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iş Zannedildiğinden Mühim! 
~~~~~---~~~~- --~~~~~~~~~~-

Memleket Haricinde Bulunan Ticaret Mümessillerimiz Takas Muame· 
lesinin ihracatımız üzerinde menfi Tesir Yapbğını Bildirdiler 

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

Vekalet lzmir' de Bazı işler Üzerinde 
·Tetkikat Yaptırmaya Başladı 

lktııat Vekaletinden gele~ ini bir telgraf emri 
ite ihracat ve ithalit itlennde yapılmakta olan 
takas muamelesine nihayet verilmesi piyasa üzerin
de mühim dedikodular uyandırdı. Fakat bu emrin 

larda takaa işinin hariçde ticaretimize ve ibraca
bmıza yapbğı derin menfi teairlerden bahaedilmek
tedir. T esbit edilen vaziyet ıudur: 

Her hangi bir ihracat taciri, ihracat vaikumı 
ytızde 8-21 arasında bir primle herhangi bir idha
lit tacirine satbktan sonra malım hariç piyasada 

ne sebeple verildiği beniz kat'iyetle anlaşılmadı. 
Dün lstanbul gtımrükleri baş müdnrn Seyfi 

Beyi görerek malOmat istedik. Fakat öğrendiğimiz 
ıey verdiğimiz haberi . teyit ede~. iki cümleye mun
basır kaldı. Seyfi Beyın söyledıgı şudur: 

zararına satmakta beia görmemekte ve bu zararını 
aldığı primin bir miktarile kapatmaktadır. 

Bu ıekilde ucuz Tlir malı alan ecnebi firmalar 
bir miiddet sonra ayni Tiirk malının daha ucuza 
sabldığını görünce şaşırmıılardır. Bu nziyet hariçte 
Tlirk malına kartı bir tereddlit ve intizar laavuı 

_ " 21 Apstoı 933 tarihinden itibaren taku 
heyetleri lAğvedilmiftir. Keyfiyet bize bildirildi ve 
taku muamelelerini durdurduk. Takas işini değiıti
rir mahiyette bir kararname çıktığını haber aldık. 
Fakat kararname henüz gelmedi,, 

yaratmış ve alıcı firmalar bu damgalı piyuadan 
korkmuflardır. 

Buglin ihraç edilmiş Ttırk mallanndan bir kısmı 
Avrupada depolarda Beklemektedir. Mühim Raporlar Geldi 

Son zamanlarda Avrupadaki ticaret mümessil
liklerimizle, Türk ticaret odalanndan alakadar ma
kamlara bazı mühim raporlar gelmiıtir. Bu rapor-

Buna Mukabil Ne oluyor 
Buna mukabil bu mallan ihraç eden tacirler 

( Devamı 8 inci aayfada ) 

Beklenen Fırtına Gecikti 
Gayrimübadiller, Cemiyet Reisine Ayda 250 

Lira Maaş Verilmesi!'e itiraz Ediyor 

Başvekile Bir Muhtara Gönderilecek 
GaYrf müba

diller cemiyeti 
dün Halkevinde 
senelik kongre
sini aktedecekti. 
Ve bu kongre
nin çok şiddetli 
münakaşalar ile 
geçeceği tahmin 
ediliyordu. Fa
kat ekseriyet 
temin edilemedi 
ve içtimaın 7 
Eylül salı günü 
yapılmasına ka
rar verildi. me-
selenin iki cep
hesi vardır: 

Bu cepheler
den birisi gayri
mübadillere yapı .. 
lan para tevzia-
bnm sızıltılan mu
cıp olması, ve Gagrimübotlillt1rtlt1n 6ir •rap.. 

nihayetinin ne vakit 
anlaşılamamasıdır. 

alınacağının DUf olacakbr. Kendisinin gayri
milbadil sıfatile biltün matlôbu

İkinci cephe ise gayrimübadil
ler cemiyeti idare reisine ve aza-
dan bir kaçına maaş verilmekte 
olmasıdır. 

Söylenen şudur: 

" - Riyaset makamına getir
diğimiz arkadaşın, doğrudan doğ-

ruya değil, fakat zevcesi namına 
gayri mübadil sıfatiyle bütün 
alacağı 1800 lirahk bonodur. Bu 
1800 liralık bononun piyasa kıy
nıeti ise sadece 600 liradan iba
rettir. Halbuki bu arkadaşa biz 
gayri müdadiller işini halletmesi 
İçin ayda 250 lira maaş veriyoruz. 

b· Neticeyi hesap edebilirsiniz: 
~Yaset makamında bulunan bir 
~.t bu yeri bir sene devam ede· 
....._. IDaaf olarak (3000) lira al· 

nun (600) liradan ibaret olmasına 
rağmeni 

" Fikrimize göre gayrimllbadll
ler cemiyetinin idare heyetine 
seçilecek zatlara tek santim bile 
maaı verilmemelidir ve bu vazi
feyi fahriyen yapacak olan, hatta 
yapmakta olan birçok arkadaşla
rımız mevcuttur." 

işte gayri111übadiller cemiyeti 
kongresinde kopması beklenen 
fırtınanın başlıca iki sebebi bun
lardan ibarettir. 

lıave edelim ki: Azac· a 1 ba
zıları Başvekil Paşaya takdim 
etmek üzere bir muhtıra hazırla
maktadırlar. Bu muhbrada cemi
yetin geçirdiği muhtelif safhalar 
delillere istinat edilerek anlatı

lacaktır • 

Türk Gençliği 
Ne Halde? 

Bir Ecnebi Göıile, Neydi 
Ne Olduk, Ne Olacağız 

Gazi'nin Eseri •• 
PaıU, 22 (A.A.) - Ecnebi mem

leketler •ençlilderi bakkaada bir 
anket yapmakta olan Tan pzeteai 
bugünkü makaleaiai Türk geaçlitine 
tahala etmittir. Makalenin ea esaslı 
fıkraaı ıudur : 

Türk 1rençliti heyeti umumiyeai 
itibarile mevcut mütkillere ratmen 
harekete geçmiye cesurane hazırdır. 
Gazinin ve onun etrafında bulunan 
gerek bedenen ve gerek ahlikan 
kuvvetli arkadaılannan arkamda 
saflar teşkil eden Türk gençliği 
onun .. Tiirkiye, Türklerindir" paro
laaına aadıkbr ve onu tatbik etmek
tedir. Bizzat Gazi de garplılaımak ba
kımından uzun müddet uyuklamıt 
olan bir mUleti idare etmekte oldu
ğunu biliyor ve bü~k a~amın yegine 
ihtirası halk aevgısidır ve istikbali 
temin etmek için her feyden evvel 
gençlite ,.Ovenmekte, ona dayan
maktadır. 

L----------------' 
lzmir 'den lstan-
bula Fazla Kur
naz BirGe11çGeldi 

Kemal BI. 

iz mir zabıtaaı diln İatanbula fazla 
kurnaz bir genç gönderdi. Bu gencin 
adı Kemal, ihtisası da iyi bir tah
kikçi olmakbr. Filhakika iddia edil
ditine göre Kemal Efendi maruf 
adamlann kimlerle temasta bulun
duklannı iyice öğrenir, aonra 0 
adamlar namına aahte mektup veya 
ıelim getirerek para dolandınrmıı. 
Dolandırılanlar araaında bazı yük
aek Maliye memurlanmız ile ~azete
cller de dahil olmak tartile bir hayll 
tanınmıı zevat vardır. Kemal Efendi 
mabkemeJ• verilecekü,. 

Plajlarda Neler Gördüm? 

Plajlarda Nasıl Tanışır 
Nasıl içki içerler? 

Şurada Bir Masa Baıında Rakı içen Çifti Tanıdınız Mıı 
Bir Vapurda Geldiler, Orada Tanııblar Ve Şimdi ... 

Plijın demir kapısından yeni 
bir grup giriyordu. Fakat blttlhı 
kabineler haddı istiabilerinden 
fazla dolmuıtu. Ellerinde mayo
larile soyunacak boı bir yer ara
yarak dolaşan iki genç kızın 

pqine iki favorili delikanlı dtiştU. 
Ben de onlann takibine bq

ladım. Gençlerden biri ötekineı 
- Haydi, sokul... Diyordu, 

ôteki çekiniyordu: 
( Devamı 9 uncu aayfada ) ., 

Esrarengiz Papasın Ne 
Olduğu Anlaşılamadı 

lzmir 22 (Huauai) - S6ke dajlannda fiipheli bir tarzda uo
laıan rahip kıyafetli bir adam yakalandığını bildirmiştim. Bu rahi
b~n ismi Ko~tantin. Çekoftur. Kendisi Petresburkta doğduğunu 
soyle~~ktedir. İddiasına. n~aran be~az bir Rus zabiti imiş. Tay
yarecılik, kapdanlık, artııtlık ve fotografcılık işlerinden anlıyormuş. 
Bu söyledikleri doğrumudur değil mi, bilinemez, fakat muhakkak 
olan nokta bu adamın umumi vaziyeti itibarile esrarengiz bir adam 
.o~duğudur. Seyahat maksadı kendisine sorulmuş ve yazmakta olduğu 
bır esere mevzu hazırladığını söylemiştir. 

. Bu adam! sihill~ri~iz~ bir kayıkla çıkmıttır. Hudut barid 
edıl~ek s~eti.le sahillerımıze geldiği anlaşılmaktadır. 

Dıger hır rıvayete nazaran da bu adamın ismi Deako imiş. ltal
yanların Palmo adasından geçerek bir kayıkla sahillerimize ya
naşm11. Bu adam Sökenin Samsun dağlanmn garp cephesindeki 
yamaçlannda, .. ipbu~u ile Saph arasında ıssız bir noktaya çıkmıt
Oradan Atkoye _gıtmek ilzere Atburgaz köyüne gelmif ve ora• 
da yakalanmışbr. Kendisi Aydın viliyetine teslim ediJmittir. 

Kara Cehennem 

... Kadın son bir necat ümidile 
bağınyordu : 

- Yapmayın .• Bana kıyma-
yın... Vallahi suç uzum. 

Bu acı ve ince feryadı, çorba
cının gür ve kalın sesi kesti • 

- Bre söyletmen şunu .•• 
Tezce soyun da, çukura sokun! 

Aseslerin bqin çeleri 

kadının omuzlarına kuvvetle sa
rıldı. Kadının üzerindeki örtil, 
altmdaki entari yırtıldı. Evveli 
yuvarlak ve dolgun iki omuz, 
sonra beyaz bir göğüs göründü .• " 

Atağısını yarın bati•· 
yacak olan " Kara Cehen• 
nem ,, tefrikamızda oku· 
ıunuz. 



[Ha11c,n s.,sı] 
Takas İşleri 
Durduruldu 

Evvelki gün bir emirle takas 
i§leri durduruldu. Ba lıuıolta 
halkımız diyor ki: 

Hüaeyin Bey ( Soğaneğa mahal
lem 35) 

- Benim anladığıma ıtsre takaa it
leri pek iyi i'İtmiyordu. Çünkil ihracat 
iflerile ithalat iflerini biribirine karı•
bnyordu. Fındık •e yahut afyoa ihraç 
eden bir adam kumaı ve yahut ma
kine itlerini bilmediği için taku 
bonolarını baıkalarına devretmek 
mecburiyetinde kalıyordu. Bu uaul 
kaldınlıraa her tüccar kendi ihtiaaaı 
aalıaaında çalıfmak imkiaıDJ bulur. 

• Nuri Bey ( Erenköy lata.yon cad-
desi 15 ) 

- Dün gümrüklere tmir verilmif 
taku itleri durdurulmuı. Guya taka• 
itleri yüzünden ban tüccarlar Avrupa 
pazarlannda mallannı ucuza aatmıya 
Ye bu yüzden de ihraç mallanmızın 

beynelmilel piyasada kıymetlerini 
llüşürmiye sebep oluyorlarmış. Bu 
gibi suiistimallere meydan verilmiye
cek yeni bir ıekil bulunmalıdır. .. 

Ali Rıza Bey ( Fminönü Balık
pazan 75) 

- T akaı yüzünden bazı yohuz
luklar olduğunu İfİttik. Vekilet buna 
mani olmak iatemi4tir. Yeni fekli 
görmeden bir şey söylemek mümkün 
değildir. 

24 .. 'iaatin 
Hadiseleri 

F criköyde oturan ıekiz 
yaşında Osman isminde bir çocuk 
Marilyan efendinin evinin önünde 
ateş yakarak oynamakta iken 
sıçnyan kıvılcımdan ev tamamen 
yanmııhr. 

'f Tufan isminde biri Meci-
diye köyünde Muis efendinin 
mandırasından bir güğüm süt 
çalarak kaçarken yakalanmıştır. 

'f Evvelisi gece Beyoğlunda 
ve Küçükpazarda yapılan arama 
neticesinde birçok kimselerin 
ü:ıerlerinde taşınması memnu ta
bancalar, kama bıçak ve saire 
bulunarak müsadere edilmif sa· 
bipleri de mahkemeye verilmiş

lerdir. 

Yeni Doktorlarımız 
Muş HükUmet Tababetine 

tayin edilen Fahir Ali, Poehof 
tababetine tayin edilen Nedim 
Galip Beyler diin mahalli memu
riyetlerine hareket etmişlerdir. 

Marsilyada Veba Çıktı 
Marsilya'da yeniden üç Veba 

vakası daha zuhur ettiğinden 
muvaredatına muaycnei bbhiye 
tedbiri konulmuıtur. 

-- ----

SON POSTA 

• 1 A 

Ecza Depoları Araştırıldı 
Perakende iliç Satan Üç Müessese 

içinde Cürmümeşhut Yapıldı 
Eczacılarla, ceza depo ıahipleri araıında epeyce 

zamandan beri sürüp gitmekte olan ihtilif dün 
bek1enmiycn bir netice verdi. Meselenin esası 
malum: 

diıe töyle olmuştur. Tebdili kıyafet eden ııhhat 
memurları refakatıarında polis memurlan olduğu 
halde latanbul' da iki, Kadıköyde bir depoya git
mişlerdir. Depoya giren memurlar münasip bir 
lisanla perakende iliç istemişler, ilicı alır almaz 
bir öksürük işareti ile polisleri içeri davet etmişler
dir. Bunun üzerine derhal zabıt tutulmuştur. Bu 
mesele hakkında Sıhhat Müdürü Ali Rıza Bey bir 
muharririmize ıunlan söylemiştir: 

Eaacılar, eaa depolarının perakende ilaç sat
mamaJanm iıtemektedirler. Sebebi de ıudur: 
Ecza depolan perakende ilaç ubnca, eczacılar İf 
yapamamakta ve · bu yüzden bazı eczaneler kapan
maktadır. Sıhhat Müdürlüğü depoların perakende 
ilaç abnalanna meydan vermemiye karar vermişti. 
Kaçak ilaç satan depolardan bazıJan gizliden giz
liye yapılan tahkikatla tesbit cdilmit ve dün üç 
büyfik depo basılmış ve zabıtlar tutulmuştur. Ha-

" Bu depolann isimlerini Vekilete bildiri
yoruz. Vekaletin vereceği emre göre hareket ede
ceğiz. Her halde depoculann perakende iliç aat· 
malarına meydan vermemiye çalışacağız. ,, 

Spor Hareketleri 
ltalyadan Güreşçi

ler Geliyor 
Rus Güreş Ve Futbol 

Takımı Da Gelecek 
Türk giireşçilerile bir müsa

baka yapmak için eylfıl ortala
nnda İtalyadan bir güreş takımı 
gelecektir. Türk güreşçiler de 
teşrinievvelde merkezi Avrupaya 
gidec ekJerdir. 

Türk sporcularına iadeiziyaret 
etmek üz.ere şu birkaç ay içinde 
bir Rus güreş ve futbol takımı 
gelecektir. 
• 

ispirtosuz 
Bir içki 

Halkalı ziraat mektebi geçen 
sene hususi bir teamülle yaş 

üzümden fira yapmıfb. Şırada 

hiç alkol yoktu. Y eıil Hilal Ce
miyeti bu tıranın balolarda ziya
fetlerde sürümünü temin ede
cektir. 

Yeni Paralarm Şekli _ 
Yeni basılacak gümüş, nikel 

ve bronz paraların şekillerinin 

tesbiti için açılacak müsabaka 

imtihanı ıeraitini Güzel San'atler 
Akademisi tespit edecektir. 

Bağe1lar Cemiyet Kuruyorlar 
İstanbul ve mülhak kazalar

daki bağcılar bir cemiyet kur-

mıya karar vermişler ve vilayete 
müracaat etmişlerdir. 

----~--

Garip Bir 
Hadise 

DUn Beyoğlunda ganp bir 
hadise olmuştur. 

M. Maryo isminde bir zat 
Beyoğlundan otomobille geçerken 
otomobilinin Uistiği patlamıştır. 

M. Maryo otomobilini burada 
bırakarak lastiği tamir etmeğe 
gitmiıtir. Bu esnada 5 ve 8 ya· 
şmda iki çocuk otomobile gir
mişler ve otomobili kurcalamıya 

başlamışlardır. Bu anda otomobil 
birdenbire hareket etmit ve 500 
metre ilerde bir duvara çarparak 
durmuştur. Otomobilin ön kısmı 
harap olmuştur. Afacanlara bir 
ıey olmamıştır. 

Belediye Tramvay Şirketinden 
Para Aldı 

Belediye hal yapbrmak için 
Tramvay Şirketinden yüzde alb 
faizle 200 bin lira borç almıştır. 

Tayyare Pulları 
Posta ve Telgraf Umum Mü

dürlüğü tayyare postalarında 
kullanılmak üzere yeni pullar 
bastırmıya karar vermiştir. 

İhracatımız Azaldı 
Noksan 750,166 

Liradır 
istatistik umum müdüriyetinin 

neşrettiği bir istatistiğe göre 
Ağustos ayının ilk on beş gü
nünde 3, 104,823 liralık ithalat 
ve 2,354,657 liralık ihracat ya
pılmıştır. lbracatımız 750,166 lira 
noksandır. 

1 

cumhuriyet Bayramı 

Maarif Madalyaları 
Yapıldı 

Bayramda 200 Bin Ma
dalya Dağıblacak 

Maarif Vekaleti Cümhuriyet 
