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Takas 
• 
işi Durduruldu 

Müsaadenin Suiiştimale Meydan 
Verdiği Veya Lüzumu Kalmadığı 

• • 
Hakkında iki iddia 

Dfln lktlaat Veklletinden memleketin bilumum 1 Yalnız, 21 Ağustos tarihine kadar taku heyet• 
. ticaret müdüriyetlerine telgrafla mühim bir emir leri tarafından muayene edilmif ye plıadetnameye 
tamim edildi. Bu emirde kısaca: raptedilmiş olan mallar ihraç eclilebilecektir. 

· i Taku uıulile ·ıerek ithalata gerek ihracata K•r•rın Ehemmiyeti Nedir ? 
müteallik her hangi bir muamelenin icrasına nihayet lktısat V ekileti tarafından ittilaaz edilen bu 
verilmesi, bildirilmektedir. 

lstanhul Ticaret müdüriyeti bu emri alır almaz karann ehemmiyeti dereceıi malumdur: P/ai/arda Neler Gördüm'! 
derhal lıtanbul gümrükleri Başmüdürlüğüne bir tez- Bugün bir tllccar farzediniz ki pamuklu men• :# 

. kere ıöndererek: sucat ıetirtmek arzuıundacbr, F9kat kontenj&11 ı Pi A • M M h 
· 21 Aiustoı tarihinden itibaren takas heyetle.. liatesinde müsaade edilen miktar asdır, yahut ta nsan aı a J, ey 8• 
rinin çalıtmıyacağım ve binaenaleyh takaı üzerine sırayı beklemek uzun sürecektir. 811 tacir, memle-
ne ithalat ve ne de ihracat muamelatı yapılmaması ketten mal çıkarmak suretile iıtediji menıucab M • G • • ? 
icap ettiğini bildirmiştir. . takas suretile getirtmek imkanına malikti, neye l ırıyor . 

Batmildür Seyfi Bey bu tezkereyı alır almaz 
mtntakuı dahilindeki bütün gümrükleri vaziyetten Şimdi yeni emirden ıonra bu imkin elinden -·-------
haberdar etmiftir. ( Devamı 9 uncu •ayfada ) PIAja Girin, yataklı Odaların Önlerinden Geçerken • D •• M b E .1 Bir Göz Gezdirin. Hepıinde içki Sofralan Görürsünüz 
Gazı Hz Un Heryoyu Ka Ul ttı er "' ":'S~n P_osta bir mulı~rririoi :plajl~rda d~~a~tırdı? _Mulıarririmi~. gördükl•: 

• • rını reumle ve yazı ıle tesbıt ettı. Bugundeo ıtıbareo bu muşahedelen 

j 

S•k Fran111 Baıvekill M. (Heryo) daa .. l»ab Aakaradan reldl. Otleden ıonra Reiıicümhur Hı:. nin buzu· 
ruaa kaltul edildi, ıece Ertujrul yatlle Trova haraltelerini •Br•ek Gzere Çaaakkaley• ~tti. Reımim!z .. tdaa 
ltiltarea Yaver CeYdet, Kitibiumumi Hikmet, Terilk Rlttü Beyler, M. (Heryo), Ki11• P8fa, Refik A•ir Beyi 
ıöıtermektecllr. Tafa.ilit iç ıayfamızdadır. 

(160) Bin Liralık Mal (7) Bin Liraya 

Bir Fabrika Bir Hiç Mu
kabilinde Satıldı 

Defterdarlık Kanu.ri" Takibat ile Meıgul 
istanbul Defterdarlığı bugün

lerde insana cidôen hayret verici 
bir mesele ile meşguldür. Hayret 
verici, diyoruz, çünkü bu meseleyi 
(160) bin lira kıymetinde bir fab
rikanın (7) bin liraya satılmıı 
olması teıkil etmektedir. 

Bakınız nasıl: 
Bahsettiğimiz fabrika (Kartal) 

dadır. Tuğla yapar, fiatı tahmin 
edildiğine göre (160) bin liradır. Sa
hiplerine gelince: Bir kişinin malı 
değildir. Müteaddit hissedarları 
vardır, ve bu hissedarların arası
na hazine de veraset suretile da .. 
bildir. Binaenaleyh Kartal icra 
memurluğu geçende izalei fuyuu 
için fabrikayı sablığa çıkarmıştır. 

Fakat milzayede günü geldiği 
halde ortada ancak bir tek talip 
görünmüştür. Bu talip t~ fabrika· 
ya ( 7) bin lira vermiş ve başka 
arttıran olmadığı için mal iizerin
de kalmıştır. 

Yalnız mesele bununla bitme
miştir. Defterdarlık vaziyeti ha-
ber alır almaz derhal müzayede
nin feshi için Kartal sulh mr.h
kemesinde bir dava açmıı ve 
mahkeme de fesh kararı ver
miştir. 

Şimdi fabrika yeniden müza
yedeye konulacaktır. Maamafih 
defterdarlık bu meselede bir 
yanlışlık olup olmadığını anlamak 
için tahkikat yapmıya başlamıştır. 

1 Saatli Kumbaralar 
Yapılıyor 

Para Atmıyınca Saat De 
lılemi1ecek 

Ziraat Bankası, halkı mecburi 
bir tekilde tasarrufa alıtbrmak 
için yeni bir kumbara çıkarmıya 
karar vermittir. 

Bu kumbaralar saatli olacak· 
tır. Bu ıaatler yirmi dört saatte 
bir ancak kumbaraya para at· 
makla kurulabilecektir. 

Aktti takdirde para atılmıyan 
kumbaralar kendi kendine dur
muş olacaktır .. 

Bu kumbaralar 4 liraya alına-
bilecektir. ----

Şlddetll Bir Bora 
MOnih, 21 - Hitlerci gençlerin 

43 000 kitinin ittirakile yaphkJan 
bi; mitinf esnasında hora ile karıtık 
çok tiddetli bir fırtına çıkmaı, bir
çok kazalara ıebep olmuıtur. Yedi 
kiti hastaneye kaldırıhnaıtar. 

Bunlardan biri, aidatı yaraların 
tesiri ile ölmüştür. 

. on Poata'da okuyunuz,, 
Plajları yazarken, nedense 

kalemimin ucunda mütemadiyen 
mayolu, ıslak bir kadın haya
linin kıvrandığını görür gibi olu
yorum, ve • eğer tabir caizse .. 
ifade sekıapelleşiyor. 

Plajın kapısından girdim, is-

tikamet tayin etmek için müt~ 
reddit bakınıyordum. Omuzuma 
yıkılır gibi bir vücudun sarsıcı 
temasile toparlandım: Dalgın dal
gın, sallana sallana yol alan bir 
serhoş, kararmış gözlerile beni 
görememiş, bindirmişti. 

( Devamı 8 inci sayfada > 

Maskeli Haydutlar Oto
mobilleri Soydular 

Amasya (Hususi) - Burada bir soygunculuk vakası olmuı. 
D&rt müsellih ve maskeli haydut şehre yakın bir yerde iki oto-
mobil ve bir kamyonu soyarak kaçmışlardır. ' 

Hidise ıöyle olmuıtur: 
Boğaz köyünde yüzlerine maske geçiren silahlı haydutlar yolcu 

taııyan iki otomobille bir kamyonun önüne çıkarak, ıof6rlere ve 
yolculara "Dur!,, emrini vermişlerdir. Haydutlar ıehre çok yakın 
bir mevkide olduklannı bildikleri için çok acele çalıım•tlar ve 
yolcularla otomobilleri iyice soyamamışlardır. Buna rağmen yine 
1000 liradan fazla para gupetmişlerdir. 

Şehrimiz ve lıavalisinde harptenberi böyle bir tekavet olma• 
dığından bu bidise muhitte halkın hayretini mucip oln1111tu. 

Kara Ceh,.nnem 

.. Önde bir dizi ases. kırbaçlarla yol açıyor, açılan yoldan 
28 inci ortaya mensup hır müfreze yavaş yavaş ilerliyordu. Müf .. 
reze efradı ikiye ayrılmıştı. Bunların arasında siyahlara biirlinmiif 
bir kadın vardı. Elleri arkasına bağlanmıştı. Boynundaki zenciri 
önde giden bir ases çekiyor ve onu makteline götürüyordu,,. 

"Kara Cehennem,, Tefrikamızdan aldığımız yukardaki parça size 
yeni romanımız hakkında bir fikir vermeğe kafidir sanırız.Tamamını 

Yakında Son Posta'da Okuyacaksınız 
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(Haı-k,-n-_S-e-111 ....... ]i • L 1 B AB B 1( Giiniin ~arihı] 
Türkiyenin Sulh Viyanada Türkler-

Memı~~i~~~,!:!~. ve B&- Maliyede yeni Tayinler den Kurtuluş Bay-
kanlarda sulh niizımlıgı yapıyor. ramı yapılıyor 
Bu hususta halkımız diyor ki: A 

Cevat Bey (. ul{anlıamam Tapalyan r . 1 Al. T d. k A d · ı d. 1300 Viyananıo Sadraıam Knrn Mustafa 
han 19} ayın er l as ) a rze J 1 Paıanın muhasaraıunda~ kurtulduğu 

.Türkiycnin takip ettiği iyi ve sulh- günün 250 nci yıldönümü olan 12 
cu siyaset birçok devletlerin ali.kala- K M d eylul günü Viyanada blyük merasim 
nnı çekmittir. Franaız devlet adamı ı•şı• emurı•yet ı•ste ı• yapılacak, hriatiyan garbın rnüılüman 
M. Heryo memleketimizde, İamct prka galebesi adlı bir ayin icra 
Paşa yakında Sofyaya aidecek. Yunan y i ech1ecektir. Aynca Viyanada ve diğer 

• eni maliye teckilitında ıtanbul tahakkuk lik Müdür Muavini Münür Bey, Pul Müdürlügunv •• e -L: ı rd T- LJ d L ı Bafvekili Ankaraya gelecek. Eunlann ır f""D&r c e ura er en aurtu uş adlı 
hepsi dürüst siyasetimizle Balkanlarda müdürlüğüne Adana defterdan Talat, tahsil mü- Hariciye Vekileti Muhasebe Müdürü Abdülkadir ıenlikler icra edilecektir. Şenliklere 
ve hatta Avrupada batlı bafına bir dürlüğüne Ankara defterdan Salim, Beyoğlu ta- beyler tayin edilmişlerdir. Yeni müdürlüklere tayin Fransız, fngiJiz, ltalya, ispanya, Le-
aulh amiJi olduğumuzu gösteriyor. hakkuk müdürlüğüne Samsun defterdarı Zeyneli- edilenlerin hepsi İstanbula gelmişlerdir. Yalnız Av hiatan vesair devletlerin murahhasları * bidin, tahsil müdürlfiğüne Beyoğlu defterdarı Ali iftirak edecektir. 

Rı O Vergileri Müdürlüğile Muhakemat Mtidürlüğüne 
Yuda Efendi ( 'irkeci Kum meydan za, skiidar tahakkuk müdürlüğüne Amir, Şoförlerin Kasketleri 

ııokagı l ) tahsil müdürlüğüne Maliye merkez muhasebe mü- henüz kimse tayin edilmemiştir. Şoförlerin numaralı kasket giyme-
CG h · t T- k" ı dnru·· c:. .... ı:k D tb D h d Yeni t,.ckilitta memuriyet almak için 1300 L:-i m urıye ur ıyca •on zaman- u ~· ' amga ma aası ve arp ane mü ür- ._. aq leri emredildiği halde birçol· şoförle-

larda Şarkta ve Balkanlarda nazımlık lüğüne Fuat Beylerin tayin1eri dün ali tasdika arze- müracaat etmiştir. Bunların 100 nü yüksek tahsil rin bu emre riryet etmedikleri gö-
rolü yapıyor. M. Heryo Türkiyeyi dilmiştir. görmüş gençler teşkil etmektedir. Yeni kadronun riilmektedir. Numaralı kasket gi>·ml-
gördükten •onra genç olsam gelir Milli Emlak Müdürlüğüne Maliye Vekaleti Em- bütün memurları 1100 kişi olacaktır. yen ıoförler şiddetJe tecziye edile-
Türkiyede çalışırdım diyor. Demek ki -------~-- cektir. 
Heryo Türkiyede bir yapılış ve uğra
flŞ f aaliycti görmüı. Bu şerefli binada 
kendisinin de bir aay hi.saesi bulun
masını istemiştir. Biz Museviler hü
kü metimizin bu muvaffak ve aulhçu 
aiyaaetini bütün kalbimizle alk19lanz. 

* lamail B. (Be) koz Çayır caddesi 82) 
- Balkanlar, için için kaynıyan 

tehlikeli bir kazana benzer. Harpler 
ekseriyetle buradan çıkar. Yakında 

Sofyayı ziyaret edecek olan ismet 
Paıa birçok ihtilafların halline tavas
sut edecektir. Türkiye, kendisi sulh
perver olduğu gibi aulhü temin hu-
auaunda da pek nafiz bir kuvvet 
olmuştur. Bu bizi snindirecek ıerefli 
bir vaziyettir. 

* İl)as B. ( Sultanahmet Jşık maga-
zruıı ) 

Japonya, fngiltere, Amerika ailah
lanma müsabakasına girifiyorlar. Bu 
silahlanmayı beğenmiyen ve tenkit 
eden bir hareket başlamıttır. Bu itte 
en mühim 'azife3 i de Türkiye ahyor. 
Mühim ıiy set adamlan arka arka} a 
memleketimize geliyorlar. 

24 ... 'iaatin 
Hadiseleri 

Fındıklıda karpuzcu Azizin 
karpuz sergisinde 110 gram esrar 
bulunmuştur. 

lf. Langada oturan kolanyacı 
Ethem Ruhi Beyin 4 yaşındaki 
kızı Selman 5 metre yüksekliğin
deki tarasadan düşerek yaralan-
mıştır. . 

lf-- Tahtakalede lzrail Efendi-
nin kezap deposundan yangın 
çıkmış heman söndürülmüştür. 

lf. Şoför Feri.dun ve Nihad n 
otomobilleri Amavutköyünde a· 
kmtı burnunda çarpıtarak her iki 
otomobil de hasara uğramışlardır. 

1'- Limanda bulunan Stella 
Ditalye vapurunda çalışan amele 
Zeynelin üzerine bir balye düşe
rek ağır surette yaralamıştır. 

Harp MalUlferinin içtimaı 
Önümüzdeki cuma günü harp 

malülleri Ünivetsite konferans sa
lonunda bir içtima yapacaklardır. 

Son Postanın 

Hasan Bey - Pazar ola 
Heryo çelebi, ne var ne yok? 

Yeni Otomobil 
Plakaları 

iki Aya Kadar Değiı
tirilecektir 

Yeni otomobil plakalarının 
hepsi beyaz olacaktır. Yalnız 
taksi plakalarında bir ( T ) harfi 
bulunacaktır. Yeni plakalar bir 
müteahhide ihale edilmiştir. İki 
aya kadar hazırlanacak ve ikişer 
liraya seyrüsefer idaresinden 
temin edilecektir. 

Zahire Borsasında 
Dün Anadoludan istanbula 

41 vagon buğday gelmiş ve iyi 
malların kilosu dört kurut seksen 
yedi buçuk santimden sahlmışbr. 
Tiftik, yapağı üzerine iş olmakta 
Avrupa ve Rusyaya mal sevkc
dilmektedir. 

Ayakkabıcılar 
Cemiyeti 

Ayakkabıcılar cemiyeti, ya· 
kında bir içtima yaparak şehri

mizdeki 20 bin ayakkabıcı esna
fını, cemiyete kayde çalışacakhr. 

Bundan başka bir meslek mek· 
tehi açılması için lizımgelen yer
lere müracaat yapılması da karar
laştınlmıştır. 

Cemiyet yakında bir ~naf 

kooparatifi tesis ederek kö~ele, 
deri ve saire satışına başlıyacak 

ve yeni ortaklar temin ile ser
mayeyi tevsie çalışacaktır. 

Yakında Ozumler Çoğalacak 
lstanbulda ekim vaziyeti bu 

sene çok iyidir. Yalnız bu sene 
üzüm mahsulü biraz geç yetişmiş
tır. Üzümcüler fazla masraf yap
mıya mecbur olmuşlardır. İstan
bul üzUmll yakında çoğalacaktır. 

jTayyare Bayramı JYalova'da Çekirge 
Nasıl Tes'it Kalmadı 
Edilecek 

30 Ağustos Tayyare bayramı 
hazırlıkları bitmiştir. Merasime 
çarşamba günü saat 9,15 de baş
lanacak, Kolordu karargahında 
bayramlaşma yapılaca1"-tır. 

Saat ondan itibaren de Üni
versite meydanında, askeri kıtaat, 
mektepler, polis ve itfaiye kıta

lannın ve şehir teşekküllerinin 
resmi geçidi bR§lıyacak, nutuklar 
söylenecek, şehir gezilecektir. 

Geceleyin de asker ve talebe 
tarafından fener alaylan tertip 
edilecektir. 

