
- PAZAR -.. ?:1 ,... 1933 Ll.r. ...... t.1.t••= 20203 Flab 5 karuı 
1 1 p 2 1 

Yunan Fırkaları Türk Siya- D_üng= N_eler. Okuyor 

t • d T M••tt • Amenka da Vesika Ekme· e ın e am en D ği Gibi Sahlan Bir Kita 
8alkanlllar Araatnd• Kısmi Bir GUlllrilk lttih•dı ... ç.l'fllHtlk e··w· M tb 1 G a·· d" ç 1 . v 1~ u n a aa ar ece un uz a ışıyor 
Ankara Segalıatınde AOnuşulacak "e Okuyuculara Kitap yetiştiremiyorlar 

Neticelendirilecek Meseleler ~=J:: 
Etra/uitla Müzakere.. 5.=-~ 

,.,.... ft Clhaa harhladea ev-

.dır 'Nlçekolalua ..... 
elanf'L • ... ...... ... .. ,... 
v.-ı..,... '°.........._ 

tlilla lallcl•et Harptn 1011ra llutl• 
.......... .. • ... ..,.... lktaat 
;,;.ı_ -.:.111- .. nn. Ye ldlltlr ...... .... 
"P ....... ·-r- oka ..,. ...... dalar. 
liaM, ....... a.,.. ele •• meaa. 
~. l•lcet batb htka , .......... , ............ Y....,.... Fakat .. 
.,,..... ara- aemlekette • çok 
... ....... .... ... --O•em .. 

laJlllnetlerla aaml leket Wbua ruJa1 
,,...... mlba- laaletlnl ve lçtlmal .... 
_. slfetlalıWereia Wr 

cleluhıih baldiafam •JJl• vuifealal .... 
•• r- Wllr. 1 

• ıebeple ...... .. 
~ .................... ....... 

Atllıge 
Encümeni 5 Eg
lli:lde Toplanacak 

Ealdfebii, 'rl {H.uat) - malı· 
kemeleria tatil 5 Eyltllde bitecek, 
AclBye iDtllaap enelmeni ele S 
Byllide Aabrada toplanacaktır. 

lata.p eaelmeaiae Temyiz 
biriaei nW lh.an Beyle uaclaa 
.....,_ Flfti. Kiliali NiJUI n 
Cetdtt Beri• ittintk edecek· ..... 

Knnetle ..,ıe.dijine auaraa 
bu defa Adliyede mllhim tebetl
clllller,. terfUer T• hlkimler ara
lada ~ olacaldar. 

Eski Bir Katil 
Yalcagı Ele Verdi 

Sike, {Hlllaıd)-Sike ..... 
Hmn .. Ali ..... uılı bir 
pld ile bu .... ,..Idık ...... 
leri ,...... ft Jl1bek Wr 
m.uvaff&kiyet elde •bniftir. 

Huma otı• Ali 1enelerce dar 
..... bhmf, Mıçok çadaian " 
_,..,. bw 

•• ıae..ı.att. .... ,,.,,,. ,,__,,,,_ ,..., .... 6irl: ..,.,,, ..,,..,.,.. 

ı•k 01mau •• • çok •tılüa l Amerika Ne Oku1or? 
uer laaldnada maei m.ıt .. t ._.. Amerikacla laer -. adeta 
_.,. ...... cataz. ( Dev- t aaeu _,,... , 

Macar Ovalannda Bir Çoban 
Mühim Bir Keşif Y apb 

Btlkr91, 16 ( HUiui ) - Macariatanm ÇekOllo!8kJa hacluclua 
yalan Kiaallondatz denilen 1emtinde koyan ı&• Mr 90J>aa, 
kırda, bir kalıç bulmUflgr. Sililu evirip çeviren Macar ki,.._. bmt
d~ bir feY anlamı••ı, kaye llt&rmllf, oradan n•ba,a ~~ 
rilmif, bunun 1688 de Tllılderle Macarlar aruuada nkU · ..ı.a 
muharebeden kabmt Mld bir ..... olôp ı .. hit edll•llt• eli' • · 
Dil çabuk detiftirilmittir. ~ - aıetrectew'tüla ...... fit 
lahcm altmclaD yapıldıfa ft 1688 ürilainclea çok ..W .... * 
olduju umu hllllile ..ı..ı.tir. P~ milli llaar ....._ 
naklolum lahm atntr·:s1c»tru.adır " Tlzk hlktimd.n Atilla' .. 
hlzZat keadmae ait ,._. hile ltallıca lmm•clanlaniadaa hirbWa 
laba -olclaju ......._.., ... _, 4. Abdurrafulian 

Kartaluı Saoaşının Yıldönümiimle: 

27 Atustos Günüaun 
Mühim M Y 



[Ha~kın Sesi 

Keşifler Ve 
Kaşifler 

Son altı ny zarfında 100 den 
fazla keşif ve icat beratı te çil 
ettirilmiş. Bu hu u ta 1T nlkımız 
di~~r ki: 

Nnci Bey ( 'mberlitaş Mıllet hanı) 
- Sanayi ve f~n itibarile henüz 

yükselmemif bir memlekette altı 

ayda bu kadar keşif yapılırsa yüksek 
unayi ve fen memleketlerinde kim
bilir neler keşif ve icat ediliyor! 

lf-

Sabri Il. (Yeıı:;ilkiiy lstas) on c:>ad . 43) 
Bana kahraa makinelerin daha 

tada çoğalması bugünkü insanlann 
lehine değildir. Biz dünyanın dönüm 
noktasındayız. Müstakbel insanlar ha
yatlannı ve kaıançlannı makinelere 
uyduracaklan için çok rahat ede
cekler. 

* Bu eyio Bey ( BP) azıt ~ovanagn 

camii karşısında 18 ) 
- Bizde alb ayda (100) keşif tes

çil edilmiş. Fakat bundan kimsenin 
haberi yok. insan bunlann Con Ah
met ketifleri kabilinden feyler oldu
~u zannediyoruz. 

.>f 
f;alıh Bey ( Sirkeci DemirkRpı 73) 

Alb ayda İktısat Vekaletine tuçil 
ettirilen bazı keşifleri okudum da 
memnun oldum. Bunların içinde ha
kikaten mühimleri de vardır. Biı 
gösterişi sevmiyen, mütevazi bir mil
letiz. Fakat ben bukadar tavazuu 
doğru bulmam. Bir mecmua veya 
gazete bu kctiflcrin mahiyetini yaz
malı berkeı Türk aan'atkarlınnın 

neler yaptığını öğrenmelidir. 

24 ... ';aatin 
Hadiseleri 

Tepebaşında Nikelejci Yahya 
efendi zabıtaya müracaatle 12 
yaşında Takfor tarafından iki 
madalyonunun çalındığını iddia 
etmiştir. 

.>f Karagümrükten kasap 
Yunus efendinin düğününde Şev
ki efendi isminde biri çalgı çal
dırmak yüzünden Riza isminde 
birini yaralamışbr. 

lf. Kasımpaşada ismail ismin
de bir arabacı bir alacak yüzün
den 60 yaşında seyyar köfteci 
Abdullah'ı ağır surette yarala-
mıştır. ı 

JJf. Zehra Hanım isminde bir 
kadın Belvü bahçesinde Yorgi 
efendinin çocuk arabasını çalarak 
kaçar,1'en yakalanmışbr. 

lf. Papasköprüsünde 11 ya
tında Vartan'ın bindiği bisiklet 
Marika isminde bir kadına çar-
parak yaralamışbr. 

lf- Hasan isminde biri Ayvan
ıarayda oturan Hasan ağanın 
bahçesine gir~rek öteberi çalu-
ken yakalanmıştır. 
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1[ Günün ~arihl J 
Üç Yüz Köyün Aha

lisi Kayıplara 

• Lf 
Romanya ile Ticaretimiz 
Roriıanyanın Kömür Ve Meyva 
ihtiyacını Biz Tatmin Edeceğiz 

Türkiye ile Romanya arasındaki ticari ml\na
aebetlerin artbnlması hakkında tetkikat yapılmak
tadır. Türkiyeden Romanyaya ihracat yapan ticaret 
evleri bu münasebetin bugünden dana fazla inkişaf 
edeb ·ıeceği kanaatindedirler. 

Alınacak yeni tedbirlerle Romanyanın kamır 

ihtiyacını tamamen memleketimizden alması temin 
edilecektir. 

Yapılan tetkikata göre Romanya her sene ( 80) 
bin ton kömür ithal etmektedir. Bu miktarın bir 
kısmını Lehistan ve ( 25 - 30 ) tonunu da Türkiye 
Yermektedir. 

Diğer taraftan Romanyaya Türkiycden mühim 

miktarda Bursa dokuması. kestane, zeytin yağı, 

Kırkağaç kavunu_, ıeftali .ihraç edilebileceği de tea
pit edilmiştir. Bilhassa zeytinyağı llzerine daimi it 
olduğu temin edilmektedir. 

Buğday 
Fazla Mal Geliyor, Fiat 

Düşüyor 
Birkaç gündenberi Anadolu

dan külliyetli miktarda buğday 
gelmekte ve bu vaziyet buğday 
fiabnı tedricen düşürmektedir. 
Dün gelen buğday miktan 80 
vagon ye 1713 çuvaldır. 

Dün Eskişehir, Atıköy, Beğlik
ahır buğdaylarının okkası 5, en 
iyi beyazlannki 5,5 kuruştan mu
amele görmüştür. 

Tiftik piyasası durgundur. 
Dün 42,S kuruştan (300) balya 
Yozgat yapağısı satılmıştır. 

Su Fiatları 
Pahalı Mıdır? 

Belediye su fiatlannı tetkik 
ettirmekte, ve suya narh konma
sını düşünmektedir. 

Bir muharririmiz dün su fiat
lannı topladı. Buna nazaran fiat
lar şunlardır: 

30 kiloluk Kocataş suyu 35, 
60 kiloluk Sırmakeş 35, 60 kilo
luk Göztepe-Çubuklu 40, 60 ki
loluk Taşdelen 120, 45 kiloluk 
Karalrnlak suları toptan 70 ku
ruşa satılıyor. 2,5 kiloluk Taşde
len galonları 8 ve şişeleri de de
polara ikişer kuruşa teslim edi-
liyor. · 

Sucular bu suların yukarıdaki 

sıra ile damacanalarını 40-50, 
100-150 kuruşa sabyorlar. 

Bir kilo sudan dört, beı bar
dak su çıkmaktadır. 60 kiloluk 
Sırmakeş suyu 30 kuruşa alındı
ğına ve bir kiloda dört bardak 
çıktığına göre suyun bardağı 
beş paraya mal olmaktadır. Bu 
vuiyette bir bardak ıuyun 40 
paraya lokantada iki bardak su-
yun beş kuruşa sablmasının ne 
dereceye kadar doğru olduğu 
anlaşılmaktadır. 

Vilayet Aleyhine 
30 Bin Liralık 
Bir Dava 

Yeni Türk musiki taavün ce
miyeti tarafından asliye birinci 
hukuk mahkemesinde Vilayet 
aleyhine 30 bin liralık bir zarar 
zıyan ve tazminat davası açıt
mışbr. 

Maliye'de 
Yeni Tayinler Yapıldı Kad

rolar Tetkik Ediliyor 
Maliye Vekileti Varidat Umum 

Müdürfi Cezmi Bey dün Ankara
dan gelmiş ve yeni hazırlanan 
kadrolar üzerinde tetkikata baş
lamışbr. Yeni Muhakemat müdür
lüğüne Emniyet Sandığı Hukuk 

müşaviri ismail Bey tayin edilmiş 
ve derhal işe başlıyarak Muhake
mat müdürlüğü kadrosile meşgul 
olmuştur. Muhakemat müdür mu• 

avinliğinde eski muavin Necmet• 
tin Bey ibka edilmiştir. Yeni ift
kililta büro şefliği yapacak me
murlardan bazılarının tayin emir

leri dün kendilerine tebliğ edil
miştir. Fatih Malmüdürü Muzaffer 

Bey Galatasaray, Bakırköy Mal
müdürü Salih Bey Taksim, Bey-
koz Malmüdllrü Seyfi Bey Üskü
dar Tahsil Başmemurluklanna 

tayin edilmişler ve dünden itibaren 
bürolarını haz.ırlamıya başlamış
lardır. 

Burgazda Eir Kaza 
Dün Burgaz adasmın deniz 

bonyolarmda bir kaza olmu.ş, 
Mukaddes H. isminde bir genç 
kızın merdivenden ayağı kaymış 
ve düşmüştür. Genç kızın ayağı
na tahta saplanmış, baygın bir 
halde eczaneye götürülerek teda· 
vi altına alınmı~br. 

Mezarlıklarda 
Yer Meselesi Yüzünden 

Bir Hadise •. 
lstanbul Belediyesine iki gün 

evvel koruculardan birisi müra
caat ederek: 

- Şehir haricinde bulunan 
mezarlıklarda elde mümkün oldu
ğu kadar fazla miktarda aerbest 
yer bulundurmak için ölülere 
hürmetsizlik edildiğini söylemiştir. 
Belediyenin mezarlıklar müdüri
yeti bu ihtiyarla derhal alakadar 
olmuş ve işi hemen tahkika gi· 
riJmiştir. Neticede bazı müessif 
hadiselerin yapılmıı olduğu anla
tdmışbr. Alikadarlan tecziye 
edilecektir. 

YediAglık İthalat 
Ve ihracatımız 

İhracat Ofisi hu senenin ilk 
yedi ayı zarfındaki ithalAt ve ih· 
racat vaziyetimi:ze dair bir istatistik 
neşretmiştir. Buna nazaran itha
latımız 42,240,201. ihracabmız ise 
42,203,910 liradır. Bu rakamlara 
bakılırsa ithalabmız ihracabmız
dan cüzi miktarda fazladır. Yalnız 
ağustosun ilk on bet günü için 
yapılan istatistikte ise ithalitımız 
700,000 lira kadar bir fazlalık 
göstermektedir. 

Temmuzda da ithalibmız art
mışbr. Temmuzda 8,175,169 lira 
ldhalita mukabil 4,790,656 lira 
ihracat yapılmışbr. 

Takas UsulUnUn Kaıdınlmasm
dan Zarar Görenler 

Takas usulünün kaldınlması 
üzerine ithalat tacirlerinin elinde 
yüzde 8 - 21 nisbetinde prim ve
rilmek suretile alınmıt (2,5) mil
yon liralık ithalat vesikası kaldı
ğını yauııştık. Ellerinde vesika 
olan tacirlerin mOtazarnr olma
malan için istisnai bir karar alınıp 
alınmayacağını tahkik ettik. ı 

Bu hususta henüz ahnmıt bir 
karar yoktur. Ancak, bu gibi 
tacirler lehinde bir karar alınması 
muhtemeldir 

Karıştı 
Berut 23 - Halep civarsnda ve..,ı 

tabıildarJarı vergi toplamak için 
alttikleri zaman 300 k6y halkının 
kaylerini terk ettikleri, köylerin 
•• nlerin bombot lıaldıtıuı, artılr 
bu aahada tek bir insan yaşamadığını 
rBrmüılerdir. Bu üç yüz köyün hal
kımn nereye Kitti ki eri mal Om detiJ· 
dir. Köyleri kurt istila etmittir. 

Yeni] Tayinler 
Maliy~ Varidat UmumMüdürü Cezmi 

B.Muhasebat Umum Müdürlüğüne, sabıi 
Defterdarımıx Şefik Bey de Varidat 
Umum Müdürlüğüne tayin edilmlf
lerdir. 

Mazot ithali 
Ankara, 26 - Elektrik Şirke

tile bazı ziraa!. mıntakalannın 
ihtiyacı için munzam olarak 4 bin 
ton maz:ot ithaline Heyeüvekilece 
müsaade edilmiıtir. 

Yakalanan Şerirler 
Diyanbekir 26 - Alb ~.e-n-e""'!'d_en_ 

&eri hali firarda bulunan ve timdiye 
kadar yedi katil, on gasip, beş hır
aızlık ve cerh vak'alan iıliyen son 
pnlerde Haniye giderken muallim 
Ali Ulvi Beyi kurıunla cerhedeD 
Llce"nin Kati mahallesinden Yuauf ve 
Kadiıt köyünden Hüseyin ve Mehmet 
otlu Hüseyin Diyarıbekir'de, meıhur 
taki ıeyq Abdurrahmanın kaymbira
deri Ata ve Obeyt Piran nahiyeaindt 
pkalanmıtbr. 

Hılafet 
Maten gazetesinde yanlan bir bq 

makalede Fas sultanının halife inti
hap ve tayin edilmesi, Topkapı sara
yında mahfuz bulunan emanab mGba· 
relr.eniıı de Faa sultanına gönderil· 
m..ı icap ettitial yazmaktadır. 

Franıız muharririnin bu ham hayal 
peıinde koıması, hala hilafet denilen 
•ihimeden Gmit beklemesi gariptir. 

Irak Kırah 
Irak kıralı Feyaal hazretleri Tür

ktyeden geçerek l.sviçreye gidecekfu • 
Kıral Feysa) Hz. bu JreÇitleri esnaaında 
Gui Hz. ni de :ziyaret edeceklerdir. 

Fen FakUltesl Relsllğl 
Fen Fakültesi Rei•i Kerim Beyin 

lıtifaıı tahakkuk etmittir. Mumailey• 
hin yerine profesör Ali Yar Bey 
setiril mittir. 

Afyon Kaç•kçllara 
bmir, 26 - Aakor vapuruna bin

mek üzere bulunan iki Çinli üzerindt 
dört buçuk okka afyon yakalanmı .. 
br. Çinliler tevkif edilmitlerdir. 

Bulgarlarla Tica
ret Müzakeresi 
Durdu 

Bulgarlarla yapılan ticaret muka
nlHi müzakereleri muvakkaten tatil 
edilmittir. Murahbaalanmız izahat 
venıaek için duet edilmiıler ve Sof. 
yadan danmütlerdir. Muvakkat tati
lin ıebebi bir prenıip ihtilifıdır. 

Son Postanın Resimli Hikayesi: Pazar Ola Hasan B. Digor Ki: 
L..----------------------------------------~.~----..;..~~----------------------------------------------

ı 

Hasan Bey - Pazarola da
yılar.. Yerden ne topluyorsunuz 
bakalım? .. 

rim ! Bu •ene ektij'iniz tütünlerin 
- Tütün ektik te Hasan ı H. B. - Öyle iıe müjdemi iıtc-

Bey ••• Onlan topluyoruz. hep•ini Avrupa çekiyor. 

