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Yeni Bir Ka11unsuzluk iddiası 

Yarım Milyon Liralık 
Bir ihbar Yapıldı 

Millet Hazinesine Ait 60 Dü.kkan, 
Başkalarının Üzerinde Bırakılmış 

Dükkanların bulunduğu Balıkpazarı cadd~si 

yekunu yanm milyon lirayı 
qan yolsuz bir iı yapıldığı şek· 
linde bir ihbar üzerine alakadar 
makamın tahkikata giriıtiğini ha
.,er aldık. Yapılan ihbara göre, 
yolsuzluk, millet hazinesine geç-

mesi IAzımgelen bazı binalann 
ltaık arının llzerinde bırakıldığı 
teklindedir v• fU tarzda vuku
bulmuftur: 

Eminönü kazasının kadastrosu 
yapıldığı sıralarda Balıkpazarında 
60 kadar dükkin ve mağazanın 
firarilere ait olduğu anlaıılmışhr. 
Kanun mucibince firarilerin bütün 
mal ve mülklerinin hükümet ha .. 
zinesine intikal etmesi lizımgel-

mektedir. Halbuki kanunun bu 
hükmü yerine getirilmemiş ve bu 
emlik yine firarilerin üzerine 
kaydedilmiştir. Balıkpazarı semti 
işlek bir ticaret mıntakası olduğu 
için bu altmış dükkan ve mağa .. 
zanın umum kıymeti yarım mil .. 
yon liradan fazla tahmin edil-
mektedir. · 

Bu vaziyeti öğrenen bir zat 
birkaç gÜn evvel defterdarlığa 
müracaat ederek bildiklerini ihbar 
etmiş ve tahkikat yapılmasım 
istemiştir. Bu ihbar üzerine def
terdarlık mubakemat müdürlüğü 
tahkikata başlamış ve mevzubahs 

( Devamı 9 uncu sayfada ) 

Aferin İzmirlilere! 

Avrupaya Bol Bol Yaş 
Üzüm ihraç Ediyorlar 

Bu Sayede Kuru Üzüm Piyasası Da 
.Yükselecek Ve Köylünün Yüzü Gülecek 

İzmir, 18 (Hususi) - Son gün- ..,. 
lerde İzmir ihracat mıntakasın- ' 

· dan Avrupaya yaş üzüm ihracatı 
hararetlenmiştir. Yaş üzüm mm-

. takaları Karaburun ve Cumaovası 
olarak tesbit edilmiştir. Bundan 
başka Manisa bağcıları da yaş 
üzüm ihracatile yakından alaka
dar olmıya baılamışlardır. 

yaş üzüm al~cılarımızın başın
da Almanya ve lngiltere gelmek
tedir. Bilhassa Almanyada!1 yaş 
üzüm talebi fazlalaşmıştır. Üzüm
cüler kooperatifinin de ihracata 
teşebbüs ettiği haber verilmek
tedir. 

Haber aldığımıza göre, Fran
sa hükumeti yaş üzüm ithalini 
kontenjana ithal etmiştir. Fran
saya yaş üzüm ihraç etmek iste· 
yenler, evvela Fransa Ziraat 
nezaretinden müsaade almak ve 

Fransa tabeasından bulunmak 
mecburiyetile karşılaşmaktadır. 

Bu iki kayıt, Fransaya yaf 

lzmir• incir ıetiren köglül•r 

üzüm ihracab yapılmasına başlıca 
engeldir. Hükümetimizin bu me
sele ile alikadar olması, ikbeadi 

( Devamı 9 uncu sayfada ) 
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M. Heryo Ankara'da Hara-
• 

retle istikbal Edildi 
Sabık Fransız Başvekilinin Rusga 
Segalıatinden Çok Mühim Netice

ler Çıkacağı Haber Veriliyor 
Ankara, 19 (Hususi) - Sabık 

Fransız Başvekili ve Fransanın 
en kuvvetli fırkasının reisi olan 
M, Heryo'yu İstanbuldan şehrimi
ze getiren tren bu sabah istas• 
yona alkışlar arasında dahil oldu. 
Büyük siyaset adamı, müdekkik 
bakışlarile etrafı süzerek trenden 
incli .• Hariciye Vekaleti erkanı, An-
kara vali ve belediye reisi, Fran
sa sefareti mensupları M. Heryo
yu istasyonda karşıladılar, "hoş 
geldiniz,, temennisinde bulundu
lar. Kendisi de istikbalcilerinin 
ayrı ayrı ellerini sıktı. 

M. Heryo bugün ismet Paşayı 
ve Hariciye Vekili.. Tevfik Rüştü 
Beyi ziyaret edecek, öğle ve ak
şam şerefine ziya etler tertip 
olunacakbr. · 
Parla Haberlerine Göre •• 

Paris, 19 (Hususi)- M. Her
yonun son seyahatinin haiz ol
duğu ehemmiyet etrafında siyaı1 

· mükilemeler cereyan etmektedir. 
Bu seyahatin şabıi bir t t
~ik mahiyetinde oldup bilin-

: ı •j 'i il*fı! 1 

Yüzmede 
Türkiye 
Şampiyonluğu 

Dün Büyükderedeki yüzme 
havuzunda Türkiye yüzme birin• 
cilikleri müsabakalan Pek canlı 
ve muvaffakiyetli bir şekilde icra 
edileli. lzmir, İstanbul, Ankara 
ve Bandırma sporcularının iıtirak 
ettiği bu müsabakalara ait tafsi· 
Iat bugiinkü spor sayfamızdadır. 
Spor sayfamızda ayni. zamanda 
dünkü at yanşlarile diğer spor 
hareketlerinin neticelerini de bu .. 
lacaksıniz. 

Tayyarelerimiz 
Halkın Y ardımile 35 
Tayyare Daha Alındı 
Tayyare cemiyeti 30 Ağustos 

zafer ve tayyare bayammın fev• 
kalide bir şekilde kutlulan· 
maıı için başladığı hazırlıklan 
bitirmek üzeredir, Cemiyet, ballan 
yadımlarile bu sene de (35) tay
yare tedarik etmit ve bunlar or
dumuza hediye edilmittir. 

melde beraber, M. Heryo'nun 
bilhassa Rıuyada Sovyet ricali 
ile yapacağı temas ve mülikat .. 
ların bu.an Avrupada blkim 
olan siyasi vaziyetin müsait bir 
safhaya girmesi ve sulh esaslan .. 
nm takviyesi noktasından mühim 
neticeler verebileceği ileri sürül· 

mektedir. Hatta daha ileri gidilerek, 
F ransanın son zamanlarda Tür• 
kiye ile bütün pürüzlü itlerini 
halletmesinin, M. Heryonun se• 
yahatindeki maksatları kolaylaş-

hracağı da ümit ve tahmin edil· 
mektedir, 

DUnkU Zlyaretlerl 
M. Heryo dün Ankaray• ha• 

reketinden evvel ıehrimizde 
muhtelif gezintiler yapDllfbr. Sa
bahleyin bazı camileri ve Fransız 
hastanesini gezen misafirimiz 
öğle yemeğini müteakip Dolma
babçe sarayına giderek defteri 
mahsusu imzalamıştır. Alqam 
trenile Ankaraya hareket ederken 
Haydarpaşada . mutat zevat ta• 
rafından uğurla!lmışbr. 

Memleketin iktısadi V azi
yeti Tetkik Ediliyor 

Ankara, 19 ( Husı:ıi) - fktısat Vekaletinin yeni tqkil edilen 
" Türkiye ikbsacliyabnı tetkik heyeti,, faaliyetine devam etmektedir. 
Öğrendiğimize göre bu heyetin mesaisi memleketin ticari ve iktisadi 
vaziyeti için çok semereli neticeler verebilecektir. Heyet muhtelif 
mıntakalann vaziyetlerini tetkik etmektedir. Bu arada bilhassa 
lzmir mıntakasının ikbıadi vaziyeti ehemmiyetle gözönünde bulun· 
durulmaktadır. Ezcümle İzmirdeki bankaların vaziyetleri, mevduat 
ve ciro muameleleri tesbit edilmektedir. 

Mısırlı Meslektaşlar Şehrimizde .. 

Mısır gazeteci ve doktorlarından mürekkep bir heyet dlln 
ıehrimize gelmiı, hararetle karıılanmıştır. Lütfen 3ünc0 sayfamızdaki 
tafsilata okuyunuz. Reıimde Mısırlı meslekdaşlan eörüyonunus. 



e 

Mekteplerin 
Eksikleri 

Maarif Mld6rllil fatanhal 
ilkmekteplerinin tedrisatma ait 
IMHb ebilderini ders Jlh ı...., 
kadar tamam)amıya çahfmakta
dır. Geçende 1S1Darlanan 1200 
elen IU'asmdan başka 150 yemek 
masası, 100 yemek sırası, 2200 
•ndalya, ıoo )'8ZI tahtası, 100 
tane de muallim k6sW yapbnl
maktadır. Bundan bafka mektep 
binalannm tamir ve badana itle
ri de devam etmektedir. 

Rusyayı Gönderilecek Gençler 
Sümmer bank tarafından staj 

ye tatbikat için Rusyaya talebe 
gönderileceğini evvelce yazmışbk. 
Bu husustaki tubıameye göre 
bu talebeler Rusyadaki febrika
larda staj yapıp memlekete din-
diikten sonra Kayseride kurulacak 
olan mensucat fabrikasında muh
telif iflerde çahşacaklarclır:. Şim
diden birçok gençler Summer 
banka müracaat ederek Rusyaya 
s..,~e tr lip olduklarmı 

erdir. 

DABİLI 

Vapurlar İçin 
Limanda Demir Atma 
Yerleri T esbit Edildi 

Maliye Vekaleti 
Bir Tamim 
Gönderdi Dahiliye, lktısat, Gümrük ve 

abhat Vekaletleri tarafından Maliye Vekileti defterdulığa 
Bliiftaeken lmırlanan l.tanlml töyle bir tamim göndermiştir. 
6mam nizamnamesi Devlet Şôra- "Varidat ye masraf tahaldmk 
1111cla tetkik edildikten sonra batalarmdao müteftllit zararlann 
Jlbek tudika iktiran etmiş ve tanzimi için, mUhaaebei umwuiye 
alakadarlara tebliğ olunmuştur. kanununun 13 ündi maddesi mu-
y eai nivnnnameye ,26re, lstaDbul tibince hüküm itasa talebi sali-
limam, fenalere bdar bittün hiyeti münhasıran vekalete meY-

Boğaziçi ile Haliç, Pendik ve du olduğu halde muhasiplerin 
Küçikçelunece -asındaki mmta- ve ban alikadarlann doğrudan 
bela ibarettir. doğnıya Divanı Mubuebata ml-

1.t-W liwn:anı iç kısma ay- t'acaatla hiiktim itam talebinde 
nlmaktadu: Diş liman, Galata bulunduliları Divanı Muhasebat 
imanı Ye iç liman. Riyasetinin it'aruadu ulatal-

Dış liman: Saraybumu ile Fın- .IDJlbr. 
dıkh Saraymıo fİma) köşesini bir- " Muhuip veya alikadarlann 
leştiren hatbn dıflDda Mannara ~oP.-uc:Luı doğruya Divam lılaha-
ve Karadeniz cihetinde kalaiı ~~·~ , ı;nürwut.tlanu!Z': olma· 
.uadır. ~clU ~ ılibi ·""--Galata 1.imam: Saraybaniu ile · d'arlann da mlidafaail ifındıldin 
F mdıklı sarayımn şimal köşeSini sonra vekaletçe Divana müracaat 
birlqtireD hat Gala k6priisii ara- e<lilmek t&ete evvelemirde ve 
11odaki sahadır. tafiilitile, doğruda doiıUJa 

iç iman: Karakay k6priiaün- veHlete •lracaat edilmesi il-
den itibaren kiğıthane ve Ali B. zunchr.,. 
dereleri lzeriıKlelri ilk Uprftlere G V 
1rac1ar o1n ..ı.ac1ır. . ece ı arısı 

O,. huda .serbest demir yer-

leri qağıda ı•~tir: Karmangolacılık 
Alurkapı fenen ile Haydar- Emi • • d b" sabıb.h 

paşa Mendirek feneri ar.asana çeki- elld n 18111111 e , ar ba - od 
len hatbn cenubundaki sabadır. lanen kaıı;;.1;Mba~ ta J_ .~ 
Se L -- d • ı k ·m · llO eYJDe 5 ..... eue rUCH emır eme ı yen gemı- olan Makbul Ham • • de bir 
ler bo sabada demirliyebitrler ve b..ı-.- _IL._:_L! 111 -~ ka 

w --'• -. • ..1 .. LL ...&Lir. U111111 ~ ÇaD-.-.u plp 
eser .-.. yıcı -~r 7uana 1.---ken akalanmıfbr. 
gemiler varsa. ~ J 

&.-adola ve Rumeli fenerleri ============= 
ftll hangi bir Jerİlle tlemirliyemez. ile llesarbunıu isk~ ve Macar- u_ --a. .__ hareket eden 

bumu arasındaki sabadır. .uu ı-e- - .. 
Gemiler, bu iki sahada seyri- gemi sharisi ftJ8 ~-men-

--~ · 1m---•- ..... ...:ı- • · mm olduğu aceata Jaaldnnda ce• .aere aıam o illlliUl ,... ._ mn ;;f hiildimler tatbik ahnmutkla 
almadan demirliyebilirler. Ancak L--L--, palamarla bağh olduan 
demirledikten sonra demirledik- ucnlUa' -- e-

leri yeri hemen Liman Reisliğine yerden lrallnnam için kendisine 
haber vereceklerdir. yapılan tebliğleri dinlemiyenler, 

Liman Reisliğince kaldınlarak, 
Gemiler., kaptan veya acenta- gösterilecek yere demirlettirilir 

lan Liman Reisliğinden izlıi ve ve bunun için verilecek kılavuz 
talimat almadıkça, yukarıda hu- ve romorkör m....& aynca tah-
dutlarıi gösterilen ıerbest demir sil edilir. · 
yerler mhtesna olmak iizere, Gemiler Galata limanı ile iç 
limamn diğer kısımlarına giremez; limanda yer yoba 1er açDasmı 
nhtımlara JWplMZ, fAIDaDdı- beklemek için dJI &manda belı-
raya bağlıyamu ve limanın her- liyeceklerdir. 

Süngercilik 
fstihsalit Seneden Seneye 

Azalmıya Başlach 
Bahkçıhk Enatit6sG, &ıibnlb

deki loş mevsiminden itibaren 
Jmi Ye tumullii bir faaliyet dev
resine baf'a•ı o.lacaldır. 

Bir buçuk aydan beri Gökabat, 
llarmaıis, Bodnm ve Göllük an
lerinde balıkcıhk gemisi ile dn-

ger ve balık tetkibb yapan mlıte
hassu Dr. Simson EylüJ nihayet
lerine doğru işlerini bitia ere'k 
şehrimize avdet edecektir. . 

Son üç sene içinde lllnger 
ilıracabnm çok büyük bir teaezziil 
göstermesi, ba meaelenin ehem
miyetle ııuan itibara ahnmasım 
davet etmiş ve mütehus11 M. 
SimaotJ bilhassa sUnger isllh ve 
ilaracile ağ'rafmıya baflilmıştır. 

Y aptlao bir inaüitiğe gire 
1930 cİIL 9998 kilo .. ...... 
ihracab 931 de 19403 l&ite>Ja ,p1t.: 
mış, -fakrt 932 de ise bu mikdar 
5642 kiloya dütmüttilr. · 

Aradaki t.ljük farlan 1ebebi 
iae bqka milletlere 8lelllUp albi
gercilerin kara alanauzda çabt
malarma müsaade edilmesidir. 

Akdenizde sünger ve balık 
tetkı1cati1e uğraşan mütehassıs M. 
SimMD'un alikadarlara göndermiş 
olduğu malilmata göre Akdenizin 
en mükemmel süngerleri bizim 
mmtakalaımmda bulumaaktadır • . 
Buna rağmen ban sünıerciler bu 
ticareti pek ucuz bir &atla deniz 
üzerinde yapmakta ve istihsalih
mızı başkalarına kaptumakta
dnlar. 

Vapurda Bir Hırsız 
Fuat isalliııde biri Galata nh

bmında bulunan Adnan Yapara· 
na girerek vapur sahibi Naim Be
yin gömlek, pantalon ve sairesini 
çalarak ka~rken yakalanmlflır. 

Bir Hırsızllk iddiası 
Balmköyde lmlweci Halil lb

rahim Ef. i..m.ade biri karakola 
miiracaatla berber KAmn tarafm
dan çekmecesinden 10 lirumuı 
çalınchğmı iddia ...... Kmm 
yakalannup r. 

Afmtoı t-9 

·aünin Tarllıl 

Kumarbazlara Kar· 
şı Mücadele •. 

Ha.bu aldıpauza g&e Emniyet 
•tllrlltü tehıimizia môtelif semt• 
lerinde kumar oynatan kahvecileri 
tidtletle takip etmektedir. Ba takip bil..... ıoa ____.... Pfdetlen· 
dlrilmlftir. ·B. .....tle .. lıntmarha
neler tammnen meydau çıkarılarak 
bau aafdllein so,..._.-lanna meydan 
Yerilmiyeceltir. 

