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Fen Fakültesi Reisi Kerim 
Bey istifa Etti 

Refik B. çahtmaya batladı, kuvvetli bir ilim müessesesi kurulma· 
aının ,ahst bir arzu değil bir devlet siyaseti olduğunu s6yledi 

~~~~~~--~~~~~~ 

Reşit Galip Beyin Sıhhati İnkıllip 
Kürsüsünde Çalışmasına Da Mlini .. 
Maarif Veki- ıüren bu mUki· 

' leti vekili doktor 
Refik Bey yeni 
vazifesine başlar
ken uğraıacağı 
muhtelif ve mü
tenevvi meseleler 
hakkında sele
finden mütem-
mim malumat al
maya lüzum gör
mllştü. Bu mak
satla sabahleyin 
erkenden Kadı
köyilne geçti, 
Reşit Galip Beye 
llriili ki oldu Ye 
yekilet muamele-
lerini de't'İr aldL Bu İf doktor Re
fik Beyi ljie yemeiiae kadar it
pi etmifti.Biaaenaleyb Oniventte-
Je ancak lileden aonra utrama
J• imkin bulabildi ve gelir ıe(. 
.._ de ı.ı.hat heyetini toplam. 
--llY• beler yaplmıı ....... 

Tayyare bayramı için 

ria umumi bir lıu111a11m dinledi 
bandu 10nra yapılacak ltlv laak· 
laacla da heyet azaanın mlltalea
lanaı aldı. Ve dipr buı malO· 
mat istedi. 
FakUlte re1 .... .,. 

lemeden aonra 
Üniversite rek
tCSrtl Nqet Ômer 
Beyi ziyaret etti, 
daha sonra da 
biitiin faldllte 
reisleri ile ko
nup. En niba• 
yette ecnebi pro
fes6rlerden Nil· 
aeai, Brulayı, 

ş.....u, Frankı, 
T••·uwi ka· 
bal etti, kendileri 
ile tamfb. 

Eski MUderrl•lerln Bir 
Rlct1• ... 

DenileWU.. ki Yeldi beyia cllnkO 
glnl epiee dolu ıeçmif ve kendiıi
ni mulaakkak yormapar. Filb•kika 

hazırllklar INlfl•cb Roma Sefiri Vasıf 
Beg Şehrimizde 
Vaaı/ B. Vekil Mi Olacak? 

idare lflvl telef••• ı 20203 Fiab S karat 

Hililiabmer iki Tane 
Köy Yaptırttı 

lzmlrlle ltçl~• (5) Kuru• Mull•ltHlnlle Ek111e1t lıe Blrllld9 Alrfalft 
Y•m•ll Vertllwor, l'•k .. Bu Fl•hn Çok aeımeel Mmell 

oa,anUldO. Uç Kuru,. lnlllrllmaaln• Çltl•••••a•k 

Aş Evlerinin Adedi Pek Yakında 
3 den 10 a Çıkarılacak 

I 

Vali Pa,. a11aa11eni11 ••m•lcleri11f 6lzzat o• illdcall• --••• uı,or 
lzmir, (Huuat) - Memleketi· ı faaliyet gösteriyor. Hillllahmer 

mizde birçok hayır mlleueHlerl cemiyet, deyebilirim ki; en geDİf 
vardır. Bunlar, kendi ıahalannda faaliyet sahu\m lzmirde topla-
Yerimleri derecainde itler a6rilr- mıtbr. Hililiahmer cemiyetiDln mer-
ler ve temsil ettikleri birer ıını- kezindeyim. Bu cemiyeti idare 
fın ihtiyaçlanm te~n~ çal...,.lar. eden zat içeride IWtalık lçtimauu 

Fakat memleketimizde, blltb yapıyor ye kararlar veri1or. 
bu mUe11eaelerin fevkinde ıeDİf içtima ocla11n•• ........ aya• 
bir imdat ve yardam mllı•eaul ( De•am llbacl .. ,.... ) 

atil idam 
Mabkôm Edildi 

Adapazan, ( HU8Uli ) - Epiyce zaman evvel Düzce - Hendek 
ıoseai Ozerinde yolu keserek Dlızceli kasap zade Halda Beyle tof6r 
Sabriyi 6ldllren ve Hakkı Beyin kardeşi Ziya Beyi yarahyan Dnzceli 
Mustafa oğlu Emin ile arbdqlan 'Beynevitli Zekeriya ve Fepinin 
nakzen rüyet edilen muhakemeleri bitmiıtir. Emin ile Zekeriyanın idam~ 
larına, Feyzinin de on sene ağır hapse konulmasa na karar verilmiştir. * Kadın çarşafına bllrllnerek çarp ortasında terzi İbrahim Efen
diyi 6ldiiren Efteni k6ylii Hasan Alinin de idamına karar verilmiıtir. 
Mabkümların hepsi bu kararlan temyiz etmişlerdir. 

Roma Sefiri V uıf Bey epice 
uzun zaman vatan haricinde kal
dığı için kıla bir mezuniyet ala
rak pbrimize gelmiş, Reiaicllm
hur Hz. ne arzı: malümat ve Bq
vekil Pqaya da arzı tazimat et
mek tızere Y alovaya Kibnİftir. 
V uıf Bey Y alovada bir m&ddet 
kaldiktaD aonra Ankaraya giderek ( E,.i Gün Dostları ... 
Hariciye Vekili Tevfik Riiftll Beyi .__ --------'--------------.J g6recek, tızerindeld yazifelere müte. .. --.ı_. ________ iiiiiılıllİllllıimı...-... .. 

30 atuatoı Ta11are bayramında yapdacak .. nllklerla propamuu hı· 
ltit için HalkHi konferanı ulonwada dün ıaat 17 da lıtanbul Ta17an ~ 
illiyeti kaza ve nahiye ıubeleri rebleriaia lttirakUe bir içtima yapdmıfbr. 
içtimada kolordunun tertip etmekte oldutu bayram ıeçif mlrulml dalaUla
deki feııallk prorramı teıbit 6dilmlt ve haurbklara batlaamU1aa "-ar ftl'llıo 
•l_ttir.Bu me1anda Belediye mariletlle tanzim edilecek takızaferler •• elek• 
trlll tertlbab da konıuluak, baJFanun azami derecede rtızel bir feldld• 
hı'di brarlqbnlmıtbr. Reımlmiz düakO toplanbda hazır bulunulan 
ıöıtermektedir. 

Hiç Yüzünden Bir Cinayet Oldu 

Bir Adam Şaka Yapan 
•• 

Arkadaşını Oldürüverdi 
Evvelki gtin tehrimizde bir fakat arkadqmı kızdırmaktan 

lıiç yüzilnden feci bir cinayet ol- zevk alan Manok takılmalarına 
muştur. HAdiae ıudur: devam . etmiştir. Ea~n birkaç 

Uzun milddettenberi biribir- defa tımarhaneye gırıp çıkan 
lerile dost olan Manok isminde Emln'in deli bir tabi~ti olduğu 

allik raporunu takdim edecektir • 
Maamafila BaıYekil Pqamn _.._.,__ 

~..:;;.-......,. 

biri ile Haydarpaıa gişe me- için birdenbire gözlen dönmllı, . 
murlanndan E~in, evvelki gün cebinden taba~caaım ~ık~~ak Bulgaristan ıeyahati mllnuebetile 
y eldeğirmeninde karşılqmıılar arkadaşı Manok UD üzenne ıki el Tevfik Rllftl Bey latanbula a.ı-
Ye konUf& konuşa yürOmiye baş· atet etmiştir· Çıkan kurşun)ar mek ilzere olduiu cihetle ba 
lamışlardır. Bu sırada muzipliği zavallı adamın karnına saplaDIDlf telAkinin burada vukua aelme.t 
çok seven Manok Emin Efendiye ve yere yuvarlamışbr. f-'--t ihtimali de kuvvetlidir. 
takılmaya batla~, ıaka olarak Emin kaçmak iatemif, 11&11 * 
arkaclqına: derhal yetifen zabıta memurlan Y••ıf 8. Vekll Olac•k Mı? 

- Sen haİDIİDI demiftir.. tarafından yakalanmıfbr. Roma Sefiri V aıf BeJba ı.. 
Buda majber olu E..ia ...... •nok, llrrt••,. blcllnlıır- t t• ıılmeli ft H ...... da ......... ~ ......... - ........ ( ....... , ............. . 

• 

-Zavallı Mehmet Bey •• Biz onu on paruaz bilirdik.. Ôldlkten IOlll'A 
tul 1200 ..... altım cakta. .... elin din1ada ki•eeciji ... jek. 

-- llınk --. _. •lalı rai* airırcw ..__ 

• 



2 Sayfa SONPOSTA 

(Halkın Sesi) 

Türkçe isimler ı 
Çoğalıyor 

BABBBLIB 

Yeni Maliye Teşkilitı 
Eylülde Birçok Tayinler Ve Nakiller 
Yapılacak, Yeni Memurlar Alınacaktır 

Son senelerde yeni doğan c;o 
cuklara türkçe isimler konuyor. 
Bu huausta halkımız diyor ki: 

Nazil B. (Sirkeci Güzel İzmir oteli) 
- Ortada feyizli ltlr Türkçüllk 

anyanı var. Türk .Ueleri JeDİ ço
euldanna eaki Türk ululanma isim
lerini koymak iatlyorlar. Fakat bula
..,.,ıar. Onun ~İll malim birkaç 
ad çotah1or. Her maballede bu, oa 
tane Yaldız, Glndüz, Aybu, SeYin~ 
lamlne tesadüf edilir. Halbuki kah
raman dedelerimizin uyıuz adlan 
Yardır. Bir pzete her r6n bu laim
lerden bet on tanesini netrebe adla
nmızm türk1eıtirilmuiae büJii.k hiz
met etmit olur. 

* Salih Be1 ( karagümriik tramvay 
caddesi 93) 

- Dilimizi arap n fuiai diliadea 
•e haaandan ayıldayoruz. MulateHf 
tarihi •eailelerle bize geçen yabancı 
miQııstlerin adlanm da keeclilaine 
iad~ ederek Göklerden, Yddazlardan 
yalçın Kayalardan kendileriae ad ae
çen dedelerimizin öz adlarile acllan
malıyız. Geçenlerde bir Yali eaki türk 
isimlerini basarak köylere kadar da
tıtmışb. Bunu bütün belediyeler, halta 
Dahiliye Vekileti yapmalıdır. Son 
Postada bugün böyle bir liıte gördüm 
de botuma gitti. 

* Ali Rıza Bey ( Ç.akmakçılar yo-
k ı -ı ı büyük yeni han) 

Dahiliye Vekileti öz yatanımızda
ki biltün k6ylerin iaimlerini nepetti. 
Bir de eaki türk adlannı gösteren 
kitap bastırar da bütün köylere kadar 
dağıbraa çocuklanmııan eski Türk 
iaimleri ile acllanmalannı temin eder. 

* Naci Bey ( Nurosmaniye Mengene 
@okağı) 

- "' Y ejit likabile anılır " eaki 
bir ata ( aöaüd\lr. eski Türkler~ aile 

"'isimleri) lakapları vardı. Hali han 
köylerde bu aile iıimleri yafar. Fa-
kat tehirlerde bu güzel uaul ölmlftür. 
Bir kanun ile aile iaimleri tabit edi
lecek. Bu çok dotrudur. Fakat ben 
bir şey daha iıtiyorum. Bu kanuna 
bir madde daha koyarak lau 
Türk kendi ~cufü*aa türk~e bir 
ad koymıya mecbur dense ve tali
matna meyede bir: eaki Tlrk laimleri 
ilave edilrıe bence kanna kantık 
olan iıimk:rimiz dGzeltilmif olur 

24 Saatin 
Hadiseleri. 

Fenerde H6seyin isminde bir 
çocuk oyun ytizünden çıkan bir 
kavga neticesinde Ahmet isminde 
bir çocuğu yaralamıfbr. 

lf Beşiktaşta 6 yaşlarmcla 
Salihattin isminde bir çocuk ma
dam Mavromidis isminde birini 
bapndan yaralamışbr. 

Jf. Sabıkalı Mihal Sultanalı
met Tapa dairesinde takrir ver-
mekte olan Mustafa Efendinin 
13 liralllDI çalarken yakalanmıştır. 

>f. 8efiktqta Ekrem isminde 
biri aubot bir vaziJette bağırıp 
ça~en yakalanmışbr. 

>f Küç&kpazarda oturan Se-
lime Hanımın hizmetçisi 12 J~ 
formda Münevver kuyudan su 
çekerken kuyuya dÜJIDit ve bo
ğulmqştur. · 

f.tanbuhm yeni maliye teşkilib kanunu 1 eylül
den itibaren tatbik edı1ecektir. Defterdarhkta top
lanan heyet tetkikabna devam etmektedir. Heyet, 
biitlln memarlann cto.yelerini tetkik etmekte ve 

1 

Ankaradaki heyet te yeni tqkilAtta tayinleri 
Yekllet tarafından yapılacak midir ve memarlan 
tabii ile JDeflUI olmaktadır. Tahakkuk ve tahsil 
müdürlükleri için bazı kimselerin tayin edildikleri 

yeni kanunun aradığı şeraiti haiz olan memarlan 
teabit etmektedir. 

yazıldı. Y almz muhakemat müdürlüğüne kimin tllyİn 
edileceği heniz kat'i olarak malüm değildir. Bu 

Yeni kanuna göre tahakkuk ve tahsil memur
Juklanna tayin edileceklerin lise ve .. Yahut maliye 
meslek mektebi mezunu olmaları şartbr. Banan için 
tqkilAt heyeti yeniden memur almıya karar •er-

işle Maliye Vekileti hukuk müşaviri Saliheddin Bey 
meşgul olmak üzere bugün ve yahut yann lstanbula 
ıelecektir. • 

Muhakemat müdürlüğü için şimdiki muhakemat 

~· Şimdiye kadar 100 kişi müracaat etmiştir. 
Use ve yüksek mektep mezunlan imtihansıı, mealek 
mektebi menınlan da ( 25) ağustosta yapılacak 
imtihan ile mesleğe ahnacaldardır. 

müdürü Ahmet Nuri, sabık müskirat inhisar mü
d6rii Aaun, inhis.ular hukuk mişaviri Hamit, temyiz 
azamndan lsmati Beylerin isimleri söylenmektedir. 

Muhakemat müdürüne 400 lira &cret verile
cektir. Muhakemat müdüriinlin emrinde 21 de avu· 
kat bulunacaktır. Bunlardan birisi 300, ikisi 250, 
üçü 200 , liçü 175 , dördü 150 , dördü 125 , d6rdü 
100 er lira lcret alacaklardır. Bunlardan yüksek 
ücret alanlar hariçte avukathk yapamıyacaklardır. 

Yeni kanunun aradığı fBrlları haiz olmıyan 
memurlardan bir kısmı yeni teşkilatta katiplik gibi 
İf alacaklar bir kısmı da Anadoluya nakledilecek
lerdir. AnadoJuya nakledilecek memurların adedi 
henüz kat'i olarak tesbit edilmiş değildir. Bu ancak 
ay nihayetine doğru lstanbula gelecek olan varidat 
umum müdürihıün dosyeler üzerinde yapacağı tet· 
kikten sonra anlaşılacaktır. 

Yeni teşkilata girecek olan lise mezunlanm 
mesleğe ahşhrmak için lstanbulda bir kurs ta 
açılacakbr. 

Türkiyenin En Fa- Belediyeden 
ziletli Muallimi Yardım -- . 

Muallimler Yakında Nam- isteyenler 
zetlerini Seçeceklerdir Belediye bütçesinde 3500 lira .. 

Maarif Veklleti en faziletli fiç hk bir yardım fash vardır. Bu-
muallime 1021 lira .... para mükifab nunla muhtaçlara Ye kimsesizlere 
'verecektir. yardua edilir. Herg&n Belediyeye 

10-20 kiti müracaat ederek it 
bulamacbklarmı. memleketlerine 
gideceklerini .aylemektedirler,. 

Her vilayet muallimleri biri 
ilk, diieri orta Ye üçünciWi · de 
lise muallimi olmak tizere liç mu-
allim se~cek ve b~u. Maarif Ve
kaletine bildirecektir. Maarif Ve· 
kil~ti muhtelif vilayetlerin nam
zetleri aruuada en muvafık gör
düğ& iç maallimi tensip ederek 
bu 1021 &rayı müsavi bir şekilde 
6ç muallime verecektir. 

latanbul muallimleri yakmda 
toplanarak namzetlerini seçecek· 
lerdir. 

Muallimler arasında yapbğınıız 
tahkikata göre intihap esnaaanda 
birçok namizetler ileri sürülecek
tir. Bu namı.etlerden buılan fUD

lardır: tık Tedrisat müfettişlemı.. 
den Stıleyman şevket, Kocamusta
fapqa BapmaUimi Fahri. lstan
bul yirmi ikinci mektepten Fahri, 
Kadıköy 10 uncu mektep müdürii 
Hakkı, Hacı Tahir Beylerdir. 

Halkevinin Beyoğlu Şubesi 
Halkevi Eylülde Beyoğlunda 

ilk şubesini açmiya karar vermiş
tir. & tabede kurslar açılarak, 
musiki, temsiJ ve lisan kollan 
teşkil edilecektir. 

Belediye bu muh,taçların ço
juna y~chm etmekte idi. Fakat 
~unlardan bir kısmımn Belediye-
den aldıklan paralan yedikleri 
hatta Belediyenin aldığı biletleri 
aattıldan anlaplllllfhr. BUnun 
üzerine Belediye bu kabil muh
taçlara bir memur terfik etmekte 
memur bunlan vapura ve trene 
bininciye kadar kontrol etmek
tedir. 

Belediyeye müracaat edenler 
arasında mekteplere girmek 
üzere Anadolu' dan tehrimiz.e ıe
len talebeler de vardır. 

Gelen Ve Giden Seyyahlar 
Evvelki güD Conte Grande 

vapurile ıehrimize gelen 500 f tal
yan seyyahı dün akşam geç vakit 
Suriyeye hareket etmiştir. 

Birkaç gine kadar ingiliz ban
. daralı bir Yapmla ~ 400 e 
yalan Alman Ye ingi)iz seyyahı 
gelecektir. 

Bakırköyda Tela fon 
Babkiyiinde klyler uasında 

telefon tesisab yaplacakbr. 

Moskovadaki 
Sporcular 

Parlak Bir Surette 
Karşı' anacaklar 

Bir · aydanberi Rmjada bulu
nan ·sporcularımız ba cumartesi 
sabah saat 8,S da fe)ırimize ·av
det edecekleri için Halkevi btl
ytik bir karşılama merasimi ham
la~. 

Bu merasime bilhassa ~ehri· 
miz spor kulübü men&Qplan, 
Halkevi teşkilitmda bulunan 
gençlik iştirak edecekler ve ayn
ca bir buclo ela hazır bahma
caktır. 

Ruayada muvaffakiyetli miisa-
bakalar yapan futbolcu, güreşçi 

ve atlet gençler, boğazdan husu
si bir motörle kaşdanarak Gala· 
ta nhbJDJna getirilecektir. 

Halkevi bu merasimin azami 
derecede parlak olmam için lıa
zırhklara baflamışbr. 

Eroineilerin luhakemesi 
Eroin kaçak~ğmdan auçlu 

Bernard Blomental, Dimitri Di
mibiyadia efendilerle mtihendis 
Kadri Bey ve arkadqlannın mu
hakemelerine dün devam edil
miftir. MeYkuflardan bir kısmının 
muhakemelerinin gayrimevkuf 
olarak yapılmaaa için lımit Ağır 
Ceza Mahkemesine mliracaat 
ettikleri anlaşıldığından mahkeme 
bunlann evrakının gelmesi ve 
bazı tahitlerin çafınlma11 için 
muhakemeJİ talik etti. 

Atustos 1~ 

I[° Gliniin Tarih~ 
Türkiye - Amerika 
BorçlanMüzakeresi 

Başlıyor 
Harbı umumi ıeneleriade Türkiye 

Be Amerika araamda zuhur edea 
alacak •erecek mf'!aelelerinin kat't 
•urette Mil için latanbulda bir mü
zakere ..... takarriir etmiştir . 