Zıra ilaç •enedlr utamadıfım :ı t0t6 ılerln 
. . . Satılmamış bir denk tütün 1 - Aman ai:unı 8pr.ylıa Hıuo Be1 l 

kalmıyor 1 dıamaaı fltll fiül baraumasdaa ı• 
•İfd? 



n 
Yenı .. 
Ultimatom 
Tarzı 

'-----------------· 
siyaset usulleri glln ıtin deği-

•
111 m• E ld ·ı vve en mı· ~ 

• lti fiyor. 

tam Tarzl letler hudutlarda 
çarplflrlarch, timdi konferanslarda 
kavga ediyorlar. 

Evvelce yalmz silih De harp 
edilirdi, timdi en b&yOk harp 
ailihı olarak parayı kullanıyorlar. 

Eskiden devletler, haklarım 
temin için evveli kartı devleti 
protesto eder, 90nra llltimatom 
vererek harple tehdit ederdi. 

Şimdi pazarlanm tehdit ede
rek nltimatom Yeriyorlar. Bu yeni 
iUtimatom tarzım da Amerika 
icat etti. 

Amerikanın elinde geçen se
nelerden kalmıt 200 milyon Buşel 
buğday vardll'. Bu buğdaylara 
elden çıkarmadıkça Amerikan 
çiftçisinin belini doğrultmamıa 
imkan yoktur. Amerika ticari 
yollarla bu buğdayı utama· 
yınca iti tehdide bindirdi. Geçen 
gün Avrupa devletlerine bir ül
timatom verdi. AYrUpa, ağustosun 
27 sine kadar Amerikan buğday· 
lanm istihlik ve buğday ekiminin 
tahdidi hususunda qlaşmıya ha
zır bulunduklanm Amerikaya 
bildirmedikleri takdirde, Amerika 
AYrUpaya kartı iatediii pbi ha
rekette aerb.t oldujunu bildirdi. 

Lonclrada bu hafta toplanaa 
bufclay konferllDllna iftirak eden 
Amerikan murahhası bu llltima
tomu ıöyle izah etti: 

" Auupa b11ida1 zeriyatuu 
ualtap bu .... bizim butdaylan
mızı aabn almaza yapacapmaz 
feY fUclur: BiriDcilİ Avrupayı 
borcunu lclemiye mecbur etmek; 
ikinciai buğdaylanmw yok fiya· 
tine dünya pazarıum. d6ki1p 
Avrupa buğdaylanna tamamen 
kıymetten düşiirmek ve bu suretle 
Avrupayı miithit bir buhrana 
•llrüldemek. " 

AvrupaWar Amerikaya heniiz 
bir cevap vermediler. Londra 
konferansının da buna mtısbet 
bir cevap verebileceğini zannet• 
miyoruz. Zaten Ruayada da bu 
aene buğday mabsulünlin pek bol 
olduğu bildiriliyor. Avrupa ikt 
tarafh bir t~hlike içinde bulunu
yor demektir. 

Yeni bir iktasadt harbin ı.rife
ainde bulunuyoruz. 

Japon Sl~•••tl 
Berlin, 26 - Fokifle Zeytun• l'•

ıeteainin yazdıtına pre Japonya, 
*ıak prkta, harpten evvel laailtere
""' oynadıtı roHi oynıyaeaktır. Ve 
'- rolünde tutunabilmek için, ln.n
tere'aia • o uman J•Pllllf oltlutu 
aibi. harp ve ticaret doaanmaam 
bakitaf ettirmek itba kuvvetini Ye 

INlraauaı .arfetmektaD çekinmiyecek
tlr. 

Siyaai aahada. Japonya Milletler 
CenılJeti muahede.lal dlnlemlyerek 
h.reket 1erbutlitl temin etti. Uzak 
farkta Japoaya'Dlll yerine muhtemel 
takibi Çl11dir. Japonya'mn Çliı'i bu
rGnkü ıaif vaziyetinde tutmak ve 
:--c:ak hakiki bir kunet olabilecek 

u memleketin •lya•I kuvvetlen· 
llltaine mani olmak iıtemiyeceği 
•ubakkakbr. 

Mu,'ta Bir Tayin 
Ba Mut ( Hususi ) - Viliyetimlz 

Jtar Müdiirii Ferit Bey Uzun
?:Yla mıntaka11 Zootekni Baytar 
aatidiriyetiae ta)'İD eclilmiftir. 

Resimli Makale a Çift Manalı Kelımeler a 

Eski bir darba mesel Yarchr: 
" Dervişin fikri ae ise zikri de 
odur,, derler. 

Ulmch aiylendl.t ıamaa •dan 
çıkacak maaalan da dlflamelldlr. 
Ç&nkl her kelimeaba blrbf ...... 
Yuclır ye Mrke• te keatllae •nua 
olu mua11 &Lr. 

Yerinde söz •Öylemek Ye keli· 
meleria yaalıı aalqılmuana mahal 
Yermemek çok mm;mc11r. BUhu .. 
konuturken bu hunA dikkat etmek 
llzımdır. 

SON TELGRAF HABERLERİ 

Gazi Hz. • 
iş Bankasını 

Takdir Buyurdular 
Yalova 26 (Hususi) - İt bankam kurulut senei ı meden batmat nice müesseseler tanını. Demek ki bir 

devriyesi münasebetile buraya bir tenezziih tertip mneuesenin yqamua,inkipf etmesi, muvaffak olmua 
etmiştir. Banka erkimndan mlirekkep bir heyet Gazi 0 müessesenin başına geçenlerin hal6k, dllrlilt, 

Hz.ne arzı tazimat etmek için müaaade istemiflerdir. imanlı zatlar olmasına bağhdll'. 
Gazi Hz. bu heyeti kabul buyurmutlar ve esnayı Banb memleketimizin iktısadiyabna çok naft 
miisahabede kendilerini ıu cümlelerle taltif buyur- hizmetler ifa etmiftir. Bence blitfin bu hizmetlerin 
mutlardır: fevkinde daha bllytlk olan bir hizmeti de bankaca-

"İt Bankas1D1n 4okuzuncu yılcllnllm&ntl bnttın bğa pçlerimizi yetittirmit olmasıdır. En çok bu-
meuuplanna tebrik ederim. it Bankaaı mntevazt nunla iftihar ederiz. 
bir aermaye Ue ite batlamfb. Mtltevazl olan maddi Celil Beyin it Bankuanı tesiste ve onun inki-
sermaye leli. pfmda ıastercliji muvaffakayeti şimdi bqmda bu-

Fabt manevi' sermayesi çok btlytlktii. Çtınldl ladup lktısat Veklletinde de (hterecetine ıtlp-
ifin başında gayet kıymetli, halik ve ıebatb Celil llem yoktur.Bankanın yıld6ntlml mOnuebetile CeW 
Bey ve onun yanında birkaç kifiyi ıeçmiyen gizi- Be1 aclıaı anmayı bir borç bilirim. it Bankama yeni 
de arkadqlar bulunuyordu. Ba maclcli ..,..,.._ :,eWı&. _.. m.e~ dilaim. e. da,..-

ytilerce mlaBle ife ........ Ye hiç manffaldyet.,.._g ,.._ *'-~ bltftla .a,,ltlJlalıı&-, . 
1 

Afyon Mıntaka- ı Sultanhisar'da Türbelere Mum 
/arı /kiye Ayrıldı Grebee Mühacirleri Yakan Adam 

Çoğalıyorlar Sultanhisar {Humai) -Burada, 
Ankara, 27 (Huıuai) - Mem· Sultanhisar ( Husuıi )- Yedi halk arasında genif dedikodu 

leketimizde afyon ekme mmta- sekiz sene evvel mllbadele IUl'etile uyandıran bir laldiH 
kalannı g8stermek üzere tertip Sultanbisarda ~efeli Grebne cereyan 
edilen liste Vekiller Heydince muhacirleri, Amerikadan ve diğer etm:rhldde hakkında kul-' ..... --
tasclik edilmiştir. yerlerden gelen akrabalan ve ıuuıuı 

Bu liıte ile afyon ekecek mın- hemşerilerinan de iltibakile bayii kulağa dolatan malumat fU mer
kezdedir: 

takalar ikiye aynlmaldadll'. Bi- çoğGalmıbştırlil.. Sultanhi d t -Dfhı gece saat20-2 t aruında 
rinci mıntakaya Ankara Vilayeti- re ne er' sar a a-

vattun ettikleri halde maalesef bir şalım meçhul, Sultanhisann 
nin Beypazan, Nallıhan kazalari- türkçe giirüşmemekte ve rumca ild kabristanına birer ve çarp 

;urs~n~:::~~ ln:;öl,~= tekellfim etmKektedirler · içindeki camie m&lhık sebile 

BJ•r amyOD iki mum yerleştirerek Y•"-·· ve tehir kazaları, Bilecik, Denizli, AUU9 
savuşup gitmiştir. 

Eskişehir, Isparta, Konya ve An- Erenköy Caddesinde Bir Bu hareketin birçok kimseler 
talya dahildir. Ôld.. d t afı d a...n.ıdıs.;wı 1 k ikinci mıntaka; Amasya, Ço- Genci ur Ü ar n an g rw ua.. say enme • 

rum, Tokat ve Malatya \tillyet- Jof6r Muhiddinin' idaresinde tedir. Mumlar ahnarak derhal 
34 ah kam Er kx- merkez muhtanna teslim eclil-

lerini ihtiva etmektedir. Bu mın- numar yon en "3 ... ;•tir. 
takalarda geçen sene 113 bin caddesinde bisikletle gezinmekte -
Mnlm afyon ekile.,.k ı, 172,l2' olan 14 yapııda Ali . İsminde bir Muhtar Bahri Efendi. bu hi-
kilo maluıftl almmııtar. çocuğa çarparak ezJDlf ve aldnr- diseye c•saret edeni aramaktadır. 

Bulda.,. ..fll8tlert Çok DUtUk m&flilr. Bu garip vak'a, Sultmdıiaarda 
Akh•..,. (Huaud) - Arpa•• but- - lzmlr'de Bolmece dedikoduya yol açmıfbr. 

day mahıull çok ucuılanııfbl'. But- lzmir, (Hu•uai) - Şehrimizde Hn Fenerde Yeni Bir Oyuncu 
da)'ID 11 okkalık ayan 30-35, arpama bir haftada 9 ene 21 kiti botmaca lzmlr ( Hu1Uıl) - Ruayaclan avdet 
15-20 kuruttur• Bu dütilk fiata rat• haatalıjma 7akalanmıfbr. EYleıha eclen izmtrll futbolcGlerclea Fuat ~ 
men alıcı uhj1 nazan dikkate çar- kaptlarma levhalar talik edilerek l.tanbulda, Fenorbah'9ye in~ 
pıyor. mW teclablr lttiJlas edllmiftir. etmiftir. 

1STER iNAN /STER iNANMA! 
KayHri'den yu:alan bir mektupta denUiyorld: 
11 Bu ,..ı burada meyva Ye aebze pek boldur. Adana 

turfandacılan Kayıetl'nln epeyce parasını çektikten 
.oma yerli maüalG çılm Ye çakmalile ucuzlamua bir 
oldu. Pazarlarda harman sibi tıtılaa pathcaa ve hıya• 
nn yiiz tane•I on kuruıtur. Ka:rı•nm, eriifa oktuim 
altmıt para.. En nefl• armut bet kurup... Karpuzun 
batmanı da öyle.. CzGm yeni çıktı on ku"lftaa 'bq
lach.. Kabak artık hiç pua etmez oldu. 

Pahalı bir •ebze var: Bamya.. Meyvalar yemekle ye 
.. tmakla bitmiyeceji için herkeı kururutmakla meııuL· 

BitGn damlann Gzeri kaysı Ye elma, armutla doldu. 

Bahçel6ri clolatırken birçok dalların kmldıta rlrilll
yor .. Meyvuının atırhtıaı taflyamıyaa amJar ya de .. 
telderle tutuluyor, ya kınlıyor .. 

Diter yeailecek pyler de palaah detlh Tereyata 
elli hep kadar veriliyor. Y almz klyllnb harmanda 
pi11muınclan yoturt u gelir oldu ye flat JGk.eldL Et 
ıs De 20 aramada... Yumurta yirmi para kadar inmitte 
de timdi makarna keıme umanı oldutundan 
alacı11 çotaldı.. ,, 

Biz bu •abrlan okdduktan ıonra bu kadar ucuı
lutun memleket için hayırh olabilecejine inanmadık, 
fakat ey kari HD: 

/STER iNAN iSTER INANMAI 

s n Kı sı 
Yemesini 
Bilmediğimiz 
Nimet -----------.' 

Boğazda çakan bahldana 
tam mevsimine giriyoruz. Al ka
nath lrırlangıçlar, k&pe gelin 
gibi lliferler, tombul bragazler, 
fıstık gibi, kaya izmaritleri, hep 
bu aylarda oltalara ulmaya bat
larlar. 

Diinyamn en nefia bahklan
mn çıktığı yerde oturduğumuz 
halde, balıjm keyfini ve lezzeti
ni hakldle tadamamqd[br. Mi.
kin kedilere atbğlmız çurçurlan, 
taz~ ~alıp can atan Amapa 
şebirlennde bulalar, ziyafetlik 
yemek diye çıkarırlardı. 

Paristeld (Sen) nehrinin ke
narına djzilmif, elleriadeki ka
IDlfb oltalara k&rlemeclen çarpa
cak, cılız tatlı au Ç1ll'ÇID')anm aa
atlerce bekliyen Fnnazlar bir 
kere gelip boğaziçİllİll zevkial 
tatsalar lStanbuldan aynlamu
larch. 

Avrupanın hiç bir tarafında, 
bizde olduğu kadar kolaylıkla 
balık avlanamaz. Hiç bir sahilde 
bizde çıkan bahklar kadar nem
leri çıkmaz. Buna raP.ıen balık 
yemeyi bilmiyen yine lstanbullu
lardır. 

Ermeni ve rum bahkçılarm 
pazar yerleridde feryatlannı ifit
meaek; lllfer ve uskumru mevsim
leri haberimiz olmadan geçerdi. 

Boğaz bahklannın yenimi ka
dar tutumu da doyulmaz bir feY• 
dir. Son baharın serin ve berrak 
alqamlarında balık takımlanaı 
kuyumcu gibi ince bir itina ile 
bazırlarsmız. kıldan ince meaina 
bedenleri sigara klpdmdan geçi
rininiz, IU'lllasak zoblan cava
lanmaz. Ada yaft11181Da olur, 
Ayvansaray yapıaımı olar hangi-
ainden oluna olama, anclelınım 
karpit lambauu, iç feaerini da. 
seltininiz. ~. Llferleria ya-

tak=!.. kora-=·~ 
etraftaki .. c1anarclaa oltalana 
açmldajını, deniz dibiaia blaçla• 
dağını alaca karaııhkta heyecanla 
seyrederek IİI de oltamzı aagma• 
ğa bqlanımz. KGrekte oturan 
tecrllbell balıkçı, oltaahkta nam 
verenlerin aandallannı kolhyarak 
abf yatbğa bqlar. Ş6yle OD 
bq da · bdar bahtın tava 
beklenir. Elinizdeki olta sanki, 
helecan veren bir elektrik tel 
gibi kalbinizi talarclabr, bq vu
racak babia tetik çahnmak içia 
en ktlçlk l>ir 8IU'8lllbya dikkat 
edeniniz. Gazleriniz de yanınızdaki 
sandallardaki methar oltacılara 
takıhdll'. Onlar tutmağa başla
dıklan vakit bahğm olta yemlerine 
blicum ettiği belli olur. Çünkil, 
Ey&plll patka Kadri gibi, Kuru
çeımeli Arabaciko gibi ustalar 
denizin dibindeki lilferleri eller.ile 
koymuş gibi bulan uaatklrfar. 
dır. Onlar tutmağa bqlachğı za
man, sizin oltaya balık aalmaua, 
muhakkak ya tabada, yahut 
taktığmız JMlcle bir lmlllr varchr 

Hele afacaa bir l&ferin bet 
katlı ille• oltanıza uılchtı zaman
ki keyifli laeyecana paJ&ll yoktur. 
Oba lark kulaebk yerden bahim 
iltejin• ~ iclare ederek ona 
~· almak dOJU)maz ke
~biridir. 

ince takma kullanmak güç o(.. 

duju bclar verimli ve Raconluclur. 
ince oltalarla balık daha iJ1 

avlandığı için, bllytlk balıklan ela 
c16rt, bet kath oltalarla çekebi
lenler, çok makbul oltacılardan 
addolunurlar •• 

F ısbk gibi kaya izmaritlerinia, 
körpe gelin gibi ltlferin artistçe 
tutulduğu menime girdik. Y ü
larda oturdukları halde klllbub 
yiyenler, olta balığımn nekadar 
ince bir itina ve ne derece temiz
likle tutulduğunu ainelerdi, mea
baha etlerine t6vbe ederlerdi. 
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M•mlılcet Manzaraları 
r 

Edine iğin 
Asıl~ mi 
A_qdıncıktır 

Edincik, (Hususi) - Bandırma 
kazasımn nahiyelerinden olan 
Aydıncığı pek yakinindeki Sizik 
harebelerinden getirttiği enkaz 
ile Türk ümerasından (Emir Ay
dın) yaptırmış ve burayı kendine 
ilsslllhareke ittihaz etmiştir. Bey
nelhalk söylenmesi kolay olduğu 
için (Edincik) denilmektedir. Ele 
geçen ve elyevm mahfuz bulunan 
bir vesika da "Galata ancağına 

tabi Aydıncık kasabası,, ibaresi 
yazılıdır. 

Kasab~yı tesis eden (Emir 
Aydın) ın mezarı halen mevcuttur. 
Aydıncıkta eski devirlerden kalma 
birçok iisarle birçok lahit, Çarşı 
ıcamiinin şadırvan kısmında Siziğe 
ait bir sütun başlığı ve hayli 
kitabeler vardır. Bu kit belerden 
en eskisi olan Ulucami kitabe
sinde tarih ( 784 ), birçok asan 
bayriyesi bulunan rüesadan Veli 
Beye ait Ayazma çeşmesi kita
besinin tarihi de (818), yine Veli 
Beyin şimdi viran qlan Kız mes
cidi kitabesinde tarih ( 826 ), 
bu mescidin yanında Hicabi ka
dın denilen ve Veli Beyin kızı 
'>lan ( Ulu Paşa ) nın mermer 

ndukalı kabrindeki kitabede 
tarih (824), Ulu cami hatiresinda 
mermer sandukalı kabrin taşında 
Hazreti imam Alinin bir kalemi 
ve ayak taşında fena sülüs ile 
hakkedilmiş bir kitabe vardırki 
bunun da tarihi 830 dur. Bunlar
dan başka çeşme mahzeni yapıl
mış bir hayli mermer lahit var
dırki bunların tulleri iki irtifaları 
birer metredir. Bu lahitlerden 
biri Çullu meydanlığında diğerle
ri (Künbet dede) ve (Semiz tlyas) 
camii önündedir. Cami yanında
kinin Ozerinde yunanca kitabe 
varsa da okunamıyor. Çullu mey
danlığında olan lahidin üzerinde 
yalnız (Lekabı) kelimesi okunu
yor. Edincikte bulunmuş kablel
milat birinci asra ait olan bir 
levha lstanbul müzesinin 17 nci 
salonund dır. Levh kitara çal
makta olan (Apollon) u gösterir. 