bayramında dağıtılmak üzere 200 
bin maarif madalyası bastırmıya 
karar vermiştir. Vekilet Darp
haneye şimdilik yüz bin madalya 
ısmarlamıştır. Madalyalar bronz
dan olacak ve bir tarafında Gazi 
Hı:. nin portresi, diğer tarafında 

da (Türkiye Cümhuriyeti • 1923-
1933 ) ibaresi bulunacaktır. 

Bir Otomobil 
Yandı 

Şoför İhsan Ef. Be yoğlunda 
Y eniç.arıı garajında otomobilini 
temizlerken motör tutuımut ve 
otomobil kısmen yandıiı halde 
söndürülmüştür. 

Zahire Borsasında 
Dün Anadoludan 29 vagon ve 

1112 çuval buğday gelmiştir. Pi-
yasaya Eskişehirden yeni mah
sul gelmekte ve iyi malların ok

kası beş kuruş yirmi beş paradan 
muamele görmektedir. Buğday 

fiatı şu birkaç gün içinde on pa
ra kadar düşmüştür. Merkezi Av
rupada ve bilhassa Tuna havali
ıinde bu sene buiday mahsulll 
bol olmuştur. Buna mukabil Ame-
rika, Avustralya ve Arjantin'de 
mahsul pek azdır. Afyon ve tif
tik piyasası durgundur. 

Ağustos 23 

[ Gllnlln T arilıl ] 
M. Heryo Bu Sabah 

Çanakkalede11 
Geldi 

Truva harabelerini ziyaret için 
Çanak.kaleye gitmiş olan M. Edeu 
arcl Heryo bu sabah Ertuğrul 
yab ile şehrimize gelmiştir. 

Bugün Union Française'de 
Fransız kolonisi tarafından 
bir öğle yemegı, akşam da 
Fransız maslahatgüzarı M. Bar· 
biyer tarafından bir tiyafet ve
rilecektir. 

u,akta Zelzele 
Uşak 22 - U,akta saat 7 ,45 

te iki hafif zelzele oldu. Zaraı 
yoktur. 

CUmhuriyetln Verimlerl 
Mutia 22 - Cümhuriyetin bq-. 

langıcından bu ana kadar vilayeti
mixde 79 ilkmektep blaa11 yapılmış 
ve 22,550 talebe ıahadetname ahnlf .. 
br. 

Fındık Satışı Kooperatifi 
Gireson, 22 - Ziraat bankuı 

tarafından teıkil edilen fındık sabı 
kooperatifinin ortaklarl Halkevinde 
toplanarak yeni idare meclisini seç
tiler. 

Sıhhiye Vekili Geldi 
Sıhhiye Vekili ve Maarif Vekaleti 

Vekili Dr. Refik Bey bugün şehrimi
ze gelmiştir. Refik Bey öğleden son
ra darülfünunda meııul olacaktır. 

Kaçakçılık 
Muğla, 22 - Muğlalı Halil İbrahim 

ve Şevki adında iki ıahaın sigara 
kitıdı kaçakçılığı yaphklan sezilmi.ı 
va yapılan araşbrmada 58,134 sigara 
kitıdı ve 38 deste kaçak iskambil 
kiğıdı yakalanarak İhtısas mahkeme
sine verilmişlerdir. 

Muhakeme aonuada bualann birer 
sene hapislerine ve bir ıcne de D~r
aime sürülmelerine karar verilmiştir. 

Kızılyaka köyünden Kadir ve Ali 
adında iki phıata da 3225.512 cigara 
kitıdı yakalandığından ihtisas mah~ 

kemesine verilmişlerdir. 

Vekilet Emrine Ahndı 
Ankara, 22 - Ovacık kay· 

makamı Neşet Bey görülen lü
zum üzerine Vekalet emrine alm
mışbr. 

Emllk Memurluklar1 
Silivri, Çatalca, Şile, Kartal 

kazalarında birer milli emJik 

bürosu açılacaktır. 

Maarif Müste
şarlığında 
Değişiklik 

Ankara 22 - Maarif Müateşan 
Salih Zeki Bey uzuıu üzerine Maarif 
bqmüfettitlitine, inhilil eden Müa
tef&flığa da Talim Terbiye azasından 
Avni Beyin tayinleri ili tasdike ilıti
ran etmittir. Ridvan Nafiz Bey Tef
tİf Heyeti reisliğine nakledilmiştir. 

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

Hasan B. - Pazar ola si
l:bçı başı! Böyle hani hani ne 
1apıyorsun? 

- Eyvallah Hasan Bey •. görü- ' 
yorsun ya gece gündüz fabrika
Janm i41iyor, boyuna silah yapı

yorum ••• 

Hasan Bey - Kimlere ıab

yorsuo bu silahları? 

- Şimdilik Amerika ile Japonyayal 
Malümya yant• çıktılar.. bol bol 
ıilihlanıyorlar fakat yalnız . omu ya, 
fnfiltere Franaa'ya. Fransa ltalya'ya, 
Almanya Franaa'ya, Ruayada bGtüa 
dünyaya kartJ ailihlanıyor. 

Hasan Bey - Silihlanmıyan 
ebedi ıulhçu Hitlerin Yahudile
rinden başka kimae kalmadı 
deaenel.. 



23 Ağusto• 

Viyan ada 
Türklerden 
Kurtuluş Bayramı 

·-----------«-
Geçen gün Londradan Ahmet 

Abdullah isminde bir Türkten 
bir mektup aldık. Bu Türk genci 
her gittiği yerde gördüğü fena 
muameleden şikayet ediyor ve 
Avrupada propaganda yapmamız 
lazım geldiğinde ısrar ediyordu. 

Avrupa ve Amerikada bizi nasıl 
tanıdtklarmı arbk izaha ihtiyaç 
yoktur. 

Londra konferansına iştirak 
eden murahhaslarımız, kendileri
ni tanıtmakta nekadar güçlük 
çektiklerini gazetelerde anlat
mışlardı. Konferansa iıtirak eden 
bütün milletlere mensup murah
haslar Türkü yalnız tütünile ta
nıyor. Fakat Türkiyenin Avru-
pada mı Asyada mı, yoksa Ame
rikada mı olduğunu bilmiyorlar. 

Bütün medeni dünyanın hak
kım azdaki bu cehli yetmiyor
muş gibi, şimdi de öğreniyoruz 
ki Viyanalılar Türklerden kurtu
Juşlarınınm senei devriyesini 
teside karar vermişler. Bunun 
için Viyanada büyUk merasim ya· 
pılacak, nutuklar söylenecek ve 
tabii boyuna Türkler aleyhinde 
sözler söylenecektir. 

Her milletin milli günlerini, 
kurtuluş günlerini tes'it etmeleri 
kendi haklarıdır. 

Fakat Viyananın Türklerden 
kurtulduğu günü tes'it etmesi 
diğer milli bayramların tes'idine 
benzemez. Bu, sadece Türkiye 
ve Tllrkler aleyhinde propagan
daya vesile ibdaı etmekten bat· 
ka bir şey değildir. 

lki yüz elli senedenberi ihmal 
edilen bir bayramın bugün ha
~rlanması, ırkçılığa dayanan fa
ııst cereyanının bir neticesidir. 

Fakat biz bu bayrama karşı 
li~~yt kalamayız. Avrupanın gö
begınde aleyhimizde bu kadar 
kuvvetli bir propaganda yapıl
masına mani olmak için elimiz-
den gelen her tedbire müracaat 
etmeliyiz. 

Sonra da müspet sahaya geç· 
mek. Bütün dünyada seyyah cel
bi bahanesile Türkiye ve Türklük 
lehinde propaganda teşkilatı vü
cude getirmeliyiz. 

Tayyarelerimiz_ 
Dün Gece 
Uçuş Yaptılar 

Tayyare Cemiyetinin bu sene 
ordumuza yeniden 35 tayyare 
hediye ettiği malumdur. Zafer 
bayramında ad takılacak olan bu 
yeni tayyarelerimizden üçü bir 
filo halind~ dün gece saat 22 de 
ıehrimiz semalarında bir gece 
uçuşu yapmışlardır. 
.. Uçuş aşağıdan seyredenler 
ı~ın pek zevkli olmuş, tayyarele
runizin yalnız birer yıldız gibi 
kayan renkli ziyalan rörülmüştür. 

Tayyarelerimiz Eakişehirden 
kalkmışlar, Yeıilköy tayyare 
ıneydanı üzerinde bir tur yap
tıktan sonra tekrar Eskişehire 
avdet etmişlerdir. 

Bu gidiş geliş esnasnasında 
kttrnızı, yeşil ve beyaz ziyalar 
neşrederek semalarımızda cidden 
1~Yre değer bir manzara arzet
ınışlerdir . 

lzmirde Hukuk işleri 
MüdUrlüğU 

İz~ir (Hususi) - Münhal bu· 
:~~~n bmir hukuk işleri müdür· 

lu~une Simav vilayeti hukuk iş-
en tnüd"" .. F t B · d"l 
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SON POSTA 

Resimli Makale a Hergün bir Rekor a 

jüt Vern hayal ile dünyayı ancak 
•eksen günde dola.1abilmitti. Viley 
Post iıminde bir Amerikalı yedi gün .. 
de dolafh. Fakat •eyahatini bitirip te 
tayyare•inden indiği gün ilk •Özü fU 
oldu: Kendi rekorumu kendim kıra
cağım, dünyayı 4 günde dolafacağım. 

Bir tayyare filosu ile Amerikaya 
gidip gelen İtalyan Jenrah Balbo Ro
ma'ya döndüğü zaman, wazetecilere 
fU beyanatta bulundu: Bu •eyahat 
arbk maziye karışb. timdi bundan 
daha iylainl yapmak lazım. 

İnsan kendi rekorunu kendi kırar, 
hergün bir gün evvel yaphfını 

geride bırakan yeni bir şey yaparsa, 
onun için muvaff akiyetin hududu 
yoktur. Kendi rekorunuzu kendiniz 
kırmız. 

SON TELGRAF HABERLERİ 

Yeni Altı Aylık 
Kararnamesi 

Kontenjan 
Çıktı 

Takas Muamelelerine Nihayet Verildi 
. Ankara, 23 (Hususi) - 933 senesinin son üç ayı 
ıle 934 senesinin ilk üç ayına ait olmak üzere altı 
aylık yeni bir kontenjan kararnamesi netredilmiştir. 

Yeni kararnameye merbut listelerden ( A ) liste-
sindeki birkısım eıya kontenjan kaydina tibi olmadan 
"V,, listesindeki eıya ithalinden evvel Vekiletten 
izin alınmak şartile, "F,, listesindeki eşya Sıhhat 
Vekiletinden izin verilmek şartile memlekete gi
recektir. 

Poıta paketleri ile gelen ilaçlar için de Sıhhat 
Vekiletinin izni ahnacakbr. 

..M,, listesinde ithalit e11asınuı sabo abnacağı 
memleketler teabit edilmiştir. Bu qyalann o mem-
leketlere ait olduğunu teıbit etmek lazımdır. 

"M,, listesinde yazılı eşya bedelleri tamamen 
Merkez Bankasına yatırılmak ve dövizi Merkez Ban
kasından altı ay sonra verilmek şartile kontenjan 
harici girebilecektir. 

Bu eşya için gümrük idarelerince yapılacak 
kontenjandan mahsup tarihinden itibaren alakadar-
lann azami 15 gün zarfında malın gümrükten ge· 
çirilmesi için icap eden muameleleri bitirmiş ve 
resimleri tediye etmiı bulunmaları mecburidir. 

Gümrük idareleri dahi muamele alakadarlar 
tarafından muntazam takip edilmek ş:frtile bu 
muameleleri müracaat tarihinden itibaren ayni müd
det içinde bitirmiye mecburdur. 

yeniden tesis veya tevsi edilecek sınai mües
seselerle iıletme müe.sseseleri ve bilumum 
madenler ihtiyacı için lüzumlu olup hariçten geti
rilecek her nevi tesisat, makineler ve inşaat mal
zemesi lktııat Vekaletinin teklifi ve Heyeti Vekile 
kararile kontenjan harici ithal olunacaktır. 

Takaı sistemi kaldırılmıştır. Şimdiye kadar neş-
redilmiş olan kararnameler!n takasa ait hükümleri 
lağvedilmiştir. Bu kararnamenin neşri tarihine ka· 
dar vekiletlerle yapılmıı olan mukaveleler hü· 
kemleri mahfuzdur. 

Müeuesat ve ticarethanelerin bilibedel tevzi 
ettikleri ve reklam mahiyetinde olan et)'• ile ce
maatlere, bayır ve spor cemiyetlerine teberru ıure
tile gelen efYa lkbaat V ekiletinin tensip ve tasdi
kile kontenjan harici ithal olunur. 

Yunanlstandan Getlrllecek camlar 
Ankara, 23 (Hususi) - Türkiye ile Yunanistan 

arasında aktedilmiş olan itilifname mucibince kon
tenjan harici ithal edilecek eşya için Heyeti Veki
lece şu karar verilmiştir. 

Tarifenin 497 A- 2 pozisiyonundan 680,000 kilo 
Yunanistan menşeli pencere camının. Karşılığında 
döviz verilmek ve bonolarla karşılaştırmak şartile 
kontenjan harici ithaline müsaade edilmiştir. 

Yunanistanda 
Siyasi Fırkalar 

Soyguncular Bursa' da Bir Ko-
Biri Servetine Tama Ede- münist Yakalandı 

Atina, 23 (Hususi) - İktidar 
mevkiinde bulunan hükumet ile 
muhalif fırkalar arasında tevas· 
sutta bulunmakta olan mutedil 
düşünceli zevatın çalışmaları se
meresiz kaldı. Bu itibarla Yunan 
Meclisinde fırtınalı müzakerelerin 
başlaması yakındır. lık istizah 
takrirlerinin cuma günü müzakere 
edilmesine intizar edebilirsiniz. 

Belediye Tahsildarları 
Akhisar ( Hususi ) - Mülki

ye müfettişi Nedim Nazmi Bey 
Belediye hesabatım teftişte de
vam etmektedir. Tahsildar Hüse
yin Avni, veznedar Sadi, azadan 
Tevfik ve Silleyman efendilere 
işten el çektirilmiştir. 

rekKarısınıÔldürmek İstedi Bursa 22, (Hususi) - Burada 
Bursa, 23 ( ~ususi ) - Soy- mevkuf bulunan komünistleri gör-

gunculardan Tırede yakalana mek üzere lstanbuldan gelen bir 
Hasan orada zenŞ"in bir ~a?· şahsın vaziyeti şüpheli görül-
nım ile evlenmış, emlakın 

1 k müştür. 
yarısına hissedar o an ayınbira-
derini öldürdükten sonra, serve· Tarassut ve takip edilen bu 
tin tamamen kendisine kalması şahsın üzeri arandığı vakit bir-
için karısını da katletmek teşeb- takım evrakla beyannameler bu-
büıünde bulunduğundan tevkif lunduğundan tevkif olunmuştur. 
edilmiştir. Bu tevkif bidisesile alakadar 

Bu ıeririn Bursa soyguncula- olmak üzere lstanbulda da bazı 
nndan olduğu anlaşılarak şehri- tevkifat yapılacağı anlaıilmak· 
mize gönderilmiıtir. tadır. 

Ödemişte yakalanan Laz Sab
ri de buraya getirildi. Soyguncula· 
lann Ödemiş havalisinden baş
ka Geyve civarında da bazı 

soygunlar ve katillerle alikadar 
oldukları anlaşıldığından orada 
da ayrıca tahkikat yapılmaktadır. 

1STER /NAN /STER iNANMA/ 
" Felek ,, yazıyor: 
Geçende gazetelerde okudum. Defterdarlığın 

50 bin davası varmış .. Maşallah! Aman nazar değme-

atağl 10 celsede ( bitmez yal ) bittiğini kabul etsek 
25,000 celse eder, Hergün 25 davaya bakıldığı esası 
üzerinden bin gün tutar· .. Demek bu mahkemeler, hal-

kın işile meşgul olmıyarak, bilafasıla günde 25 davaya 
bakmak üzere Defterdarlığın işlerile meşgul olsalar üç 
sene başlarını kaldıramıyacaklarl E ı~tır. Akhisar kaymakamlığına 

sin!. 50 bin dava bu! Dile kolay .. Bu davaların İstan
bulda 20 mahkemeye taksim edilmiş olduğunu dütün· 
sek beher mahkemeye 2500 dava düşer... Dikkat iste• 
rim: Her mahkemeye 2500 dava düşer. Bir davanın en 

INANMAI B~~~: kga!:1~1kam!. R~ufl Cavkit /STER /NAN /STER tedi trı ecegı ıoy enme -

r. '-------------------------------·----r----------------------------------..1 

Sayfa ! 

• • oz Kısa ı 

Bir Masal 

Tarih Oluyor 

--------E.' 
Yüz senedenberi, biitün dün· 

yanın uydurma zannettiği bir 
masal tarih oluyor. 

O masal Rus Çarlarından 

Birinci Aleksandr'ın sahte ölü
müne ait hikayedir. 

Sovyet hükfımeti geçende 
Rus Çarlarının mezarlarını kaz
dırdı. ( Tan ) gazetesinin verdiği 
malumata göre, biltthı çarla
rın sandukalarını dolu bulan bol
şevikler, Çar Birinci Alekaandr'ın 
tabutunu boı gördilkleri zaman 
biliihtiyar, uydurma zannettikleri 
masalı hatırlamışlardır. 

Babalardan çocuklara geçerek 
zamanımıza kadar gelen hikaye 
ıudur: 

Guya Çar Aleksandr, fazilet 
ve namusun ortadan kalktığtnı 
görmüş, maiyetindeki asılzadelerin 
sadakatlerinden, kendine yapılan 
sahte tekapulardan da iğrenmi.J, 
etrafını saran yalan içinde Çar 
gibi yaşamaktansa, fıkara bir pa· 
pas gibi dolaşmayı tercih ederek, 
ölümünü yaıarken ilin ettirmiştir. 

Bu hikayeyi söyliyen beyaz 
Ruslar, Aleksandrın cesedini 
