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• 
Eski ittifaklar Diriliyor Mu? 
M. (Heryo) yu Takiben Fransanın Hava Nazırı Da Moskovaya Gidiyor -
Almanlar Fransa - Rusya lttif akının ih-
yası Mümkün Olamıyacağı Kanaatinde 

-
Paris 27 - Sabık Başvekil 

M. Heryo bugün Odesaya varmıt 
ve Hariciye komiscrliji milmessi
li tarafından istikbal edilmif tir· 
M. Heryo Odesada beyanatta 
bulunarak, Sovyet Rusyanın umu
mi kültür, ziraat ye sanayi saha
lannda elde ettiği terakkıyab ya• 
kmdan görmek niyetinde oldu· 
j'u~u söylemiftir. M. Heryo ıey
yahatinin sulha ve iki memlekete 
faydalı olacağım Umit ettiğini 

ilive etmiştir. M. Heryo ayın 
onuna kadar moskovada kalacak· 

tır. M. Heryo Kiy~f' e hareket 
etoıittir. 

Paris 27 - Hava Nazın M. 
Ko Eylülün sekizinde tayyare ile 
Moskovaya gidecektir. Hava Na• 
zmnın filosu üç tayyareden mü
rekkep olacaktır. Seyahat bir 
ıün devam edecek ve ayın doku
zunda bava nazırı Moskovada 
bulunacaktır. 

Uzun mesafe rekorunu kıran 
Fransız tayyarecileri Rossi ve 
Kodos da bir hamlede Moskovaya 
uçacaklardır. 

Berlin 27 (Auıusi) - M. Her-
yonun Moskovada bulunduğu 

bir anda Fransız Hava nazırının da 
Moıkovaya gitmesi burada endip 

ile karplanmııbr. M. Heryo'nun 
ve Fransız Hava nazırının Mos
kova'da yapacakları temaslara, 
ve elde edecekleri neticelere 
aiyast mabafilde sabırsızlıkla inti
zar edilmektedir. Maamafih Ber
lin gazeteleri Fransanın son za· 
manlarda aarfettiği gayrete rağ-

men Fransa - Rusya dostJupnun 
ihyua maddeten mtlmldln olamı• 
yacağa kanaatini ileriye sllrmekte, 
bununla beraber M. ( Heryo ) nun 
( Sofya ) da ( lataabal ) da ( An
kara ) da ve ( Rusya t da yapbğı 
temastan yakınc:lu takip etmek
tedirler. 

Blr•z Bekleylnlz, Bol Suy• K•YUf8C•k•nız 1 

lıtanbul, yaıın bu sıcak aiinleriade ıuıuzlukta11 mustariptir. Terkoa 
mualutunu açuıız, içinden tek damla irile lZIMlt eanıD aılulu ka .. bqm
dald fet .. ,. müraeaat eder•la, fakat u ......... uterak açalı baralmflmz 
terk• ma .... j'uadaa Ayan pnldad.,._ı lfltlr•labı ~ldk 

Terkoı ıuyu nBbete konmuıtur, muayyen aaatlerde muayyen Hmtlere 
datılmaktadır. Bunun ıebebi de Belediyenin Terkoı auyunu çotaltmak için 
yeni teaiut yapmakla meffUI olmasıdar. Reamimize bakınız Şehzadebaıı 
cfvanna yeni boruJann dôfenmekte oldutunu WÖrüHÜDÜZ, Şu halde biraz 
bekleyiniz, bol suya kavuıacak11nız. 

DUn Denizde Bir Motor Devrlldl Rusgadan Şark 
Vilayetlerimize 
Muhacir Geldi 

Erciş, (Hususi) - Rusyadan 
kasabamıza 19 ha~elik muhacir 
gelmiştir. Bunlar hükümete müra
caatla Erciıte iskan edilmelerini 
istemişler ve daha SOO hanelik 
muhacir gelmekte olduğunu bil

Foll llerj•rtl• bir MM• 

Dünya Neler Okuyor? 

Bu Sene Fransada En 
Çok Satılan Kitap - -

Herkesin Önünde Yarı Çıplak Danse-
den Kız Hayatını Anlatıyor 

Bu sene Pariste en çok sab- isminde mcthur Folie Berger mu-
lan kitap " bir çıplak dansöz ,, zik holinde numara yapan çıplak 
romanıdır. Eser, Kolett Andriı ( Devamı 3 üncü aayfamıada ) 

Otuz Saat Kuyu İçinde 

Bir Kadın Üvey Çocuğunu 
Öldürmek istedi 

Urfa, (Hususi) - Burada feci bir vak'a olmuı, dokuz yqla
rında bir kız çocuğu üvey valdesi taraftndan yüz metre derinliğinde 
bir kuyuya atılarak öldürülmek ittenilmiştir. Kuyu ıuız bir yerde 
olduğundan çocuğun feryatlarını kimse ititmemiştir. Fakat bir müd-
det sonra, muhafua alayından Abdülhak lıhami Efendi ile liç ar
kadaşı devriye gezerken kuyudaki iniltileri iıitmitlerdir. Bunun 
üzerine o civarda Mehmet isminde bir genç bulunmuı ve iple kuyuya 
indirilerek kızcağız kurtarılmıtbr. 

Çoçuk ifadesinde o civarda tezek toplarken üvey annesinin: 
Gel kızım, seni yıkayayım diyerek kuyuya getirdiğini ve 

sonra da birdenbire başaşağı içine attığını ve otuz saat kuyuda kal· 
dığını söylemiştir. Çocuğun kurtanldığını haber alan üvey ana Ur
fanm Paşabağlanna firar etmit isede arqbrmalar neticeainde _plen· 
diği yerde bulunmuş, adliyeye teslim edilmiftir. Hidi.e Urfada 
nefretle karşılanmııbr. Bu kadının kızını niçin .kuyuya atbğı hanftz 
öğrenilememiştir. 

dirmiılerdir. 

r '\Kurtuluş Savaşının Yıldönümünde •• 
1 

Dly•rabeklrde CUrmUm•t· 

Dla Suadiye'de 8 hanım yüzücG araauada huauıi mahi1ette bir yüzme 
müauabakaa yapılmıf, neticede Leyli Hanım blrinclliti, matmazel Eva 
ikinellltl, Cavidan Hanım da GçGneGIGtG almıılarcbr. 

V anılar yapılarken çok feci bir h&di .. vukuuna da ramak kalm14tır. 
içlade 21 kiti bulunan hakem heyetinin mot&ii hirclenbire devrilmlt ve 
bepai denize dlSkülmGfler, fakat o ııtada etrafta fazla kayık bulundutu 
için bepıi kurtarılmıılardır. 

Tehlikeli Kann Müşterileri Azalmıyor 

Gümrük KaÇakçıları Y ~
niden Faaliyet Sahasında 

Dün Şehrin Beş Muhtelif Yerinde 
Cürmümeşhut Zabıtları Tutuldu 
İstanbulda ve civarında hemen 

:~~~n yapılmakta olduğunu işit· 
gtmız kaçakçılık vakalan son 

iki . hafta içinde bir siıkiuı dev
resıne girer gibi görünmüştü, 
fakat tekrar canlandı ve şehrin 
muhtelif mıntakalannda beı tane 

1 
ciirmü meşhut zapb tutuldu. Vak-

ıa. a 1 b rar birer •avalım: 

1 - Memurlar, piyasada bir 
saatçi namına memlekete hariç· 
ten kaçak saat sokulduğunu 
öğrenmişler ve derhal tahkikata 
başlamışlardır. Tahkikat netice-
sinde Sirkeci vagon muayene me· 
murlannda Musa oğlu Arifle 
Eminönü hanında saatçi Marko 

( Devamı 9 uncu ıayfada ) 

hut hallnd• bir kalp•z•n 28 A v usto t D .. 0 1 k~~pany••• yakalandı tef- g s a uşmanı 
~t dörduncu .. ,..mızd• Gerisi Kesilmişti 

Bolu' da iki 
Defa Zelzele 
Oldu 

Bolu, 27 ( Hususi ) - Bugiln 
biri saat 4,S ta, diğeri de 8,5 ta 
olmak llzere iki defa tiddetli 
zelzele oldu, bereket verain ha
sar yoktur. 

İşimiz Artık 
Dua Etmige 
Kaldı 

Şikago, 27 ( A. A) - BUtUn 
dünyanın yüzden fazla din ve 
felsefe mümessilleri] Şikagoda 
toplanarak şu dünyanın fenahk· 
larma karşı manevi kurtuJuı ça· 
releri arıyacaklardır. 

Dumlupınara Ve İzmire Gidemiyecek 
Şimal Dağlarında Perişan Dolaşacakb 

28 apstos922 .. 
Büynk taarruz 
bütlln cepheler
de devam ediyor 
ve her adımda 
kahraman Meh
metçiğin zafe
rile neticeleniyor. 
Mürettep sil•arİ 
fırkam1z 28 A· 
ğustos sabahı er
kenden düşman 
içerilerine saldJ. 
rarak Dökeri ele 
geçiriyor ve hiç 
durmadan Altın• 
taı istikametinde ilerliyor. Geceyi 
Gazlıgöl deresi şarkındaki sırt
larda geçir"'.ıı 61 inci fırka ile 
6 ıncı kolordumuz da aavletlerine 

tekrar "Je ilk hamlede 
lhsaniye - Gazlıgöl hattına yetişti 
ve bu hattı tuttu. İkinci kolor-

( 0.Y... 8 iaci aarfada ) 
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(Halkı~ Se5i] 
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Türk- Yunan 
Dostluğu 

Yunan Başvekili M. Çaldarie 
yakında Ankara'yı ziyaret ede
cek. Bu haamta Jıa)kımız di
yor ki: 

• Yollann Sesi " ..mbl Muallim 
Mahmut Fazıl Bey: 

- v.n.a ye Tlrk mWeti zaten 
kOlafU olmaJan dola11aile doatlaldan 
hem lktıaadi, hem de ticari menfaat. 
leria doprduta bir zarurettir. 8a iki 
komtu millet ancak dolt oldaqa 
mea'ut •• mGreffeh yqayacaldarchr. .. 

Şehremini, tramvay caddesinde Mu
allim A. B. 

- Bu mesele tarihen de ehemmi
yetlidir •• Çilnlril o yapraklan kanfbr• 
dıtımız zaman en ziyade bu iki de•· 
letin doat •eçi.omek Al'Ul'etinde bu
luoduklanm fBrilrib. Tarihin seyrine 
bakılacak oruna Türk Ye YUDaD 
doatlupnuo göatereceji batldık ken
di kendine tevazzuh etmit olur. 

• Küçiikayasofya medrese sokağı 8 
No. da Hasan BeJrettin Bey. 

- Bu mesele hakkmda benim 
fikrim ıudur : 

Ticari ve iktuadi münaaebetler, 
evvela komşu memleket dostluklarile 
başlar. Bu, ğenişleye genişleye bey-
ıelnıileliyet kesbetmekle inkişaf eder. 
En yakın ve sınırlan bir olan komşu 
Yunanistanla Türkiyenin yaklaşmasını 
ÜdıNdi ve hatta içtimai prtlu em
reder ••• 

Bu itibarla ayni ihtiyaçler duyul
muş ve bu dostluk ebedileımifhr. 

24 ,,.';aatin 
Hadiseleri 

' 
Ekmekçi Mevlfıt ve arkadaşı 

Mehmet, Fener'de evlerine git· 
melde ohan Gtilüzar Ye kızı Bedia 
Hanımlara taarnn ettiklerinden 
yakalanmışlardır. 

.tf. Koska' da oturan Necip 
Efendi, oğlu ve karısı bir kira 
yüzünden kahveci Necip Efendi 
ile ailesini fena halde dövdükle
rinden yakalanmışlardır. 

Jf- Fener kiliselerinin birinde 
rahip F oti Y.orgiyadis zabıtaya 
müracaatla ayni kilise rahiplerin
den Yüsefidiı tarafıodaıt dövül
düğünü iddia etmiştir. 

Jf Ali isminde bir rençber, 
Nişantaşında yeni yapılmakta · olan 
bir aparbmandan düşerek ağır 
surette yaralanmıştır. 

Camilerin Tasnifi Bitmedi 
Bir mtıddet evvel camilerin 

tasnif edilerek bir kısmının ipka 
edileceği ve diğerlerinden her
hangi bir suretle istifade oluna· 
cağı hakkında bir karar vardı. 
Henüz tetkikat nihayet bulma
mıştır. 

ltİayan Seyyahları Geliyor 
Bugün ıebrimize (1500) ltal

yan seyyahı gelecek, bir mftddet 
tehrimizde kaldı\rtan sonra Su
riyeye hareket edecektir . 
• • 

SON POSTA 
12 A t 

BİLi BAB L 

Bir Meclisi idare Azası 
Kazanç Vergisi Vermemek • • 

ıçın 

Muvazaalı Bir iş Yapmış 
Son teaeler zarfında memleketimizde koopera

tifciliğin tamim •e tetvik edilcliti malfnndor. Hatta 
kooperatiflerin teşekktillerioi kolayla,tırmak için 
te'm ve tefkil muraflannı bile asgari hadde in
dirmek mevzuubahis olmaktadir.Bu meyanda koo
peratifler kazanç vergisinden muaf tutulmuşlardır. 
Bazı kimeelerin bu muafiyeti suiistimal ettikleri 
~enilmektedir. 

lstanbul civarmda teıekk&l etmif bir kooperatr 
fin idare meclisine seçilmiş olan bir zat kendi· na

ltalyan Güreşçileri 

6 Eyliilde .Şehrimiz
de Bulunacaklar 

ltalyan gtireşçileri 6 Eylülde 
tehrimizde . bulunacaldardır. Gü
reşçiler ilk maçlannı 8 Eylülde 
yapacaklardır. 

Türk ve İtalyan güreşçileri üç 
defa karşılaşacakbr. Verilen ma
lumata göre Türkiye şimdiye ka
dar bundan kuvvetli takım gör· 
memiştir. Gelecek güreşçilerin 
içinde Olimpiyat ve Avrupa ikin· 
cileri vardır. Takım bütün ltalya
dan seçilmit bir muhtelittir ve 
hepsi kalyan f81Dpİyonlandır. 

Üniversite 
Kadrosu Bitti 

Di1iı Üniversite islahat komi-
•. tesinde muhtcrıf fakiilte reisleri 

ile Profesör Malş proğram pro
jesi hakkındaki fikirlerini söyle
mişlerdir. 

Üniveraitedcki bazı münhal 
profesörlüklerle, muallimlikler 
kadrosu yapılmıştır. Refik Bey 
kadro üzerinde tetkikat yapmak
tadır. Bu tetkikabn bugün bit
mesi ve kadronun tasdik edilerek 
alAkadarlara • bildirilmesi çok 
muhtemeldir. 

GaripBir Esrar Sabcısı Yakalandı 
Zabıta bir müddettanberi Vi

tali isminde esrarengiz bir adamın 
takibi ile meşgul bulunmakta iken 
nebayet kendisini, cürmümeşhut 
halinde yakabyarak, adliyeye tes-
lim etmift:ir. 

Bu adam, ötedenberi elinde, 
ekmek parçaları görünen bir men
dille Galatanın en kuytu ve pis 
kahvelerine girip çıkmakta ve 
calibi şüphe hareketlerile zabı
tanın nazan dikkatini celhetmekte 
idi. Nchayet evvelki gün elinde 
ekmek kınnblarile dolu bir men· 
dı1i hamilen Galata kahvelerine 
giren Vitali, zabıta tarafından ani 
surette basbnlmış ve mendilinde 
340 dirhem esrar olduğu görül· 

müşttir. 

Qmına kazançh bir İf yapmış, vergi vermemek için 
de muameleyi kooperatif namına mal etmişıir. Fa
kat mesele duyulduğundan derhal tahkikat başla
mış ve bu şekilde muvazaalı muamelelere bilhassa 
dikkat edilmesi ·ve bunların kazanç vergisinden 
kaçmalarına meydan verilmemesi takarrür etmittir. 

Nazım Hikmet 
l'tf ahkiim Oldu 
Şair Bir Buçuk Sene 

Hapis Yatacak 
" Gece gelen telgraf ,, isimli 

şiir kitabile Serasker Rıza Paşa· 
nın oğlu Süreyya Paşa aleyhinde 
tahkiramiz neşriyatta bulunmak 
suçile muhakemesi yapılan şair 
Nizım Hikmet Beyin muhakemesi 
dlin nihayet bulmuştur. 

Heyeti hakimenin kararile Na
zu~ Hikmet Bey ceza kanununun 
480 inci maddesinin 2 inci flkrası 
mucibince 1 sene hapse, 200 lira 
ağır para cezasına ve Süreyya 
Paşaya da (500) lira tauninat ver
miye mahkum edilmiştir. 

Komünistlik cürmile de evvel
ce 6 ay hapse mahküm olan Na
zım Hikmet Hey bu suretle bir 
buçuk sene hapis yatacakbr. 

Maliye T eşkilah 
Yeni maliye teşkilatı dolayı

sile vilayet muhasebeciliğine 
Vahit Bey tayin edilmiştir. Mu
hasebe kadrosu 26 ya iblağ edil
miştir. Yeni teşkilatla Anadoln
dan 36 malmüdürü ile 100 kadar 
yüksek mektep mezunu alın
mıştır. 

.. Kadroların kafi şekli iki gillı 
•onra anlaşılacaktır. 

Boğuldu fl~u? Haber Yok 
Kumkapıda kahvecilik eden 

Esadullah Ef. isminde biri, bir
kaç gün evvel gezmek üzere bir 
sandal kiralamış ve denize açıla· 
rak bir daha geri dönmemiştir. 

Yapılan bütün taharriyata 
rağmen Esadullah Ef. buluna
mamıştır. 

Bir Hırsızm MahkOmiyeti 
İsmail Hakla B. ve Hüsniye 

Hammm evine girerek eşya ça
larken yakalanan Nafün muha
kemesi bitmif, bir sene bir ay 
hapse mahkum olmuftur. 

Ekmek Ucuzlayacak 

Bol Miktarda Buğ
day Geliyor 

Bu sene buğday mahsuUl çok 
iyidir. Anadoludan mebzul mik
tarda buğday gelmektedir. Ekmek 
fiatleri kırk para kadar ucuzlıya· 
cakhr. 

Cumhuriyet Pullan 
Cümhuriyet bayramının onun

cu yıldönümü mfü:uebetile ıeh· 
rımız Damga matbaası yeni 
"Cümhuriyet" pullarının tab'ı ile 
mqgul bulunmaktacL.r. Yeni pul
lar S milyan tane basdacakbr. 

Romanya - Tür
kiye Ticareti 

Romanya ile Türkiye arasında· 
ki ticaret müuasebatımn inkişa
fına çalışıldığını dün yazmıştık. 
Bu sahada tacirlerimize şunları 

habrlabyoruz: 
Romanyamn kontenjan liste

sinde 416 kalem efYa vardır. Bu 
eşya üzerinden idhalat yapmak 
isteyenler, Bükreşt@ Romen Sanayi 
ve Ticaret Nezaretine müracaat 
ederek ithalat ruhsatnamesi ala
caklardır. Bu ruhsatname ııisbi 
bir tarifeye tabidir. Yani qyan1n 
cinsine göre miktan değifen bir 
para mukabilinde alınmaktadır. 

Tilrkiyeden Romanyaya tiznm, 
incir, pamuk, maden kömtlıil, 
zeytin, zeytin tanesi ithal etmek 
isteyenlerin bu noktalan &nceden 
öğrenmeleri tavsiye olunmaktadır. 

Ada Turları Ucuzlayacak 
Büyükada' da merkep ve araba 

tur tarifeleri fada göriildij'1 için 
belediye tarifeleri indirmeye ka
rar vermiştir. 

Oskodar Tramvaylan 
Üsküdar tramvay hatlarının 

uz.ablmaaı için mali bir grupla 
ist.kraz müzakerelerine başlan
mışbr. 