Üniversitede 
Münhallere Tayinler 
Yapılmak Üzeredir 

Üniversite idare heyeti 
Üniversiteye alınacak yeni 
manlar hakkında tetkikatta 
lunmuştur. 

dün 
ele
bu-

T oplanışa talim ve terbiye 
heyeti reisi İhsan Bey de iştirak 
etmiştir. Münhallere yeni tayin
ler yapılmak üzeredir. 

Maarif MUsteşarı Ankarayı 
Gitmedi 

Dünkü gazeteler Müsteşar Ve
kili Avni Beyin Ankaraya dön
düğünü yazmışlarsa da bu haber 
~oğru değildir. Avni Bey dün 
Universiteye gelmiş, bil' müddet 
meşgul olmuştur. Bu günlerde 
Ankaraya dönecektir. 

TOrklUğU Tahkır 
Türklüğü tablor etmekle maz

nun Gıyasettinin muhakemesi bit
miş, bir sene sek:z ay hapse 
mahkum olmuştur. 

Tarla Fareleri De 
Öldü 

Dört senedenbcri Yalovada 
çekirgelere karşı açılan mücadele 
nihayet bulmuş, Yalovada tek bir 
çekirge kalmamışhr. Tarla fare· 
leri de tamamen ölmüş ve müca· 
de leye lüzum kalmamıştır. 

troinciler Mahkemede 
Dün esrar ve eroin kaçakçılı

ğile maznwı Şükrü, Hüseyin, 
Yani, Jozef, Perikli, Hüseyin, 
Avram, Yani, Hıristo, Hans, Ah
met~ Kazım, Osman, Neş'et Efen
dilerle Roza, Katina Hanımlar 

e~izinci ihtisas mahkemesine 
sevkedilmişlerdir. Bunların mevku
fen muhakemelerine· ba~lanmıştır. 

Musikişinaslar 
Esnaf Değilmiş! 

Zabıtai belediye memurlan saz 
çalan ve şarkı söyliyenlerden es· 
naf cüzdam aramış ye cüzdanı 
olmıyanlan işten menetmişti. Ye· 
ni Türk musiki taavün cemiyeti 
Musiki san'atkirlanmn esnaf ol
madıkları hakkında Vilayet idare 
heyetine ve mahkemeye müracaat 
etmişti. 

Vilayet idare heyeti ve mah· 
keme musikişinaslann esnaf ol
madığına ve kendilerinden cüz
dan aranmamasına karar Ter
miştir. 

Feci Bir Kaza 
Taksimde Bostan sokağında 

F otinin demirci dükkanında çırak 
Necati ile Foti çahşırlarken clle
ırinde ne olduğu bcIJi olmıyan bir 
madde iş ' iğal etmiş her ikisi de 
ağır surette yaralanmışlardır. 

Bu Sabahki Sis 
Bu sabah ıehrimfıde saat beş 

buçuktan itibaren kalın bir sis bat
lamlf saat sekize kadar devam et
mitür; ais yüzünden vapur aef erleri 
intizamını kaybetmiştir. 

Osmanh B•nkası MUdUrlUllJ 
Osmanlı Bankaaının Türkiyedeki 

umumi müdürlüğüne, fimdiye kadar 
muavinJiğinde bulunmuı olan M. A. 
H. Reid tayin edilmittir. 

Bankanın imtiyaz müddetinin tem
didi üzerine M. A. H. Rcid'in umumi 
müdürlüğe tayinine hükümetçe de 
muvafakat edilmiftir. 

Evkaf Maaş Verdi 
Evkaf Müdürlüğü Ağustoı 

maaşlarını dün ve evvelisi giln 
dağıtmıştır. Evkaf idaresi bundan 
sonra memur maqlannın vaktin· 
de verilmesine çabtacakbr. 

Zeytin Hastahğlle Mücad el• 
Kartal zeytinliklerinde hastalık 

görülmüş ve 70 bin zeytinin 
iliçlanmasına baş)anmışbr. 

Hal ln .. sı için istikraz 
Belediye bal inıan için bir imti

l azlı şirketten 200 bin lira istikraz 
etmiştir. Bu tir:kt(Ün hangi tirket ol
duğu malüm degildir. Hal Cumhuriyet 
barramına kadar yetiftirilecektir. 

Akil Doktorluju Kon"greal 
Şehrimiı:de Balkan milletleri Taba

betiakliye \e asabiye kongresi topla
nacakbr. Hazırlıklar yakında bitirile
cektir. 

Efgan istiklalinin 
Yıl Dönümü 

İstanbul, 21 - Efganistanın istik-
Winin yıldönümü dolayısile büyük elçi 
Sultan Ahmet Han tarafından Tarab
yada Tokatliyan otelinde büyük "bir 
müsamere tertip edilmiştir. 

Sefir Hazretleri refikalarile bir
likte misafirlerini izaz ile metpl 
olmuşlardır. Balo son zamanlarda 
verilenlerin en ziyade muvaffak olan
larından biridir. 

·-

Resimli Hikayesi: Pazar Ola Hasan B. Digor Ki: 
1 

/ 

- Ne olacak Hasan Bey, Sorbon
da Turk medeniyeti için bir kürsü 
açılmasına.. 

- Türkün 
ile tanınmasını 
düşünüyorum .• 

hakiki 
teklif 

mahiyeti 
etmeyi 

Hasan B. - O halde şimdi
den teşekkür ederiz, inşallah 
istediğini yapabilirsin •• 

. 

- Çalıtacajım Haaan Bey, maliimya 

sevitmek anlaımakla, anlaımak ta 
tan .. makta kabi1Cfir. 



22 Ağu•tos 

r . 
H •• rgun ' 

Balkanlarda 
Neler 
Oluyor? 

·-----------il-
Arnavutluk Kıralı Zogo'nun 

.. lundugu haber 
1 
Kı ral Zogo ölmekv üzere bu-

Olü_qor veriliyor. Zogo, 

Arnavutluğun ilk karalıdır. Genç 
yaşında kıral olmuş ve dahildeki 
bütün muhalefete rağmen mev
kiini muhafaza etmiştir. Son za
manda veremden muztariptir. 
Hastalığı hayli ilerlemiştir. İstira
hat için İşkodra civarmda bir 
sayfiyeye çekilmiştir. Orada Vi
yanadan getirilen doktorlar tara
fından muayene cdUmiş, fakat 
Viyanalı doktorlar ameliyat yap
mağa razı olmamışlardır. Bunun 
üzerine İtalyadan doktor getiril
miştir. Fakat kıralın hayatından 
korkuJmaktadır. 

Kırat Zogonun ölümü, Balkan- , 
larda, hatta merkezi Avrupada 
birtakım mühim hadiselere sebe
biyet verebilir. 

Arnavutluk İtalya ile Yugos
lavya arasma sıkışmıştır. Yugos
lavya Arnavutluğu aşarak Adri
yatiğe inmek ister. ltalya Zogoyu 
elde ederek ve Arnavutluğa para 
vererek bu istilanın önünü almış
tır. Arnavutluk bir nevi İtalyan 
müstemlekesi olmuıtur. 

fakat son zamanda Zogo 
ltalyan mekteplerini kapamıı, 
ltalyayı kızdırmıştır. · 

Ölümünden sonra yerine gele
cek adamın takip edeceği siya
aet ise belli değildir. Yeni kıralin 
ltalyaya muhalif bir vaıiyct alması 
her şeyi altüst edebilir. 

Onun için Arnavutluk kıralmın 
hastalığı alaka ile takip edilmek
tedir. 

Fakat bir taraftan da Balkan 

Balkanlarda memleketleri an
laşmıya doğru sür
atli adımlar at• Anlaşma 

maktadır. 

Yunan Başvekili ile nazırları 
yakında Türkiyeye gelecektir. 

İsmet Paşa eylul içinde Sof
yayı ziyaret edecektir. 

Balkan birliği kongresi gele
cek ay içinde Selinikte toplana
cakbr. 

Bütün bu temas ve mülakatlar 
yeni bir Balkan anlaşması tesisine 
hizmet edecektir. Hatta Yunan
lılar, Balkan devletleri arasında 

bir gümrük birliği tesisini teklif 
etmektedirler. Bu gümrük birliği 
iktısadi bir birleşme demektir. 
Siyasi, hayat, iktısadiyat üzerine 
kurulduğu için, iktısadi anlaşma
nın yarın bir siyasi birlik vücude 
getirmesine de hiç bir mani 
yoktur. 

Bu işte en büyük rolü Türkiye 
oynamaktadır. Çünkü Türkiyenin 
bütün Balkan devletleriJe arası 
gayet iyidir ve diğer memleketler 
arasındaki ihtilafları hal hususun
da hakem vazifesini görmektedir. 

Türkiye Balkanların sulh na
zımı olmağa başlamıştır. 

SON POSTA 

Resimli Makale D Eyi Ve Fena Cazibe a 

Lambanın etrafında dönen perva
neler lamba şi1e1inin içerisine gire

bilmek için çalııır dururlar ve bu 
meramlarına kavuıtukları vakit ya
narlar. 

' l ) 

Bazı i.radeai zayıf olan kimseler 
d' tıpkı bu pervaneler gibi muzır 

olan 'eylerin etrafında dönerler ve 
bir gün de bu yolda hayatlarını 
verirler. 

Dünyada iyi ve fena her~, 

ıeyin bir cazibesi vardır. Ken

dinizi fena cazibelere kaptırma

yınız. 

SON TELGRAF HABERLERİ 

M. Heryo Çanakkale'de 
--

Sabık Başvekil Herşeyin Zamanında 
Yapıldığını Söylüyor 

Dün Ankaradan şehrimize gelmiş olan sabık 1 Ankara' da beni en ziyade mütehassis eden 
Fransız vekili M. Heryo öğleye kadar Perapalasta nokta, herşeyin bana askerce ve açıkça söylenmiş 
İstirahat etmiı, öğleden sonra saat 16 da Dolma~ olmasıdır, ben de ayni sadelik ve samimiyetle 
bahçe sarayına giderek Reisicumhur Gazi Hz. leri cevap verdim. 
tarafından kabul edilmiştir. Yapacak tenkitlerim olsaydı, onu belki üstü 

M. Heryo Gazi Hazretlerinin huzurlarında 3 kapalı bir şekilde yapardım, fakat tenkit edecek 
saat kalmışlardır. Mülakatta Hariciye Vekili Tevfik bir nokta görmediğimi söyliyebilirim. 
RUştü Bey de hazır bulunmuştur. 

Gazi Hazretleri büyük nutuklarından bir nüsha- Ankarayı ziyaretimden çok memnunum. Maarife 
smı " Reis M. Heryoya " kaydile hediye etmiştir. çok ehemmiyet verilmiştir. Bilhassa maarif siste-

M. Heryo'nun lntibalar1 minid şayanı dikkat buldum. 
M. Hcryo Gazi Hz. nin huzurlarından çıkbktan Ankarada gördüğüm İsmet Paşa Kız Enstitüsü 

sonra Perapalasa dönmüşler ve kendisini ziyaret Fransada bile eşi bulunmıyan. bir mekteptir; bu 
eden gazetecilere fU beyanatta bulunmuılardır: müessesenin muellimlerini Liyon'a davet ettim. 

Gazi Hz. ile üç saat görüşttik; doğru ve Ankara müzesini ve Ankara kalesini ziyaretim de 
uzak gören gözler gördüm. çok işime yaradı, faydalı bir çok notlar aldım. ,, 

Ankarayı gördükten ve Gazi Hz. ile görüştükten M. Heryo Çanakkale'de 
ıonra size intibalarımı şu suretle hulasa edebilirim: Gazi Hz.leri M. Heryonun Truva harabelerini 

Türkiyede Cümhuriyet kendisine has olan yolu- ziyareti için Ertuğrul yatını tahsis etmiştir. M. Heryo 
nu tutmuştur. Hükumet adamları Cümburiyet pren- akşam yatla hareket etmif, bu sabah Çanakkaleye 
siplerini milletin seciyesine uydurmıya muvaffak varmıştır. 
olmuştur. Herşey tam vaktinde yapılmış ve muvaf- Bugün Truva harabelerini ziyaret edecek, akşam 
fakıyetle tatbik edilmiştir. yine yatla dönecek ve yarın sabah şehrimize vasıl 

Bu sebeple cümhuriyet prensipini milletin seciye olacaktır. M. Heryo perşembe günü Çiçerin vapuru 
ve ihtiyacına tamamen muvafık buluyorum. ile Rusya'ya gidecektir. 

Refik B. 
Yarın Sabah f stan bula 

Geliyor 
Ankara 22 (Hususi) - Sıh· 

hiye Vekili Refik Bey hu akşam 
İstanbula dönecek ve Üniversite 
işlerile bizzat meşgul olacaktır. 

Refik B. dün Maarif Vekaletinde 
meşgul olmuş, maarif işleri hak .. 
kında malumat almıştır. 

Katiller Tutuldu 
Diyarıbekir, (Hususi) - Bun

dan 20 gün kadar evvel jandar
ma elbisesi giyerek Karavri kö
yünden Hacı Hamzayı aldatıp 
evinden çıkaran ve öldüren adam
lar yakalanmışlardır. Bunlar Kolin 
köylü T emo ile Şaha yan köylü 
Hüseyin Beydir. Temo cürmünü 
·tiraf etmiştir. 
ı 

Türk Şekeri Ec
nebi Şekerinden 
Ucuz Olacak 

Posta Tarifelerinde 
Fark Var 

Deniz postaları hakkında ha
zırlanan yeni tarife ~.akkında bazı 
malümat vermiştik. Oğrendiğimize 
göre tarifede yerH şeker sanayi
ini inkişaf ettirmek için de ted
birler alınmıştır. Bu sanayi teşvik 
ve himayeden istifade edecek ve 
yerli şekerler az nakliye ücreti 
vereceklerdir. Ecnebi tekerlere 
gelince, bunların da daha yüksek 
bir tarifeye tabi tutuldukları kuv
vetle söylenmektedir. 

Gerede' de 
Bir Üfürükçü 3 Ay Hapse 

Mahkum Oldu 
Gerede, (Hususi) - Gerede

nin Kürkçüler köyünden Aşık 
Hasan oğullarmdan Mustafa oğlu 
Kadir hoca 75 gün evvel deliren 
bir genci üfürükle iyi yapacağım 
söyliyerek tedavi etmiye başlamış 
ve bu tedavi esnasında cürmü
meşhut halinde yakalanmıştır. 

Yapılan muhakemesi neticesinde 
hoca 3 ay hapse ve 50 lira para 
cezasına mahküm olmuştur. 

Zehirli Şerbet 
Galatada Perşembepazarında 

Bekir Beyin tütün deposunda 
çalışan Suzan ve Rukiye Hanımlar 
şerbetçi Eşreften içtikleri şerbet
ten zelıirlenerek hastaneye kaldı-
nlmışlarclır. 

Bir Grizo 
Kazası Daha 

r 
. . JSTER iNAN /STER iNANMA! 

Ereyli: Karadenizde (Hususi -
K habere göre, şimdiye kadar belediyeye yeniden ya- Fakat yenisinin inşa hazırlığı <yapıladursun, eski 

ozluda Fransız •irketine. ait k ·· d 

Sayfa 3 

r 
Öz .. n Kısası 

Diyardan Gitmek Yok! 

Deveyi Gütmeli! 

---------- a. c 
Diyorlar ki İstanbulda bir za

manlar sekiz yüzden fazla lüks 
araba vardı. Şimdi bu arabalar 
ancak on sekiz tane kaldı. 

Ve bunu söyleyenler içlerini 
çekiyorlar: 

- Ne yazık! 

Neden yazık oluyor. Araba
lardan evvel karada şehir içinde 
kibarlar, zenginler kabrla, dül
düUe, Arap kısrağı ile gezerler
miş. Bu devir geçmif arabalar 
başlamış. Araba devri geçti oto
mobil başladı. Belki günün birin
de otomobilin de modası geçecek 
tayyareler onun yerini tutacak. 
Zaten A vrupada otomobiller nasıl 
trenleri körletiyorsa tayyareler de 
otomobillerin pabucunu dama 
atıyorlar. Dünya böyle, nasibini 
alan göçer, yerine yenisi, genci, 
tazesi gelir. 

Dünyada bu devirdaim olmasa 
tahammül edilir mi hiç. Düşünün 
vaktile Boğaziçinde herkes işine 
gücüne sandalla, pazar kayıkla
rile gelip gidermiı. 

T opkapıda oturan bir adam 
Sirkeciye inmek için Aksaray'da 
Beyazıt'ta mola verir, diulenir 
öğJe namazı Laleli'de, ikindiyi 
Nuruosmaniye'de meseli bir ak
şam üzeri de Eminönüne gelirmif. 
Bugün sabah kahvaltııını İsta n
bul' da yapan adam öğle yemeğini 
Ankara'da yahut Bükreı'te yiyor. 

Yaylı atabalar, tek atlı talika· 
lar tarihe karışmak için nöbet 
bekliyorlar.~ 

Atlı tramyay nasıl dünya zev
kinden nasibini alıp dirıdünyadan 
ayak göçtirdilise yaylı arabalar 
da bu akıbeti bekfomektedirler. 