Terkoa Meaeleal 
Belediye terkoa auyunua çoğaltıl

- ftiae ehentlllİyet ftlmeldedir. 
Terkos borulanoın bir kısmı değişti
rDmittir. Bir kmm bonalu da ıu 
rünlerde detiftirilerek telıre bol su 
temin edilecektir. 

88J'pll Geliyor 
Enelld .- Ye diln tehrimiae 

...... t.rikile "JJ.. kafileleri gel
-., taı6i Jel'illrl aez-illenlir. Ya
na ela lıir -.-.... ..,, ... pleceldir. 
&maun.la beraba t. Mne .ıen _,. 
yah miktar1D1D ı•• seneye nazann 
daha u olclup ..ıa,.Jmqtu. 

lmnlrtle 9 E,tGI Pane,ırı 
şehriwbcleld fUrika Ye miieue

..ı.nlea birçolılan bmude 9 eylUWe 
açılacak paaaJll'll iftink etmiye b.
rar ftnlitla, paaaJDda timdiden yer 
kiralamqlanln-. 

Blslldet Keza .. 
Kmltoprakta llazaffer Um.inde bir 

çocafun binditi hWldet 13 yq1ada 
Emi• iamincle bir pc1lja prpm:ak 
yaralamı ıtır. 

Galata Yolcu Salonu 
Gümrük muhafaza umum kuman

danlığı Galatadaki yolcu salonuau 
tamiJ.. ettirmiye bru vennlftir. Ta
mirata yakında bqlanaealr, ır6r'atle 
WtiriJeceldir. 

ikmal ........ n .. n 
-.seJariiaia oriam~ we liael_. 

~Le ~yt ve kabulü muamelelerine 
ltŞRt&ımLalftıi'.._ l!kt 97 ,_._..da •
mal imtihanluma bq1-eaktır. Bu 
aeae talebelerin mektepliz kalmama· 
lanna dikkat edilecektir. 

işçi Ar•••Jor 
Kayserideki ta11are fabrikuına 

lfçl ahnacakbr. Altnaetrlr ifPler tor• 
aaa Ye tea91Jıied elraktı~. Şim~ 
28 t.eariyeci ve ..._ to .... a~a . i1ç .-
ranıoza ihtiyaç ltafundafta l:Jlldirllmlt· 
tir. Talip olanlar imtilum edilmek 
auretile ahnacaldarcbr. 

Kolu Klrllcb 
Ahırkapı iskelesinde hamal 

Niyazi bir diiğüıı evine götürmek
te alcluğu kalası arkasından in
dirmekte iken orada bulunan bet 
yaşında lbrabim isminde ~ir ço
cuğa ç...,...., anllMm•ı kolu
nu Jmn.ottır. 

Halkevinde 
Faaliyet 

l.taaW Halkevi önümüzdeki lat. 
.. vsimi için gençler an.mıda fa7d .. 
toplantılar hazırlamayı dütünmekte
dir. Bu toplanblarcla mahtelif mevu
lar miinakata edilmek Rretile geaç
ler aramada fikir hareketlerine fırsat 
YerDmit olacaktır. Bu hususta bir 
program tana.. edilecek&. A,nca 
haftaaıa. ...,,._. gGaleriacle kon.er• 
ler de tertip olunaeakbr. 

Dfter taraftan HalkeYi lriitüpane
...... de zeaginleftirilmnble lilzna 
Jlriilmüıtür. 

lı~S~o~n~R~o~s~ta~n~ın~~R~e::s:.:ı·m::l::i~H:_=.:llc:::a~~rg~e::.:s::i:_: ------=R~a=%1=ar=--=O::la=H==as=an==B=·=D:i::g=o=rKı=i ::= 

- Alll•fbk Ha- 1 Ha11r Be1 - Ola.. Ola -- ı ...... 
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r •• er n 
Milletlerin 
Anlaşması 

Mümkün Mü? -Y tızon: LloyJ Georgt1 
Sabık İngiliz Ba,veklll 

MiaterLloyd George Londra kon
feransının uğradığı muvaffaki
yetsizlikten ıonra Şayanı dik· 
katblr makale yazmıştır. Mü
him kısımlarını naklediyoruz: 

"Bütün bu konferans-kendisi de 
en kötü şekilde aldandığı halde· 
bir aldatmaca oldu. Ben, bugün
kü şartlar içinde, bu toplantının 
tasavvur edilebilmiş olmasına bile 
akıl erdiremedim. Filvaki, bir ne-
vi panayir ve pazar mültezimi 
olan M. Mac Donald'dan başka 
kimse bu işe ehemmiyet vermiyor· 
du. M. Mac Donald'ın mültezim-
liği de alıp satacak bir malı 
olduğundan değil, pazarlık elbise-
lerini giyip kocaman bir ata bi
nerek eğerin üzerinden komşula
rına, zamanla şahıslar hakkındaki 
düşüncelerini söylemeği sevme· 
sindendir. Bu esnada çiftliğinin 
idaresini kahyalarına bırakmıştır. 
Fakat bu toplantıları yapmak 
üzere 66 çiftlikten bir sürü ehem-
miyetli adamları da işlerinin ba
fmdan çekip almak isteyince, 
mesele ciddiyet kesbetmiştir. Ba
ri teklif edeceği sarih ve diğer
lerince kabule layik bU-. düşüncesi 
olsaydı zahmete değerdi. 

Bu konferans dolayısile insan
lığın kendini tebrik edeceği bir 
nokta vardır. Bu da konferansın 
tam, elle tutulacak, inkarı kabil 
olamıyacak muvaffakiyetsizliğidir. 

Sonbaharda yeni bir konfe
rans olacak mı 1 Samimi olarak 
temenni ederim ki olmıyacaktır. 
Yahut, o zamana kadar ıerait büs
bütün değişsin. Böyle bir değişik
lik olmadıkça, milletlerin yine ubü· 
yü ,, yapılıp, beynelmilel bir uzlaı
ma maksldile yeni bir teşebbOse 
düştükten sonra milletler sonbahar
da neyin üzerinde uzlaşacaklardır? 
Muvaff akiyetsizliğe düştükten son
ra kapanan bir konferans, ara-

Resimli Makale 

Her memleketin kendine 2'Öre 
vaıati bir hayat hududu vardır. 
Medeni memleketlerde vaaati bayat 
55, Balkan memleketlerinde 40, 2'eri 
memleketlerde otuzdur. 

SON PO,ITA 

Bu vaaat yqın ü.tüne çıkanlar 
kendilerini bahtiyar sayarlar. Çilnkü 
vaaati hayat hududunu aım•k huıuıi 
bir itina ve kabiliyete delilet eder. 

aKırk Yaş g 

Bizde hayat vasatili 40 ya~hr. 40 
yaıım geçen adam maddeten bile ol
maaa, manen kendini ölmüt aayar. 
Çünkil hayatiyetini kaybeder ve ihti
yarlık eıerleri röıterir, Marifet, ölün· 
ciye kadar genç kalmasını bil· 
mektir. 

SON TELGRAF HABERLERİ 

Ya ovada Mühim Meselelerin 
Konuşulacağı aber veriliyor 
Boğazlar Meselesi De Görüşülecek 
Atina, 19 (Hususi) - Başvekil M. Çaldaris ile de bazı siyasi ehemmiyeti açıktan açığa ifade 

hariciye, maliye ve ikbsat na:ıırlannın Ankaraya edilmektedir. 
yapacakları seyahatten alınması muhtemel olan İsmet Paıa Ankaraya dönd kten sonra Romanya 
siyas~ neticeler üzerinde ehemmiyetle durulmaktadır. Hariciye nazırı M. Titülesko oun Ankaraya yapa· 

Bıll•ssa şimdiki halde Yunanistanın en kuvvetli cağı seyahatte de Balkanlan alakadar eden ciddi 
muhalefet reisi olan M. Venizelosun da fU günlerde meselelerin mükaleme mevzuu olacağı haber 
Yalovaya gitmeye karar vermesi bu ehemmiyeti verilmektedir. 
artırmaktadır. Bu mükalemeler etrafında boğazlar meseJesi· 

Siyasi mahafilde, Yalovada Türk ve Yunan nin de mevzuubahs olacağı Romanya mahafilinden 
devlet adamlan arasmda cereyan edecek mükile- ahnan haberleri meyanındadır. 
melerin mühim siyasi meseleler ile alakadar olduğu Bu karşılıkla ziyaretler arasinda bilhassa Yalo· 
temin edilmektedir. vada cereyan edecek olan ~örüımeler ehemmiyetle 

Bundaı_ı başka Türkiye Baıvekili İsmet Pqanm kaydedilmekte, Balkanlar ve Avrupa sulbü için 
eylôl sonlarına doğru Sofyaya yapacatı •eyahatin çok faydalı neticeler alınacağı ifade olunmaktadır. 

S.yfa J 

r 
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Gagrimübadiller 
Kongresi 

•-------- E. ' 
Masal defineler peşinde, dağ-

ları taşlart kazmalıyan köylüleri 
çiftliklerinde çabıhrmış olan 
gayrimübadiller yine bir kongre 
halinde toplanıyorlar ... 

Servetlerini, ocaklarını uzak
Jarda bırakarak ana toprağa 
dönen vatandaşların kendi mese
lelerini, iyice halledip toplu dilek
lerle ortaya çıkmalarını on sene
dir bekliyoruz. 

On senedir, kararsız yaşıyan 
mübadil ailelerinin acılarım 
dinledik. 

Çocuklarmi bırakhklan ae .... 
vete göre mekteplere vermek 
için bekleten mübadillerin okuya• 
mamış delikanlılanna hergftn ko-
misyon kapılarında raatlıyoruz. 

Hasta evlitlannın bir konsül
tasyonuna bütün bonolannı feda 
eden anaların perişan halleri 
yüreğimize işledi... 

Hala, aralarında anlatıp, ma
kul ve olabilir tekliflerle hüku
mete müracaat edemediler. Hali, 
T epedelenli Ali Paıanın hazine
sini bulmak için göl kurutanların 
hayalile avunuyorlar •• 

Ailelerine, rüyada görUlmüt 
defineleri miras bırakan ağalann 
bugüne kadar kazdırdıkları top
raklarla bir memleket kurulurdu. 

Ayrıldıklan yerlerde gizli kal
mış hazine masallarile eğlenen 
gayrimübadillerin bugünkü vazi
yetleri, hakikati olduğundan daha 
acı görecek haldedir. 

Onun için; 
Bari bu ·seferki kongrede 

adamakıU. anlaşıp, meramlarmı 
tesbit edebilseler:de onların da 
bizim de ııtırabımız dinse... diyo-
rum ••. 

larında iyi münasebetleri ida
me etmeleri zaruri olan devlet
ler nezdinde anlaşmamazlıklar, it
hamlar ve suiniyetler meydana 

M. Litvinof ı Gazi Hz. Bulgaristan'da Mısır Heyeti 
Troçki Yoldaşın Affı Za- Reisicumhur Hz. dün Boğazda Yeniden Seksen Komünist Şehrimizde 
manı Gelmedig" ini Söyliyor Kavaklara kadar bir gezinti yapıp Yak alandı M·ı f' l · • e· k G .. 

d t buyur ı d S f 18 (A A) G b 
ı a ır erımız ır aç un 

Fransada tedavi edilmekte saraya av e muş ar ır. 0 ya, · - a ro• S A k • 
getirir. Konferansa iştirak eden 
memleketlerin gazetelerini gözden 

1 geçirmek, bizi meşgul eden hidi
lsede, bunun ne dereceye kadar 
doğru olduğunu gösterir. Millet· 
lerin her birince takip olunan 

tsiyasetin şimdi geniş ölçüde her· 
&hangi beynelmilel itilafa im-
kan bırakmadığını samimiyetle 
teslim etmeleri ve kendilerince 
en münasip sayılan usullerle bah
çelerini ekip biçmek istemeleri 
çok daha iyi olur. 

Bir zaman gelip milletlerin hepsi 
anlıyacaklardır ki bu istikamette 
herhangi bir şey yapılabilmesi 
için bir hat vardır. O vakit, bun
lar, iktısadi milliyetçiliğe tahmil 
edilecek tahdidat esasları üzerin
den müzakere ve teşriki mesaiye 
şitap edeceklerdir. Fakat 0 gün
ler gelinciye kadar yeni bir cihan 
konferansının müessirliği hakkın
da hiçbir ümit besliyemem.,, 

M. Venizelos 'a 
Yine Mi Süikast? 

bulunan sabık Sovyet Hariciye s. 1 vada b?r sanayi merkezinde gayri on~a n araya ~ıdecek 
Komiseri M. Troçki kalp hasta- porcuıarımız kanuni komünist fırkasını yeniden Dun Mısırdan Türkiyeye gii .. 

lığından muztarip bulunmakta ve varın Sabah teşkile ait bir teşebbüs meydana zide bir mis•!ir heyeti gelmiştir. 
Rusya'ya avdet arzusunu izhar .l • çıkarılmıştır. Heyet Mısır Ayan Azasından ba-
etmektedir. Fakat M. Litvinof Gelı·gorlar Zabıta kanuna uygunsz birçok zılarile Mısırın en yüksek doktor 

risale ve gazetelerle muhaberatta ve gazetecilerinden müteşekkil-
Troçki yoldaşın affı zamanının Rusyada bulunan sporcuları- kullanılan bir şifre meydana çı- dir. Misafir Heyetin başında Mı-
gelmediğini söylemiştir. mız yarın sabah geleceklerdir. karmış, 80 kişi tevkif edilmiştir. sırin en çok tanınmıı simalann-

Dün kü Zelzeleler Bu teahhürün sebebi sporcuları- fı.kret J. htı•falı· dan Ali İbrahim Paşa bulunmak-
mızı getiren vapurun geç hare- tadır. 

Dün saat 14,50 de şehrimizde ket etmesidir. S~orcularımız yarın Bugün büyük şair Tevfik Fik- Heyette bulunan diğer zevat 
pek hafif hissedilen bir zelzele sabaha karşı lımanımıza gelmiş 
olmuştur. Ayni zelzelenin İzmir- bulunacaklardır. retin ölümünün l 9uncu yıl dönü- şunlardır: 
de de hissedildiği haber veril- Sporculara riyQı;et eden Cev- müdür. Bu münasebetle Eyüpteki Doktor Süleyman Azmi, Ali 
mektedir, det Kerim Bey Rusyadan ayrt· mezarmda Eyüp Gençler mah- Tevfik Şoşe, Mehmet Halil Ab-

İzmir 18 ( Hususi ) - Saat hrken matbuata vukubulan beya· fili tarafında bir ihtifal tertip dülhalik, gazetecilerden Aşil Say• 
14,5 da şiddetli, fakat devamsız natında gösterilen hüsnükabulden edilmiştır. kal, Fuat Sarraf, Leon Kohen, 
bir zelzele olmuştur, hasarat ve fevkalade mütehassis kaldıklarım • Edgar Cellat M. A. Hamza Bey-
nüfusça zayiat yoktur. söylemiştir. Tkı• LJagdudun lerle diğer birkaç zevatbr. 

1. ~ fl ~ Misafirlerimiz Vilayet, Belediye 
Fi/isfine Irak Polis Müdürü v kl ve Matbuat cemiyeti mamma kar-

Şehrimizde .1 ap f l ar l şılanmışlardır. Heyet azaları Tür-
M u seV l Akını Irak Polis Müdürü Abdullah Eşme, (Hususi) - Kazamızm kiyeye geldiklerinden dolayı çok 

Kudüs, (Hususi) - Son gün
lerde Filistine müthiş bir Yahudi 
akını başlamıştır. Şimdiye kadar 
Filistine gelen Alman Y ahudile
rinin miktarı 50 bini geçmektedir. 

Buraya gelenlerin verdikleri 

Avni ve Irak ınuhakemat müdürü Manavlı köyünde bir haydutluk memnun olduklarını söylemişlerdir. 
Nazi Raıit Beyler dün şehrimize vak'ası olmuştur. Manavb kö- Misafirlerimiz şehrimizde 6 
gelmişlerdir. Burada kaldıkları yünden Ayşe Hanımın evine gün kaldıktan sonra Ankaraya 
müddet zarfında polis teşkilatı· geceleyin iki silahlı adam girmiı, gidecekler, orada da birkaç giin 
mızı tetkik edeceklerdir. mevcut para ve mücevheratiJe kaldıktan sonra Mıstra avdet 

aşyaları gasbederek kaçmı'1ardır. edeceklerdir. · -
Atina,18 (Hususi ) - Londra- malumata göre, önümüzdeki ay· 

dan Paris'e gelen M. Venizelos'un lar içinde Almanyadan 400,000 

Yahudi daha hicret etmiye karar 
vermişlerdir. 

Zabıta kuvvetleri · •aydutlarm 
takibine çıkmıştır. Bulgar Nazırları 

Varnaga Pariste kalacağı birkaç gün zar- ( 
fında bir suikaste uğrıyacağı hak-
kında bir şayia çıkmıştır. Bu şa-
yia üzerine Fransız zabıtası ter
tibat almıştır. 

-
Döndüler 

. 
JSTER iNANMA! /NAN 

Belediye dilencileri toplamıya, daha doğrusu şehir Alakadar belediye memurları s.on g~nl~rde ~i~e ha- Üç gündenberi şehrimizde bu-
içinde dilenciliği ortadan kaldırmıya birkaç defa karar rekete geçtiler ve yakaladıkları dılencılerı Darulaceze- l B , Z 

S 1 ye göodermiye başladılar. Garibi şu ki bu dilenciler- unan ulgarista nın iraat nazın 
uryeli zciler verdi. Bu kararlar ilk günlerde ciddi şekilde tatbik b k M. Maroviyef, Ticaret nazın M. 