I [ Günün ~arihl ] 
Türk - Yunan Ban· 
kası Kuruluyor 
Yakında İatanbulda bir Türk -

Yanan bankuı lesi• edileceği, bu 
)'elli mtlesseaenio Türk ·Yunan iktlr
aacll münasebetini tanzim için çahta· 
cafı haber verilmektedir. Sermaye 
Yunan bankalarile lı, Sumer Bank 
Ye diter milli baoka1anml% tarafın
dan konacakbr. 

Batvekll Pata Memnun 
Baıvekil pqa Y alO'vada Cevdet 

Kerim Beyi kabul ederek aporcuları
D11%1D Rusya seyahatinin neticelerin
den memnun kaldıldaruu bildirmiı
lerdir. 

Atina Sefirimiz 
Atina Sefiri Enis B~y yarm Ati

naya gidecek, fakat Ankarayı ziyaret 
edecek olan Yunan ricali ile birlikte 
d<Sneeektir. Miaafirlenmİs parlak te
kilde istikbal edileceklerdir. 

lthalAtınuz Biraz Fazla 
Son yedi ayda ihracahmız 42,203,910 

lira ithalihmız iae biraz fa:ılahkla 

42.240,201 liradır. 

Devam Mecburiyeti 
Üniversite idare heyeti talebenin 

dertlere devam mecburiyetine dair 
bir talimatname haz.ırlamaktadır. 

Şeker Fabrikası Neden S ı-
vasta Kurulmuyor? 

Sıva• ve hava1isinde iyi pancar 
yetişmediği için şeker f abrikuının 
Sıvaıta kurulmadığı ve Tırhalda in
fUına karar verildiği anlaf1lmışbr. 

Mıs1rh Misafirler Geldiler 
Ankaraya giden Mıaırb gaıeteciJe, 

ve doktorlar heyeti ba aabab şehri
mize dönmüşlerdil". 

Halk Fırkası İstanbul merkez 
heyeti yarm Mısırh misafirler şe
refine bir ... çay ziyafeti verecektir. 

Bir Dolandırıcı MahkOm 
Beş lira dolandırmakla maz· 

nun Şaban isminde birisi dün 
Birinci Cez~ mahkemesinde 5 ay 
hapse malıkUm olmufbır. 

Polisler Makyaj Ve Kııefe_! 
Dellftlrme Dersi Alacaklar 

Polislerin muhtelif meslekleı
de ihtisas sahibi olmaları için 
Emniyet müdürlüğü bazı yeni 
kararlar almışhr. Bu meyanda 
polislere telgrafçılık, fotoğraf
çılık öğretilecek, makyaj ve kıyafe 
değittirme dersleri verilerektir. 
Bu husustaki hazırhklar ve mek· 
tep programı ikmal edilmek üze

redir. 

Kefen Soyan 
Mezarcılar/ 

Edlnıekapı civanndald mezarlarda 
mezarcılann yeni ıömillmlt BIGleri 
kabirlerden çıkararak bir mahzene 
atbklan ve bu kabirleri tekrar bq
kalarma aatbldan, bualann ayni za-

muada kefeıı ao7fUDculata da 7aptak
lan llabu alınanı ve hepsi de mah
kemeye verilmiftir. 

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

- Havanın açık ve berrak 
otduiu geceleri pek aeverim 
H&l8D Bey •• 1 

... Meseli böyle bir gecede 1 ... O güzelim ince hilili 
gökteki pırlanta sibi paılıyan retmaiae bayıhnm.-
jlldlzlan. .. 

sey· 

_ ..... ~~ 
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... Hele buı, aenede b "rkaç defa hl- \ Huan Bey - Eter bu •1 11•du.ı her, 

lllln tam ort .. na 1•'dı:r: dliter, baJTaf1mı• ... Mmalarda f&'•ek latenea, Tarr. 
aa tl....U elur- 8a ......,.... ..,rtM yare C.ml7etl11• ellad• pldljl luwla 
doyulur ma? 1 arda• et iki .......,_ 



Dünya 
Ne 
Okuyor? ·-----------·-

( Başterafı 1 inci sayfada ) 

Fransada Ne Okuyorlar? 
bir dansözündür. 

Kolett iyi bir aileye mensup 
bir genç kızdır. Sorbon Üniver
sitesinde tahsil görmüş ve iyi 
derece ile şahadetname almıştır. 

Tahsil es~asında hayatını ka
zanmak mecburiyeti ile sahneye 
çıkmıya karar vererek Monmar• 
tre'de bir kabarede dansözlük işi 
aramıştır. 

Güzel bir vücudu olduğu için 
derhal kabul edilmiş, ve biltfin 
tahsil hayatı müddetince geceleri 
bu kabarede çıplak danı ederek 
para kazanmıttır. 

İpe bugün bütün Fra.osanın 
merakla ve alika ile okuduğu bu 
genç kızın kendi hayabdır. 

Kolett Pariı gece hayatim, 
bütün tehlikeleri ile tasvir etmek
te perde arkasındaki bayabn iç 
yüzünü anlatmaktadır. Eserde, 
dansözler arasındaki kıskançlık-
ları, rekabetleri, koridorlarda 
bekliyen aşıklan görülüyor. 

Paris, iyi yetiımiş, iyi tahsil 
görmüş bir genç kızın doktorl~ 
gibi, muallimlik gibi daha şerefh 
bir meslek dururken çıplak dan
ıözlüğü tercih etmesine hayret 
etmiştir. Fakat Kolett kendi 
aan 'atinin aşıkıdır. Tahsilini 
bitirdiği, eserinden hayatını te
min edecek kadar para kazan· 
dığı halde danıözlüğe devam et
mektedir. 

Kendisi ile görüşen gazete-
cilere: • 

- Ben Üniversitede coğrafya 
ye tarih okudum. Fakat şimdi 
yazı ve dansla daha çok alika· 
clanm. Gilndilzleri yeni eserimi 
yazıyor, geceleri dansımı yapıyo
rum. " demittir. 

Daha garibi Kolett zengin bir 
fabrikatörle evlidir. • 

* Rusyada Ne Okuyorlar? 
Sovyet Rusyanın en çok oku· 

Dan ueri, bütnn Rus matbuatıoda 
münekkitler arasında b6yük bir 
fırtına koparmıştır. 

Bir taraftan Pravada, bir ta-
raftan lzvestia gazetesi müellife 
6yle şiddetli müdafaalar yapıyor· 
lar ki, halkta esere karşı büyük 
bir tecessüs ve merak uyanmasına 
ıebebiyet vermiştir. Eser bu yüz
den adeta kapışılmaktadır. 

Bu eser T eodor Vasılıvıç 
Gladkov tarafından yazılmış iki 
ciltlik bir romandır. İsmi ·'Ener
ji,, dir. 

Eser Rusların Dinyeper 

Resimli Makale· 
• """"~·~ \ilıllt ...... ~ a Ne Çok, Ne Az a 

Bu resim hayah tersim için yapılmıftll'. Solda aq'e Ye ... detl ~erea hayat •ofruı vardır. Satda hakikat. 
Zaman ellle bu hakikatin karanlık kapısını r8aterfyor. Bu kapama yamnda G~ aclam var. Biri baJAhm iyi ıeçirmiftir, 
biri lıraf etmlttir, ilçilacüsü mGcadele ediyor. Bu kapadu hepimiz pçeeetlz. Yalım ne ıoldaldler sibl fazla 
kayguıuz, ne ıatdakiler gibi majmum ye bedbin olmıyl lüıum yoktur, Ne çok, ne de az. Hayab oldutu sibi 
yqamıya bakmabdır. 

SÖN TELGRAF HABERLERİ 

Bugün Yunanistan Heyecanlı 
Mecliste Hükômet İle Muhalifleri 
Arasında Fırbnalı Müzakereler ' 

Atine, 28 (Hususi) - Meb'usan meclisinin bugün 
öğleden sonra aktedeceği celsede muhalif fırka 
meb'ualan tarafmdan: 

M. ( Venizelos) a karşı yapılmıt olan ·suikast 
hareketine müteallik tahkikatın ne sebeple intaç 
edilemediği hakkında verilen istizah takrirleri 
mllzakere edilecektir. Fakat bu mDzakereden evvCI 
adlt mebepler dolayıaile meaelenin tehir edilmesi 
ricuı ile temyiz müddeiumumisi tarafıntlan ıönde-

rilen mektup okunacaktır. Bu fırsattan istifade 
ederek hiikümet ile muhaliflerini udaşbrmıya çalışan 
mutedil meb 'uslar her iki taraf aruuıda faaliyete 
geçmiflerdir. Maamafih henüz netice malum değil
dir. Y almz hükfımet istizah takrirlerinin muhakkak 
müzakere edileceği ve müzakerelerin de çok 
fiddetli olacaja cllt6nceaile ihtiyat tedbirlerine mil• 
racaat etmiftir. Meclis etrafında tahaclme meydan 
verilmiyecektir. 

frakta isyan Eden Asurilerle Hudu
dumuzda Müsademe Yapıldı 

Son alınan haberlere göre Iraktaki Asuri isyani 
ehemmiyet kesbetmektedir. Irak hükômeti asil< rin 
teslimi için 60 saat mühlet vermiş, fakat bu 
mühlet zarfında ancak 400 kadar Asuri dehalet 
eylemiştir. 

Asurilerden bir kısmı müsellehan hududumuzu 
geçmek teşebbüsünde bulunmuşlardır. Fakat 
bu teşebbliste silahlannı teslim etmedikleri gibi 

hudut karakollanmızla müsademeye de başlamışlardır. 
Vuku bulan müsademelerin birincisinde Asuriler 3, 

ikincisinde de 20 maktul bırakarak kaçmışlardır. 
Kıbns adasına kaçmış olan Asuri patriki Marşi· 

mon Irak hükiimeti aleyhinde şiddetli bir lisan 
kullanmakta ve Irakta yapılan Asuri katliamında 
325 kadın ve çocukla beş yüzden fazla erkeğin 
öldürüldüğünü iddia etmektedir. 

Irak hükumeti katliam yapıldığı şayiasını tekzip 
etmekte ve asilerin tenkili işinde muvaffak olan 
Irak askerlerinin Bağdatta parlak bir surette 
istikbali için hazırlıklar yapılmaktadır. 

nehri üzerinde yaptıkları büyük Mualı·mterArasında ıran Şehri 
Hidro • elektrik merkezindeki V 4 Uzunköprü'de 

Elektrik Ve itfaiye Tesisatı 
Yapılıyor 

faaliyet etrafındaki hadiselerle Bu··yu··yor 
ve şahıslann hayatile alakadardır. Bine Yakın Değişiklik 

Eserde işçilerin dimağlarında y 8 pıldı Van (Hususi ) - Memlekette 
husule gelen bir bozukluk yüzün- -- bu Üç ay zarfında iki yüzü müte· 
den eserin yıkıldığı, işçilerin İf• Atina, 28 (Hususi) - Maarif caviz bina inşa edilmi, ve yüzll Mzunköprtı, (Hususi) - Ziraat 
lerini bırakarak kaçhkları taaav· Vekileti orta tedrisat müdürü k b d 
Tur edilmektedir. Fakat komilnist I miltecaviz bina da müceddeden Ban ası ura a da buğday mil-

Fuat Bey bugün stanbula hareket 
fırkasının mlhneuili olan Yoldq, tamir olunmuştur. bayaasına baflamııtır. Buğdayın 
• • edecek ve orta tedrisat maallim· ışçileri tekrar topluyor, eseri 8ir sene zarfında memlekete okkası 3 kuruş on paraya satıl-
tanıamlabyor. leri arasında yapılan dejişiklik iki un fabrikası kazandınlm••tır. k 'k Ba k 5 S 

Beyefendi Olmuş 
Apartman 
Kapıcıları 

---------- L • 

Apartmanlar çoğaldıkça evle
rin pabucu dama ablıyor. iki, üç 
hatta dört katlı evlerde hizmet 
zorluğile beraber · maişet pahaWı
ğı da iki misline çaktığı için 
apartmanların biraz fiyatlı olma• 
lanna da razı oluyoruz. 

Dört odah bir e't'e verece
ğimiz para ile, dört odalı bir 
apartmanın kiruı arasında epe)' 
fark var amma... Hizmetçi ve 
ahçı kontrolunun kolaylığı ile 
o farkı ela telifi ediyoruz. 

Onun için ekseri aileler kene 
di evlerini ldraya Yerip aparb• 
mana geçiyorlar. 

Bizde bir ıöı vardır: Hizmet
çi eakiyince Hanım olur. Derler. 

Apartman kapıcılan da yılla
nınca, Beyefendi Huretleri ohi
yorlar. 

Bazı · kapıcılarda o ne haldirl. 
Gece yansı gelince; kapıya zin
cirli kilidi vurur ve top atsan 
uyanmıyacak uykuya dalar. Sa
bahleyin kapı öniindeld çöpü 
lütfen kaldınraa, ne ali.. Bahşıp 
da bir az eksiltirsen, ıecenin 
geç vakbnda mahsus kapı açmaz. 
suratından dlifen bin parça olur. 
Ev kirasım istemek için, en itibar 
ettiğiniz misafirle girmenizi kol
lar .. 

Velhasıl baıımza, aksi ve çok 
zengin malsahiplerinden daha 
çekı1mez bir beli kesilir. 

Kadın hizmetçiler merdivensiz 
olduiu için aparbmanlara daha 
ucuz girerler. Böyle kapacıb apar
bmanlarda hizmetçi de barındır
mak imkln dahilinde değildir. 
En kOçllk •kak ahperİfİ için, 
beş, altı kath apartımam inip 
çıkmak lazımdır. MaazaJlab kapıcı 
beyefendiye haddin vana birtey 
ısmarla .. 

Düşündüm, taşındım; oturdu
ğumuı evleri bize haram eden 
o cins kapıcılarla mücadele ede
bilmenin çarelerini araıbrdım. 

Habnma birşey geldi; aksi ve 
küstah kapıcılı apartmanlarda 
oturanlann hepsi birden keşfetti· 
ğim usulü tatbik ederlerse, belki 
başımız beladan kurtulur. 

Bulduğum çare şudur: 
Kunturatların şeraiti hususiye 

hanelerine, kapıcıların hizmet ve 
muamele derecelerini sıkı sıkıya 

kaydetmek ve aksi zuhurunda, 
apartımanı terketmek hakkamn 
müstecire ait olduğunu da zikret
mektir. 

Bu usulü el birliğile yürüte
bilirsek, mal sahipleri tarafından 
kapılanmıza dikilmit o zorbalar 
yüzünden bergln ayaklanan sinir
lerimizi belki kurünmt oluruz. 

Bandırma'da Bir Kaza Ruayanın bugünkll ictimai ha- liıtesini de beraber ıötlirerek .., 1 kta- ma ta 1 en n a ' kurup 
Y•t ve faaliyetini tasvir eden bu, Maarif V ekileti Vekili Refik Be- Günden gllne ç.oga ma olan almıya bqlaDllf, bittabi bu Banclarma (Husuai) - Sabri 
eserde aık yoktur. Yalnız aile ye verecektir. Bine yakın tebecl-- nufua ve doğumlar şehrin btiyllnıe• hareket bütün k&ylüleri sevinç Beye ait un fabrikasında çalqan 
hayatı ve erkekle kadın münase- dili vardır. sini mucip olmaktadır. içinde bırakmıftır. amelerden Rahmi Efendi moto-

betleri açıkça gösterilmiştir. lıveı· ~=========~======:=:==:::=::::=::=:::=:=:=========~===,~ run kaylflnı takmak istemif, bu 
'tiy~ ı~~tesi evveli eseri sosyalist r /NA N /S TER iN A N M A I , esnada k•yıı motordan fırlayarak aahyetimn bir destanı olarak tanat· J. S TER 

k . Rahmi Efendinin koluna çarpmış, 
ma ıstemiş. fakat sonra milnek-
k .tl • kırmı' ve pa~çalam•...,,r. 1 er esen alarak müellifi bir· Berlinden gelen bir telgraf haberidir: tırat edildi. Sonra Müddeiumuminin bulunduğu yere 119

...a 

den yere vurmuştur. " Almanyada katiller timdi başlan kesilerek 5ldü- çıkarıldı. Sonra celladın muavinleri mahkumu aldılar. Bir Kuduz QldUrUldU 
. Bunun üzerine Pravada gazete- rülüyorlar. Bu ceza ilk defa bugün hapishane memu- bqım bir tahta üzerine yatmhlar. Müddeiumumi cel-

11 orhiya atılarak yazıştan ziyade rini, bir papas ve 12 ,ahit karşısında tatbik lada bağırdı: 
nıevzua ehemmiyet vermek lazım olundu. - Cellat vazifeni yap. 
geldiğini müdafaa etmiye mecbur Cellat, siyah bir elbise geymif, yanında iki muavini Cellat, baltayı indirdi ve mahkumun batını vücudun-
olmuştur. d idi dan ayırdı. F ile birlikte aiyaaet mey anma ge • 

akat her halde bu roman, Mahküm başının kesileceği yere çıkmadan, epsesi Bu hadise, 1933 senesinde Almanyada olmuttur. 
bu senenin en çok sahlan ve 
Sovyet hayabm en iyi tasvir eden 
eserdir. /STER /NAN iSTER /NANMAI 

Akhisar ( Hususi ) - Arslan
lar mahallesinde bir köpek ku-
durmuş, rast geldiğine salmıya 

baŞ,lamaştır. Köpek bekçiler ta
rafından kurşunla öldürülmüş. 

kimseyi ısırmasına meydan veril
memiştir. 



MEMLEKET HABERLERİ 
Çiçek 
Soğanları 
Dikiniz 

Bahçelerin yazbk ve ~lak en 
iyi çiçeklerini sotanb çıçekler 
teıkil eder. Çiçek ıoğanlannm 
aonbabar Te ilkbaharda dikilen 
cimleri .anbr. Bunlardan birlca-
mı her -- topraktaa ~ 
fakat birıa- 4 - 5 aem •JDİ 

Tire'de iktısadi Vaziyet 
Köylüler Pazardan Ağlayarak Ve 
l\1allann1 Bırakarak Dönüyorlar 

Jerde btrakalarak topraktaa çaka
nlmax. Topraktan çıkarıllDUI 
lAzımıelen soğanlar eğer çıkanl
mayıp toprakta bırakılacak olur
larsa dibe yani to~n deria 
kmnıne •3pianarak JUat yavq 
çürümeğe bapdar. Llleler, ... 
biiüer., liabül teberler, J,u me
yandadır. Bunun için aojaalar, 
çiçeklerini verip yapraklan ta• 
mamen kuruduktan aonra çıkml
mah ft bir hafta bdar ıtmefte 
kuntdtslduktn ..... ......,. 
rutabebiz bir ,.. dikim ama
maa kac&. aıah.fua alanma
hdır. 