Makine hayvan nahnı kopardı, 
insan emeğirai sıfıra indirdi. Buna 
bayıflanmıya lüzum yok. Beygir 
yerine motör kullanmak kafi. 

Vaktile Edirne' de bir mumc" 
ailesi varmış. Çok zenginlermiş. 

gaz çıkmış, mumlar para etmez 
olmuş. Fakat bu aile gaz gavur 
icadıdır diye inat ve mum yap• 
makta devam etmişler. Bir gün 
gelmiş bütün depolan mum dol
muş. Fakat ceplerinde de on 
para kalmamış. 

Derlerki bu ailenin soyu sopu 
yakın vakitlere kadar bu birikrn.iı 
mumlan yaka yaka tüketebil
mişler. 

Araba, kağnı, kayık hep ayni 
akibete mahkümdur. 

Sözün kısası: 
- Zamana uymıyanı zaman 

kendine uydurur. 

Faşistliğin 

inkişafına Mani 
Olmak İçin •• 

Paris 21 A.A. - Faşistliğin 
kuvvetlenmesine mani olmak icin 
sosyalistler tarahndan bir ha· 
reket ve teşebbüste b~lun
mak mümkün olup olmadığım 
tetkik etmek maksadile hazırla
nan beynelmilel sosyalist konfe
ransınm fevkalade içtimaı açıl
mıştır. 

) 
İstanbulun Unkapam köprüsü, gazetelerin verdiği l açılmasına karar verilmiştir. 