Bir Günde Doğan 
Üç Kardeş 

lzmit (Hususi) - Hacı Hürrem 
mahallesinde kaldırımcı Hacı 
Ahmet ağanın kızı ve balıkçılık 
eden Rıdvan Efendinin refikası 
Şükriye Hanım bir karında üç 
çocuk doğurmuş ve yavruların 
hepsi de sağlam olarak dünyaya 
gelmiştir. Çocuklar çok sıhhatli 
ve gürbüzdür. 

Hudut K vg sı 

Manisa (tf usuşi) - M~nisan~.n 
Albnçukuru timannda sagır Hu-
ıeyin ağa ile, ayni köyden Meh
met oğlu Ahmet arasında hudut 
m elesinden bir kavga çıkmıştır. 

Kavga bilyümüş ve Hüseyin 
Ağa çapa ile başından yaralan
mışhr. Yaralı Manisa Memleket 
hastanesinde tedavi altına alın
mışbr. 

Hamallar Tesçil Ediliyor 
Malatya, (Hususi) - Belediye 

hamalları tesçil etmiye karar ver
miştir. Zabıta bütün hamallan 
toplıyarak hüviyetlerini ve ik -
metgahlannı tesbit etmiş, beledi
yeye bildirmiştir. 

M ı ty Be ediy Muh 
b cisine 1 ten El Çe tirildi 

Mal tya, (Hususi) - Mülkiye 
Müfetti i Hilmi Bey tarafından 
yapılan teftiş neticesinde belediye 
Muh aibi mes'ulü Rahmi Beye 
işten el çcktitilmiştir. 
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Balıkesir (Hu
susi)- Halkevi
nin tertip ettiği 
Çanakknle şehit
likleri ziya~ti 
bitmiştir. Ziyaret 
çok faydalı ol
muştur. Seyahat 

esnasında Ça· 
nakkalede mü-

Bahkeelrde Yeril 
Mallar rg' 1 

Balıkesir üçün
cü Yerli Mallar 

.Sergisi merasim· 
te açılmışbr. Res-

mi küşadı Vali 
tbı ahim Ethem B. 
yapmıştır. Mera
imde muhtelif 

samere verilmiş, nutuklar irat edil-
maç yapılmış, ~. yerli sana-

eğlenceler, ter- JÜn inkişafına 
tip edilmiştir. Çanakkalede Kagmoktım Aziz B. izahat verirken dair faydalı mu-

Ziyaretçiler Khıdülbahir, May- Lilebabada, Kemalyerinde vesair kayeseler yapılmıştır. 
dos, Kabatepe, Anburnu saha- 20 tepede Kaymakam Aziz Bey Sergiye lstanbul, Bursa ile 
larını gezmişler, Mehmet çavuşun tarafından Çanakkale harbinin ve sair vilayetlerden 21 müessese 
mezarına Halkevi namına çelenk iştirak etmiştir. Sergi hergiin 
bırakmışlardır. Büyük ve küçilk emsalsiz Türk şehametinin tarih- binlerce kişi tarfından gezilmek-
Anafartalarla Conk bayırında, çesi yapılmıştır. tedir, 

Hırsızlık Yapan 
arı Koca 
Aydın, (Hususi)- Tüccardan 

Halil Kamil Beyin evine hırsız 

girmiş, külliyetli miktarda halı ve 
eşya çalmışlardı. Zabıta yaptığı 

sıkı takibat neticesinde bu hır
sızlığın Kayserili Avni isminde bir 
adamla kansı tarafından yapıldığı 
anlaşılmış her ikisi de tevkif edil
miş, eşyalar evlerinde bulunarak 
ahibine iade olunmuştur. 

Akhisar' da 
Belediye Reisi Ve Meclis 

~zası istifa Ettiler 
Akhisar ( Hususi ) - Bir 

Müddettenberi, Mülkiye Baş Mü
fettişlerinden Nedim Nazmi Bey 
tarafından yapılan teftişler neti
cesinde Muhasebeci Reşat, Katip 
Sadi, Tahsildar Hüseyin Avni 
Efendilerin vazifelerine nihayet 
verilmiştir. Birkaç gün evvel de, 
Belediye Meclisi azaları istifala
rını verdiler. Belediye Reisi Dr. 
Cemal Beyi de Müfettiş bey isti
faya davet etmiştir. Cemal Bey de 
istifasını vermiştir. 

Bir Falcı Yakalandı 
Aydın (Hususi) - Bayındırın 

Bıyıklı mahallesinde Ahmedin kı
zı Kıpb Arife bakla, boncuk 
dökerek fal bakarken Çarşıda 
polisler tarafından cilrmü meşhut 
halinde yakalanmış, adliyeye ve
rilmiştir. 

İhtilas 
Alaca (Hususi) - Kurban 

bayramından beri tagayyüp eden 
kazamız hususi idare memuru 
Celal Beyin m meliib teftiş 
edilmiş, neticede 3714 lira ihtiliis 
ettiği anlnşılmışhr. Bu husustaki 
evrak adliyeye tevdi edilmiştir. 

Faydah Bir Teşebbüs 
Mersin (Hususi) - Bir Sahil 

şehri olan Mersinde deııiz eğlence 
ve spor vasıtaları bulunmadığın
dan büyük bir mahrumiyet vardı. 
Bunu nazarı itibare alan müte
şebbis bazı gençler gazino, otel, 
bahçe ve plaj yapmak üzere bir 
şirket teşkiline karar vermişler
dir. Bu anonim mahiyette olacak 
teşekküle otuz bin lira kadar 
sermaye konulacağı söylenmelcte
dir. 

e r· cari inkişa 

Vangölünde Anıi• iskelesi 
Van, (Hususi) - Van Gölü Türkiyenin küçük Marmara denizi

dir. Gölde bilhassa nakliyatta ve bcıJıkçılıktan istifade edilmektedir, 
Göl işletme müdürlüğünün varidatı hergiin bir az daha artmakta, 
yeni nakil vasıtalan, motorlu merakip ve romorkörler de gölde 
ticaretin inkişafını mucip olmaktadır. ---------·--------

Tarla Kavgası 
Bir Köyde Cinayete 

Sebep Oldu 
Beypazarı (Hususi) - Oruş 

köyünde bir tarlaya tecavüz yü-
zünden bir cinayet olmuştur. Köy
den Halil isminde bir adam hak-
kı olmadığı halde Ahmet isminde 
diğer bir adamın tarlasını biç-
miştir. Bittabi bu, iki adam arlV 
sında bir kavgaya sebep olmuş, 
fakat köy ihtiyar heyetinin müda
halesi ile bu kavga bertaraf edil
miştir. Fakat iki hasinı harman 
yerinde tekrar karşılaşmışlar ve 
tekrar kavgaya tutuşmuşlardır. 
Bu ikinci kavga neticesinde Halil 
bıçakla Ahmedi vurarak öldür
müştür. Halil yakalanmış, Adliye· 
ye teslim edilmiştir. 

Oiyarabeklrde Sttma 
Diyarıbekir, (Hususi) - Son 

günlerde sıtma artmışbr. Sıhhat 
dairesinde kinin kalmadığı için 
fakir sıtmalılara meccanen kinin 
verilememektedir. 

Aydın'da 
Çingeneler Bir Kız 

Kaçırdılar 
Aydın, (Hususi) - Zafer ma

hallesinde oturan kıpb Hüseyin 
oğlu İbrahim ile kardeşi İsmail 
Derviş Mustafanm kızı Fatmayı 
zorla Aydın dağlannn kaçırmış
lar ve orada tecavüzatta bulun
muşlardır. Kızın babasının müra• 
caab üzerine mütecavizler yaka
lanmışlar ve adliyeye verilmişler-

dir. 

• 

1 
Adapazarı'nda 

Kadın işçiler 13 Saat Mü
temadiyen Çalıştırılıyorlar 

Adapazarı, (Hususi) - Kasa
bamız ötedenberi sınai milessese
lere yer vermekle §Öhret bulmuş
tur. Muhtelif sınaat müessesele
rinden maada burada biri doku
ma, ikisi sağma fabrikası olmak 
ilzere üç ipek fabrikası vardır. 

Bu fabrikalarda münhasıran kadın 
İşçiler çalışır. 

Kadın işçilerin miktarı 3 fab
rikada 500 kişiyi geçmektedir. 
Kadınlar mütemadiyen 13 saat 
çalıştırılmakta, iş saat beşte baş
lamakta 19 ,30 de bitmektedir. 
Bilhassa kadınlann bu kadar 
fazla çalıştırılması ve 13 saatlik 
emeklerine mukabilde 40 kuruş
tan 80 kuruşa kadar tehalüf eden 
bir yevmiye verilmesi muhitte 
infial uyandırmakta, hiç olmazsa 
çalışma müddetinin 9 saate indi
rilmesi istenmektedir. 

İzmit'te 
Bu Sene Her Nevi Mahsul 
Bereketle istihsal Edildi 

İzmit (Hususi) - Bu sene tü
tün mahsulU çok bereketli, o nis-
bette de nefistir. Mahsul kırıl
mıya ve dizilmeye başlanılmışbr. 
Karşıyakada yetişen tütün mah
sulleri en nefis tütünlerde aranan 
bütün evsafı haizdir. 
Buğday, arpa, yulaf, mısır mah

sulleri de umulmadık birer şekil

de istihsal edilmiştir. 
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Bulg rl tnn şarap otlel 
Verilen maliımntn naznran 

Bulgaristanın Paris Elçiliği Bulga· 
ristnnın, benelmilel bir Şrarp ofisi 
ihdası hakkındaki itilafa dahil 
olmak arzusunda bulunduğunu 
Fransa hükumetine bildirmiştir. 

Bulgarlstanda •rap eer 1 1 
Bu senenin Mayısında Sofyad 

bir " Şarap Haftası " tertip edil
miş ve bu meyanda Sofyada 
daimi sanat galerisinde bir 
şarap sergisi açılmıştır. Ser-
ginin küşat inerasiminde R -
is M. Borsakof Pın irat eylediği 
bir nutukta Bulgar şarapçılığının 
18 milyar franklık bir kıymeti 
temsil ettiğini ve gayri safi vari
dabnın da bu adedin yüzde onu
na baliğ olduğunu aöylcmiş ve 
halka iş bulmak için ziraatin 
tevsii cihetine gidilmek, üzümün, 
üzüm suyunun, hıfzısıhha ve gıda 
noktai nazarından kıymeti cümle
ce müsellem olan şarabın sarf ve 
istihlakini ihmal etmemek lüzu
munu kaydetmiştir. 
Macarl tan Uzum Sartly tını 

Te•vlk Ediyor 

Macar hükumeti, müstahsil 
tarafından müstehlike gönderilen 
fizümü havi posta kolileri için 
posta ficreti üzerinden % 50 ten
zilat yapılmasına karar vermiştir. 

Devlet demiryollan, bağ bo
zumu mevsiminde halkı bağlara 
gidip üzüm yemiye ve şarap 

içmiye alıştırmak için, e} lül ve 
teşrinievvel aylarında gayet eh
ven ücretle hususi trenler işlet
mektedir. Halk bu trenlerle Ma
caristanın muhtelif bağ mıntaka
lanna gidebilmektedir. Badesony 
bağ mıntakasında kain Bnlaton
fured plajında on senedenberi ey
lw ve teşrinievvel aylannda üzüm 
kürü yapılmaktadır. Halk üzüm 
kliründen çok memnundur. Müte
hassıs doktorlar iizüm kürünü 
sıhhat noktasından çok faydalı 
buluyorlar. 

Üzümün yaş olarak mu haf aza 
edilmesi için Macaristanda gayet 
muvaffakiyetli tecrübeler yapıl
maktadı:". Bu suretle üzümün 
bütün sene taze olarak yenilebil
mesi mümkün olacaktır. 

Tire'de 
Karpuz Yerken Bir Çocu .. 

ğun Karnı Deşildi 
Tire (Hususi) - Peşrefli kö

yünden Hafız Mehmet oğlu lb
rahim ve amcazadesi Ali oğlu 
İbrahim isimlerinde yedişer ya
şında iki çocuk evlerinin bahçe
lerinde karpuz yeyip otururlarken 
Mehmet oğlu İbrahim her nasıls 
eline geçirdiği tabanca ile oyna• 
mıya başlamış, tabanca ateş 
alarak çıkan kurşunlar karşısında 
oturan zavallı Ali oğlu İb ahimin 
midesini hurdahaş ederek derhal 
ölümüne sebep olmuştur. 

Kaçakçıhkta Ucade!e 
Beypazarı, ( Hususi ) - Jan

darma takip müfrezeleri tarafın
dan yapılan bir aramada Karaşar 
köyünde bir miktar silah ve 
mermi ile 25 kilo kaçak tütün 
bulunmuştur. Sahipleri ihtisas 
mahkemesine tevdi edilmişlerdir. 

Kız l{açırma 
Beypazarı, ( Hususi ) - Uruş 

köyünde bir kız kaçırma hadisesi 
olmuş, köy delikanlılarından Dur
muş oğlu Musa cebir ve tazyik 
ile 12 yaşında Hüseyin kızı F at
mayı kaçırmış, berbat ettikten 
sonra salıvermiştir. Musa yaka
lanmış, Adliyeye tevdi edilmişiir. 
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Ehlisalip 
Ruhu Tekrar 
Hortlago! 

o 
SOM P(?STA 

BABiCI 'l'ILIBArLAB 

Bir Dörtler İçtimaı Mı? 

Gönül işleri J 
Kızlar 
Serbesti 

Avusturya merkeı olmak Gzere 
hriatiyan Avrupado. hummah bir ha
ıurlık var: 

Salip devri duygıılanndan bir kanı 
aynlamıyan hristiyanhk Oamanb or
dulannın 250 sene evvel Viyana ön
lerindeki askeri bir muvaff akıyebix
lia-ini tes'it edecek. Bu münaaebetle, 
Viyananın Kara Mustafapafa tepesi 
ismi verilen yükaek ve haldm nokta• 
aında toplanacaklar, o tanlı ordunun 
adz hatırasına kim bllir nel~r yapa• 
cak, ne gayızlı ve ralb yaveler savu· 
racaklar? 

Musolininin Bu Teşebbüsünü Londra 
istiyorlar Amma/ 

Bug&nan kızlan, dthı6n kızla
nna benzemez. Bug6nün kızı daha 
serbest bir hava içinde doğmUf• 
hır, daha hllr bir hava içinde 
yaşamaktadır. Kafes arkasında 

Eter bu ukl muvaffakıyetteıı 
aade Avusturya milleti ve Avuaturya 
ordusu bir iftihar hiaaeai çıkanp ta 
her milletin geçmlt mefahiri ıibl 
bu habrayı anıp tes'it ebelerdl, 
ne olabllirdl ? 

Fakat bir milletin zaferim kendl· 
ferine malederek onu, bütün bir din 
•iliklerinin bir diter diıa meaııuplan 
üzerinde ilahi yardıma mGstenit bir 
muvaff akı yeti gibi rBrm~k demek, 
orta kanolar zihniyetinden hlll kur· 
tulamamıf olmak demektir; enfi:ıia· 
yon devri haleti rubiyeaini bırakama• 
mıı olmak demektir; uyuz bir e~ck 
Cistünde Fraau.yı baıtan bat• dola
ıarak mukaddea arxa saldıracak 
baldırıçıplak arayan mütuasıp papaa 
kafasını bırakamamak demektir. 

Aaırlar •Dren fikri bir cidal Ye 

ferarat devreainden aonra hafif bir 
aademeyle cilası çatlayıe dökülen 
bugünkü medeniyet ıütresi karpsında 
ne derece hu:din ve elem duysnk 
yeridir. 

Birkısım Avrupa, ehlisalip devrinin 
hali o eski kızıl ve koyu hristiyan 
Avrupasıdır. jan Dark cahil fakat 
amimi vatanperverleri ecnebi para• 
ıına tamaan yakan, Galile gibi 
alimlere göz açtrmıyan AvrupL Zchi 
Avrupa! .. - Süreyya 

De okraslye Sadakat 
Bern. 26 - lsviçre Federasyonlnn 

rci i bir nutkun a dcmiıtir ki: De
bokrat mficsaeıelerimiz~ sadık kalalım 
"c kendi topraklanmızdan gelmiyen 
siya.si nazariyelerin tesiri altında kal
lnıyalı m. Bu nazoriyeler memleketi
ınize uysalar• bile, ona dnima yabancı 
kala c n ldardır. 

lmerikada Adam Kaçakçılığı 
Albani 26 - Adam knçakçılannın 

idam edilmesi hakkındaki kanunu 
Ncvyork hükümeti valisi imzalamıştır, 

lnk 

Beğendi Berlin Memnun Değil •• 
Londra 26 - balyan Baıvekili M. / 

Musolini'nin tepinievvclde Roma'da 
Fransız, fngiliz ve Alman Hariciye 
nazırlannı toplamak niyetinde olduju 
havadui, Londra'da uzun uzun görG
tülmektedir. Böyle bir toplanbnın 
yapılmak ihtimali siyasi mahfelJerde 
büyük bir alaka uyandırmııtır. 

Bu toplantı fikrinin Berlin'de 
aleyhtar bir ıekllde karplanmadıtı 
da kaydediliyor. 

Dij'er taraftan, Çckoalovak Hari;
ciye Nazın M. Beneı'in Romaya bir 
seyahat yapmak tasavvuru Londra
da iyi karıılanmııtır. Zira bu aeya
hatte kücük itilaf ile İtalya arasında 
daha iyi bir münasebet manaaı 
görülGyor. 

Amerlkada iktısadf Vazl~et 
Paris 26 - Tan gazetesi, Ameri

kanın ikbaat siyasetinden bahsederek, 
Rcisicümhur M. RuzveJtin yapbfı 
tecrübenin korkunç akibetlere dütc· 
bileceğini yazmaktadır. 

Bununla beraber Fransa tecriibenin 
büyüklüjiinil takdir ediyor ve mu• 
vaffak olmasını dileyor. Bilbaaaa iste
nilen fCY Amerikanın sulh muhafıza 
büyük devletler yanında yerini filen 
tekrar alabilme.i için bu tecrübenin 
sayeainde olsun olamasan buhranın 
öuüne geçilmesidir. 

Amer!kad• lf•lzllk 
Vatington 26 - 1933 seneainin 

ikinci üç ayında, l,S00,000 İfsiz İf 
bulmu,tur. F kat Federal Reaerv 
büronun tahminine göre Amerikada 
daha 11.000.000 işsiz vardır, 

Bütün sanayide vaziyet aüratle 
iyileşmi§tir. 

