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Bir Kadro Daha Hazırlandı 
Eski Müderrislerden Bir Kıs- Kimler Evle~mel~ ~mler Evlenmemeli 

- .. H . Al d Veremlılerın Evlenmele-
mı Tercume eyetın-: . ın 1 rindeMahzu~Görmiyorum 
Kadro Harici Kalanların itiraz Et

meye Hakları Yoktur, Deniliyor 
Üniversitenin muhtelif şubele- ı . fD 

rine ait yeni kadrolann hazırlan- 1 
masına devam ediJiyor. Dün de 
8niversitenin yeni teşekkiille
rinden biri olan telif ve tercü-
me heyetinde vazife alacak olan .. 
)ardan bir kısmının isimlerini 
ffrendik. Bunların hepsi mülga 
Darülfünunda profesörlük yapan 
sevatbr. Hüsnü Hamit, Ligor, 
Mustafa Hakkı, Yusuf Şerif, 
'Halil Nimetullah, Hamit Sadi, 
Macit, sabık ceza muallimi Veh
bi, sabık ikbsat müderrisi Münir, 
terbiyeci İsmail Hakkı ve ft~usli
hittin Adil Beylerin isirnlerı ön s~
nada bulunuyor. Eaki profesör
lerden birkaçının daha bu heye
te gireceği anlaşılıyoT. 

ı . Ecnebi Profesörler :. 

"' Kat'i olarak öğrendiğimize gö .. 

~•hrimiz. ıel•n P,rof••ör Zc11er6r•lt lJ11ioer•lt• lcapı•ı lniintl• 
de çalışacaklardır. Bu profes&rler 1 do senede iki ay micldetle dera 
arasında bulunan meıhur opera• Yerecektir. Yine ınubur profesör .. 

Fuat Sabit Diyor ki: ".Evlenen Verem
liler Rahat Bir Köşe Bulup Daha 
İyi Ve Daha Muntazam Yaşar ,, 

- Evlenecek olanlarda ne 
gibi sıhhi evsaf aramak lizımdır? 

Fuat Sabit Beyin yüzündeki 
tebessüm birden duruldu. Anlatı• 
lan havai bir mevzuun, cevabı 
biç kafa yormadan verilebilecek 
ıualini umuyordu. Gözlerini sabit 
bir noktaya dikerek bir müddet 
bllyük bir ciddiyetle dUıündft. 

- Çok milhim, dedi, çok mil• 
him. Bu mesele muhtelif cephe .. 
lerden tetkike şayandır. Evleno
cıklerde aranılması liıım gelea 
ilk vaııf muhakkak ki ııbhattır. 
Fakat aile ahlakı meselesi de aynl 
derecede mühim ve elzemdir. 
Cetlerinde verem gibi, içki ipti
liıı gibi, firengi gibi, uzviyeti ne
ıillerce zaif ve ruhu alil bırakıcı 
haatalaklarla malül kimseler bulu· 
Damar izdivaca namzet addidil-

Fuat Sa6it B•g 
memelidirler. Bu meselenin fizik 
tarafıdır. lıin bir de pıikoıosyal 
cephesi vardır ki izdivaçta naıan 
itibara ehemmiyetle alınmua elzem re Üniversiteye getirilecek ec

nebi profesörlerin adedi 38 dir. 
Bunlardan onu Tıp fakültesinde, 

tar M. ZaYeıbrulı Awupadan ( D..-.ı ıı facı ~· ) 
tehrimize gelmif ve Maarif v~ -=-----=-=-----------------------=-=-=----=--=::..--===--=z-. 
kileü namına k&rfılanmııtır. Pro- M.. Venizelos f kı· Sarhoş Yol Ortasında 

( Devama 1 iDci aayfada ) 

aekil.i Fen F akUltesinde, üçü 
Edebiyat Fakültesinde, dördü Hu
kuk Fakültesinde, dördü Eczacı 
mektebinde vafife alacaklardır. 
Diğerleri de mUhtelif enstitüler• 

fesör ıslahabn çok iyi neticeler 

vereceğini söylemi,, bir aralık şehrimiz• Bı·r Adamı 0 .. ldu .. rdu·· 
hastahaneleri gezmittir. G z • 

Profesar Zaverbruh Üniversite- e tgor 

Bir Türkün Hüviyetini Ça
lan Bir Bulgar Yakalandı 
Bu Adam, F ransada Almanya Hesabına 
Senelerden beri Casusluk Yapıyordu 

Nis, (Hususi) - Almanya he
ıaabına casusluk yaptığı zannı ile 
b~rada bir Bulgar tevkif edil
lllış, bu adamın ayrıca Halil 
Mahmut ismini takınarak ve 
0 

. nama tedarik ettiği bir 
Türk pasaportundan istifade ede
rek epey zamandan beri işini 
gördüğü anlaşılmıştır. Maznunun 
adı Viladimir Kasakoftur. Polin 
Betze isimli bir Alman kadınile 
beraber oturuyordu. 

Kasakofun vaziyeti, bilhassa 
Almanya ile çok muhabere yap-b ~ .. 
Mgı ıçın şüphe uyandırmışbr. 

evkuf Bulgar, hergün postaha-
ney 'd k e gı erek namına gelen pa-
d et G mektupları bizzat alıyort.:h edçen perşembe yine pos-

ane en k . .d v• 
zaına F çı ıp evıne gı ecegı 
tevkif ed~an.sı~ polisi tarafından 
tahaned ılHştır. liu sırada, pos
gelmiş ~n hhalil Mahmut namına 
nıil bul aa ütlü bir paketi ha
Hatil M uhuyordu. Kısa bir tahkik 
adam o~d~ut ile Kasakofun ayni 
nıışhr. Yin:bu rneydana çıkar
laşılrnıştır ki K tahkikattan an
evvel de F asakof harpten 
Harbin ilan r:nsada oturuyordu. 
geçmiş, ha;:t an sonra İsviçreye 
det Avuatu en sonra bir müd
senesinde F?'ada oturmuş, 1924 
yerleşmiıtir. ansaya dönüp Niste 

Kasakof iddia d. 
1il Mahmut vaktile e ._1Yor. ki _Ha

•eıacli evınde 

Casus Kastako/ 

pansiyoner olarak kalmış bir 
Türktür. Bir müddet sonra . Al-

manyaya gitmiş ve giderken evıı~.den 
bir hayli evrak aşırmıştır. Go~
derilen evrak işte onun aşırdıgı 
kağıtlardır. On1an gözden ge
çirip işine yaray~nları _ aldıkt~n 
sonra diğerlerim gondermış, 
Fransız polisi · de bunları el~ 
geçirmiş bulunmuştur. Halbukı 
Halil Mahmut ve Kasakof 
namlarma elde edilen pasa
portlar ve bu pasaportlarda gö
rülen _ayni resim casusluk . m~z
nununun iddialarını sahra ındir· • 

Atina, 4 (Hususi) - Bir müd
det evvel Başvekil lamet Paşa, 
M. Venizelosu bu yaz mevsimi 
ıçın Y alovaya davet etmişti. 
Bu daveti bliyilk bir memnuni-
yetle kabul eden M. Venizelosun 
yakında latanbula hareket ede
ceği bildiriliyor. ----

ltalya -- Yunan 
M. Çaldaris, Münaseba tı
mız Dostanedir, Diyor --

Roma, 3 (A. A.) - Jiornale 
d'ltalia, gazetesi, Yunan Başve
kili M. Çaldarisin, muhabirine 
verdiği şu beyanah naklediyor: 

11 ltalyan • Yunan münasebatı 
gayet dostanedir. Reisi bulun
duğum bükiımet bu dostluğu 
sağlamlandırmak ve tekemmül 
ettirmek istiyor. 

Bu iş kolay olacaktır. Zira 
ltalya'nın Yuna~~~a~a ~~rşı ayni 
hisle hareket ettıgını bıhyoruz .. , 

Bize Sorunuz 
Cevap Verelim 

_ Çocuğ'unuzu Lir mektebe mi 
vereceksiniz~_ . . . . .. 

_ Oirecegınız mektebın ~eraıtım 
mi oi{renmek istiyorsunu:./? 

_ Tahsiliniz yarım .m~ kaldı? 
_ I eyli mi olmak ıstıyorsunuz? 
_ 1rektepler hakkında bir mii kü-

Hinüz mü var? 
Oerhal Son Posta'ya bir mektupla 

müracaat edin!z·. ~lazetemiz sizin bü
tün mUşkiillerınız.ı • h~edecek, bu 
husu.eta ize samımı bır rehber ola
caktır.O azetemizin(t OJuncu sayfaaında 
"mektep itleri,,, se~le.vhaaı altm~e:~i 
sütunumuzu takıp cdınız. Orada biltüu 
milf kUllerjoizin cevabını bulacaksınız. 

Adapazarı, 3 (Hususi) - Şehrimizde sarhoşluk yüzünden çok 
feci bir cinayet olmuştur. Burada Aziziye mahallesinde oturan İbra
him isminde birisi yolda giderken önüne iki sarhoş çıkmışhr. 
Bunlar İsmail ile Arkadaşı Aliş oğlu Ariftir. Sarhoş arkadaşlar 
İbrahimi görünce sövüp saymaya başlamışlar, bu yüzden arala
nnda müthiş bir kavga başlamıştır. 
Kavganın kızgın bir dakikasmda lsmail ile Arif bellerinden 

blçaklannı çekmişler ve ikisi birden muhtelif yerlerine saplamak 
suretile lbrahimi öldürmü,Ierdir. Arif ve arkadaşı yakalanmışhr. 

J Susuzluk Nükteleri.. 1 -------------.:.J 

- Bil bakalım, Kamerde 'u var mı, yokmu?. 
- Yok camm.. Eij"er su olsaydı hayat da olurdu .• 
:-- Güzel amma.. lıtanbul kaç sıündenberi ausuzluktan 7aruyor 

da yıne hayat varl.. 



• • • 



, 
lnkzlabın - -
Sanat Ve Fikir 
Mecfn.uası --------* . Ankarada edip ve sanatkar 

bırkaç genç "Varlık,, isminde bir 
mecmua çıkarmıya başladalar. 
Durgun san'at ve fikir hayatımız
da bu hareket, bir kımıldama 
demek olduğu için, mecmuanın 
çıkışını sevinçle karşıladık. 

Bu Varlık mecmuasını çıka
~anlar, mecmuanın niçin çıktığını 
ızab ederken diyorlar ki : 

" Meınlckette bir tek hakiki 
•anat mecmuası yok. lnkılibın, 
her sahada, yokluktan varbklar 

taratmak işine giritmit olduğu 
ir devirde acısı hissedilen bu 

botluğu doldurmak, duyulan bir 
ihtiyaca cevap vermek gayesile
dir ki Varlık çıkıyor. 

