1 hastalıklar kapan, canına 
kıyan ıençlerimiz az dejildir. 

* r--::U.~m-am_i _ Maalesef mekteP'" 
Kaıtar lerimizde biç kıy· 

-:_-~~--.J meti olmıyan bir 
fey de umumi kültilrdllr. 

Biz gazete, ilmi, edebi, içtimai 
nıevzularda kitap, makale oku
~ayız. Hayati ıeylerle meşgul 
0 mayız. Ders kitaplarını da 
İa~ece ıınıfı geçmek için ezber-
e.rız. Okuduğumuz her dersin 
l>ıze .. ancak o sene için lizım 
oldugunu düşünür " hayatta bu 
derslerin bana lüzumu yoktur d . " enz. 

Muallimlerimiz - ne yazık ki • 
talebenin kitaptan kafaıını kal
dırmamasını, ders harici hiç bir 
fey okumamasıni bir meziyet, bir 
t•lışkanbk telakki eder. Talebe 

u şekilde büyiir. Ona hayati 
~erhangi bir mevzudan bahsedin, 
aafasını imtihana çekin, memleket 
~evzularıodan sorun. Dünya bi
cliaelerini ne kadar bildiğini 
araşbnn; alacağınız cevap : 

k
- Ben talebeyim. Siyasi ola-

ca değilim. Şimdilik denimi 
bilirim dır" " . 
' ... !'!kılip gençlipden belde-
diıınız bu mudur? 

Bir ·Otomobil 
Parçalandı 

Şişli Tünel seferini yapan vat· 
nıan Şevkinin idaresindeki 127 
numaralı tramvay Tllnel istika
metimen gelmekte iken İstiklal 
caddesinde şoför T ahirin idare
aindeki 1290 No.lı otomobile arka
tarafmdan sür'atle çarparak üç 
metre kadar sürüklemiş ve kar
ııdan gelen diğer bir tramvaya 
çarptırarak parçalamıfbr. 

Nüfusça zayiat olmamıf, at• 
maa Şevki 7akalanmlfbr. 

SON PO-iTA 

Resimli Makale il Ölümden Korkmayınız a 

Birçoklan muayyen bir yaıa ııel· 
dikleri zaman, kendilerini hayabn 
•onuna ııelmif zannederler. Geırıeyi
verirler. Hayatla alakalan azalır. Her 
pn adeta ölümü beklerler. Bunlar 
Kendi kendilerine ölümü telkin edea 
zavallılardır. 

Ecnebilere dikkat ediniz, bizim 
arbk bayabn ıonu ıandıtımız, kendi
mizi koyverditimiz çatda onlar he
nüz zinde, ııhbatli, iradeli, kuvvetli 
inıanlardır. Çünkü kendllerini alüme 
hazırlamıyor, biliklı yapmak iıti· 
yorlar. 

Ölümden korkmayınız.. Kazaen 
vaki ölümlerden maada hiç kimae 
8Ulmün ne vakit ıelecejini bilemez.. 

Daimi bir hayata mazharmıtız 

gibi yaıamasını bilmek Jiumdır. 

• 
SON TELGRAF HABERLERi 

Bir Avuç Başak Yüzünden Bir 
Gencin Hayatı Söndürüldü 

Malatya, 13 (Husuıi) - Burada en kGçiik düıünceıizlik yüztinden bir cinayet olmuştur. 
kavga maalesef kanlı bir akibetle neticelenmekte K6y aialanndan Hacının hizmetkin Mustafa 
kızan bir adam hasmını öldllrmeyince hidew.i tarlada döğen stırerken Emine adh ihtiyar bir ka· 
teakin edememektedir. dua tarlaya ıelerek döktılen ba .. klan toplamak 

Bittabi bilgisizlik ve diitünememezlik yiizlin- iatemİf, Mustafa da kadını koğmqtur. 
den yapılan bu vak'alann herbiriainde en azdan Fakat kadın gitmemiı, Muatafa ile kavga etmiye 
iki aile yuvası yıkılmakta, bir ailenin babası batlallllf• bu gllrilltilyü oilu Mustafa duymuı, tar-
veya çocuğu mezara ptnrüllirken, öbir ailenin ba- laya plmit ve Hacının bizmetkirı Mustafa ya "anamı 
bası veya çocup da hapiabaneye sevkedilmekte neden kcmıyonun,, diye hücum etmiftir. 
ve neticede adaletin verdiği cezayı aenelerc~ iki Muıtafalar arasında bqlıyan kavga ölümle 
çekmektedir. aeticelenmİf, Hacımn hizmetkln Muıtafa, Emine 

Hatunsuyu köyünde de yine bayle bilPifik Ye bd•aıa otlu Mustafayı ildtlrlip kaçlDlfbr. 

Üniversitede M. Venizelos 
Beynelmilel Şöhreti Hab 
iki Profesör Daha Geldi 

Yalova 12 ( Milliyet ) - Dr. 
Retit Galip, Dr. Neşet Ömer ve 
Köpriilü zade Fuat Beyler buraya 

geldiler.Reşit Galip B. Neş'et Ômer 
ve Fuat Beylerle uzun boylu gö
rilıtli. Bilibare, bup Yalovayı 
teşrif eden Bqvekil Pata Hz. ne 
milliki oldu. 

Reıit Galip, Nept Ômer ve 
Köprillil zade Fuat B.ler akşam 
vapuru ile lstanbula döndüler. 

iki Profesör Geldi 
Dün Üniversitede müsteşar 

Avni Bey büro !şlerile meşgul 
olmuıtur. Üniversitemiz için ecnebi 

profesörlerden beynelmilel fi
zik ilimi Pr. Dr. Ri chard Con· 
rant ile Pr. Dr. Ceymis Frank diin 
şehrimize gelmiş ve profesör Malt 
tarafından karşılanmışlanr. 

Bir YUk••k Mektep Açıllyor 

Sigasetten 
Çelciligor Mu ? 

Atina 12 (Hu111ai) - (Veni
zelos) un çok yakın tanıdıklann· 
elan bazılarımn tayledilderinegöre 
Avrupada bulunan sabık Baıvekil 
Yunan fırkalarının banımalannı 
teshil etmek maksadile siyasetten 
çekilmek ve Yunaniıtana bir da
ha avdet etmeyip Avrupada ika
met etmek karanndadır. 

Bir Fabrikada 

Gönen'de 
( Bu Sene Pana)'ll'lv 

Açılmıyacaf • 
Gönen, (Huauat) - Her aene 

eylGI ayında açılmakta olan Mu
yu, Sank&y ve D6nüı panayır

lannın bu ıene hayYan hutahk· 
lan dolayısile açılmaması takar
rür etmiftir. Esaı il bu panayır
lar açılsaydılarda ahı verifin ol
mıyacait tahmin edilmekte idi. 

Bir Tekzip 
Budapeıte 12 (A.A) - Macar Ha

riciye Nazan M. Kanya'nın i•tifaaı 

etrafında yapılan netriyabn uıl11z 

olduğu beyan edilmektedir. 

Geçen de lstanbul Tayyare Cemiyeti merkezi~e 
telif ve heyecan içinde orta yatlı bir .. ~anı~ ıelmıt 
müdGrü aramıf. Kendi•ini müdüriyete ıoturmutler. 

bir konferana vermiş. Ailesinden, hayabndan, dütü
ncelerinden bahsetmiı. Fakat bir türlü ihtiraın ne 
olduğunu •Öylememiı. 

Hanım oturur oturmaz, 
- Efendim, demif, cemiyetinizin varidatını artbra-

cak bir ihtiraım var. M ki 
Bu ıöz umumi bir alaka uyandarnııt- era a 

Dinliyenlerin sabn tükenmİf. Nihayet bir daha 
babrlatmıılar : 

- Şu ihüraınazdan bahaehenizl 
Hanım cevap vermiı: 
- Leke sabunu: 

iNANMA! 
laanımı dinlemiye baflamıılar. Haaım bir .. at ıüren 

ISTB.R iNAN iSTER 

Maamafih, 
ise De, 
Olmakla Beraber 

--------------~' Hiçbir ıirkete teklif yaptınız 
mı? 

Bir yere anlqılması bir az 
çetin istida verdiniz mi? 

Haklı veya haksız bir işiniz 
mi var?. 

Şu üç kelimeden aalomnız: 
Maamafib 
ise de 
Olmakla beraber .• 
Hele klf gltnleri dehfetlidir; 

taş koridorlarda bekledikçe, ayak· 
larınn:a karasu yerine, budu ...
lar iner. 

Elinizde istida, •esinizle oda-. 
cıyı kızdırmaktan korkarak yak· 
laprsınız. Ahçı iakambili oynar 
Jibi, bir koz işareti vererek içer
dekinin babnm, keyfini kapıcı· 
11ndan soranız. 

İşarete cevap iyi gelmene 
hemen tersyüzü dönmeli; gilnle
rin ertesi günü de var .• 

Ertesi gün, daha odacaya ya
nqmadan içeriye aspirin götü
rüldüğünii görürsiinüz. 

- Bugün de bqı ağrıyor 
galiba.. Diyerek yine hemen 
dönmeli. .. 

Daha erteli giln o daireye ait 
gazetelerde iki satırlık bir ha· 
vadia okudunuz mu, o ıemte hiç 
uğramadan alabanda T orniıtanl 
etmeli. 

Valba.U Şef Beyin yakın
lanndan faıla, keyfini, aıhha
tını, kederini kollayarak bir gün 
içeri damlayabilirsiniz. 

Sırıtkan bir reveraula masaya 
doğru yanaprsınız. 

Baımı muadan kaldmp, lüt• 
fea otmawma eaareclene, ne lli .. 
Abi takdirde kabUatli tibi tir 
tir titreyerek iatidamaa okunma· 
.. bekleniniz ... 

Mimar Slnanın TUrbesl 
Büyük sanatkar Mimar Sina· 

nın türbesinin tamir ve inşası 
bitmiştir. Bu hafta Evkafa teslim 
edilecektir. Yeni binanın resmi 
kiifadı yakında yapdacakbr. 



Memleket Manzaraları 

An leple 
Maarif F aaligeti 

Gaziantep, (Hususi) - Vill
yetimiz dahilinde (53)ü köy ve 
( 1 7)isi şehirde olmak üzere 70 
mektebimiz ve mekteplerin 153ü 
muallimi (5173) talebesi vardır. 
Şimdi mektep adedi (75) ve 
muallim adedi de (163)e çıkmıt
br. 933 bütçesine daha on mu
allim için tahsisat konulmuş ve 
bu suretle muallim adedi (l 73)e 
baliğ olmuftur. 933 de talebe 
mevcudu 1013 fazladır. 

933-934 senesinde de iki bin 
çocuk fazla okutmak için maarif 
miidtirlilğiince timdiden icap teda
bir ittihaz edilmiştir. Bu tetbirler 
meyanında Antep merkezinde 
5 dershaneli yeni bir mektep 
açılacaktır. Ve bu mektep için de 
memleketin en ücra bir semtinde 
•• ıs mahallenin ortasmda 13 
bin liraya yeni bir bina ubn 
ahnmıt ve biitihı levazımı şimdi

den ihzar edilmiftir. 
· Bmadan bqka bu 1ene d&t 

kayde beter IUllfh : dlrt mektep 
yapalacak ve Nezip kazasmda da 
tam muflı yeni bir mektep İnf8 
ettirelecektir. 

Suriye hududu &zerinde ve 
Ceraplueta geçen 11e11e yapdmq 
olan mektep b11 mene teni edi
lecektir. 

Alaiye'de 
Bir Genç Bisikletle 

Rekor Kırdı 
Aliiye (Husu .. 

li) - Aatalyacla 
otuna bt•nkiy-
11 Mebaet otlm 
HuuFJ.~ 
daki hiikümet 

dairesinde ..... 
tacel bir lfinl 
girmek için bl
lildetle yola çak· 
IDlf ye ltir rekor H...,. E/ndl 
kırmıfhr. Hasan Ef. Antalya De 
Aliiye araandaki 175 kilometre
lik yolu yedi saat on dakikada 
almıştır. 

Aydın'da 
Lıraat Bankasının Çiftçiye 
Yardımı Kafi Gelmiyor 
Aydın (Hususi ) - Aydın top

rakları hilen zeriyata elverişli bi
rinci sınıf arazi değildir. Mende
resin ıslahı, kanallar inşası ve su 
tevziab yapıldıktan sonra bu top
raklann kuvvei inbatiyesi arta
cakbr. Bunun için halk timdilik 
en z~ade zeytincilik yapmakta
dır. ~iftcilik pek tali derecede 
olduğu için •meredar olmamak
ta, bianetice çiftçi tefecilerin elin
de kalmaktadır. Ziraat banka11 .. 
mn çiftçiye yardım tatmin edici 
mahiyette dejildir. Zaten banka
am yardım iti timdi Zirat kredi 
kooperatiflerine devredilmİf lto
hmmaktadır. 

Aydmcla ADAyİ de pek ibti
tidai vaziyette kalmışbr. Fabrika
lar ,.mnk. zeytinyajı Ye an fab
rikalaraaa inhiur etmektedir. Un 
fabrikaları ameli ihtiyaca klfi i ... 
tiı..al yapamamakta, istihllld kar
plamak için Denizli, Dinar, lzmir 
w Upktan un getirtilmektedir. 

lerzifonda Bir Kaza 
Merzifon (Huausi) - Posta hat 

memuru kamyonla vazifeden av
detinde şapkasım dlş&ı mit, oto
mobil yola devam ederken atla
JIP .-pkUllll almak istemif, fakat 
muvazeaaıi8i kaybederek düpaüı 
ehemmiyetli aurette yaralanmıfbr. 

• 
MEMLEKET HA ERLERi 

Antep'te Sıhhi Vaziyet 
Viliyetin Sıhhi T eşkilitı Sari Hastalık 

Zuhuruna Meydan Bırakmıyor 
Gaziantep(Hu- ,. olarak yeni bir 

ıusi ) - Viliye- emraD sariye pa-
timizin sıhhat İf'" viyonunun İDfUl-
lerile alikadar na batlanmıfbr. 
teşkilAb bir- on beş güne ka-
çok vilayetlerden dar bitecektir. 
daha dolgun ol- Bundan başka 
duğu için halkın eczane binuı-
sıbbi vaziyeti pek ıın Dzerine pyet 
gilzeldir. Vilaye- muntazam bir 
timiz de her tür- ebbba odası yapıl-
ın hastalıklar ve maktadır. Vili-
bu hastabklann yetimizin umum 
icabatile uiraşan nüfutı (214) bin 
resmi ve hususi ktlsarcl1U'. Bu e-
miies1eseler ol- JıemmiyetH kala-
duğu gibi batlı bahk .. içinden ba 
b~ ve geniı sene yalna g2) 
bir kadro ile ça- kara humaıa, 3) 
hşan bir de tra- Gozionlep'J•,. Bir manz11r• ve Sılalı11I llifliiri Sil~"""' Faik ••• iltihabı eehaya 
hom mücadele teşkilatı vardır. ve (9) u da serbest olmak iizere (9) akciğer veremi, (1) cnzum, 

Antep merkezinde biri doktor (19) doktor icrayı tebabet etmek- (2) lekeli humma, (1) loumık, 
Saip Beyin on yataklı Doğum tedir. Viliyet te ( 7) eczane, (S) difteri, (1) boğmaca 6ksü-
evi olmak tızere tlç adet hususi (6) dişçi, (9) da mezun ve ıerbest r6ğü tesbit edilmiştir. Bunlann 
hastane vardır. Birisi yirmi ya- ebe mevcuttur. da resmi ve hususi hasta-
taklı olup rontken cihazı da mev- Geçen sene memleket hasta- nelerin faaliyeti ve doktor-
cut olduğu halde doktor Mecit hanesinde (1025) lıMta tedaYi lanmızm sıkı alikalan dola,..Ue 
Beye, diğeri de otuz yataklı olup edilmiıtir. Bu hastahanenin poli- lntl alınmıştır. Viliyetimidn ke-
Amerikahlara aittir. Bunlardan kliniiine dabih, harici, 'burun lto- &afeti nnfusuna göre Ari hutahk-
başka merkezde elli yataklı ve ğaz kulak ve cildiye, bevliye mll- lann azlıtı memlekette aıbhi 
Kiliste yirmi beş yataklı Muha- ıabı olarak (3948) hasta m&raca- tetkilit makinesinin gayet mua-
aebei Husuıiyeye ait iki resmi at etmiı, bunlardan bir çoklan tazam bir surette idare edildiğine 
butane vardır. Trahom hastane fakir bulantluWaruadan illçlan en gtızel bir deWdir. 
ve dispanserleri bunlann haricin- hastanenin hususi ecuhaneainden Hdzı•ahh- K.aaun\llMID verdiji 
dedir. meccani olarak verilmiştir. geniş salihiyetlere binaen gerek 

Kiliste Ye operator Emin B. in Sıhhiye dairesi 933 iptidasııı- merkezde ve ııerek.e ka•alarda 
idaresi albnda &ulunan hastahane dan haziran iptidasına kadar bulunan hıfzıssıhha meclisleri vi· 
Suriye hududu lzerinde en mü- (8080) çiçek, (2075) tifo, (1590) liyetin gayri llhlai vuiyetlerinin 
hiın bir mhhi tetkilit merkezidir. me'!~!:t tatbik etmiştir. ıslahı ile yakından alakadar ol-

Villyet dahilinde (10) u resmi M• haatabaaaiae ilive maktacbrlar. 