Hayt park, 26 - Harbiy6 Nazırı, 
Reisicüaıhur M. Ru:z.veltle görüıtük-
ten sonra Enflasyonun mevzubal-ls 
olmadığım, hazinenin iyi bir vaziyette 
olduğunu ııöylemiıtir. 

Müflis Bankerin Tevkifi 
Atina 26 - Amerikan bankerle

rinden Ensül, yeniden hileli iflasla 
suçlandınlarak tekrar tevkif edil
miştir. 

Fas Sultanına Ziyafet 
Paria 26 - Rciıicümhur M. Löbrön 

t rafından Fas ıultnna ıcrcfine bir 
ziyafet verilmiştir. Ziyafette Başvekil 
ve Hariciye na:z.ırlan bulunmuşlardır. 

Bommnı 
Edebi Rom!ln ------

fugıliz bahriyesinde her ıene bir donanma haftası yapmak mutat 
olmuştur. Donanma haftwnda mürettebata mahsue eğlenceler yapılır. Reımi· 
miz ateşçi nefederin güvertede yanf yaptıklarını gösteriyor. 

Buğday Konferansı An· 
laşma ile Nihayet Buldu 
Londra 25 - Bukday konferan

sında yapılan anlatma imznlanmışhr. 
Alman murahhUJ beynelmilel butday 
fiatinl kabul etmı,ur. Tilrkiye ile 
Portekiz htıkOmetlerf de ihtiyat ka· 
yıtlan yeri aürmüılerdir. 

Kanada mümessili, bu anlaşmanın 
dünya iktısadi kalkı4ma işinde birinci 
muvaffnki~ct oldupnu aöylemiş ve: 

- Her memleket, demiştir. mü~ 
terek menfaat için fedakarlıklara 
razı oldu. Bana kalırsa bu uzlaşma, 
kat'i olmasa bile, refaha dönüt için 
kuvvetli bir unsurdur. 

Amerika murahhası bu kadar müs
bct b:r neticeye vanlabildi~inden 
dolayı memnuniyetini ve bnnu cihan
şümul bir mahiyette iktısadi bir 

etti. Ahmet Reşit genç kızın ter
~ümanlğı ile buna mukabele etti. 
yediler içtiler, eğlendiler. 

tecrübe olarak telakki edilmek icap 
ettitini bildirmiştir. 

Amerika murahhaaının aözlerindea 
aonra cebe kaldınlch ve bufday koiıı
feransı kapatıldı. 

Şimdi, ihracat yapan devletlerin 
1933-34 sencai İiİn yapacaktan ihra
catın miktannı tesbit kalıyor. 

Yeni Mançurl HUkQmetl 
Rusyayı Protesto Etti 
Harbin 26 - Mançukua hükiimeti 

Harbindeki Sovyet Ccncral konsolo
suna bir nota vererek Sovyet süva
rilerinin hudut üzerinde akınlar yap
mnsını protesto etmiştir. Protestoda 
bu akınlar hemen durmazsa çok cid
di vahim akibetleri olacağı bildiril
mektedir. 

- E .. çok .. 
- Çok sevimlisiniz? 
Genç kn: Ahmet Reşidin açık 

kalple verdiği izahatı dikkatle 
dinliyordu. Gülümsedi: 

Purhan Cahlt --~-- tte--

Henüz ileri gihneyen lngiliz· 
cesile meramını anlatamndığı için 
daima genç kızın yanından ayn
lnmıyan Ahmet Reşi~: 

- Fena değil, dedi. Demek 
arkadaşınız için verdiğiniz pduvan
lan toplarsak netice itibarile iyi' 
not vereceksiniz. 

Sonra delikanlımn Türk me
deniyeti, Türk ırkı, Türk sanab 
hakkında verdiği geniş, tarihi ve 
ciddi izahat en son şilphelerini de 
sildi, ıüpürdil. 

Şimdi onlar ve onlann doıt
lan Türkler ve Türkiye hakkında 
tarnamile yeni fikirlerle kuvvet• 
lentnişlerdi. 

Ahmet Reıit onlara tam, mü
keınrn el, terbiyeli bir Avrupalı 
hüsnü ve zevkını tattırmışb. Ve 
de~ikanh temsil ettiği büyük mil
letin tercfi için bütiln dikkatini 
ıarfediyordu. 

Gratta ona ( f 11tokholm) un 
meşhur konservatuvarını Üniver· 
site 'ni, kibrit, silah fabrikaları· 
nı, bahriy mektebini gezdirdi. 
Bunların bir kısmı yılbaşı tatili 
ırıün ebetile kapalı olmakla be· 
raber yine geziliyordu. 

Arbk günler tamam oluyordu. 
tti~h~ct Reşit her sabah devam 
~ en Ski' de epi ilerlemiıti. 
.aı..: emir gi~i ~lmuıtu. ylizilnlln ren
•• •e çiqileri bile deiitmittl. 

Bu iklim, inıanlan gevşeklikten 
kurtarıyor yaılılan dinçlqtiri} or, 
gençleri çelildeıtiriyordu. Ahmet 
Retit on beı aün içinde bnsbütün 
dej'iımifti. 

Kafam dinlenmif, Yilcudu zin· 
deleşmiş, ayni zamanda fikren 
çok değişmişti. 

Dönecekleri günUn gecesi M. 
Kolmodin samimi bir aile sofrası 
tertip etti. 

Buna ( Tilrk gecesi ) ismını 
vermijlerdi. Yirmiye yakın misafir 
bu gecenin ıerefine davet edil· 
mişlerdi. 

Artık pek iyi tanıdıklan bu 
Türk gencini hep alkışlıyordu. 

o·nlann en garibine giden şey 
bir Türk gencinin büyük bir Fran· 
sız gazetesinde muharrirhk ede
bilmesi idi. 

Bu hakikat onları Ahmet 
Reşidin ietid<ıdına ve zekasına 
hayran bırakıyordu. 

MlSıyö Kolmodin ziyafette Tür
kiye ve Türkler hakkında sena 
•e sitayif dolu bir IUltuk irat 

- Siıi rahat l:iırakmıyorum 
matmazel, di) ordu. Siz olmayınca 
taştan farkım kalmıyor. Gretta 
çok neş'eliydi. Fakat daima göz
lerini yumup dişlcrile tebessüm 
eden genç kızın kaılan çablır 
gibi oldu! 

- Arkadaşlığımı yalniz bu-
nun içinmi istiyorsun Reşiti 

- Nasıl olur matmazel.. bir-
birimizi yeni mi anlayacağız. 

- Beni anladın mı? 
Ahmet Reşit şaıırdı: 
- Bilmem, anladım zenne· 

derim. 
Misafirler salonlara dağılmış

lar, likör. viski içmekte devam 
ediyorlardı. 

Genç kız Ahmet Reşidin elin
den tuttu. Salonun köşesindeki 
geniş kuş tüyü sedire oturttu. 

Söyle bakayım, Reşit dedi 
heni nasıl anladın. 

Ahmet Reşit biraz litife eder 
gibi: 

- Nasıl anladım bakın size 
izah edeyim, Siz çok terbiyeli, 
çok nazik, biraz inatçı. fazla 
majnar ve çok.. 

• - Ona şüphe yok. 
- O halde teşekkilr ederim. 

Şimdi bir şey daha sorayım. Ar
kadaşlığımdan memnun musun! 

- Pek çok? 
- Bu arkadaşlığın devam 

ebneaini ister mi.in 1 
Tabii. 

- Amma ne kadar. Bir halta. 
- Az? 
- Bir ayf 
- Az. 
- Bir aeııe 1 
Ahtnet Reşit kııa kesti : 
- Tahmin edemiyeceğiniz ka· 

dar uzun bir :ı:nman... Fakat. 
- Evet, fakat 1 
- Siz buna tahammül eder 

misiniz bilmem 1 
Genç kız sakin gorunmiye 

çalışmasına rağmen heyecanlı idi. 
Gögsü sık sık hareket ediyor. 
Sesinde hafif bir titreyiş seıili· 
yordu. 

Ona biraz daha yaklaştı. 
Ciddi bir bahse .hazırlanır 

Jibiydiı 

yetiıen neslin katlandığl maJıra.. 
miyete tahammülü yoktur. 

işte e•lcrde ana ile kız an
amda çıkan kavgalann çoğuna 
bu sebebe atfetmek lizımdır. Ku 
dıf&J'da •crbeat gezmek, erkek, 
arkadaşlarile istediği yere gitmek 
arzusundadır. Fakat kafes arka
flDda yetişen annesi, kızının bu 
arzuları arka1111da gizlenen teh
likeyi sezdiği için, ona mUmldln 
olduğu kadar az serbesti vermek 
taraftandır. 

Bu çarpışmanm neticesi tabü 
iki taraftan birinin galibiyeti ile 
neticeleniyor. Anne galip geline 
kız, eski nesil çocuktan gibi eve 
kapamyor, kaderini bekliyor. 
Kız gahp a-elirae, ekseriya bugiln· 
kü neslin hazım ve affedemiyc
ceği facialara yol açıtor. 

Kwn istiklal ve serbesti iate
meai iyi bir şeydir. Fakat bunu 
ifrata vardırmak daima tehlike 
doğurur. lstiklil arzusu, genç 
kıu ana ve ev şefkat ve muhab
betinden mahrumiyeti göze alacak 
kadar ileri götürülmemelidir. 

Yukardaki satırlan bu günler
de birkaç okuyucumdan aldığım 
mektuplar üzerine yazıyorum: 

Bir anne yazdığı mektupta 
diyor ki: 

•
1 Kızım, son zamanlarda bir 

gençle tanı~b. Evveli bizden gizle 
di. Fakat nihayet öq-rendik. Çün
kü kwm vakitli vakitsiz evden 
ç•kmıya, akşamlan geç ~elmiye 
başlamııtı. Merak ettik, ar1lştır-
dık \'e öğrendik ki gönlünü bir 
gence vermiştir. Gençtir, sevecek 
ve sevilecek, dedik. Fakat kızı· 
mm bu gençle öteye beriye yal
nız gitmesine, olur olmaz zaman· 
larda evden çıkmasına gönlüm 
razı olmadı. Onu ikaz etmek is· 
tedim, dinlemedi. Menetmek iste
dim bu ~efa isyankar bir vaziyet 
aldı, neyapacağımı şaşırdcm ... 

HANIMTEVZE 

- Azjzim Reşit, dedi. Biribi
rimizi iyi tanıdık. Çok arkadaşlık 
ettik. Şimdiye kadar ne ben 
seni, ne de sen beni kırmadık. 
hatta aramızda küçük .bir fikir 
ihtilafı bile çıkmadı.. Bunu dil· 
şünerek seninle biraz daha ciddi 
konuşabilirim kelimeleri- tartar 
gibi ağır ağır s<Sylüyordu. 

- Arkadaılığımı çok uzun 
zamanlar için kabul edeceğini 
söylüyorsun. Fakat bunun ta
hammül edilmiyecek bir şey ol
dujunu nereden keıfediyorsun? 

Ahmet Re4it düıünüyordu. 
Girdikleri bahsin ehemmiye

tini, çok açık ve etraflı dilşilnen 
uyanık bir Avrupalı kızın karş111n
da daha iyi anlıyordu. 

Dudaklanndan çıkacak keli
meleri heyecan içinde bekliyen 
genç kızın gözlerine baktı. Gret
ta' nın sUzgün yeşil gözleri nemlen 
mişti. Bu temiz ve terbiyeli ıimal 
mahluku uzaktan okadar haşin 
görünmesine rağmen nekadar 
içliydi. 

Ahmet Re~it birkaç kelime 
ile maksadını anlatmak istedi: 

- Tahammül edilemiyecek 
noktnla.r... dedi. Bu~Jar okadar 
karıfık şeyler ki .. 

- Anlat! 
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Asra Göbeğinde P.oğan 
Yeni Bir Türk Ulkesi· 

Oia Türkbt.aıımda 1•rli byafetil. 
bir Türk tadinı 

Tirkiatancla bir memur 

Dünya 
Matbuatında 
Gördüklerimiz 
Çıplalclara 
Hücam Etmişler 

Bu sene Fransa'da çıpJaklar 
hayli çoğaldı. Bunlardan Toulon 
tehriııde de bir pop vardır. De
niz sahilinde bir plij kiralanut
lardır. Gllndlzleri l;twada ~ 
mr, ıav..da oynar, ve apçhktar 
içinde gllndGzlerini 1.•~er. 

Geçen ,on ıemr halla pp
laklann buhinduja k,ampa hlcum 
etmifler. Çı~1jaklar kaçmıya ve 
tehirde bir veye iltica "tmiye 
mecbur ~' IWk kahnb
lleJ• .....,.. ne bcl.r ..,a ._... 
lal'llllf dl--Ye ........ birer 
birer Jabl&JIP ~ .. . 
e..-:...:. e....., .... .. 

Hır•slaa K,,,.,. 
K .... Polla 

la,ntere ............. Pılı kaclal 
ltieJBiin- fltfid•J8 karar 
~-

1.0adra'nm Jeal Polis Mld8rll 
iç bclaa memur almıfbr. Banlar 
bir lelleden beri mretl ........... 
da ye~ercfir. Oça de 25-
30 yqlanndaclır. Ve fevkallcle 
gheldirler. Banlar Londra '11111 
meflıur barlannda phpcaklar, 
lunızlarla temua ıelecekler, 
onlarla beraber çallfl)'or g3rllne
celder ve bu suretle gizli birçok 
tqkilib meydana çıkaracaklardır. 

Kadınlar * 
Sigara lt;ml••celc 

tt1r1Aıw~ka~~ 
bu.langue~~ 

Meaeli Almb &ahlan Ya
hudilerle evlenemez. 

Alman kaclma evinde çalıpr. 
Alman kadım çıplaklar lmlü

bbe yazılamaz. 
Alman kadını Y ahacll De 

danaedemez. 
Şimdi de yeni bir emir çıkar-: 

dılar: Alman kadım umumi 7er
lerde llrara içemez. . 

• 

• 

B~ Deniz Kıyafetleri 
Ahlaka Mugayır Mıdır? 

Dolctorl•• Gazet.lmle aıftn•bpyı da"et ec1 .. 
lnılltere.- Bir deniz gömleği 
Gldigorlar 

Almanya'da Hitler tazyiki. 
den bçan Yahudi doktorlar. 
eberiyetle Lıgiltereye iltica ecli
yorlar. lnjilizler bu sayede fen ve 
bp ilemiade biiyük kazançlar 
temin edeceklerini umuyorlar. 

lngiitereye giden doktorlar 
araamda ıenelerden beri kanserle, 
kaclm hastalıklarile ve ıaire ile 
meşgul doktorlar ve operat8rler 
vardır. • 

Şimdiye kadar lngiitere'de 
•elce. bulan Yahudi doktorlarmm 
miktara bini seçmiftir. Bnnı..r 
ln,ptere'ulD muhtelif Onivenite 
Te hataneleriiae Jerlepıiılerdir. =-=· 
1ba altmdll idi. Her tarafta 
ucuz R111 ~ •tıhrclı. Ramen 
Çin ldareal altında idi, fakat 
IWdkatta Ruilar Mldni' bulu
nuyorlardı. 

Zatea Şarki Ttirkiata R... 
lann eliae ~- IODra• Çin Deni& kenapıada lbte ibadet: Deniz perileri kumlar tberhıde ünlederek 
Tlrkiataam ÇiDcle ka'-appa im- lheı haayo.u yapıyorlar ~ 

~ yo~!!.'::;. b=•~ Bu_. ln,oterede deniz ha- Fakat uhil belediJeleri deniı 
pery ---• imale mamlanada iradın ve erkeklerin hamamlanU penlerl korkutup 

muma ...., ~ için orada açık .. yafetleri bllttln gazetelerde k ··--L L-...:k ._. hi b. ._...__ 
Çine kUfl bir iayan tertip etti, a..kapyı davet edea millıim •~--. w uaı.,.e ç il' ~ 
yerliler, ·Cin lılkametine lrarp ~ maele oldu. . bir almaya ceuret edemiyorlar. 

=~• •lataldl hir Mahafuaklr birçok gazeteler ÇGakl ~; belediyeli maNfua-
Bu IDfttla cltlnjada mGat.ldl ba layafetleri f61teren resimler kir oı... tehirlere tftmiyorlar. 

Wr Tl'rk ~ daha ~ ......... k MMI belediyelerini A"k 1q1k kıyafetleri tenih ecl-
~ ·f'.ilflt1119!,.;•1t11ıtlıi••••..,.... ,...... .. 



SON OSTA 

GÜL HANIM 
Haçlıla..-, Mticahitler, FeCl.ailer Arasında 

Y aıan: Ömer Rıza 

DOğan Zaloğlunu Görür Görmez 
Köpürdü Ve Atını Sürdü 

Allah vere de bu hmım iyiliği ta· 
buk unutmasa! Çünkü üçOmlizün 
makadderab ela onun teveccühiine 
bağht peki, bu kadın size buraya 
plmemeyi tavsiye ettiği halde 
• diye ıeldiniz ? Kadının 
aamim"ye\ine mi inanmadınız? 
Halbuki onun samimi olduğu 
besbelli değil mi ? 

Yine Doğan ceYap verdi : 
- Gelmiye mecburduk. Am

cama öyle vuiyet etti. 
Kurt: 
- Evet, dedi. Amcaım•zın 

.... > etiu! ywe getirdi!:.. Fakat 
hem bu Şeyhiilcebelden korku-

1orum. 
Gül Hanım titredi ve : 
- Ben bu adamdan çok kor

kuyorum. Zaloğlundan korkum 
bile onun korkusu yanında sıfır 
kalı} or. Hele bu adamın gözlerini 
nzerime dikmesi beni hasta edi
'f'X· Acaba buradan kaçamaz 
mıyız?! .• 

Kurt ce.ap verdi : 
- Kolay değil l Fakat bizim 

arada mahpus olmamız bile bir 
Dimcttir Fakat ne kadar zaman 
esir ve mahpus kalacağımm Allah 
bilir. 

Tam bu sırada Mesrure gö
rtındü ve Gül Hanıma: 

- Hanımefendi! dedL Daire
niz ha d r. Efendimiz sizi oraya 
qtürmemizi emretti. Ziyafet za
manına kadar orada istirahat 
edece 'n'z. Zerre kadar telaş 
etme · · . Çünkü istediğin"z :ı.a
man k de lerinizle gorüşeceksin z. 

So a kardeşlere döndü: 
Siz de b

0

raı: atlarınızla 
me gul o unux. AUarınıza binerek 
b hç d dolaıımz. Atlarınız sizi 
av) da bekliyor. Bu kadın size 
yol gö terir. 