- S · L··b 1 29 edilmiye başlandı ve dilenciler her taraftan toplanarak den birçoğunun üzerinde ehemmiyetlice ir ye un tu-
urıye ve u nan ı izci tan albn liralar çıkıyor. '!akip m~s.rafl~rı k_endilerinden Kiçef ve Nafaa nazın M. Dimof 

dün şehrimize gelmişlerdir. Bu Darülacezeye gönderildi. Fakat aradan birkaç hafta alınmayınca dilencilik mucadelesmın ıstenileıı faydayı dün Bulgar bandıralı Burgaz va-
sabah Taksim abidesine çelenk geçince tatbikahn gevşediği görüldü ve görülmektedir. vereceğine, purile Varnaya gitmişlerdir. 

koyacak olan misafir izciler pa- J J / / NM AI Nazırlar kısa bir tatil müd-
zartesi giinü Halep tarikile mem· S TER NAN S TER NA detin den istifade ederek tenezzüh 
leketlerine avdet edeceklerdir. L------------------·-------------------------J maksadile şehrimize gelmişlerdi. 
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Aydında Yaşa
mak Ucuz, Fakat 
Zevksizdir 

Aydında bilhassa memurin 
tabakasımn hiç gelmesini isteme
diği bir gün varsa o da cumadır. 
Çünkü Aydıada istirahat edecek 
baş dinliyecek, nezih bir eğlence 
yeri yoktur. Memur uzun bir giinli 
wde oturup çile doldurmakla 
geçirmektense vazifesi başında 
~ahşmağı tercih etmektedir. 

Pınarbaşı, T opyatağı, ve Telli
dede denilen ufak mesire yerleri 
var ise de bunlar ihtiyacı kartı
lamamaktaclır. 

Pmarbqı denilen ve büttbı 
Aydm ha'kmm çeşme sularına 
aazaru niabetea iyi m ihtiyacmı 
temin eden ve phre daha yakın 
bnhman meare cama olunca bn
tlD kırmw peflemalh kadmlarla 
dolmakta iaaaaa zevk yerine ıa
brap vermektedir. 

Şehrin yegine eğlence yeri 
Belediye tarafından yapılan 

parktır. Her llDlf halk burada 
obıruyor. Bu park heniz yeni 
ppılmıf olma1ma rağmen yeşil
likleri, ldlçük ağaçlan, çiçekleri 
Ye ldiçiik havmu ile buramn 
qağı yukan bahçe ihtiyacım 
temin etmektedir. 

HalkeYi tarafından vücude 
setirilmekte olan tehir bando 
takımı da geceli gindtidü çahşa
nk denlerine devam etmektedir. 
Geaçlar pek Jakmda Aydında 
halkan muaild ihtiyacım temin 
edeceklerdir. 

Halkevi mema ihtiyacım da 
auan clikkal:e alarak mira w....... yaamda bir slaema 
n tiyatro binuı İllfa81Da bq
lamıı iae de İDfllAt hemedeue 
1anda kalllllfbr. Ayclmın yegiQe 
buausiyeti her laafta kurulan bl
Jlk puandır. 

Aydm halla harada bitin 
ihtiyacını temin etmektedir. Civar 
k&Jlerdea gefen k6ylftler yağ ve 
~ utnuya mahsus a111 
IDahallerde daha bir gün evvel yer 
hazırlarlar. Burada kaymak yağın 
(tereyaiı) okkası SS kuruıtan 60 
kurup kadardır. Yumurtanın 
28 - !O tanesi 20 kdl'Uflur. En 
iJi armuchm okkuı yiiz para ile 
het karat arasındadır. 30 - 40 
okkalık bir merkep yükü kömlr 
50 - 60 kurup almabilir. 

Burada bet kişiden mürekkep 
,bir aile ev kirası hariç olmak 
&zere ayda 20 lira ile geçinebilir. 

Gaz ve teker pahalıdır. Gazin 
okkası 65 - 70 kurut aı"Bsmda
dır. Burada ev kiralan da paha
Jıdır. 4 odalı bir evin ayhk ican 
'25 - 30 lira arasındadır. -H.C. 

Zafranbolu' da 
Bir Tüccarımız Yab Mek· 

tebi Y apbnyor 
Zafraubola ( Huaui ) - Yeni 

kaymak•• lhaan Bey Maarif ha
reketlerini pyanı dikkat bir 
alika ile takip etmekte ve kaza 

millhakatında maarifin inkipfı 
çın takdire değer meni sarfet-

ektedir. 
Demirciler, Cerciler, bbarit, 

1HacılarobaS1, Alıar, Karapınar, 
)Karaağaç, KadıyükO köylerinde 
Maar:fin kabul ettiği son plin 
;dahilinde birer mektep iaşuı ta
karrür etmiştir. Yörük k6yünde de 
tecrübe mahiyetinde olarak bir 
,yab evi yapılacakbr. Bu pansi
yonun inşa masrafıııı İstanbul 
tüccarlarında Yürüklü Sekbanoğlu 
Ahrnc~t Bey deruhte etmiştir. 

Badema köy muhtarlan da okur 
yazarlardan int hap edilecek 
b mlara malüm atlı köy katipleri 
terfik olunacaktır. 

MEMLEKET HABERLERİ 

Aydında Eski Eserler 
T ralisHarabelerindeHafriyat Yapılırsa 

Birçok Eserler Bulunacak 
Aydm (Huıu

ıi) - Namı ka
dimi Tralis olan 
bu tehir; pek 
eski zamanlarda 
Topyatajı deni
len, bugünkli 
Zeytinlik mev
kiinin yerinde 
imiı. Şehrin ha
nbeleri elyevm 
mevcuttur. Bu 
harabelerin için• 
de en meşhuru 
Üçg6z ıarayıdır. 
Üçglz sarayı 
kmluıu ulida 
Romalılana elin• 
de bulunmuı, bilihare Yunanlı .. 
lara geçmiştir. 

Janyenlerin 1zmir sahillerine 
malik oldukları zamanlardan son
ra ve Romalıların inluraza yüz 
tuttuklan devirlerde Bergamada 
bir Bergama kırallığı mevcut idi. 
Bu kıraliyet buralara kadar sark
mış olacak ki, Bergama Kıralı 
Atalin urayı olarak gijsterilen 
bu yerde aynca bir kütüphane 

Rize' de 
Peştemalcılık 
San'ati 

Çonıh (Hususi) - Burada 
peştemal ticaretile mqgul yirmi
den fazla ttlccar vardır. Ba tüc
carlarm elliclea ilçylze kadar 
peştemal dokuyan te-ıpbı vardır. 
Tilccarlar tezgilıalara petta•a
lın ipliğini okka ile teslim eder. 
Buna mukabil, aldığı peştemah da 
okka ile ahr. Böyle oldup için 
itin içine bir güna hile kanpmaz. 

Her tezglh itçiai ayda otuz 
lira kadar bir kir temin eder. 
Memleket ucuzluk oldağu içia bu 
otu lira, bet nüfuslu bir aileyi 
pek g&zel geçindirebilir. Rizeli
ler bu pqtemalcalık aan'atmı 
Trabzonlulardan almıtlar ft fakat 
son zamanlarda onlan geçmifler· 
dir. 

Buradan pek çok yerlere pef"' 

temal aevkiyab yapılmakta Ye 

bu yfizdea. memlekete 200,000 
lin kadar bir para girmektedir. 

Peştemallann iplikleri ele Ada· 
nadan gelme yerli mallandır. 
Yalnız erbap boyaca yoktur. Bu
nun için b~nlan &rtlnen kadm
lann elbiseleri fena halde boyan
maktadır. 

A't'nlpadan ve billua lngil
tereden memleketimize ithal edi-
len sabit boyalı pqtemal iplikleri 
ile dokunan peştemdar daha 
nefis olmaktadır. Biraz pahahca
dır. 

Bir Baba 
Nikahlamak istediği Ovey 
Kızı Tarafından Vuruldu 

Düzce (Hususi) - Nasraddın 
mahallesinde oturan Kanlı 
Hasan Dvey kızı tarafın-
dan bıçakla ağır. surette 
yaralanlDJfbr. Hadisenin sebebi 
Hasamn bu kızm annesi ile evli 
olmasına rağmen kızı da almak 
istemesidir. Hasan tedavi albna 
alınmış, kız adliyeye telim olun
muştur. 

J'rwlia lıeıwhhlrl 
ve bir tiyatro ile, hamam vesair 
bina harabeleri de milşabede 
olunmaktadır. 

En son olarak Selçukilere in
tikal eden bu yerlerde Selçuk 
uarma tesadüf edilememelttedir. 
Sultan Yıldırım zamamnda yani 
hicretten 802 sene sonra Aydm 
vilayeti Osmanlı memaliki aıra-
11Da geçmiş ve o zamandanberi 
imar g&rerek Güzel Htsar namını 

muhittir. 

at••fhr. Memle
ket e.Jdden fimdiki 
Topyatağı denilen 

· mahalde iken 
Aydan oğullann-

dan Mehmet Bey 
zamanında bnynk 
bir yaugm ee
çirerek tam ... 

yanmış ve top-
1atağından aşa

lıJa indirilmiştir. 
Aydm: Aun 

atika hafriyabnda 

bayii kıymetli 

uar çıkarmıf bir 

1902 trihincle mllzehane mtı
dlrii Hamdi Beyin kadim Tralia 
harabelerinde yapbrdığı hafriyat 
neticesinde Ventıs ma budunun 
yalmz bir kolu eksik olduğa halde 
bulunmuı ve kıymetli heykel 
müzeye nakledilmİftir. 

Bundan başka Apollon gibi 
büyük mabiıtlann da heykelleri 
çıkanlmış mlzeye 1evkedilmittir. 

Gelibolu Hükiimet Konağını 
Halk Satın Alıyor 

Gelllol.4n Wr .......,. 
Gelibolu, (Hususi) - Geh"boluda hükimetin · İfl-1 eltili • ma 

ortamektep için halk tarafında• maarif namına utın aham dda 
olduğwıdan birçok daireler yer aramıya başladılar kasabamr ate
line beri.sine dajılacak olan bu daireler pek mütefenik bir ' uiyet 
alacaktır. 

Düzce'de 
Bir Cinayet Maznunu 
Yaralı Olarak Yakalandı 

Dtlzce, (Husmd) - Akçephir 
nahiyesine tabi Balath klylnclea 
olup mrkattm ve cina7etten auç• 
lu Ahmet Bey İ81DİDdeki adam 
uzun zamandanberi arandıjl hal· 
de bulunamıyordu. 

Geçenlerde Ahmet Bey Mm
tafa iaimli bir arkadaşı De tarla
da çahprken Dd meçhul plnala 
kavgaya tutupauf, neticede Ah
met Bey sol elinden, arkadqı 
Mustafa da sağ topoğundan ya
nlanmıştır. 

Bu vak'a üzerine jandarmalar 
Ahmet Beyin izini bulmuşlar ve 
yakalamıtlarcfır. Ahmet Bey 
Bolu Müddeiumumiliği tarafından 
da bir cinayet meselesinden do
laya aranmaktadD'. 

Koyun 1'1caretl 
Tekirdağ (Hususi) - iatubul 

piyasasımn iyi olduğunu anhyan 
koyun tüccarlan bir buçuk ay
danbtri koyun 11evlriyab y8J>fn'k
tadular. 

Adapazan· nda 
Pancar Zeriyab için Ha

zırlık Bafladı 
Adapaza~ (Huausi) - Eaki

tehirde inşa edilen teker fabrika
ıına verilmek üzere kasabanmcla 
16,000 dönüm mıktumcla paacar 
ekilmesine mtısaade verilmiftir. 
Muhitimiz bu mahaull ~e 
pek mluittir. 

Yapılan tahlile gire kasaba
mızda yetiıen pancarlardan %18 
randman almm•p. Ba it için 
tayin edilen memurlar kiylerde 
dolaşmakta ve zürra ile mukave
leler J&pmaktadar. 

Ozum Piyan•• 
Tekirclai (Hamsi)- Bu tene

ki llzllm mabsuUi piyaaaya çıka
nlmıt 7e muamele ıöımiye baş
lamıfbr. Ozümün okkası on beş 
kuruşa kadar satılmaktadır. Mah
ml iyidir. 

Hayrabolu'da Gençler BlrllAI 
Hayrabolu (Hususi) - Bura

Cla ~ir Gellçler Birliği teşkil edil
miş, faaliyete batlamııtır. 

1 

1 
Mu$tilıahe 

Realitenin 
Sanate 
Girmesi 

, 

Narııllala At11 
Sanat mevzuunu ekseriya 

dinden, hazan da yanndan alır. 
Halin san' ate girmesi çok yeni 
bir hidisedir ; çiinkü hal değişti
rilmez, bize kendisini olduğu gibi 
kabul ettiren realitedir, realitenin 
olduğu gibi ifadesi ile ıtızellik 
JU&blabileceği kanaati ancak son 
umanlann eseridir. 

Bana bakıp da bugibıkü in
anların dünktilerden daha bah• 
tİJar, hillerinden daha mumun 
olduldan neticesini çıkarabiliriz. 
Vakıa bugtınldl insanlar kendi
lerini dnnkiilerden daha perişan 
gare,w, ujrachldan feliketlerin 
tarihte benzeri olmachtuu söylü
yor; fakat ıstırabın, fellketin de 
zevkini keşfetti. Başına gelen 
musibetlerin azametini aöyrerk(;n 
bile sesinde bir gur .. r 
edau var. Bugibı&n insanı, ıs
brabm zevkini tatmanın bir saa
det olduğu nisbette dnnnn insa
amdan bahtiyardır. 

Sonra yeni zamanlann insam 
alelide adamın da asilliğini keş
fetti ve yahut bu vehmi yarattı. 
insan oğlunun büyiiklüğünü bütün 
asırlar söylemiştir. Sofokles 1 bir 
tragediasında: "Dünyada insanı 
hayran edecek çok ıey vardır, 
fakat asıl hayran olunacak yine 
insandır" der. insanı tabiatin 
mı1ıveri saymak fikri yeni değil, 
billlds pek eski bir fikirdir. Yu
nanblann tannlan insan ıeklinde 
olduğu llibi Kitabı - Mukaddes 
de: "Allah İn&am kendi suretinde 
yarattı,,der. Hatti yeni zamanlann 
inam kenclili ile öbür mahlüklar 
........ c1a fark olmachğmı söy
lemeğe bafladı. Fakat bunu 
itiraf etmek eleminki iddiamı 
pıriltmez; çlnk& danla imanları· 
nm hapsi, insanı yükseltirken, 
tannlaştırırken onu aleladelikten 
çıkarmışlardır. Onlar insan oğul
lanmn btıytiklerini eserlerine 
mevzu ederler; tasvir e · . ~- · 
bilylklükler de ekseriya in z 
,eylerdir. Herakles vakıa bir 
insandır amma vakit geçirmek 
için Cebellüttarik boğazım açan 
bir insan... Halbuki bugün hiçbir 
barikulideliği olmıyaa iman sanat 
..enne girdi; battA barikulideliği 
olmachğl için beğenilmeğe başladı. 
Bunun içindir ki artık sanat bu
glnl, realiteyi kendine 111ev:ıu 
edinebildi. Bizim, yani yeni insan
lann eskilerinden başlıca listünlli· 
;tımüz, şiirsizliğin de pırını, 
alelideliğinde harikulidelijini an
hyabilmemizdir .. 

BuıOnDn l>Byilk sanatini halkın 
aahJamamaaınm sebebini belki 
banda aramtiıchr. insanın her 
tllrlü harikulidelikten mahrum 
olduğu zamaa bile yine alAka· 
babı olduğu, aoachlik bayatın da 
ıib- dolu olduju fikri henüz hal
ka ~r. Belki de hiç 
yasdamıyacaktır; çünkti yalnız 
Daclir bulunan şeyde, yalnız hari-
lnılAdede değil, her ıeyde güzel
lik sezmek ancak sanatkAnn 
harcu:hr; yahut ıimditik bize öyle 
gizüklyor. 

Sanat halkı alakadar etmek 
için ya yine iptidai hislere, yanilher· 
günkü hayabn haricinde güzellik, 
büyüklük aramağa dönecek; ya
hut halkı alelideye alakadar ola
cak kadar yükseltecektir. ikinci 
birinciden elbette ki zordur; fakat 
"modem" fikrin zaferi de ancak 
onunla kabildir. 
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BABİCI TBlılBArLAB 

Alman yanın 
Fransayı 
Bir ithamı 

• • 
ltalya ile Rusya Arasında 

Anvpa ai,...t haritam Gmmde s e· 1 f y 1 ~~~~~:ece~~y=e-::~: ;: ı·yasi ır ltı• a"' apı dı 
bir tarafını bütün menfaatleri ve men-
faat beraberi olan devletlerle birrıkte -----------

Fransa, cfipr tarafını da Almanya F k M h • • H •• M h 1 
te,kil ediyor. Bu cidalda Almanya a at a ıyetı enuz eç U 
yalnızdır, fakat duasuu kuVYetlendi-
ren bir takım ansarlar nrdır ki lnm· Roma 18 - So91et birliği ile J 
lar .ta harp SODa tak.U..tmclua ve ltalya arar.de 8yui mahiyette 
dibeıaiadea meauım kabnıyaa mi.ilet- b ._ 
lerdiı'. ir an..... JllP' .. için girişi-

EJdeki muabedelerle haldı ve hi- len mizalterdıer •iisait surette 
kim vaziyeti teyit oluaaa. Franaanm dey .. e.tJM•tedir. Yapılacak iti-
davuını fimcliye kadar za,uiataa lifa apı.I• içinde inrı•lanwa-
fe1'• harpten nvel Almenyada oldu- sı •wlrtemeldir. 
tu sibi Franaaa fS'lmm luwbiyHİBİD 
her hidüed.- latifatle ederek .aze Lnnlan.,_ 
karı9muacbr. Bu Uta bili de1'UI Rw 18 - lstefaai ajawa 
ediyorsa da Almaııyanm arka arka.J• bildiriyor: $oyyetlerle kalya ara-
aldığı &au kararlar mücadele kefui• anıda 9İyui mahiyette bir iti
nin Fransa lehine meJlefme.ual iatq lifılame akdi içi& yap} lta ela 
etinfttir. mizakereler aiait Wr ._. ;.;.... 