Kızılcahamamın 
Kaplıcaları 

Kızılcahamam, ( Hususi ) 
V ui çam ormanlarile çevrili olan 

· kaubamız Ankaraya 93 kilomet• 
re meıafede 45 bin nüfuslu ltir 
kaza merkezidir. Kasabada iki 
kaplıca vardır. Bunlara her ıene 
Ankara, Bolu, Gerede, Zafran
bolu vesair yerlerden birçok has
ta ve ziyaretçi gelmektedir. 

Yollar çok bozuk olduğu için 
otobüs ve otomobil seferleri müş
külltla yapılabilmektedir. 

Kasabaya bir aaat mesafede 
Acısu isimli bir memba daha 
vardır. Bu membaın suyu ıazoz 
gibi gazlı ve lezzetlidir. Şifeler 
derununda kuabaya ıetirilerek 
aablmaktadır. 

Hamamlar mubueltei bUSUIİye
ye aittir ve ba aene 1851 liraya 
kiraya verilml'6r. 

Diyanb4ir' de 
Y ecli Dükkan Bir 

Han Yandı 
Diyanbekir, (Huauai) - lle

lekahmet çal'fdUICla müthiş Wr 
yangın olmuttur. Yangın kebapçı 
Davudun diikklnındakf kebap 
ocağından çıkmlfbr. itfaiye der
hal yangın mahalline yetitmif, 
fakat rüzginn şiddetli olmasın• 
dan yedi dükkan bir han yanmıf, 
ancak bundan sonra söndürGle
bilmiştir. Birinci Umumi Müfettiş 
Hilmi Bey yangın esnasında itti· 
haz edilen tedbirlere bizzat ne
zaret etmlftir • 

Rize Köylerinde Bayrak Çekme 
Merasimi 

Güıloftlıı .. 1ai,.•iad• 6ogr111c çelme 
Rize ( Huıum ) - Halkm aimle çekilecejini mlyleyerek içle

klyctl .,. ıubui azalan motlrle rindm en yqh bir vatand.pı 
Gündoğdu nahiyffi merkelİDe · seçilmuini bildirdi. 
gltmifleıdir. Bunun üzerine Hamidi1e kayün .. 

KBylller IKr meyclanhia top- deo Kara Mehmet o;ullanndan 
laam11lar ve ltir bayrak aıreği 70 yatiamıcla ak uk•Hı bir 
huulamıtlaı'dı. K8yc0 pbeli reisi ihtiyar, heyete dojru ilerliyerek 
HalkeviDİD kendilerine bir bayrak bayrajı alıp ~ekti Ye orada bu-
hediye ettiğiıd Ye bUDUD mera• lwwalar tarafmdaa allutJudı. 

Bilecikte 
Rasat istasyonu 

Bilecik, (Husul) - Burada 
bir ruat iatuyoau telİIİ takar
riir etmiftir. Yeri teabit edilmif, 
inpat hamhpaa .,. ..... llmfbr. 
Ardın ... ndarma Kursu 

Aydın, (Huauli) - Janclanna 
alayında bir onbaşı inana ~ıl
... .. •iilhakat efraclıadaa ..
kiz jandarma bu· kunta çaht-
1111,. l>•tl•""llarcb. Kara am.u. 

Tokat-Zile 
Maçı 

Tokat {HUIUll) - Zile _aenç
leri bir ID8Ç yapmak llfte Taka
da ıeldiler. Halkevi temsil kolu 
miaafirleıler ..... Çoban pi
yesilli tem.U etti. Eltai ,nnü 
yapılan maçta Tokat pnçleri 
2..0 ıalip geldiler. 

1ekb jaadarma da muvaffakiyet 
kazanarak onbqıbğa terfi et
millerdir. 

Zehirli Gaz Meselesi 

Dijosgen 
Nasıl Bir Gazdiri 

Büyük harpte son neticeye 
visıl olmak için her çareye baş 
vurulduğu gibi zehirli maddelerin 
de en dehşetlileri aranmış ve 
fosgenden daha müessir olan 
(difosgen) meydana çıkarılmışbr. 
Bunun kimyaca ismine (bir klor
lu nemil hamızımn metil esteri) 
denir. 

Difosgen; tahriş etmeden bo
ian bir cisimdir. Fosgenün iki 
iDİili tesiri vardır. Bu gaz büyük 
harpte en evvel ve en çok al
manlar tarafından kullanılmıştır. 
FranslZlar ve lngilizler ise daha 
az kullanmıf]ardır. Milletler di
foagene başka bqka isimler 
vermişlerdir: Mayi halinde t ~ulu
nur. Kokusu fosgen gazı kıtku 
suna benzer. Ağırlap havadan 
Jedi defa ziyadedir. 

Difoegen; ablclığı mahalde bir 
buçuk saat kadar kahr. Fosgenin 
pemediği yerlere girer. Tahal
ltll etmeden daha llfllİ* çukurla
ra iner. TahaUll ettiği zaman 
iki fosgene ayrılır. 

Almanlar bunu fosgenden da
ha kıymetli bulmuş)ardır. Ancak 
bir mahalde depo edilip uzun 
müddet saklanamaz. Difosgen her 
hangi bir Turta ile abldajı zaman 
ltir metre mikip handa yanm 
pam tekisiif ederse oradaki in
sanları bir dakikada 6ldürmiye 
kafidir. Bunu teneffüs edenlerin 
burnu yandığı gibi mideleri de 
bulanarak kusarlar bu gazle mll
up olanlardaki iraz ayni fosaen 
ma.pi....,.. lnD ,aiWdir. 

>f. 
Kimyevi harp maddelerinin 

teairleri Ye fiddetleri pnlarchr. 
Bunlar bilyik harbin aetayicinde 
elde edilen tetkikatbr. Şurası 
bilinmelidir ki; ••1atta haddin
den futa ••m ...... mükirat 
ve ilaçlar da insanlar tizerinde 
zehir tesiri yaparlar. Hayata hu
IWl&tta nalll ki kendimizi muh .. 
telif tesirlerden vikaye için bir çok 
çareler ve vaaıtalara tevessUI edi
yoruz. Zehir maddelerinden ken
dimizi vikaye için de korunma 
çareleri ve vaaıtalan mevcuddur. 
Binaemleyh, biz her hangi bir 
kimyevi harp maddesinin yapa
caiı tesirah bilirsek ve b undan 
kendimizi korumak çares·ni de 
öğrenirsek herttilü lehlikeye karıı 
kendimizi kurtarmış oluruz. Gaz
lerin tesiratını girdikten sonra 
daha mühim olan korunma v ... 
talarım da yazdığımız zaman işin 
öyle denildiği gibi pek korkunç 
olmamjl meydana çakar. 

Kimyaker: Sevfi -. 
Aydın' da 

Bu Sene Tltün Mahaull 
ÇoJı ip 

Aydın (Hmnd) - Aydın mil
hakatile lteraber her aene bir 
buçuk - illi .U,.oa kilo tütnn ye
tiftirmektedir. 

Çiftçi bu Hile fazla tütBu 
ctibtipir. Bilham Kuşacluı, 
Sike, Sel~ Çine tltlaleri na
zan dikkati celbeclecek kadar 
fazladır. Titün ahalarmm daha 
fazla ehellllDiyet verdiği im kua
lann mahaullb yerli ihracat ta
cirlerile ecnebi tittıa firketleri 
tarafmdan yiksek fiatlarla alın• 
maktadır. Bu seneki Uitüıı mah· 
... e fula njbet elacaiı tah· 
mia edilmektedir. - H. C. 



(Siyaset Alemi l' 
Amerikada 
Pailtgan 
Bombalar 

lklısadi darlığın bir ifadesi olmak 
üzere Amerilcada yeni yeni bazı siyasi 
ve içtimai tezahürler göze çarpıyor. 
Bu tezahürat, bilhasaa bugünkü rejim 
bünyesini bcnimsemiyenler, onu bu 
günün ihtiyaçlanna mukabele et-
mekten aciz görenler tarafından 
}apıhyor. Geçenlerde Nevyork 
borsasına ablıp ta bir müddet için 
muamelab durduran göz yaıartıcı 
bombalar bu arada bir misal olarak 
kaydedilebilir. Bombalan atanların 
idi birer haydut olduklannı zannet
meyiniz. Onlar, Amerik.a'da yeni te
tekkül eden ve kendisine milli - müs
takil fırka ismini veren siyasi partiye 
mensupturlar ve sırf bugünkü banka 
tahakkümünü protesto etmek üzere 
bu hareketi yapmışlardır. Bunlardan 
Lewia Daniell ismindeki maznun 
diyor ki: 

" - Bizde hakiki bir demokrasi 
yoktur. Memleketin mürakabeai, para 
asıl:ıadel.-rinin elindedir." 

Ma:ı.nun bütün tazyiklere rağmen 
bundan başka birşey aöylemk isteme
miştir. Ayrıca, bugünkü ve dünkü 
cümhur reislerile aon intihapta riyaseti 
cümhura namzetligini koyan sosyalist 
Tbomnsa posta vasıtasile içleri boı 
bombalar gönderilmiştir. Bu hareket 
herhangi bir fili fenalık yapılmak 
istemekten %.İyade protesto mahiye
tinde bir nümayiştir. Bankalann, 
büyük sanayiin tahammülü geçen 
saltanatına karıı bir fren konmasını 
istiyor. 

Amerika, mutedil vasıtalar kullan
mak suretile varmak istediği hedefi 
bu tezahürat arasında faşıracak olursa, 
kendisi için müthit bir fclaket olur. 
Bundan dolayı, ablmak istenen ikb
sadi ıslahat adımlarmda ihtiyata son 
derece riayet göıteriliyor. - Siirena 

Kübadakl Hadiseler 
Havana 12 - Yiyecek ailığı 

şiddetle kendini göstermektedir. Hü
kumet, tamamen kapalı bulunan ma
tawarm yağma edilmesine mani ol
mak üzere 10 bin kiıiye yiyecek da
ğıtmışbr. • 

Havana 12 - Kabine henüz istifa 
etmemitlir. Kübanm birle.tik Ameri
kaya yaphğı mukabil teklifte Reiı 
M. Makadonun derhal mez.uniyet 
•hloıaıı dütünülmektedir. Mumailey-

in halefi tesbit olunmuştur. Bu 
Uukabil teklif kabul edilir edilmez 
in olunacakbr. 
hıtili.lcıların bu ıureti halden 

nıernnun clmadıklan zannediliyor. 

1
Bunlar Makadonun istifasını ve par
am entonun feshini lıtemektedirler. 
Halbuki bu sureti halle göre Makado 
Yalnız mezuniyet almakta ve halefi 
de bili müddet vazifede kalmaktadır. 

--

SON POSTA 

BABİC:I TBLGBArLAB 

Avrupanın Akıl Hocası 

Son Zamanlarda Yapılan Şeylerin 
Hepsi Muso ininin Ese ler · dir 

/>aria, 12 - Entranzijan ga:ı.etcsi, 

M. Muaolini hakkındaki bir yazısında 
diyor ki: 

"Diplomasi sahuında son zaman
larda yapılan ıeylerin hepsi Avrupa
nın akıl hocası olan M. Muaolini'nin 
eserleridir. İtalyan Baıvekilinin bu 
nüfuz ve le.irinin daha ziyade artıp 
gen"şliyeceğine inanmalıyız. Atman, 
Avusturya Ye Macar devlet ac!amlan 
hep •ık ınk siyasi konuşmalar yapılan 
Roma yolunu tutmaktadırlar. 

M. Musolini, Avrupa muvazenesi 
hakkında yeni bir formül hazırlıyor 
gibi görünmektedir. 

M. Musolini'nin Berlinde hakiki 
bir nüfuza sahip yekine devlet adamı 
olduğu korkusuzca ileri •ürülebilir. 
Bunun böyle oldutu AYUsturya me
selesi hakkında yapılan son te,eb
büs1cr esnasında ortaya çıkmıthr. 

Bizim mümessillerimiz. Alman hüku
metinden birtakım vaitler koparmıya 
çolışırken İtalya bu vaitlcri çoktan 
almış bulunuyordu, ve onun aldığı bu 
vaitler uzun, gizli ve dostça müz.a
kereler neticesinde elde edilmiş idi. 

Roma, 12 - Mesajero gaıctcsi, 

Avusturya - Alman ihtilifı dolayısile 

İtalyanın Berlin hükumeti nezdinde 
yaptığı teşebbüse ait bir vak'a ve 
safhaların ( Tan ) gazetesi tarafından 
başka bir renk ve surette gösterilmiye 
çalışıldığını kaydettikten sonra di 
yor ki: 

"Fransa hükümeti, İtalya ile Al
manya arasında devam eden konuş
malardan-Berlin hükumeti nezdindeki 
teşebbüsü yapmadan evvel - haberdar 
etmİftİ. Franıız hükumetinin asıl 
hatası, M. Musolini'nin giriıtiği bu 
mükilemelerin neticesini bekl~memit 
olmasıdır. Beynelmilel matbuat iıw 
İtalyanın o teşebbüsünü ittifak&. 

tasvip etmiştir. 

Ruzveltin istirahati Bitti 
Haydpark 12 - İki haftadanberi 

malikineainde istirahat etmekte olan 
Reisicümhur M. Ruzvelt, dün Vafing
tona gitmittir. M. Ruzvelt orada bil
hana iktısadi kalkınma işlerile uğra
tacakbr. 

Avrupa'ca Harp LAfJerı 

- Bu 0 m.•nm<' kttlıili) eti ) ı l ! h 1la akıllanmadılar. 

Hava Filosu 
Yolunda 

Italyan 
Roma 

Lizbon, 12 - Büyük hava s.eferini 
muvaffakiyetle ikmal eden ltalyan 

Hava Filosu Kumandanı Jeneral 
Balbo, avdette Fransaya uğriyacakb. 

Balbo bu fikrinden neden vazgeçti
ğini şu ,ekilde anlatmaktadır: 

- Eğer V alans'tan kalkmıı ol
saydık Fransaya gidecektik. Fakat 
Li:r.bondan Romaya bir uı;u,ta ~tmek 

vazifemizdir. Çok müteessifim. Hem 
düşününüz ki seyahat arkadaşım 

Skogliya'nın Ölümü münasebetile 
Llzbonda hiçbir resmi ziyaret kabul 
etmedik. Tayfalar ve makinistler 
feci şekilde yorgundur, hemen dön
memiz lazım. Roma bizi bekliyor. 

Lizbon, 12 - Tayyare filosu bu 
sabah saat 6,10 da havai-.. .,.. 
Balbo filosu Romaya ~tmektedir. 

~--------------··-·------------------ltalıan-Rus Ademi TecavUz 
Misakı 

Bern 12 - Ortaya çıkan bir şayi
aya göre italyan-Rus ademi tecavüz 
misakı relecek hafta içinde imzala
nacaktır. 

Yahudi Bir Müderrise 
Yol Verildi 

Munih 12 - Methur Yahudi hu
kukçu ve Munih üniversitesi hukuku 
esasiye profesörü Hanı NB\ iyaskiye 
yol verilmiıtir. 

- Yavaş bas, damı çökerte· 
ceksin! 

Navyorkta SUt Grevi 
Nevyork 12 - Nevyork hükumeti 

dahilinde aüt rren filen bltmiıtir. 
GreTCilerin liderleri anl•fmıya ha

:ı.ırlanmaktadular. Yalnız bir hadise 
olmut ve aüt kamyonlanna hücum 
eden maskeli kimseleri yakalamak 
üzere aıker gönderilmiftir. 

Duglas Ferbanks 
Holivut 12 - Duglas Ferbanluan 

Ameriki tabiiyetinden çıkarak lngiliz 
tabiiyetine gireceti hakkındaki ha
berler tekzip edilmektedir. 

ufak tipleri hala yerJerinde hü
küm sürüyorlar. 

Dtinkll eı~in B omanı O zaman anlıyordum ki köy, 
yere kazılmış ve üzerine çalı çırpı 
çekilip toprak örtülmüş evlerden 
ibarettir. Buralarda halk davarı
nın yağı ve sütü, toprağının mı

sın ve buğdayı ile geçiniyor. Öküz 
ko}un, lağım, ağıl ve insan hep
si bir çahnın altındadır. 

Öyle şeyhler var iri belki 
otuz koye hükmediyor. 

Burhar. Cahit 42 --

Buradaki her sınıf memurlar 
bile Türkçeden başka diller ko
nuşuyorlar. Bir Konyalı mal mü
dürü var. O bile Ermenice öpen
nıiş. Benim bu şekil bir idareye 
aklım ermiyor vesselam. 

Hint fakirlerinin İngilizce ko
nuştuğunu, Cezayir araplanmn 
Fransızca kıvırdıklannı hep bili
riz. Fakat .. Hindistana vali giden 
İngilizin Hint lisanile tekellüm 
ettiklerini işitmedik. 

Bizde merkezden muhite doğ
ru giden kuvvet gittiği yerde 
etrafm tesiri altında kalıyor. 

Bu muhitte nüfus istatistiği 
nam.ile bir şey yoktur. Vergi 
tahsili gibi şeyler arzuya tabidir. 
Buralardan askere giden kimse 
pek nad rdir. Yani senin anlıya-
cağın vergiyi veren Konyalıdır. 
Askere giden Ankaralıdır. lshra
bı çeken lzmirli, Bursa ve Sıvas
lıdır. Arabistan başımıza bela 
etti~i şu halife postunun bedelini 
taksıtle alır gibi uırlardanberi 
Anadolu TUrklinün abo teri ile 
besleniyor. 

