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Başvekilimizin Sofya Seya- Heryo l?_iyor Ki: 

h . d K I k ? Almanya Harbe Hazırlan· 
tın e Ne . onuşu aca • mak için Sulh istiyor 

Romanya Gazeteleri Tevfik Rüştü Beyin Balkan Lokarnosu Akti Heryo, AlmanyanıD sı·yaseti·nde Bu••tüa 
Teklifine Büyük Bir Ehemmiyet Verdiler 

-- ' Dünya İçin Tehlike Görüyor 
Balkanlılarda Mütevassıt Vaziyetteyiz ~-:.b~k'F7:.-::"a!!:r::lli' 

Bükreş, 20 (Hususi) - Türkiye 
Hariciye Vekili Tevfik Rüştü Beyin 
te}ebbüsilc yapılması için zihinle· 
rin meşgul olduğu Balkan Lokar· 
nosu Romen gazetelerini işgalde 
devam etmekte ve yapılan neşri• 
yat arasında, böyle bir lokarno
nun akti ihtimali ile teessür sızın
bl.ırı hissedilmektedir. Çünkü Ro· 
manyanın da dahil olduğu küçük 
itilaf, Balkanlarda, bir takım 
emeller beslemekte, fa'al bir rol 
oynamak istemektedir. Halbuki 
böyle bir lokarnonun aktini, Ro· 
Jnenler, bu nevi emellere veda 
manasına telakki etmektedirler. 

Yine unutmamak lazımdır ki, 
bugünkü Avrupa tadilciler ve ta
dil aleyhtarları diye iki zümreye 
ayrılmıştır. KUçük itilaf ve men
•ubu olan Romanya, Çekoslovak
ya, Y ogoslavya muahedelerde ta
dilat yapılmasının kafi aleyhtar
larıdırlar.\ 

Bu itibarla Balkanlarda her 
lıangi yeni bir nüfuzun tesisine 
katiyetle muhalefet arzusunu 
beslemek istemektedirler. 

Bu münasebetle gerek M. 
Heryonun Sofyayı ziyareti ve 

gerek Türk Başvekili İsmet Pa· 
fll ile Hariciye vekili Tevfik Rüş-

tü Beyin yakında yapılacak zl· 
yaretleri sık sık mevzubahs ol· 
maktadır. Bu arada Romen Ha· 
riciye Nazırı M. Titüleskonun Sof· 

yaya gideceği kaydedilerek bu 
ziyaretle vaziyette bir degişiklik 

lıasıl olursa · ne ala! olmaısa 
Türkiye ile Bulgaristamn ayrı ve 

muvazi siyasetlerinde devama mec
bur olacaklarını yuzmaktadırJar. 

A. Abdurrahman 

Atina, 19 (Hususi) - İsmet 
Paşanm Sofya seyahati arefe· 

Eşkıya Vak'alarının Son Serpintileri 
- ----

Kadirli Maznunlarının 
Adedi 119 u Buldu 

Diyanbekir ( Hususi ) - Ka

dirli civarında eşkıyalık vak' aları 

haydutların hemen hemen tama· 
men ele geçmesile mutlak surette 

bitmit sayılabilir, fakat evvelce 
yapılmıı olan vak'alarıu tahkiki 

iti devam etmektedir, ve anlatı· 
lan ehemmiyeti ve çokluğu dola-

yısile bir müddet daha slirecek .. 
tir. Filhakika tutulan veya itlaf 

edilen haydutlara yataklık etmit 

olmakla maznun olarak geçen 

güne kadar eld~ (111) maznun 

vardı. Bugün (8) kişi daha geti

rildiği cihetle adetleri (119) zu 
buldu. 

Bunların ilk tahkikatı İkinci 
istintak Hakimi Hulusi Beye tev-
di edilmiştir. -

Hulusi Bey geç vakite kadar 

istintak Hakimi Osman Hulusi B. 
çalışmak suretile neticeyi kısa 
bir zamanda a!mıya çalışmak· 
tadır. 

-·----:------
a ı 

sinde hükumet ta'Yaftan Proiya 
gazetesinin: 

- '
1 Türkiye vaziyeU itibarile 

Balkanlarda Bulgaristanı komşu• 
larile uzlaşhrabilecek yeğine dev• 
lettir.,, Şeklinde yazdığı makale 
ehemmiyetle nazrıdikkati celbet• 
mi~tir. Bu bahis üzerinde ciddi· 
yetle durulmaktadır. 

Yunan Naz1rları 9 Eylillde 
Memleketlmlze Hareket 

Edıyorlar 

Türk-Yunan Si
yaseti Daha Ziya
de ._')ıkılaşacak 

-----
Ankarada · MUzakere Edlle· 
cek MUhlm Meseleler Var 

Atina, 20 (Hususi)- Başveki
lin riyaseti altında Türkiyeyi zi
yaret e~ecek olan Hariciye, Ma· 
Uye ve lktısat nazırları ile şube 
müdürlerinden mürekkep Yunan 
heyetinin ( Pire ) den 9 eylul cu
martesi günü hareket edecekleri 
resmi surette tebliğ edilmiıtir. 

* 
Atina, 20 (Hususi) - Yunan 

heyetinin Ankarada müzakere 
edeceği muhtelif meselelere ait 
zemin tamamen hazırlanmıı ve 
bu hususta mütaleası alınmak 
için Yunanistanm Ankara sefiri 
de müstacelen buraya çağırılmış· 
tır. Seyahatte Başvekil ile Hariciye 
nazırından başka İkbsat ve Maliye 
nazırlarının da bulunmalarına ba· 
kılarak iki devlet arasında 
siyasi münasebetlerin büsbütün 
ııkılaşbrılacağına ve ayrıca mali 
ve iktisadi sahalarda da yek· 
diğerini tamamlayan muvazi bir 

~ siyaset birliği tesiı edileceğine 
hükmedilmektedir. 

Yunan nazırlarının seyahatleri 
Başvekil paşanın Sofyaya ziyareti 
arifesine tesadüf ettiği cihetle 
konuşmaların Balkan siyaseti 

alı dı, apıyı Aça Öl ürül ü 
çalınmış, Arif Ağa aşağıya ine- \ 
rek kapıyı açmış ve açar açmaz 
da bir kurşuna maruz kalarak 
ölmliştür. Katil karanlıktan istifade 
ederek kaçmıştır. 

Diyarıbckir, (Hususi) - Killeş 
köyünde cidden esrarengiz bir 
cinayet yapıldı. Bu köyde kö· 

/yün ileri gelenlerinden ve çok 
misafirperver tanınan Arif Ağa 
isminde bir zat vardtr. 

üzerinde de müessir olacc. gı yü-
rütülen mütalaalar arasıı.::.Jo mü
him bir mevki tutmaktadır. 

Mösyö Venız~ıos Gelmlı,for 
Atina, 20 (Hususi) - Mösy8 

(V eııize.o ) un Yunan :ıazırlan ile 
ayni zamanda Türkiyede bulu· 
uacağı rivayeti teeyyüt etme
mistir. Düıı iece hu zatin kapısı 

Adliye işi ehemmiyetle takip 
etm el<tedir. 

Pariı - Almanyada Hitler 
cereyanı haftalarca bir tekimlll 
halinde idi. Bu tekamülün mana• 
sım yakından tetkik ederek izah 
etmek, dünya sulhu ile alakadar 
olanlar için çok meraklı birşeydir. 

20 Temmuzda Alman propa• 
ganda nazın Goebbles bir nut• 
kunda Başvekil Hitleri tebrik 
etmiş ve evvelki hükumet• 
lerin on d6rt senede yapamadık· 
lannı onun 6 ayda yapbğını söy• 
lemişti. 

Şimdi bir misal olarak, Tem• 
muz ayı içinde olan vak'aları 
alalım ve bunları gurup gurup 
tetkik edelim. 

1 - İKTiSADi iNKILABIN 
TERKİ. 

Hitlerciler, programlarının sos
yalist kısmım tamamen reddetti• 
ler. Çünkü arazinin haczinden, 
dükkinlarm vo mağazaların bele· 

..... 

dileştirilmesinden vazgeçtiler vo 
sanayicilere kuvvetini artbrdılar. 

Diğer taraftan hOkiimet, bir 
devlet iktısat komitesi teıkil etti. 

( Devamı 9 uncu sayfada) 

Dağlarda Yalnız Başına 
Dolaşan Bir Papas 

Aydın ( Hususi ) - Söke dağlarında kendi başına dolaıan 
rahip kıyafetli bir adam yakalanmıştır. Zabıta bu adamın hüviyeti 
erafında tahkikat yapmaktadır. 

Söylendiğine göre bu adam Rustur. Amerikada filim artistliği 
ederken İstanbula gelmiş, oradan Yunanistana gitmiş, Yunaniıtı.n· 
dan hudut harici edilerek ltalyaya gönderilmiıtir. 

Tahmin edildiğine göre İtalyanlar da bu adam• hudut harici et
mişler ve sahillerimize blrakmışlardır. Zabıta tahkikab bu rahip 
kıyafetli adamın hüviyetini meydana çıkaracakbr. 

Bara Cebennenı 
"İstanbulun her tarafında tel

lallar nida ediyorlardı : 
- Yarın. Öğle namazından 

sonra Atmeydanında1 şer'iıerif 
mucibince zaniye bir avrat rec• 
medilecektir. Ziniyeyl taılamak 
istiyenler yann meydana buyur
suuuu.n.,, 

Bu fıkra Son 
Postanın birkaç 
güne kadar başlı· 
yacağı yeni bir 

romandan J 
aluwıştır. 

Zina ha
linde yaka
lanan bir 

kadın, bugün Sultanahmet mey
danı denilen yerde halk tarafın
dan taşa tutularak 6ldürillüyor. 
Halk bu cezayı icraya davet ohtı 

nuyor.Bu kadın kimdir, nasıl yaka .. 
lanmıı, nasıl recmedilmiş, sonra 
nasıl kaçırılmıştır ? 

Bqtan başa heyecan, macera 
dolu bir roman. 

Muhayyel değil, tarihte meşhur 
bir vak'anın hikayesi. 
Yakında Gazetemizde 



[Halkın Sesi l 
Yeni Yapı 

Kanunu 
ıt eni bir yapı kanunu YÜC'uda 
getirildi. Bu hususta halkımız 
di~or ki: 

Necati Dey ( Kadıkoy Altıyolağzı 
43 ) 

- ıehir şimdiye kadar pek serseri 
Ye baıı boş bırakılmııtı. İıtcdiği yere 
akmış bazı yerlerde srmalara tuman
mı .. bazı •emtlerde köstebek yuva
lanndan örnek almıştı. Şehirlilerin 
tabiatin havasından ve günefinden 
ayni derecede istifade etmeleri lium· 
dır. Yeni kanun tek katlı bir kulübe
nin önüne (8) katlı apartıman yaptır
mıyacaktır. Şehirlerde bir yapı inzi
bab temin edecek kanunu takdir 
ederim. 

• >f 
Sad k Bey ( Ak aray Kaz &nİ ma

halleri 8 ) 
- Bir tehirin alabildiğine, plansız 

olarak hüyümeai belediyeoin tanzifat, 
tenvirat, yol ve litım itlerini muhal 
bir hale •okar. l.tanbul bele~iyesi 
IMSyledir. Pek datınıkbr. Belediyenin 
butçeai tehirin her tarafına yetifemi-
1ordu. Yeni kanun tehirin manasız 
büyümesine mani olacatı için çok 
W.bet etmittir. 

* İrfan Bey ( Hırkaişerif Akseki ma· 
hali si 71 ) 

- İstanbul bir deniz ıehri olduğu 
laalde halk denizden mahrumdur. 
Çünkü yapılar denizin ta kenarlanna 
kadar aokulmutfur. Orta devirlerde 
fstaııbullular denizden daha çok İ•tifa
de ederlerdi. 

* ~ababettin Be~ (Muhtndi Topkapı 
M rkezefendi 83 ) 

- l.tanbul yapı itibarile pek ka
ntık bir manzara aneder. Yeni ka
nun binalara bir disiplin verecektir. 
Ben .belediyeden tunu da temenni 
ediyorum. Bizim milli b'r mimari 
tarzımız vardır. Araplann, itaıyaalana 
Hiıitlilerin ve diter büyük milletlerin 
le hususi mimarileri var. İstanbul yapı 
itibarile milli çehresini kaybediyor. 
Mimarlanmız yapılarda milli mi-

Yeni Vapur Tarifeleri 
-----

Komisyon, Zahire Meyva Ve Yolcu 
Nakliyelerini Ucuzlath 

Deniz posta ıef erleri için yeni bir tarife hazır
lanıyordu. Bu sabada çalışan komisyon bugftn son 
toplanbsını yapacak ve eşhas navlun tarifeleri üze
rinde görüşecektir. 

Komisyon kendisine verilen yeni tarife projesin
de esaslı tadilat yapmıştır. Mesela: 

Buğday, arpa, yµlaf, mısır, darı, kuşyemi, fa
sulye, mercimek, patates, sebze, meyva ve bunlara 
mümasil eşya tarifesi hayli ucuzlatılmıştır. 

Evvelce bu maddeler için Mannar~ havalisi ve 
Akça.şehir~ kadar olan mıntakada tonda 150 kuruş 
ahnmakta idi. Şimdi tahmil ve tahliye masrafı da 
dahil olduğu halde 125 kuruş alınacaktır. Ayni 
maddelerin Gelibolu, Çanakkale, mıntaka-
aı dahilindeki nakliye tarifesi 275 kul'Uftan 200 
kuruıa indirilmiştir. 

I 
Trabzun, Menin gı"bi uzak mıntalardan gelen 

hububat, aebze, meyva ve zahire iç.in tonda 300 
kuruı ahnacaktır. Yolcu tarifesinde de tenezzül 
Yardır. Etki tarifeye nazaran yeni tarife Jlzde 25 
Diabetinde indirilmiftir. 

Tuhafiye qyası, ipekli kumatlar., bilümum yük
sek eşyanın tarifem bir miktar artmıştır. Bu tari
fe lktısat Vekaleti tarafından tastik edildikten son
ra 1 eylülden itibaren tatbik sahasına geçecektir. 

Tarife altı ay ıonra tekrar gözden geçirilecek
f r. Aldığımız malumata göre 6 ay sonra daha esas
h bir tarife yapılması ihtimali kuvvetlidir. Bu tari
fede memleketin ihracat ve gıda maddeleri ile ve
rimli sanayii mümkün mertebe himaye edilmit 
olacaktır. 

Maliye Teşkilatı jHagdarpaşada 1 Yumurta_ Kongresi 

TayinlerVeNakiller Hastane Açılıyor Yumurtalhracahna 
Bugünlerde Bitecek Yeni Hastane 200 Yataklı İstikamet Verilecek 

Yeni Maliye teşkilab kadro
Jan dün Divcnı Muha.sebattan 
gelmiştir. Maliye teşkilat heyeti 
bugün, yeni teşkilatta vazifa alan

lan kadrolara göre tayin etmiye 
başlıyacakbr. Tayin işi üç güne 
kadar bitecektir. Açıkta kalacak 
ve. Anadoluya nakledilecek me
murların ekserisini tetkik ve 

tahkik memurları teşkil etnıekte
dir. Üsküdar Tahsil MüdürlüğDne 
ta} in edilen Maliye Vekaleti 
Muhasebe Müdürü Şefik Bey dün 
Ankara'dan gelmiftir. 

Olacaktır 

Sıhhiye Vekaleti Haydarpaşa
da Tıp Fakültesinin boşalttığı 
hastahaneler kısmında (200) ya
taklı yeni bir hastahane açmıya 
karar vermiştir. Faki\lte hasta
hanelerinde eskiden (450) kadar 
yatak vardı. Üsküdar cihetinin 
hastahane ihtiyacına cevap ver
mek için bu karar alınmışbr. 
Gelecek sene yatak miktarı art-
brılacakbr. 

Yol Parası Vermiyenler 

Karadeniz yumurtacılan ya
kında Samsunda büyük bir kongre 
yapacaklardır. Kongrede yumurta 
ihracatına verilecek istikamet gö
rüşülecektir. Türkiye senede (12) 
milyon liralık yumurta ihraç et
mektedir. Bu miktarı bir misli 
artbrmak için ihracat birlikleri 
teşkili ve Barselon, Valinsiya gibi 
iatihlik mmtakalarmda birer 
acentelik ve aabf ıubesi açalma• 
dO~linülmektedir. 

Kırık yumurtalann Samsunda 
açılacak bir fabrikada konserva 
haline getirimesi düşünillmektedir. 

marimizi tatbik etseler ,ehrin Hale
tini muhafaza etmif olur. 

Buğday Ve Tiftik Vaziyeti 
Dün Anadoludan lstanbula 33 

•ag n ve 1499 çuval buğday gel-

24 Saatin 
Hadiseleri 

Bu sene iatanbulda kazaları 
da dahil olduğu halde ancak 
(3800) mükellef yol parası vereme
miştir. Bunlar teşrinievveldcn iti
baren şehir yollannda çalıştınla
caklardır. 

Bir Kadının 
Başına Gelenler 

miş ve iyi malların okkası beı 
kuruş otuz beş paradan sablmıJ
tır. Eskişehir ve civarında yeni 
mahsul idrak edildiği için on gün
denberi piyasaya bu mıntakadan 
mal gelmektedir. 

Dün ( 500) balye tiftik %,S 
kuruttan sablmıftır. Oğlak 85, 
Karah'sar, Eskişehir, Kütahya 
malları 65 - 67 kurut arasında 
muamele görmektedir. Avrupaya 
tiftik Rusyaya da yapağı aevke
dilmektedir. 

inkılap Müzesi 
Şişlideki inkılap müzesi Cüm

buriyet bayr.amında açılacaktır. 

Beykozda Dispanser 
Beykozda yaı nda bir dispan

ser açılacaidır. 

Koço İlminde bir deli Pan
galbda evinin önünde oynamakta 
olan yoğurtçu Hasanın bir buçuk 
yaşındaki oğ1u Hulkiyi taşla ba
şmdan yaralamıştır. 

"f Sabıkalı Cemil, Meyvahoş-
ta seyyar elbiseci Reşidin bir 
paltosunu kapıp kaçarken yaka
lanlDlfbr. 

Jıf- Kadıköyde çeşmeden su 
almak yüzünden çıkan ka ... ga ne
tice:;inde 12 yafmda Sadık is
minde bir çocuk sopa ile sucu 

Saferi başından tehlikeli surette 
yaralamıştır. 

Jıf- Beşiktaşta oturan Naciye 
isminde bir kadın, karakola mü
racaatla kocası Safa Şükrü tara
f andan fena halde dövüldüğünü 

iddia etmiştir. 
* Fatihte İskenderpaşa cad-

w er s •• - •ı• l .,. ••• 111! t 

desinde oturan hamal Hasan, 
bir iş yüzünden hamal Hayriyi 
kama ile sol memesi üzerinden 
ağır surette yarah} arak kaçmq 
ve yakalanmışbr. 

* Evvelki gece Eyüp, Gala
ta, Eminönü, Kiıçukp. zar, Fatih, 
Sarıyer, Balatta zabıta tarafın-

dan bir aı an a } apılmlJ, birçok 
kama, bıçr.k, t ... banca, kumar 
fişleri, kaçak çakmak vesaire 
bulunarak müsadere edilmiş ve 
sahipleri de Adliye} e verilmiı
le dir. 

>f Be}' a:z:ıtt~ Darü fünun cad-
de inde 88 numaralı tütüncü İs
mail efendinin dükkanında yapı
lan arama neticesinde 12 paket 
içinde esrar bulunmuştur. 

