
o 

---------===------======-=======---================================--·1 
- PAZAR - 10 Eyltl 1933 lclan ltlert tet••• : 20203 

il 1 

Üskü ar .. Dün Bır Facia Atlattı. 
- - --- -

17 Ev Yandı, Bir Adam 
Kalp Sektesinden Öldü 

Florinalı Nazım Beyin Asarı Mahvoldu. 
Bir Adamın Çıldırdığı Söyleniyor 

• 

Hoş Geldiniz!· Maslak Faciasında Yeni Bir Safha: 

Jand!lrmaya Mühi~ Bir. 
ihbar Yapıldı 

Yunanlı misafirlerimiz dün öGle üzeri Pireden hareket ettiler. Bu 
sabah Çanakkaleden geçtiler, timdi lstanbul sularındadırlar 

Tarihin Kaydetmediği Kadar ~ 
Büyllltderell bazı gençler Madam 

Te'den Bahsediyorlar 

Rus Şoförün Anlattığı Vak'a 
Büyük Bir Eser Karşısındayız ~ ' 
-----ımıı!ll---~========:==:.====-------- iki memleketin sabınazhkla beklediif Son Dakıka · ziyaret nihayet tahakkuk etti: 

l.taabal efldn umwniveaiai 
anettiği esrarengiz manzara ile 
dnlerce işgal etmif olan MMlak . 
facia11: 

- Arbk Adliyeye intikal etti 
•e hakikati mahkemede aıılqıl_. 
caktır, derken yepyeni bir pkil 
aldı. Hldtseye bu ycoi ıeldi ve-
ren feY Sanyer Jandarma ıa.an
clanlığana fapılan bir ilil>Udır. 
Ve bu ibbata az aonra bir Rus 
fOf6rQn verdiii malbıat ta bazi.. 
•am etmiştir. 

Elbette habrlanmıL 
Klişeci Aliettin Bey: 
- Maslakta bir J..ıat••mı-

lllı 61limDne sebep ola• knayı 
iten yapmadım. O sırada otomo
hiliaı çahnmıfb binaenale;h ka• 
lanın otomobili çalanlar tarafın-
dan yapılmış olmasa lazımdır der
kea, bazı phitler: 

- BilAkia k•zadan aı enel 
AIAadclin Beyi otomobilin içialle 
tlmdllderiai a61lemiılerdi •• ... 
tomoLOqa ı•ıtlJ;: bdıiuD • 
Ja lüine çilffap ilhe emif"' 

birincisini bu mesele teşkil et 
•ktedir. Filhakika Biyilkdereli 
ltam gençler jandarma kumanda
,..._ aılk'acaat ederek: 

- HAdiaeden az eYJel Aileci. 
dia Beyi otomobilde girdik, ya
nında bir kadın varch, bu kadın 
da Madam Te idi demişlerdir. 

* ikinci ihbara gelince bunu 
yapan da bir Rus şofördilr. Bu. 
90f6r fUDlan aöylemiıtir: 

- Hadiseden az sonra vak'a 
yerine geldim. Kazaya utnyan 
otomobili glSrdllm. Y aamda bir 
zat vardı. Benden muavenet iste
m. Otomobilimin içinde d6rt h~ 
mm, yammda da lngiliz Sefaretha- ' 
nesinin postacııu vardı. Hidiae ye
rinden biraz ileride durduğum 
için hanımlar benden yarchm 
isteyen zati ve otomobili rare.. 
amller. fakat 1ammda bulnu 
~ .,.,...ı&a 

- Acaba bu zat Ali~ 
Bey midir? 

ltilr: ..... 11111 Iİlll .... ---~ , •.. 

Bu dakikada dost Ywumista· 

Yunan Harı.cı·ye mn ~~~evlet adamlan, ~ 
.keadilermm ve ph11•ınmn deiil, 
fakat mutlat surette mlittebit bir 

N . G td• Yanan efkin umumiyesİDİD mll-8ZJlJ e 1 m~aili olarak Tllrk mlarma P:-
~ llllf, ve mutlak aurette mllttebit 

Sen Postaya Beyanabnı Okuyunuz 
olan Tlirk efkin ulDlllDİJesİ tara
fından ayni doatluk bialeri ile 
karplammf balımmaktaclarlill'. Bi
naenaleyh aslarca uirllfbktan 
soma anlqan iki milletin anusile 
iki devlet adamlarmm vtıcucle 
getirdikleri, tarihin kaydetmeditl 
kadar bilyilk es~ri sellmlarkea 
misafirlerimize de : 

- Hot geldiniz, deriz. 
Hareket Esnasında 
P-ıre, 9 ( Hususi ) - Yunan 

Bqvekili ile lktısat Nam ve 
Atina sefirimiz Helli lmıvulrll 
ile hareket ettiler. 

Misafirlerimizia yanında~ Ati
na Telgraf Aja1111 Mildlrll ile 
Atina gazetelerindea 11 mlme..tl 
de bulamn•ktachr. 

HelH llrandrl hareket et.lir 

·ı· . v:;:a:J!!]j:,~ 
Harici N.ır ~ ...... _.. ... ,, ;ı.4~=·1111W:. . .................. . 



2 Sa fa 

[Halkın Sesi )
1 

Makine Ve Hay
vanla Ziraat 

7..iraat Ve.kiileti mühim bir it 
üzerindedir. Çift eüıümliode 
.. makine kunetinde.o mi hayvan 
kuvvetinden mi istifade edilmeli
dirL ,, meaelesini tetkik ediyor. 
Bu hususta halkımız diyor ki: 

Cafer .Efendi ( Kadıköy Acıbadem 
yolu) 

- Bizim memlekette en doğru 
yol hayvanla ıürüm yapmaktadır. 
Çünkü bir makine parası ile birkaç 
hayvan alınır ve daha iaüf adcli olur. 
Beygir adedi de çoğalmıt olur. Daha 
aonra köylü için de en kolay yol 
budur." B:ıbaıından gördüğü gibi 
belki biru daha geç fakat her halde 
daha kolay işini görmÜf olur. 

* Semih Atıf Bey ( Bakırköy l.ttasi-
yoo caddesi ) 

- Bana kalırsa memleketimizin 
hayvan nesli içinde çok bayırlı ola
eak bir tcşebbüstilr. Sonra ikbaadi 
cihetten de iıtifadcmiz olacakbr. Bizim 
7erJi olarak traktör makinemiz yok
tur. Bunu ancak hariçten temin ede· 
bilecek ve avuçlar doluau para barice 
~karmış olacağıZt halbuki aksi halde 
buna lüzum kalmıyacak, paramızı da 
yine kendimize verecek hem de hay
•anlanmııın kıymetini, neslini arttı
racağız. 

* Jlılmi B. (Sultanahmet Y erebatan) 
- Başka fey dütünmiyorum. Sadece 

hayvam ve bilbasaa atı çok aeverim
Onlara kıymet verdirmek ve nulini 
soğaltmak için böyle bir çalışma hakkı 
• erilirae çok 1evinmit olurum. 

• Lemi Bey (Beyazıt 29) 
- Asnmıı makine ve ıür'at Hn

dır. iptidai uaulü terk etmeliyiz. 

Zehirli Gazlerden 
Korunmak için 

Şehrimizdeki Sarnıçlar• 

dan istifade Edilemez Mi? 
Zehirli gazlardan korunmak 

için belediye fenni mahzenler 
yaptırmıya karar vermiş, bu 
mahzenlerin hazırlanması ıçın 
52 mllyon liraya ihtiyaç olduğu 
neticesine varmıştır. Dün bir zat 
belediyeye müracaat ederek, ls
tanbuJdaki sarnıçlardan bu hu-
susta ucuzca istifade edilebilece
ğini, bu suretle sarnıçların da 
bir tamir yüzü göreceğini bildir
miıtir. Belediye bu teklifi tetkik 
edecektir. İleri sürülen sarnıçla
nn bazıları şunlardır: 

Jüstinycn, Acımusluk, Binbir
direk, Tesdos, Soğuk, Fatih, 
Fethiye, Karagümrük, Kilise, 
Mangan, Ayayorgi, Nuruosmani
ye, bkeri müze ve gülhane sar
nıçlan.. Eğrikapıdaki Anamas 
zındanlan, gülhanenin sahil ta
rafmdaki Bizans sarayının bod
rumlan da zehirli gaz mahzeni 
olmağa elverişlidir. 

SON POSTA 

• 

Yunan Hariciye Nazırı Geldi 
Son Postaya Beranaltndan Bir CUmle : 

" Münasebatımız Artık İyiliğin Son Derecesine Varmıştır,, 
Yunan Bqvekili M. Ça!darisin memleketimizi Ankarcyı bizzat göreceğime çok memnUDUm. 

ziyaretinde kendisine refakat edecek olan ve tedavj iki memleket arasındaki siyasi milnaaebat arbk 
İçin İtalyada bulunan Hariciye Nazıra M. Maksimos iyiliğin en yüksek mertebesine vanmşbr. 
bu aahab ekspresle şehrimize gelmiştir. diğer memleketler de bizim kadar anlapbil· 

Hariciye vekaleti namına Kalemi Mahsus müdürü scler. Türk - Yunan dostluğu her ihtilifı 
Refik Amir Bey M. Maksimosu Küçükçekmecede halletmiştir. Biz §imdi Avnıpa ve hatta bey-
karşılamışbr. Mumaileyh istasyonda da Başvekil nelmild siyaseti kendi vaziyetimiıe göre tetkik 
İsmd Pqa namına Hariciye ikinci daire ıcfi edeceğiL 
CeliJ, Hariciye VekiJeti namına teşrifat muavini Bugün Avnıpa siyaseti nasıldır? Sualinize vere-
lbrabim Münir, Vali Muhiddin Beylerle Yunan cek cevabım biiyük istifham ipreti olacaktır. 
sefiri M. SakeJarapolus cenapları, Yunan sefareti Avrupa bugün veçhe.i ve mahiyeti bilinemiyen bir 
ve konsloshanesi erkanı, muhtelif konsoloslar Ye siyaset takip ediyor. Fakat çok şükür ki biz Türkiye 
Yunan kolonisi tarafından karşılanmıştır. ve Yunanistan siyasi istikametimizi tayin etmiş 

Tedavi için ıehrimizde bulunan ve daha on gün bulunuyoruz. 
kadar burada kalacak olan Hariciye umumi kitibi AYJ"Upada ve son zamanlarda Amerikada da 
Numan Rıfat Beyde Yunan ricalile şahsi dosutJuğ iktısadi buhran bütün hızıle devam ediyor. Avru-
münasebetile M. Maksimosu Sirkeci istasyonunda panın bu işin 6nüne geçmek için ne yapacağı ve 
karşılamışbr. ne yapmakta olduğu kestirilemiyor. Fakat Amerika 

M. Maksimos kendisini KüçUkçekmecede kaW'Şlla- bunun için çok çalışıyor. 
yan bir muharririmize şu beyanatta bulunmuştur. M. Razve]t'in bu işte muvaffak olacağım zan-

- Bundan bir müddet evvel İstanbula bir kere nediyorum. 
daha gelmiş ve yalnız llç gün kalabilmiştim. Av- Türkiye ile Yunanistan arasında en çabuk za-
rupanın bir incisi olan bu güzel Jehri pek az manda halli mutlak surette icap eden yegine me-
görebildiğime çok müteessirdim. Pek yakın bir aele tütün meselesidir. iki hükümetin ve milletin 
zamana kadar balyada tur yapıyordum. Henüz te- çok yüksek hüsnüniyet ve samimiyeti sayesinde 
davim bitmemişti. Fakat çok sevdiğim Tiirkiyeye bu da pek çabuk halledilecektir. Tütiin işi iki 

l k · ah memleket ticaretinin belkemigı· 'dir. ,. ge me ıçin istir atimi yanda bırakarak buraya 
koştum. M. Maksimos bundan sonra Gazi Hz. ve yeni 

t Türkiye hakkında da ıonlan söylemittir: 
ki memleket ricalinin bu defaki temaslan Türk .. _ Bu en büyük devlet adamını takdir etme-

Yunan doatluğunun takviye ve devamı için çok mek mümkün müdür. Onu biz de sizin kadar 
mükemmel bir hadise olacaktır. Benim buraya ka- H'Ver, ananz. Tiirkiye alda durgunluk veren de-
dar olan seyahatim çok iyi geçti. Bu vesile ile bir ğitiklikler yapmıştır. Bu muanam İ.fİ bqarmak 
mucize şehri olduğunu uzaktan uzağa öğrendiğim yalna Türkiyeye Yergidir.,, _______ __,... ________________ -:-~~-~~-

ihtisas Mahkemelerinde 
ir Senede 157 · şi Hapis Ve 60 milyon 

Sigara a2ıdı M .. sa dele Edildi 
ihtisas mahkemeleri teşekkül edeli 20 ay oldu. 