Yaltvcliler baklanda .... ......... d --
•aziyet, banan bqhca sebe•ldfr. e cereyan et•M,tir. itilim-em. 

Maamafih Alman clevletl, bqarmı- bugün imza edi1mai fi uldemeldir. 
ya alrtetmif pnindql daYamn ter- I 
ketmekten uzaktır. Şimdi d~ yeni l>ir ıfa[1'1Q 'J.a. 
iddia ile ortaya pkuak Frama. hillıi- '::I 

netini, garp medeniyetine ihanet etmek- ~f iıf'Jı;_C: 
le itham ediyor. Onu, Afrika zencile- ay 

ri 0e :ven• " meıu bir .-ıı ihd.una B:• E-acı·a ı 
çalıp gösteriyor ve bütün medeni .., C j • 

dünyaya bu hiyaneti parmakla gös- Napoli, 11 - Patewzwlan lnl-
tererek batınp ıoruyor: dirildiğine file cinnlaki kör 

• - Kendini kuvvetlendirmek ve lerden birinde •u&dna biri Jo.. 
Diıfu-. art....u i ... ~ ari bir mil-

Y" k=±k .m' deli bir "--ada 
letin ..-tı bir ...W. bifteterek melez _,,.. " -wg 
bil' ae9U ricude aetiraniae miiaaacle kama ile bj91wdeıiai ildliıaalif, 
edfleltilir mi?,, kayr- ile miftaiıli ajlr m-

• Alw•whk - F,.....ı. rette ,_ ' ı 'ft kaç ..... 

Hindistan 
İlıtil/ıli 
Ve Gandi 

Simla 18 - Bugün çıkarılan 
.resmi bir tebliğde deniyor ki: 

•· Hiikumet, sillhsrz itaatsiz
lik hareketine tepik yohmda her 
&11 faaliyette11 nzrepaeyi san 
a1c1ırm .. prtile Gaddiyi llemm 
sahıamiye hazır balumnwld.dır. 

Fransadt işsizler 
Paria 18 - ltsizlerin ım'ld:arı 

ıeçen haftaya mzaran bir miktar 
mluak m,m kitiJe · iftiı". 

.. 'iofgada 
Bir Suikast 

$afy. .. - ••iteti haiz 
aalaşılamı) an Lir phıs sabık 
Başvekil M. Çankofun üzerine 
doğru, evinden çıkacağı aıraq 
iki bomba fırlatıp atmıŞtıt. 

Hiç kimse yaralanmamıştır. 
Müteamz kaçmıya muvaffal 
olmutfur. 

lspanyıL~lla lımUaistfik 
Sa.il, 18 - Kom&ıistleıin 

pviDe mimde edilmemit ve 
ilıti.maline karp tedbirler alıa-

llUli*'· 

Dlakllerla Boaaaı 
F..delti Roman 

-------- Burhan Cehit ----· 48 --

Ahmet Rept fstan!taldaki ar
kadaşlarından ald.jı mektuplan 
dikkatle okuyor. Muntazaman 
gelen gazeteleri de takip edi
prda. 

S-- ifin ıece yalmak içia 

..... pldldij --- illtilap 
ef&rilti. Ka,- ıra,.,. Jalait-
aa mandıfl ..... ı.t.1ıa.ııt.: 
ıeJen pzet~ mekt.p ,...rilli 
~,Ol. Birer -- ..am,onta. 

Delikanlı bu seaaizlik içimle 
memlekete ait •berleri okurken 
a.ctiaioi i4'eta lstaabalda ZM

0 e 
., •. Obdap hoadimlen. U-
. claia laüeden alr• heyecaa P" 
p;yorcta. 

Alımet Rıftmıut .,. .. mek
tuba ODU fOk claş&ndlı dil. ffalri
bt, memlebtia s dmgcm ri
rtınen tu zamanında mı1'eti uyan
dıracak hiçbir yeni fallftket ya
palauyordu. 

Hükümet YBZiyeti. mulıafaza 
etmeyi kendisine politib edia· 
mitti. Bir ileri hareket. bir feuilik 
tefebltllall yoktu. 

Hükumet yalnız bir şey dtl
ş&tüyordu. Her yere kendine 
mensup insanfan yerleştümek Ye 

bu sayede mevkiini kuvvetlendir
mek. 

Cemiyet hayatında fertlerin 
bir kıJD1et ifade · ebuiyecekleriai 
bilmiyorludı. Bö) le inkılap ba
Jatında cemiyetin şuunma iıltika
mct •ermek lizawct... ile lı•diııa 

..... - ceıeyaalua ller -
- mftıeeiti ...... kaqa ... 

-· • .,_ amipte m.a.., 
a.m. bir 111 edMJ - h .... 

m J** mir ıw .. p hareketlerdi. 

Fransadaki Parlamento haya
tını pek yakından takibeden Ah
met Reşidin kafası büsbilfthr de
fipifti. o hr 111emebtim _... 
ye fubıı, •ae.r •miyetini b
hul ediyordu. Fakat bir ilıtifil 
neticesi it hapna gelen yeni 11&
k&metin erı yeni filôr cere1 ıat. 
rma g6re memleketteıiai haawtar 
........ t.lıayvrd& 

bıtilll •ııtıaı ~ ..ı. ~ 

Bo sene Peşte'de beynelmilel Macar izci kongresi topludL Bu toplantı
,. iştirakeden '2:1 milletin izci tefkilib Gödölö meydagmda naibi saltanat 
Amiral Hortinin huzurunda bir ıeami ~çit yapmıtlaıdır. Reanimiz, Fransız 
izeilerinio yemek yediklerini göstermektedir. 

Amerikada Buhran Vaziyeti 

fv1ahsul Fiatları Yüksel
mek istidadı Gösteriyor 

-* , 
Nft'jGik f8 - Zaltire --- lktıaa• ...ı..ıtilde, 1btt atıa-

lanmn ldlnil muamelelerinde daki buhranL vaziyetin g8n l"eç.-
tabff vaziyete doğru avdet tema- tikçe iyi bir safhaya intikal ede-
yGlleri aarülmittür. Buğday rıab ceğine ve Amerika milletinin 
beş sent kadar düttiikten sonra ima bir müddet sonra kısmen 
sekiz ıent' e kadar yükselmiş, refahlı bir vaziyete kavupcağma 
nihayet dibıldl kapanq fiabodaa dair ümitler izhar ediliyor. 
iki veya üç aent yüksek olarak 
kahnqbr. 

Diğer zahire piyasalarında da 
tereffli görtlhnfiştiir. Pamak fiab 
70 pl.V&D kadar yükselmittir. 

b yür&yüştü. Bu istikameti takip 
etmek lazımdı. 

Halbuki ittihat ve terakki bir· 
denbire muhafazakar olmUftu. 
Hatta meclisteki grupu bile mer
kez grupu halinde toplanıyordu. 

( Htıkümeti meşrutai meşrua ) 
mu hukulcu esasiye kitaplarında 
yerini bulamıyan Ahmet Reşit bu 
ı~ilde bir idarenin deYam ede
ceğinden tfipheliydi. 

Delikanlı memleket için daha 
radikal hareketleri 6mit ederken 
bbrına ltalyaa ~ea sıra
larında Paria'ten gelip geçen 
o çok .,.- fikirli erkim harp 
zabiti ..,...... 

Oıın 's Paıilte bldatı .... 
elet iciad" ..ıv+ı iJi _,., 1 
1an1a. V• Alalrt Rqit Tiirüye
.te pplecM leri Mıeketleria 

- fildr ~ birfetip 
w..ı pkQcle meydana pme. 
S1ndan ziyade şahsi nüfuzu ve 
kuvveti ile meydana çıkacak bir 
inlnMpçmm hamlesi ile yapılabi· 
leceğine eaindİ· 

o Ahmet Raf)g._ ... 
..... yasclait tekilde bir liberal 
fJrb te;' W ile .... affak olmak 

1 _.__.._...L.. 
ğp-' ---~-UL 

.. kere b&yle çak ileri 
,_.ır'm -Jdm çals•acak 
llir Mbıa lrrlne d!z a· • 

Eir Alimin Ölümü 
Paril, 18 - Fransız akade

mW azasından rahip Bremoa 
vefat eb:niftir. 

caktı. ltiyatlan ana~ri yıkacak 
bir fırka herkeain rahabm kaçı
racak bir kuvvet olacaktı. Omm 
için bu şekilde samimi bir mak· 
Atla ortaya çıkacak ileri fırkaya 
kup halk suuflan bigiae kala
caklardı. 

Belki, lttilıat ve T erakkidea 
nimet lııapamıyan bBD dalkavuk
lar yeni bir ümitle bu yeni kapıya 
kile yazılacakJarch. Fakat böyle 
bir fırkaıun esasen bu çeşit ıec.i
yaiz pralıuna kapılan kapalı 

olacakbr. 
Şu Jaalde yeni fikri, ileri laa-

kereti böyle proğramlı bir fırlmwl 
paf&l1llWJlA Bakla yekbı. Buna 
alla ola mmflarm alAka11nı Ye 
1evp.iai kmn""I lllifu ve kuv· 
vet ıehibi bir adam llUlftffak 
tllabilircli. Zata prlda en mu• 
bdda fiWırler bile nihayet ea 
mePur reiıleria, başbujlarm bi
mayeıillde ppyabilirc&. 

Ahmet Reşı1: memleketteki 
f11ka mtlcadelelerinin teklini, 
iktidar mevkündeki partinin mu
laaliflere kaqt aldığı vaziyeti an
ladakç.ı bayle fikir hareketlerinin 
filizlenip dalbudak salmasına im
kAn premiyordu. Halbuki Tnr
ıd,e, muasır siyasi teşekküllere 
MmiJebilmek içia çek acele et
.U,. medMırclıa. 

'r Gönül işleri 

Dedikodulara 
Kulak 
Vermeyin 

Yanar dağ imzalı okuyucuya: 

J 

Kız mademki on dokuz yaşıll" 
dadır. O halde artık serbestir. 
Babasını dinlemez. Beraberce 
Dikih dairesine gider, nikahlamr 
ve evlenirsiniz. Babası kızını bu 
hareketten menedemez ve size 
hiçbir ceza terettüp etmez. Y almz 
bu takdirde kız babasile ldisü,e
cektir. Bu nazik vaziyeti de aaı 
6nllnde bulundurmak Lizımcbr. 

Jf 
Sevdah Kemal Beye: 
Kızın nüfus kağıdım pyrimet

nı şekilde bilyültmek bnunea 
cezayı müstelzimdir. Bu hareketi 
taniye etmem. Çok seviyorsanız 
im rüflünü ispat edinceye kacm 
beklemiye mecburswıuL 

* uırır genç alacağı kızı amJI 

m ch1 ı her buaiıata tetkik ettik· 
ten ve evlenmesine mani teşkil 
edecek ldç bir ••hzur a&medik· 
ten aanra, muhitin lehte " ale,te 
yapbğı dedikoc:luya kulak asarak 
evleamesinde çekiııpa olmala 
acler?. Bilhama kızla fazla_..,.. 
tiktea ve tamami~ anlqtaktaa 
monra ba hareketi doğru ma
dur? •• ,. 

B. F. K. 
Değildir. Seven adam, dedi

kodu yapanlardan ziyade MYgill
IİDİn sözüne itimat eder. Muhit 
kıskanabilir, pireyi deYe yapa
bilir. Böyle şeylere ehemmiyet 
verilmez. 

* Ethem R. Beye: 
kilci" Lir renle bir imla bir 

mene yap.dddan monra onu bı
rakmak doğru eeğildir. Kızm 
ailesi haklıdır. Bunu vaktile dtı
şüneceküniz. T ehdiclin tabii far
dası yoktur amma, vicdamnar.a 
hesap vermiye çahfuuL 

• Aokarada Ali Şe•.ki Beye: 
Oğlum, bakalZlllll: Bu me1elecle 

babanı dinlemek ve tavaiyderial 
8JDeD tatbik etmek lillmcLr. 

HANIMTEVZE 

Ahmet Rqit (Paris) e o ka
dar abttı ki ODU eaki bir Pan.
lideıa ayırt etmiye imkln yoktu. 

F HDaazcayı bütiia ince ak
ualanna varmcıya kadar bir Pa
risli gibi konuşuyor ve y-.zıyordu. 

Adetleri, çal'f'M tara her 
şeysi muhite ayavennifti. 

Çalışıyor, okuyor. Para kaza
myordu. 

Ve her JU Grettama çizcliii 
program dairesinde areziyor, din
leniyordu. 

Artık havalar aoj'umafba • 
K11 geliyordu. 
Paria hariciae çıkmak imkinı 

kalmıyordu. 
Eıı SOD kır gezintisini V enaiJ1e 

bahçelerinde yaptılar. Soaba
banıı en güzel günlerinden bi
rinde küçllk bir kır lokanta•acla 
yemek .-Yedikten aonra Mria bir 
r&zgir Ye zaif bir g&net altmcla 
saatlerce boş kırlarda. orman!~ 
da gezdiler. 

Geç vakit dlnerlerken hua 
iyiden iyiye soi-11fla. 

Ahmet Reşit: 
- Zannederim artık kıriaıa 

çıkamayacağız. dedi. 
Genç im riqlrdan havala

nan etekleriai elerile Jekerek 
cevap verdi. 

( Aıkua ~- J 
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Bolivya ile 
Paraguvag 
Muharebesi 

Cenubi Amerika hükümet
Bir Türlü lerinden Bolivya 

Bitmek ile Paraguvay hü
kumetleri arasın-

Bi lm igor da Şako denilen 
büyük bir arazi parçasının aidi
yeti etrafında çıkan bir muhare
be, her geçen gün beklenmiyen 
bir şekil ahyor. Bundan evvel, 
bütün tahminler, muharebeyi Bo
livyanın kazanacağı etrafında 
idi. Çünkü Bolivya nüfusu daha 
büylik bir memleket olduğu ka· 
dar ordusu da Paraguvay'a nis
betle hem kuvvetli, hem de hazır· 
lıklı idi. Netice aksi çıktı. Para
guvaylılar, düşmanlannın taarruz
lanna muvaffakiyetle mut abele 
ettikten başka aynca mühim 
muvaffakiyetler de elde ettiler. 
Son gelen haberler, bu muvaffa· 
kiyetlerin daha geniş bir saha 
işgal etmek istidadında olduğunu 
gösteriyor. Çünkü Bolivyanın 
asli ahalisinden olan kırmızı deri
lilerd~n birkaç bin kişi orduya 
alınacaklarını haber alır almaz, 
Arjantin hududundaki Pilkomayo 
nehrine ablmış ve Arjantin ara• 
zisine iltica etmişlerdir. Bu kır
mızı derilileri bilhassa firar ettir
miye sebep, Şako yaylasının son 
derece soğuk olması imiş. Arjan
tin hudut mu hafızlan bu binlerce 
mülteciyi muhafaza albna almakla 
beraber hükumet merkezinden, 
haklarında yapılacak muameleye 
dair malumat istemişlerdir. Maa
mafih kırmızı derililer Paragu
vaylılara karşı muharebeye git-
memekte o kadar inat ve ısrar 
ediyorlarmıı ki eğer memleket
lerine iade edilecek olurlarsa 
ormanlara dalıp kaybolacaklarını 
söylüyorlarmış. Arjantin hükumeti 
elinde kalan bu binlerce mülteci 
ile pfırıp kalmıştır. 

• 
l:'ransada Bidel isminde bir 
C cambaz komşusunun kızile 
., lı • evlenmek istemiş. 
~eva ıre Kızm babasına 

Alda'Jmagın müracaat etmiş. 
Adam kızına danışmış, kız bu 
talebi reddetmiş. Çünkü cambaz
haneye her gittiği zaman orada 
daima bir lngiliz kadını görürmüş 
ki cambaz Bidel' den gözlerini 
ayırmazmış. Bu bal kızın kalbine 
ıüphe koymuş ve hükmetmiş ki 
cambazla lngiliz karısı arasında 
hususi bir münasebet vardır. Kı
zın babası, ret cevabının esbabı 
mucibesini soran cambaza bu 
vak'ayı anlatmış ve cambaz derin 
bir hayrete düşmüş. Çünkü böy
le bir şeyden haberi yokmuş. 
Nihayet iki taraf, cambazın ça
lıştığı bir gün İngiliz kadınım 
takip etmiye ve cambazhaneye 
intizamla devamının sebebini sor-
mıya karar vermtşler ve sormuş
lar. lngiliz kadınının cevabı şu 
olmuş: 

"- Kocam öldü. Benim de 
canım sıkılıyor. Cambazın aslan
la boğuşurken ne zaman parça
lanacağını merak edip geliyorum. 
Ölümünü seyretmeyi merak edi
yorum.,. 