Şoför A vramın idaresindeki 
otobüs Kerestecilerden Eyüba 
gitmek üzere Tabakhane cadde
sinden geçerken tekerleklerden 
birinin civataaı yerinden oynanuı 
ve tekerlek büyük bir hızla cad
denin kenarına fırlayarak o sıra
da oradan geçmekte olan Mediha 
Hamın isminde bir kadına çarp
mıştır. Bu çarpma netic:uinde 
zavallı kadm caddedeki üstü açık 
su mecrasına yuyarlanmışbr. 

Yaralanan kadıncağız hasta
neye kaldınlnılfbr. 

itfaiye Mütehassısı Gitti 
İstanbul itfaiyesinin ulilıı için 

Almanyadan getirile M. Vayin 
Mayer tetkikalım bitirmiı ye 
memleketine dönmiftilr. 

[ GüJJiin T arilıi ] 
Bu Sabah Güneı 
Tutulmuş Olarak 

Doğdu 
Bu aabah saat 5,15 ten itibaren 

SÜMf tutulmuttur. Kilsüf, tulü ile 
batlanutt aiinq ytik8elctilıçe tutulduk 
dalaa fazla sör6nittir. Kisüf saat 
7,40 a kadar devem etmif, Türkiye
nin her ,erinden röriibailttür. 

Sw•a teker fabrlka•ı 
Sivu 20 - Şeker fabrikası lçın 

tetkikatta bulunmak üzere gelen 
heyet fabrikanın inıa edilecek yerle 
pancar ekilecek ..... ,. reımiftir. 
Pancularımııın matlup randmanı 
vereceği tahakkuk etmiştir. 

lzmlr latlkraz Yaptı 
lzmir 20 - Vilayet yol Ye köprii 

intaatı için esnaf ve ahali bankaımı

dan yüz bin lira imlcraz yapmıftır. 

Ulukıfl• • Keperl hattl 
Ankara, 20 - Ulukışla-Kay

seri hattınm iaşaab iki aya ka
dar bitecektir. Hatbn küşat resmi 
Cimhuriyet bayramında yapıla .. 
caktır. 

CUmhur~et Baıremı 
Cümhuriyet bayramında yapı

lacak merasimi ha:ıırbyan heyet 
çahtmasına devam etmektedir. 
Matbuat komitesi lstanbulda on 
sene içinde yapılan işlerin gaze
telerle neşrini temin edecektir. 
Gazeteler bayramda fimdiki ha
cimlerinin üç. dört miali olarak 
çıkacaktır. 

Asri Hela 
Bir ıirket EmmöDiiade bir be.oJ.ia 

deposu ve bir abteahaoe lnıa etmek 
ve bunlar, muayyen bfr müddetle 
idaraeinde bulunduktu ıonra Bele
diyeye tamamea terk etmek Gze
re dün belediye ile bir mukaYele 
aktetmlftir. A,.& •=·ac&. pup l»un
lara mukabil belediyeye her ay biD 
lira hisse verecekür. 

Bahkeslr Yerll Meller 
Sergisi DDn Açlldı 

Balıkesir, 20 (A.A.) - Baiıkcair 

MIDi brtıaat ve Tuarruf Cemiyeti ıu
beainin tertip ettfti ~e6 Yerli Mal
lar tergiıi bugün aaat 14 te yüzlere• 
halkın önünde IÇ1lmıfbr. Cemiyet 
reisi Sabri Beyin yerli mallar hakloa
clald nutkundan sonra Vali lbrahiıa 
Etem Bey aerginin kütadını yap
mıftu. 

Kü.tat resminde ltuluaaalara cemi· 
yet tarafından ıeker Ye ıigara 

datıtılmıfbr. Sergiye taluiı edilen 
Gazi mektebiain iki blyük salonu 
pel yerli maDanmaı.la l>eı..enmiıtlr. 

Sergi ilk hamlede yilzlerce J urttaı 
tarafından 1rH11mitbr. 

Serai 3 eyıale kadar lllrecelctir. 

Kızı/ırmağa 
Köprü Yapılıyor 

Arapsun - Beş ıene evvel Kızal-
ırm•tm COfllUllİle ArapAD manadaki 
köprü yıkılmq ye bu yüzden Nevşe
hir - Ankara arasındaki en itfek ve 
emin otomobil yola da terkedflmittl. 

Şimdi muunm l»ir k6prfinün in
tuına baflaamıfbr. 

l:~S~o~n~R~o:::s:.:f::a.::n.::ın:._.:R..:e:.:s:.:i:.:.m.:._:l.:....i -=H~i~~a~y=-e....:.s_i _: ______ R-=az=a=r==O=la===H.=as==a=n==B=·=D=i~g=o=r =IG=i ·=· ::: 

- Pazar ola 
Ji:ıücü b.ıllar .. 

Karamünelli 1 - Eyvallah Huan Bey .. duy-
dun ya ••• 

~---

Büyukdere 'deki yüzme 
yanılarında adamalcdlı yüzdük .• 

ı 

2 

... istanbul' dan sonra, yüzü
cülükte ikinci g-elıyoruz .. 

Haaan Bey - Ha gayret göreyim 

air.İ-· Yüze yüze bakalım kuyru~ua 
.e1ece1ı mmaiz:. 

• 



Çocuk Mahkumlar 

Sun'i Kan 

·-----------·-
Sekiz on yatında birkaç ço 

cuk top oynıyorlarmış. Derken 

1 
Çocuk civardaki bakkal 

topun çocuklar ta· 
MaltkfJml•r rafından dükka-

nından aımldığım anlıyarak po· 
lisi çağırmış. Çocuklar tutulmuş, 
top bakkala iade edilmiş, fakat 
çocuklardan ikisi tevkif edilerek 
mahkemeye götürülmüf. Mahke
bu çocukları; f arik ve mümeyyiz 
o duklarına bakarak hapse malı· 
kum etmif. 

~ 
11 yaşında çocuk, baıka mem· 

lekctlerde çocuk mahkemesine 
verilir. Hakkında ona göre mua
mele yapılır. Yaptığı suçun ehem
miyetine göre kendisine tenbihat 
yapılır, velisine çocuğunu ıslah için 
yol gösterilir, nihayet çocuk cü
rüm işlemekte devam ederse 
mahkemeye merbut ıılahhaneye 

gönderilir. 
Bizde çocuklar mahkemesi 

yoktur. Kanun iti hakimin içtiha
dına bırakmııtır. Bu içtihat ço
cuğun hapsine karar verilmesi 
şeklinde tecelli ettiği takdirde, 
çocuğu gönderecek ıslahhane 

yoktur. Bu takdirde 11 yaşında, 

henüz ilk mektepte okuyan 
küçük alelade bir hapishaneye 
gidecektir, sabıkalılar, iılihıhal 
etmesi mümkün olmıyan hırıızlar 
araaana bıralolacakbr. 

Bu yazdıjımız bir tahmin ve 
bir faraziyeden ibaret deiildir. 
Vak' adan behıediyoruz. Baıan 

tevkifhane ve hapishanelere 11-12 
yaşandı çocuklann dUıtUğünü ıö
rüyoruz. 

Bu acıklı netice, bizi çocuk 
mahkemeleri Ye çocuk ıılihhane· 
leri ihdasına biran evvel sevkct· 
mek gerektir. 

Çocukl•rı ıabıkahlar arasına 
göndermek onlan cemiyete mu· 
zır birer unsur olarak yeti,tirmek 
demektir. 

Cemiyetin vazifesi çocuklarım 
hapishanelere atmak değil, onla· 
rı islah etmektir. 

• 
Fen adamları bize hergün ye· 

ni bir harikadan bahsediyorlar. 
Amerikada T enesse Üniversi-
Sıın'i tesinde sun'i kan 

tecrüb~leri yapıl
, __ /(,_a_n _ _. dığı haber verili-
yor. Sun'i kanı, hayvanların kan
larındaki kırmızı maddeyi teşkil 
eden Hemoğlobin den yapıyorlar. 
Elde edilen sun'i kanı, kam he· 
men de tamamen alınmış bir kedi
ye naklediyorlar.~un'i kanan için-
de tıpkı kan mayiinde kırmızı 
maddeleri ihtiva eden korpuskl 
ler yoktur. Bu sebeple kendisine 
sun'i kan aşılanan kedi bir müd-
det ıonra ölüyor. 

Fakat tedavide kan naklin-
den iıtifade edildiğini biliyoruz. 
Yarın tüpler içinde sun'i kan 
naahlfılleri alarak kansızlara atı· 
lamak imkinı basıl olacağmı 
reddede bilirmiyiz? 

Sıvaa'ta Elektrik 
Sıvaa, (Hususi)- Elektrik fab

rikası inşaatı ikmal edilmiştir, 
İskoda mUessesesi fabrika tec
bizatmı bu ay gönderecek, bir 
iki ay sonra da tenvira başlana· 
caktır. 

-:::. ==========--=======...::..:::..;:.;.~~----
Mide, Karaciğer ve Barsakları 

hasta olanlar 
aç lcarnına ve yemek arasında 

Karahisar Maden suyu 
içmelidirler. l[Jli59) 

Resimli Makale il ViJcudun Fazlası D 

Şifman adam vücuduna lüzumu 
olmıyan, belki de zararı dokunu 
yatların hamalıdır. Her fİfman bu 
yatlan eritmek n ııormal bir hale 
ıelmek ihtiyacındadır. Fazla yatın 
eritilmesi, vücude zinderi ve rençUk 
verir. 

Bir araba lüzumundan ve kabili
yatinden faala yilldü oluna, hem kifi 
derecede •Gratle ırfdemez, ve hem de 
yolda uf ak bir mania karf1•tnda kini-
m ak tehlikesine maruzdur. Matlup 
aGratte n emniyetle ıidebllmek içia 
uabanıa fazla v• lüzumauz yilkünü 
atmak liınmdır. 

Bir cemiyetin içinde ddıl r, 
saralılar, tedavisi mümkün olmıyan 
frai hastalıklara milpteli olanlarıda, 
titmanların yağına, arabanın tf az.la 
yilkOne benzerler. İçinde yaıadıkları 
vücude zarar vermekten baıka fay
daları yoktur, cemiyet yürüyebilmek, 
ıindeglainl kazanabilmek için bu 
yatları eritmiye mecburdur. 

SON TELGRAF HABERLERİ 

M. Heryo Şehrimizde 
Genç Olsaydım -Gelir Türkiyede 
Çalışırdım, Yaşasın Türkiye .• 

Sabık F ransı:ı: Başvekili M. Heryo ~ü.n akşam beyaaahnda ezcümle demiştirki: 
Ankaradan harebet ve bu sabah ıebnmıze avdet · · .. · · · k d · · · etmiıtir. Hariciye Vekili Tevfik Rüıtü Bey de M. . . - bzil~tend ıbtılaTlı~ızkı. ya ın an takilpd ... ~t°!ııbt~lm, 
Hery~ il~ .te~~mize gelmiştir. ıyıce . ıyor um. ur ıyeye nereye ge ıgımı ı e-

Mıufi!"mızan Ankaradan aynlmaıı çok samimi rek ~elıyordu°!. . . . 
olmuş, bılhassa Ba9vekil Pap M. Heryo ile çok Bır ıef, mılletı ıle mutabık kalarak barıkulide 
candan musafaha etmiılerdir. bir eaer meydana aetirmeıini bilmiftir. 

Ankere'den Ayr1hrken Ben liyikim. Memleketimde ıol cenaba men· 
Ankara 21 (Hususi) _ M. Heryoyu iıtaıyon- aubum. Binaenal~yh !ürki~e'd~ b~undupm ,un-

da Baıvekil Paıa ile Fırka Umumi Kit'b' V kil- lerde hep genç bır cumhurıyetın ılkbabannı yaıa· 
ı b

' 1 ı, e d .., L!--- , 
er, me ular ve pek büyük bir kalabahk tetyi ıgımı umacttim. 
etmittir. Gasinia ve arlcadqlannm kurduktan bina ne 

M. Heryo ayrılırken ismet Pqaya: tarafmclao Myredilae .UZel~ir. 
- Paris Cenevrenin yolundadır. Liyon da pek Ben 1909 y.ıbnd.a, yanı ft?ahmut ŞeYket Pap 

uzak değildir demiştir. Son vedala,ma pek .. amiml zamanında da Tiirkiyeye aelmlftlm. 
olmuc M H ı· t p ... a· O zamanki Türkiye ile burtınkü Tilrkiyenin 

... , · eryo ıme -r-Y · fark ·1 n dü - f '-- 0 b'd' 
- Bütün kalbimle teşekkür ederim demiı. tren ı gece 1 e gun zun ar1L1 aı ı ır. 

hareket ederken de: Fransaya döndükten sonra bu seyahatime dair 
- Yaşasın Türkiye diye bağırmıştır. bir kitap yazacağim. İntibalarımı orada okursunuz. 
M. Heryo bugün Gazi Hı. tarafından kabul Samimi olarak söylediğime inanacağınıı:dan emin 

buyurulacaktır. Misafirimiz müteakiben Çanakka· oldu.ğum için söylüyorum, şayet genç olsaydım, 
leye gidecek, Truva harabelerini gezecektir. gelır memleketini2de çalışırdım. Her fırsatta 

M. Heryonun Beyanatı davanızın istikametini her yerde göstermiye çahıa· 
Ankara 21 ( Hususi) - M. Heryo vuku bulan cağım. 

Nazilli Hapisanesinde 
. . Arasında Bir. Dövüşme 

Nazıllı (Hususi) - Dün gece saat 22 sularında iki kısma ayrılan mahkümlar boğazlaşmışlar; 
Nazilli hapishanesinde feci ve kanh bir boğuşma mahkumlardan Çakır eline geçirdiği bıçağı raki-
oldu. Hadisenin tafsilatı şudur: binin karnına saplıyarak ağır surette yaralamıştır. 

Mnhkümlardan Kuyucaklı Hüseyin çavuş ile Hadiseye nöbetçiler ve jandarmalar vazıyet 
[Çakır arasında bir hiç yüzünden çıkan kavga, etmiş ve müessif bir hadisenin önü alınmıştır. 

hapishanedeki diğer mahkümlara da sirayet etmiş, Yaralı hastaneye haldırılmışhr. Müddeiumumilik 
el şakasile ,başlıyan bu münasebetsiz hal nihayet makamı hadiseye sebebiyet verenleri sorguya 
kanlı bir boğuşma ile neticelenmiştir. çekmiştir. 

ö -
demlf incir Kooperatifinde 

Bir lhtillf 
Ödemiş, (Hususi) - 305 or· 

taklı Ödemiş incir kooperatifi, 
bir anlaşamamazlık yüzünden 
Aydın incir müıtahıilleri koope- ı 
ratifindenl ayrılmıttır. B~ haber 
Ödemi1 muhitinde teessürle kar

Gazi Hz. Celil B. Eylülde Gelecek 

İktıaat Vekili Mahmut Celil Bey 

eylülün ilk haftaaında memlekete 

İstanbul 20 (A. A.) - Reisi· danecektir. 

cümhur Hazretleri bugün Büyük· Son aylar içindeki aıkı meaaisin-

ile bir gezintı yaparak akşam Bey, Franaanın bir au 4ehrinde 

fılanmııtar. 

adayı teşrif ~uyurmuşlar, araba \~ s:;;ra -;ok _yorgun dGten Celil 

saraya avdet buyurmuşlardır. tedavi ve iatirahatkürG yapmaktadır 

r 
lSTER /NAN /STER iNANMA/ 

Üaküdar'da oturan bir ıat gazdelere yaı:dığı bir 
mektupta diyor ki. 

" Geçenlerde saat 20 de pederim birdenbire hasta
landt ve acilen bir doktora göstermek lazım geldi. 
Üsküdarın her tarafını gezdik, vnkhn henüz erken 
olmasına nğmen bütün doktor muayenehaneleri ka-

palı idi ve doktor beylerin ikametgahları da bilinmi
yordu. Doktor bulabilmek için Merkez eczanesine 
müracaat ettim ve adreslerini bildikleri doktor olup 

olmadığım sordum. Oradan da sadra fifa verecek bir 
cevap alamadım. Bu şerait altında Üsküdıır'da hasta 
olmak için sabahı mı beklemek lazımdır. ,, 

L------~/S~T~E=.:R~--LluN~A~N~l~S~T~E~R~l~N~A~N~M~A.,..._I ____ ~-----

Apartıman Banyoların 

Birer Natır Lazım 
-----E.Ş 

Model elbise olduğu belli ola· 
cak kadar güze) fiıtanının koltuk 
altları terden lekelenmiş, vücu· 
du lodos balığı gibi kokan, kir· 
pikleri birer birer sürmelenmiı 

kıyafeti şık bir hanım; ciyak ci· 
yak Fransı7.casile tramvayda an
latıyordu: 

Kalorifersiz, sıcak auyu ban· 
yosunda daima akmıyan apartı· 

manlarda oturmak bir feliket. 
Bizim şimdiki evimizin manı.araıı, 
odaları filin çok rahat amma, 
sıcak susuzluktan çıkacağım ... 

Sokağa acele fırlamak için 
evindeki banyoıunu ısındıramıyan 
elbisesi tık hanıma uzun uzun 
baktım. Başkalarının yapbğı ihti· 
marnla itinalı bir kadın kılığına 
giren hammcığın giydiği ipeklere, 
ayağındaki güze\ iskarpinlere 
acıdım. 

Paris terzihanelerile ayakkabı· 
cıları çalışmış, çabaJamıt, hazırla· 
mışlar; hanımefendi de, hazır 

parayı göndermiı, sırbna geçir
miş; işte oldu size çaylık zarif 
bir hanım ... 

Ev sahibinin yapbrdığı ban• 
yoyu vaktinde ıııtdınp yıkanamı· 
yan o hanımefendi, modero da. 
şeli bazı apartımanlann banyola· 
rını gözümün önüne getirdi. 

Maazallah o banyo odalarına 
bir rirmeye g&rlin ... 

Fırçalann, taraklann, patlann 
duracağı kristal raflann neden 
olduğunu anlamak içın cam mu· 
tahasaıaı olmak llzımdır. Tortop 
olmut çivit bezleri plılijin nazar 
boncutu fibi ıöze İlifİr. Salyadan 
bujulanmlf bardaklardaki dit 
fırçalarım Siirtli boyacılar ayak· 
kaplara boya ııvamak için kullan· 
mazlar. 

Bunlar yetitmiyormuı fibi, 
ekseriya banyonun içinde bir de 
tahta oturak iskemle bulunur; 
hanım kirlenmemek için üstüne 
oturup yıkansın diye .•. 

Zeytin y ağh dolmalarla, silrür
lerle, bit otlarile, misafirlerle, 
bohçalarla gidilen natırlı kadıa 
hamamları böyle banyolardan 
yüz kere daha rahat ve temizdir. 

Bazen, baloların çiroz sergisi 
gibi kokmasını havasızlıkta ara· 
mayın ... 

O kokular natırlı hamamlara 
döndürülmüş aparbman banyo
larından gelir ... 

İhracatımız 
Şimdilik Kendi Vapurla
rımızla Yapamayacağız 

lzmir, (Hususi) - Ankaradan 
akseden bir habere göre iktısat 
Vekili Celil Bey Ayrupa dönü· 
ıünde lzmire gelecek; üzüm ve 
incir ihracab işile meıgul olacak· 

tır. 
İhracatlmızın milli ıileplerle 

yapılması iti şimdilik muvafık 
görülmemektedir. 