Şehrimizde işe başlıyan iki ihtisas mahkemesinden 
Adliyedeki 9 numaralı mahkeme, kümrükteki mah
kemeden daha farla davaya bakmışhr. 9 numaralı 

mahkemeye bu müddet zarfında 540 maznun gelmiştir. 
157 maznun hakkında mahkumiyet kararı verilmiştir. 
Mahkemenin hükmettiği para kararlarından 111,806 
lira kat'iyet kesbetmiş ve tahsiline başlanmışbr. 

Şimdiye kadar mahkeme kararile müsadere edi
len eşya ıunlardır. 

( 60,985,142) sigara kağıdı, ( 4200) yapraklık 
kopya kağıdı, ( 6890 ) kilo tütün, ( 875 ) kilo rakı, 
(714) kilo şarap, likör, konyak, (7) kilo esrar, (102) 
çakmak, (286) deste iskambil kağıdı, (48,145) çak
mak taşı, ( 222 ) paket ecnebi sigarası, ( 200 ) kilo 
salamura, ( 514 ) kilo ispirto, ( 3 ) kilo viski, ( 20 ) 
paket ecnebi kibriti (125) kilo barut, (3) adet tütün 
havanı ve bıçağı, (3) adet tam takımlı rakı ka1.anı, 
(1) araba, (2) öküz, (2) at, (1) adet yeni .Şevrole 
markalı otomobili müsadere edilmiJtir. 

Veba Kalmadı MUzecilerin ihtifali Fuhutla MUcadele 
Devlet şurasınca tetkik edilen 

zühre.vi butahklar ve fuhufla müca
deleye dair nizamname bu hafta ao
nu nda R,.smi Gazetede neşredilecek
tir. Nizamname ay •onunda tatbik 
edilmeye baılanacalctır. 

Marsilyadan ~elen bazı eşyada 
veba vak'ası tesbit edilm şti. 12 
ağustos tarihindenberi başka veba 
vakası görülmediğinde Marsilya
dan gelecek eşyaya karşı konmuş 
olan tıbbi muayene tedbiri kal
dırılmıştır. 

Müz:ccilerimiz yann mil:r.elerimiz:in 
müeuiai merhum H ımdi Beyin Geb
ıedeki mcz.annda bir ihtifal yapa
caklardır. Bu ihtifalde müıclerimizin 
lcurulutu tealt edilecektir. 

Hamdi Beye Oksford Darülfünu .. 
nunda doktor unvanı •erilmittir. 

Hamdi Bey ilk müzemi:d Çinili köık
te YÜcudc getlrmiftir. 

Eylfıl 10 

, ___ -----......... 

Günün Tarihi 

Cümhuriyet Bayra
mında Halkın 

Nutku 
Cümhurlyet bayramında halkla 

bii7ük baJl'amla dayduj'u dula 
alilcayı •e heyecanı kendi ağzından 
aynca dinlemek için aerbeat künü 
uaalüaün lbclua dilflnillmüı idi. Bu 
hu•uata bir talimahaame luıurlan
mıfhr. 

Şehirlerin bilyilldüflae göre bir 
Yeya birka~ meydana kGnüler kona
cak, burada luı,.t aaruile her vatan 
daı Cümhuriyet Ye inlolip lehindeki· 
duygulannı .cJyliyecektir. 

Ünlveraltere Girmek için 
Eski idadi muunlanndan Üninr

aite tahaili yapmak iırtiyenler biru 
latida ile Maarif Vekiletine müracaat 
edecekler ve bir lille bakalorya iıuti
haıu vermej'e talip olduklarını bildi
receklerdir. 

Talipler, nkiletia tayin edeceği 
herhangi reami bir Ji.ede bakalorya 
imtihanına cirecektir. Muvaffak olan
lar liac diplomam alarak fakültelere 
kayit ve kabul edileceklerdir. 

TUtUn Ofisi 
Teşkil edilecek Balkan tiltiin 

ofisi i çin Yunan murahhasları 
ıehrimi:ı.e gelmişlerdir. Murahhas
Jann başında Bakalbaşis bulun
maktadır. Müzakerelere iktisat 
Vekaleti namına iftirak edecek 
olan Vekilet mftstqarlıqından 
Haluk Bey Ankaradan ıchrimi:ıe 
gelmiştir. Ofisin ktkili temayOl
leri kuvvetlidir. Müzakerelerden 
iyi neticeler çakacağl &mit edil
mektedir. 

ihracat Bedelleri 
Ankara 9 - Fraaaa Ye Alnuuayaya 

olan Türk ihracatıma bedelleri Fran
ıuz fHngı •e mm olarak bu memle
ketler ithalatçılan tarafından ödenir 
ödenmez TGrk lirul olarak bedelleri
nin derhal CGmhuriyet Merkez bankaaı 
tarafından teniye edilmeai takarriir 
etmittir. 

lt Bankan, Franaa, Almanya ilıc
rine çekilen dolrilmahh çek ve poli
çeleri bilalereddüt ıatın alm larını 

bütün şubelerine tebliğ etmiştir 

Amerikada Köycülük 

Köycülük tahsil etmek üzere 
Aınerikaya gönderilecek muallim
lerin seçilmesi yann yapılacaktır. 
Müracaat eden muallimlerin mik
dan epeycedir. Müracaat edenle-
rin bir kısmı evli olduklarından 
müracaatlan reddedilmiştir. An
cak muallimler bu noktaya itiraz 
etmektedirler. 

• 
Dahili lstikrazın 
İlk İkramiyesi 

Ankara, 9 - Şefekatli • Ergani 
battı dahili istikraz. tahvillerinin bi
rinci ikramiye kefidesi 16 Teşriniev
velde Cümburiyet Me:rkez Banka
sında yapılacaktır. Bu buauata bir 
talimatname luızırlaomaktadır. 

Son Postanın Resimli Hikayesi: Pazar Ola Hasan B. Di1Jor Ki: 
--------------------------~------__;_------------------------~-------

1 

ı i.;ı•~ Bey - Pazar ola Alim \ 
baftL ... DP.l•k meme. .... ftJ"- · 
4.. Alııllaral# .eal ... Mis iliJ 
'-tl1od.1 

A1DflaJ11 - Sorma HaNn Bey .. 

Jrlulqlan .. 1•~ muamelHea •I· 
·.._. .W.. Alma•JIF Mtit>W= 1 

__ Fakat müteuair detilim, flh
•etlm, ilmim, deham aa1aiacle laer 

tualta Wlll9i bW .. ., .. ı• 

... Lakin Almanlar bir tnrlii pefİ• 

..ı .._.._y_._, .-. • Mai aı. 

4Cirmek ....,,.._ r ı 

HuaA ae, - Bb1m atalan ... 

teHlıı:keli dememiflen BIJik -.
Mhl .. ,. ..... 
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Miinderİcalı1121zın çoklu-
tundun dercedilemenıiş
tir. 

Maslak F aciasın
da Yeni Bir Safha 
~ i ( Battarafı 1 inci aayfada , 

dır. F kat biz İngiliz postacı.aım 
görmek istedik ve öğrendik ki 
bu znt lstanbuldan aynlmıştır. 
Maamafib tekrar gelecektir ve 
t bil ifadesi de alınacaktır. 

r . * 
Yalnız mesele bundan ibaret 

değildir. Filhakika Osmanlı b~n
k ı şof örlerindcn Vedat Efendı de 
bir ihbarda bulunmuftur. O da: 

- Hadise mahallinde bir zab 
gördüm, benden yardım istedi. 
Demektedir. 

- Bu zat Alaeddin Bey midir? 
Vedat Efendi tanıdığım ıöy· 

lem ektedir. 

* Bu ihbarlar haricinde istintak 
'hakiminin tahkikabnrı gelince: 

Bu kısım ilzerinde durmıyoruz, 
fakat tabii seyrini takip etmekte
dir, evrak yakmda mahkemeye 
~erile.c.ektir. 

Resimli Makale 

H yr tın kapısı önünde nöbet ve 
FJra bekliycn bir •Ürü fır1at vardır. 
• iz zaman uman hayat kapısuu açar, 
.ıu fıraatlardnn birini elinden tutup 
lıcraberimize alır ve bayat yolumuw 
1.1lr müddet onunla beraber yürilrüz. 

Vaküle tıleımlı yüzüklere inanır

lardı. Hayatta munff ak olmak için 
par aklanna bu tılaımlı yGzGto t -
karak öyle mütkül ablır ve bundan 
aldıldan imanla kendilerinde her mÜf· 
kUlü yenecek kuvvet bulurlardı. 

a Fırsatlar 

Bugün tıhsınılı ve uğurlu yüzükler 
artık ma allarda kalmıtbr. Bizim için 
tılıımlı 7Gzük, önümüze çıkan fırsat

ı rdır. Bu hr atlardan iıtifade etmesi
ni bilinck, rauvaffak olmakta ırQçlOk 
çekmeyiz. 

SON_· TELGRAF HABERLERİ 
• 
ıne e 

• 
Gazi Hz. 1 

~nadolu Kulübünün Ziya. 

Oac yor 
-------------------------

e liDeğ·l ye f etine Şeref Verdiler 
~ Ankara 10 (Hususi) - Ana
dolu klübü idare heyeti dün g~ce 
yeni binasında bir ziyafet ver
miştir. 

Ziyafette G zi Hz. , Baıvekil, 
Vekiller, Fırka Umumi Katibi 
Recep Bey ve lcullip idare heyeti 
bulunmuştur. 

· Umumi Af 
Adliye Vekili "Henüz Ha

zırlık Yok,, Diyor 
.. Ankara, (Hususi) - Adliye 

Vekili Saracoğlu Şükrü Bey 
ınuhtelif meseleler hakkında de
nıiştir ki: 

\ - Adliye intihap encümeni 
mesaisine daha yeni başlamışbr. 
MUhim değişiklikler yapılacağı 
hakkındaki neşriyat birer tahmin
den ibarettir. 