· " Varlık cümburiyeti en bü-' . yftğümüzden emanet alan bar 
Türk gençliğinin, yarabcı bir in
kılap neslinin sanat sahasında 
da var olduğunu göstermek ve 
onun için çalışmak istiyor •• " 

Bu yazıyı okuyunca yaratıcı 
inkılap neslinin sanatkirlan, bu 
mecmuada bir inkılap edebiyab 
yaratacak, inkılabın sanat saha
aındaki ifadesini verecek sanır
aınız. 

Bu zehabınızı tashih ıçın mec-
muanın sayfalarına bir göz atmak 
kafidir. işte birkaç misal: 

Hamit Macit imzalı " Kal 
ıitme tı şiirinden : 

Gün soldu, vakit geç, gitme bırak 
kal; 

Omutlarında. şal, başında örtii, 
Odama hulyalı bir akşam üstü 
Uolgeler içinde renk ve dudak kal. 

* Ziya Osman imzasını taşıyan 
·•Sessizlik,, adlı diğer bir şiirden: 
\ Ooğaüaıde bütün sesler kesildi 

birer birer 
G<iğsüm bo~aldı, göğsüm yalnız 

deri ve kemik. 
Seuiu bütun vücudöo önümde 

bir içimlik 
Bir su gibi ellerin. avucumda 

serinler. 

* 
Mecmuada çıkan yanlardan 

' birkaçının başlıkları : 
Gençlik ve inkar: Yaşar Nabi 
İnkılap edebiyab: Kinm Nami 
Ahmet Hatime dair: Abdillhak Şinaıi 

Orkestra Şiirler Deniz · ı 
Bir bahar yazısı 

Antalya hatıralan 
Vesaire Vesaire .•• 
Hali kadından, hali bahar

~an, hili çalgıdan bahseden bir 
ınkılip edebiyata ve hali mev
.zuunu divan ediplerinin mevzuları 
arasından aeçen yeni bir inkılap 
nesli. 

Varlık mecmuasında çalııan 
ııcnçlere bu kadar iddialı olma
nıalarını tavsiye ederiz. 

İnkılap sanatkirlan, sanati 
~~nat için değil, sanati inkılap 
•çın kullanırlar. itte Rus, itte 
ltalyan aanatkirları. Hiç olmazsa 
Qnları biraz tetkik ediniz ve on
d~~ sonra inkılip namına ortaya 
Çcııunız. 
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Gemiye kaptan kumanda eder, 
hastaya da hekim. İkiıinin de emri harft 

harfıaa yapılmah ki gemi •• hasta 
ıelim~te çıkabilain. 

Tıp bir güneştir: iyiyi de kötü· 
yü de aydınlabr. Hekimin sözüne 
kızılmaz •• 

Kanın fenası olmaz. ALnan kam 
yerine koymak güçtür. Kasaplarla mu

allimlerin •enelerdenberi bizden aldık
ları k;rn yetmez mi? Kan aldarmaymı:ı:: 

SON TELGRAF HABERLERİ 
• 

M. Heryo'nun Türkiye Ziya
retine Ehemmiyet Veriliyor 

Pariı 4 (Hususi) - Sabık F ranısız Başvekili ve 
F ransanın en kuvvetli fırkasının Lideri olan M. 
Heryo dün akşam Marsilyadan İstanbula hareket 
etmiştir. 

M. Heryo Türkiyede birkaç gün kaldıktan sonra 
~usyaya gidecek, orada tetkikat yapacak ve Sovyet 
rıcalile görüşecektir. 

Haber verildiğine göre, M. Heryo salı veya 
çarıamba günü lstanbula muvasalet edecek, ağlebi 
ihtimal çarşamba akşamı Ankaraya gidecektir. 

Bir gün sonra Ankaradan lıtanbula dönecek 
olan ıabık Başvekil ertesi gtln Y alovaya giderek 

iki glin kadar kalacaktır. Yalova seyahatinde 
Fransız devlet adamına Hariciye Vekili Tevfik 
Rüştü Beyin de refakat etmesi muhtemeldir. 

M. Heryo'nun bu seyahati tamamen hususi 
mahiyeti haiz olmakla beraber kendisi 

ünün en mühim devlet adamlarından f irisi olduğu için bilhassa Türkiyedeki 
ziyaretlerinin semereli n~t~celer vereceği ileri sürül: 
mektedir. Çünkü kendısı Fransanın en kuvvetli 
partisinin lideri olduktan başka ayni zamanda meb'u• 

san meclisi hariciye encümeni reisi de bulunduğu için 
seyahatiqe bu noktadan ehemmiyet verilmektedir. 

::--~~~~~~~~~~~~~----~~~~~~-

Yunan Jeneralını S<;>yan Bulgar Çe
tesi ·Hududu Aşarak Kaçmış! 

Atina, 4 ( Hususi ) - Yunan • Bulgar hududu Huduttan gelen haberlere göre, bütün hudut 
ilzerinde yapılan şekavet hadisesine ait tahkikat mıntakasında Yunan müfrezeleri tarafından tarama 
ehemmiyetle devam etmekte ve Yunan Jeneralmı şeklinde araıtırma yapılmaktadır. 
soyan haydutların yakalanmalanna çalışılmaktadır. Bulgar çetelerine yataklık ettikleri şüphesi 

Tahkikat neticesinde soygunculuk hidisesini ya- tlıerine yüzden fazla kimse tevkif edilmiş, hepsi 
pan haydutların Bulgaristandan hududu aıan ve bu sorgu altına alınmıştır. Tahkikatın hitamından son-
bidiseyi müteakip tekrar Bulgaristana kRçan bir ra Yunan bUkümetinin Bulgar hükômeti nezdinde 
Bulgar çetesi olduğu kat'i olarak anlaşılmıştır. siyasi teıebbüse geçeceği haber verilmektedir_' • 

Başvekil Paşa 68 Kaçakçı 200 Talebe 
Buğday Vaziyetini Ve Fi- 4000 Kilo Sofya'da Şüpheli Vaziyet-

i T k"k Ed" ler Üzerine Tevkif Edildi 
at an et ı ıyor vaça·k E~ya ·' 
Ankara 3 - Başvekil İsmet 1\..4 y, Sofya, 3 - Bugün polis şüp-

Pata Hz. Ziraat bankasına gide- Ankara, 3 - Temmuzun dör· heli bazı eşhasın oturmakta oldu-
rek bağday fiatlan ve banka tara- düncu haftası içinde cenup hudu- ğu bir binuda araşbrma yaph. 

duoda dördü çarpıtmalı 54 kaçak 20.000 tane komünist beyanna-
fından köylüden satın ahnmakta vak'asında ikiıi ölü, biri yarah 

olan buğdaylar hakkında tetkikat olmak üzere 68 kaçakçı, 8 tüfek 
yapmış. bu hususta Banka Umum 48 hayvan, 4000 kiloya yakın 
Müdüründen izahat almışbr. gümrük ve 800 kilo inhisar ka-

Baoka buğday alımına icap çağı eşya tutulmuştur. 

eden mıntakalarda devam etmek- Gazı· Hz • 
tedir. 

Ragıp Bey Gitti Ve Denizcilerimiz 

meai bulundu. Diğer taraftan 
aralarında cenubi Dobriceliler ve 

Makedonyalılar bulunan 200 ta· 
lebe ve amele tevkif edildi. Plov-

diy, Sliven, Stara - Zagora ve 
Y ambolu tehirlerinde de birçok 

kiti tevkif edilmit, mekteplerde 
kızıl bayraklar ele geçirilmiştir. Amerikadaki talebelerimizi Reisicümhur Hz. harp ıemi-

teftişe ve orada halk terbiyesi lerimizden " Adatepe ., muhribi ti 1 tetkikatın• memur edilen sabık ile geçen hafta Yalovadan şehri- kıyme i sabr a' yazmıılar ve 

Kalmak istiyorlar ?,, 
·--------- E. Ş 

Bfr Fransız gazetesinde oku· 
dum: 

Landry isminde biri zevcesi· 
nin kadın dostunu kıskandığı için 
rakibesini tabanca ile öldürmüş, 
jüri heyeti de katilin beraetine 
karar vermiş ... 

Kıskanç koca on sene bera
ber yaşadığı kansının akşamlan 
k" -k k uçu ızını yalnız bırakarak 
~uhibbesi lvon Mersiye ile gezin
tılere çıktığını ve bir apartman
da başbaşa dinlendiklerini haber 
almış. 

. Mahallesinde garip bir şöhre
tı olan, erkek gibi kesik saçb, 
kadınla kansının sıkı fıkı ahbap .. 
lığma dayanamıyan M. Landry, 
bir gün iki kadının bulunduğu 
apartımana girerek intikamını 
kurşunla · almış ... 

Biz erkekler ekseri dengimizi, 
yahut kendimizden yüksek far
zettiklerimizi kıskanınz. 

Kadın cinsinin çahşma saba
smdaki rekabetini, nedense, şim
diye kadar çekememezlik etme
dik. Onlara karşı iş hususunda 
biribirimize yapbğımız gibi de 
hareket etmiyoruz. Ayaklarına 

karpuz . kabuğu koyacağımıza, 
kolaylık gösteriyoruı. 

Frenk gazetelinde okuduğum 
yukariki vak'adan anlıyorum ki, 
muhabbet salıaaındaki kadın reka
betine hiç tahammill edemiyece
ğiz. 

Fransa gibi, ehbaplıklarda 
müsamabası çok genit bir memle
kette, rekibeaini 6ldllren kocanın 
beraat kazanabilmesi için kadın 
tehlikesinin pek delıfetli farzo
lunması lizımdır. 

Ayni gazete; kıskanç kocanın 
beraatine karar veren jüri he
yetine fransız kadınlannın kız· 
dıklarını ilave ed'yor •.• 

Bana kalırsa, Paris kadınlan 
o karara hiddetleneceklerine se
vinmeli idiler .. 

Her sahada erkeklerle müsa
vatı istiyen clnsilitifin, muhabbet 
sabasmda olsun, erkeklere ciddi 
rakip addolunması madamların 
şanını, kıymetlerini arbnr •. 

İhtimal birkaç sene ıonra, 
oda hizmetçilerinin cinsleri de 
değiıecektir. Marika yerine Apus
tol'un Ayşe yerine Toaun'un, ha
mının yatak odasını düzelttiğini 
göreceğiz. 

