


25 Ağustos 

(Halkın Sesi) 

A vusturyada Bir 
Bayram 

Avuaturya'da Viyananın Türk 
muhaaarasından kurtuluşu milli 
•ir bayram olarak tes'it edile
cekmio bu husuat.a halkımız 
diyor iri: 

Şakir Bey (Beyoglu Ayazpaşa 87) 
- Awaturyalılar Vlyananın TGrk 

mubaaaruından kurtuldutu fÜDÜ 
milli bir bayram olarak tes'it ede
eeldennif. Milletler blrblrlerile harp 
ederler ııWp veya maj'lüp olurlar. 
Harp taliiain bu meddücezrinden do
layı mmı matem veya bayram yap
mıya bilmem ne lüzum var. Harbı 
umumide U1ib Ubdqlafı yapbfınua 
Avuaturyalılann (2,S) aaır •onra böy
le bir bayram uydurmalanna ,.ldue· 
Um hi~bir mana verell':,~.,. 

~ 
Hakkı Bey (Sultanahmet Ticaret

hane sokağı 25) 
- Avuaturyablar bir ehli..Up bay

ramı mı yapmak utiyorlar. Yirminci 
uuda kurunu vüta kafuı ayıplaDU. 

>f 
Mustafa Remzi Bey ( Muallim Nu

ruo maniye Halk apartımanında 18) 
- Türk akınlan dünyaya daima 

nur ve medeniyet yaymıfbr. O gün
kü feraite göre Türkler Nemaeliler
den çok müterakki ve medeni idiler. 
Bunu mevcut eserler ispat ediyor. 
Viyananın muhasaradan lr.urtulmamnı 
(250) •ene sonra bayram günü yap
mak hiç dotnı değildir. 

* Samı Bey O ileli Şairhatmet ıo-
kağı 7 

- Şimdi durup dururken tarilU 
f &yız.ları uyandırmıya hiçbir Hbep 
görmüyorum. 

24 ,..')aalin 
Hadiseleri 

Sabıkalı SaJibattin Ortak6yde 
Mustafa isminde birinin beş lira
ama @!arken yakalanmıfbr. 

Jf. Kızı!toprakta oturan Nesrin 
hanım isminde bir kadın Ahmet 
isminde bir komşusu tarafından 
bazı etyalannın çahndığını iddia 
etmiştir. 

lf Mecidiye köyünde oturan 
inekçi lsmail isminde biri, yanında 
çalışan Tufan tarafından iki kat 
elbise ile bir tabancasının çalın
dığım iddia etmiştir. 

• Evvelisi gece Beyoğlunda, 
Samatyada ve Küçükpazarda ya
pılan arama neticesinde birçok 
kimselerin Üzerlerinde taşınma11 
memnu tabanca, kama, bıçak 
Ye saire bulunarak müsadere 
edilmiş sahipleri yakalanarak mah
kemeye verilmiflerdir. * Şoför Menaunm otomobili 
Bcşiktaşta 10 yapncla Sokrata 
çarparak yaralamıştır. 

• Gedikpaşada oturan kwı
duracı Kiiork bir alacak yiziln
den Ginnas isminde birini yara
lamıştır. 

SON POSTA 

• BABB B 

Takas İşinin Son Şekli 
lstan bul Tacirlerinin Elinde iki Buçuk 

Milyonluk Vesika Kaldı 
Son kararname ile takuın kaldırıldığım yaz

ımfbk. Takas muameleleri üçe aynlmakta idi: 
1 - Devlet mnesseaah takası, 2 - Umumi ta

ka-. 3- Hususi taku. 
Bu takulann hepi kaldırılmıtbr. Y alnı.z yeni 

kararnamenin on beşinci maddui mucibince hususi 
takas nevinden olup vekiletlerle eşhas aramda 
yap1'mıf mukavelelere ait takaslar taahhUtlerin hi
tamına kadar hüküm ifade edecektir. 

imkim arbk mevcut değildir. Ellerinde •esika olan 
tacirler lkhsat Vekiletine milracaat ederek ımidur 
olmamalan için Je1ii bir karar ftllwwliDi iate
mitlerdir. Bu tacirlerden bazılan da gtlmrBge 
milracaat etmişlerdir. Baımtıd6r Seyfi Bey bu hu-
808ta mllracaatçılara şunJan 16ylemektedir: 

.. _ Yeni kararnamenin on betiaci maddesi 
aarihtir: 

Piyasadaki vaziyete gelince; yapılan tahkikata 
g&re lmıirde 61 hususi takas mukavelesi vardır. 
Bunların kıymeti atalı yukarı bir milyon lirayı 
qmaktadır. latanbul piyasasında 8,033,000 liralık 
takas vesikasından 5,500,000 liralığile ithaJit yapıJ
llllf ve geriye (2,5) milyon liralık ithalat vesikası 
kalmıştır. Kararname bu vesikaları hükümsüz bir 
vaziyete düşürdüJünden bunlarla ithalat yapılması 

Takas heyetleri lağvediliyor ve yalnız vekiletler• 
le aktedilmiş olan mukavelelerin hitamlanna kadar 
muteber olacağı bildiriliyor, bunun haricinde ka· 
lan takas işleri kararnamenin muhtevuı haricin· 
de kaluıaktadır." 

Diğer taraftan piyuacla mevcut malOmata sGre 
muameleleri yeni kararnamenin tayin ettiji 21 
ağustos tarihinden evvel yaptlımf olan takas itle
rinin bir defaya mahsus olmak üzere intacıaa 
müsaade edilmesi muhtemeldir. 

Kadrolar Hazır 
lstanbul Maliyesinin T eş

kilitı Tamamlanıyor 
Defterdarlık maJiye teşkilat 

heyeti tahsil müdürlnklerinin kad
rolanm tamamlamıt ve iki gün
denberi de tahakkuk müdürlükle
rinin kadrolarını buırlamıya baş
lamıştı.-'. Vakit kalmadığı için 
heyet geceleri de çalışmaktadır. 
Tahakkuk kadroları da dün geç 
vakit bitirilmittir. Y ann Maliye 
Vekaleti Varidat Umum müdürü 
Cezmi Beyin lstanbnla gelmesi 
bekleniyor. Bu kadrolar bir defa 
da Cezmi Beyin tetkikinden geç
tikten sonra kat'iyet kesbedecek
tir. Sabık lstanbul vaJiai Raşit 
ve Defterdar Mustafa Beylerle 
Gizım Beyin murakıpJiklere tayin 
~mirleri dün yüksek tasdikten 
çıkmışbr. Yeni teşkilatın ihdas 
ettiği (1 O) müdürlükten hepsinin 
müdürleri tayin edilmiştir. Yalnız 
muhakemat müdürlüğüne henüz 
kimse tayin edilmemiftir. 

Yeni tqkilitta (70) kadar 
yüksek mektep mezunu vazife 
almışlardır. Vazife alacak memur
lann yekunu binden fazladır. 

Belediye Garaj Yapllrıyor 
Belediye kendi idaresinde bu

lunan bllttln otomobil, kamyon, 
motör vesair makinelerini koy
mak için eski zaptiye nezaretinin 
arkasındaki ahır yerlerinde bü
yük bir garaj yaptırnuya karar 
vermit ve fen heyeti de projele
rini hazırlamıştır. Tahsisat aynlır 
aynlmaz işe başlanacaktır. 

Üniversitede 
Yeni Tayinler 

Maarif V ekileti Vekili Renıt 
Bey dün Üniversiteye gelmiş ve 
yeni komitenin toplalllflna riya· 
set etmiştir. Üniversitedeki nok
sanların bir an evvel ikmali için 
bir program hazırlanmıştır. 

Telif ve tercüme heyetindeki 
açıklara kimlerin tayin edileceği 
de tamamen tesbit olunmuştur. 
Yakında alikadarlara tebliğat 
yapılacaktır. Yabana diller mek-
tebinin kadrosu da hazırlanmak 
üzeredir. 

Vekil Bey dün bir müddet 
Sıhhat M6dürlüğiine de uğramışbr. 

Mahkemeye 
Verildiler 

Gtımrükten 145 sandık limon 
kaçırmaktan maznun limon kıralı 
Diyamandi Ef. nin auç ortakları 
olmak üzere bazı memurlar hak
kında tahkikat yapılmakta idi. 
Ôğrend!t:ize ıöre edriziaci ih
tiau m emeai mliddeiumumili-
ği bu memurlardan lsmail Hakkı, 
Aziz ve muayene memurlannclan 
Muzaffer Beyleri mahkemeye 
sevketmiştir. Yakında muhakeme
lerine başlanacaktır. 

Eir Facia 
Rumelikavağında oturan bağ

çıvan Kazımın bir buçuk yaşın
daki oğlu Y qar kaynamış ıüt 
tenceresi üzerine düşerek vlicudü
nün muhtelif yerlerinden yanmış 
ve bir müddet sonra ölmüftür. 

Kaçakçılık 
Maznunlar ihtisas Mahke

mesine Verilecek 
Maro, Bartalo.zi, Juli, Perto 

Vadef Alberto, Yani, Pat:roa is
minde birkaç İtalyan ile Ethem 
ve Şakir isminde iki kişinin Loit 
T riyestino vapurile esrar kaçır
ma~tan mamuq olarruc yakalan
dıklarıoı evvelce yaz.mışhk Bun
lann hangi mahkemeda muhake
me edilec:eklerine dair çıkan ihtilaf 
Temyiz Malikemesince halledilmiş 
ve Sekizinci ihtisas Mati"eoıesin
de muhakemeleri takarriir etmiş
tir. Kaçakçılann hepsi mevkuftur. 

Oç lsmailler 
Fen fakültesi karşısındaki tii-

tilncü dükkanında esrar satmaktan 
maznun olm~k üzere üç kişi ya· 
knlanmıştır. Bunlann üçlinlin de 
ismi İsmaildir. Sekizinci ihtisas 
mahkemesine sevkedilmit olan bu 
İsmailler mahkemece tevkif edil
mişlerdir. 

Buğday Geldi 
Dün Anadoludan latanbala 32 

vagon ve 854 çuval bujday gel
miştir. Dün buğday piyasası dur
gun geçmiştir. Takas kalkbğı için 
tifik piyasasa da biraz durpnlaş
mışbr. 

Domuz Derileri 
Nazilli ve civarında her sene kül

liyetli miktarda domuz avlanmak
tadır. Bu münasebetle domuz derile
rinin dibagatta kullanılıp kullanılmı
yacağı hakkında tahkikat yapılmak

tadır. 

Sayfa 2 

[ Glinin T arilıi ] 

Almanyadan Satın 
Alacağımız Eşyalar 

I 
Almanya ile TGriıdye aruında 

alrtedila tlc:aret muka.ele.ı 20 atu
tmta tatbik aahuına Jinnit Ye aM
Waılara teblirat yapılmıftır. Muka
yeJeye merbut Jlatede bulunan efYa
lar memleketimize kontenjan barld 
peeektir. AlmanlarJ Franaa " 
Amerika 4e.s.tlerile J"IPbfımıı tice. 
ret muka•elelennde merbut llıtelerde 
ya.alı etyayı da memleketimize koa· 
tenjan harici I~ edebileceklerdir. 
Almaayadan memleketimize elektrik 
•ob.lan, alaematofraflar, Jrlİaerin ve 
kauçuktan mam..ı maddeler, civata 
YUaire girecektir. 

Japon Masl•hatgUzar1 
~,. blkümeti audiDdeki Ja• 

poa maalahatfiizan M. Murakamı 
Japeayanın Peru orta elçiliğine tayla 
6difmlttir. 

M. Murakami'nin •ulfeai bapna 
ai ıaman gideceği henüı: belli tle
tiJdirıo 

Uzım Hikmet DavaSI 
~· Pqa tarafından Şair 

NAzaa Hikmet Bey aleyhine a~alan 
Ukaret davasına dün de devam 
olaada. Mahkeme karu verecekti. 
Fakat Nbım Hikmet Beyin avukata 
bir pn enrelld celaede verecejini 
MWlrditi müdafaa yazısını vermedij'i 
için muhakeme paı:ar pnüne bıra
kıldı. 

Fakir Çocuklar SUnnet 
EttlrHdl 

Dün HUiliahmer Kızıltq nabiyul 
tarafından Ak.arayda Pertevniyal 
u.e.ı bahçemde yetmif kadar faldr 
~tu sünnet edllmiftir. Bando, 
hokkabaz, kıuagöz, orta o~unu ve 
müteaddit eğlencelerle Hbaha kadar 
dren bu toplanhda yüzlerce davetli 
Ye aeyirc:i bulunmuttur. 

KomUnlatlerln Muh•kemeşl 
Komüniıtlikten maz.nun Besim, 

ibif, Hulüai, Mustafa Ye Dede Ra
mazanın muhakemelerine dün ikinci 
ceuda devam olundu. Bazı phitle. 
ria diıılenmeıi ve tetkikabn derin
leıtirilmeai için muhakeme 2 EylGI 
cumartesiye kaldı. 

Bir Ceset 
Bulundu 

Aydın, (Huauıi) - Umurlu yolu 
t1zeıyilunda timend ifer hatbnda '" 
Aydına 10 dakika mesafede ceaim 
bir köprG Yardır. 

Şehre gelmekte olan kUylüler bu 
köprüden geçerken bir adamın alG 
olanak k3pri keaarında yatmakta ol
dupnu ıörmüfler •e kota kota gelip 
meRieden zabıtayı haberdar etmi~ 

leidir. 
MOddelumaml MGnlp n hükumet 

doktoru Kemal Beyler vak'a mahal
Bae giderek ölüyil muayene etmit· 
lerdir. Yapılan arqtırma neticeainde 
öliiııün iıtaabulwı O.kodu semtiDcle 
oturan Mehmet isimli bir ıenç oldu
tu anlatılmıttır• ÔlümGn sebebi n 
mahiyeü hakkında tahkikat yapıl• 
maktadır. 

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

Hasan Bey -
betcibapl Paza ola F" I ••• Sizden fikiyetim var, ıçı

nizden bazdan... Bozuk ıerbet 
aabyar mapwıuz ... 

. . • Bu suretle halkı zehirliyor
muşsunuz? .• 

Şerbetçi - İlahi Huaıa Bey- Bir 
ıerbetçiDin kırk yılda bir n...ı.a ze
birlediti birkaç kificlea ldlldiUı .,... ...... 1 

_ Fakat raluclan, tGtünden, afJoa
dan, kokainden, eroinden zehirle
nenleri de hatınnwlaa ~ma11aJ 
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Her n 
... .----
Mündericatımızın çoklu-
ıundan ~ dercedilememiı
tir. 

~ ----~·------------..... Hilaliahmere 
Teberru/ar 
Yapıldı 

Hililiabmer l.tanbal pheai 
bet senedenberl famr mektep 
çocuklanna 6jle yemeii vermek 
auretile yardım etmektedir. Y u
dun g6ren çocukların mikdan ilk 
1enede (400l!1:;8 ikinci aeaede 
(6300) e çı sonra (4000) • 
ye (2000) e kadar iamiftl. Geçea 
ıene Reil Ali Pqanm m...W 
neticesinde bu rakam dlrt bine 
Ye haftada Dç gllnd• dlrt gllne 
çıkanlmııb. Hililiah!MI' merkezi 
her 1e11e bu yardım için bet bia 
lirahk tahlliaat ayırıyordu. Fakat 
Hililiahmerin Yaridab azalclıjl 
için bu 1ene bu tabsiuba Yerl
lemiyeceği anlaplmaktaclar • .._.. 
mafih Hililiabmer ba .... d9 
çocuklara yardun etmek taanll
randa m S.un içiD de h••lat 
toplamak mabaclile bir vapur 
aezintial tertip ebnip. 

Dijer taraftaa soa zamanlarda 
mtialim ve pyrl milllim birçok 
:enue ..&ipleri mezarlara konacak 
çelenk paralanm Hillliahmere te
berru etmiye bqlamıflardır. 

gem Papam refikuı Taram
clil Hamm vefabndaa evvel mer
caaclald 100 bia lira kıymetinde-' 
ki Şerif Pqa bamnı ffilAliahme-
re teberru etmifti. Taraıudil Ha
IUllUD vefatmclaa 10nra bu teber-
ru için bazı itirazlar yapdmlfb. 
HilAliahmer reili Ali Pata ba 
lfle bizzat meıgul olarak itiraz-

/ lan kaldırmış ve hamn cemiyet 
namına tescilini yapbrmıfbr. Han 
kirala verilerek paraaile fakir 
pc11klara yardam edllecektir. 
Diler taraftan Zingal firketi ele 
HiWiahmer cemiyetine 10 bia 
kilo manıal kamllril teberru 
ebniftir. Bu kamürler fakirlere 
dağıtılacaktır. _ 

Hapıinı itten El Çektirilmiş 
Akbiur, (Haauai) - Beledi

yeyi teftit etmekte olan Maliye 
Mtiettifi Nedim Nazmi Bey pr
dtlğii llzum lzerine encümen 
azalanna iften el çektirmif ve 
Belediye Reisi doktor Cemal Bey 
İstifa etmiştir. Belediye riyasetini 
Yekileten ka,.akalll deruhte 
edecektir. 

Türk Katilleri 
Tutrakanda Yine Bir 

Cinayet Oldu 
Bükret 25 (HuaUll) - Tutrakana 

,.kın Türksmil köyünde nç Bulaar 
bir Türktı katletmitlerdir. Katiller 
Jakalanllllf ve Silistre adliy sine 
•erilmiş) erdir. --Kalp Sekte .. nden öıu111 

Aydm (Hasuat)- Ymıan tttc
earlanndaa Maaol Meteba Ay
dul yolunda ve otomobil içinde 
lairclenbire 6lmtlftlr. Yapılan mu
llyene neticesinde kalp sekteain
clen &ldijti "anlqılllllfbr. Oın 
kendisine ait motörle Siaama 
linderilmittir. --Balkan Konf eranll 

Balkan konfennsı T eşrinevvel 
llJı içine Seliniktde toplanacak
tır · Murahbaslanmız eylül için· 
de seçilecektir. --Roma Elçisi 

Ankara, 25 (Hususi)- Burada 
b~lunan Roma Se~ Vlsıf Bey 
iki ilin IOnra vazifesi bqına di
Decektir. 

Resimli Malcale 

Her 1ene JÜZ binlerce ldfl leJ•• 
hate çıkıyor. Kendi melllleketlal, 
k'9adl itini terkedenk •&ay.11 •ola
fl)'Or. Seyyahlar içiacle orta laalll, 
fakir lnıanlara blle te•dlf ediyoruz. 

a Geziniz Ve Görünüz a 

Çok JqlJU defd, çok feHD 
Wllr ....... S.,.W hu,aa medeal 
WrllatlJaf Wlalalmafbr. 

GnlaepD bDmu •erler. 

.. 

Seyahat etmiyealer ••rl memle
ketler ve pıl in...Jarcbr. Bqka 
memleketlete fidemiyonamz, aayfiye
lere sfdlaiz. Muhit detfttirmek ima
llUl ufkunu senltletir. 

Geziniz ve ı1r6n6Jr. 

SON TELGRAF HABERLERİ 
~ 

Yunan Ordusunun Müdafaa 
• 

Plinları Aşırıldı 
Fakat Casusla;-Çabuk Tutuldu 

Atiaa, 25 (Huıull) - Polia bir cuua pbekeai 1 br. Fakat bunu haber alan poliı db bankaya ara· 
meydana pbnh.. Şebekenin reili J11kaland\, cliier 11111 ve pllnlan ele 19çirmiye muvaffak olmutfur. 
~p~ bar kumanm da lallviyetleri teabit Ancak pllalann birer ıuretinin alınmlf olmumdaa 
edilçdı. çolc- mlhimclir. korkuluyor. ŞebekeDİD reİIİ ve men1uplan ecnebiclir. 

.laldl lna tebeke Harbiye Newetincle Erkba Fakat isimleri plenmektedir. Cuaa tebekesinin, 
harlaİJe Reiaia ocluındald kuadaa Yunaniatanaa aprı1aa plinlan ecnebi bir devlete otuz milyon 

F:= ~ .J:i7:ı::Yaffak olmUf, bmürı clrabmi mukabilinde satmak iatecliii ve bu huaull:a 
•n um • bir kuaya ukl••f"' matabak bluıtlap da tahakkuk etmiftir. 