M •re, gençlerin zırhlarını 
temizi yen kadınlardan birine 
işcret ettikten sonra ilave etti: 

- Muhafızlar da size refakat 
ede l rl 

Do n ayağa kalkb ve Gül 
Hanıma: 

- Kardeşim! Dinlen! Dedı, 
akş ma tekrar buk uruz! 

Karkhlar ve iste~ye isteme
,. ayn dılar. Duhan ile Reyhan 
avluda bekliyorlardı. Sonra sü
vari fedai erden bir kaçı da ha· 
zırdılar. iki kardeş atlanna bine
rek kumla döşenmiı qlan yollar
da ilerlediler. Bu yol, kaleyi ç._e
Yiren uçurumu takip ediyordu. 
Bu suretle muyef dağ tepesinde 
bir ada gibi idi. Adanın muhiti 
bq altı kilometre kadardı. 

lki kardef, uçurumu hep sağ· 
lannda tutarak a~arını kofhır
dular. Muhafızlar hep önlerinden 
gittikleri için atlan nisbeten ya· 
vq gidiyordu. Çok geçmeden 
fedai üvarilerinden bir kafileye 
ra t geld'ler. Zaloğlu bu süva· 
rilcr:n arkasından geli> ordu. 

K ı t kardeş·ne: 
! dedi. Zal oğlu, Sina

n n he e ettıği ata binmiş! 
O g ıı bu Adamı görür gör

mez kö rdO ve sayha kopararak 
kılıcını çekti. Zaloğlu da öyle 
yaptı. ikisi de atlanm .Ordfiler 
Ye karşı k&r1ıya geldiler. lal 
oilu ilk darbeyi indirdi. Doğan 

bu darbeyi kalkanile karşıladı 
sara ona gelmi~. Fakat kılıcını 
kaldırmadan fedailer yetiştiler ve 
ara'anna giruek atlarına çektiler. 

Doğan kardqlne bakarak: 
- Kurt! dedi, bizi bıraksay

dılar, İf olup bitecekti! aen de 
tq k&pril llzerindeki mübareze
den kurtulurdun! 

- Fakat Doğan, Ben o işten 
kurtulmak istemiyorum! eminim 
ki lleDİn darben muhakkak onu 
haklardı. 

İki kardq yollanna devam et· 
ler. Ve Zal oğluna bir daha rast 
gelmediler • 

Kurtla Doğan Kide gide taş 
k&prüye vardılar. Bu kenal'SIZ, 
parmaklıksız daracık köpril iç 
tehri dıt şehre bağlıyordu. 

iki kardeıe rehberlik eden 
rnuhafızlarm zabiti abnı köprüye 
doğru cevirerek ilf'riledi. iki 
karde(te onu takip ettiler. Doğan 
önden, Kurt arkadan goliyordu. 
Köprilytl geçtikten sonra durdu
lar. Muhafızlann zabiti geri dön
dü. Ve bu aefer daha fazla sür'· 
atle köprüyü geçmiye başladı. 

Doğan bağırdı: 
- Kurt, biz de sGratle geçe

lim! 
Sonra abnı mahmuzladı: 
Reyhan kuş gibi uçuyor, Du

ban ondan geri kalmıyordu. Bu 
asil atlar, fedainin CSnlerinden 
g·tmesini, onları geçmesini kibir
leri e yed'remedikleri için sür'at
lerini arttırarak koştular. Zabıtin 
atına yeti tiler. Sonra yan na so
ku arak onu geçtiler. O ne müt
hiş bir andı. Köprünün üzerinde 
uçuruma yuvarlanmak için bır 

parm khk mesafe kalmışh. En 
cüz'i inhir f, ah da, sahibini de 
ademe iletirdi. iki kardeş iç ş~ 
bire var ık an zaman fedailerin 
hepsi parm k ısırıyorlardı. Feda
ilerin amiri: 

- Mukaddes yüzük namına 
)'emin ederim ki, bunlar insan 
d gil, birer şeytani Hele atlan, 
birer dağ keçisinden farksız, 

yanımdan havanın kartalları gıbi 
geçip gittiler! 

Fedailerden biri cevap verdi: 
- Ati r da yaman, binicileri 

de yaman( Mübareze gecesi, gö
rUlmiye d ğer bir manzara seyre
deceğiz! 

iki kardeş, yine kum döşeli 
yoldan gidiyorlordı. ~iltün iç şehri 
dol&flDlf gıbi idiler. Muhafızların 
atlan yorulduğu için artık geriden 
geliyordu. bd kardeş kalenin av
lusuna girerek atlar ndan inmiş, 
hayvanlarımn eyerle~ çıkarmıt· 
lar, atları ahara götürüp di>nmi}f· 
lerdi. Fakat muhafızlar bili ,yolda 
id.ler. iki kardeı atlanm aıvararak 
yemlerini verdiler, sonra misafir
haneye girdiler. Gnl Hanımı bul
mak ümidinde idiler. Fakat bu
lamadılar. Oturup konuştular. 
Başlanna gelen şeylerden bahset
tiler. Kimbil'r daha neler görecek, 
nelerle kaı ş laş caklardı. 

Vakıt g ÇI} or ve güneş gu up 
ediyordu. E !erinde mcş'alelcr ta
şıyan kadınlar odaya gelerek 
onlan da nldılar ve timdiye kadar 
görmedikleri muht~em bir odaya 
gôtürdüler. Burumın yapm da 
fevkalide idi. Her tarafı iflenmİf 

bir kubbenin albnda idiler, sat 
tarafta beyaz sütunlara dayanan 
kemerler vardı. Kemerlerin arka· 
•nda mermerden bir taraçamn 
merdivenlerinden bahçeye çıkılı
yordu. Bilyiik odanın zeminine 
şifteler konmuştu ~e her ıiltenin 
üzerinde bir misafir oturuyordu. 
Şiltelerin her biri de incilerle 
işlenmişti. Misafirler belki de 
yüzden fazla idiler, hepsi de beyaz 
elbiseli ve kıul hançerliydiler. 

Fakat içleriadea biri de bir tek 
ıöz saylemiyordu. Sanki hepsi de 
uyuyorlardı. 

Kurtla Doğan buraya girdik
ten sonra meşaleler tapyan ka
dınlar onlan bırakıp gittiler-8o
yunlarında albn zincirler taşıyan 
köleler onlan alarak odamn orta· 
sındaki yilksek ıil elerin il.zerine 
oturttular. Şilteler bir sofranın 
etrafında dizilmişti. Fakat bu 
10frada iki kardetten başka bir 
kimıe yoktu. Yalnız fİ)telerin biri 
diğer şiltelerden biraz daha ynk
aekçe ve daha muhteşemce idi. 

iki kardeş kendilerine göste· 
rilea yerlere oturdular. Ve çok 
beklemediler. Çünkü saz sesleri 
ve bir ıürii kadınların ıarkılannı 
duydular. Gözlerini seslerin gel
diği yere çevirdikferi zaman Si· 
nanın geldiğini gördüler. 

Sinan adım adım yürüyor, ve 
odanın ortasına doğru Herliliyor
du. Manzara tuhafb. Önde Sinan 
geliyor, onu güzel kadınlar takip 
ediyor, daha sonra ihtiyar dailer 
geliyorlardı. Şeyh, kıpkırmızı bir 
elbise giymişti, sarığı da kiranbaha 
mücevberlerle sü lü idi. 

Şeyhin etrafında dört ıiyah 
'köle vardı. Her biri bir meş le 
tnşıyordu. Şeyhin iki dev gibi 
muhafızı onun arkasında idiler. 
Şeyh görünür görünmez herkes 
nyaga kalktı. Sonra hepsi de yer
lere kapandılar ve şeyh oturun
c ya kadar başlarını yerden kal· 
d rmadılar. İki kardeş yalnız aya
ğa kalkm, kla iktifa eltiler ve 
d'mdik durarak bu eşst.z manza
rayı temaşaya l.ouldular. 

Şeyh oturduktan sonra em
retti: 

- Kalkınız! 
Ve herkes kalkb, ıonra yer.i· 

ne oturdu. 

Sinan etrafa sCtbırsızlıkla ba
kıuıyor, herkes susuyordu. Çok 
geçmeden iki kardeı bu sabırsız• 
lığın sebebini anladılar. ÇOnkn 
Şeyhin gırdifi kapıdan bir alay 
sazende kadın ıörftndO, onlann 
arkas ndan dört meş'ale taşıyan 
dört siyahi cariyenin ortasında"da 
Gül Hanım aeliyordu. Mesrure 
onun arka11nda idi. 

( Arkaaı var ) 
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Kurtuluş Savaşının Yıldöniimünde: 

27 Ağustos Gününün 
Mühim Mevkii 

( Baıtaraf a inci sayfad_ ) 

- Bilyük Gazinin verdiği em· 
ri, Türk ordusu, istenildiğinden 
daha çabuk ve çok kısa bir u
man içinde başardı. 

• PJin mucibince Yunan cephe-
IİDİD Afyon cenubundan timale 
doğru yanlması lizım geliyorl:u. 
Fılhakika Türk ordusu pek ya· 
man bir. savletle ileri atddıktan 
biraz sonra Afyon- Toklu sivrisi 
hatb arasında Yunan cephesini 
yarmıya ve bu açılan ıeclilten 
içeriye akmıya başladı. ' 

* Bu henglmede clivari kolor-
dumuzun başardığı harikalardan 
da ehemmiyet •e takdirle hah· 
1etmek lizımdır. Süvari kolordu· 
muz dilfmamn arkaaım kesmek 
Ye icap eden yerlere son ıllr'atle 
ye6"re~ dtışmam kaçırmamak 
sibi çok mühim bir vazife almlfb. 
Kahraman süvarilerimiz daha 
2S .. 26 ağustos gecesi, bliyllk 
bir maharetle Ahır dağının geçit· 
lerini qb ve 26 ajuatoa abahı 
Kırka - Sinanpap hattındaki 
dilfman mevzilerine taarrm etti. 
Bu sırada bir siivari bölOğüm&z 
Afyon-lzmir demiryolunun dütman 
cephesi gerisindeki istasyonlardan 
biri olan Küçükköye geldi. bura· 
sım ele geçirdi, hemen demiryolu 
ile telgraf ve telefon tellerini 
tahrip etti. Bu suretle düşmanın 
muhaberesiz be muvasalaaız kal
maaım neticelendirdi. 

Snvari Kolordumuz27 Atustoa 
günü, harekiibna daha gayretli 
bir tekilde devam ederek Ay· 
valı-Akçaşehir-Küçükköy mınta· 
kasını aldı, Bu suretle İzmir-Af.. 
yon demiryoluna, yani diqma· 
nın çekilme h ttına tam manisile 
hakim oldu. Süvarilerimizin · bu 
muvaf akiyeti, taarruzun kat'i bir 
zaferle neticelenmesi üzerinde 
büyük bir tesir y~pmıştır. Çtinkil 
Yunan ordusu 26 Ağustos gilnil 
birinci müdafaa hattında inbiza
ma u v radıktan sonra Dumlupınar 
müst hkem mevziini tutmak iste
di ve bu maksadın temini için 
çok çabaladı. F kat silvarilerimiz 
Dumlupınara giden ) olu canlı 
bir kale gibi sım sıkı 
tuttuktan için Yun n ordusu 
buraya gidemedi. 

* 
Piyadelerimize gelince, 26 

ağustos sabahı şiddetli bir topçu 
ateşi himayesinde hücuma kalkan 
Mehmetçikler akşama kadar her 
abbşhınnda muvaffak oldular ve 
adım adım ilerlediler. 27 ağuatoı 
sab hı taarruza bqhyan Meh· 
metçiklerimiz hiç durmadan iler
lediler, dllflllaR siperlerine girdi
ler ve blltlln m"kabil taamızlan 
muvaffakıyetle ka11ıladılar, bu 
sırada dlln alınamıyan " Çekilte
pc " de elimize geçti. 27 ap.toı 
saat 14 ten ıonra diiıman orduau 
tam manaıile inhizama ujralDJf 
ve Sincanlı ovuına perifaD bir 
suretle ahlmışh. Bu sırada Afyon· 
karahiıar da elimize ıeçmiıti ki 
bu suretle taarruzumuzun ilk 
haml ainde aağlam bir muvaffa
kıyet kazanmış oluyorduk. 

27 ağustos akşam Ozeri iıe, 
cephenin bu kısmında çalışan ko
lordularımız dllşmanm ikinci mll· 
dafaa mevzüni de ele geçirdi. 

Afyonun fimal kısmına ıelin
ce; Buradaki kolordulanmaz cl&f-

mana doğrudan dojnıya eephe
den taarruz ediyorlarlfı. Bundan 
maksat dilşrnanı karşılanncla tut· 
mak, cenup ile, yani yarma taar-

1 ruzu yapılan kısım ile irtibabm 
ICesmekti. Eskişehirdeki üçüncil 
kolordumuz da düşmana taarruz 
halinde idi. Filhakika pmaldekl 
kuvvetlerimiz bu maksadı tama• 
men yerine getirerek diifmanın 
fimaldeki kuvvetlerile cenuptald 
kunetleri arasındaki irtibab ke.
miye muvaffak oldu. Yani Gazi 
Bqkumandamn bu husustaki em
rini bqardı. Çünkil Bnynk Gazi 
•erdiği emirde pnu istiyordu : 

11Birinci ordu bntan kuvvetle
rile dllpnana Dumlupınar • Uşak 
yolunu kapayacak, ikiaci or
du, 6 mcı kolanfa, 61 iDc:I 
f rka ve ıuvari fırkasile dllşmamn 
fimal yanım kaYramak tlzere ile
rileyecektir • ., 

• Şimdi Bllytik taarruzun 'J:1 
Apstos güniindeld neticelerini 
hnJAsa edelim: Taarruz, ihtiyat 
kuvvetlerimiz de harbe 10kulmak 
suretile tam saat albda bıflaclı, 
öğleye kadar fiddetle devam 
etti. Çekiltepe de dahil oldutu 
halde bntnn dilşman mevzileri 
zaptedildi. Saat 17,30 da 8 inci 
fırka Afyona girdi. Birinci kol
ordu fırkalan ,Bal Mabmut·Aynh 
hattındaki ikinci dilşman mevzi
lerini de alarak şimale doğru 
eyice yllrildüler. 6 ıncı fırka d .. 
manı yerinde bittu, 3 iluncii au• 
vari fırkanm dtlfllaanm lldacl 
suvari fırkasımn karşısına dikildi 
ve baıka yere imdat olarak tit
mesi tehlikesinin 6nilne geç· 
ti. 61 inci fırka (Kazuçuran) 
tepesini alarak ilerlemiye bapadı. 
6 ıncı l:o1 rdu Dedeaim.ini ve 
Korliç menilerini zaptetti. Eski
şehir cıvanndaki üçüncü kolor
dumuz ve en şimaldeki Kocaeli 
grupu da devamlı taarruzlar ya· 
parak dilşman kuvvetlerini klll'fı· 
sında tuttu ve imdat olarak ce
nuba gitmesine mani oldu. 

Birinci ve ikinci yunan kol· 
ordulan ise geri çekilerek Resul
baba - Küçükköy - Dumlupınar 
hattından geçen üçüncü müdafaa 
m.evziinide toplanmıya çalıtıyordu. 

(Arkası yaran) 

Yeni Neşrigal 

ltalyadan Amerikaya Nasıl 
Uçtular 

hal7a hın nuı ı Mar.... Balbo J4 
cleals ta17are•R• lta11adaa kalkh •• Am .. 
rlka1a ,ıttı •• orada• da tekrar ltal1a7a 
Hdet etaL Batna dD111•11 alakadar •d• 
hu haılkullde un ••J•lıatl t•k•ll taf ... 
lltU., realmlerı • fGael bir ldta• laalıa• 
b .... aeıredllmltllı'. 

$1•dl1• kadar IMa e....ıılla bld ... 
.. lrluacl8 ı•Mteler a.eak ajaa• tılp.,.._ 
naa •etre••bllaftlel'Cllr. Bllttla tefalllt, 101-
luda ı~trdllderl •ae..ıar 1Ma ...... 
ıS.terllaıttlr. E.- ... ..... bir kq.t 
............ " --•nl realmlerı. b .. 
............. b• ........ t•11aı• .. , .... .. 
llalduada fOk mllflt " ...... •altaatla 
deldunalmuıtur. 

Bet OD leH .... , ... .ı ılbl ......... 
len bu hAYA ıeyahat erinin burlıı a..a 
hakikat beline relerelc 1ıaierlmlal11 8alacle 
canlanchtını bu enrf okuduktan ıoara ... 
layacakıınız. Muharriri Saffet Beyin 1ella 
n temla blılifade l • anlattıtı bu hakiki 
macera11 oku1unuz. 

Hlll•ıı;.. w• N••ron•I • 8oey• 
Hzm - Almanyad k mılli S ~ alist 
har k tlerile dunya ı ı~asetmi allak bul-
1 k eden Hiller kimd r, nasıl yeti mit
tir, btltiln cür'etile tatb kıt. 98lı tı ı hay· 
ret verici siyasetini hangı kuvvetlerden 
alır, ne yapar, nasıl çalııırt 

Btirün bu sualleri yukandaki bqhk 
altında 9ıba kitapta bulaoak11wı 
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ITTIBAT ve TERAKKİ 
- Her hakkı mahfuzdur. - Nasıl doldu 7 .• 

Na•ıl Yaıadı ? .. 

Nasıl ÔldiJ? •. 

~=======:=.ziya Sakır...::==========================~ 

a i Pa ayı Sevmiyenler Kendilerici 
.. eb'usluğa Liyık Görenlerdi 

Oçuncu Kısım 
intihap %nmnnı yaklaştıkça, 

cemiyetin maruz kaldığı tehlike, 
artıyordu. Muhalefeti, tedhiş siya
seti ile bastırmak istiyenlerin fi
kirleri; gerek Selanikteki Merkez.i 
Umumide ve gerek lstanbul mer
kezinde nihayet galebe çalmışh. 

Cemiyetin, bütün kudret ve 
satvetini göstermesi; her ne pa
hasına olursa olsun, intihapta 
ekseriyeti ibraz etmesi elzemdi 

Anadoludaki rakiplerle uyuş
mak, pek o kadar güç olmadı. 
Esasen bunlar; heme olursa olsun 
bir mevki ve nüfuz sahibi olmak 
istiyorlardı. Bu mevki ve nüfuzu 
ister hükumet ve ister cemiyet 
versin; onlar için bunda büyük 
bir fark yoktu •.. Rumeli de de, Uç 
beş vak'a müstesna olmak üzere 
bütün islimlar, cemiyete karşı 
besledikleri rabıtayı sarsmıyorlar
dı.. Manastırdaki muhalefetin en 
başında bulunan süvari kaymaka
mı sadık Beye - şimdilik - Debre 
mutasamflığı verilmiş; kısmen 
memnun edilmişti. Eğer Selaniği 
istisna edersek, Rumelide de mu
halefet biraz sükiin bulmuş 
gibiydi. 

t aknt lstanbul .• · Buradaki mu
halifler; bir türlü ikna edilemi .. 
yor .. Gün geçtikçe bunların kud
ret ve nüfuzu artıyordu. Ccmiye
yetin Ye henüz cemiyetle yürüyen 
Sadırazam Kimil Paşa hükume· 
tinin ef' al ve hareki tını tenkit 
edenler, kendilerini mebusluğa 
namzet görenlerdi. Hepsi de hal
lan birer zümresine iatinat edi
Jorlar; perestiıkirlannın beheme
hal kendilerine rey verecekJerini 
tahmin eyliyorlardı. 