Kadınlann konferanslarla, ma
kalelerle, gazetelerle, iddia etmek 
iıtedikleri mftsavatın erkekler ta
rafından resmen taadik edildiği 
gün. Paria kadınları kızdı .. 

Hakiki meramlarını bir an
lasak: 

Erkek mi olmak, yoksa kadın 
mı kalmak iıtiyorlar?. 

· d t U Müdllrü Ra- mize kadar bir tenezzüh icra kahraman bahriyelilerimiz ile ifti· 
ilk Te risa mum . bar ettiklerini kayıt buyurmuı- Dolandırıcılık mp Nurettin Bey dlln Amenkaya buyurmqlardı. . . . 

Ç k E ğl• •· Gazi Hz. gcmmın defterıne lardır. Bazı kimaeler Fenerbahçe ile 
an ıra - re ı xgi:tm::iş:tir:.:·--------:-------;·:--::-----;-:-:--:-:-:--:--:--:--:----, Galatasaray kulüpleri namına ba-

deın~anlcırı, 3 - Ereğli- Çankırı r: J JS T /NA NMA / reket ederek dolandmcılığa kalk-ediıW:rolunun iki kısmı daha ihale J' S TER NAN ER m!şlardır. Her ikikulüpbu cür'et-
40 kit!~~~!unliktab~amlanmasl için k:u:lar. h~kkında kanuni takibata 
S.. e ır yer kalmıştır. d - ' k ar tirilecektir. Yeni tetrih havuzlan planlan hazırdır. Ser- gırışmıştir. urey p 8 . k ündür iıtanbut tarafların a ıu•uı.au v • .. Ya aşanın Davası ır aç i bol b ı ğmur yağdığı mayemiz vardır ve faydalı olacak hiçbir masraftan A y 

SureyYa Daha bir hafta evveline kadar 
0 

!a . b" ok kaçınmıyoruz. Tesiaıab genişletmek için lizımgelen za- t arışları 
met B l paşanın Nazım Hik- halde ,·ımdı'd-n tebrin •u•uz kalması uze.rı_ne ır çı· - b ' B ey a e h' '"' t mana, büyük ve verimli rahşmalarla, asgari ır müddete •· V ı· f d'd • dün de devay •ne .açtı. ğı davaya " ler Beledi·'l'cye müracaat ederek şıkayet e m ş :r ugun e ıe en ı e mevsimın 

nı ed I b mueııc•e 1' kk d izahab indiriyoruz ve bunu imkanın son derecesinde kısalt- ikinci hafta at yarışlan ve büyük 
kl.kat ı'çı' h ı mıcı azı tet- lerd'ır. Muhı'ddı'n Bey bu mesele ha an a ıu 1 1 b' n ınu k ,., maktayız. Fakat asgari kısa tı an ır zaman verdır ki, derede de yüzme müsabakalan 
kalmıştır. a eme 6 ağustosa vermi,tir: .1 ihtiyacanı ondan fazlası kısalmaz. Yollarda bazı irızalar olabilir. yapılacaktır. 

Anason "'" .. b " - Terko5 un lıtanbulun tamamı e ıdu ·ıd· T fakat hemen hemen çaresine teve11sül olunmaktadır. T 
t . •nu ayaası d ,,,. ünler çok uz.ak et• ır. e- evfı'k Ru··ştu·· Bey 

4 ( 
tatmin ve temin e ece5ı g • ·, ettik Bununla beraber şunu da SÖ) liyebiliriz ki, Terkoı biz .. 

zmır Husuıf) . l k . . alb bin ton boru sıparı .. ... Ş h • d 
lerde Çeşme' de 

1
•
0
1h. - Şu gün- 11isah genıt etm~ açın k d 1 ek ve süratle ycrlet- geçtikten sonra vaziyet halkın lehine çok hrkhdır.11 e rımiz e bulunan Hariciye 

ısa 'd Bunlar yedi aekız aya a ar ııe ec V kil. T vf'k R Be d 
tarafmdan anason müh r ı aresi /STER /NAN /STER iNANMA/ e ı e ı üştü y ÜD 
lecektir. Bu sene hütii ayaa edi- bazı ziyaretler kabul etmittir. 

lınacak a •nas<>plar Bugün Ankaraya sidecekti.r. 



Mliffllltit Mdliiiflifa,., 
.... 

Kalamakide Halk 
Kışın Geceyi 
Uykusuz Geçirir 

Andifili (Hususi) - Kazanın 
kalkan nahiyesi 17 köyden ve 
7000 nüfustan ibarettir. Şimalinde 
bin metre yüksekliğinde Kiremit 
dağı vardır. Şarkında T oros sil· 
silesi, garbında Akbel denilen 
geçit, cenubunda Akdeniz sulan 
bulunmaktadır. Nahiye merkezi 
Kalamakidir. Köylüler üzüm, 
pekmez, buğday, arpa, pırınç 
gibi maddeleri buraya getirerek 
satarlar ve bu mallar bwadan da 
harice sevk olunur. 

iklim kıt gilnleri lodos rüzgin 
albnda geçer. Bu riizgir Kala· 
maki sahillerini k&ptirtür ve de
nizin dışanlara çıkmasına sebep 
olur. Bilhassa geceleri rüzgir 
kuvvetli olur. Halkın giSzilne uy· 
ku girmeı.. Evler sarsılır. Nahiye 
dahilinde toprakların yan.sa daj'
hk ve taşlıktır. Bu topraklardan 
Eten çayı geçmektedir. Maarifi 
ıeri sayılır. Nahiyeye merbut 
kaylerden ancak ikisinde mektep 
Yardır. - M. R. 

Viranşehir' de 
Oç Şüpheli Adam 

Yakalandı 
Viranşehir, (Huaaai) - Akçe .. 

bleden Reaüliyne gelmekte 
elan Ye tizerlerinde hem Türk, 
hem de Suriye tabiiyet vesika· 
lan bulunan Şeyh Musa isminde 
bir adaıDla biri erkek, diğeri ka· 
cim iki arkadap yakalamDıt ve 
kaza merkezine getirilm~lerdir. 
Ba adam.lann vaziyetleri fiipheli 
görülmüştür .. Haklarında takibat 
yapdmaktadar. 

Bir Genç Yeni Bir 
Musiki Aleti icat 

Etti 

,s,;ı.,. .... ,. ,S.., EJ. w icat 
eltili denk 

Eskqebir (Humai) - &mşe.. 
hirde musiki Aleti tkueti J&paa 
Aktehirli Slileyman Suat Efendi 
.. Ahenk" aclh yeni bir musiki 
Aleti icat etmiftir. Eskifehir Halk 
Mmı1ri Cemiyetlle yine Eskişehi
ria Dartilelban Müdüriyeti tara· 
fmclu yapalan tetkikat neticesin
de verilen mazbata ve takdiraa
melere göre Ahenk namı verilen 
bütün makamab ihtiva eden bu 
iletin İktısat Vekıletinden ilrtira 
beratı da ahnmıştıt. 

Ahenk çıkardığı ses itibarile 
bir hususiyete maliktir. Yirmi 
78f)annda olan Süleyman Suat 
Efendi, musiki aletlerile 13 ya
flDdan itibaren iştigale başlanuş 
ve yedi HDe somı.a ilk ihtiraınt 
meydana getirmiştir. - B. T. 

• 
ME HABERLERi 

~ ... ~ ...... --............................................... .,, 
Ôdemiş'te Tütün Rekoltesi 

Tütüncüler Ödemiş Tayyare Filosuna 
.. Yeni Bir Tayyare Daha llive Ettiler 
Odemiş ( Hu- kısmım Ôdemif· 

susi ) - Garbi ten temin etmek 
Anadoluda ( tü· mecburiyetin de· 
tün) deyince ha· dirler. Zürraın bu-
bra ilk gelen gün için yegin• 
Akhisarla Öde· endiıesi fiatler 
miştir. Bu iki meselesidir. Eğer 
tlltün mmtakllll 6atler geçen •e-
biribirile yanı ne olduja gibi 
edercesine nefis dftşkiln olmU, zl· 
ve kokulu tütün ram bir senelik 
yetiştirmekte ve emeği heba ola-
Amerikaya sev· cakm, demektir. 
kedilea İJİ cina Ôdemit (Har 
tiıtünleri tama· Ôtleıniıt• t11gg•r• N Aaldbnet 6i11111""11rrt ••lrnuluflr cadü ..ı) -Ôdemit-
men temin et· mektedirler. iyi 7etifmeainde havalann mOıait li1er tiç&ncü bir tayyare daha 

Ôclemifte 35 teneclenberi. tltün gitmesi biiytik bir rol oynamakla ordumaza hedip ebDiJ9 karar 
yetiftiren bir zürra bu 1enenin birlikte, Ôclemiflilerin bu ane vermiflerdir. Ba taYJarenİD ismi 
mahsulü hakkinda fikirlerini fU aarfettikleri ıon gayreti de gaz ( Ôdemiı tntiiııc&leri ) tayyaresi 
ctimlelerde topladı : 6nünde bulundurmak lizımcbr. O A. ' 

- Şimdiye kadar Garbi Ana- Halle tütnn ekmek için kır ve olacakbr • çlinel uaemit tana· 
dolunun bu kadar nefis ttittin dinç tarla1an intihap etmiftir.,, reainin iaim konma meruimi 
yetiştirdiğine ıabit olmamışbm. Ödemişin bu teneki tütün Cümhuriyet bayrammda yapı-
Eğer bu sene idrak edilen mah· rekoltesi 2,750,000 kilo olarak lacaktır.Ödemişlilerinsabnaldıklan 
sulü 924 veya 925 te temin ede- tahmin ediliyor. Bu malıaulün llç tayyarelik bir &lo, Cllmhurİyet 
bi1·-·dik, Ôdemişı'o kucagı~ albna 2,000,000 kiloauna Amerikalılar bayramı gihı& Ôdemif beriDde 
~, fimdiden isteklidir. Bundan başka 

boğulurdu. Japonlar ve inhisar ldaresi de uçacak, ondan IODr& Ôdemffe 
Bu verimli mahsulün bu kadar iyi tütün ihtiyaçlanmn mUhim bir inecektir. 

Gerede' de 
Nişanlı Kızlar 
Niyet Tutarlar 

Gerede (Hususi) - Gerede 
mesireleri içerisinde en zikre p.· 
yan olam kaynarlar mesirelidir. 
Bu mesirenin hususiyep havuzla- · 
nnın halk tarafından niyet kuyu-
ıu gibi kullandıpdır. Bu baTm· 
larda en ziyade nişanlı kızlar niyet 
tutarlar. Havuza ablan iki ekmek 
lokma• suyun içerisinde birleşirse 
genç nİflUllılar pek yakında ev• 
lenecek demeklerdir. Eğer bir
letmezlene evlenme zamanmın 
uzayacağı anlqılmaktadır. Niyet 
tutma yüzünaen bu mes1re diğer
lerinden daha ziyade rağbete 
mazhar olmaktadır. 