Bu sene Almanyaya vasi mik· 
yasta üzüm sevkedileceği anlatıl· 
maktadır. 

lzmir'de 
Mazot Yok 

İzmir, ( Hususi ) - Piyasada 
mazot bulunmaması yüzünden 
bahçe sahipleri sıkıntıya uğra· 

mıştır. Kontenjan lintesine maı.ot 1 
ithali hakkında bir madde ilave· 
si, alakadarlar tarafından İkhsat 
Vekaletine yazılmıştır. 



t :t' 1 

Dünya H&JistJlt1'1 t 
Suallere 
Cevaplarım 

Ama ~ada Topçu zade Ziya Beye: 
Her çiJek nevi her istenilen 

yerde yetişmez netekim Arnavut
köy çileği yaJmz Arnavutköy 
ıibi yüksek yamaçb havadar yer
lerde zor yetifir. 

Tekirdağda Zirai Vaziyet 
Bu Sene Mahsul B~I, Fakat Köylünün 

Mücrimle Masu
mu Belli Olmıgan 
Bir Dava 

lngiliz hakimi muhakkak ki 
orijinal mahluktur. Hatbhareketi-

Bir lnıiliz nin .ilhammı elin
HWmirıiıı d~ kanunun met· 

Topraklarınızın nevi iklimi
nizin vaziyetine göre çilek nevi· 
lerini tecrübe etmek Jiz.ımdır. 

T ekirdai( Hu· 
aasi ) - Zirai 
varlığımızı yur· 
d1aa.. •\Zun çankh 
efen~erine borç· 
luyuz!.. Menut 
kayıtlara 16re, Yi· 
1'yeti•izia blltiln 

Eline Para Geçmiyor tııJı ,1 v nmden almakla 
a1 narara beraber g&r&p 

geçirdiği vukuah da ba ilham ile 
telif etmek en b8y6k kaatidir. 
Bu ytlzden, birçoldannma garip 
Jelen hilkftmlerini gfirmOşftzdftr. 
lfte bir tanesi daha: 

Çok soğuk yerlerde çilek 
yeti,emez. Ormanlarda kendi ken
dine yetişen1er ormanın iklimine 
alıfmıı olmasındandır En muvafık 
toprak kırmızı renkli terkibinde 
demir bulunan killi kumlu top
raktır. Çil~k sulanmaz sulanırsa 
PÇeklerini döker. Üretilmesi ko
laydır. Ekilme zamanı sonbahar 
" ilk bahardır. Siz ilkbahan 
tercila ediniz. lstanbulda Şamlı 
laanmda fenQi bahçıvanlık m6-
11ıaaine mOracaal ederek fidan 
tedarik edebilirsiniz. Her fidanın 
ulmıı olduğu kollar (dallar) 
topraia dikildiği yerde yaprak
lamr ve köklcnirJer işte bu kök· 
~Den kwmları keserek fidan 
Jetiftirilir. 

* Samsunda miıtekaidinden İbrahim 
Hilmi Beye: 

Meyva ağaçları umumiyetle 
ppraldannı d6ktiiktcn sonra kış 
başlangıcında veya iklimi soğuk 
olan yerlerde lat sonunda budanır. 
Fakat bazı Anupa meyya cinsle· 
rini yaz budama•na tabi tutar
lana da bu usul ile ağaçlan bo
tlurlqtırmak kabil olamaz. Sizin 
yapacajum ataçlaruuzı mevai
miade, yaıü kıt bqlanı1cmda 
'laepRni müaavi irtifada ve her 
.ı..-. mlllni al• weyahat to
DU'C11k bırakmalc suretile bu
.._.kbr. 

Şayet fidanlanmz kunetli 
-.k "8ytlmlşlene " açlannclan 
ıenç filizler silrmiiflene ağaca 
kwttetten dltlrmemek için fim
dldela b,j ........... uçlan OD 

il Jirmi untimetreclen fazla 
olmamak prtile makaı Teya çakı 
Oe kesilirse dallar kunetini 
kaybetmez. 

Fidanlannızın tepelerini keae
rek banlan aynı boyda yqatmak 
mlmk6nae de ağaç yaşlandıkça 
kanet Ye mklet bu dallara ylk
leneceğinden meyva kemale gel
diği zaman ağırlığı ile dallan 
kırabilir. Onun ıçın fidanlan 
8el"bat barakıp tepelerini kesme-
mek daha muvafıktır. - L. A. 

(*) Ziraat haau.uadald mltklllerlalal 
Mruau. S.. Peeta'nın {Ziraat mU• 
lehaM191) *• cenp .. ecektlr. 

... zllll·Bozdol•n Şeseel 
Bozdoğan ( Hususi ) - En 

mlhim yollanmızdan olan Nuilli
Bozdoian .,.elİDİD tamirine bq
laıunlfbr. Bu yolun ticari ehem
miJeti pek biyiktlir. 

arazili (5,630,000) 
dönllmdilr. Bu 

arazinin (958,975) 
dönllmü gayri 
kabili ıerdirdir. 

( 3,800,000 ) di-
nim arazi de mer' a 1 

olarak lnilla-
nılmakta ve buralarda her tilrlii 
hayvanat otlattınlmaktadır. Vili
yetimizde 1e11evi zeriyat miktan 
(600-800) bin dönümden iba
rettir. Bu seneki mahsul bol 
ve bereketli ise de fiatlar geçen 
seneye nisbetle daha düşkllndür. 
Birkaç köyltı: 

- Dedelerimiz bir çift ikizle 
anbarları doldururlardı. Fakat biz 
iki üç çift öküzle durmadan ça
hşbğımız halde anbarlan istedi
ğimiz gibi dolduramıyor ve onlar 

Tirede Katili 
Meçhul Bir Ceset 
Bulundu 

Tire ( Huıuıi ) - Kazamizm 
Kemertepe klyiinclen 23 yqla
nnda Veli oflu Ahmet; Kuate
pe ciYannda, Çiftliktepe denilea 
mevkide 610 olarak buhmmUflur. 
Yaplan atahldkabn ince verdiii 
neticeye pre, makttll harmam
nm yambaflllda uyku emaamda 
beyninden tabanca ile varulmak
suretile lldürOlmUf( ür. 

Hldisenin mahiyeti esraren
giz görülmektedir. Bu dakikaya 
kadar hadisenin faili olarak kim
se yakalanmallllfbr. Bununla be
raber zabıta bazı izler Uzerin
dedir. 

Yeni Bir Gençlik T~fekkUIU 
Yenipazar: Aydın (Hususi) -

Şimdiye kadar toplu bir faaliyet 
g6steremiyen Yenipazar gençliği, 
"Gençler birliği" iımi albnda bir 
birlik tqkil etmiflir. 

Gençler birliği, pDfliğe oku
ma zevkini qılamak, futbol, te-
niaçilik ıibi sporlarla uğraşmak 
IAJe&.İDİ takip edecektir. 

Karaşar Ormanları Balta Görmemişbr -

Kara,., aalrige•i 
Beypazarı (Hususi)- Karapr 500 evli, 4 bin nufuslu iki bü

Jlk mahalleden müteşekkil bir nahiye merkezidir. llkmektebinde 
1 -0 talebe okumaktadır. Halk hayvancılıkla geçinir ve yazın bütOn 
aabiye halkı yaylaya göç eder. Yayla ormanlarla çevrilmiş, soğuk 
pınarları olan bir sahadır. Halk ormanlardan istifade etmeyi dÜfÜD'" 
med•w• rtn KP2'4Jar ormanlan balta (İrmelDİf IJir haldedir. 

.. 

Teltlnl•fmtl•• lir •nz.,.. 
kadar kaz••m1yoruz! demekte
dir. Malım ucuzca elinden Çlka
raa bazı k8ylülerden ele fU .az
ler işitiliyor: 

Ovaya ektiın sel aldı; 
Bayıra ektim 7el aldı!. 
Üçüncü sene bereket oldu amma; 
Onu da el aldı •.. 
Şimdi anbarlar bog kaldı; 
Allah kerint be yahut .• 
Büyük bir tevekkül ifade eden 

bu IHS:der köyllinün ne kadar muz· 
tarip olduğunu gCSsterir. 

Kuraklık olduğu zaman mah· 

auJ az oluyor; fa
bl yGkwk &at
la sablıyor. Bu 
10n senelerde 
mahaullt bereket
ti oldu; ne ça· 
re ki fiatlann dilt· 
idin olmaaı kay
lüyü sar•yorl.. Fi
atların ynkaele
ceğini limit e
den çiftçiler yine 
111laıtu hayale ui· 
radllar. Hububat 
fiatlan ancak ma
&yet fiabm ko

ruyacak derecededir. Resmi ka
yıtlara ıöre 928 senesi ağustos 
aJ111da buğdaym okkası vasati 
olarak (13) kuruş (34) paradan 
ıabş edilmit ve bu fiat lherinden 
(1,451,693) okka buğday mua
mele görmllştti. Bugiinkli piya· 
sada en eyi buğdayın okkası 
azami (5 - S,S) kurUta kadar mllş
teri bulabilmektedir. Beş aene 
enrelki fiatle bu ghkü fiat gös-
teriyor ki köylünihı istı1ıaa1ib 
aeneler geçtikçe ucuzlaını k~dır. 

Ahmet HIJml ----- ----------------

Misis Emma ile Misis Marjori 
komşudurlar. Evlerinin arasında · 
ancak küçük bir yol vardır. Ev
velce çok sevişirlerdi. MW. Mar
jori bir otomobil aldıktan son'"a 
bu mthıatebete aoğulduk lnz 
oldc. Çlnkü Miais Marjori eski 
doda Misis Emma71 otoM l..iline 
hiç bindirmedi. Bana mukabil 
yeni yeni ahbaplar peyda etti. 
Hep onlarla ıameyi tercih ed~r 
oldu. Bu gidiş, gelifler eokakta 
dehşetli bir kargqabk hasıl edi
yor, glrtlltilden istirahat etmek 
mllmldin olmuyordu. Miais Emma 
eğlenceli bir otomobil gezintisine 
daftt edilmek tlmidile kendini 
amn zaman ,Oç zaptetti. 
Nihayet mahkemeye mGracaat 
etti. Misis Marjorinin aon derece 
glrtılttllil bir hayat 1•dığım 
beyan ederek umumi rahab ka
çırdığı için ceza verilmesini iste
di. Hakim Taziyeti anlamıfb. 
Zevahir tamamen Mitlİll Marjori
nin aleyhine idi. Şahitlerlde onun 
10bkta çok giir6lt8 yaptığım 
.a,t&yorlardı. Maamafih hllrim 
...mclar bir ecla ile llWs Emma· 
ya IOl'c!U: 

Anadolu Köylerin- Digarıbekir 'de 
de Halk Şairleri Bir Çoban 

Düzcetl. i .. ,.1r1 R•I•• Al• 
Zafraabolu (Haausı1- Aaado

JUda halk pirlerİllİll •Ohim bir 
mevkii Yardır. Bil eda•lar bil
haua klyle1de blylk rağbet ve 
iltifat 16rmektedirler. Şairleri
mizden bi~oklarmın eserlerinde 
drdlllderinbi &..alanla kl,11-
ferin ajulanada •• daha dojav 
olarak uallanndan dinlemek ila
ha zevkli oluyor. itte bir kay 
tairinin dozlaklanndan Od gtizel 
parça: 

ı 
Yollar, tarlalar dağ başında bı c 
At~şim yanmadan dumanım tüter 
Viran bahçelerde bülbüller öter 
Ayrı kalaaa ayrılık belimi büker. 

2 
Oüıeller ıenin medhiııi ettiler. 

Oörmiye geldim. 
~eftallia derenlerc derman dediler. 
Derdimin dermanmı bulmıya geldim. 
Ak örtünün altına ıan çiçek 

yayluı dediler 
Bu yıl burdıa )!UJ.emG' ael4bP, 

Karısını Öldürdü 
. Diyanbekir, (HUSUli) - Me

lekahmet m•h•llqüulen AWah 
oilu çoban Mehmet kama Fat
man• yuı.ulaiaa. haber ..._k 
tabuea ile lld&naOftOr. Vak'a 
fU ıuretle cereyan etmiştir: 

Çohan Mehmet kansı Fatma-
dan ötedenberi ıllphelenirmif bu 
hal kendisinin uykUUllu kaçmn11 
ve aylarca bu dütünce ile İf giiç 
slremez bir hale gehnipir. Bun
dan iki gün ene! Fatmayı yanma 

. alarak çobanlık ettiği köye mlte
veccilıea yola dGz&lmliftlir. 

Fatma kocası Mehmedin ya· 
nmda ten ft şatır koşarak Mar
din yolu lzerinde Ye ıebre on 
kilometre mesafedeki Çarddı kl
Jll civannc:la Ye dere İçerİllİDde 
bir iqln yanma kadar ıitmiftir. 

Melımet burada etrafma flyle 

- glıı: rezdirip .-m tenha 
oldupau g6rlnce tabno_. 
çelnniı Ye lüçbir feJf:lea laaberi 

1 

...,_ bdmm .ateaddit , .... 
rİDe ate, etmiftir. Fatma alcbjı 

- Kendinizi yoklayuuz: Hiç 
lmıbuçhğma .... macla-. 

Mim Emma ba ._,_ ficlclet-
le reddetti, Fakat la.llriw: 

- Siz bu şiki7eti laakançhk 
, ... den ~ demek 
istemif, o da •='·--.ta. .... 
Marjori davayı ka,betti ve 10 
tilin para cezaama mabküm oldu. 
Fakat hikim bu b&kıal verirken 
dedi ki: 

"- Siz mahkiaııwuaz Mim 
Marjori amma uıl mkrim de 
Mim Emmadır. Ç&aldl ba [fikl· 
yeti bir ihtiyaç Ye zanare~ea 
~fhr· Sadece lmkançbk 
aenclir.,. 

Hikimlıa bu karanna ne der-
siniz? . 

lmqaıı yaralanma te8irile derhal 

llmlftlir· 
Çoban Mehmette Wçbir teY 

olmamq gibi ellerini kollanm 
ulhyarak tehre ıeaiftir. Mardin 
lrapadaa geçerkeo çift sidiP tek 
aelmeai bekçinia amn dikkatini 
celbetmİf ve clerbal JabbJarak 
tahkikata b .... -.. bu 111retle 
c:İuJeti•eJdaa• ......... 

Yapıldıktan Sonra Terkedilmiş Bir Bina 
- - ~ -

Serq'a •etriilt .. 1ıt.,, 6üaaı 
Saray (Hasusi)- Burada eski ~~kam F abrctttin Beyin te

şebbiisii ile iap11na batJanılımı ve 80 bin lira aarfedilerek inşaab 
ikmal edilecek bir devreye gelmit iken yüztistii bırakılllllf bir 
mektep binası var. Gayet geniı bir pllnla yapılmıf olan bu binama 
ikmali i "n birkaç yti.ı lira ....& kifayet edecektir. 80 bin lirahk bir 
1enet ofu bu bina timdi metrik bir haldedir ve harap olmaktadır. 
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TABAÔIN iNADI 

Bic•n Efendi 

bir pn bir t•
ltak lnrmııta. 

Zamk ile 1•
pıfbrmak istedi 
Ye kınk tarafla
nnı ıa•ldwk-

iki parçaya 

biribirine iyice 

yapıfttrdı. 

Ve kurum••• 
için m ... nın 

üzerine bır•'
malr hstedi.. 

Fabt MJretL 
Tabak pumak

.. nna. .. 

Yaplf••t bir 

tGrlG çıkmıyor

Hay Allah 

beli••• •er•e-
Thbe ya
rabbi, th

Ne oltlu bu HabLAa..._ 

meahuı taha- Ta Allala L Ta-

1 __ .. 
1 

1 ı 
Doiru ?- ı ----... ---+,-

.Alaca bir oyuncakçı dllkki
maclan içeri pdi : 

- Bana bir makineli otomo
ltil Yerir miliniz efendi amca? 

-Al bakahm evlidım,işte sana 
• ,OZel otomobillerden biri.. Ku
runca Taksime kadar gidiyor 1 

du. hel.. t• ? .. .... yiae •JnWa. 

I+---..._ .... --··'-
~ -- . -t-

Bir cuma - Afacanlara 
gittim.. Bahçede 6 - 7 çocuk var-
dı.. Hepsi de Afacanın bafmda 
idiler.. Sabahtanberi OJDıya oy-
mya yorulmutlar, dut ajacmm 
albna oturarak clialeniyorlan:h.. 

- Kaç kuruş bu? 
- Yetmiı beş kuruş!.. 
- Ôyle ise bir kutuya koy 

fUDU •• 

Bic•n Efendi kan ter 
içinde tabaja masaya 
koydu. Tekr•r birleş

tirclL 

Fakat birdenbire ç~
kince koc• mH•, örtü
sile beraber devrildi .• 
Üstündeki tabaklar da .. 

Param parça 
oldu.. Hay All•h be
lasını venin J.. Bu ne 
beli tefmİf L. 

Zavalb Bicu Efendi 
yapnl• tabak kınnbla-

nm aüpüriip çöp tene
kesine atb. 

Afacan beni Plir ,ermez: 
- Hah, dedi.. Hadi bize bir 

oyun bulun da oymyalım.. cam· 
mız aıkıhyor, oymyacak oyun 
kalmachl 

Acaba bu -"· k 1 ... Peki ••• 
Oyuncakçı otomobili Al'IU'ken 

Afacan bir tramvay lf6rdtl: 

• 1il a - ,_, •ıeı vn lii HE Sif li !ili lıi5'i LA rw ~:.;;;;;;;;;.;,;;;.;;;;.;;;;;;;....;~~..;;;..;...;;..... ______ --:~--------~~ __________________________ ..;.;;;;;.;;;;;;;;;;;;; 
1 Afacanın Masalları 1 

~..,m, umra, 
esmer miniminiler büyüyiince ne 
olacaklardı?.. deye diişündllm. 

- Bu tramvay kaça efendi 
amca? 

- O da yetmiı beş kuruş .. 
EYiLiK PERİSi Derhal babnma bir şey geldi: 

- Haydi bakalım, dedim. 

-Öyle ise ben otomobili almı-
yacağım. Şu tramvayı koy kutuya .. 

Afacan oyuncakÇIDID sardığı 
kutuyu aldı, çıkıyordu. Oyuncakçı 
arkaundan bağırdı : 

- Nereye oğlum?.. Tramva
yın parasını vermedin 1 ? 

Afacan hayret etti : 
- Ben Buna otomobille de

iiftirmedim mi efendi amca? 
- Fakat otomobilin paraamı 

vermedin ki •. 
- Tabii vermedim.. Çünkü 

ben o otomobili almadım. 
Oyuncakçı bir mOddet abk 

ahk baktı. Sonra: 
- Doğrul.. Dedi .. 
Ya Iİz buna ne dersiniz?. 

Blslklet 
Afacan Cingöze rut ıeldi. 
- Nerelerdesin?. Seni hiç p. 

remiyorum .. 
-Babam bana bir bisiklet aldı .. 
- Smıfı geçtin diyemi? 
- Evet. •. 
- Ef Ne yapıyorsun?. 
- Bntlln ıGn bisikletle gezi-

yorum. 
- Bisiklete binmeyi öğren

din mi bari? 
- Ne gezer .• Dururken bile 

daha Ostilnde adamakdL otura• 
mtyorum •• 

Çok eski zamanlarda bir gün 
fenalık perisi ile iyilik perisi 
biribirlerine rast geld ler.. Bu 
iki peri biribirlerini hiç sevmez-
lerse de, da•ma dost geçinirler, 
karşılaştıkça şundan bundan ko-
nuşarak sobb~t ede!l.e~di. _F~na
hk perisi, iyilık perısım gorunce 
gtlldll: 

- Y oldq, dedi.. Gel seninle 
ıu ağaç altına oturalım da, ko
nutalım.. Hem bir az dinlenmiı 
oluruz .. 