Söz Kıs ı 

Erkek Gibi Geldi 
Erkek Gibi Gidiyor 

ı---------E.' 
Fransanm &a)'lh devlet adam• 

lanndan M. Heıyo, Ttlrkiyede 
bir hafta kaldıktan sonra buglha 
Ruayaya titti- M. Heryonun bu
rada geçirdi flhıleri, pzeteler
den, yanmda buhmaalarclu adım 
adım takip ettik.. G&vcleli Ji~ 
okkalı bir pbaiyeti olu ba Tlirk 
d•bmu bazı tarkpereatlerle 61ç
tGjllm vakit: 

Bayle8İne caa kurban! deme
mek dilimden selmiyor. 

TOrkG hep kafea arkumclaa 
seyretmiye uirafan, aradığa ef-
uneleri balamaymca bize kaqa 
dargın darpı kollllf8D malim 
Frantaz muhanirlerlle ba inaa 
arumda Ttirkiye lraclar b8ytlk 
bir fark Yarchr. 

Bizans arbklarile. firenlr 
özentilerini JUID manpl bqmda 
toplayıp nargile içen romancılann 
ujTadaldan yerlerden Heryo aeç· 
medi. Milletini f8lll1Dll olanlan, 
çablanmız albnda, etrafma top
lamadı . 

Frenk tepesi h•n1mlara yq
mak taktırarak, ferace IİJdirerek 
Deli lbrabim deniaa rahmet 
okutturmadı. 

Türk tarihini ual ollanada 
•• Tnrk hayabna balia f:kİente 
anyan o heyktli adamın misa-
6rliji, bize erkekçe lelİfİ &tretti. 

Bizden bahsederken, yahuz 
çok pri milletler içia knllamlan 
ılblablan, iltifat ve tevecdlh ye
rine wf buyuran yabanalara 
biç bemem~ji içia llaay6 Her
yoyu caaclU sevdim. 

V akıl, Ma.ya Hery01U111 ela 
lwpma pçip; ma"'8i•ld mava-

Gü 1 l la, aile hayabmm ela orta oyae 
- çe ..... iltlyeeleda---.....,,... ..... ...................... 
sll&nç eclenlere bU. -..,,acak 
bdar clolgua ve • ._..... 

Atiaa, 25 (H.....ı) - C.... ı••l.naia · ,JllıJ• , 
ı ....... hıklana ......... ..,... tudar: • _. 
beke baa ,ezel bdmlan para • kanclnrak 
b ............. Beri ielea erkAma .... 

retW im zabitler luıldn•cla fidcletll bir 
tahklk ....,._. tirifmittir· Cuullana hlm1etleri tam..- telbit eclildiii için hepsi de yakalanmak 
tbereA-. 

etmİf ve ba yoldan yliriiyerek miclafaa pllnlanm 
çalmaya muvaffak olmuftur. Hük6met, pbekeya 
yardım ettikleri fOphesile blytlk ve ldlçDk 

Cuuslann isimleri ve hanp devlet beaabıaa 
çabftıklan hekktnda sıkı bir ketumiyet muhafaza 
edilmekledir. Efkinumumiye heyecaa içiadedir. 

5000 Kilo! 
Bir Hafta içinde E ukadar 

Mal Yakalandı 
Ankara 24 - Ağustosun llçün

cii haftasında cenap budutlan· 
mızda dokuzu çarpılmalı 
62 kaçakçı vak'a• olmuı 
bu vak' alarda dördtl 616 biri ya
ralı olmak i1zere 68 kaçakçı ya· 
kalanmışnr. 68 kaçakçı hayvanıyla 
2,000 kilo gümrük, 3,000 kilo 
inhisar kaçağı, 13,000 defter 
sigara kağıdı, 500 parça kereste, 
bir tilfek, bir bomba tutulmllfhar. 

Bir Boğulma 
Faciası 

~ Taşladılar ! 
( lzmir Mason Locasının 

Camlarım Kırdılar 
Ankara, 2~ (Huausi) - Bua· 

da bir boiulm• faciası oldu. 
Tevfik Efepdiisminde bir zatin ku
yusunu temizlemek ilzere kuyuya 
inen Keıkinli Naatafa, İf göı:clüğll 
bir sırada tatların yıkılnıuı 
neticesi olarak kuyu içinde kaldı 
ve boiuldu. 

Başvekil Paşa 
Ankara, 2S(Hususi) - Başvekil 

l.met Pqa din akp.mki trenle 
Y alovaya hareket etmitlerdir. 

İzmir, 24 - Bugiin °yaf811D 
ordu, yaşasan milliyetçilik,, diye 
bağı,ı:an meçhul tahıalar tarafın
dan ikinci kordondaki yeni Ma10n 
locası binası tqfanmıı ve camlar 
lorı{mgbr. 

lzmirde bu, ikinci hidiseclir. 
lzmir loca• evvelce de taılan-
mıştı. 

Bir Otomobil Kazası 
Madrit 24 - içinde S kifl bulu· 

nan bir otomobil bir virajda devril· 
mit ve içindeldlerla bepıi yaralu
mlfbr. 

Bunlann ara•n4a papuun vekili 
mon1enyör Tedfiai de Yardır. -

O.un içill, erkek milaflrimiz 
erkekçe ıiderken ziyafet huır-
hklan bop çıkalara p iki •· 
tarlak ta niyeyi yazacatm: 

Ne yapalım, ba Hfer plea 
bizi g6rmiye plmiftL Sizleri ara-
yanlann t.tanbula a7ak basacak· 
ları glalwi, meya•t •ceatelerin
den 10rabilininiz. 

ihracat Artıyor 
( Bqtarafı 1 inci ..,tada, 

kuru iizimlerin piy-ya gelmeal 
geçen seneye nazaran çok gecik
miftir. Bu seneki rekolte, geçen 
seneden kısmen azc:hr. Rekolte
deki bp nobam, tlzlmlerin fiyat
lan ve sabmı noktaimclaa faydalı 
g6renler çoktur. Kana ldm l8br 
ları fimdidea bararetlenmif. fiyat
lar da biraz ~· 

Öyle lmit ediliyor ki, bu 1e11e 
Bir Şehir Mahvoldu 
Meksiko, 24 - ( A. A. ) -

Maaaguadali relen bir tel
•• o nuntakada ıiddetli 
bir zelzele duyuldujuna ve bu 
tehrin kısmen harap olclup bil-

Mothif Sıcaklar 
Amaya 24 - Burada fid· 

detli bir •cak var. Hararet göl
pde 38 dır. 

Amerlk• Tlcatet Mllvt11Z41HNaetl 

Garbi Aaeclo'n IPlllQba lzGm 
" iacirclea allılm lür parama 
memlekete IİJ'mellle 1eYİlaecektir. 

dirilmektedir. 
a.ndl Neden tlerbe•t 

aı ... kddı 
Bir ihbar Yapıldı 

V •tlnıtoa 24 - Amerikamll P
çen temmuı a,... alt hnt za .. .
une~i müuit bir ıu.Icle6. uaracat 
145 •• lthallt 143 ..,_ ........... 

Sunlil, 24 - Gaad•ain ..,.but 
baralalma•UUD Hbebl adalat vuiptl· 
aln blrienlnn atarlafma81ll• hamle
dllmektetllr. 

Şark DemirY.ollan idaresinin 
malzeme clepo11111daa bir mild
dettenberi muntazaman eıya çPn
dıia polile ilabar eclilmiftir. 

muftur. Ceçea huiraa tiGaNt muva
•eaeaincle 3 milJOD dolarlık Wr 
açık ve farlc b~ lcJi. 

iSTER iNAN /STER iNANMA/ 
• Afk ve izdi•aç meaelelerl ebedidir. Yalım pldl 

detlt6rlr. Serbeıt blrlefllle. izdivaçtan ne farklıdır? 
" Ka,lüler panayar, kır daulan tertip ederler. Biı 

ile balo, briç, tenli ve bilhHn plij etlenceleri ter
tip ederiz. Amn ihtiyacı .. 1ensatioD1 forteı " dur. 
Onlar giyinip ziyafetlerine sfderler, biz ıoyunup balo, 
ve plaj etlencelelerine gideriz. Mabat bulutmak. 
betenmek, beğenilmektir. Orta ae•iyeliler betenirler 

ve onun netice1ini izdivaç olarak kaW ederler. Biz, 
beğeniriz ve betendlti~z pnçler bizi mu•akkat 
etlence olarak kabul ederler. Fark bul 

"Yirminci aann •enç kızlan kocuadıktan ıikiyet 
etmezler. Frenklerin .. Manqui de coaalderation " de
dikleri itibantzlıktaa, hGrmetsiılikten müıtekidirler.,, 

Yukandakl yaza, bir pnç kız tarafandu Milliyet 
•azetesiae gönderilmiftlr. 

/STER /NAN /STER INANMAI 

Hadımlık 
Meselesi 

Akd Halmsılıhuı Cemiyetiain 
1011 toplamtancla ağır mlcrimlc:ria 
ve hafif akılldann hacla edilme
le!İ mese~eli de mlnakata edil
m1f, neticede memlebthaizde 
kısırlaştırma kanununun tatbik 
zamanının beniz plmedijine ka
rar verilmiftir. ---

Dayak Tahkikah 
Yüksek lktısat Mektebi tale

besinden Fazıl Beye Bir kara
kolda dayak atılcl+ iddiua 
üzerine Emniyet Mtldlrl Fehmi 
B. bizzat t ıhkikat yapmıya 
b ...... fbr. 



4 Sayfa 

Mtmleket Manzaraları 

Seydiköyün 
Zengin Halkı 
Şimdi Nevmit 

Seydiköy (Hususi) - Bir za
manlar, İzmirin en zengin kazası 
olmak iddiasını taşıyan Seydiköy 
insanda bir yangın ve bir harabe 
tesirini bırakıyor. Üzümile, tiltü
nile prbi Anadolunun sinesinde
ki en zengin varidat membaı 

olan bu güzel nahiye arhk sön
miye yüz tutmuştur. 

Bir Seydiköy1ü anlattı: 
- Seydiköye bor bakma, 

delikanlı... Burası bir zamanlar 
yalnız tütünden 6 - 7 milyon lirayı 
bir mevsimde çekmif bir yerdi. 
Tütünler para etmeyince z.ürrada 
çalışmıya istek kalmadı. Tütün 
kumpanyasının eksperi gelir: 

- Bu ıskartadır 1 
Der. Birkaç değnek tiitünU 

hir kenara bırakır. 
Baıka biri gelir: 
- Bu iyi maldır f 
Der.. Tütüne SO kurut fiat 

ftrir. 

Bu vaziyeti gördükten sonra 
drra çalışmaktan yıldı. Şimdi 

arpa ekiyoruz. Dan çıkıyor. 
iyisi mi, öyle de yok, böyle de ... 
Hiç ekmeyiz daha eyi! ..• 

lf 

Bu sene tUtün mahsulü oka
dar mebzul ve nefis ki köylü 
adeta içten içe seviniyor. Fakat 
sevincini açığa vurmayor. Çünkü 
bütün ümitler eksperin bir sö
ziine, vereceği fiata bağlıdır. 
Daha ilç sene evvel ok'kasım Uç 
liraya satan tütün ztirraı, bugilıı 

denğini (50 okka) liç liraya sata
cağmdan korkuyor. 

Üzüm mahsulü de fana değil .•• 
Bilbaısa mabsuliln mebzuliyeti, 
Seydi k~ylülerin bütnn ümitlerini 
&zerinde toplayan bir meseledir. 

SeydikGye yeniden bayat ver
mek için Ziraat Bankam ve kredi 
kooperatifinden yardım bekleni
yor. 

Diyarıbekir 'de 
Belediye 
Faaliyeti 

Diyanbekir (Hususi) - Bele
diyenin istikraz yapması, elektrik 
Ye su meselelerinin halledilmesi 
için teşebbüsatta bulunmak üzere 
Ankaraya giden Belediye Reisi 
Şeref Bey avdet etmiştir. Elektrik 
projesi Nafıa Vekaletince tasdik 
edilmiş ve lstanbulda kuvvetli 
firmalarla tesisat için temasa 
başlanılmışbr. Maliye Vekaletinin 
kefaletile lt Bankasından 50 bin 
lira istikraz edilmesi kararlaş
brılmışbr. 

Şehrin içme 1Uyunu teşkil 

eden Hamravat suyu için bir 
t~ih havuzu yapılacakbr. 

Şehrin analiğım yollan taz
yikli au ile temizlenecektir. Fenni 
mezbaha İ.nfUI için icap eden 
hazırlıklar ikmal edilmek ll.ıeredir. 

Tokat Blslkletçllerl 

Yıldız.eli, (Hususi) - Tokat 
Gençler Birliği bisikletçilerinden 
Namık, Nuri, Hürrem Beyler uzun 
bir seyahat tertip etmişler ve 
buraya da gelmişlerdir. Yıldızeli 
spor kulübü tarafından misafir 
edilen bisikletçiler bir gecelik 
istirahati müteakip Sıvasa müte-
veccihen yollanna devam etmif
lerdir. 

SON rostA 

• 
L KE HABE LE 

Diyarıbekir'in 30 
~arpuzları Nasıl 

Okkalık 
Yetişir? 

Di ya rı be kir Karpuz mevsi-
(Hususi) - Şim- minde Dicle ke .. 
di karpuz mev- nannm kendine 
simidir. Diyan- mahsus bir eğ-
bekirin her biri lencesi de vardır. 
20-30 okka ge- Hülle saf ası de-
len, gayet tatlı nilen bu eğlen· 
karpuz la rm dan ce karpuz bek-
bahsetmenin de !emenin icabıdır. 
tam sırasıdır. Dicle kenann-
Bu karpuzlar daki bostan sa-
Dicle kenannda hiplen· tar1_1 __ na 
~.-.. irilir. UWll'I 
J _...,.. Hillle denilen ku-

Dicle kışm Dicled• kelekler: Odun gıjınlaruun üzerinde 6Örünen karpuzdur lübeler kurarlar. 
ta§&I' ve etrafı istili eder. Y~ l lar. Karpuz fılizlendikten sonra Bu kullibelerin mıktarı dört yüzü 
zın da sular ~kilir ve nehir kuyu sathına doğru yükseldikçe geçer. Akşam olup ta sular karar-
de diz boyunu geçmez. Sular çe- kuyuyu toprakla doldurmıya baş- mıya başladımı Dicle kenarında 
irilince Diclenin istili ettiği arazi- larlar ve satha gelince tekrar lüküsler kurulur, Hülle sakinleri 
de gayet kalın bir kum tabakuı güvercin gübresi döküp bırakırlar. bir araya toplanır, tef, dümbelek, 
kahr. Bu arazinin salı.ipleri bu işte Diyanbekirin meşhur kar- ut, keman, zurna, darbuka bir 
kumlarda birer metre derinliğin- puzlan böyle yetişir. Bir batman ilemdir başlar ve bu Alem kar-
de kuyular kazarak dibine kar- karpuz 4 gümllt kuruşa satılır ve puz mevsiminin sonuna kadar her 
puz çekirdeği bırakırlar. Bir iki karpuzu da bir merkep ancak gece telovlanarak devam eder 
miktar da güvercin glibresi tara- taşır. gider. 

incik Nahiye
sinde Bir Yatı 
Mektebi Yapıldı 

Tekirdağ (Hususi) - Tekir· 
dağ - Malkara yolunda bir merkez 
teşkil eden 200 evli lnecik nahi· 
yesinde iki muallimeli, Uç sınıflı 
bir mektep vardır. Burada (1 l O) 
çocuk maarif nurundan istifade 
etmektedir. Nahiyenin on dört 
köyü de geçen seneye kadar 
Oçer anıflı dört köy mektebi 
vardı. Nahiye mlidüril Nuri Bey 
bir iki ay evvel on dört kö
yün muhtannı nahiyeye davet 
ederek g&ilfmüş ve nahiye mer
kezindeki mektebin karşısına 
(112) yataklı bir bina kurdura
rak (350) talebelik bir mektep 
vücude getirmeyi tasarlamıttır. 
muhtarlar vaziyeti köy halkına 
anlatmıtJar, on dört köy halkı 
derhal iş b8flna geçerek (900) 
araba taş getirmişler ve civar 
ormanlardan lazım olan keresteyi 
temin etmişlerdir. On dört köy 
halkı aynca (1500) lira da foşa 
masrafı verm"şlerdir. Para toF• 
)anınca hemen işe başlanmış ve 
bir iki aylık çalışmadan sonra 
iş başanlmışbr. 

Cümhuriyet maarifinin prensip 
ve nizamlarına uygun olarak 
meydana gelen mektep köy
lünün ilim irfan ocağı olacaktır. 

Önümüz.deki sene tedrisata baş
lanacaktır. - A. H. 

Bu Sene Çavuş 
Üzümü A~ .. 

Gebze, (Huauıt) - Marmara
nm en nefis ÇAVUf üzümünü ye
tiştiren Gebze ve civar mın
takasında bu seneki mahsul ge
cikmiştir. Keyfiyetçe geçen aene
ler gibi olan mahsulün yağışlann 
verdiği zararla 0o 40 noksan ola
cağı tahmin edilmektedir. ilk 
üzüm bu hafta içinde lstanbula 
gönderilmiştir. ----

Kaçak Kereste 
Yıldızeli (Hususi) - Orman 

dairesi 15 evin kaçak ıuretile 
kesilen kerestelerle yapıldığını 

tesbit etmiş ve bu evlerin sahip
leri hakkında takibata başlamıfbr. 

Konya'da Mete Temsil Edildi 

KMgod• M•l•nin t•••ill 
Konya, (Hususi) - Halk Evi Yaşar Nabi Beyin Mete piyeıını 

temsil etmiştir, temsil çok muvaffak olmuf, Konyalılar çok iyi 
bir gece geçirmişlerdir. Ay aonlanna doğru da Konyamn genç 
pirlerinden Cemal Muharrem ve N. Kemal Beylerin yazdıldan 
men zum Cengiz Han piyesi temail edilecektir. 

Adana' da 
Bu Sene Yeniden Mektep 

Açılmayacak 
Adana ( Hususi ) - Adanada 

bu sene yeniden mektep açılmı
yacaktır. Muhtemel talebe teha
cümüne karşı çare olarak yalnız 
talebesi az olan sınıflar tevhit 
edilecek, müsait dershanelerin 
talebe adedi elliye iblağ oluna
caktır. Müracaatler hiç reddedil
miyecektir. Tevhitteo tasarruf 
edilecek muallim ve dershaneler 
ile birinci amıf pbeleri failalaı

brılmak ıuretile her ıeneden 
fazla talebe alınmasına çalıpla

cakbr. Şehrimiz.de yirmi tane 
ilkmektep vardır. Bu mekteple
rin geçen seneki talebe adedi 
4251 dir. Bu sene bu miktann 
beş bini tecavüz edeceği kunetle 
ümit olunmaktadır. Şehirde aynca 
2 Muallim Mektebi, bir TIC&ret 
Mektebi ve bir Ziraat Lisesi 
vardır. Bu mekteplerdeki orta 
tahsil talebesi de 1800 e baliğ 
olmaktadır. 

1292 hicri senesine ait eski 
bir aalııameye nazaran o tarih
lerde Adanada iki mektep ve 
153 talebe mevcutmuf. Aradaki 
fark Adana maarifinin yanm 
asır zarfında ne muazzam bir 
inkişafa mazhar olduğunu pek 
q~kir olarak pstermektedir. 

Havza'da 
Belediye işleri intizama 

Girdi 
Havza, (Hususi) - Her işte 

kurulu bir düzen, her tarafta bir 
faaliyet göze çarpıyor. En önce 
sağlık işlerinin başanldığı görü
liiyor. Sokaklar temizleniyor, ka
sap, ekmekçi, manav, arbk sata
cağı etin, ekmeğin, meyvanın ka
palı, temiz ve ucuz olması lizım 
geldiğini anlıyor. 

Borçlar sırasile 6deniyor, ala· 
caklar alnıyor. Beklenilen işler 

birer birer dliıtınnlOp tqımbyor, 
yapma aıra11na konuluyor. 

Yapılacak belli bqb itler ara
aında elektrik tesiaab vücuda ıre
tirilmesi ~n , .. saftadır. 

Eski belediye heyetile bir ıir
ket arasında imzalanan elektrik 
mukavelesi kanuni ve fenni mah
zurları ytizilnden villyet idare 
heyetince feah ve iptal edilmiştir. 

Yeni Belediye Reisimiz. Feyzi 
Bey uzun aeneler idare ve hesap 
işlerinde çalışmış, takdir edilmiş, 
itimat kazanmış değerli bir pb-
aiyettir. 

Muhit bu inkişafı en çok on 
senelik cümhuriyet idaresinin 
verdiği feyze medyundur. 