Kayseri' de 
Şimendifer idaresi "Tenez

züh Katarları Tertip Ediyor 
Kayseri, ( Hususi ) - Burada 

havalar çok sıcaktır. Hararet 
derecesi 35 ten aşağı düşmilyor. 
Kasaba içerisinde bunalan ha1k 
hep kırlara ve yaylalara gitmek· 
tedirler. Şimendifer idareli de 
llallon ba ihtiyacım nazan dikka
te abmt Ye Kayaerinin muhtelif 
mesirelerine tenezzüh seferleri 
terti etmiftir. 

(!ömeç, Baname, sarmusaldı 
G6meç çayın, Tuzhiur giln me
lfrelere cama tllnleri ile uir tatil 
ve bayram plerillde husui 
katarlar tertip edilmektedir. Halk 
fimendifer idareaiain yapbiı bu 
kolaylıktan çok memnun olmuıtur. 

Kaçakçılıkvak' aları 
Sıudırgi, (Huaust) - Smdırğı

mn Ilıcah köyünden Adem oğlu 
Bek.irin ve Gördoslu Mehmet 
hocanın evlerinde kaçak cigara 
kağıdı yakalanmış, her ikisi de 
İhtisas mahkemesine sevkedil-
mi~erclir. 

İzmit, (Hususi) - Şehrimize 
4 saat uzaklıkta Reşadiye köyü 
civarında Ayıdere ormanı denilen 
yerde 830 kilo kaçak tütün y.a
kalamıthlrdır, Kaçaklann aahibi 

kim ohfuta -ı..-····fbr .. 

Artüvinde Büyük Bir Güreş 
Müsabakası Y ap1ldı 

Arliiviıade gü,•ıen peltlloorelertbuı 6irh,ı 

Artfivin ( HusÜsi ) - Burada Himayeietfal menfaatine biiyiik 
pehlivan güreşleri yapilmqtır. Müsabaka teklinde yaplaa bu 
gilreşlerde Kara Yusuf, Tqbcah Hüseyin, Yusufelili Mustafa, 
Ardanoçlu izzet pehlivanlar gibi en meşhur 'fe beynelmilel f6hreti 
haiz pehlivanlarumz eş tutmutlardır. Hüseyin pehlivan izzet pehlivanı 
lenmif, Kara Yumf Ye Muatafa pehlivanlar berabere kalmıtlardır. 
Pehlivanlara ellifer, on beter ve sekizer lira ikramiye verilmiftir. 

---------------..-.---------------Bade mi ye O zümleri Aydınlı Yahudiler 
Taze Olarak Uzun Müddet lzmirdenAydanaDönmeleri 
Mu haf aza Edilebilmektedir için Vilayetten izin istediler 

Bademiye ( llmaai) - Öde- Aydın (Hususi) - Aydının 
mitin yakın bir kBfesine yulanan bUyilk yanpwıdan 80DI'• lzmire 
bu ıirin bağ ve bahçe :mmtakuı ve civara hicret eden Yahudi 
kaçak Ye mite•azı bir tiir mem-. vatandqlar, tekrar Aydına d6n· 
leketiclir. mek arzusunu izhar etnü.llerdir. 

lzmirin ihracat tüccarları ara· lzmirden Ayduıa bir · "urahbaı 
ımda Bademiye'nia ismi pçen ıöndererek Aydından • lrıen~eri-
seneden beri sık, aık ağır.larda nin iıkinma müsaade istemİf)er-
d ı Bu .. ı ba.. tak dir. Viliyet bu meaeleye henüz 

0 qıyor. gme g mm a- . değildir 
sanda yetişen ürimJer, yaş olarak cewap venmt • 
uzun müddet muhafaza edilebi- diğer mıntaka üzümleri çabuk 
liyor. Tüccar, yaı üziim ihracım bozulmuş, binnetice Bademiye 
dlifilniirken, Bademiye bağlarımn üzümlerinin de ismi kötülenmifti. 
takviyesine lüzuın gösteriyor. Buna mani olmak için lktısat Ve-

Geçen sene, İzmir tüccarları· kiletinin ve alikadarlann esaslı 
nın buradan satın aldıkları yq tedbirler alması icap etme1'tedir. 
üzl\mler İngiltere, lskenderiye ve Bademiye halkı çok çalışkan 
Almanya'ya sevkec:lilmit, bu üzUm:- ve tamamen zürradan ibarettir. 
ler kimilen -sahluüşb. Fakat Ba- Halk UzOmden temin ettikleri 
demiye iizümlerine katıştırılan kazanç ile geçinmektedir. 

, K.~--~~'!1!.~~~. J.j 
Kandilli 
Gündüzleri 
Uyur Mu? .. 

Evet, Kandilli gilndüzleri u
yur mu?.. Bunu belki KandilHliler 
de bilmezler ... Eğer bir gün, sa• 
at on ikiden sonra, Kandillinin 
iğri bilğrü, dik ve tatlı yokuşla• 
nnı çıkacak olursanız, benim bq 
iddiamı haklı bulursunuz .. 

Kandilli saat ondan akpm. 
ilçe, üç buçuğa kada,, gündiida 
kızgınca güneşi altmda ağır bir 
uykuya dalar •• Sokaklar bot, e.-. 
ler ıeuizdir.. Y ahlarda ufacık 
bir hareket bile gfiremezshm .• 
Bahçeler tenha, ağaçlar halsiz• 
dir ••• Mütemadiyen öten serçe• 
lerle, Ağustos böcekleri olmasa. 
ba koca kÖJÜD içip içip sııdığı· 
na, hatta kalp aekteaiac:len bir
denbire &lcliiğiine ulüp oluyor
tam! .. 

Bu ap ft reha.etli uykuda, 
Kandillinin bir de hafifçe sayık• 
lamam vardır.. O da, Şirket va• 
parlannm iakeleye yanqmasıudan 
IOlll'& bqlar. Boğazın durmadaq 
aba sulan, durmadan esen rib:• 
gln, durmadan kaynqan aıcajl 
içinde Şirket •apurlan, bir saat 
çmguağıchr. Saatta bir, iki saatta 
bir, siyah birer t8l gibi uzayan 
clnmanlarile, dildlik &tttlrl\rler ve 
ldlçtlk iskelelere tek ti1k yolcu 
birakırlar. İşte bu yolcular tenha 
kay ıokaklanna hafif bir kıpll"" 
clanıt verir. Yalılar ve evler, gün
dllzün ağır uykusundan bir lihza 
için uyamrlar... Ağustos böcek· 
leri, mini mini serçe kutlan, işte 
ba zamanda ....,. gibi olurlar ••. 

Fakat bu uyanış pek kısadır. 
Yolcular kaybolup, Şirket vapuru 
iakeledeu aynlmca, tekrar eaki 
me.kenet baflar ve koskoca Kan
clilH ba)'lla bayila uyar, h-1ruldar. 1 

R. Ş. 

Edirneliler Su 
Derdinden 
Kurtuluyorlar 

Edirne, (Hususi) - Şehrimizin 
au derdi halledilmek tızeredir. Su 
ifine lsarfeclilmek üzere maliye
den yapılan istikrazın ilk tak.iti 
olan 150 bin lira alınmışbr. Mll• 
tebaki yüz bin lira iki ay sonra 
almacaktır. A1maD ilk takaitle 
m ıebekesİDİD tamir ve ıslahına 
l;qlanımfbr· Yeni yapılacak tesi• 
sata ait proje Nafıa Vekiletince 
tudık ediliniştir. --

Bandırma'da 
Ucuzluk 

Bandırma (H...t) - Şelıri
mİIİll puan perşeabe ıtınü im-
.... Puan cinrcWd bütia 
bia baDu 'K emaf plir. Per-
te•be g&nleri baaclama pek ka· 
labalıkbr. PazanlDIZ çok ucuzdur. 
En nefis tereyatmm okkası 80, 
koyun peyniri 30, piliç ıs, yu
murta bir kuruşa ıablmaktadır. 

ıatanbula vapur Ye mot&rlerle 
kaYUD ve karpuz eewldne bq
lanmışbr. En bOyUk karpuz bet 
ksaftur. 

Tekirdağında 
Sera Binası Bitti 

Tekirdağ (Hususi)- Bir buçuk 
ay evvel inşasına başlanılan Sera 
binası ikmal edilmiştir. Bu Sera 
binasında asma çubukları yetir 
tirilecektir. Çubuklar bağcılara 
meccanen dağıblacakbr. 
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' Sayfa 

: 1 Dünga Hddisel•I t 
Fransa da 
Elli Kişiye Bir 
Meyhane Var 

Meşhur Amerikalı gazeteci 
Okadar i lcı ~arat Fransayı 

ç bıç sevmez. Sev-
içell l er ar- memekle kalmaz, 

tıgor düımanıdır ve 
dÜflllanlık yapar. Hörsf ün ber
gün çıkan yüılerce gazetesi var
dır, Bu gazeteler gün geçmez ki 
Fransa ve Fransızlık hakkında 
bir takım aleyhtarane neşriyat 
yapmasınlar. Geçen gün Hörst 
gazeteleri gene Fransa hakkında 
ıu haberi neşrediyorJar: 

F ransada yeniden 2000 kahve 
ve meyhanenin açılmasına müsa
ade edilmiştir. Bu suretle bütün 
Fransada mevcut meyhanelerin 
umumi nüfusa olan nisbeti 50 de 
birdir. Halbuki bu nisbet lngiltere
de 450 de 1, lsveçte ise 3000 de 
birdir. Hörst gazeteleri ilave edi
I_orlar: Bu rakamlar gösteriyor ki 
Fransada ayyaşlık son haddini 
bulmuftur ve hemen hemen orada 
içki içmeyen kimseye tesadüf 
edilmez. Çllnkii birin elliye nis
beti içkinin ne derece etraflı bir 
ıurette taammUm etmiş olduğunu 
ıötteriyor. 