kimse görmediğini ve Sibiryada 
halk arasında yaıayan fakir bir 
papazın çara pek benzediğini id· 
dia ederler. 

Son zamana kadar Sibirya köy
lülerinden bir çoğu, birinci Alek· 
sandra benzeyen fakir bir papaz 
gördüklerini hatta kadınların o 
papaza: 

- Gel Aleksandr baba! 
dediklerini de hikaye ederlerdi. 

Çar birinci Aleksandnn me
zannı açan Bo)fevilder e&ane 
zannedilen bir ıeyin belki tarihe 
geçmesine vesile olacaktır. 

Şu Rus çarının &Uimünden 
yliz küsur sene sonraki vak'a, 
aileden vakıf gibi intikal eden 
asalet unvanına meraklı olan 
bazı ahmaklan gözümün önüne 
getirdi. 

Müflis ve tembel Avrupa asıl· 
zadelerinin markalarile beraber 
kendilerini Amerikalıya damat 
diye satbklan bir devirdeyiz. 

Çalışkan iş adamlan, sarsak 
kontların terekelerinden sabn 
aldıklan taçlı yüz havlularile kö· 
peklerini kurutuyorlar. 

Biz, asaletin unvanla geçme-
diğine, onun içimizde olduğuna 
inanmış bir milletin çocuklarıyız. 

Biz öyleyiz amma ... Avrupa'da 
baba mirası yiyen bazı istipdat 
paşazadeleıti kartvizitlerine hali 
(Bey) kelimesini bir esalet mar-
kası gibi yazdınyorlar. 

Bir asır evvel, Çar Aleksan· 
dr'm iğrendiği ıeye bugün he
veslenen öyle budalalara ne de
meli? ... 

Turgutlu'da 
iki Çocuk Güreıirken 

Birisi Öldü 
Turgutlu, ( Hususi) - T urgt-· 

lu 'nun Derici köyünden Koç Mus
tafa oğlu 12 yaşlarmda Mehmet 
Ali, dün Uşaklı Duran ile güreş
miye başlamış; Mehmet Ali'nin 
belindeki bıçak Duran'm göğsüne 
saplanmıştır. Küçük çocuk, aldığı 
yaranın tesirile yarım saat zar· 
fında can vermiştir. Hadisenin 12 
yaşındaki suçlusu zabıtaca yaka· 
lanmıştır. 

Söylendiğine göre hadise de 
hiçbir kasıt eseri mevcut değil
dir. Hadise basit bir kazadan 
ibarettir. 



.· ' ·-· • JM-'* Man•:aları J ' 
Edincik Üç 
Büyük Şair 

MEMLEKET HABERLER/ 
Mina/uqa 

1 

Yetiştirmiştir 
Edincik, ( Hususi ) - Edincik 

birçok asan atikaya malik çok 
eski ve tarihi bir beldedir. Buruı 
evvelce Galataya merbut bir· ka-

Bornova 
Ve 

Ziraat Mektebi 
Köylüler 

Retorika 
Niçin 
Lazımdır? 

Narallalı A• 
U.e prograalannda herkesin en 

çok göziine hatan, llzumu ea ~ok 
•laakata edilen den bJ~ flpbesiz ki 
edebiyat dersidir. S.. iki amfta 
okutulan edebi,at tarilai defiJ, ildaci 
tlevreaia biriaci aunfuada okubalan 
ve enelce •kaYaidi edebiye,. dediji
miz ders, Bu der11, yani retorika, sarf 
ye nahYia bir zeylidir; itibardan 
diifmesi de arfa ehe•miyet veril
medlfi zamandan batJar. 

Aba imiş. SC>ylendiiine gön bir 
defa tamamen helik ohnut ve 
,melen kurulmuştur. Meşhur pir
lerden Ram, Fll'deftİi TaYil ve 
Ye Şevhi Mehmet Efendi isminde
ld pirler Edincikte doğmUf)archr. 
Ravzinin fU beyti handa herkeain 
clilindectir: 
Beıı umardım ki gele höcreme canan 

ba. gece 
imdi vuhna kılarım canımı kurban 

bu gece 
Batına dogmadı gün gitti l8DİD ey 

(Hani) 
Talön yok Jri gele ol mehitabua bo 

gece 

BomoYa(Hu
ausi) - lzmirin 
klçlik bir nahi
JUİ olu lirin 
Bunovaya ufalt 
fOSadan (irilir
ken muazzam, 
ldibili: bir bina 
yl\Jreelir.. Bu bi
na,k6yl6: çocu
tmm fenni zira. 
ate allfbnm ve 
aazari kaideler
den ziyade ame
liyatla ainfan 
Eıe mıntakaaı 
ziraat mektebine 
aittir. Nllmwıe 

izim hallan ••• 
merika uma fi
clanlığı, ziraat 

r dwme tarluı, 
okalitpoa ve çam 

ormanlan varchr. 
Mektep, kabiliye
ti 11İ1betinde bir
çok mllıim ifler 

hafanmtbr. Bun
lardan hanim: 

1 - Onbin
len:e mayvamz 
apç fidanı k6y-
1ere, kiSyltllere, 

m&eaeaelere para-
BOl'll•• fllla 6ir ... n.- m olarak da-

(Faocleniitavil) ismindeki Tlirk 
tairi (857) .-elinde ( Ediocik)te 
........... Amaesi, Belkia laara
ltelerini ~zerken kewditıini doim
...-. Fırdevai ( Slleymamıame, 
Ferueblule Ye bant11ame ) is
minde iç eseri Balık:esirde yaz
Dllfbr. 

lrl,leri ı-., klylertle mektepler, 
h•llr denllaneleri yapılmuı, k8y· 
lerin tehirlere muntazam yollarla 
bağlanması ve aihayet ziraati 
plinla ve fenle tatbik etmek 
enditeleri b6yle bir müessesenin 
yübelmeaine sebebiyet vennİftir. 
Ziraat mektebi binuı 931 seae-

l m olmtllhr. Balar iatihaal I i•tılmıfbr . 
sahasında lnıg&n filen çahımakta 2 - Binlerce meyvalı ağaç 
Ye muvaffak olmaktadırlar. fidanı, mal olduğu fiatten ahi-

Yine benim .. eaprit de contradic· 
tionn , yani kupalık illeti De hareket 
ettlfimi söyliyealer •ealmr: fak t 
bea ·•mimi oldatuma kanim: Sarf 
ve nahiv slbi retoribya da ebemmi
,.t nrilmeaiae taraft.Uam. CiDuuı. 
ı.tiarenin ae oldaj1ma bilmenin 
1dlWr ,.,,... ,..... ~ .. -~ 
rir JUi ,..--. .. ..., Wr iatiare 
yapayım diye yazma ...... , Belki 
dojra, fakat edebiyat deninia pyeai 
malaanir, tair yetiftlnnek detiJclir 
idi Retoribmn ...ı elaemmJyeti bir 
•vi liaan ruhiyab olma114br. Yalnız 
m111aanirler defilt btltln İn•anlar, 
fukma vannadu htiue, elnp ya
parlar; " kavaidi • ....,. • .._, .ıtua .. 
ela toplanm•t ola • Mtltahedelerin ,. 
hiçbiri yoktur ki en cabil adamın bile 
Jaerrünkü konuım•emıla keadlaini 
iabat eden mi..Uer balamum. Farkını 
•armadan... Bunlann tetkilrlnia lOzu
munu bilhuA ,..._ ftrilma
clma ,.p.ldıklan İ•bat etmez mi? 
l..anlann niçin iatiue De, clnu ile 
konapdduuu, Wltila clDba niçin bir 
İatiareJ ye tqbih yıjuu u11Jabile
cetini anlamak içhı evveli iatiarenia, 
cinum ne olclutunu Mlmek laZlmdır. 

F•c:lewinin bUw Hacı Lak 
Beye l.taabul fethindeld hizmeti
ne mlkAfaten Fatih (Aydıncık) 
fehrinin zeametini vermiftir. Fır
devsİDİD ceddi ( Gazi Kenk ) Bey 
ile Sultan Alleddin Selçukinia 
.. delelincln imif. 

Şevhi Mehmet Efendi de Em. 
cildidir. Raa ~ kayclma 
gire nev'i f8hama mtinha•r bir 
pir olan Sevhi Efendinin pederi 
kadı idi. aebmet Efendi zamamn 
ulemasından den s&rerek Necati 
sade Mehmet Efendiden icazet 
.W.. U161• imle akçe ile mlli
zemettm aaw ... , ...... 
olunan Attarzade müderrialijile 
mealeki tedriae sirdi. 

Oç aeae IOlln Mimar S... 
medre1emi müderrisi ve 1079 da 
Balief endi alderriai oldu ve Ah
met r... Yabyaef•di lıaedrwle
,w. ~ -(IOIS)de 
Sz• •• •• ••• ........ Mırile 

~ edileli. MalllliileJlt Mewalıli 
Sllepaaniye Ye {109'2) tie hemjee 

itibarile Galatuaray mllderrid
iİIMle ...... 1084 --- 11-...... 

Şefti Mehmet Efendi irif, 
rlatmpep bir zat idi. Sevlü mah
luile ... kane ve rindane et'an 
nrclır. 

Her K81cle .. ktep Yepih,_-
Simav {HtllUll) 130 evli ve 

708 lllhaıla Babtilli U,lnde 5000 
lira ..tile ,..ı bir mektep İD
ı• edilmittir •• mektel>in ..... 
~ .............. aacak 150 
lft bir maaftnet ,.,.tnlmiftir. 
Mektep Maarif nkAlelllı.f. plb
luma ayran olarak yaptlaıaftn-. 

siıicle ikmal edilmif; bugüne ka
dar bu mektepten 191 ıenç me-

Bandırma'da 
Bu Sene Tütün Rekolteai 

Çok iyidir 
BancLrma, (Hmusi)- Bu .ene 1 

havalana iyi paaesi ve ya..... J 
ıarta , ....... , .. 
tlttün mahsulü diğer senelere 
mabetle çok pel ve mebzuld&r. 

Ba -- mı. miktarda tltln 
•kilmiftir .... ,.. havalisinde 60 
bia Kapa.tal- llaYalİIİllde -
108,000 biD kilo kadar tlltlln 
iltihul edil~eji tahmla edil
mektedir. 

iki Hakim Veka
let Emrine Alındı 

Adı,ama•, (Hmual) - Cam
lıuriyet mlddeiumumiaıi Aliedclia 
ve bikim llm Kizmı Beylere 
adliye veldletiace ıörllea llzmn 
ilwine iftm el çektiıH•ipir. 
Hlkimliğe Akçedai mliddeiumu· 
mili Şevı.t, alcldeiumumilip de 
S~ mic:ldeiumumili Cevdet 
Beyler vekilet etmektedirler. Adı
yaman maliye talıaildan lbrahim 
Efmdi de yekiJet emrine alua
llllfbr. 

· Adana'da Ziraat Kursu 

ıw..•• Tehir rlJUifiıtM /Car• flit ffıtWht 
Ada.. {Hamal) - K&yclllk kuramda ljledea wnl iki saat 

den gWerilmektedir, lğleden m da tatbikat :yapılmaktachr. 
Kuru, Seyhan, İçel ve Antep ilk teclrilat mlfettiflerile kly 

muallimleri devam etmektedirler. Mttdavim m6fettiflerin adedi 8, 
111R1imlerin adedi 42 dir. Obmn dersler ziraat ve ziraat lletleri, 
ıdra1 ihut, hayvanalık, .atçlllllr, ataççıhlı fiducıhlr, nebat hufa
ı.w., kly itleri, ka'y 81bld itJeri6. 

* llllfbr. 
Bornova Ziraat mektebincle 3 - 30 .clönim genişliğinde 

500 dönüm bir çift!;k kısmı var- meyva fidanlığı ile terbiye ve afi 
dar. Meyva ağaçllU'I bahçesi (muh- bölümleri kurulmuftur. 
telit, -.eytineilik, Nareaciye), mey- Mektepte g&illen çalışma 
Yah ve meyvam apç fidanlıkla- ve faaliyet tarzım takdir etme-
n, çekirdeksiz, praplık, 110lrahk mek kabil değildir. 

Ehlileşmiş 
iki Kurt . 

H ... tlı Ç•oı11an K.,tl• 
Buna, (Huaust) ~ Tahtakalede 

Pekmezhan mlsteciri Hamdi Ça
VUf iki kurt beslemektedir. Bua-
lar yaft'll iken tubilup köpek ga"bi 
terbiye edilmiştir. Kimseye llit
memekteclirler. 

Hamdi ÇaYUfUD kurtlan bir 
(eJİllD )'&DIDcla bile uİa ulu 
durmaktachrlar. ---
Davas'ta Bir Kızı 
Öldiirdiiler 

Davaa ( H..-ıii )- Yakama
haD...mdm . Kahakçı lleı...t 
Atamn 19 y.,..tald lam blaha 
civarında aa ohUU buluaWQftar. 
Yapdan muayenede inan bir 
tecavlzl mtltealdp l»oplarak 
lkllrllclail ..ıaplDMfbr. Cinaye
tin faili laeak malem deiiJclir. 
Zabıta tahkikat ppmaktacllr. 

Kedtna Teavllzlln CMUI 
Nazilli, (HlllUll) - ç.,u.

.... mah.n.mde Hawa otlu 
Ahmet aJllİ maballedea Molla 
Ahmedln ima A)'leJi zorla clap 
g&tDrlp teca• etmekten AÇlu 

olarak --- eclilmil, 5 ... 
ne ap ...... mulrim oı...-. 

Adapazarı'nda 
Belediye BUtçesl 93 Bin Lire 

Olerak Tesblf ldUdl 
Adapazarı, (HUSUll) - Kaza 

belediye blltçeai 93 bin lira ola· 

m"İ ilzer~ ka~a· &mhğa ve mİş· 
tir. Yeni butçede birçok memur
~ teYhit edilaif, baza Jlle

marluldu kahlmlmılt. inpat ve 
tamint fub içill adak 3 bin 
lira .,...._., meclis ...ı.n ifla 
halda huzur ilga ~· 

Yine Bir Genç 
Öldürüldü 

Adapazan, ( Hamal) - Glk· 
tepe k6y6nde Şerif ejla Aclil ile 
A6 oğlu Mutat ...-nda bir erik 
ağacımn meyvuuu toplamak ,a
zihıden lravp çdrnnf, neticede 
Adil tifekle vurarak Murada aı
dtirm6ftilr. Adil ,,kalanarak ad

. Hyeye teslim edilmiflir. 

Tersusta içme suru 
Tanus ( Hu..S j - Beledlye 

tehirde içecek sa iPd hdetmiye 
ve bir filitre hawm yaplDIJa 
karar vernafttir. Sa filitre edil
dikten IODl'a evlere aloblacakbr. 

Retorika belki yanhf olmtuluıor• 
Her kaideye bGyGk plrlerla, nnfıu
rlrlerla yazılana.ta .W aramak 

tetkik edilen dil ve difGnce hadiae
leriDia arf etlelııi,at, Naat ......._ 
ait oldaju uaedllyer. Talebeyi 
keacli ıMSzleri ......U ...... ,u ede
biJeJI,, aramafa tepik emek eJHtte 
..._ dojnı olw. "Otla" dotdu 

--~ .,.. Şii••• ·~ ..... to
rlb aentalii 4fe llıliiıratôltiiı Tlmlu 
ye ba laboratoria ıündeUJıı hayatı
mızdır. 

Faydua yok ... ? ı....ı.,. yapbk
luaua, .a,teclllderhala M IUretle 
MilloWupntlltlaaete....,_•k 
fa,U.U maclır? Reterika11 llzumlU& 
Wmak, mektepten talmldaD •onra 
anc:ak "amali erbaadaa • , o da na
dire• utifade attilderhal llJliyerek 
mthıelleaata dll uzatanlarm laueketl 
kadar gülünçtür. ---Yeni Btr K•llC• 

Yddam (Hwt)- Kasabamız 
k•placalanndan aşağı çermikte 
;eai bir su çıkmlfbl'. Ba su 45 
derece sacaldtktadlr. Yeni R 

kaplıca mWecideri tarafından 
derlial ullan i.tifaclaiae arze-

Mapavri Köylülerinin Hissiyab 

• ..... IUer hllcevl __,,.. Wr ,,,.. 
Rize (ın-t} - Rize Halk Evi klycü phesi llapawi nabi

•aine giderek mar ka,ltlleri bir .,.,. topladı ye laecllJe ettiji 
TUrk baJl'&iım evvelce ihzar edilen direie çekme meruhnlni 
yapb ve oalaım clerdlnl dialiyerek )'U'alarma derman buhmp phftı. 

Şimdiye kadar ba,akçe 1>ir makam iflal eden ..-...-... 
klylerine kadar ...... blyle pnlm vaitleri yapbp ~ 
dikleri için klylG fia muameleye laa)'Ntler idnde kaldı. T~ ola
rak fotolı'lllW _ı•IQWI •• kiyim. arumda ·. · pk umhwl ıa..bı· 
aler edifdi. - H. 1- . 
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Siyaset Alemi BABİCI 
1 . 

Gönül işleri 

Uza/~ Şark 
Bir Barut 
Fıçısı 

•• Kari/erle 
Dolfüs Seyahatinden Dondü Baş 

Başa 
Bir müddettenberi İngiliz matbu

atı. Japon sanayiinin bütün dünyada 
giriştigi taarruz.i rekabetten bah
sediyor. 

Avusturya Başvekili Musolini ile Yap-
tığı Mülikattan Çok Memnun Müddeti teşrinievvelde bitecek 

bir ticaret muahedesi için in
e il Japonya müzakere h lin

edirler. Böyle bir sırada, matb bn 
bu nevi e.şriyatta bulunması, vaziyeti 
ken i lehine imale noktasından bir 
manevradır ve doğrudur. Fakat son 
yirmi sene zarfında Japon sanayiinin 
vardığı inkişaf merhalesi rakamla 
le.! "t e · ip ev adı ile aldık• me
aafe · azameti bit olunursa böyle 
bir id · ya mahal kalmaz. 

Filvaki İngiliz gazetelerin~?1. Daily 
Expres muharrirlerinden bırmı Lon-
dra ma " zaf nnı birer birer ziyaret 
ett" i :' Buralardan birçok Japon 
malları aldırmış.. Bunlara mukabil 
birçok ta İngiliz m.amulib mübay~ 
ettirmiş. GörmÜf ki Japon . elektnk 
sanayii gün ~çtikçe dehşetli surette 
tcra · ediyor. Menncat: sahumcla 
ise Japonlarla rekabete imkia yoktur. 
Şimdiye kadar bilhassa lake tahta 
sanayiinde muvaffak olan Japonlar 
cam sanayii tesisine teşebbüs etmit 
n büyü ffakıye er l'Öslermiye 
başlamışlar. 

İngiliz gaz.ete.si. bunun sebebini, 
yevmıyeleri ara.unda mukayese imkanı 
olmıyan fngiliz ve Japon ameI lerinin 
yaşayış standudmda b luyorl r ki 
doğrudur. 

J:ı ası ayllDlD uvaffakıyetli 
Uerlc.yi.şini tetkik. eden bir CÜj'er 
gazete ise Miuıçurinin ilhakından 
sonra Japonyada yeni ümitlerin doğ
du nu, - - Japo sa yilain ilk 
madd tedarikine hakan bul tu u 