Salihaddin 

Gençler için 

Bir insanı 
Burnundan 
Tanıyabilirsiniz? 

Büyük burun orijinal insanlara 
mahsustur. 

Burnun kubbesi mübalağalı 
derecede kalkık ve uzunca ise 
fikirde bir bulanıklık mevcut 
olduğuna öelalet eder. 

Düz ve ucu bir parça murabba 
bir burun sahibi mutlak iradeli, 
aakin ve makbuldür. 

Muhaddep ve karga gagası 
şeklinde ise hasiıliğe ve cür'et
kirlığa delildir. 

Gaga burunlar ise ihtirasa, 
cesarete, ihtişama mebzubiyc.te 
tabakknm arz.usuna delalet eder.' 

Ucu toparlak ve dudaklara 
do;ru inen burunlar hissiyatı 
fe)avaııiyeyi ima eder. 

Küçük bir burun soğuk bir 
tabiati, kıncı ve hodbin olmıya 

ifarettir. 
ince ve uzun burun hafif mq

repliği ve gayri makul olmayı 
ifade eder. 

Küçük, dftz, ucu kalkık ve 
biraz toparlak burun 8el'i bir fik
ri inceliğe ve spritüel oJmıya 
burun çok ktiçük ise müteamz 
ve kavgadan gürültüden hoşlanır 
olmıya delalet eder. 

Muhaddep olsun olmasan eğer 
burunun kökü geniş ise daima 
yiiksek hasletlerin işaretidir. Bu 
ıekil büyük insanlarda bile tesa
düf edilen bir şekildir. Fakat bu 
esasın hiç yanılmadığı muhak
kaktır. 
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Kalın dudaklar kaba hqin bir 
yaradılışa, ağır bir fikre, dudak 
kenan kalkık olanlar istihzayı, 
tahkiri ve temevvlicil düz ve m
hpk ince dudaklar, fenalık, iki 
yizl6Ulk kalp kuraklığı, Ost du
dağın biraz taşkın olmaaı iyiliği, 
alt-dudak eğer tafloDA tehvel
perestliği, çok sıkışık istipdadı 
gururu, bütün, ufki Ye köıeleri 
bir virgftl teklini andınna, mü
nevverliğe, inceliğe, ihtirasa ve 
diplomatlığa delilet eder. Kalın 
v~ aralık dudaklı insanlar zayıf, 
yufka y6rekli olurlar. 

* Toparlak küçfik biraz çıkıntılı 
bir çene mahcubiyeti enerjiden 
ve iradeden mahrumiyeti ifade 
eder. 

Küçük toparlak biraz şişman 
çene temeddüh, cebanet, tecessiis. 

Küçük ve aşağısı arkaya ka
çan çene, ihtiras fenalığı gösterir. 

Toparlaklaşarak arkaya ka
çan çene zaif aec:iyeyi, köşeli 
cesareti, enerjiyi ve iradeyi ifade 
eder. Düz ve zaviyeli çene makul 
müdebbir ve karar sahibi olmayı, 
vasat toparlak ve biraz çıkıntılı 
olnrsa, akıl, tedbir, düşllnce ifa
de eder. 

M6ste'1 bir çene 10gukluğu 
hotbinliii dh ve kemikli ve amu
clt çene kendine mahsus inkar 
•bibi olmıya, bnynk toparlak 
ıişman ve iki katlı çene şehvet 
prestliği ve maddiliği ifade eder. 

Btiyiik, kemikli ve sivri olarak 
ileri doğru uzanan çene katı yil
rekliliği ve tahakkümü ifade eder. 
çıkıntılı enli çene kemikleri 
maddi yaradılışa tahakküm ede
bilmeği, hodbinliği ima eder. 
Eğer eyi bir işaret bu tesiri tadil 
etmiyorsa bu şahıstan sakınır az. 

Celdl Tevfik 
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SigasetAiemi BABİC:I TELGRAFLAR 
Bir Frari.sız Gaze-1 _______________________ .. 

lesinin insaniyet 
Damarı Kabardı I 

Franaanın mümtaz. v6 değerli 
evlitlanndan M. Heryo henüz ara• 
mız.dan aynlmamışb ki Pariain Jurnal 
isimli bir gazetcıinde Asuri isyanına 
dair bir bent çıktı. Bu bendin unvanı 
•Irak katliamının verdiği iki derı" tir. 
Asurilerle Gildanilere milli bir yurt 
yerilmesini istiyor, Suriye üstilndeki 
Fransız mandasının da kaldınlmama• 
1101 tavsiye ediyor. 

Jurnal, siyaai yaz.ılannda Fransız 
hariciyeainden ilham alan bir geze· 
tedir. Türklüğü ve Türkiyeyi biç 
ıevmez.. Jurnalın, burnu fena halde 
iz'aç edici bu kabil yazılanıun altında 
Sen - Bris imzaıı vardır. Bu bentler 
huıuai bir maksat takip edecek olur
larsa, yaı.ılann mea'uliyetini ruete 
üzerine alır ve bent imzasıı: çıkar. 
lraktaki Asuri ve Gildanl isyanı mü
nasebeti!e çıkan bu son yazı da ~y_le 
olmuf, bent imz:a11s lnti .... etınıttır. 
Ez.cümle diyor ki: 

" hak bükCimet:iDe 18yan ~dip Şu· 
riyeye geçen Asuri ve Gıl~anilu 
ailelerini alıp tekrar Suriyey~ donmek 
Gzere iken Jrakhlana vahfıce hücu
muna utramıflardır. Kıral Feysal 
hükQmeti Asuri Patriği Ma - Şem'unu 
Kıbnsa sürmekle ikinci bir defa daha 
bata itlemiştlr ·ye bu ıuretle de Ce
miyeti Akvama kabulünden birkaç 
•Y aonra, Cemiyet mi~akınıa 23 ün~ü 
ve Cemiyete gfrmeaı mfinuebetile 
aefrettiti beyannamenin ikinci mad
deleri mucibince hesap vermek mec
buriyetinde bulunuyor. Derhal •Öyle-
1elim ki bu mea'uliyetia yükt yalnız 
Jrak hükumetinin omuz.lannda delil-
dir. Çünkü bugünkü vui_yetin bqında 
lki büyük bata vardır : 

ı - Sulh muahedeleri yapılırken 
Asurilere vadedilmlt olan Hakirinin 
Türklere verilmesi. 

2 - Geçen sene lngilterenin vak
tinden evvel Irak mandasmı terkey
lemeai. 

Bu hnl göısteriyor ki Irak Cemiyeti 
AY.vama girmek için olgun bir bale 
l'elmemiıti. 

Hadise bir der tefkll etmeli ve 
Cemiyeti Akvam Meclisi frakı tiddetle 
muahaze ederek ona vaıifeaini ha
tırlatmakla kalmamalı, Asurilere bir 
milli yurt bulmakla da metrul ol
malıdtr. 

Bu arada, Suriye mandası meıele
ıinin müzakeresi ııraaı gelditi zaman 
Franaanın bu mandayı bırakmasını 
iıtiyen bir takım hırslan teskin etme
lidir. Irak tecrübesi, bazı ihtiyataızhk
lann pahalıya mal oldufunu ispat 
etmittir." 

* Bir zamanlar sahipleri Yıldız aara
Jlnın işletilmesine talip olup ta red 

Avusturya Ve Macaristan 
-

İtalyanın Açık Veya Gizli Vasiliği 
Altında Bir ittihat 

Paris, 24 - Tan gazetesi bugün
kü yazısında diyor ki: 

"Romadan gelen ban haberler bu 
meselenin hal çaresinin Avrupanın 

Tuna boyunca olan kıımında muva
zene temini noktasında bulunduğunu 
göstermektedir. Franıa böyle bir for
mülü tavsiye ve iltizam etmekten bir 
an geri durmamıtbr. 

"Ancak öğrenilmesi lazım olan bir 
nokta vardır. İtalya hükumeti bu 
muvazene işini ne yolda dütünmek
tedir? Avusturya ile Macaristan ara• 
sında ikbsadi bir yaklaşmadan, bu 
iki hükumetin italya ile ·olan iktın· 
di hatlarının kuvvetlendirilmesinden 
bahsedilip d\ıruyor. Bu rivayetler 
A vuıturya ile Macaristan aruında 
italyanın yardımı ile ve ltalyanın 
kontrolu albnda bir anlatma temini 
fikrinin yeniden baıgösterdijine mi 
delalet etmektedir. 

'
1 Her feyden önce Avusturyaya 

iktuadi yardımda bulunmak zaruri 
bir hale gelmittir. italya plinı hiç bir 
hususi maksada kapılmabızın ve ea 
müsait bir meaai iftiraki zihniyeti 
dairesinde tetkik edilecektir. Bununla 
beraber ltalyan plim - ej'er mevcutaa
doğru ve etrafla bir surette ötrenmek 
lazım gelir. 

"Avusturya Ye Macarlstanı Ttalyanın 
açık veya gizil vullij'I albnda bir 
araya getirmek bir hal çaresi olamaz. 
Çünkil siyasi istiklilleri hususunda 
çok kıskanç bulunan küçük itilaf 
böyle bir kombinezona kolay kolay 
giremez. Halbuki küçilk itilafın faal 
ve tesirli bir surette iıtiraki olmak
.. zın merkezi Avrupada yapılacak 
herhangi bir iktisadi te9kilit yaıamak 
kabiliyetini haiz olamaz." 

cevabı alan Pariıtc mGnteıir Jurnal 
gueteıi komfu ve dost bir memle
kette ~kua gelen bir kıyam hi~isesi 
mllnasebetile vaziyeti işte böyle ıfade 
ediyor ve memleketinin dostu olan 
Türkiye eczasından bir parçadan da 
l9te biiyle bahsediyor. 

Jurnal gazetesi Dürzü kıya-
mı münaaebetile Suriyc'de işlenen 
f acıalardan haberi yokmuş gibi ha
reket ediyor. Fasta hergün sahası ge
nişliyen katliam hadiselerinden gnfJet 
gösterıyor. Fakat unutuyor ki bugün· 

Yirmi dört tayyare ile ltalya'dan Amerika'ya giden Jeneral Balbo, Orbe· 
telo tayyare deniz İIW)'ODunda halle tarafından büyük tezahüratla karşılan· 
mışbr.Reamimiz solda Jeneral Bolbo'nuu tayyaresini eağda Musolini tarafından 
Balbo'ya niıan verilişini gösteriyor. 

Amerika' da Çok Müthiş 
Bir Kasırga 

Vafington, 24 - Virjiniya • Bah
da çıkan fırtına fark sahibinin 
her tarafına yayılmıtbr. 1Hr ka-
11rga halini alan bu fırtınanın sarsıntı 
ve serpintileri Vatingtonda bile du
yulmuştur. Burada Reisicümhur sara
yının yakınında bulunan ataçlardan 
birçoğu köklerlle birlikte oynayıp 
devrilmiştir. Bazı ıokaklar su albnda 
kalmıtbr 

Şimali Virjiaiya Ye Karolinde de 
bu yolda sarar ve huarlar oldutu 

kü dünya 1914 den enelki dünya 
değildir.. Ve biç kimse, bu derece 
bayatı politika tahrifab yutmuyor. 
Irak hududundaki Gildani - Asuri 
biçarelerine acımak için insanın ev
vela kendi tabaasına merhamet duy-

maktan işe başlaması lıizımgelmez 
mi? 

Jumal gazetesi bunu dahi bilmi-
yecek kadar acemilik gösteriyor ki 
yakıtık almıyor. - Sürf'yya 

bildirilmiştir. fırtınanın kuıp kavur
duğu yerlerde vuku bulan zararların 
mikdan milyonlarca dolar tutmak
tadır. 

lta(qanın Askeri 
ı'Jf anevraları 

Garesyo, 24 - Kral aıkerl ma
aenalarda bulunmak için diln buraya 
l'elmlıtir. Kral ile Batvekll a•kerlerin 
yaptıktan hareketler esnasında muh
telif mıntakaları dola4mışlardır. 

Berlln Etrafında Uçuf 
Berlin, 24 - Almanya etra-

fında hava seyahati bu gün 
Seriinin Tempelhof tayyare ka
rargahından baıhyacakbr •• Bu uçuftan 
maksat müsabakaya giren tayyarele
rin fenni kıymetlerini tebarüz ettir
mektir. Müsabakaya ittirak için dün 
aktam bt:rline 100 kişi daha gel
miıtir. 

Dlnkllerln Bom anı 
Yaşına rağmen gençleri kıskan
dıracaka bir cevvaliyet gösteri
yordu. 

Ahmet Reşit içlerine karış
bğı bu insanlann yaşayışlarına 
ve düşünüşlerine birbirlerile dost· 
luklarma baktıkça sıkılıyordu. 

Ahmet Reşit verandaya çıkbğı 
vakit karlı vadinin eteğindeki 
kiliseyi gördü. Karlar içine gö
mülen bu küçük villanın önünden 
siyah bir kalabalık dağılıyordu. Edebi Romon 
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Gretta memleketine, sporla
nna, evine kaVUfmaktan gelen 
bir sevinç içinde adeta yeniden 
çocuk olmuştu. Paristeki o ağır 
başlı genç kız tamamile değir

mişti. 
O akşam Noeldi. 
Genç kız geceyi geçirmek için 

teyzesinin, dayıaının geleceklerini 
haber verdi. Ahmet Reşit bu hı
natıyan gecesinin şenliğinde bir 
leyircl aıfatilc bulunacaktı. Maa
•afib onlar da bu geceye dini bir 
tekil vermemişlerdi. 

Yalnız villanın iç salonu çam 
dallan, renk renk mumlarla süs
lenmiıti. yemek masası büfe 
haline getirilmişti. 

Kuvvetli bir viski meraklısı 
olan M. Kolmodin daha gtlndUz
den viski ıişelerini boşaltmıya 
başladı. 

~hnıet Rqit içine girdiği bu 
alleyı tetkik ettikçe garp knltn· 
rlnGn aile hayatında tesirini daha 
t,l anlıyordu. 

Pariste ~ luaH. ParWi 

aile ile tanışmışb. Onlann haya
tını, aile münasebetlerini bu ka
dar yakından tanıdıktan sonra 
Fransız terbiyesi gözden düştü. 

Bunlar bayabn her parçasını 

riyazi, hendesi, fenni bir ,ekle 
sokmuşlardı. Bizim nezaket, mi· 
aafirperverlik diye ayırdığımız 
ıeyler onlarca medeni ve terbi· 
yeli bir insanın tabii vazifeleri 
·m 1 • 

Temel taşı bu kadar kuvvetli 
olan bir cemiyetin ablAk tarafı da 
o kadar kuvvetliydi. Ahmet Reıit 
timal ikliminin bu en moderen 
cemiyetini bu kadar yakın tanı
dığı için pek memnundu. 

Gece misafirlerin iştirak etti
ği eğlence çok neş'eli geçti. Ah· 
met Reşit lngilizceyi öğrenmekte 
neden ihmal gösterdiğine kızı

yordu. 
Bereket genç kız ve annesi 

hep kendisilc meşgul oldular. 

Vi.:C tifeleri bofaldıkça nq
1

e 
de arbyordu. 

11. Kolmodia bot bir adamda. 

Türk cemiyeti ne kadar geri, 
ne kadar ham kalmıştı. 

Hepsi gürbüz, sıhhatli, bayab 
seven, neş'eli insanlardı. 

Yüzlerinde ıshrap ifade eden 
bir çizgi yoktu. 

Gözlerinde baz ve neş' e taşı· 
yordu. 

Oturup kalkıtlannda hayata 
bOkmeden bir emniyet görünü· 
yordu. 

Hile, yalan Ye içerden pazar
lık gibi geri kalm11 ve yahut 
fesada uğramıt cemiyetlerde gö
rülen çirkinlikler bu iklimde ta• 
mamile meçbüldii. 

Gece eğlence hiç bir dini 
mana ifade etmeden sabaha 
kadar devam etti. 

Ahmet Reşit ertesi sabah 
uyandığı zaman bütün ailenin 
yakındaki kiliseye gittiklerini 
öğrendi. 

Bu kiliseyi birgün evvel önün
den_ geçerken gCSrmiiştn. 

Kilise yalnız kulesinin Gzerin
cleki demir aalip ile etrafııodald 
YilWardaa aynla,onla. 

Bu şık ve samimi mabedin 
çan kulesi bile yoktu. Elektrikle 
işleyen bir çanı yalnız merasim 
günleri protestanlara birleşmek 
ve dünya işlerinden biraz uzak
laşmak dakikası geldiğini haber 
veriyordu. 

Biraz sonra onlar bahçe kapı
sından göründüler. 

M. Kolmodin siyah bir elbise 
giymiş, genç kızla annesi koya 
renk ytınlülere bürünmüşlerdi. 

Ne aade, ne samimi bir iba· 
det dönüşü idi. 

Burada vicdanlara batta ce
miyet hayatının hareketlerine mü
dahale eden bir din ve taaaaup 
teıkilab yoktu. 

Din erklnı insanlann peşin-
den koşmıyor. işlerine burunla
nm sokmıyordu. Bilakis halk 
kalbinin sükt1net ihtiyacım temin 
etmek, maneviyatım mabedin 
uhrevi erganun nağmelerile yıka
mak, tasfiye etmek için haftada 
bir, ayda bir bu çiçekler, dallar 
arasında bir aşk yuvasına ben
zeyen villaya gidiyordu. 

Burada imanlara yalnız tarihi 
kadimi okuyan rahip yoktu. Ka· 

Sayfa S 

Gönül işleri 

Kari/erle 
Baş 
Başa 

" iki senelik evliyim, bir de 
çocuğum var. Babamdan kalmıf 
bir mikdar da param var. Kocam 
evveli parama karşı lakayt gö
ründü. Fakat gün geçtikçe elim· 
den paramı almak hevesine düt
lüğünü görüyorum. Hatta geçen 
giln bu yüzden aramızda tatsız 
bir kaç söz geçti. Münakaşa es· 
nasında beni param için aldığını 
itiraf etti. Bunun üzerine kendi· 
sinden soğudum. Artık yüzünü 
bile görmek istemiyorum, ne ya· 
pacağımı taşırdım. Bana bir yol 
gösterir misiniz? 

Nadide 
Kızım, hiddetli zamanlarda 

söylenen söze bakılmaz. insan 
asabi zamanlarında söylediğini 
pek bilmez, sonra pişman olur, 
fakat it İ§ten ıeçmiş bulunur, siz 
daha ziyade kocanızm eve ve size 
karp aldığı 'f'&Z.İyete bakınız. 
Miisrif, çapkın, eYini ihmal eden 
bir :ıdamsa, o vakıt korkunuz ve 
ihtiyatlı bulununuz, onu yola 
getirmiye çalıtımz. Aksi taKdirdo 
paranıza bağlanıp evinizi boZ1D1ya 
kalkmak yanm deliliktir. 

* " Yazın çıkbğımız sayfiyede 
bir gençle tanıştım. Sevdim va 
sevildiğimi zannettim. Fakat aı 
zamanda müthif bir aukubı 
hayale uğradım. Bunun llzerine 
önüme ilk çıkan talibimlc nişan· 
landım. Fakat şimdi yapbğımı 
pişmanım. Nişanlımı tanımadan 
anlamadan kabul ettim. ŞimdJ 
ise onunla geçinmek mümkiln 
olmadığını görOyorum. ,. 

Türkan 
Nişanlanmak evlenmek demek 

değildir. Gcçinemiyeceğinizi an
lıyorsanız nişanı bozunuz. 

HANIMTEVZE 

Fransız RelslcUmhuru 
Pariı, 24 - Reisicümkur M. Löb

rön yaz mevsimini geçirmek üıer6 

a-ittiği Merailhat'daki evinden dün ıa
at 18 de otomobil ile eliı.a sarayına 

dönmüıtür. 

fası muasır iJimler)e dolu bir 
Pasteur herkese hayat, saadet, 
sevgi hakkında konferans veri· 
yordu. 

Ahmet Reşit protestan mabet· 
lerinin teşkilihna ait bir eserde 
bunları okumuştu. 

Ve inanmışb ki hayatta her 
şeyde olduğu gibi dinde de inkılA 
şarttw. Tarihte bir ( Reforme ) 
olmasaydı bugünkD Avrupa ce
miyeti (Luther)den evvelki baya• 
hna devam edecekti. 

Ahmet Rqit dalmıfb. 
Birdenbire buz gibi aoğuk 

fakat kar gibi yumuşak iki el 
ıakaklanna yapııınca kendine 
pldi. Gretta gülüyordu: 

- Retit sıkıldın galiba. Sana 
biraz piyano çalayım. Bu sabah 
gezintisi arbk geçti. Maamaflb 
yemekten evvel bir tur yaparız 
olmaz mı? 