* • 
Jktısadi buhran birçok işlere 

oldujıJ ka<lar bofanma da-

l A111erika' da valanna da tesir 
etmiftir. Bu ha-

6oıan mal ar ber bittabi başlı 
bqına bir ilem olan Amerikaya 
aittir. Bununla beraber evlenme 
niabetlerinde de bir azlık göze 
çarpmaktadır. Bu nispet yüzde 
yedi buçuktur. Buna mukabil 
botanma davalanndaki tenezztıl 
yüzde on iki buçuğa inmiştir. 
Bunun aebebi tudur ki bopnma 
itleri son derece masraflı bir 
bale ıelmittir. Onun içindir ki 
birçok kimseler botanacaklanna 
mevcut ve miiessea vaziyetlerini 
muhafaza etmeyi tercih etmek
tedirler. Maamafih Amerikada, 
lılahtelif htlldkmetler dahUinde bu 
llilpetler detifir. Meaell W at 
V"ajinya hllk6metinde on bet' ey
leameye nilpetJe bir bof8lllD& 
kaydedilmektedir. Bana mukabil 
Holiwt yılc:lulannın vatanı olan 
Kaliforniyada yedi evlenmeye 
mukabil 9 bopnma kaydolu-
11UJOr. 

* • Japon harbiye Ye bahriye 
nazırları bupnkii Japon 

/aponga' da müdafaa vuatala-
A.lceri nmn ihtiyaca kifi 

Dllctat- olmadıklan beya-
._ ___ o_r_a ...... nile hükümete 
mOıterek bir milracaatta bulun
muş ve milhim miktarda tahsisat 
istemişlerdir. Fakat bütçenin yü
kü ağır olduğu için iki nazann 
miifterek ve bir nevi Wtimatom 
mahiyetindeki müracaatlan umu-
mi bir hayret uyandırmıştır. Bu 
hayretin farkında olan ve esasen 
böyle bir aksi tesiri bekleyen 
harbiye nazın Jeneral Oraki bir 
mlddettenbcri ·bir milli mlldaffaa 
cemiyeti tesis ve teıkili ile mq
gul oluyordu. Bu tqkilAb bitirir 
hitirmez bahriye nuzm ile olan 
müftorek tanı hareketi izah et
mek için fU beyanatta bulunuyor: 

" - Mili mOdafaaya ait ola
rak mediiimiz tahsisat verilmi7~ 
cek olursa, bir harp patladıjı 
zaman bambo •tacından yapıl
llUf mızraklarla harp etmiye 
mecbur olacağımızın timdiden 
hilinmeai lizımdır. Böyle bir 
pyin mümkün olamıyacağa iae 
bedihidir, Bahriye nazın ile bu 
bahis therinde anlqarak mem
leket müdafaa vaaıtalannın inki
f8fı için kendimize bir program 
yaptık. Maliye nazırı icap eden 
paralan bulmalıdır. Mali vaziyet 
o kadar naziktir ki icabında 
borç yapdark llnm olan paralar 
tedarik edilmek gerektir . ., 
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-==== latanbulun KötebucaOı ===~-

Sandıkburnu Alemleri 
Yenlkapıda Cuma GUnlerl Na•ıl Ge9'ıor? &ıra Sır• Gezen Sandallardar Çifte 
nlralar .. Çlftetellller De Var. E•kl Ueul Sandal Çapkınhklarlle Buraeı Hem Bir 

Kliathane, Hem Bir Gök•u.. Hem De Bir Sldlblt Gibi ... 

Eski Ve Y eniEğlencelerinBirleştiğiYer 

lstanbul çocuğu olup ta aile 
ihtiyarlarından Sandıkbumunu hiç 
olmazsa on beı, yirmi defa dinle
memiş bulunan hemen yok 
gibidir. 

Babalarımızın, dedelerimizin 
methede ede bitiremedikleri bu 
sahil neye bu kadar rağbet ka
zanmış bir türlü anlıyamıyorum?. 

işittiklerime ıöre.. o zaman
larda · bu küçük kara çıkınhıı; 

salqlarla daha uzablarak ve 
geniıletilerek tahta iskelelerden 
meyhanelerle dolu imiı. 

Dinlediğim birçok bikiyelerine 
g&re ben eski Sandıkbumunn 

şöyle tahayyül ediyorum: 

zinoıu). Fakat bana kahrsa bura
lara (mahıer yeri) demek daha 
doğru olur. Çllaldi cuma ve pa
zar ,onleri hmcahmç.. ipe aba
mz yere düşmez. 

Buradan d6niip geriye doiru 
giderken eskiden kalma iki ~ç 
Sandıkbumu meyhaneai ye on
dan sonra da aralannda uzun 
bir odun iskelesi bulunan iki kır 
kahvesi var •.• 

Masalan ile sandalya arka
lıklan yok... KOlfetaiz, zahmetaiz 
birer Kahvecik.. Fakat ı&rmeyin 
buna rağanen bu iki yer daha çok 

1 
• tahta ilkele oluyor.. CünkO 
odun ve kömür bonaaı aibi bir 
teydir o ..• 

Simdi gelin de bu aaydıkla
nmdan hangisinde oluna olsun 
f6y)e bir ilifecek yer bulalım ve 
denizde neler oluyor ona bakalım: 

Aman efendim aman.. Bakın 
neler ıeçmiyor neler geçmiyor .. 

Ceıit çefit ve boyalı boyalı 
f8DGabar içinde renk renk de
kolte roplarile hanım lmlu 
mı, hanım teyzeler mi ?.. Yok
N bat lrtnleri, maılahJan ile 
hanım nineler mi?.. v~ mutlak 
arkalannda da iki iiç sandal ebik 
değil .• "Rengi rengine elenti dea-
pe ., fehvasınca ya küçllk mek
tepli beyler •• 'ya bey amcalar, 
yahut efendi babalar .. 

Ôn tarafta kmhp d6külmeler, 
.rkada süzğün ve baygın baloflar. 

Biraz daha açıktan ıeçen 
aalapuryada Y enikapı kOlhanJan 
çifte narayı kunnut, ildai de 
kartı k&rflya mendiJ elde ılbek 
abp çifte telli oynuyorlar •. ara yer
de bir nara Jl)meliyor. 

11 Heyl. yaman 2Clir.. yaman 
gider Sandıkban:uıluTar .•. " . ~ 

Uzaktan ldlçilk bir motar ok 
ıibi bir sUr' atle Te bu sandal 
kalabahıı arasında keskin lovnht
larla geliyor... Kayıyor, uçuyor, 
yakl&flyor... Kenarda oturan 
ıenç hanımlarda bir sinirlenme 
bir telif bqlıyor ••• 

- Ayol... Çarpacak ma •?. 

Apatoe 4 

• 
Garbi Trakga'Ja 

--wı------~----·----------··-

Tütün Piyasasın
da Geniş Bir 
Hareket Başladı 

lskeç.e (Hususi Muhabirimiz
den) - Dört bq aenedenberi 
ıayet buhranlı bir devir geçirmif 
olan Yunan tütün piyasa.smda 
son haftalar zarfında ıebebi · he
nüz tamamile tahlil edilemiyen 
qir hareket olmufhar. 1927 sene
aindenberi tüccarlar taraf andan 
köylerden abnmıı ve imalitbane
lerde iflenmit olan bu tiltilnler, 
hemen hemen istisnasız olarak 
ıablmamakta, hazırlanmış tiitiin 
partileri üzerinde korkunç bir 
revaçsızlık ıörnlmekte idi. 

Bankalara borçlu olan ve (5-6) 
sene mlitemadiyen faizi ifleyen 
bu partiler yüzünden lskeçe, Ka
vala, Drama, Serez, Selinik, 
Patru Tesaire ıibi vlai tiltlincü
IOk yapan kaaabalarlarda mah
kemeler cereyan etmekte, iflilas
Jar bqıötermekte idi. Hükümetin 
son aylarda tnccarlar lehine buı 
kararlar alarak mahkemelere teb
ligatta bulunmuı, bankalan, her 
ne auretle oluna, olsun ttıccar
larla anlqauya mecbur bırakmıtbr 
Y uanan milli banka11, kendisinde 
rehin bulwwa ve 5-6 senedenberi 
depolarda beldiyen hazır parti
için hir blyllk titlinc6 ıru
pile mutabık kalarak •lıt •erit 
ler yapmaya bqlaJDlfbr. Banka
nın bu pnıpa para farldan 
llzeriDde a&tercliti haZJ kolay
bklar Ye Lorçlulara lrarp, faiz-
lerden yapılan mllhim tenzillt 
ıebebile rehin partilerden pek 
çoju mllsait ıeraitle aablmqtır. 

Geçen hafta zarfında Make
donya ve Trakya'da iki miJyoD 
okkaya yakın tütlln satılmııbr. Bu 
arada Trabanm en btıy&k ıirketi 
.. }'ilan •Şalıin Ttlrk tltb tiMe-

Ufkun doğu yerindeki karan
bklarla beraber bu salaşlar &e
rindeki tahta ve hasır iskemlelere 
ç6ken alqamcllar arasında five
Jeri tam bir palikarya olan ıenç 
ı~r atq aibi kOfUfUyorlar. 
Masadan masaya .ekiyorlar •.• 

ti,, nin elindeki tütünleri de aabJ
llllf ve 4-5 senedir, milli banka
nın mlltemadi tazyikleri albnda 

• aç kalmıt, dağılmak tehhkui 
C'mit olan on bine yakın nii-

ilıtiva eden Sahin ve hava
liai Tlrlderi pek "'lyllk bir feli
ketten lmrtulmuflardır. Bu hafta
lar içinde diier banlcalarm da, ba 
mretle aht verit teklifinde bulu
nan diler Ud ıruPla anlqarak 
rehin tltlnleri utmak için ml
zakerelere airiftilderi baber ahn
llllfbr. Yunan piyualannda hu 
neYi tltllalerin miktan ıs milyon 
okkaya yakındır. 

Ameaoa... F.pa karafaki. •• 
Bu seslerin arumda sıra ile 

citerİD tavua, midye dolmasa, 
balık ızıarua •eya karida, ka
rides diye bar bar bağırarak 
meyanlan bozuk nağm~lerile ku
laklan paralıyan seyyar meze
ciler .. 

işte bunlann içinde - hafızam 
beni yanıltmıyorsa - Barba Kosti 
pek meşhurmuş.. Tem iz çullara 
sardığı temiz kese kağıtlarile do
lu çantasında gezdirdiği tuzlu 
badem, şamJ fıstığı, kabakçekir·· 
deği, sakız leblebisi daima sıcak 
sıcak olduğu için her masanın 
mezelerine bir çeşni verirmiş. 