Cemiyet, hiçbir suretle kendi
lerile itilaf imkanı olmıyan bu 
zevab, teker teker avlamak; faa
liyetlerine birer suretle nihayet 
Yererek intihap esnasında atıl ve 
mefluç bırakmak istiyordu. 

Bunlann en başında, Murat 
Bey geliyordu. Bir taraftan Tanin 
Ye Şiirayıümmet gazeteleri Murat 
Beyin neşriyatına makul ve man
tıki bir surette cevap vermekle 
meşgul iken diğer taraftan da 
avam arasında Murat Bey bak
landa propagandalar yapbrılıyor .. 
Bu ıabn Kafkasyalı bir lezgi ol
duğundan, bu memleketle hiçbir 
alaka ve rabıtası bulunmadığınc!an 
hahsediliyor .. gözden düşürmek 
için en iptidai vasıtalarla bile 
hücumdan geri durulmuyordu. 
Hatta, ( 99 uncu bölük ) efradın
dan kolağası H. Bey, bilhassa 
bu mesele için lstanbula getir
tilmiş.. Mizan gazetesi idareha
nesine gönderilerek Murat Bey, 
rovelverle tehdit edilmişti. 

Murat Bey, iddia ettiği hak
tan emindi. Onun için bu tehdi
de hiç kulak vermemiş hatta 
neşriyatına bira% daha şid
det vermişti... Nihayet, eyliılün 
26 cı cuma günü akşamı, Mizan 
gazetesi idarehanesindeki Murat 
Beyin odasına bir sivil memur 
Kirdi: 

- Zaptiye nazın paşa hazret-

Maral Beg, Biraderi, lcerimelui, mahtumları milli lc.ıgafetl•rile 

leri, selam söylediler. Biraz: teş- ihtimaline binaen, memleketin 
rifinizi rica etliler. huzur ve sükünunu muhafaza 

Dedi ve bu davet, meşrutiyet etinek için Kfimil Paşanın bu 
hayatında matbuat hürriyetine ehveni şerri ihtiyar ettiğini söyle-
ilk kahir darbeyi indirdi. mişlerdi. 

Murat Bey, meşrutiyetin mev
cudiyetine o kadar kani ve emin
di ki; aklından en küçük bir 

ıOphe bile geçirmeden Zaptiye 
nezaretine gitti. Ve orada tevkif 
edildi... Murat Bey, polis müdü-

riinden, hakkında sadır olan 
tevkif milzekkeresini istedi. Fakat, 
b6yle bir tevkif müzekkeresi, 

mevcut değildi. Buna binaen 
sadrazam Kimil Paşa tarafından 
zaptiye nazırına çekilen iki aabrlık 
bir telgrafname kendisine göste
rildi. 

Bu telgrafnamede Murat Be
yin de ( emsali misillü tahh mu

hafazaya alınması ) emredilmişti .. 
ve ( emsali misilliı ) dan mak-

sat ta, Harbiye nezaretinde mev
kuf bulunan sabık devrin 
ricali, sarayın bazı büyük ve kü-

çük hafiyelcyi idi. Demek ki 
Murat Bey, başka suretle iskat 
edilemeyince, nihayet milletin 
nefret ve hakaretle gördüğü 
adamlann derecesine indirilmiş 

ve böylece cemiyetin kudret ve 
aatveti gösterilmiıti. 

Burada, dikkate şayan olan 
bir nokta vardır ki o 

da. şudur: Cemiyet Murat 
Beyi hotbehot tevkif ettirmekle 

meşrutiyet hak ve umdelerini 
payimal ediyordu. Fakat, Kamil 

Paşa gibi daima hür ve müstakil 

düşünür bir zat, acaba na
sıl bir tesir altında kalıyor ve 
cemiyetin bu kanunsuzca hare
ketine alet oluyordu.? 

O zaman birçokları bunu 
Murat Beyle Kamil Paşa arasın

daki husumete atfetmişlerdi. Da
ha makul düşünenler ise; Cemi
yet tarafından Murat Beyin katli 

Ertem gün intipr eden gaze
telerde, fU resmi ilh görllldO: 

lıını Re•ml 

Mizan gazetesi, ezhanı umumi
yeyi tahdiş ve tehyiç edecek yol
da neşriyatı muzıraada devam et
mesinden dolayı, icra olunan tah
kikat neticesine intizaren devletçe 
görillen lfizum üzerine mezkiır 
gazete, baemrisami muvakkaten 
tatil olunmuştur. 

27 Ey!Ul 324 
NezRreti Umuru Zapti~ c 

Osmanlı meşrutiyet tarihine lü
zumu olması ihtimaline binaen ay
nen dercettiğim şu resmi ilin, İstan
bul'un mütefekkir zümresini hay
retler içinde bırakmıştı. Şu dört sa-

tırlık ilan; sabık devirde matbuat 
serbestisine karşı hükiımetin bir 
silah olarak kullandığı adi bir 

kılişeden ibaretti. Bu kılişe, hiç
bir harfi, hiçbir kelimesi değiş
tirilmeden meşrutiyet devrinin 

daha ilk aylannda kullanılmış .. 
artık iki devir arasında, idare sis
temi itibarile hiçbir fark kal-
mamııb. 

Hiçbir mahkemenin hükmü, 
hiçbir müddeiumuminin emri ol
madığı halde, Abdülhamidin ya
verlerinden Çerkes Mehmet ve 

Rahmi Paşalar idareten sürgüne 
gönderilmişler .. Sabık vükeladan 

bazılarile, büyüklü küçüklü beş 
on hafiye, yine ayni maksatla 
hapsedilmişlerdi. Mevcut olan 

kanunuesasi ile telif kabul etmi
yen bu (idareten nefi ve hapis) 

Ier, koca bir milletin kin ve 
nefretini kazanmış olan o zevata 
tatbik edildiği zaman bile hakiki 
ve hür meşrutiyetperverler tarafın
dan hoş görülmemişti. 

( Arkası var ) 

Yunan Fırkaları 

Türk Siyasetinde Tama
men Müttehit 

---
( Battaraft 1 inci sayfada 

Altı Balkan devleti bu iptidai 
mukavelenin imzasından itibaren 
altı ay zarfında kısmi bir güm
rük ittih~dı vücude getirmeyi 
teahhüt ederler . ., Denilmektedir. 

Yunan heyeti bu mukaddeme
yi müteakip kısmi gümrük ittiha
dının hangi esaslara istinat etme
si lazım geleceğini anlatmaktadır. 

Atina 27 ( Hususi ) - Harici 
siyasette muhtelif siyasi fır
kaların ve bugüne kadar Baş
vekillik ve hariciye nazırlı-
ğı etmiş olan zevabn ne dü
tündüklcrini anlamak için yapı
lan teşebbüs mUnasebetile bütün 
bu zevatın Türkiyeye karşı takip 
edilen siyaseti müttefikan tasvip 
etmekte oldukları şimdiden anla
fl)mıştır. 

Bu itibarla seyahat esnasında 
konuşulacak meseleJer tamamen 
tesbit edilmiştir. 

Yunanistanın Türkiye haricinde 
Balkan komşularile takip edeceği 

siyas .te gelince, bu da vazıhtır. 
Muhakkak olan bir şey varsa 
Yunanistanm hukukunu muhafaza 
etmek şartile Bulgaristan ve 
Yugoslavya ile ortada ihtilaflı 
mesele bırakmak istemediğidir. 

Yunan Meclisinde Bir K nun 
Atina, 26 (Hususi)- Meb'usan 

Meclisi muhacir mahallelerinin 
büyük şehirler belediyelerinden 

~~~----------.... 

' 
ayrılmasına mütedair olan kanun 
layihasını aynen kabul etti. 

Bu münasebetle muhalifler 
ile mavafıklar arasında şiddetli 
münakaşalar oldu ve ceJse sa
baha ·kadar sürdü. 

Elefteron Vima Gazetesin· 
Bir yazısı 

Atina 26 - ( A. A. ) - Harici) 
nexaretindeki siyasi işlCJ' fubesi sabı · 
müdijrü M. Georgea Melaa, Türk-YL • 
nan dostluğu hakkında Eleftcron V 
ma gazetesine bir ya:ıı göndcrmift 

M. Melas, bu yaı.ısmda, boğaı.l 
halckında Türkiye Hariciye Vek' i 

Tevfik Rüştü Beyefendi tarafındr 
ileri sürülen tezi müdafaa edere 
diyor ki: 

- Şark'taki komturnuı.la olan 
münaıebetlerim1ı.io en bariz vashnı 
teşkil eden ve bu münasebetlere &111 

hususiyetini veren doğruluk ~e 

açıkgözlülüğe uygun bir surette 
hareket eden biı Yunanlılar, ailib
Jarı azaltma konferansı .. :.•\ do -
tumuz. Türkiye cumhuriyetinin bir 
müvazenesiz. bir halde bulunan mü
d4faa \•aıııtalannın eski haline gelme. 
sini temin edecek bir karar v.ermc
sini görmekten bqka bir temennide 
bulunamayız. 

Boğazlar hakkındaki mukavelede 
Türkiyeye komşu hükumetlerin de
ğil, falcat buyük devletlerin im:talan 
bulunmaktadır. 

Şarki Avrupnnm nihayetinde ha
kiki bir sulh amili olan, karada de
nizde münnkalatm serbestliği husu u
nun çok dikkatli ve uyanık bır mu
hafızı olarak anılan Türkiyenin baldı 
dileklerini alakadarlann yerine ııetir

diklerini görmek istiyoruz 

Dünya Neler Okuyor 
( Baştarafı 1 ~ci sayfada ) 

moda halinde rağbet gören bir 
eaer bulunur. Buna en çok sah
lan eser ismi verilir ve milyon
larca aabhr. 

Bir zaman H. G. Wells'in 
" Tarihin hulasası " isimli eseri 
bir ay içinde bir milyon nusha 
satmıştı. Ertesi sene Sinclair 
Lewis isminde bir romancının 
Babbits ismindeki romanı piya
sayı işgal etti. Evvelki sene 
şöhret ve satış rekoru Wil Du
rant isminde genç bir feylezofta 
idi ve en çok satılan eser onun 
felsefi kitapJarı idi. 

Bu sene de en çok satılan ve 
halk tarafından vesika ekmeği 
alır gibi sıra bekliyerek kapışılan 
eser ne bir roman, ne bir bi) og
rafi, ne de alelade bir eserdir. 

Bu eser, 1000 kelimelik bir 
kitaptır, adı "Birinci cihan har-
binin fotoğraflı taribi,.dir. 

Bu kitabın hususiyeti resimlerinin 
canlılığındadır. Bu resimler, oku
yucuya harbi binlerce kelimeden 
daha büyük bir vuzuh ve kat'i
yetle anlatmaktadır. Müellifi 
Lawrence StalJing isminde bir 
muharrirdir. 

Resim altlan ekseriyetle 
==== ---.--

veya iki kelimeden ibarettir. Fa
kat öyle ince bir istihza veya hicvi 
ihtiva eden kelimeler seçilmiştir 
ki, bu kelime resmi okuyucunun 
gözü önünde canlandırmaktadır. 

Meseli harbin tahribab hak-
kında dört resim vardır. Yıkık 
bir ev resminin a]bnda 0 bu vak
tilc bir evdi. 11 harabe haline gel
miş bir şehrin altına,, burada 
vaktile bir şehir )!Jlrdı,. bugün hir 
dilz mer'a haline gelen bir saba 
nın resmi altına ., buraıı vaktile 
bir ormandı,, kömllr olmuş bir 
askerin resmi altına" bu vaktile 
bir adamdı. 11 Gibi yazılar kon· 
muştur. Resimlerin bir kısmı ha
kiki, mühim bir kısmı şaheser 

addedilecek kadar mükemmeldir. 
Bu kitabın satışı akıllara 

ha} ret verecek derecede mühim-
dir, Eser ancak bir ay evvel 
neşredildiği halde basılanlar der
hal kapışıh}or. Makineler geceli 
gündüzlü baskıya devam ediyor. 
Ve halk satış yerlerinde sıraya 
girerek nöbet bekliy~~· . . 

Kitap ucuzda değildır, fiyatı 
5 liradır. 

[ Hu maknleluin arkasını )tmndan 
itibaren her gün sütunumuzda gôre
cc k ini1. ] 

İstanbul Üniversitesi Mübayaat 
Komisyonundan: 

1 _ Beyazıtta Askeri Tıbbiye mektebi binası dahilinde yeni 
yapılacak mutfak ve müştemilib paıarlık suretile ihale edilmek 
iizere münakasaya konulmuştur.. . . . 

2 _ Paviyon inşaatına tnlıp mlilt!ahhıtlenn asgari 0 20000,, 
yirmi bin liralık tek bir binayı yapmış olması şarttır. 

3 - Talipler Maarif Vekaletinin güzel san'atlar akademisinde 
bulunan resmi mimari bürosuna müracaatla ehliyetlerini gösterir 
evraklarını tetkik ettirecekler ve mezkur bürodan ihaleye iştirak 
edebileceklerine dair alacakları tezl!ere ile Üniversite Müba; c.at 
komisyonuna müracaatla "10,, onar lira mukabilinde ıartname, 
lihıka, mukavele ve projelerin suretlerini aiacaklardır. 

4 - Talipler kendi teklif edecekleri bedelin yüzde 7 ,5 yedi 
buçuğu nisbetinde teminatı muvakkate mektuplarile birlikte ihale 
günü olan 2 Eylül 1933 cumartesi günii saat 011 beşte Üniversite 
mübayaat komisyonunda hazır bulunmaları. ' 14419., 
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Kara Cehennem Avdet Etti: BIKAYI 
Ber Balıkı Maldazdar 

~--. Z. $. Tefrika No. 4 ~_.., 

Şükür Allahım Yaşıyor 
~~~~--,~~~~ 

Doğan, Avucuna Su DolduruyorJ Karının 
YUzüne Serpiyordu 

Kendini çabuk topladı. KU'flsm-1 detile devam ettiği ifitillyor •• 
dakine bakb. Y aju bir çehre ile biribirine kUlfBD nlralar uzaktan 
hrfllafb. O zaman, kalbinden 1 bir u;uıtu ıibi ıeliyorclu. 
tap.n derin bir kin ve nefretle: - Babadaihl.. Sen biraz bu-

- Yolumu kesme Kara Cehen- rada dur. Etrafı iyice kolla •.. 
aem .. vallahi bu ıefer 1eni ya- Dedikten sonra Dotan, mua-
bnm... luklara dogru ytırndn. Caminin 

Diye bağırda. beyaz mermer revakları albnda 
Ka11ısına dikilen Kara Cehen- ma ile dizili olan mUll~klardan 

Dem, çabk kaşlarım daha keskin birinin lntınde durdu. Kılıcını 
ptb. Yeni bir hGcuma hazırlan- duvara dayadı. Sai aya;ını mus· 
clı. Likin delikanlı, daha çevik luğun 6n11Ddeki yiksek basamak 
davrandı. Kılıcım; onun lahcına ta11na buh. Omuzundaki kadmı 
müvazi bir istikamete uzatarak yavq yavq indirdi. Sol kolunun 
onu şaşırtbktan sonra, kabCIDID üstüne aldı. Gözleri, şefkat ve 
tersjlc bııegıne fiddetle çarpb. muhabbetle titriyerek onun yü· 
Kara Cehennemin elindeki kıhcı zilne bakb. Fakat bu yiizde, 
uzaklara fırlatb. ölümün solgun rengine benzeyen 

Kara Cehennem, bileğinin ıs- bir gölge vardı... Sağ elini kal-
brabından kıvranırken, o, yine binin üstüne dayadı. Fakat ora· 
ileri abldı. Kapının önllne geldi. da da bir hayat eseri olup 
Kılıcının ucu ile kapının llzerine olmadığım anlayamadı. 
ıeriten zinciri kaldırdı. Vllcudunu O ~aman kadım aağ kolunun 
biraz eğdi. Kapıdan geçti. üzerine aldı. Sol elile kılıcını Ol"" 

Odab&fl, sesinin büttbı kuv· tuından kavradı. Onun kollarım 
yetile boğuk boğuk baykınyordu: bailayan ipleri kesti. Sım sala 

- Kaçıyor •• ıidiyor.. pefİnİ bailanan bu ipler, kaclımn beyaz 
bırakmayın.. aizi ,areyim ulan ve dolgun bileklerinde, mor leke-, 
topçular.. Haydi cesur cebeciler.. ler hU1Ule ıetİrmiftİ .•. Onu bir u 
yann fU baldın çıplaklan... daha ileri uzatb mU1luğa açtı. 

Y ataj'anlar Ye kıhnçlar çınla- Kadınm bqım, mualuj'un altına 
ror.. lhtl eninler ylbeliyor.. dayadı, alnını ve pkaklannı bol 
biribirlerile çarpıpn ve botula- ıularla yıkadı. "Soğuk elile onun 
pn iki inan dalıaa, bazan n.. kalbini tekrar yokladı. o zaman, 
liyor.. buan ıeriliyor... Yavq yilzilnde sevinçli bir tebessüm 
pYq, kapıya doğru ıibilkleni- parladı. 
Jordu. - Ştlktlr allahım.. yap yor. 

Kılıç darbelerinin iztırabile, Diye batırdı. 
bir iki dakika kendini kaybeden Elindeki palayı abırsızbkla 
Kara Cehennem, kendine ıelir hafif hafif ..Uayan Babadağlı: 
ıelmez, etrafına ıüratle ılz,ıez- - Uzun etme, Dotan.. hadi 
dirdi. Hasmını göremedL Omm arbk gidelim. 
kapıdan geçtiğini tahmin ederek Diye homurdandı. Fakat Do-
takip etmek istedi. Fakat kapıya .. bi aldı dı ş· di gu, ç rma ... ım o, 
ıelir gelmez, ( kürt bayraktar) avucunu au ile dolduruyor, ka· 
iniine gerildi. Elindeki enli pa- danın yllzüne çarpıyordu. 
layı, siper tutarak dik aesle Kara Birdenbire kadının kirpikleri 
Cehenneme emretti: titredi. Çıplak göğsü, derin bir 

- Geri... inilti ile kalkb ve indi. • Cami avlusu; tenha idi... MD-
bareze meydanından camm kur
tarab "len birkaç kişi, Kabasakal 
ve Akbıyık semtlerine doğru 
koşarak kaçıyorlardı ..• 

Delikanlı; kapıdan avlıya girer 
girmez evveli tereddüt etti. Sa
ğa ve sola baktı. Birdentiire 
hangi istikamete gideceğini tah
min edememişti •.. 