Bu müzakerelere bugün öğleden 
80Dra Muhtelit Mubadele Komisyonu 
biaaamda betlaaacalıtar. Türk ma
rahhuı he1etiae Muhtelit Mubadele 
komisyonu Türk reisi Şevki Bey 
riyaset edecektir. 

Amerika muralalauları Amerika 
mulahatgizan M. Şay ile ticaret 
mümessili M. Giles Pirdlr. 
lngllterenln Yeni TUrklJe 

Sefiri 
Londra 14 ( A.A) - Kıral Mısır 

ve Sudan feykalide komiseri Sir Percl 
Lorainenia Ankara biyl.k elçilij'me 
taylahıi tuclik etmiftir. 

Mersin Ovasının Sulanması 
Menin 14 ( A.A) - Taraua ova

llllllD aulanlDUI için Berdan nehrin
den açılacak kanal ve cetvellere bat
luıma meraaimi Tarsus kasaba 
ve köylülerinden mürekkep büyük 
bir halk kütleainin lftirakile yapıldı. 
Merasime Vali Bey riyuet etmif ve 
Menin Tanua Belediye Reisleri, 
Umumi Mediı azalan devair müdür
leri de bulunmutlardır. Açılacak olaJl 
bu kanal aeluen bin dönüm toprak 
auJayacakbr. 

Efeklerl Kimin ÖldUrdüiU 
Anlaflldı 

Bundan birkaç ay enel Ha
yınız.adada esrarengiz bir aurette 
öldürüldliğü yazalaa qe)deri iJc:ll.; 
reıiler tespit edilmiıtir. Bu qeld. 
bayvanlan himaye cemiyeti ıara;. 
'fmc:lan lldiirtüll!liftilr. Öldürenler 
bu ~etiııa llMID...a.nctır .. 

Bak1rköyde Bir Ceset 
Bulundu 

Balmk&yde Ayayotgi kiytm
de boğularak CSldtbiilmüş bir 
caet bulunmuştu. Caet Dırama 
muhacırlarmdan hirine aittir. 
T abkikat yapdmaktachr. 

EhR Hayvanlar Sergisi 
Ankara 14 - Yübelı: yarıf ve 

ııdah endlmeniain Aakua eh i hay
...ı... -...W 9 qllWe açalıcak •re 

23 eylGlde bpanaaldar. 
Mualll111lerln Terfii 

U.. Ye Ortamekteplenleld • lin. 
muth muallimlerdea Wr lm1111 SS li
raya tali ebaiflenlir. Terfi lbteal 
uad•• iliye iktiraa et.ittir· 

ismet Pş. 
Ankaraga Gitti 

Bqveldl bmet Pap din alqam 
Yalova'dan Ankaraya sitmittir-

i.met Paıa yana Sofradan tehri
mize gelmesi beldeDilea aalnk Framaz 
Bqvekili M. Heriyo'yu Ankarada ka
bul edecektir. 

lamet Paf811111 M. Heryonun t.. 
taabula avdetinden birkal ..... sonra 
tekrar Y alo•aya giderek bir ,11üclclet 
orada bllrÜat etmeleri muhtn.eldir • 

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

r"/ ? 
'I . 

? , 1 

1 ., ?~} . . 

t.piz mühendisi - Şu .,.. , -· Armatrong şirketioin vekili 1 ... Günün biriude beni trene 1 ... Sebebini bir tiirlü anhya-
ma gelenleri g6rdün mü Hasan ntile Aakarada durup ~ bindirip ıeri yollamasmlar mı? madım •• 
8ey.. ken .•• 

Hasan B. - Sen ister anla, 
ister anlama... Biz anladık ya, 
o yeter!. 



Bir Lise Talebesinin 
Bana 
Anlattıkları 

------------·-Dün bir lise talebesinin kendi 
dertlerini, zaaflarını ve sıkıntı-
larını anlatan beyanatının ikinci 
kısmına bugün devam ediyorum. 

" Bu suretle hakkında talebe, 
yanlış edinilmiş fikrin kurbanı 
olarak ya ikmal, ya ipka kalır. 

"İkmale her mektepte azami 
iki dersten kalınır. Bakaloryada 
her dersten kalmak caizdir. 

lkmale ya o dersi bir türlü 
~avnyamadığından, ya proğram-
arı~ ağır olduğundan, ya tem
bellıkten, ya anormal bir zeki 
sahibi olmaktan kalınır. Bu şe
raiti haiz insan ise her halde 
ıınıfın çok kısmını teşkil eder. 
. Mekteplerimizde görüyoruz ki 
ıkmal ipka kalan talebenin ye
künu sınıf mevcudunun nısfmı 
çok aşmaktadır. 60 mevcutlu bir 
sır~ıfta ancak on beş talebe terfi 
edıp 45 talebe ipka, veya ikmal 
kaldığını görüyorsunuz. Bunun 
ıebebi ikidir: Müfredat program
lannın talebe seviyesinden ytiksek 
ve ağır olması. 

İkinci ise bir kelime ile mu
allimin tam manasile mesleğinin 
ehli olmamasıdır. 

* "ihraç işi ne kadar acı şeydir. 
Bir talebe bu sene iki dersten 
kalıyor. Gelecek aene o kaldı;. 
dersten imtihan veriyor bu sefer 
l'CÇen sene geçtiji dersten kala
rak ihraç ediliyor. Hele bunlann 
arasında son •mftan tardedilen 
talebelerin hali ayle a'cıkhdır ki! .. 

''Mekteplerimizde bakalorya ve 
mezuniyet imtihanlanna tabi ol
mayan muflarda talebe sene zar
fında tlç yoklamadan aldığı not
larla swf geçer. Birinci hususi 
ikinci hususi, kanaat. Maarif Ve: 
kiletinin bu notlar için talimat-
nam~ qağı yukarı şu şekildedir: 

Bamıci yoklama notu, den 
baılangı?ndan Uç ay sonra yapı
la_cak bır tahriri yoklama ile o 
ıun~dek talebenin derse kallcıp 
aldıgı notlann vasatisine göre ya
P!lır. ikinci yoklama notu aynı şe
kılde. Kanaat notu ise muallimin 
aon b~ tifahi veya tahriri yokla
~ası _ ıl~ o ana kadar aldığı notlar 
goz onun de tutularak verilir .. 

"Bu notlarda - az olsa bile -
her devrede terakki eseri göste
ren talebe makbuldür. Halbuki 
~izde talebe senede ancak bir 
li efa_ ~erse ~al kar. Sıkışan mual
b ın ışı tahrıriye döker. Bunda 
azı talebe muvaffak olur. Bazı 

~lebe olamaz. Ekseri hocalar 
an~at notunu son defa yapbğı 

tahnri veya şifahi bir yoklamada 
kazandığını verir. Halbuki, kana
at notu bu demek değildir. 

Sümer Bankın 
Fabrikaları 

le Ankara, 15 (Hususi) - Kayseride 
b~r~lacak büyük bez fabrikasının 

ut.un fenni esaslan hazırlanmıf ve 
t1e•ı~ projeleri üzerindeki mesai iler
emıttir. 

~abrikanın tesisi ve faaliyete geç
~e•ı için ihzari tadbirler de alınmak 
uzeredir. Bu ifle mahallinde metrul 
Mlm~k üz< .! lkb1at Vekaleti Vekili 

uhhs ve Sümer Bank Umum Müdürü 
Nurullah Eaat Beyler Kayseriye ~de
eelclerdir. • 

Sümer Bankın tesis edecefi f ab-
rikalann adedi Oçtür ve Oçü de bez 
~brlka•ıdır. Bunl..rdan birisinin de 

danada tesi• olunacatı anlatalmak
tadır. 

Zabitan Terfi Listesi 
Ankara, 15 (Hususi) - Milli 

Müdafaa Vekaleti 30 ağustosta 
neşredilecek olan ordu zabitan 
terfi listesini hazırlamıya devam 
etmektedir. 

Ziraat Memurları Kongresi 

Resimli Makale a Kadın Ve Erkek a 

Kadınlar ve erkekler yaradı· 
lışta müsavidirler. 

" 

Bu mÜ•avat kadın ve erkefin, ta

biatın kendilerine ayırdığı yollan ta
kip ettiji takdirde devam eder. 

Erkeklerle ayni derecede olmata 

djnfan kadınlar •adece kadınhkla
rını kaybetmif olurlar. 

• 
SON· TELGRAF HABERLERi 

Sokakta Bir Aile Kavgası 
Yirmi iki Kurşun Atıldı Üçü 

Hedefe isabet Etti 
I 

Akhisar, (Hususi) - Akhisarın Selendi köyü 
muhtan Fahri Bey, çal'fl ortasında üç silahlı adamın 
taarruzuna uğramıf, üzerine ablan 22 kurşundan 
üçil isabet ederek ölümllne sebebiyet vermiftir. 
Hidise etrafında edindiğim malümat şudur: 

Ôtedenberi Selendi köyünde bi,.birine rakip iki 
iile ve bu iki iilenin de partileri ve taraftarlan 
vardır. Bu iilelerin evleri Hındır ve Kırkaiaçhlardır 
Muhtar intihabatı zamanlannda bu iki iile arumd~ 
miltbİf bir rekabet baı ıöıterir ve alelekaer kav
galar da çıkar. 

Son muhtar intihabatında da mllthit bir reka
bet bq ptermİf, Kukapçh ailesi, malıtalıjı ken
di adamlanndan birine vermek istemiftir. Fakat 
Fahri Bey, muhitte kendi.U.e daha fazla taraftar 
topladığından muhtar intihap eclllmiftir. intihabat 
neticelenmekle it kapanmallllf, kah "eci lamail, KD-

çük Şevket ve Hüseyin isimlerinde nç kifi, Fahri 
Beye bir auikast hazırlamıılardır. 

F abri Beyin yolunu bekleyen bu Uç adam üze
rine atet açmıılar ve 22 kurşun atmıılardır. Bun
lardan t\çll Fahri Beye isabet ederek ağır ıurette 

yaralamııtır. 
Y arah bidiseden sonra Manisa memleket huta-

neıine nakledilmif, vDcudünden kur111nlar çıkanlırken 
ameliyat muaıında almllftiir. 

Hidiae mahalline Akhisar müddeiumumisi, jan
darma kumandanı ve bilkômet doktoru fitmit ve 
adli tahkikat bqlamııbr. 

Köyde Bir Cerh Vak'••• 
Akhie•, ( Hamal ) - Melemp ..,._. .. >.,.. 

aawt Yaauf, bir hiç Jtblhldea arbcbıp Aycluah 
otlu ymufu aiır surette yaralamıfbr. Yaralı huta
nedeclir. 

Yunan Nazırlan Yakında Misafirimiz 
Olacaklar 

Atina, 14 (Hususi) - Yunan Bqvekili ile H~· 
ciye ve Maliye Nazırlarının Ankaraya eylüliln ı~k 
haftasında gitmeleri kat'iyetle takarrür etmiştır. 
Atina sefaretimiz şimdiden bu ziyaretin programını 
hazırlamış bulunmaktadır. 

1 

haneyi ziyaret edeceklerdir. Fırka farkı gözetmeden 
bütün Yunan gazeteleri bu seyahate son derece 
ehemmiyet vermekte ve bu ziyaretin sadece Tllrk 
vekillerinin ziyaretlerini iade için y-.pılmıı olmıya• 
cağını yazmaktadır. 

Üzerinde ehemmiyetle durulan nokta ıudur : 
Yunan Nazırlan Ankarada dört gün kalacaklar, Türk - Yunan münasebatı ne kadar samimi, ne 

.sonra İstanbuldan geçerek bu tehirde de bir a:nn 
duracaklar ve bu fırsattan istifade ederek patrık-

kadar dostane ve siyasetleri ne derece müttehit 
olursa şarkın sulbü de o derece sağlam olacaktır. 

Diyarıbekir' de 
iki Kişi Biribirlerini 

Yaraladılar 
Diyarıhekir (Hususi) - Liceli 

Ali ile Siirtli merkepçi Hayyo 
tabanca ile birbirlerini ağır su· 
rette yaralalDJflar fakat ölmemit
lerdir. Hadise ş6yle cereyan et
miştir. Liceli Ali ile bu Siirtli 
Hayonun aralannda ~te~eber! 
bir geçimsizlik varmıt Liceli Ali 
yanında genç bir çocuk olduŞU 
halde Hayonun yolunu beldemıt
tir. Hiçbir ıeyden haberi olmıyan 
Hayo evinin bulu"duğu sokağa 
girince Ali Ozerine hücum ede
rek tabancasım çekmiş ve Hayo
yu başından yaralamıştır. .. . 

Bu vaziyet kal'flsında Sıırtb 
Hayo da tabncasına sanlarak Ali-

Bir Adamın 
Kafası Balta 
ile Kesildi 

Adapazan (Husuıi) - Akyazı 
nahiyesinin Yongalık köyünde 
oturan Trabzonlu yanaıma Temel 
0 ·a u O.man alacağı olan bet 
fu:ayı istemek için Taıyatak kö
yünde Hllseyin oğlu Mehmedin 
evine gitmiı, fakat istediif parayı 

"'alamayınca eline geçirdiği balta 
ile Mebmedin kafasını kesip 61· 
dtlrmliftiir. Osman yakalanmışbr. 

nin Ozerine iki el ateş etmiştir 
çıkan kWlunlar Ali'nin sağ baca· 
ğında iki yara açmııtır. Ali'nin 
yaraıı ağır olduğundan Nümune 
hastanesine kaldınlmıştır. 

JSTER İNAN 1STER 

Ceyhan da 
Bir Köy Genci Sarhoılukla 

Arkadaıını Öldürdü 
Ceyhan ( Hususi ) - Gölovası 

köyünde Ahmet isminde bir de
likanlıyı ayni köyden Hasan is· 
minde biriıi sarhoıluk saikasile 
gilpegündüz köy ortasında taban
ca kurşunile öldilnniiftür. 

Katil bu cinayetinden sonra 
dağa kaçmak istemipe de kaylü
ler derhal arkasından takibe çık
mıı ve katili dağda ailihile be
raber yakabyarak hllkamete tes
lim etmişlerdir. ----Sıva• • Erzurum Hattl 

Sıvas, 15 (Hususi) - Sıvas
Erzurum batta için bir Eylülden 
itibaren faaliyet bqlıyacaktır. 86-
ttın haz1rhklar ikmal edilmittir. 

iNANMA/ 
l ümrüğünde garip bir hadise olmuf, bir l 81rada yolcunun cebindeki kuşlar da cıvıl~am~·lardır. 

Ga ata g . . . . d ld Bunun üzerine İf meydana çıkmıf, yolcu gumruk re.-
yolcu beraberind.e .getardıği 6 ku!u cep!er~ne 0 ura- mini vermekten kurtulmak için ku,lan da, kafe•leri de 
rak bot kafeslerını memurlara gostermıttir. Memurlar, bırakıp sıvıtmıtbr. Kuşlar, Himayeı Hayvanat Cemiye
kafeslerdeki yemlerden fÜphelenmitlerdir. Tam bu tine ıönderilmlttir. 

iSTER /NAN /STER iNANMA/ 
Ankara, 15 (Hususi) - lzmirde 

eyliil iptidalannda bir ziraat me
murlan kongresi yapılacak ve 
kongreyi Ziraat Vekili açacakbr. L.---------------------------------------' 

Rahmetli 
Haşim'ın 

Nasihatı 

K - 1 

·-------- E. Ş 
Şaheserlerini Andre Lothe'un 

ağzında unutmuş bir ressamla ar
kadaşım Peyami Sefanın çatııma• 
aını Cümhuriyet gazeteıinden ta• 
ki bedi yorum. 

Münakap ile anlqmalan ka• 
bil olmıyan bu iki insandan, 
ressamın liflarmı da dikkatlice 
okuduğum ıçın Peyamiye bir 
türlü bak veremiyorum. 

"Şif ahi unvanlanm,, Paristen 
getirtmek üzere alb ay mllhlet 
iıtiyen Himit Necdet Bey, Cüm• 
huriyet in 13 Ağuıtoa nushaıın• 
daki cevabında şöyle diyordu: 

"Yoksa meseli siz ve mektep 
arkadaıınız Naci aibi, ömründe 
daha bir müzenin qijine basma• 
mıı, herhangi bir tablonun oriji
nalini görmemiı arkaclatlar Ttlrlc 
resminin en salahiyetli mt\nek· 
kidi kesilirlerse ... ,, 

Şu parçayı, benim gibi, oku
yan Peyami Sefa mn muanzına ha
lan bir şeyler anlatmıya çalııması 
ıaıılacak zahmetlerdendir. 

Himit Necdet Bey, resim 
tenkidini yalnız en fazla tablo 
görenlere tahsis eder ıibl bil' 
lisan kullamyor. Peyami ile arU. 
daıının en fazla orijinal tablo 
g6ren mihe bekçiliğinden ıelme
diklerini de bildijimize g6re, 
resim tenkidinin yamadan bile 
geçmelerini affedemeyiz. 

Nevzuhur resim dahisine "Hl· 
mit, gel 'u reımi bırak ta lkdama 
bu çefit blkiyeler yu" diye11 
gUzel san'atler Eatlıetique hocam 
merhum Ahmet Hqim de mera• 
IDIDI daJaa açık aalataaaadajı İçİll 
Peyami kadar qlaclar. 

8ua kalına, Necdet Beyia 
Pariaten 8iparlf ecleceii YMikalar 
da Ahmet Hafimin ....O.atı ıiW 
,eylerae, uzata KitmiJ• hacet 
yoktur: 

ResHm, Hqimin o a6zünli bir 
baba vuiyeti gibi tutana meaele 
y daha çabuk balletmif olur. 

Roma Sefiri 
Vasıf Bey 
Şehrimizde 

{ Bat arafa 1 inci uyfada ) 
Maarif Vekaletinin münhal bu· 
lunması habra bazı ihtimallerin 
gelmesini mucip oldu. Fakat şu
rasını kayd edelim ki, Vasıf Be
yin Romadan hareketi Reşit 
Galip Beyin istifasından evveldir, 
binaenaleyh arada münasebet 
yoktur. 

Şurasını da kaydedelim: 
Maarif Veklletine asil bir Ve

kilin tayini Mecliain açılmasına 
kalmıştır. 

Belecllıeler Banka•ı 
Ankara, 14 - Belediyeler banka

•• için yapılan hazırlık bitmek üzere. 
redir. 

Banka Müdürlütüne Dahiliye Mu.. 
hasebe Müdiirü laa Beyin tayin olua
ması mevzubahıtir. Banka yalnız Be
led~yelere ikraıatta bulunacaktır. 

ikraz müddeti bir seneden 10 •'
neye kad.ardır. İkraz olunacak para• 
lar beledıyeler tarafından fthirlerİll 
imarına kullanılacaktır. 

Yeni Buidaı Sllolar1 
Yapıhror 

Ankara, 15 ( Hususi ) - Çe
rikli, Balıkesir, Şefaatli, Yerköy, 
Denizli ve Akşebirde biner ton• 
luk buğday depolannın inşa ihale
leri dün yapılmııtır. Bu inpat 
iki buçuk ayda ikmal edilecektir. 



' Ev Doktoru 
1 
Şişmanlık 

SON POSTA 

1 
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Memleket Manzaraları LE 
' ı 

Ve Metabolizma 
Bazal 

Şişmanhk hakkındaki muasır 
telakkileri anhy abilmek için me· 
tabolizma, bazal tabirinin ne de
mek olduğunu anlamak lazımdır. 
Metabolizma nedir? Evvela onu 
gözden geçirelim: 

Yamanlar Dağında Kamp 
Dağda 10 Gün Kalanlar iki, Bir Ay 

GümbeKögü 
Andif ilinin 
Sagfigesidir 

Andifili (Hususi) - AndifiJf .. 