Gidip ağaç albna oturdular. 
Bahis ikisinin kuvvet ve kudre
tinden açıldı.. iyilik perisi : 

- Ben daha kuvvetliyim 1 
diyor, fenalık perisi ise kuvvetin 
kendisinde olduğunu söylüyordu .. 
Nihayet aralarında bir müsabaka 
yapmıya karar verdiler.. Ve işe, 
evveli iyilik perisi başladı: 

- Bak, dedi .. Ben fU tarlada 
çalışan delikanbnm ensesine 
bineceğim.. Onu paşa yapaca· 
ğım.. Bakalım sen benim yaptı
ğımı becerebilecek misin?. 

F enabk petai güldü, razı oldu: 
iyilik perisi derhal tarlada 

çalışan köylünlln ensesine bindi 
ve ite başladı. K6ylü tarlasını 

ALACAKLI 
Artık ht~ gtin eve alacaklılar hicum etmiye 

b .. lanuftı. Tatil miinaaebetile Afacan bu alacaklı
lan savmıya, atlatmıya memur edilmişti •. 

Bir ,on yine kapı çalındı ve terzi ıelcli •• 

- Baban evdemi oğlum?. 

- Yok efendim •• 

- Nereye Kitti acaba?. 

- Vallahi bilmiyorum efendi amca.. Giderken 
sizin paranw bırakmajı unuttu. 

- Y aaal Nereden biliyonun? 

- Kendi tenbih etti efendim.. Teni seline: 
•Babana paraDID l>aralmap uuttal denin,, dedi. 

L----~~--~~~~~~~ 

sürerken birdeui>ire sapam bir 
taşa takıldı ve durdu. Köylü me
ra k etti.. Kazmaaile tGprajl 
kazınca altuldan blylk bir 
mermer çakb.. bu tap kalmnr 
kaldırmaz ıenç kayllnln lf6zle
ri kamqta. Aman yarabbi, bu, 
d6nyada qi bulunmıyan bir el
masb .. k6ylü bu elması kendi
sine layık görmedi.! derhal ete· 
ğine binerek şehre geldi.. 

Padiphın sarayından içeri 

Cingöz - Ben bır gün on metre 
yük eki kten duşmii tüm. 

- s~hi mi be Y Bir yerin 
kırıldı mı •. 

- Yok canım.. On metre yüksek
liginde bir merd ven·n birınci basama
gındao düştum 

girdi ve bikanı görmek istediği
ni aöyledi.. hademeler, uşaklar 
cleıiaal hAbaa haber verdiler •• 
Ye kayllyl oaun hm:aruna çıkar
cidar. Hlkan tafl görlr ıtrmez 
sevinçle köyllhıün boynuna aanl
ch. Çiinkü bu taş hem milyonlar
ca lira kıymetinde hem de uğurlu 
bir taşb.. köyltıyü derhal hama
ma soktular.. yıkadılar.. llzerine 
incili, sırmah elbiseler · giydirdi
ler.. tekrar hikanm huzuruna çı
kardılar .. 

Hikan ona dedi ki: 

- Bu elmasın kıymeti b"'o
den, benim toı:nk anmdan daha 
yikaektir.. binaenaleyh sen zeki 
bir adam11n.. seni devletiır e pqa 
yapbm .. Sen benim evladım oldun •• 
sana saraylar, konaklar yaptıra
cağım, hazineni altınlar, mtlcev
herlerle dolduracağım. 

Bu sırada fenabk perisi iyilik 
periaina yanaşb: 

- Köylünün ensesinden in 
bakahm, dedi.. Şimdi sıra bende ... 

Haftaya 
F~nalık Perisi Köglü,. 

ftieler Yaptı ? 

Şimdi size birer kiğıt dağıtaca
ğım. Hepiniz büyiiyllnce ne ola
cağınızı yazacak, klğıdı bana 
verecelcainiz • ._ mı?. 

Razı oldular •• 
Hepsine de ayn ayn birer 

kiğıt dağıtbm .. hepsi de kuı-pn 
kalemlerile bir şeyler yazdılar, 
kiğıtlan bana verdiler. Sıra ile 
kağıtlara göz gezdirdikçe kimi
nin doktor, kiminin mühendis, 
kiminin de zabit olmak istedik
lerini ılrdllm. Nihayet bombot 
bembeyaz, biç yazılmam11 bir 
kiğıt gözü~e _çarpb.: 

- Bu kimin dedim .. 
Afacan: 
- Benimi deye cevap Yerdi. 
- E, een bir teY yazmanut-

1111. 
- Ben zengin olmağa karar 

verdim amma naaıl zenfin olu
nur, bilmiyorum. -----

Reçel 
Afacan tişmanlaıın diye aa

bahlan bol bol reçel yer .. Yine 
bir sabah annesi onun ek-
meğine reçel drmDtt&· Babaaı 
itiraz etti: 

- O tabak dolusu rt:çel çok
tur ADA Afacan 1 

. Afacan gllclil: 
- Öyle iae ekmeğini sen ye, 

reçelini ben baba? •. 

HAKLI DEGIL Mİ ? 
Afacanın kllçiik karcleti sabahleyin kalkar ~k-

maz annesine kOflu: 
- Anne, ne güzel bir rüya gördüm bilsen .. 

Afacan da dinliyordu .. Küçük anlatmaya başladı: 

- Seninle ikimiz gezmiye gitmifiz.. Sonra da 
ç&rflda bir oyuncakçıya uğramafız, tramvRylar, 
otomobiller, atlar arabalar almlflz.. 

Afacan birdenbire ablch: 

- Ben de aizinle beraber miydim? 

- Hayır .• 

Afaean birdenbire kahla katda atıamıya ...... 
aakb dejil miydi? 
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esrure Bu Gençlere Kıymakla 
Çok 

Onlar n yemeğe baş! malarile 
g'"" ·· mey bir ferde sazlar çal-

. C zd esii kadın ar şarkılar 
o ·u ar 

N lı yet hizmet eden kızların 
en güze erinden biri şarap sura
} i getirerek sofraya .koydu, ve 
şuh, şakrak, bir sese: 

- Buyurun! dedi. 
iki ari!~ biroırterine b kti

far e Mesrurenin dediklerini ha
br. dıl r. Bu şarap tehlikeli idi. 
O ·çin yalnız su içtiler ve 
şarap surabisine dokunmadılar. 

Ye e ten sonra gUzel k dın
lar sofra)ı a dmp yerlere yatak
lar erdil r. Ve çekilip gittiler. 

iki kardeş de yorgundular, 
giınlcrdenberi yatağa hasrettiler. 
Onlar da soyundular ve yataklara 
serildiler. 

U, dıklan zaman, ortalık 
ağa ıştL 1' urt sordu: 

- Rahat uyudun mu Doğan! 
- Çok rahat uyudum .. yalnız 

geceleyin bir takım adamlann 
b raya gelip bana baktıklarını 

ruyamda gorür gibi oldum. 
- Ben de ayni rüyayı gor

dum! ~akat bunun rüya de - il 
h i at old gunu .zannediyorum. 
Çü · dik t etti . Geceleyin 
uşume~ m d ye üstüme ikinci bır 
örtü ortm- .er! 

Do - an da bakb on n da üs
tüne iJ inci bir örtü crlülmü Ü. 

Yataklar dan halktılar. Ve gi
yinmiye başladılar. Tam bu rada 
iceriye birkaç Zenci girdi. Ve 
iki 'kardeşi alıp hamama soktu
lar. Onları sıca~ soğuk sularla 
yıkadılar. Üzerlerine gülyağlarile 
tatir edilmiş sular döktüler. 
Sonra misafirleri kurula<hktan 
sonra tekrar odalanna götürdü
ler, arlrnlarına temiz elbiseler 
giydirdiler. Bu sırada akşamki 
kızlar gelmişler, kabvealtı getir
mişlerdi. iki kardeş yemeği mü
teakip } almz kald ktan sonra 
karşı karşı} a beldiyerek sıkılmak
tan ve türlü türlü düşüncelere 

dalıp sinirlenmektense zırhlarını 

temizlemeyi düşündüler. Ve bir
kaç bez parçası çıkararak bir 
müddet meşgul oldular. Onlann 
bu işle meşgul oldukları nasılsa 
görüldüğü için kızlardan biri, 
onlara deri parçalarile bir miktar 
beyaz tuz getirdi, sonra kızların 
birkaçı geler~k ~ çömeldiler 
ve iki kardeşe . y· .. ·"ım etmiye 
başlad lar. Bunlar nrh temiz
lemekte amma da mahirdiler. 
Çünkü zırhlan gümüş gibi par
latıyorla!dı. Doğan ile Kwi mah
muzlarını da mağfcrlerini de par
lattılar, iulıçlannı, hançerlerini 
sildiler, bir taş parçası üzerinde 
iyice bilediler. 

Genç kadınlar zırhları parla
tırken konuşuyor, fısıldaşıyor, fa
kat ~ld kardeş arapça bilmiyor 
gibi davrandıkları için onlann 
sözl rini anlamamazlığa geliyor
lar, yalnız. dikkat t"diyorlardı : 
· Kızların biri : 

- Gençlerin ikisi de güzel! 
Dedi. Bunların biri kocam olsay
dı oekadar bahtiyar olurdum! 

İkincisi: 
- Birbirlerine pek te benzi

yoılaı-. dedi. Haagiliai beğeııdiıa? 
Kızlar iki kardeşi baştan qa-

ena Et • 
iŞ 

ğı hlil ederek göileri, lkaşlan, 
boyjan pos1an üzerinde ayn ayn 
konUiiular, nihayet içlerinden biri : 

- Mesrure, dedi, bu genç
lere acımamış ta buraya getir
miş! ke~ke onların gözünü aç
saydı ..• 

Öteki cevap verdi: 
- Zaten Mesrure katı yürek· 

İdir. U l~ri Se\'tllCZ gıbi gÖ
TÜDÜr. Fakat birini sevecek olur
sa onu candan sever. 

Birinci kız yine sordu: 
- Bu gençler casus ? 
- Öyle olacak. Fakat topu 

casus olan bir cemaata karşı ca
•usluk yapmak, sersemliktir. Kim 
bilir zava1l Jann alabeci ne ola
cak?!.. 

Başkalarının akibetinden 
farksız olacak.. İlk önce eglenir-
1 r, İyi bir vakit geçirirler. Sonra 
işe yararlar sa ne ala! yoksa öl
aürülürler. Doğrusunu isterseniz 
Mesrure bu gençlere kıymakla 
pek fena etmiş. Belki de bu 
delikanlılar şehrimizi merak eden 
bir takım yolculardır. 

Tam bu sırada perde aralan
dı ve Mesrurenin kendisi görün
dü. Mesrure beyaz ipekten bir 
elbise içinde idi. Sol tarafından 

ki.ul bir hançer sarkıyordu. 
Uzun saçları omuzlanna dokül-
müştü. Ba:iındaki ince örtü açı
nın bir kıs nı gizliyord . İki 
kardeş, bu kadını, hiçbir vakit 
bu kadar güzel görmemi lerdi. 

esrure: 
--- Selam! Do~an ve Kurt 

Bey.ter! dedi. Sabah sabah zıMa
nnızı, kıhçlanmzı temizlediniz 
ve bilediniı: galiba? .. 

Kıurt: 

- Evet, dedi. 

Sonra o da, kardeşi de ayağa 
kalktılar, ve Mesrureyi selamla
dılar. Zırhları temizliyen kadınhi
nıı hepisi de ayağa kalkmışlar:, 
kollarını kavuşturmuşlardı. Mes
rurenin burada mühim bir mevki 

.., 
ogrusu 

.sahibi olduğu anlaşılıyordu. Mes
rure genç kadınlara bakarak sert 
sert :söylendi: 

- Bana bakınl dedi, bir İ§ 
yaparken ifinizle meşgul olun! 
Gevezelik etmeyin. Haydi beyle· 
rin zırhlarını verin! 

Kızlar koştular., her biri bir 
zırhı aldı. Fakat Doğanın zırhını 
Kurta Kurdun ~ırhım Doğana 
veriyorlardı. Mesrure bağırdı: 

- Bu zırh Doğan Beyini Verin 
onul Ben giydireyim! 

Mesrure zırhı çekerek aldı ve 
ilerledi. Sırtını r'öndüğü zaman 
kızlar biribirlerine baktılar. 

Doğanla Kurt zırhlarını giydik
ten sonra lalıç.larım takblar ve 
durdular. 

--- ~esrure onlara: 
- Efendimiz! dedi. 
Ve bu kelimeyi söylerken 

başını eğdi. Bütün kadınlar da 
başlarını eydiler. Sonra devam 
etti: 

- Efendimiz! sızı birazdan 
kabul edecekl Şimdi bahçeye 
çıkabm! 

Mesrure yürüdü ve Doğanla 
Kurt onu takip ettiler. Perde 
arahğınaan çıkıyorken Mesrure 
kulaklannn fısıldadı: 

- Dedıklerjmin birini de unut-
mayınız. Yoksa hayatınız tehlike
ye girer. Her şeyden fazla şarap
tan sa ınm. 

Perdeyi geçtikten sonra bir 
koridora çıktılar. Koridorun so
nunda beyaz elbiseli muhafızlar 
duruyordu. Hepsi de etlerinde mız
raklar taşıyorlardı. Bunlar bir 
söz söylemeden Mesrure ile iki 
kardeşi takip ettiler. iki kardeş 

1o ön ahıra doğru giderek içeri gir
diler ve Duban ile Reyhanı %iya
ret ettiler, okşayıp sevdiler. Bu 
asil atlar onları kaç kere ölüm
lerden kurtarmışlardı. 

Ahırdan çıkarak bahçeye git-
tiler. Bu bahçe, belki de Şarkın 
on güzel bahçesi idi. En nadir 
ağaçlar, en nefis çiçekler orada 
yetiştiriliyordu. 

l ~le.sa. var 
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21 Ağustos Pazartesi 

İstanbul - 1 O aıuofoıı: p' 
n nyatı, 1 .)0 li'r. <ln:.i ( mupt1:d 
mahsus), lH H .k et Hıza H, nı 

Nılıal Tevfık H, 20.30 Muoir Nur~L ,,, 
B v arkada lan, 121.3() gramofon. 
Pliik neşh) at, 22 Anadolu OJElD ı, 
bot'. lıaberı ast &) rı. 

Ankara - 1~.30 Gramoloıı, 18 
ımloıı oıke tra ı, 19 alaturka az, 20.15 
aj ihaherleri. 

Vartova - 21 Plik ııe Mnnon 
operası, 23.45 dans havalan. 

Peşte - 20 PiJ nao konseri, 21.05 
grft:Dlofon ııllildan, sk~am ~ıab ·rlcri, 
22 GO salou arkestrası. 

Palermo - 21 Haber ve gramo-
fon. 22.45 lon ork trası, 23.15 gra
mofon. 

Müoih - 20 Kolon) adan naklen 
kon er, 21 orke11tra, 21 !>O Mngde1 na 
· mıude bir op rel 

22 Ağustos Sah 
Var.şova - 20.05 Çingene orkee

raın, 22 O:l konser, 23.50 dans hava
lan. 

Pra,g - 20.15 J,ooser, 20.50 ope
ret, 23..20 ek ıark Jan. 

Laypzig - 21.20 'L'agannı kon ·ri, 
28.30 h betler, sonra or,g konseri. 

TuJuz - .. O o- Havaı) n gitare 
kon eri, 20.30 .senfou k orkestra, 20. O 
opera parçalan, :?ı.o;; armonik kou
ıseri, 21.50 operet parçalan, 22.05 Strnv· 
ııuo en güzel valsleri, '22.50 opera par
çaları, 24.20 şark1lar, 21,10 Arjantin 
orkestrası. 

Bükreı - 21.05 Taganni kon erı, 
21.25 or ke tra, 22 20 radyo orkestra ı. 

Belgrat - 20.05 Radyo orkestra ı, 
23.85 ıaberler, sonra çingene or· 
kestrn ı. 

Varşova - 21 05 Orkestra .kome· 
:n, '23 :> d ns havaları. Viyana - 21 ~en musiki, 21.05 

0 k a, .__ Oii mu babe, 2- 4~ ak- -··· .. ·A;;;;;İk;-·İ;kİ ... İ.;t·İy .. ;;~--···· 
ı n haherl ri, 2.:UO \ iyanadan kato- T 

Irk kongre ı, 23.15 ak§llm kon erı. Senluiı: 20 - Missuri'de yapılan 
Pra.ı - ;!O G"zate hnberlerı, 20.10 umumi reye müracaatın ilk neticesi 

pİ) ano korı erı. içki yasağının kaldırılması lehine lbü-
Bükreı - 20 Mu hnbe, 20.~0 ses yük bir ek•eriyet \oldukunu gÖ•teri-

k nserı, 20.40 Radyo Ümvers.ite 1or. Şimdiye kadar Amerikada 28 
2 ı aalon orkestruı. hüküm et içld yasatının kaldınlmuı 

&e•lau - 21 lkı kardcı oıusıki· lehine rey tırermiftir. Ale1be re1 Ye• 
şmu. nn WÇWr laildi•et 1oktw. 

..... il 

Spor Hareketleri 

.Rusyadan Dönen Gençle
lrimize Çay z·yafetiVerildi 

Sporcalarımı:un htikbalindım bir intiba 

Dün öğleden sonra Halk Fır
kasının İstanbul Merkezinde Rus
ya' dan dönen sporcularımızın 
şerefine bir çay :ziyafeti veril" 
miştir. Ziyafet seyahate iştirak 
edenlerin ve istanbul'da kalan
ların iştirakiJe hemen bütün 
spor alemini toplamış ve pek 
samimi olmuş, ve birçok bibra
lann nakli ile geçmiştir. 

~ 

Sporcularımızın anlattıklarına 
göre: 

Hallan spora karşı gösterdiği 
fevkalade alakayı güzel idare 
eden spor teşkilatı Rus kadmla
nnın da bedeni terbiyelerine dik
kat etmektedirler. Her uğranan 
şehirde elliden üçyüze kadar ka
dın atlet çıkaran Ruslar spor ku· 
Jüplerinde tayyareciliğe de büyük 
ehemmiyet vermişlerdir. Yetişmiş 
gençlerin ekserisi motörsüz tay• 
yarclerle uçuşlar yapmakta ve 
atıcılık, binicilik talimlerini de 
spor proğramı olarak tatbik et
mektedirler. 

Sovyet ıpor teşkilabnın bil
hassa ehemmiyet verdiği şey fert
ten ziyade kiitle yetiştirmektir. 
Bwıun için ferdi ve mücadele 
sporları olan güreı ve atletizm
de adetçe bize çok faik oldukları 
halde derece itibarile bizden bi
raz daha düşüktürler. 

Rus spor proğramının esasını 
evvela adet, sonra ihtisas teşkil 
ediyor. 

Güreşçilerimizin her çarpışma
da mağlüp ettikleri Rus şampi· 

yonlarının kuvvetli gençler olduğu
nu kafile ile gidenlerin hepsi 
lastik etmektedirler. Yalnız tec
rübe ve maharet itibarile henüz 
beynelmilel derec~lere varama
mış olan Rusların pek yakın bir 
istikbalde çok mühim bir güreı 
takımına da malik olacaklarını 
ela aporcular.ımız tastik etmek· 
tedirler. 

BlitWı maçlarda ahalinin 161-

terdiği spor aşkını ve statyom
lara biriken kalabalık miktanm 
söyleye söyleye bitiremiyen ıpor
cu]anmız Rusyadan faydalı inti
balarla avdet etmişlerdir. 

Kafilenin avdeti münaaebetile, 
her müsabakada yüzümüzü ağart
mış olan güreşçilerimizle atletle· 
rimizi bir daha tebrik ederiz. 