., pıhş bahasına mal olmuştur. Öprü mütemadiyen tamir edilmekte ve mutema i-
ocaklarda çalışan Darıcı oğulla- Bu köprü çok e&kidir. Belediye bunun yerine yeni yen masrafı istilzam etmektedir. Denizde Boğulanlar 
rı_?dan Hasan oğlu Halil ile dilsiz bir köprü yaptırmağa karar venniştir. Senelerden beri Yapılan hesaplara göre şimdiye kadar tamir için Beykozda Belelediye maran-
og.ullar_ından Ahmet oğlu Mehmet halktan Gazi köprüsü için para toplanmaktadır. Top- sarf edilen para ile yeni bir köprü yapmak mümkün- gozu Ali Efendi ile Y eniköyde 
grızo ıştiali neticesinde ağır su- lanan para kafi miktara vardığı için münakuanın dür. Mısırlı İhsan Beyin evinde misafir 
rette yaralanmışlar ve yanmışlar- olan Kırklareli İcra Memuru Esat 
~~~· M;cruhlar Ereğli Amele Bir- J / /STER /NA NMA 1 lıgı dıspanserinde tedavi altına S TER NAN Beyin 5 yaşındaki oğlu Namık 
alınmışlardır. L-----------------------------------------_J denizde boğulmuşlardır. 



1M-le'-t ManaOTa/arı J 

Adanada Yeni Bir 
Mahsulün Tecrü
besi Yapılıyor 

Adana (Hususi) - Nebati 
yağ sanayii Adanada oldukça 
ilerlemiş bir vaziyettedir. Adana 
ve Mersindeki üç fabrika bu ha
valinin nebati yağ ve sabun ihti
yacını bol bol temin etmekte, 
harice ihtiyaç hissettirmemekte
dirler. Bu fabrikalann imal et
tikleri nebati yağ yalnız pamuk 
tohumundan yapılmaktadır. Çünkü 
bu havalide henüz mevaddı ipti
daiye ekilmemektedir. Geçen 
aene çiğit buhranı olduğu için 
fabrikalar çok az ç;slışmışlardır. 
Çiğitten yağ, küspe ve sabun 
yapılmaktadır. Tortusu da yaka
cak yerine kullanılmaktadır. Çiğit 
yağı memleketimizde yalnız ye
mek için kullamlıyor. Halbuki 
Rusyada boya için de kullanılır
mış. Bu yağ nebati yağlar 
içinde üçilncü, dördüncü derecede 
bir yağdır. Temizdir, lezzetlidir, 
berraktır ve kokusu yoktur. 

Perakende olarak otuz sekiz 
kuruşa sablmaktadır. Zeytin yağı 
ucuz olduğu için şimdi çiğit yağı 
halka pahalı gelmekte, do
layisile satışta durgunluk hasıl 
olmaktadır. Buhran sebebile çiğit 
Adanada Avrupa piyasasından 
daha yüksektir. Mahsul normal 
olduğu takdirde üç fabrika sene
de aıağı yukan 32 bin ton işli-
7e bilmektedirler. Senelik sabun 
istihaalib da 70-80 bin okkadır. 
Çijit yağından yapılan sabun 
22,5-25 kuruşa satılmaktadır. 

Birçok çiftçiler bu sene Ayçiçeği 
maatine be-.ea etmiflerdir. Paruaz 

olarak çiftçiye 14000 okka tohum
luk dağıblmlfbr. Mahsul olduğu 
takdirde verilen tohumlu kaynen 
ıeri alınacak, fazlası da okkası on 
tekiz kuruftan mubayaa edile
cektir. Mahsulün bugünkü vaziyeti 
mucibi memnuniyet bir haldedir. 
l.tihaalibn bir buçuk milyon 
okka kadar olacağı tahmil\ edil
mektedir. 

Ayçiçeği Adana için yeni bir 
mahsuldür. Ekiminde, bakımında 
belki acemilikler, tecrübesizlikler 
olabilir. Sonra belki çapa ve saire 
gibi biraz masraf yapılmak ta 
lizımgelir. Yoksa bugün tarlayı 
hazırlamaktan başka hiçbir mu
rah yoktur. Rekolte itibarile mah
sul de mükemmel olursa Adana 
çiftçisi yeni bir kazanç kapısı 
bulmuş demektir. - Salahaddin 

İzmir' de 
Bir Adam Denizde Ölür

ken Kurtarıldı 
izmir (Hususi) - Kal".şıyaka 

ile salhane arasanda bir deniz 
kazası olmuştur. Balıkçılar salha
ne civarında dolaŞ1rken denizden! 

- imdat! 
Diye baiıran bir ses işitmiı

lerdir. Bir balıkcı kayığa derhal 
kaza mahalline yetişmit ve imdat 
istiyen adamı baygın olarak de
nizden çıkanmttır. 

Bu adam evveli ölü zamıe
dilmiş, bilahare nefes aldığı anla
pldığından ilk miidavab yapılmıt 
ve ıun'i nefesle kendisine gele
bilmiştir. 

Kazaya uğrayan adam Ali 
oilu Mehmet isminde biridir. 
Kurtulduktan sonra demiştirki: 

- Yüzmek üzere Alaybeğin
den denize g 'rmittim. Bir aralık 
kuvvetim kesildi kendimi kay
bett•m. Allah razı olsun ölürken 
b.! ıi ku,.h d nız. 

• 
HABERLER/ 

Karadeniz Sahillerinde •• 
Ereğli Tabiat Güzelliklerinin Hep

Kasabadır Cami • • 
sını Bir 

Ereğli, ~Hususi) - Karade
niz. Ereğlisi eski ve tarihi bir 
kasabadır. iklimi çok mutedildir, 
vasi ve kapalı bir limana malik
tir. Havası her bünye için nafi
dir. Suları iyidir. Havadar, yük
sek bir mahalde 25 yataklı, fa
kat tam kadrolu mükemmel has-
tahanesi operatör Hidi Beyin 
idaresinde herkese sıhhat ve ıifa 
dağıtmaktadır. 

Kasabanın en hareketli yeri 

Kadınlar Car 
Giyinmiyecekler 

Zaframbolu, (Hususi) - Yeni 
kaymakam Ihsan Bey, kasaba 
kadınlanmn 6rtünd0kleri, baştan 
ayağa kadar her tarah kapatan 
bol ça1f&flann iptidailiğine bele
diyenin nuan dikkatini celbetmif 
ve bu iptidai kıyafetin ilgau için 
bir karar istihsal eylemiştir. Bu 
kuara nazaran ayın 20 ainden 
ıonra kadınlu "car,, denilen 
bu örtü ile sokağa çıkmıyaklardır. 

Mürefte'de 
Üzüm Satıılan 

Hararetlendi 
Mürefte, (Hususi) - Yemek

lik yapıncak üzümlerimiz henüz 
kabarmıya bafladığı halde alıcı
lu tarafından bağlarda götürü 
olarak mübayaa edilmektedir. Bu 
seneki üzüm mahsulü çok bere
ketli ve çok nefistir. Havaluın 
yağmurlu gitmesinden bağlarımız
da evvelce bazı hastalıklar zuhur 
etmişse de Ziraat Vekaletinin 
memurlar göndermek suretile yap
tığı mücadele neticesinde bu has
talığın önüne geçilmif vo üzüm
lerimiz bu sayede kurtulmuıtur. 
Bağlarımızda yapılan aahılu ol
dukça heraretli ve ayni .zamanda 
fiatlar da ylikaektir. Yemeklik ola
rak 30 bia küfe yq üzüm sev-
kedileceği ve geçen •senekinden 
ziyade şarap imal ec:lileceii tah
min olunmaktadır. 

Adapazar1nd• Bir Bekçi 
Tevkif Edlldl 

Aadapazarı (Hususi) - Bir 
kaçakçıdan bir lira riit
vet aldıklan için bekçibafl Meh
met, bekçi bayram ve Hüseyin 
Efendiler hakkında yapılan tah
kikat neticesinde Mehmet ve 
Bayram Efendiler hakkında men'i 
muhakeme ve Hüseyin hakkında 
da mevkuf en lüzumu muhakeme
sine karar verilmiştir. Hüseyin 
tevkif edilmiş, lstanbul dokuzuncu 
lhtisaa mahkemesine iÖnderilmiştir. 

1Ceral•1I% J:..,.eğliainttltt Aa1len• ônil 

sahil kısmıdır. Hükumet binaaı, 
belediye dairesi, gümrük idaresi, 
muhtelif resmi hususi müesseseler 
buradadır. Kasabanın çal'fJsı da 
bu kısma düşer. 

Çarııda iki yüzden f a21a dük
kan vardır. Ereğlide 3 b6yük 
ve muhtelif küçük camilerle iki 
hamam vardır. Kasabanın pazarı 
pazartesi gthıleri Küçükbeyl~r de-
nilen yerde kurulur, burada be
lediyenin yeni inşa ettirdiği hal 

de vardır. 
Şehirde belediye çok ıyı ça

Jışmakta, halkm yiyeceğine, içe
ceğine, bilhassa itina edilmekte
dir. Yollar muntazam ve kaldı

rmılıdır. Lağım teşlrilib yoktur, 
fakat yapbnlması düşünülmekte
dir. Kasabanın mesiresi bir saat 
mesafede bulunan Gülüç k6yti
dür. Burası iyi ha~lı, bol ye-
mişli, şifalı sulan havi tirin bir 
köydüı·. 

Sıvas Fabrikası Yakında Kuruluyor 

Şeker Fabrikasının gapıl•c•i• ger : l.taagon tlemirlıa11ul 
S.vas (Hususi) - Şeker fab- Bina ve teaiaat için dlrt milyon 

rikası kurulması için tetkikat ya- lira sarfına karar verilmiştir. 
pan heyet şehre yakın yerlerde Sıvas v.e civ~ e~en pan-
bulunan taşocakluından ve kö- .u-lar tahlil edilmektedır. Pa~-

.. . . 'f d . carların matlup randmanı temın 
mur madenınden ısti a e edilme- ettiği söylenmektedir. Fabrikanın 
sine karar vermiştir. Fabrika is- . makineleri sipariı edilmiftir. ln-
tasyon civannda kurulacaktır. pata hu sene baflanacaktır. 

Eşme'de 
lstanköy F eliketzedeleri 

için Ev Yapılıyor 
Eşme ( Hususi ) - lstanköy 

felaketzedelerine yardım için Ma
liye Vekaletinden bq bin lira 
gönderilmiftir. Bu para ile Çdtlik 
ve K6aele köylerinde zelzeleden 
yıkılan evlerin yerine yenileri 
yapılacak, kabil olanlann da tamir 
icra edilecektir. Bu para ihtiJaca 
kifayet etmiyeceği için vekilettea 

d aha4bin lirahk tahaisatiatenmiftir 

Bir Samanlıl• Kunnk 
Koıdutar 

Diixe (Huauai) - Dancı lıi
yünde Ali yazıcı oğlu Ahmedin 
k6y ortamda balunan .... nhia 
clapıanhk kastile kundak soku
larak yangın çıkanlm11hr. Yan
ımda bir maada yaJUlllfbr. 

Atq herkesi korkutmut ve 
heyecana diifürmüftür. Halkın 
gayretile sirayetine meydan ve
rilmeden söndürülmüş ve kundak 
soktup ihtimaliH: Ali oğlu Dur
muş isminde bir adam nezaret 
altına alınarak adliyeye verilmittir. 

Zafran bolu' da 
Bir Fen Memuru Bacağını 

Kaybetti 
Zaframbolu, (Huusi} - Fıl

yoe - Ankara demiryohmun Çil
le kıaık istasyonu fen memuru 
Re,at Bey feci hir imza ıeçiaıadt. 
bacaiJm kayhetmqtir. 

Rept Bey, ~puardu ıe
lirken altındaki bayvaa birdeabi
re iirkmiit. bu -evıdm tetiii açık 
bulunan tabanca da ate, alarak 
çıkan kurşun Re1&t Beyin baca• 
ğına aaplan!Dlfbr. Yapılan ameli
yat neticesinde baca;ının kesil
mesine lüzum görülmiiftlir. 

Ataanacaldm Pazar 
İzmir ( Hususi ) - Belediye 

halkın milbrem ihtiyaç)anm nazan 
dikkate alarak hafa da bir gün 
Alsancakta pazar kurulma-
sına karar vermiştir. hk paza
nn küşat resmi yapılmıı, ilk 
pazarda çok iyi ve çok ucuz 
ahı verit olmuştur. 

I Ev Doktoru 1 

Şişmanlık 
Ve Mücadele 
Usulleri 

Bundan evvel hirihirini takip 
eden alb yazıda toplanan şi,
manlık hakkındaki mütaJaalanm, 
muhtelif azanın vazifelerini yap
mamalan neticesi olarak vücutte 
toplanan yağlarla şiımanhğın ha
sıl olduğunu göstenniftir. Şimdi, 
bir nevi hastalık demek olan bu 
yağ toplanmasiJe nasıl mücadele 
edilmek lizımgeldiğini gözden 
geçirelim. Evveli tunu kaydede-
yim ki şişmanhlda mücadele için 
muhtelif yollar ve usuller vardır. 
Bu usulleri dört ayn grupta top· 
lamak mümkündür: 

1 - Yiyeceği tanzim suretile 
mücadele. 

2 - Vücutteki suyun bir kıs
mını dışarı atmak suretile yapı
labilecek mücadele. 

3 - Gudde ifrazatınan az
hğından dolayı bisıJ olan şiş
manlığa karşı ayni mahiyette 
mevaddı hariçten rilcode sokmak 
suretile yapılan mlcadele. 

4 - Umumiyetle tatbik edi
len jimnastik ve idman usulü. 

Bütün bu usuller, muhtelif za
man ve yerlerde, muhtelif kimse
ler tarafından tatbik edilmiş ve 
neticede, bu usullerden biç biri
nin kat'i bir İliç olabilecegi ne-
ticesine vanlmamıştır. Bunlar, 
bazan iki tarafı keskin iylc si· 
Jlhları andınrlarki tehlikeleri, 
faydalarından fazladır. Bunun se
bebi şudqr ki zahiri ıurette sıh
hatli ve güçlti, kuvvetli görünen 
tifmanın hakikatta bir hasta Ye 
bilhassa kansız bir İDAD olma
sıdır. T ecrlbe ile Ahittir. Ekser 
z'z ••• in·=•-.. kuılanadaki kır
mm Kürey-.eler tabii miktardan 
azdır. Bunun neticesi çok defa 
veh .. mdir. Binaenaleyh tifman bir 
adamın bir hastalık demek olan 
tifmanlığım gidermiye çalışırken 
JİJecek kesmek noktumdan ha
reket edem, bir teclbir olacağına 
bir tehlike teşkil eder. Demek 
oluyorki şiflllanlıkla mücadele de 
zahiri netice olan ıazıflamayı bir 
hedef olarak daima giz önünde 
bulundurmamahdır. 

Onun umumi vaziyetini iyi-
leştirme imkinanı da hassaten 
temin etmelidir. Bundan sonraki 
kısımlarda bahsedeceğimiz usul
ler, bu noktadan, haıtahğın biz-
zat kendisine değil tezahüratına 
mukabele ettiği için kifi değil
dirler. Çünkü baatahjı tam bir 
surette iyileftirmezler. Binaen
aleyh bütün bu usullerle bir kı
aun netice temin edilebileceği 
için kendilerinden imkan nispe-
tinde ve fayda görülebildiği ka
dar istifade etmek gerektir. Bu 
istifade naml temin edilebilir ve 
kat'i yol nasıl tayin ohmur? Bu-
na da yukanya kaydettiğim muh
telif sistem gruplarım gözden 
~ ıeçire ulaşmak mümkün 
olacakbr. 

(Gelecek 7ar.1: "Şlfau " 7l7~cek. tir.) 

* 
lacir Kartla ile 
Mücadele 

lzmir (Husuai) - Kuşadui, 
Ôdemif, Aydın ve Nazilli cihet
lerinde incir kurdu mllcadelesine 
devam edilmektec&r. incir bahçe
lerin~ki damlara ve incir kona
cak ambarlara elek teli konul-

muttur.Sergilerde kurutulacak incir
ler için kerevetler yapıbnaktadır. 

Aydın ziraat mBcadele müfet
tişi Nadir Bey hilen Aydın ve 
Nazilli taraflannda teftişlerine 
devam etmektedir. 

Yakında Kuşadasa ve Ôdemİf 
havaliıinde teftişata bqhyacakbr. 



SON POSTA 
• '2 t: •• E' c t1 •• • ı· 

( Siga~et Atemi l;.,..._B_A __ B_i_C_l __ T __ l_L_l_B_A_r __ L_A_B_..., 
* 2 

Avıısturganın 
Vaziyeti Bir 
Apsenin Halidir 

Kabili inkar dej'ildir ki Avustur
yanın merkezi Avrupadaki vaziyeti 
aiyaai ve iktısadi bir apseden fark
sızdır. Sulh muahedesi, bu devleti, 
yaşama imkanlanndan mahrum bir 
müstakil siyasi teıekkül haline koy
du ve kapıp koyverdJ. 

Avu turya yann naııl ödeyebile
ceğini bilmediği borçlarla bugüne 
kadar yaşıyabildi ve timdi, bunun da 
ıonu geldi. Şimdi Orta Avrupanın 
vaziyetini tayin etmek lizımıreliyor. 

Almanyanın bu hususta ilerl ıürdütü 
hal şekli şudur: 

.. Avusturya Almandır, Alınanya ile 
birleıir. Mesele halledilir.,,, 

Bu tarzı bal Fransanm vıe onun 
peyki olan küçük itilafın ifine ıele
me:ı. Çünkü, bu ıuretle, Alman hu
dudu İtalyaya kadar dayanır. Şarki 
Almanyaya birkaç milyonluk nfifuı 
kesafeti zam olur. Onun için olamu. 

Buna kartı mukabil bir 8kir ileri 
ıürülüyor: Avusturyayı .e batta Ma
cari.tanı küçük itilifm blrlijiae ıok
mak ve bir Tuna iktı•adi birliiiti 
yapmak. 

Avuıturyamn Almanyaya iltihakı 
meselesinde italya mütereddittir. 
Franaanın nüfuz ve tesiri altmda teş
kil olunacak bir Tuna Birliğini ise 
hiç kabul edemez. Bi-:ıaenaleyh .•• 
Binaenaleyh ıon ıözii lngilterenin 
ıöylemesi lazımgeliyor. Fakat İngiliz 
diplomasisi, mühim menfaatlerin kar
fılaşbğı vaziyetlerde son sözü kolay 
kolay söylemez. Bekl~r. Ve hangi 
tarafın bu beklemeye tahammülü 
varaa o taraf davayı kazamr. 1914 te 
sinirleri bozulan Almanya idi. Bu 
defa asabiyeti karşı tarafta görür 
gibi oluyoruz. Acaba yanılıyor muyuz? 

8ii reHı:ı. 

Ser tinin Nufusu Neden 
Eksilmiş 

Berlin, 21 - Neşredilen son 
istatistiklerden anlaşıldığına göre 
geçen sene mayıs içinde Berlin'in 
nUfus miktarında 5,827 kişilik 
bir eksilme görülmüştür. Bu hal, 
Berlin nüfusunda birkaç seneden
beri kaydedilen eksilme hareke
tinin devam ettiğini göstermek
tedir. 

Ayni ayın içinde doğum vak'a 
lan 3164 Ü ve ölüm vak'aları 
4121 i bulmuştur. 

Avusturya -Almanya 
--~---------------

1914 tenberi Hidiselere Seyirci Kalan 
lngiltere icabında Kat'i ~{ararlar Da Alır 

Pari•, 21 - Avusturya Baıvekili 
M. Dolfüs ün Ronıaya gidip M. Mu-
solini ile görü9mesi ve Avusturya-Al
man ibtilifı hakkında Tan gazeteıl 
diyor ki: 

İtalya, batlıca alakadar olmakla 
beraber, Avnıpa niumının bekçileri 
olan Franıa ile lngiltere meseleyi 
sadece devamlı bir dikkatle takip 
etmekle iktifa detil, ayni umandllt 
vakti gelince müdahaleye hazır bu
lunmalıdırlar. 

ŞUpheaiz bir müdahale nazik bir 
meıele fibi a-örünüyor. Fakat Avrupa
nın ve aulhun istikbali menubahiıtir. 

Almanya'dl Fransanın bu huauı
taki düıünceleri ınalumdur. Alman
ya'da funun da bili.nmeıi lazımdır ki 
İngiltere devleti 1914 Ağuatoıundan 