Din yayla köylerinden olan (Güm
be) kışın ıssız, kimsesiz bir yer
dir. Etrafı karlarla örtülü.. gece-

Vücudumuzun hayvani bayatı 
muhtelif ve muhtelit bir takım 
aksülamellerden vücucle gelir. Bu, 
onun hayatiyeti için lazımdır. Bu 
aksülameller sayesinde hayata 
Jazım olan şeyler alınır, lüzumsuz 
olanlar reddedilir. Bu suretledir ki 
climlei hazmiyemiz gıdamızı U.dil 
eder. Ciğerlerimiz teneffüs ettiği 
havadan oksijeni alır. Bunlar böy
lece kana geçerler ve kan vasıta
ıile vücudün her tarafına yayılıp 
hllcrelerle temasa gelirler. Hüc
reler, kendilerine kadar gelen 
mevaddın yine kendi hayatlarına 
lazım olan eaaalannı alır, temes
sül eder ve böbrekler, karaciğer 
audoripare guddeler vasıtasile 
posalarını atarlar. vücudumuz, 
işte böyle ve muayyen bir süratle 
hareket eden mütemadi bir · ta
dil, tebdil ve tensik merkezidir. 
Bu merkez, vficudün inkişaf dev
resinde terakki eder, orta yaşta 
inkişafı durur, ihtiyarlıkta geriler 
ve ölümle beraber faaliyet! söner. 
işte bir uzviyetin doğumundan 
~lümilne kadar devam eden ve 
lhtirak esasına istinat eyliyen bu 
mütemadi mübadele ve madde 
tidili ameliyesine Metaboliı.m 
derlerki Yunanca bir kelimeden 
almmışbr. Bu hadiselerle beraber 
vukua gelen kimyev; aksülameller 
hararet doğururlar. 

Kalanlar 5 Kilo Kazanıyorlar leri bembeyaz bir manzara arze
der. Fakat yaz mevsiminde de 

Meseli nefes aldığımız zaman 
ciğerlerimiz havadaki oksijeni 
emer. Bu gaz ciğerlerimize girer 
Ye kırmw ktireyvelerde mevcut 
hemoglobin denilen madde ile 
birlefir. Onlann birleşmesi oksi -
hemoglobin denilen maddeye 
vücut verir. Azamızm muhtelif 
hlcreleri bu maddenin oksijenini 
alır ve hemoglobin tekrar olui
Jenle birlqmek üzere ciğerlere 
döner. Bu da gösterir ki teneffüs 
yalnız ciğerlerde değil, vücudün 
blitün hücreleri vuıtasile yapılır. 

Ve yine farkındayız ki içeri 
alınan hava soğuklur, geri verilen 
hava 11caktır. Bu hararet, tenef
füs edilen havahm bir müddet 
içimizde kalmasından ileri gel
mez. Teneffüs esnasında ihtirak 
vuku una delalet eder. Hararet 
ayrıca: 

1 - Adalelerimizin hareke
tinden, hazımdan, soğuğa karşı 
kendimizi muhafaza için aldığımız 
tedbirlerden, (elbise, ateş); 

2 - Hücrelerin oksijen almak 
için sarfettikleri faaliyetlerden, 
dimağın, kalbin adali çabşmala
nndan ve bazı guddelerin taham
müründen ileri gelir. Bilhassa 
ikinci kısım hararet hayat için 
elzemdir. Azalması bile, hazan 
ölümü intaç eder. Buna da Me-

lzmir (Hususi)
Karşıyakanın 30 
kilometre şima
linde Yamanlar 
dağımn göbe
ğinde 11Veremle 
Mücadele Cemi .. 
yeti,, tarafından 
bir kamp kurul
du. Önce verem
lilere mahsus o
lan kamptan alı
nan özlü netice
ler üzerine her
kes kampa akın etmiye başladı. 
Şimdi Yamanlara gitmek istiyen 
aileler bir hafta evvelinden ha· 
ber vermek mecburiyetinde kal
mışlardır. 

\iz mirin sekiz yüz metre irtifa
ında olan Yamanlarda görüşülen. 
mevzulann başlıcası "kilo almak,, 
tır. Yamanlarda on gün kalan
lar iki kilo, bir ay kalanlar beş 
kilo kazanıyorlar. 

Bunun hiçbir şekilde istisnası 

Kayseri'de j 
Halkev; Erciyeı Dağına 

Bir Gezinti Tertip Etti 
Kayseri ( Hususi ) - Halkevi 

Erciyeş dağına üç günlük bir 
gezinti tertip etmiştir. Gezinti l 7 
Ağustosta bqlıyacak ve 19 ağu.atos 
akşamı Kayseri'ye dönülmüş ola-

caktır. Gezintiye iştirak edecekler(6) 
lira vereceklerdir. Gezintiye ha
riçten iftirak edeceklere trenler
de yüzde elli tenzilat yapılacaktır. 

Hariçten gelenlerin Kayseri'de 
kaldıkları milddetçe gecelemeleri 
Halkevi tarafından temin edil

miştir. Gezinti Tekir yaylasına ka
dar otomobille ve oradan zirveye 

kadar yaya yapılacakbr. iki gecelik 
kamp Halkevi tarafında yaylanın 

münasip yerinde kurulmuş olacaktır. 

tabolizm bazal derler. Gran sem
,patikte olduğu gibi Metabolizma
da da bir anza vukuu vUcutta 
yağ toplanmasına sebep olur. 
Onun içindir ki Metabolizmanın 
vaziyeti de şişmanlığın sebepleri 
aranırken hususi bir ehemmiyet 
alır. Demek oluyor ki şişmanlık
la müessir ve sıhhi bir surette 
mücadele edebilmek için bunu 
dolurabilecek olan bütün sebep
lerin bilinmesi ve göz önünde 
bulundurulması lizımdır. Tiki 
ona göre tedbir alınabilsin. 

(Arkası haftaya) 

Sultan.Suyu Harası Köylüye Veriliyor 

Hara binasının Jinıdiki Vaziyeti 
Malatya ( Hususi ) - Senevi elli bin liralık bir bütçe ile idare 

edilen Sultansuyu harasının varidatı 15 bin lirayı geçmemektedir. 
Haranın ıslahı, arazisinin de hara civanndaki emektar köylülere 
taksim ed im esi takarrür etmiştir. Bunun için· Akçadağ Kaymaka-
mı Ahmet ve haranın müdürü Şevket Beyler bir rapor hazırlamak· 
tadarlar. Arazi teşekkül edecek bir dağıtma komisyonu tarafından 
ta tsim ve köylüye tevzi edilecektir. Köylü şimdiye kadar bu araziyi 
kıra mukabilinde ekip biçiyordu. 

Ycunanlar tlağıntl• Jc.m11 

yoktur. Çünkü günde dört defa 
yemek mecburiyeti konmuştur. 
Şunu da söylemeliyim ki, günde 
dört defa yemek mecburiyetine, 
bir misli daha yemek ilave eden
ler ekseriyeti teşkil ediyorlar. 

Yamanlar kampında 50 çadır, 
altı adet te küçük ev vardık. Ve-
rem}~ mücadele Cemiyeti, bütün 
giin tütün tozları arasında çehre
leri sararan tütün işçilerinden ve 
diğer itçilerden 20 kişiyi kampa 

Gönen' de 
Elektrik imtiyazı Bir 
Şirket!' Verilecek 

Gönenci~ su için sondaj 
Kaza dahilindeki faaliyetlerin 

en mühimini yollar ve çeşmeler 
teşkil etmektedir. Y allann bir 
kısmı ikmal edilmiştir. 

Yeni yapılan sokaklarda yol 
üzerinde bulunan birkaç çeşme
nin yerleri değiştirilmiş, yollar 
daha ziyade genişletilerek intiza
ma sokulmuştur. 

Kasabanın lagım tesisab da 
Kaynar' a kadar temdit edilecek
tir. Kaza dahilinde mevcut çeş
melere ilaveten üç çeşme daha 
yeniden yapılacak ve birkaç 
çeşmenin de yerleri değişecektir. 
Mevcut suya Kurudeğirmen su
yu da ilive edilecek ve bu suret
le de yaz günleri memlekete 24 
autta 130 ton ıu girmiş ola
cakbr. 

Belediye ~lektrik tesisatı yap-
maya karar vermiştir. Kasabanın 
elektrikle a~dınlatılması imtiyaz• 
la bir şirbte verilecektir. Bele
diye reisi Hakkı Bey az bir za-
man içinde ıu, yol, elektrik gibi 
memleketin en mübrem Uç ihti
yacım terr.in etmek gibi bir mu
yaffakiyet kaı:anmıtbr. 

Kasabada zahire loncası 
Kasaba, ~ususi) - Burada 

bir zahire loncası yapılacaktır. 
Lonca müteahhide ihale edilmiş
tir. inşaata yakında başlanıyor. 

kabul etmiıtir· 
işçiler günde elli 
kuruş vermek su
retile dört defa 
yemek 'Ve yata
cak ç.ad.ır temin 
ediyorlar. Yaman
lar kampında gece 
hayatı da çok iyi
dir. Kampa ilave 
edilen otomatik 
telefon, radyo, 
kamp aeyyahla-
nnm ihtiyaçlarına 

tekabül ediyor. Mehtaplı gece
lerde Yamanlardan İzmirin sey
rine doyum olmuyor. Elektrik 
ziyalanna bürünen lzmir, Yaman
lardan semanın ters çevrilen kub
besine benziyor. 

Kamp müdürü olan Cevriye 
İsmail Hamın, kamp seyyahlarına 
gösterdiği çok nazik muamelesile 
halkın Veremle Mücadele Cemi
yetine daha yakın bağlarla yak
laşmasım temin ediyor. 

\ Kızılcahamam'da 

1 

Orman Muhafızı Bir Sa
bikalıyı Öldürdü 

Kızılcahamam, ( Huauai ~ -
Çerkeş kazasının Çukurören kö
yünden ve sabıkalilardan Ceri 
Ahmet iamiade bir ta1us yanına 
otuz kişi alarak kaıammn Gö
ğem nahiyesine bağlı Eldelek 
kereste fabrika.suıdaki ~·m tom
ruklarını çalmıya gitinİflerdir. 
Orman muhafaza memurlarmdan 
Bolulu Mehmet Ef. bunu haHr
almış ve hırsızlığa mani olmuştur. 
Fakat bınızlar sopalarla üzerine 
hiicum ederek dövmek istemiş
lerdir. Hatta bunlardan Çeri Ah
met elindeki balta ile memura 
yaklaşarak "ben şimdiye kadar 
senin gibi çok kişinin kanını 
içtim, senin de kanını içeceğim.,, 
demiş ve baltayı savurmuştur, 
Kendisini ölüm tehlikesinde. gören 
memur müdafaai nefs için aila-

,.bını istimal etmek mecburiyetinde 
kalmış ve çıkan mermi Ceri Ah
mede isabet ederek öldürmüştür. 
Diğer otuz kişi kaçmışlardır. 

Tahkikat ve takibat yapdmaktadır. 
Bir kız boğuldu 

Andifili (Hususi) - Ağıllı kö
yünde Recep ağanın kız kaf'zleşi 
Ayşe kuyudan su çekerken muva
zenesini kaybederek diişmüş, 
kimse tarafından görülüp kurta-
rılamadığı için boğulmuştur. 

o nisbette şenlenir, güzeUenir .. 
serin suları, yeşil bağları bahçe-
lerile bir cennet olur. 

Gümbe üzerindeki 1300 metre 
irtifalı (Akdağ) bu mevsimde av 
ve yaya gezintiler için çok mü-
saittir. 

KıflD bombo§ ve kasvetli olan 
bu köycük bu aylar zarfında bir 
tehirden daha kalabalıktır. Bü
tiin halk merkepler, develerle 
teşkil edilen kervan kafileleri, 
halinde Güaıbeye göç eder ... Ve 
yaylalann şen, h6r, şairane ha .. 
yatı başlar.. köy ortasından ge
çen (Gümbe) çayı üzerine evlerin 
balkonları asma çardaklar gibi 
uzanır ... Bu yeşil çardaklar .. akar 
su •• her derdi unutturur. 

Çarşıda faaliyet, alış veriş öy
le fazladırki muhteşem bir şehir 
çarşısını andırır •. 

Ağaçların albna sığınmış veya 
apkla.rda yapılan çardaklara 
girmiş, kırlarla bayırlara kurulmuş 
kahveler.. Yayla hayabnın, temiz 
açık hava yaşayışının birer şirin 
nümuneleridir. 

Gümbeye gelecek herhangi 
bir ziyaretçi iç.in kolaylık ta 
nrdır. Andifliden vapurla Fini-
keye ve oradan otomobille Elma
lıya, oradan yine ayni vaııta 

ile ve Elmah ovasindan geçerek 
Güm beye ayni günde gelinebilir. 
Elmalı ovasmda bir pe yoksa 
da arazi okadar m6saittir ki 
şoseye ihtiyaç hissedilmemektedir. 

Kaza merkezi Andifli otomobil 
denilen nakil vasıtaamı henüz 
ıinnemiş ise de onun bir yaylağı 
Olan Gümbede bu en' asri nakil 
vasıtasmdan azami istifade temin 
edilmektedir. ----

• ökede Hillllahmer intihabı 
Söke (Hususi) - Hililiahmer 

Cemiyeti senelik kongresi inikat 
etmiş ve idare heyeti seçilmiştir. 

İdare heyeti reisliğine umumi 
meclis aıasından Nuri, veznedar
hğa Ali Demir, katipliğe de in
hisar memuru Kenan Beyler inti
hap olunmuşlardır. 
Andlfillde bir mahpusun 

ölUmU 
Andifili (Hususi) - Geçenler

de 1 sene üç ay hapse n:ahkum 
edilen maliye tabsildarlarından 
Yusuf Efendi teessüründen tecen
nün etmiş ve yemek yimez, su 
içmez olmuş üç gün içinde öl
müştür. 

F,rbaa'nın En İhtiyar Adamı 115 Yaş da 

H•tm ata oe çoculclaruuLııa girml tlbrtlü · 

Erbaa (Husmi)- Şeyhlo köyünde Ye 115 yaşında Hüseyin Ağa 
isminde bir ihtiyar vardır. Bu adam hayatında yedi defa evlenmiş
tir. Son kansı altmış yqm.da olup sağdır. Bu adamın oğulları ve 
torunları bir köy tetkil edecek kadar çoktur, adetleri yüz kişiyi 
geçer. Sağlam bava ve temiz su bu adamı daha da yaşatacaktır. 
Kendisi henuz elli veya altmış yapnda zannedilir. Oğulları çalış
kan ve köyün ileri gelenlerindendir. Hasan Ağa köy muhitinde 
yetişmiş bir adam olması hasebile umumi tarih ve cereyanı ahval 

hakkında malumab yoktur. 
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Siyaset Alemi ARİCI T A 
Fon Posse 
Fikirlerini 
izah Etti 

Londra Cihan İktısat Konferan
ıında dünya buhranı hakkmda fikir
lerini anlatan Alman fktısat Nezareti 
Mü teşan Fon Posse, bu buhrnnın 

beplerinden biri olarak Türkiyenin 
sanayile~mesini gösterdi. Malümdur 
ki buhranlar, istihsal ile istihlak ara
sındaki muvazene bozukluklarından 
doğar. Dünya buhranı ise, böyle bir 
muva~enesizlik mahsulüdür. Fon 
Poase, bir zamanlar iyi bir müstehlik 
olan Türkiyenin bir kısım istihlaka
tını kendisi temin etmekle bu muva
zeneyi bozmuştur, demek istemiştir. 
. Bu beyanatın uyandırdığı haklı 
ığbirar önünde, Fon Posse, Londradnn 
al~lacele aynlmıya mecbur olduğu 
lçın fikirlerini izaha imkan bulama
mıotı. Şimdi Wolf Ajansı vasıtnsile 
bu fikrini nnlabyor ve diyor ki: 

" - Zirai bir sistem sahibi olan 
Türkiyenin bu aistemle muvazi bir 
sanayi tesis etmesi zaruri idi. Akrim 
yanlış anlaşılmıştır. " 

Fon Possenin biraz geç kalan ve 
Türk - Alman ticaret muahedesinin 
lmz.aaı münasebetile tav.zib olunan 
fikirlerini memnuniyetle kartılama-
mak mlimkün değildir. 

Bu izah, her milletin hareket ser
b~stisini kabul etmek noktasından 
hususi bir mahiyeti haizdir.- Sürel ya 

Fransız RelsicUmhuru Bir 
Kaza Geçirdi 

Paria, 14 - Rcisicümhur M. Löb
r6n, doğduğu köyde tatil zamanını 
geçirirken, mütenekkiren Meç'e git
mittir. Bur da Reisicümbura bisik
letli birisi çnrpmıı, Reisicümhur bu 
sadcmenin tesirilc düşüp devrilmiştir. 
Bu küçük hadise fena bir neticeye 
•ebebiyet vermemiştir. Sıhhati çok 
iJi olan Reisicümhur dün uzun bir 
ıseyahate çıkmıttır. 

Hitler Yapmak istiyor? 
Londra, 14 - Tanıomıt İngiliz 

tarihçilerinden M. Raymond Bazley 
~l~a_ny:ı'ya yaptığı seyahatte edin~ 

ıntıbalan bir mektupta şu rıu
nU · cnlatıyor: 

Almanya'da tatbik edilmekte olan 
yeni .. idaı:e tarzının temelleri başlıca 
°!i~ birlik, yurt sevgisi, çalıfma, 
dbırlik düzenlik, ınğlam vüeutluluk, 

eden ve ahlak temizliği, devletin, 
a~lelcrin ve fertlerin refahı ülküle-
11nden ibarettir. 

Bir Rekor 
l.ondra 14 - Londra'da oturan iki 

~oıan genci dün sökülüp dağıtılması 
mumkün bir kanoya binerek 5 saat 
58 dakikada Pa dö Kale boga:r:ını 
geçmişler, bu kabil kanolara mahsus 
rekoru bu suretle kırmıtlardır. --• -

nk-IJlri 

Sofya 14 - Radikal ve Demokrat 
fırkalar beynelmilel anlaşma kon
gresinin ikinci celsesi dün Fransız 
murahhası M. Borel'in riyasetinde 
toplanmıştır. M. Heriyo celsede hazır 
bulunmuştur. Muhtelif devlet murah
haslan işsizlik Vf' gümrük duvarlnn 
hnl(kında raporlar vermişlerdir. Mu· 
rahhaslar, gütıırük manialarının knl
dmlması lehinde sözler söylemişlerdir. 
_ Bul~a~ • murahhası, Avrupa güm

ruk bırlığı ve tek paralı beynelmilel 
bir banka yapılmasını "Ayrupn fede
rasyonu için iki merhale., olarak tav
siye etmiştir. 

Fransız mutnhhası, herkesin dik
katini çeken bir nutukta istihsalat 
küçük tedbirlerle ve büyük ikbsadi 
kanşıklıklar yapılıuak detil, tetkik 
edilmiş tedbirlerle tanzim edilmesini 
ısöylemif, bu tedbirlere misal olan 

Fransız Meb'usan ve Ayan Meclislerinin 
k?bul ettikleri buğday ve bağcılık 
nızamn melerini göstermiştir, Fran&ız 
mu~ahhası, haftada kırk saat iş, ücretli 
t~~ıl '!&~ilerini ve i çilerin alım ka
bılıyetinı artırmakla beraber istihsal 
~uvvetlerini azaltmayı tavsiye etmiş
tır. Bundan başka işsizlerin ayısını 
azaltmak üzcra fabrikalara girme 
yaşlarının geciktirilmesini, tekaüt 
yaşlarının ilerletilmesini söylemiıtir. 

Harf yonun Nutku 
Raciikdllik öyle bir altidcdir ki 

m tot olarak fenni ve gaye olarak b 
ahlakı ele alır. Bugün mevcut ihtısnt 
buhranını halletmek için tnkip olu. 
nacak usul analitik olmalıdır. 

Bunu bir tarifeler meselesi yap
mak yanlıştır. Çünkü terifeler mese-
lesi buhranın asıl sebebi değil 
fakat onun harici bir tezahü· 
rlldür. Yapılacak fcy istihsal ile is
tihlaki bir teıkilıita tabi tutmak ve 
para me e)esini halletmektir. 