Yapılacak tebeddülatın ne 
olacağını şimdiden kestirmek ım
kansızdır. 

Cümhuriyetin onuncu yıl dö
nfim ü dolnyısile yapılacağı yazılan 

kanunu etrafında hiç bir hazır
lık yoktur. Böyle bir karar da 
henüz verilmi değildir . ., 

Eşref Şefik Bey Beraat Etti 
Galat saray kulUbü azasından 

Mehmet Bey tarafından spor 
nıuharriri Eşref Şefik Bey aley
hinde açılmış olan dava dün ne
ticelenmiştir. 

Mahkeme hey' eti Eşref Şefik 
~.ey tarafından yazılan yazılann 
kıehmet Beyi istihdaf ettiğine 

llllaat hasıl edememiş ve hük
llllinü ittifakla vermiştir. 

Takas İşi 
~ikayetler Nazarı Dikkate 
Alındı Haktat' Tanınacak 
~" Ankara 10 (Hususi) - Taka-

Ankara l O (Hususi) - Kabinede tebeddfiller 
vuku bulacağı söylenmektedir. Bu şayiaların sebebi 

, Maarif Vekaletinin münhal bulunması, Maliye Vekili 
Abdülhalik Beyin de rahatsız olmamdır. 

Maarif Vekaletinin eylul nihayetine kadar veka
letle idaresine devam edilecektir. 

Büyük Millet Meclisi T eırinevvelde toplandığı 
zaman münhal mebusluklar için intihap yapılacak· 
tır. Bu münhal meb'usJuklardan birisine Riyaseti 
Cümhur umumi katibi Hikmet Beyin C. H. F. ta
rafından namzet gösterilmesi ve meb'us olduktan 
onr da Maarif Vekaletine getirilmesi kuvvetle tah

min edilmektedir. 
Avrupada tedavide bulunan Maliye Vekili Ab

dülhalik Beyin uzun bir istirahata ihtiyacı olduğun• 
dan Vekaletten istifa edeceği söylenmektedir. Bu 

• 

takdirde Maliye Vekaletine yeniden bir vekil getirilmi
yecek ve İkbsat Vekili Mahmut Celal Bey bu vekaleti 

vekaleten idare edecektir. 
Maarif Vekaleti için Ankara valisi Nevzat Beyin 

ismi de mevzubahs olmaktadır. Milli Müdafaa Vekili 
Zekai Beyin de i tifa edeceği ve kabineden çekile

ceği söylenmektedir. Fakat bu haberler teeyyüt etme
mekte, bilhassa Zekii Beyin istifası hiç mevzubahı 
olmamaktadır. 

Diğer bir şayiaya göre de Adliye Vekili Sara
coğlu Şükrü Bey Maliye Vekaletine getirilecektir. 
Bu şayialar ne tekzip, ne de teyit edilmemekle 
beraber Şükrü Beyin maliye Vekili olması muhak
kak görülmekte, bu takdirde de Adliye Vekiletine 
Mahmut Esat Beyin getirilmesi ihtimalinden b h
sedilmektedir. 

• 
emış 

tJ ır yram 
İzmir, 10 (Hususi) - 9 eylul kurtuluş bayramı akının başlıca sebeplerini teşkil etmiştir. 

bu sene görülmemi urette parlak ve emsalsiz İiki gündenberi donanmamızı ziyaret eden halk 
olmuştur. İzmir istirdattanberi böyle bir gün gör- bugün de ayni şekilde ziyaretlerine başlam\ , böy· 
memiştir. Bayram çok muazzam ve parlak olmuştur. lelikle birinci ordunun kışla tarafına müsadif kısmı 

Civar vilayetlerden ve vilayetin azalarmkdan halk bir bayram yerini andırmakta bulunmuştur. 
kütleleri akın halinde izmire gelmiş, otellerde misa· ihtifal pek parlak olmuş, donanma gece lzmi· 
fir kabul edecek mahallerde yer kalmamıştır. Bir rin ve lzmirlilerin şimdiye kadar görmedikleri 
çok htılk hususi evlerde bannmağa mecbur şekilde tenvirat yapmış, projektör ışıklarile 
kalmışlardır· şehir nura g arkolmuı, liman mühip bir manzara 

Limanımızı mehabetlendiren donanmamızın lz- arzetmiştir. lımir dün ve dün gece tarif edilmiye-
mirde bulunuşu ile 9 eylf.ıl panayırının açılması bu cek bir cuşişle b yram yapmıştır. ---- ~~------

Bir Casusun idamı At/etı•zm u•yetı• Tlcar t Umum MUdUrU 
Vnrşova, 9 - Gidinya mahkemcıi, fl v Ticaret Umum MüdOrU Naki 

Bey bu • hah fehrimbe gelmi9hr 
Almanlar hesabına cuu•lula. yapan 

bir Oen;z Ofisi memurunu idama 
mahkum etnıittir. 

Feci Bir ÖIUm 
Atlantik Siti, 9 - 90 yatında bir 

ihtiyar, bir .uyku hutahtı buhrana 
ikinci kabadan 

ISf l; .ç_Q Elli Burada Sanayi ve Kredi BankaınnıD 
l~ 'J t taıfiye•lne alt i lerle meşrul ola

Balkan olimpiyadına iıtirek 
içiD t hsis t almak ve eçme 
müsabakaları pro~amını hazırla• 
mak (bere dün akşam toplanan 
Mıntaka Atletizm Heyeti müza
kereleri istifa ile neticelenmqtir. 

caktır. 
Mumaileyhin Sofradaki ticaret mü

zakerelerini intaç için Bulgariıtana 
sftmeıi de muhtemeldir. 

göre fazla kulüpçülük gayreti 
yapılmıf, heyet reiai ilhan, Ek· 
rem, Mümtaz Sezai, Riza Beyler 
istifa etmiılerdir. 

ıın kaldırılması üzerine vaki bazı 
tikiyetler nazarı itibara aimmış 
Ve hak iddia edenlerin idt.iaları 
etrafında İktı at vekaleti tetkike- f 
ta başlamışhr. 

eanaımd evinin 
düterek ölmüttür. 

Müktesep hakların tanınması 
Pren ip olarak kararlaştırılmıştır. 

JSTER 

Bu toplantıda ıöylendiğine 
= 

/STER iNANMA! 
Tetkikattan alınacak netice

Ye göre iddia edilen haklakn . _hilesiz bir ihracat mu-
abıh olduğunu vesikalarla is

Pat edenler hakkında yapılacak 
rnuarneleye dair lkbsat Vekaletine 
•al Ah• a ıyt veren yeni bir kararname 
llCŞrıne intizar olunmaktadır. 

Düyunu umuaıiyenin lağvından ıonra müıkirat va
ridatı, varidab huıuıiye iıml albnda bir idareye 
bajlanmıftı. 

Bu idare kilo batına müıkirattan 20 para reıim 
alıyor ve bir milyon lira varidat ternio ediyordu. 

Bugün Müskirat İnhisan nrd1r. Huıuıi mütetebblı• 

lerin yaptığı içkilerden kilo batma oa kurut rHİm 
aba maktadır. 

Bu farka göre timdi İıpirtolu içkiler inhisarlnın 
•arldab 20 milyon lira olmak lizam gelir. 

Halbuki eon ıenelere kadar inhiHrın ~arldatı HD de 
S milyonu bulam•mıthr. 

iSTER iNAN /STER /NANMAI 
• 

Abe, Orada 
Su Yok/ . -

Son Posta geçen cum günkü 
nu hasında blltün btanbullulan 
sevindir~cek bir müjde veriyor. 
Belediye lstanbulu güzelleştirmeğe 
karar vermif. Beyıwt meydanında 
şehir bahçesi ile havuzlar vo 
kameriyeler yapacakmış. Yeni
camiin, Sultanahmet camiinin, et• 
rafları temizlenecek bu güzel 
abideler meydana çıkanı cakmı,. 
Bu işlerin yepılması için lizım 
olan para da bulunursa lstanbul 
baştanbaıa güzelleşecek ve dün
yanın en temiz şehirlerinden biri 
olacakmış. 

Para bahsinde Allah kerim .. 
Onun için lıtanbulun bqt nbaıa 
güzelleşeceğine inanıyorum, fakat 
dünyanın en temiz ıehirlerinden 
biri olacağına gelince .• 

... 
Vaktile Rados adası bizim 

iken lstanbwda bulunmaları iste
nilmiyen paşalardan, beylerden 
bazıları oraya sürülürmüş. SürgUn 
zatlar, orada geceleri birbirlerile 
buluşurlar ve sohbet ederlermiş. 
Zaten her biri yüksek idare işle
rinde bulunmuş kimseler o1duğun
dan b zan sohbet esna oda R -
dos şehrinin gilzelleştirilmesinden 
de söz açılırmış. 

Bir gece şehrin bir tarafında 
bllyük bir bahçe yapılması etr -
fında uzun bir müsahabe yapılır. 
Herhes fikrini söyler, bahçe yap
mak için lazım olan herşey ko
nu ulur. 

Y almz, mecliste h8%U' bulunan 
Serdarıekrem Abdülkerim Paşa 
adeti üzere söze kanşmu, saat
lerce dinler. Blitnn tafsilat karar
laştırıldıktan sonr kendi ine ba· 
karak: 

- Paıa bauetleri siz birşey 
buyurmadımz .. Derler. P ıs: 

- Abe, o sizin dediginiz 
yerde u yoktur. Orada bahçe 
yapılamaz .. diye cevap verir. 

lf. 
Onun gibi, İstanbulun dUnyad 

en temiz şehirlerinden biri olaca· 
ğım söyliyen zatlar da galib İ .. 
tanbulda burasını dllnyanın en 
temiz şehirlerinden biri yapmak 
için lazım olacak kadar su bulu
nup bulunmadığını düşünmeyi 
habrlanna getirmemişler. 

Avrup ahalisi üst üste apar-
bmanlarda oturan derli, toplu 
ehirlerde su ihtiyacım adam 
başına bin litre hesap ederler. 
Pariste adam başına üç yUz şu
kadar litre su düştüğü için Paris 
F ransı7.lann kendi özlerine göre, 
Avrupnmn en kirli ehirlerinden 
biridir. Çünktl her gece yıkanamaz. 

lstanbulun tekmil ulanm top
lasalar adam başına yl1z litre su 
belki pek güçlükle bulunur. Böyle 
alabildiğine yapılmış bir ehir 
o kadar su ile her glin yıkanır da 
dünyanın en temiz şehirlerinden 
biri yapılabilir mi? 

* Haniya, Naaraddin hocanin 
hikiyelerinclen biri vardır: Bir ge
ce küçük bir işi için yalnız çık
mağa korkt~ğundan karısını y -
nma almlf, Gece parlak mehtaplı. 

Hoca: 
- Karı, demiş, Şeytan ne 

diyor, bilinniıin? Şu mehtapta 
tnfeğimi alsam, karşıki dağa çık
sam, önüme geleni soysam, zen
gin olsam, diyor .. 

Hanımın uykusu çok, şu cev bı 
vermiı: 

- Hoca bele işini bitir de gi-
delim yatalım! 
• Onun gibi biz de 1 tanbulu 
dünyanın en temiz bir seyyah 
şehri yapmazdan evvel, seyyah-
ların vapurdan çıktıklan vakit 
köprüye geliceye kadar geçtikleri 
nhbm üstünde gördükleri fena 
kokulu k6feleri temiı:letsek ol
maz mı? 