beri hadiselere seyirci kalmaktan Bıitun tekziplere rağmen Japonyn ile Amerika araaıuda, derliz silahları 
arbk yoruldum• zaman, bazan kat'i husueuoda müthiş bir rekabet başlamı~tır. İki aydanberi manevra yapmakta 

8 .. olan Japon donanması fmperator Hiro • Hito tarafından teftiş edilecektir. 
kararlar almaınnı da bilmektedir. Resmimiz solda .Japon dou11nma11mın umum kumandanı olan Amiral Okada'yı 

Rom• MUIAkab sağda \ruerika donanmaımun umum kumandanı Amiral Vilyam Prot'n 
Roma 21. - M. Dolfüı bu aabah gfütteri;yor. 

gidecektir. Mülakatta M. Musolini ·~·~~11114 ...,.~~~·~jpi!i!!(P!liii!!li!!'!!i!"'7~·~'."."' ~~..-~~-!i~~l!!t·---..,.-..-... • 
Avuıturyaıım hayab ve iatikbali, Tu- M. Loit Corç Diyor Ki: 
na meselesi heyeti umumiyesi ve _ 

halli dörtler misakının faaliyetine H ı M f f k • • bağlı olan daha ıeniş meıelcler hak- ı•t ,. uva a ıyetı 
kında İtalyanın noktainazarını teyit er 1 n 
etmittir. 

M. Dolfüa, Avusturyanm istiklali A t a B a g""' lı dır 
prensibinden hareket ederek, bütün v us u ryay 
komşuları ve bilhaasa İtalya, Maca
ristan ve kabil olunca Almanya ile 
bir ııulh ve tefrikimeaai siyas~ti takip 
etmek arzusunu bildirdi. 

M. Musolini ile M. Dolfüı, tetkik 
edilen meseleler üzerine fikirlt:rinin 
uygunluğunu müıahede etmiflerdir. 

Paris 21 - Gazeteler Avusturya
nın .lıtiklilinin muhafazasında İtalya. 
nın dotrudan doğruya alakadar oldu-
ğunu ve bu yolda müessir bir tarzda 
hareket edeceğini kaydetmekte birle
şiyorlar. 

Bir Boksör Meydan Okuyor 
Londra, 21 - İngiliz boksörlerin

den Sarry Gainı, Karneraya karşı 
kazandığı ilk galebeyi tekrar kaza
nabileceğine emin olarak birçok 
gazeteler vasıtaıile dünya şampiyo
nuna meydan okumuştur. Sarry Gain• 
müsabaka hasılahnın kamilen kaz.a
nana verilmesini teklif ettikten başka 
ayrıca kendi hesabına da ortaya 1000 
ingiliz lirası koymaktadır. 

Paris 21 - Sabık İngiliz BRşvekili 
M. Loit Corç bir makalesinde:: diyor ki: 

"Orta Avrupanm Cermen ırkından 
olan bütün milletlerini bir araya top
hyarak kuvvetJi bir Nazi federasyonu 
yapmak Hitler hükumetinin açıktan 
açıta itiraf eUiği gayedir. Hitler siya
setinin muvaffakiyeti Avusturyanın 
iştirakine bağlıdır. Avusturya bükü-

mcti buna muhalif olduğundan Hitler 
propagandasının ilk maksadı bu hü
kümeti devirmektir. 

' Hitler hükumetinin gayeleri bugün 
dar YP mürteci bir milli}•etçiliğin 
bütün kuvveti ile mütearrız ve aake-
ridir. Bu itibarla muhtemel neticelere 
kartı komşularının asabiyet göster• 
mesine hayret etmemek Jfizımdır. 

••• 
Buğday Konferansı 

Londra 22 - Buğday konferansı, 

anlaşma projesinin teferruatı hakkın
da tetkikler yapmak üzere teknik 
bir tali komite teşkil etmiştir. Bu 
tali komite Amerika, Avusturalya, 
Arjantin, Kanada, Fransa ve İtalyn 
mümessillerinden mürekkep olacaktır. 

Sovyetler birliti hükumeti, anlat
ma için bir esas bulunacak olursa 
bu plana iştirake hazır olduğunu 
bildirmiştir. 

Bir Kaza 
Brons berg, 21 - içinde Alman 

gençlik teşkilatına mensup 10 kadar 
erkek çocuk bulunan bir kamyon 

devrilmiş ve 11 yaralının hastaneye l<al
dırılmasına mecburiyet hasıl olmuştur. 

Gü .• eş Tutulması 
Bertin, 21 - Güneş tutulması 

hadisesi, bu sabah Berlinde gayet 
iyi ve açık bir surette görülüp 

1 

seyredilmiştir.Gilneş, doğduktan 20 
dakikn sonra tutulmıya başlamıştır. 

nkllerin Bom.anı 

hendese, kozmoğrafya okumazsı
nız değilmi? 

- Öyle Gavur icatları bura
lara girmez. Burası müslüman 
medresesidir. 

olmnk gibi iki başlı bir devlet 
için çalı~bldarmı zannediyorlardı. 

Dedim ki: 
- Dünyada meslek olarak 

yalnız müftülük, vaizlik yok ya ..• 
Siz mesela tüccar, memur, mühen
dis, muharrir, muaJlim olmak 
istemez misiniz? 

•·a:ıe ....... ,...._.., .... .,_ 
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Elinden maşayı, bulafık bezini 
bıraktı, doğruldu. 

- Affediver, biz başka şey 

sandık, buyur İçeri! 
Dedi. 
Konuşmamızdan ötekiler de 

uyandılar. 

Bir tanesi, topaç gibi bir de
likanlı gerindi, oğundu, sonra 
beni gorunce birdenbire ayağa 
kalktı: 

- Aha, dedi, gazeteci. 
- Nere den bildin! 
- Dün vali beyle beraber 

mektepleri geziyordun ya! 
Topaç softanın bu keşfi üze

rine ötekilerin vaziyeti derhal 
değişti. Hepsi ayağa kalkmışlar, 
bizi ağırlamak için çalışıyorlardı. 

Buldukları bir iskemleye iliş
tim. 

Şadırvanın önünde fıkırdayan 
tençered~n tallı tatiı bamya ko
kus-.ı gdıyordu. Etrafıma çörek· 
lendiler. 

Biri bohça kadar iri bir ta
lıakayı belindeki kUiaiın sargıları 

arasından piştov çeker gibi çekti 
çıkardı. Bana uzattı: 

- Sarıver bir sigaraf 
ÖzUr diledim. 
- Sigara yapmasını bilmem. 

Dedim. Durun ben size birer 
hazır sigara vereyim. 

Ve paketi uzattım. Hepsi de 
harıl harıl sigara içiyorlar. 

- Nasıl, dersler zormu. Ne 
okuyorsunuz bakalım. 

İçlerinden en konuşkanı, açık 
gözü yemek pişirendi. 

- Ne olacak1 dedi, şundan, 
bundan. ilim işte. 

kitap. 

Ne ilmi? 
İlimi Arabi, ilmi Farisi. 
Verin bakalım bana bir 

Topaç softa İçeri koştu. Bir 
kucak sarı yapraklı, karakaph 
kitaplar getirdi. Şöyle bir göz 
gez<fo·dim. 

Bunların hepsi arapçanın, 

aceıncenin sarf ve nahvine ait en 
yenisi yüz elli senelik kitaplardı. 

- Siz tarih. coğrafya, hesap, 

- Peki siz bu medresede 
okursunuz, sonra ne olursunuz? 

Hoca oluruz. 
Kadı oluruz. 
Müftü oluruz. 
Vaiz oluruz. 

Topaç softa atıldı: 
·- Hatip te oluruz! 
Bu kadar nimetler baıırhyan 

medreselerin ilim serveti karşı
sında hayran olmamak kabil değil. 

Bu Türk delikanlıJ..-ı biraz 
askerden kaçmak, biraz da hatip 
müftü olmak için buralarda yıl
larca ve yıllarca Arapçanın sarf 
ve nahviııi okuyor. Medreselerin 
taş duvarları arasında kendi ken
dilerine çürüyüp gidiyorlardı. 

Bu taş duvarların dışarısında
ki dünyadan tamamile gafil kalan 
bu zavallı delikanlıların kendi 
kendilerine buralardan kurtulma
larına imkan yoktu. 

Çünkü umumi telakki burala
rın birer ilim ocağı olduğu ka
na~tinde idi. Ve buraya gelenler 
hem Allahın mahbup bir kulu, 
hem de halkın yeri baş sedirde 
tıösterilecek, muhterem bir hocası 

Topaç softa ahldı : 
- Bi?: ilim için çalışıyoruz. 

Onlar dünya işleri. 
Bu zavallı delikanlı dünya 

işlerinin ilimle, fenle yürümediğini 
zannediyordu. Hiçbir şekilde gö· 
rüşmek ve anlaşmak imkanı ol
mıyan bu biçareleri daha fazla 
sıkmak istemedim. 

Bana : 
- Aman efendi halimizi yaz, 

bize bir çift fodla veriyorlardı. 
Şimdi fodlayı kestiler parasını 

veriyorlar. Amma az geliyor. So
munu kırmayınca ilim öğrenilmiyor. 

Bir cüzzam hastanesinin koğu
.şuna benzeyen, pislik içinde yü
zen bu medreseden çıkarken ça
maşır yıkayan softa yemek pişiren 
mollaya seslendi : 

- Hafız Ahmet, bugün ezan 
senin nöbetin, çık ta ikindiyi oku ! 

Medreseden uzaklaşırken ince 
minareden Hafız. Ahmedin gevrek 
sesi işitiliyordu. 

Konyayı Medrese, halim duası 
ve Meram bağlarında geceli gün-
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Gönül işleri 

Kızlarla 
Yaptığım 
Tecrübe 

23 yaşında bir gencim. Şim· 
diye kadar üç defa nişanlandım, 
üçü de bana fenalık ettiler. 

1 incisinin nişanlandıktan bir 
hafta sonra başka bir gençle 
alakadar olduğunu istihbar 
ettim. Bizzat yaptığım tetkikatta 
ikisini birgün kol kola gezerler
ken gördüm. 

2 inci nişalım beraber yaşadı
ğımız şehirden vazifem icabı bir 
köye gitmemi vesile ittihaz 
ed~rek henden gfinden gilne 
sogudu. Benimle bir köyde otu· 
ramıyacağını aöyledi. Ben de 
ısrar etmedim. Birgün yüzüğümü 
gönderdi ve ondan da aynlmıı 
oldum. 

3 üncüsü bundan üç ay 
tanımadığım halde beni sevdi
j'ine dair imzasız ve adresşiz 
bir mektup gönderdi. İkinci 
ve üçüncü mektuplarını da ayni 
mevzu üzerinden adresini ve im· 
zasını atarak gönderdi. Yene ce~ 
vap vermedim, çünkü artık kor-
kuyordum. Üçüncil bir aldablmak 
beni bedbaht edeceğinden kor
kuyordum. Çilem birgün beni bu 
genç kuJa bir aile toplanbsında 
karşı karşıya getirdi. Ogünkü 
tavn elemle parlıyan ~özleri be
ni her dakika merhamete davet 
ediyordu. Bir aralık benimle gö~ 
rüşmek fırsahnı buldu. Bana 
fikirlerini söyledi, reddetmedim. 
Fakat muvafakat ta etmedim. 
Birgün kızın babası tarafından 
yapılan bir teklifle emrivaki kar· 
şısında kalmış ve nişanlanmıştım. 
Bir iki ay hayatımız jyi geçti. 
Şimdi o da vaziyetini değiştirdi. 
V ermi~ olduğu vaitlerinden rücu 
eder gibi bir hal aldı . Beni al
datmıya kalkışacağından korku
yorum. Ne yapayım? 

lzmir )\OO • 

Söylediklerinizi olduğu gibi de 
kabul etsek, kabahatin sizde 
olduğunu inkar etmek mümkün 
değildir. Demek ki siz kızlan 
alakadar etmesini, meşgt!I etme
sini bilmiyorsunuz, sizi sevmek 
istiyen kız bile nihayet sizden 
uzaklaşmıya mecbur olursa, bunda 
kabahati sizde aramak lizımgelir. 

Binaenaleyh kendinizi sevdir
~eyi öğreniniz. 

HANIMTEYZE 

düzlü devam eden oturak ilem
leri içinde bıraktım. 

Anadolu seyahatim bitiyor. 
Bundan sonra sana yalnız bir 

mektup daha yazanın. Ondan 
sonra lstanbulda konuşuruz göz
lerinden öperim aziz Reşit. 

( emil llokkı 

* Kış geldi. 
Parisin kış eğlenceleri başladı. 
Ahmet Re,it bütün zevki ile 

çalışıyor. Artık gazetesinde vazi
yeti adam akıllı kuvvetlenmişti. 
Şimdi gaıetenin her 1?Ubcsinde 
mümııresesini yapıyor. 

KanunevveJ girdiği zaman her
tarafta işleri tasarlayıp bitirmek 
için hararetli bir faaliyet başla .. 
rnıştı. 

Gazeteler yılbaşı için haıırhk
lardan bahsediyor. Oyuncak ve 
lüks eşya satan mağazalar Noel 
ve yılb~aşı için reklamlar yapıyor, 
camekanlannı göı alıcı hediyelik 
eşyalarla süslüyorlardı. 

Bu faaliyetin bir kısmı da 
Madam Phrippon'un pansiyonun
da geçiriyordu. Gretta Stokholm 
seyahah için hazırlıklarını yap
mışb. 

Kendilerine bir misafir geti
receğini yazmıştı. Annesi ve ba
bası verdikleri cevapta bu hava
disten memnun olduklarım yazı
yorlardı. 

( Arkaaı var) 
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:ı Dünya Hddiselerl 1 
Yeni Bir Landrü 
Daha Jl,fegdana 
Çıktı 

Meşhur kadın düşman ve ka· 
JJu Adam, tili Landrii'ye taş 
Eski Bir çıkartan yeni bir 

katil haydut da-
Macar ha tevkif edilmiş-

Askeridir tir. Bu adam as-
len Macardır. Adı Adalbert Kiss 
tir. Adalbert Kiss büyük harpte 
.Macar askeri sıfatile Sırp cephe
sine sevkedilmişti. Bir tesadüf 
neticesinde komşulardan biri 
Adalbert'in evine girmiş ve mah· 
zeninde yedi tane büyük fıçı 
görmüştür. Bu fıçılar adamcağı-

zın merakını uyandırdığından bi
rer, birer, . gözden geçirmif ve 
görmüş ki her birinin içinde parça 
parça edilmiş bir kadının cesedi 
vardır. Neye uğradığını bilmiyen 
ziyaretçi oradan deh1etle kop
rak vaziyeti zabıtaya haber ver
miş, Adalbert'in tevkifi için cep
heye malümat verilmiştir. Fakat 
bu sırada büyük bir taarruz ya· 
pıldığından Adalbert Kiu Sırp , 
ordusuna esir düşmüştür. Oradan 
bir kola} mı bularak Amerikaya 
gitmif ve gizli bir isim altında 
Amerikada yerleşmiye ve iş bul
mıya muvaffak olmuştu. Fakat 
son zamanda geçmiş vukuatın 
nutu1duğunu zannederek kar.şı

laştığı bazı vatandaşlarma geçmiş 
cinayetlerinden övünerek bahset· 
miştir. Bunu haber alan bir 
Amerikan gazetesi, Adalbert'in 
resmini ve iddialarını dercetmiş, 
bu resim bittabi zabıtanın eline 
geçmiş ve Macar Landrüsü ara
dau on altı sene geçmesine rağ
men eski cinayetlerinin hesabını 
vermek üzere ancak şimdi tevkif 
edilmiştir. 

>f 

ırlandahlann senede bir defa 
çekilen ve meşhur İrlanda 

lngıliz _ at yarışile alaka-

/ 1
.. d dar bir piyango-

,. an a ları vardır. Bu 
Düşmanlıiı piyango müthiş 

hasılat yapar. Diinyanın dört bir 
tarafından iştirak ederler. Bil-
hassa İngilizler, bu uğurda mil· 
yonlar v~irler. Piyangonun hası
lata ile bütün İrlanda hastaneleri 
idare olunur. 

Birçok lngilizler, her sene 
milyonlannı alan lrlindahlara 
çok kızarlar ve isterler ki İngiliz 
hiikfımeti de İngilterede böyle bir 
piyango tertibine müsaade etsin 
"Ye İngilizlerin paraları lrlandaya 
ıideccğine memlekette kalsın. 
Fakat her nedense, İngiliz hüku
meti, şimdiye kadar lngilterede 
piyango tertibine müsaade et· 
memiştir. Bundan bir müddet 
evvel Atholl dükası bu nevi bir 
piyango tertip ederek hasılatını 
lngiliz hastahanelerine terketme
yi düşünmüş, fakat hükumetin 
muhalefeti ile kar ılanmıştı. At
hoil dükası fikrini terketmiş de
ğildir. Maksadına ermek için 
dolambaçlı, fakat emin bir yol 
bulmuştur ve gazetelere bir ilan 
vermiştir. 

"Ilıma itimadı olanlar 10 şilin giin
dr.r inler. Keudileriıw numarıılı bir 
ldiı;ıt verece~im. Bu paranın ve kôg-ı
dıo ne i e ~ uradıgını da 80 eyliılde 
ilin C'dcı ·egım . ,, 

Alholl dükasının bu ilanı bü
yük bir rağbet kazanmıştır. Her
kes ona istediği kadar şilin gön
dermektedir. Rağbet o kadar 
fazlalaşmışbr kı Atholl dükası 
şatosunu baştan başa bir yazıha
ne haline koymıya mecbur olmuş 
ve birçok katip ve daktilolar 

· tutmuştur. Fak at halkın mali'ımat 
almak için yaptığı ısrara cevap 
vermemektedir. Fakat umumi 
tahmine göre Atholl dükası do-
la mbaçh bir yoldan giderek ingi
lizlere bir piyan20 sürprizi hazır
lamaktadır. 

Kalamış Koyunda Kotra Eğlenceleri 

Genç Kız Dayanamadı: "Hop Heli! '' Deyip Kend ni Denize Attı 
Renk Renk, Çeşit Çeşit Kotralar Kalamış Koyunda 

Cıvıl Cıvıl Kaynaşıyor 
Bu sene hemen herkesi bir kot

ra çılğmlığıdır sardı .. Moda, Kala
mış önleri kotradan geçilmiyor .. 
Eline şöyle beş on kuruş geçiren 
sayfiyeliler hemen bir kotra 
peydahlayıp koyda yelken şişi
riyorlar .. 

Evvelki cuma bir arkadaşla 
sözleştik.. '' Kalamııa gidelim! , , 
dedik.. ara sıra rastladığımız say
fiyeli eş dost, kollarını aça aça: 

- Aman 'monşer, bir kotram 
var, bayılırsın! .. Gezmekle doyum 

altı genç kızlı bir kotra geçiyor
du.. Genç kızlar oldukça muzip .. 
Ellerindeki uzun sırıkları suya 
çarptıkça bize doğru su damla
cıkları sıçrıyordu.. Arkadaşım: 

- Hanımlar, muzipliği bıra
kın, biz kadmları ıslah etmek 
için tannnm gönderdiği peygam· 
berleriz! Dedi .. 

Kotrada bir kahkahadır kop
tu.. İçlerinden biri bidenbire bir 
çığlık kopardı: 

- Aa, Namık!.. Sen ne arı-

" gümüı lengerli, ibrişim rescnli, 
atlas yelkenli., sefineciğe benziyor. 

Deniz hamamından çıkan genç 
kızlar, Modaya doğru açıldıkça 
geriden çatlRk kadın sesleri taşıp 
taşıp yükseliyordu: 

- Ne eli, kızım .. fazla ıitme .. 
- Ay Maide, yüreğime ine· 

cek.. Evlidım geri gel.. Boğulur
sun vallahi.. 

- Kimran, Kamran!. Açılma 
iler;ye •. Bu tarafa gel.. 
· Genç kızlar biç oralarda mı?. 

Ağustos -n 
=-=-

' 
Kari M•ktuplan t 

Yetmişlik 
Bir ihtiyarın 
Şikayeti 

Ben Aksarayda oturan dul bir 