Firari ReisicUmhur 
Havana, 14 - Kübadaki ihtilal ve 

grev hareketi üzerine bir tayyare He 
kaçan Reisicümhur Makado ile arka
daşlan Providnns adasına gelmişler-
dir. · 

Bir Mihr ce ÖldU 
Viyana, 14 - Sirmoar Mihracesi, 

Viyana hususi hastanelerinden birinde 
ölmüştür. Mihracenin cesedi yakıla
cak ve külleri Hindistana götürü
lecektir. 

Dl 
Ed .. bi Pomnn 

lllZll--·-----===-....:· Burhan -ahit ı::::mas:ama--=r 

Diyor, Sonra bu işi devlet na• 
~ariyelerinden ayn tutarak memle
ket kapılarını ecnebi sermayeye, 
ecnebi mala, ecnebi mfiteşebbise 
aç.ık bırakıyor. 

Bir yandan: 
- ileri gidelim. Avrupaya 

benzeyelim. Geç kaldık! 
Diyor. 
Sonra babımeşihat: 
- " Müslüma hanımlann te

settüre riayetleri i ! ı haddişer'i 
mucibince çarşaflarmm tayini la-
zım td·- · d ge ıgm en ... ,, 

Diye fetvalar çıkarıyor. 
Devlet kuvvetli bir (merke

ziyet) siyaseti takip ediyc.r. Hal
buki Anadolunun iç taraflarında 
öbek öbep şeyhler, derebeyleri, 
ağalar karargah kurmuşlar hükii· 
mete danışmadan haraç alıyor, 
adam kesiyor, hüküm veriyor, 
meydan okuyorlar. 

Bir sakatlık var. 
Ya ittihat ve terakki erkam 

bile bu kervam yürütmek isti
yorlar. 

- Adam sen de, şimdi ikti
dar mevkündeyiz ya!. 

Diye kendilerini birkaç gün· 
ilik tatlı ömrün keyfine kaptırı
yorlar. Yahut vaziyeti kavnya· 
mıyorlar. 

Ben onların memlekete karşı 
bukadar duygusuz kalacaklarına 
ihtimal vermem. Fakat devleti 
lstanbuldan ibaret zannedecek 
kadar cahil olduklannı ıddia 
edecek olursa onu da tekzip 
etmem. 

Kendini iktidar mevlriinde 
kuvvetli ve yıkılmaz gören zümre 
yine kendi havasının süklıneti 
içinde sönüp geçmiye mah· 
kumdur. 

Hükumet lstanbulda olduğu 
kadar Vanda, Şamda ayni derece 
otorite sahibi olmadıkça kendisini 
memleket mukadderabna hakim 
telakki edemez. 

İşte böyle azizim Reşit, Yann 
biraz daha cenup istikametine 
gidiyorum, Mardine kadar inece
ğim. Tabii mektuplarım seni yine 
Pariste gelip bulacakbr. 

hr n 

Bir ynhudi müderris: - Ne yine bizi tevkife mi geliyorlarY 
D.ğnr bir yahudi mfülerris: - Hayır hayır her şey yolun.da bu profesör 

Aynştayn'ın yerine gelen profcııördür 1 ---

olini,. Hava Kahra
n a ı uca ladı ! 

Tayyarecilerin Geçeceği Yollar .. Defne 
Y apraklari e 

Roma 14 - Jeneral Balbo ve ar
kadaşlan dün Kıral tarafından kabul 
ediJmiıtir. Kıral, Atlu deniz.i kahr -
manlannın Kostanten z.afer abidesine 
gidişlerinde de haz.ır bulunmuıtur. 

Eaki Roma adetleri üzere kahra· 
m. ıılara bir cemile olnıak için bütün 
yollar defne yapraldarile örtülmüştü. 
Abidenin yanında Dük o·aoat ile 
fırka umum katibi ve birçok zevat 
belt.liyorlardı Azim bir halk kütlesi 
Bnhnmuhit kahramanlnnnın abidenin 
altından geçişini çılgınca nlkışlamıı
tır. Nihayet tavynreciler Pal tinay 
gitmişler ve Balbo tarafından M. 
Musoliniye takdim olunmuşlardır. 
M. Musolini bu münasebetle söyle
diği nutukta dernittir ki : 

-"Bahrimuhitçiler tam bir klasik 
sahada Romalıların zaferini bnket-

lstanbuldan bizim Ahmet Rıf
kıdan arasıra mektup alıyorum. 
Onun yine zengin olmak hevesi 
kabarmış, ekabirden birinin kızını 
alacakmış diye rivayetler var. 
Fakat inanma.. Ahmet Rıfkı 
hırslanır, hiddetlenir, hayatta her 
şey paradır, diye söylenir. Fakat 
zengin bir kızın nikahı nlbna gi
receği dakika gururu tepreşir ve 
bu işten vazgeçer. 

Bana Parise ait birkaç kart
postal olsun gönderirsen buralar
da benim için en büyük değişik
lik olur. 

Gözlerinden öperim. 

Ahmet Hıfkıdan Pe.riste Ahmet Ueşido 
1.atanbu) 1900 

Bonjur Monşer bey. 
Yahu Parişe gittin gideli hala 

şöyle monşerce bir mektubunu 
alamadım. 

Halbuki ( Paris ) e tahsile 
gidenlerin Pariste oldukları mek
tuplnnnın her satırında belli olur. 

Senin gazeteye yaz.dığan mek
tuplar bile oktıdar ağırbaşlı, 
öyle alimane ki insan bunların 
Pariste 23 yaşında bir gençten 
geldiğine inanmaz. 

Geçen gün Pariste okuyan 
bir gencin arkadaşlardan birine 
yazdığı mektup gözüme ilişti. 

Birkaç satırım aldım. Bak ne 
diyor: 

•• • • 
oşenmıştı 

mışlerdir. Bunlar İtalyanın, inkılabm 
ve- taYY,areciliğin şükranını kazanmış
lardır. İtalyanın tDkranını kazanmıı
Jıırdır. Çünkü 20.000 kilometrcJik bir 
uçuı esnasında yüz milyonlarca insan 
bütün lisanlarda f talyanın iamini an
mıolnrdır. inkılabın tOkranını kazan
mışlardır. Çünkü bu uçuf iyah göm
lekliler tarafından yapılmışbr. Tay-
yareciliğin şükranını knzanmışlnrdır. 
ÇQnkü diğer memteketlerin biz;i geç
meleri için değil bize erioebilmeleri 
için daha ıbir ~ok seneler geçecektir. 
Sizlere bir hükumet reisi, bir italyan 
ve nihayet bir Fntist olarak en de
rin tetekkürlerimi tebriklerimi nne
derim. Kumandanımz Balboyu ku
caklıyorum. Bununla ai:ıleri, B•'ıri· 
muhit kahrnmanlannın hcpıfo: k.:• 
caklaşmıf oluyorum.,. 

u Monşer Kadri. Dün gece 
Monmrterde bir kabarede sa
bahladık. Reveyon vardı. Nefis 
bir muzik. EJegant kadınlar. 

Manyifik içkiler.. Sorma monşer 
insan burada herşey karşısında 

epate oluyor. ,, 
Nasıl.. 
Senin mektuplarında bir tek 

frenkçe bile yok. lfuum hasıl 
olmadıkça ecnebi kelime bile 
kullanmıyorsun.. Bu kadar zaman 
Pariste oturduğuna, hatta gaze
tecilik ettiğine şahit ister. 

Sana son mektubumda beni 
Talat Paşanın yemeğe davet 
ettiğini yazmışhm değilmi? Ba 
yemek çok enteresan oldu. Bak 
sen ecnebi kelime kullanmıyorsun 
amma ben dayanamadım. Ne İse 
Talat Paşa çok özlü bir adam 
azızım... Tam bir inh1Iapçı.. İş 
başına gelmekle her şeyin olup 
bittiğine inanan ahmaklardan 
değil.. 

Yemekte yalnızdık. 
Beni bir nazır gibi değil, tek

lifsiz bir misafirini kabul eden 
terbiyeli ve h tta kalender bir ev 
sahibi gibi kabul etti. 

Daha rakı içerken iki eski 
dost gibi konuşuyorduk. 

Talat Paşa iktidar mevkiine 
gelen öteki inkılapçılar gibi kılık 
kıyafetlerini, adetlerini, taVlr ve 

Sıtyfa S 

Gönül işleri 

Yuvanı Yıkmıga 
Hakkın Yoktur, 
ızım! 
İzmirde oturan genç bir ka

dından acı bir mektup aldım, 
ve satırlarının arasında bir aile 
faciası ile karşılaşbm. Benden 
nasihat isteyen genç kadının va
ziyeti şudur: 

Bu hanım sekiz senedenberi 
evlidir, biri erkek, diğeri kız iki 
çocuğu vardır, bu müddet zar
fında da hayab mes'ut geçmiştir, 
fakat şimdi aile yuvasını ufukta 
beliren bir kara bulut tehdit 
etmektedir. Bu Kara bulut bir ka
dındır. Bu kadın erkeğe musallat 
olmuş, onu yuvasından aynlmıya, 
kansı ve çocuklarını bırakmıyn 
teşvik etmektedir. Kariim h5di· 
seyi sezmiş, fakat ses çıkarmamış, 
sabretmiştir. Yalnız şimdi sabnn 
sonuna geldiğini hissetmektedir. 

V c kariim bana soruyor: 
- Ayrılmak, çocuklarımı da 

alıp İstanbula gelmek, bir iş bul· 
mak istiyorum. Fransızca bilirim. 
Makine ile yazı yazarım, bana 
hayabmı kazanmaklığım için bir 
yol gösterebilir misiniz? 

Benim bu okuyucuma, haya
tını kazandıracak yolu gösterme
den evvel söyliyeceğim udur: 

- Kızım, sinire kapılmanı biç 
doğru bulmuyorum, bu dakikada 
yapacağın şey yuvanı yıkmak v 
çocuklarını alarak lstanbula gel· 
mek değildir. Çiinkü bu, netice· 
sinin ne olacağı kestirilemiyen 
sergüzeşt başlangıcıdır. 

Vazifen bugüne kadar göster
diğin sabn devam ettirmektir. 
Kocanın milnasebetini görmemez• 
likten geJ, Kendisine ka~ azami 
derecede tatlı ve uysa) bulun 
hiddetini mucip olma, söyli~ 
yebileceği acı kelimeleri de mu
kabelesiz bırak, işibnemiye çalış 
ve şurasını da daima hatırla ki: 

_Yıkma~ i~tediğin yuva yalnız 
senın degıldir, senden ziyade 
yavrularmındır, onu olduğu gibi 
olduğu halde muhafaza etmelr 
vazifen ve borcundur. 

Tekrar ediyorum: 
- Yuvam bozma! 

HANIM TEYZE 

hareketlerini değiştirmiş d ğil. 
onda değişen bir şey var. D ~ 
temkinli ve hazımlı .• 

Enver Paşa için artık at~ 
parçası kesildi. Hararetten yanına 
sokulmak kabil değil, diyorlar. 

Cavit Bey için de inkılabın 
akıl hocalığını aldı. Kimseye laf 
söyletmiyor diye rivayetler var. 

Cemal Paşanın teferrüt etmek 
iddiasında olduğuna şüphe yok. 

Fakat Talat Paşa ne iddiacı. 
ne de şımarık.. kendi inde wnul
mıyan doğru görüşleri ve düıü
nüşleri var. 

Lakırdı garip bir teaadüflo 
milliyet meselesine temas etti 

Dedim hl: · 
- Paşam, bugün siy i teşek

küller muayyen bir istikam tt 
"d" b e e gı ıyor, unun şıan da milliy tti 

Almanya bu temel üzerine ~e;: 
?amı çıkb. ltaıya ayni mefkfı:re 
ıle . to~~rlandı. istiklalini temin 
e~tı. Dıger küçük zümreler de hep 
81 bu yol üzerindedirler. Balkan
ların vaziyeti en taze bir misaldir. 

Bir zamanlar dini v hdet et
rafında birleşmek temayülleri 
duygulan buna galebe çaldı. 
Şimdi en yeni teşekküller 
vardı, ~k:ıt ırk ve milliyet 
hep bu fikirle besleniyor. Bizim 
için bu umumi cereyana girmek 
zamanı henüz gelmedi mi? 

( Arkası var , 
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Bu Da Bir 
Orijinalite 
Nüm un esi 

Orijinalite denilen kimseye 
benzememek iddiası lngiltere ve 

Kadını K•· Amerika gibi mah-

d S 
dut memleketler

ın agnıı- de d .. d og u amma 
can Papa•ı timdi bntiin d6n-
Mantılı yaya yayıllDlf sari 

bir butalık halini aldı. Bazı defa 
onlara bile tq çıkartanlar bulu· 
nuyor. Geçenlerde, bir clai ba
tında evlenmiye kallopn bir 
BııJıar .zensini ile bu aclamın 
sevdiği kazın hareketleri de ift., 
im cümledendir, Bu ,.elam Kristo 
Golemetol uincle blylkçe bir 
memurdur. Dağ ve kıt aporlarma 
meraklı tüzel bir JmcaPla ae
Yİpıif, ev1enm1,.. ...... yermifler. 
Fakat, bu meruimin kendi hevee 
ve meyillerile mllnuip bir dekor 
içinde seçmesini istelllİfler. Bul
garistaam ReUa dajlan tepesinde 
Wunan rasathanede nikllılarmm 
kıyılmaaana karar vermifler. Yirmi 
kadar davetlilerile beraber bil 
n1&tlwıeye gitmişler, bittabi 
mtlannda da, o dağlara bnnaJt.:. 
mıya mOaaade edecek şekil• 
elbiseler vardı. Civar köylerden de 
bir papaa çağırmıflar, pa.,-. 
aikAhı kıymaauu dylemifler, fakat 
papu bakmq ki kendisine kD 
diye ,a.terilen mahlik alellcaip 
tekilde~ bir insandır. 

.. _ demit bö,.e giyinmif 
bir kadımn nikahını layamam.n 

Papazın inadınur hakkından 
para gelmif amma, evlenmiye 
brar veren çift ile davetlileri bir 
.. yh mlanb çekmişler. Fakat 

. papazm kendi aklmea kendilerine 
ftl'IDek istediği denin farkma 
ftl'mlflarmı? Oruı malim dejil, 
...... kıyafet ,..,... ...... pk 
defa kıyafetia cemi.yet lzeriade 
lıeliri vanllr .. k ela iDkir edilemez. 

* 
D~~ :::;r ;:.e:.,f; 
l111il,.,.. b~ ~-· • sllizler ile, IOD 
Ta.arra/ zamanda Fnıwz-

lara pkla11r bir vuiyet al11111lar
dır. Billıu1a yerli mallan revaca 
getirmek noktamndan btıyik py· 
retler Urfetmekteclirler. Bu Ji)z· 
elen, pçm bir 1ene zarfmda ln-
sllizlel'ln bımblara ve tasarruf 
mleaıwlerine yabrchklan para-
nın miktarı 26 milyon lngiliz li
ruuu bulmUfbır. lngiJiz milletinin 
aynca umumi tas&rrufwıun ye
kOnu 389 milyon lngiliz liraadır. . ., 
Çekoslovakya maarifi, bilbu

sa Ortamekteplerde meldao 
r--ııı alan kitü bir aCletle 
Y-• ar ciddi surette mtı-
Ve 81• cadele etmiye ka-

rar vermİftİJ'. Çlnkti oa yedi ya
pndaki _$oc;llldar bile Çekoslcwak
yacla saçları oaillle edilmif, tır
naktan ve uçlan boyum~ ~
lerine d&zstın •Orlllmll Olarak 
8lmekte İlnİfler. Çek MUiifinin 
fikriae rre, geiaçliji d~ 
ırlıtterme için sis ,.,.... Yabt 
Lunan ifia itidalden aydlfaamak 
'lerektir. On y8flDClald Wr vo
cupn en g&z alan lld •delik· 
le tazeliğidir. Onan iÇindir ki 
gOzel ve tirin çocuklara IDtitelDA'! 
diyen gl!zel oldaklanndan bah-
1etmek hatalıdır. Çtlnkil kendi
lerini garip bir prura kapbnr ve 
ühamm81 edilmeZ bir bale gelirler-. 
Ve bundan dolayıdır ki ldiçilk 
çağdaki kızlara alba ve elmas 
bilezik, ... t, .... mlteallik •• 
~diye etmek doinı dejildir. 
Çli1dl laalcild çocuklak dem çok 
kasadar. 1tl.a olao bi deVrJ OR
Jua tataralC .....-• 

ıncı Mahmut Emir Verdi: Maarif 

- ı 
Hakkında 

Tez, Asker ki Bölük Olsun Ve Bir Temenni 

Bir Harp Taklidi Yapılsın! 
Bu Taraftakiler Bamyacı, Bu Taraftakiler De Labnacı Olsun! 

Recep ayınm yirmi llçlncl 
perşembe gtlntı idi. ikinci Sultan 
Mahmut • her putembe ve pa
zartesi gtlnti latanbul mesirelerin· 
den birine gittiği gibi bugtln de
B&yllkdere çayınna ~ ediyor
du. Sababtanberi Beşiktaş sara
yında hazırlıklar görüntlyor; Top
kapı sarayında Sepetçiler kasnnin 
albndaki hamlacılar koiufUncla, 
glrbnz v&cutlu hamlacılar azun 
bıyıklarmı koç boynum gibi 
burarak yubğa koyarlar~ea, 
..ıtaaı ka~ zimrlt ve 
yakutlarla İflemeli kÖfkünla toz
lan ahniyor •• Al çuha dltemelet 
herine fermayi .,Uar yaywyordu. 

Vakit, oğleye yek18f1Dıfb. B. 
fiktat sarayıma hine y•n8fUl 
muhteşem ..ıtanat kayığma ~ 
ci Sultan Mahmut biniyor; ~ 
H&leri, aar&)'ID camlanna ve du
varlarına çarpıyordu. Riklp ta 
bulunanlar için de ayn ayn ka
yıklar hamlanmlfb. Silihtan 
phriyari Ali Bey ile Çuhadar 
ağua Hafız Ali Ağa, ve rikiptar 
Hnaeyin Bey, Sultan Mahmuclua 
karşısında oturuyor. Kızlarağuı 
Kasım Ağa ile hazinedar 
lala Amber Ağa bq çifte 
bir kayakla ..ıtaaat ka,..P. ta· 
Wp ediyordu. Oçünci ka'9k, 
datan hümayuna tahsis e~ 
Hu ~. bu kayığın loçmcla 
ayakta. d11'8)'ot', padqahıp lnavu
pnu iki ~ kaldırarak hafif 
hafif sap ~..ılıyordu .. 

Alay, kawca ~ deaülen be-
ter onar ~· ~rclan mll
rekk•p olarak elli aJtmat kayıta 
balii oluyordu. Bilytik bir tan
tana jle hareket eden bu alay, 
ya•q yavaş Boğaziçinin lldvert 
llllarmı yararak, Büylkdereye 
dojnı ilerlerken, yalıların ptnçe-
releri açıhyor; örtülü başlarla 
dolan bu pençerelerden aarmab 
çevreler, al ipekliler sallamyor •• 
karakol gemilerinden toplar ab-

hyordu. 
Alay, 8tıyükdere çayınnın 

&nlerine geldiği zaman, salılle 
dizllmif bataryalann selim top
luı. ... piyade alaylwumı JaJlı• 
...... tellml,...._ .. Sulta 

Mahmut, h&flllet Ye kudret saçan 
bir azametle kayıktan 9lrmlf, iki 
sıra dizilen piyade ve süvari saf
lannm araşuıdanl geçerek m&zey· 
yen otAgı hümayuna yerleımifti. 