Kırklarelinde 
Gece Hagatı Pek · 
Sönük Geçiyor 

Karklareli ( Hususi ) - Kırk
larelinde gece hayatını spor ku
lübünün kendi bahçesinde tesis 
ettiği sinema, tertip ettiği hafta 
süvare ve müsamereleri teşkil 
ebnektedir. Temsil edilen Kör ve 
Aynaroı. kadısı piyesleri çok 
büyük rağbet görmüş ve tekrar
lanmıştır. Sinemada her gece 
halka içtimai, tarihi, ahlaki filim
ler gösterilmekte ve çok rağbet 
giSrmektedir. Sinema sessizdir, 
kışlık binanın ikmalinden sonra 
sesliye çe~· : ilecektir. 

Şehrin elektrik inşaab ikmal 
edilinciye kadar kulüp, kendi 
tesisatile şehrin belli başk biltün 
caddelerini tenvir etmektedir. 

Muğla'da 
Bu Sene 20 Bin Amele 

Yol Yapacak 
Muğla - Muğla - Köyceğiz .. 

Fethiye arasında bulunan yollar 
tizerindeki Dalman ve Namnam 
köprülerinin inşasına karar veril· 
miştir. Köprüler betondan yap~ 
lacaktır. Uzunlukları 120 ve 130 
metre olacakhr. Bu sene yollarda 
20 bin mükelJef amele çahfbn}a4 

caktır. Amele birinci teşrinde işe 
bqhyacaktır. ---

Hayrabolu Panayırı 
Teldrdağı (Hususi) - Hayre

bolu hayvan ve emtia panaym 
15 eylülde açılacak ve üç gOn 
devam edecektir. Panayirde her 
tnrlü hayvan, emtia ve hububat 
herine muamele yapılacaktır. 

Adapazarı 'nda 
Eniştesini Öldüren Adam 

idama Mahkum Oldu 

Adapazarı, (Hususi) - Meşeli 
kayUnden eniştesi lbrahim oğlu 
lsmaili taammüden öldürmekten 
suçlu Alinin muhakemesi netice
'-- · · Al. · . t · 1 ·ı· ICDmıştir. ının enış esıamau 

bemşirelİDİD herine bir metru 
getirmekten mütevellit iğbirarla 
cUdürdilğü anlqılmış, idamına ka
rar Yerilmiştir. ---

Topla Yaralanan Asker 
Vefat Etli 

Upk, ( Hususi ) - Kwtuhıf 
baJnUDIDda top . atarken Jarala
Dan kahraman askerimiz nakle
dildiği hastanede vefat etmiftir. 

Orhangazi' de 
Biı- Rakı SofraSlnda iki 

Kişi Vuruldu 

Orhangazi (Hu9U9i) - Nar
hca köyünde Laz . Ali Ye Mıstık 
isminde iki kişi ile Lu Alinin 
kardqi ve Mısbğın arkadap dart 
kişilik bir sofra kurup rakı içer
lerken aralarında kavga çıkımı 
Mmtık ile arkadaşı tabanca ile 
vurulmuşlardır. Liz Ali ile karde
şi yakalanmışlar ve adliyeye tes
lim edilmişler. ---

SUrUçte Adli Teftiş 
Sürüç, (Hususi) - Şark mm

takasa adliye baımüfettip Viaa
lettin Bey kazamıza gelmi.t ve 
adliye daire.ile laapiabaaeyi 
teftiş etmiştir. 

ıo,. f.fl&1 '1:4·· -~ 
----

• 

Mudurnu Panayırı 
Bu Sene Daha Geniş Bir Sahada Açıldı 

Ge99n ... elci M.ı.r.. panagırı 

Mudurnu (Husuai) - Her •ene Eylfıl ayında ı Emsalsiz gibellildere malilc olan Abaut dağı ve 
açılması mutat olan Mudumu panayın bu sene daha Gölü kasabaya 45 dakika mesafedeki kaplıcaları 
geniş bir sahada açalmışhr. Bu sene panayır ber se- tehrin başlıca servet membalandır. 
nekinden daha büyük ve daha kalabahk olmak- ı Kaza belediyeni çarşı ve mahalle yollanm mun
tadar. Mudurnu 850 metre yüksekte eski ve tarihi lazam bir tekilde yapbrmakta tehrin güzelleşmesi 
bir kazadır. Ahalisinin kısmı azamı sanatkardır. için ge<-di gündüzlü çalışmaktadır. 

Gümüşhacı Köyde T epeköy Ziraat Kooperatifinin Faaliyeti 
Afyon Panayırı Kuruldu 

Güreş Müsabakalan 
Yapıldı 

Gümifhacı köy, ( Hususi ) -
Her aene olduğu gibi bu ıene de 
Afyon panaym kurulmuf, cİYar 
kasaba "Ve vilayetlerden birçok 
alıcı ve sabcı gelmiştir. 

Panayn münasebetile güreı 
mtiaabakaJan tertip edilmiş, 5000 
aeyirci huzurunda yapılan bu mü
sabakanın galiplerine koç, tosun 
ve at hediye edildi. Birinciliği 
23 yaşmda Adil pehlivan kazan
dı. Bu genç Samsun, Amasya ve 
Çorumda yapılan müsabakalann 
da galibidir. -----
Emirô.lem 
Nahiyesinde 
İktısadi Vaziyet · 

Menemen (Hususi) - Emir
ilem nahiyesinin iktıaadi itleri 
eyidir. Üç aene enel Ziraat Ban
kası tarafından açılan Zirai kredi 
kooperatifi muhitinde faydah ol
muştur. Kooperatif, ortaklarını 
hariçlen kredi tedarikine mecbur 
etmiştir. Çok tem.iz bir halkı 
olan Emirilem nahiyesinin· gün
den güne ilerlemeai için çahfd-
maktadır. Y alna nahiyenin ıu 
derdine bir çare bulunmaımftır. 
Halk kuyu myu içmektedir. 8q 
kilometre mesafede bulunan mem-
ba suyunun nahiyeye getirilmesi 
için alikadarlann ihtisa11ndan is
tifade edilecektir. Nahiye m&dürl 
Şem 'i Beyin bu işle ıpeşgul ol· 
makta biran evvel suyu kua
baya alotmıya çalıtmaktadır. 

Ali Hadi 

Adliye Köyünde Bir Haydut 
Yakalancb 

Orhangazi ( Hususi ) - Gem
liğin Adliye köyünde Muallim 
Yusuf Ziya Bey bir haydu yaka
lalDJfhr. Bu haydut köye ekmek 
istemek için gelmiş, muhtar da 
haydudun geldiğini muallime ha
ber vermiştir. 

Haydut muallimle arkadaşları 
tarafından Bursaya gönderilip 
adliyeye tealim edilmiılir. 

r.,,.w_ .zlnıi koo,,.TtltiJin• plirileıa .. w,.ıer 
Torbah (Hususi)- Tepeköy kooperatifi kayltlyl kendine bağlı

yan ve memnun eden bir tetekküldür. Kooperatif m6dihii . Rifat 
Bey teşekkillden istihdaf edilen gayeye vasıl olmak için icap eden 
herteyi yapllllf ve cidden muvaffak olmuştur. Kooperatif yalnız 

istilısallb bir elden satmak ve köyliiye icap eden malzemeyi doğ
rudan doğruya mübayaa etmekle değil, ayni zamanda köylünün 
ticari sahada bilgisini artbrmakla ve Avrupa piyuasuıdan köyJüyG 
günü günUne haberdar etmekle ele meşguldür. 

Menemen'de Yol Ve Ağaç Dikme İşi 

YolNrd. ,.,.,.,. W,,llla 
Menemen, (Hmaai) - Baracla ajaç yetiitir..,..:,, e fala ehemmiyet 

verilmektedir. Son ild aeue zarfında her kay en az biner ağaç dik· 
miftir. Vol faali1eti de ~ ilerilemif, bayvanlanll bile çıkamadığı 
köylere yol yapılmıştır. 

Sıvas'ta 
Büyük Kongrenin Yıldö

nümü Tes'it Edildi 
Savas (Hasusi) - Sıvas kon

gresinin yıl dönGml bilyUk teza· 
hüratl ates'it edilmiştir. Merasim
de Lise mtidürll Muhsin Adil ve 
Türkçe muallimi Niyazi Beyler 
birer natuk söylemiflerdir. Gece 
şehir baştan başa elektrikle süs
lenmİf, lise bahçesinde gece mtı
samere verilmiş, asker tarafından 
fener alayı yapılaHtbr. 

Liae binaainda Galiye ait oda 

Andifilide 
Bir Adam Esrarengiz Su

rette Öldürüldü 
Andifili (Husasi) - Kalkan 

nahiyesine bağh Ağaç köyünde 
Hacı Osman oğlu Recep esrar
engiz bir surette öldüriilmiiştür. 
Cinayetin sebebi ve faili malum 
değildir. Katilin ayak izleri bu· 
lunmuştur. Tahkikata devam edil
mektedir. 

halka açılmış ve halk burayı bU
yllk Gazilerine tazim hislerini iz
har ederek ziyaret etmişlerdir. 

.,... ttl 

. t 

1 
llctıaat 

Dünyada Şarap 
istihsal atı 
Haylı Arttı 

1 

Londra lktısat Konferansında 
müsbet netice veren meselele .. den 
biri prap meselesidir. Konfe
ransta temsil edilen bilumum hü-
kiimetler tarafından ittifak ile 
kabul edilmiş olan şarap hakkın-
daki dört karar şııu~ardır: 

1 - Şarap tahlillerine ait 
usullerin tevhidi. 

2 - Hilelere karşı vazedile
cek nizamlann tevhidi. 

3 - Şarap hasıl eden her 
memlekette şarap üzerinde t .. tki
kat icrası ve dosyalar teşkili. 

4 - Her memleketin gümrük 
tarifesinde · şarap için yeknesak 
bir tasnif usulünün kabulü. 

Konferans azasına tevzi edi-
len vesikaJarda prap hakkında 
kıymetli bazı malumat mevcuttur. 
Ezc6mle: 

1: Bağhk erazinin mesaha-
11 - İstatistikler 1923 senesin
den 1932 senesine kadar bu 
sahanın mtitemadiyen teveuti 
ettiğini göstermektedir. 

A vrupada bu tevessti 190,000 
hektara baliğ olur ve bunun 
135,000 hektan Rusya dadır. 
Asyada tevessü yalnız Kıbnsta 
olup bu da 13,000 hektardır. 
Afrikada tevessn 145,000 hek
lardır. Bunun 112,000 bektan 
Cezairdedir. Amerikada bağlar, 
18,000 hektan Müttehidei Ame
rikada olmak üzere, 25,000 hek-
tar tevessi1 etmiştir. Okyanusyada 
tevessü 12,000 hektar olup bu
nun 11,000 hektan Awstralya
dadır. 

2 : Dtmya prap mahsulünün 
miktan - Dünya şarap mahsulü 
yasati olarak 1908 - 1913 senele-
rinde 153 milyon hektolitre iken 
1910 senesinden 1925 senesine 
kadar imticlat eden milddet zar
fında vuatl 173 milyon hekto
litreye çık.mıs ve 1932 senesinde 
ise 172 hektolitre tutmuştur. 