Sporcularımıza Verilen 
Hediyeler 

Dün sporcu kafilemiz tara· 
f ından %iyaret edilen bayvar at 
bahçesinden Türkiyeye Rusya'da 
yetişen vahşi hayvanlardan birkaç 
nümune hediye etmişlerdir. Bun
lann arasında bir beyaz ayı, 
bir de sincap vardır. Aynca, Rus 
sporcularının uçuş talimleri yap
bkları motörsüz tayyarelerden 
bir tanesi de kafilemize hediye 
edilmiştir. Bunların haricinde 
Ruslar gençlerimiz için iki top 
bez kumaş vermişlerdir. Fakat 
İstanbul Gümrük idaresi mua
melesini yapmak üzere bu kumaş· 
lan alıkoymuştur. 

Soma' da 
Altnnılık ihtiyar 20 Ya11nda 

bir Genci Öldürdü 
Soma, (Huuıi) - istasyon 

yolu civanndaki bahçelerde çalı
şan 60 yaıında Afyonlu Mustafa 
ne 20 yaşında Mehmet arasında 
bir kavga olmuş, Mustafa Meh
medi ağır surette yaralamıştır. 
Kavganın sebebi Mehmede ait 
keçinin Mustaf anın bahçesine gir
mesidir. Mehmet keçisini almak 
istediği zaman Mustafa bu benim 
bahçemde zazar yaptı, zararımı 
ödemedikçe vermem demiı, kav
ga da bundan çıkmışbr. Mehmet 
hutahanededir ve ümitsiz bir 
haldedir. ihtiyar bahçıvan yab
lanllilfbr. 



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

Siyaset Alemi 

lrak'ta 
Asuri 
isyanı!. 

lrak'ta vukua gelen son Asuri is
yanı, Fransız Matbuatı için lngiltere 
ve Irak hükumetlerine karşı şiddetli 
bit surette neşriyat yapmak vesilesi i 
vermiştir. Fransız matbuatı, bu ~ri
yab ile Irakın kendi kendini idare 
kabiliyetinde olmadığını ispata çalı
fıyor. Ona, hlmayckir bir i.stiklil 
vert:n ve cemiyeti ııkvama jlİrmesini 

temin eden İngilterenin de bu hareke
tile yanlış g-örüşüne işaret etmiş oluyor. 

Vt!rilen haberlere göre iıyam mü
teakip Suryeye firar eden ve sonra 
tekrar Şimali lraka dönen Aıuriler, 
Kürt ve Araplardan mürekkep gayri 
müntaum kuvvetler tarafındazı katli
am edilmişlerdir. Şimdi, usulun 
timalindc, Dohuk denilen mevkide 
1500 kişi feci bir sefalet i~inde bu
lunmnktadırlar. Asurilere karşı yapılan 
harekat Bekir Sami Bey isminde bir 
zabit tarafından idnre edilmiş, fakat 
gösterdiği fiddet neticesinde Bağdilt 
hükiameti bu zabiti tardetmek mec
buriyet.inde kalmışbr. Maamafih Irak 
Maliye Nazırı Bekir Sami Beyi hala 
müdafaa etmektedir. 

Bu hadiseler cereyan ettiği sırada 

mezuniyetini Norveçte geçiren ingil
terenio Irak sefiri Sir Franci.s Humphry 
derhal Bağdata hareket etmiştir. 
Avrupada seyahatte bulunan lra.k 
Kıralı Feysalm alelacele hastalanarak 
Bağdata dönüşü de ayni sebeplerden 
ileri gelmekte imiş. 

Hadisat gösteriyor ki bir memle-
ketiıı istiklal ve mevcudiyetine karşı 
tevcih edilen silaha yapılabilecek 
mukabele ancak siliihbr. İngilterenin 
Hindistandn, Asuri hukukunu "inır"lni
yet,. namına müdafaa eder görünen 
Fransanın Fasta tatbik edegeldikleri 
hattı hareketin şekil ve mahiyetiıı~ 

bakarak bu nevi ten itlerin nasıl 
yapılabildiğine insan hayret ediyor. 
Haktan insaniyetten bahsedebilmek 
için evvela hakkı ve insaniyeti tanı
malda işe başlamak gerektir. Misal 
kendilerinden geliyor. - Süreyya 

Gandinln Son Kararı 
Bombay 20 - Gandinin ölunceye 

kadar oruç tutmak karan üzerine 
halk GandioiD bir tehlikeye girmesi
ne mani olmak için büyük bir asabi
yet göstermektedir. Hükiımct Gandi 
ile müzakereye girmiştir. Gandi, aşa
tı aınıfı yükae1tmiye matuf içtimai 
b"r propaganda yapmak h.iiıriyefuıi 
eaash ve kat"i bir hak olarak iste
mektedir. Zannedildiğine ~öre, Gan
di bayılır bayılmaz bükümet Gandiyi 
ıerbest bırakacaktır. 

k eri 

ı · 
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Karilerin 
U'zak arkta Harp Suallerine 

~------------ • • Cevaplarım 
_ançukuo donda Altı aatlık Bır n.:.:~7'd• _bir k•rİİDİ• 

200 Kişi Ödü 
imzalı 

ar 
Harbin, 20- Çin - Japon harbinden 

sonra urulan Mançukuo hükumeti 
aleyhtarlarile taraftarları nrasındn 
bir muharebe olmuf 200 kişi öl. 
müştür. 

Mançukuo aleyhtan olan 700 kt-
11ilik b;r kuvvet timale doğru gider
ken Japon ve Koralı kuvvetlerin 
hücumuna maruz kalmıştır. Bu anda 
bir muharebe başlamışbr. Altı saat 
devam eden bir hapten sonra Man
çukuo ale.yhtan kuvvetler cenuba 
doğnı çekilmişlerdir. 

Sn/ya Cinayetleri 
Ve Suikast/eri 

Sofa, 20 - Sabık Bulgar Başvekili 
M. ÇankoPa karşı yapılan suikast hak
kında şu mütemmim malümat veril
mektedir. M. Çankof, Filibeye 50 ki
lometre mPsafedeld sayfiyesinde bu
lunmakta icH. Bugünlerde mühim bir 
siyasi içtima tertip etmek ve 
söz söylemek tasavYUJ'unda idi. M. 
Çankof'a düşman olan mahafil bu 
içtima dolayısil biraz a.abiyet gÖ3-
ternnştİ. Çankof, yamnda iki muhafız 
olduğu lıalde ormanlık bir mıntaka
da bermutat gezintisine çık"llıştı Bu 
esnada 50 metre m safedcn iki bom
ba atılmış, faka bombalar ohu. met
re ileride patlamıştır. Cani kaçmıya 
muvaffak olm ş, y41fnız muliahzlardan 
biri hafifçe yaralanmıştır. 

Şiınd ye kadar altı kişi tevkif 
edilmiştir. 

Bu suil.-ast üzerine Çankovis gru
pu suikast aleyhine bir nümayiş yap
mış, bu nümayişte bir polis yarala
narak öanüştür. 

Amerika Sa ayn Nerey 
Gidiyor 

Vaşington 20 - Sanayicilerin mu
halefetine rağmen Amerika Reisi
cümhuru M. Ru:ıvelt petrol ve çelik 
sanayiı kanunl rım imznlıımıştır. Bu 
suretle mensucat, pamuk, yiiD, deulı 
inşaatı gibi 14 sanayi, Reisicümhur 
tarafından imzalanmı~ kanunlar ile 
idare edilmektedir. 

jeneral Jonson 26 iş kanununun 
daha yapılması için müzakerelere 
girişnü;tir. Gelecek hafta ayrıca 21 iş 
kanununun da tetkikine başlamak ni
yetindedir. Bunlar arasında tabii 
Taziyette 10 milyondan fula işçinin 
çalıştığı bina inşaah unayü vardır. 

Reisicümhr Haytparka gitmiştir. 

Bomanı 
F..debi Roman 

Danimarka. kıralı Onuncu Kristıyan, kıralların içinde en çok Demokrat 
olanıdır. Resmimiz kırah, askeri bır resmiı;eçitten sonra ailesi ile birlıkte çadır 
altında öğle yeın('ğı yeı ken göster:yor. 

arbiyeNazırıBeyanattaBulundu Ja on -
aİ eri aAra-.. 

e 

ır 
Nevyork, 20 - Japon harbiye 

na:ıın Jenernl Araki beyanatta bulu
narak Amerıka ile Jeponya arasında 
hiçbir ilıtılaf olrnadığını söyliyerek 
demiştir ki: 

- B"r deniz rekabeti tehlikesini 
bert raf etmek istiyen Vaşington ve 
Londra onfcranslanna rağmen, her 
iki millet erasında bir itimatsızlık 
rardır. Amerika ile Japonya dostlu

gunu inkişaf ettirmek i~~ elimd-:n 
geleni yap .:ağını ve bu akı devletin 
arasında bir harp olmasına mani ol
mak lüzuuıur.a kat'iyen kaniim. Bu 
n ticeye varmak için silıihlan azalt
ma hakkında bir anlaşma kafi de
ğildir. Muharebe etmemek üzere kar
şılıklı ve daha sağlam esaslar üzeri
ne bir anlaşma yapmalıyız. Bu anlaş
ma yapıldıktan aonra silahlar üzerin
de bir anlaşma vücuda getirmek ko
lay olacaktır. 

Bundan sonra Jeneral Araki, Ja
po:ıyan ın diğer dünya d vletleri gibi 
buhrana galebe çalmak lüzumundan 
bahsetti. Japonya buna Bolşevizmden 

yin san'ati Konyanın kaldırım 
taşlannda bile varlığım göste
riyor. 

Fakat medeniyet noktas·ndan 

z r 
o duğu gibi f~izmden de yü:ı: çevir• 
mek suretile nncak muvaffak olabilir. 

Ümitlerimizi, iflası bütün dünyaca 
tasdik edilmiş olaif demokrat mües
seselerin inkişafına da bağlıyamayız. 
Japonlar, eski Japonyanın ahlak an
anelerine, Samurailerin kanununa dön
meleri lazımdır. Bunun imperatora 
karşı doğru haraket, imperatorun 
şerefine, mal ve can fedakarlığı, ten
bellik ve ahliks zlığa, askerin harp 
meziyetlerini bozan asri ve kadınlaş
mış düşüncelere, lükse düşmemek 
iradesidir. 

Jeneral Araki, şu suretle sözlerini 
bitirmiştir: 

- Adalete uygun olarak telakki 
ettiğimiz gayemize açıkça ve bütün 
dünyanın gözleri önünde yürüyeceğiz. 

Dünya efkarı umumiyesi bizi tah
tie ederse, tenkitlerini memnuniyetle 
dinliyeceğiz. Eğer onları doğru bu
lursak, yolumuzu değiştireceğiz. Fa
kat cehalet veya anlamamazlık yü
zünden yanlıt bulursa~ aldumadnıı 
yolumuza devam edeceğiz. 

Peki.la mütekabil alakalar 
tabii seyrini takip ediyor. Bu 
seyir, kendiliğinden sizleri biri
birinize ulaşbracaktır. Yalnız siz 
biraz çekingen, ihtiyatlı ve vakarlı 
hareket ediniz. lafınızı gösterme
miye çalışınız. 

* 
Anknrada Baha Erdoğan Beye: 
Bir mektepli çocuk evlenmek 

üzere bulunan bir kw bekliyemez. 
Sevdanız çocuk hevesinden başka 
bir şey değildir. Kwn da sizi 
beklemesine imkan yoktur. 

* 
lstanbulda Tı.irkWı Hanıma: 
Sorduğunuz sualin cevabını 

siz kendiniz bulacaksınız. Erkeği 
fethetmek sanati kadının kendi 
fıtri sanatidir. Bunu başkasından 
öğrenmiye ihtiyacı yoktll!'· 

* 
Zafranboluda Necati Beye: 
Aynlmak için kanunun lüzum 

gösterdiği sebepler varsa ayrılı
nız. Fakat çocuğunuz varsa ay
nlmanızı tavsiye etmem. Çocuk
ların hatırı için biraz mahrumi
yete katlanmalısınız. 

-i' 
Aukarada F. 1. Hnmmn: 
Madem ki sizi rahatsız edi

yorlar. Çocuğa gördüğünüz yerde 
bakmayınız. Onunla hiç alakadar 
olmayınız. Bir gün beş gün bu 
yolda yürür, nihayet sizden ce
vap göremeyince vazgeçmiye 
mecbur olur. Fakat sululuğu ve 
küstahlığı arttırırsa o vakit po
lise haber veriniz kafidir. 

* 
Maraşt.a O • ...,. O. Beye: 

Kendinize iş bulunuz. Boı 
gezen, hayabnı kazanmıyan ada· 
ma elbet kız vermezler. Bir defa 
aile geçindirmek kabiliyetinde 
olduğunuzu ispat etmek lizımdır. 

HANIMTEVZE 

Bu medreselerden birini do
laşhm. 

___ ..._ ___ _. Burhan Cehit ~--===::::s so---
bu Türk yuvasının uğradığı ih
mal Mevlanayı bile hiddete ge
tirmiş gibi.. sandukasından ade
ta fırlayacakmış bir vaziyette 
yükselmiş. 

rese, imaret ve sebil dolu bir 
şehir. Köyleri basan, canla· 
ra kıyan, topladığı paralan 
padişah, sadrazama, şeyhislama 
verip bir valilik, san'cakbeyliği, 
kadılık yakalıyan nekadar şerir 
varsa halka yaptıkları zulmün 
günahını affettirmek için şuraya 
bir sebil, buraya bir medrese, 
öteye bir cami yapbrmışlar, keşki 
halk kendine lazım olan mabedi 
ve mektebi kendi yapsaydı da 
evi, barkı, ocağı yanıp yıkıl
masaydı. 

Sabah derslerini lnceminare 
camiinde okuyan softacıklar öğ
leden akşama kadar medrese 
avlusundaki yüce çınarların koyu 
gölgesinde uyku kestiriyorlar. 

Bir başka vasıtaf ile omm ls
veçli bir kızla görüştüğünü haber 
alan istanbul alemi bu seyahatle 
bu münasebet arasında hemeıı 

· bir muadele çıkarıvermişlerdi.. 
Ahmet Reşit İstanhul'un bu 
hususta çok becerikli olduğunu 
bilmez değ!ldi. Fakat .kimseye 
hesap: vermeye• kendini mecbur 
görmediği için bu 
izah etmiyordu. 

Ve zaten aralarında aamimi 

arkadaşlıktan başka bir teY 
yoktu kil 

* Konya'da Cemil Ha.kkı'dan Pariste 
Ahmet Reşit'e 

Konya 191,,-0 
Merhaba Reşit, 

f şte Mevlinanm yeşil kubbeli 
türbesinden Eyfel kulesine bir 
mektup •. 

Nasılsın dostum .. Bu Anadolu 
seyahati beni birçok feylerle bera
ber senin muntazam mektupların
dan da mahrum etti. Maamafih 
memleketi yakandan ft ~den 

tanımak zevki bana bn nıah· 
rumiyetleri unutturuyor. Sen 
medeniyet dünyasının en civ-
civli merkezinde ben de asırlarca 
zulme, ibüıale uğramıf bir mem
leketin en masum bir köşesin
deyim. 

Konya, ne ırk ve k.aıı birliği, 
hatta ne de o zamanlar pek kıy· 
meti olan din birliği taımnıyan 

bir iki Türk fiivalyesinin sırf taç 
kavgası uğruna binlerce ırktaşla
nmn kanını döktükleri eski bir 
Türk ıehri. 

Nasıl ki Ankara da daha kuv· 
vetli iki T-rk başbuğunun Türk 
kanile suladıklan bir şehirse bu
rası da öylel 

I' araman oğullan buralarda 
eski Türk hayabnın temiz eserle
rini hirakmışlar. 

Tamam alb asırlık Osmanlı 
idaresi bu en koyu Türk yuvasını 
o kadar ihmal etmiş ki ne tarafa 
baksan bili Selçuki devrinin bir 
eserile karıılaş.ırsm. 

Eaki Tiirk mimarisi, Tnrk tez-

V aktile bütün devlet işlerinde 
öz türkçe yazan ve konuşan 
Konya altı asırlık Osmanlı Tür
kiyesinde, hem de bir elini Av
rupaya uzatmış olan Osmanlı 
Türkiyesinde okadar gerilemİi ki 
şimdi köylerine varıncıya kadar 
halk başına doladığı tülbendin 
hakkını vermek ıçıu medrese 
medrese arapça okuyor. 

Eski Konya Türkü, türkçesi, 
Türk san1ati ile Osmanlı Türkü
ne örnek oluyordu. Bugün bacısı, 
hocası ve softası bol, san'at ve 
medeniyet hayabndan uzak bir 
tarih ankazından ibarettir. 

Osmanlı devletinin Şam bah
çelerine, Kudüs sokaklanna, Mck
ke çöllerine ve Arnavutluk dağ
lanna verdiği emekten bir lok~ 
masını bile alamamış elan Kon
ya üstelik kanım, m~lını vermiş 
ve kendisi medrese ile (Meram) 
bağlarının otur~k . il~nıleri ara• 
suıda çürüyüp gıtmıştir • 

Konya, Bursa gibi cami. med-

Anadolu içindeki her cami ve 
sebilin her taşında ocağı söndü
rülmüş, bakın, yorgam sahlmış 
bir Türk ailesinin gözyaşı ve kan 
damlası vardır. 

Suriye'de Arap çocukları 
kendi mekteplerinde okur, Fran
sız liselerinde gözlerini Avrupaya 
açarlar. Tarsus, Antep, Adana, 
Harput'ta Ermeni çocuklar Ame-
rikan mektepleri"' de yetişir uya
nırlar, Rum çocukları yüksek 
tahsil görmüş genç papazların 
idaresinde serpilir, açılırlar. Türk 
çocukları da medreselerin tarihe 
açılmış pençerelerinden Arap çöl
lerini, Acem dağlarını seyrederler. 

Kooyanın köylerine vanncıya 
kadar medrese var. 

Soluk benizli delikanlılar bu
ralarda hadis okuyorlar. 

Gittiğim vakit softalardan 
biri çamaşır yıkıyor. Üçü uyku 
kestiriyor. Biri de bamya pişiri
yordu. Çamaşır yıykayan: 

- Kimi aradın! 
Diye başını çevirdi: 
- Arkadaşlar, ben gazeteci

yim, dedim, Anadoluyu dolaşıyo
rum. Ne var ne yok diye uğra
dım. 

Yemek pişiren beni tersledi: 
- Var git işine, bu medrese

de yer yok. Hem öyle elinde 
gavur çomağı ile buraya girerken 
Allahtan korkmadın mı? 

Şaşırdım. Sonra kızdım. 
- Hafız, dedim, aç kulağını 

iyi dinle .. Ben ... gazetenin Anadolu 
muhabiriyim. Her yeri gezip ga
zeteye yazıyorum. Medreseleri de 
geziyorum, onun için uğradım. 
Yemek pişiren birdenbire yumu
şadı. 

Galiba benim gazeteye yaz
dıklarımı işitmiş, yahut okumUf 
olacaktı. 