O •menlar ldetti; ba tibi 
mesirelerde biniş alayı yapıldığı 
zaman o civarda bulunan zen
ginler, padipha nadide yemekler 
ve yemifler takdim ederlerdi • 
ikinci Malmıudun çadmna yer
lepıesi &zerine, mardan g6nde
rilen bu hediyeler huzura ptiril· 
mit, hlnk&ra arzedilmifti. O ci· 
varda buluna leftrler, ~'1dl
manlan Yuttaaile nadide şekerle
meler, pastalar ve barekler gln
dermifler •• ~ok bahçe m.erak
hlan da barfauada m~nlar ve 
1ebuler takdilll ebliflwdL 

-Hlnkir bir taraftan lnı he
diyelerin sahiplerine memnuniye
tini beyan ediyor, diğer tarafta 
da, çalmıya bafhyan inceuz talrı
muwı ahengini dinliyordu. lWaci 
Mahmudmı kıymetli kelll8DClll, 
lauineli Ali AğJPUn panaalda-
1\Ddan ko~ aahba1 u,ajmeler, 
haneııdei teJıriyari, çaYUf .ş.kir 
Ağanın gtlr ve davudi ıedasile 
kanfıyor, dinleyenleri vecdtl is
tiğrak içinde bırakıyordu. 

ikinci Mahmut, en aevdiji 
prkılardan birinin çalınınapga 
irade etmifti. O zaman, ney ve 
tanbarlarda iolemiye bliflamıt; 

Gözüm ki Ju.- b.oy~ 
Şarabı neyleyeyim. 
Oiğer ki ateşe ya.nclı, 
Kebabı neyleyeyim. 

Ne yire yaradı cismim, 
NJt bana bilmem hiç 
118hi, ben bir avuç 
Tti.rabı neyleyeyim. 

Şarkun, herkesten ziyade ikin
ci Mahmuclun kalbiDde derin bir 
bia ve acı uyandınmftı. 

Şlpbeaiz, o da biliyordu ki: 
hu kadar hqmet Ye .aa1taaabD 
lmcağmda yapyan onun cİlmİ 
htlmayuaa ela nihayet, bir avuç 
topraktan bafka birpy değildi •• 
o, bu manevi ıstırabıb latliQde 
clunnak iste.ndi. liıtleabire 
emir Yerdi: 

Yeni senenin maarif ..ıahab 
araamcla pnlari ela ı&rmek izli 
bir emelimizdir ı 

Maarif teşldl&bna dair 789 
numaralı kanunun 7 nd fdaoua 
mucibiace ilkmektep mlfettlfleri 
l•ıkal orta muallim mektebi 
memau olacaklarchr. lldslnkl 
mlfettifler -- .... l8lah edil
melidir. 

Maarif Mldlrll1deriae llyık 
...... ehemmiyet Yerilmek be
redŞr. Maarif Mndlrleri mmtaka
Jan clahiliiıdeki bltllq kaylere 
11•• Wır clefa up.7arak mMalli 
ftliJetl ..... t tetkik etmelidlrler. 
Kay mektepleri Mı tetkikten 
fa1cla gkecektir. 

Bitin muallimlerin devamsız 
...... ukkmcla vereeelderi lis
teler mah•• a 1tlylk mllldye 
mabng ürafmdan nazanitibara 
almmala ft n kabll ebevep ve 
..... alelke1e tecziye edDebil
meHdir. Tedriaab ipticlaiye ka
DUDU auvakkatiDia 71 inci mad· 
dainc:leki denm meebariyeti aJDİ 
bammn 8S 8adl maddelimhkl ..,...t dahilinde ve azami bir 
hafta lçhıde icra edilmelidir. 

B'} dilekler ilk tabun malataç 
oJdaia hamlelerdir. 

Nazilli ı 1. Z. 

Otomobtl Yerine Haytaı 
~ .......... 45 

klloinelrm~' .-a u. 
bağlıdır. Her gün iç beş otomo
bil gider ıelir alb Jedi waedir 
otomobille gelen tatobal Zoapl
a.k poatala bu .-a he111echsM ...,...,.....,. ........... 

Allka.t.r .. ,,...... bnnnz 
istirham edijor lııli il- ...ı la
tanbuldan ablan bir mektup Wr 
paket bir... ...,. kuamaa 
~ lmldm varliea ......... 
te bOata bekl.-ek babfb~ 
Jmrtanlahm. - Denek: M. i .. 

... 

Babkesir otelinde & F. Be,e: 

Nedea kmcll ........ ekme
*11*i' ._...,. çalışmıyor da 
...a:laka bir yerde müstahdem 
olmak istiyorsunuz. Bir Yahudi 
genci ne yapana onu yaplDIL 
Hiçbir mlleue• tan•madıp ve 
bilmediği adama kOlay kolay İf 
,, ...... 8D •ait clabihcle it 
aranamz it bulamU11nız. 

' 
Begamada Babam Yoeef E~: 

disede m ittibam edil-
dltl.-.·iz. MUl8YJ ~ 

g8nderilen 
~ıtlilclarılDlZluldt eden 

gazetemizde intipr et
efendim. 

htımayunun •yebanı altma p 
derek: 

- Ha, bamyacılar ha... Gi
reyim sizi Wmacılar ••• 

Diye bağarmıya bqladı. 
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PAZAROLA HASAN\ BE~ 

-' 1 
1 
.......................... ' ......... _. ..... --
Araba, Otomobil l 

-..:..................... .. ... .. 1 •• ' ................... ı---.ı111J .... 
1 1 

. Şırrak diye şaklıyan kamçının 
ıesınden ürken atlar, muntazam 
adımlarla arkalarında liatik te
kerlekleri üzerinde kayan arabayı 
ıüriiklerlerdi. 

- Destur 1.. 
- Arabacı, arabacı! 
Dizginler gerilir, atlar durur. 
- Beyoğluna kaça gidenin ? 
- Ver üç mecidiye .. 
- Olmaz kırk kuruş.. , 
Pazarlık biter. Etraftakilerin 

kıskanan gözleri arasında mit· 
teri arabaya kurulur. 

Şırak ıırak .. 
- Destur t.. 

* Günün birinde; 10kaklerda 
vang, ving diye fUD&rık çocuklar 
gibi bağıran bir teY peyda oldu •. 

- Otomofil 1 •• 
Dediler .. 
- Otomopil 1 •• 
Dediler .. 
- Otomobil ! .. 
Dediler .• 
- Oto! •• 
Dediler .. 
Arabacılar yiizlerini buruştur-

dular •• Araba atlan başlarım ön
lerine eğip düşilnceye daldılar .• 
Şakhyan kamçılar şaklamaz oldu. 

=i' f~~~~=t 
Hasan Bey bir dostuna borç 

•ermifti. Elile verdiğini ayağile 
aramaya gitti. Dostunun kaplSlm 
çaldı, kapıyı hizmetçi açb: 

- Affedersiniz Hasan Beyi 
Çok mDteessirim, fakat aaylemiye 
mecburum beyefendi evde yok •• 

- Beyefendi ~vde yok anla
~m; Fakat sen buna llyledijine 
~lla mGteeaairain? 

- Yalan liylüyorum da onun 
için Hasan Beyi.. 

Hazine 
<>tlu Hasan Beyin yaıama 

pldi: 
- Baba senin biricik hazinen 

ben deiilmiyim? 
- E"vet çocuğum bir senlİDI 
Çocuk elini açb: 
- Baba buinene bet kU1Uf 

daha koysana! .. 

Güzel 
Yerli mallar sergisinde kansı 

Hasan Beye bir kumq gösterdi: 
- Penbeliye bak ne bOf •• 
Hasan Bey sabcı kızlara bakb. 
- Hayır mavili daha güzel! .. 

altştırmayınız Otomofiller, otomopiller, oto
mobiller, yollarda deliler gibi 
koşmaya başladılar. Önlerine ge
çeni çiğnediler, arkalannda lca

- Hasan Bey artık ticaret muahedesini de imzaladık bundan böyle dost olacağız . 
. -:- Biz bütün dünya ile dostça geçinmek lstenz, AJı:.an efendi; yalnız karşımızdakiler de bizim gibi hüsnüniyet 

ııahıbı olmalıdırlar. 

ipek film stüdyolannda bir 
fllim çevriliyordu. Rejisör artiste 
rolünü öğretti: Janlara bakmadılar .. 

Hergün yeni bir model, yeni 
bir marka meydana çıktı 

Lüküs otomofil !.. 
Dediler .. 
- Lüks otomobil 1 •• 
Dediler. Yiyecek kesemizin 

ağzını Avrupadan, Amerikadan 
lüks satın almak için açtık. Bo
talttık. 

* Yeni bir teşebbüsten bahse-
diliyor. Otomobiller tahdit edile
cek, arabadan da istifade oluna
cakmlf.. Ne iyi bir feY·· Buifiniin 
sür'at ihtiyacını temin eden oto
mobili iı için kullanıp ; ltıks için 
de, abndan tekerleiine kadar 
her parçası memleket malı olan 
arabadan istifade etmek en doğ
ru harekettir. 

Desenize yine fl'ak tırak .. 
Diye kamçılar f&lordayacak .. 

Neler Var? 

Sergide gezdim şöyle, 
Neler var neler neleri .. 
Bakmakla doymam bele 
Neler var, neler neler! •• 

Hepsi de yerli malı, 
Ne güzeldir şu halı; 
Para verip almalı, 
Nelek var, neler neleri.. 

Yiyecek var giyecek; 
Yün var, keten, hem ipek; 
Beğendim ben de pek pek, 
Neler var, neler neler •• 

Gidiyor berkeıJ bakın, 
Alayla akın akın; 
Uzakta değil yakın, 
Neler var, neler neler! .• 

r. o. H- ._ 
- Destur!.. l 
Sesleri duyulacak.. -----------.-

israf 
Hasan Beyin ka

nsı hergün giyece
fe ait bir şey is
terdi. Birgün: 

- Sapka iste
rimi 

Der, ertesi gün 
- Ayakkabı ia

terim!. 

Der, daha ertesi 
ıun .. 

- Manto itte-
Iİm •• 

Derdi. Artık Ha
lan Beyin ıabn 
tik endi .. 

- Ne yapıyor. 
fllD hammf dedi, 
iuaacımna Jtlzd• 
•,,...nını senin gl,,.,..De l&l'fediJo
pm.. 
~ J[aıJa kızclJ. 

f.· r._ ,_ Ya I demet 
....,. blan )'izde 

• -- altından ... 
tip, 6attinden 919 
lap laıaf ediyomur ..... , 

~ 
""'.._~ 

;;.. HuaD Bey hıı pehlivanlık yapanın, büyük ~ 
fatbol OJIW', küofik oğlum boksördür, karım otomobil 
lnıllamr..ı. b~ bzım ~ •• DUJI ye~yimf. • • 

- ı:ıut.ababıt ,.eitM ••1111-· BU w itiaiu 
Vft va ...... 

- Hasan Bey geçen gün bir genç
le burada tanışıp nişanlandık .. 

- Desene, yine bir deni• facian 
oldu. 

1 1 
r-yyahlar Geliyo1 

Yüzen apartulan aı n:anlan 
biribiri arkasına .. stanbul limam· 
na geldiler •• Yalınayak la8flkabak 
erkekler, kolu budu meydanda 
kadınlar latanbul sokaklan11a ya· 
yıldılar. Bir kısmı otomobiller 
içinde, bir losmı yayan; şehrin 
k&şesini be.cağını dolaştılar. Diki· 
litap, Ayuofya camiine, Süley• 
maniye kubbesine ağızlarını açıp 
bakblar .• Kapalıçarşıdan boncuklu 
terlik, kahpaaz fea aabn aldılar. 
Beyazıt kah•eainde narıile içtiler 
ve yine ıeldikleri gibi vapurlanna 
binip. dost diye gittiler •• 

Bir kiti deiil, yilz kİfİ de" ·ı, 
binlerce kişi ialler.. Memlekef e
rine gittikleri zaman yt1z binlerce 
insan 1eyahat ettikleri lstanbulda 
ı&rdllklerini dinliyeceklerdir. ao
ranm: 

- Bunlara Türk inlolibma 
ait neler anlabldı? 

- Kimler bu itle meşgul 
oldular? • 

- Ayağımıza kadar gelen 
bu kadar iman kalabalığına mem .. 
leketimiz haklnnda na.tıl bir pro
papa4a ıapbk? •••• 

Kahyoruz 

Bia azı ele hemen; 
Ala ala alıyoruz •• 
Vakti geldi her telden; 
Çala çala çalıyoruz .. 

Bizimle yanşan yolr, 
Daha fazla aşan yok, 
Zevklere kanf&D yok; 
Dala dala dalıyoruz •• 

Çıkıyoruz meydana, 
Uyuyoruz zamana, 
Sözümüzü dort yana; 
Sala sala salıyoruz .. 

İçimizde yok tan, 
Doğruluk bize yaııa; 
Çenemiz yorulursa; 
Kala ka141 kalıyoruz .• 

P. O. H. B. 

- Şimdi bir genç size aıktan 
bahsedecek; izdivaç teklif ede
cek.. siz reddedeceksinUI 

Huu Bey orada idi .. rejilire 
dindi.. 

- Rejidr efendi, aan'atldr
lan yalan a6ylemiye ahftırmayı
nızf .• 

Taksitle 
Huu Beyia çocuğu olmuftu •• 

ebeye bet lita verdi: 
- Daha on lira Yerecebin 

HaH11 Beyi .. 
- Bet lirasını bu ay bqında 

Yeririmf 
- Ôbtlr bet lirayı.. 
-Onu da ıeJecek ay b&flDda.. 
Huan Bey biraz dtlttlndtik

ten IOnra illve etti: 
- O umanda taksitler lclen

mit olar. Be6 de çocujuma tama
mile 1ahip olurum. 

Demişler Ki 
Hırsıza demi•ler ki: y 

" N . - e ış yapar 
ıın'? yaptığım iş için 
gilya sermaye vere
cekmişsiniz gibi be-
ni sorguya çekiyor
sunuz, demiş!! 

Kızı pek çirkin 
olan adama demiş
ler ki: 

"- Kızını düş
manına neden ver
dinY Kendisinden in
tikam almak ic;in, 
demiş!!. 

Bir köylüye de
mişler ki: 

" - Merkebin· 
ölmüş öyle miY Ne 
yapalım demiş, he
pimiz o yolun yol
cusuyuz!!. 

Çalgıcıya demif. 
ler ki: 

" - En çok han
gi faslı severainf 
para faslını demiş!!. 

Salyangoza de
mişler ki: 

" - Yazı yaz
mak bilir miainf d• 

ile leke l&bmıu icat ettiğini iddia varlara Çt'k parlak 
U.... Be7f )l&zanıQ. Yatınz aa-

WillrılUL H--. .._ ...,. cloF.11 til 
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GOL HANIM 
HaçWar, Mllcahltler, Fedailer Arasında 

30 ,r-_______ ~ .................. . Y azaaı 0..er RUll 

Gül Hanımın Kamarasına Silihlı 
Nöbetçiler Dikildi 

Seninle birlikte gitmekten ise 
8lümü tercih ederim. Benimle 
aözü kesiniz! benimle tekrar ko
nuşmayınız! 

Gül Hamm ayağa kalkarak 
kamarasına döndü. 

Zaloğlu onun arkasından ba
karak: 

- Hayır, dedi. 5ad keemi· 
yorum. Sizin acı .azlerinizi hiçbir 
vakit unutmıyacatım. Sizi eMme 
geçirerek gönlDmün dilediğini 
yapacağım 1 

Gül Hanım kamarasına dön
dükten sonra Haydar Beye haber 
göndererek onunla konuşmak ia
tediğini .öylecli. 

Haydar Beyin benizi sapsan 
idi. Zayıftı. Fakat kalktı, ıeldi, 
Gül Hamının emrini sordu. Gül 
ona Zaloğlulunun s6ylediklerini 
nakletti. Ve Haydar Beyip hima
yesini diledi. Haydar Beyin göz
leri aleY uçayordu. Demek ki 
Zaloğlunun mabadı fena idi. 

Haydar Bey Gll Hanıma: 
- Kalk, dedi. 
Ve onu alıp giYerteye g6tnr

dü. Sonra Zaloi)unu çağırttı ve 
Gül Hanıma: 

- Bana söylediklerini tekrar 
eti dedi. 

Gül Hanım aynen nakletti. 
Haydar Bey, Zaloj-luna baka

rak sordu: 
- Ne dersiniz? 
- Bir şey demem. Gül Ha-

nımı sevdiğimi kendisi de bilir. 
Ona daha 4:YYel ele talip olmUf'" 
tum. 

- Sen mi talip oldun? Seni 
haini Haydut! Seni, aen utanın 
hemşire zadesine liyık mısm? 
Seni şimdi parçalanm. Sultanın 
emri olmasaydı, seni tuttuğum 

gıöi denize atardım. 

Haydar Beyin eli, kıhcırun 
kabzasındaydı. 

Zaloğlu, Haydar Beyin eledi· 
gını yapacak adam olduğunu 
biliyordu. 

Fakat Gül Harumm kartımn
da korkaklık göatermek istemiye
rek cevap verdi: 

- Aramızdaki davayı ilerde 
beli ederiz! 

- lıeride ve sultanın huzu
runda, bu cina) etin cezasını SÖ
receksinl 

Zal oğlu sordu: 
- Haydar. Bey, beni niçin 

hain &a)ıyorsurıuz?I.. Gül Han.· 
mı mevmek hiyanet mır 

Haydar Bey: 
- Sizin doğru söylediğinize 

kanüml Sen Zal oğlu, çok fena 
bir adamsın! Sultan Salihattine 
cevap vereceksin! 

Zaloğlu: 
- Ben aultana derdimi anla· 

bnml 

Dedi ve &itti. 
Gnl Hanım 

baktı: 
Haydar Beye 

- Haydar Beyi Dedi, Suriye 
sahillerine aellmetle varmak çok 
iyi olacak! 

- Ne demek istediğinizi an• 
hyorum. Glll Hamml Benim de 
aklımdan bir sürl teyler ıeçiyor. 
Bu heriften bize zarar gelecek. 
Ona karşı pek sert davranmamah 
idim. Bu adamı 6ld6rmek daha 
doğrudur. Fakat bu gemiyi idare 
eden de odur. Meseleyi olduğu 
halde bırakmalı ve lzerine var
mamahyız. Ondan aonra iş de
jifirl 

Gül Hanım: 
- Siz bilirsiniz! Dedi. 
Haydar Bey o gilnden itiba· 

ren Gül Hanımın kamarasına si
lahlı nöbetçiler dikti. Bunlar ge
celi, gündüzlü onu bekliyorlardı. 

Gül Hanım göverteye çıkbğı 
zaman da iki muhafız onu uzak
tan yakından gözetlemekte idiler. 
Fakat Zaloğlu da Gül Hanımı bir 
daha taciz etmedi. Y alnıı onun 
Hacı Mehmetle çok görüştüğü, 
Hacı Mehmedi bir kenara çeke
rek onuılla uzun uzadıya müza
kerelere giriftiği g6rülüyordu. 

Bir akşam ortabk albna bo
yandığı zaman, Kıbns Adası lfÖ
ründü ve gemi demir atb. 

Limazol tehri, bembeyaz bir 
kütle halinde seriliyor. Bahçe 
arasında hurma ağaçları göke 
yükseliyordu. GW Hanım, bu· ye• 
fil, bu güzel sahile baretle bakh. 
Kqki oda bu sahile çıka-
bilseydil Zaloğlu da onun 
sabile baktığını ve içini 
çektiğini gördü. Sonra kayığa 
atlayarek kıyıya doğru giderken 
ona baktı, teklifi tekrarladı: 

- Gül Hanım, dedi, bili 
aklın baf1Da gelmedi mi? Kıbns 
impe.ıatoru benim dostumdur. 
Onun sarayı ne güzel, ne fİrindir, 

Bugün Serginin 
Son günüdür ., 

bilsen! seni orada izaz ettirece • 
ğim. Venilsün dalga köpükleri 
içinden çaktığı yerlerde seni ıez· 
direceğiml hili beni dinlemiyerek 
a-emide kalacak mısın? 

Gül Hanım cevap vermedi. 
Zaloğlu da sahile doğru ilerledi. 