Uzun tahta iskelede gezinen 
Rum dilberleri, ve genç Ermeni 
güzelleri ile mabmurluklan artan 
akşamcılar azatbkça azıbrlar a ..• 

Derken garsona bir işaret .• 
O da içeriye kOfU ve pya 
tarkçe aealeniP : 

- Ver bir karafaki.. Bir 
meze takım .. 

itte dedelerimizin, babaları
mızın zevk aldığı Sandıkburnu 
ilemleri b&yle olur ve b6yle 
bitermiş. Bugün bili o saJaı mey
hanelerden kalma birkaç tanesi 
var ki ekseriya yaşlı akşamcılarla 
ikbsadı seven hristiyan ailelerinin 
makam oluyor. 

Eski Sandıkburnunun tahta 
köprüsü ve asıl burnu teşkil 
eden yeri bugün radyolu madyolu 
beton bir gazinodur. Alt tarafında 
da ondan bir iki numara atağı 
olmak üzere kumluk bir gazino 
daha ••• 

Her ikisinin de ismi (aile ıa-

kalabalık, daha ziyade re•açta •• 
Yerde oturanlar.. Sahil boyunca 
ta.. Kumkapı kayalanna kacl.f' 
yerlqenler görülüyor ... 

Bir kahve, bir çay üç kurut-. 
Aradaki odun iskelesi biraz 

manzarayı bozuyorsa da bura 
halkı memnundur. Çünkü hemen 
hemen Y enikapıya hayat veren .............................................................. 
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ABONE FIATI 

TURK iYE ECNEBİ 

1400 Kr. 1 Sene 2700 Kr. 
750 " 

6 Ay 1400 " 
400 .. 3 " IOO " 
150 .. 1 " 300 • .................... 
Gelen evrak geri verilmez. 

l&anlardan mea'ullyet alınmaz. 
Cevap icin mektuplara ( 6) kuruşluk 

pul ili.vesi limmdır. 

AJre. deliıtirilme•İ (20) lcuru,tar. -- ..... . 
Gazetemizde çıkan resim ve yazıların 

bütün hakları mahfuz ve 
gaıı.etemize aittir. 

Bari ılztbn& kapatayım ..• Aman ••• 
Geliyor Ayol... Ve derken ıenç 
dllmenci ,Wtlmaiycrek tam iki 
metre mesafeden dilmeni kınp, 
motöre loç attırıyor... Herkes 
geniı bir nefeste. Yan tarafta 
oturan bir ihtiyar nine söyleniyor: 

- Hay Allah milstahakını 
versin!. inan olawı bu çocuk 
bizim buraya gelmemize mani 
olacak a kızlar... Ayıp değil a .•• 
meraklanıyorum işte.. merakım 
kalkıveriyor. 

lf 
Bakıyorum da burada her 

ceıit her devir, her ruh yqıyor 
gibi . 

Sandal safalariJe tam bir SAdl
bat yqayan [ve Gak.uyu habr
latan ıevdahlar yalmz kıyafetle
rile bughiln malıdırlar. 

Sahilde lllylenen hanım nine 
hlli Kiiathanedeki hıdırellez ıtın
lerinde: ıenç kızlarına takılan, 
onlarla pkalqan bıçkınlara me
raklana merak.lana sCSylenen ve 
çıkıpn hamm ninelerden bir 
tiptir. 

Salq meyhaneler... Mütteri· 
leri ile, kendileri ile bili yirmi 
sene evvelki... Akşamcı Sandak
burnudur. 

Yeni gazinolar ise onlarda 
bir az itte bugüne yakın bir 
aidiyet var... fakat ne de olsa 
Sandıkburnu daha ziyade iıtan
bulun bir an' aneai ve.... eski tarz 
eğlencelerinin toplu bir meıheri •• 
ıibi... D. R. 

Amele GreYi 
Bu hafta Kavalada ve bunu 

müteakip lakeçede amele tara· 
fınclan gre• ilin edilmiftir. Grev 
ilin eden amele, Kavalada tilccu 
olan Bembeniata Efendinin, lı
keçede Mıııryan biraderlerin 
mağazalarına kapanmışlar ve 
kapılan sımsıkı kapayarak dııarı 
çıkmaktan imtina etmişlerdir. 

Amelenin, kabulü imkansız 
birçok taleplerini dinlemek üzere 
Trakya Umumi Valisi Kavalaya 
gitmiftir. Umumi Vali amele 
murahhaılanna karşı yet fid
detli bir lisan kull8DJlllf ve yirmi 
dört .saat zarfında mağualan ter
ketmedilderi takdirde kendilerine 
aai muamelesi yapacağını llyle
miftir. Amele o ıece matualar
dan f.lkmatbr. GreTciler bet ,en 
bet gece mağaza içinde kapalı 
kalmltlardır· Kendilerine ekmek 
ve au verilmeaİDe mtıuade eclilmlf
tir. lakeçede' de ayni pkilde pe• 
ilin edilir edilmez Gllmtılcineclen 
ıelen btlyllk m&ddeiumuminill 
emrile askeri kuvvet tarafından 
kapılan kınllDlf ve amele zorla 
chtan çıkanlllllfbr. snldinet tama
mile iade edilmiftir. 

Bu grevin, bükümeti mütkü
lita koymak makaadile, Venize
listlerin teşvikile yapıldığı ve bli
tün Y unanistana teflllil edilmek 
istendiği anlaşılmıştır. Kavaladaki 
greve esnaftan da birçoklanmn, 
dUkkinlannı kapamak suretile 
ittir.ak ettikleri ı<>riilmllttiir. • 
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~---~~~--......... ~-----------•\Kimler Evlenmeli, Kimler Evlenmemeli -
G U L H A N 1 M Veremlilerin Evlenmele-

' Ha!hlar, Mtıcahıtler, Fedane:. ••• ~1:.' .. da. , rindeMahzurGörmiyorum 
Korkma, Korkma Seni Takip Edeceğiz 

Ve Kurtaracağız ! 
Kafile Uerliyorda. Gide gide 

mahut koya vardılar. Bu koyda 
Kurdun da balıj'a ~ıkmak için 
kullandığı bir aandal vardı: 
Sandal da yok olmuştu. Demek 
ki baaımlann denizden ıittikleri
ne fiipbe yoktu. Kendi .kayıklan 
kili gelmemiş, onun için bu 
aandab da alıp f6tOrmiitlerdi. 

Kurt, yerde parıl parıl parbyan 
bir ıey görmilf, ve derhal atm
dan inerek onu tetkik etmifti. 
Ba onun Gill Hanınw bapam 
ltediyesi olarak aldljı yıldmarla 
işlcumq baf6rthlaün bir parçası 
idi. Gnl Hanım, hangi yolu tut
taldaruu glSltermek için bqör
tmüaün bir parçasım yutıp bu
rada bırumlfb 

O halde l.keadcriye limanına 
kotmak ıerekti. Belki gemiyi 
hareketinden enel yakalarlardı. 

Hepsi de atlanm mahmuzla
dılar. Doiaa ile Kurt yine önde 
idiler. Arkalarındaki kalabalık 
ıittikçe kabanyordu. l.kenderi
yeye YArdıklan uma sabah 
ol.uftu. Dakika fntetmeden 
lim.ana doj'ru ylridller. Herka 
oalan seyrediyor, bu büyük kafi
leaia telqh hareketini anlamak 
iç.ia airqayorda. 

Limana Yardıktan n•an yel
kenlerini açan bir r-inin bir 
hayli uzaklqtağmı prd&ler Yel
kenler rtb:girla fİlmİf ilerli
yordu. Doğan ile Kurt ne yapa
caJdanm f811rarak kıliçlaruu , •• 
karıp aalladılar. Gll H•11mıo 

... pnide oldap tiipbelİzdi. lki 
brdetin gaderi pmiye apı.... 
mıfb. Gemi bir lıayti uzak1qmq 
olmasına rapaea Gll Hanımın 
pvertede buluadujımu sezer p>i 
olmu1lar, omm yambapada zırh.. 
lanm geymİf, kıham eJiDe a1maf 
... Haydar Beyi girmilflerdi. 
Gll HU1m ela limaaa imik• 
kalabahjı girmlt. Kmt ile Do
iana doğru koDaruu sallaımı, 
fakat Haydar Bey 01111 tutmuıtu. 

Kurt, o kadar Jm..., o ka
dar siairlenmitti ki u kaldı abm 
cleaize .a.ecekti. Dopa onun 
abm tutma-. olsaydı, Kmt ta, 
atı da suya dalacaklar ve bojıı
lacaklardı. 

Kurt çıldırllllf fibi bajm
yordu. 

- Korkma, koriana. leni ta
kip ecleeeğiz. Selli matlak bula-
caP,. . 

Çok geçmedea remi daha 
vzekl•pnıf ve arbk size prla
..a olmtqtul -·-Koca blabahk seri clh•iye 
'-fiallllftı. Kwt ile ~ me-
161, mab:cn, ea 'lericlea gidiyor
larda. Konap Yanlıklan zamaa 
cenaze huırlanmlfb. imam Hasan 
Efendi vazifesini yaplDlf, cenaze 
bütün civar balkımn iştirakile kal-
dırılmış, ve 4\>uman Bey k8Jinlba 
mezarlağuıa giSm&lmllftii. 

Kurtla Doj'anuı bitün diitüa-
cai yola çıkmakb. Fakat taziyet
leri kabul etmek İfİ onlan bir 
•Gddet geciktirdi. Dum.a Beyin 
bhramanca 611i91lnl duyulana 
hepli, maktan, yabadan p&,or, 
Kurt ile Dttm t.elli wnmy• 
çallpyorlarcla. 

Dumaa Beyill iM hl lark 

giiD seçtikten .,..... ziyaretlerin 
ön& ahamlfb. bd brdq te yola 
çıkmak için bamianchlar. 

Birsin heıwey tamamdı. bö 
kardq, konak halkına ft çiftlik 
ah•liPne Yecla ettiler Ye yola çık
blar. Dojradan doğruya lskende
riye yOlmm luttular. 

Yola çakmadan enel Gül Ha
nnm kaçırmaya muvaffak olan 
Haydar Beyin h6tim plim anla
ıılllllfb. 