Zenin cinslerinden aim, bala, 
cleve boynu, fulya, katmerli me
nelqe, bern, zanbak cinslerinden 
bazdan, F'lhıkia, amarilis, lataa-
bul glayola, bahan meljml, F•I 61r hlinn 69fira Tire kaMH• 
altm top, •mler, w.hib ~ Tire ( Huauai) - Tire havza- Bu hafta Tıre pazan hakikatea JBleriaiz •• çiftçilerimizcl. De

ierinden .... 6atlaıia ... ,. ... 
lanm satmıya mecbm olan köy
lülerden bazılannm pazan ağbya-

leri topraktaa çakanJ•edan ICDO- amda ba ime pek çok feyd Ye aörlhaemif fWel' ııeçirmiftir. 
lerce olduğu yerde bırakılabilir. bereket vardır. Arpa, butday, Atpazannda biraz faaliyet göriil· 
Fakat: Dalya, lale. •lhabnl, ılin- dan ve emsali hububat. ilzüm, m6ştib. Fakat en ziyade sabcı-
biU teber, mon bretya, e::,~· meyva N sebze boldur. Fakat larm taaah vasiyetleri nazanclik-
begonya, kaladyom, kala, , fiatlerin yok halıamıa olmaa ,_ • celbetm-L.a.- ı!_ • 

glok smya gibi aojanlan toprak- çiftfiyi endişeye dtıştirmtlşttlr. Bu -ti aucmr. 
ta baraklmyarak ç:ıbrmalada- " hada İıre zahire loncasında hiç Çllnldl At:pazanna gelen aatı-
riitubetten muhafazalı bir yerde bir kimsenm y1z1 gllmemiltir. alar, sahirelÜÜ •ta•yan " 
Dk_~· kahe~ dpkkul.amumrli • b~ Çünkü on bet kilo buiday 25-35 tediyesine mutlak nrette mecbur 
togauıann p8I e vvet yam k L!ı- 2 olc:hlldan taaldıltleriDi vanannvan 
kumlu ve gülireli topraklan ae- urup, on IÔlo arpa 1 buçuk ı-r--ı-
verler. Y aJmz begonya, kaladyom, kurup verilmekte •e buna raf- ft baau da çift baynnlanm aat-
kala, buhuru meryem, amarilis men do alıca aadir çlkm•ktachr. mak mretile telafiye çabtan köy-

aotanlan yan yarıya fanda top- G Şe b 
r•iile bnttm1nnt çltlmlf ,.,. srip y !Diyarı elcir' de 
rak s&breai laaraadu ,.p1- d T d 0 
IDlf toprakta hoflanır Ye b..,. Bir A &D'j anıma ığı ç Bir Kalpazan 
ka cim toprakta tlçlükle Jlk- KİfİJİ Vurdu 
ıa1ahilirler. Çiçek .Wanı dik- Van ( Huausi) Vamn Sihke Kumpaagası 
me ramam AjaetoeteP kAau- caddesinde Harabe hamamda 

• 

neneliD bidayetine kadar o- uykuda bulwy• Kasaa o;ba 
lan mtiddet ile tubattan mayısa ibra'-=- Hlllevlını og"lu ı.. " 
kadar olan müddet arasındadır. u-, ı-
Bu mliddetler içinde dikilecek Davut oğlu laa, bir silih _. 
80janlann diplerindeki ktlçtlk tine uyanc:bldan llUDD blvi-
yavnılan aynlmah Ye yalnız bq yeti meçhul ve karanlakta tanı-
IOğan elenilen anaçlanm dikme- madıklan bir plua tarafmclan 
lidir. Ya91'U aotanlan da ayn • ' te alnumflardır. Bunlardan 
bir yere dikerek b6ylmeleri le- l .sım ojlu Hüaeyiıı bapadan 
min olanmahcbr. 8q eopnlan aldığı yara ile ölmllş, Htise~ 
24 uat kader su içinde barak· oğlu laa ile Davut oilu in da 
malı, badeha hazırlanan tarlayı ağır surette yaral•nmsflardır. 
bolca sulayarak toprağın tavlan- y arahlar Memleket hastanesine 
muma itina etmelidir~ kaldınll111flarchr. Bu garip ciDa-

Tavlanan toprağa 10-12 san- yetin faili aranmaktadır. 
tim aralıklı olarak ve beş santim B S v d • 
derinliğinde soğanlar dı1dlir, the- u ene nen ır 
rine toprak çekilir ve sulantr. En A Ol' J 
listine de 10-15 untim kalmhğın.. Z UU 
da bir tabaka lmru ot Rrilir. Kastamonu, ( Hususi ) - Her 
Haftada 2-J defa veya hiç ol- yerde olduğu gibi bu sene Ku-
mazsa bir defa bol au verilir. tomonuda da ilkbahar çok yağ-

Bunlar aulaıurken otları kal- murlu geçmiştir. Bilifasıla ·devam 
dırmıya ltlzum yoktur. Maksat, eden bu yağmur bazı mahsulata 
1Uğanlann seria kalmaJan ve dolayısile kendir mabsuliine ol-
köldenmeleridir. SotanJar Yefel'"" dukça zarar ~r~iştir. Vaktile 
miye baıladıktan ve açlara top- ç~lama ameliy~dea seçu:
rağın yüzüne ~ktan aonra dijiaden milteeaaar olan kendir 
hava yağınarla d~ aoo defa geç.en ~ niabetle %30 nis-
bir su daha verilmesi llzım gelir. betinde n n olacajı anlaşıl· 
Oiadaa sonra aulallll)'a imam yok· maştır. Baiday, arpa,• IDl•r mah-
tur. Tarlaya dikil~ek bu tabi ıulü çok iyidir. Bllhaua bu MM 
soğanlar arasmda en dayanıkla Kastamonuda meJVa ve sebze 
•e turfanda çiçek veren cinsler bolluğu vardır. - Em~ullah 
zerrin, We aoğanlandır. ilkbahar- BaRtttrmaya Yarış laytğt Verildi 
da dikilecek -tanlar için bu um- Bandırma (Husus1) - latan-
lün tatbilona llmm yoktur. Yani bul Kocaeli Bandırma ve lzmir 
ıu içinde bulundunmya ve- mı~takalan için Avrupadan geti-
ya f~a sula~ya h~cet kalmadan rilen aon sistem yanı kayıklaruı-
ye'e!1rler. Soğanlı. çıçekler ~ç~- dan bir tanesi federasyon tara-
lennı en kıymeth ve zevkli çı- fından mıntakamıza gönderil· 

·çeklerinden başlıc~arıdır. Bir miştir. 
m~afla her s~~ çıçe~ !e yavru Gelecek sene yarıılara iştirak 
ıogan almak ıçm en ıyı nebat- etmek için deniz 1porcnlanna 
lardır. ders göstermek üzere bir kaç 

Lüt/i Ari/ güne kadar mmtakamıza bir an-
___ ..._________ trenör gelecek ve on bet glin 
r> Ziraat huıusundakl •litkll lerlnhl kadar burada kaldıktan ıonra 

110runuz. Son Poıta'n1a (Ziraat mtl-
tehaa•ı.,) •IH cevap 'Hre .. ktlr. lzmire ıeçecektii'. 

Kot,,...,.ıerda11 1- Holll, 2- lleluıtet 
ve k•llolUldcüırı •l«leri 

Diyanbekir' (Huaui) - Şeh
rimiz piyasasında son ıibılerde 
aahte yirmi beş kuruşluklann do
laftıtı zabitanın nuan dikkatini 
celbetmif, ficlcletli taldbe Ht
lamhmşta. 

Emniyet M&dürii Salt ~~r.• 
aldığı tertibat sayesinde bu • el 
25 kuruşluklan yapanlar drmG
mefhut halinde yakalaamlf(ardır. 
Bunlar Kilisli Halil •e Mehmet 
isminde iki kilidir. 

Bunlar Kilisten iç glbı evvel 
fehrimize gelmit_ler, Mollabaha
ettin mahallesinde Ahmet ağamn 
evini kiralamıılar ve derhal sah
te para yapmıya bqlamışlardır. 
Kalpazanlar llç glbı içinde 48 
rıralık sahte para yapmışlar ve 
bundan 24 Brahiw aarfetmiıler
dir. Paralar ıayet muntuam ve 
sahteliği anlllflhmyacak kadar 
düzgündür. Yalnız brbllannda 
biraz intizammblE vardır. Bunlar 
kurfUA ve bakırla imal edilmekte 

rak bırakıp gittikleri ~ek· 
tedir. Pazarda d•mnlak bir ko
yun 2-3 liraya, inekler, 7-10 liraya 
eşekler 3-4 liraya, keçi ve oğlak 
80-100 kunp sablllllfbr. Sebze 
pazannda da arabalar dolusu 
patlıcan, ıoğan, domates, patatea 
ft Mire m&şteri bulmıyarak yı• 
ğınlar halinde terkedilmiştir. 

1 
Gemlik'te 

Bir Hqere be Mücadele 
için Baıka Bir Hqere 

Üretiliyor 
Gemlik (Hususi) - Dut apv

t...ma m..ıat ola w to 
culdann g&zlerini harap eden 

r 
hqere ile mücadele için kulla
ad&11 ~r dut ağaçlarına zarar 
\'ermekte idi. Şimdi başka bir 
mücadele şekli bulunmuştur. ltal
J~dan bu hatereyi yiyen başka 
bır h·- 1-:...:1-:.6:- Ba . -r-- ge--~. yem 
haşerenin dut ağaçlanna zaran 
dokunmamaktadır. Üretilmesine 

başlanmıştır. Zeytin ağaçları buta
hklan için tıde mücadele yapılmakta 

ve herkes ağaç başına y1lz dirhem 
zeytin vermek veya parasını 3de
mek suretile mOcadeleyi kolay• 
laştırmaktadır. 

Havza'da Un 
Fabrikaları 

Havza, (Huauai) - Kuaba
daki sanaJİ mOesseleri arasında 
un fabrikalan mtibim bir mevki 
işgal etmektedirler. Bu fabrika
lar birer, ikişer kilometro mesa
fe ile •Tersakan,, ırmağı lıerin
de kut'llllDllp•chr. B111k, Tept
kiye, l.tikamet, Şenf ,S ekizglz 
markaluile piyuaya a ftl'ea 
bu fabrikalar iyi UD çıkarmakta 
yekdiğerlerile rekabet etmekte 
Ye tesiaatlanm en anf cihazlarla 
1enllemektedirler. Bilbasıa bu 
fabrikalardan ilcisi A vrupanm en 
nefis anlan ayannda un çıkar
maktadırlar. 

Yanda KıçakÇ1fık 
Van ( Hususi ) - 12 kifiden 

ibaret kume• lilihlı bir kaçakçı 
tebekeli Vamn Hopp aabiyesi 
Melkiva karyesinde jDdarmalar 
tarafından müsademe etmeksizin 
derdest edilmiılerclir. 

tızerine nikelij yapılmaktadır. 
Kalpazanlar para yaparlarken 
cürmllmeşbut halinde yakalan
mışlardır. 

Kalpazanlarda aynca bir kilo 
kadar da esrar yakalanmıfbr. 

\ Tarilıi Fılcra 
Canın 
Kıymeti 
Var Mıdır? 

Yum 81capdaa mıdır., aedir? .• 
Bu aralık tehirde kazalar fazlalaıtı.. 
Hel'l'in bir otomobil ve vapur kaıa
aıaa rast geliyoruz.. Denizde boğulan
lar, e.terlnin pencerelerinden düıen
ler, cinayetler, katiller, afk •e .e•d• 
facialan birbirini takip ediyor!. Hele 
B,te cinayetler •ar ki, arbk bir inaan 
ca11111111 hu kadar uea:ıa sablchpı 

hanala bffe almak istemiyor.. Niha
yet ba bir candır •• HeT mahluk dün
yada canın selameti için didinir •• 
Yapmak imanlana ~• ~ok üzerine 
diftllderi. tapmchklan, çarpanıp ku· 
caldannya phfbldan bir mat.dır 

e. eakWen böyle detildi. Bizim 
0.manh tarihimizde eu, .. DioüdeYlet 
•• p..&itala utr-a feda • leli. Canın 
\;pir 1u,..eti JOlda. Bir hiç için 
llopanlaa bqlar, paralanan vucutlar vı 
huclat kalelerblde malaYOlu Y eniçe
rils u can " elan tecrit edM•it mah
lildardı. 

* &.id•t .u...........-.. payıtalata 
da.- zorba .tpabiler, daha ilk gün
den itibarea Sadrazam Hafız Pqayı 
Wemeal1e baıla•lflarda. ÇlakG 
H.m Pata ile beraber 1ecll de•let 
dlpunı Huare• PataJI Adaretten 
dlflnn6fler, .. BeJtQlmaJ" 1 ıilip sn
.... iiflerdt. 

Nihayet bir sabah Atmeydaınoda 
toplaaau zorbalar aaraya hGcuıo edi
yorlar, paditahı dl•an• çaparak 
"de•lete betbah,, olanlann bqlannı 
ı.tiyorlardı: 

- Balan ••· Puahyahml diyor-
lardı.. 

D6rdiincü 1ıturat, bu :ıOl'ba prü-
huaun datılacatına kan1di.. Evvel' 
aaraydaa hiçbir see ~k.madı n ne

ticeyi i»ekledl .. 
Halb.ld •e:ıU'de ı& diken Re~p 

.... tlarmaüa ~Ol'belan loflurbJOI', 
pa ...... ayalt....._ ............ 
ıöylüyordu. 

Şelaria bütia dlkklalNI kapuı-
81fb.. zorbalar t.....,_• ce•ap 
Yerilmeditini priince alon akın orta 
kapadu p~iyorlar, kocamıt çınarlı 
.... ,. .... .,.. ........... topluap 
p• •tr .. apk dinw tatn1orlardı. 

J)&düacl Murat layamn bGyG-
düihil prünce derhal Babils.aade 
CSniine gelmit. " Kul taifui ,, ai te-. 
1dae çahımlfb.. fakat aorbalu bir 
tGılG .az clinlemi1orlarcb.. ille Ham 
P• ile dijer .. Be41aah • lana bat-
1ar.. istiyorlardı •• 

Dördiilacü Murat bu cliTaodan bir 
ıe1 çıkmıyacatını anlayınca, bazla 
ıeri dönmü.f, Hafız Papyı Y ah köt
ldladea Oıküdara kaçırauya bet-
lamlfb. 

Fakat aıiler gittikçe uırorlarch. 
Topkapı . aarayıoın kubbeleri bu defa 
teWit aeelerile çınlamıyada b&fla
mıfb. Zorbalar batırıp Çlğrışıyorlar: 

- Devlete ve padi.faba yar obnı
yanlan elbette vireaiz, yobaa it gayri 
olur! diye Muradı rabil tahttan ata
caklarını aöyllyorlardı.. 

Genç padif8b, aoa defa divana 
pkmc:a uzun uzun aaalhat ettL Zor
balan teakine çalıfb. Fakat hlr tiri& 

IB:zOnl c=emedi. Şqlan tatkm 
etrafuaa mrken, bina en-el yo. 
lalMlm teYriliP tetirilea Haha Pap 
ortap atıldı: 

- Padiphım. Hezar Hafla pbl 
kuha ~una fedadar. Ancak rlea1n 
budar ki beal ,.. katletaaer'P ko bu 
salimler hGau aihakum rizaa ve beni 
~ et.inler. 16tfedl~ meytiml Oıklda 

ela 4efnettlr..tn.. Eytam fıkaruıu 
aasan laaptin rica ederim. dedi .. 
KollanDa 11vach. Seıinln batGn 
kunetile: 

- Bilmillihlnabmanirrabim. Vela 
havle vell kuvvete Dil billlhll'aHyll· 
azini. lnna llllih Ye bma ileyhi 
ıaciuo L 

Diye blitln luzilt ortaya atıldı. 
SlpahUer bir anda Hafız Paşanın 

lzeriae iltüıUlleı ve ı.avallıyı parça 
parça ettiler. 

Can eskidea .. feda " idi.. Şimdi 
"azb,,dlr. Fakat bu azizlik hazan 
keacli a:rajile keneli kendini tepiyor 
" Wç bir yiizladen! •anıp fidiyorl.. 

)f lf. .. 
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Siyaset Alemi 
ı · 
BABİCI TILIBArLAB Gönül /şlerl 

Hazır Ol 
Cenge ••• 

Milletlerin •ulha hanrlanatlarına 
delil olmak üzere qaj'ıya bir kaç 
misal 11ralayorum. Bunlan okuyarak 
icap eden neticeyi bizzat çıkarmalarını 
okuyucularımdan rica ederim: 

Karilerin 
yeni Bir Dünya Konferansı Suallerine 

Cevaplarım 

Tokyo - Japon erkinabarbiye•İ sa
niyede 60 bin kurşun atan müthif blr 
makineli tüfeğin tecrübelerini yaphr
mıt ve bu tecrübeler muYafık çık
mıtbr. 

* l G. Oppn- Frankfort-sür- Lemayn 
boya liboratuYarlannda yeni keşfolu
nan zehirli bir gazın en aon tatbikah 
yapılmııtır. Yeni gann terkibi .. ıa .. ka 
ıizli tutuluyor, hiç bir muke bu razıa 
tesirine mani olamamaktadır. 

• Stutgart - Almanyanın belli baıh 
ailih fabrikalannda mnzer atelyeleri 
amelesi iki misline çakanlmıfhr. 

* Londra - Muahedeleria Yerdlti 
hakka latinaclen lo,WS hGkCimeti, 
donanmHıDI kun-etJendirmeye karar 
nrmittir. Şimdiki halde, ba donanma 
Japonyanınkine müsaYi, Amerikanın
kinden zayıftır. Yeni proje mucibince 
2S kruvazör, birçok denizalb gemisi, 
torpito ye batbbarp ıemlai Japı
lacaldar. 

* 
Go11yo - lta!yan ordusunun ma

nevralan baflamııbr. ManeVJ'a]ann 
icra edilditi Aha 1796 • 1797 de 
Napoleoaun ltalyan yarımadasında 
ilk zaf erleriai elde etti ti IDUatakad.,.. 

* Jurnal'io blr baımakalcsi: lnl'iltere 
hükumeti nihayet vaziyetin nezaketini 
ve umumi menfaatin nerede olduğunu 
anlamıtbr ... ltilih müsellca ,,in ihyaen 
yeni bir devreye girdiğini ıöyleye

biliri:z:. 

* 
Tokyo - Japon hGkGmetf, muh-

telif konferanılardan çıkan, daha 
dotru•u çıkmayan 11eticelere bakarak 
hayati menfaatlerine munzi bir gaye 
güdecek ve hiçbir hadiseden müte
essir olmıyarak çizdiği hatbhareketi 
takip eyliyeeektir. - Süreyya 

ltalyan Manevraları 

Roma X1 - BGyük manevralann 
•onuncusu bugün yapılmıfbr. Baıve
kil Muaolini blr nutuk M>yliyerek. 
l'elecek ıenekl manevralara 100 bin 
kifinin iştirak edeceğini IÖylemiştir. 

Bugün Nekahet Devresindeki Milletle-
rin Yaralarına Bir lliç Bulunabilir Mi? 

v aıin&'lon n - Amerikanın Lon
dra konferana heyetindeki murabbaı• 
lanndan M. Ceymiı Kod beyanatta 
bulunarak, blr ikinci clGnya konferan
anın gayri kabili içtinap oldutuna 
aöylemittir. M. Ceymia Kod'a rare 
geçenlerde Londra'da toplanan kon
feransın muHffak olmamuamn se
beplerinden biri•i fUdur: 

Buhrandan mllteeuir olmuı muh
telif devletler, muhtelif nekahet dene
lerinde idiler. Blr an eYYel ijilepuı
leri için hepsine bir tek lllç bulmak 
imkim yoktu. Halbuki yeDi blr koDfe· 
ranı içiu bu, kablldir. Kocl, dahili flatler 
kifi blr Rviyey6 gelditi zaman dola
na kıymetten dilfmealal prmelde 
hayret etmiyeeethd de ilin etmekte
dir. O zaman de.Jetler davizlerile 
meıp) olabileceklerdir. 

Brükselde 
Fransız Filosu 

Biirüuel X1 - bk defa olarak. 
dSrt deniz alb semi•inden mürekkep 
blr Fran11z filotilüa, Amaterdam'dan 
Anvers ye>lu ile uat 13 te Bürükael'e 
gelmiıtir. Filotill çarpmba akfamına 
kadar kalacakbr. Alotili 11 pare 
top ahlmak suretile kartılanmışhr ve 
kanallardaki bütün l'emiler donan
mıfbr. 

Mo blan Tepelerinde 
Ceset 

Şamoni 27 - Monblan'da filim 
çeviren bir Alman heyeti, datan te
pesinde bitap vaziyette S, ve ölü o
larak ta 2 italyan seyyahı gördükle
rini bildirmi~lerdir. 

Yeni Bir Hava Rekoru 
Kebek 27 - Amerika'lı tayyareci 

Frank Havka, büyük bir sür'atle me-
1&fe rekoru yapmışbr. Tayyareci 4,850 
kilometrelik bir menfeyi saatte 320 
kilometre sür'atle uçmuıtur. 