Kıbnsb kayıkçılar J saçlanm çi
çeklerle allsleyerek kürek çektik· 
çe prkı s6ylftyor, yolculan kıyı

ya ulqtınyorlardı. 
Gemi Limazolcla tam on gün 

kaldı. Halbuki bava m6aaitti ve 
hareket mlimkllndil. Suriyeye pt• 
mek için en glizel havalar estiği 
halde ıemiyi yerinden lanulclat· 
mak mümldbı olmamlfb. G61 H. 
niçin hareket etmeclilderini 10r• 
dukça Haydar Bey ayaklanm 
yere vuruyor ve Kıbns impera· 
torunun hareket için müsaade 
vermediğini, gemiye lizım olan 
gıda maddelennin tedarikini 
müşküllqtirdiğini s6ylllyordu. 

( Arkua YU) 

itizar 
A11• 1 ı inci ,aaı tanare plyaa ... u 

alnuebetl e lklDCI taı.. yaphiııms sama 
-Gll Hanım. te&Uıuı.. çakanm., yerine 
numara l ate•lnl koymuıtuk. Blrlncı taba 
•U.h.larıaı cörem••lt olan bir ..... 
kar lerlm • aaıı:u dlkkı.tumsa celb•ttl er. 
Kcndllerhıdtn 5ıl1r dllerlı. O rün b'rlncl 
taba ıtrlp t• lk.iacl taba alrmlyan tefrlka
IUll ka.mı tudur: 

•Mearlll'e devanı ediyordu 
Arap • ae atlaraea aahrııyacak, fakat 

iare edecektir. 
Uelikanlılar bu teklifi kabul elti er1 

n o iD• vak tlerlal at O e a e dolatmak· 
la ıeçlrrlller. &tHI tll• Me.,.wre tekrer 
yanlara•• geldi. kendilerini Cebele alt• 
rnekten •aıı:ıoçlralye çalıt ı, fakat de• 
llkanh ar kararlanndaa dlamedl er. Mu• 
rure ba ılll'an• Hbeblal ıorduı 

- Amcaıııııı: ö.Orken •ııalyet etmlttl. 
ıldeeei :r., ıeyhtetı y:udun l•tefec•glıı:, 

ceYabıaı aldı. Bıı YUİJet ku9ıaııı.ıa ıı. ••· 
rure de ou'ara refakat etmlye karar Yet";Ü 

Ve 1"a ••kıatla •kek layafetf- pch, 
bir .. bao bir kadan ,,. iki erkek Berut
ta• çllıtalar, alqama lud.,. ,OrüdOler •• 
sec.ıyl •arp bir topl'ald• .. ••taraaan 
keaanrıda l':çlrdller •• 

T-. trlkanın bu lu9111lndan 80fle 

raaı muwtaaaman glrml.Ur. 

l.._IKll ikinci icra Mamur
lulundan: Bir borçtan dolayı mnlı

c ız ve paraya çevrilmf"si mukarrer 

ınustamel mobily• 20 • 8 · 91.1 tarıhin 

de p zar günü aaat 12 d~o itibaren 

H<') o:Fluuda Asmelıruesçillt' 3 l No. lu 
mobıl) a dükkanında açık arttırma ao

retile pttnıya çevrılecf'ğ ud •n tal plerin 

yevmi o ezkürde ve aaatte mulı •ilinde 
nazır bıılıınmalan ilin Olunr. '63!H) 

Fen Fakültesi Reisi Ke
• 
rım Bey istifa Etti 

( Baıtarafı 1 [ncl sayfada ) 
dan ve fikir değişmelerinden sonra 
Darülfibıunun Üniversiteye inla
libı esnasında kadro harici kal
llllf olan bazı müdenislerin ziya
retlerini kabul etti. 

Bu müderrisler vekil beyden 
ne istediler, tabii mutlak olarak 
söylenilemez, fakat Üniversite 
mahafilinde mevcut kanaat, vazi
yetleri üzerine nazan dikkati cel
bettikleri merkezindedir. Ricalan 
kahul edilecek mi, edilmiyecek, 
mi? anutmıyalım ki kadroda be
niz münhal bazı kllrsüler vardır. 
Ve bu itibarla suale belki ceva
bmı vermek te mümkthıdür. 

Akıam geç vakit Vekil Beyi 
ziyaret ederek mütalealanm al
mak istedik, bunu yaparken bili
yorduk ki a6ylenecek ve yazıla· 
cak fazla bir ıey yoktu. Zira 
OniYeraite meselesi plııa mese-
lai detildi, devlet meselesiydi ve 
Tekilin değiımesile de esas hatla· 
nnda değifecek bir vaziyet 
yoktu. 

Filhakika doktor Refik Bey de 
bu kanaatimizi teyit etti. 

Vekll Bey Diyor ki: 
Vekil Bey bize dedi ki: 
- " Arkadaşım doktor Retit 

Galip Beyefendinin sıhhi sebep
ler dolayıaile istifası 6zerine 
Maarif Vekiletini idareye veka
leten memuriyetim din Reisicum
hur Hazretlerinin, ylkaek tudik-
lerine iktiran etti. Üniversite t~ 
kilib dolayısile bir müddet li
tanbulda çalışacağım. Maliimdur
ki Darftlflhıun ıslahı. hakkında 
Büyük Millet meclisinin izhar et
tiği arzu lizerine hlilrumetce iki 
senedenberi bir ecnebi m6tehas
aıa vasıtaaile yapbnlan tetkikat 
bitmiş ve neticede Darnlfünunun 
ilgası ve yerine kuvYetli bir ilim 
müesseseai v6cuda getirilmesi 
şahsi bir siyaset olarak değil, bü-
} ük Millet Meclisinin kabul 
ettiği bir kanun ile bir 
devlet siyaseti olarak takarrllr 
etmiş ve işe başlanmışbr. 
Başlanılan bu ıalahata devam 
edilecektir. Vatanımızda kuvvetli 
ve her cephesinde bugünlin ibti
yaçlanna tamamile uygun bir ilim 
merkezi vllcude getirmek husu
sunda bütOn alikadarlardan yar· 
dım beklerim. ,, 

Fen FakUltesl Rel•I •• 
Dün Üniversitenin geçirdiği 

değişikliklerden bahsederken: 
· - Bet fakülte reisinden dör
diiDün istifa ettiklerini, aonra 
islifalanm geri aldaklannı kaydet
tiğimiz sırada bu harekete aadece 
Fen F akiiltesi reisi Kerim Beyin 

yabancı kaldığım yazmıştık. Dlin 
öğrendik ki Kerim Bey bu hadi
sed~n sonra ve başka bir sebeple 
çekilmek arzusunu göstermiş, isti
fanamesini vermiştir. istifası habul 
edilmiştir. Fakat yerine başka bir 
reis seçilinceye kadar vekil sıfa
tile mevcut muameleyi idare ede
cektir. 

Rafit Galip Beyin 
Metıunyetlerl 

Dün Üniversite muhitinde bir 
mesele mevzubaha oldu: 

- Sabık Maarif Vekili Reşit 
Galip Bey inkılip kOnO.Gnde 
tedrisatta bulunacak mı acaba ? 
diye dlifthıüldl. Biz bu 1Uali 
biraz da lüzumsuz ı&dik. 

Fılhakika Rqit Galip Be1 
rahatsızdır. istirahate muhtaçbr, 
binaenaleyh Maarif Vekiletini 
yapamıyacağı bir sırada tabiatile 
te~t ile de ifligal edemiye
cektir. 

Esasen az sonra ifittik ki: 
Kendisi de bu vazifeden aynl
IDlfbr. 

idare Heyeti Topl•ndı 
Doktor Netct Ömer, faktllte 

reislerinden K6prill0 Zade Fuat, 
Hukuk fakültesi reisi Tahir Bey
lerle Tıp fakültesi reisi Tevfik 
Salim Pap bir topl8Dlf yapmıı· 
larclır. Bu toplamşta birtakım 
idari meseleler görüfDlmllttflr. 
Üniversitede imtihanlar 

ikmal imtihanlan 15 eylWde 
bqhyacak 15 tepinienele kadar 
devam edecektir. 

Talebe Blrllll Umumi Kltlbl 
Milli Türk Talebe Birliği 

Umumi Kltibi doktor Şlikrl 
Kaya Bey istifa etmiştir. 

BiR ÖLÜM Sabık Kerkük 
sanayi mektebi mildürii Kıbns'b 
Hilseyin Cemal Beyin oj1a. Vefa 
orta mektebi sekizinci sınıf tale
besinden Nevzat Bey bir haf
tadanberi duçar olduğu mide 
hummasından kurtulamamıt Ye 
dnn ölmüştür. Allah Rahmet 
eylesin. 

Gla 
Sl -
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inhisarlar Umum Müdürlüğünden: 
idaremiz ihtiyacı için Pazarlıkla "15000,, metre yerli Amerikan 

bezi sabn alınacaktır. Taliplerin nümune ve şartnameyi gördükten 
sonra puarhğa iftirak etmek 6zcre "o/o 7,5,, teminatlannı hamilen 
26/8/933 Cumartesi glinll saat 15,5 ta Galatada mubayaa komd
yonuna mflracaatlan. 114081 .. 

Tokat icra memurlulund•nr 
Tokadın Cedit mahalleaınde telgraf mü· 
dürliiğiınden mutekait Alı Rıza ETtndi
Yö Tokat A.slıye hukuk mahkemeaioin 
23-5 930 tarih ve 367 233 esu karar 
numaralı ilimile ezgayn maaraf 66 
madeni lira ile 4 beşibirlik altını borçlu 
lataııbulda 'f opkıtpı earayı memmlann· • 
dan hafız Mehmet efendi hanesinde 

- Evet hiyanettir. Çünkil 
bizim vazıfemiz onu clayıama 
iletmektir. Seme onu kaçırmayı 
kunnupunl 

- Hayır ben onu kaçırmayı 
kurmadım. Bilakis Gül Hamnun 
kendisi bana bu işi açb ve kaç
mak istedığini söyledi. Ben razı 
olmadım ve kendisini seYdiğim 
halde bu teklifi reddettiğimi an
lattım. Bana varacağmı söyliye
rek beni kandırmak yolunu tuttu. 

Sümer Bank 
miNfir Tokadm Cedit mahallesinde Sı· 
vaSlD Gaıaem mahallesinden Derviş oğla 
ko eleci haca Alı efendinin borcunun ie
lif• ıçaiı ıkametgfilu meçhul olmuına 
binaen ıcrııen tebligat ifa edilememiı 
•e hukuku usul muhakemeleri hakkuı· 
daki kanunun 141 inci maddesi muci
bince ilanen tebliga'- ifuuıa hizum gö
rülmüştür tarılıi ılindan itibaren bır &J 
~oda mumaileyh hacı Ali efendi 
işbu borcu ödemez borcun tamamına 
veya bir ka mına veyahut alacaklmm 

· Ben yine razı olmadım. 
Hayd r B. Gül Hanıma baktı. 
- Ne dediğini duydunuz? 

Prenses? Ne dersiniz? 
- Bu adam kendini kurtar

mak için yalan .a,liyor, derim. 
Ben onunla kaçmaktansa 61meJi 
tan:ih ettiğimi IÖJledim. 

Pavigonunu 

Mutlaka ziyaret 
Serginin iki müsabakasında da birinci 
gelen bu paviyonda yerli malların en 
güzel ve sağlamlan tethir ediliyor 

ediniz takibat icra a bakkwd bir itirazı varşa 
istida ile icra daırc ine bildirmek bil
dirmediği taktirde tarihi ilindan bir ay 
içine!. icra ve mas kanununun 74 Oncu 
maddesi mucibincı mal beyanında bu 
lunmaaı lazımdır beyanda bult1naıaz-. 
tebligai yapılmaş nazarile bakılarak Ye 
cebri icraya devamla emvali sablaralt 
JDeblaği mnbur tabail oluoaC9ğı ila ...... ..,, 



Istanbul Yüksek ikbsat 
Ve Ticar~t Mektebi Müdürlüğünden: ITTIBAT VE TIBAlllli' 

- Her hakla mah/uzdu,. - N•aıl dold• 1 .. 1 - Kayıt ve bhld iti 1 E,ıül 933 te başlıyaeak Te 30 Ey
im 933 akf&Dlllla kadar drecektir. 

······-··········-·-··-··-ikinci Kısım No. 114 
N••I F'tqlltlı 1 .. 

Nad Ôlll'I·· , 2 - Kayıt iti için puarteli, pertembe paleri sabahlan uat 
0
1
ndan aktıakşamlan saat 17 ye kadar Mektep Müdürl6ğüne müracaat 

o unac r. 

Faruki Zade Sami Paşa Zaptiye 
• 

3 - Mektebin "Ylibek lktuat ve Ticaret., lnpmna: 

A - Bakaloryaya tibi tam devreli lise mezunJarile bu dere
ced~ olduğu ~aarif VekAletince tasdikli ve bakaloryaya tabi ec-

Nezareti Makamını işgal Etmişti 
nebı ve akalliyet &.eı.mdea •ebadetnameli •--1-- y· t Lisesi ile Gala • • ... OUWUU" ve ıcare 

tasaray l.iaeai lacaret kısmı mezunlan "Galatasaray,, 
ticaret lmmı memnlaruwı hlkhle•- ...a-.. ... ..:.1 __ 1_ --~ 
lerde bir leDe staj ı&m6t olmalan ~~~~ ..... mlll84iaca1111H•le-r Preu Sabahattin Beyia Av-

rapaJa ae auretle ve ae malrut
la littiğini,. orada aaad bir laayat 
seçirdiğini, Avrupadald ittihat 
•e 'l'eraldd Cemiyeti ....ne ara
lmda pkaa ihtillflanlaa delaJI 
Cemiyetten .. tekilde Wikik 
ettipü evvelce yum•fhk ... U"9 
nt:İyetin ilimna kadar cemiyet
ten .,... , ... ,.. Preaa S,ballattiJa 
·Bey; w vatana avdet ~ 
...... cemiyetle tekrar itillf et
mek zaruretim IUMetmitti· P.n.te 
.aktedil- ba itillf ilerim de 
lttihat ve Terakki Cemiyeti tara-
6adan t6Jle bir teblij aepedil-

mifti. 
- Aynen -
Tebligat 

Şimdiya kadar Pariate ( ade
mi merkeziyet - tqebbW p.hsi -
te, meputiyet ) namı altında sarfı 
muai eden cemiyetler (Osmanlı 
ittihat Ye Terakki Cemiyeti ) 
arumda itiW ve ittihadı tam 
ı....ı oldu;undaıı, fimabaat her 
ID cemiJetba ( Ounanh ittihat ve 
Terakki CelllİJeti) namı ve proı
nma altında Phfacaldan ilin ..... 

9 Ağll8tOI 824 

Ba itilifta, acaba iki taraf, 
• derece samimi idi?.. Bu, he
nüz bilinemiyordu. Ancak c~mi
Jet, Preu Sabahattin Beyia Av
..... ki - mMalt•lei ec:MbiJe 
.-m mlatenit olan - siyuetiai 
llir tirli unutamlyor; cemiyete 
bqa aldıjı tavırdan müteveDit 
üai. •ir ttlrlı affedenüyordQ. 
Bana l>iaaaa, Prem Sabahattin 
S.,. karp fula itimat Ye tevec
clla •a.terilmemeaine karar •~ 
~ Hatta ha karar; Preuin A.
ıapada ittihat ve tarllkki cemiye• 
tinden aynldıktan sonra tesiaetti
ii (Abrar) putiai menauplanua da 
tepü) edilmişti. Meşrutiyetin ilAm 

berine anavatana avdet eden Ah
ru partisi memuplanna hoş bir 
nazarla balolmıyor, batta bunlar 
hakkında gizlice takibat yapahyor
du ••• O esnada lzmirdeki teşki
litmı ikmal etmek için Kordonda 
Tlrkiye otelinin bir dairesini ka
ıarglh ittu. etmif olan doktor 
Nazım Bey, Marsilyadan lzmire 
gelen ve meqaleketi olan Anka
raya gitmek isteyen Mahir Sait 
Be,in Allkaraya pme.iae mlsa
ade etmemif, bu zat ~ne bin
diği halefe, clerlıal tki zabit gln
dererek cebren geri çevirtmişti. 

Damat Mahmut Papam cenaze
aile pıem s.ihahattin Beyihamil o
lan vapurun lzmir Bmanma yaldaftı
iuu haber alaa doktor Nazım 
Bey, _prensin İzmir kordonuna 
ayak basmasa ve biç kimae tara
fmclan da istikbal yapdmaması 
hatdtmda emir vermıtti Fuat 
lzmirde balaDan cemiyet erkAnm
dan bazı mutedil zevat, işe mO
dahale ettiler ve 'bu şiddetli lıa
l'eketia, meputiyet mefhumu ile 
te&f ebilemiyeceğini eiylediler. 
Doktor Naam Bey, namlaa bu 
lbeaelede fazla inat .,astermedi: 

- O h.dde, yalnız vapura iki 
kiti ghderelim. Bunlar giı.inler. 
p._.e, 1adece: ( - Meuap ol
~ ittihat ye Teraai cemi-

B - Mllsa Darllflm Fak&ltelerindea we Ylbek mektep
lerden mezun olanlar ile Tlrk lniveniteG ve Ytlbek mektepler-
den naklen gelecek olanlar. Naklen geieıcek olanla.,. enel · 
dikleri mekteplere her halele üe mezunu olarak kayat r;..;ı:: 
olmalan prtbr. 

4 - Mektebin, "Ticaret Lisesi.,, kısmına: 
A - Bakaloryaya tlbi Ortamektep mezunlarile Ankara, iz. 

mir, Adana, Trabzon, Samsun 1İcaret mektepleri memaJan aJmacakbr. 
B - Bu losma gireceklerin yqlan on betten •iı ft yirmi 

birden yukan olmıyacaktır. 
S - Mektebin "Kiiçlik TJCaret,, Kısmına : 
bk mektep memnlarile Orta mekteplerin 1, 2, S lndl mufla._ 

nndan taadilmame ile ıelecek olanlar. Bunlann yqlua ela 13 den 
•11 18 den yukan olmayacaktır. 

6 - Kayıt ve kabul için AfAğıda yazılı veSikalan Mtıdllrltiğc 
hitaben yazdacak bir iatidaya bağlamalan icap eder. 

7 - Mektebin her iç kısmı nehari ve muhtellt olup tedrisat 
&ğleye kadardır. Yüksek lktısat ve Ticare kısmı Ue Tıcaret 
Uaesi talebesinden llç aene zarfmda tedris ücreti Ye imtihan 
harcı nımile dört lira yetıniş beı kuru• alınır. 

( Niplab.nı lahrir1et) ,..,,., aıtı:_atla latanhal• ~•derilen 3 iiaal avcı 
telnını /c•ınflrtdflflı ~rlca•ı harp 6in611fı•ı Remzi B. 

yeti iz~ mer~zi na~ına beyanı Maamafib, Faruki zade Sami Pt,, 

1 - Mektep plıadetname veya tUdiknamesi. 2 - Sağlık ve 
aşı raporlan, 3 - Hnkümetçe masaddak iyi hal varakası, 4 - Hü
viyet cüzdanı, 5 - Oç adet fotoğraf, 6 - Mektep idaresinden 
ahnacak matbu beyannamedeki sorgulana ceYaplan yazdaeaktır."3772,, 

boşamedi ecleıu. ) elesinler. Zaptiye nezareti makamım işğil 
l>emif.. Ve bu aoğuk rasime- eder etmez bllyük bir hüsnBni-

ain ifa.uaa da doktor T aşçnade yetle işe ' başl dı Hemen 
İbrahim ve mülizim Hüseyin Litfi hemen inL!bJ aetm. k üz 

Muhafaza 
İstanbul 

Gümrük 
mandanlığı 
Komisyonundan: 

Umum Ku
Sahn Alma Be ı . . . 111U1 e ere 

Y en •ena.v etmifti. olan zabıta ku tini, kudretli 
Doktor Nbım Bey, işi bu bir asker elile ;e dereceye ka-

derecede barakmaDUf.. Muvakka- -dar derledi toparl eh Zab ta 
ten lzm· ık ' a ••• ı ' 
. ıre ç an ve Kramer ote- inh1ıabat esnaauıcla cemiyetin en 1 - lstanbul Gümriilderinin Elektrik tesisabam tamiri açık mü...-

bnd~ bulun~n Prens Sabahattin çok ietinat ed#eji J;ir kuvvettL 
Beym .lı.ık ile temaaına •e autuk ( ) 

kasaya konulmuştur. 