1923 senesinden 1932 senesi
ne kadar istihsalitta kaydedilen 
tezayildün 6 milyonu A vrupada, 
13 milyonu Afrikadadır. Diğer 
memleketlerde iatihsalit sabit 
kalmışbr. 

3: İhracat - 1908 senesin
den 1913 senesine kadar imtidat 
Pden m6ddet zarfında cihan p
. -P ihracab eenede vasati olarak 
13 milyon hektolitre idi. 1932 
senesinde 17,6 milyona çıkmıştır. 

Bu mBdclet zarfında Avrupa-
nm ihracab 3 milyon hektolitre 
tenezzüle uğnumş olduğu halde 
Afrikanm ilıracab 5 milyon bek· 
tolitre arbmıtır. 

4: Hektar başına hasılat - Bu 
ha.ulat 1913 senesi.le 1925 senesi 
arumdaki middet için<Ie her 
memlekette arbmfnr. 1932 de ile 
yine gerilemiftir. Bu 119kta dünya 
lıuılabnm ltızwnundaıi fazla art· 
maaı teblikeaine kUfl mlihimdir. 

5 : Senede ntıfas ~ına aar
fedilen f818P miktan - Bu mik· 
tar Fransada 146 litre, ltalyada 
108 litre, ispanyada 80 litre. 
Portekizde 71 litre, Şilide 62 
litredir. Diğer memleketlerde SO 
litreden aşağıya düşmekte ve 
ekseri memleketler için slil~ 
litr~ ile 7 litre arasmda tebalUJ 
etmektedir. Sovyet memleketle
rinde nnfus başına senevi sarfiyat 
3 santilitreden ibarettir. il 

6: Vasati rıatıer - Müstahı 
memleketlerin başlıcalannda milD• 
teşir piyasa fiatlerine nazat;° 
vasati fiat 19'17 senesinin ilk ç 
ayı zarfında 2,48 Fransız fra~ 
idi. Bu 6at 1933 senesinin ilk 
Gç ayı zarfmcla l,21 frank• dllr 
mGftOr. 
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..... !tir Nutml 18yanı hat p.ten1L v..,_ 11Uabt peyda elti. Bu 
-.ket, Jıaywa bubnlameme• ,libl 
\ir adzcleD dotnıuı ~ hidbeaın 
lıeftelwileJ ............... ıet1r•ıı .w.... •Gleftllilti. ........ .... 
,.. ettiti •rada W.U olarak mem-
leketinde bulunan ln,m. komJHri 
.o.'atle lralea lmrelm etti. 1tval 
... ,... ile ... fıkı ............ .. 
rifti. Bir kı .. m .fumz matbuah Irak 
•• lma1a lıakkıala fldcletB nepl
r•t pptıl•. Her Ud.W. t1e tenkil 
edilea Ne.tal • 'ra __.... edil· 
IDffial ister ıiW eldular. 

Halbuki kıraba ha.ıalatı bir an e•• 
""'~-p p..IE JG~ ... .w.n
)'ordu. O kadar ki bu müzakereler ve 
•eziyetin ,_,..liti .eyabfttiai ıeç 
lnnıMı. ran-e ••• ek ~re
... kalda. Düa plen balMrler Kara! 
Faysalan lniçrede b1p sektesi.den 
.Wat ettitW bu.Mr4 Bu -•de lmtlı 
Jenl lıir efuae daha krnnmlf ._ 
)'or. 

Nelhlf ..,_ " o• takip .._ 
..... Meli ....... _ .......... 
Dliyeye Kara! F aJ.Ulua taba1 bJr alim
le 31dGjihdl bW ettirmek ,aç ela
ealdlr. O.., ._.em .. v' ta Wr 
kurbana olarak bW et. ekk .._ 
edecektir. - Siil'P't va 

Kır al F agsa.lın 
Cesedi BağJada 
Götürülecek 

Londra, 9 - Irak Kırah Fay
.... ce1edi. yarm bir lnviİiz 
.... az6rl Be Ha1faJ• ~ 
cel6. c-t, -- • Wr ...,... ,.. ...... ····peafWbe ft.J8 w pi Clellll-

ıe merasimi yapılacaktır. 
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Almanya Silah anıyor 
• • 

Fransa, Ingiltere, 1 alya Ve Amerika 
Buna Mani Olabilecek Mi? 

VaP.atıN.,-~ım 
seneü pamuk mat.sam .... y9z 
librelik 12,414,000 balyadar. 1932 de 
13,002,000 balya iclL 
ua.ılcle ln,glllz ..,_etinin 

Oç Memuru ÖldUrDkltl 

Slillk Fwa ~ )1. Hm,. B..,. WJ W .-zrr• lJ.arkaf ... 
riade t.ir ~ = ce p. B • J91t Jıf ' W. iL HeıiJv'Ja 
L!... L-1...~ ""'li . . -tai)GL .... ....,.,. " goa 

Bağdat matem içiadedir. Bütün 
tehir matem al•·eti olarak elin 
~· .... dddar ~ b"-ftı. 
~ ileri ,.,ılUda mamanı 
lrir matem ala71 dolq•mfbt. 
BWCKe kili tllllluiai 1'1Yerek. 
..... s&yllJ•ek ..uw.. -
Jet ittir. Aa ... - ' i ... 
a..16 111 t ·a'nmnh• • te-
8lllrl artbrmakta idi. 

Londra, 9 - lngiitere Sef areU 
memmbnlMI. iç kiti &illihle bir 
~mıf + il tlatr! '"'• 
d.-...ı 79W ......... lat..--...,.-- Kattin•• istif.at 

.,._.., t - Aa... Uiee11 t.tL 
e ... Iıtiı. &eisic:ıiimh• ..ıiraceaderiae 
baflamafbr. 

................. bzltell 
LJLre .L-L ICnl r., .. ..:-

Lı_ - --. __ ,_ 

... taziye-.. ~r. 
8.mda deailiJW ld: 

"ICralçe w -. .- slnlerde 
La* ere'.. ...*le _.. iluy· 
..... •• ~.b ... .... ~ ............................................. .. 

DlakUer a oma ı 
!!!Mfto~ 

.._ ______ ........ r.ahlt ----· 70--
.......,. Yr l.veç npUile 

ıe.11 •. 
Mımel Rt:fll ,...... .. 

., .............. Fnma ft 
AlmaBJ& ile 1raıilteaeuia ı-. 
milL yaıta İltiht.rat " apiaaase 
tetldllb olc!ajauu prdl. 
._ bir pbesi dıe "'~· 

........... rdadade ia1L lfatta bir 
tendlllle -.. pçm Wr ~eaa
da l.tanbulda ••im tnr eeaeY 
ticarethane clİfektlrtbaGa f.viçre
de memup olduju 1aDk6-tiuin 
hesabana tetkil edilen tehekeain 
tefi ohhtpaa ljren._ Harp yer 
yer alev alan bir JUlilD haliD11e 
blttln Awupayı l8l'llllfb. 

Her memlekette halk talta
blan mwkleriBi deiiftiri1or, 
her yerde fe9'Wlda niZMflınt, 
bmmlar idareler bndayor, 
ferden kıymet ftrilmiyont.. 

Ahmet Retit (Bmlin)e de + 
ramak ialijw da. o.-.. ... .,,... ..... _ .. 

Fakat ppbiı muhabere aeti
ceaincle yazifuinln yalım keadi 

-···-· ..... ettiiiai ağ· ...... v • .-(•••--
........... ddcıli _ .. 
IW4fiml cılau)G 1 tibi ...... 
nıyorda. 

Hohmda )la bir •J kaldık· 
tam IOlll'& ( 1a1tukho1ua ) e met 
ettiler. 

EA:nebi ı*""1eıl ,...., ... 
vali ile obdar mequl ohm11J'01"9 
larda. Yalnız Çanakkale llllllıare-
1.Mri h ....... ım,.. LwiJiz 
.... leleri iDatGI ... ..jrur bir 
..V• tama. T&-Jciıe.ra ...._ 
ediyorlardı. 

Ahmet Refil 1Rlt6n bunlan 
harft hadiDe .terclme edip Berline 
rlnderiJorda. Oraclan muntaza
man maqı pliyor, bndiaiDe.,.. 
bir ta1imat yerilmiyonta. 

Yüuz Mrp Bedindeld p/I 
ana hmmt bir mektupla, Hutım-
Wa tek• in ..,. ....... --.-

Alamet lletit l •• W.,. 

-~m Jlklrdı --ında te
ker piJ8HR Jaaklnnda Mis76 
KolmodİJIİD fikrini aonnupu. 

Eski it adam bir taba heap
...... imıtiatlLtwdea W.016-

_. .. W: 
-~ .... 

riai Praı man•akamacladıır. Fakat 
harp l>Uıok ameleyi ardaya alchjı 
için banlarm faa&yeti ne dereceye 
imaİftİr bilinemez. Ticaret piyaa 
ınetelerinin 7azdddarma l>a1a
lna~ krizi nıl~ mem-
leketi .,... Avcat.;C• wı. 
.... -... 18 MıWe ia fab
riknlan ••bit pll1'A bzaacak· ---ektir. 

Alamet Rqit ba -••re 
dair ...ı tllıfailib o ghkll posta• 
clln ~aa bir 11ta11bul meldvNm
dlm aldı. 

Bu mektup eldukça ala INr 
tarihle Ahmet Rıllodaa seliJonha. 

Memleketi baklanda açsk. 
umimt handil a1amıpa Alamet 
Retlt arkadapma mektubuma 
Ml71k IJir M,eamla olnıcla. 

A1amtl Rafta ~ 1'Jl9 ..., .... 
Aaizlm Lt1t 
C4IDil .....,. , ... .... 

blpb ............... ,... 
talana • ......... .. ....... 
'fW41i.Herlanl ......... , • 
seç ta ola aiacajm ı rncderim. 

Dn1l,a .,.. Wr .... pWild 
MP»ir ~ , ·, .t c:m deiiL 
En kıyaaet.li .a- anl8r bile Wr 
NDiJeaia tabi• edilmez bir 
_da,.~ 

Ne .... _.,... "" • 

Karilerin 
Sorduklarına 
CtJ'fJaplarım 

Atife Bamma: 

] 

SeYdijiDiz genda adreaiat 
l.aleek si; ---aer& Madem 
LI ... ~! • • • L!I! 
IU mı 

7 

UU W jpw UlllJ .... 

...... .,. .ım.p daireclea ... 

..... ...,.., Bir wktupla ı-
di±e nziyeti ulatuuz. Ret 
cevaba nriNe. • vakit •"k
clevnma n.w- blmas. M nlllllfil 
- mi uwttajw ze-etmi7• 
.,.. Herbalde •uilliliııııid W-
..Jda slçllk ~·· .. 

• t S. K. B.-maı 
Sizi ••diğiai ınnaettijiaııil Wr 

abk baflreeile evlenine, arta 
me bqa el.kul blmı••ı ele
mektir 

lwa çonddnkta bıfkuım 
.ver, fakat taliia lalne çdmrdaiı 
.ak.le evlenir. Çocakluk q)owuz, 
~ ileride beık•Lvile 
eYleaip mes'ut olmemııuı aaal 
olnw••fhr. Sizi mutaa bir ıence 
ppacaiwı mulca'bele onu uaut
mak, " bqkuile evlenmektir. 
Sizi bir bqbsmm ela mea'at .. 
C9•••Wııti..ıa~ı 
Ç.Cata _ ... ki hekn•JOP" 

ma, m mllllllihl ·m·riw ~ 
1'iniz. • ame ne kadar 
elma cılsaa, laerWde çoual • 
~iri balmr. ÇIMlll-,.. 
Rnalan, yahut Mr mlle•eae,. 
tetketmek, cma lldliınnekle Wrdir. 