Ge~ç. kız onu daima meşgul 
etmek ıçın ne yapacağını bilmi· 
yordu. 

Yabancı bir memlekette mi
safirini memnun etmek arzusu 
genç kızı çılgına çevirmiıti. 

İskandinavya musikisinin de 
en güzel parçalarını leziz bir şu
rup gibi yudum yudum içen Ah
met Reıit kendini bazan bir ha· 
yal aleminde bazan de tath bir 
uykunun rüyalarında zannedi
yordu. 

C Afkaa YU' ) 



6 Sayfa 

Diinya Hddiseı;i"ı
r-

Eyi Olmak 

fstemigen 
Hastalar .. 

Bükreşten bild;rUdiğine göre 
Rom<myada Kalas şehri ci
Ciddi Bir varında, küçük 

bir kasabada umu-
Tehlike mi denecek de-
Oldulor recede uyuz has-

talığı baş göstermiştir. Bu kasabanın 
ahalisi, hemen hemen hususi bir 
mezhebin saJikidirler. Her şeyin, 
iyilik ve fen alığın kamil en Allah 
tarafından geldiği kanaatinde
dirler. Onun içindir ki hükümetin 
kendilerini tedavi etmek üzere 
gönderdiği doktorları kabul et
memiş, ilfiçlannı yere abp kır-
mıtludır. Çünkü .bu adamlar 
hastalığl Allahm verdiğine kani-
dirler. iyiliğin de onun tarafından 
gelmesini bekliyorlar. Halbuki bu 
11rada hastalık gün geçtikçe si
rayetini artbnyor. Şimdilik zincir
leme suretile uyuza tutulanların 
mıktan dört yüzü bulmuştur. 
Gönderilen bir jandarma bölüğü 
ile hastalar arasında kısa bir 
müsademe olmuş, birkaç kişi ya
ralanmışbr. Jandarmalar, hasta
lan birer birer yakalayıp ilaç 
sürmekte, bir gece müşahede al
bnda bağlı tutmakta, sonra temiz
lenmeleri için hamama sokmakta
dırlar. Ancak bu sayededir ki te
davi imkim hasıl olabilmiştir. 

lf 

Eski mecellede bir madde 
vardı: " Bir iş dayyik ol-

Pratik dukta müttesi o-
lur! ,, derdi. Yoni 

Haydutlar zorluk halinde 
müsamaha edilmek suretile bir 
işin başarılmasına imkan verilir, 
demekti. Amerikan haydutları da 
Amerikan iş adanılan gibi pratik 
insanlar. İktısadi darlık karşısın
da halka kolaylık gösteriyorlar. 
Sağımlı inek gibi habre derisini 
yüzdükleri biçare insanların bir 
tahtada para veremiyeceklerini 
görür görmez, işi taksite bağlı
yorlar. Geçenlerde Nev} orkun 
meşhur boks maçı mürettiplerin
den Naton Baskoviç ismindeki 
emprezaryonun da başına böyle 
bir felaket gelmiş. Naton Basko
viç gece Broklio köprüsünden 
geçerken iki haydudun tabanca
larile karşılaşmış. Herifler impre-
zaryoyu zengin sanıyorlarmış. 
Ailesinden beş bin dolar istemiş
ler. Fakat alamıyacaklarıru anla
yınca pazarlık tarikile istedikleri 
para miktannı dört yüz dolara 
kadar indirmişler ve bunu da 
aylık taksitlere bağlamak suretile 
azami kolaylık göstermek yolunu 
tutmuşlar amma Baskoviçin ailesi 
onu dahi verememiş. 

• Amerika Cümhur Reisi mem-
leketin iktısaden kalkm

-R_u_z_v_e_l_t_V4_e_ masını temia için 
bütün Amerikan 

Amerika halkı nezdinde bir 
Halkı anket açb. iş ve-

ren ve alana karıı, bu sahada 
tatbik etmek iıtediği p!amn su
retini anlatb ve fikir sordu. 

Bir nevi referandom mahiye
tini alan bu ıuale gelen cevaplar 
arasında eaaa mesele ile alakadar 
olmıyanlar pek çoktur. Hele bir 
loamı anlaşılamıyacak kadar ka
ntıktır. Meseli mensucat sana
yiinde çalışan bir kadın haftada 
bir lngiliz liraaı ncret aldığını, 
yqıyabilmek için çamaşırını gece 
yıkamıya mecbur olduğunu söy
liyor. Bu kadının patronu ise M. 
Ruzveltin fikirlerine muanzdır. 
Yakında, onun gözlerini dört 
açacağını söyliyor. 

Kadıncağız bütün bunlan an
lattıktan sonra soruyor: 

u_ Bizi ne zaman kurtara
caksınız?. 

Şikagolu bir apartıman lıapa
aaı, kapıcılara ait aiumname 
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lktısat 

S - ı· ' --r----~ &ray ara IS ıyor • Samsun-Çarşam-
• - - J ha Hattı Ba/raga 
stanbulun Rütbe Ve Yaşça En Büyük ki Uzatılmalıdır! 
S k H A d E k U 

Samsun sahil demiryolunun 

arı ı ocası rasın a s i sol ~:!:~~= t:d!!~~~~t~:ağım~h~;: 
edilmesi halkın teessürünü cel· 

Bı·r Boks Mu··sa· bakası ·' betti.En mühim tütünisfhsaJ mın· takasından olan muhitimizde ti-
caret ölmüş vaziyettedir. 

Saray kadmlanmn sefaheti 
arlbkça artıyor.. Hazinede, bir 
tek mangır bile bulunmıyordo. 

Valde Turhan sultan, saraydaki 
intrikalanm dilediği gibi çevi~ 
mek için: 

- Para ... 
Diye etrafına kapmıyor .. Man-

sap ve makam talebinde bulu
nanlardan aldığı rüşveti günden 
güne artbnyordu. Fakat, dökme 
su ile bu deği:-meni döndürmek 
pek güç oluyordu. Bunu esaslı 
bir surette halletmek ve hazine-
ye daimi bir varidat temin ey
lemek lizımdı.. Sadrazam Gürcü 
Mehmet Paşa, bu incelikleri tak
dir etmiyor; onun için muvaffa-
kiyetsizlikle ittiham ediliyordu. 

Valde Sultam memnun etmek 
isteyen saray ağalarile devlet ricali 
birleşmişler, sadrazamın tebdilini 
istiyorlardı... Nihayet buna karar 
verilmiş; sadaret makamına tar-
honcu Ahmet Paşa getirilmişti. 

Fakat Ahmet Paşa, saray ta
kımının istediği gibi çıkmamıştı. 
Paşa, hazineye toplıyacağl parayı 
iaraf ettirmemek istiyor; bu para 
ile donanmayı ıslah ve Girit ah
valini tanzim eylemiye gayret 
gösteriyor., Ayni zamanda kim-
seye de rüşvetle mansap vermi
yordu... Halbuki devir, tam ma-
basile bir irtikip ve irtişa devri 
idi. Şüphesiz ki Apet Paşanın 
bu siyaseti, hoı görülmiyecekti. .. 

Ahmet Paşa, icraatında mu
vaffak olmak için teşebbü11lerde 
bulunuyor .• 

Halkın üzerinde tesir ve nüfuz 
yapabilmek için bir gece zından
dan bazı mücrimleri gizlice çıkart-

ahkamını öğrenmek istiyor. Zen
ci bir ahçı Reisicümhuru daima 
müdafaa edeceğini ve en büyük 
emelinin ona birkaç tavuk lu
zutmak olduğunu söyliyor. Reisi 
cümhur blltiln bu mektupla
ra - ki milyonlan buluyor • cevap 
verilmeaini emretmiftir. 

brıyor.. Bunlara kıymetli elbiseler 
giydirerek boyunlarını vurduruyor .. 
Kanlı cesetlerini şehrin kalabalık 
semtlerine attınyor.. Sonra da 
kendi adamları vasıtasile: 

- Vezirin, müdahaleye taham
mülü yoktur. Her kim ki devlet 
umuruna müdahale ederse, encam 
ve akibeti budur. 

Diye propaganda yapıyordu. 
Halbuki Ahmet paşanın bütün 

bu gayretlerine rağmen ortada 
yine büyük mikyasta rüşvet para
ları dönüyor. Şeyhislam Ebiisait 
Efendi, bütün ilmiye mansaplarım 
yüksek ücretlerle satıyordu... İs
tanbul kadısı şeyhislimı çekemi
yor; bir gün huzuruna girerek: 

- Bre, Allahtan korkmaz. 
Bre mürteşi, zalim. Anadolu 
kazaskerliği benim hakkım iken 
niçin ihara verdin 1 

Diye söylenmiye başlıyor. Şey
hislam, gazaba geliyor: 

- Bire, cahil edepsiz.. sen 
ne adem oldun ki bu göna . küs
tahlığa cür'et edersin. Sen Sün
bnl Alinin kahve uşağı değilmiy
din. Bu rütbelere hep rüıvetle 
gelmedin mi? ... 

Cevabını veriyor .• hatta bu-
nunla da iktifa etmiyerek: 

- Bre kaldırın tunu. Tiz fa
laka de~ek getirin. 

Diye emrediyor, koıkoca la-
tan bul kadıaını falakaya çektir
mek istiyor. O zaman devletin bu 
iki büyük rilknü, yumruk yumruğa 
geliyor.. başlanndan kavuklan 
kınlıyor .. Biribirilerinin 1akallan, 
tutam tutam parmaklarının ara
lannda kahyor.. Bütün bu reza
letler; devlet ricalinin halk naza
nndaki mevkiini azaltbkça azal
tıyordu. 

lf 

Ulema, iki kısma aynlmışh. 
Devletin Islihatma taraftar olan
lar, T arboncu Ahmet Paşanın 
etrafında toplanıyor; diğer kısam 
ise, kaptanl derya Dervif Pqayı 
iktidar mevkiine getirmiye çab
ııyordu. Bu -iki Yedrİll ........ ila 

büyük bir nifak girmifti. Ahmet 
Paşanın muvaffakiyetleri artbkça, 
rakiplerinin hile ve desiseleri de 
artıyor. Paşanın başında arbk 
muhakkak olan bir musibet dola
şıyordu. Ahmet Paşa bir gün 
müneccim başıyı çağırtmış: 

- Hele şu yıldızıma bakıver. 
Başımda bir varta dolaşıyor mu?. 
d:ye sormuştu. 

lf 
Ahmet Paşa, nihayet korktuğu-

na uğramıştı ... Hazineyi ıslah eden 
ve fakat saray israfabna biç bir 
para vermeyen veziri azam, bir
gün tersanede Giride götürüle
cek gemileri teftiş ederken sa
raydan çağırılmışb. Ahmet Paşa, 
derhal bu çağrılışın manasını 
anlamıştı. O, sadece mührü hü
mayunun geri alınacağım düşü

nüyor, bunu Memnuniyetle verip 
bir {köşeye çekilmeyi cana minnet 
biliyordu. Fakat, saray entrika
larıle harekete getirilmiş olan 
dördüncü Mehmet, onu görür gör
mez, tekdire başladı ve sonra da 
kaşlarını çatarak: 

- Kaldırın, şu herifi ..• 
Diye bağlrdı. 
O zaman koca veziriazam 

sabredemedi. Devlete kup ettiği 
hizmetleri birer birer padiphın 
yllzllne karşı söyledi. ve sonra: 

- Padişahım!., Sen beni .er' 
ile öldürmiyorsun. •• Benim kaUimi 
mucip bir suçum yoktur. Beni 
zulümle aldürürsün.. y ann rôzı 
mahşerde, iki elim yakanda olsun. 

Dedi. 
Fakat bu aözleri dinletemedi ... 

Koltuğuna giren boatancıbatı 
bunu kapı arasına götürdll. Ora
da bekliyen bostancılara boğdu
rarak cesedini Demirkapının önü
ne koydurdu... Toplanan halk 
bu gayyur veziriazamın sararmış 
çehresini derin bir hüznü ve me
lAI ile ıeyrederlerken, boıtancı
nm biri eğilmif.. Bu zavallı CSIU
nün pannaklanm bir kaytanla bir 
araya bailıJordaa. - Y alçlJI ICa ya 

Büyük kereste fabrikasının se
devi 40-50 bin metre mikap ma
mulitım fazlalatacak tedbirler 
alması, memleket ihracatının yal
nız tütün ve keresteden hayli mü
him bir yeküna baliğ olacağını 
ve bundan hatbn ne kadar isti
fade temin edeceğini basit b;r 
L.esapla anlabr. Dört buçuk mil
yon tütünü kamyonlarla Samsun 
ihraç iskelesine göndermek için 
çekilen müşkülat ve verilen üc
retler mmtakamızın şimendifere 
fiddeti ihtiyacım izaha kafidir. 

Sahil hatbnın Bafraya temdidi 
mai ve ikbsadi inkişafımızı te
min edecektir. Hububat zeriyc.ta 
fimdi % 20 derecesindedir nakii
yatta sür'at ve ehveniyet tahak
kuk ettikçe bu istibsalat % 60 
derecesine çıkacakhr. Bafranm 
Samsuna mesafesi 51 kilometredır. 

Hatbn Termeye temdi(ji · 1 

ikinci derecede bıralolması, doıhn 
evvel Bafra ve Alaçama temdıdi 
ıuretile mühim bir iktisat mer
kezinin zirai, ticari inkişafına 
hizmet edilmesi lazımdır. Bu nok
tanın nazan dikkate alınacağını 
kuvvetle ümit ediyoruz. 

K. Gündüzoğlu -·--
Opera Sinemasının 

Adı Değişti 
Yeni idare Alhnda Yeni 

Bir Müessese 
Sinema mevsiminin başlama ına 

pek az kaldı. Hemen üç dört hafta 
sonra şehrimiz.in büyük sinemaları üç 
aydanberi devam eden hazırlıklarını 
ikmal etmiş bulunacaklar ve yeni 
filimlerini halkımıza göstermeğe baş• 
lıyacaklardır. Bu sene sinema mcvsi
!11inin en büyük yeniliği hiç tüphesi:r. 
ipek sinemasının açılmasıdır. 

Sabık Opera ıineması yeni bir 
müdüriyete geçerek tamnmile genç
letmiş ve güzelleşmiştir. Beyoğlunun 
en büyük ve en ferahlı ıinemaaı olan 
bu muazzam binanın bütün koltukları, 
sesli makinesi ve hatta tezyinah bile 
tamamen değişmiştir. 

Son sistem 1933 ıenesi modeli 
Western elektrik sesli makine terti
batı tayanı hayret bir tabiilikle sesi 
aksettirmektedir. En ağır Hereke k -
maşından yapılmış muhteşem pern i 
tezyinatı, renkli tablolan, salon)& ı, 
i'ÖZ kamaştıracak bir güzelliktedir. 

ipek sinemasının en büyük hususi-
yeti bu sene ıehrimizde ipek film 
•tudyosunun hazırladığı bütün türk e 
filimleri temin etmiş olmasıdır • 

Sevimli artistlerimizin hazırladı •ı 
"SÖZ BİR ALLAH BİR,, "CİCi BER
BER,, "LEBLEBİCİ HORHOR AGA,, 
•'MİNELi KUŞ,. bu büyük türk eser-
leri meyanındadır. . 

Eunlardan maada 1pek ıinc
maaının en büyük yeniliklerinden 
birini de Almanya ve Amerika'da 
yapılan en güzel filimlerin ipckfilin• 
ıtüdyosunda TürkçeyP çevrilmit nüa
halannm münhasıran ipek sinemasın .. 
da i'Öaterilmcsi haberidir.Aalan adaı 
ve Gün doğarken filimleri tamamc: n 
ikmal edilmit ye Iİ•arumıza çevril
mittir. Münir Nurettin Beyin mutat 
•enelik ıincma konserlerinin yalnıı. 
iPEK ıinema .. ada verilmesi temin 
edilmiftir.lpek ıineması, timdiye kada 
hiçbir memlekette tatbik olunamayan 
bir uıul ile her hafta birbirinden rG
zel muazzam filimler gösterecektir. 

. Dünyanın en büyük rejisörü CE
CIL B. de MILL'in milyon! r ı:ırfı ile 
yapbğı "ROMA ATEŞLER iÇİNDE" 
taheıcri, UF~ nın muazzam "ÇELiK. 
ADA" "KAHIREDE AŞK GECELE
Rİ" filimleri, Paramount'un "ASLAN 
ADAM,, "PRFNSES NADY A,, "DOK
TOR MOR ONUN ADASI". "VOLGA 
YANIYOR,, filimleri, sinemacılık ta
rihinin en büyük harikası olan mu-
azzam "KİNG-KONG" filmi, me9hur 
yıldız Marlcne Dietrich'in Moria Şö
nlycnin en son eıerltri iPEK ıine
maaının miıilıiz programlarım tetkll 
edea büyik ~udead~. 
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Durgun llihi Bir Şeyciklere Acımadım Da, O Geçen Bilmece

Y a1dızlı "Ya Hafız,, Livhasına içim Gitti! ~izlıl· IJ_,oğrlu Göz 
Aşısı •• 

Aşılann en çok yapılanı, en 
çok tanınanı hiç şüphe yok ki 
göz aşısıdır. Bu aşının bahçıvan
larca bu kadar rağbet görmesi 
onun kolay yapıldığı nisbette 
eyi neticeler vermesindendir. Fil-
hakika her mcyva ağacına tat
bik edile bilen göz aşısı diğer 
aşılar içinde en ziyade tutanı ve 
en eyi netice verenidir. 

Göz aıısı yapıldığı mevsime 
göre sürgün göz ve durgu göz 
diye iki türlüdür. Eğer at.ı ~~·
harda yapılmıfSB o mevsım ıçın-
de sürüp filiz vereceğinden b~oa 
sürgün g&zlü denir. Eğer aksıne 
olarak yazın veya güzün yapalak 
cak olursa bu takdirde gelece 
aene siirebileceğinden bu neviııe 
de durgun gözlü denir. 

Durgun gözlü qıl~ .daha 
iyi tuttukları tecrübe e~lmıf ol
duktan başka bu nevıde tut: 
mıyan fidanlar kıştan sonra yanı 
ilkb&barda tekrar aşılanabilmek 
imkanını bulurlar. Bu suretle za· 
mandan çok tasarruf e~ilmiş ola
cağından diğerine tercıh etmek 
lhımdır. 

Elma, armut, erik, badem, 
kayısı, ayva, muımula, ~vez gibi 
hemen bütün meyva agaçlarınıo 
genç fidanlanna bu nevi aşı em
niyetle yapılabilir. G_öz aşısının 
her iki nevinde de tatbik zama
moın la) ıkile bilinmesinde ehem-
miyet vardır. Bu cihet ağaçların 
can ıuyu ile pek alakadar oldu-
ğundan yapılış zamanını buna 
uydurmak icap eder. Umumiyetle 
sürgün göz aşısının vakti ağaçla
ra su yürüdüğü zaman ve dur· 
gun göz aşısının vakti de bunun 
aksine olarak ağaçlarda suyun 
yavaşlamıya başladığı zamandır. 
ikincisi 15 temmuzdan 15 eylfıle 
kadar demektir. Maamafih her 
ıklimde bu tarihlerin fasılası de
ğişebilir. 

Aşıyı yapmak pek basittir : 
Bunun için evvela kalemi hazır
lamak lazımdır. Sürgün gözlü aşı
da kalem, geçen seneki dallardan 
seçilir. Durgun göz aşılarda ise 
bu sene süren dallardan alınır. 
Her ikisinde dalın ortasındaki 
dinç gözleri seçiniz. Gelişigüzel 
seçilen tomurcuklar fena bir 
ağaçtan başka bir fCY olmaz. 
Gözleri üstnndep ve altından kes-
tikten sonra keskin bir çakı ile 
çıkarınız ve suya atınız. Bu iş-
ten sonra aşılanacak fidan üze· 
rinde tersine .ı ıeklinde bir çizik 
yaparak kabuğunu kaldınrsımz 
ve hazırlanan gözü havi parçayı 
ihtiyatla buraya yerleştirirsiniz. 
Üzerini de raf) a dediğimiz lifle 
güzelce sarınca aşı tamamlanmıt 
olur. 

Sürgiln gözlü de aşı yerinden 
20 aantim yukansı kesilir. Durgun 
gözlüde iıe dallar bağlanarak 
ilkbahara kadar bunlara doku
nulmaz. 