Beğendiniz mi ? 
• • il • FR•T 
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GOo CUMARTESi Hızar 
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Dünyada Olup Bitenler 

Go ont Elmasının Sebep 
Olduğu Kanlı aceralar ! 

----------~----·~~~~-

Bu Meşhur Elmas Elden Ele Dolaşarak 
Nihayet İngiliz Mücevhercilerine Geçti 

Kıymetli mücevherler yüziinden dünga ilzerlnde .sılc .sık /•ela/ar vuku 6u/malctadır. Geçen/erde Ameri
kada da böyle bir facia olmuştur. Bir hagdut çete•ı Şikagoda bir kuyumcu dükkanını soymuş, ıerirler çaldıkları 
mücevherleri ıehir haricinde topraia gömerlerken yakalanmıılar, takip müfreze/erinin kurşunlarile hepıi öl
müşlerdir. Müsademe esnasında polislerden de iki ki# ölmüı, gedi kiıi gara/anmıştır. Bu rt11iın, laadi•enin 6lr 
.afhaaını canlandırıyor. 

Meydana çıkışı ve elden ele 
dolaşışı bir hayli kanlı ve esra
rengiz maceraya sebep olan Gol
gond isimli mücevher son zaman
da satılığa çıkarılmış, kıymetile 
mütenasip para veren olmadığı 
için bu mücevheri Londra mü
cevherciler birliği satın almışhr. 
Temizlik ve güzelliği fevkalade 
olan bu elmas 76 kırat ağırlığın
dadır. İsminin Golgond olması, 
civarında gayet meşhur elmas, 
ve yakut madenleri bulunan 
Golgond ıehri yakınlarında bu
lunmasındandır. 

Bu taş, on altıncı asnn sonla
rına doğru bir İngiliz kumpanya· 
sanda çalışan bir elmas arayıcı 

tarafından bulunmuştur. Bu adam 
bulduğu elması kumpanya me
murlarına teslim edecek yerde 
güzellik ve büyüklüğüne tamah 
ederek kendine alıkoymak iste
miştir. Halbuki her akşam ma
denden çıkan amelenin üstü başı 
gayet dikkatli bir surette ara
nıyordu. 

Bu amele bıçakla kaburgala-• rının arasını yardı ve bu taşı 
oraya sakladı. Bir, iki gün sonra 
da dayanamıyarak kendisi gibi 
ayni madende çalışan Tumer adlı 
lngilize yaptığı hırsızlığı söyledi. 
Bu adamın maksadı Tumer'le 
beraber bu taşı ortaklaşa sat
maktı. Fakat elmasın nefaseti 
Tumer'in de tamamı harekete 
getirdi. Münasip bir zamanda 
arkadaşını öldürüp elması aşırdı 
ve kaçtı. Zabıta cinayetin sebe
bini bilmemekle beraber Tur
ner'in takibine çıkb ve yakaladı. 
Tumer elması vermemek için 
yuttu, fakat bir saat sonra feci 
ııtırap içinde öldü. Bu hadise 

Tumer'in kendi kendisini zehirle
diği zehabını uyandırdı. Çağnlan 
bir doktor fethimeyt yaptı, taşı 
buldu. Oda güzelliğinin cazibesine 
kapıldı. Kendine alıkoydu ve kısa 
bir zaman sonra oldukça ucuz bir 
fiata Henry Mekoll isminde bir 
lngiliz tacirine sattı. Bu adam, bu 
mücevheri bir tac haline koydu 
rup çok sevdiği metresine hediye 
etti. Bu kadın, çok meşhur bir 
dansözdü. Hindistandan · lngilte
reye gelirken vapurda, ortadan 
kayboluverdi. Bittabi meşhur 
Golgond mücevheri de beraber 
kayboldu. 

Aradan epey bir zaman geçti. 
1849 senesi idi. Bir gün bir lngiliz 
lorduna bir Fransız müracaat 
ederek gayet kıymetli bir taş 

satmak istediğini söyledi. Taş 
görüldü. Adam şüphe uyandırdı, 

işe zabıta parmak bastı. Polia 
adamın otelini sardı. Kendiaini 
tevkif edeceği zaman yatağında 
6lü olduğunu gördü. (Elmasın .... 
hibi esrarengiz bir el tarafından 
katledilmitti. Mücevher de ortada 
yoktu. Üç sene sonra bu mücev
her Amsterdamda Felemenkli bir 
elmasçınm elinde görülüyor, nere· 
den almış, kim almış, nasıl satıl-

mıştır? Buraları belli değildir. 
1870 senesinde bu zat, bu mil
cevheri Avusturya hanedanından 
bir arşidüke satmış ve bugüne 
kadar bu taş Habisburg haneda
nında kalmıştır. Elden ele nihayet 
bu hanedanın varislerinden arşi
dük Jozefe intikal etmiş, o da 
parasız kalarak Londrada satılığa 
çıkarmıştır. Golgond elması 2,5 
milyon franga, Türk parasile tak
rilen 250 bin liraya satılmıştır. 

~ize' de ilk Araba Gören Köy 

Rizede gol faaliyeti 

Rize (Hususi) - Rize ve ci- yapmış ve bu yolda bizzat } ıptık-
varı tamamen dağlık olduğu için ları arabalarla nakliyata baı1lamış-
bütün nakliyat arka ile ve hazan )ardır.Bu köy balkı aynı zamanda 
da at ve kabrla yapılıyor. Hiçbir köylerinin imar ve hayır işlerine 
köye araba işlemez. Ardeşen na- aarfedilmek üzere cenazesi olan-
hiyesinin (Ôçe) köyü ahalisi ken- ların gözden çıkardıklan ıskat 
di gayretlerile sahile doğru dört paralannı da köy sandığına tes-
bet metrek genifliiinde bir yol lim etmiye bAflamı'1ardır. 

Kari Mektuplt111 

Kahve Yerine 
Karpuz Kavun 

Hayraboluda bu sene karpuz 
pek çoktur. Geceleri kahveye 
çıkan gençler kahve, çay yerine 
karpuz kavun yeyiyoruz büyükle
rimiz de bunu yapsa çok eyi 
olur ve karpuzlarımız çabuk sar
folunur köylü de malını satmış 
olur. 

Çocuğumu Tedavi Ettiremedim 
Bendeniz mutcvazı bir ada

mım. Y almz bir tek manevi ço
cuğum var. Bu çocuk bir müddet 
evvel hastalandı ve fakruza
ruret yüzünden tedavi edilmek 
üzere' Edirnekapı Bakım Evine 
götürdüm. Bakım Evi hemşire! -
r!n.den ~iri bana: Saat 1 O da ,ge
lınır mı?. Erken gelseydin de, 
çocuğuna baktırsaydın .. Dedi. Bu 
suretle çocuğumu tedavi ettire
medim. 

Acıçeşme 'J'ramvay caddesi H ı ı 

Hasan Ef. hanesinde mütekait binl ı
şı Nedim Bey .. 

r ~ 

Re$minizi Bize Gönde1inz 

JI. * Size Tabiatinizl Söyligelim 
Resminizi kupon ile gönderiniz 

Kupon diğer 1&yfamııdadır 

30 L. M. H. : (Fotoğrafı ııı n der· 
cini istemiyor.) Bakııları zeki ve 
manalıdır. Güzel ve zarif giyinir. 
Ve giydiklerini yakışhrır. Mubitı- • 
nin nazarı dikkatini celbeder ve 
etrafını meşgul edebilir. Dili 
çapkıncadır. $akalqır, sözleri 
batmaz, bu hali daha ziyade et-
rafına neş'e saçar. Cinsi cazibesi
le en mtişkülpesent olanları dahi 
tesiri albna alabilir . 

• 22 S. N H.: (Fotoğrafının dercini 
iıt.emiyor.) Gtızel .az alyliyebilir 
ve etrafını meşgul edebilir. Sade 
giyinir kibar bir tavn vardır. 
Muhatabına emniyet ve itimat 
telkin eder. Herk.-.sle ıamimi ve 
ehbap olmıya taraftar değildir. 

• 9 lstanbul'da Zekiye H.: (1'"'olog· 
rafının dercini istemi~or .) Süse, 
elbiseye düşkündür. Moda cere
yanlanm takip ve artistlerin gi .. 
yiniş tarzlarını taklit eder. Güzel
liği etrafında münakqaya taham-
mül edemez, Gilzel ve zarif gö-. 
rünmek için en küçük şeyleri ih
mal etmiyebilir. Giydiğini yakış-
tırır. Arkadaşları tarafından H\ i
lir ve kıskanılır. 

• 20 M. Suat B.: (Fotoğrafının der· 
cini istemiyor.) Kısmen mütehak
kim ve mağrurdur. itiraza, ten
kide tahammülü kc~-vetli değildir. 
yaptığı işlerden muvaffakıyetlerdeı 
dolayı daha ziyade takdir bekler, 
iyi ve temiz giyinir, usul, mera-. 
sim ve intizam kuyudatite alika .. 
dar olur. • 17 lioğaziçinde Kerim I• f. ( l'icet· 
le me~gul). ( F oloğrafının dercini 
istemiyor.) Çok söyler fakat bık
tırmaz, menfeat bahsinde pek fe
ragatkir olmak istemez. Parayı 
daha ziyade biriktirmiye meyyal-
dir. Elbise ve eşyasını hüsnü is
timal etmesini bilir. Para sarfını 
mucip eğlencelere rağbet etmez. 
Meseli: bir gazinoda oturmaktan 
ziyade bir ağaç gölgesinde hava
dan istifade etmesini tercih eder. 
Her şeyi ucuza mal etmek sırn
na aıinadu. 
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GOL HANI 
Heyecan Uyandıran Bir Hırsızlık 

Jokond Tablosu Bulundu 
Haçlılar, MD.eabltler, FedaUer Arasında 

Mu, Bulunmadı Mı? ~---~34 Şi1!1di Be?İ Dinleyiniz. B~ K;-Ieye 
Gırenlerın Çok Azı Diri Çıkar 1 

Manzara; muh~şemdi. Altlannda 
köylerle, tarlalarla, zeytinliklerle, 
ba~larla süslenmiş geniş bir ova 
mamyordu. Birkaç saatlik yol 
ötede etrafı duvarlarla tahkim 
olunmuş bir dağ yükselmekte 
idi. Dağı kuşatan smlarm içinde 
beyaz evler dağı çevreliyor, ve 
evler •ra aıra, basamak buak 
dağın tepesine kadar varıyordu. 
Tepe, dümdüzdü. Onun &zerine 
bahçelerle kuşablmıı kuleli bir 
kale inşa olunmqtu. 

Mesrure buruım göstettrek: 
- işte 1 dedi, Cebel şeyhinin 

ikametgahı! Bu gece oraya nra
cağız, orada kalacağız 1 Şimdi 
sizden rica ediyorum, beni din
l~~iz. Bu kaleye girenlerin an, 
diri çıkar. Heniz nktiniz ft!'. 

Sizi tekrar geri götürebilirim. 
ilerlemek mi, gerilemek mi fik
rindesiniz? 

iki k~dq te bir nefeste : 
- berliyec:eiiz t 

imkinsızdır. ÇhkB ba_yabm& telr 
hhye girer. 

Kart: 
- Mesrure hamm, dedi, lcorfc

maym, teYhin fal'aplarını ağzı
mıza koymıyacağız. Anpça da 
konuftDIJKaiız. Buna ft!İn ola
bilirsiniz1 

Mesrure Doğan Beye bakb: 
- Doğan Bey, dedi, &rotta 

bulunduğumuz zaman sizin eli
aizde bir yüzük gi>rdiim. Sizin 
bunu cebinizden ç.ıkannanız bir 
kimseye göstermeniz deIDikti'. Bu 
öyle bir yüzüktür ki onun iize
rindeki yaLlan efendimizin dai
leı-inden bqka bir kimse okuya
maz. Ben sizin bu yiizüğil taşı· 
dığınw bir kimseye ifta etmiye
ceğim. Fakat bundan böyle bu 
yüzük hakkında ağzınızdan bir 
söz çıkmasın. Onu sakın bir kim
seye röstermeyin. 

Doğan, sordu: 

- Niçin? Biz bu fiziği Ce
bel teyhine gitlrlp vereceğizi .. 

·-np . 
L 

Mesı ure etrafına balandı. Y 
kmlarmda bir küme bulaa 
bulunmadığmı •ıdamak isted 
Sonra cevap wenl: 

- Çialdl ha Jiiziik. bu diy ·-na nn • biiJ6k ipıetidir. O 
........... bela hir ılın gelir 
..... caalaıma lmıtannum. 

Bu yüdp --ca•mı veren teY 
ClllDD yerine bir yenisini yapbrdı. 
o da bpkı llizdeki Jlz6jiiıı • 
ilidir. Oalan JUIJ- koyaca 
oluaa a,.t ede...,,,.U.iz Bu 
Jiidğl tapJlllllar içia Cebelin 
iter kapm açıktır. Hiçbir kİm8 
onlara maulefet edeme&, ODiara 
aözlerindaa çıkamaz. F dailerl 

. 
' 

ıı. 

y-
k 

. 
e 

e 
r. 
ı--

dailerin hepsi ona ihutt ederle 
Fakat sizin bu yiiztije malik o 
duğunuz ve onu kuDandığınız an 

. laıılıra, sizi hemen öldürürler 
Anlabd>ildim mi? 

( AıkMI Y•) 

. 

• Jolcon4. t.61._ ,..,.._ ~- P.,... 

b=-:• ki -• UUllUll mu...e en apnJ. Paristeki Luvr miizesİDİD haha 1 edmls L- •- d 
YAmez es eserlerinden biri de llllf olaa taw. oldu.. be 
~ur re•am Leonard de Vinci'- etmekte ittifak .-r.:... ~: 

1 

nm Jokoncl isimli tabl0111dur. Ba baki birkaç gün evvel, yine ba 
tablonun mi 77, boya 53 -tim- iman kumpanyaaı ile beraber 
dir. Bu eseri 7apan ltalyan res- Yaktile çahpa•ı olan Deaa 18Dl. uı-· 
AIDI, buaan &zerinde cl6rt 1ene 1--=•=-
çahp"lf ve 1642 senesinde 4500 de bir augw bmıi, J..am. müze-
albna Franaaz htikômeti tarafın· sindeki Jokoad tablosunun sahte 
dan ata ............. Bu tablo olduğunu, asıl tablonun elyevm 
ogün, bugibı Luvr miizesindedir. Cezairde bahmduğunu iddia et-
Fakat 19.lJ aeııeaipde kwııee melde, bu hnmısta lngiliz gae-
talyan, kıamea &le lapizlenlen telerine bir hayb malimat ver-

mürekkep bir hırsız kumpanyası mektedir. Franm holdbneti, tab-
Dedil~r. 
Mesrure sordu: Müsabaka Asuri Patriği 

fraktan Çıkarıldı 

t arafından çalınDUfbr. Luvr •ilze- lonun sahte olmacbğmı iddia et-
ainde tablolann ilik ilk fotogrm6- •ekle beraher Wr defa Cezairde 

eri alındığı için, içlerinde mhe- sfiaterilen membaı arqbrmakta-- Niçin? Ne kazanacaksınız? , • 
Siz bir kadmı arıyor, onun Sultan l mtihanları 1 

nin memurlan da bulunan bu dır. Hadise, san'at ileminde cle-
Salihaddioin sarayında olduğunu 
Miyliyorsunuz. O halde ne diye 
buraya geliyorsunuz ?.. Çünkü 
Cebel şeyhinin vaktile anıcanna 
dost olduğuna, ona yarclua va
dettiğini .&yılyvi.-.. Fakat o 

Cebel şeyhi öldü. Onun yerine 
bir başkası geldi. Yenisinin size 
dostluk gôstet'eceğini, 8İzİ Cildür
miyeceğini, eeir etmiyeceğini ne
reden biliyorsunuz? Benim bu 
memlekette n&fumm •ar. Neden 
mi? Nasıl mı? Ona ... aymaz. 
F ~kat burada lizi herkese karşı 
himaye edebilirim. Sb:i himaye 
edeceğime de yemin ediyorum! 

Mesrure Doğanın yüzüne baktı. 
Sonra dnam etti: 

- Evet Iİzİ himaye edeceğime 
yemin ecliyonm. Yalım feJiıimiz 
Sinana k&111 möziim geçmez. Ona 
karta bir teJ yapa11111m. 

- Sinan bize yardım etmez mi? 
- isterse eder. Çihıkü kuv-

vetlidir, aatvetlidir ve Sultan 
Salihadc:linia d&§mamdır. Fakat 
belki siz, onun yardımı makalSi
linde sizdeıı istiyecelderini kabul 
edemezsiniz. Çok rica ederim. 
Dlişünihı, taşının, bir kere daha 
diifüniln bir kere daha tqmın da 
öyle karar verin. 

Mesrurenin • sesi yalvanyordu. 
Doğan cevap verdi: 
- Biz diişündük. dtitlbıdük, 

tmcallUZlll YuİJetiaİ yeriae ıe
tirmiye karar verdik. 