Haydar Bey aylardan beri J.. 
kenderiye limamnda idi. Oama ta
cir lal.ima aiaawwwi hep ,.... 
!cabı idi. Haydar Bey arife gbii 
köye ıelmedea evYel herte)i 
hazırla-., bitlD aclamlanm 
seferber ebaİf. onlan, büyük bir 
kayıkla koyda aald•mq, 80lll'8 

kendiai bir tek bizmetçisile çift
liğe gitmifti. Kayık içindeki 
adamlar karanlıkta geldikleri için 
onlan bir kiıue prmemif, ka
yaktaki adamlar. civarı ·çok iyi 
tuayaa Hacı Mehmedin lmman
dası altmda konağın brk em 
metre ilerisindeki koruda saldan
mıtfardı. Onlann orada saldan
dıldan bil&hara izlerinden anla
plmlfb. Haydar Beyin upğı, zi
yafetten kısa bir zaman eYvel. 
bütün au küplerine uyuşturucu 
maddeleri atmaş, ziyafet verildiği 
zaman herkes, su içtiği için ya .. 
ftf yaYa,, bu maddder t sirini 
ghtermif, Ye umulan netice elde 
edilmişti. T eaadlif eseri olarak. 
zaten uıcık yiJea Duman Be1 
pek U A iç.mİf, Ye GllUD içİll 
Haydar Beye kaqıa durabilmit. 
fabl Mrka derin bir uykuya 
claldlta için te,ebbas llnlTaffaki
yetle neticelenmİf; GOi Hanım, 
blylk ka,.P gl.Wmiiş, oradan 
da gemiye aaldolaBlldlftu. .• 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . 

Kurt ile dopn kiye çiftlijıe 
konağa veda edip yola çıkarkea 
son derece malmmdalar. Acaba 
bir daha buraya dönecekler Ye 

ıeçen gtmleria tath acı habra
lanm tekrar yqıyabilecekler 
miydi? Yoksa girişecekleri macera 
içinde kaybolup gidecekler miydı"? 

Tuttuldan yol karanhldar için-

Fencilerin 

de idi. Fakat bütüno karanlık için
de liir tek aşk yıldızı 11ıldıyordu. 
iki gencia bayat ufkuna .D1ll' aer
pen bu yıldız, acaba içlerinden 
hangisine yar olacakb, yoku 
ila.iaclen biriao «mi nasip olnu
yacakbf!. Bilmiyorlardı. Girişe
cekleri macera o kadar karanlık. 
o kadar giriftti ki onun bir çakar 
yolunu bulamıyorlardı. 

( Arkaaı Yal' ' 

==RADYO=: 
4 Aiullı Cama 

t.t..w - ı 2.30 Gündüz :neıri
yatı, Tdrk99 gramofon pJik netrlyatı, 
18 gramofon: Plik -~ 19 ltüd· 
yo ... he)'eti, 20 0.•aa Pehlivan, 
., ao Hanımlar heyeti, 21.so gramo· 
fon: Plik n~riyah, 22 ajana haberi, 
llUt ayan. 

Aabra - 1!.30 Gramofon, l 8 
Piyano kooıeri, 18.fS Fr. den, 19:20 
grarnofoo, 2o.15 ajaoa haberleri. 

Viyana - 20.15 1\ona1:r: Liat ve 
eair musıkişinulardan parçalar, 21.20 
muhtelıf opera)ardaa parçalar, 22,50 
haberler, 2S 05 Avuetmyaya Uir &. 
konferuı&, 23.20 gece maaikİllİ. 

p,_. - 20.15 ~arkı komeri, 80.86 
eski Çek vatanına dair .konfenm, 
sn.as Çt-k opera o keatrası tarahDdaa 
koner. 22 85 Dırabonun bir pİ)'e8İ. 

Mhih - 19.10 VagueT'io yıldönö· 
mil mtinaaebetile ona ait hatıralar, 
21.15 pıye1 v&.Wi kımlar i~ind~., 22 50 
ork•tra •rafından pıırçalar, 23.tfi 
babf'rJer. 
Peıte - 20.05 a keri bando, 21.2-0 

haberler, 21.85 gramofon, 22.50 çİ.D• 
gene mu~ikiai, 23.50 şark~ 

Vuıova - 2L05 Seofo• k kooıer, 
22,15 konser: M.ozart ve Lıatteo par
çalar, 2S.05 kale konaer havalan. 

5 Alustu Cumartasl 
Viya.. - 20.25 Aw.tarya 7iiıme 

f&IDPİJooluğuna ait malümai, 21 çifte 
piyano taraflodan eaz havalan, 21.05 
tiyatro, 23.06 haberler, 23.25 gece 
koDSeri. 

Pula - !1,05 Gramofon, 21 .30 
hafif musiki, 22.15 dam lıavalan, 

Blkret - 21.05 tenor Stafano.,içı 
tarafıodao tarkı konseri, 21.!5 kouer, 
!1.46 tiyatro, 22.20 lon1er. 

Roma - ~,35 Komtdi, !8.05 koa· 
.er, 24 ilaabeıler. 

P,... - 20,15 Sla• mtnikiıi, !l.16 
bir artistin babralan, 21 30 üç hiki) e, 
23.05 haberler. 

Peıt~ - 20.35 MoooJoğlar, 21.50 
haberler, 22.05 çingene mwıikw, 23.05 
opera orkeatruı tarafından lıafif mu· 
aiki parçalan. 

B~yramı 

( Battanafı 1 inci aayf ada ) 
olan çok mühim bir noktadır· 
Bugün sosyete ve kadmın Emon
aipuyon iddialan .aile saadetlerini 
allak bullak eden amillerin bapn· 
da gelmektedir. 

Bu itibarla, kurulacak yeni 
bir )'llYada nahi temayüllerin te
v afukunu aramak ta en elzem 
cihetlerden birini tctkil eder. 

- Mevzu haricine kaçıyoruz 
beyefendi, müsaade buyurursanız 
ikinci aualimi aorayım: Almanyada 
oldup gibi, zührevi hastahklan 
aşıbyanlan bizde de hapis 
ye para cezalanna çarptırmak 

clojra madar? 
- B• bunda faide l'are-1-

JOl'lllll. ea.ım böyle bir hareket 
ha•larua iDetleriai tizlemeleriae 
Mbep olacaktır. Almuyacla dla
nm hatalaklarla mal6l olanlara 
laOri,etleriai meydaa koymada 
tedaYi edilebilmek imkinmı ft

na rellDi mliealeRlu Yardir. 
Bence biıde de bu kabil ml

CMeSCieı- tem etmek dijeriad. 
çok daha müeuir çok daha ma• 
kal, çok daha faJclah olur. 

- İzdivaç için verilen mlılıat 
raporlannda. ..Uiaimaller ohlyor
•llf. Ne dcnilliz? 

- izdivaç için YerileD mhhat 
raporlara bap için hir formali
tedea ibarettir. 

Bunlan verirken en liyacle 
ehemmiyet verilen nokta taliple
rin y&laız frengi Ye bel aoğuklu
iiJe malül olmamalaradır. Bu ha
talıklar hid devreleriDde sari ol-
duklan için hekimlerin araclıklan 
bittabi had irudır. Bu aolda da 
ibm.allcir davranıldajım ummuyo
runı. çllnkil bu vicdani bir wazi
fedir. Y ahm. meseli nporcla ta· 
lip olanlar için bazıları im olduk· 
lanm ileri airerek tenulW mu· 
ayenedea kaçıyorlar. 

BUDU mmamaba etmek maal
lesef çok defa menfi netice 
veriyor. Ben, bu şekilde rapor 
almıt bir iman bqka bir vesile 
ile idrarını ıörmiit. Ye belaoiuk
luldu olduğunu onlamışbm. Anla-

_,.Jıyor ki kimseye itimat etme
mek elzemdir. 

- Verem izdiYaca mini bir 
hastalık teşkil etmiyor mu? 

- Verem nrilz~n •e çok 
defa ömre afireo bir bastabktır. 
Bugtin aileler arumda yqıyaa 
açık 'Yeremliler vardır ki buta
lıklannı hastalıklannın çocuklar 
arasında yayılmasına memba teş
kil ediyorlar. 

Veremin yetişginler ara~ınc!a 
sirayetine az ihtimal veriliyor. Bu 
itibarla Teremliyi kanunen men
mekten men'e haldalDlz yoktur. 
Hasta erkekse cinst perhize ria
yet etmek prtife aile hayatında 
kendiaine istirahatli bir kite bu
lur. Daha mantuam yapr, ye
melfni nldiade yer, uykusunu 
zamanına .,.., mltemadl bir 
ihtimam altmda bulunur. 

Fakat lrachnlar için •niyet 
*JDI dejlldir. Hlmile kalmak 
ihtimali meYCUttur. Ve hamilelik 
blttln anlyetin m6dafaasını alt
ist eden gayri tabii bir haldir. 

Çocak doğurmak ta bir n
remliniıı sıhhatini, hastalık mu
TUenelİDİ karmakarqak eden 
ildld .. darbedir. 

Ve aihayet emzirmek te ı.. 
.. b'-ak Ye doprmak kadar ...... 

• ..... ... 1 11 • tlltarak 

geaç kızlara evlenmemelerilli. 
eyleDirJene çocuk yapmamalanm 
ve nihayet bu nasihatlere rağmen 
çocuk ta yaparlana hiç olrM'M 
emzirmemeleriDi tavsiye ederi&. 

- Verem ini değil midir. 
- Bugünki nazariye, •erem-

liden doğan yavrunun veremli 
doğmadığı, ve hastahğl ilk gGn-
lerde etraftaki hastalardan al
dıjıdır. 

191 O senesinde Rio d6 JaneJrO 
Darillfnnunu mliderrialerindea V-1-
rii8 Filtran F oatea. yani dzpç
ten geçen viriia DalDile YeremİD 
yeni bir ıeklinin verasetle intikal 
edeceğini iddia etti. 

Tam 23 sene ilim &leminde 
bu nazariyeye ve iddiaya itim 
edildi. Şimdi bamın kaballbıe 
doira blyik bir tema,ol var. 
Şu halde, •eremde veraset me
aeleai yine meydana çıkıyor de
•ektir. 

Fakat ae de alu •erem çok 
mlatefİr ft RyrİllCle çOk teJln
vller g&ltern IJir ha ... •hkbr • 
Bu itiJ>arla, bayabmn her haqi 
bir deYıeaiade •ereme yakalu-
llUf diye ne bir genç erkeji ne de 
ıeaç bir kızcaiızı izdivaçtan mea 
hakkına malik değiliz. Ba mem
nuiyet keyfiyetini Derlemekte bu-
lunan butaJara teşmil et:Hk bile. 
tavakkaf halindeki veremin tl-
nBn birinde ilerliyecejini bize 
kim temin edebi&r?-•. 

- Son bir mal Be,efeadi: 
Nema ..W.ı için hangi hastabk· 
larla malil olanlann takimlerl 
caisdir? 

- Bu 6yle bir =·•ki .... 
mı:ma etlt yapmaclu ce.Pı Yeri-
lemez. Bence neali illih iç.in bl
tulacak yol ba dejildir. S. 
menfi Ôjelıi]dir. Sıhhat vuatala
nm cemiyetin •enif tabakal•n 
için istifade edilebilecek bir plde 
koymakla nesil kurbnmya çahf
mak çok daha :anrnafıkbr. 