Aşının tutmasına gelince: 
•ürgtin gözlerde bittabi sürme· 
sinden anlaşılır. Diğerinde de aşı 
göz Uıerinde yaprağın sapını hı· 
rakacağımızdan aııdan sonra bu 
Yaprak sapına dokunulunca ken
~iliğioden diiferse tutmuş demek
tir. Nihayet atılar büyüyünce 
Yanlarına bir herk bağlamalıdır. 

Hulasa durgun göz aşısı mu
vaffakiyetli ve kıymetli bir a11dır. 
Atılanacak fidanlanmz varsa on
lan hemen aşılamakta; ve pek 
k~lay olan bu aşının tatbikatını 
ağrenmekte gecikmeyiniz. 

Çiftçi -
C9> Zlı-aat hunaunda~ı •llfklll.;;' .... 

aerua\IL S.. Poeta•... •Çiftçı_ .. 
....... ..., ... et ...... 

Yemek Yiyordum. Birdenbire:" Amanın Dostlar, Yanıyoruz!,, 
Diye Bir Avaz İşitince Lokmalar Boğazıma Dizildi Hemşire!. 

llj® 

1 - itfaiye yangını söndiirmige, 2 - Ylllcselc evlere Jaortam çılcarınıgo çolııırken, 3 - Solcalclar laq 6• 
eıgalarla dolar, 4 - Bazan •Harilczede. /erin ılı ı~zlerle .a6alıladıkları olar .. 

Çoğumuz yangın görmüşüzdür. ı andavallı, çek ayağım.. Muştaya ı levhadan ne isterıin?. Oh olauuun! 
Çoğumuzun ya kendi evi, ya basıyot sun!. buldu beliıını! .. 
komşusunun evi tutuşmuş, itfaiye İhtiyar bir kadın birkaç un- 1'-
keşmuş, gürültüler olmuş, alev dalya, bir iki bohçama başında - Amca buraya gel bel. Ev 
saçağı sarmıştır. Dumanların or- durmuş eli . . d. 1 ·ne vura yanıyor be? .. Bizim ev yanıyor be? 
t 1 v k 1 d v 1 1 . h 1 , erını ız erı I 
a ı~ ap a ıgı, a ev erın ma a - vura dövünüyordu: - Hortumu hortumu .. 
~eyı aydı?la~~ığı. ~ama~la~~a ~o: _ Rabbim, hikmetine kurban . - Dam tutuşmuş, nah şu alçak 
gumuz hır ruya ıçınde ımışız gıbı 1 1 1 1 . d b k b. evın?.· 
sağa sola başvurmuş, dilsiz ve 0 kısuntar ... dıçımN edi ?u Da ş~m kalır - Anneeeee?. 

sı o ı var : e r emıye - Çekilin ulan dej'meain 
hareketsiz kalmııızdır.. Bazen madı Remziyeciklerin evi tutut- • - • • • ' ' 
kulağın anide alıştığı, gözün ani- mna . .' Aaa ogv lan nerede?.. Ha- degm~V ' dTegmahtesinfkal •• li N . d 
d · ·· d .. - .. .. ··ıt-ı - ' - ay a e un e 

e aşına gor ugu guru u er ve san Hasan! Hasan nerdesinl •tf · • ı ! Ul Nuri se-
b d. ı ı t F k t ' ·• b k I ı ayıcı o muş .. an , 

a ıse er o muş ur:· .. a a yank - Buradayım. üyü anne .. lam yok mu?. Bak ulan buraya?. 
gından sonra kendınııı yoklıyac~. - Ne yapıyorsun orada baka- Aşkolsun be, görmemezlikten 
olursanız, . bütün ~~ g~çen hercu- yım yumurcak, gel buraya yanı- geldi .. 
merçten bır tanesını bıle bulamaz· ma.. - Ulan bu zamanda senin 
sın~;· Çü~.kü. siz _r~lnız ~~un.uzluk - Yangını seyrediyordum kara gözüne bakacak değil al ..• 
ve gayrııhtıyanlik " ıçınde çal- büyükanne... A, a, a 1.. Bak itfa- Hele işine konmasın da bak, na-
kamp yuğrulmUfsunuzdur, buna iyeciler dama çıkıyorlar büyiik sıl arka kapıdan postu giydirirler!. 
emin olunuz. ı Koca konak gı· ttikçe yanıp 

* Ben de bir yangında bulundum, 
ve yangının bütün safahatını 
anlayıcı, tesbit edici bir göıle 
takip f'ttim.. ve notlanmı aynen 
yazıyorum: 

Alevler saçaklan yavaş yavaş 
koparıp düşürüyor, dumanla. ve 
kıvılcımlar gittikçe etrafa yayı
lıyordu. 

Yanan evin cıvanndakiler 
kurtarabildiklerini bostan kenan
na taşıyor, kadınlar san ve ger
gin yüzlerile olur olmu, nçmasa
pan bozuk ve düzensiz çığlıklar 
koparıyorlardı: 
'- Kız Hasene, benim muahafı 

terifi aldınız mı?... Aaa, ilahi kı· 
zım, ne ağlıyorsun 1 tisttlme iyilik 
sağlık!.. kalabalıkta dokunan mı 
oldu lotım? •. 

_ yazık anne, girsen Rem-
ziyelerin evi idil oluyor!.. 

- Aaaa delinin zoruna baki 
yanana y~ıol. Kaderi ilahi! •• 
Arayan bulur hem mevlasını, hem 
de belasını.. fakir fıkara mahal-
lesi içinde barekler pişirip fınna 
baklava gönderir mi?.. Bak ~' 
bizim eve birfey olmasın... sil 
göz yqlannı .. 

Genç kızın güzel ve boyalı 
yüzü öyle bir darallf daralmıf, 
dudakları ayle bir geriliş gerilmiş 
ki bu kadar çirkin, bu kadar 
g;dubet kadııı ömrümde gör
medim. 

Bir aralık aokağıo başından 
bir ~tü. ~optu: .. 

- Çekilin · bel. 'ii!ılin bel. 
Hortuma wa reliy..L JJ1, alaB 

anne .. 
- Hay seyretmiyen gozuo kül oluyordu.. Vaktinde haber 

çıksın emi oğlum !.. Gel buraya verilmediği için ateş dört tarafı 
h ı sarmış, yağlı boyalar, her tarafınzır ... * tan tutuşmuştu .. 

. Entarili, pijamalı gölgeler ci-
yangının en ateşli kahraman- var evlerin kiremitleriode dola-

ları kopuk alayıdır. Tam alevler şıyor, ellerindeki kovalarla habire 
biraz saçaklan adamakıllı sar- öteye beriye su serpiştiriyorlardı. 
masın! Bunlar hemen civardaki - Ali su getirin!. Kalmadı .• 
evlerin kapılarından dalarlar: Çabuk be? .. 

- Tutuştu be 1 •• Haydin 1 •• - Ahmet çavuı, merdiveni 
Eşyayı cayır cayır yakacak mı- yetiştir... Şu davlambuz evden 
sınız be anner. Davranın da fU hortum tutalım! .. 
mallan sokağa çıkaralım!. - Mahmut, Mahmut!.. Motöre 

Çığlıklarile, odalarma gınp söyle sık. bassınlar! 
çıkarlar, yükt'! ~afif bahada ağır - Kemal Efendi, yandan ver, 
öteberiyi kemali edeple ceplerine, yandan!.. Hah, o taraftan! •• 
koyunlanna sokuşturuverirler •• lf 

_ llihi bir ıeyciklere acıma- Yemek yiyordum, birdenbire 
dım da, o yaldızlı .. ya hafız" w Amanın dostlar yanıyoruz!" cti-
levbaama içim gitti!.. Her gözti- ye bir avaz ititince lokmalar dizi 
me ilitifinde rahmetliyi hatırlar· dizi boğazıma dizildi helDfİrel .• 
dım .. Pap efendimiz o lonağı - Sorma Kimile Hanım, bi-
Remxiyenin kocuana hibe etti- ıim kız da Allah fifa venin, 
ğiode, sıkı sıkı da tenbih etmitti: taşıyor! .• avazı duyunca, .. Ay ~0-
14Bu levhayı zinhar kaldırayım şiil"lr de, bir teyler olur!,, Dıye 
dimeyio, konağın uğuru kaçar!,, ödilm koptu.. "Korkma kwmf. 
demişti. Yine şarkı aöyliyorlardır, !korkma,, 

- Aaaa, Gülizar Hanım tey~ Dedim de, bafakanlannı butır-
ze, Remziyenin koca11 onu ~ dım •• 
çenlerde kaldırttiydi!.. - Kız Gülter, benim şifon-

? larla bl"';umu getirmedin mi?. - Deme, ne .zaman •• ne .. 
diye kaldırtb ?. Gözün çıksın!. Kot yannıadan 

- Hani kafesleri kaldırdığı çıkar!. 
gün gözüne çarpmışb da " böyle - Hammcığım. içerisi duman' 
softa işi soğan aannwsaldı levha dolmuş!.. Bir adım atamıyorum .. • 
olur mu?" diye eöktürüp atbydı.. - Koı kız, timdi g6zilnil 

- Demedim mi b< a deme- oyanm. Kot getir. Sandığın ke-
dim mi l>enl. T evekk~li Cletil, nur narında idi .• 
içinde yatsm, ·pata -eldıdillin ahı - Anneeeet.. Apbabaa aer-
tuttu. Ah &.foa ·· lolakla herif, o de, içerdemi kalda?... . 

na euen er 
Birer karı alacaklar. 
Kula znfer mektebi talebesinden 

117 Sadettin, Salihli ?ıf itlıatpaşa cad· 
desinde merhum Arif ağa mahdumu 
Yunus Nadi, Oöztepe Yeşilbnlıar so
kak 16 - 18 numarada Zübeyde lsma• 
il, Beyoğlu 13 cü mektep talebesinden 
Hurşit Kemal, Malatya Y enigün ma
ğazasında Muzaffer, :Manisa Muradiye 
mektebi muallimlerinden Hüsamettin 
B. oğlu Celal, Kayseri sarraf Nuri B. 
kızı Fatma, Ankara muhasebei husu
siye tahsil müfetti§i İbrahim F:dıem B. 
kızı Eme), Çemberlitaş Gedikpaşa ca
mi sokak 68 numarada Necati, Fatih 
itfaiye sokak 68 numarada Perihan, 
İstanbul 36 cı mektep talebesinden 
131 Adnan, Kuleli askeri lisesi tale· 
besinden Edirneli İbrahim, lstanbol 
1 inci mektep talebesinden Müeddep 
Galasaray lisesi talebesinden 6tj Ham
mat, Beyazıt Saraçanebaşı tramvay 
caddesi Saip Salim, Salihli pul b11~ ii 
Muatafa efendi kııı 1smet, Adana 
merkez ec7.anesi Nıhat 13. oğlu Ömer. 
Pertevniyal lisesi talebesinden 16 Ha
lil, Denizli Meb'usu Yusuf B. kıxı 
Türkan, İstanbul Reşit B. aparhman 
1 numarada Meliha, İzmir Dibekbqı 
İsmetpaşa mahallesi birinci MonıhADe 
çıkmazında 00 numara.da Jsmail Şma• 
si, Büyükada ilkmektebi talebesinden 
96 Nebahat H. ve beyler. 

---...:-A;;;;;.;do~tı;;r-ih;,-.; 
içcrde bıraktık.. Kulaklan kapa
lıdır, duymaz!.. Eyvahlar ol
sun, ihtiyar yanacak!. J:ludam, 
sana emanet!. Ay, baygınlıklar 
basbt Kız Melahat, koşsana, Sa
im ağabeyine söyle!. Ağababam 
içeride uyur kalmış del.. Koşsun 
çıkarsın!. 

- Ay, Ev Remziye Hanımla
nn evimi?. Acıdım taz.eye doğ-
rusu •. 

- Aaa, acınacak şey değil 
ki ayol.. Kurumundan mahalle
de gözleri garm~ oldu.. Kocası 
ıirkette vurdu vurdu da, karon 
oldu amma, yanına kalmadı .. Bak 
nasıl, burnundan fitil fitil çıkıyor!. 

* Koca sokak hıncahınç kala-
balık.. Alevler büyüdükçe, yanan 
konak küçülüyordu. işini, gücünü, 
yemeğini bırakan, çoluk çocuk, 
ihtiyar, kadın, buraya dolmuştu .. 
Gittikçe ıslanan, çamurlanan yol-
larda koıuşan, bağıran, ağlıyan 
itip kakıpoıo bini bir paraya .•• 

Her itte olduğu gibi, yangın 
esnasında da kadın çene Yanfl, 
erkek bilek İfİ yapar.. Civar ev
lerin bütün erkekleri, çocuğuna 
kadar mütemadiyen ceste ceste 
eşya tqıyor. Kadınlar, kanepe
ler, yataklar, sandalyeler üzerin
de çene çalıyorlar. 

- Deli Mutinin de ahı var 
hemşire !.. Remziyenin kocası olan 
o kuyu kovası kılıklı herif, zaval
lıyı darülacezeye attırdıydı •. 

- Onu bunu bilmem, bu tak
sirat hep örtüaüz baklava tepsi
lerini babire fmna taşımakta 
Cemye Abla!.. Ne vardı o mü
barek tatluun tıattlnü aç.ık bırak-
makta: •• 

- Anne, Remziye HanımlanD 
radyoau da yandı değil mi ? .. 
Oıt katta idi. 

- Yandı ya, yandı ya !.. Bari 
bir şey çalsalar.. Hep gavur fı
kırdaklan. hep givur çiftetellileri! 

Bu aırada birdenbire Gürrrrl 
diye bostan duvan yıkılıverdi. 
Ortalıkta ikinci bir telAfbr 
koptu.. İhtiyar adamın biri 
baıtonile taş yığınını göstererek 
etrafına bakındı : 

- Yahu, kerem edin!. BeJki 
ıunun albnda adam k:almıttır. 
Hele bir ayıklayın da bakahm .. 

Fakat ihtiyarın bu sözüne ku
lak asan olmadı.. Çünkü birkaç 
çığlık, kalınlı inceli birkaç aea 
sevirç'e bağnfblır: 

- Maşallah, mapllab, ainli-
yor bel. Haydi be, aön6yor be J •• 

JfJfJf ~ 
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Sultan Salihaddin Sarayını Sizin 
Güzelliğinizle Süslemek istiyor 

Haca Mehmet buna tamah etmiş 
olacak. Haydar Bey, bu Hacı 
Mebmedi de, Zaloğlunu ela biç 
.evmiyor, onlara hain köpekler! 
diyor, onları gördükçe yüzle
wme tükürüyordu. Onun için 
bu ad~m bize hiyanet etmesine 
ihtinınl venniyordum. Sonra ça
chnn dışmda iki •kerimiz "'1lu
nuyordtı. Bendenizle Zaloğlu ha 
hanımın muhafuasile meşguldük. 

$nan emretti: 
- Mubafu askerleri ça~ 1 
Askerleria ikisi de seldiler. 

Bir liibza oymnacbldarma yemin 
ettiler. Bir sea cluymadıldannı 
söylediler. 

Sinan elini kaldırdı. Yüzilğünll 
IJa fedailerin üçüne gWerdi ve 
bir kelime ilive elti: 

- Haydi. 
O~ü de Jiiri1diiler, Tuaçanıd 

kenanna vardılar. Ve bir tek söz 
86y)emeden, arkalanna bakma
dan lrendilerini uçuruma attılar. 
bir lahza sonra üç6n6n Yilcutlan
da kayalara çarptı ve heqey 
bitti .. 

Dailer efendilerini yine alkıt-
ladalar. Ve yine: 

- Adaletinize kurban olahml 
Dediler. 
Gül Hanımm rengi sararmış, 

korkudan bayılacak hale ıelmişti. 
Bu ne müthiş adamdı. Adam 
detil, şeytandı. Kendisi de onun 
elinde idi. Kimbilir, onun elinde 
ne kadar kalacaktıl 

Sinan yerine oturduktan sonra 
emretti: 

- Şu cesedi kaldmnl 
Hacı Mebmedin cesedini alıp, 

ba 61üm yurdunun tepesinde açan 
kartallara attılar. 

Şeyh Sinan sonra Gül Hanıma 
bak ı ve şu· sözleri söyledi: 

- Gül Hanım! Maceramzı bi
liyoru:ı. Selabatt o sizi arayor, 
aramakt da bakh bu sözler söy· 
lendikten sonra Sinanın gözleri 
korkunç bir ışıkla parladı. Fa
kat izahat devam ediyordu: 

- Evet Sultan Salahattin sa
rayını, sizın güzelliğinizle süsle
mek ist ·yor, Zaloğlu, onun bir 
rüya görd ~nn sizi almak iste· 
diğini anlatb. Sultan Salihattin 
benim düşmammdır. Fakat şey
tan onu himaye ediyor. Çünkü 
fedailerim bile onu öldüremediler. 
Likin sizin yüzünüzden aramızda 
muharebe de olacaktır. Fakat 
korkmayınız. Çtinkü mi Selabat
tine çok pahabya vereceğiz. O 
kadar ki Salibattin, sim uğru· 
nuzda bile, istediğimi% pahaya 
tahammnl edemiyecek. Bu kale 
bir kimse tarafından teshir olu
namayacak derecede kuvvetlidir. 
Onun ~in m burada huzur ve 
iatirabat içinde yaşayabilirsiniz. 
Her ne istenıeniz emrinize ama
dedir. Her iradeniz, hemen yeri
ne getirilir. • 

Glil Hanım cevap verdi: 
- O halde, dedi. sizin Zal

. oğlana karşı beni himaye etme
nizi diliyonım. 

Sinan memnun oldu ve: 
- Şeyhulcebel sizi bntnıı kuv

wtile himaye eder. . 
- Gül Hanım tekrar rica et-

- Sonra 

arada bulunmak isterim. Çünkü ı ha sonra Kurt Doğan ye Gül 
yabanalar arasmda yahu kaldt- Hanım geliyordu. Kapıdan çıkıp 
ğımı hissetmek bana pek aa ge- koridoru geçtikten sonra fedayi-
lir. lerin salonuna girdiler. Orasını 

ŞeyhiUcebel biraz dftliadll. da geçerek misafirhaneye vardı-
soara ceYap 'erdi: lar. Mesrure burada muhafızları 

- Kardetlerinizi me çok ya- savdı ve Gül Hanıma dönerek: 
lan hir yerde oturtacağız. Çlinkü- - Cihan Giilül dedi, ben ... 
siz arbk bir ~D yardımma. zin odanıza hazır1alDIJ& pliyO'> 
bir kimsenin himayesine muhtaç rum. Siz de kardeşlerinizle ı&+ 
~· Kardqleriniz, buraya pmüx. Fakat duvarm kalağı 
sm ~~·. Salihattindea kurtarma- olduğunu unutmayml T&-k-
ma nca ıçm geldiler. Onlarm sizi çe konuşmana daha clopd 
borada buJmalan, beni bile bay- olur. Çünkii ha lisanı uhJU 
rete cllş6rilyor. Her halde ba yok gibidir. 
ipe de bir Nimet '9111'. Kardet- llesnıre 8klerini t~JnniDc«L"k-
leria belkide 8enİ fimdi pyhiil- ten 110nra eğilerek çekileli 
cebelden kurtarmayı cliııılatı-
yorlar. Hepinis fDDD bilin ki - 14 -
öliime de, hayata da hlkim olan lkl brdeşle G&l H. biribirle-
benden kmtulmaam 7almz bir rine bakblan. Biribirlerine aöyli-
yolu 'ftl'dar. O da lliimdlr. Omm yecekleri, anlatacaklan o kadar 
yolu f'ldur. çoktu ki nereden başlayıp nere-

ŞeyhlUcebel, elile korlnmç de bitireceklerini bilmiyorlardı. 
uçurumu gösterdt Sonra devam Giil H. kendini tophyarak: 
etti: - Allaha şükredelim. dedi. 

- Kurt ve Doğan Beyler( Tehlikeli günlerden sonra bir 
bu gece Iİzi de, helDfİrenizi de araya geldik. Üçü de Allaha 
davet ediyorum. Şerefinize bir şükrettiler. Sonra odanın orta-
ziyafet veriyorum. O zamana smda oturarak konupııya baş-
kadar hepinize veda! lachlar. 

Şeyh emir Mesrureye bakb 
ve emretti: 

- Kadın! misafirlerimize re
fakat et. Vaziferini biliyorsun! 
Bu hanımı sen izaz edeceksin. 
Her hangi bir yabancırm ona 
yaklaşnıamasına dikkat et. Hele 
Zaıoğlu'cun onu rahatsız etme• 
mesine bilhassa ehemmiyet ver. 