( Arkaa •ar) 
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Yıldızların Garip Hareketleri 
-------

Sinema Artistleri Saçları-
nı Beyazlatmak istiyorlar 
Bir Ayda 3~00 Kişi Yıldız. Olmak İçin 

Kumpanyalara Müracaat Etti 

Beyaz saç modası çıkarmak ist~gen Jan.t Gagnor 
Holivut, (Hususi) - Amerika uğramamak şartile köşkünü ter-

bakikaten garabetler dünyasıdır. kedecegini söylemiştir. 
Zaman oluyor ki herkes tuhaflık Garabet nümunelerinden bir 
yapıyor ve her şey insanın tuba- tane daha: 
fma gidiyor. En akıllı tanıdığımız Maruf yıldızlardan Billi Dov 
adamlar bile bize çok garip ge- son zamanlarda para sıkıntısı 
len şeyler yapıyorlar. Size son çekm~ktedir. Güıel Billi geçen-
günlerde Holivutta vuku bulan lerde, evvelce çalıştığı kumpan-
garipliklerden birkaç tanesini bil- yalardan birine müracaat ederek 
diriyorum: kendisine borç olarak on bin 

Maruf yıldızlardan Janet Gay- dolar verilmesini istemiş, fakat 
nor saçlarına ve saç tuvaletine kumpanya iktisadi btthran dola-
çok meraklıdır. Bu cici yıldız yısile bu talebi yerine getiremi-
geçenlerde, her zaman tuvaletini yeceği cevabını vermiştir. Bunun 
yaptırdığı berbere giderek şöyle üzerine Billi Dov soluğu mahke-
bir teklifte bulunmuştur: m~de almış ve borç istediği 

"Ben artık sarı saçlan bıktım. kumpanya aleyhine bir dava 
Saçlarımı beyaz yaptırmak isti- ikame etmiştir. Cici kız hakime 
yorum. Acaba mümkün müdür?,, şunları söylemiştir: 

Berber hiç beklemediği bu sual " Kumpanyadan borç para 
karşısında hayretini gizliyememiş istedim, vermedi.. Kumpanyayı 
ve maalesef saçları beyaz- bana borç vermiye icbar ediniz.,, 
latan ilacın henüz icat edil- Dava çok garip olmakla be-
mcdiğini söylemiştir. Fakat Ja.. raber Amerika kanunlarına göre 
netin bu teklifi tuvalet mil- mutlaka rüyet edilmesi lazımgel-
tehassıslarını harekete getir- mektedir. Bakalım Hakim Efendi 
miştir. Şimdi birçok kimyagerler ı nasıl bir karar verecek? 
saçları beyazlatmak için yeni bir Size biraz da sinema heves-
ilaç aramakla meşguldürler. karlarından bahsedeyim. İkbsadi 

Jan Harlov Holivud'un en buhran yüzünden filim kumpan-
parlak yıldızlarından biridir. Bu yaları büyük zararlara girmişler, 
güzel yıldız bir hafta evvel ahçı- masraflarım azaltmak için ikinci 
sına kızmış ve bu hiddetle köş- derecedeki yıldızlardan bir kıs-
künden çıkarak başka bir yere mına yol vermişler ve umumiyet-
gitıniş ve tamam beş gün evine le ücretlerden de yüzde kırk nis-

. uğramamıştır. Garibi şu ki ahçı betinde tenzilat yapmışlardır. 
'adın da hanımmın nereye gittiğini Fakat buna rağmen sinema kum-
arayıp sormıya lüzum görmemiş- panyaları, yıldız olmak istiyenler-
tir. Jan harlov altıncı günü tek· den hergün yüzlerce mektup ab-
rar kötküne dönerek aşçısını kar- yorlar. Son bir istatistika göre 
tısına almış, bir daha kendisini geçen temmuz ayında dllnyanm 
Juıdırchiı takdirde bu sefer hiç muhte!if memleketlerinden 3000 

Güzel Dişler 
Doroti Jordan Güzel Diı 

Birinciliğini Kazandı . __ ..,__ 

Amerikada diş macunu firma
larından birisi HoJivutta bir gü
zel diş müsabakası tertip etmiş
tir. Müsabaka çok eğlence]i ol
muş, irili ufaklı birçok yıldız iş
tirak ~tmiştir. Fakat bu müsaba
kanın birincisini tayin etmek me· 
selesinde hakemler çok müşkülat 
çekmişlerdir. Çünkü yıldızlar ara
ıında ditleri fena olan hemen 
hemen yok gibidir. 

Hakem heyeti bütün yıldızla
nn dişlerini saatlerce ve tekrar 
tekrar muayene etmiş, neticede 
giiıel yı1dızlardan Doroti Jordan 
"güzel diş,, birincisi ilin edilmiştir. 

Yeni Modayı 
Beğenmigenler 

Filim yıldızlan arasında erkek 
kıyafetile gezmek hususundaki 
cereyan aldı, yürüdü. Şimdi meş
hur terziler yıldızlar için harıl 
harıl erkek elbisesi dikmekle 
meşgul oluyorlar. Meşhur yıldız 
Marlen Ditrih tarafından ilk defa 
ortaya atılan bu yeni moda yü
zünden kadın terzilerin büyük 
zararlara girdiklerini aöylemiye 
zannederiz ki hacet yoktur. 

Bununla beraber bazı yıldız
lar bu yeni modanın şiddetle 
aleyhinde bulunuyorlar. Bunlar 
arasında güı.el yıldızlardan Lizet 
Lanven de bulunuyor. Güzel Li
zet öteki yıldızlara inat olsun di
ye son moda bir yaz elbisesi 
yaptırmıştır. Resimde göriiyor
ıunuz. 

kişi yıldız olmak arzusile Holivut 
sinema kumpanyalarına mektup 
göndermişlerdir. Bunlardan 2000 
den fazlası kadmdır. Fakat kum
panyalar bu taleplerin hepsini 
reddetmİf)erdir. 

Sinema Dünyasından Haberler 
- - - -

Boksör Karnera Holivutta 
Filim Çevirecek 

Vaktile Çok Meşhur Olan Bir Yıldız 
Bugün Zaruret içindedir 

Kendisine "Dev adam,, lakabı 
verilen meşhur İtalyan boksörü 
Karnera 'yı zannederiz ki tan,yor
ıunuz. Yilz yirmi kilo aikletinde 
olan bu iri adam geçenlerde 
Amerika'da fapılan bir boks ma
çında rakibini fena halde hırpa
lamış ve dünya şampiyonluğunu 
ka:u~n:nışb. 

Karnera bu galibiyetten son- 1 

ra oldukça mühim bir paraya 
da sahip oldu ve bir müddet 
için Avrupa'ya dönmemiye karar 
verdi. Şimdi öğreniyoruz ki Kar
nera filim çevirmiye karar vermiş
tir. Hatta dev adam bu hususta 
sinema kumpanyalarından birile 
müzakereye girişmiş ve bir de 
mukavele imzalamıştır. Kamera 
ilk olarak sehhar yıldız Lupe 
Velez ile birlikte bir filim çevire
cek, bu filimde amerika boksör
lerinden Maks Bear da rol ala
caktır. Şunu da söyleyelim ki 
boksör Maks Bear bir müddet 
sonra yeni bir cihan şampiyonluğu 
için Karnera ile iddialı bir boks 
müsabakası da yapacaktır. Yeni 

mukavele ile iki rakip boksör 
ayni filimde karşıliklı rol almış 

olacaklardır. Eğer Kamera bu 
filimde muvaffak olursa ayrıca 
fiç filim için kendisile bir muka
vele daha yapılacaktır. 

lf f taJyan yddızlarından gü
zelliğile meşhur Annabella geçen
lerde F ransada bir otomobil k a
zası geçirmit, fakat bir tesaoüf 
eseri olarak kendisine birşey ol
mamış, yalnız otomobilin şoförü 

koJundan yaralanmıştır. Bununla 
beraber çok gariptir ki Annahella 
bu kazadan iki gün sonra bir 
tetbirsizlik neticesi olarak fena 
halde üşümüş ve hastalanarak 
yatağa düşmüştür. Fakat vaziye· 
tinde bir tehlike yoktur. 

lf Holivuddaki erkek yıldız
lardan Filip Holmes "daha fazla 
para kazanmak için fngiltereye 
~eçmiye ve hundan sonra İngiliz 
stütyolarmda çalışmıya karar ver
miştir. MukaveJesi biter bitmez 
Holivuttan ayrılacaktır. * Bir zamanlar Moris Şövalye 
ile birkaç filim çevirmiş olan 
Janet Makdonalt bir sene kadar 
filim çevirmiyecek, istirahat ede ... 
cektir. Çünkü mukavelesi bit
miştir. 

Sinemadan T ayyarey~ 

AJman erkek yıldızlarından meshur Konrat Vayt ayni zamanda 
ıyı bir tayyarecidir. Hatta sun çevirdiği bir filimde Konrat rol icabı 
tayyarecilik yapmış ve çok muvaffak olmuştur. Alman sinema mec
mnalannda okuduğumuza göre Konrat Vayt tayyare ile mesafe rekoru 
kırmak için bir teıebbüae girişmek niyetindedir. Meşhur yıldızın tay• 
yareci kıyafetinde bir resmini takdim ediyoruz. 
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Taburlarda Bir H~reket Görürsem 
Evveli Size Ateş Ettiririm Paşa~ 
Şevket Paşa, Remzi Beyi 

..-• n·a &tlue gltlrdit. Tüm 
meydamnda toplanan iki ytıze 
1akın çavuşu g6sterdi:. 

- Bunlar, isyan ettiler. Şiın
tl hepsini tutunuz, bapsediniz. 

Emrini verdi... Bu emri alaıı 
Remzi Bey, hayretler içinde 
kaldı. Taburu, uzun bir deniz 
yolculuğundan •- h..- ._. 
purdan çıkllllf, istirahat bile et-
memifti. Sonra.. isyan eden iki 
yize yakın çavuş, kimilen siliblı
idi. Bunlan tutmak iısiD .. ık1a 
miisİldemeye girifilmelİ mula!e
meldi. Halbuki, aırY. ı tlrliF" 
le bayle bir m~ pmelr, 
.-biyYeti hcdz meçhul olan bir 
meaeledea dolayı, iki kardeş .... 
keri biribiriuiD kurıun ve aöngi
.. tWiımzls; akJm Ye ımblun 
.. , ... - feJdi- Biraz n
.. lllfıer.iltİll flftl ve itaatB,i a
inltm, bndi lnşlalanna misafir 
olan zabitana hile kol çarpan ve 
timdi de liliha aanlarak bir ta-
._ metaöbatta .... en ... ... 

....... ıli ... 'Ye ... ;, ..... . 
........ ;. lir N-1 ,,.. ___ ; ...... ~~ 

• • , ... Şevlıet ~ ... 
cınabı Ye reli: 

- P... hazretleri!- Hem. ................ 
...,.. ... ait ......... 'I. 
~ .. .,.. ckilclr· Bit lstan-
1-la; .. ~--aı
.. kw Mıtmak ip. ıslmeA 
V•ıife..ıı, .._ ... lıaat ıev ık 
_ _,...._ .... .tdiim .... 
W ı ıil lere itut etmektir. Ba· 
wla eh.izde yedi talam- uka 
......... Milai daha bılaJ 

-·- ........ Ş.,.t bia .................... 
W.llllaat•rlmt_.aMralEt ... 
e .... 1a1nanma • hanlara 
........ ..... mecHriyetiai 
-.,..ımr. A• t' m ltaHlra
tea abcı ve atbjnu ela wwililltla 
eldapna nazan dikkate ~ 

• .- .a., Şevket Pqayı 
...... ~ imandırdı:. 

- lfaJıi' 4riı1Wl•. MJU"- Va.
ne FJ• • .... w. Yaai, ..,_ 

lece bil' •• 1 -· •c1est ............. ..,.,., ........... _ 
~" ..... ...... 

,.,.... ihffwia& •Mile~ 
..................... v. 
eclrs ? ........... lı-a aa-
Wdeairl c•ıtti. V.a,eti Wa 
etilıtew ~ .. •1c&sede ... 
talip kolum aez.tiinf-. Zahifa.. 
... •·k pce e&atla AJlll ...._ 
Jalaeları.. Efradaa lltlacle. w 
cıf'nt• ............... ~ 
•·w.,. e1c1ea blralan...ı... 
.............. ftl'Cli. 

O ıece, lllkônetle geçti. Sa
llala olar ••a. çawşlar. yine 
.DIWarua ow•ıla•tlar; talim 
_,clamnda toplanmıtlanla. Şe.
ket p.... ,me R.m Beyi f .. 
pttı. Dün akftmki emrini tek· 
nr etti. A.4.tı ba emria icram. 
*'1rt idi. Ba clefa da itim edil
tflii talcdinfe, ~em Reqm 8. ve-

Selialld~ Cemiyete ,. • .....,. .-61,_._ 16- ,,.,, 
ılıea emre itaafsizliJde ittiham edt- la cevap ftnlirer. Ye talaildfr ~ 
leeek; IMm d& lüci avcı ta-......U 
kodehWr i=adile lekelenecekti ... 
R.-i ~. deri.al taburuna (lilih 
başmal..) Emrini verdi. Kendisi 
de inlerine diiıerek talim lllley
damaa indi. Fakat bir köteJe 
çelrilmif oliuı o iki yüze yakın 
Mide. •• .-, kışlada buluaan 
yedi tabmr akeıia de orada ta
Iİlll De mep olduğumı gardl. 
.Biyak !rir hayret içinde kalarak 
o sarada meydana gelea Şg.vket 
P..-ya gitti: 

- S. taburlar aipa bunya 
illlllifler. 

Dedi.. ~vket Paşa, pek tabii 
olank: 

- ~,..talim .. ,... . 
~ yftdl! 
~ Bej., feaa haWe -111-

lepııipi. Artık her teYi gize 
aldar&ll hir penasW.kla: 

- Pelrill, petaın •• Fakat, hea 

., ..... mahLele ..... 
tmd &rb efradı, elerinde 

balom nw.r.r. ttapne bdar 
acak bfr da sftH tqicfaklan 
ve hatta sillh :leli bile duyma
daklan için (uller, ua ba
•flallil blair deli kar-
p1111da bircfenWre ~ .. 
Cmit elmedilderi bu mubbeletlm 
btlylk !.ir kodcu ve iayrete ... 
ıerek kaçıımıya başladılar. B&lli
ğtin yaylım atqleri tlavaa eder
ken. ortada. lteki Jecli tabwdan 
da acı kaJm...... Efrat koiul
lanna; lounandaıı Şevket Papcla 
odasina kapallllllfb.. Koca talim 
m~ydanında, asilerdea alla p,,... 
kul. cuıtli le kep-.,acak 
~.,..........._flsıbWr 
tek aefv 111a aabit bhnr tta 
Bir~ ......... :r •• ,, .. ,. 

1elea. lıaaaa 9"; • )ı DE BAw 
llalmmt .. ,..... p... lclMI 
aua tabur .. ..._ tau. ..,. 

ilıic~etlıd t~!J~ 
ii&iliclfllia ...... ~ ep. fidM1rı.r. 
... ufak lair ......... ewi ... 
rinem - enel me alet ... 
ıirim. 

Dife imıb!.ele etti. Ve der
W bir manıa asker aJIUrak 
hap• Wr aabit pçirdi. AJD1 
emri ..... telmir etti. Sara 
...... ~ Wlljlui, talim ecı.. 
.nere U,. ceplıe aldmlı. Bir 
hllllpde asilerin brşamıa daya
da.. Aliler. tealim. tefdifhıe aililı-

j 
O•ıılsr A•ll•• ""••••· 

dea: U.ei· Y•Nn1•kk• 1_.. 
b.ymakam ....... beyin ( a) N....ıı 
baneeiai iiamet,tb ~ olu top
ça zabit namzeti SüleYJD&n olla 306 
floirımla MahiUiıı ef. Din ~eye mu
NCll&tİ. 