- Meseli? 
- Meseli fenni, alılıl balaçe-

lerdea malmun olan çocaldanmız 
rtlweler, topraklar içinde 7a..,. 
lamp sidiyorlar. 

,Sefalet, klfi derecede sıcla 
alahilmelerille miaiclir. Fakir 
,anaları içia hiç ...... ,. D'fVet
Ji bir ijle yemeii temia etmek. 
çocuk bahçeleri açmak lizundar. 

SoDra 1apyanlıf bir ktlltllr 
halktaki Boa s.u•ı bozamttar. 
Banu dlzeltmek yohma ıitmek 

~·bileyim, iherinde dltG
nlhlne, bu yolda ghterilmeti 
lizımgelen faaliyete mnteallik 
birçok teferrlat aaJJlabilir. 

Kıaca dyliyeyim: Bin: 
0 M1apet Öjeaik., lizmdır. 

Y...ı N.,,.1.111 
.... earena-26 ıncı nueta. ... 

çok güzel re im&er Ye tahlolada mi
cehht-Z olarak çakmıştır. 

Ziraat Oa~etael - Zuu' mek· 
tebi meıımlan cemi) eti tarafuıdaa 
netredilen ba mecm•entn ltuiraa ntiıt
huı mtipr dmiştir. MMleld ,...
vardır. 

Hellwul - 2 AğwıtoJ tanlıli n. 
hası gnzPI re.nmler ve yaıılada 91k· 
mıft;ıı. 

Mevlidi Şerif 
Ağustosun yedinci pazartesi rG

nll öğle namazını müteakip saat 
birde Süleymaniye camü terifiıade 
esbak Bahriye Nazın merhum 
Celilettin Pqamn ruhunun utira
hati için meYlitbui tehir lhfm 
Kemal Bey tarafından meddi 
terif lmaet edilecepaclea ..... 
mu aOpriblileJW. cl.tluile .. .,.. ...... ...i&aıri rica 

.. . ''°"' 







latauaı~ ........ 
i~e lstaaltld ve ....., 
ve Tellıatı &eldrlldJe llrll8tl, 
oldukça mu bj, mi•"' • m·· 
• ilin • hİıF 
•etice veramiyecek olan ....... Clleldlltea sarfı 
••zar olunmuını bilhassa rica ederl•. 

Binaenaley nriistedilerle alikadw .... MJ•lıaJ. 
zevattan gelen taftlJ'e8-• ve ...... ...... 
akkı-:ıda dahi keyfiyet ayındır. 

Bır Katlro D'alta Hazırlandı 

ski Müderri 
ısmıT 

.. 
( Baıtarafı l inci .. ,._,. ) 

tini Elemanlar Alınacak 
Oaivenife kadromnü acık 

~-lıııınlrldrr ue.W. Bç ıl • ijlııııt 
~-TUrl ...._., ~ 
,. ....... 911ii•ılliı ....... 
....__.. ... tlıSIMülı 

t ...... at '····• •ıı ..... ............. 

011iveralt.l11 pro/•• namntle
rlrul•n Alun.t Rtıtip Beg 

11 para 
aw o BADTOLIR 

lmalô.t/ı.onesidir 1 
kı~ ~üzel kadınlar v• sılmaw arıy 

..... ~ sersiıldd ......... ı ......... koıuy 

DYOLiN 

Teerlbe ediniz 1 

... -.......... 
ş.Mt Jt!tiow•• • ~ 

pıbeye mtirMllU ederek 988 eeDE191 ile 
930. 931. 932 aeııeleri ~ iJmulİYe
leriDe bydedilmjş olaeMa • --
tol 983 pazar gmıü _.,_.. "*'-
dar bymak..ıağmda i]gamiyelerlııia. 

temine '*'••• oAlr 
Tevziat pazar ve çarpmb& günleri 

eaat opda yap~ ileillllek 
eahipleriniıı ....., kayıtlan ve fotog
nflarile tlskWlar ka~amlıgına mü-

1 89tanllalBelerRy~ ....,_, j 
Akwayda Topbp. Cadcleaiude 1241126 No. lu hane kira 

••A ık 'fzere l!Cll ... yedeye konulmUfbu'. Talip olanlarm şer 
•nlamak kere her glln Levazım miclirliğ&ne, müzayedeye ıinn 
iPa de 1"5 liiMla tı i • mıW.. ftJA mektubu ile 7 /81933 pa
zartai glnii saat tS- e kadar daimi encümene mtiracaat etmelr 
clirler. " 3381 

Devlet Matb 

ıc.,.-

1'. ···u.. K. 
ım _. 
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K U R U K. AH, VE Y I 
. . 

Türkigede ilk defa olarak \'IBLf MALI.AB 
SIBGİSİ 'ne itlıal ettik. 

l Sergide, baba san'atının sırrı olarak hazırladığımız Türk kahvesinin nefaseti hakkında 
muhterem halka bir fikir vermek üzere P A V İ Y O N açtık • 

• 

Sergide, bu nefis kahvenin paketini 1 O kuruş mukabilinde satıyoruz. 
Maksadımız ticaret değildir. 2, 1/2 ay zarfında muhterem halktan gördtlğilmflz rağbet 

ve teveccühe bir şükran mukabelesidir. Paviyonumuzun değil 
malımızın nefaset ve halisiyetini teşhir ediyoruz. 

Kahvenin kavrulması ve çekilmesi 
bir san'attır. 

KURUKAHVECI 

Osman Ef. Oğlu 

A. İHSAN 
Kurukahvemizin bu hassa/arından 

istifade ediniz I 

M. TOBATLITAN 
T ARABY A YAZLIK OTELİ 
• ve LOKANTASI 

Tar•bY• M. Tok•thyan Otell ve Lokentaeınm en asri konfor ve ·f . yemeklerile kii~ade bulunduğunu muhterem müşterilerine arzeder . 
. uoaazlçlnln en havadar ve cazip noktasında bulunan otellmlz lstanbulun 
her cihetten en güzel bir sayfiyesidir. Bilhassa lokantamız yemeklerinin 
nrfaset ve emsalsizliğini ispat külfetiıı<len müstağnidir. Ziyaretlerile 
mııcssesemizi şimdiye kadar taltif Luyıırmamış olan ıavatı muhteremı·nin 

· teşrifleri rica olunur. Fazla ikamet bııyuracak aileler mUealt ••raite 
tabi tutulur. · 

İnhisarlar Umum Müdürlüğünden: 
Tekirdağı Şarap fabrikası için plan ve şartnamesi dairesinde 

ve mezkür fabrikada halen mevcut imbike eb'at, eşkal ve yapıldığı 
malzeme itibarile tamamen benzemek üzere iki adet imbik yaptın
lacaktır. Taliplerin plan ve şartnamemizi gördükten sonra pazarlığa 
iştirak etmek üzere 19/8/933 Cumartesi günü saat 15 te muvakkat 
teminatlarile beraber Galatada Alım, satım komisyonuna müra-
caatları. "3793,, 

~1atbuat Cemiyeti tarafından 
tertip edilen 
1933 

1'1 A 'l' B U A 'r 

ALMANAGI 
ı;ıktı. Her kitllpçıda bulunur. 

~--. Fiatı 1 liradır . .__.,,, 

FENNi SONNETÇi ÖMER 
Acısız olarak sünnet yaparım. 

Tophane Boğazkeseu 41/43 Xo. 
'l'elefon: 42340 (!i316) 

HiMAYEi ETFAL CEMiYETi 
Alemdar Şubesi 

Floryada Solaryom plajında 
SPOR EGLENCELERI 

6 Ağustos - Pazar 

·························································---
Son Posta Matbaası 

Sahibi: Ali .Ekrem 

Neıriyat Müdürü: Hclil Lüfti 

Kurukahveci Hammn Sahibi 
lst•nbul T•hmle sok•I• 

Telefon: 20425 

Gayrimilbadlller Cemiyetinin 
senelik kongresi Atusto•un yirmi ikind 8All günü l.tanbul Halkevinde 
saat 14 de toplaoacakbr. Mukayyet bilcümle azanın teırifleri rica olunur. 

Ruznamei müzakerat: 
1 - idare heyeti raporunun iatimaı, 2 - Yeni idare heyeti intihabı, 3 - Hü
kümet nezdinde yeniden yapılacak tetebbüıler için yeni idare heyetine 
verilecek veçheler. ( 6100) 

Devlet Matbaası Müdürlüğünden: 
Matbaa için şartnamelerine tevfikan mübayaa edilecek 1000 

kilo paçavra ile 50,000 kilo odun, 35,000 kilo kok, 3000 kilo Ant
rasit, 3000 kilo Kriple ve 5000 kilo mangal kömürü aleni münaka· 
saya konmuştur. Bunlardan paçavra münakasası 20 Ağustos 1933 
Pazar, odunla mangal kömürünün münakaıası 23 Ağustos 1933 
tarihine müsadif Çarşamba, kok, antrasit ve kriple münakasaıı da 
27 Ağustos 1933 Pazar günleri saat on dörtte matbaada yapıla
caktır. Şartnameler 20 kuruıluk damga pulu mukabilinde Matbaa 
müdürlüğünden alınacaktır. (3678) 

Öksürenlere: KATRAN HAKKI EKREM 
(6007) 

İStanbul ve Trakya Şeker Fabrikaları Türk Anonim Şirketindeıı: 
Fabrikamızda çıkarılmağa başlanan yeni sene mahsulü toz ve kesme ıekerler 29 Temmuz tarihinden itibaren bin kilodan az 
olmamak üzere her istiyene satılmaktadır. Fiatlarımız eskisi gibidir. Yani Jıtanbul'da Sirkeci istasyonunda veya depolarımızda araba 

;::ıim ;::~~J: Kristal Toz Şekerin Kiıo~u 36, 75 Sandıkta Küp Şekerin Kilosu 39,50 Kuruştur. 
Ancak en az beş vagon şekeri birden alanlara vagon baıına beş lira indirilir. lstanbul haricindeki yerlerden yapılacak 
siparişler bedelin yüzde yirmisi peşin ve üst tarafı hamule senedi mukabilinde ödenmek üzere derhal gönderilir. 
Depodan Hiharen bütün masraflar ve mes'uliyet mÜ§teriye aittir. Gönderilecek mal ıirket tarafından müşteri hesabına 
sigorta ettirilir. Sipariı bedelinin tamamını gönderenler için sigorta ihtiyari olduğu gibi en az beş vagon sipariı 
ederek bedelinin tamamını peşin ödeyenler vagon başına beş lira tenzilattan istifade ederler. 

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