Şeyh .sonra dailere döndü ve 
ilave etti. 

- Aziz dailerim! biltün bu 
fermanlarımı kaydederek i'an 
ediniz! bu ilç kiş~ yüzüğümün 
himayesi altındadır. 

Da lerin hepsi ayağa kalka· 
r$ yerlere kadar eğildiler. Son• 
ra tekrar oturdular. 

Şeyh son emrini verdi: 
- Misafir.eri götürün! 
Mesrure yürüdü. Muhafızlar 

onun arkasmdan ilerlediler. Da-

Doğan rica etti: 
- GUI, evveli sen anlat! 
Cül de başuıdaa ıe~QDleri 

anlatb. 
Sonra Doğan kendi başların

dan neler geçtise hepsini kısaca 
nakletti. 

Gül H., bütün macerayı din· 
ledik.ten sonra yavaşçacık sordu: 

- Bu güzel kadın sizi niçin 
himaye ediyor? 

Doğan: 
- Bilmiyorum! dedi, belki de 

onu aslandan kurtardığımız için 
bize dost oldu! 

Gül, Doğana bakarak gll
lümsedi. Kurt ta güldü. 

Gül H. neş'elidi. Doğana ba
karak: 

- O ne mübarek aslanmış! 

( Arkası var 

Ziraat Vekaletinden: 
Yüksek Ziraat Enstitüsünün lüzumu olup yapbnlacak 6 adet 

kümes il~ ambar, depo, yem hazırlama yeri ve teferruatı kapalı 
zarf usulile ve 21 gün müddetle münakasaya konulmuştur. Bu işe 
ait münakasa şartnamesi, mukavelename, umumi ve hususi p.rt
name beş lira bedel mukabilinde Ziraat Vekaletinde Yüksek Ziraat 
Enmta.n Bürosundan alınacaktır. Talipler münakasa şartnamesinde 
zıkre~l~ veçhile mliessesece tanınmış olduğu ve yapbklan infa
a~a ait ve upri . 8 bin lira kıymetinde bir' binayı ikmal ettiiini 
Tıcaret Odasında m.pat müteahhidi olduğunu mübeyyin yuaiJd 
komisyona gastennrye mecburdurlar. Talipler kendi teklif edecekleri 

ledelin yüzde 7,5 nisbetinde teminab muvakkate mektuplarile 
birlikte ihale gilnli olan 29 ağustos 933 tarihine milsadif Sah 
günü ıaat 15 te Vekilet iıqaat komisyonuna mUracaatleri ilin 
olunur. ( 3895 ) 

-
Haydarpaşa Emrazı lstiliiye 

Hastahanesi Baş Tabipliğinden: 
Hastahanemiz için ahnacak süt ve yoğurt hakkmc:la yapılan 

açık münakasada verilen fiatlar fazla gariildilğünden bir hafta 
müddetle tekrar münakasaya konulmufbır. Mtbıakasa 29 Ağuat• 
933 Sah pntl aaat 14 te Galatada Kara Mustafa Paşa 10kapcla 
lstanbul Limanı sahil aıhlıiye merkezinde yapılacajmdaa taliplerin 
il•••"- WaraiJ1e ..kir merkez Levuam meaaurlujwaa aaüra
caatlan. "425&. 

Plajlarda Neler Gördüm ? 

Denize, Baloya Gider 
Gibi Giden Kadınlar 

( Başta rafı 1 inci aayf ada ) 
alır, tuvaletimi bozmadan çıka
rımf diye girmiş. 

Y a1mz muzibin biri yijzüne 
su atmış. Suratı karakterisitik 
palyaçolara rahmet okutuyor: 

Dudaklarının karmenleri çene
sine, gözlerinin boyalan dudak 
kenarlarına kadar akmış, ondü
leli saçlan perişan olmuş!.. ya
nımdan geçiyordu. Külhaninin 
biri laf atb: 

- Oh olsun.. Baloya mı gi
diyordun be mübarek ! 

Gülünç olmak kadının mane
Yiyabm okadar bozmuştu ki, 
cenp vermek kudretini bulamadı. 

* Sigara almak ip. kabineme 
pclim, Y ammdaki kabinede so
JUDIDAJ,& başhyan bir geDÇ kadın 
arkadaflDI çağırdı : 

- Kudret, dedi, bu ma,o 
bana çok b6y6k, hem de yırtık 1 

- Benimki de dar ıeliyor 
deiifelim 1 . ' 

Az 80Dl'a lm: 
- Of, cliyordu, dondum. 

..ıak mayo da buz sibi imiş yani! 

* İçinde bir kişinin rahat döne-
mediği, ufacık kabinede bu de
ğiftirme muamelesi DUJl oldu, 
hayret ediyorum. .. 

Bugihı galiba Beyoğlu mağa
zalanmn tenezzüh il var. Bütün 

· sabcı kızlar, sabcı oğlanlar bura
da. Burada "kıyafet tavsiye mek-

tubudur" sözünün manası da iflb 
ediyor. 

Meseli fU şişman, iğri büğrti, 
kıllı vfıcutlu adam. bütün çirkin
liklerini biçimli bir elbise içinde 
örtecek. Soyunmadan evvel büyük 
bir şirket müdürünü andınyordu. 
Şimdi insan bqlı bir şempanzeye. 
ufak sermayeli bir mahalle kasa
bına benziyor. 

Buna mukabil şu adaleli mev-
zmı vücutlu, Apollon benzeri 
gence balan. 

Akşam üzeri yine sabahki 
kıhğma girecek: Daha doğrusu. 
Zigotovari pantalonu, Şarlovari 
papuçlan, Düztabankiri caketile 
sabahki k·lıksız kalıbını takınacak. 

Şimdi birisini istihfafla •üzil
yoİ-lar, 6b~ne perestifle bakı
yorlar. 

Sonra aksi olacak çıplak apol-
l<>n benzeri, şimdi üzerinde do
laşan muhabbetkir baklflara 
kendisini kaptırmış, koltuklanm 
kabartmış. 

Zavalhnin, fiml, birkaç dirhem 
etin deiiJ; birkaç lmnıf parama 
bin ayap 8rttüğDnün ve kadınla
rın cebi delik apollonlara metelik 
vermediklerinin farkında deiil 
ğaliba? Maamafih çok prmllyo
rum, buraya perken verdiil 
kırk kW'Uf ona birkaç saat hül
yaya kapdmak hakkım ela mı 
vermesin? 

ôtekiıie gelince, kesesi bura
da lizerinde birkaç saat istihfafla 
dolaf&D gözlerin ahım alabilecek 
kadar clol~dml ••. .............. 

Yeni Gü11ıüş Ve Nikel Paralar 

Bunların Şekilleri için 
Bir Müsabaka Açılacak 

Akaie•I lllftlid i~ ialbule 

Öntimmdeki aene içinde ba- Gllmilf ve nikel paralann ... 
sılınamna bqlaucak olan almlt killeri Gtızel San'atlar resim ve 
ve nikel paralann ıeklinia teabiti tezyini· pbeleri meuuplan tara• 
için Güzel Sua'atı.r Akademisi fından millabaka ile yapılacak 
meclisi diba saat 14 te bir toplantı ve Maliye VeklletlnlD taadik " 
yapuufbr. tasvibiade8' .-ra da biriDciliii 

Toplanbya Akademi mOdtlrG alan••" mtlkifatlar tevzi edile-
Naauk lsmail Be7 riyaset etmiı eektir. 
ve Maliye Vekaleti namına Darp
hane mtldüril Faat. Darplıane ..
bık miidOrl Niyazi Aaam. Merkez 
bankası lstanbul şubesi mildürü 
Sait, Damga matbaası sabık mli
dllrii Nilzhet Beyler de hazır 
bulm>mutJardır. 

Dink& içtima~ bu paralama 
tekillendirilmasi için bir müsabab 
tertibi kararlqtınlllllf, bu lm.-ta 
illa n prtaameler tubit edil· 

lzmlr Amerikan Kollejl 
Kapanmıyor 

lzmir, 24 - Şehrimizdeki Amed
kan kollejiaia kapanmak üzere oldu
tu hakkında kaydedilen ri•ayeUer 
tahakkuk etmemiftir. Amerikan kol-
leji her ıue oldata gibi bu Mili de 
tetridtuaa devam edecektir. Mekte
din propaıand.ua yapbtı iddialarına 
pUactN Mektep lclarui bulUI •utlak 
..,.ıt9keloipetalttk'· 



İTT BAT VE T RAKKİ. 
- Her hakkı mahfuzdu!'. - Nasıl doldıı ? .. 

Meşrutiyetin daha ilk günle
rinde bütün karakterlerile cemi
yete karşı muhalif birer poz 
alan bu iki mühim şahsiyet; 

ahlak ve mesleklerinin biri-
birine uygun olmaması bas -
bile cemiyet aleyhinde birleşme

mişler muhalefete de muayyen ve 
kuvvetli bir cephe verememişlerdi. 
İşte cemiyet yalnız bundan mem
nundu. ve nasıl olsa, bu iki şah
siyete ayn ayn birer darbe vura
rak bunlardan gelecek zararlan 
tahdit edebileceğini umuyordu. 
Lakin.. Hiç ümit etmediği halde, 
şimdi karşısına üçüncü bir şahsi
yet dikilivermişti ki; işte bu, 
cemiyeti fena halde kuşkulandı
nyordu. Bu da; Prens Sabahattin 
Beydi ..• 

O Prens Sabahattin Bey ki: 
Avrupada cemiyete daima muhalif 
ve muarız yaşamıştı. Ahmet Riza 
Bey ile arkadaşlarının; azçok ilmi 
esaslara istinat eden mesleklerine 
hiç bir zaman yanaşmamıştı ... 
Ana vatandaki Türklerin, inkılabı 
başarabilmek kudretine malik 
olmadıklarına kanaat besliyor .. 
inkılabın, ancak başka unsurlarla 
ve bilhassa ecnebi devletlerin 
müdahalesile yapabileceğini ileri 
sürüyor .. Bunun için de (Osmanlı 
ülke i denilen o geniş {Türk yur
du) nda - T"ürkün kılıç ve kan 
hakkını unutarak, ve - Türkün 
hakimiyetini hiçe indirecek bir 
program yaparak bununla, Tür
lrlin gayri unsurlan kendi tarafı~ 
eelbetmek istiyordu, 

Gayesi bu kadar sarih olan 
Prens Sabahattin Bey, Meşruti
yetin ilanı üzerine Paristen lstan
bula avdete hazırlanırken, Cemi
yet açıktan açığa teliş etti. Pa· 
riste Prens Sabahattin Beyle mü
zakerata girişildi. Programında 
mevcut olan (teşebbüsü şahasi) , 
bir sureti ifratperveranede t.efsir 
edilecek olursa, o zaman (ademi 
merkeziyet) vadilerine düşülece
ği.. Bu ise, Osmanlı memleketini 
inkıraz ve izmihliile sünikliyeceği] 
vazıh delillerle Prens Sabahattin 
beye izah .. Ve eğer programından 
bunları çıkarır; ittihat Terakki 
cemiyeti ile de hemfikir ve hem 
meslek olursa vatanın menfaatine 
daha emin bir surette çalışılacağı 
ispat edildi. 

Prens Sabahattin Bey, bu 
müzakerelerde, makul davrandı. 
Cemiyetin teklifini kabul etti. Ve 
hatta . evvelce de yazdığının: 
Yeçhile - cemiyetle birleştiğini 
ilan ettirdi. Şu halde, Prens Sa
bahattin B. de cemiyetin siyasi 
ıayesine tabi olarak ana vatana 
avdetinde Türklere istinat edecek 
ve memlekette daima Türkleri 
hikiın kılacak bir meslek ve 
program takip edecekti. Halbuki 
Prens Sabahattin Bey, babasının 
cenazesini hamilen Parislen ha· 
reket eder ebnez, ahdini nakzet
miş.. Rakip olduğu Senegal va
puru Pire limanına uğradığı za
lllan, babası Damat Mahmut Pa
tanın tabutuna Yunan bayrağı 
aararak vapura gelenlere teşhir 
eylemişti... Sabahattin Bey, bu 

................................ Na•ıl Yaıadı ? .. 
ikinci Kısım No. 124 Nasıl ÔldiJ? •. , 

lifleri • 
1 

ey, Cemiyetin 
Kabul Etmişti 

hnreketile - yani Yunan bayrağına 
lrnrşı gösterdiği bu büyük cemile 
ile - Yuna nhlara değil.. o devirde, 
Yunanlılardan daha Yunanlı olan 
İstanbul Rumlarma hoş görünmek 
istemişti. Nitekim, İstanbula gel
dikten sonra da prensin bu fikir 
ve bu emelle hareket ettiği anla
şıldı. 

Sabahattin Beyin btanbula 
avdetini müteakip Rum patrikha
nesi tara 'ıncan bir heyeti mah
susa tertip ·edildi. Prensin Kunı
çeşmedeki yal sına gönderildi. 
(Beyanı hoşamedi) ye dair heyet 
tarafından bir nutuk söylendi. 
Prens Sabahattin Bey tarafından 
da tabiidir ki bu nutka cevap 
verildi. 

Meşrutiyetin ilan olunduğu 
giindenberi - gerek menfadan ve 
gerek Avrupadan - geldiği halde 
patrik efendi bunlardan hiçbirine 
ne böyle mutantan heyet gönder
miş ve ne de nutuklaT sÖ} letmişti. 
Patrik efendinin mazide de Prens 
Sabahattin Beyle ne muarefe 
ve ne de münasebeti mevcut 

istanbul - 12.:-JO Tml,rr gramo 
fon: P!nk neşriyatı, 18 gr&rı ofon: J'ınk 
ne!'lrİyntı, 19 stüdyo o?. hcyrti rPfıtkatıl<' 
Neziha IJ., 20 Osman Pt:lılivno, 20.~0 
hanımlar heyeti, ~1.80 ~rııu:oFon: l'lıik 
neşriyatı, 22 Anadolu ajansı haberleri, 
saat ayarı. 

Ankara - 12.30 ~ramofoa, 18 
piyano kouseri, 18.4:"J Fr. dere, lfl.20 
gramofon, 20.15 ajans haberleri. 

Viyana - ~0.15 Milli havalar, 
21,05 orkestra konseri, 22.50 gece 
konseri. 

Paris - 20.0:> Grı:ımofon, 20.10 
muealıabc, 20.3fi konser, 21.10 gramo· 
fon, 21.35 orkestra konseri, 23.85 ha
berler. 

Tuluz - 20.05 Kon er, Masnenin 
e8'erleri pnrçalnrı. 23.05 opera komik 
pnr~ıılcın. 24.20 operet parçalan 24,50 
kemnıı, 1,10 şarkılar, 1,20 Arjantin or
kestra ı. 

Lnyp:ıig - 21,05 Orkestra. konse-
ri, 23, 15 musahabe, 1.05 konser. 

Bükreş - 20.25 Hadyo orkestrası, 
20 4rı Karmen operası. 

'Belgrat - 21.05 Şarkılar, 21,35 
konser. 22,20 konser, 22,50 rad~ o or· 

1 
değilldi .•. BöyJe olmakla beraber, 
Patrik Efendinin bu hareketi, 
meşhur bir hürriyetpervere bir 
cemile ve nezaket manisile tefsir 
edilebilirdi. Fakat.. iki tarafın da 
söylediği sözlerde, cemiyeti bü
yük telaşlara düşüren k~limeJer 
ve fikirler olmasaydı. •. 

Prens Sabahattin Beyin, gerek 
fstanbulda ve gerek vilayetlerde, 
oldukça kalabalık bir unsur olan 
Rumlara istinat ettiği.. Rumla
rın da, kendi ekmeklerine bol 
bol tereyağı süren böyle cömert 
bir prens ile teşriki mesaiden 
büyük ümitler bekledikleri arbk 
tamamen tahakkuk etmişti... Pa
riste programını tadil eden Prenı 
Sabahaddin Bey, İstanbula gelir 
gelmez fikrini değiştirmişti. 

Şimdi, gerek ke:ıdisi ve gerek 
havarisi, türlü tefsirlerle süsliyerek 
yine eski ( teşebbüsil şahsi } ve 
( ademi merkeziyet ) fikirlerini 
ileri sürüyorlar.. Masum ve mağ-
dur Türklerin karşısında, cazip 
ve parlak renkli bir yılan gibi 
şahlamyorlardı. 

Viyana - Hl.35 1\ooı;er, 21.85 
muı:ııkıli p"yes; Andre Şı·ııye. 

Paris - 21.05 Oranıofou, 21.85 
kon er: Doc·hın eserl<'ri, 22.15 dana 
havalan. 

Tulu:ı - 20.50 t~ponyol şarkıları 
20,85 askeri bando, 20.50 senfonik 
konser, 21,05 viyolonsel konseri, 21 20 
opera komik parçaları, 21.85 Viyana 
orkestrası, 22.05 büyük konser, 24.50 
operet parçaları, l,20 balalayka. 

Bükret - 20.45 Dere, 21.05 tagan
ni konseri, 2J.25 gece koueeri 22 00 
konserin mabadi. ' 

Belgrat - 20.45 ftadyo orkestrası 
22 45 musalınbe, 23.15 haherler eonr~ 
milli havalar. i4 05 gramofonla dans 
havnlan. 

Peşte - 20.35 Konser, 22.25 gra-
mofonla Macar havaları, 23.80 ~ingcnc 
ork<•strası. 

Varşova - 21.05 Konser, 22.85 
konser Sonenden par','.alar, 23.05 dans 
lıavnlnn. 

t: : 2± ?§il 

kestrnsı, 24,15 dans havaları " gra-
mofonla" 

Varşova - 21 Senfoııik konser 
28,05 dans havalan, 23,30 spor hubc~ 
lcri ve dans havalarının mabadı. 

lstanbul Evkaf Müdüriyeti ilinlan 
Kıymeti 

Mubammenesi 
Lira 
4900 

Tamamı 410 arşın mikdannda bulunan Galatada Yolcuude 
mahallesinde lskender caddesinde eski 31 ilA 41 yeni 21 ili 29 
No. Jarla murakkam tahtında iki bap dUkkinı müştemi) üç bap 
hanenin nısıf hissesine pazarlıkla ilk ilanında verilen "3550,, lira 
haddi layık görülmediğinden eylülün dördüncü pazartesi günU saat 
15 te tekrar pazarlıkla sablacağından taliplerin pey akçelerile 
beraber İstanbul Evkaf müdüriyetinde Mahlulit kalemine mü-
racaatları. u4372 

il 

Eskişehir Hava 
danlığından: 

Mektebi Kuman-

Hava Mektebine kaydi kabule talip olupta evrakını tekemmül 
ettirmiş olarak mektebe gönderenlerin müsabaka imtihanları 
9 / eylül / 933 tarihinde icra edileceğinden taliplerin meıkür günde 
Eskişehir Hava Mektebi binasında bulunmalan ilin olunur. (4382) 

_Sayfa ' 

Bu Cuma Nereye Gideceksiniz? 

Kalamış Koyuna, "Vec ·hi 
Koyu,, Diyorlar! .. 

---~---

Cumanızı Güzel Ve Eğlenceli Geçirmek 
İsterseniz, Vecihi Koyuna Gidiniz 

Siu bu cuma, çok ucuz ve 
kalabalık bir yere götürmek is
terdim. İstanbulun bütün güxel· 
Jiklerini, güzellerini ve eğlence
lerini toplıyan bu yer, öyle zan
ediyorum ki, size cumanızı boş 
geçirmi yecektir. 

MC§rutiyetin en meşhur mesi· 
resi F enerbahçe ile Moda idi. 
derler .. Doğrudur. 

Atlas yeldirmeli, ipek şemsi
yeli, yaşmaklı dilberler, ozaman 
buranın en canlı mahlfıklanydı .• 
Arabalar hep F eneryolunda ahes
te aheste gezer, çapkın ve ho
varda erkekler, sivri feslerini ya
na devirerek göz süzüp bıyık bü
kerlerdi .. 

Şimdi F e:ıerbahçe ile Moda 
sönüp boşaldı .. bütnn eski kibar
ların hür çocukları şimdi Kala
mış, Bostancı ve civarındadırlar. 
Vecihi hangarını ve uçuş yerini 
Kalamış koyunda kurduktan son
ra burası adeta bir ilem oldu. 
He1e cuma günleri Kalamış sa
hili, taşıp taşıp boşalıyor, bü
tün civann aileleri, deniz ke
narındaki gazinolara doluyor, 
akşam saat 5 ten sekize kadar 
Kalamış koyu eğlenceden, kah
kahadan, kırılıp dökülmeden ge
çilmiyor! 