Şark vilayetlerinin bu mınta· 
kalan da bir yandan ecnebi hi· 
mayesi, bir yandan Taşnak ve 
Hınçak komitelerinin siyasi gı
dası ile manen ve maddeten bes
lemnektedir. Ve biz mektepleri
mizde hali arapça okutuyor, 
memurlanmıza Emıenice öğreti

yoruz. 
Hatırıma geldi. 
Sen mektepte bul garca 

okumuştun. Ne oldu. Paris
te bu dili konuşacak sütçü bu
labildinmi? Benim öğrendiğim 
Rumca da burada işe yaramadı. 

Neyse latife bertaraf.. Ben bu 
variyeti beğenemiyorum azizim. 
Buralarda gezip gördüğüm birçok 
Türk köyleri var. Okadar iptidai 
bir hayat geçiriyorlar ki insanın 
yüreği sızlar. Bana: 

- Şu karşı dağın ardında bü-
yük bir köy göreceksin! Diyorlar. 

Gidiyorum. Köye benzer birşey 
göremiyorum. 

Nihayet hayvanın ayaklan bir 
çukura babyor. Ve içeriden bir 
aea &eliyor: 

İşte Tuna kıyılarında Moskof 
ordulanna duman attıran milletin 
yirminci asırdaki hayab. 

Burada tesadüf etmediğim bir 
ıey var: - İttihat ve Terakki 
kulüb6. 

Kahramanlar nasıl olmuı ta 
buralarda teşkilit yapmamışlar 
bilmem. Maamafih zaten bu mın
takalarda kulüp, fırka ve hatta 
hükumet gibi şeyleri tanıyan yok. 

Araziyi ve köyleri aralarında 
paylaşan ağalar, eşraf ve şeyhler 
var ki her biri derebeyi halinde 
malikanelerine çekilmişler vergi 
topluyor, tarla sürdürüyor, köy
lüyü angaryede çalıştırıyor, kız 
ahp boşatıyor. Yani tam mana
sile eski şövalyelerin hayabnı 
sürüyor. 

Uzun Hasanlar, Karakoyunlu 
Kara Yusuflar gibi yarı eşkıya 
yan derebeyi zalimleri tarihte 
gelip geçmiı sanıyorduk. Onlann 

bunlar halkı kendilerine daha 
sıkı bağlamak için yüzlerini bile 
göstermiyor, adeta yan allah 
gibi adamlan, vasıtalarile halka 
emir ve nehyediyolr. 

Garibi şu ki buralara gelen 
basit, tahsilsiz hükümet memur
ları da ahali ile beraber bu şeyhle
rin, mütegallibelerin maddi ve ma
nevi tesirine giriyor ve hükumet
ten aldığı maaşla onlarm hizme
tini yapıyor. Halkın ırzı, namusu, 
malı, cam berşeyi bunların elin
dedir. Şeyh ve yahut ağa izin 
vermedikçe köylü kı:ıını kocaya 
veremez. 

Daha gerilerde bazı teyhler 
o kadar işi azıtmışlar ki kocaya 
varacak kızlar üç gecelf:rini şey
hin tekkesinde geçirmeyince va-
racakları adamın evine gidemez 
lermiş. Oralarda şeyh binde bir 
kere halka görünürmüş. O za
man da yüzüne uzun bir yeşil 
peçe örter ve huzuruna girecek
leri on adım uzaktan secdeye 
yatınr, kapaklana kapaklana 
ayaklannm ucuna getirir. Papuç
larım öptürü:nıüş. 

Bu şerefe nail olmak için de 
iki kurban kesmek lazımmış. 

Görüyorsun ya azizim. lstan-

Sayfa S 

Gönül işleri 

Karilerin 
Suallerine 
Cevaplarım 

--

Orhangazide Mukerrem Hanıma: 
Mektubunuzu aynen neşret

mek mümkün değildir. Yoksa 
neşretmeği çok isterdim. Çünkll 
başınızdan geçen felaket çok 
büyüktür. 
. . Dediğiniz duğru ise mahkeme 

sızı babanıza dönmiye mecbur 
edemez. Bu kadar korkmayınız 
ve meyus olmayınız. Mademki 
erkek sizi seviyor, bu mesele er
~eç halledilir. Mes'ut oluraunm. 

. alAnız YıtJınız büyüyünceye kadar 
nıkah yapamazsınız. Nişanlı ola
rak kalırsınız. 

* Borda Nur Hanıma: 
Bir genci, sizden çok daha 

yaşlı bir kadına kaÇU'lllakta yal
nız siz kabahatlisiniz. ihtimal 0 
kadın paralıdır. Erkeği parasile 
bağlamıştır. Bu takdirde de genç 
sizi sevmiyor demektir. Kadın 
paralı değilse ve onu sırf kadın
lığı ile celp ve cezbedebiliyorsa, 
o vakit kabahat sizdedir. Demek 
siz erkeği fetih için lcizımgeldiği 
kadar çalışmamışsınız. Bir genç 
kız için bir erkeğin gönlünü fetih 
etmek bu kadar güç olmasa ge
rektir. .. 

A":f dwda Kaya Be) c: 
Ne demek istediğinizi anla

madım. Mektuplaşmıya devam 
etmek hem faydasız, hem tehli-
keli. Fakat ben sizi bu harekette 
samımı görmüyorum. Bir kızın 
istikbalile oynamasanız daha iyi 
olur. 

* Ka.sımpaşada Altındiş Nuri Ef. ye: 
Babanızın dostlannı, ananızı 

ortaya koyun. 5azünden çıkaım
yacağı kimalerin vesatet:ine mO
racaat fi'liıı. Zaman ile elbet 
yumUfU ve emelinize kavuşur
sunuz. 

* 1' atihte Nurettin Be} e: 
Mesleğiniz evlenmenize mani 

değildir, işinize yakın bir ev tu
tarsınız. Haftada bir defa da ol
sa namuslu, temiz, fakir bir kız 
aizi beklemekten çekinmez. Tan1-
c:bklannız arasında neden böyle 
bir kız aramıyorsunuz. 

HANIMTEVZE 

bul sokaklarını çınlatan hllniyet 
meşrutiyet ıeslerinin Oskndarı 
geçmediği anlapbyor. 

Abdülhamit devrinde imtiyazlı 
olanlar Araplar, Ermeniler, Arna
vutlar vesaire idi. Meşrutiyet 
devrinin hürriyetinden istifade 
edenler yine onlar oldu. 

Ermeniler daha geniş, daha 
serbest bir şekilde kendi mak
satları için çalışıyorlar. Araplar 
yine albn nişan alıp gazvele
rinde devam ediyorlar. Ve Rum-
lar patrikhanenin himayesinde 
istedikleri gibi dolap çeviriyor, 
hatta meclisteki meb'usları saye
sinde en göze batacak f esatlıklan 
litama çalarak yapabiliyorlar. 

Dün burada e1ime geçen ls
tanbul gazetelerinde tuhaf bir 
haber gözüme iliıti. Babı meşi
hat h8:nımlann tesettürü ter'iye 
ehemmıyet vermediklerini nazarı 
dikkate alarak çarşaflann haddi 
fer'i üzere biçilip dikilmesine 
dair bir fetva çıkarmış. Bunu 
okuduktan sonra İttihat ve Te
rakkinin vefat ettiğine inandım. 

Arhk ne merkezi umuminin 
kahramanlan, ne kulüplerin da-
yılan, ne de sürü sürü ihvan bir 
siyasi inkılap komitesinin timsali 
olduklarını iddia edemezler. Çün
kü bu fetva inkılabın idam fet
vasından başka bir şey değildir. 

( Azlcaa YU) 
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A k d B• k S .1. B kt M Anadoluda 
Bir Boşanma r anız a ır aç evgı l ıra IDIZ 1 Dolaşan 

Cenneti Var - Kuzum Anne, Mektup Yazmayı Unutmayın .• Ağa- Açıkgözler 
Amerikanın Nevada isimli bir 

Tiliyeti vardır. Burası, boşanan-
2 saatte ların cenneti ismi-

ni almıştır. Çün
herş~~ olrıp kü Nevadaya ge-

hıtı_qor len bir insan, iki 
gün içinde aile bağından kurtu
lur, bir kuş gibi hafif ve serbest 
olarak çıkıp gider. Nevadanın 

merkezi Reno şehridir. Bu yüzden 
bu şehir, dehşetli zengin olmuş
tur. Çünkü kısa zamanda karı-

sından veya kocasından ayrılmak 
istiyen kimseler hep bu Reno 
şehrine gelir, iki gün kctdar kalır, 
işlerini bitirir, dönüp giderler. 
Esasen Nevadayı böyle bir bo
tanma cenneti haline getiren de 
bu mıntakanın çok fakir olması
dır. işleri biraz yürütmek, halka 
kazanç imkanları temin etmek 
istiyenler, düşüne, düşüne nihayet 
bu çareyi bulmuşlardır: Boşanma 
davalannı kolaylaştırmak suretHe 
memlekete seyyah celp etmek. 

Fakat Nevadanın diğer şehir
leri Reno'nun bu parlak vaziyetini 
kıskanmıya başlamış, şiddetli bir 
rekabet açmışlardır. Hukuk ha
kimleri, boşanma davalarını, iste
yenlerin ayağına kadar giderek 
görmekte ve onlara uzun uzun 
aeyahat yapmak külfetini yükle
memektedirler. Reno hakimleri 
de rakiplerinin hareketini göre
rek ayni suretle harekete başla
mışlarsa da bu iş otelcilerin canı-
m sıkmaya başlamıştır. Çünkü 
boşanma muamelesi gayet kestir-

.me olarak bir günün içine aıkış-

bnldığl için gelen seyyahlardan 
. tehrin istifadesi pek az ol
maktadır. 

* 
Amerikanın tütün kualı Mister 

Reynolds bundan bir müddet 
L 'd evvel esrarengiz 

Ameri11tcı a bir surette öldü 
•imı lıag- rüldü. İlk . evvel 
dutluk aldı bu öliimden dola-

gürüdü yı kansı ile kati-
bi zan altına alındı. Kadın, ma
ruf sinema yıldızı Libby Holman 
dı. Uzun tahkikat neticesinde ge
rek kansının ve gerek katibinin 
bu ölümle alakaları bulunduğu 

teshil edilemedi. Sersbest bıra-
tkıldılar. Fakat adamın katilleri 

1 
de meydana çıkamadı. Bu cina-

• )'etten birkaç hafta sonra Libby
Holman bir erkek çocuk doğur-

du. Bir miiddet sonra tehdit mek
rt:upları biribirini kovalamıya baş-
t!adı. Bu mektuplar madam Rey-
nolds dan mühim miktarda para 
istiyor, aksi taktirde çocuğun 
dcığa kaldırılıp öldürüleceği ha
ber veriliyor<lu. Genç kadın, bu 
tehditleri bir taraftan zabıtaya 
haber verirken diğer taraftan 
çocuğunu muhafaza etmek için 
sekiz tane polis hafiyesi, on iki 
tane gayet sert köpek tedarik 
etti. Bunlar, gece gündüz çocu
jun bulunduğu evi muhafaza et
mekte ve yabancı hiç kimsenin 
içeri girmesine müsaade etme-
mektedirler. Bu sıkı muhafazaya 
rağmen tehdit mektuplarının ar-
dı arası kesilmemektedir. Hay
dutların şimdiye kadar iatedik
leri para yekünu 200 bin dolan 
ıeçmiştir, 

beyime De Söyle Sık Sık Kitap Göndersin! Doğrusu artık buna milli ha
miyet tahammül edemez. Kendi 
tabiiyetimiz haricinde bir kadın, 
yanına kocası diye aldığı bir er
kekle kasaba, kasaba dolaşarak 
pazar yerlerinde el işlerinden 
kabartma gibi bir şeyler öğre
tiyor. Ve iki mecidiyeyi cebine 
indiriyor. Teessürle müşahede 
edilecek bir manzara. 

Galata rıhtımı, dünyanın ençok 
iç çekilip göz yaşı dökülen bir 
yeridir. Nedenmi? diyorsunuz?. Ha, 
bakın söyliyeyim: 

Hiç şöyle Galata rıhtımından 

vapura binip arkanızda birkaç 
sevgili mahluk bıraktınızmı 1 Rıh
tımdan vapura, vapurdan nhtıma 
bakıştınızmı? O ne suzişli, o ne 
acıklı ayrılıktır. Göz yaşının gö
rünmeyüp akışında, çığlık velhıçkı
rıklarda, bağırışlarda ne gizli bir 
tahassür vardır. 
Eğer çok merak 
ediyorsanız, be
nim gibi siz de 
geç vakit Galata 
rıhtımına uğra· 
yıp, ayrılanlan

ları seyrediniz. .. 
Akş~ saat 

yedi.. Gülcemal 
kalkmak üzere •.. 
Vapurun nhtıma 
bakan göverte 
parmaklıkları hın
cahınç kalabalık. 

Hava yavaş ya
vaş kararıyor. 

Rıhtım, vapurdan daha çok insanla 
dolu .. kaynaşan kaynaşana .•• 

Vapurun göğdesinden yuka
rıya doğru baş kaldıran ihtiyar 
bir kadın, seslendi: 

- Kızım Saadet, çocuğun 
pelenasını değiştirmeyi unutma .• 
vallahi yavrucak sabaha kadar 
uyumazlda, bulaşır durur .• 

- Anne, ablama söyle mek
tup yazmağı unutmasın.. yaza 
beklerim.. hepiniz birden gelmez
seniz... Vallahi gücenirim .• 

- Mahmuda iyi bak kızım .• 
oğlan hastalıklıdır, •. lbir de üzer
sen verem oler gider, günahı 
boynuna .. 

- Aaa, anne benim manikür 
takımımı unutmuşum.. hay allah 
müstahakını vermesin,. gördünmü 
timdi .. , Kuzum anne, ilk posta 
ile manikür takımımı gönder, emi 
nonoşum? 

Vallahi Trabzon çok pahalı ... 
Ateş pahasına.. Göndermezsen 
içim sızlar anne.. Köşedeki genç 
kızın etrafını mühim bir kadın 
kalabalığı kaplamış.. Ne var aca
ba? Yanı başımdaki iki kadın 
bu merakımı dehal bastırdılar: 

- Taze, daha duvağını yü
zünde görmeden sevdiğinden ay
nlıyor! 

- Evlimi imiş? 
- Yok canım, nişanlı... Bak 

şu kurşuni elbiseli esmer delikan
lıya.. Ayol zavallı da hemen he
men ağhyacalt.. 

Genç kızın hıçkınklan boğuk 
boğuk çıkıyor.. Etrafındaki ka
dınlar tesellide: 

- A, bir yaşıma daha girdim. 
Ayol ne ağlıyorsun?. Nişanlın ka
yıba gitmiyor ya!.. Gelecek.. El
bette Bşmüdür amcana söyler, 
tekrar buraya aldırırız.. Üzülme 
evladım. üzülme kızım!.. 

Genç kız başım kaldırıp vapura, 
kurşuni elbiseli yanık delikanlıya 
baktıkça içi kabanyor, büyük bir 
gürültü ile birdenbire boşanıyor
du.: Bu aralık delikanlı vapurdan 
1eslendi: 

- Zehra, buraya baki. Ayıp 

değil mi sana?. Vallahi gücenirim 
cicim .. Niçin üzüyorsun kendini?. 
Bir ay sonra buradayım yavrum. 
ağlamasana !. 

Fakat delikanlı bütnn bu 
hıçkırıklardan memnun.. Adeta 
hoşlanıyor. Kızcağız " şırrrak t " 
diye düşüp bayılsa daha çok 
hoşuna gidecek. 

* - Ülen Emet. Sofunun Os-
mana da benden selam et.. Goz· 

!erinden öpüyo di .. Voyvatlı Hacı 
koyde isen, selam et. Davarlar
dan bu sene döl alsın. Kışa yüz 
danasını beklerim .. 

- Dayı Arifgiij.ere deki: 
Cafer burada kemi gısmayor •• 
sababadek garı govalıyor!.. Bir 
nektüp yazıversinler de gulağını 
çehsünler!. 

Vapurun ilk çanı çalar çal
maz, ortalıkta bir feryatbr koptu .• 
güverte parmaklıklarındakiler vü
cutlarım boşluğa vererek baği
nşıyor, ellerini kollarmı sallı

yorlardı: 
- Fıtnat, kız ağabeyin nere

de? .. Ay kalkıyoruz!.. 
- Anne, anne!.. Enişteme 

baksana nerede? kayboldu? .. 
ilk çamn telaşım hamallardan 

biri bastırdı: 

- Gokrkmayın be!.. Siftah 
çanı bu: .. Daha vakit var. Telaı
lanınayın!.. 

Kalabalık içinde ne de çok 
işsiz güçsüzler var!.. Rıhtımın iki 
tarafı da mahşer nümunesi. .• 
Hamalların telaşlı inişip kakış
malan, kayıtsız hamallığa yelte
nen serserilerin sandıklar arasın

da çırpınıp, kaçışmalan arasında 
ilöıici çan da çabnca, yine orta
lık kanıb.. Bu defa, hariÇte b-

lanlar galiba pek az •• 
Hasret ne tuhaf şeydir. İn

sanlar ayrılıklarında çok daha 
sakin, uysal ve pısırık oluyorlar .. 