kadınım. Yaşım 70 i buldu. Mfi. 
nevver bir ailenin kimsesiz kal· 
mış bir uzvuyum. 

Üç ayda bir aldığım maaşım 
için, ben belki öm!"ümün en bti
yük eziyetini çekmekteyim. Bu 
eziyet ne maaı yerlerinden ne de 
baıka bir yerdendir. Her üç ayda 
bir yoklama çıkarırken, semtimin 
muhtarlığı, birçok zavallı ve dul 
kadınlara olduğu gibi bana da 
bin cefa çektiriyor. Bir hafta 
mütemadiyen gidip geliyorum. 
Bu zat benim hususi aile haya
tıma karıı kendisine ait olmıyan 
teyler ıoruyor, batta beni tekdir 
ediyor. Çok rica ederim, bu 
eziyet nedir? 

Allkadar makamların na•arı 
dikkatini celbederim. 

~ (_· ___ c_,,_._,_ıar_•_m_ız ___ )-6. 

olmuyor!.. Diye bize koy alemle
rini ballandıra ballandıra anla
tıyorlardı. 

Sabahın saat dokuzundan 
sonra Kalamış koyu hakikaten 
dilber martılarla doluyor.. hele 
cuma günleri rağbet daha fazla .. 
sayfiye gediklileri kadınlı, ço
cuklu, münavebe ile denize açı
lıyorlar.. o renk renk çeşit çeşit 

kotralar, kayıktan kotraya tahvil 
edilmiş ufacık yelkenliler kum 
gibi kaynıyor .. 

İskeleye çıkınca arkadaş bizim 
sayfiyecileri aramıya gitti.. İske
lede ihtiyar bir adam yanıma 
sokuldu: 

- Neuzübillah dedi. Biıim 
zamanımızda bu donlu kadınları 
görseler alimallah pare pare 
ederlerdi. Dünyanın mantığı da 
değişti evlat .. 

Ah ihtiyarlık!.. Vücuduna ve 
adalelerine yorgunluk veren bu 
işleri elbette mantığa uyduramaz. 

Bizim arkadq geldi.. Fakat 
bomboş.. Sayfiyeciler acele İstan
bula çıkmışlarmış.. Ne yapalım?. 
Biz de bir kayık tutmakta başka 
çare bulamadık .. 

Denize açılırken uzaktan kes
kin genç kız çığlıkları geliyordu. 

Tunç renkli, Venüs vücutlü 
genç bir kız sahilde ter ter 
tepiniyor, Elini kolunu sallıyarak: 

- lyo andare ala kaza! .. 
Diye bağırıyordu. Yan yatmış 

kotralardan birinden bu sese 
yine genç bir kız çığlığı cevap 
verdi: 

" - Aspeto Ciyovanni, aspeto! 
Sayfiye kızları koyda denize 

girmHk için daima hazır ve na· 
zırdırlar. Üzerlerindeki ince sa
dakor elbiselerini bir solukta 
sıyırıp atınca denize dalıyor, 
şöyle, uzunca bir müddet, deniz 
perileri g:bi su altlarında gezi
yorlardı. 

Bizim arkadaş ta bu deniz 
içinde, çılgın çılgın tepinip, kö
püklü sular fışkırtan genç kız 
kalabalığına dayanamadı: 

- Vallahi bunlar insana şa
şırbyorlar, dedi. 

Beş aiti metre ilerimizden be, 

yorsun burada?. 
Bizim arkadaş Darülfünunlu

dur. Oldukça şakacıdır. Birçok 
ta hanım arkadaşları var ... 

Nitekim işte, Kalamışın dilber 
martilerinden biri de onun arka
daşı çıktı,. derhal sandaldan kot
raya bir muhabbettir başladı .. 
Fakat kotra durur mu? yelken 
şiştikçe kaçıyor.. biz de tek kü
rekle onları kovalamıya çalışıyo
ruz.. genç kız ikide bir de titiz
leniyor: 

- A, vallahi sinirleniyorum, 
Süha! şu yelkeni kıssana biraz ... 

Nihayet, bizim arkadaşın gü
zel arkadaşı dayanamadı, "Hop 
Hela!,, diyip kendini denize attı 
ve bir solukta sandalın yanına 
geldi •• 

Derhal aralarında bir imtihan 
bahsidir açıldı.. hatta son üniver
site kadroları üzerinde bile dedi
kodu yaptılar .. genç kız: 

- Bir türlü bu denizi bıra
kıp derslere düşemiyorum ki, di
yor!.. Birgün şöyle bir köşeye 
çekilip çalışmıya karar versem, 
bu Mikimavzlar bırakmıyor, yaka
paça sürüklüyorlar ... 

lf 
Ara sıra Vecihinin horlıya 

horlıya uçan tayyareleri, elimizi 
kaldırıp ta tutacakmışız gibi ba
şımız üstünden geçiyor .. Bir ara
lık biz dalgın dalgın etrafa 
bakınırken birdenbire bir su 

hışırtısı oldu ve kesldn bir ses: 
- Mesyö Salü!.. Diye bir 

çığlık kopardı ..• 
Bu, lacivert mayolu, tunç 

rengi verilmiş fildişi vücutlu genç 
kız bizden ne ister?.. Biz daha 
yüzünü, gözlerinin rengini gör· 
meden o, yine bir deniz kızı gibi 
suya daldı, beş altı metre ilerden 
çıktı. 

Kalamış koyunda bir deniz 
hamamı var ki, yelkenler nedense 
burada fazla şişiyor. Bütün kot· 
ralar tam bu deniz hamamının 
önünde bütün hızlarile yan yata
rak geçiyorlar. 

Hele içlerinde kırmızı yel
kenli bir kotraya muhakkak ki, 
bayılırsınız. Uzaktan Sokullu Meh· 
nıet Paşanin ahdü peyman ettiği 

Sularda kurbağa sesleri çıkara 
çıkara bir kulaç atışları var ki, 
deyme gitsin. 

Arasıra hızla geçen kotralarda, 
cicili, bicili, ipekli, tüllü pijama
lar giymiş bir siirü genç kızın 
şarkılarına hiç dayanılmıyor. . Bu 
sene Kalamış koyunun dinlediği 
şarkı muhakkak ki: "Adiyo le· 
fam!,, dır. 

Sayfiyede oturanlara artık 
hak vermiye başladım.. Bu ha
yatı acaba ömürlerinin hangi 
devrinde bulabilecekler?. Bu 
kotra eğlenceleri, bu deniz, bu 
rüzgar, bu serbest yaşayış acaba 
bir daha onlara ne zaman nasip 
olur? .. 

Çünkü, hayat bu ... Belli olmaz. 
Düşmez kalkmaz bir Allah •. 

.. Radyo gramofonu öldürdü!,, 
diyorlardı amma, bakın gramo
fon şimdi de kotralara kadar 
düşmüş.. şu küçüçük kotralann 
üstleri biraz geniş olsa, tunç 
renkli kızlar yine delicesine 
dansedecekler! .• 

>f 
Şu sayfiye ve kotra kızlarının 

otomatik soyunmaları kadar 
giyinmeleri de çok hoş.. bayı
lıyorum doğrusu.. denize girip 
çıktıktan sonra yarım saat 
kadar rüzgar ve güneş altın
da kalmak, mayoların kuru
masına kafi geliyor.. bu tuz 
kokulu mayolar üzerine binbir 
renkli pijamaları giyince sahile 
ve F eneryoluna çıkmaktan hiç çe
kinmiyorlar! - lf lf. * 

Zonguldak'ta 
Soyguncular Mahkum 

Oldular 
Zonguldak (Hususi) - Geçen 

yıl, Ereğli şirketinin Gelik ocağı 
tediyatına ait para postasının 
muhafızı Emin ağayı öldürmek 
ıuretile soyan şerirlerin muhake
mesi neticelenmiş ve hüküm tem
yiz mahkemesine gönderilmişti. 
T emyizce bu karar nakzedildiğin· 
den muhakeme yeniden görül-

müştür.Yeniden yapılan muhakeme 
neticesinde Ali Çavuş, ölüm ce
zasina, Mustafa ve Uzun Ali, 
yirmi dörtyıl ağır hapis cezasına, 
Ebuzer, Hüseyin ve Şükrü, on yıl 
altı ay ağır hapis cezasına, Pa
muk H. beş yıl ağır hapis ceza
aına mahkum olmutlardır. 

Ödemişte Kemal Beye : 

- Daima spor yapınız ve 
bilhassa sırtilıtü sporlarına ehem
miyet veriniz. Güneşten hasıl 
olan yüz esmerliği kendiliğinden 
geçebilir. Maamafih krem kullan
manın da faydası vardır. 

Spor, ıişmanlığınızı da tahfif 
edebilir. Yiyecekleriniz içinde 
hamur işleri bulunmamasına dik
kat ediniz. Çok yol yürüyünüz 
ve daima itlek bir halde bulunu· 
nuz. 

• 
Fatihte Kuruçe~me sokağında 42 

No. da Karakol mahalle~ i Hacı 
Mahmut zevcesi hanıma : 

- On üç sene evvel askere 
giden ve esir dü§tilğünü duydu
ğunuz oğlunuz Ethem Efendiyi 
askerlik ıubelerinden sorunuz, 
müıbet bir cevap alacağmııı 

zannediyoruz. Maamafih gazete
lere de ilin Yerirseniz, faideden 
hali değildir. 

• 
Dalıkeeirde A. R. Bey• : 

- Böyle bir teşebbUsünüz 
imkin dahilinde değildir. Bizde 
bu mesele ile alakadar bir ma
kam olmadığı için bu işten sar
fınazar etmekten baıka çare 
yoktur. 

K arilerimizden M. Vura] J3e~ e : 
- Haydarpaşadaki Tıp Fa

kültesinde bu sene bir kız liseei 
açılacaktır efendim. 

* 1\arilcrioizden L Grfiyc ~lehmt·t 
Ankaradan imzasız mektup gön<l• -

ren knriimize: 

- Faik Bey Maliye müsteşarı 
olmuştur. Havadisimiz doğrudur. 

Ancak bir sehiv olarak Mu
hasebat umum müdürU denilecek 

yerde bir divan kelimesi ilave edi· 
lerek " Divanı muhasebat umum 

müdürü,, olmuştur, bu sehvi tas· 
hih ederiz. 

* 
Kadı kö~ ünde muallim Rucit Ahmet 

Beye: 

- Bahsettiğiniz tarihi müsa
habenin esası 1276 tarihinde 

Matbaai imirede tabolunan (ha
fız Hızır ilyas) Efendinin (Tarihi 
enderun) isimli vekayinamesinden 
alınmıthr. Mütalea buyurmanııı 

tavaıye ederiz. 
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Çöreklenmiş Bir Yılandan Farksız 
Olan Bu Adamın Gözleri ... 

Bazı yerlerde çamlar okadar 
sıktı ki günün ışığı yeşile boya
n rak süzülüyordu. Güller, çiçek
ler, nefis bir halı gibi yeri süs
lüyor ve havayı sarhoş edici 
kokularla tatir ediyordu. Meyvalı 
ağaçlar, binbir itina içinde büyü
diiğii, meyvalarımn güzelliğinden 
gövde ve dallarının intizamından 

anlaşılıyordu. Kuşlar ağaçtan ağa
ca, bir hurma dalından bir hurma 
dalına uçuyor, ötüyor, tatlı 

ıağmelerile gönOfteri mestediyordu. 
ilerleye ilerleye kumla düşenmiş 

bir ) ola vardılar. Mesrure önden 
gidiyor, muhafızlar arkadan geli· 
yorlardı. Bin ad~m kadar gittikten 
sonra alçakça bir duvar gördüler. 
geniş ve derin uçurum, onun 
ilerisinde sanki eıniyordu. 

Mesrure anlattı: 
- Bu uçurum iç ıehri ve 

l<aleyi ihata ediyor! dedi ve bir 
lahza durduktan sonra ilave etti: 

- Artık huzura girebiliriz! 
Mesrure· öne düştü ve kardeş

ler onu takip ettiler. Uçurumun 
kenarmdan gide gide başka bir 
yoldan kale) e döndüler ve on iki 
mu haf ı:r.m durduğu bir odaya 
girdiler. Mesrure iki kardeşi bu 
muhafızl rm ortasında bırakarak 
başka bir odımın kapısını açtı ve 
kayboldu. 

Mu! afızların hepsi, iki kardeşe 
dik dik, sert sert, bakıyorlardı. 

Çok beklemediler. Çünkü 
Mesrure geri döndü ve: 

- Geliniz! dedi. 
Muhafızlar hemen açıldllar. 

Onlar da ) iırL<lüler ve ayni kapı
dan girdiler. U:ı.un bir koridordan 
geçerek iki tarafında birer mu
hafız bekli n bir perde önünde 
durdular. Mt .. afızlar perdeyi 
çektıler, onlar da yürüdüler. 

Burası çok geniş bir salondu. 
Bağdaş kurup oturmuı adamlarla 
-lolu ıdi. 

Hepsi de vahJ: bakıth. sarıklı, 
oellerı kamalı adamlardı. !ki 
karde~in sonradan öğrendiklerine 
göre bunhtr Cebel Şeyhinin fe
daileri idiler. Bu adamların ba
kışlarından ürpermemek imkan
sızdı. Büliin dünyaya korku salan, 
zamanın bütiln ululanm yıldıran, 

her muhitte emniyetsizlik havası 
estiren bu adamlardı. Büyük sa~ 
Jonun dibinde yine perdeler ge
riliyor ve perdenin arkasında, 

n· uhafaza altında duran bir kapı 
görülüyordu. Muhafızlar kapıyı 

açtılar. Evvela Mesrure girdi. 
Sonra geri dönerek kardeşleri 

Resim Tahlili Kap:>nv 

Ji ":ıuu'l klişddl ~O kuru luk 
ı ı ınııkabilıotf'l gön'l"rılebilir. 

içeri aldı. Burası geniş, etrafı 
parmaklıksız bir taraça idi. Ta
raçanın kenarları, o geniş ve 
derin uçurumla çevrilmi,ti. Sai 
ve sol taraflarda on iki sakallı 
ihtiyar oturuyordu. Hepsi de 
bqmı eğmiş, gözlerini yere dik
mişlerdi. Bunlar da Cebel Şeyhi
nin diileri, yani müşavirleri idiler. 

Tar açanın ortasında üstü göl
gelikli bir taht kurulmuştu. T ah
tan sağında ve solunda dev gibi 
iri, kızıl hançerli, beyaz elbiseli 
iki muhafız duruyordu. 

T ahbn üzerinde siyah bir şilte 
ve şiltenin üzerinde siyah bir 
yığın vardı. iki kardeş, ilk önce, 
bu ıims•yah yığının ne olduğunu 

anlayamadılar. Fakat gözleri bir 
çift siyah göze iliştiği için bu 
kapkara yığının bir insan oldu
ğunu fark ettiler. Siyah sarıklı, 
siyah abalı, siyah sakallı, bir 
adam, siyah şilteye gömülmüş 
gibi oturuyordu. Abasının yaka
sında kıpkırmızı bir mücevher 
parçası parlamakta idi. Çöreklcn
miı bir yılandan farksız olan bu 
adamın gözleri de yılan gözlerin
den farksızdı. Tahtın gölgeliği 
altında yüzünün çizgilerini farket
miye imkan yoktu. 

Bu adamın görünüşü o kadar 
korkunç; hali, tavrı insanlıktan 
o kadar uzaktı ki iki kardeş, bu 
canavardan ürktüler, titrediler. 
Onlar da birer insandılar. Bu da, 
sö:ı.üm yabana, bir insandı. Fakat 
bu kat kat, boğum boğum yılanla, 
parıl parıl parlayan zırıhlar giyen 
migf erleri kaşlarının üzerine inen, 
yanlarından kılıçları sarkan ayak
larında mahmuzları şakırdıyan 
levent, yakışıklı yi~tler arasında 
alümle hayat kadar fark vardı. 

-13-
Mesrurc hemen koştu ve bu 

adamın karşısında boylu boyuna 
yere kapandı. Doğanla Kurt, bu 
kapkara yığına dik dik baktılar. 
O da onlara, hain gözlerle baktı. 
Derken bu simsiyah adamın çe
nesi oynar gibi oldu ve Mesrure 
ayağa kalkarak söz söyledi: 

- Yabancılar 1 Hayata da, 
ölüme de hakim Şeyh Sinan haz
retlerinin huzurundasınız ! Diz 
çökün ve efendimize ubudiyctinizi 
ancdin 1 

Fakat iki kardeş biraz daha 
dıkleştiJer. YaJmz ellerini kaldıra
rak ve alınlarına götürerek selam 
verdiler. 

Daha eoor iki kardeş, kor
kunç birtakım hadiseler karşısın
da kaldılar. Şeyhülcebd, emirle
rini yerine getiremiye._ fedailere 
yü7.üğünü göstermiş, bunlar da 
kendilerini uçuruma yuvarlayıp 

helak olmuılardı. 
Ertesi sabah Kurtla Doğan 

yine Şeyhülcebel tarafından ka
bul olundular. Şeyhülcebel söıe 
başladt: 

- Asil beyler! dedi, selefi
rr i:ı.in amıcamz Duman Beye vcr
dıği ytızügü getirmedikçe sizin 
işinizle meşgul olamıyacağız. O 
yüzuğü istirdat etmek bizim eıı 
mukaddes vazifelerimizden biridir. 

Sinanın hain gözleri, iki kar· 
deşin içini okuyormuş gibi üıer
lerinde clolafayor, iki kardeş bu 

zehirli bakışlar karşısında titre
yorlardı. 

Doğan cevap verdi: 
- Vaziyetimizi dün arzettik 

Yüzüğün bu kadar mühim 
olduğunu takdir etmiş olaay
dık onu mutlak getirirdik. Israr 
ederseniz, gideriz. Yüzüğü ahr 
geliriz. ~akat bu işi ileriye bİra-
kırsanıı hakkımızda daha iyi Glurl 

Şeyh derin bir düşünceye daldı. 
Dailerin hepsi de gözlerini bot· 
luklara dikmişlerdir. Muhafızlar 
birer heykel gibi duruyorlardı. 
Mesrure. uzun kirpiklerinin ara
aından iki kardeşe, Kurtla Doğan 
tahbn yere serdiği gölgeye ba
kıyorladı. 

Ortalığı kaphyan sessizlik 
o kadar sıkıcı, o kadar boğucuy
du ki iki kardeş te bağırmak 
istediler. Kimbilir, bu yılan gibi 
adam ne düşünüyor, onları ne 
çqit bir tuzağa düşürmek isti· 
yordu. 

Nihayet iki kardeş, arkalarında 
bir hareket hissettiler. Mesrure 
onlara ayrılmak için işaret etti. 
Yanyana duran iki kardeş ayrıl
dılar. Perde açıldı ve içeri üstü 
örtülü bir teskere tapyan dört 
adam girdi. Üslü örtülü teskereyi 
tahtın önüne koyduktan sonra 
yerlere kapandılar, sonra kalktılar 
ve gerilediler .. 

( Arkası var ~ 
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P l ô. j la r da Neler Gördüm? 

insan Plija Mı, Meyha
neye Mi Giriyor? 

( Baıtuafı 1 inci sayfada ) 
Asıl femw, ytizüme bakb 

baktı da birden boynuma sarıldı. 
Ağzından çıkan ağır ispirto ko
kusu, burnumdan içeri rakı dö· 
külür gibi genzimi kavurdu. 

Ağzının içinde koca bir lok
ma geveler gibi konuşuyordu, 

yılıtık bir aıntışla: 
- Affedersin kardeşim, de

di, kabahat bende değil şişede
kinde .. 
Çarpı~ma tutulmamıştım. Ama 

af isteyişini affedemiyecektim az 
kalsın: 

- Senin kuruntun kardeşim, 
benim aldırdığım falan yok! 

Gel bir tane atta barışa-

hm! 
Eyvallah dostum, ben içki 

kullanmam! 
- Gene kullanma başa ne 

gelirse bundan geliyor! 
Dalgaya tutulmaş bir san

dal gibi yalpa vura vura uzakla-
şan ''kardeşim,, in arkasından 
baktım. 

- Eh, dedim, bilmiyordum, öğ
rendim, beni kurtardın demektir. 
Pilajda rakı ... Beyinleri fıkır fıkır 
kaynatan, eriten kızgın güneşin 

albnda, üzerinden ateşleri yeni 