>1-
Burası neden bu kadar çok 

kalabalık oluyor?. diye şaşmayın .. 
Vecihi Bey burasını adeta bir 
meşher haline getirmiş.. hele 
saat beşten sonra Kurbağalı dere 
ile Kalamış arasındaki büyük 
meydanda tayyare gürültüleri 
kopmt?sm. Bu imkanız bir şey
dir. Motör bu civarın adeta bir 
saat çamdır. Gezmiye çıkış bu 
motör giirültülerinden sonra baş
ları. Kolkola girmiş, çıplak ba
caklı, yanık kollu, yanık yüzlü, 
yamk kızlar, &ert adımlarla by
ralarda gezindiler mi, kalabalık 

göründü demektir.. Kalamış sa
hilinin gazinoları artık dolmıya 
başmışbr. Hele koydaki sandal
lan seyretmek te bir ömürdür. 

Saat beşten sonra deniz 
ban yolan dolar.. Kalamış ile 
Moda aralarında mütemadiyen 
sandal gezintileri başlar. Hatta 
on beş kuruşa sandal kirala
yanlar Moda önünde bedava 
caz da dinleyebilirler. 

Gazinonun ucuzluğuna hiç te 
diyecek yoktur •. Bilmem ki, çay, 
kahve parasının ateş bahası ol
duğu yerlerde insan rahat eder 
mi? •. lçi yanar mı?.. Elbette ya-

nar dersiniz değil 1111'?.. Tasavvur 
edin .• iki kahveyi haydi haydi on 
beş kuruşa içtiğiniz bu Kalamış 
sahilinden karşıya modaya geçe· 
cek olursanız, mutlaka 75 kuruş 
vermeniz lazımdır, bu muhakkak 
fakat bu :zamanda da bu paı a 
oldukça tuzludur, değil mi? .. 

• Kalamış koyu akşamlan çok 
güzel oluyor!.. 

Gazinonun radyosu da başla
yınca, artık eğlenceniz tamam 
demektir.. gönlünüz açılır, ne ta
rafa baksanız, güzel ve güzellik 
görürsünüz.. düşünceleriniz bile 
burada ufak fakat cazip hare
ketlere mağlüp olur, encamını
zı kurmıya vakit kalmaz, vapur
lar, sandallar, kotralar ve bütün 
fU ay şekJindeki kıyılar sizi serin 
bir deniz havası içinde sarar 
bir haftalık yorgunluğunuz bi; 
anda yok oluverir ••. 

Kalamışlılar buraya yeni bir 
isim de takmışlar: Arbk Kalamı~ 
koyu, yavaş yavaş "Vecihi koyu" 
diye anılmıya başlamış. fena 
mı? .• Mert bir Türk evladına bu 
azdır bile ... 

Vecihiyi, Vecibinin tayyare
lerini, uçuşlarını görmek, eyi bir 
cuma geçirmek isterseniz, bu 
cuma ''Vecihi koyu" na gidiniz! .. 

Jf. Jf. lf 

Bugün 
Harp l\1alülıeri Cemiyetinin 

Gezintisi Yoktur 
Gazetelerin, 25 a~stos <:uma gü

nü bazı malüller tarafından yapılacak 
toplantıya dair neşriyatı bir kısım ar-
lrndnşl rımu:ı şüpheye düşürdüğünden 

cemiyetimizden iz.abat istemişlerdir. 
Keyfiyet berveçhizir tavz.ih olunur: 

1 - Mezkür toplantı ile Cemiye
tin alakası yoktur. Binaenaleyh neta
yicinin Cemiyetimiz iıalanoa fÜmuiu 
olamaz.: 

2 - Merkezi Umumimiz.in kongre-
si niı.amnamemiı. mucfoince lnt.lmge
lcn merasimle aynca ilan edilecektir. 

3 - Gazetelerde münakaşalı neş
riyatı pirensip olarak muvafık bulmı
yan merkezimiz, cemiyet lımuruna 
müteallik bilümum hususabn mahalli 
münakaşası olarak yalnız. kongreyi 
tanıdığından bu prensip haricinde ve 
gayri varıl neşriyatta bulunanlar 
h. kkındn da malıakiml aideainc mil
r. cnnt etmiştir. 

'tiiT WMJ 

lst. beflncı icra memur u
ğundan: Mahcuz ve funıhtu muk ır
rN m ılı addit kolıuk, kunepe, R) ııa, 
vazo, lınlı ve air kıymc tar ve e.ntıka 
e"") 11 ~ t>)liıl ~)J3 cuwMtesi guııu nnt 

10 dan itibarı n J{adıköy Kıııltoprııkta 
Zuhttiı n ıı Bngdut caddcsuıde l84 ı u
mo.ralı hune derununda bilınuz Hde 
atıluı• 1ı.;-ındnn talip o anların nı tlı ti· 

linde hnz.ır bulunacak we.ııurun u-
l'.acaat etmeleri ilıin oluuur. (ftt>!12) 



10 Sayfa 

Kara Cehennem 
Her Hakkı Malduzdur -

' Z. Ş. Tefrika No. 2 ~maı•~ 

Ases Başı, Kendini Koru! 
Halk Arasmdan iki Kol Kalkb, Taf Atacaktı, Fakat Bir· 
den~lre Demir Bir Mengene Sıkışmu; Gibi Hareketsiz Kaldı 

Beklenmiyen Bir Hadise Karşısında 
Dun giren ilk tefrikanın 

Hulasası 
"fs to.nhulda heyecan vardı. 
Sokak başlarında münadiler 
avaz avaz ilan ediyorlardı: 
- Yarın Atmeydanında zaniye 

- bir kadın taşa tutularak öldü· 
rüler·cktir. I ıuyup duymadık 

demPyiniz, ha diyorlardı. 

• Köşe başından bir alrıy sökün 
etti: Bir miifre?.e ases, önde 
kadıuın gömiileccgi çukuru 
açacak olan amele ile geliyor
lard ı . 

* 
F'akat asıl heyecan biraz son-
ra başladı: ikinci bir müfreze 
görünmüştü, bu müfrezenin 
ortasında da bir kadın vardı. 

Taşa tutularak öldüliilecek 
mücrim hu idi. 

* :Müfrezeler Atmeydanında dur-
dular, ameleler çukuru kazdı
lar. O zaman atının üzerinde 
etrafı mağrurane seyreden çor-

• bacının seıi duyuldu: 

- Hadi bakalım.. Şerişerifin 
hükmü, yerini bulsun .. 

Odabaşı çorbacıdan emir alır 
almaz, kumanda bekliyen aseslere 
döndü: 

- Yoldaşlar !.. Cümleniz de
mir parmaklığm dibine top olun. 

Dedi. Ve sonra, top gibi gür
leyen bir sesle halka hitap etti : 

- Kimse yerinden kımılda
mıyacak.. Herkes, zaniyeyi dur-
duğu yerden taşhyacak,. 

Her kim olduğu yerden bir 
adım ileri gelirse, (falaka) ya yı· 
kılur haaaa ... 

Bu emir, en ön sırada olan
lara büyük bir korku verdi. Bun
lar bu cezaya maruz kalmamak 
için, arkadan iten insan dalga
sına mukavemet etmiye çaltırken 
odabaşı aseslere döndü. Emirleri· 
ne devam etti : 

- Ahmet!. Sülüman!. Zaniye
yi, yan beline kadar soyun.. Çu
kura sokun .. 

Aseslerin ·arasında iki nefer 
fırladı.. Kadına yaklaştı.. Kadın; 
boynundaki ipi daha hala sıkı 
sıkı tutan neferin yanında, bitap 
va mecalsiz bir halde duruyordu. 
başı sanlı olduğu için yüzü gö
rünmüyordu. Fakat, derin derin 
inlediği ve artık ayakta duramı
yacak kadar titrediği hissolu
nuyordu. 

İki taraftan omuzuna dokunan 
iki haşin el, kadını birdenbire 
ürpertti. Zavallı kadın vücudunu 
gerdi.. Omuzlarım şiddetle geri 
çekti.. Son bir necat ümidile 
yalvardı. 

- Yapmayın .. Bana kıymayu1 .. 
Vallahi suçsuzum.. Billahi günah-
sızım .• 

Bu ince 
Çorbacının 
kesti : 

ve mühtez feryadı 
gür ve kalın sesi; 

- Bre, söyletmen şunu .. 
T ezce soyun da çukura sokun .. 

Aseslerin haşin pençeleri ka
dının omuzlarına daha hırsla, 

daha kuvvetle sarıldı. Üzerindeki 
oı·.u, altındaki entari yırtıldı. 
Evvela be)az bir göğüs.. Ve 
sonra, dolgun ve yuvarlak iki 
omuz meydana çıktı. 

Halk, olduğu yerde sar
sıldı. Herkesin gözü, biraz daha 
açıldı. Birçok kollar, birbirini 
dürttü. 

Kadın; şuursuz hareketlerle bü-
~ülüyor, kıvranıyor, kudretsizliğine, 

bitkinliğine rağmen ellerinin bağ
larını koparmaya, elbiseleri i par
çalıyan Asoslerin ellerinden kur
tulmıya çalışıyor ve haykırıyordu. 

- Asın.. Kesin.. Fakat beni 
böyle fena bir ölümle öldürme• 
yin. Bu yaptığınız zulümdur.. Gü
nahbr.. Buna, hangi Allah •. Han
gi şeriat razı olur ... 

Durduğu yerde öfkelenen çor
bacı Halil ağa, artık dayanama· 
dı. Bir adım ileri ahldı. Elleri 
gevşiyen Aseslerin üzerine yürü· 
yerek, sağ taraftaki neferin çıp
Jak ensesine bir tokat patlattı: 

- Söyletmen diyorum size ..• 
Tıkın şu fahişeyi çukurun içine ... 
Diye haykırdı. 

Neferlerden Ahmet, birdenbi
re kadının belinden kavradı. Yu
karı kaldırdı. Kadının ayakları, 
çırpınarak havalandı... Çukurun 
üstünde sallandı. Ve sonra, bir-
denbire mefluç kalan bu vücut, 
çukurun içine yuvarlandı. Göğüs, 
kenardaki toprağa dayandı. Yü-
zükoyun kapandı. Ölgün bir hal
de kaldı. 

Çorbacı, geri çekilirken nefer
lere de işaret etti. Şimdi tazyikın 
altında daire biraz genişlemişti, 
fakat az çok gerilemış olmasına 
rağmen heyecanla sarsılan halkın 
gözü hep o çukurda toplanmıştı. 

Kadının; a~kadan bağlı olan 
kolları, omuzlarını geriyor .. Çıplak 
sırtını derinleştiriyor .. Omuzlannın 
üzerindeki kırbaç izleri, bu mer· 
mer gibi parlak ve beyaz vücutta 
pembe somaki damarlarına ben
ziyordu. 

Bu esnada; meydanın sol la
rafındaki çukurçeşmenin seti üze
rinde duran biri derviş diğeri 
esnaf kıyafetli iki adam, birbirine 
daha ziyade sokuldu. Daha iyi 
görebilmek için ikisi de ayakları
nın üzerindemdoğruldu. Bunlardan 
uzun boylusu, kısa boylunun ku
lağına eğilerek: 

- Galiba, taşlanmıya hacet 
kalmadı öldü. 

Dedi... Kısa boylu ve derviş 
kıyafetli olan hiçbir cevap ver
medi. Yalnız, ellerinin yumulu 
parmaklarını biraz daha sıkmakla 
iktifa etti. 

Bu anda, yine çorbacı Halil 
ağanın sesi, gürlemişti: 

- Ey ahali! .. 
Bütün gözler, tekrar ağaya 

çevrildi. 
Hilafı şer'işerif hareket ede

nin hali budur. Fetvayı şerifin 
hükmü yerini bulsun.. Cümle 
aleme ibret olsun.. Haydi baka
lım.. Allahını seven, Zaniyeyi ta
şa tutsun ... 

Halk, olduğu yerde sallandı. 
Bütün ayaldar, bastıkları yerde 
mıhlanmış gibi durdukları halde, 
bütün vücutlar biribirine dayan
dı, ve dalgalandı. 

Birçoklarının ellerinde, taşları 
hazırdı. Fakat okadar sıkışık va
ziyette idiler ki taşlarını atabil
mek için kollarını açmalan müm
kün değildi, bundan başka da 
herkeste bir tereddüt vardı. İlk 
taşı acaba kim atacaktı?ı 

Arka sıralardan yine bazı 
sözler mırıldandı: 

- Fetvayı şerif deniliyor .. 
Haniya .. Nerede? .. 

- Şer'an idam olunanların 
fermanı okunmazmı? .. 

- Bu, ne güna iştir ki ... 
Halil Ağanın gür ve heybetli 

sesi, eskisinden daha sert tonla 
bağırdı: 

- Ey ahali!.. Ne durursu-

SON POSTA 

( MEKTEP IŞLERL) 

Mele.tep/ilerin 
Suallerine 
Cevaplarım 

Bursa 'da Ye~ilç.atalda \M. Şeref 
Bey~: 

Liselerin leyli meccani imti
han şeraitini iki gün evvel neş
rettik. Bursa lisesine müracaatla 
tafsilat almız. .. 

lımit'te Mustafa Hilmi Beye: 
Ecole Libre des Seiences Po

litiques, tanınmış, müstakil bir 
mekteptir. 

Bu mektep büyük idareciler 
yetiştirir. Ali mekteptir. Dört 
buçuk sömesterdir. Hizmeti mak· 
sureye tabidir. Kaydiyesi vardır. 
Ücretini ve diğer şeraitini doğ· 
rudan doğruya mektep müdürü
yetine müracaatla sorunuz. .. 

U~ak ~f'ker fabrikaın ~lustafa Heye: 
Ortamektep, lise ve muallim 

mekteplerinde muayyen sınıflar 
için muayyen yaşta olmak zaru~ 
reti vardır. Bu yaşta bu sınıfa 
kabul etmezler. Ancak yaşın tas
hihi kabilse bu şekilde istifade 
edilebilir. 

* l\dapazarında. ~ . Fuat Beye: 
Anlathğınız şeraite göre size 

en uygun gelecek mektep Hal
kalı ziraat mektebidir. Bir mek· 
tupla mektebe müracaat ediniz 
vaziyetinizi anlatınız ve şeraitini 
isteyiniz. 

Kfızımpaşa Halıriyc caddesi S o. 
37 de Zelıra ilanıma: 

(kmal imtihanınızı bitirmeden 
evvd liseye kaydedilemczsiniz. 
İkmal imtihanınızın neticesi sizin 
sınıf derecenizi gösterecektir. Ka
yıtlar bir eyliilde kapanmnz. 

Meklapçl 

nuz?. Ne beklersiniz? Zaniyenin 
kam hederdir.. Haydi .... 

Halle çemberinin arasından 

bir kol kalktı. Kendine bir az 
yer açtı. Bu yer içinde sallandı .• 
ve yaylandı. Bir taş fırladı. Ka
dının omuzuna çarptı. Yanık, 
acıklı bir feryat: 

- Aman ... 
Diye sızladı ..• 
Çemberin, karfl tarafından 

da iki kol kalktı. Avuçlarmdaki 
tq, fU'layacaktı. Fakat.. öylece 
kaldı. O insan çemberinin ikinci 
sırasından kalkan ve uzanan el
ler, bunları demir birer kelpeten 
gibi yakalamıştı. 

O zaman, bu insan kütlesinin 
cami tarafındaki kısmından dik 
bir ses . haykırdı: 

- Ümmeti Muhammet, can 
kurtaran yok mu?.. Yoldaş olan 
beri gelsin ... 

Birdenbire, o yekpare insan 
kütlesi sarsıldı.. Dalgalandı: Ha
vada yumruklar saUandı.. Ön sı· 
r ada olanlar, yerlere yuvarlandı. 

( Arkası var) 

Ağustos 2S 

Şişli Terakki Lisesi 
MÜDÜRLÜGÜNDEN: 

1 - Mezuniyet ve sınıf ikmal imtihanları Eylülün ikisinde haşh
yacak onuna kadar sürecektir. Program mektepten öğrenilebilir. 

2 - Tedrisata Orta ve Lisede 11 Eylül pazartesi ve ilk kısımda 
16 Eylül cumartesi günü başlanacaktır. 

3 - Her gün saat 10 dan 17 ye kadar talebe kayıt edilmekte
dir. Eski talebeden neharilerin birinci taksitlerini vermek ve leyli
lerin posta ile alelhesap 50 lira göndumek suretile kayıtlannı 
Ağustos nihayetine kadar tecdit etmeleri icap eder. Aksi takdirde 
yerlerine yeni talebe alınabilir. 

4 - Nehari ücretleri talebenin sınıflarına göre 40- 110 liradır. 
Leyli talebe nehari ücretlerden maada daimi iseler, 250, evci iseler 
225 lira pansiyon bedeli ödeyeceklerdir. (6435) 

Yüksek Orman Mek
tebi Rektörlüğünden: 

13/Eylül/l933 çarşamba günü _saat 14-15 te ihaleleri icra kı
lınmak üzere mektebimizin 8,5 aylık erzak ihtiyacı aleni münakasaya 
konulmuştur. isteklilerin münakasaya iıtirak için mezkür tarihte 
yüksek mektepler alım sabm komisyonuna "Fındıklıda,, şartnameleri 
okumak için de mektebe "Büyükdere Bahçeköy" müracaatları. "4162,, 

Cinsi Kilosu Cinsi Kilosu Cinsi 
Ekmek 9000 Makarna 300 Sirke, salça, portakal 
Koyun eti 3000 S. Mercimek 50 Lahana, taze fasulye 
Kuzu eti t 500 Şehriye 70 Elma, havuç, pırasa 
Sade Yağı 1200 K. Üzüm 50 Kereviz. yer elması 
Zeytin Yağı 550 K. Kayısı 70 ispanak, karnabahar 
Pirinç . 1000 · Kaşar 90 Salamura yaprağı taze 
Şeker 1500 Tuz 300 yaprak, salata, taze 
K. Fasulye 600 Soda 150 Bakla, enginar, dere 
Beyaz peynir 400 Pirinç unu 100 otu, maydanoz, kabak 
Zeytin 270 Sabun 230 marul, domates, patlı-
Un 740 Yumurta adet 13000 can, biber, zerdali 
Patates 700 Limon 3000 Balkabağı, taze Uzüm 
Nohut 230 Süt 2000 Kavun, karpuz, ayva 
İrmik 50 Yoğurt 800 Dolmalık biber 
Ku. Bezelye 70 Arpa 3000 
Sovan 800 Saman 1500 

1 lstanbul Belediyesi llinlar1 ... ! 
Vesaiti nakliye resminden olan borcundan dolayı haciz altına 

alınarak ikinci mllzayedesinde miişteri çıkmadığından sahlmıyan 
Tahsin Efendiye ait Stüdbeyker markalı ve kamyonetten hususiye 
tahvil edilen otomobilin üçUncU milzayedesi olan 28/8/933 pazarteal 
günD saat on dörtte Sandal Bedesteninde bilmüzayede •atılacağı 
ilin olunur. ( 4406) • . 

inhisarlar Umum 
Nev'i Muhammen 

Mıktarı 
Pastal Sazı 4300 Kilo 

Köhne kanaviçe ve 538 ,, 
çul parçalan 

Çi.fko saç kırpıntısı 300 " 
Galvaniz kırpıntısı 400 " 
Dökme iskara parçaları 400 ,, 
Demir parçalar 4000 ,, 
Dökme ,, 2500 ., 
Bakır saç parçaları 800 ,, 
Pirinç kırpıntısı 150 ,, 
18 20 23 milimetre 62844 Adet 
kutrunda şişe mantarı 

İstimale gayri salih bi- 800 " 
don 

Müdürlüğünden: 
Vahidi Bulunduğu Mahal 
Kıyasi 
Numunesi satış komisyonunda· 
dır. Mal bahariye deposundadır. 
Mal Anta!yadadır. Numune sa· 
tış komisyonundadır. lstanbulda 
teslim satılacaktır. 

Paşabahçe Fabrikaaındadır. Ta
liplerin malı görmek üzere ora· 
ya müracaatı 

Mantarlar Kabataş inhisar anba
nndadır. Taliplerin görmek için 
oraya müracaatları. 
Bidonlar Paşa bahçe F abrikasm
dadır. 