• -u' Hl'• tlıı alil& ,... ...... 
.. y.• ,, Ki • 

Çocap.. robe.-•kı•.,• 
airKUt edin& Mftzmjp lair W 
...... olaa pcimlizlildt-1' .,.-.. 
Jl .. c:iplir. ıc.'-++4wnlr iPa bile 
..... bl,J. - t....... fa,.. ..... 

HANDITEYZI 
.... , ld, ... ,.. ...,.... A.e...................... 
aeJWa tir ~ ..... tla •I' 

1 

-

ap hldi.eJw clopncatma tb ı'e 
.... mlfrlt1eria .......... lso1aJ1at. 
--- twzl7ette6. 

flJ•· Arada neler ft Mo'ı 
edip pcliyor. Bqb yerlerl Y. 
mem fakat burada uked lün 
akertiğia palDdan olan ciddi
yeti ve 4ojrulup ~ 
kıracak bir ~kil aldL. 

Blyle harp mmaalannda fikir 
mlbıakap•mın kıymeti olmed ... 
biz de tmiri&. Fabl aakei1 ....... 
• de likiniz olllui- 1 

• 1 

iddia ecleaez.,a. 
.. _. ..... Falmt pi 

ph!im w.ı. lr •· L c •ahı .. 
e11nıı•n Wr •rlk6 

Z...U. Tlllt Pata Xıma Pn.. 
lia l.•··\=WeW _... ili vazi,.. 
ti11C1e ,...._ .( Ea.er } Pep-. 
e1iae ....... isin çahrl.,., 
dmuy•. Vllkell MeclW Dikt.r 
~ beazec1i. 

PlremiDe PBflllDa, laocama 
...., ~orlar Te t.elly .. 
..... mm. ..., -- ... ,. 
Jet~ ıt'wb-

lan, _..,_ •• 1 , itililiı•· 
Açılan bptder l'ar•ria ka

'61' mec:leli blllD bqemetile 
ririyor. 

Be Enver P.,.dır. 
Oam candjer komite arka-

4ap ola Cemal Pap bile ita 
W.tah-m-.... ...... 
:i , :.z:-!; .. o_. ... 
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Dünya Hadiseleri J 
>ot------·----------------~--
Dullar 
Memleketi ..• 

Sıcak memleketlerin, bilhassa 
Hindistanın erkek ahalisi kadın

Hindlstand,1 
20 t.filgon 
Dul Var 

lara nisbetle has
talığa karşı son 
derece az muka
vemetlidir. Bu iti

barla erkekler genç yaşta ölür
ler ve kadınlar, sürü sürü dul 
kalırlar. Den~ebilirki lngiliz Hin
distanı, adeta, bir dullar 
memleketidi1. Çünkü, bugün için 
bu memlekette mevcut dul ka
dın adedi yit mi milyondan fazla
dır. Bunlann 400 bini ise henüz 
yirmi beş yatına bile ayak bas
mamışlardır. Bu ölümler, bilhassa 
kıtlık senelerinde ve istilii has
talıklar vukuunda kaydolunuyor. 
Hintlinin şeamete kat'i aurette iti
kat etmesi ve kaza ve kadere fq
maz bir emniyetle inanması onun 
mukavemetini kıran başlıca amil
dir. Hasta bir Hintli, mesela bir 
Avrupah gibi hastalığa karşı koy
mak cesaretini nefsinde bulma
maktadır. Ölümü adeta bekle
mekte, eğer gelecek olursa bi
ru da memnuniyet duymaktadır. 

Kırtasiyecilik bir yerin değil, 
bu asırda hemen her ye-

-J(.-,,-1-a-s-ig_e_c_i_-• rin hast~~ hali-
• . ne gelmıştir. Za-

lıld Duır man ile değişmesi 
icap eden ihtiyaçlar, bpkı eski 
9ekil ve surette telakki edildiği 

Jçindir ki garip vaziyetler husule 
aeliyor. Mesela Fransanm 'bir 
Drom vilayeti vardır. Bu vilayet 
için eski ve büyük bir şato ha-
pishane olarak kullanılıyor. Fa· 

kat zaman ile bu vilayette vuku· 
at son derece azalmış ve kola 
ptonun kala kala ancak bir tek 
misafiri kalmışbr. Bu bir tek mah
puı için hapishanede bir başgar
diyan, daktilo vazifesi gören 
başgardiyanm karısı, bir doktor, 
bir papas ve beş tane de gardi
yan vardır. Hapishanenin idare 
kadrosu tamam olduju için elde
ki nizamnamenin idare kadrosu 
tamam olduğu için eldeki nizam
name mucibince müesseseye la· 
zım olan odun ve kömürii de 

tamam almak icap eylemiftir. 
O ıuretle ki bir tek mahpus, 
ıimdi, Fransız hükumetine, sene
de binlerce liraya mal oluyor. 
Bu tasarruf asnnda hu mirasye
diliğe ne buyrulur?. .. . ·-

Bir erkekle beraber gezmiye 
çıkan bir kadın, bir ka-

/( adın Ve zaya uğnyac:ak 
olur ve tehlıke 

Hlmage•i 6nünde erkek ka-

PP camın kurtanr'sa bu hareke
tinden dolayı mes'ul müdür, değil 
midir? lsviçre'de bir dağ kazası 
münasebetile mahkemeye çekilen 
bir erkek bu yüzden mes'ul edil
mekle kalmamıf, iki senede hapis 
cezasına çarpbrılmıştır. 

Vak'a şudur: Bir delikanla 
beraberine bir genç kız alarak 
yüksek bir dağın tepesine çıkmış. 
Dönüşte ku fırtınasına ve s · se 
tesadüf etmişler, ölüm tehlikesi 
baş göstermiş, genç kız yürüye
miyecek bir hale gelmiş, deli
kanh canını alıp kurtarmış. Genç 
kı~ da olduğu yerde kalmış. Ertesi 
gün cesedini bulmuşlar. Mahkeme 
işte bu noktadan genç adamı 
mes' ul görmüş ve hapise mahkum 
etmiştir. Çünkü onu, genç kwn 
tabii bir hamisi ve bayahnıa 

Sayfiyeler_den___Göç ... · : , ~ 
Kari Mektuplan 

-t----------------------lı.. 

1 . . apazarında 
O uyor Ki, Haftaya stanbula lneceğız!. Karanlık 
Mavnada Eşyalarla Gelen İhtiyar Bir Kadın Söylüyor: 

- Deniz Korkusundan Hadesim Koyuverildi Ayol! .. 
Sayfiyelerden göç başladı .• 

Sık sık rast geldiğim, eş dost 
boyunlannı bükerek şikayet edi· 
yorlar: 

- Borca, harca girip, bu 
sene sayf yeye gidelim dedik .. Za
ten yaz da geç geldi. Havalar geç 
ısında •. biz yazın uzayacağını bek
lerken. daha eylfıl ayında, ortalık 
kinunusaniye döndü. Geceleri bir 
soğuk oluyor, bir soğuk oluyor ki, 
sorma... Handise, mangal yaka
sımı:ı geliyor •• çoluk çocuk rahat 

lanıyor, etrafın kayıkçı ve hamal 
güruhunda canlı kanlı bir alaka 
uyanıyordu .. 

Aradan şöyle, bir çeyrek saat 
kadar geçti .• kızlar kah ellerini, 

kih mendillerini sallıyarak, tepe
leme eşya yüklü, kayıktaki, siyah 

mantolu kadını selamlıyor, bağı

nf1yorlarldı .. 

Nihayet mavna nhbmın bir 

kcnanna yanaştı. Kızlardan biri, 

eıya yığınlan üstünde alı al, mo-

rıhtıma ç.ıkanlması için emir 
verir vermez, etrah bir sürü 
hamal kapladı... Eşyalar kendi 
maJlan imiş gibi derhal yüklen· 
miye çalışblar.. hanımefendi 
durur mu? .• 

- Çekin bakayım elinizi.. ne 
oluyor ayol?. Biz sayfiyeden geli
yoruz.. uşak dururken, birde 
hamal parası mı verelim 1. çekilin 
ıurdan!. Aaa üstüme iylik sağlık, 
bir yqıma daha girdim •. 

Anneanne, ağabcymin 

Sagfigelerimizin iki Alinaıı : Şirlceti Hagrige v• Akag vopar/arı 
durmuyorlar.. ille latanbula inelim 
diye tutturdular.. ne yapalım, bir 
aylık kirayı da feda ederek, 
bu hafta taşınmaya karar verdik 
diyorlar. 

Sayfiyeye gidenlere soruyorum: 
- Bari rahabnız nasıl? 
- Rahat ne gezer, diyorlar .• 

aayfiyenin tadını çıkaranlar, ço
luk çocuk, hısım akraba.. birkere 
geldiler mi sabahtan akşama ka
dar kah uyuyor, kih kıra, bağa, 
bahçelere çıkıyorlar.. sen sabahın 
saat 8 inde kalk, vapuru kaçır
mıyayım diye iki lokma birfey 
tıkınmadan, köşklü gibi iskeleye 
kadar koş, terle, yorul., exil, 
çiğnen.. daireye, şirkete kan ter 
içinde yetiş.. ekseriya geç kaldın 
mı, amirlerde surat bir kanş .• 
akşama kadar çalıştıktan sonra, 
haydi yine vapura.. çoluğun, 
karmın, kız kardeşlerin sıkı sıkı 
tenbih ettiklerini al, yüklen .. gel 
yine e7:ile sıkıla yola çık .. 

Vallahi h.er akşam pestil gibi 
yatağa seriliyorum.. bazen ka11-
mm çıkıştığı da oluyor.. halsizli
ğime, bitikliğime bakıyor da: 

- Yemin ederim ki sen bana 
ihanet ediyorsun! diye ter ter 
tepiniyor.. doğrusu bu bizim çek
tiğimiz teY sayfiye derdi değil, 
cehennem azabı .. 

JI. 
Evvelki gün yolum diiftü, 

Sir~eci nhtsmına gitmiş bulun
dum.. yam b&fllllda Uç genç, gü· 
zel ve taıe kadın da vardı .• ikide 
birde ellerini salbyarak, denize 
bakıp bakıp gülüyorlardı .. dikkat 
ettim, ta maktan tepeleme CfY& 
yüklü, koca bir ma\ na geliyordu. 
Kızlardan b:ri fıkır fıkır kaynadı: 

- Bayılınm, dedi.. annean
nem koca deniz ortasında kim
bilir neler yapmıştır? .. Hele gel
sin de, bir az takılalım .. 

Sarışın kadm dayanamadı: 
- Allah aşkına ilişme, Ka

miran. dedL ağzım aç.arsa, mut
laka rezil oluruz .. beyaz ipek fis
tanları. rüıııir vurdukça. da.J&a-

ru morlu bakışan, ihtiyar kadına 
bağırdı: 

- Anneanne, nasıl rahat 
geldin mi? 