alınmıı mangal külleri gibi yanan 
kumların üstünde rakı ... 

insan plajamı, meyhaneyemi 
girdiğinin farkına varamıyor. 

Bunu, bir tek sarhoş g6rdüm 
diye söylemiyorum. Bazı yerlerde 
plija gidin, sağa dönün, muşam
ba yataklı odaların önlerinden 
geçerken, içlerine göz gezdirin. 

Hepsinde; Üzerleri içki dolu 
sofraların etrafında toplanmlf. 
Kadın erkek Siloetleri görürsü
nilı! 

Birtanesinin öniinden geçerken, 
açılır kapanır kanepelerden birin
de ıazmış bir biçarenin baş ucun
da konuşulanlara kulak misafiri 
oldum. Kadınlardan birisi : 

- Bir denizlik işi var, bir 
ıok bir çıkar, bir daha sok, bir 
daha çıkar, getir yeniden başla
sın çekmiyel diyordu. 

- Boyacı küpü mü bu yahu, 
bir dalış bir çıkışta insan açılırsa 
rakının haysiyeti kalmaz. .. 

İstanbul Deniz 

- Üç kadeh rakının sarbof
luğunu da alamazsa, denizin haysi
yeti kalır mı yani? Ben buralarda 
ne sarhoılar ayılttım" haydi, hay
di, tut kolundan •.. 

Sarhoıu karga tulumba etti
ler, sürükleye sürükleye deme 
aötürdüler, bir soktular, bir çı
kardılar bir daha daldırıp kaldır
dılar ... 

Zavallı bü.sbütün ser.sem ol-
muş, büsbntün kendinden geç
mişti. Getirip yerine oturttukları 
zaman kapalı gözlerini: 

- Başıma gelenler nedir? 
Der gibi yanm açıp kapada. Ka
dın koltuklarını kabartb: 

- NasıJ, bak kendine geliyor 
yavaş yavaş ... 

Ben büsbütün kendinden geç
memesine dua ederek u:ı.aklaşbm. 

Naci Sadullah 

Bir Sinema Opera
törü Öldü 

Muavini De Yaralandı 
Dün istanbul cihetinin ainema

lanndan birinde bir yanğın haf" 
langıcı oldu: Eski bir filim ga.
teriliyordu. Fakat birdenbire ma
kinede bir anza çıktı ve bu anza 
filimin tutuşmasına sebebiyet ver
di. Biran Jçinde küçük bir alev 
ve bir feryat yükseldi: 

- Yangın var! 
Bereket varsin öğleden sonra 

sinema pek tenha idi, bir taraftan 
kapılar açıldı, içeride bulunanlar 
hemen çıkblar, diğer taraftan da 
makine dairesine koşuldu ve 
mevcut olan itfa vasıtaları ile alev 
söndürülaü. Yalnız maddeten 
ehemmiyetsiz kalan bu yangın 
başlangıcının bir facia tarafı var:: 
Filim tutuştuğu zaman makine da· 
iresinde bulunan operatör Şükrü 
Efendi bayılmış, imdada koıanlar 
tarafından hemen dışanya çıkarı
larak hastaneye gönderilmi, ise de 
birkaç dakika sonra ~Imnıtür. 
Ölümün sebebi bir taraftan yangın 
bir taraftan da zehirli gazdir. 
Makinist muavini Vasil efendi ise 
hafifçe yaralanmıştır, fakat yarasa 
ehemmiyetsizdir. 

Ticareti 
Müdürlüğünden: 

Türk Anonim Elekb'ik Şirketinin Sara} burnu ile Salacak ara
sındaki deniz alta kablosunu tamir etmekte bulunduğu alakadarlara 
bildirilir. 

3 ili 4 hafta devam edecek olan tamir iılerinde kullarulu 
duba glndtb ve gece kablo döteyip kaldırm•i• mahsus ve beyae&
milel mutat olan işaretleri hamil olacağı cihetle bu civardAn ~r.\~ 
cck gemilerin dubadan asgari bir ıomiaa ı.çık ceçme.!'!ıi llıa,•u 
ilin olunur. 
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Hakkında iki İddia 
ta .. •• -r 'ı 1 İDt'l Nyfada ) 

çıkmq olacaktır. O halde bade- ı 
ma yalnız kontenjan miktan ile 
iktifa edilecek demektir. 

Karar1n Sebebi Nedir ? 
Karann ehemmiyeti derecesi 

meydanda. Fakat acaba ittihazı 
sebebi nedir ? 

hakikatte (S) bin liralıkbr, ııetir
tilen 10 bin liralak maim nısfı, 

~viz alınamıyacajma fire nasıl 
ödenebilir? 

Bu itiraza k1S11Ca Yerilen ce
va p ..-dur: 

- Minareyi çalan kılıfını da 
hazırlar. 

1ktısat Vekaletinin emrinde 
bi~tabi izahat yoktur. Binaenaleyh 
mutalialar hep tahmine istinat 

Teke .. lhtiJ•Ç Mı Kalmada 

e.tmektc~ir. Tahminlerin mahiye
tıne gelınce bunlar iki kısma 
ayrılır. 

MU .. ade F .... Mı 
Kullanllch? 

Evvel emirde takas müaaade
~in~ ~uüstimale müsait olduğunu 
ilen sürenler ve yeni emrin bu 
istimali men için verildiğini iddia 
edenler vardır. 

Meseli f arzediniz ki bir tüccar 
(1 O) bin liralık 'mensucat getirte-

cektir. Bunun için buradan (10) 
bin liralık mal göndermek mecbu-

riyetindedir. Güzel, fakat ba tilc
car göndereceği malı (5) bin lirahk 
olarak tedarik edip fiati (10) bin 

lira olarak göstermiye ve bu su
retle (S) bin liralık mal ihraç ettiği 
halde (10) bin liralık ithal etmiye 

im kin bulabilir, denilmektedir. 
Bu takdirde hatıra mlhim bir 
sualin ııeleceği tabiidir: 

- Mademki gfinderilen mal 

İleriye sürülen ikinci ihtima 
karann arbk takua ihtiyaç kal 
madığı için ittihaz edildiii şeklin
dedir. Filhakika deniliyor ki: 

" - lktısat Vekileti muhtelif 
memleketlerle yeni ticaret muka
veleleri yapmıştır. Bu mukaveleler 
mübadele esasına istinat etmek .. 

tedir. Bunlar haricinde takasa mü
saade edilmesi muvafık değildiı . 
Bu itibarlatakas İfİDe başka bı 
istikamet verilecektir." 

• 
Bu ihtimallerden hangiai doğru 

o, biraz sonra anlaplacaktır: 
Buna intizaren bizim yaphğımız 
tahkikata göre pdiye kadar bir 
çok memleketlerle yeni anlaşmalar 
yapılmıştır. Kendilerile yeni şekil
de anlaşılan memleketler ihracatı 
umumiyemi:ıin yüzde ellisini çek
mektedirler. Diğer memleketlerle 
de ayni tekilde mukaveleler ya
pıldığı takdirde ihracabmız mu
ayyen kanallarda inkişaf etmit 
olacaktır. 

Resminizi Bize Gönderiniz, 
.. .. 4r 

Size Tahiatinizi s·· ı· ,.. -----:--:~---·-- ogııgeıım ... 
R Bmınizi kupon ile ır;ö .d~rınız K 1 ı , ı diğer sayfamn.ıbdır 

25 Zonguldak 'ır. Muhiddin B. : 
ip.de titiz 
davranır. ida
reci ve itin 
olunma tabi 
olmaz uaul ve 

nizam dahilin
de it prar. 
Bqkalan için 

kendiaini teh· 
like ve zazar

lua sokmak istemez, para husu

sunda tutumlu ve kana'atklrbia 

mfttemayildir. Elbise ve t:fYUlna 

hüınO istimal etmesini bilir. 

19 T8"yar 
• 

B.: Serbest taYll'h ve 
k O DUfkan dır. 
itinin ehlidir. 
M 6 fterileri ne 

kartı yapıla
cak muamele
yi hilit ye ze
kba.,ı iltimal 
edeı. Menfa· 
atlerini israf 
etmediği ııöi 

bafkalan içia de kendiaini fera
ptlere, feclakirhldara sevket

mek niyetinde değildir. Alayı, ta· 
kaya me.er, çabuk kızmaz, taka-

lar• tahammGI ptermek ister. 

8 Sal ıha H. : İçlidir çabuk müte
eair olur ve 
almır. Samimi-
7et ve iltifat
tan hazzeder. 

)( disile faz

"• uenul ol
maz, nefsin. 
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Gavur Mehmet 

1 Kara Yürek Çetesi 

"-~ Tefrika No. 97 

Kara Yürek Çetesi Bütün 
Efradile Uçurulmuştu 

Givur Mehmet eğer bekarsa, münasip 
bir sarayh ile evlendirilsin ! .. 

Epeyce kalın bir taş ve top
rak yığınından ibaret olan mağa
ranın cidarını delmek, pek oka
dar kolay olmadı. Bir bölüğe 
yakın zaptiye efradı, münavebe 
ile çalışarak hu maniayı ortadan 
kaldırmıya.. Ve son kazma dar
besini vurarak son tat parçasını 
kırmıya muvaffak olduklar• za
man şafak söküyordu. 

Gavur Mehmetle Arşak, artık 
kazma darbelerile mukavemetini 
kaybeden siperin kenarında du
ruyorlar. Bir an evvel hayata ka
vuşmak için can atıyorlardi.. Son 
kazma darbesile büyük bir taş 
parçası kopup içeri düşerek za
yıf bir hasta nefesi gibi mağraya 
hafif bir hava dalgası girer gir
mez arkasından da muztarip ve 
endişenak bir ses işitilmişii: 

- Gavur Mehmet!. 
Gavur Mehmet, bu sesi derhal 

tanıdı. Neş'eli bir haykırışla cevap 
verdi: 

- Hiç merak etme, Hüsnü 
Efendi. Hem sağ, hem de canlıyım. 

Tuhafı nerede? .• Yanımda da 
beni hiç ııkmıyan., Yalnız bir 
parça fazlaca ölümden korkan 
bir eğlencem var. 

· Gavur Mehmet bu sözleri söy-
lerken, kazma seslerine kuvvet 
Yeriliyor.. Delik gittikçe büyü· 
yordu ... Bu esnada sabah ta olmak 
üzere idi. Alaca karanlığın mah
mur ışıkları, mağaranın ıçıne 

solgun bir huzme halinde akıyor .• 
Mevcut eşyayı müphem bir şekilde 
aydınlatıyordu. 

Gavur Mehmedin, derhal vazife 
damarları depreşmişti. Hayata 
yeniden avdetinden hasıl olması 
liztm gelen meserreti bile düşün
meden hemen Arşağın kolundan 
kavradı: 

- Gel bakalım, dostum.. İşte 
yeniden diinyaya geldik. Dünyaya 
gelenler ise boş durmamalıdır. 
Anlat bakalım, bunlar nedir? .. 

Gavur Mehmet, bunları söy
lerken Arşağı baskı makinelerinin 
yanma kadar çekmiş, götürmüştü. 

Burada bir tazyik makinesi, mü
teaddit cesamette para kesen 
keski aletleri, kalıplar ve sair bir 
takım kalpazanlık levazımı mun
tazam bir şekilde yerleştirilmiş 

olarak duruyor .. Arşak, bunların 
adını birer birer sayıyordu. 

Bu esnada, delik kamilen 
açılmış, zabıta memurları birer 
birer içeriye atlamıya başlamıştı. 
Hepsi de ayrı ayrı Gavur Meh
medin boynuna sarılıyor, yüzün
den gözünden öpüyorlardı. Or
talık artık tamamile ağardığı için 
gerek içeri gelenlerin siması ve 
gerek mağazada bulunan kalpa
zanlık takımları tamamen görü
nüyordu. 

Gavur Mehmet, bütün arka
daşlarının kollari arasında huseli 
bir resmi geçit yaptıktan sonra 
ilk sorduğu sual şu oldu: 

- Eh, anlatın bakalım, Kara 
Yürek çetesinden kimleri ele 
ııeçirdiniz. 

Serteftiş Hüsnü. Ef. cevap 
verdi: 

- Buradaki Karadağlılardan 
başka Kara Yürek çetesinden 
bir tek adam bile ele geçme
miştir. 

Gavur Mehmet, birdenbire bir 
endişeye kapılarak bağardı: 

- Niçin? .. 
- Bunu biz de senin kadar 

merak ettik.. Ve Karadağlılardan 
sorduk... Meğer, tuhaf bir tezat 
olmuş .. O müthiş iştialden evvel, 
yüzü gözü kan içinde bir Kara
dağlı, tepeden koşa koşa inmiş .. 
Onlara bir şeyler söylemiş .. Çete 
efradı, yavaş yavaş tepeye tır
manmışlar. Bir köşede toplan
mışlar. Fakat tam o sırada, müt
hiş iştial vukubulmuş .. 

Tepede toplanan Kara Yiirek 
çetesi efradile siperlerdeki Kara
dağlılar, tamamile havaya uçmuş. 
Epeyce aradık, taradık .. Bunların 
kollarından, bacaklarından kop
muş kafalarından başka bir şey 
bulamadık. 

Gavur Mehmet, içinden kay
nıyan meserreti güç zaptetti. 
Maamafib, yine kendini tutamı
yarak, sadece : 

- Yaaa? .• 
Dedi. 
Deli Kerim Efendi sordu : 
- Et timdi sen söyle bakalım 

Gavur Mehmet.. O patırtıda, 
ıen nerede idin.. Buraya nasıl 

girdin. 
Arşak, az kalsan daha evvel 

cevap verecekti. Ve, Gavur Meh-
medin düşüncelerini altüst ede
cekti. Givur Mehmet, yanında 
duraiı Arfağm usulcacık ayağına 
bastıktan sonra : 

- Hele sonra konuşuruz .• 
Şimdilik işlerimize bakalım. 

Demekle iktifa etti. 

* Beşiktaş Kumandanı Hasan 
Bey, toprağın kazılması için tabur 
ağasına emir verdikten sonra, 
derhal ahna binmiş.. Şifahen 
izahat vermek için atını dörtnala 
sürerek saraya gitmişti. Fakat 
giderken, kazılma neticesinde ne 
zuhur ederse acele kendisine 
bildirilmesini de orada kalanlara 
ııkı sıkı tenbih etmişti. 

Saraydan doğruca Beşiktaş 

karakoluna dönen ve sabaha ka
dar sabırsızlıkla haber Bekliyen 
Hasan Bey, Gavur Mehmedin 
aai olarak mağaradan çıkarıldığı
nı haber alınca pek çok sevinmiş .• 
Derhal karakola gelmesi için 
Gavur Mehmede haber gönder
mişti. 

Gavur Mehmet: Beşiktaş ka
rakoluna geldiği zaman Hasan 
Bey tarafından büyük bir mem
nuniyetle karşılandı ... Hasan Bey, 
okuyup yazması olmamasına rağ
men zeki bir adamdı. Gavur 
Mehmedin yaptığı işleri tamamen 
takdir ediyor.. Bir insan kudret 
ve cür' etinin fevkine çıkan bu 
fedakarlıktan dolayı şimdi Gavur 
Mehmede büyük bir kıymet ve
riyordu. Netekim taşocaklarından 
saraya avdetinde, onun fedakar
lığını bizzat hünkara da anlat-
mış: 

( Arkası var ) 

SON POSTA 

Değerli bir memursunz aldı
ğınız para yaptığınız işe nisbetle 
çok azdır. Size bir iyilik yapmak 
istiyorum .. 

- Lutufkirsınız Müdür Bey .• 
- Hakkınz azizim, daha fazla 

para veren bir yer bulr:ıanız için 
bugünden itibaren sizi müesse
semden çıkarıyorum. 

- 1 il .-r ::C!I ........ 

( MEKTEP iŞLER.!_) 

Muallim Mektebi
ne Leyli Meccani 
Nasıl Girilir 
Müsabakalar 
9 Eylülde Açılacaktır 

Bu sene muallim mektepleri
mn dördüncü, beşinci ve altıncı 
sınıflarına müsabaka ile leyli mec-
cani talebe alınacaktır. Müsaba
kalar 9 eylulde muallim mektep
lerinde, muallim mektebi bulun· 
mıyan vilayetlerde maarif idare-
lerinde veya ortamekteplerde bir 
komisyon huzurunda tahriri ola-
rak yapılacaktır. Muallim mekte• 
bine leyli meccani girmek isti-
yorsanız bu makamlara müracaat 
ediniz. 

Muallim mekteplerine girmek için 
fU fartlar1 haiz olmak lazımdır. Türk 
olmak. 15-20 ya, araımda olmak. 
Ortamektep mezunu veya Lise ıımf
lan talebesinden olmak. Pepeme 
kekeme, kör, sağır, t•fı, topal, çolak 
ve kambur olmamak. Trahum verem 
gibi hastalıgı olmamak. 

Her Muallim mektebi için bir 
mıntaka tesbit olunmu4tur. Muallim 
mekteplerine ancak kendi mıntaka
larından talebe alınır. Mıntakalar ıun-
lardır: Adana Erkek ve Kız Muallim 
mektepleri için: 

Elaziz, Malatya, Kayseri, Sıvaıı, 
Seyhan, Ayıntap, Diyarıbekir, Mardin, 
Maraş, Siirt, İçel, Urfa. Balıkesir Er
kek Muallim mektebi için: Aydın, 
Balıkesir, Bilecik, Buna, Denizli, Kü
tahya, Manisa, Muğla. Bursa Kız 
Muallim mektebi için: Balıkesir, Bolu, 
Bursa, Bilecik, Kütahya. Edirne Er-
kek, Kız Muallim mektepleri için: 
Edirne, Kırklareli, Tekirdağ. Erzurum 
Erkek Muallim mektepleri için: Beya-

zıt, Erz urum, Erzincan, Kars, Muş, 
Van. İstanbul Erkek Muallim mek
tebi içini Bolu, İrtanbul, Kocaeli, 
Kastamonu, Zonguldak, Sinop. 

İstanbul Kız Muallim mektebi için: 
İstanbul, Giresun, Ordu, Sinop, Zon
guldak, Samsun, Amasya, Kastamo
nu, Tokat, Çoruh, Erzurum, Beyazıt, 
Erzincan, Gümüşhane. Kara, Trabzon. 
İzmir Erkek Muallim mektebi için: 
Antalya, Burdur, İsparta, İzmir, De
nizli, Manisa, Muğla. Konya Erkek 
Muallim mektebi için: Afyonkara
hisar, Çankırı, Eskitehir, Konya, 
Niğde. Konya Kız Muallim mektebi 
için: Ankara, Afyonkarahisar, Çan
kırı, Çorum, Eskişehir, Konya, Nitde 
Kır,ehir, Yozgat. 

Sıvas Erkek Muallim mektebi ıçın: 
Amasya, Ankara. Kırşehir. Çorum, 
Samsun, Sıvas, Tokat, Yozgat. Trab
zon Erkek Muallim mektebi için : 
Gireson, Ordu, Gümüşhane, Çoruh. 

İkmalli talebe müsabakalara 
ahnmaz. 

Muallim mekteplerinin talebe kad
rosu tahdit edilmit bulunduğundan 
kazananlardan hepsinin kabulü müm
kün o)mıyacak ve kazananlar kad-
roların müsaadesi nisbetinde ve de
rece sırasile mmtakalarında bulun
dukları Muallim mekteplerine yerleş-
tirilecektir. 

Meklepçl 
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BtKAYI 
Bu Sütunda Hergün 

Yazan : N. ..S. 1 

OTELDE UY ANIŞ! 
Yarım saat evvel lstanbula 

ayak basan Cemal Kazım, arka
sında bavullarını taşıyan bir ha
malla otelin haline girdiği zaman 
kendisini karşılamıya kimse koş
madı. Kimse ona dikkat bile et
medi, ne otel sahibi gelip: "Hoı 
geldiniz,, diye hürmet ve itibar 
gösterdi, hatta ne bir tek garson 
hamalın elinden bavullarını almı· 
ya koştu. 

Ortalıkta büyük bir hareket 
ve faaliyet vardı, ve hcrkeı ken
di havasında idi. Uzun boylu, 
geniş omuzlu. bir adamın etrahni 