Fa• Sultanı 

Pari• 27 - Fa• aultaaı, Viıiye 
gitmiştir. Fasa dlinmeden birkaç giln 
orada kalacakhr. 

Frama'da her sene ağuatoe ayı ıonlannda tanP ba1ftUD1 yapıhr; .-Jikler 
rğlenceler tertip edilir. ·Bu İnünaaebetle de bir prap kıraliçeei intihap edilir. 
Resmimiz şarap kıraliçesini (X) bir mÜl&mere eınuında gösteriyor. 

Almangada Yahudi Düşmanlığı 
•• 

Alman Universitesinden 
Çıkarılacak Talebeler-

Almanyadan Kaçan Yahudiler Başka 
Memleketlere Yük Mü Oluyor? 

Bertin, 27 - Üniversitede ıslahat 
yapılacak ve Hitlercllik cereyanana 
uz.ak kalmıt olan talebeler ve mn
derrialer OnlYenltedea asaklatbnla
caktar. Doyçe Zeytunw gazetesi. Bad 
maarif nazın, udece üniversiteden 
marksist veya komün'Bt faaliyetlerde 
bulunmuı talebeleri detil, fakat mc
aeli sulh için Fransız - Alman cemi
yeti gibi aulhpe"er cemiyetler dahil 
olmuı talebenbl de çıkarılmasını em• 
retmiıtir. Nazi aleyhtarı her türlü 
hareket için derhal tart karan Yeri
lecektir. 

Pral', 29 - RelaicGmbur M. Ma
aerik Yahudi aJ ... ı mümessiline Yer
diti bir beyanatta, P.rag Yahudi kon
gresinden babMderek, Filiatinde bir 

sarhoş gibiydi. 

Yahudi yurda kurulması için yapılan 
gayretlere kartı alikadu oldutunu 
•öylemiıtir. Sonra Alman Yahudiler 
me.ele.iae seçerek ıualan nı •• 
etmiıtir: 

- Milletler cemiyetinin ba mesele 
içİD müdahale edebilecetini zannedi
yorum Haklanndan ve hayatlarını 

kaz.anmak kabiliyetinden mahrum 
edilen biulerce Yahudi, Almanya dan 
kaçıyorlar Ye kendilerini misafir eden 
hemhudut devletler için bir mesele 
teıkil ediyorlar. 

Bu dnletlerden, doğrudan doj'ru;t a 
bir baıka millefn siyasetinden do~aa 
bir yükü omuzlanna almalan lateni· 
lebilir mi? 

hiçbiri de ona bir arkadqbk zevki 
duyuramamışlardı. 

Dlnkllerin Romanı 
Dudaklan ağır ağlr hareket 

etti ve ilk defa genç laza iamile 
hitap etti: 

Halbuki Pariste Gretta ile 
tanışbktan ve bilhassa genç kızla 
uzun zaman hakiki bir arkadaş
hk ettikten ıonra fikri tamamile 
dejiıti. Ve genç kızın kendisine 
ıösterdiği temiz, riyası~ ve özen
siz arkadaşlık onun evlenmek 
hakkındaki kanaatlerini de tebdil 
etmişti. 

Eılehi Roman 

Burhan Cahlt ----- &7--

- Her ıeyden evvel ben in
kıliba yeni girmiş, birçok badi
ıelere hazırlanmıı avropa sevi· 
yeıine yükselmek için hazırlen· 
11Uf bir memleketin evlidıyım. 
Bu memleket benden ve benim 
ıibi gençlerden bir çok vazifeler 
bekler. Pariste bulunmU,fWD bu 
•azifeler daha hazırlıklı olmak 
içindir. Çahfayonım, iğreniyo
nam ve dahada çalışacağım, 6ğ
re&ecejim. 

Sizin ıibi medeniyet ölçnlerini 
tamamile kawamlf olgun b.r 
memleketin istikbale emniyetle 
bakan eerimli bir yavruıu benim 
rannı meçhul hayatıma nasıl ta
hammül eder. 

Gratta'run yllzündeki heyecan 
izleri dağılmamışb. 

- Yalnız bu kadarını, dedi. 
- Zannederim. 
- Sizi benim o bahsettiğiniz 

uzun arkadaşlıktan ayıracak, yine 
memlektinize ajt fakat phat, kal
bi bir rabıta. bir Yait, bir lrarar 
ıok mu? 

Ahmet Reıit genç kızın ne 
demek istediğini anlamlfb: 

- Hayır, dedi. Hayabmla, 
mukadderabmla alakadar olacak 
annemden bafka kiıme yoktur. 
· Genç kız hafifçe tebeuüm 
etti: 

- O halde bir tcJ claba var. 
Reşit, arkadqm aenİD biltibı milli 
heyecanlarımla iftirak etmek, 
senin mücadele hayabnda da aana 
en yakın bir arkadq olmak için 
IÖZ verine ••• 

- Bu bir fedaklrlıkbr ki bana 
ümit verir, cesaret verir. 

- O halde bu cesareti sana 
vereceğim Rqit. Beni kabul eder 
misin? 

Ahmet Reşit genç kwn fera
gati, fcdakirbğı önünde başlDln 
döndüğünü hissetti. Gözleri ya
şardı ve bir an içinde lstanbul, 
annesi, arkadaşlan ıözlerin · n 
önünden geldi, geçti. 

Genç kız heyecan n endife 
•içinde onun ajzmdaa çakacak IOD 

kelimeyi bekliyordu. Alamet Retit 

- Kabul ecliyonun Gretta. 
Ve elini azath. 
Genç lama bntnn ricudu 

tibiyordu. Elleri birbirini bulduiu 
zaman ikili ele ateı içinde kal
m11lardı. 

Bir yddır devam ettiği halde 
dudaklardan çakmıyan bu sevgi 
Dlhayet bu gece ( latokholm ) ün 
yanm uat uzajuıda, karlı yamaç
lardaki ( Villa Margretta ) nm 
11cak aalonunda ıl•llllerden ko
pup dillere ve ellere ıeçebilmifti. 

Bu ild el bir 1e1aecleaberi 
hemen bcqlD biribirine t.Nı 
ediyordu. Fakat ikisinin de ter
biyesi ye tereddüdü kalplerinde 
tohumlanan bu duygulan ifta 
etmiyordu. 

Ahmet Retidin Paria'te evlen
mek fikri yoktu. 

Hatta değil Paris'te memleke-
tinde bile evlenmeyi henüz düıün
memişti. Fakat Madam Phrippo
n'un pansiyonunda bu lsveçli 
kızla tanışbktan sonra kadın 
hakkındaki fikirleri değişti. Çap
kın bir adam değildi. Şöyle böyle 

· maceralar ona kadının erkek 
Ozerindeki tesirini anlatamamlfb. 
GördGğQ n tetkik ettiği lmlarm 

Aralarmdaki çok aahıimt ar
kadaşlık biribirlerini tamamile 
anlamıya sebep olmuştu. Genç 
kız onun hislerini, arzulanm, dli
ıüncelerini okadar iyi tetkik 
etmİf ve anlamlfb ki Ahmet 
Reşit onu yanmda hakiki bir 
bayat arkadaşa ıibi prdüğO 
zamanlar olmuştu. 

Fakat ona ba arkadqhj'I 
teklif etmekten çekiniyordu. 

Genç kız okadar dost, okadar 
ıamimi arkadatb ki bunu teklif 
etmek onun gösterdiği temiz 
dostluğa karşı bir knstahhk 
zannediyordu. 

Gururu, milli haysiyet düşün· 
cesi onu böyle bir arzuyu izhar 
etmekten menediyordu. Genç 
kızın böyle bir teklif kartısmda : 

- Garip tcY, demek benim 
~terdiğim srkııdaşlık, dostluk 
~erini siz ba tekilde tefsir etti-

Bir diğer mektup. Bunu da bir ge09 
kız yazıyor: 

" 17 yaşında bir kızım. Bir 
milessesede çalışarak hayatmı ka· 
zanıyorum. Böyle olduğu halde 
ailem tJrafından sıkı bir tazyik 
i'iii'ilda bulunuyorum. Ne beraber 
çalıştığım kız ve erkek arkadq
lanmla bir yere gitmiye, bir ıe
zintiye iştirak etmiye, ne de diğer 
kız arkadaşlarımla bir eğlentide 
bulunmıya mezun değilim. Sabah 
evden işe, bütlln gün makina ba· 
şında tık tak, tık tak... Akşam 
tekrar işten eve.. bıktım artık bu 
yeknasak hayattan. Benim de gül
mek ve eğlenmek hakkım de
ğil mi?,, 

Bu iki mektubun da yukarda 
ceYabım verdim zannediyorum. ,,. 

Anbrada 1 E Efendi1e: 

Kadınla aranızdaki J&f farla 
o kadar mühim değildir. Ba ka
dınla evlenirseniz belki madde
ten size yardımı dokunabilir. 
Fakat bir defa kadının ahla kam 
tetkik ediniz. Eğer uysal, terbi
yeli bir kadınsa mesele yoktur. 
Fakat yırtık, hırçın bir kaduıaa 
çekininiz. 

* 
"Kocam somurtkan, net'eab 

bir adamdır. Evde güldüğllnll 
pek habrlamıyorum. Halbuki dı
şardaki hayabnda pek nct'eli ve 
sevimli olduğunu biliyorum. Ne
den evde biyle hareket ediyor? 

Faika 

lnsanlar b6yledir. Bazılan it 
hayatlarında sert, ev hayatlarında 
samimi, bazılan da it hayatların
da samimi ev hayatlannda ge
ç.imsiz ve haşin olurlar. Ona 
neş' eli yapmak size düşen bir 
vazifedir. Siz ve çocuklarum 
neş'eli olursanız, onun da neı'e
aini bulmamasına imkan yoktur. 

HANIMTEVZE 

niz. Size bukadar itimat g&ster
mekte hata etmişim! 

Deyivenneainden çekiniyordu. 
Y alna genç kızın kendisine 

karşı hissen de yabancı olmadığım 
(Eyfel ) kulesinde gece bqbqa 
yediği yemekte anladı. 

Grettanın o akşam g&terditl 
alika ve hususiyet her zemankl 
samimi dostluktan daha başka, 
daha cana yalandı. 

Jf. 
Saloaun k3fe8İnde yanm aaat 

icinde ne mllhim bir dava halle
dilmişti. Ahmet Reşit ba her ar
zum yerinde ve zamanında yap1-
lan genç kızın kabul ettiği feda 
klrhğa hayret etmişti. 

Zengindi, aanatkirdı Ye gl-. 
zeldi. 

B6yle bir renç kwn uzak 
bir memleketten gelmif ve bir 
tesadüfle yine ecnebi bir ıehirde 
arkadaşlık etmif olduğu adamın 
mukadderabna kanşmuı ne bli
yük f edakarhkb. 

Genç kız bu karan çok evvel
den vermiı gibiydi. Ahmet Reşi
din çok temkinle hareket etmeli 
onu daha fazla harekete getir
mİftİ. 

Şimdi parmaklan biribirine 
kilitemnİf aibi blittın bir yıl de

( Arkaa • ., ) 
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Düşmanların 
Dostluğu 
Filmi 

Altın Arayan Kızlar jCon Cilbert 
Çncuk 

Kafkasyada ( Azirkino ) filim 
müessesesi 11 Düşmanlann dost
luğu " isminde büyilk bir filim 
çevirmiye başlamışhr. Bu filmin 
mevzuu ötedenberi Kafkas kabi
leleri arasındaki milli geçimsizlik
lerdir. 

Vatikarun Sesi 
ltalyan film kumpanyalann

dan biri .. Vatikanın Sesi " is
minde bir filim çevirmektedir. 
Bu fılmin bir parçuı çekilirken 
bizzat papa da filimde rol alm~ 
tır. 

Tekrar Beyaz Perdede 
Uzun müddettenberi ismi 

işitilmeyen GJorya Svanson'un 
tekrar sinema faaliyetine bqh
yacağı, önümüzdeki mevlimde 
yeni bir filim çevireceği haber 
veriliyor. 
Hayvanlar1n Çevirdiği Filimler 

Filim imalathaneleri, son za
manlarda hayvanlann çevirdikleri 
filimlere hususi bir mevki ver
mektedirler. Filhakika, bilhas$8 
,,abşi hayvanlann çevirdikleri film 
halk tarafından büyük bir rağ-
bet görmektedir. 

Babası Oldu 
Vaktile Greta Garbo ile bir

likte birçok filimler çeviren Con 
Cilbert'i tüphesiz ki unutmadımz. 
O zaman Greta ile arasında gizli 
münasebetlerden bahsedilen Cil
bert, aeali filimden sonra fC)hretini 
çabucak kaybetti ve sinemadan 
çekilmiye mecbur oldu. 

Şimdiye kadar gösterilen bu 
kabil filimler bunu isbat etmiştir. 
Bu aene içinde bu filimlerden bir 
kaç tane daha çevrilecektir. 

Sinema yalnız tiyatroyu değil, muzikholleri ve varyeteleri de öldürüyor. En son filimlerden biri olan 
.. Altın arayıcı kızlar " ismindeki kordele mükemmel bir revU filmi olarak yapılmış, o kadar ki hakiki 
revüleri gölgede bırakmıfbr. Resimde bu yeni revü filminin canlı ve cazip bir sahnesini görtıyoreunuz. 

Con Cilbert sinemadan apıl
dıktaiı aonra üçüncü defa evlen
mİf olduğu kanaını boşadı ve 
dördüncü bir kadın almak için 
dönüp dolaşmıya başladı. Bahtı 
açık olacak ki aradığını bulmakta 
gecikmedi ve Virjinya BrUı is
mindeki gtlzel bir yıldız ile nikah
landı. Bu nikihın kıyılmasından 
birkaç ay sonra yeni evlilerin 
kavga etmiye bqladıklan ve a~ -
nlmak tlzere oJdukJan ıayiası 
çıkb. Fakat ıimdi ağreniyoruz ki 
bu pyialar tamamen asılsızdır. 
Çnnkil Cilbert'in geçenlerde dör
düncll kansından bir çocuğu ol
muş ve kendiaini tebrik edenlere 
aabık yıldız demiştir ki: .. - Şimdi 
ben dilnyanm en bahtiyar adam
lanndan biriyim. Çtınkü arbl 
çocuk babası oldum ve kanmda 
ölnnceye kadar aynlmamıya kıı 

rar verdim. " 

Küçük Sinema Haberleri IKlark Gabi 

1 -_-- s· d Çapkın Rolü 
van Petrovıç ınema an Yapıyor 
Çekilmiye Karar Verdi 

.. Prenses Aleksandra,, ismindeki Büyük 
Macar Filmi İkmal Edildi 

Bir umanlar durmadan filim 
çeviren, şöhreti günden güne ziya
deleşen maruf erkek yıldıylardan 
lvan Petroviç nihayet sinema yıl
dızlıiından çekilmiye karar ver
mittir. lvan bundan sonra, haya
bmn son gününe kadar hiç filim 
çevirmiyecek ve fimdilik bir 
operet kumpanyasında çalı~acak
tir. lvan'm böyle bir karar ver
mesinin bazı sebepleri vardır. Bir 
menedenberi filim çevirmiyor, 
istirahat ediyordu. Son günlerde 
kendisine yeni bir filim çevirmek 
llıere bir teklif yapılmıf, fakat 
lvan verilen parayı az bulmuş, 
münakaşa esnasında kumpanya 
direktörü sert bir lisan kullan
dığı için İvan güçenmiştir. Bunun 
llzerine bir daha filim çevirmiye· 
ceğini aöylemiştir. Bununla bera• 
ber ara yerde bir qk meselesi
ain de böyle bir karar üzerine 
tesir ettiği söylenmektedir. 

lf. Bir müddet evvel meşhur 
muganniye Jcritsanın iştirakile 

~evrilmesine başlanan .. Prenses 
Alekaandra ,, U.mindaki milli Ma
car filimi ikmal olunmuştur. Yal
mz Macariıtanda değil, bntnn 
dtınyada bOyilk bir rağbet kaza
nacağı taylenen bu filim tam bir 
milyon filinıe mal olmuttur. 

lf Foka filim firketi, iami he-

nüz gizli tutulan büyük bir filim 
çevirmiye başlamışbr. Amerikanın 
en meşhur dansözlerinden 300 
kadın ve kız bu filimde rol ala· 
caklardır. 

• Maruf aanatklr R. Rozen 
bir müddet evvel bllyiik bir filim 
çevirmiye baılamıfb. Mevzuu Hit
lerin bayatı buausiyeai ve icraab 
olan filim ikmal olunmuıtur. Ya
kında sinemalarda gösterilmiye 
başlanacakbr. 

>f ~aria gazetelerinin verdik
leri maltimata nazaran mqhur 
sanatklr ~l Buaye yakında 
Natalya Paley isminde yeni bir 
Rus yıldw ile beraber "Atmaca., 
ismini tafıyacak olan büytık bir 

" filim çevirmeye başlıyacaktır. 
Natalya Paley, Rus haneda

nından Grand5k Pavel AJekaan
droviçin dilşez Paleyden olan 
büyük kızıdır. Natalya, ihtilalden 
ıonra anneai ve kliçilk kardqi 
İrina ile beraber Parise gelmif, 
bir mDddet burada elindeki mli
cevherab satarak geçinmiı ve 
nihayet meşhur ŞaneJ terzihane
aine model olarak girmiştir. Şim
di de ainema yıldızlığına ıeçil· 
mittir. 

... Eski yıldızlarda& Betti 
Kompeon tekar sinemaya girmek 
istemif, fakat keadiaini biç bir 
kumpanya kabul etmemiftir. 

Gnzel yıldızlardan Karol Lom
bard ile Holivudun en gtlzel 
erkeii Klark Gabli kaJ11 brpya 
ıörOyol'8UDm. iki yıldız aon çe
virdikleri .. Çapkın delikanlı ,, 
filminde, bu reaimde olduğu gibi 
bapndan aonuna kadar hep kal'fl 
kal'flya oymyorlar. Klark bu 
filimde bin bir çapkınlık ve sevda 
oyunlan yqatmaktadır. -· 
Halbuki Betti bir zamanlar el 
n.ıtınde tutuluyordu. Şimdi İle 
zaruret içindedir. 

J Holivutta Kavgalar 

1 Am~rikalı Cazbantçılara 
iş Verilmez Oldu 

Buna Mukabil Sinema Kumpanyaları 
Hep Beyaz Rusları istihdam Ediyorlar 

Holiwt ( Hususi ) - Bu güne 
kadar gönderdiğ·m mektuplarda 
"Son Posta,, okuyucularına hep 
filimler, yıldızlar ve yıldızlar ara
sindaki ezeli ve ebedi dedik odu
lardan behsettim. Bu mektupta 
da ae.sli filmin aynlmaz b!r umu
ru olan muaikişinaslardan ft on
lar arasındaki dedikodulardan, 
ıeçimsizliklerdn bahsedeceğim. 
Burada cazbant takımlan ıtUtyo
larm, binnetice sesli filimlerin 
eaasını teşkil eder. ÇGnkft son 
zamanlarda çevrilen filimlerin bir 
çoğu operet ve revU ,eklinde ol
duğu için kumpanyalar cazbant 
takımlarına !fazla ehemmiyet ve
riyorlar. Fakat tuhaf ve garip 
olan cihat ıudur ki ıtütyolarda 
çahşan cazbant muzikacılarının 
hemen hepsi beyaz Ruslardan 
aeçilmiftir. Diğer milletlere men
sup cazbantçılara ve bu arada 
Amerikalı caıbantçılara son za
manlarda İf verilmemektedir. Bu 
vaziyet karşısında müthit bir de-
dikodu ve geçimüzlik bat göster
miştir. Şunu da söyliyeyim ki be
yaz Rualar daha az para ile ça
hfıyor değildir. 