kayd.ediyor ve diyor ki: 

" - On sene. evvel Japonya ta
rafindan terke ı en tecavüzi siyaset 

kr r ı . B u J ponya 
y hedefi i bulmak, yahut: m voI
mayı göze almıştır.,. 

* Bu neşriyat Uzak Şarktaki vazi-
yetin sıl bir b t hçuı oldu nu 

? - ure)ya 

Viyana, 22 - Başvekil M. Dolfüı 
dün buraya geldi ve tayyare ile 
Salzburga gitti. M. Dolfüı, Musolini 
ile yaptığı mülakattnn çok memnun 
olduğunu söylemiştir. 

Roma, 22 - M. Musolinl, Avus
turya Başvekili M. Dolfüs ile yaptığı 
son konuşma da Avusturya'nın haya
tl ve istikbali, Tuna meselesinin halli 

ve dörtler misakının işlemesine bağalı 
bulunan başka işlerin heyeti umumiye• 
si hakkında italya'mn siyasi noktai 
nazarını teyıt etmiştir. 

M. Dolfüı de Avusturya'nın gerek 
d.a~ili ve gerek harici hal ve vazlye· 
tını anlatmış, Avusturya'nın istiklali 
temeline dayanarak komıu memle
ketlerle, bilhassa İtalya ve Macaris
tanla ve imkan hasıl olur olmaz Al-
manya ile bir arada çalı.tarak sulbü 
muhafazaya müstenit bir ıiyaset ta
kibini düşündüj"ünü söylemiıtir. 

Paris, 22 - Pöti Pariziyen, şu 
mütaleayı ileri sürüyor: 

M. Musolini ile M. Dolfüsiln Avus
turyanın istiklalini her ıeye kartı 
muhafaza etmek ve bunun için Avas
turyaya yaşamak ve inkitaf etmek 
imkanlarını bahşeylemek zarureti 
hakkında mutlak surette vnzih bir 
neticeye vasıl olmalannı alkışlanz. 

Bu hususta, Viyana, Roma, Lon
dra ve Paris arasında tam bir fikir 
birliği vardır. 

Berlin, 22 - Avusturya Baıvekili 

M. Dolfüs'ün seyahati matbuatın bir 
kısmını endişeye düıürmüştür. 

jeneral Anzeyger gazetesi diyor ki: 
Bugün İtalya, AYltsturyanın Al-

111 .ayaya illıakına Framıa ve İngiltere 
kadar aleyhtardır. Bu Alman ıiyase
tinin daima göz önünde tutması icap 
eden bir rikattir. Diğer taraftan 
AvuslW':Ja J~flyacak bir vaziyette 
detildir. 

Zararsız Bir Fırt.na 
Hamilton, 22 - Bütün kapı n 

pencereler kapalıdır. Şehirde Hamil-
t lyan Tayyareclalnin ton'un cenubi garbisinden gelecek 

Cenazesi otan bir fırbna bekleniror. 
oma, 27 - BaJh fılosunan •e- Firtına tte 60 mil aü.r'atte iter· 

alaati e sında ile. •ülizim Sl&ar lemekte fakat ciddi hiçbir hasara 
hya'nıa cenaze meroanmi Balbo iJııe aebebiyet vermemektedir. 
Atlas tayyarecilerinin huzurile yapıl- Hollvut Grevi BUyüyor 
aqbr. Vaşington, 22 - Birkaç hafta ev-

Lllldberg Ve ICartSı vel, ffoliTUtta batlamıf olan ıinema 
york; 2!1- Tayyareci Unctkrg &tiidyot.n rrevi gittikçe pnifle:nek-

Ue kama izi.ad.dan Dam..rbya eclir. Gft"l"İD b6tiiD sinema nnay:üııe 

lagiltere'de Masonlar bir sulh mabedi yaptılar. Resm.iınU solda yeni 
mabedi s11ğda İngiliz Mason localarının Ü!!tadı azamı Dük o( Connaught'u 
gö~teriyor. 

18 inci Yahudi Kongresi Açıldı 

ongreye Alman Yahudi
leri iştirak Etmedi 

Prag, 22 - 48 deYlet ıırııurahbu
lannı toplıyan on sekfainci Sionist 
kongresi açıldı. Alman Yahudileri 
kongreye iştirak edemediler. 400 
munbhas gelmiştir. 

Sioniat tetkilitı reisi M. Naum 
Sokolof Çek milleti Ye M. Muarik 
hakkında havranhıl'ını n hürmetini 
bildirmiştir. 

Kongre namına lnıriltere, F ranıa, 
Polonya, Holanda, İtalya ve Amerika 
murahhaslnrını selamlamı~r. 

M. SOkolof: fUnlan söylemi~tir: 

Bu isme layık en büyük ihtilal 
olan büyük Fransız ihtilalinin Yahu
dflerin kurtuluşunu ilin ettitini ve 
Fraıuamn Beni larail topraklarında 
bir milli Yahudi yuvaa kurulmasını 
vadeden ilk de.-let oldutunu hiçbir 
vakit uautmıyacajlz. 

ltalyan Manevraları 
Gareaaiyo, 22 (A.A.) - M. Muosso

lini, bupa yap1lacak bü3rük manev
ralarda bulunmak için Riçyon'dan 
otomobille Garessio'ya gelmiştir. 

Akç yda Lfilenur Hanıma: 
Medeni kanun yalnız bir nikih 

tanır. Bir adam iki kadınla ayn 
ayn evlenemez. Sevgiliniz "zinle 
evlenmekte musırsa nikah daire-
sinde derhal nikah kıyar ve emri
vaki yaparsınız. O vakit artık an
nesinin ısrarı fayda vermez. Çün
kü kanun o kızla tekrar nikah 
kıyılmasına müsaade etmez. 

Yalnız bu takdirde kay ana
nızla bir arada oturamassınız. Er
keğin ayrı bir -ev çması ve müs
takil bir yuva kurması lazımdır. 
Zaten saadetiniz için buna ihtiyaç 
ta vardır. Sevgiliniz buna razı 
olmadıkça evlenmey:iniz. 

* Sevim O'rgün Hanıma : 
Aık insanı ne verem eder, 

ne de öldibiir. Arkadaşımnn aşla 
yüz\inden delirip &leccğinden bah
settiğiniz genç te hakikaten cin
net arazı varsa, bunun sebepleri 
başkadır. Binaenaley arkadaşı
nwıı üzülmesine sebep yoktur. 
bilakis onu sevmemiı olmakla 
kendisini kurtarmış oldugundan 
dolayı sevinmelidir. Çünkü bu 
gençte irsi bir hastalık varsa, 
yarın diğer bir sebeble yine de
lirmeye mahkô.mdur. Arkadaşınm 
testiye değil tebrik ediniz. 

N. R. Rümuzile yazdığınız 
vak'nye gelince, erkeğin samimi-
yetine, namusuna, v hüsnüniye
tine eminseniz, onl n evinizde 
bir çaya davet edersiniz. Yahut 
diğer mU terek bir gezinti, bir 
eğlence tertip eder. Orada tanıt· 
tmrsınız. Fakat erkeği iyice tet
kik ediniz, yaııht bir f(tye alet 
olmıyasınız. .. 

Turğulluda Süleyman Şevki Ef.ye: 
Kendinizi dev aynamnda g5rft· 

yorsunuı. Orta tahsil ıörmnı bir 
kızı idare edemezsiniz kuabamz 
haricinde bir kızla evlenmenizi de 
tavsiye etmem, biraz yaşınm 
alıp ta gururunuz kınlmğı zaman 
hugiin ne kadar hata ettijinizi an
hyacaksımz, ayaitnızı yere bası
nız, havada iezmİye çahtmayınız. 

HANIMTEVZE uçw•lıı: :ıüyetiadedider. yayılm.uı te.hlikui bat ~stermittiF· 
l===========================-=----================--===================~=======================:=;===========~-=-=:::-:::========= 

D nktller-ln Romanı 
bılebi Iloınnıı 

---.----=ıı::=- Burhan Cehit -=----s2--
Ahmet Reşit yılbaşını ve yıl

bqı tatillerini lsveçe kadar yapa
cağı bir sey.ahatta geçireceğini 
İstanbula yazdı. 

No iden üç gin evvel Paris-
t ar:eket ettiler. Yol progra· 

ıu } · e Gretta çizmişti • 
Genç kız bu se.yahatin Ahmet 

için iStifadeli olmasmt dü
üştü. 

Bunun için seyahat istikame
tini, Almanya, Daniıı:ıarka üz~ 
rinden intiliap etmişti. 

Halbuki daha kestirme bir yol 
elarak Dantzık'tan doğru vapurla 
gjtmck te kabildi. 

Ahnıe.t Reşit yeni yeni alem
ler göreceği için bu seyahatten 
ço~ c nun oluyordu. Bir. pazar.
esı g.. ü ~ şimal ganndan Al
nıanyaya hareket ettiler. 

• Gretta seyahat programına 
gıre; he:r şeyi üzerine almıştı. 
lan retn ~eğiştirecekleri istasyon-

o ayın etmişti 

b. Akb et Reşit tam manasile 
ı..r eMif s .. 1.._ • (i eytWMlti yapıyordu. 

enç lıi Almanca bildiği için 

Fransat:lan çıktıktan sonra hiç 
müşkilit çekmediler. Ahmet Reşit 
Fransız kültürü, Fransız medeni
yeti içind yetişmiştL o alemden 
çıkması çok istif ddi oldu. 

Almanya tre.ule geçerken bile 
kudretini gösteren bir memleketti. 

Danimar.kaya gird.ikleıi zaman 
Ahmet Reşit kendisini büsbütün 
bir başka alemde buldu. 

Burada görüşler, adecl.er, te
lakkiler 1 hay:at tarzı büsbütün 
b~ka idi. Ona öyle geldi ki 
İstanbulluya nazararı Paris nasıl 
bir yerse, Parisliye göre de Co
penliague böyledir. 

İnsanları, yürüyüşleri, konuş
maları başka. 

Avrupa merkezinde İsviçre 
nasıl İtalyan, Fransız ve Alman 
medenfyetlerinin süzülmüş, tasfiye 
görmüş, ideal bir şekli ise Dani
marka da şimal . memleketlerinin 
İngiliz, Alman, Isveç medeniyet
leriııiiı öyle: süzgeçten geçmiş, 

incel i~ ideal haline gelmiş bir 
şekli idi. 
~ ahat arkadaşına bundan 

bahsederken genç kız gülümsedi: 
- Şimale cloğru ilerledikçe 

bu güzellik eksilmez artar. İsveç 
Danimarkadan çok mütekimildir. 

Anmet Reşit bu seyahatte hiç 
bir şeye karışmıyordu. Hatta Pa
risten hareket etmezden evvel 
genç kızla bu mesele üzerine 
konuşurken ona seyahat masra
fına mahsuben bin frank vermek 

istedi. 
Fakat Gretta itiraz elti: 
- Paristen ayrıldığımız daki

kada bir şeye karışacak değilsin. 
Trene bindikten sonra benim 
misafirimsin. 

. Bu israr üzerine Ahmet Reşit 
rt k yanında katibi, kalemi mah

sus müdürü ile seyahat eden bir 
milyoner gibi hiçbir şeye kanş
maz oldu. 

Noelden birgün evvel sabah 
erken Stokholm'e vardılar. 

Gretta'nın annesi ve babası 
ve dostlarından birkaç kadın 
onları karşıladı. Ahmet Reşit ilk 
sıkmbyı istasyonda hissetti. Çün
kü yolculuk müddetince kimse ile 
konuşmuyor. Genç kız onun İn-
gilizce veya_hut .al~ancadaki bil
gisizli~~ hıss~thrm!yor~u. . 

Şimdı bütün bır aıle ıle ta
nıştığı için şaşır.dı. 

Bereket Grettanın babası biraz 
Fra11S1Zca biliyordu. Babasile ko-

nuşabilmek için yine genç kıza 
iltica ediyordu. Onu bir aile dostu 
gibi kabul ettiler. 

Mösyö Kolmodin daima gülen 
sıhhatli demir gibi bir adam, 
Grettanın anneside böyle iki 
metreye yakın, gürbüz, sportmen 
bir kadın. Garda geç.en kısa bir 
hoşbeşten sonra dostlan onları 
otomobile kadar getirdiler. 

Direksiyonu Madam Kolmodin 
idare ediyordu. 

Şehrin bir tarafından tekrar 
dışarıya çıkblar. Grettanın ailesi 
şehrin birçok zenginleri gibi 
Moelar gölüne hakim vlllalarda 
oturuyorlardı. 

Ahmet Reşit İskandinavya 
toprağına ayak bastığı dakikadan 
itibaren sarhoş gibi olmuştu. 

Bu iklim, bu hava, bu insanlar 
ve bu medeniyet Avrupadan 
büsbütün başka bir alemdi. 

içine bir misafir. ~ibi girdiği 
bu aile onun elını sıkarken, 
konuşurken o kadar sı~ak bir 
dostluk gösteriyorlardı ki yaban-
cllara karşı pek soğuk görünen 
bu insanların samimi hudutların· 
da bu kadar hararetleneceklerine 
ihtimal verilemezdi. 

Madam Kolmodin profesyonel 
bir şoför mahareti ile virajlan 
sıyınp geçerek düz yolda mütbiı 
bir aüratle kOfal'ak bahçeler. 

parklar, biribirinden şık 'rillllar 
ara11111da zfimrftt gibi bir çayır
lığa karşı alçak duvarb demir 
parmaklıklı bir kapının önünde 
durdu. 

İçeride, kumlu geniş bir yo
lun sonunda:, ağaçlar arasında 
villanın yalnız kırmızı sivri çabsı 
görünüyordu. 

Gretta otomobilden sıçradı. 
Parmaklık kapıyı itti. Demir ka
pı açılırken yine otomobile at
ladı. Bahçeye girdiler. 

Genç kızın doğduğu, bUyUdü
ğii ev burası idi. 

Bir yıl buradan uzak yaşıyan 
genç kız çılgın gibiydi • 

Değişmiyen hizmetçi kadın bil• 
dayanamadı. Genç kıza aanJdı , 
öptü, öptü, göle tamamile hikim 
köşedeki verandada kahvalb 
hazırlanmıştı. Hafif bir tuvaletten 
sonra burada toplandılar. 

Ahmet Reşit riiya görüyorum 
zannediyordu. 

Burada gökyüzü daha alçak 
gibi. Dağların suların, ağaçların 
rengi çok çiğ ve sert. Şimal ikli
minin haşin havası tabiati de ona 
mukavemet edecek bir kabiliyete 
sokmuş, dağlar dik ve sivri, yan 
bellerin en yukarısı sisli ve bulut 
içinde kaybolmuş gibi. Sular yeşil 
ve kurşuni renklerin kanşmasın
dan basıl olmu.ı bir sisli neftilik 

( Al'kua Hr. 
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1 Tavukçuluk <•> 1 
1 

Suallere 
Cevaplarım 

A lıdullııh H ~. .A l,suray 8 orgtl<'Çl\ 
sokak No. 11 f ~ tanlıul: 

1 - ÇıftHğimizde istediğiniz 
cins mevcut değildir. Arzu ettiği
niz gün çiftliğitnizi gezebilirsiniz. 

2 - Bahsettiğiniı hal bir has
talık değildir. Bu tavukların tüy 
dökümüdür ki bu hususta ne gibi 
tedabir yapıl.nak lazım geldiği 
hakkında gazetemizin 16 ağustos 
1933 tarihli nüshasında mufassal 
malumat vaı dır. Bunu okuyup 
tatbik etmenizi tavsiye ederim. .. 

Tevfik llnkkı Bey, lspartada Alay· 
bey ZILtİP. : 

Sorduğunuz meseleyi kısaca 
anlatmek kabil değildir. Maamafih 
size şunları tavsiye ederim : 

A - Nazari malumat ekse-
riya ameliyata uymaz. Bunun için 
işe ufaktan başlayınız. Birdenbire 
çok miktarda tavuk beslemeyiniz. 

B - Tavuklarınızı hastalan· 
dırmamıya, hastalandıkları tak· 
dirde tcdavilerile bizzat meşgul 
olmıya gayret ediniz. 

C - Temizliğe fevkalade itina 
ediniz. 

D - Bulunduğunuz muhite 
göre ya yumurta veya et tavuğu 
olarak yalnız bir cins besleyiniz. 

E - Yem ve sularının saf ve 
temiz olmalanna dikkat ediniz. 

F - Her hafta çarşamba 
günleri gazetemizdoki makale
leri okuyunuz. 

1 )f 

Şemsettin Bey Erzurum 
1 - Tavuklara nasıl bakıla

cağını ve hastalıklarmın ne su-
retle tedavi edileceklerini - müte
addit hastalıklar mevcut oldu
ğundan - burada ayn ayn zikret· 
meye imkan yoktur. Esas mese
le tavuğu hastalandırmamaktır. 
Bunun için de temizlik ve sıhhi 
ıeraite çok dikkat etmek lazım· 
dır. Hastalığın araı:mı bildirirse
niz tedavisini it'ar ederiz. 

2 - Bu sualiniz fiat meselesi 
olduğundan ayrıca taraf1111Za bil
dirilmiştir. 

3 - Tavuk beslemek içiıı 
latanbulun en müsait yeri Hay
darpaşadao Pendiğe kadar olan 
mıntakasıdır. 

4 - Bir tavuğun senede ha· 
ııl edeceği yumurta cinse ve ba-
kıma nazaran detifir. En çok yu
murtlayan ve ıenede (200-300) 

· yumurta veren Legorn tavukları
dır. Satış bususab tazeliğe ve 
bu işi becermeğe tabidir. 

5 - Cins tavuk, evsafı matlu
beyi haiz olan ve vasıflan evlat
lanna intikal ettiren tavuk de
mektir. Birçok tavuk cinsleri 
olduğundan bunlan birer 
birer burada zikretmek kabil 
değildir. Bunu bir tavukçuluk 
kitabından okursunuz. 

6 - Keçi ve ineklerin cins
leri ve kaçar okka süt verdikleri 
ve süt P.iyasa:n hakkındaki sual
lerinizi İstanbul Ziraat Odasın
dan sorunuz. Bu bizim ihtisasımız 
dahilinde değildir. 

7 - Tavukçuluğa birdenbire 
ablmayınız. Evvela küçük mik
yasta işe başlayımz. Bir, iki sene 
tecrübe devresi geçirdikten sonra 
memuriyetinizi terkederseniz daha 