Bazan gurbete yalnız gidenle, 
gurbette yalnız kalanlar öyle 
halsiz ve bitkin bir bale geliyor
lar ki.. Şu ihtiyar kadına bakınız .. 
Bu mutlaka bir paşa karısıdır. 
debdebeli günlerinden kalma hali, 
öyle esaletli ki.. beyaz saç.lanm 
kapıyan baı örtüsü, ince mantosu 

ve kııa boyu ile 
sanki birdenbire 
uçuverecek hissi· 
ni veriyor.. Rıh
bmın dağ gibi 
yükselen emtia 
sandıklarına da
yanarak sabit ve 
.kuru gözlerle va
pura bakıyor .• 

Merak ettim; 
ben de onun 
baktığı yere bak
bm.. Süzgün, 
perişan ve zaif 
bir gençte ona 
bakıyordu.. Bu 
a rrılık mutlakı 

ebedidir sanıyorum .. Bu iki insan
dan biri mutlaka kaybolacak, 
mutlaka bunlardan ibiri ölecekti .. 

Kadın bir aralık gözlerinden 
damlıyan iki çift göç yaşı gös
termemek için döndü ve gerisin
den sandıklara baktı .. .. 

- Düğünde beni hatırla'" Ki
miran... Bat tuvaletini dediğim 
gibi yaptır .. limon çiçeklerini da
ha çok sağa al, sana yakıtır! •• 

Belli.. küçük hanım gelin ol
mıya gidiyor .. ne baht, ne bahtl •• 

lf 
Birdenbire 'denize düşen bir 

Nasıl olur da paranın bu ka
dar kıymetli bir zamanın da bu 
soygunluğa razi oluyoruz. Dosta
ne münasebetler, komşuluğun 
icap ettirdiği samimi vaziyet ola
bilir ki bunların memleketimizde 
snbestçe gezip san'atlanm hü
nerlerini teıhire müsaade edilebi
lir. Fakat biz de onlar sibi milli 
vazifemizi unutmamalıyız. Sanayi 
mekteplerimizden mezun veya 
hususi yetiımiı ytlzlerce hanım 
kızlar biliyoruz ki bu kadar nde 
itleri değil, daha ince, daha zarif, 
daha asri san'at eaerlerini vücuda 
getiriyorlar. Yine biliyoruz ki bu 
san' atçı vatan evlitlan içinde 
henüz tam manasile refahlı bir 
geçim temin edemeyenler de çok
tur. Neye bu vatan çocukları 
yurdumuzun hiç olmazsa vasıta
ları elverişli köşelerine dağılmı
yorlar yahut biz bunların gelme
lerini teşvik etmiyor, ve işlerine 
kıymet vermiyoruz. Ekseri merkez .. 
lerde yaşayan atılgan marlfetci 
hanimlarımız da bu hususta tered
dütlü görünllyorlar. Taşra seya
hatlarında müşkilitla karşılana
caklannı ve rağbet görmiyecek· 
lerini zannediyorlar. 

Hurdıır: "Niyazi 

Vergilerin Taksitle Almması 
Vergilerin her ay başında 

taksitle alınması her halde vergi 
verenler için de, bükümet için de 
faydah olacakbr. Bir senelik 
vergi bir araya toplandığı zaman 
vermesi güç oluyor. Bu huausta 
hükilmetimizin nazan dikkatini 
celbetmenizi rica ederim. 

cismin gürültüsü ve keskin çığlık- a l 
lar koptu .. Dört taraftan bağın- [ Cevaplarımız 
şıyorlardı: 

- Denize adam düştü, deni- _ _. ___ mco _______ _... 

ze adam düştü!.. 
Herkes koşuşuyordu.. Zavallı 

baş, suyun üstünde evveli çır
pındı, oynaştı, batıp çıktı, sonra 
birdenbire kendini bırakıverdi .• 
Gülcemalin göv.ertesi büsbütün 
dolmuştu. Elini, kolunu, başını, 
gövdesini sallıyan sallıyana: 

- Tutun be!.. Atın be, bir 
ip atın! .• 

- Ulan herif boğuluyor! .• 
- Eyyy, ümmeti• muhammet, 

cankurtaran yok mu? 
Ac' amcağız boğuluyordu.. son 

defa suyun üstüne doğru sıçradı 
ve birdenbire başile vücudü kay
boluverdi .. yalİıız eli dışarda kal
mış, titreşiyordu ..• 

Ner~den çıktı, nasıl çıktı? Bir 
suıdal peyda oluverdi ve zaval
lıyı hemen yakaladılar: Kurtul
muştu.. zavalh az kalam dalgın
hğa kurban gidecekti. 

* Gülcemal nbtımdan yavaş ya-
vaş aynlıyor.. baş taraftaki kalın 
halat büyük gürültülerle çatlayıp 
esniyor, gerildikçe geriliyordu. 
Rıhtım hamallarından biri etrafa 
çıkıştı: 

- Ho, ne durursunuz!. Açulun 
be !. Vallabilizim goparsa bu 
balat, na böyle ikiye biçer imanıl 

Mendiller, f8plı.ıar; ~arpf 

Denizli Ortamektep talebesinden 23 

numaralı Feyzi Beye : 

Adresini sorduğunuz muharrir 
hanıır a mektubunuzu gazetemiz 
vasıtasile gönderebilirsiniz. iltifa
tınıza teşekkürler ederiz. 

* 
Gümrük ba~memurlanndan Ali 

Beye: 
Kitap halinde neşredilmiye-

cektir. Edilirse gazetemizde ayn· 
ca ilin olunacakbr. .. 
uçlan, bereler durmadan ıalla .. 
nıyor .. 

Rıhtımdakilerle vapurdakiler 
artık hasret yollanna düımek 
üzeredirler: 

- Abla, mektup yazın. Beni 
yalnız bırakmayın .• 

- Eniıteme söyle, bu hafta 
bir teneke tereyağı bekleriz 1. 

- Kuzum anne, mektup yaz
mayı unutmayın, ağabeyime de 
söyle, sık sık kitap göndersin !. 

- Nahide, kızım.. Sırtına 
kazağım al, üşürsün.. Sık Sik 
güverteye çıkma, hastalanırsın!. 

Genç, hafif hafif, bir ölü kıpır
danışı ile sol elini sallıyordu. 

Hayat hep bu ayrılıtlarla 
tükenmez mi?. 

Zavalb genç, zavallı ihtiyar 
ana... 1c 1c * 
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Dünya 
Matbuatında 

Gördüklerimiz 

Atlas Okyanusunu Geçen 
·Otomatik Pilot 1 

Dünyayı yedi günde dolaşan Pos~' un . tayyaresi~de bir dev sunıi .. ta!.~~r~~i 
yani otomatik pilot vardı. Bu otomatık pılo~ bu resımlerde sagda gordugun~z 
saate benzeyen alettir. Bu filet tayyurenın uçuşunu kontrol etmektedır. 

Bu reıim otomatik pilotun ıeklini 
•• işleme tarzını göıtermektedir. Bu 
tlet hava ile iRler ve makinenin bütün 
hareketlerini kontrol eder. 

Amerikalı Posf un altı günde 
dünyayı dolaşmasının mühim nok
talarından biri de şu idi: Bu tay
yarede otomatik bir pilot vardı. 
Tayyareci bu makineye güvenerek 
uyuyabilirdi. Çünkü otomatik pi-

Amerikaya gidip gelen İtalyan 
tayyareleri de bu şekilde yapılmıştı. 
•ra.yyarelerin ağırlığı 11 tondu. 

lot tayyareyi idare edebilirdi. Ni
tekim Post yorulduğu zaman tay• 
yareyi bu otomatik pilota terkedi
yordu. Yukarıdaki resimler bu 
otomatik pilotun ne olduğunu 
göstermektedir. 

• 
lngiltere' de Hangi Ka-
dınlar Evlenemezler 

Anglo - Sakson memleketlerin
de iş bayatma ahlan kadmların 
bazılan evlenmekten memnudur
lar. Bu kadınlar evlendikleri tak
dirde işlerini terke mecburdurlar. 

Bu mecburiyet · son zamanda 
İngiliz kadınları arasında şikayeti 
protestoyu, hatta isyanı mucip 
olmıya başlamıştır. 

· Çünkü İngilterede iş hayah
na devam edebilmek için evlen· 
nıekten memnu olan kadın
la.. çoktur. Bu yasağın tevellüda
ta tesir ettiği iddia edilmektedir. 

Evlenmeleri yasak olan kadın
lar şunlardır: 

Muallim olan kadınlar, mu
allim olmadan evvel nezaretle 
evlenmiyeceklerine ;dair bir muka
vele imzalarlar. lngilterede ve 
Amerikada hiçbir muallim kadın 
evlenemez. Evlenirse hem işinden 
çıkanhr. hem tazminat vermiye 
mecbur edilir. 

Poliste çalışan kadınlar, dört 
senelik hizmetlerini bitirmedikçe 
evlenemezler. Hastabakıcılar, has
tahaneye girerken evlenmiyecek· 
}erine dair imza verirler. 

Üniversitede ders ve konfe

rans veren kadın hocalar evlene
mezler. Bunlardan bir kısmı er

kek profesörlerle sevişiyorlar, 
fakat mesleklerinden olmamak 

için evlenemiyor, serbest yaşamı
ya mecbur oluyorlar. 

Postahanede çahşan kadın 
memurlar evlenemezler. 

Bu mesleklere mensup olan 
kadınlar " evlenmek istiyoruz ,, 
diye bir mücadele açmışlardır. 

Birçok mebusları bu fikr~ taraf

tar bulmuşlardır. Bu sene " se
viniz ve seviliniz ,, isminde bir 
kanun çıkararak meslek kadınla
nnın evlenmelerine mü•aade edil
mesi muhtemeldır. 

Kız Doğmuş 
Erkek Evlenmiı 

Fransa' da Lil şehrinde on do
kuz sene evvel kız olarak doğ
muş, fakat on dokuz sene sonra 
erkek olarak evlenmiş bir kız. 
lımi İvon. Birkaç defa ameliyat
tan sonra kız olmayıp erkek 
olduğu anlaşılmıştır ve mahkeme 
erkek olarak evlenmesine müsaa
de etmiştir. 

Altlı Üstlü 
Y•ni elbiseler 

Amerika' da Neyork ıehrlnde 
bir erkek elbiseri sergisi açılmış
br. Bu sergide alb üsttl kullanı· 
labilen pardesii, palto ve caket· 
ler teıbir edilnıiştir. Caketin bir 
tarafı tek düğmeli, öteki tarafı 
çift dfiğmelidir. iç ve dıt taraf
l~rımn rengi de ayrıdır. b~ ~uretle 
hır caket veya palto -ile ıki caket 
veya palto ıahibi olmut oluyor
sunuz. 

Kuıların 
Tüylerini Sayıyorlar 

Bizde sayılması güç olan şeyler 
hakkında bir fikir vermek lizım
geldiği zaman "pösteki sayılmaz. 
derler. Fakat Amerikan hayvanat 
müzesinde kuşların tüylerini sayı
yorlar. 

Şimdiye kadar fenni surette 
kuşların tüyünü saymak tecrübesi 
yapılmamıştı. Bir müzede bu 
ışı yapıyorlar. Ufak cımbız
larla birer birer tüyleri söküyor 
ve bir kavanoza atıyorlar. Kır
langıç cinsinden kuşların 2500 
olduğu anlaşılmıştır • .................................................. -......... . 
Bu Seneki 
Deniz Gömlekleri 

Bu sene deniz gömlekleri 
0 kadar açıldıki, kadınlarm gizli 
bir taraflara kalmadı dense yeridir. 

Buradaki resme bakınız. Bu 
kadm, Şikago sergisi münasebe
tile gölde yıkananların ortaya at
tıkları yeni deniz gömleğini gös
termektedir. Bu gömleğin bilhassa 
arkası tamemen açıktır. Maksat 
guya sırtın güneş banyosunda 
tamamen istifade edebilmesini 
temin etmektir. 

Bu gömleklere ( Mendil göm
lek) diyorlar. Çünkü vücudü 
ancak bir mendil kadar. örtebil
mektedir. 

Okyanosu Tayyare İle 
Aşan Karı Koca 

İngiliz tayyarecileri kan koca Molliıonlar Nevyorku gördıiklPri anda 
kazaya uğradılar. T~yyar~ ~ere ~üotü, ilci t~_yyareci yaralandılar. Zate" N) ıthate 
çıkmadan evvel de illt bındilderı tayyare boyle üpaklanıırak denize dütmü~tü. 

Yaralı tayyareci Madam 1 Karı koca tayyareciler otelde tedavi 
Mollison aldığı çiçek huketleriııi gördükten sonra Jıaetabakıcıların nezareti 
hasta araba1ında taşıyor. altında haat.ane arabalarile geziyorlar. 

Son haftalar içinde tayyarecilik yere vanldığı za~an erkek bay·· 
sahasmda büyük hareketler oldu. gın bir halde idi. ikisini de has-
Alta günde dünyayı dolaşan Vı- taneye kaldırdılar. Ertesi gün 
ley Post daha bu devri bitirme- yaralı ve hasta bir halde tekrar 
den İngilizlerin meşhur karı ko- tayyareye binerek Nevyork'a 

t il . M ili bı'r vardılar. ca ayyarec en o son, 
tayyare ile Okyanos'u a.şmağa Orada ikisine de tetanos 
teşebbüs ettiler. ilk teşebbüsle- aşısı yapıldı. Birkaç gün yatak-
rinde tayyareleri kapaklandı. tan çıkmadılar. Şimdi kolları, 
Denize düştü. Onlar korkmadılar, yüzleri, bacaklan sargılar içinde 

Yeni bir tayyare tedarik ettiler 
ve uçtular. Tayyareleri tam 
amerika toprağı üzerine vardığı 
zaman benzinleri bitti, yere in
meğe mecbur oldular. Fakat tay
yare süratle yere çarptı. Kan 
koca sademe tesirile yere yuvar
landılar, yaralandılar. Düştükleri 

Nevyork sokaklarında dolaşı· 
yorlar. 

Bu karı koca, şimdiye kadaı 
Avusturalya ve cenubi Afrikı 
rekorlarını kırmışlardı, bu def0 
da Atlas Okyanosunu gidip ge· 
lerek bir rekor kıracaklardı 
Maamafih hala bu fikirlerindeı 
vazgeçmiş değildirler. 

lngilizlere Göre Yazın 
Şunları Yapmayınız 

lngiltere sıhhiye nazareti hal
kın yazan tatbik etmesini faydalı 
bulduğu bazı aıhhi kaideler 
neşretmiştir. 

1 - Tehlikeli yerlerde, açık 

yerlerde, dalgaya maruz yerlerde 
deni:ıe girmeyiniz. 

2 - Yemekten sonra veya 
yorgunken denize girmeyiniz. 

3 - Hafif sandalın büyük \re 
açık deniz için yapılmı~ olmadı
ğım unutmayımz. 

4 - Kayıl<ta yer değiştirme
yiniz. 

. 5 - Kır eğlencelerine gittiği
nız zaman kuru otlar üzerine ucu 
yanık sigara veya kibrit atma
yınız. 

6 - Otomobilciler yollarda 
doğru işaret vermelidirler. 

7 - Bütün vatandaşlar bu 
kaidelere riayet eder ve başka
larını da riayete mecbur ederler
se, o vakit bir çok kazaların 
önüne geçilebilir. 
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•• 
GUL HAN iM 

Haçlılar Mücahitler, Fedailer .Arasında 
.cm1&ım ____ mı _______ ım1m1•• Yazan: Ômer Rıza 

G ··ı a ım Ke dini Yatağa Attı, Kalbi 
Parçalanıncaya adar A ... adı, Ağladı 

Ortalık henüz pek karanlık 
olduğu için kayıklar yollarım 
kolaylıkla bulmuyor, onun için 
sahilden pek uzaklaşamıyorlardı. 
Maksatları gün ışığına kavuş
mak, ondan sonra sür'atle ha
reket etmel-ti. Gül Hanımın 

bütün ümidi, amca zadelerinin 
bu betaetten istifade etmeleri 
idi. 

Haydar Bey onun aklından 
geçeni anladığı için bir andık 
ona: 

- Gül Hanım! Dedi. Her ne 
olurs1 olsun! Sizi götüreceğim. 
Sizi dayınız Sultan Salahattine 
teslim edeceğim. Ondan başka 
hiçbir kimse sizi elimizden ala
maz. Onun için boş hulyalara 
kapılmayınız! 

Gül Hanım Cevap vermedi 
ve kendini mukadderata teslim 
etti. Günün ilk ışıklan doğar

doğmaz kayıklar bütün sür'c-tile 
hareket etmiş, İskenderiye lima
mmn dışında duran büyük bir 
gemiye yanaşmış ve Gül Hanım 
gemiye bindirilmişti. Gül Hanım 

dikkat etti. Gemiye girdiği zaman 
karşısına uzun boylu bir adam 
çıkmışh. 

Bu adam hemen emir verdi: 
- Demiri çekiniz! 
Sonra Gül Hanıma bakarak; 
- Görüyorsunuz a, Gül Ha-

nım, tekrar karşılaştık! dedi, 
belki de siz, beni bir daha gör
meyi aklınızdan geçirmiyordunuz! 