ı - Münalrau Giimrlk Muhafaza Umum Kumaaclulajı Sabn 

,;:»'llıiıiiW~',lliiılttlullllllfi.ıit .. •ili''-ı 'c'caahr .... kaza HWIU. .tarihine y~ ...... llt•••klıt 
be.raber •W... Htı ,... L6tft 
Beyi padererek: ( ittihat h 
Terakki Cemiyetine m-.. .. 
hmduiuna ft lttilıat ve Tenkld 
Cemiyeti aleyhinde bir kelime 
aarfetmiyec ... } dair imzab bir 
kliıt ta iatemif ve ahmtb .. ~ 
ae karp yapdan bu muameleler
de, Dr. Nazam Beye hak Yere
cek cleğiliL Ancak. fU haldkati 
de ılylemek mecburiyetindeyiz 
ki, lstaabul nhbmına ayak ba· 
aaa Prens Sabahattin Bey, biiylik 
bir &meni ve Rum kütlesi tara· 
fmclan iltikbal edildiji zaman 
keadİIİlle kartı yapıla hzalmrat 
htihat ve Terakki Cemiyetine 
karp tehlikeli bir unsur oldupnu 
filen g6stermiı olcla. 

* 
intihabata hazırlanan cemiyet, 

heqeyden evvel anldin ve uayl
IİD iacleliae çalqauya bqlalDlfb. 
Manyul zade ~ B,yiıı ~ 
7e. aezaretine PtiriJmek iaenil
.-. flplıelis ıp ••'-dı temin 
edebilirdi. Fakat Refik Bey: 

- Bakmaz .• ittihat Ye Terak
ld Cemiyeti azaemdan oldala ••ide oıeamriyet kabul elti. O.. 
mekld, &Nt•li Ye •••• l4fD 
~fb, derler, Ben. .neek m~tli 
ohlıalr... rme awkathlnna 'Te 
muallU.İiifme devam etmek ia
terim. 

Diyerek nazırhiı redclettt 
Onun üzerine bu mtihim vazifeye 
Tophane tecrilbe Ye muayene 
dairesine memur ferik Sami Pt. 

tirildi. 
p Sami ,.,.. Şamh leli. Ciddi 
ve namuslu bir askerdi. Fakat o 
..;ada deruhte ecleceti vazife 
tpı, Topane tecrilbe dairMiırde 
•anchit ihtiaaı klfi dejildi ... 

(8 ...... 'cla ......... j ....... 
....__. ........., &ı...w 1t'•mda ................... , ............... . 
..... ........ lıllil•• etlecetlz. 

K•:ya'd- (lllteqit bir adliyeci) 
lmult ........ •W.iae: KaJ1Htli. te
•ecclh6a8ze teweldrlıler ederiz. 

Muharrir: z. ş. 

......... - p, ............. ı~-... 
s .,... 1'alipleria .. libi ....... ...... ,.,... ... Dmıet Odala· 

1111111 Wrinde • kanet ~ ••klan • ,.._ kitt-. 
aaWüyeti fealli1eyi haiz r.tllamclia iatiWa• eclecelderiai.. 
Noterlikce -wldak •e•eikk ~ etmet.i llzımdar. 
Bu Şeraiti haiz ilteklilerin ipeti ,dYcm•.,leıile Wli mttea 
evvet komisJona ~ 

4 - Şartname ve Projeler koadty .... he, ~ ....... ''4086,, 

Giyinmek için tam manisile tasarruf-İkttsat-Ucuzluk 

IKi .. ÜÇ liraya bir takım 
Elbiselik Kumaş 

Ziraat Bankası Adana Mensucat Fabrikası 
Oç senedenberi çıka~ttığı muhtelif ren/cteki yazlık pamuklu 
/uınuıŞlara gösterilen umRmi rağbet üzerine bu şene elbiselik 
çeşitlerini çof altmış w halkımızın dalla ıtcuz giyi1ı1mesini temin etmiştir. 

iplik - Bez - Patiska 
20 lngiliz numarasına kadar pamuk ip11kleri; 
90 l8atha te"iıliğine kadar ince, kalın lapot bezleri - Muhtelif 
örtülükler - Perdelilcler - Yerli patiska - Çiçekli masa örtüleri. 

Fiat isteyiniz - Nümune görünüz 

Ziraat Bankası Adana 
rallrlkaıına 

Mensucat 

YeJ& her yerde Z1 R AA T BAN KALA R 1 NA milracaat ediniz. 

Teltnf adresi: Aa• Batik - Mektup adresi : Aclllne Posta k11tuau 87 



10 Sayfa 

Gavur Mehmet 
Kara Yürek Çetesi 

Tefrik• No. 90 

Aman Ağam Yalvarırım 
Bana Kıyma 

Davranma! Dedi Ve Sıçrayarak Saklanan 
Adamın Omuzlarına Bindi 

Gavur Mehmedin şu andaki 
•aziyeti o kadar tehlike kesbet· 
mişti ki: 

Dünyanın en soğuk kanlı ada
mı bile buna mukavemet edemez
di... Taşlann sivri kenarlan, Gi
vur Mebmedin ellerini kesiyor, 
yavaş yavaş başı dönüyordu. Kı
mıldamasma imkan yoktu. Ancak 
ayaklarile usul usul taş kovukla· 
rını arıyor; büyük bir dikkatle, 
bunları bir basamak gibi kullanı
yordu. 

Ayakları toprağa basbğı za
man, başım kaldırdı. Yukarı bak
b. Ancak o zaman yaphğı itin 
nekadar azametli ve nekadar 
cüretkarane olduğunu anladı: 

- Nasıl indim, buradan? .• 
Diye mırıldandı. 
Fakat .. Şimdi, bunlan düıüne• 

cek zaman değildi. Asıl dUfün
dilklerinl yapmak elzemdi ...• Ken
disinin kolay kolay tamnmıyaca
i'nı ümit ediyor, ve fazlaca sak
lanmıya lüzum gönniyordu. 

Bu sırada, öndeki çalılann 
arasında, saklanmıı olan bir ada
man kımıldandığını hissetti. He
men tabancalanndan birini çıka
np o tarafa çevirerek: 

- Davranma. 
Dedi. Ve lki adımda oraya 

mçnyarak saklanan adamın omuz
larına bindi. Arkasında, Karadaflı 
elbisesi olduğu halde, bu (dav
ranma ... ) sözü, gayri ihtiyari ola
nk Gavur Mehmedin aizından 
çıkmışh. Şimdi Gavur Mehmedin 

tabir pençesi altın da titriyen adam, 
Taşralı bir ermeni şivesi ve fakat 
Türk iisanile mukabele etti: 

- Aman ağam .. Bana kıyma .•. 
Allah seni inandırsın ki; ıuçıu· 
zum .. Bu herifler beni desise ile 
buraya getirdiler. Hapsettiler. 
Ne yaptırdılarsa, zorla yapbr
dılar. 

Bu adam, bu sözleri yalvara 
yalvara süylüyor; söyleyif tarzın
dan doğruluğu hissediliyordu ..• 
Gavur Mehmet, hafifçe yana çe
kildi ve adamın yanına çömeldi. 
Yüzüne dikkatlice bakınca bu 
adamı tanıdı: 

- Sen, aşağıdaki mağaralar
da.. Ocak başında çalışan adam 
değil misin?, 

Saçı sakalı biribirine kanf· 
mış.. Rengi, bir toprak gibi ka
rarmış olan bu adam, cevap 
verdi : 

- Evet.. Evet, amma .. Allah 
bilir, ben orada isteğimle çalıı

madım.. Bu adamlar ... 
Gi vur Mehmedin, şimdi fazla 

söze tahammülü yoktu. 
- Gevezelik etme.. sus. Ben

den niçin korkuyorsun. Görmüyor 
musun kıyafetimi?. Ben yabancı 
dciilim. 

Adam, başını salladı : 
- Hayır. . Sen, herhalde, dı· 

şardaldlerdensin. Çünkü, o kaya
lıktan inerken gördüm. Sen iner
ken, ben burada korkumdan titri
yordum. Seni saklamalan için 
bütün az.izlere dua ediyordum. 

- Niçin? .. 

- Eh.. Şüphesiz dağilmi? •• 
Bu herifler ele geçerse, ben de 
kurtulacağım. 

- Yalan söylüyorsun. iste
seydin bırakıp kaçamazmıydın? .• 

- Nasıl kaçabilirdim, ağa •.• 
Benim çektiklerimi bilmiyorsun 
da, öyle söyliyorsun... Beni, iç 
içe, geçme üç mağaramn içine 
kapadılar. Orada çalıştırdılar. 
Mağaramn kapısinda her gün her 
gece iki hırvat nöbet bekler .• 
Bana, günde bir saatcik olsun, 
Allihın gökyüzünü bile göster
mezlerdi. Bütün günlerim ve ge
celerim, ocak başında geçerdi. 

Gavur Mehmet, bu adamın 
sl>ylediği ıözlerin doğruluğunu 

bizzat gördüğü için, kalben ken
disine bak verdi: 

- Pekili, sözlerine inanıyo
rum. Seninle sonra uzun uzadıya 
konuıuruz. Şimdi, sorduklarıma 

cevap ver... Evveli söyle adın 
ne? .. 

- Arşalc. 
- Nerelisin? 
- Vanlıyım. 
- Nekadar zamandır burada 

çalııı yonun?. 
- Alllh bilir amma, galiba 

iki aydan fazla. 
- Çok ili... Şimdi sana bir

ıey daha sorayım. Bu adamlar, 
yakalandıkları zaman ne olacaklar 
biliyormusun? .• 

- Hayır. 
- Dur.. O halde, ben sana 

söyliyeyim. .• Hepsi de birer birer 
köprUbaşında asılacaklar. 

Arşak, büyük bir korku ile 
titredi. Sanki o müthiş akıbeti 
görmemek için gözlerini kapadı. 
Karmakarışık olan sakalıııın ucu 
havaya kalktı. Sağ elile haç çı

kardı: 
- Der vo gomya... [ Allahım, 

sen bana merhamet et ]. 
Diye mırıldandı. 
- V.e öyle zannediyorum ki: 

Bu cezadan, sen de kurtulamıya
caksın, Arşak ahpar .. Anladmmı?. 

Arşak, ağlamıya başlamıştı. 
Hem ağlıyor, hem de masum 
olduğunu ileri sürerek kendini 
kurtarması için Gavur Mehmede 
yalvarıyordn. 

Gavur Mehmet Arşağı kifi 
derecede hali işbaa getirdikten 
sonra sordu: 

- Sen bu felaketten cidden 
kurtulmak istiyor musun? .. 

- Şüphesiz. 
- O halde, '<;yliyeceklerimi, 

yapacağına dair söz ver. 
- Sen, beni kurtar da, yapa

bileceğim, herşeyi yaparım. 
- Evveli, onu söyle, Bu 

adamlar senden çekiniyorlar mı?. 
- Hayır. 
- Sen, nasıl kaçtın da; bu-

ra ya geldin, saklandın? .. 
- Benim, hiçbir şeyden ha

berim yoktu. Ocakta erittiğim 

kalayı kalıplara dökmiye hazır
lanıyordum. Birdenbire silahlar 
patlamıya başladı. Ne olduğunu 
anlamak için mağaranın kapısına 
koştum. Bakbm ki; her zaman 
orada bekliyen nöbetçiler yok. 

( Arlcau var ) 

SON POSTA Aıa-t- il 

r 
Bu Sütunda Hergün 

Yazan: N. 3. 

Dalgın - Acaba ben buraya 
ne yapmıya gelmiıtim? •. 

KOMŞU 

Yeni Neşriyat 

Ahmet Şemsi pansiyonun mer-
divenlerinde hemen her gün kom
şusu ikbal Akil hanımla karııla· 
şıyordu. Her sefer şapkasım bil· 
yük bir nezaketle çıkararak onu 
ıelimlıyor, genç kadın da ona bir 

Tıp tebessümle teşekkür ediyordu. 
Vo bu sahane, haftada Uç dört 

Almanağı defa tekrarlanıyordu. 
TeaadUfler fazlalaıtıkça Ahmet 

Hakkında Şemsi genç kadını ilk gördliğnn· 
Çıkaran: Ma61ıtır Osmtuı den gittikçe çok daha güzel bul• 

Doktor Mazhar Oıman B. mıya batlıyordu. Nihayet onun 
vaziyetini, vazifesini öğrenmek 

cumhuriyetin onuncu yıl dönümll 
münasebetile bir Tıp almanağı 
neşretti. Kendisinin de mukad· 
dimede kabul ettiği gibi, bu eser 
yalnız onun değildir, bütün dok· 
torlarımızın müşterek eseri sayı· 
la bilir. 

Zaten bu eser bir almanaktan 
ziyade bir tıp külliyatıdır. içinde 
bütlln doktorlanmızın kendi ihti
sas ıubelerine ait yazdan vardır. 
Bu aayede bu eser, her ev için, 
her vatandaş için hakikaten çok 
kıymettar bir malumat mem
~ıdır. 
Jı Çocuğunuz mu hastadır, refi
kanız çocuk mu doğurmak üzere
dir, birdenbire anlayamadığınız 
bir sancıya mı tutuldunuz? Dr. 
gelinceye kadar vaziyeti kavra• 
mak huıusunda bu eıer derhal 
imdadımza yetişebilir. Cilt, dahili 
harici, cerrahi bütün hastalıklar 
hakkında bu eserde baıit ve her
kesin anlayabileceği biı' lisanla 
yazılllllf kıymetli malflmat vardır. 

Bundan maada Tıp almanağı, 
bizde tıp müeueseleri ve doktor 
]ar hakkında da hayb malumatı 
ihtiYa etmektedir. 

Kntüphanemizi böyle kıymetli 
eıerle zenginleştirdiği için Maz
har Oıman Beye teşekkür etmek 
borcumuzdur. 

için tahkikata girişti. 
Neticede, komıusunun iç 

d6rt aylık bir izdivaçtan sonra 
dul kalmq bir banka daktilosu 
olduğunu anlıdı. 

Münzevi ve muntazam bir ha· 
.yat yaşıyordu. Bütün tanıyanlar, 
onun çok ince, çok kendine 
mahsus bir cazibesi olduğunda 
ittifak ediyorlardı. Bu malümab 
edinen Ahmet Şemsi kendisini 
İkbal Akil Hanıma biraz yaklaı

•mıı hissetti. Fakat bu kocasız, 
işıksız genç ve güzel kadının 
ciddiyeti, mağrur edhı onun 
cesaretini baltalıyordu. 

Ahmet Şemsi kadın iılerinde 
zaten çok tecrübeıiz, çok mab
çuptu. 

Genç kadın arkuında elle 
tutulabilecek kadar koyu bir 
eaanı bava11 bırakarak ıür'atle 

merdivenlerden inerken, duvara 
yaplf&rak bir selim Yermekte& 
iç çekmekten baıka bir fey ya
pamıyordu. 

Haftalar, aylar ııeçiyordu. 
Fakat genç adam hayallerinin 
tahakkukuna bir adımcık daha 
yaklaıabilmek imkinını birtürl6 
bulamıyordu. 

" Sevenleri Allah korur,. diye 

( M E K T E p 1 ş L E R _I ) halk arasında meşhur ve yerinde 
- - bir söz vardır. Ahmet Şemsi 

Askeri Baytar bir tatı. ilkbahar sabahındabunun 
isabetine iman etti. Kapıdan gi-

M ektebine Nasıl rerken kapıc• kadın ona iki mek-
• • • tup ve birkaç gazete verdi. 

Gırı/ır Odasına kapanınca mektup-
A k • B t t' ti k .. ' t lardan birini açh. Kendisini o çar-

b 
s erı aytalr ybe ış lrme kuzte- şamba günü öğle yemeğine davet 

re u sene a e e a ınaca ır. . . 
Kabul olunacak talebenin 16 - 22 eden hır dostundan .~ebyordu. 
yaşında olması lazımdır. Tam .Onu bırakb, dıger zarf çok 
devreli! liseyi ikmal edenler imti· hafıf yapıŞ.tırılmıştı, pek kolay 
hansız, ikmal etmiyenler müsabaka açıldı.. Okumıya başlar başlamaz 
imtihanilel kabul edileceklerdir. hayrete düştü: Mektubu başında: 
Müsabak; imtihanı, hikmet, kimya Cici ikbali Yazılı idi. 
(uzvi ve gayri uzvi), hayvanat, Mektubun sonuna göz attı. 
nebatat, mükemmel hesap, cebri Bir kadın imzasile karşılaştı: 
adi, hendesei musattaha ve müceı- Yanlışlıkla komşusuna gelen bir 
seme, türk tarihi ve coğrafya, mektubu açmıştı. Onu sahibine 
lisanı ecnebi (Fransızca, Almanca, götürüp, kapıcının yanlışlığını ve 
lngilizce, derslerinden yapılacaktır. kendi dikkatsizliğini itiraf ederek 

Daha fazla tafsilat istiyenler, vermeyi de düşilndü. Fakat bir-
Haydarpaşa Askeri Baytar Tat- den içinde çok sevdiği bir kadına 
bikat mektebinden tifahi veya yazılmış olan satırları okumak 
tahriri izahat alabilirler. 

Mektepçl 

Elbüstanda 
Muallimler, Memurlar Mek
tep inşası için· Birer Maaı 

Teberru Ettiler 
Elbüstan, (Hususi) - Maarif 

Vekaleti burada bir ortamektep 
tesisine karar vermiştir. Bu ha
ber halk üzerinde büyük bir 
sevinç uyandırmış, mektep binası 
tedariki için derhal iane dercine 
başlanmış ve ilk elde 7 bin lira 
toplanmıştır. Bu hamiyet müsa
basına memurlar ve muallimler de 
iştirak etmişler, birer maaşlarını 
mektep inşasına teberru ederek 
bankaya yabrmışlardır. 

arzmu, merakı uyandı. Hem zarf 
yırtılmamıftı, okuduktan sonra 
pekili kapatıp belirsiz bir su
rette yapııbrabilirdi. Kısa bir 
tereddütten sonra tecesaUsilne 
mağlüp eldu. Ve ..• Okudu. 

Kendisince meçhul bazı vak'
alardan bahseden bir kısımdan 
sonra gözleri şu satırlara takıldı: 

" Ee, ya küçük komşun ? 
Yine her zamanki gibi cazibeli mi? 
Kendisinden eskisinden daha az 
bahsettiğine bakılırsa seninle da
ha fazla alakadar oluyor. 

"Yakın bir günde bana epey
dir beklediğim bir haberi - ne 
haberi olduğunu söylemiy~ bil
mem lüzum var mı - verdiiin 

zaman hiç hayrete dUımlyece
ğim!..,, 

Bu cümleler genç adama 
yeni birşey keşf ettiriyorduı Arbk 
şUpbe edemezdi ki seriliyordu. 

Mütebessimane bqım ıalladı: 
- Şu kadınlar ne acayip 

mahlüklarl diye mınldandı. Fa· 
kat bu haberi bu ıekilde almak 
bir az ayıpb ve pek botuna git• 
medi. Bunu onun ağzından işit
menin teıirl ayni olabilir miydi? 
amma neyıe, timdi bu kadanm 
öğTenmişti ya öteıi kolaydı. 

Mektubu katladı, zarfa koydu. 
ve ihtimamla yap"ıftirdı vo yAll4 
lıılıiı anlatarak kapıcıya iade 
etti. 

O pnden ıonra Ahmet Şemtl 
tıklaşmıya bqladı. Ve etki mah
cubiyetine veda etti. Arbk mer
divenlerde rastgeldikçe yol •e
rirken hafif bir seıle : 

- Buyrunuz hanımefendi! Di
yordu. 