doğru hareket etmiş olursunuz. 

* Tüccardan Ahmet Bey, Kütahya: 
Tavukçuluk hususunda her tür

lü müşküllerinizi gazetemize gön
derebilirsiniz. 

)f 

Feridun Bey, Eskişehir: 

Tavukçuluğa ait yazılarımız her 
hafta yalnız Çarşamba günleri 
oeşrolunmakladır. 

.Erenkö7 Bereket tavuk çJWlği 

M. Nurettin 

(1) Tavuk vo Tavukçuluğa alt olan 
mlltkUllerlnl:ıl ıorunuı mUtehaaaıı alı• 

C••»p yerecektir. 

TARİHi f\llUSAHABE 

·ar y \'1uhif ni A vlarca İşgal Eden Bir 

Avusturya ve Macaristan se
ferleri uzadık_ça uzuyor .• Açlıktan 
sefaletten ve bilhassa idaresiz
likten bunalan yeniçerilerde ita
atsizlik eserleri bq gösteriyordu. 

Ordunun bir kısmı dağıl
mıştı. Bunlan toplayacak, raptü-
zabt altına alacak, tekrar düş· 
man karşısına çıkaracak kudretli 
bir kumandan mevcut değildi. 
Dağılan sipahi ve yeniçeriler, 
evveli ~dirneye geliyorlar.. Mar
mara sahiline iniyorlar.. Oradan 
da çektirmelere binerek Anadolu 
tarafına geçiyorlar.. Şekavete 

baılıyorlardı. 
Gün geçtikçe bunların adedi 

çoğalıyor, Anadolu vilayetlerin
de eşkıya korkuıundan, bir şe-
hirden bir [şehre geçilmiyordu .• 
Bunlardan bazılan, başlanna mü-
him kuvvetler toplamışlar; adeta 
devleti tehdide başlamışlardı. 

Sekban bölük başılarından, 
(Kara yazıcı) denmekle meşhur 
olan Abdülhalim Ağa, başına 

topladığı birçok eşkıya ile Ruha 
taraflarında bildiği gibi hüküm 
sürüyor.. köylere ve kasabalara 
adeta vergiler tarhederek, Anado
lunun göbeğinde hür ve müsta
kil bir surette yaşıyordu. 

* Bu esnada, mühim bir hadise 
olmuştu. Anadolu ahvalini teftişe 
gönderilen sabık heylerbeğiler
den Hüseyin Paşa, devletin 
zaafından istifade etmiş.. adeta 
seyyar bir hükumet• tesis ederek 
hallu türlü bahanelerle soymıya 
başlamıştı. 

Hüseyin paşanın zulmü arttık
ça artıyor.. Istırap ve felaket 
içinde bunalan halk; kafile kafile 
lstanbula gelerek; veziriazamın 
divanhanelerinde, saray kapıla

rında: 
Bu Hüseyin paşanın elin

den, dad ile feryat... Çağırıyor· 
lardı. 

* Saray, sağır ve dilsizdi ... Ne 
halkın bu feryadını dinliyor; ne 
de bu zavallı şikayetçilerin ıstırap
larını teskin edecek tesliyetkar 
bir söz ıöyliyordu... Ayasofya 

camisinin minarelerinden okunan 
ezanlara karşı, başlarını açarak 
ellerini semaya kaldırarak; ve 
ağlıya ağlıya ancak AJlahtan 
reha ve halas çareleri arıyan 

halk inim inim inlerken; sarayın 
kurşun kaplı kubbeli odala~ndan 
def ve tambur sedalan taşıyor .• 
Muztarip halkın kalbindeki yara
ları, bir kat daha kanatıyordu. .. 

Hüseyin Paşanın tuğyanı, dev
let aleyhine de bir isy.an halini 
aldıktan sonra saraym aklı ba· 
şına gelmişti ... Veziriazam, Sultan 
Mehmedin huzuruna koşarak: 

- Sultanım!.. alem, haraba
vardı. Eğer bu Hüseyin ' Paşa 
tiz tedmir edilmezse milk elden 
,gider. 

Demişti. Ancak o zaman 
Sultan Mehmet, gallet uykusun
dan uyanmış.. Hüseyin Paşanın 
ele geçirilmesi hakkında Karaman 
mütesellimi Mehmet çavuşa bir 
ferman yazmış, yollamıştı. 

Fermam iliyi alan Mehmet 
çavuş, derhal İçel erlerinden 
bin kadar kahraman ve mü-
cerrip harp adamı seçerek Hü
seyin Paşayı aramıya başlamış .. 
Aksaray civarında karşılaşarak 
iki saat kadar müsademe etmiş .. 
Ve fakat, Hüseyin Paşaya mağ
lup olarak Konyaya ricat et
miştir. 

Vaziyetin bu suretle ciddi 
bir şekil alması, İstanbulu telaşa 
düşürmüştü. Bir gece, sabaha 
kadar sarayda arz odasında 
devam eden müzakereden sonra, 
üçüncü Vezir Sinan Paşa zade 
Mehmet Paşa serasker nasbedil
miş; derhal Konya ya gönderil
mişti.. 

* Mehmet Paşa, Konyaya gider 
gitmez lazımgelen kuvvetleri te
darik ettikten sonra Hüseyin 
Paşayı takibe başladı. Hüseyin 
Paşa, bu kuvvete mukavemet 
edemiyeceğini anladı. Başındaki 
beş on adamla Ruka kalesine 
gitti. Karayazıcıya iltica etti. 

Mehmet Pş. bu haberi alınca 
derhal kuvvetini muhtelif kısımlara 

isyan Hadise 
Sonu .. • 

sının 

ay~rdı. Hüseyin Paşayı kaçırmı~ 
yacak bir çember çevirerek geldi, 
Ruka kalesini kuşatb ... Karayazıcı 
evveli mertçeıine davranarak, 
Hüseyin papyı müdafaa etti. 
Mehmet paşanın muhasara kuv
vetile uzun müddet harbe girişti. 
Hatta bir aralık Karayazıcının 
kurşunu tükenmişti. Fakat o, 
kalede mevcut olan bütün gümüt 

· paraları erittirerek fındık döktür
müş ve Mehmet paşaya bu suretle 
gümüı mermi atarak harbe de
vam etmişti. 

. Mehmet paşa1 muhasaranın 
, uzun süreceğini anlamış. El altın
dan Karayazıcıya haber gönder• · 
miş.. Hüseyin pafayı teslim ettiji 

. takdirde, tarafı padi111hiden ken-

. disine sancak beyliği verileceğini 
vadetmişti... Bu teklif Karaya21cı
nın mertlik damarlarını gevşetti. 
Bir gece Hüseyin Pş.yı bastırarak 
ellerini ayaklarını bağlattı. Kale 
duvarından aşağıya iple sarkıtarak 
)öylece bıraktı. 

* Mehmet Paşanın adamları, 
Hüseyin Paşayı aldılar. Mehmet 
Paşanın huzuruna götürdüler .• 

· Hüseyin Paşa, derhal kafasının 
kesileceğine hükmetmiş, Mehmet 
Paşadan şefaat dilemişti .. Mehmet 
Paşa, onu teselli etti. Hatta müş
külatsızca İstanbula götürebilmek 
için, affına tavassut edeceğine 
dair de söz verdi. 

Fakat, İstanbula gelir gel-
mez, iş değişti. Hüseyin Paşa, 
doğruca divanı hümayuna çıka
rıldı. Kafeste oturan sultan 
Mehmedin huzurunda istintakı 
yapıldı... Ve sonra, cellat getirti
lerek divanda elleri ve ayaklan 
kml.dı. Bir beygire ters bindiril
di. lstanbul sokaklarında teşhir 
edildi. Ertesi gün de Odunkapısına 
getirildi. Orada hiç kimseye ya
pılmıyan bir ölümle hayatına hi· 
tam verildi. 

Meydana, yüksek bir daracı 
yapılmış, ipin ucuna da ilmik ye
rine bir çengel bağlanmııtı. Hü· 
aeyin paıa bir iskemlenin listilne 

Dünya Hadiseleri 

Almangada 
Yeni Bir 
Selam ... 

il -

Faşist İtalyada olduğu gibi 
Hitlt1r şimdi de Hitlerci 

Almanyada, Ro· 
• __ s_e_ı_a_m_ı _ _. menvari Selam 
vermek moda ve mecburiyeti mey
dana çıkmışbr. Şimdi herkes, bi .. 
ribirine karşı artık eski usulde 
değil, faşistlerin yaptıkları gibi 
kollarını kaldırarak selam veri
yorlar. Bu mecburiyet büyüklere 
olduğu kadar küçükler için de 
vardır. Bilhassa köylerdeki dört, 
beş yaş arasında bulunan çocuk
ların Hitler hücum kıt'aları ge• 
çerken kollarını kaldırmaları cid
den garip oluyormuş. Maamttfıh 
yeni selam, pek kısa bir zaman
danberi mecburiyet kespettiği 
için, bunun bütün kavaidine ria
yet edilerek verilmesi henüz 
mümkün olmıyor, pek çok kim
ıelerin selim verirken pek gü-

.. 4önç bir hal aldıkları görülü· 
yormuş. 

~ 

Bundan bir müddet evvel 
Napoliye civar Torak lrn-

·-Kı-a-tm_e_r_ll_, sahasında, ma~ 
Kı t" l halli jandarması 

a ı gayet genç ve 
güzel bir tüccar karısını tevkif 
etmiştir. Bu kadının adı Madam 
Wester'dir. Kadın, kocasını ze .. 
hirleyip öldürmekle maznundur. 
Çünkü kocası öldükten sonra 
ıüphe üzerine cesedi mezardan 
çıkanp ta muayene edildiği za
man barsaklarmda arsinik eseri 
görülmüştür. Bunun üzerine tah
kikat derinleştirilince itler sarpa 
sarmıı ve şüphelerin yersiz olma .. 
dığı anlaşılmıya baılamıştır. Bu .. 
nun üzerine mahkeme, Madam 
W eıter'i idama mahbüm etmiş
tir. Fakat cezası değiştirilmiş 
ve idam kararı ebedi hapse 
tahvil edilmiıtir. Bu ıırada kadı .. 
mo anneai evinde 816 olarak bu .. 
lunmuttur. Ölünün yanında bir 
mektup vardı. Bu mektupta, ihti
yar kadın damadını kendisinin 
öldürdüğünü ve kızının maaum 
olduğunu iddia ediyordu. Bu bi
diıe üzerine ikinci bir tahkikat 
ba.şlamışb. Bu münasebetle yine 
öğrenildi ki madam W ester bapi
aane gardiyanım kandırarak evine 
gelmiş, anasını öldiirmüf ve bu
lunan uydurma mektubu yazarak 
tekrar hapisaneye gizlice dön· 
müştür. Bu defa kadın idam edi
lecektir. 

* Amerikalı tayyareci Willy 
Post geçenlerde tayyare 

. fında bir devri 
_D_e_v_r-ia-le_m_I ile dünya etra-

Seyahatlerı alem seyahati 

yaptı. Willy Post'un bir gözü de 
kördür. Bu seyahatini 7 gün ve 
18 saatte bitirdi. Maamafih bu ne
ticeden memnun olmadı. Gelecek 
sefer daha iyi bir netice alaca
ğını söyliyor. İlk devrialem seya
hatini ise Sebastiyen dö Kano is· 
minde bir portekizli yapmıştır. 
bu seyahat Viktorya isminde bir 
Brik ile denizde yapılmış ve 37 
ayda tamamlanmıştır. Bu ilk dev
rialem seyahatinin rekorunu 1577 
de bir İngiliz kırmışbr. Adı Sir 
Francis Drake dir. O günden bu 
güne yapılmış olan terekkiyi artık 
siz hesap edin. 

çıkarıldı. Çengel, gırtlağına takıl
dı... İskemle birdenbire çekildiği 
zaman bu koskoca Beylerbeyi, 
kokmuş bir et parçası gibi bu 
çengele asılmış kalmıştı. 

r alçın Kagtı 
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Bu Sayfa Bu Sayfada l 
Haftada Bir Defa Neşro· 
lunur Ve Eüt-n Dü ya 
Maıbuabnı Size Getirir. 

INANILMIY ACAK 
ŞEYLER · 

Dünya Matbuatında Çıkan 
Meraklı Hikaye, Yazı Ve 
Makale1eri Bulacaksınız. 

Etiopia hlk&mdan ikinci lleaelik 
halkın kODafblia ve W1cliii bir 
liunla okuyup koaupaaiı lalkl"""' 
clarhjmm prefiJe ..... ..., bal-
DWDlf ve bitin .. ,.tmı kendine 
.... bir lisan icacluaa huretmiştir. 
Bu lisanı yalnız kendiai bilir. 

1883 de Ebu Abbaı iıaıinde bir Mı
aırb tGccar de•ecial Ue birlikte Sah
rayıkebirde giderken ıuzuzluktan öl-
mGılerdir. ÔldGlderl yer Dk kurudan 

.1000 memafe uzaktadır. Ebu Abbas 
öldGlderi yere iki tat diktirmiftir. Bu 
taı sahra ortuıada 
biricik mezardır. 

Kine adalarmda kayıkçılar yelkea 
yerine ağaç bllamrlar. 

Am• k&da Tek•• bG· 
kGmetl dablllacle hu· 
bınaa buı ı•hlr ldm· l~~{t~~'. 
1er1 Am1a, lluar, Hla
cll9tu, JapoaJa, sı. 
J&m, Çln, lasfltere, 
lrluda, Noneç, TDr· 
klJ•• lavet1 C.Ya. 

Piiaaokanıera, Jta·
yada 9,950 kade• 
Jlktekliğiade bil' 
daidar. 

....... ,..... ... 
... , 

C.wap 
laaftaJ•· 

Çantanın ~aşınaGelenler!lls~elet 
lngiliz Aıılzadesı Fransız Plajında Kendisine Bır Adam 

Şu Garip Dünya 
Bir Eflence Ararken Çok Garip Bir 

Macera Geçirdi 
Fransanm Perpinyan ıehıinde dıktan bqka aynca bir de mnkA-

yaz mevsimini geçiren lngiliz f at verilecektir ,, 
.. 1zadelerindeJ? S6r Corc Klerin * 
bir •bah ~ k~da ota- ( Sir Corç Klerin )in işi gtıcü 
rurken b~ecliyema uralarncla yok, vakit geçirmek, biraz da et
unutulmut bar kadın çutua ba- lenmek arzusundadır. Derhal arka-
lar. Kime ait oldu~u anlamak 11na ocla bizmetçilinin parlak balor 
lzere açıp b~~· dtığmeli elbiat:aini giyerek çanta-

Çan~n ıçınde albndan ya• yı eline alır ve kUşkin yolunu tu-
pılmlf bır pudra kutu~u, esa~ tar. Burası gül bahçesinin ortaaın-
dud~k boyası, mendil ve bır da mücevher kutusu gibi zarif bir 
hayli mıktarda da para vardır. yazhkbr. t.wz a•lzadui ba!tçeye 
Fabt kimin oldupu alatere- pe.., ..... .. ....... IHidlv-= 
bUecek en ldlçllk bir lrqıt ~ lerilll brmamr " ..... •• .ıJini 
bile yoktur. çalar, bir dakika - .... ap-

Sör Corc KleriD çaatayı ala- hr ve batında laotom. iMi .. 
rak k6şklae dener, mabadı el- beyaz dantelli lallil ile bir laia-
biae deiiltirmek ve IODl'a buldu- metçi im ~lr: ? 
iunu dtlrlp karakola YenDektir. - Ne iltiyonunuz efendim 

FU.t ablllte balıımz; '8siJiz - Din bir çanta balmafbım, 
•elialduUn ~ kere ohfaian- bup pzeteleftte tlnJlilm 
............. ed:lir, ildikttaltı -- ilbdaa mlbiain ldm ......... 
•ek mecltun,etbHle kahr ve pm- ulacllm, te*IJ•.._ 
tayı bir kewa atarak ....... .... •ludeli a.. Ilı" ıleri 

.. ..,..... ...........- lsimetci 
F.a1eei abü pzetelel'de kil- ima bawlrtaclar. ffalrikat• 

- .. illa: lariacle ba b4u' ..... ba b-
-1>18 ..W. nhtmMla hele- dar wif bir Juz ............. . 

.,.. ........... ...... .. v ......... ~. 
kadm çat• , ...,. - Ne pak ba lmm Wmtt-
tayı bulan Roall .... k.ı...... çi iMal ııel 
maze1 Juia dl Siryol'a ~ Fmt ••-etçi im da 111 ce-
takclircfe çantanın içinde bahmU vaha vermittin 
para. tamamen ptirene bıralol- - Kaçlk hammefeadi pil 

Düngonın , 
~. 

t)ışman 

En Kadını 

mem~
br, • bir dakika 
bekleyiniz. Gidip 
çantayı vere
yim ve milkAfab
ma ıetireyiml 

- Fakat ben 
m&kAfat iste-

• 
miyorum. Y almz 
mllmk6nae ken
dilile kODUfmak 
iatercliml 

- Maalesef 
bu dakikada 
mlbnktbı değil, 
mqpldilr. 

- Peki 10nra 
bir daha ut-

Bu adam dünyanuı iskelet 

adamı olarak tananmıştar. Ekseri
yetle net'eaiz. somurtkan ve 
hayattan ıevk almıyan biridir. 

m- etrafmda yer alcbklan za. 
man lngillz ısdzadeai satma iaa· 
bet eden kaclmm, o •bah biz. 
metçi layafetile kendiaini brşıh
ya ,enç im olduğunu firma 
mi? 

Meler lngiJiz uılzadai ... 
iDek için ...ı Ufak layafetiae 
...,. İle, klfklln sahibi .. 
ıeat im da ev iti ,..,.... IPiı .................... 

Memurunu Denize Girmiye Mecbur Eden Amir • 20 
Çocuklu Adam - On iki Y •11nda Bir Hatip • 

Burnundan Utanan Adam 
Ya D•nlz• Gir 
Ya lıind•n Çık 

Amerikada Vqingtonda bir 
mağaza amiri denizde tesadtif 
ettiği bir memuruna denize tir
mesini emretmiş. Memur ylzme 
bilmediğinden bahsederek 6zür 
dilemiş. Amir, denize atalmadığı 
takdirde ifinclen olacağım a&yle
yince, memur kendisini denize 
abvermif. Amiri de onu kurtar-
.- tlsere ark .. acla cleniM 

20 Çecııfıı 
0111• Aila111 

Vqinstonda Zaelotti laüade 
20 çocuk babaa 

· hir adam bir 
mlddettuberi 
.piacli 1 • 

.... c... 
laur relli Runelt 
huadımn il* 
olctuim liren-
miı, kendisiae 
ı. .ı:....;:..a:_ 
~ veruu..,.. ... 

Adamın yem 