Balada isim ve militarları yazılı eşya açık arttırma suretile sata
lacakbr. Talip olanların 6-9-933 tarine müsadif çarşamba şün6 
saat 14 de Cibalide inhisar levazım şubesinde satış komisyonuna 
yüzde onbeş teminat akçelerile müracaatlar.ı ve satılacak eşyayı gör· 

- mek için de hergün bulundukları mahallere gidebilecekleri ilin 
olunur. ( 4287 ) 

Öksürenlere: KATRAN HAKKI EKREM 
(6007) 

UakUdar icra MemurluGun· 
dan: Kadıköy Caferağa mahallesinde 
ermeni kilisesi karşısında kasap Toma 
efendinin diikkanı fevkindeki hanede 
mukim iken ikametgahları meçhul 
:Madam Filoriça Yani Uya Y orgi Van
gel efendilere. 

Onnik efendinin İstanbul mah
kemei asliye beşinci h.ukuk ~alık~~e
sinden istihsal cylemış oldugu O leş• 
rinievvel' lU:!ô tarih ve !l:.!6/30G No. hı 
ilnmla 'tnhsiline karar verilmiş olan 
470 lira 31 kuruşun tarihi müracaa
tından itibaren faizi nizami.si ve % 7 
nisbetinde takdir edilen ücreti vekalet
le tahsili havi ilamı ic raya vaz ederek 
tarafınıza icra ve illa8 kanununun 
32 inci maddesine tevfikan tanzim ve 
berayi tebliğ tasdir kılınan icra emrin-

l Or. A. KDTİEL 
Karaköy, Topçul•r cadde•I No33 

(5936) 

• V LE.._ 

de ikametgahınızın meçlıuliyeti hase
bile ilanen tebligat icrasına karar ve· 
rilmiş olduğundan tarihi ilandan itiba
ren nihayet bir ay zarfında dairei ic
ranın 933/1069 No. lu dosya.sına mü
racaatla icra ve ifl ils kanununun 32 ci 
maddesine tevfikan muamele ifa edil
medigi takdirde inkiznyi müddetten 
sonra vaki olacak itirazınız mesmu 
olmıyacagmdan icra emrınıu tebli!t 
makamına kaim olmak üzere ilan olu-
nıır efendim.. (&>88) 
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Givur Mehri1et 
Kara Ytirek Çetesi 

~-------. Tefrika No. 100 

Deınek Yarın Gece Hazır 
Olup Bekliyeceğim ! 

Acaba beni kim gelip alacak? 

Hatta bir gece, o yatakta iken l plh. fU idi. O ıece Barçello, 
anlattığım bir hikAye, onu bir matJDuel tarafından kabul edil
rocuk gibi ağlatb. Bu, benim için •ti zaman, yatak odaamm bal
bir zaferdi. Nitekim, ondan sonra •oaa dibinde iki kiti bekliyecek, 
artık kızcağızın kalbi yumupyı- Barç.ello, içeri girdikten aonra 
Yerdi. Mektuplar, mektupm'L• biraz otaracak, konapcak, sonra 
T ebeuümler tebeutimleri takie rahatuzhğından babaederek biraz 
etti. Bilirsiniz ya, bir clarbunesel tarap iatiyecek. Matmazel, tabÜ 
vardır. Bir tebess1'm, bir buseyi.. ıetirecelr... Barçello, bir miktar 
Bir buse,, bir visali takip eder, kecek, sonra matmazelden yine 
derler. Aşajı yukarı, bu da 6y- ~ir teJ .iatiyecek. Yani onu bir 
le oldu. Matmazel, Barçellonwa uahane ıle odadan çıkaracak, 
616m tehdidine clay•·--· hu fırsattan istifade edere ya-

• Onunla ilk ve llOD defa gCSriiş- nanda bulunan uyutucu tozu, 
mek.. Ne kadar masumane olursa taraba katacak matmazel, biraz 
olsun ailenin ıeref ve haysiyetini :;-:;a uyuyunca arkadaşlanna 
mub~faza etmek mabadile bu . d: er bavlkerecek.t Onlardank Bbiri 

• . ell • ona ırmanara ar· 
aıktan yazıeçmeıını Barç . oy~ çelloya yardımcı 1 k M t-
16 &emek • • bana ıçen . ge ece • a 

Y ıçın onu mazelın ağzı bağlanacak bir ta· 
al~. Fakat Barçello, okadar rafı incinmesin diye, ' bilhassa 
nhik p~vraacb; bu mallkatta beraber getirilen bllylk bir yatak 
matmazelin okadar muhabbet çarşahnın içine konularak balkon-
ft teveccilhDnü kazandı ki, mat- dan aşağıya aarkıblacak ••• 
mazel onunla bir daha prüş- Gavur Mehmet, sabredemedi. 
melde hiç bir fenahk buJmadi. Diflerini sıkarak: 

Glvur Mehmet, bu te)tan - Fena plin tlejil... Bu, ay-
rulılu kadının aözlerini clinledikçe nen tatbik olundu mu?. • 
Kna halde hiddetleniyor .• Bu gibi - Evet, bu plla aynen tatbik 
• dınl b "k hl"k f ohuıdu... Matmazel bu suretle 

a ann ne iiyu a a aciala- kaçınJdı. ve .~. 
nna sebep olduklannı diifündükçe, - Malum.. Paralar, alındı. 
6fkesi artıy or. . Yaptığı fenalığı C Arka11 Yar ) 

t.iyük bir ıoğuk kt nlıhk1a anlatan EyUp &ulh icra 
Mariyayı, bir yumrukta tepelemek dan: Balatta )[ .-..Ouincle 
iniyordu. Fakat timdilik vaziyet kereıteciler cadde iııla:9di 14,\18,18 
l»una mü •t d ~1 J~ "-·-- • • ' namanılarla mürakk.-.. kı~ ..... mo 

&al egaaGL vuwa lÇID mutaaamh olan JU,.ntbet, Ovakim ve 
duClaklarında zoraki bir tebes- Süleyman efendiler oluP Agop efendi-
ıümle: ye temlıkcn borçlannduı dolayı lstan-

- s· · M • ! s· bul belediyesinin mueaddak harituına 
. ınyonta anya •• iZ, nazaran mezkur 3 kıta arsanın sağ ve 

hakikaten teJtana bile çanğı ten eolu mahdut iki arsa arasında olup 
ıidirecek kadar yaman bir kadın- 8 Ayemioli ehli vukuf tarafından mez· 

• kur 14,16,18 numaralı arsalann her 
llnız. dedı. birine 850 oer liradan bin elli lira kıy-

Mariya bunu da bir iltifat met takdir edilmekle mezkur bin elli 
telakki tti · lira bedel fiı:erinden a~k arttırma ile 

e • Eyüp icra11odan eylülün D uncu cu· 
- E, ne yapanın, do.tam.. marteal günü nat 14 ten 16 ya kadar 

iyi yaşamak için, ekseriya çok eatılaca~tır. ~atı~ ~artnamesi di~~-
kurn b "kli l ak Deye tahk edilmiştir. Arttırmaya ıştirak 

. az ve ecen om lazım için Ya ıo t~minat parMS alınır.· Mi· 
ıeliyor.. Bahmua benim fibi, ter.kim wrgi Ye taasifat sahiplerine 
hayı bir çeteye llaila olaa iman- clelWiyelİ mtiıteriye aü&ir. Haklan ta
lar • • H d" rd ? E pa meilleri ile ıabit olmadıkça ipotekli 

ıçıo... a, ne ıyo um • vet; alacaklılarla d ğer alakadaramn ve ir-
artık Matmazel, Barçello ile ga- tifak hakb eahıplerine tarihi iliodan 
riifmekte Mr hei9 a&-edi Ni- 1~ Pil i~e evrakı mtiabiteleri ile 
L Ma ••• bildirmelen llzımdır. AllbdUUlll 
aayet, tmuelin kaçınlmauna icra ve iflia bDunwHID 121 unou 
karar verildi. O geceden bir ge- maddesine tevfikan hareket etmeltfri 
ce enel. bea izüa aldam K kta ve daha ziyade malumat almak iate-
L d • ona yenlerin mezkur icradaki 931/251 ili 
uulunma ım. 256 numaralı dosyalara müracaatlan 

Çete tarafından tertip edilen ilin oluaur. (6107) 

SON POSTA 

Giyinmek. için tam manisile tasarruf-lkt1sat-Ucuz~uk 

1 Ki • O Ç liraya bir takım 
Elbiselik Kumaş 

Ziraat Bankası Adana Mensucat Fabrikası 
Oç aenetlenhri fıkarttılı muhtelif renkteki gaz/ık pamuklu 
kumaşlara gösterilen ıımumi rağbet üzerine bu sene elbiselik 
çeşitlerini çoğaltmış ve halkımızın daha ııcuz giyinmeaini temin etmi,ıir. 

iplik· Bez • Patiska 
20 lngiliz numarasına kadar pamuk iplikleri; 
90 santim gelliıliğine kadar in~e, kalın kapot bezleri • Muhtelif 
örtülükler - Perdelikler • Yerli patiska - Çiçekli masa örtüleri. 

Fiat isteyiniz .. Nümune görünüz 

Ziraat Bankası Adana Mensucat 
Fabrikasına 

veya her yerde ZİR AA T BAN KALA R 1 N A m6racaat ediniz. 

Telgraf adresi: Adana Betik - Mektup adresi : Adene Posta kutusu 87 

LeJU n Rellarl 
Resmi Liselere muadil 

Feyziati Liseleri 
KIZ ERKl!K 

&runalJ'te • Çllleıara,larda 
~ ıım.. ort. .............. baYiclir. ledria ft terbiye uaullerinin ciddil et ve 
mlkemmel ile .taamMlf mee.e1e ı.t.abalaia m ·.azel ~ ldld ve ller tlıll .w.ı 

f8diall ••mclir. Ga,..... ft muvaffaldjetl s8r1JeD talebelel' 1çia mektep l'8tlln taW 
devreleıiııie ait kolaylıklar Ye inıtiyazlar temin eylemiftir. 

Leyli ücretlerinde çok esash tenzilat vardır 
Kayıt ve yeniden ka,.t muamelesin~ batlanmıftır. Cumartesi, Pazartesi, Çarpmba gtbıleri saat 

10 dan 18 e kadar m&ncaat olunabilir. ~e)'ealere melde tarifnamesi lnderilir. 
Telefon: 36,210 (6039) 

İSTİKLAL LiSESi Müdürlüğünden: 
1 - tık .. Orta ve Uae kısımlanaa im ve erkek leyb ve nehari talebe bydma hetl••mıfbr. 
2 - Mldtıriyet mliracaatlan. Cumadan hepe herglln kabul eder. 
3 - Leyi w nehari btıtnn Qcretlerde mllıim nisbette temillt ,.per.ıp. 
4 - Arzu edenlere tarifname ~erilir. 

Adrea: ••lls•d•Mfl Polis Merkezi •rkll• ·Tel. 2934 ~--

ISTANBUL • 

Tlrk Lisesi 
. 

İstanbul ve .Trakya Şeker Fabrikaları Türk Anonim Şirketinden: 
Fabrikamızda çıkar!lmata Lqlaaan yeni sene mahaali toz we k ...... tekerler 28 Temmuz tarihiadm itibaren bin kilodan az 
olmamak üzere- her istiyene aablmaktadır. Fiatlanmız eakisi gibidir.Yani ıatanbul'da Sirkeci istasyonunda veya depolarımızda araba 

=m !':!!J: Kristaf Toı Şekerin Kil••• 36, 75 Sandıkta Küp Şekerin IClllSa 39,50 Kurattur. 

Ancak en az ~et vagon tekeri birden alanlara vagon bapna bet lira indirilir. lataabul haricindeki yerlerden yapılacak 
sipariıler bedeJn yüzde yirmisi petin ve üt tarafı hamule senedi mukabilinde ödenmek üzere derhal gönderilir. 
Depodan itibaren bütün masraflar ve mes'uliyet mütteriye aittir. Gönderilecek mal .fİrket taı:afından müşteri hesabına 
sigorta ettirilir. Siparit bedelinin tamamını g6nderenler için sigorta ihtiyari olduğ11 gibı en az bet vagon sipariş 
edea ek bedelinin tamamını peıin ödeyenler vagon bqına bet lira tenzilattan istifade ederler 

Adres: lstanbul' da Balıcekapıda Dördüncü Vakıf Han 
Telgraf adresi: lıtaallal, l•ker Telefon No. 

No. 40.30 
24470. 
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Traş Bıçakları 
at'iyyen ve ebediyen 

Radium şirketinindir 

Sayfa 12 

Bahçe-Birahane 

OV TNi 
güzel yeri 

Bira Z O Kuruş 
En iyi yemekler 
Her nevi rakı mezelerle 

Her akşam Muzik 

' .... 50 Derecelik ~-' 
HARiKA RAKISI 

isim, alamet ve eıkaline resmen sahip olduğumuz RADIUM tıraş bıçaklarının üzerindeki marka ve zarflarındaki eşkcili kullanan 
Berlinde mukim Roth - Buchner şirketi aleyhine fstanbul Birinci Ticaret mahkemesinde 928/1727 dosya numarasile ikame 
ettiğimiz DAVA LEHİMİZE NEliCELENMIŞ ve RADIUM isim, alamet ve ~kilini Türkiyede istimalden Roth - Buchner 
şirketinin menedilmesine dair sadır olan karar mahkemei temyizce de TAS DİK EDİLEREK HÜKÜM KESBi KAT'İYET 
ETMiŞTİR. Bu karar icra dairesi vasıtasile lstanbul ve İzmir Rüsumat idarelerine tamim ve tebliğ edilmiı olduğundan RADIUM 
ismini taşıyan bıçaklarla Radium elvan ve eşkalini muhtevi Rotbart bıçaklarının Türkiyeye ithali resmen menedilmekte bulunmuıtur. 
Kaçak olarak satıldığını gördüğümüz bu markalı malları satanlar aleyhine kanuni takibat icraımdan geri kalmadık ve Birinci Ceza 

fıçılarda 

::2 
o co 
C"i 

DiN LI:. N ıJ ıRILMIŞTIR. 
(~996)--

mahkemesinde bu kabil mallan satanlar aleyhine dava açtık. Suçlu mevkiinde bulunan Roh - Buchner şirketinin İstanbul mUmeasili ile 
diğer satıcıların mülkiyeti şirketimize ait olan RADIUM elvan ve eşkalini taşıyan mallan bilerek satt~kları hakkınd~ki kasti cfirmi
leri abil olmadığından dolayı beraetlerine karar verilc!i. Bu beraet kararını alan Roht - Buchner ıirketi fırsatı ganimet bilerek 
RADIUM marka ve elvan ve eşkalinin tasarrufu güya kendisine intikal etmiş gibi gazetelerle ilanlara kalkışmıştır. 

11--·~ Doktor ~---. 
HORHORUNi 

Hergün akşama kadar hnstalannı 
Eminönü Valide kıraathanesi yanın
daki muayenehanesinde tedavi eder. RADiUM tıraş bıçaklarının isim, elvan ve eıkali irketimizin yeddi tasarruf ve mülkiyetindedir. 

Bu isim ve elvan ve eşkali havi tıraş bıçağını her kimin elinde ve dilkkanında görürsek bilakaydü şart zaptettirmek ve müteca
sirleri hakkında takibatı kanuniyeye tevessül ederek cezalarını istemek ve zararlanmızı tazmin ettirmek hakkı kanunisini haiz 
olduğumuzu herkesin malumu olmak ve ilerde bir güna itiraz ıerdine hakları kalmamak Uzere ilana lüzum görüyoruz. 

~--• 1'el. 24181 + (6512) _ _. 

Motbuat Cemiyeti tarafından 
tertip edilen 

Muhterem vata~daş; ecnebi taraı bıçaklarına tercihen yerli ma_h olan hakiki RADiUM tıraş 
bıçaklarını daima kullan ve her yerde ara 1 Zira hem iyi hem ucuzdur. 

1933 
MATBUAT 

ALMANAGI 

· Hususi yaz fiyatlarından 
istifade ederek KOK kömürünüzli şimdiden tedarik ediniz . . 
Kadıköy ve Yedikule gazhanelerinde 

daima birinci neviden kok kömlirü vardır. 

EVDE TESLiM - VEZiN TEMiNATLIDIR. 

Sipariş ve malumat için : 
Tünel, Metro Han birinci kat Telefon 44800 
Vedilcule gazhnneai 

" 
22072 

Beyazıt Elektrik Evi ,, 24478 
Kurbağahderc gazbancal 

" 60212 
Kadıköy, Muvakkithane 

" 60790 
Üsküdar vapur· iskelesi 

" 60312 

Çok Mühim~~ 
lzmir 9 EylOI pa ayarına mal gönderecek 

firmaların n z.arı dikkatine 
9 Eylfıl QS3 tarihinde lzmirde açılacak panayıra angaj olan fabrikaların, 

Ticaret miiesseselerinin göndereceklen mallan Slrkecl'de . 

İZM İ R NAKLİYAT 
ve Emanetçiler Şirketi 

Ambalajları bozulmakeııın emniyet ve itina ve en asgari bir tarife tatbik 
etmek suretile t taobul'dan İzmirde panayır mahalline kadar nakil 

• ve teslimini deruhte eder. 
Ha · . Şimdiden gönderilecek olan her cinı eıyanın panayır çok 

mış . yakın bulunan büyük ardıyelerimizde ücret.iz olarak muhafaza 
edilmesini dahi tirket taahhüt eder. Tel. 22697 MUdlrlyet 

(6634) 

- O canım elbisene yazık değil mi ? 
iki damla ter, elli liralık bir kumaşı 
mahvedebilir .•. 

il 

s ORONO PERTEV 
Terin dü manı Ölduğunu 

u u mayınız. 

~chzadebaşıoda açılmıştır . .Müdür: ATIFE Hanımefendi 
( :\ l \Tl•~RRlTJ~'ye devam edecek hanunlar, Cağaloglunda Türk Kadın Birligi 
idare heyeti merkezine müracnntla kayıt olunmalıdırlnr. Tafsilat isteyiniz. -- (6638) 

D DiUM TiCARETHANESi _.. c66'Js> cıktı. Her kitapçıda bulunur. 
'---• li'iab l liradır. - , 

-Şu tuvaletin duru
şunu, düzgünlüğünü 
ve güzelliğini siz de 
beğendiniz ya? •• 

- Beğenmemek ka
bil mi? Bu tuvalet 

İPEKİŞ MARO~ 
KEN BİRMAN' 

!arından yapılmıştır. 

•• İPEKİŞ MAROKEN. 
BİRMANLARI 

295 Kuruşa 
-----·---

olduğu gibi MAROKEN 
da iki yüze yakın rengi vardır. .......................... -.... 

Hatırınıza getirdiğiniz, hayalinizde yaşattığınız her rengi IPlld' 
kumaşlarında bulabilirsiniz 

~ ............... . 

İPEK İŞ Satış Maja·zaları 
Beyoğlu İstanbul 
İstiklal caddesi 

----
tanbul Altmcı icra Memur. 

luAundan: Bir borçlan dolayı tahtı 

hacze alınan ve paraya çevrilmesi ta· 

karrür edt-n bir tek taş pırlanta yüzük 

ile ortası tek tnş pırlantalı pnntantif 

983 pazartesi günil saat 

on ikiden itibaren resmi s.ıındalbedes
tanının mücevher şubesinde paraya 

çevrileceğinden tnliplerin mezkur gün 

ve saatte mahallinde lınzır bulunmalan 
illin olunur. (6708) 

Son Posta Matbaasa 

Sahibi: Ali Ekrem 

Netri7at Müdilriiı Halil Litft 

1 
Ankara ı 

Necatibey caddesi 
lzmir J 

Odunpazan 

• 
cı ere 

Bursa 

avuzlar M .. ürlüğünde 
Şimdiye kadar tatbik edilmekte olan fabrika ve havuzlar 

tarifesinde 20/ Ağustos/933 tarihinden itibaren mühim tadilat 
yapılmıştır. Tarife hakkında malumat almak arzu buyuran zevabn 
fabrika ve havuzlar müdürlüğüne müracaatları. 

İnhisarlar Umum Müdürlüğünden: 
Hususi fevkalade Rakı şişelerine mahsus "35000,, Boğazlık ve 

''23000,. Pul ile Mısıra gönderilen Rakı şişelerine mahsus 0 1000 ,, 
Gerdanlık ve "1500,, Boğazlık pazarlıkla sahn alınacaktır. Talip
lerin nümuneleri gördükten sonra pazarlığa iştirak edebilmek 
için % 7,5 teminatlannı hamilen 4/9/933 Pazartesi ııünU saat 16 da 
Galatada Alım, Satım komisyonuna müracaatları. .. 4256 " 