Bilikia Rus cazbantçılar ,Unde • 
alb saat çalışmak prtile adam 
bajma elli dolar alchkJan halde 
Amerikab cazbantçalar bu parama .. 
daıtte biriAe ruı oluyorlar. Fakat 

buna rağmen kendilerine İf ve
rilmiyor. Bu aebeple Amerikalı 
cazbatçılar son zamanlarda hü
k6mete mllracaat ederek Beyaz 
Rualann Amerikadan ihraç edil
melerini iatemiflerdir. 

Filim kumpanyalanndan birinin 
direktörO, Rus cazbantçdarmı 
niçin tercih ettiklerini ıu auretle 
anlatıyor: 

.. _ Evveli bizde plıfaD Rua
lar muktedir •e konaenatuvarlan 
ikmal eden aanatkirlarclır. ikin
cisi: dakikasında yazife b&flDda 
buh.inurlar ve kendilerine mtıaaa
de edilmedikçe iatirahat etmlye 
kalkışmazlar. Oçilnc&aG iae Ru
lar kanaatkir inaanlardırlar. IH
zim Amerikalı çalgıcılara ıelince; 
işe başladıktan birkaç dakika 
aonra dalga geçmiye batlarlar, 
it başında yazife görecekleri 
yerde daha ziyade istirahatle 
vakit geçirirler. Fazla çalıfmak 

lizımgelirse işi gilcft bırakıp pa
zarlığa girişirler. Halbuki vakit 
kaybetmiye kat'iyen tahammGltı-

müz yoktur. Velhuıl nazlı yıldız
lardan ziyade onlarla uğraşmalDIZ 
)i.zımgeliyordu. Bunun için biı. 
memnuniyetle rua çalgıcılan İl-

tihdam ed yoruz ve istediklerin
den fazla lcret ftriyonaı.,. 
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Ayakkabı 
.. . ........... . ,;u . ·~ •• 

Afacana sıkı bir ayakkabı 
almışlardı. 

Bir gün gezmiye gittiler. Afa
can akşama kadar ahlıya, oflıya, 
topaJlıya, topallıya gezdi, niha
yet geç vakit eve geldiler 

Afacan merdiven başına ç6-
kerek ayağındaki ayakkabıyı sö
kiip çıkardı ve taşlığın bir kö
ıesine attı: 

- Haydi bakalım, yezit ayak
kabı!. Şimdi kendi kendini ıık 
l>akabml •. 

Sır 
Cing6z Afacana dedi ki: 
- Senin baban hiç sır sak

lamıyor!. 

Afacan giildn: 
- Evet amma, onun aakla-

clıiı tek bir sır varf .. 
- Ne o? .• 
- Bizim evin adresini saklar!. 
- Neden? 
- Alacaklılar bulamasın di-

ye! .. 

Neden? 
Afacanı birkaç gün eyde gör

memiştim.. Hayret ediyordum .• 
Nihayet evvelki giin bakkaldan 
leblebiunu alırken yakaladım .• 

- Nerelerdesin Afacan?. 
- Hiçi. 
- Nasır oldu da ıeni evde 

göremedim .• 
- Evde yoktum da ondan 

s6remedin!. 

Arap - Geçen aabah kalkar 
kalkmaz bir dene göreyim?. Gnneı 
tutulmamıt mı?. 

Afacan - Mutlaka aeni gö
JÜJlee ylbibı6 kapamgtµ- Arap!.. 

30 AAuatoa Tayyar• Bayramında 

''Afacanın filosu,, böyle uçacak! •• 
9IJll!'t7ii il ._.~. ?FFW it T k WQZ • 

1 Afacanın Masalları 

FENALIK PERİSİ 
-2-

Eyilik perisinden hı1lfüıa: 
Çok eski zamanlarda fenalık pe
risi ile eyilik perisi bahse tutuş
tular. Eyilik perisi bir köylünün 
ensesine bindi.. ona kıymetli bir 
t.aı:ı kazandırdı, onu padioah ta
rafından paşa bile yaptndı. Fakat 
bu sırada fenalık perisi, eyilik 
pn'sine: 
- İn bakalım, &ıra bende! dedi. 

Eyilik perisi okadar yalvardı· 
iı halde bir türlil a6zünli ıeçire

medi .. ve nihayet köylilnün ense
sinden inmeye mecbur kaldı- fe
nalık perisi, zavallı adamın ense 
kökline yerleşir yerleşmez, köylil 
başını kaldırdı: 

- Ben bu taşı ıize ıetirme
dim hlkanıml dedi .. 

- Ya kime getirdin? •• 
- Ahınnızdaki katarlardan 

birine ıetirdim!.. 

• Hikan hiddetle doğruldu: 
- Ne? .• Ktıatah herif!.. De

mek ahınmdaki kabrlar benden 
daha yüksek, daha itibarh? •• 

Kayın baf1Dı dik dik kaldırdı: 
- Evet Hikamm •• Sizin ka-

tırlannız sizden daha yüksek, 
daha itibarlı? .. 

Ortalık birdenbire kanşb .• 
Hakanın vezirJeri korkuyla gözle
rinı açtılar .• Bu ne cür'etti? .. Hiç 
koca ülkelerin sahibi olan bir 
Hakana bu tahkir yapıbrmiydi?. 

Hakan birdenbire: 
- Devirin ıu herifi! 8U1n 

ıopayıl. 
Diye ...... eh •• 

CelliUar kof'lfhılar.. KöyltlyO ye
re devirdiler ve ayaklannı kalın 

sopalarla, kırbaçlarla dövmiye 
başladılar .• 

Zavalh köyl6 avaz avaz bağı
nyor, içinden bir tnrlO: 

- Aman yapmayan! Affedin, 
ben ettim, siz etmeyiıil Diyemi
yordu.. Çlbıkil fenalık periıi en
aesindeydi.. ikide birde: 

- lnat et, karp gel, pl r 
diyordu .• K8yl& hem ağbyor, hem 
de gülliyordu. 

Nihayet dayak '1itince hAkan 
ateş saçan gözlerini devirerek : 

- Boğun fU herifi, kesin ka
fasını!.. Diye emretti.. Derhal 
cellitlar kopşbılar ve zavalhnın 

elini kolunu bağbyarak boynunu 
yere basbrdılar. 

Bu sırada iyilik perisi, can 
çekişir gibi kotlu : 

- Aman fenalık kardeş, in 
aşağı!. Zavalh adam ölecek? 

Fen alık perisi güld6: 
- Benim senden kuvvetli ve 

kudretli olduğuma artık inanıyor 
musun? 

- Evet, eYet inamyonam J .. 
Sen benden kuvvetli8in? 

F enahk periıi acı bir kah
kaha atarak apğı indi. Köylllnthı 
ıözleri derhal açtlmlfb.. Gözle
rinden yaşlar boşanarak Hikanın 
ayaklanna kapandı: 

- Hakanım, ytice Hikanım !. 
Beni affet f. Ben bir knıtablık 
ettim, beni affet diye yalvardı. 

iyilik periai derhal Hikamn 
ensesine binmiıti. Hlkan bir
denbire yumupdı. 

- Çöziin tunu, dedi," affedi
yorum.. Ona konaklar yaptınn. 
O yine benim evlidım olacak!. 

O glindenberi dilnya ytlzOnde 
fenalık perisi daima insanlann 
b&fl Ostiinde gezmektedir. 

Sayfa 7 
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Afacanı bir gfin imtihan et
mek istedim.. sordum: 

- Dünyanın kaç kıt' aSJ var 
Afacan? 

- Dart 
- Bilemedin? 
- iki.. 
- Yine bilemedin? 
- Sekiz.. 
- Bilemedin? 
- On iki .. 
- Yine bilemedin.. 
Afacan birdenbire uabiletti: 
- A, dedi.. on iki dedim 

bili inanmadın!. Yirmi dersem 
yine olmaz değil mi? 

Derece 
Sıcaklar adam alolb butır

m1fb .. 
Hammteyze boram boram 

terliyordu. 
Afacan da bir JdSıeye çekil

miş, sıcaktan pestil gibi bayılmqtı. 
Hammteyze Afacana ıealendi: 
- Git yukan odadaki dere

ceye bpk, ytikaeliyor mu, Afacan? 
Dedi. 

Afacan yukan çıkb, geldi. 
- Yükselmiş mi? •. 
Afacan cevap verdi: 
- Yükseldiği yok anne.. Ha· 

ni o mıhlandığı yerde duruyor, 
biç te yükselme mit .. 

Öksüz 
Afacan gazeteyi g&terdi: 
- Bak Cingöz bir adam ana

auu babuma aldilrm6fl.. .... 
- Sen bu adama ne denin? 
- Öksüz, derim!. 

- Baban yine bir bahane He mi 
dövdü seni Cingöz t.. 

- Yok süpiirge 11opasile .• 

KOVALAMACA CENNETLiK 
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Şeyh Ellerini Uzatb Ve Gül Hanımın 
Kollannı Okşadı 

Em ba ıelea bdm GIJ Ha
aımm ta kendW. Fakat nekadar 
değifmilti. G&I Hanun, ltir kıra
liçeden farksızdı. Başında m kı,. 

metli taşlarla tarsi' olumnut bir 
taç vardı. Saçlarmm laer bukle
li 1DÜcevherlerle süaleDlllİltİ. Ar
kasında gfil reaginde ipektea bir 
elbise taşıyordu. BeliNWri kemer 
parıl panl parlamakta idi. F-ildişi 
rengindeki kollara, P'Jl Çlplaktı. 
Ayaklarındaki terlikler Wle mu-
-•d.. 

Giil Hum odaya plp birkaç 
adım atbldaa .... hatla -.... 
firler, bir ada, gizli Wr emir 
allDlf gibi, bhm, 

Kart Doğana IOl'da: 
- Bu ne demek? 
Fakat Dojaa cevap ftl'llledf. 
Gtıl Hanım ilerliyorcla. Derkea 

Cebel Şeyhiain gpdjsi ele ayağa 
kalkb. Sonra eJilli ona mtank 
- yambapw:la oblrttu. 

Dojaa llanreye ltaktı ve 
lleRare btJarma kalclınrak ona 
aa çıkarmamuı için ifaret nrdi. 
O ela Kurda bakarak ı 

- Aldırma ' eledi. 
Mesrure, GOi Han,.. arka-

nda mefti ......... 
Ziyafet başlac:la 
Kaleler ve cariyeler, gidiyor, 

ıeliyor, tabaklar bldınhp tabak
lar koyoyorlanh. Sinan Be misa
firlerinin 6nüne konan tabakların 
hepsi, ya albndan, ya g(lmGştendL 

Dt>ğıı da, Kurt ta, Sinamn 
bır hareketini de ıözcfea kaçır
.,ank yemelderiai pdiler. ıc.. 
laklan hep Sinanın aizmda idi. 
Gül Hanım, likayt görlnmiye 
çalışıyorsa da onun korktuğu helli 
idi. Sinan ona ttlrlü tBrll Jemek .. 
ler i' :r&QI edi1or, o ela bu ikram
lann birini ele reddetmiyordu. 
Fakat Sinamn gözleri de. Gülna 
JGzündea hiç mi hiç aynlmamakta 
idi. Bu adam, unki bu km, •ahti 
glderile 1emek iatiJ•, fakat 
Gül Hanım ondan ae kadar 
uzakJqmak mBmkiiDle okadar 
uzaklaşıyordu. 

Sıra muattar praplara geldi. 
Şeyh bir alba kadehi alarak ken .. 
eli elile Gtil Hanıma azatb, fakat 

Glll Hanım taraba reddederek Mes
rureye dandtl ve sa istedi. Şeyh
ten de Bzilr dileyerek lıa9•c1e 
mdaa başka bir feY içmediğim 
.ayledi. Mesrure ona kar içinde 
~Uf bir bahlak • verdi. 
iki kardeş de f81'8P teklifini red
cleclerek IU istediler. 
... iki bıdete de flplaeli 

sizlerle baktı " aordu: 
- Ne için lçmlyorwz? 

t Dojaa ceftp nırdi: 
:... Ahpnaclık ta ondanf 
Şeyh kızar gibi oldu ft nlk· 

te& cevap verdi: 
- Demek ki lmrilnOzb 1o

nuna kadar hep IU İçeceksiniz f 
Sinaa yavq yavat llll'lıot 

oluyordu. Slllditi olan bu adam 
lk siylemiye de baflada 'te 
Doğanla konuttu: 

- Siz baglln Zaloğlaaa rast
plmiş, ona lahcmm çelmdpiniz 1 
O adama ne diye llcllmıediniz. 
Sizden daha ma cesurdu Joba 1 

o.taa~ 
-1-aetmiJomml eledi. Çtm-

idi daha enel de bir defa onu 
yenmİf, ona yaralalmftım. Şimdi 
de lmzunmmcla JUUIZ, ltereaiz 
oturuyorum 1 

Sinan cenp ftrclİ : 
- Evet, ld51elerim dld .. e 

tüze mini olmUllul Buna ratmea 
ıen ona ilcl&rmeliJclia. O hain 
kapek. ....... adem diyarmı 
Loylamalıydl. O alçalr, ba ci
lam ı&Jlne, bu ,ener glllne 
saz dikmif. ılzleri çıkaıa. 
Emin ol, Gll Hamm, k adam 
hir daha lize bir tek .az l&yle
JemılJecek. Sea bundan IODl'a 

, ........ ....,_altmdma. ........... ~ 
....... s •••• Gtl ~ 
kolmm ........ 

Gtıl Hanım. babnca bir elin 
vucuduna dokmıduta• hisae
clince istikralı ile titredi. 

Kurt, gazlerini ıeybe dikti. 
Onun içinde kaptlren hiddet O 

kadar fiddetli idi ki g6zlerl cht
manlandı ve bu katiller, haydut .. 
lar reisinin kızıl elbisesini kanla 
bulanmq gibi gördü. Ve buna 
bilfiil yapmak isteyerek kıhcmıD 
kabzasını aradı. Fakat Doğaa 
ona imkin vermedi. Seri bir ha .. 
reketle lnüadeki albn kadehler
den birini yere dOşilrerek kar· 
d.e döndii ve 

- Ainan dildCat eit .. kadehi 
kaldır ve söz söyle! 

Kurt hemen kendini topladı. 
Ve çaldırmak lizere olan akh 
baflna geleli ve liz 16ylemiye 
baflath: 

- ..şeyh Hazretleri! Bedritam 
,ecem o haia ZaJotlang mahak .. 
kak yeaeceqim. Mu•affak olamaz. 
um ba vazife kardeşime kalır. 

Sinan, Karda baktı: 
- Sahil eledi, ben senin kar

deşini unwıtm111tum. Ôyle olsun. 
Şayet z.ı oğlu aeni öldürecek 
olursa kardeıin ona karşı çıkar, -
pyet kardeşin de muvaffak ol· 
mazsa, o zaman, ona karşı ben 
çıkarım. 

Sinan sonra G61 Hanıma dan· 
dil n sordu: 

- Gnzel hanım! m hu mtl
barueyi 1e)retmektea koıkar 
mısınız? 

Gülia yizi sararc:lı. Fakat 
metanetini muhafaza ederek: 

- Kardeşlerimin kotkmadığı 
ıeyden ben de korkmam! dedi. 

Sima ba cevapta pek mem
nun .. eh ft Gfile anlatb: 

- Glil.el Luıml Ben '1• 
yüzünde AD•h•• add ve peygam
berİJim, AD&lua lahCJya1111 kafirleri 
ve fenalan bu lciıçla tedip ede
ederim. Daydnklan doira ile 
brdetlerin aslan gill birer yita
tirler. T af k6prüna. lzerinde 
benim adamlarıma bite geçtiler. 
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Muvaffak olacaklannda f&phe 
etmiyorum. Onun için sana soru
yorum. Bunlann içinden hangisini 
daha çok seviyorsun? Hangisini 
aeviJonan ince onu Zaloğlu ile 
brpJqbnatuaJ 

G&I 8- cenp Termiye 
hazırlanırken Mesrure ayata 
kalktı. 

Omm lle,ecanlandıjı besbelli 
idi. Fakat Mearure bir lahzo 
ayakta clurftktan sonra otardu 
ve G&I Hanım cnalima Yerdi: 

- Benim lçia ikisi de birdir. 
briaint ele apl derecede aeftl'im. 

Sinaa kon....,. clnam etti: 
- Gh'l•la al11ftdl O halde 

.................. emir 
dairainde cereyan edecek. Kart 
Bey enell döY6fecek. muvaffak 
olamazsa kardetl meydana çaka
Cak 1 7.iyafet ailaayet buldu. iba
dete bqhyaeağıml KBleleriml 
Herkes kadehini doldursun 1 Glll 
Hanım, latfen ayağa kalkmaz 1 

Gül Hanım ih\at etti. ŞeJh 
mq' ale taşıyan cariyelere ifaret 
etti ve bunlarm hepsi Gnl Hanı· 
mm etrafım aldılar. Sonra Sinanın 
kendlai ayağa kalktı ve bağırdı: 

- Şeyhulcebelin benc:leleril 
ıiz eemrediyorum. Bu g611er güllinü, 
bu gfizeller güzelini, asil, necip 
Ba'lebek egüreaini, Sultaa Sala· 
haddinin lıemşlrezadeainl, bu ka-
dınlar kıraliçesini... 

Şeyh bir saniye durarak ka
dehini çekti ve murassa alba ka .. 
dehini Gül Hanıma uzatb. 

Şeyh kadehini çekince me~ 
liste hazır olanlarm hepsi de ka
dehlerini çektiler. Hepside 

- Gnller gül6, gGzeller gtizelil 
Diye bağınhlar. 
Şeyh tekrar .aze batlach ve 
- Kıraliçel Dedi •• 
Bütün cemaat bağırdı: 
- Kıraliçe, kıraliçel efendimi

zia lmaliçui ve bizim Jmaliçe
miz! •• 

Sinan glltimsedi. Herkesin 
mama• için ipret etti. Gül Ha
nımın elini eline alarak öptü, aon· 
ra prla .ayliyen kadmlar ve me
tale tqıyan siyahi kaleler arum
cla yiriidü, elliler de. mubafWar 
da, onu takip ettiler. 

iki kardq Gtll Ha nma yak· 
laşarak onunla koııuflDÜ iatedi
ler. Fakat Mesrure ualarma 
girdi ve: 

- Affedersiniz! eledi. ... 
saade yok! siz bahçeye pbrak 
c:linleniniz. HelDfİJ'enize bea ba
kacağı& Korkmayımz. Çlnldl 
tam bir mWıafm alb ...... 

Dopn, Karda tiltaralc; 
- Gel, eledi, MesureDla 11-

dal dinleyeliml, 
ikili ele geri lralu davetlile

rht Ortasından geçtiler. Onlar 
geçer~en berkeı ayağa kalkıyor 
Ye yeni g\izellik yıldmmn kardeş
lerine h&rmet g&teriyorlarcL. 
Kurtla Doğan taraçaya çıkarak 
bahçeye indiler. Gecenin üth 
taraYeti içinde biraz dinleadile1. 
Ondan ıonra clolapmya başladı· 
lar. Hava muattarda. Ay bulutsuz 
bir wna içinde yülilyordu. Fa
kat ay ıtığmda girdlkleri .... 
zara __....,.,. bir teJdi. 

~ ..., 

Kurtuluı Safl•nın Yıltlöninıintle •. 

28 Ağustosta Düşmanın 
Gerisi Kesilmişti 

f 8attarafı 1 bad aayfada) 
dumaz erkenden ilerJemiye bq
ladı, Arap çiftliği istikametinde 
zafer kazandı ve o civarda 121lci 
Yunan fırkası ile kal'fılatb· A.
kerlerimiz burada düımana şid
detle taarruz ettiler ve neticede 
diitm•m Pmale püskllrttiller. 