doğa 21 iDCi 

~--Ruzvelt koymUf"' 
larcbr. 

Jf. 
12 Yaıında 
Bir Hatip 

lapaayada 3000 
kişinin ham 
bulunduğu bir 
komüniat içtima· 
mda 12 yapıda 
bir çocuk alz 
ıCSylemiftir. 

KGçllk hatip 
dinleyicilerine Hl'

beat qktan bah
Htmİf, dinin 
aleyhinde bulun
mUf, ve hazır ba· 
lunaalan kml 
ihtiWe davet 
etmiftir. 

* 
Brırnantl•• u,.,., • .,. 

Kaaacla.t., To,.... ....... 

Yarım 

Kadın 

de Edpr İmlillm biri recelerl 
sokakta muke ile gezdiibaden 
dolayı tutulup mahkemeye ve
rilmif. 

Maznun burnunun bilylldü
ğünden utanchjuu alylemif. 

Hikim adamın yllz6ne baJma.. 
ca hak vermİf ve davama mku
tuna karar vermif. 

• 





ITTIBAT VE TBBAKBf' 
Her lıaklcı mah/uzdur. - Nıuıl lloltl• 1-
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ikinci Kısım No. 122 N-l l>ıt11'1 •• 

Kızların Sahnede Göbek Atmalan 
Muvafıkı Şeriat Mıdır? 

Fakat •• ne bu tavmywr, ve 
De ele ba tehditler, para etmiyor
clu. Cemiyetin birdeıahire in..,, 
edivermesi, ve bilhassa kudıema 
tüpheli ellere geçivermeai, esi 
korkuyu ortadan kal~ efe.. 
iil Anadolu ve lstanbaltla.. hat· 
ta Rumelicle bile ~- e8i 
ntiu ve hekimiJ'd.m.i 1.-. Mide 
1U81111fb.. MaaaabnJa; SeJAnip 
kup balenea mmfL _... ut-
bkça arbyor .. wakczi ...-ide 
keadiaine daba ... ist-lii' ~ 
.. verctirmip _.waffak elaayan 
kaymalwa $adak BeJ, llanaabr
da ke..... amca Wr Lider 
mevki ..._....,. çalap1orclu. 
llanutum bu dik bafhlıjı Rum
eliniıı bafk• yerlerine de mayet 
etmif.. hodbehot icrayı lıiJmie
denler, hatta hükiımetin siyasetini 
bile ihW eyleyenler baş göster-
mifti. 

Tlıfhcada Hayn Bey isminde 
bir~ y&zbaşıaı, iki binb ... 
ile Wırıeterek Avusturya aleyhinde 
bir almayİf tertibi için ahaliyi 
tepik etmif., Buna mini olmak 
ilteyaa Mutuarnf ve Kumanc:laa 
Slleyman Pqayı, Cemiyet panuna 

,.ae,l•mİftİ. HO.kümetin ıslallat 
'e meşgul olduğu, ve harici 
ıiyaaetinde her devletle gayet 
dostane yaşamıya mecbur bulun
... w zamaada YUkua _... 

_ta&diae çok ...... ~ a....ı 
ettiii İçiD ip ajan ahiller mlda
laale etmif, Mlfettifi Umumiliie 
bir tild1eblame slndermiflerdi. 

C.•i•eı. m•etiıe"-a delqı Serez 
rnmuarrı/lıjuultuı Uirae VGlilijiae 

lerf i ettirilen Reıit Ptlftl. 

ve Meşrutiyet dedikleri bu ise, 
biz ne böyle Hiiıriyeti ve ne de 
böyle Mepııtiyeti W:emiyoruz. J 

Denildi... Hükiimet, derhal 
tiyatroyu menetti. Ve tiyatrocu
lara tazminat vereli. işi idarei 
maslahatla geçiftirdi. 

Fakat, biraz sonra daha mü
him bir hldiae vakua geldi: 

Kiprlli kaza merkezine yi
ne Wr tiyatro gelmiş, va
tani bir piyes oynamak için 
her şeyi bazırlamlfh. Gece 
olmuş, muayyen vakitte tiyatro 
ahali ve zabitan ile dolmuttu. •• 

..... •c.a"°"*' e$1 *• • ,.tri> ittihu edika ..... bip-
debire miisellila ilıtiJat .e&-. 
tarafından ihata olundu. ~ 
tiyatroda bulunanlann derhal .,... 
jllmalarmı, tiyatronun da. hemen 
kapablma11m istiyorlardı... Zabi
t• ite k.anfblar. Efrada nasihat 
vererek dağıtımya uğrqblv. Fa
kat, alı anlatamadılar. Miaellah 

l ve zabitana cehren tiyatroyu 
terk ettirdiler. Soma da uhneyi, 
perdeleri, biu- bitin cam 
ve ç«çevelerini ttifek dipçiklerile 
hurdahaş ettiler. 

Vak'a miiJüliedt Tabiidir ki 
miisamaha edilemezdi. Maham 
kumandam, IUftri ve piyue 
nizamiyelerle ibtiyatlana lotlumı 
abluka etti. Maelecle lllayak 
olanları tedip etiiaeli iltetli. Fa-
bt ihbyatlar, bir tek nefer bile 
vermek istemediler. Hatti. pen
cerelerden nizamiye efradına alet 
ettiler. Bir zabit ile alta nefer 
llcltL Ve yine Wr zabitle sekiz 
nefer de mecruh oldu. 

Ba lıidise de, ba suretle hi-
tam bulmuştu. Fakıit blttln bu 
vak' alar; cemiyetin, memlekette 
esaslı bir stilrun ve huzur temin 
edebileceğini pek flpheli ghte
riyordu. •. Zuhura gelen hadise
lerin ekserisinde, asker ve zabit 
göriiniyorda. Cemiyete mensu
biyetleri dolayıaile kendilerini ka
nunun fevkinde ~ birtakım 
zabitan, -yalmz taşiada değil, 
hatta istanbulda bile- bittin ni
zamata askeriyeyi hiçe aayıyorlar, 
mafevklerine selim vermek şu 
tarafa dursun, lolmç taşmuyorlar 
Hatta g&ğla dlğmelerini bile 
iliklemiyorlardı... Sirkeci cadde
siııdelri kahvelerde sudalyeyi ~ 

•D••• M•!!lıtJlaract..R•llllfljıt, 
C-' hiilka ~ hiWr ederek 
HurriJ k .. rem_.e ••• olduk
ı.ıuu ••tmaJa v'rtınlar .. Me1· 
haaelenle ailzunta aarhot o!_. ve 
tqıdığı şerefli aıfabn İarama 
olarak halkta dedikodu uyandı
ranlar; ne mafevk ve ne ele kanun 
tanıyorlardı •.• 

ihtiyatlar, tiyatroya girdiler. Ahali C Ark.. •ar ) ______________ .... ____________ __ 

Merkai \UllDIDi, meaeledea 
Jaaberdu elur ohm tahkik için, 
erlrtrherp büab8flll IWm Beyin 
riyasetinde hir komisyon tqkil 
ederek Oakilbe ıiachnnit. Jan
darma y&zbqw Hayri Beyle o iki 
~ Oaldlbe celbecffl.,.it ka
balaatlan tabaklnak effiii içiıa 
........ tecziye oJunmakla be
.nber. Slleymu P... tekrar 

ı ı 
·············································1·········~ 

makamma S~· 
Devletin aif8aetl' . hariciyeain-

.. J .... :. ... L ...... '!!. ~. ~ .! .. 9. ............ ! .... i·. 
23 Ajustıs Çarfamba ı 24 Alustos Pırpmbe 

deki tesirleri düpnmiyerek biyle 
bir ite girişen Hayri Bey ile o 
iki binbqı; vakıi lkinci, batta 
lçltiıdi derecede cemiyetçilerden 
idi. F .tiat yapılan it. Cemiyet 
IUUDJna yapıldaiı için biıiçoldanna 
Cemıyet aleyhinde dedikodulu 

l.taalİıal - 18 Gramofon: pıik Viyua - IO 20 .bu perclelık ope· 
aeşriya&.ı, 19 Cennet H., 19.45 Hazım ra: Mısırlı .Heleoa, 23.35 gramofonla 
B. T. karagöz, 20.SO udi Selihattüı gece koDBen. 
B. kemaui Nobar Ef. refakatile Hami- b .:'i!:~ ti~~() Konser, 23,15 
yet H., 21.30 gramofon: Fl&k neşri- Ü caıbaat opera romanslan, 
yatı, 22 Anadolu ajansı, hona haberi, Tqlu - . 20.35 ~ret parçalan, 
ıut ayari. 20.50 !enfomk orkestra, 21,06 ar•onik 

Ankara - 12.80 Gramofon, 18 l~ ~~-~ or1ke~ı, 22.06 
bir sermaye vermifti. 

Yine bu esnal81'da, Aiaadolu 
ve lstanbuldaki tapınbldara 

auuav.-~ .uau.,.,..u eaer en, 18.05 kon-
..ıon orkeatram, 1? 4ana m•Dô, aer, B5.IO ~ parçalan 1°10 prkı· 
20.16 aJm1 ~en. lar, l,IO sea!oaik orkestra.' ' 

benzemiyecek · derecede miihiaa vı, ... - 20.05 Radyo orkeltıa-
hAdiaeler' Rumelide vukua gel- 11, 28 dane havaları. 
aaekte idi.. Nesim Graf isminde Pariı - 20.35 Musiki, 21.80 or-
ltalya telt......clan hir M1l8fti. keıtra konseri !2.20 Dovilclen naklen 
hir tiyatro lmmpnyaa tefkiJ gala konaeri, 28.80 aon haberler. 

ellDif, fU1ada burada dolqıyor, Tu!N - 20 06 Şarkdu, I0.86 Vı
oywı oynab1ordu. BU kumpanya yaaa oıkea~ 2().60 opera parçalan, 
Nevrekop 'a geldi. Orada da 21.05 aenfoDik ork8*a, 21.20 tarb-
•yun venneye haıırlamyordu. lar, 21.85 kem~ 22.0ö büyük koa.-
F akat bir gece, lıalk bir- eer, 24.35 muhtelif parçalar, 1,10 u
denbire tiyatroya hlicum etti. keri budo. 
Sahne ile biltün tiyatro levazımını 86kret - 20.26 Milli havalar, 20.45 
lorda geçirdi. Arkasmdan da on den, 21.05 keman komeri, 21.tiO flüt 
clirt mahallenin muhtan, hildi- konseri, 22.20 viyolouel komeri. 

mete bir mazbata verdi. Bu Belgrat - 21.05 KOD181', 8U6 
maıbatada: pamofon: Travyata, 23,85 haberler, 

(Tiyatro demek, ne demektir? soma çingene musikiai. 
K.ar.lvıD ve kaclınlaruı sahneye Praı - 21.05 Piyano konseri, 11.IO 
~ ahalinin kaqısmda haberler "franaızca,, 
~helt atmalan muvafıkı ıe- pqte - 21.05 Ork... komeri, 

La1pslı - 21.25 Ko.,r, 22 85 
tiyatro, S8.8() haberler. 
· · Blkret - 20.!5 Hafif muaiki par
oaları, 21.05 tagamü kon.en, 21 26 
leldoıaik k..,r, 22.20 orkestra ko~e· 
rinin mabadı. 

Pra• - ~15 Askeri muzika, 
21.15 1811b1i- bDBer, 22J!O salon 
orkestram. 

Varp,a - 2LOO Taganııi ve or
kestra konseri, 81,05 MD8 havalan, 
!8.80 bllbeıler ve dana havalarının 
mabadı. 

:= TAKViM= 
Cila ÇARfAMBA a... 
sı as aluaTos en ııo - -AraY ._. 

1Ca•e•llı.nel18 IO • A ...... 11t1 

Plajlarda Neler· ·Görtliim ? 

PJijlardcl Nasıl Tanışır 
Nasıl içki içerler? 

C Bqtarafı 1 iaei aayfada > 

- Kendin yan8f8AD a ••• 
- Ben ötekilere takıldım, ağ: 

ZIDlln paymı aldım. Şimdi aıra 
sende! 

- Ne diyeyim? 
- Ne denir canım: "Haıiı-

mefencliler, tenezziU haymunamz, 
bizim kabinede 90yunabilecek yer 
varl" de. •• 

- Ya terslerlerse? 
- Dtltflndnğün weye bak. De-

nize olta abyorsunl tuttun tuttun 
tutamadın yemi deiittirir bir da· 
ha teer&be ederainf 

Bu kadar ince eleyip tak do-
kunan llDl'ia belan ylzlble hu
ret geçer... Biraz ylz6n yutdmn 
eYildıml 

O mrada ııeri d&ıea kazlar
la kup kartaya aeJmillerdi. Be
rikiler geçmek iatiyoriu'Cla. Faw
rililerin pifkini (1) lalecli: 

- Affedersiniz efendim, yer 
bulmanız imkim yok. latencmiz 
bizim kabinede soyunun! 

Genç kızlar biribirlerinin yüz· 
lerine baktılar. Onlann da birisi 
daha pişirin fakat ikisi de uysal
mqlarl pifkini, bu daveti pyet 
tabii bulan bir halle: 

- T eşekldir ederi&: Dedi. 
Kızlar ortada, erkekler iki 

yanlarda yirümiye bafladılar. 

* Şu kap111 açık duran odanın 

içinde, muşamba tezlongun &ze
rinde yan uzanmıt kadınla, orta· 
daki içki aofrasuun karp tara
fında oturan genci tanıdınız mı? 

Kadın Kadıköy vapuruna 
köpriidan yalnız binmİfti. Vapur 

kW,S.~·~ .. 

ldb ..... ,~ .... ıta 
yorduk. Deh"km k~ bir 
arkalakmz portatif iskemleye otur
mutba. Etrafına 'balnnırken ka .. 
chnla g6z. gke geldiler. 

Dikkat ettim, kadmm giz-
lerinin içleri de delikanlttı11 
g&zleriniır içlerinden daha az 
ıtılmemifti. Genç yerini ona 
verdi. Kadın teşekktir ederek 
etunlu. Genç ona: 

- Çok kalabalık var! dedi. 
Kadın glliimaedi: 

- Evet, bu saatte hep kala-
halık oluyor! · 

Bu bahis tanıtmJ18, hu balo. 
b6ylece akıp giderek dolap 
dolaşa dostluğa döklldü. Nud 
mı 1 içinizde bu suali 80nlcaldann 
azlığım bildiğim için teferruabnı 
da yazmayı lüzumsuz g&rllyorum. 
Fakat ne yalan slyliyeyim. O 
dostluğun da bu kadar çabuk bu 
kadar fazla inkişaf edebilece
ğini tahmin etmemiştim. Şimdi 
yalnız odanın rakı masası ba
ŞJDda elbette ki senli benli 
konuşan çiftin iki saat enel 
tamftıklanna bütün plajı .plait 
ı&t~aelerdi inanamudma. Fakat 
gizleriaıclen fiipbe ~miyoruml .• 

Jf 
Az evvel ta_mpa iki çift de

nize girmitlerdi. Favorilllerden 
bir tanesi ..tıildea açılnuya bllf' 
lallUfb. ~dan biri ba~dı: 

- Hakla Bey, Hakkı Bey. 
Ben j&zme bilmiyorum dedim, bı-
rakıp gideceksen çıkanm vallahi! 

Beriki dindi, cevap verdi: 
- Ofidlm de, şöyle biraz ha

reket ede~ vücudum auya ahş
am diye aÇlldım. Şimdi geliyorum. 

Diprleri yüzme biliyorlardı. 
Yan yana açılmıya baıladılar. 

Hakkı Bey de d&nmUftü: 
- istenen öğreteyim me 

pzıneainil Dedi. 

- lstemeaı, iatemem, don 
yorum ben. .• 

- Böyle durursanız tabii 
narlllllZ, su çok aacak, tiyle b" 
cesaret edip dalıveneniz, he-4 
abşırsuuz. •• 

Genç kız ufak ellerini au 
Mktu, ylzini bUl'Uflurdu: 

- Oooo... Baz gibi! 
- AnJapldı, iliz ken~ 

den cesaret edemiyecebiniz, be 
• ata11mda g&iinlu&z glnDelz 

Kız ilzeriıae aa abhmt p..; 
tlrpercli, blbild&, ellerini vlcı ... 
dtlne siper etmek iller si 
kaldırdı: 

- Aman aalaa ı., dalıcua 
vallahil 

- Haydi ... ,,... ...... 
yani ... Üçe kadar ... adel 

- Yapmayml 
- Sayıyon&.. &,,,,. 
- Yapmaym diyorum 

ı&ceairim! 
- İkiyyy ..• 
- DunıD vallalai clahcaml 
- Eh haydi 1J1e m! 
Genç im, ameliyat bıçajmm 

ac1&1BJ heyecanla beldiym kerlmk 
hir hasta gibi yla- .........., 
pzlerini yuumda, .. mltltlef.t 
lyle durda, ve birclen mya dalella 

- Nuıl sôiak mı ADahBf~ 
mza!?. 

- Durmayın arbk, 
hareket edin biraz. .• 

Kız bir cklaa dAldı, çaktı. 
tekrar dalda, yine çıktı ve aı.p.. 

Favorili delikanlı timdi om 
sokulmuıtu, kolunu aayun iiat&acl. 
açtı: 

- Haydi, dedi, pliDt 
- Amma salan farakayua 

CleJIHIJllill w Çt.;•••1---.. ......... ,.. .... 
G.-ç loa ltei8i 4elilranlma 

kolu 6zeriDe ko1cha •e lmllannı, 
bacaklara. ~ı..,a baf18cla: 
. - Ha, bllrw, aidiyonmauz 
qte! 

- Azıcık bıralaa bakayunf 
Delikanlı kolana lazut W. 

den çekti, fabt .... biçare 
habyordu, eğer fa'tOrili ı~ CIDd 
kavramasaydı dalla epi su v....t;ı"a 
tacalıb. •. 

Onları - ......... .... ..,.. 
rettim. Geaç 1sm1ıi ,_ Ilı• 
meye heves Ylll' lllicl, lalllliye~ 
Fakat kabiliyet pek ..._ 

Biçare delilra• ...ı. ..... 
maktan keneli zevld.İlli tatlllİDe 
vakit bulamıyor, aopk suyaa 
içinde şıpır şıpar teriJordu. 

O kadar ki, ei- pzlerinia 
içlerini doldunpı manalar beni 
tekzip etmeseydiler, bu İfe gİli• 
tildigine p~ oldujuna b&k
mede bileCektim. 

Fakat, ihtimal nezaket icabı 
JjjllaaeD pek m'fJlllDllll, ve... Pelr 
nq'eli g6riiniiyonla. 

Neci 8aduUeh 

Lehistqnda 
Grevler 

Varşova, 22 _:_ Lel.ı.tand~ 
harekatı devam etmektedir. 

Varşovadaki infaat ameleai yap. 
mıt olduklan grevcle inim• muaf. 
fak olduktan set11q tekrar ip ........ 
mıtlarsa da Loclz ft ciffftllda lftY. 
devam etmekte ve marokea ..,a: 
imalithan~leri ameleıi de itlerini 
bırakaııt bulunmaktacbrlar. Lodz'da 
Hint keneviri menaueab amelerl.a. 
de rev ilin etmeai tehlikesi vanhr. 
Petrol ameleaiala de ~ ten
zili tuavvaruadan tlol_,. pY ilia 
waeleriadea k......,_. Bir ~ 
maden ocaklanacla Ye ~ 
pevletlİia ....... 

liM lllialr?- F.p, BiJrriıet ._.., çie,_ ...._ 
~~~.. ~~~~_;_~~~~_L_~~~....__:::._~~~~~~1-.....:.ı~~~~:W;.;;.'._~~~~~~~~~~ 