Me.-ure bapm eğdi, .....-.: 
- Peklla, dedi. 6yle --. 

Siz mabatlanadu kolay kolay 
döndürilecek İlllD dejillıiaizl 
Şimdi beni • 'ıJWz. 11aracla 
bu_hınduğunuz mlhWetp sapça 
koallf"'•Jlllt arapç.aya m'-wyor 
gıöi prlnlnl Ondan ....... ..tan 
bu memlekette mdan batka Wr 

• teJ içmeyia. ş.,11 Sian, miwılir
lerine bile& .-.plar 1111181', ı.. 
praplan içenler riyalara, hulya
lara dalarlar, ....... teJler 
yaparlar. Yahut albndan kalka
mıyacaklan s6zler verirler, yemin
ler ederler, ba1anLm 111 ek 

Şehrimizdeki nafia fen mek
tebi yeni ders senesi için talebe 
kabulüne dair şartlanm tesbit 
ve ilin etmiştir. Mektebe bu se
ne ele aeccant leyli talebe ~ 
caktır. BLnun için de talipler 
arasında Hesap, cebir ve hendese 
derslerinden bir müsabaka hnti• 
bam yaptlacakbr. Müsabakada 
kazamnlar mektebia iilzari BUll• 

fma dört ay miiddetle 1lehari ola
rak devalll edeceklerdir. Müaba
lr.a imtilwaı eylillhl 16 111C1 cu
martai tünü yapılacakhr. 

Yefilk6ydeki han .. ti lİl!lt 
mektebine ginnek isteyenler ara
mndald müsabaka imtilıam d~ 
öntimüzdeki pazar g6n6 icra ec: • 

Jecektir. 

Hazırlık Başladı 
Yeni ölçilleria tatbik müddeti 

~8flllaktadır. l.tanbal Ticaret 
odnınm, yeni ilçtileri halJaa iyice 

1 . • • u ·ıa ı.. •a•ma•• açm .reum 1 n yap-
bracağını 1azmıştık. Öğrendiği
mize göre TiCaret Odam bu hu
susta hawlıklara başlamıfbr. 

-
1 

Bağdat, 18 - Nazırlar Mec 
lisi Asuri patriği llarşimua''llD 
Irak hududu lwicine çıkarılma
sına karar vermiştir. Marfimun 
bu ~ah bir iqgilla tayyaruiae 
'blnere\: 'Kı~ gı\dtbr. 

Iraktan çıkarılan Patrik bu 
yakınlarda Asurilerin tarafından 
çıkanlan bidiselerden mea'ql tu
tulmaktadır. 

. 
laraf Bir Remanetttnt ktftriktan 

Paris, 18 - ispanya hükü-
meti, maruf lapanyol romancısı 
Basko lbanezin kem11derinin, ve
fat etmiş o cf.Jğu yerden Valenoa 
nakledilmesine misaade etmiftir. 

Tapu va Kad• ..... - Arlık 
metılek meaausubr.. Ba ay hllfl 
intiıara bqlaDUfhr. Fiah 15 kuru,t.ur. 

Hakikat ....... - AbdaJlah 
Nafiz Beyin edelıı ve milli hikayPJe
rinden bir k"tııptır. F•ti 7f) lmnftu 

OD.rbUz Türk çocuıu - Arı
bTa H mayei Etfal ce-~ tarafın. 
d-.n aylık ot.ak redüaıcltt-edir. 'o
euk hakımma ait f8Y8Uldıkbt yar.ıJar 

vardır. 

umpanya, tablonun fotografisini rin bir teessür ve heyecan uyan-k 
iauklarmış gibi yerinden almış, clırmışbr • • 

1 onra tenha bir zantanda merdi- ~===-----===--,,-
r/ 

y enlerden inclirmif. ..kenarmdaki 
taMa ..... ., ... 1 .......... 

n 
ra 

un muşambasını vücutlerine sara
k müzeden dİfan çıkarmıy a 

IDUYaffak olm ....... 
Hidite o zaman bir ,.tcLnm 

fl.e&~m Talılüi Kuponu 
k' ;1$bstp ~. ,..,, ;.... iııı + ....__ ...... 

Tabiatinizi öğrenmek istiyorsanız 
resmiDiıi 5 ade& kupon ile birlikte 
göDderi.Diz. Resminiz 111'&)'& 
tll>ıdir ve iade edilmez. 

tesiri J81m'P· Fakat amn ...,. hiln, meelek 
bnnalara ıaj•JD Jolmacl tablöm ...... 
ba - bm•ma....,... Aradan iki H:De 
reçtilden _..bir glbı, Floranaa bulunduğa 
mlzesi a.Jl.riine bu tablonaa aafl- memleket 
flU dair bir teklif Japal•fbr. Mlize 11--R-esim-intitar-.--1-------ll, . 

.... mzl hap yazan ada• ga• edeeek mit .. 
Pi 

Jel malDrmae bir wette aezdiae 
~ tabloyu alrmiit ve ba

mn Jokond'tan bafka bir ICY 
olaaachimı mlaymca tabloyu sat· 

k İstİJU adam mkif edilmif
Meğer bu herif, iki aene ev• 
Lam- mizeai lunazlıjmda bu

laamut olan müze memurlanadan 

.. 
tir. 
yel 

bir 
ah 
lim 

İtalyandı. O zaman tablo 
narak Frama bükUmetine tes
edilmiıtir. Table7u mutyene 

Re.imin klişeai ao kurut luJı 
pul mubl>ilincle gönderilebilir. 

Matbuat Ceaiye11 ....,,ndu 
ten.ip edilen 
1933 

MATBUAT 
ALMANACI 
çıktı. Her kitapçıda bulunur. 

Fiab 1 liradır. 

Is tan bul Ziraat Bankasından: 
s.. 
No. 

422 
423 
424 
42S 
426 
421 

451 
461 

Semti 

BliyiÜ&da 

" .. .. 
,, 

Heybeliada 

Mabatlewi 

Cami .v• 
baafl 
Ya 
cm 
He,td 

Çakırçıkmuı 

Yaıcı 
Despot 
Ayadhaibt 
Ça1araja çskmaw 
Bwtm 

Hi . Emllk Hiaeyetlre .... ... 
No. bammea kıymeti 

Ana metre 8',SO 
,. ,, sı,so 

tiri hane 
Ana metre 63,50 
Alııitap 1ıane 
Ahtap cllkkAa ebe•• 

Tema• 14 300 11.. 
ını ,,, 20 .. 

110/575 
., 

" 
Tam-mı 11 200 .. 
104/lU 7 550 .. 
T....- 11 500 " 

halintledir .. 
K-ı r hane 1419' IS 2044 
Ana T _ _.. 56 200 
lime ve arsa ,, 22/24 500 
Ana arpa 301 " 28 Mllr. 301 

., ., 742 " 28 lılllr. 742 

• .. 
" .. .. 

Sncı ç.iml&D Kigir bina ., 5 80,000 
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se.;. WJm ....po. lııelediJe .. 2 it ............ •1115. • 



ITTIBAT VE TBBAKBi. 
1 Aferin lzmirlilere! 

Avrupaya Bol Bol Yaş Her hakkı mah/uzdur. - Na•ıl doltl•? .. •• ..........•.. .-. ............ .. 
ikinci Kısım No. 118 

N••I Y -..,,.1 .. 
Na•ıl Ôldl? •• Uzüm ihraç Ediyorlar 

Mademki Hürriyet Demek Herkesin f Battarafı 1 inci sayfada ) 
mıntakamn özlü bir isteğidir. 

Yaş lzDm ihracatmm hara
retlenmesi llzerine ilzflm fiatle
rinde hissedilir bir hareket ve 
canh!tk vardır. Eğer yq ib&m 

Pamuk: Ege lkbsadi mınta
kasının bu seneki pamuk rekol
tesi 30-35 bin balya kadardır. 
Piyasada geçen seneden 1000 bal
ye pamuk vardır. Son günlere 
52 kuruştan 1500 balye pamt . 
aahlmış ve ihraç edilmiştir. Me 
cut bin balyelik pamuk iatoku < 
bir haftaya kadar japonyaya i. -
raç edilecektir. 

f stediğini Yapması Demekti-
ibracatumz devam ed,.-se, hem 
dolgun lizüm rekoltesi sarfedilmif 

Fdhakika Kör Ali, Mevlevihane 
upm ciftl'IDda sakin olduğu 
.efil kulübede yakalanarak kana
m pençesine tevdi olunda. Fa
kat.. Ceza, tam zamanında veril
miyerek müessir bir ibret göste
rilemediği için o yeşil başlı yılan 
birkaç gün sonra yine şahlandı. 
Memleketin muhtaç olduğu huzur 
•e sökün içinde kanh bir hadise 
yarattı. 

Beşiktaşta Zincirlikuyuda, bir 
bostan civanndaki barakada ba· 
basile ikamet eden Bedriye is
minde genç bir dul kaclm, o 
bostanda bahçıvanhk eden T odori 
adında bir delikanlı ile sevifiyor
du. Aylardanberi devam eden bu 
Omitsiz aşk, nihayet hürriyetin 
Din edilın.esi &zerine zayıf bir 
lmide bağlanmıfb. Mademki hür
riyet demek, herkesin istediğini 
yapması demekti ; Şu halde istibdat 
devrinde şeriat denilen kuvvetin 
biribirinden uzak yaşattığı bu iki 
aevdazade, timdi sayei hürriyette 
biribirile birlqebilecelderdi.. Bu 
huit clltlnce ile hareket eden 
Bedriye ile Todori, artık atlda
rma kimaeclea ulcJ•mlJa ltlztlm 
gliimlJerlar, biribirlerinin kul&
&elerlne gidip geliyorlardı.. Fa
kat, her bidiseyi inceden ince· 
1• takip eden ve arbk ne suret
le olana oı.n bir 9"aMtı 
koparmak ilteyenler; Bedriye ile 
TOllwilliD bu hareketlerini de 
akclea kaçu•yor, - kendilerine 
sin • payimal edilm fCIİabD 
intikam• almak için, mlauip 
lıir fnat koHayorlarclı. 

At- bumarile sermest olan 
bu Afak ile matuk, ramanm• 
16 mcı "'81 • :yani Kir Ali vak'
ımdan dokuz slD •nr• - Todo
rinin kulilbesiade baPaşa •ererek 
~ nasal olabileceğini 
kcmUflll'IWken birdenbiFe kapa 
ymaJda. T odôd, kapıya kotta 
brşısmda Bd polia l»ahhı... Po
lisler emrettiler: 

- Y amndaki kanyı al.. Ka-
rakola gel. 

Dediler. Emir aertti. F akllt 
pnk apk ve gerek mquk; yap- . 
tıklan itin maamiyetine ~ ol
dukları için ~ telif etmeden 
po)ialeri ·takip etmişlerdi. Bedriye 
ile Todori Betiktat karakohma 
getirildiler. Komiser efendinin 
kart111D• dikildiler. Heniz istic
yap ltaflaaufb iri: Solrakta mit
lait bir g&r6ltl koptu. Karakolun 
içi birdenbire mlitehe't'Vİr ve çıl-
1'11 bir halk llriil6 ile doldu. 
Kasap Hacı Ahmet isminde bir 
adam, elindeki korkunç 10payı 
..U.yor: 

- Ne duruyorsunuz; Ommeti 
Muhamınet.. Şeriat elden gitti. 
lrzımlZ, namusumuz giwrlann 
ayaklan altında çiğnendi. Linet 
olsun, böyle h6niyete.. lalam 
mma göz clikea givura gebertin •. 

Diye bağmyordu.. Çok garip
tir ki; karakolu basan.. Hükfıme· 
tin kudret ve haysiyetini hiçe sa· 
J8D bu küstahlara karşı zabıta 
memarlannın büyük bir fiddetJe 
mukabele etmesi lazımgelirken, 
hunlardan bir loamı, ortadan 

ola~ hem de kuru ilziim fiat
leri yükselmek istidadım kaza
nacaktır. 

Aydm mıntakasanda incirler 
tamamen olgun bir hale gelmiş-
tir. bk kuru incir mahsul& bir 
haftaya kadar lzmire develerle 
gelecek ve incir bayramı yapıla
caktır. 

Son dakikada aldı" m bir 
habere gire, şehrimizde~ lbra
catÇ1 iki firma Anapadan geniş 
mikyasta kuru incir Iİparİfİ al
llUfbr. 

Bundan başka Rusya h61dl-

lzmirde irfan Harekef 1 
Size b:raz da tebrimizdeki M, , 

rif hareketlerine dair malum 
vereyim. Bu sene daha fimdidc 
mekteplere miithif bir talebe t· 
hacümli başlamıştır. Bu sene -
mir Vilayetinde ilk mekteplere 
yeniden 4000 talip vardır. 

Bunlar yeni inşa edilen mek
teplerle, mevcut mekteplerin kad
rolanna taksim edileceklerdir. 

KAmll ,. ... kalthl••lnln iki azaaı 

meti de bu sene memleketimiz
den on milyon kilo kura incir 
almaya karar vermiftir. Bugün
lerde incir ve ilzilm nzerine yük· 
aekçe muameleler yapılmaktadır. 

izmir liaeaine ele daha fimc -
elen birçok m&racutlar yapılın ş
br. Lisenin birinci llDlfına yeni· 
den tek bir talebe ahaaımr.;:: 

Ticaret ıtct nafia nazırı Gabrigel E/.tüli, Balwlg11 nazırı Arif Hikm11I P,,,. jmdan lzmirdeki tal•beler · 
kaybolmuş. Diğer kısmı da, hidi- ı Hapish.an~i Umumi butanesine 
aeye seyirci vaziyetinde kalmış- nakledildi. 

buldaki mekteplere yerleşecektir. 

larda. Hacı Ahmedin sevk ve idare 
ettiği bu cahil ve idraksiz adam
lar, derhal Todoriyi yakaladılar. 
Evveli, sille ve tokat darbelerile 
yere devirdiler. Ve sonra da, bü
tün vücudü lime lime oluncaya 
kadar, ayaklarının albnda çiğne
cliler.. T oclori, ısbrap içinde can 
verirken; mtitecavizlerden biri 
bağJrdı: 

- Karı ne oldu.. Karı? .. 
Onun da cezasını verelim. -
~e, o kanfıldık esnasında 

...... lsaliehalıjua arwncLui 
kaJIDlf; Ost kata ~ak aptee
baneye uklaDIDlfb... Oat kata 
kottularl Bedriyeyi buldular. Yine 
aille ve tokat darbelerile kadının 
bfuuu yardılar. Bitap bırakm
aya kadar hırpaladılar. V c niha· 
yet, artık Bedriyenin de öldlipne 
hllkmederek bAflD.I apteahanenin 
kuburuna soktular. Öylece bırak
tılar. Güya, himisi olduklan ıe
riati kprtarauş sibi bir gururla 
karakoldan çıktılar, dağıldılar •.. 
Gerek Zaptiye Nezareti ve gerek 
Blbılli, meseleden haberdar 
olup ta Betlktaş karakoluna kuv
vet med:eclinciye kadar, bu işler 
olmUf bitnu.. Ktistah mutecuir
ler de, ortadan çekilmiştiy Todo
rinin niıı, Beıiktaf kilisesine 
nakledildi. Bedriye de bir tabuta 
konularak karakolun arkuındaki 
odun iskelesinden bir kayığa bin
dirildi. Abırkapıya geçirildi. Ora
claı dirt ham.alın autına verildi. 
Zaptiye Nezaretiile getirildi. F •· 
kat tabut, tam dıt kapıdan av
luya girerken kapajı birdenbire 
fuladı, yere yuvarlandı. Bediiye, 
dineklerine daymup b8flDI kal· 
clırarak kanlı çehresi.le ilö tarafa 
balmuja batladı. Hamallar, kor
kularından tabutu yere attılar. 

- Ottı, hortladı. 
Diye, batırarak kaçhlar. Ba 

gayri memul Ye korkunç hldiae 
eena11nda Zaptiye Nezaretinin 
avlusunda bulunanlar da fena 
halde korktular. Her biri, bir ka
şeye sokuldular... Bedriye, bir 
miiddet, aylece avlunun taşlan 
üzerinde kaldı. Sonra; koca Zap
tiye Nezaretinde husule gelen 
panik biraz yabıtı. Bedriyenin 
hortlak olmadığı anlaşıldı. Tat
lann üstünden kaldınlcb. Etibha 
odasında muayeneden geçin1di. 

Efkan umumiyeyi heyecana 
vermek va memleket haricinde fe
na tesirler husule getirmemek 

makudile bu meseleyi idi bir zabı
ta vaka11 gibi gazete siH.uDlarma 
geçirten cemiyet, gizlerini dlrt 
açmak lüzumunu lıissetmifti. Fa
kat, bu vaziyet karşı11nda ne ya
palabilirdı"? .. Muhakkak olan bir 
feY YUia, O da; Sait pqllDID 
lilzumauz evhamı yüzünden ba--
leldar olan hlkümetin kunet 
ve Difuuı Kiınil Pap lrabi
auinin bata. ~91Jet•.ar 
retine rağmcm ..._ iacle edile-
m-ifti. 

Meputiyet, cidde'l biiyük bir 
tehlike brfaamda idi. Yine bu 
emade, sivillerden ve iatibdal 
edilen askerlerden miirekkep yGz 
yliz elli kişilik bir kafile, Eylip 
civannda toplanarak ve nümayif
ler yaparak k6prü başına kadar 
gelmişler.. Bahçe kapı · civarında 
havaya birçok tabanca attıktan 
sonra, çıkıp pmişlerdi. 