Bir müddet sonra ona kartile 
çiçek buketleri gönderdi, Ve 
nihayet bir ıün onunla konıq
mıya katiyen kaı'&r verdi, Hem 
dilfUnecek, çekinecek ne vardı ki; 
madem ki aeviliyordu. 

Genç kadım pansiyonun teaba 
ve ıeniı antresinde bekledL ikbal 
Hanım üçüncü kendial d3rdllncl1 
katta oturuyordu. Bu itibarla bu 
milhim mnlikat için en mOnit 
yer orasını bulmuftu. 

Mahcuplar becerikaiıdirler. ik
bal Hamm peşinden terbiyeli ter
biyeli yavq yavaı merdivenleri 
çıkarken pek ili · konutuyorclu. 
Fakat ilim qkını, onu kollannın 
arasına alarak bitirmiye kalkııa· 
r~k müthit bir pot kırdı. 

Yüzünde dehşetle ıaklıyan 
bir sille ta aşağı kattaki kiracı .. 
ların meraklarını tahrik etmifti. 

Bu bir hadise bir skandal 
oldu. O güne kadar ıakin, uysal, 
kendi halinde bir adam olarak 
tanınan Ahmet Şemsi pansiyon
dakilerin gözlerinde profesyonel, 
mütecaviz, küstah, yOzaüz bir 
çapkın derekesine düşüvermişti. 
Kapıcı bile selamını almamaya 
başlamıştı. 

Kendisi hiçbir şey anlıyama
mıştı. Yanlışlıkla açtığı mektupta 
okuduğu satırlarla İkbalin mua
melesi arasında münasebet bula
mıyor, bu mübayenetin manasını 
keşfedemiyordu. 

* Üç ay sonra bir pn arhk 
selim vermiye bqlamış olan ka
pıcı onu kolundan tuttu, asına 
çekti: 

- Haberiniz var mı? dedi •• 
- Neden? 
- Komşunuz ikbal Hanım 

yeniden evleniyor! 
- ya... Eh kiminle bakalım? 
- Bir ticarethane muhaaibile •. 

Hani fU bize komıu bir oğlan 
ftr .. Karşı sokaktaki pansyonun 
tam İkbalin katının hizasına gelen 
dairesinde oturuyor .. lşte onunla .• 
Zaten ötedenberi karşı karşıya 
muaşakalarının farkındaydım am
ma bir izdivaçla neticeleneceğini 
tahmin etmemiştim doğruıu 1 Ah 
şu kadınlar !.. 

Bu ifade, Ahmet Şemsinin 
tokat hadisesindenberi kafasında 
bükülen istifhamın cevabı ol
muştu. 

Şimdi artık o, yanlışlıkla oku
duğu mektupta bahsi geçen kom· 
ıunun kim olduiunu öirenmİf tİ. 
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Hililiahmer iki Tane Köy Y apbrttı 

( Ba9tarafı 1 ind Nyfada ) 
ğını kaybeden bir ihtiyar Yar. 

Onunla konuşuyorum: 
- istiklal harbinde bir ·..,.ap

nel ayağımı götfirdü. Cemiyet 
bundan dört sene evvel bana tak-
ıma bir ayak yapbrmışb. Ayak 
bozuldu, şimdi yenisini almak İçİll 
karar verecekler. 

-Sana yapı
lan yardım seni 
tatmin ediyor mu? 
Diye sordum ve 
cevabını aldım: 

- "Bir ta
kım ayak 300 
lira... Bunu al
mak için ben
de kudret yok. 
Cemiyet beni 
arayıp bu1durc;lu. 
Ayaktan başka 
maddi yardım da 
etti. Her ay mu
ayyen bir yardım 
bile ediyorlar " • 

• Cemiyetin mll-
basebecisi önün- . 
deki defterlerden bir yekün top
ladı ve önüme koydu: 

- Son dokuz senede İımirde 
~aptığımız. yardım yanın milyon 
)ırayı geçtı. Yapbğımız yardımın 
bu kadar yüksek bir yekuna ba
liğ oluşu, son seneler zarfında 
~irin geçirdiği seylip ve zelzele 
gıbi felaketlerden ileri gelmiştir. 

Seylap ve zelzelel felaketzeder 
lerine yaptığımız yardımı hiç şüp
hesiz biliyorsunuz. Felaketzede
lere yiyecek, giyinecek gibi yar
dunlar yapıldığı halde bundan 
başka İzmirde 70, Bornovada 100, 
~arşıyakada 5, Seydiköyde 12 ev 
ınşa ettirdik ... 

• Seylip felaketzedelerine Hilali-
abmer lzmir merkezinin yapbğı 
yardım l 04000 lira, zelzeleye uğ-
rayanlara da 80000 liradır. 

Şimdi lzmirde ve Bomovada 
birer Hililiahmer mahallesi var
dır. Bu maballe1erdeki evleri ki-
milen cemiyet inşa ettirmiı, ar
•alannı belediyeden meccanen 
temin etmiş, binalarım kendi 
kasuından yaptırarak tapularını 
fakir ve felaketzede halka vermiş
tir. Eğer Hilaliahmer cemiyetinin 

manevı ıamine, memleketimizde 
bir bel!'.:1 dikilmesi icap etae, 
bunu irin (Hililiahmer ma· 
halleai ) olan " Kahramanlar ,, 
mmtakuına dikmek kıymetşi
nuhk olacak. .. 

- "Halime H., Halime H.1 •• 

. Bunu Hililialımcr dispansui
nıa eczacısı söylüyor. Fakat elli 
~a~ar İliç ~~kliyen hastanın içe
rısınde bu ısımde biri olmadığın.. J 
dan cevap alınamıyor. Eczacı· 
buna müteessir olmuştur. Kapıcı
ya bağınyorf 

- "Mahmut Ef., bu illa ıu 
karşı arsadaki on üç numarah 
eve bırak. Zavallı kadın bekli
yemedi.,, 

Hililiahmer cemiyetinin Kahra-
manlarda Karşıyakada ve lkiçeş
melikte üç dispanseri böyle çalı .. 
şıyor. Hastalara karşı yakın bir 
alaka gösteriyor. 

Hasta olanlar cemiyetin dok
torlarına ücretsiı. olarak tedavi 
ettiriliyor ve ücretsiz olarak ilaç
larını alıyor. Son sekiz senede 
Hililiahmer Cemiyetinin dispan
serlerinde tedavi gören ve ücret
siz olarak ilaç temin edilen has
taların adedi 422,116 du. 

• Son sekiz Ayda Hililiahmer 
Cemiyetinin İzmirdeki üç dispan
serine 30,524 hasta müracaat 
ederek tedavi görmüş ve ilacım 
ücretsiz olarak temin etmiştir. 
Aynı müddet zarfında aynca ya
pılacak nakdi muavenet te 

193396 liradır. 

Hililiahmcr *Cemiyetinin lz
mirdeki faaliyetini yahw: yuka .. 
ndaki rakamlarla kifi derecede 
izah edeceğine kani değilim. 

Cemiyet, 50,000 ameleyi sinesin
de yqatan •e umum nüfusunun 

' erdiği parayı 
~decebiniz: 

dörtte biri işçi 
olan İzmir mer
kczinde işçiler 
ıçın aşhaneler 

tesis etmiştir. 
Gllndüzün iş

lerinin başında 
yorulan işçi ka
dın ve erkekler, 
akşamlan yorgun 
argın evlerine 
dönerlerken Hi
liliahmer aşhane
sine uğrayıp ye
meklerini tedarik 
ediyorlar. Ekmek 

dahil olduğu 
halde akşam ye
meğine bir işçinin 
ıöylersem hayret 

- Yalnız beş kuruı. 
Buna mukabil beş kuruşluk 

yemek kalorisi (3500) dar. Cemi
ıetin İzmir merkezini idare eden
lerden iğrendim: 

- Şüphesiz ki bir İfç.İ için 
beş kuruş çok değildir. Ancak 
&§hanemize rağbet fazlalaştığı 
nisbette yemek tlcreUeri indiri
lecektir. Öyle ümit ediyoruz ki 
bir sene sonra bu ücret üç ku~ 
ruşa kadar inebilecektir. 

lf. 
1zmir merkezi çok çahtıyor. iz . 

mirde ayda beş kurut veren herkes 
Hilaliahmere muavin aza oluyor. 
Büyük bir teessürii kaydetmek 
mecbwiyetindeyim ki, bu genİf 
yardım miiessesesinin umumi aza 
adedi ancak bq bine baliğ 
olmuştur. 

insan, halkla bu kadar yakın
dan alakadar olan bir müessese
nin aza adedinin neden yüz bin 
olmadığına müteessif oluyor. 

Adnan 

Ağustos 15 

1 Emlik ve Eytam Bankası llinları. 1 
BmlAll we ı1tam Bankası lıtanbal 

labeılnden: 

Eaaa 
565 
563 

559 

557 

556 

558 

560 

561 

562 

564 

Satılık Emlak 
Mevkii ve nevi 

Heybeliada Papas Sok. 11 No. lı hane 
Bayükada Cuma Tepesi ada 184 parsel 1 No. h 
S600 metre tarla 
Biiytikada Nizam ada 172 parsel 7 No. h 2762 
metre tarla 
Büyükada Nizam Yuce tepe ada 206 parsel 6 
No. lı 10468 metre tarla 
Bliyükada Karanfil Mahallesi ada 1 ı S parsel 2 
No. b 2094 metre arsa 
Büyükada Nizam Yuce tepe ada 206 parsel 4 
No. lı 2031 metre bahçe 
Büyükada Nizam ada 159 parsel 4 No. lı 866 
metre arsa 
Büyükada Nizam ada 208 parseJ 8 No. h 238 
metre çamlık 
Btiyükada Nizam işıklaryolu ada 183 parsel 1. No. h 
482 metre çamlık 
Büyükada Nizam Ziya Pa§a yolu ada 154 parsel 
14 No. h 505 metre tarla 

Teminat 
30 

112 

28 

105 

26 

10 

18 

10 

6 

13 

482 Beyoğlu Hüseyin ağa mahallesi Vişne sokağı ce- 5 
dit 19 No. lı 26 metre arsa 

Balada muharrer 565 - 563 - 559 - 557 - 556 esas No. lı emlak 
8 taksitle ve diğerleri pazarlıkla bilmüzayede sablacağından talip
lerin ihaleye müsadif 2 Eyliil 933 cumartesi günü ıaat on altıda 
şubemize müracaatlan. [189) . 

İnhisarlar Umum Müdürlüğünden: 
Tekirdağı Şarap Fabrikasında yapılacak Hangar inşaatı ve 

parke kaldınmı kapalı zarf ile münakasaya konulmuştur. Taliplerin 
bu gibi inşaab evvelce yapmış ve Ticaret odalanndan birinde mu
kayyet bulunmuş olduklarım ve yahut inşaatta selahiyeti fenniyeyi 
haiz mühendis istihdam edeceklerini noterlikçe musaddak vesaikle 
isbat etmeleri lhımdır. Bu şeraiti haiı. istekliler qo 7,5 teminatlaı 
ile beraber teklifnamelerini nihatet 19/8/1933 cumartesi günü saat 
14 de kadar Galatada Alım, Sabm komisyonuna vermeli ve sekiz 
parçadan ibaret münakasa şartnamesi şartnamei fenni ve projeler
den mürekkep bir takım projeyi " 7 ,, lira mukabilinde komisyondan 
almalıdırlar. "3301 ,, 

İstanbul Adliye ~evazım Dairesinden: 
Adliye Sarayı kalöriferi için "150,, ton kriple maden kömilrü 

alınacakbr. Buna ait şartname Ankara ve lstanbul Levazım daire
lerindedir. 

Muhammen ~y~et "4987" lira "50" kuruftur. Münakasa 
2118/933 pazartesı gunü saat "16" dadır. Taliplerin prtnameyi 
almak üzere tatil günlerinden başka her aün Levazım dairelerine 
müracaat ve münakasa günü komisyonda baı.ır bulunmalan ilin 
olunur. u3454,, 

Beyoğlu Malmüdürlüğünden: 
Şubesi Mahallesi Sokağı No. Cimi Hiue mıktan 

Galatasaray ŞahkuJu Caddeikebir 589 Apartman Tamamı 
591 dükkan 

Musevi Or.hayim Hastahanesi Galatasaray Maliye ıubesine 
borcunu tediye etmediğinden dolayı yukarda yazılı emlak bilmüza
yede sablacakbr. 14/81933 tarihinden itibaren on pn müddetle 
müzayedeye konulmUflur. 24181933 tarihinde ihalei kat'iyeai icra 
edileceğinden talip olanların belli günde muvakkat 
teminat makbuzlarile Beyoğlu kazası kaymakamhğı idare heyetine 
miiracaatları. "3991,, 

İstanbul ve Trak~a Şeker Fabrikaları Türk Anonim Şirketinden: 
Fabrikamızda çıkarılmağa bqlanarı yen• 5f!ne mahsulü toz ve kesme ıekerler 29 Temmuz tarihinden itibaren bin kilodan az 
olmamak üzere her istiyene 5at1lmaktad1r. _:'iatlarımız eskisi gibidir. Yani ıatanbul'da Sirkeci istasyonunda veya depolarımızda araba 

:::ıım !'::~~d~ Kristal Toz Şekerm Kilosu 36, 75 Sandıkta Küp Şekerin ı<uosL 39,50 Kuruştur. 
Aı. c:ık en az bet vagon tekeri birden alanlara vagon bapna beş lira indirilir. lstanbul haricindeki yerlerden yapılacak 
sipar· _.ter bede.in yüzde yirmisı peıin ve üst tarafı hamul6 senedi mukabilinde ödenmek üzere derhal gönderilir. 
Depodan jtiharen bütün masraflar ve mes'uliyet müşteriye aittir. Gönderilecek mal şirket tarafından müşteri hesabına 
sigorta enirilir. Sipariı bedeli~in .. tamamını gönderenler için ~igorta. !htiyar! ~lduğu gibi en az beş vagon sipariş 
ederek bedelinin taınamını peşın odeyenleı· vagon başına beş hra tenzılattan ıstıfade ederler. 

Adres: İstanbul' da Ba~çekapıda Dördüncü Vakıf Han. No. 40 • 30 
Telgraf adresi: lstanlJal, •eker Telefon No. 24470. 
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Sevinmekte hakları var! 

Çünkü ihmal edilmiş, dişlerini 

BADYOLİN 
diş macunu inci gibi temizlemiş, 

sağlamlaştırmış ve güzelleştirmiştir 

.. ' .· 1 ··- : . ' 

Şirketi Bayriyedenı 
l - Aktamlan 17,45 de Köprllden Harem ve Salacağa olan 224 numaralı 

ıeferle 225 numaralı avdet seferinin Ağı11toıun on albncı çartamba 
aktamından itibaren on bet dakika sonra icra olunacağı. 

1 - Sabahlan Köprüden 8,15 de har6ketle doğru Yeni Mahalleye giden 
vapurun R. Kavafı, AJhnkum, A. Kavata veSütliice iskeleleri için Y ~nl 
Mahallede J.8 numaralı sefere aktarma vereceti ilan olunur. (6399) 

İstanbul Gümrükleri 
Başmüdürlüğünden: 

l - İstanbul Gümrükleri Başmüdürlüğüne l 4 lira asli maaşlı 
lrir telefon memuru alınacaktır. İmtihan günü 20/ Ağustoa/933 pazar 
pnü saat ikidedir. Taliplerin imtihana girebilmek · hakkını ·haiz 
olduklarım aşağıda yazılı evr&kın imtihan gününden bir gün evvel 
Başmüdüriyete teslim etmeleri lizımdır. · 

A - Oturduğu yerin adresini göstermek şartile istida. 
B - Bir Ortamektebinden veya daha yüksek mektep mezunu 

ise şahadetnamesi ve çahşbğı yerden sertifika ve askerlikle ala
kası olup olmadığına dair vesika. 

C - Hükumet Doktorluğundan musaddak sıhhat rapor ve 
şehadetnamesi. " 4087 ,, 

YEDİKULE GAZ ŞİRKETİ 
Demir paslarına karşı hususi 

SiY AH BiR BOYA 
istihsal etmektedir. 

Flatı çok acazdar. 
Malumat almak için, Beyoğlu'nda, Tünel 
meydanında Metro Hamnda bir.inci kata mUracaat. 

Deniz Yolları işletmesi 
ACENTALARI: 

Karaköy · Köpri.ibaşı Tel. 42362 
Sirkeci Mühürdar zade han 

Telefon : 22740 

KARADENİZ POST ASI 

KARADENİZ 
vapuru 16 Ağustos Çarşamba 
günü saat 18 de Galata rıhtı· 
mından kalkar. Dönüşte Tire• 
bolu'ya da uğrar. "4043,, 

Dr. A. KUTİEL 
J[araköy, Topt;U-,r cetldeal No. as 

(!iM) 

ALEMDAR ZADE MEHMET 
vapuru 

B'İİLENT 
vapuru 16 A~usto11 Çartamba günü 
(Zonguldak, lneboJu, Samsun, Ordu 
Gireson, Trabzon, Rize, Mapavri' 
Pazar ve Hope)ye azimet ve avdett~ 
ayni iskeleJerle (Sürmene, Vakfıke
bir, Görele, Ünye ve Ayancıta 
uğrıyarak avdet edecektir. 

Acentası Alaiye han No. 1 
Tel. 21037 

Son Posta Matbaası 
Sahibi: Ali Ekrem 
Nt:triyat MUclürii: Hclil Lütft 

Bütün sebebi 
· · gıda n.ııı taze olmamasıdır. 
Yemek dolaplarmda, mutfak· raflar1nda ·ve ya. kilerde muha· 
faza edilen süt ve her nevi yiyecek, hararet karşısında gı· 
dai kuvvetlerini kaybetmekle kalmayıp aynı zemanda sıhhat 
için de bir tehlike teşkil ederler, çünki sıcaklık mikropların 
inkişafını ve rutubet ise küflenme hadisesini intaç etmektedir. 
t.'levaddı gıdayenin bu suretle tegayyüre başlamasında koku 

i "e küf bidayeten betli olmadığı cihetle istihlak neticesi bir 
1 takım hastalıklar baş gösterir ve çocuk bilmeden bu tehli-
11teli mikropları yutar. 

f=rigidaire ş0uk hava dolabı, içine konulan her türlü mevad.. . . . 
f:lı sabit ve 4<uru bir hararet derecesinde muhafaza eder ve Frıgıdaıre marfıasını casım ... 
l>u suretle mevaddı gıdaiyenin görünür 9örünme;ı tegayyüra• ı~n iter sc:tj'!f( ita~• dolallı,... 
lln~ mani olur, hatta mutfaktaki f1r1mn neşrettiği şıeakhk ve kıki FIUGIOAllll d.,fl.d».. 
i)u9ular1n tevlit eylediği rutubete rağmen mekülibnızı bu · 
Clolaplarda sıhhi bir şekilde ,günlerce saklamak kabildir. Bun.. , 

.. dan mada dondur!"•!.•rınızı Frlgidaire•de ihzar eöebil(rsini~ ,. 
BOURLA BiRADELER ve Ş)l• 

ı:rı~dgK!J:~ (6394) 
Geıı~...ı Motor manuılatı -

- Şu tuvaletin duru
şunu, düzgünlflğftnft 
ve güzelliğini siz de 
b "' d. • ? egen ınız ya ••• 

- Beğenmemek ka
bil mi ? Bu tuvalet 

İPEllİŞ MARO
KEN BIRMAN'· 

larmdan yapılmıştır. 

• • 
IPEKIŞ MAROKEN 

BİRMANLARI 

295 Karaıa •• ·---....... 

................................. 
Hatırınıza getirdiğiniz, hayalinizde yaşattığınız her rengi IPEKIŞ 

kumaşlarında bulabilirsiniz 

İP EKİŞ 
Beyoğlu ı 

lstiklll caddesi 

lstanbul 

.................. 

Satış Mat azaları 
1 

Ankara ı 
Necatibey caddeıi 

lzmir 1 Bursa 