10 Sayfa 

Givur Mehmet 
Kara Yürek Çetesi 

Tefrika No. 98 

Acaba Lorandonun Kızı 
Nasıl Kaçırılmıştı? 

Givur Mehmet bir ltalyan gibi, Marya'yı 
hürmetle Selamladı 

- Böyle bir adamı, daima 
yakınımızda bulundurmalıyız. Onu 
kimsenin tanımaması için resmi 
zabıta memurları arasında bulun
durmayınız. Fakat, muhitinizden 
de uzaklaıtırmaymız... Beıiktaı 

mtinde, mahliılden kendisine 
bir ev verilsin. Eğer bekiraa 
münasip bir saraylı ile evlendiril
ıin. . . Kendisine sorunuz.. Ne gibi 
arzusu varsa, derhal bana arze
d iniz. 

Diye Abdülhamitten emır 

almışh. 

Gavur Mehmet, Hasan Beyin 
bu sözlerini sonuna kadar dinle
dikten sonra tavazula eğildi: 

- Allah, gerek efendimize ve 
2erek size tükenmez ömürler 
versin, efendim... Henüz iıimiz 

bitmedi. Hele hayırlısı ile onlan 
da bitirelim de sonra düıünürüz. 

Cevabını verdi. 

• 
Gavur Mehmet, Beşiktaı ka-

rakolundan çıktıktan sobra bir 
sürücü beygirine bindi. Evine gi
decek; o gün akşama kadar isti
rahat ettikten sonra, gece yine 
faaliyete geçecek.. Gerek Kara
yürek çetesine ve gerek taı ocak
ları kalpazanlanna ait müteferrik 
itleri takip ve intaç edecekti. 

Karayürek çetesinde, henüz 
hesabı görülmiyen bir kadın var
tlı. Bu kadın da papazın metresi 
\'e çetenin de en mtıbim icra 
aleti olan Mariya idi.. Karayllrek 
çetesi, konsoloshane hapishanesi
ne nakil ve hapsedildiği zaman, 
orada kadın hapsedecek bir yer 
olmadığı bahane edilerek Mariya, 
Kfıya kuvvetli bir kefalete rap
tedilmiş... Konsoloshane memur
larının nezareti altında bulunmak, 
Ve neticede, arkadaşları hakkın
da verilecek hükme tabi tutul
mak üzere muvakkaten papazın 
evine gönderilmişti. 

Bu kadından maada, yine bu 
çete ile alakadar olması lazım
gelen şarapçı Paganinin dükkanı 
ile Mısır otelinde ve diğer bazı 
yerlerde de tahkikat yapmak 
lazım geliyordu. Fakat, bu işin 
başladığı gündenberi, Gavur Meh
medin kafasında bir mesele vardı. 
Ortada hiçbir cebir ve tazyik 
alameti olmadığı halde Banker 
Lorandonun kızı nasıl kaçırılmı1-
b. Filhakika bu mesele kızdan 

aorulmuş.. Gerek babasından ve 
gerek evde bulunanlardan tah
kikat icra olunmuş.. Fakat, bep
ai de bu mesele etrafında derin 
bir ketümiyet göstermişler, hiçbir 
ıey söylememişlerdi. 

Gavur Mehmet, yavaş yavş 
atını sürerek Tophaneye doğru 
ilerlerken bunu düşünüyor .. Dima
ğı, artık diğer büyük itlerin dü
şüncesinden salim kaldığı cihetle, 
şimdi bu meselenin de esasını 
öğrenmek için büyük bir merak 
duyuyordu. 

T ophanenin önüne geldiği za
man hayvanın dizginlerini kastı. 
Biraz duraladı. Fikrinde, bir te
reddüt vardı. Acaba, doğruca eve 
ıitmck •• Kendisini şüphesiz ıabu-

sızlakla beklemekte olan Liınaya 
kavuşmak .. Onun ateşli kollarının 
arasana ablarak, kaç gilndenberi 
çektiği meşakkat ve yorgunluğun 
acısını tatlı bir aşkın lezzetile 
unutmakmı daha iyi olacakta? .• 
Yoksa, ne zamandan beri ·zihnini 
kurcalayan şu meseleyi hallederek 
büsbütün müsterih kalmak ve 
ondan sonra evine dönerek ta
hayyül ettiği hayab yaşamak mı?. 

Givur T ehmet, derhal kara
rını verdı: 

- Nihayet, bir saat zarfın
da bu işi de görebilirim. Hiç 
olmazsa, kalbim rahat olduktan 
sonra eve dönerim. 

Dedi.. Ve atının başını, Boğaz
kesene doğru çevirdi. Beyoğluna 
çıkb. Galatasarayın köşesinde 
attan indi: Hayvanı, ücretile be
raber sürücüye verdi. Doğruca 
papazın evine gitti ... 

T aşocaklarında giydiği Kara
dağlı elbisesini Beşiktaş karako
lunda çıkararak temiz bir esvap 
giydiği için kıyafeti hiç bir fÜp
heyi celbedecek tekilde değildi. 
Hatta papazın kapısını çalıp ta 
kartııına Mariya çıktığı zaman, 
kadın hiç ıüphelenmedi. 

Gavur Mehmet, tıpkı bir ltal-
yan gibi Mariyayı müfrit tavırlar
la selamladı. Sonra, giıya bir 
taraftan işitilmekten korkuyor
muş gibi: 

- Coi'nin ve ar'kadaşlannın 
pek çok selamı var. Yann 
gece gemiye binecekler. Tabii 
sizi de götürecekler. Onun için 
hazır bulunmamzı söylediler. 
Dedi. 

Mariyanm gözlerinde birden
bire bir şimşek çaktı. Hemen 
Gavur Mehmedin elini yakaladı, 
içeriye aldı ... Gavur Mehmet, ye
mek odaşına girdiği zaman, ha
fifçe gülümsedi. Tavandaki de
likten burayı tarassut ettiği za
man gördüğU acip ve garip man
zaralar gözlerinin önüne gelmişti. 

Mariya, derhal büyük bir şa
rap şişesi getirdi. Gavur Meh
medin karşısına geçt i. Kendisini 
kurtaracak ve sevgili papazına 
kavuşturacak olan bu aziz dosta 
hem bardak bardak şarap ikram 
ediyor; hem de firar tertibatını 

inceden inceye soruyordu... Ga
vur Mehmet, kendisini Kara Yü
rek çetesinin eski ve işten çe
kilmit bir azası gibi göstermit; 
çetenin esrarına ait olup Mariya
nın bildiği birçok şeyTerden bah
sederek onun itimadım celbet
mişti. 

Bir hayh şarap içtikleri için 
Mariya, adeta sarhot olmuştu. 
Gavur Mehmet; sanki birşey ha
tırlamış gibi: 

- Haaa .. 
Dedi ve sonra, ilave etti: 
- Siz bu yakında bir kadınla 

görüşerek Lorandonun kızının 

nasıl kaçırıldığından bahsettiniz 
mi? 

Mariya, taşırarak derhal ce· 
vap verdi: 

- Hay&r ••• 
( Arkaaı var) 
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- Doktor, eğer hastanın cam 
kalkıp dolatmak istene mani 
olmayın, dedi. 

( M E K T E P 1 Ş L E R .!.._) 

Liselere 
Leyli Meccani 
Nasıl Girilir? 
7 Eylüle Kadar Müracaat 

etmek Lazımdır 
Bu sene lise ve orta mektep

lere alınacak leyli meccani tale
benin imtihanları 9 eyliılde vila
yet merkezlerinde, liselerde, lise 
bulunmıyan yerlerde ortamektep
lerde ve her ikisinin bulunmadığı 
vilayetlerde maarif idarelerinde 
yapılacaktır. Müsabaka imtihan
ları lstanbulda Kabataş erkek 
lisesinde, Erenköy kız lisesinde 
yapılacaktı. 

Müsabaka imtihanına girmek 
için JU şartları haiz olmalıdır. 

Türk olmak ecnebi tabiiyetineki 
Türkler Vekaletten müsaade al
malıdırlar .ı Lise ve ortamektepler 
talimatnamesinin her sınıf için 
tesbit ettiği yaş hadlerı içinde 
bulunmak. 

Bedenen ve ruban hasta, ma
lül, sakat ve kusurları olmamak, 
V eliai kendisini tabail ettiremi
yec ek kadar fakir bulunmak. 
Yapılacak müsabaka imtihanında 
kazanmak ikmali bulunmamak 
şarttır. 

Taliplerin 7 eylül akşamına 
kadar lise, orta mekteplere veya 
maarif idarelerine müracaatlan 
lazımdır. 

"" ı ıebıe bakkal Ali Ef. vuıtasile 
Yunus Sabri Beye: 

Kabile mektebine, ortamektep 
mezunlarından iyi derece de çı
kanlar alınır. Eyliıl başına kadar 
bir istida ile Sıhhiye Vekaletine 
müracaat lazımdır. Türk olmak. 
Hüsnü hal sahibi ve hiç evlen
memiş olmak. Üç fotoğraf, sıh· 
hat raporu, bu rapor bir zarfa 
konacak ve mühür mumu ile 
hastahane baştabibi tarafından 
mühürlenecektir. Bütün bu evrak 
vekalete gönderilecektir. Raporu, 
Ankara, Sıvas, Erzurum, Diyari
bekir nümune, İstanbul çocuk, 
izmir, Bursa, konya, Adana, 
Samsun memleket hastahanele
rinden almak lazımdır. Bir de 
teahhütname vermek lazımdır. 
Fazla tafsilat Sıhhiye müdürlü-
ğünden alabilirsiniz. 

Mektepçl 

Macaristanda 
Hitlercilik 

Budapeşte, 2'2 - Alman elçilitl 
Alman mektebinin bitmesinde Hitlerci 
gençler şerefine bir eğlenti tertip 
etmiştir. Bunda Macaristanın muhte• 
lif nezaretlerinin mümessilleri ile bir
çok Macar memurini hazır bulun
muştur. 

~1atbuat emh ti tarafından 
tertip ·edilen 
1933 

M AT B U AT 

ALMANAlil 
ktı. Her k ıtap çuJıı liu luııur. 

~--~ l'ıatı l liradır. ~--" 

A;..toı 2S 

BIBAYB 
Bu Sütunda Her gün 

Naklede n : Hatic• 
_ _J 

Eski ~iğıtlar 
Birkaç sene evvel, on beşinci 

Louiı zamanından kalma, küçük 
bir pto satın almııtım. Birglln, 
tavan arasında eski birtakım ka
ğıtlar buldum. Bu sararmıı ka
ğıtlann üstündeki, ince ve ıilik 
bir el yazısını güçlükle okuya
bildim. Şunlar yazılı idi: 

".... Mızıka bir Menuet çal
mağa bqladıit zaman Marki 
Gaetan d'Orvieux'nlln bana yak
laıtığını 2ördüm. Demek balam 
bana bu güzel aıılzadeyi zeYç 
olarak vermek istiyordu öyle mi? 
Heyecanla ideta titriyerek ye
rimden kalkbm, alnımın altında, 
yanaklarımın sarardığım hisset
tim. Marki hirikülide güzel dan
sediyordu. 

Doğrusu, halamın çocukluğum

danberi bana karşı pek sert dav
ranmıt olduğunu şu dakikada af· 
fediyoruml Mademki beni bukadar 
güzel bir delikanlıya vermek isti
yordu! Çocukluğumda bana attığı 
tokatları bile takdis ediyorum. 
Halam gayet sert, azametli ve 
kibar bir ihtiyar kadındır! Ve 
hiddetlendiği zaman sesi kalın bir 
erkek sesinden farklı değildir, 
pek sık hiddetlendiği için de ha
lama kalan sesli bir kadındır de
mek yanlış birıey olmıyacakbr. 

Ondan çok korkarım, ve kar
ıısına her çıkışımda kalbim de ti
tirer, ve bu defa bqıma ne l'C
lecek diye kendi kendime soranm. 
Bir sabah beni yanına çağırdı. 
Ve son derecede sert ve hiddetli 
bir seıle birdenbire beni Marki 
d'Orvieux ile Evlendireceğini aöy· 
ledi: 

- Markinin seni alması aile
miz için bir şereftir, dedi. Bil
hassa senin için anlayormuaun? 

Ve bu sözleri, elime kilçük 
bir şamar vurarak bitirdi. Bu ha
vadisten hiç memnun değildim! 
aman yarabbi acaba bu Marki 
ne biçim bir adamdı! 

lıte onu karşımda bu kadar 
genç ve güzel görünce, tabii se
vincime payan yoktu. Menuet 
bittiği zaman birbirimizden son 
derecede memnun ayrıldık. Benim 
kendisin·i Beğendiğim kadar Ma r
kinin de beğenmiş olduğunu çok 
eyi hissetmiştim. .. 

Aşkolsun bu halama! la'net 
olsun böyle bir talie. Markiye 
bütün şefkat ve muhabbeti
mi hasretmiştim. Ona gayet sa
dık ve fedakar bir zevce olmaya 
karar vermiştim. O da bana aşkı
m itiraf etmitti. Fakat bu saade
timiz birdenbire mahvoluverdi. 