Fakat, arkadan, nefes nefese 
19len bir -ffaa ODU- ikaz etti. 

- beri, Dotan.. ileri •.. 
Doian; bn sesi tanıdı. Duclak

lanmn Oattbıde hafif bir teba
llm uyandı. lbrahim Pap kona· 
j'amn kenanndaki duvan takip 
ederek bqmı çevirdi: 

- Senmİlin Babadatb... Yol
clqlan niçin bıraktın? ... 

- Onlar uğrqadursunlar .. ben 
aeninle geleceğim •.. 

Babadağlı, adımlarım aıklq
brdı. Doiana yetişti. Sai elinde 
uzun bir İzmir yatağana vardı. 

ikisi de, (Sultanahmet camisi) 
n{n sağ cephesini takip ediyor; 
(kıble) kapısına doğru ilerliyol"" 
lardı. Muslukların 6n6ne gelince, 
Doğan durdu; tekrar arkasma 
bakb. Avluda kimse yoktu. Mey
dandaki mllcadelenin büttbı tid-

Doğan, gittikçe artan bir se
vinçle, mütemadiyen Avucuna su 
dolduruyor ve yüzüne çarpmakta 
devam diyordu. Kadının titre· 
yen kirpikleri .. yavq yavaş açıldı. 
Bu kirpiklerin arasından, siyah 
bir nur parladı. O zaman, Doğan 
meserretten titreyen bir sesle 
mınldandı: 

- (Fato)m .. canım .. hayatım ... 
Doğanın bu sözleri, sanki 

( Fato )ya can vermişti. Gözleri 
biraz daha açddı. Birşey söylemek 
istedi. Fakat, çeneli kilitlenmifti .. 
Hiç birfe1 a&yliyemedi. 

Babadath, artık ubredemedi. 
Batını geri çevirerek: 

- Dotanl Haydi .• -F" azla du
racak zaman değil ••. 

Dotu, F alonun parça parça 
olu elbiaelerinin yırtıklaruu çe
kerek onun çıplak göhllnB 
ve omuzlannı kapadı. Tekrar 
omuzladı. Kılıcı aldı. Ümidin ve 
meserretin verdiği büyük bir kud
retle ileri atıldı. 

Kıble kapısından çıktılar. Kü· 
çük yokuşu indiler. Büyük ve 
karanlık kemerin albndan geçer· 
lerken Doğan sordu: 

- Nereye gideceğiz Baba· 
dağlı? •. 

- Şimdilik, Nakilci Mustafa
nın evine ... 

( Arkaaı Yar ) 

Almanyadan d6aen doktor 
Len tabeliaını çiYiliyor .. 

( MEKTEP ıeLERI J 
M elcteplilerin 
Suallerine 
Cevaplarım 

lzmirde Karşıyakada Tahsin Bey.: 
Taluil etmek için mutlaka fo

nun bunun deliletile hareket et• 
mek ilzam değildir. Mademi ki 
ilkmektep ıahadetnameniz vardır. 
Liselere leyli meccani talebe 
alınacakbr. imtihanlar eylülün 
ilk haftasında yapılacakbr. İzmir 
lisesine ırıiiracaat ediniz ve leyli 
meccanilik müsabaka imtihanına 
giriniz. Muvaffak olunamz mec· 
canen tahsil edeniniz. .. 

N aziliicle Riza • ur Beye: 
1 - Bu kursun teraitini he

nllz bilmiyorum. Bugilnlerde ga· 
zetelerle ilin edilimesi muhte
meldir. Mektupla Gazi terbiye 
enatitnatbıden sorarsanız iyi olur. 

2 - Orman fen memurlup 
mektebi Sanyerdedir. Bu mek
tebe ıirmek için liae mezuna 
olmak la.ımdar. Mezmalar bati
hamız mektebe leyli meccani 
alınırler. Talipler fazla oluna 
mbabaka imtiham açılır. Mek• 
tepten mezun olanlar orman fen 
memuru olurlar, billhare terfi 
ederek müfettif olurlar. .. 
Herkeı Müsabaka lmtihamna 

Girebilir 
Bolu vilUyetinio Gerede kazasın· 

dan Ortamektepteo Mehmet l:>aver B.e: 

Leyli meccanilik müsabaka 
imtihanına girmek için mutlaka 
lstanbula gelmek ve burada imti· 
han olmak zarureti yoktur. He .... 
kes bulunduğu yellCleki Liseye, 
Lise bulunmazsa Ortametebe, 
Maarif Müdllrlftğüne, Maarif Me
murluğuna müracaat etmelidir. 

* l'skişehir'de Nuri oglu Kemal B.e: 

Mademki yqmm tashih et~
siniz. Mektebe şimdilik namzet 
olarak kaydedilirsiniz. Birkaç gtın 
sonra da nüfus tezkerenizi veril"" 
liniz. 

* 
Yozgat L. Rıfat B.e: 
Uaeain ikinci defte •nıflan

mn imtihanlarım vermeniz llzım
dır. 9,10 nun imtihanlanm verir
seniz son ıınıfa girebilirsiniz. 

Ankara'da M. Sabri Beye: 
Konservatuvarda haftada mu

ayyen saatlerde der• vardır. Saz 
dersi ve nazari ders verilir. Ay· 
rıca musiki ilmine ait dersler de 
vardır. Devam mecburidir. Ted· 
risat muhtelittir. Neharidir. Ayda 
150 kuruş ücret alınır. Tedrisat 
teşrinievvlde başlar. Kayıt kabul 
için ilkmektep mezunu olmak 
lazımdır. Şan kısmı 6 senedir. 

Mektepçl 

Sütunda Hergün 
Yazan: Nad Sad•llal 

Ev Sahibesinin Tecessüsü! 
Yemekten sonra rahat kol· 

tuldara yayılmıt sipralanmızı 
tnttilrmllt, kahvelerimizi h&ptırde
terek çene çalıyorduk. Bir aralık 
aklıma ıeldi: 

- Ha, dedim, Adada, Hajice 
Nail Hanımefendiden bir mektup 
aldım, karımı ve beni on bet ıb 
için k6fkl1De davet ediyor, ıide
)'İm mi diye dllftbıDyordum. 

Dostumun Hatice Nail Hamm 
efendiyi benden ve kanmdan 
daha eskiden ve daha yakmdu 
tamchjım biliyordum. Bizimle az 
zamanda •mimileşiveren bu ka· 
dmm tabiati hakkında henllz 
kat'i bir fikir edinememiftim. 
Bwı bu suretle açarak dostqınu 
biraz söyletmek, biraz anlamak 
istiyordum. 

Necdet Kenan biraz düşihıdii, 
dudaklannda çok gültınç bir hl· 
diseyi habrlaımı iııaanlann tebes· 
snmn bnktlldn: 

- Git, eledi, hoı sohbet ve 
çok milkrim, ıen, tuh bir kadın· 
dır, hatta, ben arammn açıldı
ğına çok müteeuirim. 

- Aranızın• açıldı? 
- A, haberin yok mu? Tam 

iki buçuk aeıiedir yDz yDze gel
miyoruz. Hem bu bikiye meşhur
dur da. Eğer bilmiyonu anlata
yun. Hatta &yle bir vak'adır ki, 
atrenmen işine yarayabilir. 

* Doatum biten apruma taze-
ledi, kahvesinden bir yudum, ai
ıarumdan uzun birkaç nefea 
çekti Ye anlatmaya bqladı: 

- Efendim, iç yu enel, 
Hatice Hail Hanımdan timdi ADa 

pen mektubun etini aldım. BeDi 
Ye kanma on bet gtbı için k&f
klne davet ediyordu. Vaktim 
miisaitti. Zaten RSsiz bir muhitte 
biraz dinlenmiye, biraz kendimi 
dinlemiye ihtiyacun vardı. Daveti 
kabul ettim. Ve kanmla beraber 
kalktık gittik. 

Bizi çok büyük bir aevioçAe 
karşıladı, sonsuz bir ikram ve 
itibar gösterdi. Köşkünün kendi 
odasına bitişik olan en geniş, en 
açık, en aydınlık odasında bize 
\ertemiz yataklar hazırladı. 

T enbibli hizmetçiler etrafı· 
mızda pervane gibi dolqıyorlar, 
adeta hizmet etmiye doymuyor
lardı. 

Evin denize bakan genif ve 
sarmqakİarla bezenmiş balkonun
da her akfam buzlu içkiler, mil· 
tenevvi mezelerle milkemmel bir 
tofra kuruluyordu. içiyor, konu
fUYor, gGlüfl'yor, eğleniyorduk. 
K&tkte yangeldiğimizin baftumda 
bir alqam karımla odamıza çık
mlfbk. Ben 90J11Duyorclum. O, 
d6f6rdllğtl yDztlğt1ntl an yor. kar
yolanın, kanapelerin altlanna ba· 
kıyordu. Bir aralık: 

- A, Necdet, dedi, bak bu
rada ne var! 

Didann gösterdiği yerde bir 
delik ve delikte uf acık bir tele
fon mikrofonu vardı. 

Anladık ki çok mlltecessis 
olan ev sahibesi, bu vasıtayla 
misafirlerinin bütün konuştukla
nnı dinliyordu. 

Tecessüsün bu derecesini hay• 
retle karşıladık. Bu bir parça da 
ayapb. Dlifilndük ve ona bir 

oyunla mukabeleye karar verdik. 
Karanmw da yerine ıetirdik. 
Her alqam, ufacık mikrofonun 
önünde oturuyor, ev sahibesinin 
meziyetlerini (!) , ıtızelliğiui (1) , 
gençliiin! methede methede bi
tiremiyorduk. 

Bu hareket tesirini ,aaterclL 
Artık ev sahibetti bize daha m&k
rim, daha mDltefit, daha umlml 
davramyor, içki tofrumı daha 
mGkeUef hazırlabyor, kalaYaltı 
tepsisini daha mlltenevvi kabk
larla doldurtuyor, hizmetçileri 
hizmetimize daha itina ile kotmı· 
ya aeferber ediyordu. 

Sonr& bw kaqa bakqlan ve 
muamelesi de çok, amma çok de-
jişmişti. O kadarki, nihayet bir 
glin, hisaiyabm hallerile göster· 
miye kanamadı, beni tenha 
bir kaşede yakaladı... Ve illn1 
aşk etti. 

Aramızda bqlıyan muqakayı 
kanm, bir fena teudtlf netice
ainde bir hafta sonra sezdi. Fa .. 
kat •ezdiğini sezdirmedi. 

O günden ıonra ben, mtına
sebatımda daha çok ihtiyatlı dav
ranmaya bqladım. 

Fakat bu ihtiyat, llç ,On aon· 
ra, aramızdaki dargınhim tohu
munu atan hicliaenin wkuwaa 
mani olamadı. 

Bir •kpm ben Jemeie ka
nmdan ve Hatiçe Hanımdan ew
vel inmiftim. HazırlaDIDlf IOfra
mn yanı bqlnda bir koltup ya
lan""'' psete1erl tr..qbrarak 
bekliyordum. 

Birden kanmın yllbek perde
den çıkan leainl duydum. Kiminle 
konUfUyorda, ne olmqtu, neler 
.&yllyorclu, l,ıce duymıyor, tah
min ecfemiyorclam. ll•akla ye
rimden fırladım ve ... di....a.i 
d6rder dörder atlayarak odaya 
koıtum. Kapıyı açbğım zaman 
içerde kanmdan bqka kimse 
yoktu. Evet, kendi kandine; fakat, 
ufak mikrofonun &nünde, kal'fl• 
sanda ben varmııım gibi konu
fUyordu. Hem neler söylemiyor-
du yarabbim. Evet, H&tice Ha
mmın tutulur tarafım bırakmıyor, 
onun duyduğunu, dinlediğini bil
memezlikten gelerek, kadıncağı-
zın bir tarafına indirecek kadar 
ağır ithamlar saçıyordu. 

T abit icap eden hareketi der
hal yapbm, onu susturdum. Fakat 
olan olmuı, kınlan kınhmfb. Bu 
6yle mlithiş bir intikamdı ki, 
tesirleri meydana çıkmakta ıe
cikmiyecekti. 

Nitekim Hatiçe Hamm gece 
yemekte bize buz gibi bir aurat 
takındı, yanm aKUia ve zoraki 
bazı 16zler 16yfedikten IOllra, 

ertesi g6n bafka clavetHlerinin 
ıeleceklerini .ayledi: 

- Sizin pek bollaaacainm 
kimseler cleiiller am=e.. "Gel-
meyi apia yakan emri wald 
yaptılardı! dedi. 

Bize: 
- Zaten biz de yarm hareketi 

dtışiinliyordukl 6anekten batka 
söz kalmamlfb. 

Ve Hatice H. buau biliitiraz 
kabul etti. 

Dostum hikayesini bitirmişti: 
- işte böyle dostum dedi, git 

fakat odauda mikrofon bulundu
ğunu hesap ederek görllf, veka
rının yiizüğil filin kaybolursa, 
görmesi ihtimaline mani olmak 
için aramak zahmetini kendiq 
ihtiyar eti 
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BORSASI Gavur Mehmet fstanbul Üniversitesi Mü
ba yaat Komisyonundan: 26 -8-1933 

Paralar ( Satıt ) 
l{ar~ Yiirek Çetesi 

Tefrik• No. 02 kunıı •ura 

Givur Mehmet, Lônayı 
Görmiye Gidiyordu 

ı r.,.,uıs 

r ••lu 
IO fr. F•aan 
IO llr•t 
IO tr. Bel9lka 
IO trahal 
IO lr. inip• 
IO l•H 

683,00 
144$ 
1&9,00 
12!,-
111.00 
15.-

122,-
ıe.oo 

20 km .. 
1 tfU• A,.., 
1 peMt• 
1 Mark 
1 aloll 
IPeql 

10 ler 
IO dlaw 

122.,-
25,-
17,50 
~00 
14.00 
19,-
13,:ıO 

18,-

Tıp ve Hukuk Fakültelerinin işgal eyledikleri Beyazıtta kain ls
tanbul Üniversitesi binasına ve Veı:necilerde kain Fen ve Edebiyat 
fakültelerine ait Zeynep Hamm Binası ile yeni yapılmakta olu 
tqrih ve ensac bina&ına ve eczacı ve dişçi mekteplerine ve cağa
loğlunda bulunan kimyabane binasına ve mUştemilab ıaire kalori
fer ve sobalarının 1933 senei maliyesi zarfında ihtiyaçlan olan her 
nevi maden kok ve mangal kömürlerile odun kapalı zarf usulile 
milnakasaya konulmuştur. Fiatlar mutedil görUldüğü takdirde bir
likte veyahut tefrik olunarak ayn ayn ihale edilecektir. Bunların her 
biri için mevcut ıartname ve ihtiyaç 1.iatelerini görmek ve faılaca 
malumat almak istiyenlerin her gün öğleden ıonra Mübayaat Ko
misyonu kitabetine ve münakasaya iştirak için de "Yüzde yedi 
buçuk,, nisbetinde teminab muvakkatelerini bir gün evvel muhasebe 
veznesine yatırıldıktan sonra teminat makbuı.lannı teklif mektup
lan derununda olarak ihaleye müsadif olan 17 Eylül 1933 pazar 
günn saat 15 te İstanbul Üniversitesi binasında mübayaat komisyo
nu riyasetine müracaatları ilan olunur. "4367,, 

1 llerf• ~.- 1 ç.r'HMf -.-
- Kaybettin, Givur Mehmet, Artık LCin~yı 

Ebediyyen Kaybettin! .. L .. 4ra 
w ... JOfk 

Çekler 
884,00 Praı "·8775 C,6715 vı, ••• 4,41 

Gavur Mehmet, bu dUşUnce
J,. ri zihninden geçirerek evine gi
derken, yalnız bir nokta üstüncie 
durmak istemiyordı ki: o da, Ilı· 
naya karşı olan aşkı idi ... O, ilk 
günlerde, ancalt vazifesini kolay· 
laşhrmak için Uınamn aşkına 
sahte bir mukabele göstermişti. 
Fakat.. Gün geçtikçe bu sehbar 
İtalyan kadınının füsunkar gözleri 
karşısında büyülenmiş; bütün hia· 
leri Lünanın çılgın ve ateşli mu· 
habbetine kopmaz bir bağ ile 
düğümlenmişti ... Vaktile onuıı çe
lik gibi sert ve hissiı: bir kalbi 
vardı. Hayatın bin bir macerasın· 
da; onu bir hafta nihayet on 
günden faz.la oyahyabilen kadın, 
pek azdı. Hiçbir Jcadın kuvveti 
karşısında sarsılmaz ve mağlup 
olmazdı. Fakat şimdi?... Evine 
doğru yaklaştılcça kalbi gizli bir 
heyecanla çarpıyor; Lünayı biran
evvel görmek, onun ateşli nefe
sinden taşan hararetin lezzetini 
bir sani} e evvel tatabilmek için 
adımlarını sıklaşbnyordu. 

Daima yanında taşıdığı anahtar
la kapıyı açarak içeri girerken, el
leri titriyordu. Kapıyı kapadı. Ar
ka sını, kapı} a dayadı. Gözlerile 
merdivenin list baJına bakıyor .. 
Kapıl)ln açılıp kapandığını duy
ması lazım gelen Limanın, çılgın 
bir sevinçle merdivenden aşağıya 
koşmasını; onun aşk buhranlarile 
sinirleşen kollarının boynuna do
lanmasını bekliyordu. Fakat yu
kardan biç bir ses gelmiyor, biç 
bir hareket eseri hissedilmiyordu. 
Gavur Mebmedin gözleri, yavaş 
yavaş merdivenden aşağıya." son 
basamağın istinat ettiği genit 
mermer taşa kaydı. Burada, bir 
karış fasıla ile biri önde, diğeri 
de arkada duran bir çift kadın 
terliği vardı. 

Kalbi, hain bir kuvvetle burula 
burula seslendi: 

- Luna.. Liiunal .. 
Yukardan hafif ve yumuıak 

bir pıtırdı işitildi. Bembeyaz bir 
pamuk külçesini andıran bir kedi 
koşa koşa merdivenleri indi. Kuy
ruğunu titrete titrete kaldınp 

bacaklarına sürünerek biri tirşe, 
biri mavi gözlerini GAwr Meh
mede gösterdi. Nermin ve milhtez 
bir sesle: 

- Mırnavvv ... 
Dedi... O zaman Gavur Meh

met, bidenbire sıçradı. Merdiven
leri bir hamlede brmandı. Oda
dan odaya koprak, hayatında 
ilk defa sevdiği bu kadını yana 
yana aradı. Fakat onu bulamadı .• 
Lunadan kalan en aon eser; kon
aolun üzerinde, göze çarpacak 
auretto l:onulmuş bir kağıt par
çası idi. Gavur Mehmet, bu kağıt 
1 •• rça~mı aldı. Baktı. Okuması 

olmadığı için o, beş satır yazıdan 
hiç birşey anlamadı Fakat onun 
k ılbin" hitap eden manevi bir ses: 

- 'aybettin, Gavur Mehmet 
artık c u ebediyen kaybettin .. 