Tekerrlir eden bu vak'alar, 
sanki az geliyormuş gibi, pdi 
lstanbul halkını yeni bir korku 
ıarımşb... Ajustosun 9 uncu pa
zar gtlnG saat sekize doğra 
Çırçırda bahriye m&lizimle
rinden Ahmet Efendinin eYİD-

'den çıkan ve lstanhulun 
m&him birkaç mahallesini alevler 
içinde yalap kavuran o cehe .... 
nemi fellketten sonra yangmlar 
da mklapnıya başlamışta. btan
bulun muhtelif Jerlerinde kaıdi 
yangmlar olaJOI'• bir çok -*ak
larda kundaklar •e gazli paçana
lar bula..,..: laeyecu içinde ka· 
lan hallna dilinde: 

C Ari&aaa YU ) 

Yeni Bir Kanunsuzluk iddiası 
f Baftarafı 1 inci ayfacla ) 

d&kklnlara ait dosyeleri getirtmitt 
teker teker tetkik etmiye koyul-
muştur. 

Temin edildiğine göre ilk tet
kikler neticesinde, yaplan ibbann 
kısmen doğra olduğu anlaşdmıfbr. 

Bununla beraber tetkikabn derin
leştirilmesine lilzum g&&lmllftlir. 
• ...._ ....... Wlleri 

hakkında, tahkikabn aluağı ne
ticeye göre takibat yapılacaktır. 

Bu hususta mal6mabna müra
caat ettiğimiz sallhiyet sahibi 
bir zat bize ~olan .aylemiştir: 

" - Eve ba tekilde bir 
ihbar yapılmam tberine alAkadar 
makam tetkikat ieruma bqlalllll"' 
br. Tetkikat ve tahkikat hentb 
intaç edilmemİf oldaia için fazla 
mal6mat verilemi,eceii tabii6." 

Yüksek Orman Mek
tebi Rektörlüğünden: 

13/Eylll/ 1933 çarşamba gllııil saat 14· 15 te ihaleleri icra lo
hnmak ibere mektebi.mizin 8,5 aylık erzak ihtiyacı aleni mnnakaaaya 
konulmupat'. isteklilerin mtinakasaya iştirak için mezkir tarihte 
ytıbek mektepler ahm sabm komisyonuna .. Fmclıkhda,, pıtnameleri 
okumak içinde mektebe .. Bayokdere Bahçek6y. müracaatlan. .. 4162. 

Cinai Kilosu Cinsi Kilosu Cimi 
Ekmek 9000 Makarna 300 Sirke, ..._ portakal 
Koyun eti 3000 S. Mercimek SO Lahana, tue fwlye 
Kuzu eti 1500 ~hriye 70 Elma, ~ prua 
Sade Yağı 1200 K. Ozüm 50 Kereviz, yer elmaaı 
Zeytin Yata 550 K. Kayw 70 bpanak, karnabahar 
Pirinç 1000 Kqar 90 Salamura .yaprağı tue 
Şeker 1500 Taz 300 yaprak, ..ıata, taze 
K. fasulye 600 Soda 150 Bakla, enp.ar, dere 
Beyaz peynir 400 Pirinç una 100 otu, mayclmeos, kabak 
Zeytin 270 Sabun 230 marul. domate9, path-
Un 7AO Yumurta adet 13000 can, biber, serdali 
Patates 700 Limon 3000 Balkabajl. taze üzüm 
Nohut 230 Siit 2000 Kawn, brpaz, ayva 
irmik SO Y oturt 800 Dolmabk biber 
Ka. Bezelye 70 Arpa 3000 
Sona 800 s-- 1500 

Nlpntapnda truava1 caddesinde keadi .ilki olan binada 

Feyzlye Lisesi ve 

Nehari 
ye 

Erkek 
Memleketimizin en eski hususi lisesidir. "Feyziye mektepleri cemiyetinin,, 

idaresi altında manevi bir şahsiyettir. 
Kennç ntUea .. ..., o1 ... dılıncl•n Dcret wesalr hususlar hakkıncla talebesine 

her tUrlU kolaylılı göeterlr. 

Mektep, talebenin 11bhati ve tarbiJ8Sİ ile ayrı ayrı uğraşabilmek için azami 150 leyli 
talebe kabul eder ve hır 11mfta otuz beşten fazla mevcut bulundurmaz. 

Mezunm,et ve ikmal IMtlllenlerı• 2 EylOlde ve derslere 11 EylOlde betlanacaktır. 
Mektebin tarifnamesini isteyiniz. 

Telefon : 44039 



Givur Mehmet 
Kara Ytlrek Çetesi 

Tefrika No. 94 

Barut Fıçılarına Merbut 
ip Ateşlendikten Sonra •. 
Hemen mağaraya dalmıf, arşağı yanına 

çağırmış ve maiJaraya saklanmı,tı 
Evet,. Gavur Mehmet. .. 
Gavur Mehmet, hiçbir inaan 

ıuurunun kabul edemiyeceği bü
yük bir cllrt et göstermiıti... Ka· 
ra yürek çetesini, tamamem imha 
etmek için çete efradını tepenin 
üstüne gönderen Gavur Mehmet, 
ıöylece hesap etmiş.. Meydanda 
duran barut fıçılarına ateı verdiği 
zaman açıkta herhangi tarafa 
kaçsa kurtulamıyacağına bUküm 
vermişti. 

Onun için, hariçte bir yere 
kaçıp saklanmakdansa, mağara
lann içine doğru çekilerek en 
son mağaraya iltica etmeyi ter
cih eylemişti. Bunda da iki feci 
ölüm ihtimali vardı. Biri, atctin 
ve dümanın tazyikinden boğul

mak.. diğeri de, birinci mağara 
berhava oduğu zaman, diğer· 
lerinin de çökmesi muhtemel 
bulunduğundan, yüzlerce ve bin
lerce ton sıkletinde taı, top
rak albnda kalmak ... 

Givur Mehmet, majara ha
ricinde daha ehven tartlarla almek 
ihtimali varken, nfPn bu feci ve 
muhakkak olan iki ölüm f&l'bnı 
birden ihtiyar ve kabul etmifti? •. 
Bunun cevabını, bir müddet sonra 
bizzat Glvur Mehmetten ipe-

nece;iz. 
Dıpnda, Bepktq Kumandanı 

Alay Beyi Huan Bey ile Zabıta 
Serteftiı memurlarından Ha.
nü, Deli Kerim, Güreli HaAn 
Efendiler; takım takım Karadaifı 
ve Hırvatları teslim alırlarken 
üçüm 1 mağaranın kuytu klte
•inde de ıu sahne cereyan edi
yordu. 

Gavur Mehmet, barut fıçıla
nnı biribirine rapteden fitili 
ateşledikten sonra hemen mağa
raya dalmış.. ikinci mağaranın 
kapısı önünde duran Arşağı ya
nına alarak, üçüncü mağaranın 

kuytu bir köşesine kaçmıı ve 
saklanmıştı. 

O müthiş infilak vukubulup ta 
sademesi geçinciye kadar bu kö
şede kalan Gavur Mehmet, birkaç 
dakika daha ihtiyatla bek
ledikten sonra kapıya koştu. Fa
kat tamamen çökmüş olan birinci 
mağaranın taş ve topraklarile 
methali kapalı buldu. Artık ne 

' aema, ne bir zerre ziya ve ne de 
dünyadan eser· kalmamıştı. O 
zaman kalbinde hafif bir ürper
me ile avdet etti. ellerile yoklıya 
yoklıya üçüncü mağaraya gelerek 
Arşağa seslendi. 

Al'f&k, zaten aylarca burada 
çektifıi mihnet ve meşakkatten 
sersem bir hale gelmişti. Şimdi 

bu korkunç hldiıe de, onu bütün 
bütün sarsmıt, asabını peripn 
etmişti. . 

Gavur Mehmet, birdenbire 
Arşağa bir şey olmuş zannederek 
endişe ile bir daha seslendi: 

- Arşak!. .. 
Arşağın heyecan ve iztirapla 

titreyen sesi, cevap verdi r 
- Buyur Ağa ... 
- Senin burada bir lamban 

olacaktı, nerede? .• 

- Hele dur Ağa.. Biraz ak· 
Jım başıma gelsin ... 

- Aman Artak, aklını çabuk 
batına getir de. ıunu bul.. Hiç 
olmazsa, &llinciye kadar olsun, 
karanlıkta kalmıyalım. 

Arıak, muztarip bir sesle mı
nldandı: 

- Ôlünciye kadar mı dedin? •. 
Burada mutlaka ölecek miyiz? .. 

- Buna biç 
Arpk, şu anda 
ölmüt insanlarız. 

şüphe yok ki 
biz, tamamen 

- E, nasıl konuşuyoruz? ... 
Givur Mehmet, o feci vazi

yette bile neş'esini kaybetmedi. 
Parlak bir kahkahadan sonra, bu 
saf adama cevap verdi: 

- Ölüler konuşmaz mı, Arşak? 
Kilisede papazdan işitmedin mi? 
insanlar, ~lecekler .. Sonra dirile
cekler .. Allaha hesap verecekler .. 
Sonra da; ya cennete, ya cehen
neme gidecekler. 

Arşak, ausmuıtu. Herhalde, 
Givur Mehmedin bu vizım kili
aede papazlardan dinleyip dinle
medijini d6filnliyordu. 

Gavur Mehmet, sordu: 

- Ne dütünilyorsun, Arıak .. 
Daha hllA akim batına relmedi 
mi? •. Hadi fU limbayı bul. 

Arıak, ıuurunun yavat yavaı 
avdet ettiğini ıisterdi: 

- Ağa! .. Allah aşkına benim
le eğlenme... Hem, artık öldük; 
diyorsun .. hem de ışık istiyorsun ... 
Ahrette lamba ne arar? .. 

- E, haydi senin dediğin ol
sun .. Farzet ki ölmemiş olalım ... 
Fakat şunu bil ki, diri diri me
zara girdik. Çünkü, birinci mağa
ranın tavanı çökmüş.. Deliğin 

ağzı da tamamen kapanmış ... 

Gavur Mehmedin bu sözlerini 
acıklı bir feryat takıp etti. Arşak, 
avazı çıkbğı kadar bağırıyor .. 
Bağıra bağıra ağlıyordu: 

- Ah benim Allahım.. Ne 
künahım vardı da beni bu hale 
kodun. Burada çektiğim çile ye
tişmedi mi de, şimdi beni diri diri 
mezar sokuyorsun.. istemiyorum .. 
Ben ölmek istemiyorum. 

Gavur Mehmet, bu sif ada
mın izbrabma sebep olduğu için 
kalbinde bir teessür duydu. Elle
rile etrafını yoklıya yoklıya onun 
sesinin geldiği tarafa• doğru yü
rlidli. El yurdamile a11ağı buldu. 
Zavallı adam, boylu boyunca ye• 
re yatmıt, hem ağlıyor, hem ba
ğırıyor, hem de yerlerde yuvar
lanıyordu. 

Gavur Mehmet, onun batım 
ellerinin arasına alarak teselli 
verdi: 

- Arşak!.. sen, dindar bir 
hıristiyana benziyorsun... Bilirsin 
ki, Hisos'ta b'rçok sıkıntılar çek· 
tikten sonra bütün dünya mihnet 
ve meşakkatlerinden kurtulmuş· 
tu. 

( Arka.ı var ~ 

Mağazada/ 

~ 
~ 

Kaaadar - Rica ederim dik
kat edin, kaçtır sicim yerine 
saçımdan bir kaç tel koparıp 
Paketleri bağlıyorsunuz f. 

( MEKTEP IŞLER!.._J 

Bakaloryaya 
Girdim Muvaffak 
Olamadım 

Çahımam sayesinde ilk mek· 
tebi birincilikle bitirdim ve 
Bolu orta mektebine kaydoldum. 
Dart sene orta mektepte tahsil 
gördüm. Birinci ikinci aımflanm 

muvaffakiyetle bitirdim. Üçüncü 
sınıfında babamın ihtiyarlığı ve 
validemin ihtiyarlığa dolayısile çok 
fakir bir halde kaldım bu vazi· 
yet karşısında boş zamanlarımda 
gazete satarak ve boyacılık ya
parak annemi babamı ve kendimi 
idare ettim. Çok zamanlar aç 
kaldım. Halimi de kimseye söyle
medim. Bu suretle üçüncü ıınıfı 
kalemsiz, deftersiz, kitapsız bir 
vaziyette çok meşakkat içinde o
kudum, nihayet bakloryaya girdim 
ilk giriıimde üç dersten muvaffak 
oldum. Diğerlerinden ikmal kal· 
dım. ikmalde öbürlerine girdim 
yine muvaffak olamadım, yine 
senei atiye kaldım. Bu vaziyet 
karşı•ında Boluda açılan muallim 
vekili mUsabaka imtihanında alt
IBlf cl6rt ortamektep mezuau ara• 
ıındı ben de mllsabakaya gir· 
dim ve bet numara ile muvaf
fak olup Göynliğe muallim 
vekili olarak tayin edildim. 
Ve vazifemi fazlasile ifa ettim. 
Mekteplerin tatili miinasebetile 
Boluya geldim haziranda liçllncll 
bir de 'fa olarak ikmale kalmıt 
olduğum derslerden yine imtiha· 
na girdim Fransızca, riyaziye 
derslerinden yine muvaffak ola
madım ve imtihan hakkını da kay
bettim. Şimdi boş geziyorum. 
Okumakta ise hevesim var ve 
okumıya da yaşım müsaittir. 

Yukardaki mektubu Boluda 
Mithat B. isminde bir genç gön· 
dermiştir. Bu vaziyette birçok 
gençler vardır. Maarif Vekaleti 
bu genelerin vaziyetini tetkik 
etmektedir. Bu vaziyetteki genç
lerin hayata atalmalarım yahut 
imtihanla bir san'at ve ticat mek
tebine girmelerini tavsiye ederim. .. 

Trabzon Tapu ~lüdiirü malıdumu 
Abidin Be} e : 

Kabataş lisesi senelik leyli 
ücreti 225 liradır. Para üç tak
sitte alınır. Memur çocuklarına 
yüzde on tenzilat yapılır. 

* Ankara , Lrzurıım mahalle&İ mPaçit 
ııokak ~o. 4 Demir Ay Heye : 

A vrupaya tahsile ıitmeniz için 
evvelemirde bir lise mezunu ol· 
manız lazımdır. Ortamektebin üç 
bakalorya imtihanında da yalnız 
türkçe dersinden dönmenize yal· 
naz bir sebep olabilir. O da sizin 
lakaydi ve ihmalinizdir. 

* Adana Po tane oııünda yazı ı fi u-
8 } au Oiındar Be~ e: 

Zayi ettiğinize dair bir ilin 
veriniz ve tasdiknamenizi mektep
ten isteyiniz. Ortamektep ve lise· 
lere girebilirsiniz. 

Mektepçl 

1 x ' 

BiBAYI 
Bu Sütunda Hergün 

L-0---------------Nakleden: Hatlc• -

Samimenin Randevüsii 
Samime Aparbmanın kapısın· 

dan çıktığı zaman Şakir hiddetle 
elindeki paleti bir kenara atarak 
kollannı kavuıturdu. Samimenin 
her perşembe böyle muntazaman 
yalnız olarak evden çıkmasına 
bir mana veremiyordu. Kansı 
muhakkak her perşembe günü 
onu bir bahane ile evde bıraka· 
rak sokağa çıkıyor. Ve ancak 
akşam yemeğinde -çok neı'eli 
değilse bile- parlak g6zlerle eve 
avdet ediyordu. Bu çıkışlann hep
sine birer bahane bulmakta idi. 
Bazan terzisine, hazan birşey 
almıya, bazan bir arkadaşım 
ziyarete gittiğini aöyliyordu! 

Şakir yamlmadığım anladı, Sa
mimenin her perşembe hiç değiş
meden çıkışlannın muhakkak bir 
sebebi vardı. 

Genç ressam karısını çılgın
casına seviyordu. Onu on sene 
evvel, uzak bir akrabasının evin· 
de ilk defa olarak gördüğü za· 
man, o kusursuz güzelliği karşısın· 
da kendinden geçmişti. Kimseıiz 
ve zavallı bir kızcağızdı. Babası, 
sirkat makaadile yapılmlf bir ci
nayetten dolayı hapiste bulunu· 
yordu. Oldukça iyi bir aileden 
olduğu halde, sırf ahlakıızhtı 
ylizünden bu bale dütmÜf bir 
adamdı. Samimenin babasmdan 
bqka da biç kimsesi yoktu. lıte 
Şaldrin akrabamın eme utuumf 
bir vaziyette idi. Genç adam onu 
giirür ı6rmez sevmifti, ve onun 
bir hınız kızı olma11m, zavalh 
ve iptidai bir mablik buluamuım 
kat'iyyen nazan itibara almadan, 
birkaç ıtın içinde onunla evlen
mİf, onu bu sefil hayattan kur
tarmıştı. Samime, Şakirin kendi· 
sine verdiği temiz ve yüksek ha
yata pek çabuk alıııverdi. O, 
güzel olduğu kadar zeki ve ince 
bir kadındı. Şakir onunla nişan· 
landığı gün ellerini öperek: "Bun· 
dan sonra size yeni bir hayat 
hazırlanıyor, demişti. Eski ke
derli günlerinizle arbk hiçbir 
alakanız kalmamıştır. Maziyi büs· 
bütün zihninizden çıkarmalısınız. 
Bugünden itibaren yaşamıya baş-
hyacaksınız. Emin olunuz Sami· 
me sizi dünyanın en mes'ut bir 
kadını yapmak için elimden gel
diği kadar çalışacağım.,. 