27-28 ağastoa recesini Köp
rülli ve Boyalı aramda geçiren 
23 önel fırka De pceyi Bal Mah
mut ve Garipçe araaanda ıeçiren 
3üncD farkamu, sabahleyin ta.
ruz eana11nda Köprlilll civanncla 
iki dtlfman fırkasile karplafb. 
Mehmetçikler bu tesadiif esna
.. da yaman bir hamle yapblar 
ve dllfmaa fırkalarını adam alal
h aanblar. Neticede dftpauı lillh 
ft malzemesinden mlbim bir 
buum •kelerimize barakaralr 
Plliı• bir 111rette kaçmıya -,. 
W..Fabtltaıaıw.,_, dlt
mam peşini bakmadılar. Ne 
yapblar, biliyor mıaınız? Dlifma
mn garba doğru çekilip kurtul
mamnrn ve bize tekrar taarrm 
etmesi tehlikesinin linine geçmek 
için Dumlupınar yoluna kapamak 
mabadile garba doğru kıvnldı
lar, Dtızağaç ıimalinden "Bakır
cık,, sırtlarına abldılar. Bu es
nada Akçqehir taraflarından bu 
tarafa çekilmekte olan diişman 
kunetlerine de taarruz ettiler, 
bunlara da fimale doğru sürdüler. 

Ayni glin d6rdİİDCil kolordu .. 
mm da çok mühim itler gördil. 
Bu kolordumuz birinci kolordunaa 
sağanda bulunuyordu. Bit fırka• 
aını Oğlanmezarı cihetine sev· 
ketti. Diğer fırkasını da Ayvalı -
Kumralı çiftliği &zerlerinden taar
ruz ettirdi. DDımaa kuvvetleri garp 
tarafına çekilmek istiyordu. Fa
kat clardllncü kolordumuz şiddetli 
" isabetli taamızlarile b8yle bir 
harekete meydan vermedi ve do,. 
man şimale hrlabldı. 

Taarruzun daha başlangıcın
dan itibaren, 6zerine allDlf oldu
ğu kuptma ve çevirme vazifele-
rini noktası noktasma bqaran 
aüv•ri fırkamız 28 apstm gOnll 
de çok değerli hizmetler glrdü. 

Suvari kolordumuz bugünün 
gecesinden " Beşkimae • civanna 
geldi, oradan timale yllrtiyerek 
Ulucak ve Eğert istikametlerin
deki diİflDana doğru ileriledi. 
Suvarilerimiz iyi kepfler ppmır 
lar ve dilfmanm 9 uncu fırkasile 
ikinci kolordusu karargihlannm 
Eğert kiy6nde gecelediklerini 
öğrenmiflerdi. Eğert köylne an
mzın mlthif bir baskın yapıldı 
ve dllf•nm bir otomobil kolu, 
bfttiiıı y6kl • ele geçirildi. Bi· 
rinci auvari füıbmiz da bot dur
mıyordu. Bu ~ dil A,.U. 
palinden ptba dojra çekilmek 
ilteyen dlfCll... ldınetlerine çok .-.ir bir IJa.bı yapb ve dör
~ kolordumuzun taarnız 
ftZifeainl hayli kolaylqtırdı • 
Denilebilir ki auvarilerimiz 28 
Ağustos g(lnil cesaret ve ma• 
haretin timsali olmuılar, kaçan 
Ye yahut mukabil taamız yapmak 
isteyen düıman kuvvetlerinin bili 
perva ta merkeilerine ıaldırmış .. 
lar, düşmana b•bütün ıaşırtm.,.. 
lardır. 

Bllytlk taammm 28 Ağustm 
aGntuae ait safbalan içia fa bili
UJI yapabiliriz: 

Afyoa civannclaki meriilerinde 
•WıtDa lfn'k••• aintdu birin-

ci ve yedinci ywuuı farkalan pe
ritan bir halde hiç durmadan 
kaçmıılar, Dumlupmarm garp 
tarafına gelmişlerdir. 

Dotmanın bllyiik lo11mlan ise 
~ınar meniine gidebilmek 
ıçıo çok uğraşmıtlar, Fakat arka-
lanıım bizim kunetlerimiz tara• 
fmdan mütemadiyen keailmai ne
ticesi olarak Dmlupmara gitmiye 
muvaffak olamamıılar ve bilakia 
şimale ormanlar içeriaine farlatıJ .. 
mışlardır. 

BugOnkG harekatm en kat'I 
neticelerinden biri de dtışmama iz. 
mire doğru ric'at hatbnm tama
men kesilmiş olmasıdır. 

Batan bu harekib b6ylik bir 
heyecan ve dikkat içinde idare 
ve takip eden GaD Bqkumandan 
28 Ağuatoa 922 akta• onhdara 
IU mihim emri bildirdi: 

" uç gilndO.. devam edea 
meydan muharebesinde eaulı m
rette mağl6p edilen dtitman btlylk 
loammın bilabilttln imhw için 
birinci ordu biHtba lmnet:ı.ile 
carba yllrtıyerek Damhıpman 
cllpaa bnetlerinden ince tuta
cak ve garba çekilmiye muvaffak 
olan dipnan lmımlarina da yeti
ıerek onları da bGabGtln maiflp 
edecek, ikind ordu fimalden ve 
birinci ordunun ut cenahmdan 
takibe devam edecek, ılivarl 
kolorduau daima garba çekilmek 
iatiyen dllşmıDJn ric'at istikamet-
lerini bpayaCak • ., 

CArkua yana) ---···-----·------,-----
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28 Aluıtıı Pazartesi 
lıtanbul - 18 Gramofon: Plak 

De§riyatı, 18.80 Fr. dera (müptedilen 
mahsus), 19 Hikmet Rıza H., 19.415 
stüdyo us heyeti, 20.30 Milnir N aret
tin B. •e arkadatları, 21.SO gramofon: 
Plak nefriyatı, H Anadolu ajauı. 
hona haberleri, eaat ayan. 

Ankara - 12.80 gramofon, 11 
alon orkestrası, 19 alaturka saz, 20.15 
ajans haberleri. 

V arıova - 19.35 Madam Olga'nm 
earkı konaeri' 20.40 müsababe, 21 ope
ret, 23 dau Jaavaları, 23.26 ıpor ha. 
berleri, dans. 

Peıte - 19.40 Cella koDl8ri, 11 
Viyana'dan nakil, 22.05 akfam ~ 
leri, 22 &O komer. 

Palermo - 19.06 Gramofon, 19 
çocuk eğlenceleri, 21.20 gramofon, 
21.45 uloa orkestram. 

llGnih - 20 Hamburg'dan nıklen 
komedi, 21.20 Niirabeıg'deıa midi 
opera. 

Prar - 19.25 Almanca kısun, 
11.45 keman koD!eri, 22.10 musiki 
hocalannm konsen. 

Bükret - 20 Müıaha.be, !ll,20 
halk konaeri, 11 salon orkestrası, !1.11 
Herfensola, 

Breıdaa - 19,~ Kllaabe, IO 
Bamburg'dan nakil, 21 Sezar opere
tinden parçalar, 22.10 konser. 

29 Aftastos Safi 
Vaqna - 20.10 Hafif musiki, 

20.25 muht.elif, il.Of oıkeltra ve • 
ganai, 22.15 de~ P.,~ maeikili. 

Pefte - 2 jjğaa musiki& 
22 05 oda m •• 5& konferana. 
~giliz liltaiJe,. Mteakibea laloa w 
caz mue kili. 

\flPlla - 20.45 Opera parçalan. 
22.25 btoliklere mahsus neoript, 22.tl 
haberler, 23 akşam konseri. 

Milbo - Torlao • Florana 
20.25 Haberler, plik, 21.85 Pierro& 

mero ismindeki· Haios'un opereti. 
Pral' - 20.85 Solo sabofon, 20,66 

halk şarJolan, 21.10 plak, J?l.45 köylil 
bandosu, 22.20 Rus heyetini gösteren 
''kumarbadar,, isimli bir opereL 

Bülcret - 20.25 Enstrümantal lron
aer, 21 tagamıi, 21.25 orkestra, 22.IO 
ri.dyo orkemaa 

Bre•a - t1 Monolog, 11.25 pıo 
mioi ~ 23~ gazete haberled. 
.............. l&.10 ...... 



1 
ION POT SA 

rtr ''Z's 

ITTIB&T ve 'l'BBABBt 
Her hakkı mahfuzdur. - Naııl doltl• ? .. 
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Ntuıl ÔldtJ? •. 
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Prens Sabahattin Bey Yine Eski 
Tezini Müdafaaya Başlamıştı 

Ş'mdi, Murat Bey aibi her
halde meşrutiyet rejiminin kuvvetli 
bir mütefekkiri olduğunda hiç 
şüphe olmıyan bir zabn birden- 1 
bire tevkifi ve gazetesinin de 
böyle - devri .. bıkta çok ıörülmilt 
ve tikainilmit - buma kahp bir 
ilin Jdişesae tatil edilma.i; cemi
yeti~ bir ( nigehbAnı alef1ldiyet ) 
olup olmadığı hakkında birçok· 
lanm umn uzun dtışftndllrmüştü. 

Maamafih Murat Bey, bu ka
nunsuz tevkif ve tatile tam ve 
mütevekkil bir aüküt ile mukabele 
.tmedi. Haldwu aramak iatedi. 

EYVelA; Dahiliye Naz.an Hakla 
Beye pek acı lisanla yazılmıı bir 
mektup gönderdi... Sonra da 
( Denaadet mukavelAt mubarrir-
6ği) vuıtasile tevkifinde methal
dar olanlar proteato etti. Bu 
protestoda: 

l - Kanunu Esasi ahkamına 
mugayir olarak tevkifine emir 
-.erdiiinden dolayı Sadrazam 
KAmil Paşa, 

2 - Dairei askeriyede kendi
sini tevkif ve bir odaya hapa 
ettiğinden dolayı da Harbiye na
mı Ali Rıza Paşa, 

E•lci l•tolılıol11t H/lrl $ul/ P•,. 

dahilinde idi. Murat Bey, derhal 
memleketi terkedecek, hudut ha· 
ricinde, istediği bir yere gidecek; 
intihap bitip meclis de açıldık
tan sonra, istene yine avdet 
edebilecektil Murat Bey, mecbu
riyet karşısında bu teklifi kabul 
etmiş; ailesi efradından bir kıs
mını toplayarak lstanbuldan çık· 
mış, Kaıtenceye gitmifti. 

Cemiyet aleyhine epice dedi
koduya aebebiyet veren bu hadi-

aet makamına ıeçmişti. Fakat 
cemiyete karşı olan vaziyeti, biç te 
aamimi değildi. l.tediği parlak 
memuriyetlerin verilemiyeceğini 
anladıktan ıoma, artık o da fikri· 
ni ( mebus ) luğa dayamış.. Bu 
vuıta ile mühim bir mevki kaza
nabilmek için tertibat aJmıya 
bqlallllfb. Bir taraftan cemiyete 
taraftar göriiniiyor, diğer taraf
tan da muhaliflere aokulaiak ce
miyet erkanım şiddetle çekiştiri· 
yordu. Fakat Şerif Pqa eauen 
biraz fazlaca saf olduju için ba 
aiyasetinde icap eden meha
reti gösteremiyor; maksadımn 
bozukluğu cemiyet tarafından an
)llfllarak baklandaki noktainazar 
Jitbkçe değişiyordu. 

Bu zahiri muhalefet unsurla
nmn yanında, benliz fikirlerini 
saklıyamıyan ve fakat gayeleri 
uğrunda her fedakirhğl yapmıya 
hazırlanan diğer kuvvetler de pey
dah olmıya bqlallllfb. Gayrimüa
lim ve gayritürk unsurlar da, gizli 
anlatmalara devam ediyorlar; mec
liate bir ekseriyet kaunarak lın
peratorluğun mukadderatında mU. 
bim roller oynamıya ba:ıırlamyor
lardı. 

Tayyareci Viley Post'un 
Karısı Diyor Ki: 

Bir Kadın fçin En Azaplı Şey 
Tayyareci Karısı Olmakhr 

Vil .. PNI -. ~nriaZ.• •••lıatiıae Nflerbıt 
Meşhur Amerikalı tanareci rüftiller. Bu mtilikat, kocaaa ta -

Vıley Poat cliinya etrafında baYa yareden iner inmez onu kucak ı-
rekorunu kırarak yeni bir rekor · JllD kaclmm lrıenb p yql1 n 
teaia etti. Halbuki bu rekor la- dinmeden wlmbaluyordu. Ma-
nlmaz addediliyordu. elam Viley Poat IU beyanatta 

Viley Poat Amerikaya vardı, bulunmuştur: 
hava f&l'l)arı müsait oldap tak- '' - Bir kadın için bir tayya-
dirde yeni rekorun da kınlabile- reci karısı olmak kadar uaplı 
ceğini ilin ve bu işi dart glnde bir fCY yoktur. Banu, aiıe, bu 
b~ak m~kün ~lduğunu iddia mfab tapyan bir bclm olarak 
etti. Maamafih Vıley Poat bu aayliyorum ve diyorum ki: 
devri ilem aeyabatini yapmak Bir tayyareci ile eYlenilebilir 
için bir .insan kudretinin ilstünde bir fartla: o, ölesiye leYilen bi; 
bir enerji sarf etti. Bu mü•asebet- adam olursa. Arada bu derece 
le birçok gazeteciler, kocaaanın kuvvetli bir aşk olmadan bir 
seyahatini heyecan içinde takip tayyareci ile evlenmek çok ım-3 - Neşriyatı aektedar edi

len ıazelesinin zarar ve r.iyaııma 
1ebep olduklanndan dolayı her 

se, muhaliflerin cilretlerini bir müd
det için sarsmıştı. Murat B. bu su
retle muhalefet sahasından çekil
dikten sonra meydanda belli başlı 
phaiyetlerden, Ali Kemal ve 
Prens Sabahattin Beylerle Şerif 

Artık biltiin bu tehlikeleri tam eden madam Viley Post ile g6- raplı bir şeydir.,, 

iki paşa, 
Aleyhine ikamei dava edece· 

tini bildirdi. Ve aonra ela mahc:lu-
IMI F anık Bey yasıtaaile istinaf mOd

clei umumiai Necmettim Molla 
Beye bir istida ıönderdi. Müddei 
1111nıml zaptiye nezaretine miira• 
eaat etti. Murat Beyin aebebi tev
kifi hakkındaki evrakı istedi. 
Zaptiye nezareti, sadrazam tara
fmdan gönderilen telgrafla, yine 
udrazam tarafından (Murat Be-

yin, galeyanı bVamdan muhafazası) 
zammnda verdiği tifahi emirden 
başka bir sebep gösteremedi. Bu
nun llzerine latinaf müddei umu
misi Necmettin Bey harekete 
ıeçti. Murat Beyin derhal tahliye 
edilmesini ve şayet edilmiyecek 
oluna, kanunun kendisine baht 
ettiği salahiyetine istinaden kuv
v~ müselJehaya milracaat ederek 
bizzat tabliye ettireceğini bir 
tezkere ile Adliye Nezaretine 
bildirdi. Adliye Nezareti bir skan
dal çıkacağını anlar anlamaz te
lit ile sadrazamı vaziyetten hz.
berdar etti. Ümit edilmiyen ba 
Yaziyet ka1'f19mda, alb gün mev
lrufiyetten Mnra Murat Bey, bah
liye ~dildi. Ukin.. bu ela, bir tart 

= 
~·· - .. --~- -

Resim Tahlili Kuponu 
._.... uw• «tcı u•V• uuıu~ ue~u....., 

Tabiatinizi öğrenmek istiyonaoız 
reımioizi il adet kupoo ile .birlikte 
gooderiııiı. !Wsmioiz ııraya 
tabidu ve Jade edıımez. 

laim, meelek 
, veya ıan'at 

bulundugu 
memleket 

Hesim intişar 
edecek mi? 

-

Reımin klişesi 30 kuruşluk 
pul mukabilinde gönderilebilir. ... 

bir wzuh ile g6rmiye ba'1Jyan ==================;:::===-===--===-,==--
Merkezi Umumi; ebedi hakimiye- Tehlikeli Karın Müşterileri Azalmıyor 

Pata kalmıfb. 
Ali Kemal Bey, Sorbon cla

rtUfiinununda tahsil ettiği Iİyasi 
ve idari dersleri kendi mütaliafi.. 
le mezcediyor; çok ağır bqlı bir 
niaih ve münekkit ,eklinde mu· 
halefete devam eyliyordu. Yalnız 
arası~a liaanmı ve kalemini kay
dınveriyor.. Cemiyet ile bllyiik 
bir rabıta11 olmadığı halde cemi· 
yetin müdafii gibi telakki olunan 
Tanin gazetesini ve bahusus 
Hüseyin Cahit Beyi hiç çeke-
miyor .. Makul ve gayri makul 
sebeplerle Tanini ve Hüseyin 
Cabit Beyi iğneliyerek, gayri 
memnunlann perestişini arttın

yordu. 

Sabahattin Bey, Avrupadan 
avdet ederken yüzüne taktığı 
cemiyet maskesini çıkarmıf, bir 
tarafa atmış .. Yine kendi eski tezini 
mOdafaaya başlamıftı. Muhtelif 
yerlerde konferanslar veriyor; 
aymzamanda da siyasi bir fırka
nın temelini hazırlıyordu. 

Şerif Paşaya ıelince: Bu zat, 
maksadına kısa yoldan vaaıl ola· 
bilmek için resmen cemiyete sir
miş.. Ve halta • utık latanbulun 
her ıemtind~ açılmıya başladığı 
gibi - Pangalbda da açılan (itti
hat ve Terakki kulnbn) ntln riya-

tini elden çıkarmamak i~n Uç • 
cephe .aatenniye karar ftl'lllittl. 

Bunun birincisi - (Osmanbhk) 
nam Ye anvamm elinde bir sillh 
gibi kullanarak, bllttın anaıın bir 
nokta etrafında oyalamak. 

İkinciai - Sanki gizli bir 
( ittihadı islim ) siyaseti takip 
ediliyormut gibi, islim unsurlar 
arasında propagandalar yapbra
rak, ialiJD milletleri hıristiyan 
milletlerden uzak bulundurmak .• 
bu suretle cemiyet aleyhinde 
birleşen Türkün gayri unsurlann 
kuvvetini parçalamak. 

Üçüncüsü - Cemiyet içinde 
yalnız öz Tlirklerden milrekkep 
bir kuvvet yaratmak.. en tehli
keli zamanlarda bu kuvvete 
dayanmak ... 

Cemiyet, zahiri siyasetinde 
en çok ( Osmanlılık ) noktasına 
ehemmiyet veriyor; fakat bütiln 
tımitleriDİ Oçiinc6, yani TürldOğiin 
kudretine raptediyordu. 

Fakat, iş bunlan düıünmek 
ve tatbikatına airişmekle bitmi· 
yordu. Giiııler ~çtikçe cemiyetin 
omuzlarma •iır .yükler biniyor, 
en korkunç sıyui hidiaeler 
birer birer zuhura geliyordu. 
Bu bldfaeler latanbul hal-
kana fena halde sinirlCffiriyor, 
hemen hemen parlamak iatidadım 
gösteren bir barut fıÇISI haline 
getiriyordu. 

( Arkaaı •ar) 

İstanbul Üniversitesi Hukuk 
Fakültesi Reisliğinden: 

1 - ikmal imtihanlanna 16 Eylül 933 tarihinde başlanacaktır. 
Mazereti ne olursa olsun kendisi içn tayin olunan günlerde ham 
bulunmıyan talebe imtihana girmek hakkını kaybeder. 

2 - Haziran devresi imtihanlan için mazeret raporu getirmiı 
olan talebeden bazılarımn raporları tasdiksiz veya noksandır. Fa
kWteye müracaatle bunlan nihayet 5 Eylül 933 tarihine kadar ta· 
memlamıyanlar Ye 1 Eyltil 933 tarihine kadar beyanname vermi· 
yealer imtihana kabul olunmazlar. ..4446,. 

• 

f 8qtanıfa ı illet .. ,,.. ) 

Levi arasında eararenp bazı 

işler dandüğünil öğrenmişlerdir. 
Nihayet memlekete kaçak olarak 
bir kaç bin lira kıymetinde 641 
saat sokmaktan maznun olarak 
saatçi Marko Levi ve Musa oğlu 
Arif yakalanmıtlar Ye mevcuden 
sekizinci ihtisas mahkemeaine 
se•kohmmutlardır. 