Gül Hanım bu adamı .,birden
bire tanımadı. Fakat aklını başına 
toplıyarak düşündü ve bu ada
mın kim olduğunu anladı. Bu 
adam Zaloğlu idi. Yani ona talip 
olup onu aJamıyan gençti. 

· Eu adam\ burada görmek Gül 
hamını şaşırttı. Fakat Gül, ken
bini topladı ve cevap verdi: 

- Demek ki buradasınız ZaJ 
oğlu Rüstem Beyi 

Zaloğlu onun sözlerini karşı
lıksız bırakmadı: 

- Evet, Gül Hanım, dedi, 
m nerede iseniz ben de orada
yım! Seni mutlaka] alacağıma 
yemin etmiştim. Yeminimi tuta
cağıma emin olunuz! 

Gül 1 Hanım tahammül ede-
medi. Bağırdı: 

- Senin burada işin ne? 
- İşim sizi bulmak .. 
Fakat Zaloğlu, Haydar Beyin 

yaklaşmakta olduğunu görerek 
hemen döndü ve tayfalarla ko
nuşmıya baş'adı. 

Haydar Bey, Gül Hamını ala
rak kamarasına götürdü. Gül 
o kadar müteheyyiçti ki yere 
düştü, kendinden geçti. Kendine 
geldiği zaman geminin hareket 
ettiğini gördü. Doğduğu ve 
büyüdüğü yerleri son bir defa 
görmek için tekrar güverteye 
çıktı. 

Haydar Bey onun bir tarafın
da, Z loglu öbür tarafında du
ruyorlardı. ·ram bu sırada Kurt 
ile Doğan ve bütün arkada ları 
deniz kı} ıs na varmış, Kurt abnı 
denize sürmek istemiş, fakat ar
kadaşları onu tutmuşlardı. Gül 
Hamm, gemının güvertesinden 
görmüş, o da kendisini denize 
ıdmak, onların onu kurtarmıya 

gelinceye kadar deniz üzerinde 
yüzmek istemiş, fakat Haydar 
Bey de, Zaloğlu da onun ne dü
şündüğünü aıllıyarak buna mani 
olmuşlardı. 

Gül Hanım, bir şey yapamı

yacağmı anladıktan sonra kolla
nnı kaldırarak mendilini salla
makla iktifa etti. 

Gül Hanımı taşıyan geminin 
yelkeı:lleri şişmiş, gemi sür'atle 
yoi almıya başlamışh. Gül Hanım, 
Zaloğluna bir der:s vererek içini 
boşaltmıya karar verdi ve ona 
dönerek bağırdı: 

- Alçak, hain 1 Bütün bu fe
laketler senin ~erin. Babamın 
katili sens'n! Er meydanında ba
bamla ve amcalarımın oğullarile 
karşılaşamadığın için hile ve desi
seye müracaat ettin. Başkalarına 
uşak oldun. Sahtekar herif! Sen
den intikam alacağım. Doğanla 
Kurt senin yapbldarıru yanına 

bırakmıy~caklar. Çünkü onlar da 
beni takip edecekler ! Senin kar
şılaşmaktan korktuğun kılıçlarla 
beni aramıya gdecekler. Şeytan, 
hain, rezil, alçakl 

Haydar Bey Gül Hanımın ya
mnda idi ve onun sözlerini dinle
yordu. O da Gül Hanımı tasdik 
etti ve: 

- Haklısınız.! dedi. Sizin hid
detiniz de dayınız, Sultan Salahad
dinin hiddetine benziyor. Gözle
riniz de tam onun gözleri gibi 
alev saçıyor. 

Zaloğlu kaba kaba cevap 
verdi: 

- Amcanızın oğullan peşi

mi:r.den gelebilirler. Onlardan 
korkmuyorum. O. larla dövüşmiye 
haı.lnm! 

- Korkup korkmadığım -da
ha evvd görmüştük! 

Gül Hanım fazla söylemedi ve 
kamarasına koştu, kendisini_ yata
ğına atb. Kalbi parçalamncıya 

kadar ağladı. 

Gül Hanım ağlamakta haklı 
idi. Onun aziz babası öldürül
müştü. Kendisi babasının ocağın
dan kaçınlmı$ ve nefret ettiği 
adamın eline düşmüştü. Fakat 
onun yine ümit beslemi)·e hakk.1 
vardı. Çünkü dayJsı Sultan Sela
haddinin yanına gidiyordu. Sultan 

Selahaddin onu hasmının eline 
bırakmaz, Zaloğfonun ona tasat
lüt etmesine meydan vermezdi. 
Fakat Zaloğlu gemin:U içinde idi. 
Onun dokscı.n dokuz hileye müra-

caat eder t c.nu rahatsız edece
ğinde şüphe yoktu. Fakat gemi
nin içinde onu ıaüdafaa iile mü
lcellef ve müdafaaya hazır olan 
Haydar Bey ile arkadaşları da 
v.ardı. Kendisi bunlara pekala 
itimat edebilirdi. 

Gemi il eril edik t\!n sonra Gül 
Hanımı deniz tuttu. Yemiyor, 
içmiyor ve hasta yatıyordu. Hay
dar Bey ona bakıyor, onun ye-

meklerini kendi elile getiriyor, f -
kat Gül Hanıma bir lokma ye
dirmek mümkün olmuyordu. Gül 
Hanım sürekli bir uykuya dalmış 
gibi idi. uykusunda karmakarışık 
rüyalar onu taciz ediyordu. 

Nihayet Gül Hanım bir gün 
bu uzun uykudaıı uyandı ve :ya· 

nında şişmanca bir kadın gördü. 
Ona sordu: 

- Kimsiniz? 
- Bir yolcuyum? Geminiz bir 

limana uğrayarak bir hasta bakıcı 
aradı. beni aldı. Ben de size ba
kıyorum. 

- Adın ne? 
- Meryem. Kocam da balık-

çıdır. 

- Bana baktığınızdan dol~ı 
size teşekkür ederim. Kaç gün .. 
denberi deniz üzerindeyiz? 

- Beş alh gün oldu. 
( Arkası var ) 

L &G ~ 

(MEKTEP iŞLERi J 
Leyli Tıp 
Talebe Yurdu 

Bu sene lstanbulda Fen fakül
tesinin "F. K. T.,, sınıfına devam 
etmek üzere Leyli Tıp talebe yur
duna tam dev,r,eli Jise ve tahsil 
itibarile buna muadeleti musad-
dak resmi mekteplerden en iyi 
ve iyi derecede mezun olanlar 
alınacakbr. Talebenin yemesi, 
yatması ve üstübaşı yurtç.a temin 
olunur. Ayrıca muayyen miktar
da muaveneti naktiyede bulunulur. 

Talipler nihayet 1 T eşriniev
vele kadar Sıhhat ve içtimai mua
venet vekaletine vesikalarını gön .. 
der:melidirler. Vesikalar şunlar-

dır: Hüvivet cüzdanı, lise şaha .. 
detname veya vesikası, hüsnühal 
varakası, sıhhat raporu .. 

Bir de taahhütname verilmesi 
lazımdır. Taahhütname sureti 
şudur: 

Leyli T tp talebe yurduna ka
-bul edilerek tıp tahsil edip her 
hangi bir Tıp fakültesinden tabip 
olarak neşet eyJediğimde 9-6-32 
tarih ve 9000 numaralı kanun mu• 
cibince yurtta geçirdiğim zama
nın iki misli kadar bir müddetle 
Sıhhat ve içtimai muavenet Ve-
kaletinin tayin edeceği mahal
.de ifasına mecbur olduğum hiz
meti kabul etmediğim veya 
kabul edip te müddeti mu-
ayyenesini bitirmeden te.rkeyle
diğim takdirde !kendim için sar
fedilen par.anın iki m"slini öde
meyi ve bp tahsilini terkettiğim 
veya sıhhi sebepler haricinde 
fakülteden daimi olarak çıkal"'.ıl
dığıın ve mezkür yurtta bir sene
den az lbir müddet kalarak yur
du terk eylediğim takdirde keza 
kendim için sarlolunan parayı 
ödemeyi müteahhit, .zamin, müte
keffil olduğumu nabk işbu senet 
lenzim ve müşarünileyh Vakalete 
tevdi ve ita lolmdı. 

* 
lerı ta müt kı it yüzbaş.ı Nuri R. 

l.ızı M 1 ha Bamma: 
Liıaeye girmek istemiyorsunuz, 

ayni zamanda da tahsile devam 
istiyorsunuz. Hem de imtihansız 
ley i meccani bir mektep.. yani 
bir istirahat yeri.. Henüz memle
ketimizde böyle mektep yoktur. 
Size hiçbir tavsiyede bulunamam. 

~ 
• * * İın7.alı mf'khıp Aalıibine: 

Bahriye mektebine ortamek
tep mezunları alınır. Mezun ol
myıanlar imtihana tabidirler. 
Fazla izahat ıalmak için Kasım
paşada Bahriye matbaasından bir 
şartname alınız. 

M•ktepçl 

Aiuato• ıs 

Birkaç gün evvel. Uluköyde Mazhar Paşanın oğlu Necmettin 
Beyin evinden yirmi beş bin Ura kıymetinde mücevherat, albn ve 
saireyi çalarak, Borsaya kaçan eski hizmetçilerinden sabıkalı Hü
seyin ve arkadaşı Mustafa Bursada yakalanarak şehrimize geti
rilmişlerdir. 

Her ikisi de dün isticvap edildikten sonra evrakile birlikte 
Adliyeye se\ikedilmişlerdir. 

Çalınan mücevheratın kısmı izam• bulunarak sahibine• iade 
edilmiştir. 

Hüseyin ~vvelce Necmettin Beyin evinde hizmetçi iken bir hır
sızlık yaparak hapse mahküm olmuş ve müddetini ikmal ettikten 
sonra tekrar bu sirkati yapmıştır. 

Resmimiz dün Bursapan getirilen iki sebıkalıyı göstermektedir. 

lstanbul ikinci icra 
Memurluğundan: 

Mukaddema Şehzadebaşı Kalenderhane mahallesi Kovacılarcadde
ai "101,, numaralı hanede mukim iken halen ikametgahı meçhul 

bulunan Şekip Bey Zevcesi· Mediha Hatice Hanıma 

Emniyet Sandığına rehnetmek suretile mezkiır Sandık idare
sinden 17 Mart 931 tarih ve 43014 nmnarah senet"'mucibince istik
raz eylediğiniz yirmi beş liranın tesviye edilmemesi hasebile mebliğı
mezbur borcunuzun yüzde dokuz faiz ve yüzde üç kum.süyon ve 
faiz ve kumsüyon ve masarif yekiinundan yüzde iki buçuk muamele 
vergisi ve masarifi icraiye ile maan tahsili hususunun temini zım
mnda merbun bulunan Bir roza akar pandantif icra ve iflis kanu· 
nunun 145 inci maddesine tevfikan paraya çevrilmesi için daireye 
müracaatta bulunan alacaklı mezkur Sandık idaresi tarafından ta
lep edilmesi üzerine olbaptaki maddei kanuniye dairesinde tamim 
ve be.rayi tebliğ mübaşirine tevdian tarafınıza gönderilen ödeme 
emri zahrma mübaşirinin vermiş olduğu meşrubatta mezkur mahal
de ikamet etmediğiniz bildirilmiş olmasına mebni tebligatı mukta
ziyenin bir ay müddetle ilanen tebliği takarrür etmiş olmakla ta
rihi ilandan itibaren 933/952 dosya numarasile müddeti muayye
nei mezkiire zarfında icramn durmasını mutazammin şitahi veya 
tahriri olarak bir itirazı kanuni sert veya borcunuzu eda eyleme
diğiniz takdirde müddeti medrurenin hitamım müteakip berveçhi 
talep mer:hun mücevherabtuzın paraya çevrilmesi hususundaki mu
amelatı icraiyenin gıyabınızda infazına iptidar kıhnacağı malümunuz 
olmak ıve bu husustaki ödeme emrinin tebliği makamına kaim bu
lunmak üzere keyfi.Yet ilanen tebliğ kılınır. (4033) 

lstanbul ikinci icra 
Memurlugundan: 

Mukaddema Çihangirde Nazif Bey apartmanında 3 numaralı 
hanede mukim iken halen ikametgahı meçhul bulunan 

tüccardan Kamil Beye. 

Emniyet Sandığına rehnebnek suretile medcür aandık idare
sincle.n 12 :şubat 931 tarih ve 42262 numaralı senet muci
bince istikraz eylediğiniz yirmi beş lirawn tesviye edil msi 
hasebile meblağı mezbur borcunuzun yüzde dokuz faiz ve 
yüzde üç komüsyon vefaiz ve komüsyon ve masarif yeku
nundan yüzde iki buçuk muamele vergisi ve masarifi icraiye 
ile maan tahsili hususunun temini zımnında merhun bulunan Bir 
çift pırlan alı küpe bir P.ırlantalı bir incili kı~av~t iğnesi .bir çift 
roza kol düğmesi İcra ve Iflis Kanununun 145 ıncı maddesıne tev
fikan paraya çevrilmesi için daireye müracaatta bulunan alacaklı 
mezkur sandık idaresi tarafından talep edilmesi üzerine olbaptaki 
maddei kanuniye dairesinde tanzim ve berayı tebliğ mübaşirine 
tevdian tarafınıza gönderilen ödeme emri zahrma mübaşirinin ver
miş olduğu meşrubatta mezkür mahalde ikamet etmediğiniz bildi
rilmiş olmasına mebni tebligatı muktaziyenin bir ay müddetle ila
nen tebliği takarrür etmiş olmakla tarihi ilandan itibaren 933/604 
dosya numarasilc müddeti muayyenei mezkiire zarfında iaranın 
durmasını mutazammın şifahi veya tahriri olarak bir itirazı kanuni 
sert veya borcunuzu eda eylemediğiniz takdirde müddeti mezküre
ınin hitamını müteakip berveçbi talep merhun mücevheratınızm 
paraya çevrilmesi hususundaki muamelab icraiyenin giyabımzd~ 
:infazına iptidar kılınacağı malWııunuzi olmak ve bu husustaki 
ödeme emrinin tebliii makamına kaim olmak üzerel keyfiret 
ilin en tebliğ kılınır. ( 4027) 



- Her lıakkı mahfuzdur. - Na•l tlefıla '1-
Memurluğundan: 

Mukaddema Sarıyer Hamam sokak 31 numaralı han\de mukim 
iken balen ikametgihı meçhul bulunan Hüseyin Beye ................ -....... -.-. Naıl Y.,.tlı 1. 

ikinci Kısım No. 112 Nasıl Ôltll1·· 

Nezaretlerden Çıkarılan 1200 Memur 
Tehditkir Bir Vaziyet Almışlardı 

Emniyet ~ğma rebnetmek suretile mezkür Sandık idare
sinden 10 Nisan 9'l9 tarih ve 25858 numaralı senet mucibince 
istikraz eylediğiniz on dört liranın tesviye edilmemesi hasebile 
mehliia mahur borcunuzun rizde dokuz faiz ve yüzde iç kumsi
yon ve faiz ve kumslyoa ve l\1esarif yekünundan yüzde iki buçuk 
muamele verıisi ve- masarifi icraiye ile maan tahsili hUSUSUD\ID • 
mini :uıılnmcla merlıan buhman Bir altın hurda kordon iaa ve iflla 
kanammun 145 İDcİ maddesine tevfikan paraya ç.vrilmesi için daireye 
miiracaatta bulunan alacaklı mezker Sandık ida!'eSi tarafından ta• 
lep Mihnni üzerine olbaptaki madclei kanuniye dairesincle tanzim Bu hidisenin dedi kOdulan 

heniz kapanmadan, ikinci bir 
Yak'a daha zuhur etmifti. Beyoi
lunda, T6nelbaf1nda, bir aparb- 1 
mamn en üst kabndan bir~cla• 
yere atıhmş, kafaaı dejalmlfb. 
Tıbbiye mektebinin eski talebe
lerinden olan ve kendisine çinge
ne lbrahim denilen bu ~ bir 
komitacı idi. Tıpkı bunun da tlİe 
ieri gibi ~ bir tahkikat yapıl
madan defnedildiği f8yİ olmUfbı. 
llalü,eti anlaplamıyan bu mese
leler, cemiyet .teyhdarlan elinde 
hain bir zehir pi JmDaml.,or .. 
Bu zebirdm ........ ..... Ye 

a..._ nıhuna gizli gizli birer 
d..ıa alablarak cemiyetin aley
hindeld hiddet ve busuırıet artb