çeviren büyük bir kalabalıktan 
çıkan neş'eli sesler, kahkahalar 
birbirine karışıyordu. 

Cemal Kazım bu garip sahne· 
nin aktörlerinden birine sokuldu: 

- Affedersiniz beyim, dedi, 
burada bir oda kiralamak için 
kiminle görüşmek laz!mdır? 

Beriki güldü: 
- Oh beyefendi, bu anda, 

bu sırada kimsenin sizinle meş
gul olmasına imkan olduğunu 
tevehhüm ediyorsanız, acırım 
halinize! 

Düşünlin bir kere, fU gördil
ğünüz zat, meşhur sinema aktörü 
Güstav Frölih tir. 

- Öyle mi? 
- Ta kendisi t 
- Kendisini görmüş olmakla 

bahtiyarım. Mütemadiyen bahsin 
ititmek tecessüsümü tahrik etmişti! 

- Kendisi Şimdi Almanyanın 
en büyük filim kumpanyalanndan 
birisin dedir. Bir filim çevirmek 
üzere bir haftadır lstanbulluların 
ar asına karıştı. Her gün bu saatte 
burada perestişkirlarını kabul 
ediyor, arzu edenlerin getirdikleri 
kendi resimlerini imzalıyor onlarla 
konuşuyor .. . 

- Ala ... Pekala ... Fakat ben 
yerleşmek ve biraz dinlenmek için 
bir oda iıtiyecektim de ... 

Bu sırada Güstav Frölih mu
havere esnasında isminin geçtiğini 
işitmiş, yanında bulunanlardan 
birine sormuştu, meselenin ne 
olduğunu anlayınca etrafını çevi
ren kalabalığın arasından garson
lara seslendi: 

- Efendiler biraz beni bıra
karak başka müşterilerinize de 
baksanız olmaz mı? 

Cemal Kazım aktöre yaklaştı, 
çok güzel Almanca biliyordu 
Almanca olarak: 

- Alakanıza çok teşekkür 
ederim dedi, ve ilave etti: 

- Sizi tanımış olmakla bah
tiyarım. Qıyabi bir muhabbet
karınızım. ismim Cemal Kazım
dır, mühendisim, vaktim Ana
dolu içerlerinde demiryolu yap
makla geçer! 

- Ne diyorsunuz, cidden 
eğlenceli ve faydalı bir meslek! 

- Faydalı olduğunu zanne
derim. Fakat sizinki kadar 
eğlenceli olmadığı muhakkakbr. 
Zira vaktimiz böyle kadınlar ara
sında değil, dağ tepelerinde ge
çer. Bakınız bu dakidada bile 
bir tetkik seyahatinden dönmüı 
bulunuyorum. Yollarda bir hayli 
yoruldum. Şöyle dinlenebilecek 
bir yatak gösterecek olana epi 
dua edebilecek bir haldeydim. 

- Derhal mi?. 
- Niyetim yemekten sonraf 
Fakat mühendis bu cümleyi 

söylerken bu beynelmilel şöhreti 
haiz olan adamı biraz daha ya
kından tetkik etmek havesine 
kapıldı ve ilave etti: 

- Yalnız mademki sizinle ta
nışmak fırsatını buldum, bu ye
meği de birlikte yemek isterdim. 

- Hay hay. Memnuniyetle! 
lf-

A \<.tör sofrasında mühendis 
için bir yer hazırlatmıştı. Ye
mekten kalkarken Cemal Kazım: 

1 - Sabahlev;n filim çevirmeye 

gideceğiniz zaman size refakat 
etmek isterdim! dedi. 

- Ooo, maalesef yarın Viyanaya 
hareket ediyorum! lstanbulda it
lerim bitmiştir. 

- Ya, vah vah, ne büyük 
kayıp ... O halde yarın hareketi• 
nizden evvel sizi selimlama11 
ümit edebilirim. 

- Maalesef bu da mümkün 
olamıyacak, 2İra trenim saat se .. 
kizde hareket ediyor. 

-Ne ehemmiyeti var. kalkanın. 
- Vazgeçin camm t 
- ~ebep? 
- insan pek mecbur olma .. 

dıkça otelde kendisini uyandırt ... 
mamalıdır. 

- Neden? 
- Çünkü otellerde insan u• 

yandırmasmı hiç bilmezler. 
- Oo, ben de aksine kani

imdir. Bilakis otellerde insanı 
uyandırmasını gayet iyi bilirler. 

- Uyandırmasını bilmezler 
demedim. Gelirler kapıya yumruk .. 
larla " güm güm ,, vururlar da 
vururlar. Halbu ki bu ıekilde 
uykudan göz açış benim asabıma 
bozuyor, bütün o giin zarfında 
adeta hasta oluyorum. 

- Biraz yavaş davranmalarını 
tenbih edersiniz olur biter •.. 

- Onu da yaptınız mı haliniz 
bütün bütün dumandır. Hızb 
ile yavaım ortasını bulamıyan bu 
adamlar, böyle bir tenbihten son .. 
ra kapınıza o kadar yavaı yavq 
dokunurlar ki duymanız gayri 
kabildir. O takdirde ise feliket 
daha büytiktllrJ ya randeviinlbli, 
ya treninizi, ya vapurunuzu ka• 
çınrsınızl 

- Hakkınız var... O halde 
sizi kim uyandıracak yarın sabah! 

- Yine garıonlarl 
- E siz istediğiniz ıekilde 

uyandırılmanın çaresini naaıl 
bulacaksınız! 

- O da benim sırrımdır. Hem 
saat ilerliyor. Siz arbk gidip U.. 
tirahat ediniz... lnıallah o bafka 
bir tesadüf bizi yine karşı kaşıya 
getirir, her halde yann sabah 
benin yüzümde• rahatsız olma• 
ymız.. gücenirim doğrusu •• .. 

Ertesi sabah Güstav Frölih 
oteldeki hesabını gördükten sonra 
kendisini trene yetiştirecek olan 
otomobiline doğru yürürken, mil• 
hendis Cemal Kazımın kendisine 
yaklaştığını gördü: 

- O, dedi, bakın bütün ri .. 
calarıma rağmen yine rahatsız 
oldunuz, kendinizi uyandarttınızf 

- Ben ricalarınızı kabul et• 
tim, fakat, tenbih etmediğim hal .. 
de beni uyandırdılar... Hem de 
nasıl bir bilseniz! derin bir uy .. 
kuya dalmıştım, kapıyı yıkar gibi 
yumruklamıya başlamazlar mı? 
Otelde yangın çıktı san .. 
dım. Yataktan nasil fırladı .. 
ğımı bilmiyorum. Her halde 
bir yanlışlık sayesinde sizin elinizi 

sıkmak saadetine kavuımuş oldum. 
Aktör birkaç aaniye düşündü 

ve sordu: 
- Odanızın numarası kaçtır? 
- On iki.. 
- Güzel.. O halde ayrılma-

dan evvel size sımmı tevdi et
mek isterim. ileride belki sizin de 
işinize yarayabilir. Hem erken, 
hem de sükunetle uyandırılmak 
isterseniz benim gibi yapınız: 
Garsona yanınızdaki odanın ka· 
pısını vurmasını tenbih ediniz .. 

- Teşekkür ederim. Fakat 
neye hana odamın numarasını 
sordunuz? 

- A, anlamadınız mı.. Ben
de on üç numaradaydım da ..• 
Neyse, trenimin vakti gidi .. Be
yefendi.. Allahaısmarladık .. Sizinle 
tanışmış olduğuma bahtiyarım. 
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İst nbul ve Trakya Şeker Fabrikaları Türk Anonim Şirketinden~ 
Fabrikamızda çıkarılmağa başlanan yeni sene mahsulü toz ve kesme ıekerler 29 Temınuz tarihinden itibaren bin kilodan az 
olmamak üzere her istiyene sahlmaktadır. Fiatlarımız eskisi gibidir. Yani ııtanbul'da Sirkeci istasyonunda veya depolanmızda 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. fstanbul haricindeki yerlerden yapılacak 
siparişler bede:in yüzde yirmisi peıin 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 
sigorta ettirilir. Sipariı bedelinin tamamını gönderenler için sigorta ihtiyari olduğu gibi en az beş vagon sipariş 
ederek bedelinin tamamını peıin ödeyenler vagon başına beş lira tenzilattan istifade ederler. 

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

1 lstanbul Belediyesi ilinlar1 

Divanyolunda Kara Mustafa Paşa medresesi: Teminat 31,5 lira 
Cağaloğlunda Hasan Paşa medresesi aralık mahalli: Teminat 2 Jira 
Zeyrekte Saliha Sultan Mektebi binası: Teminat 10 lira 
Kantarcılarda Kepenekçi Sinan Medresesi l 2 No. odası: Teminat 1 ,5 lira 
Galatada 258 No. Dükkan: Teminat 7,5 lira 
Arnavut Köyünde 511 No. hane: Teminat 8,5 lira 
Kadıköyde Zühtü Paşa Mektebi: Teminat 4,5 lira 
Kapalıçarşıda 50, 52, 54 No. Dükkan: Teminat 6 lira 

Yukarda yazılı mahaller kiraya verilmek üzere açık müzayedeye 
konulmuştur. Talip olanlar seraiti anlamak üzere Levazım Müdür
lüğüne, müzayedeye girmek için de teminat makbuz veya mektubu 
ile 24/8/933 perşembe günü saat on beşe lqldar Daimi Encümene 
müracaat etmelidirler. "3788" 

iLAN 
H ali tasfiyede bulunan Şükrü zade 

Rükrü ve Onas o 'PJu . avn ve Todori 
~fendilcr, ~Jrketine ait olup .. \zapknpı
sında köprü bnsında 2 1\ o.lı Se~Tisefain 

deposu denmekle mııruf kereste deposun 
dn mevcut 4:; metre mikabı kereste ile 
70 ton demir, yazıhane, ma a, sandnlya, 
kasa ve sair eşya 26 Ağustos 933 snnt 
13 ten itibaren 29-8-933 saat 16 yaka
dar aleni arttırma ile satılacaktır. Talip 
olanlann mahalli mezkfırdn iebati vücut 
eylemeleri ilan olunur. 

Ta1fiye memurlan 
Hüaeyln AY1ll, ve Sıddık Saml 

KCE 
~U~GUN 
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1 
il 
D 
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e~R.~LAR.' 

oLS . , , .. 
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lstanbul Evkaf Müdüriyeti ilanları 
Kıymeti mu
hammenesi 
Lira K. 
1071 00 

156 00 

550 00 

1036 49 

225 00 

Tapu kaydı mucibince 714 arşın miktannda bulunan 
Y edikulede Fatih Sultan Mehmet mahallesinde Orta 
sokakta ve yeni 17, 19 No. Jı maklup bir kıt'a arsa
nın tamamı. 

Tahminen 78 arşın miktarında bulunan Beyoğlunda 
Hüseyinağa mahnllesinde Bilecik sokağında 29 No. Iı 
hane arsasının tamamı. 
Tahminen 110 arşın miL1:arında bulunan Gedikpaşada 
Divanıali mahallesinde İhsaniye sokağında eski 4 yeni 
6 No. lı arsanın tamamı. 
Rüstempaşa mahallesinde Tomrukçıkmazı sokağında 
eski 21 yeni 16 No. lı ahşap bir bap hanenin tnmamı. 
Tahminen 150 arşın miktarında bulunan Kesmekaya
da Hamamimuhiddin mahallesinde Kesmekaya cadde-
sinde eski 55,59 yeni 65 No. h bir kıt'a arsanın 
tamamı. 

Tamamları mahlul olan yukarda ya7.llı emlaklar sahlmak üzere 
yirmi gün müddetle ilana konmuştur. İhalesi Eylülün 6 ıncı Çar· 
şamba günü saat 15 tedir. Taliplerin pey akçelerile beraber Çem
berJitaşta lstanbul Evkaf Müdüriyetinde Mahlulat Kalemine müra
caatları. "4 l 71,, 

İnhisarlar Umum Müdürlüğünden: 
Diyarıbekir fabrikasındaki kapalı zarfla talibi çıkmıyan Han

gar, dı\ar ve tel kafes inşaatı aleni pazarlıkla yaptınlacaktır. 
Taliplerin keşifname ve şartname ve projeyi gördükten sonra 

münakasaya iştirak etmek üıere 0o 7,5 teminatlannı hamilen 
25-9-933 pazartesi günü saat 15 Galatada Alım, Sabm Komisyo· 
nuna müracaatları. "4286,, 

Haydarpaşa Emrazı İstilaiye 
Hastahanesi Baş Tabipliğinden: 

Hastahanemiz için alınacak süt ve yoğurt hakkında yapılan 
açık münakasada verilen fiatla.r fazla görüldüğünden bir hafta 
müddetle tekrar münakasaya kotıulmuştur. Münakasa 29 Ağustos 
933 Salı günü saat 14 te Galatada Kara Mustafa Paşa sokağmda 
İstanbul Limanı sahil sıhhiye merkezinde yapılacağından taliplerin 
hastahane idaresiyle mezkur merkez Levazım memurluğuna miira-
caatları. "4258,, 

İnhisarlar Umum Müdürlüğünden: 
Takassız ve bedelleri dövizle ödenmek üzere pazarlıkla "200,, 

adet matbaa yaldız bobin satın alınacaktır. Taliplerin numune ve 
şartnameyi gördükten sonra pazarlığa iştirak etmek üzere 0 o 7 ,5 
teminatlannı hamilen 4-9-933 pazartesi günü saat 15 te Galatada 
Alım, Sabm Komisyonuna müracaatları. "4255., 

Deniz Yolları işletmesi 
ACENTAL:ARI : 

arakö;) - Koprübaşı Tel. 42362 
• irkeci Mühürdar zade han 

T elefon : 22740 

KARADENİZ POST ASI 

GÜL CEMAL 
vapuru 23 Ağustos Çarşamba 
günü saat 18 de Galata nhb
mmdan kalkar. "4252,, 

SADIKZADE BiRADERLER 
VAPURLARI 

KARADENiZ Postası 

Dumla Pınar 
vapuru 

24 Ar, ı to l 'er embe guuu nııt 
1 de ~ırk cı rıhtımından hnrcketJe 
Zonguhlnk İnebolu, S am un, Ordu 
( ·ire un. Trabzon ve Hize liman
lnrınn azimet ve avdet ede · ktir. 

Fazla tafsilat için Sirkeci Mey
menet Hanı altında acentahp mü
racaat. 'feld,m : 22134. 

~-------· (6576) 
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iPEKiS ATÖLYESİ MAMULATI RADYOLIN . 
• 
1 peki ş'in emsalsiz kumaşları ile 
yapılan hüsün ve san' at harikaları 

3 parçadan ibaret 
işlemeli kadın çama· 

şırlal'I, pijamalar: 

18 Liradan itibaren 

En son Paris modelle=-1 
Uzerine kimonolar 

Yemek, s•lon, ••lalı 
11• gtızı odaları için 
lşl11meli perd•ler 

20 Liradan 
Y•stıklcr 

4,5 Liradan 
ltl6aren 

. 

14 gaşına kadar 
çocuk elbiseleri 

325 Kuruştan 
itiburen 

ıi~ ,, 
Clbaz takımları, eşarplar, mendiller, ı 

çay takımları ve saire 

İPEK İŞ AT ÖL VE Si : Beyoğlu İstiklal caddesi 
İ PEKİ$ mağazası. yanında 

[ 1 P EK 1 Ş mağazalarında atölyede mamul esya satıldığı gibi sipariş dahi kabul edilir] 
- ................................................................. ~~US) .---

İnhisarlar Umum Müdürlüğünden: 
Nev'i Mıktan 
ince Teneke 40 Sandık. 
Siklop Çenberl 8000 Kilo 
Nev'i ve mıktarları yukarıda yazılı malzeme pazarlıkla satın 

alınacakhr. Taliplerin Nümune ve şartnameleri srördükten sonra 
pazarlığa iştirak etmek üzere % 7,5 teminatlarını hamilen 2/9/933 
Cumartesi günü saat 16 da Galatada Alım1 Satım komisyonuna 
müracaatları. "4254,, . 

AD il 

1 PETROL NiZAM 
- -- Saçları kuvvetlen

dirir. Dökülme.si
ni keser. Kepek
leri öldürür. Başı 
temizler. Günde 
bir defa frik r'OD 

yapınız. .>80) 

BiR 
KARAR 

Tıraş bıçaklarına mevzu "R A D 1 U M ,, markasının ve gene tıraş bıçaklarına mevzu 
" O T,, marka şekil ve renginin Berlinde Vaki ~oth • Buchner şirketine 
aidiyeti Radi m Lamba T icareth nesinin Radium ma k~ ::::•n ı fuzulen tesçil ettirmiş 
olduğu hakkında liye m hkeme i birinci ceza dairesince verilen kararın temyiz 
m hkemesi ceza heyeti umumiyesi tarafından tasdik edilmiş bulunduğunu muhterem 
müşterilerimize arzeylerim. B ayiler den bu baptaki hUkUm suretini g ö r m ek arzu 
ed nler Galata'da KUrkçübaşı Hanında 4 numaradaki şataş bürom uza [müracaat 
edebilirler. (6568) 

~,, .) . . " . . PiYER PIRiMYAN 

Dişleri temizler, 
Bütün hastalık 

Mikroplarını öldürür 
Dişlere uzun bir hagal 
temin eder, 

Korkmayınız! 

Türk Maarif Cemiyeti Müesseseleri 
1 - Bursa Kız Lisesi : Leyli ve neharidir. Seçilmiı 

talim hey'etine Amerikadan getirilen terbiye mütehassısı ilave 
edilmiştir. Yabancı lisanların öğretilmesine ehemmiyet verilir, 
ücretlerde mühim tenzilat yapılmıştır. 

2 - Ankara Mektebi : Ana, İlk ve Orta kısımları 
vardır. Tedris hey'eti arasında terbiye mütehassısı Miss Parker 
vardır. İngilizce dilinin öğretilmesine ~lışacaktır. 

3 - Eskişehir Yatı ilk Mektebi : Leyli ve 
neharidir. Güzide bir talim hey'eti tarafından idare .,ediliyor. 
Ücretlerde tenzilat yapılmıştır. 

4 - lstanbul Talebe Yurdu: Yalnız yüksek 
mektep ve üniversite talebesine mahsustur. Cüz'i bir ücret alınır. 

5 - İzmir, Çorum, Adana, Konya Talebe 
Yurtları: Lise ve Ortamektep talebelerine mahıustur. 

Türk Maarif Cemiyetinin yukardaki müesseselerine girmek 
istiyenler müessese müdürlüğüne veya Cemiyet ıubelerine müracaat 
ederek daha fazla izahat isteyebilirler. 

" ............ - ...... - ...... --.... - .. (4121) -~ 

ÇiFTLiK PARKINDA~ ... 
Bu akf•m : Beateklr Tamburi 

Salihattin B. Gecesi 
Parkın mevcut saz heyetine memleketimizin en maruf musikitinu ve 
~ .. - ...... bestekarları !atfen iştirak buyuracaklardır. 41a (6599) __ 

~ .... -~_ .. ___ .. , j let. 8•flncı icra memurlu-
oundan: ~lahruz olup paraya çevril

mesi mukarrer terzihane ma ·ası, aynası Bahçe-Birahane 
• 

T 
en güzel yeri 

uş 

E iyi yeme er 

l 
Her nevi rakı mezelerle 

_ Her akşam rAuzik 

ve dolapları 2S-8-D33 tarihine mü adif 
Pazartesi günü saat 12 den itibaren 

f\,;prii La ... ında Valdelınuında terzi .:\iko 

efendi cliikktlnmda aatılacoğmdnn talip

lerin müracaatları ilfm olunur. (GGlO) 

Son Po stP Matbaası 

Sahibi: Ali Ekrem 

Neşriyat Müdürü: Hdil Lutfi 