ı ..... 11111 lld8ol icra memur. 
ıuıu•·• Bir lııoıPaa c1e1aJı -.b
c:s .. ~ senilaae.ı tallurar 
ecl• ,... ... ve lıaaa we aalır .._ 
nUHeallk ..-1 24-8-933 tullıiae _..., ,....e•h sGnG aaaa .. le· 
tea oa ... W. c.r-ıac1a Yllı-
~ YMMI ıolr ...... 1dln 
5,7 No.la mwA'11• Udaci • ut
bnna ...-ıt• pb&Matuıclaa talip o-
1u1ana .-. ... •e~ ........ 
U ... •ı a .... hrh••c .. llMa•a 
......_ .. .-.. (WI) 

~~~ 
t933 

.H:A'.tBUAT 

AL•ANACr 
ıkb. Her mtapçıda bulunur. 

'--.. JWı l liradır .__,,, 

ergo ıgor 

Almanya Harbe Hazırla 
mak için Sulh istiyor 

( .......,_ 1 laci ayfada) ı miting yaplch. Bu anitiaıe 5000 
~-...... - SODra miletiD ikb- kiti itttrak elti. 
18ddt kh~yabıiı • bu komite idare Şimendiferleri tahrip ettiji 
e ece tir. Kapitalizm .IA .. m-•~ bit _,__ · Alm ı 
· '" b" -.J......:_ -.... ""-.!.L~_: aa uı-.u JeD1 anyanın ı ne ı ır 9U8Q -.. ,,. ...._uuı L • Shla b" 

b"tti"• il~- diJcfj Maen geter •mma ır ser 
• ıı ... e • ıi tertip edildi. 

1.araat mn mal dlki,ete Sosyal ........... fttler" 

~ lau~T:U..:•= rağmen. Kolonya malakemesi a 
-n,; Nazilere taanm ~ .., ......... •W.iyet wrdi. -yy-.,, 

ÇIBL! L-a...ı..u. re-.. ........._ bahanesile idama ..taltm etti. 
- -..- r- Yahudilere taMnZ eden A w-. lra-+- Goen.. .._ eeza-

-r- r-- --o manya. siyasi cina,etleria meı 
- kadar ftf• ağır tedbirler elclagunu te,it ~ 
Ula. IWribtte hir iki resmi 
protestodan başka iktısadi lıa,.t- HARP PROPAGANDASI 
ta.!' ·nı ~ dfiiliklk almadı. Bu misaller Mr Mıaye uabl 

r_L-..a. bilir. 
r...- hna nmlrahil lliyut Bayjyera .........._ Wii 

irtica gllıadeu gine arbfor, işte ÇekoslOYak,a .... ıl &ela talitll 
.... h7ft eden ft8ikalar. eclicı bir .,,... ,.,... 

2 - Y AHUDILERl TAZYiK • 
A1mu1ana. Yalı·sil•e lurp 

aldığı ..&m Tazi,el Ame.ilra'cla 
çok biJllı bir .alda ... 
.Mqhr Amerika Yala: Al-
maa,a aleJlaincle fuliJete pçtilv. 

AWreıa Nareabeıs'de Nazi 
Jat'aian - ıra.w Yalmdi tle
can sob•laıda palirerek let-
liiw etti. 

Hitı. ... --. --
llitleri temail eden Her Heat 
Fnmız ilatiliW, Ubenl-Yalmcli 
ildillli ...... k tanir edlJdi. Bana 
aabbil Nui •arelreti f111e inlı 
olundu. 

Meşhur bir D11aanir ~Pt.ı 
Veray muafıeclelinin feUhldarmı 
uyarak bir yaa .. elti. 

ftsi kaın ........ ltçiler llÜe• 
rf talim ft taW,e tlrmefıte ve ........... ı.ı,., ......... 

Sar wadisiade .-ileri9 _.. 
vüzkir niimayieler yapbls...._ 
tahit olduk. 

Bitiia Bualan ...... IOD
ra Hitlerin sulh -. ,.._ ..., 
mi İ8tedijİllİ taJia etmek ~ 
deiifair. 

Bizce, fenni mette Larbe 
hamtanabilmek ~ bir .un. dev
resine ihtiyaa Ylll'dlr. M-oliıluna 
d&tler miaalanı bW etmetinin 
sebebi de budur. 

HOlisa. Hitlerdfer NtJaasıçta 
iddia ettikleri ı-e.iplerclen. hiri
IİDİ boğdular. TeWif dtWeri 
ictimai inlallp bir Wlfl. Ntb 

• :1f ~ ~ hRclclltala 
~- ~Al••· •• 

""jjliiill~ 
--...!Ql' 'I 
yeldlna varaealds. 

Diğa tarafta .... Cem•b• 
a.det ccre.yw ._i4111ıcaılr"b't 
tir. Bu cen, .. ı.ı qetlel'i: 

An mitb ... llnır, 
Katolildiiia a.,ıa 'ize .... 

mesi, 
Siyasi ciaayetlelia ...... 
Harp içia ai1J m.laldu. 
Ve~ • 

Pehlivanlarrmrzı Çai nrınız 
Eskişehir Tayyare 

Cemiyeti Şubesinden: 
Tlirkiye bat pehliYaalanndan: Kara Ali Efmdi 

" : Goatuvarh miillJfm 11 
" " : Tekird~«tb He..,ı.. " 
" ,. " : Bonah loralaim " 
" .. tt .. : Manisab Rilat " 

: : Mandıralı Koç Ahoet " •• ,. : Dinarlı Mel&Daet ,, 
;: :: " : A.cla~..d: Cemal .. 
" .. " : Alpu• ,.... '' 

EfmL, 
f.aldtelüria ikiac:i aa,,. • •b ac1 lrOama ...,.._.""' rıelJetile 

!O Aiwıteeta biylk Wr peb&tmı 1Bıeti yapılaeübr. 8ıa ...... 
Wıbaclald t.fai'At ......... 
1 - G•etler iki •11 im. 

A - AIMlda J.ıL 
B-Semtıllt • 
Milr•fatlar. 
Al.arı lraM bata ''200.. m. 
Seifıeatte bDinci,e "150,. liradır • 

2 - Spor mtatakua nezaret • ~atesi altında ya,.._ak olan ı.u 
llnflercle TBrkiJe "1934,, rekoru teabit olunacakbr. 
3 - Ba b1Jtik ... JUkanda isimleri yazdı biylk pehlivanlar

claa maada diğer maruf pehlivanlar da dnet edilmitlenlir • 
4 - Alalarlr.a bat altına, güreşeceklerin birincisine .. 100,. ve des

teye gtirefeceklerin birincbine de "50 .. lira Yerilecedir. 
S - ~ a9 Ajustoatan bqhyacak ve bt't netice ahak .pa 

••a., gUn devam edeeektir. 
Ba çok ehemmiyetli olan llb'efimize gelmelde tan.-e 
pıtine de bir lıWnet ifa epaiŞ olacağ mzı habdatar -~
..avafakat cevaplan11111 ~ eııda u~ .. 

:;;..,;:,.,•t:.-·:,.. 



10 Sayfa 

Gavur Mehmet 
Kara Yürek Çetesi 

Tefrika No. 96 

Tabancasını Sekiz Defa 
Havaya Boşalttı 

Aman Ağam, Kalk Bir Şeyler Oluyor! .. 
- işitiyor musun .• SiJih sesleri 

devam ediyor. 
Hüsnü Efendi, çıldırmıt gibi 

yerinden sıçradı: 
- Yemin ederim, odur .• 

Vallahi. billahi odur .. Bu ıillb
ları atan, mutlaka Givur Meh
met'tir... Fakat o, nerede? •• 
Ahretten gelir gibi toprakların 
altından işitilen bu silib aealeri
nin geldiği yerin yolu nerede? •.• 

Hüsnü Efendi ·heyecanını 
ıaptedemiyor, tarama hareketine 
devam eden zabıta memurlanna 
dönmüı: 

- Heyyy!.. Aman Ali .• Kaaım
paşalı Mehmet.. Çaganoz Hasan .• 
incekaı Salih... Buraya ko,un .• 
buraya ..• 

Diye bağırıyordu. 
Zabıta memurları, koşa kop 

Hüsnü Efendinin yanına gelirler
ken, onun sesini Beşiktaş muhafızı 
Hasan Bey de işitmiş .. atını ıüre
rerek hepsinden evvel oraya 
yetişmiıti. Merakla ıordu: 

- Ne var?.. Buldunuz mu, 
Givur Mehmedi. 

Hilınü Efendi, cevap verdi: 
- Efendim.. Galiba, bizim 

deli herifi bulduk amma.. Henüz 
nerede olduğunu bilmiyoruz. 

- O ne demek? •• 
- Efendim, ıurada, derinden 

silah selleri geliyor.. Herhalde 
bu ıilihlar, onun tarafından ab· 
lıyor. 

Tam bu sırada Hüsnü Efen
dinin sözlerini tasdik etmek isti· 
yormuı gibi iki el silib aeai da
ha ititildi. Hasan B. büyük bir 
•evinç duyarak ı:aptiye tabur 
ağasına derhal emir verdi: 

- Ne kadar efrat varsa, bu
raya getirin.. ocaklardaki kazma, 
kürekleri de toplatın. Şu nokta
dan kazdırmaya başlabn. 

O anda perakende efrada 
(cem borusu) çaldırıldı. Kazma· 
lar ve kürekler dağıtıldı. Muhte
lif postalara ayırtıldı. Hasan Be
yin gösterdiği noktadan kazdml
nııya başlatıldı. Akşam olmuş, 

ortalık kararmıştı. Efrat, büyük 
bir ateş yakmıştı. Çalılar topla
nıyor; ateşe atılıyor; kazılan saba, 
mümkün olduğu kadar aydınla
tılıyordu. 

>f 
Gavur Mehmet, karanlıkta ta

bancasını çıkanp ta (çat.. çat ... ) 
diye tetiği kaldırdığı zaman 
Arşak korkusundan titreyerek 
•ormuştu: 

- Ne o ağa.. silahla oynu· 
yorsun?. 

Her yc:rde kendisine alay ede
cek bir bahane arayan Gavur 
Mehmet, Arşakla biraz daha eğ
lenmiş olmak için cevap verdi: 

- Eh, ne yapayım, Arşak •.• 
Burada açlıktan, susuzluktan, ha
vasızlıktan tepine tepine ölmek-
tense çarçabuk ölüp gitmek daha 
iyi değil mi? .. Evvela, şöyle ko-
lay ca seni öldüreceğim. Sonra da .. 
kendimi düşüneceğim... Getir ba
kalım şu başını . . Yumuşak tara
fına bir kesme kurşun yerleş
tireyim. 

Didi. Arşak, bu sözleri işitir 

iıitmez adeta aklını kaçınyordu. 
Derhal yere kapandı. Banğır ban-
gır ağlamaya başladı. Givur Meh
met, korku ile adamcağıza birtey 
olacağını anladı. Onu, güçlnkle 
yanına celbederek mak1adını an
latb. 

Ozerindeki dört tabancanın 
aekiz namlosunu, fasılalarla ha• 
vaya bopktı. 

Givur Mebmedin bu hareketi 
zayif bir ümitten baıka birşey de
jildi. Çilnkll; evveli dışarda ne 
olup bittiğini bilmiyordu. Acaba, 
yaptığı cllr' etkirane hareket, iyi 
bir netice vermiş.. müsademe, 
hllkümetin lehine olarak hitama 
ermit miydi? .. Sonra kapandıkları 
bu mağaranın kalınlığı ne dere
cede idi; ve, attığı silahlar, acaba 
dıprdan işitilmiş miydi? 

Şu anda, Gavur Mehmet için 
bu suallere cevap vermek müm-
kün değildi. Yapılacak hareket, 
mütevekkil ve cesur bir halde 
oturup neticeyi beklemekten iba
retti. Nitekim, Gavur Mehmet te 
Arıağa bu hususta küçük bir 
konferans verdikten sonra elle-
rile yerleri yokladı. Yumuıak bir 
yer bularak boylu boyuna uzandı. 

Givur Mehmet, okadar yorul
muı; o derece heyecan geçirmifti 
ki; uzanır uzanmaz, derhal göz
lerini kapadı. Derin bir uykuya 
daldı... Fakat Arşak bir türln 
duramıyor, uturamıyor .. Aylardan
beri aydınbkta ve karanlıkta 
ayaldannın alııtığı bu mağarada 
miltemadiyen geziyor .• ikide birde 
durarak haç çıkanyor .. Kolay bir 
ölümle ölebilmesi için dua ederek 
blltün azizlere yalvarıyordu. 

Vakit, ne kadar geçmişti? .. 
Üç saat mı.. beı saat mı.. bunu, 
Artak ta bilmiyordu. Bir aralık, 

Dderinden duvara vurulur gibi bir 
.es işitti. Evveli, buna inanmak is-
temedi. Fakat dikkatle dinledikten 

sonra bu sesirı muntazam fasılalarla 
geldiğini anlayınca, hemen Ga
vur Mehmedin yanına koştu. El
lerile araştırarak onu buldu. 
Omuzlarından yakaladı: 

- Aman ağam.. Halk, bir 
şeyler oluyor. 

Diye bağırdı. 
Gavur Mehmet. hemen yattığı 

yerden sıçradı. Ses gelen tarafı 
dinledi. Ve sonra, neş' eli bir 
kahkaha salıverdikten sonra: 

- Eh.. Artık gozun aydın 
Arıak... Bize, karada ölüm yok .. 
İşittiğimiz ses, kazma sesi.. Kur
tulduk demektir ... Fakat, taban
caların hepsini birden boşalttığıJU 
için büyük bir ahmaklık ettiğimi 
şimdi anladım. Eğer bir tanesini 
saklamıt olsaydım, ne-iyi olurdu. 
Şimdi bir el dşba ateş eder ve 
onları pek çok memnun eylerdim. 

( Arkuı var) 
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GOn PAZARTESi Hıaır 
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29 Rebllllahır 13~2 ~ S • Afuıtoı - 1341 

Vııldt 

Gllıaet 10 13 

Öil• 5 12 
lklndl 9 04 

12 -
1 40 

ıııuk 8 ~ 

Tren makinisti otomobil şo
förü olunca !.. 

( MEKTEP IŞLERD 

Mekteplilerin 
Suallerine 
Cevaplarım 

Melahat Hanıma: 
Ankara İsmet Pap kız Ens

titüıünün derecesinin yUksek ol· 
duğunu zannediyorum. Maarif 
mildürlüğüne müracaat ediniz. 
Eğer burada bu Enstitünün mua• 
dili bir mektep varsa imtihanını· 
zı orada verirsiniz. Maarif mü
dürlüjü size bir kolaylık göstere
cektir. 

* l3olu lnlıi ar muhasibi İzzet Beye: 
Mektep neharidir. Sultanah

mette Ticaret mektebi müdürlü· 
ğüne müracaat edip fazla tafsi
lat alabilirsiniz. 

* İsmail l\liıJı-:-ıin Hr•ye: 
Ankaradaki Askeri san'atler 

mektebi müdürlüğüne müracaat 
ederek ıeraitini isteyiniz. 

* Uısan Be~e: 
Kanunen bütün hakkınızı kay

betmiısinizdir. Bir an için mual· 
liminiıin bütün kusurlanoı kabul 
ediyorum. Bu kadar teessilrlU bir 
vaziyette olduğunuza göre bu 
met'um neticeye neden mani ol· 
madmız, neden icabeden tedbir
leri almadınız. Neden fevkalade 
çalıımadınız. eier ıarez varsa, 
evvelce müfettiıliğe bildirmeniz 
lizımdı. 

Vekilet her halde sizin vazl· 
yette olanlar için bir karar ala· 
caktır. Şimdilik neticeye intizar
dan batka çare yoktur. 

"" Adaııa Doşeme maballetıi 140 No 
da Fuat Be) e: 

Kanunlar zemin ve zamana 
göre değişir. Kanunlar muhtelif 
ihtiyaçların ifadesidir. Her yeni 
kanun kendinden evvelki kanunu 
tadil eder. Yeni kanunlarla ev· 
velki kanun tadil edilmiştir. Bu
nun için müsabaka imtihanına gir
meniz lazımdır. Derhal Adana 
erkek lisesine müracaat ederek 
müsabaka imtihanına talip olu
nuz. 

* \' oz utta Haı·er Jı'erit 11 unıma: 
Vecihi tayyare mektebi şimdi

lik neharidir. Yakında bir lise 
haline ifrağ edilecektir. Fazla taf
silat almak isterseniz fU adrese 
müracaat ediniz: 

Kadıköy: Kızıltoprak. Vecihi 
sivil tayyare mektebi 

* Mustafa Be)": 
İkmale kaldığınız aersten İm• 

tibana girmeniz lazımdır. Aksi 
takdirde sınıfta kalırsınız. Eğer 
kendi mektebinize yetişemezseniz, 
Maarif müdürlüğüne müracaat 
ediniz. Buradaki resmi liselerden 
birinde imtihan olunuz. 

* .\dana • afak kıraatlıan ııinde Ali 
Bey vasıtosile Faik Be~ <': 

Evvela ilk mektebi ikmal et
meniz lazımdır. Yaşınızda biraz 
ilerlemiş. Bu vaziyette ilk mek· 
tebe giremezsiniz bir sanata atıl
manız yarureli vardır. Darüşşefe
kaya da giremiyeceksiniz çünkü 
kayt müddeti kapandı. 

Mektepçl 

Bolu icra ve ltll• idaresinden: 

iLAN 
Kıymeti Adedi 
Lira K. 

ı rnu 

80 1 demir kasa 
160 

1000 
400 
800 
80 
10 

100 

1 trazmisyon ve sek.iz kasnak ve altı çift yataklarile 
1 Arfordin markalı kompile katarak 
1 yerli mamulatından katarak 

30 
400 
80 
75 
80 

1 şarı zma kompile 
1 baş Destereei kompile 

zımpara 

Dinamo 
1 
1 
1 lilli yan dairosı 
1 ' l'orna 
1 Pulanya 
1 Mak'ap 
2 Mengene 

100 l (çift katlı 30 ıantım genişlik ve 15 metre uaua1utua4a .... 
mel köaela kayış) 

1 De11tire 00 
20 
10 

20 büyiik ve küçiik miistamttl daire deaterqi 
100 alminyom metel tokoı 

IS Dekovil arabası 100 
30 
27 

6 " " tomruk nakliyat yutığı 
1 90 ıantim kutur 16 ıantim eııiıadt kunak 
1 80 santim kutur 96 " " 1

' 

20 } 150 " H kuıı&k 
4 

2! 
46 
1 
3 
6 
8 

1 70 " " 15 eaa.tim eninde kuııak 
ıs demir varil 
4~ destere baş ayağı 
1 kayıt ekleme makineıl 
1 cır cır 

1 80 santim boy 10 santim kalınlığında m11 
4 .Muhtelif santimde mil 

20 1 makineye ait olandan hari9 12 metrı baoa 
1 150 metre kaplo 10 çanakla beraber 
t adi ıomyalı karyola 
2 katarak arabası 

s 
l6 

400 okka muhtelif eb'atta demir 4:0 lira 
1 kiitük nakline mahsus demir araba 

Mahkemece iflasına karar verilen Şeref Bey zade Vuif •• 'Kemal BeJle· 
rin evvelce defteri tutularak bu kere paraya 9evrilmeıiııe karar verilmiş olu 
kereste fabrikuı alit ve edevatmdaıı yukarda oina ve kıymetleri ıöeterila 
iki yiiz on altı (216) paroa eşya ile dört yüz okka raddesinde muhtelif ümir 
ve bu fabrikaya ait daha birçok llitın 7.9.933 tarihine müıadif per§embt 
günü aıağı .taıhan önünde saat ondan 16 ya kadar açık arttırma euretilı lata· 
lacağından gerek alakadar alacaklılar ve gerekse barigten arttınııata taUp 
olanlann aldıkları malın bedelini peşinen nrmeleri ve ıatılan mallar bedel 
verilmedikçe alanlara teslim olunmıyacağt gibi emYAlin taşhaııdaıı uldiyeel 
ve tell8.liyesi alanlara ait bulunduğu meırut bulunduğundan bu prait dairuia· 
de arttırmağa talip olanlanıı mezkOr gün ve ıaatta arttırma mahallinde buır 
bulunmaları ve satış gününden evvel görmek iıteyeDlerin her 8"° aıalı tat• 
ünda ifl11 idaresine müracaat etmeleri Hin olunur. (8871) 

Tokat lara memurıuıundanı 
KabemHOit mahalleaindea Kanb Ha
mit oğullarından Dervio Mehme• ZH· 

ceai 1 Time• kızı Münire ve oğlu Etem 
efendinin milfterelı: ve ıayian mutaear· 
nf bulundukları ayni mahallede kiiıı 
canibi yemini tapu aenedinde AlmOI 
oğlu Kirkor ve halen Dağııtanlı otlu 
Hamit arkuı tapu aenedince Kokbq 
oğlu Agop halen mübadil muhacirler
den Kayalarlı Celilettin efendiler ha· 
neleri yesari ile cephesi tarik He mah• 
dut (1200) lira kıymeti muhammeneli 
bir bap hanenin şüreka beyninde tak
simi kabil olmadığından ıatı1arak tuta
rının şiirekaya taksimi suretile şüyuu· 
nun izalesine mahkemece karar veril
miştir. Mezkur gayrimenkul üzerinde 
miikellefiyet iddiasında bulunanların 20 
gün zarfında icra dairesine bildirme
leri aksi takdirde tapuca müseccel ol
mı) an hakların tanın mı~ acagı ve iha· 
lenın kıymeti mulıamminesinin % de 
75 i buldugu takdirde bir ve kati ola· 
cagı muşterilerin ° 0 de 7 ,60 niabetinde 
pc) akçesi vermeleri ve ihalenin 12-9-
933 üncü Sah günii saat 14 te icra 
dairesinde yapılac:agı tellaliye ve sajr 
mas.l'afın müşteri~ e ait oldugu lüzumu 