nhJGrclu. 
F.aki aaray hafiyeleri, tasfiye 

karhaalan, her hangi bir sebe~e 
menfaati aektedar olanlar, lf· 
m pça&z bir takım bor 
boğazlardan mtlrekkep ~lan 
ha sinsi c~ aleyhtarlığmın 
yam bapacla. bir de alent muba
re• et klfty~ti tobe• etmiJe b..
.. ~ • tr.fet. ~ iki 
...... ....,., IHriade temer-
ldiz edİfordu. Biri, Miza& ealiibi 
Murat Bey •• diğeri de, ikdam 
muhanirlerinden Ali Kemal Bey ..• 
Mlnener ztimre tarafmdan eheaı
aiJetle telakki ..... ., .. ld: 
uttaa Murat ae, .. .cemiyet tara
faacl.. lrncf±ı pıterilen dlrlt
tane muameleden mut'b.ni. Mu-
rat a.,, ~ hllal lliJetin, 
etılliyet ........ takdir edibe
.... iddia ~ aerek bu
.... cemiyet erldnenm ve ıe
rek cemiyete taraftar olan mtihim 
....... ·,etım Wdanda .. 
det& tenkitlerde bUlumıyordu. •• 
Ali K...ı Beye geliDce: Bu zat 
da, CemİJet:İD kenm.ine bir me.
ld 't'trmediğinden kGpfere bini
Jortlu. Hakkındaki birçok ch!di 
ltoch.ıara rağmea -ablak ve fazi
leti f1p1ıe g&t&nneyen Murat B. 
gibi bir zata kapılanm kapayan 
CelDiyet; Ali Kemal B. in Avru~da 
&yaadıjı facıah rolleri yakından 
takip ettiifi için bu zabn ne sahhar 
kaıemiae ve ne de ilmi edebine 
hiı bir kıymet ve ehemmiyet ver
IDiyor, cemiyette nafiz bir mevki 
lemin etmek maksaclile l>ifftlnta 
waiaıhulan tqebbiialmm tfcldetle 
~..... lleputİJetİll ertesi 
11116 latanwa ,.. Ali Kemat 
le,in Apdllhamide ftl'cliii jur
..._ ı*ekkebi ..... ~ 
........ lananıi en ba at 
~ Lir meputlyetÇI km.,.. 
Ceraiyetteıa. ·ap.-.. ikb8f 
meftini, ilalatakhel · latilijapta b
nuWlımiek içia~i~ ................ ....,_ 
,,..... mabldenle aiilletin na
aan •kkat;a; celhetmire karar 
ftl.a,ti... Falrat.. Ce.ifet, lllla
lann ~ Wırıue. ehmmlyet fflmi 
yor ... Keı1di bclret ve utvetin-
._ ... olcluiU ... tilttuju ,....,.. ....... , .• 
·~-.,---- ........ ;-~ 

llM tialWalll~ 
MıiıtL:::•r.tmW·. ~ 

ve berayi tebliğ mübaşirine tevdiaa tarafınµa gönderilen ideme 
emri zahnna mübaşirinin .ermiş olduğu mqıı ahatta mezkür mahal
de ikamet etmediğiniz bildirilmiş olmasına mebni tebligab muktazi
JelÜD bir ay müddetle ilinen tebliği fakarrir etmif ohukla tarihi 
iliadan itibar.en 93311347 dosya numaraaile müddeti JDUaJ')'enei mez
kiire zarfıiıla icranın durmaauu mutazammin şifahi veya tahriri 
olarak bir itirazı kanuni sert veya b~u ecfa eylemediğiaiz 
takdirde müddeti mezkürenia hitamını müteakip herveçlai taı.p 
merhun mücevh.erahnızın paraya çevrilmesi hususundaki muamellb 
icraiyenin gıyabımzda infaana iptidar lohnacağı malimmnız olmak 
ve hu husustaki ademe emrinin tebliii makannaa kaim ltuhmmak 
laen keyfiyet ilinen teblii kdum. (4028) 

Ziraat Vekaletinden: 
Ytibek Ziraat Enatitlldnla ltizumq olup yapbnlacak 6 adet 

kümes ile ambar, depo, yem hazırlama yeri ve tefeuaab kapalı 
urf utUlile ve 21 gln mlddetle mllnalragya fumulmattar. Bu ite 
ait minakaaa prtnamesi, mukavelename, umumi ve lauaust tart· 

e bet lira bedel mukabilinde Ziraat Veklletinde Y&bek Ziraat 
Ba resl .. d• ıiri'• .. ltk Fut p ...... ~ ...... ........... ....... =titiisü Biir08Ulldan alınacaktır. Talipler münakasa prlnamesincle 

Bu bi•aau• etrafı MDra&.ı talatapenl• il• bpabl•11 " ...._ .. ..-..,_. 1ı1r .zikredildiği veçhile müesseseee tanınmıt olduğu ve yaptıkları iap-
laale set1rıım1, ır. Resimde Fuat Pataaı• b• mabpeet .. çakbp ıh bu tahta pentuıa ta ait -e .-.ı I Lm· lira kıymetinde bir binayı ikmal ettijini 
kaaaea 1*aldıtı ve luam- de mueat olclup r&llmektedir a ... -a-. u 

ye bqhyu bu mulaalefetia neti- olan eski ticaret mualaedelerini Ticaret Odasmcla inpat mlteahlaidi olduğunu mibeyyin vesaiki 
ceaini iyi glrm,&yor •• G&nün birin- yenilemek - yollar, mektepler, komiaJona göstermiye mecburdurlar. Talipler kenefi tek&f edecekleri 
de iki lmnetin çarplflllasmdan k&priller J•pmak suretle memle- bedelin yüzde 7,S nilbetinde teminab muv~ate me~plarile 
hasıl olacak ursmbmn kendine ketin amramna da kOfUp yetiş- birlikte ihale günü olan 29 ağuatoa 933 tarihine mllactif Sah 
de bir zarar v~ebileceğini tah- mek - harici si7aaetimiZcle de,. ginü saat 15 te V ekilet Ülfaat komiayomma miinaatleri ilin 
min ediyordu... Kim bilir ne gibi biitiln devletlerle llOf geçinmek.. ohmar. ( 3895 ) 

dOşOncelerle reçirdiği bir gece- ==-==-=====:::::::=-==~( ~Atba==~-~, ı:=:~::;~-===~====-~-=-==-==========-=--===:::::::.
nin sabahında Baıkitip Cevat 
Beye ıu sözleri söylemitti: 

- Daha ortada fol yok, yu
murta yok •. Memleketin bellibap ..... ,..., 
lie~a • 
.. beD. hep bwlli·~ 
Acaba bU laalili hine ~ 
mlmkln olamumı? .. 

Bu e..m.. ile mmtarip Olu 
Abdiillaamicl, •Jlll _..-. ... 
raydaki t..S,eıe clevaa ediyor • 
Adedi iki Jlz ~ P91'8 ,.
verlerindea altmış kiti qdar ~ 
ka ederek clitederiai ...-ıp ol
duldan kıt'alar• .&aderjy .. 
Bu aralık Jenİ bir dedikodu çık
lmfb. Cemiyet tarafından AbcltlJ. 
hadaidin Jfeylerbeyi, yahut ~ 
ğan sarayı...mclan birinde law
tredileceji.. Bmm haber aT6a 
H&nk4rin da ficltei necat olarak 
ceuıiyete d6rt milyon ( albn ) 
lira vereceği iddia oluauyordu. 
Haluki Abdtılhamit, Topkapı aa· 
rayında, Soğukçepıe kapw ile 
Suaybumundalci araziyi tesviye 
ettirmek ve buraya muhtef918 bir 
MecHai meb'uall dldresi yapbra
rak milete bedtye ebaeJİ dllfll
nllyor; bta ~ ~t ~ 
torerek Bzeriqde toplanan ati 
tefehlalm).; izale etmek iıdi7 ..... 

Jf 
ı<ımil pqa bbineai. ~ 

..... .............. Bu ....... • 1 

- ...... •'hb •• , ... . ........ ,. ........... ,.... 
pa1aeak ifleı' -~ Gelecek 
... lÇin ... ftat~ ..... • 
mek • ••* .. ...P, n ..tek
lilleıe ait .. ai.-•b .... 
••erek balan -iQelia mırıfa
atma maYaflk Wr Ule ııtiamek • 
dmet memarlanem adedini, an-

cak ihtijaca ki& deecep 
iadirmek - kGçlk iltilaulu ,.,. 
palarak ve para iflamde........,. 
tia,.t otaaank idaNi _ ..... 

••hıaek~ waktl· ı1•••-ır-1 .... _ 
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10 Sayfa 

Gavur Mehmet 
Kara Yürek Çetesi -

~------li.m-•> Tefrika No. 88 

Kurşunlar V ızıltılarla 
Başucundan Geçiyordu 

Ölüm Hiçbir Zaman Hiçbir Kimseyi 
Bu Kadar Sarmamıştı! 

Gavur Mehmet, başJndan fe
sini ve sırtından ceketini çıkardı 
attı. Koyu renkli bir mintanla 
kaldı. Belindeki uzun kuşağını 
çözdü. Yeniden enli bir surette 
sımsıkı sardı. Sonra, dört çifte 
tabancayı ayrı ayrı muayene ede
rek birer birer kuşağının arasına 
sıraladı. Daima yanında gezdir
diği takma bir palabıyığı, du
daklarının üstüne yapışbrdı. İnce 
ve keskin bir bıçağı dişlerinin 
arasına aldı. iki saattenberi 
tetkik ettiği bu arazide evvelce 
tasarladığı bir kuru derenin içine 
atladı. Yavaş yavaş aşağıya 

doğru kaymıya başladı. 
iki taraftan fasılasız bir su

rette atılan kurşunlar, ince ıslıklar 
çalarak başının üstünden geçiyor; 
yaptığı bu işin büyük bir cinnet 
olduğunu sanki ona ihtar ediyor
du. Ölüm; hiçbir zaman, hiçbir 
kimseyi bu kadar sarmamışb. O, 
bir veyahut birkaç kurıunun isa
betile şimdi burada ölmekten 
korkuyor.. Kendi ölümünden 
sonra, buradaki canilerin bir 
fırsat bularak savuşacağından ve 
tertip ettiği bu intikam plinımn 

tebah olacağından endişe edi· 
yordu. 

Sürüne sürüne ilerilediği bu 
kuru dere, hafif meyilli bir ya
maçtan iniyor; birbirini takip eden 
kıvrıntılarla taılık bir arazıdan 
geçiyordu. Bazan hedefini pfıran 
mermiler, bu taşlara çarpıyor; 

ç.arptıklan yerden sıçrattıkları taş 
kırmblan, Gavur Mehmedin yü
züne, ellerine, omuzlarına isabet 
ederek büyük küçük yaralar 
açıyordu. 

Gavur Mehmet, gayet hesaplı 
bir surette ileriliyor; bir yılan gibi 
yerde silrüklenerek daima büyük 
taşları kendine siper ediyor, bu 
suretle kendisini Karadağlı ve 
hırvatlara göstermemiye muvaffak 
oluyordu. 

Gavur Mehmedin gittiği tarafı 
endişeli nazarlarla takip eden 
Hasan Beye birdenbire bir fikir 
gelmişti. Sanki meçhul ve manevi 
bir membadan ilham almış gibi, 
ihtiyatta bulunan bir müfrezeyi de 
getirtmiş, Gavur Mehmedin iler
lediği cephenin karşısına yerleş
tirmişti. 

Şimdi buradan toplu ve fasılasız 
bir ateş başlamıştı, Bu ateı kar
ııki cepheyi göz açtırmıyacak 
derecede bir şiddetle tarıyor, 
tepenin üzerindeki topraklar, bir 
bulut gibi havalanıyordu. 

Karadağlı ve Hırvatlar, bu 
ateşe dayanamamışlar, derhal 
ateş keserek tepenin arkasına 
doğru sıyrılmışlardı. Hasan Bey, 
orada cereyan eden ahvali gör
müyorsa da, şakilerin sarsıldığını 
pekala· hissediyor; Gavur Meh
medin işini biraz kolaylaştırdığı 
için büyük bir memnuniyetle bu 
manevrasına devam eyliyordu. 

Gavur Mehmet, bu sıkı ateşi 
1ıörünce, Karadağlıların birdenbire 
hücuma kalktıklarını zannetmiş ve 
biran için büyük bir heyecan ıe· 

çirmişti. Fakat, artık yaklaştığı 
taraftan ateşin kesildiğini hisse
dince sevinmiş.. Emniyetle ileri 
atılarak taşocaklarmın hududunu 
teşkil eden iki tepenin arasına 

girmişti. Burası, ocaklara doğru 

bir uçurum teşkil ediyordu. Uzun 
müddettenberi işlenen taş damar
ları burada büyük bir boşluk 
bırakmış.. Arazinin bu kısmı ge· 
çilmez bir bal almıştı. Onun için 
Karadağlılar bu cihete bir müda
faa kuvveti koymaya lüzum görme
mişlerdi. Buradan aşağıya inmek, 
hiç bir suretle mümkün değildi. 
Hatta buna teşebbüs etmek bile 
büyük bir cinnetti. 

Vaziyetin bu kadar fena bir 
ıekil alması üzerine Gavur Meh· 
met, kendi kendine söylendi: 

- Fana bir yola girdim. Bu
radan ilerlemek te, geri dönmek 
te çok milşkUI... Hele şu uçuru
mun kenarına kadar gideyim. 
Belki orada bir yol bulabilirim. 

Dedi... Zaten uçurumun kena· 
rile bulunduğu mesafenin arası, 
üç beş adımdan ibaretti. Biraz 
daha sürünerek tamamen uçuru
mun kenarına geldi. Buradan 
bakar bakmaz, yüzünde bir sevinç 
gölgesi belirdi. 

Önündeki manzara, kendisine 
biç yabancı gelmedi. Etrafı tepe
lerle çevrilen ve büyük bir huniye 
benzeyen bu dik ve dalgalı ı"t
larda, iki gece evvel dolaşbğı 
patikaları.. mağaralara geçen 
o küçük tahta köprüyü.. birinci 
mağaranm ağzını tanıdı. Karşı· 
sında iki tepenin arasında 
barakalar görünüyordu. Başlan 
ve kollan beyaz sargılarla sanlı 
Hırvatlar, bunlara giriP. çıkıyor .. 
ortada ağır ağır dolaşıyorlardı. 

Barakaların önünde, ot minder· 
ler üzerinde de birkaç yaralının 
yattığı fark olunuyordu... Gavur 
Mehmet, bu yaralıları gözile say· 
dı: 

- Görünürde, on yedi yaralı 
var. Halbuki, bu domuzların 
mevcudu, yüz yirmi dört kişi idi. 
Acaba ölenlerin adedi ne kadar? 

Dedi... Gözlerini, Hırvatların 
büyük bir inatla müdafaa ettik
leri tepelere çevirdi. Çarça
buk kazdıkları siperler arka· 
asında, büyük bir soğukkanlılık
la müdafaada sebat eden Hır· 
vatlar, bazı yerlerde, biribirle
rine çok yakın, bazı yerlerde de 
pek seyrek o13uğu için bunları 
saymak mümkün değildi. 

O sırada, Gavur Mehmedin 
gözü bir noktaya ilişti. Hayret 
ve taaccüple gülümsedi: 

- Vay domuz herif vay .. Bu
rada da iş başına geçmiş. 

Dedi. 
Gavur Mehmedin hu kadar 

hayretini celbeden adam, Şöval
ye Bonelli idi.. Şövalye, elindeki 
bastonuna dayana dayana bir 
siperden ötekine gidiyor; yanında 
yaver gibi kullandığı iki Kara
dağlıya emirler veriyordu. 

Gavur Mehmet, buna sevindi. 
Ve: 

( Arkası var ) 

SON POSTA 

Yerli Mallar Sergisinde 
-----

Lastik Mamulatının 
Memleketimizdeki 

Muvaffakiyeti 

Galatasray yerli mallar ser .. 
gisinde Gisla ved mamulihnın 
teşhir edildiği paviyon, beğenilen 
paviyonlardan biridir. Bundan bir 
s.ene evveline gelinciye kadar 
lastik sanayii henüz tee!s\is etmiş 
değildi. Lastikler İsveçten geli
yordu. 

932 senesinde Eyüpte, Baha-
riyede kurulan Gislaved fabrikası 
İsveçte 40 senedenberi kendini 
dünyaya tanıtan F orbuld firmasını 
en ince hususiyetlerile memleke· 
timizde tanıttırmak vazifesini üze
rine almıştı. Aradan henüz bir 
sene geçtiği halde yerli lastikle
rin gördüğü rağbet, pek iyidir. 

Eyüp ve Bahariye muhiti bu 
fabrika yüzünden faaliyet kesbet-
miştir. Şimdilik fabrikada 300 
amele çalışmaktadır. Lastiklerin 
bütün işçiliği Türk iıçileri tara• 
fından yapılıyor, Avrupadan gelen 
bam lastik, burada yerli emeği 
ile, bez, triko ve şayak gibi mal .. 
zemesi tamamen yerli fabrika
lardan tedarik edilerek ayağa 
giyilecek lastik haline getiriliyor. 
En son sistem makinelerle işliyen 
fabrikada ham lastik tam 18 
elden geçerek mamul lastik şek
lini alıyor. 

Memleketimizin senelik kaloı 
lastik ihtiyacı tahminen 450 - 500 
bin çifttir. Gislaved fabrikası, 
bunu temin etmektedir. Bundan 
başka, Romanya ve Bulgaristan& 
da ihracat yapmak üzere hazır .. 
!anmaktadır. Son senelerde, las
tik ayakkabı fazlaca taammü 
etmiye başlamış olduğuna göre 
fabrika yalnız kavuçuğu dı
şardan gelmek üzere, altı lastik, 
üstü ketenden ayakkapları çıkar
mıya da başlamıştır. Fabrika ya· 
kında otomobil lastiği imaline de 
başlıyacaktır. 

Yapılan istatistiklere göre, 
memleketimize hariçten senede(2) 
milyon liradan fazla otomobil 
lastiği girmektedir. 