Halam beni yanına çağırarak 
nişanlımdan ayrılmıı olduğumu 
bildirdi. Heyce.andan titriyen bir 
ıesle bunun sebebini sormıya ce
saret edebildim. O da bana ıu 
izahata verdi: 

- Biraderime gayet parlak 
ve güzel bir izdivaç fırsatı çık
mış fakat serveti olmadığı için 
talebini yapamıyormuş bir dayım
daJl bana kalmıı olan cihaz pa
ramı kardeşim Adhemar'a bırak-
makhğım lazımmış! Bunun açın 
ben evlenmekten vazgeçecekmi
şiml 

Bayılacak hale girdim. Halam 
hiddetle: 

Şunuıı haline bakın! diye 

haykırdı. Kocaya varamıyorum 
diye madmazel kederinden öle
cekl Bak ben evlendim mi hiç? 

Ağlıyarak: 
- Halacıiım, diyebildim. Be

nim kederim evlenemediğim için 
değil. Siz müıaade etmiıtiniz ... 
Ben Mark.iyi seviyorum 1 

Halam kat'iyetle: 
- O halde o mtisaadeyi tim

di geri alıyorum, diye bağirdı. 
Bundan sonra Markiyl sevmekten 
sizi menederim. insan bizim gibi 
F ransanm en parlak isimlerinden 
biri olan La T our - Morain lıml
ne malik olursa buna tqımıya 
kesbi liyakat eylemeli. Bunun için 
de asaletin icap ettirditf her 
türlü fedakirhktan çekinmemeli. 
Biraderiniz bu izdivaçla ismine 
liyık bir mevkie çıkacaktır. Si• 
de bir manastıra çekileceksiniz! 
Anlaşıldı mı? Haydi bakalım sil 
gözlerini ...• ,, 

* Odama kapandım ve akpma 
kadar ağladım durdum. Nihayet 
biraderim geldi. Onu g6riince 
kollarl arasına atıldım. Dünya 
yüzünde yegine dostum o idi. 

- Hu2ette, dedi, herteyl 
biliyorum. Sizi teselli etmiye 
geldim. 

- Hayır, artık benim için 
teaelli bulmak imkinı yoktur. 
ÖJmek iıtiyorum! 

- Hayır yavrum &lmiyecek
siniz ve benim en sevgili arka
dqlarımdan biri olan Gaetan ile 
evleneceksiniz 1 Halaman bu her
ıeye kanımuı tabammlll edil· 
miyecek bir hale geldi. Ben ev· 
lenmiyecejim. Uzun bir aeyabate 
çıkıyorum. Sizi mea'ut olarak 
bıraktığım için ıönlüm rahat 
olacak 1 •• 

Oh evet biraderimin .. ,, 

* Kağıdın arkası yırtılmıı olduğu 
için bu hikaye burada kalıyordu. 
Bir müddet bu küçük aşk hika
yesinin sonu acaba ne olmuştur 
diye düşünmüştüm. 

Bunu hiç öğrenemiyeceğime 

emin olduğum bir zamanda La
T our Morainlerin şatodaki, aile 
şeceresini yazau eskl defterde 
ıu yazıları gördüm: 

'' Huget, Mari-Şarlon Dölatur 
Moren, Gaetan·Aşil Marki Dö
ruyyo ile izdivaç etti.,, 

Daha altında da şu sözler mu
harrerdi: 

'' Ademar Lui, Kont Dölatvr
Moren, yirmi iki yaşında Sendo
minikte vefat etti.,, 

- -- -~- ·-

11 Resim Tahlili Kuponu 

1 

'l'abiatinizi ögrenmek istiyorsanız 
resminizi 5 adet kupon ile birlikte 
gonderiniz. Hesminiz sıraya 
tiilıid.ir ve iade edilmez. 

lsim meslek 
ve) a sa'h!a.t 

bulundugu 
memleket 

Re im intişar 

' <'de' ·ek mı ? 
'I 

Resmin k lı esi 30 kuru luk 
pul mukabılınJe guııderılebılır. 
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Resminizi Bize 
« • 

Gönderiniz, .. T~R.KiYE 

llRAAT Size Tabiatinizi Sögligelim ... 
Rrııminfr.i kupon ilu gönderiuiı. Kupon diğer uyfamızdadır. 

21 Ankara' da Recep Zühtü B.: 
Gözü pektir. 

1

16 Buua'da Ömer Ef.: Uyanık 
~ hisli ve fikir

BANKASı 
Herteye ehem
miyet vermek 
istemiyen bir 

likaytliği var
dır. Sert mua
meleye gele
mez, hazim
kir değildir. 

Mukabeleye 
t "' mayül eder, sert ve tok sözl6 
davranır. Münakaşayı tatlıya bağ
lamaktan ziyade mücadele ile 
ncticelendirebilir. 

• 34 E kişelıir'de Fuat B.: Zekidir. 
şöhreti sever 
k en di sin den 
bahsedilmesini 
ister. Sadeliği 
ve inzivayi 
tercihten zi
yade gösteriş
ten hazzeder. 

Eline ve aya
ğına çabuk, 
gözü açık ve kulağı deliktir. Ha
um adil olur. İntizam kuyudabm 
ihmal etmez. Neş' esini muhafaza
ya mütemayildir. Eğlencelerden 
mahrum kalmıya razı olmaz. 

lidir. Neı'eaini 
nadiren zayi 
eder. Hayat 
b i d i se lerine 
karşı ümit ve 
cesaretini mu
hafaza etme
sini bilir. Men-

A faatlerine ta-
elluk eden mesailde yarabcı olur. 

Tevazu ve sadelik içinde herkes
le anlaşmak ve iyi geç.inmek is
ter. Fena muamelelere karşı mu

kabeleden ziyade hazimkar olmı
ya temaytil eder. 

• 
13 A. Mahmut B.: (Fotoğrafının 
dercini i temi} or.) Zarif ve kibar 

giyinir, zamanın modasını takip 
eder. Resmi lisanla konuşur. Me

rasim kuyudatına riayetkardır. 
Yavaşlığı, sakinliği nisbetinde 

kadın meseleJerinde zeki, kurnaz 
ve hünnetkir davranır. Şahsını 
tehlike ve zararlardan korur. Ha

yatının kıymetini bilir. Sıhhatile 

çok alakadar olur. 

.. 

• 

Galata ithalat Gümrüğü 
Müdürlüğünden: 

Kilo 
308 

Gram 
o 

Marka 
ST 

No. 
l s. 

qyanın cinsi 
Patiska 

21 500 O O Sun'I ipek boyun atım. 
O 7 40 O O YOnln ipekli boyun atkı• 
8 500 O O Müstamel sepet sandık 

Yukarda yazıh eşya 1 l /8/933 ten itibaren arttırma suretile sa
blacaktır. isteyenlerin 30/8/933 çartamba günü saat 16 ya kadar 
her gün sabı komisyonuna müracaatları. "3975,, 

.DAoA 
BiRiKTiREN 
QA~T-t;OGQ 

1 lstanbul Belediyesi ilanları 1 ___ ..........;._ __ ___. 
Üsküdar temizlik itlerine ait bir kabr 27 /8/933 pazar günii 

Üsküdar Atpuarında müzayede ile sablacaktır. Almak isteyenlerin 
o gün orad• bulunacak memura miiracaatlan . "4345,, 

TUrklJ• it B•nk••ınd•n 
Bankammn ilk açılma devir yılı 

lrutlulanmaaı dolayaaiyle 26 Apatoa 

933 Cumart ai rünQ İstanbul ve 

Beyojiu tubelerimizle Kadıköy ajan

ınmı:ıın kapalı bulunacatını muhterem 

mütterilerimize Nypanmızla bil
diririz. 

Is tan bul 
Sıra Semti Mahallesi 
No. 

latanltul HallleYI R81allllM•n 
Evimizin halk dershaneleri ve kunları 
§Ubeai (latanbulu tetkik gezintileri) Din 
beşinci.ini 25-8-933 cuma günü.mez
baha, buz fabrikası ve Silihtanğa 
elektrik fabrikuının tetkikine tahlis 
etmiştir. Arıu eden arkadaşlaruı cuma 
günü ıaal 13 te köprünün haliç iake
leeinde bulunmalan rica olunur efen
dim. 

Ziraat 
Soka;. 

620 Kadıköy Onnanafa Halil ağa eıki laane 

dnkkin 

Türkiye Ziraat 
Bankasından: 

BankamWD muhtelif aenialerinde istihdam edilmek üzer yüzer 
lira maaşla alb11 Galatuaray Ticaret kısmı ve orta ticaret mektebi 
memurlanndan ve ilöai orta ziraat mektebi mezunlarından olmak 
üzere bilmuaabaka mekiz memur ahnacaktır Muaabaka imtihana 
Ankara ve lstanbulda 29 Ağustos 1933 tarihine müaadif ah pntı 
aaat dokuzda yapılacaktır. imtihan programı ve aair fArllan havi 
izahname Ankara ve lstanbul ve lı.mir Ziraat Bankalarmc:laa teda
rik edilebilir. Talipler bu izahnamede yazılı veaikalan bir mektupla 
beraber Ankarada Ziraat Bankası Memurin Müdürliğ6ne veya 
latannbul Ziraat Bankua Müdürlüğüne nihayet 23 Ağustos 933 
alqamına kadar ılndermek veya bizzat vermek suretile mfiracaat 
etmit bulunmabdırlar. 0 3920,, 

Bankasından: 
Cimi E•lik Hiueye pre mu-

No. hammea kıymeti 

ve Demirci Yeni ~ 112 19/917 1000 T. L. 

1 
621 Galata Yenic:..ı F ermeneciler Klr,U dlkkln iatti iç 96 

120 
24 

15 ..012 " " 
kat odalar 

822 Beyoilu Kurtulq Hristo Ahşap hue ve dikkin 17-19 641 " " 
30 

623 ,, Hüseyinaia lrmak Ahıap hane 1/8 "3 150 ,, ,, 
624 Yeniköy Panaya Kasap ,, " 1/2 8 1000 ,, ,, 
625 Üsküdar Yenimahalle Murat Reiı ,, ,. Tamamı 9 200 ,, ,, 
626 Y edikule Çirağı Hamı• İğridut ,, ., 112 4 200 ,, ,, 
627 Samatya imrahor Çıkmaz Songara ,, ,. 1/4 3 600 ,, ,, 
ft28 ,, Kocamustafapqa Yazmacı Kupar Nim kip ıa... TamUll 13 1500 ,, ., 
829 Yemiş iskelesi Ahıçelebi Zindankapusu Kigir mağaza 1/4 85 600 ,, ,, 

Yüt.de yedi buçuk pey akçeaile ihale bedelleri nakten veya ıayriınibaclil bowile öd-•ek lzere yukarıda enafı yazılı ıayrimen
kuller açık arttırma suretile satışa çıkanlmışbr. Kat'i ihaleleri 24181933 perıembe pi aaat oa befteclir. Şartname bankamız kapısına 
-.hmtbr. Senei baliye verıisile belediye reaimleri m\ifteriye aittir. "3791,. 

SON POSTA 
Yevmi, Siyasi, Haoatlis ve 

Halk 6GHl••i ......... _ 
idare• JııtanbuJ : EUi Zaptiye 

• Çatalçeşme ıokağı ~o.25-1 
Telefon : - 20203 
Poeta kutusu: İstanbal - 471 
Telgraf : lstanbul SON POSTA ............... .._ 

ABONE FIATI 

TÜHK1YE ECNEB1 

1400 Kr. 1 Sene 2700 Kr. 
750 6 Ay 1400 " 
400 .. 3 • 800 .. 
ıso 1 • 300 .. .................... 
Oelen evrak geri verilmez. 

ilanlardan me•'ull,.. alınmaz. 
Cevap için mektuplara ( 6) kuru luk 

pul ilavesi lazımdır. 

Atlre• 4eli,tiril•••İ (20) lcaru,t•r. ... ......_ 

Gazetemizde çıkan :resim ve ~ azılana 
bütün hakları mahfuz ve 

gazetemize aittir. 

SELANIK BANKASI 
T ealı tarihi ı ı• 

Sermayesi 30,000,000 Frank 
idare Merkezi: latan bul 
Türkiyedeki tubeleri: . 

latanbul (Galata ve ııtanbul) b.U 
Samaun, Merain, Adana. 

Yuaaıılataıı'dakl tabeleri: 
SELANIK, KAVAI .. A, ATINA, PlRB 

Bil'umum banka muameleleri. Krecll 
mektupları. C.ri heHplar k ilta .... 
Eab .. a n T alt•llit. Kualar icuı 
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Nı,anta,ınd• • Tramvay ve Şakayik caddelerinde 

ILıYLıı ŞişliTerakkiLisesi ımw111 
55 aen" evvel elanikte tesis ve 1919 da fstanbula nakledilmiş, Türkiyenin en eski hususi mektebidir. 

Resmi liselere maadeleti ve maameldtının düzgünlüla Maai/~ muaddafctır. 
KIZ ve ERKEK TALEBE için yanyana ve geniş bahçeli iki binada AYRI LEYLi TEŞKILA Ti 

ANA • iLK • ORTA • LiSE Sınıfları 
FRANSIZCA - ALMANCA - INGILfZCE kurslan vardır. 

45 kişilik bir Maarif enciimeninin nezaret ve himayesine mazhardır. Mektep her gün ıaat tQ.t7 arasında açıktır. 

Kayit işlırirıe Cam.~rl•~i, Pazartesi ve Ç•r,a•H l B B Jl l Jl 1 
gunlen bakılır. _ _ 

Telefon: 42517 

Denizcilere ilin 
Fabrika ve Havuzlar Müdürlüğünden: 

Şimdiye kadar tatbik edilmekte olan fabrika ve havuzlar 
tarifesinde 20/ Ağuıtoı/933 tarihinden itibaren miihim tadillt 
yapdllllfbr. Tarife hakkında malOmat almak arzu buyuran zevatua 
fabrika ve havuzlar mlcl&rltljllne milracaatlan. 

(4321) 

Deniz Yollan işletmesi 
ACENTALARI: 

Karaköy - Köprübaşı Tel. 42861 
Sirkeci Mühürdar zade han 

Telefon: 22740 

KARADENiZ POSTASI 

GÜL CEMAL 
vapuru 23 Ajustoı Çlır .. mba 
pil saat 18 de Galata nbb· 
mmdan kalkar. "4252" 

TA DE VAPURLARI 
Ayvahk ekspres Poıtaıı 

SELAMET 
vapuru her Perıımbe 

16 da SlrkecPden 
hareketle 

Gelibolu, Çanakkale ve Körfez 
tarikile Ayvalık' a azimet ve 
avdet edecektir. 

Dlklı:at: Cuma gUnü Edremit yol· 
oalarını trene yetl9tirir ve Ayvalık 
yoloularıoı aynı gfln akıamı Ayvalı· 
ta çılı:anr. 

Yolca lıılletl Hpurda da Yerilir. Adreeı 
Yemlf'ta TaYllsad• Muatafa biraderler. 
Telefoa 22210 

NAiM VAPUR iDARESi 
lzmlr .ur••t po9t••• 

A D N A N vapuru 
Her Perşembe gnnn 

ıaat tam 18 de 
• • 

Doğru IZMIRE H~;:,~t 
Tafalllt için Galat&, GOınrllk kar• 

ııaında Site Franaez Han No 12. 

------------------------ ~--·Tel: 4t04t •(6630) --

~------.... Km ·Erkek~------~ 

AMELi BAYAT 
Ticaret Lisesi 

ıa .. nllul - Clıl•lollu. Tel. 23830 
Orta ve Ticaret Liaeai laaamlanna 21 Ajuatoatan itibaren talebe kaydine 
bqlanmıtbr. Eski talebe 10 EylUle kadar kayıtlannı yenilemej'e mecburdur. 

imtihanlara 2 Ey161 Cumarteal rGnG bqlanacaktır. 
~-•Mlr•c•at: Her glln N•t tO d•n UI J• kader • (6564) --

Or. A. BUTİIL 
Kaıaköy, ,.,. ...... _ ....... Noaa 

C!1191t 

Son Poata M8tbaa•ı 

Sahibi: Ali EUem 
Nepiyat Mlclirl: HdU Utfl 

l•tanllul 4 Uncu icra memur
ıuıunden: Rir borçtan dolayı mah
cuz ve paraya çevrilmesine karar ve
rilen 270 lira kıymetinde 25 adet muh
telif ev eşyası 2i/8/933 tarihine mii
ıadif pazar günü saat 9 dan itibaren 
Ereuköy Caddebostanmda cadde üze
rinde 286 No. lu hanede açık arttırma 
ıuretile satılacagıodan talip olanların 
yevmi muayyeııınde mahallinde bulu
nacak memuruna müracaattan iJıin 
olunur. (6644) 

Z.JI: Adapazarı askerlik şubesin
den aldığım terhis tezkeresile hüviyet 
otlzdammı kaybettim. Yenilerini ala
cağımdan hükilmleri yoktuP. 

Mehmet Halit 
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İPIBİI ATÖLYESi MAMULATI 
ipek üzerine if· 

lemell en gUzel 
kadın çamatırları 

• 
la cazip we zarif 

P11ı•aıar, 

En son Paris 
modelleri Uzerine 
kimonolar, 

••• Nllll ...... 
seade li•laler, 

ve 

Cihaz 
takımları 

İstanbul ve Trakya Şeker Fabrikaları Türk Anonim Şirketinden: 
Fabrikamızda çıkarılmağa baılanan yeni sene mahsulü toz ve kesme ıekerler 29 Temmuz tarihinden itibaren bin kilodan az 
olmamak üzere her istiyene ıabhnakta~ır. Fiatlanmız eıkisi gibidir. Yani ıstanbul'da Sirkecj istasyonunda veya depolarımızda araba 

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

Adres: lstanbul' da Bahçekapıda Dördüncu Vakıf Han. No. 40 • 3 
Telgraf adresi: İstaabal, Şeker Telefon No. 24470. 