Diye bağırdı... O zaman he
men odaya, konsolun dibine çök
tü. dirseklerini dizine, başım 

avuçlarının içine dayadı. Elinden 
en ,sevdiği şeyi alınan bir çocuk 
gibi, hüngür hüngür ağlamıya 
başladı. 

lf 
Cinayet mahkemesi 91 Hırvat 

ve Karadağlı ile kuyumcu Bağ· 
dasar ve Arıaktan mürekkep 
beynelmilel kalpazanlık maznun
larını muhakeme ediyor ve bU
yfik bir dikkatle şahitleri dinli-
yordu. ( Arkası var ) 

................... ·-········································ 
==RADYO=: 

27 Ağustos Pazar 
lstanbul - 18 Grnmofon: Plak 

neşriyatı, 19 alaturka saz Müşerref 
H., Fmk 13., nrknda lnn, 20 alaturka 
saz Belkis H., 20.80 al turka saz tan
buri Hcfık B. ve arkadaşları, 21.SO 
~~nmofon: Plak neşriyatı, 22 Anadolu 
a1ansı, borea haberi, eaat ayarı. 

Anl<ara - 12.30 gramofon, 18 
salon orkestrnsı, 19 nlnturka saz, 20.15 
ajans haberleri. 

Varşova - 19 Hafif; musiki, 20.40 
fen saati, 2 l şarkı konseri, 2~ Lem
berg'den nakil, 23 dans havaları. 

Peıte - 18 Slllon orkestrası, 20.0.1 
radyo orkestrası, 21,30 ki.içük komedi 
son spor haberleri, daha sonra bir 
gazinodan nakil. 

Palermo - 10.0:3 Gramofon, 21.20 
haber, spor, gramofon, 21.45 senfoni. 

Münib - 19.2:1 'en komedi, 21 
akşam konseri. 

Viyana - l!.l.i>5 Piyano konseri, 
20.45 konferans, komedi. 

Prag - 19 Almanca konft>rans, 
sonra muı;ikili komedi, 20.05 Oatra
vn "dan nakil. 21.10 şarkı konseri, 
22.:lO gramofon. 

Bükreş - 19.ı;, Konıer,. 20.20 
~arkı .konseri, 20.40 Radyo Üniversi
tesi, 21 Şuflori isminde bir operet. 

28 Ağustos Pazartesi 
Varşova - 19.35 Madam Olga'nın 

eaıkı konseri' 20.40 müsahabe, 21 ope
ret, 23 dans havalan, 28.25 spor ha
berleri, dans. 

Pette - 19.40 Cella konseri, 21 
Viyana'dan nakıl, 22.05 akşam haber• 
leri, 22 50 konser. 

Palcrmo - 19.05 Gramofon, 19 
ç-0cuk eğlenceleri, 21.20 gramofon, 
21 45 ıalon orkestrası. 

Münib - 20 Ilamburg'dan naklen 
komedi, 21.20 .. Türenberg'den nakil 
opera. 

Prar - 19.25 Almanca kısım, 

21.45 keman kon!eri, 22.10 musiki 
hocalannın konscn. 

Bükret - 20 Müııahabe, 2Q,20 
halk konseri, 21 salon orkestrası, 21.15 
Herf ensola, 

Bre.Jau - 19,30 Müsahabe, 20 
Hamburg'dan nakıl, 21 Sezar opere
tinden parçalar, 22.10 konser. 

Parl• 12,0G Madrlt ı,67 

Kllano 8,92125 Berll:a J,9737~ 

lhUlınl 8,3815 Var,ova c,2075 
Atlaa 13,80 Peıte 3,63875 
Ceneyra 2,4~ BOkre1 sı.ı~ 

lıofı• Cl6,895 Bolıral 14.9175 
Aıaıt•rclam 1,1691 llNa:Ofl 1073,Z 

Hl••• 8enatlerl 

Ltrn 
'e aıık.(Nama) - 9,!IO 

• (HAmllıı) 91!\0 
• (MileH a) 116,-

0ama:ıh liaalc. S5,
le lnlk • ~19] 
flrbtl Ha7rl7e 15,00 
Haliç 0.QO 
A11adola ff60V. 25110 

• •Aıt.0 P.•~ 

J.,1ra 
Aaade1u '6 IOO'Y. 37,50 
Şerk D. Y. •40,'JJ 
lat. Tram••1 48,50 
CakUd&r u 11,00 
'1 erkoe 27,~ıl 

Hayagaıl 

"'lefoıı 
Bo.ınorıU 

17.-
13,oJ 
~25 

Eeham ve TehvllAI 

J,Jra -1953 tkramtyell 95 ,00 
lıtlkraı:ı 

fat'kraıı Dahili 9710() 

lJUJUhU Mu. 5"1,09 
batdal tertip 1 9,23 

• il u ıı.1s 

BORSA 

Ret\ 
Tramvay 
Rıhtım 

01111ll-'Aı ... 
Teri.• 
l:.lelctrfk 

HARiCi 

1 ... lra 
3,60 
4,91 

18,00 
no,-
41,.111 . -.-

Tahvilat - MeakOklt 
J ... ira ı.ıra 

ftlrll Alts• 822,CO 
ı.. . 10,55 

''· il 8,53 
llıı• • ıo.~ 
Mecıld'.J• 37,00 
baıık.ıot (Oe. B.) ~ 

Kalın betlblr.11' altuı 

\ ~Uaıb..nycıtı 4ti,~ 
,~, '6,2J 
'"-muı •tı,2.:S 

-------~ 

-ıR ... ,I ~7151> 
(Vallt• .U,l.i 

ince beılblrlll& al ıQ 

(CUmh11rıye: ı 4;,,~J 

lH•.n•ll •·&a.& ... 11,JJ 

lR•t•lı • 4u,.>J 
l Va.ılll • 47,.ıO 
~•UIU' ı<t.Fo. 1888 163'~ 

" •• ~ 93eJV 
• • ,, uıu "h:>O 

(•) Y ıldu lfaretlllıtr 
1Grmemlft1r. 

buııUu muamele 

Matbuat Cemıycti tarafından 
tertip edilen 
1933 

MATBUAT 

ALMANACI 
çıkb. Her kitapçıda bulunur. 

~--- Fiab 1 liradır . ..._ __ ,, 

19 tanbul A•llr• Mahkeme•I 
OçUncU Hukuk .D•lrealnden: Ha
lit efendinin Hüsnıye hanını aleyhine 
açtığı tescili talak davasının tahlı::ikab 
bilikmal evrakı dava heyeti müçtemi
aya tevdi kılınmıt ve mahkeme günü 
olarak 23/9/938 cumartesi eaat 14 te 
tayin edilmiştir gelmedıği takdirde gı
yaben devam olunacıığı ilan olunur. 

Dr A. KUTİEL 
Raraköy Topçular caddeeı No33 

' (5936) 

Zonguldak Ticaret ve 
Sanayi Odasından: 

Meşrutiyet mahallesinde Zonguldan Ticaret Odası binasım tev
si ve ikmaJ etmek üzere inşası mukarrer olan ve 3558 lira 31 ku
ruş bedeli keşifli Uçüncü kabnın inşası Eylfılün 9 uncu Cumartesi 
günü ihalesi icra edilmek üzere 20/8/933 tarihinden itibaren yirmi 
gün müddetle kapalı zarf usulile münakasaya konulmuştur. Plan 
keşifname ve şartnameyi görmek istiyenlerin Zonguldak Ticaret 
Odııtıına müracaatları lüzumu ilan olunur. 

İnhisarlar Umum Müdürlüğünden: 
Meşe odu:ıu Mangal kömürü 
670 Çeki 
480 
205 

" 

" 

28550 
19400 
10250 

kilo İstanbul 
,, Beyoğlu 

,, Üsküdar 
Muhtelif depolara teslim edilmek üz.ere nevi ve mıktarları 

yukarıda yanlı Meşe odunu ile Mangal KömUrU semt semt pazar
lıkla satın alınacaktır. Taliplerin şartnameleri, gördükten sonra 
paı:arlığa iştirak ebnek üzere % 7,5 teminatlarını hamilen 11/9/933 
pazartesi günü saat 15 te Galatada Alım Satım komisyonuna 
mfiracaatları. "4312,, 

Gümrük Muhafaza 
mandanlığı İstanbul 
Komisyonundan: 

Umum Ku
Satın Alma 

1 - İstanbul Gümrüklerinin Elektrik tesisabnın tamiri açik müna
kasaya konulmuştur. 

2 - Münakasa Gümrük Muhafaza Umum Kumandanlığı Sabo 
Alma Komisyonunda yapılacaktır. Münakaza 719/933 tarihine 
rastlayan Perşembe günU saat 14 tedir. 

3 - Taliplerin bu gibi tesisab evvelce yapmış ve Ticaret Odala
rının birinde mukayyet bulunmuş oldukları ve yahul bu işte 
ıalihiyeti fenniyeyi haiz Mühendis istihdam edeceklerini 
Noterlikce musaddak vesaikle isbat etmeleri lizımdır. 

Bu Şeraiti haiz isteklilerin iğreti güvenmelerile belli saatten 
evvet komisyona gelmeleri: 

4 - Şartname ve Proje1er komisyonda her gün görülebilr. "4086,, 

Devlet Matbaası Müdürlüğünden: 
Matbaa ambarlarında mevcut Arap harfli kitap ve mecmua

lar 7 Eylul 933 Perşembe günü saat 1 O da kilo ile aleni müzaye
de suretile sablacaktır. Taliplerin kitapları görmek ve şartnamesini 
almak üzere hergün ve müı:ayedeye iştirak içfo de mezkiir günde 
Matbaa idare Komisyonuna milracaatları ilin olunur. "4172., 

Istanbul Ziraat Bankasından: 
Sıra Semti Mahallesi 
No. 

630 Feriköy Birinci kısım 

631 Tarabya Tarabya 

632 Burgazadası Bur gaz 

633 Burgazadası " 634 " " 
635 Heybeliadası Yalı 

Sokağı 

Kuyulu bağ önü 
Baltacı 
Karakol 
Yenisokak 
Hacı palaı 

Han 

Cinsi 

Abpp iki hane 
Bostan ahır kigir 
Ahpp hane 

Hissesi 

1110 
bina 2/3 

891240 
Tamaml 
1/3 

Emlik 
No. 

00-62 
5-7 
15 
33 mükerre 

Hisseye göre mu· 
hammen kıymet 

200 T. L 
5000 
445 

3000 
" 
" 

23 tapu No. sı 500 
,, 
.. 

29 belediye kapı No.sı 
" 1/10 19 120 

552 " " " " 2/18 22-24 165 
449 Balat Hacı lsa Mahkemealtı Kargir dükkan Tamamı 18 600 

" 
" .. 
" 636 Beyazit Divanyolu Molla Fenari Beyazıt tramvay caddesi ,, 5/8 68 • 938 

dd . alı d"kk" 1/2 18 18 637 y eniköy Ayanikola Köy başı ca esı Ahşap y ve u an 7- 9 2250 " 
Yüzde yedi buçuk pey akçesile ihale bedelleri nakten veya gayrimübadil bonosile ödenmek üzere yukarıda evsafı yazılı gayrimen

k:ı~ler açık arttırml suretile satışa çıkarılmıştır. Kat'i ihaleleri 28/8/033 pazaı:e~i günü saat on beştedir. Şartname bankamız kapısı~ 
asılm)ştır. Senei haliye vergisile belediye resimleri müşteriye aittir. Müzayedeye iştırak edecekler müzayede aünü saat 14,5 şe kadar pey 
akçelerini yatırmaları lazımdır. "3957., 
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• 
lstanbul ve Trakya Şeker Fabrikaları Türk Anonim Şirketinden: 
Fabrikamızda çıkaralmata baılanan yeni •ene maha'ulü toz ve ke•me ıekerler 29 Temmuz tarihinden itibaren bin kilodan az 
olmamak üzere her istiyene aahlmaktadır. Fiatlanmız eıkiai gibidir. Yani ııtanbul'da Sirkeci istasyonunda veya depolarımızda araba 

::!ıim !'::~C:: Kristal Toz Şekerin Kilosu 36, 75 Sandıkta Küp Şekerin Kilosu 39,50 Kurusıur. 
Ancak en az bet vagon 9ekerl birden alanlara vagon baıına bet lira indirilir. lıtanbul haricindeki yerlerden yapılacak 
siJ>ariıler bedelin rUzde yirmisi pqin ve üst tarafı hamule senedi mukabilinde ödenmek üzere derhal gönderilir. 
l1epodan itibaren bütün masraflar ve mea'uliyet müıteriye aittir. Gönderilecek mal ıirket tarafından mqteri heaabına 
sigorta ıttlrilir. Slpariı bedelinin tamamını g6nderenler için sigorta ihtiyari oldutu gibi ea az bet vagon ıiparif 
ederek bedelinin tamamını peıin ödeyenler vagon baflna bet lira tenzilattan istifade ederler. 

Adrea: /stanbul' da Balıçekapıda Dördüncü Vakıf Han. Na. 40 • 30 
Telgraf adresi ı iıtaalJal, Şeker Telefon No. 24470. 

Brezilya Kahvesi 
TüRK ANONiM SiRKETiNOEN ı • 
Şirketimiz esas mukavelenamesinin 48 ve 49 uncu maddeleri 

mucibince Meclili idarece verilen karara tevfikan Şirket hiuedaran 
heyeti umumiyesinin 16 Eyliil 933 tarihine mOsadil Cumartesi gtl
ntl saat 14 te Şirketin l.tanbul'da Bahçekapı'da DörCIOncü Vakıf 
Hanındaki merkezinde fevkalide surette içtimaı mukarrerdir. Ruz· 
namei mlizakerat zirde ghterilmiftir: 

Bizzat hazır bulunmıyacak b.iuedarlar kendilerini şeraiti kanu· 
niyeyi cami ve bir nlimuneai ıirket merkezinde emirlerine amade 
bir selihiyetnameyi haiz olarak diğer hissedarlar arasından intihap 
edecekleri vekilleri ile temal ettirebilirler. Her nevi şirketler vesair 
tahsiyeti maneviyeler Ye ldlçlllder ve bilcümle kasırlar kanunu mil· 
messilleri veya bunlann vekilleri tarafından temsil olunurlar. 

Yirmi hisse bir reye hak verdiğinden asaleten ve vekileten 
bu mıktarda hisseyi temsil eden hissedarlar heyeti umumiyeye 
iıtirak edebilir. 

Hiuedarlann veya mllmeuillerinin hiue aenedi muvakkatlarile 
milmeuil sıfatlanm miiapit veaaiki içtima gibılhıden en az bir hafta 
enet Tirkiye it Banka11na bir makbuz mukabilinde telllim etm~ 
lerini rica ederiz efendim. Mecll•I idare 

RUZNAME 
1 -Mecliıi idare azasına .... mukavelcnamefltn 38 inci maddesinde 

tadat edilen izin ve aelihiyetlerin verilmesi. 
2 - Şirketin tesia muraflannm tetkik ve tudiki. 
3 - Meclisi idare reia ve ualanmn halda lauzurlanDlll teapiti. 
4 -1933 aenei hesabiyMi içla intihap olunan murakibe verilecek 

llcretin tayini. (6728) 

Karaciğer· Mide· Banaak, T q, Kum butalıldannm kat'ı tedaYiai için 

TUZLA iÇMELERi 
En •on konforlu reni otel • pan•lron • lokanta · plAi 

HerrOn Kôprüden saat 6 30, 7.35, 8,20, 10, 11, 13.lS, 15.10 da 
Haydarpaşaya giden vapurların trenleri ve Cumaları ilaveten sabah 

vapurunun treni l~rn• membalanna kadar gider gelirler. 

Nltant.tında • Tramvar ve Şakaylk c•ddelerlnd• 

ı L 1 y L ı ı Şişli Terakki Lisesi l lllllDI ı 
65 ıene en el Selinikte teıiı ve 1919 da İltanbula nakledilmit, Türkiyenin en eski hmmt mektebidir. 

Resmt liselere muadeleti w maameldlının dizıiinlii,. lltuUI/~ rnuatldafdır. 
KIZ ve ERKEK TALEBE için yanyana ve ıenif bahçeli iki binada AYRI LEYLi TEŞKILA TI 

ANA • iLK • ORTA • LiSE Sınıfları 

FRANSIZCA - ALMANCA - INGILIZCE kurslan Yardır. 
48 kişilik bir Maarif encümeninin nezaret ve himayesine mazhardır. Mektep her gün saat t0.t7 araaında açıktır. 

Kayit j~lerirıe Cumarl••i, Pa%arttt•i o. ÇarıamH 1 1 
günleri bakılır. - IBBIB -

Telefon : 42517 

TC!JO.KiYE 

llRAAT 
BANKASı 

~ ................................... (5668) 

1 DAVID MOTOl·A 
S.•oflu'11da lstılddl cadtl•sintlc "Elltamra,, 
.ı ... ..., luarııaııul• Mlll Antııoa iline• 
allı""'- 329 ,..,,..,..ıı ••nl "#Ilı ıömlelı 
mala••••• ıör ... l•lnl iı,,,..ııı 111lıl•rileri1t
tlelf rie11 -.... 

TA vtL ZADE VAPURLARI 

lzmir Postası 

,.., S ~p~ro Db~ T 
t' AZARTESI 18 de Sirkeciden 
hareketle Gelibolu, Çanakkale 
ve lzmire azimet ve Çanakka
leye uğnyarak avdet edecektir. 
Yolcu bileti vapurda da verilir. 
Adres: Yemi te Tawllzade Mu• 
.. ,. biraderler. Telefon : 2.2210 

Bahçe-Birahane 

NOVOJNI 
Beyoğlunun en güzel yeri 

Bira Z O Kuruş 
En iyi yemekler 
Her nevi rakı mezelerle 

Her aktam Muzlk 

~ ............... (87")---- PETROL NiZAM 
Saçlan kunetlen· 
dirir. Dökülmesi-

Son Po•t. M8tbaa• 

51aWbi: Ali Ekree 

Nl:friyat MGcllrlı Hdl 1.1111 

ni keser. Kepek• 
leri llcllrlr. Bap 
temizler. Giinde 
bir defa fribiyoa ' , . .,.... --