Yerli otomobil lastiği imaline 
başladıktan sonra Gislaved fab
rikası, memleketin bu s,badal<i 
ihtiyacına da cevap vermiş ola
caktır. 

Bahariyedeki fabrikada, bun· 
dan mada, kavuçuktan su geçmez, 
sıhhi pardesüler imaline de baş
lamııtır. Bunlardan bir kaçı, yerli 
mallar sergisinde teşhir edilmiş 
ve beyenilmiştir. 

r· ·== == TAKViM== 
Gün PAZAR Hı.ıır 
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Müdürlüğünden: Tayyare Piyango 
15 el Tertibin 4. cü Keşidesinde 
40.000 lira kazanan 4548 numaralı biletin bir parçası lstanhulda . , 
birer parçası lzmir ve Pütürgede satılmış, iki parçası İstanbul .. 
da satılmayarak iade edilmiş ve mütebakisi sablmamışbr. 

20.000 lira kazanan 20890 numaralı biletin beşte birlik bir ve 
ayrıca onda birlik iki parçası fstanbulda bir parçası Ankarada 
satılmış bir parçası İstanbulda satılmayarak iade edilmiı diğer 
parçalan da satılmamışhr. 

10.000 lira kazanan 10978 numaralı biletin iki parçası lstanbulda 
ve bir parçası Hendekte sablmış bir parçası İstanbulda, diğer 
bir parçası Adanada satılmayarak iade edilmiş, diğer parçaları 
satılmamıştır. 

latanbu' dörd~ncU icra me· 
murlujundan: Kasımpaşada Camii
kebir mahallcıininin Çiviciler ve Selka
pısı sokaklarının noktai iltisakında atik 
7, 8, 18, 20, 9, 3, 17, 18, 20, 3, 17 
cedit 22, 24, 26, 1, 28, g, 2G, 1 9/1 nu· 
marııh halen tahtında iki dükkan bir 
bodrum ve <'kmekçi ve simitçi fırınla
rile fevkinde iki katta dört daireyi müş
temil kargir apartımanın mebni bulun
dugu atik 8, 18, 20 numaralı harcmey-
ni şerifeyn ve Kasımpaşa ve Da.riişşa
faka vakıflarından olan bakkal gedi
ğinden münkalip mahallin 120 hisse 
itibarile 76 hissesi ve atik 17 numaralı 
İsmail efendi ve ve haremevni muhte· 
remeyn vakıflarından olan kömürcü 
gediğinden münkalip mahallin 1 GOO 
hisse terkibile 80 hissesi ve mezkur 
apartımanın ittisalindeki ekmekçi fırı· 
nının mü,temiliitından bulunan ve iis
tünde odası olan diikkanı muhtevi kıs
men kfirğir ve kısmen ahşap binanın 
mebni bulunduğu atik 19 numaralı 97 
metreden ibaret mahallin tamamı takdi-
ri kiymetten hariç bırakılarak borçlunun 
uhtesinde bulunan atik 7 numaralı Da-
rüşşafaka vakfından olan mahallile atik 
9 numaralı haremeyııi muhteremeyn ve 
haremeynden mazbut Kasımpaşa vak
fındcn berber gediğinden münkalip ma
hallinin ve atik 3, 18, 20 numaralı 
haremeyni ,erifeyn ve Kuımpaşa ve 
Darüşşaf aka vakıflarından olan bakkal 
gediğinden münkalip 120 hisse itibarile 
4:> lıisseeine şayian mutasamf buJun
duğu mahallinin ve atik 17 numaralı 
lımail efendi ve haremeyni mubtere
meyn vakıflanndan olan kömürcü ge
diğinden münkalip 1600 hisse itibarile 
1520 hisseBine şayian mutasarrıf bulun· 
duğu mahallinin ve atik 19 numaralı 
ahar •§hasa ait bulunan 97 metre mu· 
rabbaından ibaret mahallinin üzerine 
borçlu tarafından inşa edilmiş olan 
gayri menkulün tamamına 82644 otuz 
ilcibin beşyüz kırk dört lira kıymet tak
dir edilmiş olup atik S, 18, 20 numa
ralı bakkal gediğinden münkalip 
mahallin 120 hisse itibarile 75 hiasesi 
ve atik 17 numaralı kömürcü gediğin
den münkalip mahallin 1600 hisse iti
barile 80 hıssesi ve gayri menkuliin 
kısmen ahşap ve kısmen knğir kısmı
mn mebni bulunduğu 97 metreden iba
ret arsa satıştan hariç birakılarak 
borçluya ait mezkur gayri menkulden 
eski 19 numaralı 97 metreden ibaret 
ar.s!. ~izerineki üstünde o~ayı mul~tevi 
di.ık'kun mukaddema demır ocaklı çıçek 
mayelıanesi elyevm ahır ve iki harman 
mahalli ve un odası ve un deposu yı
kanacak mnhal ve halayı ihtiva eden 
kısmen knğir kısmen ahşap bina ile 
apartıman altındaki kahvelınne ve bu
nun üQtündeki oda ve kahvehane nlbn
daki bodrum haklarında da mahkeme 
ce davanın neticesine kadar icranın 
tehirine karar verilmiş olmak dolayısile 
h:bu mahaller dahi satıştan hariç bira-

' 
kılarak mütebakisi açık artırmıya va-
zedilmiştir. Satılığa çıkarılan gayri men
kulün krokisi tanzim ettirilip mahkeme 
kararile satıştan hariç birakılmış olan 
aksam kırmızı boya ile gösteril
miştir. lşbu kroki şartnameye 
raptedilmiıtir. Satlıta çıkarılan kııma 
28900 yirmi sekiz. bin dokuz yüz Ura 
kıymet takdir edilmittir. 2-9-933 tari
hinden itibaren arttırma ıartnamesl 
ve merbutu kroki dairede herk6se 
açıktır. 14-9-933 tarihine müaadlf 
perşembe günü saat 14 Un 16 ya 
kadar İstanbul Oörd üncü icra daire
sinde açık arttırma suretile satılacak
tır arttırmıya iştirak için °o 7,5 teminat 
akçesi alınır müterakim müsekkafat 
vergisi, Belediye rusumu vakıf icaresi 
müşteriye aittir 929 tarihli icra ka
nununun 119 uncu maddesine 
tevfikan 1 ipotekli alacaklılar ile 
diğer alakadaranın ve irtifak hakkı 

sahiplerinin gayrı menkul üzerindeki 
haklannı hususile faiz ve masarife dair 
olan~iddialarını evrakı müsbitelerile 
ilin tarihinden itibaren 20 gün içinde 
lcra dairesine bildirmeleri li:unadır. 

Çorlu icra Memurluiundan: 
Aç.ık. arttırma ile paraya çevrilecek 
ga~'rı~~~k~lun ne olduğu ve mevkii 
ve ~o.numu: . Çorluda köprüce çiftliği 
arazısı dalıılınde kiremit laçağında 
210, Ereğli yolunda 240, bağlar altın
da 60, Katrancada 75, Martinçeomede 
~5 •. Teke çatağında 270 Kavaklar 
On\ınde 6 dönüm tarlanın ~e çayırlar
da 240 dönüm çayırın yarı hissesi. 
Mez~rlık ardında 12, pa~alı ağa çayın 
garbınde 18, armut' ağacında 15 kat
rancada 30, zümrüteli ağacıı:da 9 
çengelli bayırında 24, bağlar tarlad~ 
5o, .~~~ancada 24, çeşmeli yolunda 
1~ ~onum tarlanın ve çayırlarda 12 
donum çayırın tamamı. Takdir olunan 
kıym~t: tarlaların beher dönümüne 
1,5 bır buçuk ve çayırların beher dö-
nümüne 12 on iki lira. Arttırmanın 
yapılacağı yer, gün, saat: 12/eyliil/938 
salı saat 14-16 

1 - İşbu gayrimenkulün arttırma 
şartnamı;_si I?/81933 tarihinden itibaren 
933·81 .No. de Çorlu 1cra dairesinin 
mu~yye~ :ı;ı~maraaında herkesin gö
rebilmesı ıçm açıktır. n11nda yazılı 
?lanlardan fazla malıimat iıtiyenler 
ışbu şan:zıameye ve 938-81 H. dosya 
numll!a~ıle memuriyetimize müracaat 
etmelidir. 

2 - Arthrmaya iştirak için yukar
da yazılı kıymetin % 7 ,5 ni8petinde 
pek. akçesi veya millil bir bankanın 
tcmınat mektubu tevdi ediltıcektir. (124) 

3 - İpotek sahibi alacaklılarla di .. 
ğer alakadarların ve irtifak hakkı 1&• 
hiplerinin gayrimenkul üzerindeki hak· 
lannı husuaile faiz ve meıarife dair 
~~n iddialaruıi iıbu il&ıı tarihiııdea 
ıtibaren 20 giiıı içinde evrakı mtlıbi .. 
teleril~ .birlikte memuriyetimize bildir
melerı ıoap eder abi halde haklan 
tapu ıicilli ile sabit olmadıkça ıabı 
bedelinin paylatmasındaıı hariç ka· 
lırlar. 
• . 4 - Gösterilen günde arttırmaya 
ıştırak edenler arttırma şartrıameıini 
okumuş ve lüzumlu malumatı almıı 
ve bunları tamamen kabul etmiıı ad 
ve itibar olunurlar. 

5 - Tayin edilen zamanda gayri 
menkul 3 defa bağırıldıktan sonra en 
çok arttırana ihale edilir. Ancak he· 
deli muhammen kıymetin % 75 ini 
bulmaz veya satış istiyenin alacağına 
rüchanı olan diğer alacaklılar olupta 
bedel hunların o gayri menkul ile te· 
min edilmiş alacaklarının mecmuun .. 
dan fazlaya çıkmazsa en çok artıranın 
taahhüdü baki kalmak üzere arttırma 
on beş gün daha temdit ve on beşinci 
günü ayni saatte yapılacak arthrmada 
bedeli satış istiyenin alacagına rüclııını 
olan diğ-er alacaklıların o gayri menkul 
ile temin edilmiş alacakları mecmu
undan fazlayı çıkmak ve muhammen 
kıymetin % 75 ini bulmak şartile en 
çok artırana ihale edilir. Böyle bir be
del elde edilmezse ihale edilmez ve 
satış geri bırakılır ve 2280 No. ltı ka• 
nun bükümleri tatbik edilir. 

6 - Gayrimenkul kendisine ihale 
olunan kimıe derhal veya verilen 
mühlet içinde parayı yer ezıe ihale 
kararı fesholunarak kendiıinden evvel 
en yüksek teklifte bulunan kimıe ar
zetmiı olduğu bedelle almıya rau 
olursa ona, razı olmaz veya bulun
mazsa hemen on bet aiin müddetle 
arttırmaya çıkanlıp ea ç~k art
tırana ihale edilecektir. Jld iha-
le arasındaki fark ve a-eçea 
günler için % 5 ten hesap olunacak 
faiz ve diğer .zararlar aynca hükme 
hacet kalmaksızın memuriyetimizce 
alıcıdan tahıil olunur. ( madde 133) 

Yukarıda yazılı gayri menkuller 
yukarda gösterilen 12 eylül 933 tari
hinde Çorlu icra M~murluğu odasın· 
da işbu ilin ve gösterilen arttırma 
şartnamesi dairesinde sablacağı ilin 
olunur. ( 6348) 

Aksi halde hakları tapu sicillerile 
sabit olmıyanlar satıf bedelinin pay
laşmasından hariç kalırlar alakadar
ların işbu maddei kanuniye ahkamına 
göre haraket etmeleri ve daha fazla 
malumat almak istiyenlerin 931/34 
dosya numarasile memuriyetimize mü-
l'acaatlan ilia olunur. '6334) 
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Çok Garip Bir Muhakeme 
-

Bir Adam Hapisten Çıkhğı 
Gün Mahkemeye Verildi 

Bandan tam yirmi bq 8elle 
evve1 bir katil maznunu Londra
nı• Old Bailey mahkemesi tara
fından yirmi beş sene hapis ce
zasına mahküm edilmİfti. Maznun, 
bütün celaelerde masum olduğunu 
iddia etmişti. Fakat aleyhindeki 
deliller okadar çoktu ki bikim 
tereddüt etmekle beraber beraet 
ka~an verm ye cesaret edeme
mifti. Bu mahkum, bundan bir 
T Jddet evv•J cezasını bitirerek 
hapishaneden çıkmış ve hürriye
tin verdi i şuursuzlukla dojnı 
bir meyi · ·ı ye giderek içmif, 
içmiş ve körkütük sarhot olmut
tu. Oradan aokaia çıkar çıkmaz 
karşısına gelen i k kadına saldır-
mış ve ya lanmıştı. Kadın şika
yetçi idi. Gör nler sarhoşun aley
hinde şahadet ediyorlardı. Şimdi 
ayılan sar} oşun yanıbaşında mev

ki alan ve zabıt tutan zabıta 
memuru da maz.. unu ittiham edi
yordu. Yirmi beş sene hapiste 
yattıktan !. nra bir iece bile 

dışanda serbest, serbest uyuya
mı~ arak te rar hapishane) e atıl
mak ,. azİ) etine df şen maznun 
son derece müteessirdi ve karıı
ıındaki hakim, bundan yirmi 
beş sene evvel de kencliaini 
mahkôm etmiş olan ayni hakim 
olduğu için teessürü bü~biitim 
artmıştı. Şöyle hir miıdafaa 1aptı: 

Hikim .efe ıdi; 

- Bundan yirmi beş sene 
evvel bir şiıphe üzerine beni yirmi 
beş sene hapis cezasına mahküm 
ettiniz. Filv ki deliJler aleyhime 
-=== 

idi. Fakat kat'i bir emare yoktu, 
bu tereddütlü vaziyet aleyhime 
döndü. Yirmi bet sene mahpus 
kaldıktan sonra hürriyete kavuş
manın verdiği mesti içinde bir 
meyhaneye daldım ve içtim, sonra 
aokağa çıktım, bir insan Kihi ha
reket etmesini bile unutlDUflum. 
Yapılmıyacak bir hareket yaptım. 
Kanun, bu hareketi meneder ve 
kabahat bendedir. Fakat ... Böyle 
şartlar içinde hayatmm yirmi beı 
menesini yok yere feda etmif bir 
adamın delilik kabilinden yaptığı 
bir hareket te çok mudur? Soranm 
size, kendinizi benim yerime ko
yunuz ve... Deyiniz ki çoktur. 

Hakim, kısa bir tereddütten 
sonra kanunun bet aene cezalan
dırdıjl bu cürümden dolayı maz
nunu mahkum etmemiş, beraet 
kararı vermiştir. 

Bordo Limanında Muaz
zam Bir Rıhtım Yapıldı 

.... li 

Jirond nehri kenannda ulu
nan Bordo limaaa ehemmiyet iti
barile Franaanın ikinci derecede 
bir limanıdır. Son zamanlarda bu 
~n okadar ehemmiyet kesbet
llbftir ki büyütfilmeeine karar 
Yerilmiftir. Blyik Jaacimli Tapur
lan liman dahilindeki nbbmlara 
Janapmıyorlardı. O- içiD Ji-
-.nın •iUDB muazzam bir köprii 
J•pılmışbr. Köprünün iizerioden 
timedifer ve otomobil seçerek 
Yapurclan çıkaa yolcu ve ef1811 
alabilmektedir. 

letanbul Mllddalumunlllljllldwa: 
latanbulda KırklareH azasından Şükrü 
Beyin idlea meaıuriyetimize müra
euti. 

Yeni Neşri.al 

Yl Sene Uyu~- Ada• -
Banri rne)' ıı • endır. l\J. ht-mal 
Bey tar .. ınılan 11:1.el ve cazip bir uı· 
kipla dılimıze ten ume edılwı~tir. Fı
ati 65 kuı ıı tur. htanbul'd& umumı 
ntuphıuae il r~ &tuıdaodAE. 

SON POSTA 
uuuu u ,,, n •• ,_.._. 

Ynmi, Sigo•i, H11oodi• oe 
Halit .. Hl••İ 

·----··· 
ld • J.taubul : EU:i Zaptiye 

8'8 • Çatal~e~me sokağı No.25-1 

Telefon -21m l p >1ta kutusu: 1 t.anbul - 471 

t Telgra::_!:.~~~u~~ONPOSTA 
ABONE FIATI 

1400 Kr. 
750 " 

1 ... 

150 " 

1 Sen~ 
6 Ay 

3 " 
1 '" -------··---

EC.TEBt 
2700 Kr. 
1408 " -. 300 • 

ıe' o evrak rı verilmez. 
hln!ar .. n mes'uliyet alınmaz. 
( evap i ·n mektuplara ( 6) k ıruşluk 

pul ilave 1 mmdır. 
Adre• Jejişlirilnwai (20) k11T.,tıır. --
t •• et mizde çıkllD resim ve ) 87.ÜarJB 

btitıııı hakları mahfuz w 
gıızetemıze aittır. 

~o POSTA 

SON POSTA 
Jetanbul 

BORSASI 
12 -8-1'33 

Pllralar 
( ~-- ) 

~~ lmıa 

r , ••• ,u. 702,- 20 kuro" 120,-
J 4olar llf,00 1 tllt• A vua. 25,00 

to "· b••• nı,• ., .... J7,50 
IO illet -- J Malr :MJ,8) 
IO fr. Beltlka 118,00 J ılotl 24,0J 
IO 4rahal 24,00 1Po ... 30,-
IO fr, 1 .. 1.,. m.- IO 101 ~ 
•ı ... 18.oG . ..... ~-

ı , .. ,,. 15,- 1 ç.r .... , -,-
Çeki .. 