2 - Eşref oğlu Abdullah, 
lbrahim oğlu Abdullah esrar 
kullandıklanndan dolayı mevcu
den ihtisas mabkemeaine veril
mişlerdir. 

3 - Hasan oğlu Mehmet, 
Mehmet oğlu Mehmet esrar sa
tarken yakayı ele vermişler ve 

mevcuden aelözinci ihtisasa sev
kolunmuşlardır. 

4 - Geçenlerde l.roz ..... 
ıında bir rakı imalAthanesi ys.. 
kalandığını yUllllfbk. Muha
faza memurlan adada fi\phelen
dikleri için bau yerleri eaaalı 
tekilde arqtırmıtlardar. Neti
cede tekrar biiyük bir ra
kı imalathanesi meydana çı
karılmış, kaçak kinin ve aspirin, 
çakmaktaşı, balık iğneleri 
yakalanmıştır. Birkaç maznun 
mahkemeye sevkolanmutlardır. 

5 - Zooguldeia uğrayan Y u
nan bandıralı Eleoi vapurunun 
tayfalanndan Y orgi Zonguldap 
kaçak konyak ve sair içki so
karken tutulmuş ve derhal mah
kemeye verilmiştir. 

İstanbul Gümrüğü 
Başmüdürlüğünden : 

Fasıl No. • Eşyanın cinsi 

13 

14 

Yazıhaneler, masalar ve saır 
tahta eşya. 
Ki\ğıtlar, zarflar, mukavvalar, 
sicimler, vesaire. 

Kap adedi 

851 

993 

Kıymeti 
Lira Kuruı 

.ff175 83 

8350 19 

Yukarda yazılı eşya gtımrük resmi aranılma' sızın 2618/933 
tarihinde 1 inci kalem açık arttırma 2 inci kalem kapalı zarf uaulile 
mllzayedeye konulmuştu. 1 inci kaleme verilen bedel haddi liyık 
ı5rtılmediğinden ve ikind kalem için talip zuhur etmediğinden her 
ikisi 2 Eyl<il 933 cumartesi gftn6 saat 16 da esiri ilinlanmız teraiti 
dairesinde birincisi açık arttırma ve ikincisi kapalı zarf usulile 
tekrar m&zayedeye çıkanlmıştır. 

istekliler -6ı.li ıeçen gün ve saate Jnymetlerinin % 7,5 nisbe· 
tinde teminat akçelerini hamilen Başmüdürlükte mOte,ekldl satıı 
komisyonuna müracaatlan lazımdır. Bu eşyaya ait fartname Baş· 
mldürltığUmiizden alınabileceği gibi eşyalan da ml\zayede gününe 
kadar gilmrtiklerde görebilirler. "4453,, 

Feyziati Liseleri Müdürlüğünden: 
1 - ilk, Orta ve Lise kısımları mezun· yet ve sınıf imtibanlanna 

2 Eylul cumartesi günü batlanacaktır. 
Program mektepten öğrenilebjlir. 

2 - Derslere 11 Eylul Puartui ıünü başlanacaktır. (6641) 



Kara Cehennem 
Na•ıl Da 
Anladı. 

Ber &ı••• llaldazdar w.tı • 
'41111•_._ Z. Ş. Tefrika No. 5 •ı-"" 

Bu Kadın Kimdi? 
Bu hailevt vak'anın sebebi ne idi. TopraOa 

gömülen bu kadın kimdi ? 

Fato meydana getirildiği Ya· 

kit dikili taılann seti llzerinde 
biri esnaf, diğeri de dervif kiya
fetinde iki adamın ima bir mu
haveresinden bahsetmiftik. 

Meydanda milc:adele batlar 
batlamaz, kısa boylu denifüt 
rengi IUanDlft vlcudu asabiyetle 
titremiye bqlallllfb. Diflerini p
cırdata sıicırdata ııkmıı: 

- Ne oluyor, lbralıim •• Orta
hp kim kanfbnyor?. Dip tor
mllflu.. Halbuki, bircl•bire zu
hur eden bu kanpldıktan lbra
bim de bir py anlamıyor; meJ
danda boiufanlara taacclple ba
kıyordu. 

Tam Doğanla çorr>acı HaW 
ağanm arasında kılıç mUbarezesi 
bqladığl zaman dervif bltiln 
bittin hayretler içinde kalmış; 
parmağuun ucile Doğam göster
mif ve bağınnlfb: 

- G6rilyor muaun, lbrahim?. 
beri ablaaların arasmda, o da 
•ar.. Kot-. Kılıcınla kendine yol 
aç.. Ônline geleni tepele- Batla 
ba piç, buraclaa aaj kurtulma· ...... 

l>ervifİD IOD 16zleri. aizuada 
blmııb. lbrabim, derhal farlumf, 
lahCIDID tenini uvura 1avura 
kendine yol aÇIDlf·· O urada 
Aleabqı Halil •ta11 •viren 
J>oianla karplqmlf; fakat. •• 
omzunda FatOJU tapmuma rat
men ulan sibi çarplp1l 

~ mahirane bir lalıç dar
belile omm kıhcuu eliaclen far
lataufe. Kara Cehennem denilen 
lbrehimi, labrap iPade bankarak 
yakallDI kurtarmıttı. 

Kara cehennem, yedifi dar
benin fiddetinden hasıl olan Mr

aemliği geçirdikten sonra sapa 
soluna baktı. Elinden fırlayan kı
hcmı o kalabalıkta bulamıyaca· 
ğmı anladı. Biribirile boğupnla
nn arasından geçti. ÇqmeDİD _. 
ti Ozerinde heyecan ve dbrapla 

disini bekliyen dervİfİD yam
na geldi. Btıytık bir hicap ve 
teessürle &ntlne bakarak: 

- Bu piç. beni bir daba mai
lüp etti; ıevketlim. 

Dedi. 
O zaman Dervİf, bir daha elit

lerini ıaardatb. Sap un keailen 
çehresi, korkunç bir hal alc\: 

- Zarar yok.. uıl matllp 
olan, HD dejüin, benim... De
mek iri, bana meydan okuyorlar. 
Pekili... Eler ben ele buDlan 
keneli lwılarile bopauam.. 
bana da bu taclitaht, llaram 
olama. 

DiYe tılanldanda. 
ikili de hatlanm Werine ey· 

diler. Çamr ambarı W...mm 
yamadaki elik .-....... Bnbir
direk meydanma dotnı hlzh 
hızh ylrüdller. .. 

Bu Kadm Kimdi? .• ' 
T ariblere geçmiyen ve fakat, 

menkibevi bir halde b&y&kten 
küçüğe intikal ede ede bugünlin 
eskileri tarafından daha hlll 
hikaye edilen ba hailevi vak'anın 
sebebi ne idi? •• Toprağa gömülen 
ve tatla 'ldürülmek ~enli• ba 
kachn, kimdi? •• 

luDU anbyabilmek ..., ltu 

kanlı vak'a güntlnden bir aene 
evvele dönmek icap ediyor •• Tam 
bir sene evvel, niaan ayının bir - Siz Büyükadada idiniz 

deiU mi HanımefencL"? •• 
aalı glbıil idi. Botaziçinin her ka
te•İ, baharın doyulmaz giizellik· 
lerine ayn ayn birer labne ol
muıtu. Havalar aıcak gittiği için 
her tarafta açan gilller ve ergu
vanlar; nerkislerin, leylaklann 
bayp renklerile k&nflyor .. G&z· 
lerden geçerek g6ntWerde tath ( 
bir İDfİrab yarabyordu. · 

- Nereden biliyorsunuz dok· 
tor Bey? .. 

- Kaşığın arkasında BOytık· 
ada oteli yazılı da. 

MEKTEP lfLERI ) 

Karilerin 
Suallerine 
Cevaplarım 

O tarihte, aeJir yerlerine kadınla 
erkek beraber gidemiyordu. lkin
d Saltan Mahmut, tahta çıktık
tan birkaç aeae ıonra, birçok 
adet ve ananeleri tebdil ettiği 
gibi, 1eyir yerleri haktmıda da 
Üçilnctı Sultan Selimin bahşettiği 
hürriyeti tahdit eylemifti. Her 
aeyir yerinin bir gönü vardı. 
O ,nnlerde erkekler ve kadınlar 
o aeyir yerlerine ayn ayn gi
derler; ayn ayn etlenirlerdi. 
Sah glbıleri Beykoz çayın ka· 
clınlarmdL O giin oraya, hiçbir 
erkek ayak basamazdı. 

itte • dediiimiz o sah pil 
de • dalaa erkenden kadın kafi
leleri Beykoz çayanna gelmiye 
bqlam1tlar.. Dere kenarlanna, 
•taç altlarına lbek lbek yayıl· 
IDlflarch. Her taraf rengArenk 
feraceler " ...-,..... dolaut
tu. Uzunca ıtıren kıt mevsiminin 
kasvetli ,a.Jeriai, ilk kafeali lot 
oclalann humengiz k&şelerinde 
ıeçirmekten bıkıp uunan kacbn
lar, pdi bu bahar havuım do-
ya doya emirorlar •• bllytlk bir 
nq'e ve ıllrur içinde ıezlniyor
lardı. 

Birdenbire çayırda, bir f1&1ltı 

bllflach: 
- Htınlmr gelmiş... Sakm 

k6tkün pencerelerine bakmayın. 
Sözleri, kadınlar araaında kulak
tan kulağa dolaştı. 

Hakikaten Sultan Mahmut 
tebdili kıyafetle gelmiı, ( Dabak
hanenin çayıra nazır olan (dairei 
mabausa) sının ıahnişinine yerleş
mişti... ikinci Mahmut, tebdili 
kıyafetle ıezmekten, yanında sa• 
dece bir iki mabey~llİ olduğu 
halde biç ümit eclilmeyen bir ıa· 
manda, hiç 91erasime tabi olma· 
dan ~yir yerlerine gelivermek· 
ten pek hoşlanırdı. Halk bunu 
Wlircli. Fakat bu hususta verilen 
bir çok emirlere binaen onu ı&
renler bile ı&tmemezliğe • plir
lercli. 

ikinci Mahmut, hernedenae 
baıJbl de nq'eU idi. D9a sedire 
oturup ta çayıra ılylece bir ,az 
sezdirir pzdirmez hemen bqanı 
ayakta duran iki maheyncİline 
çevirdi. Bunlardan birine: 

- Ferit! .. git Mebmede 91yle .• 
bilditi gibi gellin. 

Emrini verdi. 
Mabeynci Ferit B. derhal 

odadan fırladı. Mehmet Beyin 
yalısına doğru koşmaya başladı •.• 
Mehmet Bey, bir mllddet evvel 
Sultan Mabmudun mabeynci· 
lerindendi. Padişah onu da· 
ima huıwd iflerinde istihdam 
derdi. 

' Arltaaı Y8 ) 

inşaat Usta Mektebi 
Ankarada lntaat Usta mekte

bine imtihanla leyli meccani 40 
talebe alınacaktır. Mektep me
zunlan inpatçı ustası olacaklar
clıı. İlk mektepten yukan tahail 
prenler de yqlan müsait olmak 
f8riile m&sabek imtihanına gire
bilirler. Kayt için Sultanahmette 
mmtaka un'at mektebine Cumar
teai, pazartesi, ÇlllllllDba sünleri 
atJeye kadar miiracaat llzuncbr. 
Kayıt 2 eyltlde kapanacaktır'. 

Terzilik Mektebi 
Mektebe girmek için tık mek

tep ..... ve 17 ,...aden ı.. 
ytık olmamak ilzam dır. Mektep 
SaltaDabmette Dizclariye mahalle
aincledir. Kayit 1 Eylale kaclar
dir. Mektep reamtdir, neharidir, 
meccanidir n muhtelittir. 

* İzmir Tilkilikde Burhan Cahit Beye: 
Şahadetnamenizi g8rmeden 

bir ıey ı6ylemem. Ortamektebe 
g6ıteriniz. Kabul edilmezseniz 
phadetnamenizi kaybettiğinize 
dair gazeteye ilin veriniz. ·Bu su 
retle yeni bir phadetname alabi
lirsiniz. 

* 
İzmir Tamaşalık No. 30 Muzaffer 

Beye: 
Bu mektebin kayt ve kabul 

şeraiti henüz ilin edilmemİftir. 
bin edildiği zaman bu ıeraiti bu 
ıntunlarda bulabilirsiniz. Maama
fih bir mektupla mektep mtldll
riyetine mOracaat ederek teraiti 
isteyiniz. Belki buıtınlerde tesbit 

edilmiftir · .. 
Bahkeıirde A. Feridun Beye: 
ı..,ıt meccani girmek için ba-

g&nlercle liselere " Muallim mekı. 
teplerine Maarif aald&riyetiae 
mlracaat ediniz. Yalanda mtlA
baka imtihana açalacakbr. Bu im
tibanlan kuanınamz tahsilinize 
devam imklmnı bulursunuz. 

* 
Sıvasta İsmail Hakkı Beye: 
Hukuk F aktilteaine girebilini

niz. Hukuk Fakültesini bitirmek 
demek mutlaka bikim, middei
umumi veya avukat olmak de
mek değildir. Hükuk mezunlan 
adliyeci olduklan gibi, idareci, 
maliyeci, bankacı ve muallim de 
olabilirler. Bilhassa serbest haya• 
bnı kazanmak istiyenler için de 
Hukuk tahsili çok lizımdar. 

Mektepçl 

BIBATB 
Bu Sütunda Hergün 1 

L--------- Nakleden: Hail• __J 

HEYKEL 
----------

Hikmet kendi kendine: konuıamıyordu. Nihayet mahcup 
- .. Sanki niçin geldim 1 ,. insanlara has olan bir cesaretle 

diye sormakta idi. O ne zaman· birdenbire: 
dan beri, Boğazın en gilzel bir - Saniha Hanım, diye mınJ.. 
tepesinde olan bu enfes k2şke dandı. Size birfey 16ylemek ia-
artık mütemadiyen gelmekte idi. tiyordum. 
O buraya, yabuz baıma yqa· Genç kadın onun bu aözlerine 
makta olan Sanibayı görmek biç hayret etmeden, alldinetle: 
için ~liyorda. Saniha uzun za• - Söyleyiniz Hikmet Bey, 
mandandan beri dul idi. Hikmet dedi, sizi dinliyonua. 
bu kadın ıseviyordu. Hem de Umit· Fakat Hikmetin birdenbire ce-

. siz bir qkla seviyordu. Çbldı Sa· aareti kayboluvermifti. Biqey .,... 
niha kendisine kartı son derece- Jemif olmak için heyecanla lre-
de IOğuk ve uzaktı. Acaba hlll keledi: 
ilen kocamaa mı merbuttu. Çin- - l.wıbuldan ıfdiyorum, de--
kil kocuı· aldağtınden beri genç eli, yine AYl'llpaya a•det eclip-
duhm hiç kimse ile bir macerua rum. Size bmnl haber •ermek 
dayalmanuftL için ıelmiftiml .• 

Hbetin doatlupadan ve - Ne diyonmıazl HaU..M 
al•kMından m&fteld olmamakla bana artık l.tanbula yerlepniye 
berab.r ona karp feYkalade karar vermif olduğunum llylii-
lakayt ve hiuizdil Kaybetmif yordunuz! 
olduğunu Saadetin habrasını Sinihamn se8İlıde ufak bir he 
ilelebet merbut ve eadık kal· )'~an ıölgeai bile hiuedllmlyordu. 
mak istiyor gibi idi. Hihmet acı acı: 

Halbuki artık Hikmetin ta• _ Bana karp öyle llkayt idi 
hammültı kalmamıştı! O, bu ka- Diye dtışUndtl. 
dını cidden seviyordu. Onunla ev- Kederli bir sesle: 
lenmek en biyik emeli idi, bu· -Vakıa ıstanbulcla kalmak ..,. 
nun için de kendisine afkını iti- tiyordum ... ıa, diye mınldudı. 
raf etmesi lizımdı. işte Hikmet gitmekliğim .cap ediyor-
buı&n buraya bu fikirle ıelmitti. Ve uzun mtlddet ae1ahathaclea, 
Şimdi ldlçllk aalonda, açık pen- ıideceii memleketlerden kon...-
cerelerden bllyiik ağaçlı serin tul..r". Ona mitemadlya •J&hatl 
bahçeyi ıeyrederken, biytlk bir haldanda aualler soraa kaclm& 
heyecanla ıenç kadının kapıdan onun bu gldİfİnden zerrece ml-
srireceii anı diltinlyor, ve adeta teeuir olduğuna ihtimal ftl'lle-
'orkuyordu. 5aze nereden bqh· mezeli. Buna ,eren Hikmet acı 
yacakb? Nud ona a.t'ını itiraf bir tebeutimle: 
etmiye cesaret edecekb"? Nerede - Ne yuık, eledi. Sbia ,.. 
... .. ~ klclk kapecla ...... .... ola ....... -
içeri ıirecek,I auik •e terblJell kadar km imitl 
tebeuümle ona elini uzataçak, Genç kadın gillüıuecli, fakat 
aoma fU kipdeki koltuj'a otu- cevap yermedi. Hikmet aıbk ta. 
rarak : feyln bittiğine emiwl, blbbal 

" Ey 16yleyiniz babhm Hlk- dolduran bitin kederlen rat•-. 
met Bey yeni ne haberler 'ftl' ? " çaresiz1iii aramda, kmclllllll 

Diyecekti. Acaba Hikmet buradan ~J• ...U. olaaık 
ona: olan .yalanı bubn.. -'dalt- icia 

- Saniha sizi ne zamandan- memnundu. 
beri aeviyorum 1.. Bir miiddet sonra sitmek 

Demiye cesaret edebilecek izere ayağa kalktı. 
miydi ? Hayır buna imkin ~ktu. _ Gitmeden evvel 1izi bir 
Hikmet fimdiden ona hiçbir iti· daha ıöremiyecekmiyim Hikmet 
rafatta bulunamıyacağuu iyice Be ? 
hiuediyordul Sanihanm o inanıl- 1 

- Kabilmi efendim, aize ncla 
mıyacak bir derecede olan llkay• için muhakkak ıelecejiml 
dili ve azameti karşwnda bu Hikmet eillerek genç kadmm 
pyin ihtimali olamayacaktı. Saniha kiçücük elini 8ptlL Bu el ken-
onun nazarında hiçbir zaman diaini tutmak iıtemiyorc:lu, b&ylk 
harikulide bir heykel gibi idi. bir yeis içinde kapıya doira 

Bu kadını ilk girdüğtl güntı gitti. Geaç kaclm arkamdan Wr-
hahrhyordu. Onu bir ebbablDID kaç adım atarak sakin aelİle: 
evinde bir ziyafette tanımıtb• Sa· - Bahçeden geçiniz dedi •• 
lona girer girmez b&tin nazarlan parmaklık açıktır! 
kendiıine celbeden bu ıtııeJ. ka· Hikmet biiyik aalonun tq 
dmın kim olduğunu arkadaıına merdivenlerinden indi ve arkua-
sormUfbı: na bakmadan uzaklqtı. Fakat 

" Nasıl kendisini tanımazma- bahçe kapısınclaa çıkmadan pp-
11D? Mqhur pir Bülenclin dul kuile baıtonunu anutmut olcla-
zevcesiclirl Ne pzel kadın değil- pnu habrlaaufb, d&ımek icap 
mi? Fakat o niabette de aoiuk ediyordu. Tekrar pldiii JOllar
•e hiuizdir, bpkı bir heykel ıl'i1,. elan danda •• birkaç a1ak blf 

Hikmet uzun bir Anupa ae- merdivenleri cıkarak linlL 
yahatinden yeni avdet etmit bu- Alqam iler1leilff ~ .-
luncluiu için, fİIDdİye kadar Sa- lon karanhkb. bp1lan 
Diba Bolent ~dan babsohm- limba 
dupnu bile ~ değildi. açık dwaa koÇ1ll. •h- • 

Fakat o ,aııden soma Sani- lan yamyorda; Hikmet orada, 
lwam ,ezel ytız&, nefis endamı Sanihayı likaydane bir kitap 
bir claba akhnclaa çıkmadı, fakat okur Yeya prla 111,Jer I~ 

den korkuyordu. Halbuki 1-
arkadatımn pek hakh olarak bu ytık bir meserret ve hayretle pnç 
kaclma .. bpla bir heykeli" dediihü kadınm kenardaki sedire y8dltll 
de unutamıyordu. uzanmq, kiçiicllk bir kızcaJ.ll. 