Kadın bir türlü oyoaşamıyor, 
ıoğuk su içine sokulmuş gibi 
kaskatı duruyordu. Mavnacılar
dan biri hanımın dinden tuttu. 
Eşya denkleri llzerinden atlata at
lata rıhtıma l<adar getirdi. İhtiyar 
kadın Soluğu taş nhtımda alınca 
birdenbire eteklerini toplayarak 
çömeldi: 

- Oh rabbimin cilvelerine 
kurban olsunlar.. Gelene kadar 
adeta, hacı şerif yolunu tesbiblc
dim. Kaç defa dedim: Beni de
nize bindirmeyin... Dinlemezsiniz
niz ki.. Bu ihtiyar halimde takat 
kalır mı?.. Ohhhh, ammaaan!. .. 
Ayol sevabınıza bir bardak su 
bulun .. 

Kızlar etrafta gezinen seyyar 
suculardan birini çağırdılar. ihti
yar hanım tepesini avucile ka
payarak kanakana iki bardak 
su içti: 

- Hınzırlar sizi, bana ahret 
cezasını çektirdiniz... Üzerinize 
temizlik.. yestehledim de.. Hade
sim koyverildi ayol. İkindiyi de 
kaçırdım ... 

Kızlar katıla katıla gülüyor, 
ikide birde: 

lıibi anneanne, ilahi 
patlamal diye takılıyorlardı. İhti
yar kadın mavunacıya fena halde 
kıı.mış: 

- Ayol. bu ne biçim kaptan 
böyle.. Kalamıştan kalk, karşıya 
geç.. ne imiı o yol? .• Birde bak
bm ki, herif bizi Üsküdara gö
türüyor. Ayol, nereye dedim .. 
yolunu mu şaşırdın?. Dedim .• 
sen bilmezsin canım. Dedi. Akın
tıya karşı geleceğiz .. sen kanşma, 
dedi. Tövbe yarabbi töybe.. bu 
yaştan sonra akhma neler gel
medi.. bu çam devirmesi herif, 
eşyalarla birlikte beni de kaçırı
yor, dedim.. gülmeyin kızlar, 
ehhh.. dünya hali bu.. olmaz, 
olmaz!.. • İhtiyar l.ammefendi, efYaların 

tenis raketini unutmadınız değil 
mi? .• 

- Baksana oğlum.. o kuı 
kafesini kucağına al.. yavrucuğun 
denizden gözü karanr, hastalanır. 
Önüne baksana ayol.. denize dU. 
şeceksin. Hadi sen boğuldun .. 
kanaryamı da boğarsan, ahrette 
beş parmağım ensende kabr .• 
getir onu bana.. hah ... 

_._ Anneanne!.. Benim komo
dine bir şey oldu mu? .. 

- Aaa, ne olacakmış kıı.ım .• 
ben llstilne oturmuştum.. sıcaktan 
bile çatlamamıştır ••. 

- Valde hanum, ha ıen aya
ğınla basmişsun bu sepetin ba· 
şuna.. varsa bizde kabahat, o 
vakat ha bana didündü, dime
dündü, deme .• 

- A ayol kim basmış sırça 
takımının sepetine.. Eyvahlar ol
sun, canım Kütahya vazoları da 
rm gitti, kınlda? .• .. 

Eşyalar yavq yavaş nhhma 
dökülmüştü, Genç irisi bir uşakla 
hademe kılıklı bir adam, cadde
deki arabaya eşya taşıdıkça nhtım 
hamallan ıinirleniyor, kötn kötü 
homurdanıyorlardı. 

İhtiyar hanımendi, etrafım 
araran genç kadınlara dert yandı: 

- Tövbeler olsun bir daha, 
dedi. Sayfiye mi?.. Allah düt-. 
mamma yermesın.. 

- Sen de hep böyle ıöyJer
sin anneanne.. Yaz gelince yine 
aayfiyedeıin amma .. 

- A ayol.. Tu tu tu tu !.. 
Kim söylermiş öyle ? .. Gelecek 
sene Karşıyakaya bir adım atar
sam, adım yalancı çıksın !.. 

Ayol Musa peygamber böyle 
göç görmemiştir. Rabbim hava
lan da bir tuhaf eyledi.. Çoluk, 
çocuğa söz dinletmek kabil mi ?. 
ille de ille gazinoya gidelim, diye 
tutturuyorlar .. Masraf bir taraftan. 
soğuk alma, hastalanma bir ta
raftan .. Paplar da bu aene ls
tanbula ineceklermiş.. Elbette 

Bir Mahalle 
Adapazan belediyesi, nedenıe 

Hasırcılar mahallesi sokaklann
daki tenvirata hiç ehemmiyet 
vermiyor.. Bütün sokaklanmız 
geceleyin zifiri karanlık içinde 
kalıyor. Çoluk çocuk korkudan 
dışarı çıkamıyor.. Biz, bütün Ha
sırcılar mahallesi balkı, gaz lam
bası yakılmasına bile razıyıL 
Acaba belediye bizi bu dertten 
ne ıaman kurtaracak, soruyoruz.. 

Adapazar: Hasırcılar mal 'l 1 1ı i 
halkından Uzunçarşı tütün ı ... 1 ıı 

Ziya 

Patlak Bir lağam Kapab,a~ 
maz Mı? 

Karilerilerimizden biri, Ortn
köyde YenimahaJlede Üçyıldıı. 
ıokağında lağamı patlamış bir 
evden tikayet etmektedir. O 
civarda gün geçtikçe artan tifo 
bu lağam vasıtasile bir kat daha 
salgınlaşabilir. Belediyenin ve dı
ğer makamlann ıiddetle naıarı 
dikkatini celbederiz. 

r Cevaplarımız ] 
Davutpaşa iskelesinde ÇJtehamrun

larda Reşadiyeli Dehzat oğlu Melım('t 

Cavuıa : 
Her halde yanht bir mahke

meye müracaat ettiniz. Hemen 
yeni bir dava ikame ediniz. Yal
nız cürmün mllıuru zamana uğre
maması lçin biraz istical ediniı. 

Bakırköyünde merhum Niyazi Be
yin kardeşi Reıneli Osman Fehmi 
Beye: 

- Mevzubahsettiğiniı. yangın 
meseleaile aizin hiçbir alakanız 
yoktur. Kuzguncukta Resneli Qı;
man Bey başka bir zattir efendim. 

zahir.. O fettan oğlu nam alıp. 
nam aaldı.. EJilemin kUmesmc 
horozluk etmek ister •• 

- Anne anne ıus, duyacakJa r. 

- Ayol, ta Kalamııtan bur. -
ya kadar sustum.. badesim ko
yuverildi.. aeaim çıkmadı.. bir 
de buradaım susayım?.. a, biç 
dayanamam.. iki ortamdan ~at
larım .• 

- Eıyalann heps'ni top)adı
mz değil mi anneanne? ..• 

Elbette ya, elbette.. • Dizleriın•! 
ağn indi. Mutlaka yatağa düsL
rim konağı gördünlizmü?. Temiı
lemişler mi?. 

- Temizlemitler anne anne?. 
- Rabbimin her mevsimi gü-

zeldir amma, kıtına dayanamam.· 
pek 8"erim.. ille karb, hm.hı 

havalarda soba batında ke.tane 
pİfİrllluİne bayıhnm.. 

Bu ıırada çam devirm~si 

upk Jakiafb: 

- Eşyaları arabalara gotur
duk, hanımefendi.. biz gidek uıi? 

- Oldu mu?. birşey bırakma
dımz ya?.. Hadi gidin.. amıncı . 

Osman .. dikkat et, mukkayyet o. • 
eşyanın bir parçası kaybolur a, 

.. e 
aylığından keseri~.. ona gor 
gözünü dört aç .• haydi. 

İhtiyar Hanım efendi gururla 
öne doğru yürüdü: . 

- Haydin kızlar!. Yürüyiın .. 
ne derlerse desinler.. canım;<>"' 
mofile binmek istedi.. bura 811 

Fatihe ne tutar ki? .. 
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E_ylul 

Hu ~agfa 
Haftada j · Defa Neşro
lunur Ve liüf"n Dünya 
M:- '' ·uatını Sh-e Getirir. 

Dünya Matbuahnda Bu Sayfada j 

O R D O K L E R I
• M • Dünya Matbuahnda Çıkan 

G 1 Z Meraklı Hikaye, Y a:ıı Ve 
Makaleleri Bulacaksın1z. 

Hastalan Muayene Eden Makine 

Geçen hafta Almayada Nuremberg ıehrinde Nazilerin kon
gresi toplandı. Bu kongreye Almanyanın muhtelif taraflarından 
muhtelif yaşta bir milyon J<lıi geldi. Bir hafta sokaklar nümayişç.ilerle 
doldu. Bu nümayişlerde en ziyade dikkati celbedenler on sekiz yaıına 
kadar olan çocuklar oldu. Naziler alb ay içinde kendi tqkiJAtlanna 
3 Milyon çocuk kaydetmiılerdir. Bu çocuklann Nazi Uniformaaı ile 
Ye muntazam adımlarla sokaklardan geçiıi pek cazip bir manzara 
YGcude getirmiftir. 

Ölülerin UzuvlarınıCanlı· 

Hamburgta haatalan muayene eden makine. Mua
yene olacak kimıenin ytlzüne bir maske geçiriyorlar 
Bu maske }istik borularla muhtelif makinelere 
bağlıdır. Makine hastanın teneffnsünO aldığl oksijen •e karbon miktanm ölçerek, vücutta bir hıza olup 

olmadığım tespit etmektedir. 

He11eyl makineleştiren Al· 
manlar, hasta muayenesini de 
tamamen mihaniki bir hale sok
muılardır. Bir doktor muayene-• 
den sonra teşhiainde aldanabilir, 
fakat bu makinenin aldanm ... na 
imkln yoktur. 

Ciğerleriniz. sağlam mıdır, 

teneffilsllnüz muntazam mıdır 1 
f 

Nefes alıp verirken aldığınız ok-
sijen ve çıkardığınız karbon 
miktarı nedir? Sinirleriniz yorpn 
mudur ? ÇahJma kabiliyetiniz 
Yar ımdu? 

Bntlln bu suallerin •e bnnlara 
benzer daha birçok f(lphelerio 

Bu nelmde ıar41Gflnll• adam bt. tarlı 
t•wirl7or. Makaat 7-.- " it •alllHI• 

lıutaaın tueffBa •• elierl•riai 
mua7e11e etmektir. 

cevabım · veren bu makine Ham
burg'ta bir lıutanede kurulnn11-
tur. icat eden doktor Knippniı 
isminde biridir. lara Naklediyorlar , 

Ruayada, bbbl tetkikat ile 
•qıul, bir mütebusıs tıp ale
minde hayret ve heyecan uyan
dıracak yeni bir keşfinden bah
Hdiyor. Bu zat, ölülerin vücudun
dan bazı uzuvları alıp canlı bir 
adama ekleye bildiğini iddia 
etmektedir. 

1 

yi &)dürecek derecede kuvvetli 
zehir içen bir kadın Ozerinde 
tecrübe etmiştir. Kadımn böb
reklerini çık&rmlf ve bir ölllden 
aldığı b6brekleri kadımn vilcu
duna nakletmiştir. Nakledilen 
böbreğin kadının vücudunda mu
vaff akiyetle vazifesini gördüğ'U 
anJaplmışbr. 

Dünya Matbuatında Gördüklerimiz 

Bu mütehauıı, Harkofta kan 
nakli müessesesinde çalıtan dok
tor Voronidir. 