ilin olunur. (6574) 

Beyoilu OçUncU Sulh Hukuk 
Hlklmllllnden: Zehra hanım ile 
Halil aga zade sabık .Musul .Mebusu 
f\ uri bey varisleri Rahime, Naci~ e ha
nımlar ile HaliJ, İbrahim, Kemal 
efendilerin müştereken mutasarrıf ol
dukları Beyoğlunda Parmakkapı ıişli 
sokak 24 No. lu kirgir ve zeminden 
maada dört katlı bir bap hanenin ta
mamı izalei ıuyuu zımnında satılması 
takarrür ederek icra kılınan arttırma 
neticesinde mezkı1r hanenin hissedar-
lardan talebi Rahime hanım üzerinde 
4600 lira bedel mukabilinde ihalei ka· 
tiyesi icra ktlınmıf ise de mumaileyha 
va.ki olan kanuni tebligata rağmen 
semPnİ mebii mahkeme kasasına tes
lim etmemesi üzerine bu baptaki iha
lenin feahine ve yeniden müza~ ~d~~ e 
vazına karar verilerek 6-9-938 tarıhıne 
mUaadif çarşamba günü saat 15 ten 
16 ya kadar açık arttırmanın icrası 
mukarrer bulunmuş oldugu ndan talip 
olanların mezkur malıa!İ!1 kı) meti mu
hamminesi olanl 8640 Jıramn ~ üzde 
yedi buçuk ni betinde pey akç şile 
yevm ve saatı mezkurde 933-8 .No. ile 
Beyoğlu sulh mahkemesi başkitabetiue 
müracaatlarl ilan olunur. (6561) 

1 
8olu iare ve -. lllere81n-

11-: .Mahkemece ifJaaJanaa karar ve
rilen Şeref Bey zıdı V 11ıf ve Kemai 
Beylerin paraya çnrilmeıint karar " .. 
rileıı ve merkezi vili1ete dört 1&&t 
mesafede Karatepe nam mahallin k .. 
reete fabribtı kurulan mHkiiııde Ban· 
.on marblı ve altmıı bet 
beygir Jrunetinde ( 6000 ) lira 
kıymeti muhammeneli yalııız bir Lo
komobil 2/9/938 tarihine mü.sadif Ou. 
martesi günü ıaat ondan on altıya k .. 

dar açık arttırma ıuretile 1&tılacağındua 
arttırıp almak isteyenlerin mezkfir ıllıı 
ve saatte Karatepede hazır bulunma· 
ları satıı bedeli gerek alakadar .,.. ıe· 
rekse sair arttıııp alan tarahndan pe
şinen verilmek ve malın bedeli veril
medikçe oldugu ~erden kaldırılmamak 

ve nakliye ve tellfiliye alana ait bulun
mak şeraiti ikhzaııından bulunduğu 

il!n olunur. (6573) 

Tokat lcr• memurlujundanı 
Aslan zade lbrahim efendiye borçlu 
oldugu ezga) ri masarif 351 lirayı ver· 
mi.} en Aslanzade hacı İbrahim aga 
zevcesi Rabia hanımın Tokadın Souk
pınar mahallesinde Çay mevkiinde ca
nibi .} emini sahibi ıenet bağı, yeıari 
kü ük O. Haean, arkası Ökıüzoğla 
mus*afa bağları, cephesi tarik ile mah
dut bir döniım miktarındaki muhdea v• 
450 lira kıymeti muhammeneli bağ kü
riimü ile zemini ve içerisinde ilç oda 
bir kiler iki kö klii bag hanı ve akar 
su mezkur borcun temini istifuı zım
mm<la açık arttırmıya konmuttur. Mez
kfır gayrimenkul üzerinde mükellefiyet 
iddiasında bulunanlann yirmi gün zar
fında icra dairesine bildirmeleri ve aksi 

takdirde tapuca müseccel olmıyan hakta .. 
rın tanınmıyacağı ve ihalenin kıymeti 

muhammen enin % :. etmit betini buldufl 
takdirde bir ve kati olacağı müşterile
rin % on nisbetinde pey akoesi ver• 
meleri ve ihalenin 9.9.933 tarihinde 
l 'umartesi günü saat 4 te Tokat icra 
dnirc inde ) apılacagı telliili) e vt- bütun 
masarifin mii teriye ait old ııgu liızumu 
ılftn olunur. (6574) 

• 
Or. A. KUTIBL 
harakoy, Topçular cadd••I No33 

• (~31) 



DelllzcDere ııuı BITL STE 
/stanbul Deniz Ticareti 

Müdürlüğünden: 
Tlrk AaOllİlll Elektrik Şirketinin Sarayburnu ile Salacak ara· 

mndaki deniz alb kablosunu tamir etmekte bulunduju alikadarlara 
bildirilir. 

3 ili 4 hafta devam edecek olan tamir itlerinde kullamlan. 
duba pdliz ve gece kablo döteyip kaldarmafa mahsus ve bepel
milel mutat olan işaretleri himil olacaiı cilıetle hu cmrdan pçe
cek pmileria dubadan asgari bir gomina açık geçmeleri llmmu 
ilin olunur. 

KASIK BAGLARI • TIBBI KORSELER 
Posta ile kataloğumuzu ve 

Yılmaz Kitap Evi 
ve Pazen 

sar• ... lnllz•m. .......... 

Maltepe 
Belediyesinden: 

Her HDe. Adalara ablmakta 
olan Kartal K•ı•N1 tabi _.... 
pe menba •JU yeniden alla)'e-
deye koauhnafbır. 4191833 Pa
zartai pil ilaalei bt'iJeli icra 
edilecetmden talip olanlarm " ye-
eli buçuk pey akçelerile birlik· 
te Maltepe Belediye cWreUe 
mlracaatlan illa otan.. "408S,, 

----·~--------~-------siApar.iş KvarlakFamml DiaEteyS~ C ( '. Ja 
.._ -- • Kadıklyilnde Oamanafa ••hal-

Heyoğlu: l t idil caddesi Po ta t0kal& No. t. Tel 41142_ lesiacle Uluuluk aokajmck atik 

'------------------' 108 (cedit) 34 numaralı laaede mukim Ali Ziya Bey. 

1 lstanbul Belediyesi llinları f &ulblnahmet Birinci Sulh 

L----------------------------------------1 Hukuk m•hkem..ınden: 
Beher metre mllrabbama 4 Hra kıymet konulan Büyükadada Aleyhine Emlik ve Eytam Ban-

A,.,..U yanpı yeridde pıar cadcleainde 2,5 ve 28 metre marab- U. tanfmdaa ilrame etlleit 
haa iki kıt'a ana ublmalc &zere açık mlhayedeye konulmuftur. olan ecri lllİlil daY•ndaa clola11 
Talip olanlar fel'8İtl anlamak fizere LevUJm müdürlüğilne, müzaye- tastir kılınan claYetiyede mtlcldeia-
cleye girmek için de 7 liralık teminat makbuz veya mektubu ile leyb mahalli mezkt\ru bırakıp _.... 
24-8-933 pertembe gOnü saat on beşe kadar daimi encümene mllra· ti meçhule gitmİf olduja heyeti 
caat etmelidirler. ( 3757 ) ihtiyariye tarafmdan ıalln celp

Kepf bedeli 328 lira 34 kuruş olan Fatih Ellinci mektebin ta
.ıri açık mftnakasaya konaJmUffur. Talip ol•nlar ketıif eYNlam 
ı&mek ve teraiti anlamak tizere Levazım mnd&rltiğtbe m&nakua· 
p P..ek ~in de 25 JiraLk teminat makbuz •ey• mektubu ile 
2411195! ,....be s:UnO saat on kadar Daimi Enelfi mı 
•llawt eti •l•hiır. "'3117,, 

nameye verilen IDefl"UhattaD an
lqılmıı olmakla m•hkeme g&nl 
tayin kılınan 18 Eylal 1933 tui
bine mludif Pazartea pa uat 
14 te mahkemeye ıelmediii tak
clircle gı7abea 1DUamele oln-•ca
ia ilADea teblli ohuam. 

---- .. 
Salon fidanları, Güller, Karanfiller 
Kaktaıler, Fenni gübreler, tı&çıar 

Gümrük Muhafaza 
mandanlığı fstanbul 
Komisyonundan: 

Umum Ku
Sabn Alma 

1 - latanbul Gtmriklerinia Elektrik teaiaabıwı tamiri llÇ1k m6aa• 
kuaya konulmuftar. 

2 - Mnnakasa G&mrlk Muhafaza Umum. K-madmlatı Saba 
Alma Komiayonuda yapdacaktır. Mthlalraza 1/919S5 tarihine 
rutlayan Perwembe glin8 uat 14 tedir • 

- Taliplerin bu P,i telilab enelce yapmıf ve 1'k.et Odala
nnm birinde mabnet bulunmuı oldaldan Ye J.ı.t bu ifte 
aallhiyeti feımİJeJi lam Mtlhendiı iltihclam edeeekterW 
NoterJikce musaclclak ...nde isbat etmeleri llzımclır. 
Bu Şeraiti haiz l.teldilerin ijreti ,nvenmelerile heDi nattea 
evvet komiayoaa gelmeleri: 

4 - Şartname ve Projeler komiayonda her glln g8rllebllr. ..4086,, 

ÇiFTLiK PARKINDA...-.. 
YllPlft llk ..... r lleftlllAr T•mllurl 

Salahattin B.- Gecesi 
Parba .. Ycut uz MJetine •••leketiabla ea ...., _..,... .. •• 

._ ___ • beatekAılan l6tfea lftlrak bu1uncaldarcbr .... (6571) ..-. 

Kılavuzluk ve Romorkörcülük 
işleri Müdürlüğünden: 

Kapalı zarf uul6 ile tamiri münakasaya lronalaa KUDRET 
romorklrl için teklif edilen flatlar badeli 11,.k ..... ++ljinden 
mllnakua 22181933 ..ıı glal aaat on bire talik etllmiplr. Yevmi 
aaeıkir ve mtte knoıisyoaa mGrmcutları illa -...... •• 4158,, 

....... ~ --...... ~.,..., ...... 
eri .._k llere ili " ikinci,. .. ,... 15 ft 14 lllftnienel 

33 ca.- we camart..ı ı• 'ili olmak ilen lmra lld ..... l,ı. 
panayırlarda bilumWD hayvanat ile manifatora Ye saire pi emteai 
tlk:cariye mebzulen alda ft •tun yapl)maktadır. Panayıra tepif ede
cek zevabn her ttb'll esbabı iltiralıatlannı temin edecek Otel, Haa 
ft lokantalar mevcut olduğu İlla olunur. "4263,, 

lstanbul Yüksek iktısat 
Ve Ticaret Mektebi Müdürlüğünden: 

1 - Kay.t we kabul İfİ 1 B,t61 93j t. hafhyacü " 30 E,.. 
161 933 •lcp•ma kadar llreceldir. 

2 - KaJıt ili içia ~ P•ı•be 18• 1111 ... nNsn mt 
ondan -kfemlan -.t lf J9 bclar lıle'ktep ......... _..aceat 
olunacaktır. 

3 - Mektebia .. Ytlkaek lkt.t " Ticaret;, lmmma: 
A - Bakaloıya,. tllri tam deneli Iİle mezunlarile bu dere

cede olduju Maarif Veklletince taclildi •e bakaloryaya übi ec• 
..W n abl&Jıet lileleriacla telwietwneli oleler • T....t 
Liwl ile GalatawaJ Llwi Ticaret lama mmaallln ~" 
Tıcaret kısmı memnlanmn h8k6metçe ı&aterilecek ..n m8a1;erı 
lerde bir aene staj sı&rmGt olmalara prttır. 

B - Mülga DUllflnun Faklllteı.t.tlea w V"h91r mektep
lerden mezma olular Be T&rk tlnhaaitai w YM elı mektepler
clea naklen gelecek Ol•nlır. Naklen plecek olanLtnn enelce p 
dikleri mekteplere laer halde ._ memaa olarak byat etlilmif 
o1 .. 1an prtbr. 

4 - Mektebin, "TICU'et Lileli., kiam•na; 
A - Bakalorya,a taW Orta•lbef mea ..... Ankara, iz. 

mir, Aclaaa, Trabzaa, s.-Tlcaıet mektepleri •aanlan ehmc.Jdır. 
B - Bu 1mma ~ ,..ıan on betten •talı ve yirmi 

birden yukarı olauJacalcbr. 
5 - Mektehla "Kltlk Ticaret,. Kısmana : 
bir mektep munlırlle Orta mekteplerin 1 2, 3 &actl aanafla

.. c1u t,aclilmame De plecek olanlar. Banlann yqlan ela 13 d• 

..... 18 cleD yakan Olmajacakbr. 
6 - KaJll Ye kabul için ... iıda yazıh vesikal•n llldtırllie 

laitaben y&zılacak bir iaticlaya bağlamaları icap eder. 
7 - Mektebin laer Bç kısmı nehari ve muhtelit olup tedrisat 

atleJe bclarclar. Ylbek lktısat ve lacare lmmı ile Ticaret 
Lisesi talebesinden Oç sene ıarfanda tedris tlcreti ve imtibaa 
laara namile dlrt lira yetmiı bq kut,. almır. 

1 - Mektep tahadetname veya taaclilmamesi. 2 - Sailak ve 
• ~· 3 - HikamO etçe •-cldak i7i bal nrabm, 4 - Hl
~ CllUn•, 5 - C adet fotoltlif 6 - Mektep w.n.mdea 

--··.-....~·-~ -



SON POSTA 

LeyU ve Nebarl 

eyzıati 
KIZ 

Liseleri 
ERKEK 

Araavutkiy'de • Çiltesaraylarda 
Ana sınıfını, ilk kısmı orta ve lise sınıflarım havidir. Tedris ve terbiye usullerinin ciddiyet ve 
mükemmeliyeti ile tanınmış olan müessese lstanbulun en güzel yerinde kain ve her türlü sıhhi 

şartları haizdir. Gayret ve muvaffakiyeti görülen talebeler için mektep bütün tahsil 
devrelerine ait kolaylıklar ve imtiyazlar temin eylemiştir. 

Leyli ücretlerinde çok esaslı tenzilat vardır 
Mezuniyet ve umum sınıflara ait ikmal imtihanlarına 2 Eylülde ve 

derslere 11 Eylülde ba,ıanacakt1r. 
Kayıt ve yeniden kayıt muamelesine başlanmıştır. Cumartesi, Pazartesi, Çarşamba günleri saat 

10 dan 18 e kadar müracaat olunabilir. İsteyenlere mekte tarifnamcsi önderilir. ,., 
Telefon: 36,210 (6039) ~ ... 

İSTİKLAL LİSESİ Müdürlüğünden: 
1 - İlk - Orta ve Lise kısımlarına kız ve erkek leyli ve nehari talebe kaydına başlanmıştır. 
2 - Mezuniyet •ıe sınıf ikmal imtihanlarına Eylulün 2 inci, Tedrisata 11 inci gilnü batlanacaktır. 
3 - Müdüriyet müracaatları cumartesi, pazartesi, perfembe günleri saat 10 dan 18 e kadar kabul eder. 
4 - Leyli ve nehari bütün ücretlerde mühim nisbette tenzilat yapllmıJtır. 
5 - Arzu edenlere tarifname gönderilir. . 

Adres: Şehzadeba91 Polls Merkezi arkası .. Tel. 22534 ~(646'2) 

Ankara Halkevl civarında 
Basası Bizim Mektep 

Ana, ilk, Orta, 
Bu sene mektebimiz daha esaslı bir ıekilde tamir edilmiı ve 
bahçeleri her nevi terbiyevi oyunlara müsait bir bale getirilmiştir. 
Seçilmiş bir talim heyetile dokuzuncu derı senesine en yeni 
prensiplerle hazırlanmıştır. Yabancı lisanlar ilk kısımdan başlar 
ve bu günün son kat'i ihtiyaçlarına cevap verecek bir şekilde 
tedris edilir. Talebeyi bakalorya imtihanlarına hazırlık için ders 
harici kurslar açılacaktır. 

Ücretlerde mühim tenzilat vardır. 
Fazla tafsilit için Müdüriyete müracaat. Tel. 2459 

.--------• Kız • Erkek .---------.. 

Deniz Y otları işletmesi 
ACENTALARI: 

Karaköy - Köprübaşı •rel. 42362 
Sirkeci Mühürdar zade han 

Telefon: 22740 

ISKENDERIYE POST ASI 

EGE 
vapuru 22 Ağustos Sall gunu 
saat 11 de Galata nhtımından 

lzmlr • Pire • lskenderl • 
r•'ye kalkar. "4251., 

KARADENİZ POSTASI 

GÜL CEMAL 
vapuru 23 Ağustos Çar .. mbtl 
günü saat 18 de Galata nbta· 
mandan kalkar. "4252" 

AMELi BAYAT 
Orla " llcmt d!~~~ff;~ıt.1~a!~~!n Webe kaydine ~~N:l!ll 
ba4lanmıtbr •. Eski talebe 10 Eylüle kadar kayıtlannı yenilemete mecburdur. KARA DEN 1 z p O S TA Si 

imtihanlara 2 Eylul Cumartesi a-ünO baılanacaktır. 
~-• MUracaet: Her gOn •••t tO dan 18 ya kadar• (6564) .J EBZDBUM 

Zafiyeti umumiye, iştihasızbk ve kuvvetsizlik halatında büyük 
21 

AJ!~~oa Pazar lesi 
faide ve tesiri görillen : e -

F O S F A T L 1 günü akşamı Sirkeci'den ha-
reketle (Zonguldak, lnebolu, 

Ş k • 1 t Ayancık, Samsun, Ordu, Gire· a r a aon, Trabzon, Sürmene ve Rize) 
ye azimet ve avdet edecektir. 

H U L A S A S 1 
Faıla tafıillt için Sirkeci Yelkenci 
Hanındaki acent.ı.lığma müracaat. 

kullanınız.. Her eczanede •atılar. Tel: 2te1a 
" ..... --........ _ ..... ______________ .,~ ............ (itti)~ 

• 

il 

S.yh 11 

Ta~ıması daha kolay 

ve temizdir. 
ihtiyaç halinde yenf paketlerden 

isteyiniz\ 
Bu yeni ambalaj sizi kıymeti o .. 

mayan başka mamullt almaktan 
korur. ~ 

ASPiRiN \J:i 
20 ve 2 tabıetıi1l ambalAj'lar içinde 

her yerde bulunu" ---
Piyasada hiçbir mobilyacının rekabet edemiyeceği derecede 
mallarını ucuzlatan yegane mobilya mağazası. Bilhassa 1ngiliz 
garanti sarı kesme ve beyaz karyolalarında büyük tenzilit 
yapmıştır. İstanbul Rızapafa yokuşu 68 No. Telefon 23407 

Asri Mobilya Meşheri 
AHMET FEVZi ~ <H39> 

Limaaımıza ıelmeai beklenen vapurlar 
BULGAHlA vapuru 22 Ağustos Salı 

(Odeea, Köatence V-ama ve Burgu) dan 
KAMPlDOGLlO vapuru 28 Ağm· 

tos Çarşamba (Cenova, Napoli ve Pi· 
re) den 

KARNARO vapuru 23 Ağustoı Çar
tamba (İtalya ve Yunanistan) dan 

Umanımızdao ıidecek vapurlar 
BULGARlA vapuru 23 Ağustos Qar· 

şamba ( Pire, Patra, Napoli, :Marailya 
ve Cenova ) ya 

KARN ARO vapuru 23 Ağuatoı Car· 
şamba ( Burgaz, V arna, Köstence, Su
liııa, Kalas ve İbraile ) ye 

KAMPlDOGLlO vapuru 18 Ağua· 
toı Çarşemba (Burgaz, Varna, Kös· 
tence, N ovoroei&k, Batum, Trabzon ve 
Samsun) a 

Şimali, Cenubi ve merkezt Amerika 
ile A vusturalya, Yeni Zeland ve Aksayi 
ıark için doğru bilet verir. '' lT ALYA,, 
vapor k11mpanyasının lükl vapurile 
muhtelit servis. 

Hor nevi tafsilat için Galatada Mer
kez Rıhtım hanında ( Lloyd Trieıtino ) 
bat acentesine. Telefon: 44870 yahut 
Galatuar&y'da 1&bık Selinik boıunar
fNİ biuaındaki yazıhanelerine. Telr 
foa: '9490 

ı~•NAIM VAPUR iDARESi 
lzmlr sUr'at postaSI 

AD NA~ vapuru 
Her Perşembe ıtınn 

- ıaat tam 18 de 

ooaru IZMIRE H~d~~t 
TdallAt için Galata. GUmrllk kar• 

9ıııoda Site Franaez Han Noll. 

--.. Tol: 4104 t • (6630) ~ 

~·--.&O Derecellk ~--. 
HARiKA RAKISI ,.. 
f • -· 

fıçılarda DINLENDlRILMIŞTİR. 
~ ................ (5991)..-... 

l'J __ _. Doktor ~---.. 

HORHOFIUNİ 
Hergüo akşama kadar hastalarını 
Eminönü Valide kıraathaneıi yanın· 
daki muayenehaneeinde tedavi eder. 

~--• Tel. 24131 • (6512) --

Son Poat. Matbaası 

Sahibi ı Ali Ekrem 
Nepiyat MGdürii: Hclll Litft 

lst~nbul ve Trakya Şeker Fabrikaları Türk Anonim Şirketinden: 
Fabrikamızda çıkarılmağa baılanan yeni sene mahsulü toz ve kesme ıekerler 29 Temmuz tarihinden itibaren bi~ kilodan az 
olmamak üzere her istiyene satılmaktadır. Fiatlarımız eıkisi gibidir. Yani ıatanbul'da Sirkeci istasyonunda veya depolarımızda araba 

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

Adres: İstanbul' da Bahçekapıda Dördüncü Vakıf Han. No. • 3 
• 

Telgraf adresi: lst bal, Şeker Telefon No. 24470. 