Leıı4r• 700,00 \ p,., 15,9325 
N••. r•rle (1,64 tı'I Vl1aa• 4,31~ 

Parlı 12,06 Madrta ~.6525 

... •n• 9,110 Berll:1 J,98 
Brik Hl 3,3835 Var9ova 4,22~ 

Atl•• 62,75 Peıt• 3,71 
c ••• .,,. 2,43875 80kr•, aı,32J .. ,,. fi7,7'1 Belsrat 34,572.') 
Aaıt•r4- ı,n ....... .ı *8,00 

HlaH .. netterl 
J ba J..irn 

lı Bank.(Nama) 9,~ A•adeıu-. JOOV. 37,50 
• (Hlmllo) i.-"0 .Ş.rk D. Y. •4~'J} 
• (-... •) 1 ll,- lıt. Traan1 51,30 

()ımanlı Baak. 35,- OakUdar u ıı,OO 
le inik • 1,1:1 71 SJ 
flrketl U.,rt7e 15,IO Terk• ' 
1Hall9 0,90 Ha••r•ııl %!.-
Anadolu '660V. 2:5.IO wfu 13,0) 

• ·~o P. • 23.23 Beı11ontl 2J,ID 

Eehem ve T•hv1191 

Lira 
tnl ıuaalJell ts:i'" 

lıtlkrua 

latıkraııı Dahili 53,~ 
l>llJU?ıU ..... M,:a 
••ldat tertip 1 9,21 

• • il 11.7, 

BORSA 

. .,. 
J"rutY9J 
lb tım 
0.1tU.~a1 • 
Terlos 
Elaktrlk 

HARİCi 

Lira 
3,111 
4,97 

18,00 
170,
,J,JO . -.-

T8hvlat • Me•kGkll 

Lira 

Rrll Altıa1 122,oo .... . ·~ 
rw. • 8,53 
auı • 10,S, 
...... ,. 37,00 
luknot (Oa. ıB.) 26f 
KalıD b .. lblr!fk altın 

'<.i'1ıabu1'11otı ce,25 
v.atı) 48,Z 
tliamlt) 46,25 

J .. fra 
,. ... ., 47.{JIJ 
(VaAW 46.ti 
l.ee beflhlrllll alı. 

eaa--"1•t} ~ 
{HaıDdı .. ınaa Jll,JJ 

<it..-&> • 40, ).1 

l V anlt) • 47,!iO 
Maaır Kr.Fo. lli86 163.50 

• .. • ·~ 93a.IU 
• • • 111 u ır ja)O 

('t Y ... lfaretlllew ...... --· 
~·mlflir· 

let•n...-4111-lora ..... ..-. 
lulundan: Tama..ı....a ( 2750 ) •e 
tsO lira kıymet takdir edilen Galata
u Emekyemez .. halluinin hllen 
liibek aokat-U keyclea eald S-7-7-7 
511 halen S numaralı haaıeıWı tema
mına 7 nuQlaralı haneye kalp olunan 
l.ahçe mahallinin yanm hissesi otuz 
pn müddetle birinci arttırmaya vaz
edilerek mahalli mezkiire bia :lira be
.telle talibi uhteain" ~ olup bu kerre 
•inci arttırmaya vaıedilmiftir. Şut 
•meti 13 - 8 - 933 tarihinde divan
llaneye talik etlilmit olup 4 - 9 - t33 
t..rihine müaadif pazarte~i güaü on 
cllettm - albya bClar lataaW 4 ei 
icta dairesinde aablacakbr. Arttırma-
J• iftirak için YGzde yedi teminat 
uçaıı alınır müterakim vergiler be
lediye resimleri •alıuf icaresi müıte
riye aittir. lcnı n iflia kanununun 
119 uncu ma.Adeaiae tevfillan hakları 
tapu ıfciDerile aabit olmıyan ipotekli 
alacaklılar ile diter irtifak hakkı 
ıahiplerinin bu haklarını ve huıuaile 
im 'H maarife dair Wdialaru.ı il'8 
tanırinclen itibaren yirmi (Ün içinde 
evraka milıbitelerile bildirmeleri li
-c1ıır. Aldi halde Mldan tapu .aieil
lerile ıaltlt alma•kça ıabı McWiwia 
Paylqmuından hariç kalırlar Alaka
Mrlana fU bllnli lrm.ıni)ıe t', •ma 

1a.e hareket etmeleri •• daha lada 
ma16mat almak iatİyeli)erin 932 - 162 
doıya numaraaile müracaatl.an ilin 
........ (6313) 

Zayi- içinde bahriye tayf.a.k eh
liyebaamem, lim.a cGa.ıanı, hüviyet 
clzdanı nsairem IMılvnan dz•aıumı 
ka~ttila. Bu •• &al..-.... yellileri. 
llİ alacatımdaa eakllerinia hü!'ümleri 
yoktur. Şile romork~nde ll»ralıim 

otlu ~ 

ı • ......,ı Yedlnçl icra Mernur
ıa.ıundan: Merhun ve paraya çev
ril•HiM ksar •erilea S adet clürltia 
bir mikroskop iki adet büyük fotoj'raf 
aaakiDelİ ıehrillalin 21 quate. W 
puatt• ... i saat 14 te l.ta•ı 
Sandalbedeatenillde lııazır bulunacak 
memuru tarafıdnan aatılac:aiı ilia 

••••• (mi) 

Apstos 13 

Yalova Baplıcalaruada 

MÜHiM TENZiLAT 
Ban) olar : Sabah Banyoları 60 Akfam Banyoları 50 Kr. 

14 sünMik, 2t ııfmliik Buyo Karnelcrittde aynca temilit. 
Otellerde : 10 gün kalanlara % 20, 20 rün kalanlara % 2S tenıilit. 
Y ewı ... kJer : Park lokantasında Tabldot 75, Biyük Lokantada 120 kuruıtur. 

Ayr1ea .alakart yemek le varcbr. f'azla tafıailat almak içia 

Karaköyde AKAY Levazım Şubesine müracaat. 
Tel. 42438 ~ (3519) 

Leipzig 1933 Son Bahar Panayırı 
27 Ağustostan itibaren her neyi tJsilit 

# Leipziger Messamt Leipzig ~ 
veya fahri mümessili : MDhendis H. ZECKSER tarafından ve ,, ,._ 
Galata, Ahen va Muaib han Tel: 40163 Posta kutusu 76. <5822, 

Tedrisat 3 Tt. Evvelde batlar. · 
Tam devreli LiH olcluj'a Maarif Vekiletince ta.dik edilmittir. 

Tlrkçe, lagUlzce, l'rausca 
ln'at, llraa~ Ticaret. 

Le- Ucret 220 llra, Nehari Ucret 40 llradır. 
~ Fazla malümat için Müdürlüğe müracaat. ~ (6143) 

Kendinizi mlşkil mevkide bırakmayHuz ! 
Gillette tıraş makine ve bıçağı, kat'iyyen 

llİzİ müşkül mevkide bıra1muyacaktır. Bir çey
rek asırdan fazla şöhreti haizdir ki bu; kulla
nanlu için en büyük garantidir. 

Yeni Gillette bıçakları, eski ve yeni bütün 
Gillette tıraş makinelerine kabili tatbilrtir. (5970) 

Karaciğer-Mide- Barsak, Taş, Kum hastahklannm kat'i tedaYisi için 

TUZLA iÇMELBBI 
E• w lr_,_ .. ,.al etel • Pll••lyon - loll-18 - plAJ 

Herpn Klpl'idm -.at 6.30, 7.35, 8 20, 10, 11, 1:3;1~. 15.lO:Jda 
Haydarpa aya giden vaporlann kenlerı ve Curw~ ıli'!etm sabah 7 

vapurunun treni l~m• membalamıa kadar gıder geliıler. 
, .................................. (58&8) 

TAVİL ZADE VAPURLARI 

İzmir Postası 

,.S~!Db~T 
PAZARTESi 18 de Sirkecidea 
hareketle Gelibolu, Çanakkale 
ye bire azimet ft Çanakb
leye uğrıyarak avdet edecektir. 
Yolcu bileti vapurda ela verilir . 
\dres: 1 emişte Tawllzmde llua
tafa biraderler. Telefon: 2.me 

'-------~ (l.149) ..--

SADIKZADE BiRADERLER 
VAPURLARI 

KARADENiZ Postası 

lad••zade 
vapuru . 

14 Apıt08 Pazane8i giinb eut 
18 tle Sirkeei nMwınMa Jaareketle 
Z.ongulclak, İnebolu, Ayancık Sam
sun, Ordu, Gireııun, 'lrabz.oa, ~ür
meıae -.e Riı.e lilDanlanna azimet 
ve avdet edeoe\tir. 

Fada tafıilit için Sirkeci Mey
muet Hanı~ aceaıbılıta ..a
racaat. 'l'elef.rn : 22134. 

'-------~ (6301) --
ı.ıanltul C5 mcı icra Memurlu-

i• ..... : Bir Nrçtan •ol.ayı tahtı hac· 
ae alınan ye paraya çevrilmesi tekar
rür eden bir tek taş pırlanta yijzük 
ile ortMı tek taş pırlantalı pantantif 

1711 '33 huilaiade ... t on ikiden iti
baren muayyen v4ktinde resmi Sandal 

lteM-teninin mic.e•her fubeainde pa
raya çevrileceğinden taliplerin mezkGr 
•Gn ve aaatte mahallinde hazır bu-
a.w·.aan ilAa eluw. f6332) 

Deniz Yollan işletmesi 
ACENTALARI: 

Karakôy • Köprübaşı Tel. 4:!36S 
Sirke i Mühiirdu zade han 

Telt>fon: 22740 

ISKENDERIYE POST ASI 

ANKARA 
vapuru 15 Ai-t• .... günü 
saat 11 de Galata nhbmından 

lzmlr • Pire· lskencterl -
ye'ye kalkar. "4044, 

' 

Limanımıza ~elmeai beklenen vapurlar 
A ~tnt :\ vapuru 15 Agustos Salı 

( Batum " Anadoha) dan 
(, ı\STFJ nparu 16 Ağu • • ar-

bml a C ttal~a, Yunanistan, • ernik 
ve Kavala) dan 

Cl LIO vapuru 16 Aguetos Çarşam
ba ( ( eoova, apoli •e Pire ) dı n 

Limanımızdan gidecek vapurlar 
HJ'LOl' Aı'\ vapuru 15 Agu lo" 'alı 

(Pire Radoa Limasol, I..arnaka. y ıfa 
Hayfa. Berut, lskenderi) e, ~irakue, 
Napoli ve Oenova) ya 

s : RIA vapuru 18 Ağuıtos Çar
amba ( Köıtence, \ama ve Bur az )a 
( t LIO vapuru 16 Ağusto c 'arşam

b~ H urgaı, V ama, K ostence, Sulina, 
l\a)a ve 1 braile} ye 
~malı Cenubi ve merkezi Amenka 

ile A \ u tura!) a l eni Zeland 'e \ sa)i 
şark ıı iıı dogru bilet verir. ' f l \ 1 ) A,, 
vapur k ımpaD) asmıo lüks vapurile 
muJıtelıt servis. 

JI r nevi ttıf sılat i in Galata la ~ter
ke z Hıhtım hanın<la ( 1 lo) d l'rı tiu o ) 
be acente ine. Telefon: 44bı0 \uhut 
Galata nray'da sabık Selaııik boumar-

. biaa&ndaki yuıhueleriDe. l'eleC: 42490 



__ l~Ağustoe _ ____ _ SON POSTA 

iPEKiS ATÖLYESİ MAMULATI 
• 

· lpekiş'in emsalsiz kumaşları ile 
yapılan hüsün ve san' at harikaları 

3 parçadan ibar•t 
işlemeli kadın çama

şırları, pijamalar: 

18 Liradan itibaren ----En son Paris modelleri 
Uzerine Vmonolar 

. . 
Y•mek, •alon, gatak 
fle gazı odaları için 
lşlem•li perdeler 

20 Liradan 
Yastıklar 

4,5 Liradan 
itibaren 

14 yaşına kadar 
çocuk elbiseleri 

325 Kuruştan 
itiburen 

ii~ ,, 
Cihaz takımları, eşarplar, mendiller, 

çay takımları ve saire 

i PEKİŞ AT ÖL VE Si : Beyoğlu istiklal caddesi 
İ PEKİŞ mağazas~ yanında 

[ t P EK l Ş magazalarmda atölyede mamul esya satıldığı gibi sipariş dahi kabul edilir] 
............................................................ ~ (62AS) 

Matbuat Cemiyeti tarafıııdau 
tertip edilen 

Sayfa 12 

Halihaz1rda fen: 
Siyah benlerle münbesit mesamattan muarra 

Beyaz yeni bir cildin 
nasıl temin edileceğini gösteriyor . 

Büyük Fransız 
kimyagerlerinin tayanı hayret bir keı
fi sayesinde hali hanrda biltün kadın
lar, 3 gün zarfında beyaz yeni bir cilde 
malik olabilirler. Senelerce tetkikattan 
•onra nihayet, taze krem ile musaffa " 

zeytinyağı ve cildi beyazlatan ve kuv
vetlendiren yeni kabız unıurları muh
tevi yeni bir formül bulmağa muvaf
fak olmuılardır. Beyaz renkte (yar 
sız) Tokal on kremi şimdi bu formül 

dairesinde is

tihzar olunmaktadır. Tok•lon kremi 
aniyen meaamata nüfuz eder ve ••
bunun ve auyuD temizliyemediti gayri 
eaf maddeleri çıkanr. Siyah benleri 
hal ve izale eder. En aert ve en koyu 
ciltleri yumuıahr ve beyazlabr ve 
münbeait mesamatı sıklaıbrır. Yalnız 
üç gün zarfında beyu renkteki To
k•lon kremi ender güzellik ve ta
ravette yeni bir ten temin eder. (6210) 

Asipin Kenan 
Tabletleri 

Havaların bu karanızlıj'ı ekseriya nbl~, lurwın
hk, bat ağrısı ıribl haıtahklar tevlit ede:-. 
Buna mini olmak için yanınızda daima taze
liğini muhafaza için tiıe tüpler içinde bulunan 
Aaipin Kenan tabletlerini bulundurmağı unut
mayınız. Bu ııhhatiniz için emin bir ilaçtır. (6t:ı4) 

Al TIN MEKiK 
Kumaş/111.rında 

Yüzde 

Tenzilat 
Fırsattan istifade ediniz 

YERLi MALLAR 

611-• 50 Derecellk 4m--. 
HARiKA RAKISI 
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fıçılarda DINLENDIRILMIŞTİR. 

...... - .... - .. (~996) ---

• 
Or. A.. KUTIEL 
}{araköy, Topçular cadde•I No. 33 

(5936) 

ZA YI - Betlktaı MalmUdürlDjilndea 

( 48947) numara ile ma•ı almakta olduğum 

cUıdaaımı uyl ettim. Yenlıtnl alacaiımdan 

Hklılnla hUkmU yoktur. SUvarl Miralay 
mlltekaldl Hakin ............................................................ Çamlıca Kız Ortamektebi 

Müdürlüğünden : 1933 p 
.MAT B U A T azarı Son Posta Matbaaaa 

Ücretli leyli ve nehari talebe kaydına Ağustosun Yirmisinden 
Otuzbirine, ikmal imtihanlarına da Eylülün İkisinden onuna kadar 
devam olunacaktır. "397 4,, 

A L M A N A G 1 Beyoğlu şubesinde 
çıktı. H er kıtapçıd ıı bulunur. '9ı rn:ro3) 

~-_. Fıntı 1 liradır. -c __ ,, 

Sahibi: Ali Ekrem 

Neşriyat Müdürü: Hdil Lütfi 

lstanbul u~ Trakya Şeker Fabrik.aları Türk Anonim Şirketinden. 
Fabrikamızda çıkarılmağa başlanan yeni sene mahsulü toz VE kesme şekerler 29 Temmuz tarihinden itibaren bin kilodan az 
olmamak üzere her istiyene satılmaktadır. Fiatlarımız eskisi gibidir. Yani ııtanbul'da Sirkeci istasyonunda veya depolarımızda araba 

• 

;::ırm ;::~fJ: Kristal Toz Şekerin ı<iıosu 36
1
75 Sandıkta Küp Şekerin Kilosu 39,50 Kuruştur. 

Ancak en az beş vagon şekeri birden alanlara vagon haıına beş lira indir,ilir • . İstanbul haricindeki yerlerden yapılacak 
siparişler bedelin yüzde yirmisi peşin ve üst tarafı hamule senedi mukabilinde ödenmek üzere derhal gönderilir. 
Depodan itibaren bütün masraflar ve mes'uliyet müşteriye aittir. Gönderilecek mal ıirket tarafından müşteri hesabına 
sigorta ettirilir. Sipariı bedelinin tamamını gönderenler için sigorta ihtiyari olduğu gibi en az beş vagon sipariş 
ederek bedelinin tamamını . peşin ödevenler '.tagon başına beş lira tenzilattan istifade ederler 

Adres: İstanbul' da Bahçekapıda Dördüncü Vakıf Han. No. 40 • 30 
Telgraf adiesi : İstaabal, Şeker Telefon No. 24470. 