O Si!.isiniz Hikmet ribi hmçkırarak ağladığım ga il 
- ··• O zaman, ayaldanmn ucuna 

Beyi basarak salondan yavqça çıktı 
Saniha birdenbire salona gir- Sanihanm kendisini g&rmelİDi is--

mİf, en tatlı bir gtillişile mi· temiyordu. 
safirine elini uzabyordu. Bir mid· Kalbi en büyük bir sevinçle 
det ıundan bundan konuftular. çırpınırken, yannld ıf.inin kendi· 
Fakat Hikmetin aklı, hep a6yle- si için ne kadar bllytlk bir ua-
yeceği ıözlerde oldutu lçiD rahat l elet sakladlğuu dOfbnlyordu. 



Givur Mehmet 
Kara Yürek Çetesi 

Tefrik• No. 103 

O Gün Givur Mehmet. 
Mahkemeye Gelmemişti 
Mahkeme salonunda derin ve matemi bir 

sükun Hüküm sürmektedir 

Maznunların derdeatinde ba
laman bütün zabata memurlara. 
birer birer ifadelerini Yermiflerdi. 
Reis, mübapra: 

- Zaptiye tebdillerinden Meh
met Ağa.. namı diier, Givur 
Mebmedi çağıruuz. 

Dedi, Mübapr, kapının &nüne 
çıkarak üç defa fa•ıla ile seslendi: 

- Zaptiye tebdillerinden Meh
met ağa.. Namıdij'er, Givur 
Mehmet.. Gavur Mehmet.. GAvur 
Mehmet!.. 

Bütün gözler, bu yaman zabıta 
memurunu görmek için kapıya 
çevrilmiş.. Fakat Gavur Meh
metten eser görünmemifti.. Mü
başir, yalmzca içeri girdi. Mah
keme reisine cevap vereli : 

- Gelmem.iş efendim. 
O zaman Zabıtkitibi ayağa 

kalkb. Elindeki kağıdı gösterdi. 
- Efendim, celpnaJl!ede met-

ruhat var. 
Dedi.. Reia: 
- Okuyunuz. 
Emrini verdi. Kltibin okuduğu 

mCf"Jhat, fU satırlardan ibaretti: 
( işbu celpnamede ismi mu

harrer zaptiye tebdillerinden 
Mehmet ağa, namıdiğer Gavur 
Mehmet, bir aydanberi ortadan 
gaybubet etmiş ve her ne kadar 

taharriyab amika icra edilmit 
ise de hiçbir yerde izine tesadüf 
edilememiştir. Sureti hale nazaran 
kendisinin, hasımlan tarafından 
bir suikaste kurban olduğuna 
kanaat hasıl olmakla ifbu celp
name iadeten takdim olunur.] 

Zabıtkitibi bu nbrlan okur- · 
ken hıncahınç dola olan mahke
me aalonunda derin ve matemi 
bir llktln hllklm sürfiyor.. şahit 
'lllevldinde bulunan zabıta me
murlarile aamiin safları arasın
dan, hıÇkırık sesleri duyuluyordu. 

* . 
Halbuki Gavur Mehmet, ya

şıyordu. 

O.. Arbk hiçbir vuslat iimidi 
kalmayan aşkının ıatıraplaruu 
lakin bir köşede daha iyi duya• 
bilmek iltemif. Onun için Süm
bül Efendi dergahına çekilmiş .• 
hayatm bütfin fani saadetJerini 
illhi bir qka değişen ve 
ele geçmesi imkim olmayan 
bir vuslat ıçın kızgın göz
yqlan döken meczup derviş
ler gibi, münzevi bir hayat yaşı
yor.. dar bir hücrede derin bir 
sükünet içinde, çile çıkarıyordu. 
Cağa.loğlu • 27 ağustos 1933 

Ziga Şalcir 
- SON -

1 Emlik ve Eytam Bankası lliinlar1 1 
imlik ve ı1tam Baallası lstanbal 

Şabeılndea: 

Satılık Emlak 
Esaı Mevkii ve nevi Teminat 
565 Heybeliada Papu Sok. 11 No. h hane 30 
563 Büyükada Cuma Tepesi ada 184 parst'I 1 No. lı 112 

5600 metre tarla 
559 Büyükada Nizam ada 172 parsel 7 No. L 27 62 ıs 

metre tarla 
557 Büyükada Nizam Yuce tepe 

No. lı l 0468 metre tarla 
ada 206 panel 6 105 

556 Büyükada Karanfil Mahallesi ada 115 panel 2 26 
No. lı 2094 metre ana 

558 Büyllkacla Nizam Yuce tepe 
No. lı 2031 metre bahçe 

ada 206 parsel 4 10 

560 Büyükada Nizam ada 159 parsel 4 No. Jı 866 18 
metre arsa 

561 Büyükada Nizam ada 208 parsel 8 No. li 238 10 
metre çamlık 

562 Blylkada Nizam i§ıklaryolu ada 18:t parsel 1 ~'o h 6 
-482 metre çamlık 

564 Biiyakada Nizam Ziya Pqa yola ad• 1S4 'Panel tl 
14 No. h .505 metre urla 

482 Beyoğlu Hüseyin ağa mııhaHesi Vişne sokağı c~ 5 
dit 19 No. b 26 metre ana 

Balada muharrer 565 • 563 - 559 - 557 - 558 euı No. h em'ik 
8 taksitle ve diğerleri pazarlıkla bilmüzayede aatılacaöından talip
lerin ihaleye müsadif 2 Eylôl 933 cumartesi pnii at"at on albda 
tuhemize müracaattan. [189) 

Emlak ve 
Şubesinden : 

KİRALIK 

. ·• 
Eytam Bankası istanbul 

MUTENA KÖŞK 
· mavutköyinde kain ve muntazam bahçeyi ve nezareti kami

leyi havi Vezir Köşkii bir mene m6ddetle kiraya verileceğinden 
taliplerin ibale7e müsadif 7 Eylul 1933 Perıembe pnü saat on 
altıda tubemize mlracaatJan. 

SON POSTA 

Deniz Yollan işletmesi 
ACENTALARI: 

Karaköy • Köprübaşı Tel. 4286! 
Sirkeci Mühürdar zade han 

Telefoo: 22740 

lsKENDERIYE POSTASI 

ANKARA 
vapuru 29 Ağustos Salı p6 
saat 11 de Galata nhbmmdan 
lzmlr • Pire • lskenderl • 
ye'ye kalkar. ""444,, 

KARADENiZ 
1. ncl Arallk posta• 

SAMSUN 
vapuru 29 Ağustos Sah günü 
aaat 18 de Galata nhbmmdan 
kalkar. GIDlşTE Zonguldak, 
İnebolu, Sinop, Samsun, Ünye, 
Ordu, Gireson, V akhkebir, 
Trabzon ve Rize'yt'; DÖNÜŞTE 
Rize, Silrmene, Trabzon. Vak
fıkebir, Gireson, Ordu, Ünye, 
Samsun, Sinop, lnebolu, Zon
guldağa uğrar. "4462,. 

• NAiM VAPUR iDARESi 
lzmlr •Ur'at postası 

A D N A N vapuru 
Her Perşembe gllnn 

saat tam 18 do 
• • Hareket 

Doğru IZMIRE eder. 
Tafsil!t için Galata, GamrOll kar· 

~ııı•"da Sito Franseı Han Not:?. 
~----Tel: 4t04t •(6747) ..-_. 

SADIKZADE BiRADERLER 
VAPURLARI 

KARADENiZ Postası 

SA.DiK ZADE 
vapunı 

28 Ağustoe Pazaı1e8İ gilnü saat 18 
de Sırlcf'ci nhtımından hareketle 
Zonguldak, ine bolu, Ayancık,Samsun, 
Ordu, Giresun, Trabzon ve Rize li
manlarına azimet ve avdet edecektir. 

Fazla taflilit için Sirkeci Mey
menet Ham altmda •eeıatabta ınü
racaat. Telef.>n ı 22134. 

'-------~ (6712) --

TAYYARE CEMiYETiNE 
YARDIM 

VATAN BORCUDUR 

Matbuat Cemiyeti Tenezzuho 
latanbul Matbuat Cemiyetin

den : Adreslerinin malum olmaması 
dolayısile 80 Ağu9tOI 1938 Matbuat 
tenezzühünc ait davetiyelerini henüz 
almamış olan azanın oeıniyet merkezi· 
ne müracaatle davetiyelerini almaları 

rica olunur. 

Çanakkale 

ŞEHiTLERiMiZi ZiYARET 
7 EJIGI • Per9embe 

TUrklye it a.nu•111aı11 
Zafer bayramı münasebetile 

30 afultOI 933 çarş&mba lld 
lstanbul ve Beyoğlu tubelerimWe 

Kadıköy ajansımız kapalı bulu· 

aacaktır. 

SELANIK BANKASI 
1"-'• tulbl ı 1HI 

Sermayesi 30,000,000 F raok 
idare Me.rkezt: latan bul 
Türkiyedeki tubeleri: 

latanbul (Galata •e latan bul) Jamv 
Samaun, Menin, Adana. 

Yuuanl•t•n'dald fubelerlı 

SELANlK, KAVALA, ATlNA, PiRE 
Bll'umam banka mumelelerL Kredi 
mektupları. C'lri heuplar kOtıdı 
ülta• n TalaYilAt. Ku•a.r leerı. 

Resminizi Bize Gönderiniz, 
« .. .., 

Si~e_ Tabiatinizi ~·öyligelim ... 
Resnıh h:i kupon ıle ı;:-ö ıderıııi7. Ku(Jrııı d ~er r. Lyfa ıı ~ t L lır 

~~~~.._-.rı.._ .... ._... ____________ __,~~ 
23 Ankarada ALdiilkadir H.: Has· ı 6 llur ıı'da Haccp H.: Ağır bq-

aubr. Muame- "' • hdır. Keneli 
,,. lesinde nazik · Aleminde ı ya-

ve mahcup bir tamayı tercih 
hal vardır. Bir- eder. Serk• 
denbire atıl- tik, ablganbk 

maz, çabuk ka- ve ataklalı 
rar vermez. yapmaz.. Ge-
Tehlikeye ve çim hususun-
zarara delilet ela mlfkOlpe-
eden meauli- sent değildir. 

yetli işlere karışmaz, serbestçe uysal davranır, rahatım boğazını 
eğlenmek mücadele ve münaka- sevebilir. Milnakaşa ve mücad"e-
ıasız bir hayata mazhar ol- leden ziyade anlatmaya mütema-
İnak ister. yildir. 

• 
2Ll Nihat B.: Salön ve çe1'ingen-

dir. Muhitini 
bulduğu za
man konutkan 
olur ve tutuk-
luğa nihayet 
verir. Sert ko
nuşulur ve şid-

det gösterilir
se çabuk şa
pnr. Hüaoü

muameleden hazzeder. Etrafında 

cereyan eden hadiselere karşı li
kayt bir tavır ahraa da setfİZC• 
alakadar olur. GnriUtücO •• 
kavgacı dejildir. 

• 
7 Knsımpaşa'da Nuri Dundar B.: 

"Neş'elidir. Ace
leyi tercih 
ederse çok •e 
çabuk konu-

ıur, eğlence 

ve zevklerden 

mahrum kal
mak istemez, 
sokulur, ku
lağı delik •• 

gazü açık davramr. NOmayiıli 
hareketlerden hazzeder. Kendi
sinden bahsedilmesini ister, tak
dirden hotlamr, tepik ve tetÇile
re kapılabilir. 

- Fenni Bahçıvanlık Müessesesi 
LOTFi ARiF Şamlı Han 10 •o. İstanbul Tel 22988 

Parklar, Bahçeler, Skuarlar, 
PIAnlar yapar. 

---···-·-
tohum, fidan, 

çiçek sova111 satar 

~._._._._ ....... INEBOLU4m ........... ._~ 

Tami.-at Atelyesl 
Alman ve Manaristan darü.sıınaalannda çalı~an Mehmet Tevfik B. Türkıyemn 
bir çok fabrikalannda da senelerce hizmetten ı.onra bir çok fedakarlıklar 
yaparak lnebolu'da her nevi motör ve atomoblJlerl tamir jçin bır ateJye 
tesis etmiştir. Hundan baeka atelyemiz emsaline her cihetle faık yeni kesme 
pirinç kapJoJalar, aomyalar yapmaktudır. Ucuzluk ve sağlamlık dvlayı~ilc 

müşterilerini memnurı etm .. ktedir • .._ _____ _ 



-------------·-·--- ------~ ------ --- --- - -, . -· - ~-..__.,...___....... _____ -·~ ............ ----- - ---· 

Le,U •• • ....... 
Resmi Liselere muadil 

F eyziati Liseleri 
KIZ ERKEK 

AraantklJ'de • ÇllteıaraJl~a . . . . 
Ana sınıfını, ilk kısmı orta ve lise sınıflarını havidir. T edriı ve terbıye usullerının cıddıyet ve 
milkemmeliyeti ile tanınmış olan müessese lstanbulun en güzel yc:'!nde kiio v~ .. her tü~lü sıhhi 

tartları haizdir. Gayret ve muvaffakiyeti görül~n talebeler. ıçın me~t~p butun tahsıl 
devrelerine ait kolaylıklar ve imtiyazlar temın eylemifbr. 

Leyli ücretlerinde çok esaslı tenzilat vardır 
Kayıt ve yeniden kayıt muamelesine başlanmıştır. Cumadan mada bergün uat 10 dan 18 • 

kadar milracaat olunabilir. isteyenlere mekte tarifnamesi önderilir. ___. 
Telefon: 36,210 (6039) ~· 

Ankara Halkevl civarında 

Basası Bizim Mektep 
Ana, ilk, Orta, 

Bu sene mektebimiz daha esaslı bir ıekilde tamir edilmif ve 
bahçeleri her nevi terbiyevi oyunlara müsait bir hale ıetirilmiştir. 
Seçilmiş bir talim beyetile dokuzuncu den senesine en yeni 
prensiplerle bazırlanmlfbr Yabancı lisanlar ilk kısımdan bqlar 
ve bu günün ıon kat'i ihtiyaçlarına cevap verecek bir tekilde 
tedris edilir. Talebeyi bakalorya imtihanlarına hazırlık için ders 
harici kurslar açılacakhr. 

Ücretlerde mUhim tenzilat vardır. 
Fada tafsilat için Müdüriyete müracaat. Tel. 2459 

(4189, 

~---. ··••k••• ~--llİllııı. 
DiKiŞ YURDU 

Tahsili en yük3ek biı;ki mektebidir. 
Şapkacılık, yapma çiçek ve boya 
ile tezyinat dersleri de vardır. 

Kayıt ba ·ladı. Akaretler 64 ~o. 

BiÇKi DERSLERi 
Yurt müdürü • ükrü Beyin eseridir. 
2 liraya yurttan alınabilir. 

~-------- (6761) 

TENEUUH TEHiRi 
Poıta ve Telgrafçılar cemiyeti 

tarafından Atuıtosun otuzuncu ıünil 

Buruya yapılacak teneızühün bazı 

ubap dolayııile 8 Eylul Cuma günü
ne bUmecburiye tehir edllmiıtir. (6767) 

1 Kız - Erk._k ~-------~ ~----·Doktor ..---~ 

A--ELI BAVAT H~P!!~?.d~~~r~nı IW& • Eminönü Valide kıraathanesi yanın-

= 

Hakiki, sal, kati tesirli ASPiRİN, G) marka .. 
sını taşır. Ağrıları çabuk ve emniyetle gider
mek için başvuracağınız deva, dünyada 
meşhur,,.~ "müstahzarı olmalıdır. 

fsrarla -ASPİR • 
2 ve 20 komprımelık amoaıaııarda buhınur ..---.. 

Ambalajlarda ve komprİ· 
melerin üzerinde EB 
markasının mutlaka 
bulunmuına dik· 
kat ediniz! 

Zafiyeti umumiye, iştihasızhk ve kuvvetsizlik halitında büyiilc 
faide ve tesiri görülen : 

FOSFATLI 

Şark Malt 
HULASASI 

dili m~~Mbn~in~~~~~~ '-----------------------~ ~--• TE>l. 24131 • (6512) -- ,,.. Ticaret Lisesi 
kullanınız.. Her eczanede satılır. 

ıea.nbul • C•l•lollu. Tef. 23630 
Orta Ye Ticaret Liıesl kımmlanna 21 Atuıtoıtan itibaren talebe kaydine 
batlanmıfhr. Eski talebe 10 EJlule kadar kayıtlanoı yenilemete mecburdur. 

imtihanlara 2 EylOI Cumartesi günü baflanacakhr. 
_ _.MUr•c:-1: Her gGn •-• tO d•n 16 Y• k•d•r • (6564)--

1 lstanbul Belediyesi lllnları 1 
Keşif bedeli 9014 lira 37 kurut olan BOyükdere fidanhğında 

yapılacak tadilit : Teminat 676,5 lira. 
Kefil bedeli 3517 lira olan Bnyftkdere fidanlıiı au tesisab : Temi
nat 264 lira. 

Yukarıda yazılı ifler kapalı zarfla münakasaya konulmuıtur. 
Talip olanlar prtname almak ve ketif evrakını görme~ üzere Le
vazım Mlldilrlüğiine milracaat etmeli, Münakaaaya girmek için de 
teminat makbuz veya banka mektubu ile teklif mektuplarını 
3 l /8/933 perıembe giinll saat on beşe kadar Daimi encümene 
vermelidirler. 114010,, 

KASIK BAGLARI • 
() ~ Posta ile kataloğumuzu ve 

11\) ~;:' ~~~i,i~;~ 
Beyoğlu: latiklll caddesi Posta 10kağı No. ı. Tel. •t429 

• 

Matbuat l 'emiyeti tarafından 
tertip edilen 
1933 

MATBUAT 

ALMANACI 
çıktı. Her kitapçıda bulunur. 

.._ __ • Fiatı ı liradır. ~--r 

HilAliahmer Yazhk Balosu 
Hililiahmerin yazlık balosu. Büyük 

Millet Mecliıl Reiai muhteremi Ki
zım Pqa hazretlerinin riyaaet ve hi
mayeleri altında 31 ağuıtoı 1933 per· 
9embe alqamı Büyükada Yat kulü
bünde verilecektir. 

Mevıimin bu en kibar ve en et
lenceli balosunun biletleri timdiden 
Beyotlunda lpekit mağazasında ve 
EminönUnde Selinik Bonmarıeainde 
aablmaktadır. Fiatlar bir hanım içiD 
bir lira ve bir erkek için iki liradır. 

Adalar, Kadıköy ve lıtanbul için 
Büyükadadan tam ıaat iki buçukta 
bir vapur hareket ettirilecektir. 

Son Poata Matbaaaa 

Sahibi: Ali Ekrem 

Nqriyat Müdürü: Hdil L1ltfl /il trf ARUDA51H//ı KUNBAllAOIR 

lstanbul ve Trakya -Şeker Fabrikaları Türk Anonim Şirketinden: 
Fabrikamızda çıkarılmağa baılanan yeni sene mahsulü toz ve kesme ıekerler 29 Temmuz tarihinden itibaren bin kilodan az 
olmamak üzere her istiyene aahlmaktadırı Fiatlanmız eakisi gibidir. Yani ııtanbul'da Sirkeci istasyonunda veya depolarımızda araba 

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

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