* 
Şakir yerinden flrladı! Karısı 

onu muhakkak aldatıyordu. Aşa .. 
ğı yukarı beş altı aydanberi Sa
mime her perşembe muntazaman 
bir yere gidiyordu: Şakir kansı
nın nereye gittiğini 6ğrenmek 
istiyordu. Pencereye kottu. Sami
me henüz aıajt kapıdan çıkıyor
du. Genç adam daha fazla te
reddüt etmeden ppkaıını alarak 
dıprı fırladı. Aşağı kapıdan çı
karken karısımn caddeye döndü
ğünü ve yukarı doğru hızlı h.ızb 
ilerlediğini gördli. Onu takıbe 
başladL Samime, takip edildiğini 
aklına bile getirmediği için başını 
arkasına çevirmeden ilerlemek
te idi. Karşı kaldırıma geç
ti, ve küçük sokaklardan biri
ne saptı, bir müddet yürüdü, 
sokak gitgide tenhalaşıyor. Ve 
evler gitgide seyrekleşiyordu. Ni-
hayet küçük bir bahçenin ÖDiinde 

durdu, eskif tahta parmaklığı ite
rek içeri girdi. Burası, küçiik, 
iki katlı eski bir evin, bakım11z 
bir bahçeaij idi. Şakir sarm8f1k· 
ların üzerindeki tahta parmakh· 
ğın kenarına gelmifti. Dalların 
arasından bahçenin içersini rarii
yordu. 

Birdenbire Şakirin çehresi 
kıpkırmızı oldu. Hayretle haylar
mamak için elile ağzım kapadı. 

Bahçenin içinde çok ihtiyar 
bir adam vardı. İşte Samime bu 
ihtiyar adamın boynuua hasretle 
sanlmışb. 

Babacığım.. Canım baba
cığiml Söyle buglln nasılaın? Seni 
daha iyi görüyorum. Bir şeye 
ihtiyacın oluyor mu? Sana iyi 
bakıyorlar mı?. Seni görmeden 
geçen bir hafta bilsen bana ne 
kadar, amma ne kadar uıun 
geliyor!. 

Samime ile babası şimdi 
biribirlerinin ellerini tutmUJ)ar, 
hasret ve muhabbetle biribirlerine 
bakıyorlardı. 

" - Yavrucuğum.. Kwm 1 ,, 
Şakir, Samimeye kartı hiuet• 

tiği bu emniyetsizlikten pifmaa 
ve miiteessirdi. Nud olnaut ta 
okadar fena bir ıeye ihtimal 
vermiıti !. 

Şimdi biribirlerile bayi• Pli 
ıizli ılriltmeye mecbur olu o 
zavalhlara bakarken tizleri dol
du " acleta bir .. , plmıı Wr 
hırsız ıibi koprık buradan 
uzakla,ti. 

Derleme itinde Tire Birinci 
Tire ( Huauai ) - Kazamııda 

dil derleme faaliyeti çok iyidir. 
Şimdiye kadar Tire komlteli ta• 
rafından ı6z derleme btlroaana 
1500 den fazla fit ıönderilmipir. 
Tira bu suretle l:ımir viliyeti 
kazaları arasında, derleme ftinde 
birinciliği alm11tır. 

Tire Ticaret Ode•ının 
BU iteni 

Tire (Hususi) - Ticaret Oda· 
mız, Cümhuriyetin onuncu yıld&
nümüne kadar yetiıtirilmek üzere 
kazanın son 10 senelik faaliye
tini gösteren bir Bülten tanzimine 
başlamııtır. 

SON POSTA 
Yevmi, Siga.i, HavaJi• v. 

Halk gazetesi . ........•.. 
lda • lstanbul : Eaki Zaptiye re• 'atalç-eşme sokağı No.2S.1 

Telefon : - 20203 
Posta kutusu: İstanbul - 4n 
'J'elgraf: lstaobul BONPOSTA ---..... ----

ABONE FIATI 

'l' 0 RK l Y ~ l•;C N EB l 
1400 Kr. 1 Sene 2700 Kr. 
750 ,, 6 Ay 1400 .. 
400 

" 3 • 800 " 
150 

" 
1 

" 300 " .................... 
fl eleo evrak geri verilmez. 

llanl•rdan mea'ullyet ellnmaz. 
( evap için mektuplara ( 6) kuruşluk 

pul ilavesi lii zımdır. 

Adres deliştirilmesi (20) kuru,tar. 

(ıazetemizde çıkan resim ve ) azılann 
bütuıı hakları mahfuz ve 

gazetemize aittir. 



SON POSTA 

ve Nehari 

Liseleri 
KIZ ERKEK 

Araantlllr'de • Çlltesar~ 
Ana 11nıfım, ilk kısmı orta ve lise ıınıflanm havidir. TecbU ve terbıye usullerinin ciddiyet ye 
mlike mmeliyeti ile tanınmıı olan mlieasese Is tan bulun en gllzel Y~~nde kiin ve her tü~lil llhbi 

prtları haizdir. Gayret ve muvaffakiyeti g60riil~n talebeler. ıçm me~~p blitnn tahsil 
devrelerine ait kolayhklar ve ımtiyular temm eylemlftır. 

Leyli ücretlerinde çok esasb tenzilat vardır 
Mezunlret ve umum srnlfler• alt ikmal lmtlhenlarına 2 E~Ulde ve 

der•lere 11 EylUlde batl~nacakb~. . 
Kayıt ve yeniden kayıt muamelesine batlanmıftır. Cumarte11, Pazarteaı, Çaqamba gllnleri aaat 

10 dan 18 e kadar mllracaat olunabilir. isteyenlere mekte tarifnamesi 
Telefon: 36,210 

~ Nl,ente91nda • Tramvay ve Şakaylk caddelerlnde 

ıLEYLll Şişli Terakki LisesiJmwdl 
55 aene cv•el Selanıktc tesis ve .1919 da lstanbula nakledilmiş ve Turkiyeoin en eski husu•i mektebidir. 

Resmt liselere muadeleti fiti maameldtının düzgünlüliJ Maarift;• muadtlolctır. 
KIZ ve ERKEK TALEBE için yanyana ve geniş bahçeli iki binada AYRI LEYLi TEŞKB.A Ti 

ANA • iLK • ORTA • LiSE SINIFLARI 
FRANSIZCA - ALMANCA - INGILIZCE kurstan vardır. 

45 kişi.ik bir Maarif encümeninin nezaret ve himayesine .ma~har~ır. 
Mektep her gün saat 10 - 17 arasında açıktır. Kayıt ışlenne 

1 
Cmaartesl, Pazartesi ve Çartamlla f t:BBEB 1 

B 1 1 glnlerı bakıbr. _ -
Telefon: 42517 

Çamlıca Kız Ortamektebi 
Müdürlüğünden : 

Ücretli leyli ve neliari talebe kaydına Ağustosun Yirmisinden 
Ohu.birine, ikmal imtihanlarına da Eylülün ikisinden onuna kadar 
devam oJunacakbr. "397 4,, 

Tt!IRKiYE 

i:IRAAT 
BANKASI 

.DAoA 
BiQiKTiQEN 
RAı-tAT-60bQ 

Ağustos 1~ 

Asipin Kenan 
Tabletleri 

Havaların bu kararsızlığı ekseriya nezle, kırgın
lık, baş ağrısı gibi hastalıklar tevlit eder. 
Buna mini olmak için yanınızda daima tazc
lijini muhafaza için şişe tüpler içinde bulunan 
Aaipin Kenan tabletlerini bulundurmatı unut
mayınız. Bu atbhatiniz için emin bir iliçbr. (ül.34) 

Erenköy Kız Lisesi 
Müdürlüğünden: 

l - Ağustosun yirminci pazar gününden itibaren talebe kayıt 
ve kabulüne başlanacaktır. 

2 - Pazar, Salı, Perşembe günleri saat ondan on yediye ka
dar eski talebenin kayıtlan tecdit, müracaat edecek yeni talebe 
namzet kayıt olunacakbr. 

3 - Kayıt ve tecdit kayıt için müracaat edecek talebenin 
sıhhi muayeneleri yapılmak ilzere muayyen giin)erde -t onda 
mektepte hazır bulunmalan lizımdır. 

4 - Yeniden kayıt olunacak talebenin hüviyet dizdanı, evvelce 
bulundukları mektebin şehadetname veya tasdiknitmesİ; beş bin 
beşyüz kuruşa kadar maaş alan memur çocuklanndan pansiyon 
kanununa tevfikan yllzde on tenzilit yapılmak için babalarının 
bulundukları vazife ve maaş mıktannı gösterir vesika 0 on beş ku
ruşluk puJ lazımdır,, beraberlerinde olarak velileri ile birlikte müra
caat eylemeleri. 

5 - Mektebimizin ilk kısım dördüncü ve befinci amıflarik 
orta ve lise aımflanna leyli talebe kabul olunur. tık kısmın leylt 
ücreti 200, orta ve lise sınıflarımn 225 liradır. 

6 - Eyliıl iptidasma kadar kayıtlarım tecdit ettirmemiş olan 
eski talebelerin yerine yeniden milracaat edenler kayıt olunacaktır. 
Tatil münasebetiJe bulunduklan mahallerden muayyen zamanda 
gelemiyecek olanlar iicretlerini g6ndermek ıartile yazı ile müracaat 
edebilirler. 

7 - Mezuniyet, ikmal ve kabul imtihanları eyW iptidasından 
on birine kadar yapılacak eylülibı OD birinci günü denlere bat-
lanacaktır. u3937,, 

Haydarpaşa Emrazı İstilaiye 
Hastanesi Baş Tabipliğinden: 

Hutalauecle El,ewm ••wml Wn·ar ....,_ ,_,d• Wr Irat 
inşası ve Çamafll'hanenin iallhı kapah zarf tıaulile mevkii mllnaka
aaya konulmuştur. Mtınakua 29/8/933 tarihine tesadtf eden Sah 
pil aaat 14 te Galatada Kara Mustafa Paşa aokağında İatanbul 
limanı sahil sıhhiye Merkezindeki komisyonda icra edileceğinden 
taliplerin münakasaya ait prtname ile projeyi almak tbere lstanbw 
sahil sıhhiye merkezi levazım memurluğu ile Hastane idaresine 
müracaat eylemeleri. "3929,, 

Ziraat Vekiletinden: 
Yiiksek Ziraat Enstitüallniba libumu olup yapbnlacak 6 adet 

kümes ile ambar, depo, yem hazırlama yeri ve teferruab kapalı 
zarf usulile ve 21 gDn m&ddetle mllnakasaya konulmUfbu'. Bu ite 
ait münakasa şartnamai, mukavelename, umumi ve hamsi tart
name beş lira bedel mukabilinde .Ziraat Veklletinde Y&bek Ziraat 
Enstitüsll Bürosundan abnacaktır. Talipler m6nakasa şartnamesinde 
zikredildiği veçhile miessesece tanınmıt olduju ve yapbklan inşa
ata ait ve asgari 8 bin lira kıymetinde bir binayı ikmal ettiğini 
Ticaret Odasında inşaat müteahhidi olduğunu mllbeyyin vesaiki 
komisyona göstermiye mecburdurlar. Talipler kendi teklif edecekleri 

bedelin yüzde 7 ,5 nisbetinde teminatı muvakkate mektuplarile 
birlikte ihale giintl olan 29 ağustos 933 tarihine mlsadif Sah 
günü saat 15 te Vekilet inşaat komisyonuna müracaatleri ilin 

ı olmwr. ( 3895 ) 

KARADENiZ POSTASI 

BBZDBDM 
21~08 Pazartesi 
günii •kpım Sirkeci'den ha
reketle (Zonguldak, lnebolu, 
Ayancık, Samsun, Ordu, Gire
son, Trabzon, Sürmene ve Rize) 
ye azimet ve avdet edecektir. 
raıla tafıilAt için Sirkeci Yelkenci 
&anındaki aeentalıfına mGraeul 

Tel: atat• 

SADIKZADE BiRADERLER 
VAPURLARI 

İzmir sürat postası 

Sakar,a vapuru 

HerCumartesi güııtı 
saat'tam 18 de dojnı iZMiR'a 
hareket eder. 

Fazla tafailit için Slrkeei Mey· 
menet Hanı altmda aceatabta mü
racaat. T ldJn : 22154. 

• 
Or. A. BUTIBL 
Kwakoy, Top9ular ••il• .. No. a9 -
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Yeni B•r Gömlek 
Yaptırmak Fikrinde Misiniz? .. 

lpekiı'i n enfes kumaı· 
ları ile ölçü üzerine 
yaphracağınız çift yaka 

ve kollu, markala 
gömlekler: 

12,5 liradan 
itibaren ••• 

''Bu iş te İPEKIŞ 'indir,, 
·.. - l't ' - " (()293) .. 

_.....roTOVIT~ 
FOTO~RAFCILIKTA ŞAYANI HAYRET BiR iCAT 

FOTOVIT ile kiğıt, mukavva, mermer, ipekli kumaşlar ve sair 
her ne llzerine olursa olsun hiç bir malumata ihtiyaç olmaksızın' 
güzel fotoğraflar çıkarmak mllmkilndOr. Yalnız bir negatif [plak 
veya cam] ile fotoğraflar bozulmaz bir hal kesbeder. Ne siyah 
odaya ne de virai ve fiksaja lllzum yoktur. 
Bir tite FOTOVIT ile 100 kadar fotoğraf yapılabilir. Fiatı 75 
kW'Uftur. T&rkiye için sahibi imtiyaz: Jule• Kaatro, lstanbul 

CelAI Bey han. Tecritbeai meccanen. Her yerde sabbr. • (1352) 

Leipzig 1933 Son Bahar Panayırı 

~ # 27 Aiuatoatan itibaren her nevi tafsilat 

Leipziger Messamt Leipzig 
veya fahri mumaıılli: Mühendis H. ZECKSER tarafmdan verilir. 
Galata, Ahan va Munih han Tel: 40163 Posta kutusu 76. <5822> 

Zafiyeti umumiye, iftihasızlık ve kuvvetsizlik balitmda büyük 
faide ve tesiri görillen : 

FOSFATLI 

Şark Malt 
HULASASI 

kullanınız.. Her eczanede aatılır. 

•••• •••• 

Saraçhanebatı • MUnlr Pa.. konaklarında 

Erkek • Leyll, Nehari • Ana, ilk, Orta 

Hayriye Liseleri 
Tekmil sınıfları mevcut resmi muadeleti haiz tam devreli lisedir, ilk sınıflardan itibaren ecnebi 
lisanı mecburidir. F.ransızca, Almanca ve İngilizce kurslası vardır. Leyli talebenin ubhat ve gıda
sına azami itina edilmektedir. Talebeler sabahlan mektebin hususi otobüslerile evlerinden alımr, 
akıam yine ayni vuıta il~ evlerine gönderilir. Talim heyeti memleketin en yüksek muallimlerin
den mütqekkildir. Kayıt muamelesi için Cuma ve Pazardan maada her p saat 10 dan 17 ye 
kadar mllracaat kabul olunur. Sınıf ve bakalorya ikmal imtihanlanna eylüliln ikinci pil ve 

tedrisata 11 inci günü bqlanacaktır. - 6508 

• 
Piyango Müdürlüğünden: ... .-O.ta .... a. 
Şartnamesi veçbile SO ton yerli maden kiimiirii aJmacaimdan 

taliplerin 21/8/933 Pazartesi günll saat 15 te Komisyona 
müracaatlara. "4194,, 

Sahibi: Ali Eluem 

Nefriyat MOdOril: Hdil LGt8 

İstanbul ve Trakya Şeker Fabrikaları Türk Anonim Şirketinden: 
Fabrikamızda çıkarılmağa baılanan yeni sene mahsulü toz ve kesme ıekerler 29 Temmuz tarihinden itibaren bin kilodan az 
olmamak üzere her istiyene sabhnaktadtr. Fiatlanmız eskisi gibidir. Yani ııtanbul'da Sirkeci istasyonunda veya depolarımızda araba 

;::ıım ~::~tJ: Kristal Toz Şekerin Kilosu 36, 75 Sandıkta Küp Şekerin Kilosu 39,50 Kuruştur. 
Ancak en az bet vagon tekeri birden alanlara vagon baıına bet lira indirilir. İstanbul haricindeki yerlerden yapılacak 
siparişler bedelin yüzde yirmisi peıin ve üst tarafı hamule senedi mukabilinde ödenmek üzere derhal gönderilir. 
Depodan ~tiharen bütün masraflar ve mes'uliyet müşteriye aittir. Gönderilecek mal şirket tarafından müşteri hesabına 
sigorta ettirilir. Sipariı bedelinin tamamını gönderenler için sigorta ihtiyari olduğu gibi en az beş vagon sipariı 
ederek bedelinin tamamını peşin ödeyenler vagon başına bet lira tenzilattan istifade ederler. 

Adres: İstanbul' da Bahçekapıda Dördüncü Vakıf Han. No. 40 • 30 
Telgraf adresi : İıtaabal, leker Telefon No. 24470. 