Doktor Voroni ötedenberi bir 
ricutte arhk vazife yapamıyacak 
hale gelen bir uzvu canlandırmak 
için __tetkikatla mqguldllr. 

Uç senelik tecrübeden 10nra 
doktor Voroni şunu bulmuştur. 
Ôlm6t bir kimaenin sağlam ka
lan uıuvlan başkalarının vtıcu--
dunda ayni •azifeyi a-örmiye 
devam edebilir. 

Bu ketfini a-eçende kırk lriıi-

Doktor Voroni üç aenelik 
tecrübe devresinde birçok muh· 
telif tekiller ftzerinde tetkikat 
yapmıtbr. 

Bu tecrllbelerden birinde bir 
k~peğe naklettiği bir ölü kape
gın böbrekleri iki sene munta
zaman çalıtllllfbr. 

Doktorun gayesi, ölll vilcut
Jarda sajlam olarak kalmış olan 
uzuvlan, canlı bir vücutta vazi
fesini ifaya devam ettirim g.ös
termektir wı buna muvaffak 

Joponların 
Miitlaiı Torpilleri 

Japonlar yeni harp ıilAblan 
icat ettiklerini ilin ediyorlar. 

Bu yeni sili~lardan biri pilot• 
lu torpillerdir. Şimdiye kadar 
gemilerin attığı torpiller mermi 
Jibi gider, gemiyi parçalardı. Ja· 
ponlann yapbğı torpillerin içinde 
bir nefer bulunacak ve küçllk bir 
pusla ile torpili istediği istikamete 
aevkedebilecektir. Bu yeni tor
pilin fenalığı, içindeki adamın ha
yabna feda ebnekmecburiyetinde 
oluıudur. 

* olmUJtur. Ugku•azlala 
'::1:-===-=======ıı:==ıı====-=:;:=ı=:::.-==ı-===ı-=---------=--=ııa: ç.,. Bulmuşlar 
ngilterede Deniz Hamamlarına Kızlar Yorgun, sinirli adamlar gece-

N 1 leri uyku uyuyamamaktan fikiyet 
ası ederler. Ba gibiler sinirleri pY-

Gid er ? :,. iliçJar almaia 1JMCbur 

Amerikd bir doktor uyb
amluğa karfi yeni bir çare hal-

muıtur. Buldup feY oda içinde 
deniz dalgalanm andına sesler 
fıkaran bir mnkinedir. Bu 
makine itlemete baıladıktan 
birkaç dakika ıonra uyku bub
nyor ve derin bir uyku baılıyor. 
Doktor tecrübesini hastahanede, 
uykusuzluktan maztarip hutalar 
ftzerinde yapmlf ve iyi netice 
almıtbr. 

MerJrameten 
Oilıı11u Ôldiirmüı 

Bordeau polisi, merhameten 
oğlunu 6ldllren bir anayı aramak
tadır. Bu kadın bir otel sahibi
dir. Hasta bir oj-Ju vardır. Ge
çen gün çocuk yatağında batın· 
dan bir kurtunla vurulmut olarak 
bulunmuıtur. 

Yatağının yanmda bir not ele 
ıeçmiftir. Bu not çocuj'un anam 
tarafından bıraklbnlfhr •• çocu
ğunun aabralnna tahammlll ede
mediği için ODU 61dnrmeyi tercib 
ettipıi bildirmektedir. 

Ameri lcanııı 
Y•nl Alıltilt 
Kaideleri 

Amerikada Ctımbur Reisi 
Ruıvelein başladı;. ikbaadl kal
kınma münuebetile, yeni ahlak 
kaideleri neşir Ye ilin edilmiftir. 
Yirminci aarm ahlik kaideleri 
fUD)archr: 

1 - Çalmıyacakaın, aahteJdr.. 
hk yapmıyacalwn, yahut param 
sizlemiyecekain. 

2 - Varidat menbalannı aalr
lamıyacabın. 

3 - Bütün aileni devlet lfle
rinde çalıfbrmıyacalwn. 

4 - Kendini her vakit mille
tin amiri değil, lıWnetç.iai uya
caksın. 

5 -Devle\ memuriyetlerinde 
birden fada vazife almıyacalr ... 

6 - Devlet paraaım, lseDdi 
paran pi kullanacalmn. 

7 - Memariyetinde •atan11uı 
hizmet et.iye çahf, unutma ki, 
aeni millet her yaJut ıeldiğin ,.,. 
ginderebilir. 

Dünyanın En Garip Ticareti 

Yukaradaki realm. lngilterede kızlann deniz hamamlarına nasıl 
~:iklerini gösterme.ktedir. Resim, b!r otobüsün k~tın~a denize 
~ k!zlan _ınaııo ile a-htfl'lnektedır. Kizlar elbise ııymıye IOzum 
•-... emıılerdır. 

Dünyamn en garip çiftliği 
filpbesiz burada resmini girdö
ğüııilz kelebek çiftliğidir. Bu 
çiftlik lngilterede Baksley kasa
basındadır. Burada her sene bin-
lerce kelebek yetiştirilir ve mek
teplere, müzelere, kolleksiyon 
meraklılanna satılır. 

Şimdi fenni tecrübeler ıçın 
çok kelebek kullanılmaktadır. Bu 
sayede çiftlik sahibi kendisi için 
hayli kazançlı bir it bulmut de
..ktir. 
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Hoş Geldiniz 1 
ft 

GÜL HANIM 
Haçlılar, Milcabltler, Fedailer Arasmda 

Doğan: Mesrure Beni Seviyor! 
Diye Düşündü 

Esrarkqler prilemekte ve 
ltlYaril• tanfmdaa pddetle takip 
edilmekte idiler. VaiJederi ber
iaattı. Atlan pek JOl'l'9 okluğa 
1Çia bçanuyoırlarda. Fedailer 
birer birer atlarma lzeriDcle 
biçiliyorld. Be..larm Wr im
mı, atlanma ilerinde bir .., 
ppamıyacaldarm ula,_ak 7e
re mmifler, .. bir cellll'etle 
döiüfmiifler, llmlfler, içlerindaı 
,.ınız birkaça air edilebilmifti. 
Masyafa diri d6aealer yalnız bir
kaç kişi idiler. 
. . . ' . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . 

Kurt hili yerde yatıyordu. 
Çok pçmedea Dopmn ona dot
ru cllodtiğünü aircll. Kalmandan 
kaa clamhyordu. Dopnm pa•nda 
lbt9 bqa çok maldefem, sizleri 

alev sibi yanaa bir aclam ıe&Jonla, 
GOi, ona görlr pmez yerinden 
açradı. O da emen atmdan inci 
•e ona doğra kOfbL Gll Hamm 
bu yabana adama lmcekla•11. 
ajlayonlu: 

- Haydar ee,t Haydar Beyi 
Sea mi imdadnmza yetqtin? Allah 

--- razı o-.. Gil Hamm lnçlmıyor, barıh-
1orda. Mewure hemen yetiferek 
Gllll yakaladı omm yere cllişme• 
.. ..... ftl'medi. 

Haydar Be1 GIJO. haline 

rana 11,.k ola birial aatuyor
a-. O tla ha ull bduıchr. 
Siz ele Haydar Bey, ba b9nm 
feclakArhJdana anJadıldea 80lll'a 

OD• • kadar ad, Hbdar 
aliceaap oWrt aalayacakmwd 

ffaycls B.: 
- o ....... efewhüz. -

•llWatlanclmr. Dedi " .... 
etti: 

- Gll H-m, kim lnlir, .a, 
beaia haklrmcla 11e1er dc51ae 
Diz. Çlakl .... birinde IİZi 

• MIZ!D bırakıp bçbm. o s... 
Peailen mel'ma ŞeJtama lra'aiM 
air olarak pdiktea aama aize 
yardım edemezdim. Ben aiaanm 
eline dlter dlpnu. mah•kbk ki 
beni boiularcb. Kaçtıp takdir
de 8İze prdm eclebilecejimi 
anlaclatua için o hain Hacıyı iğ· 
f ale çabttım, Ona birçok teyler 
ar•amda Haaeclama • kıymetli 
mİr• olan miceYMrierimİ ftal
ettim. 

Ha1dar Be, ........ takalı 
duru mlceYllederi p.tercli. Soa
ra cletam etti: 

yapdacakbr. Be. harp sahuınd• 
clolafbktaa n ~ anladık· 
taa aoara lile iltillak edeceiim. 
Sizi ...... k·-- _.... 
celder orada clialenec:ebiniı. 

Kmt Wr takenye a.-. 
Doju. GBl n llarure taldire
YUlara 1edeftiler. Bir mari 
.afıewıl ....,.. ctrafau aJ. 
ela. Hepli ele Kapridea pçe
relr Hamue tebriae pclilw, 
cloiıau ...... kalıeliDe altlrll
dller. 

Dilhan ile Reybaa da ._..,. 
ptirilmiflerdi. 

MEKTEP 1 LERI 

Mekteplilerin 
Suallerine 
Cevaplarım 

• 
Kadıköy Nemlizade eokak Madam 

Eater apartımaa, f Feridun Beye : 

Evrakınızı g&nderdiğiniz Dai· 
reJe bir teabbiitlli mektupla veya 
telgrafla miracaat ederek Yui-

eti bildiriDiz, mlabet mea8 bir 
~evap iateyiaiz. Olmadıp t•kdir
de nralnaızı pndeni.&er. Aka 
takdirde mektepieriD kaycL be 
panacaktır. 

Y• .... Ml•tlrlerln* DUn 6ile Üzeri Pireci•• ... ,.at 
Etiller, Bu ....... Ç•n•kkaleden Geçtller, 'imdi 

lst.nbul 8ulanndadır .. r 
( Bqtarafa ı inci Ayfacla ) Bqvekili M. Çaldaria Ye refabt-

11. Muti,.. ltal,.da lanadaki znat pazaıtui sini 
i8ti,.hat etmekte balandafa •bala 1Ut 10,30 Lm-aya plecek· 
Salcia Maniore Jllandm d&a ler Ye iki cl.t ..nletia baJl'akla
harebt etmiftir. Miluop Jidecek rile lllllenen l.tuyoacla BlllRkll 
ve ora.ı__ Oryant Ekspres ile ismet Pqa Hz. ve refikaları, Ha· 

._.. l'iM-e n lktuat Vekili R-ı. l.t.abaıa hareket edecektir. Hal'i- -~ı -~ 
ciJe Num M. Mahimoa Pazar Trabaa mebua Hu-, COmJm. 
..-. •'"'- mt 8,4S de Sirkeci riyet Halk Farkua U-r KltiW 
•- KtitalaJa ile.,_ Recep, Aabra 
iltuyonaada bulanacak .,. bir Vali ft Bale•,. D_:_ı U-....L-.!,. mlddet --1..:-.1- clialeadikt• ... n--. nllrKI 
~ -ekMr Vekaleti U...- katilli a.,1er 

re thydar.,.pya :seç~ .._ -:. ...t " Mlmt aalfıaıl• 3 < ta orawa nracak ola 8ape- -.m ~. ı- ft birlikte Alllra- tarafmclaa brp's 'C·Mer, .... 
raya .pleeektlr. mmika Yw .. MK ... ce-

Atina Gazetelerinin ~kibea miaafhW A-.. 
Neşriyab Palaata ihzar eclilea daireleriDde 

idinlaat ettikte. - w ld Pire, 9 (H.....ı) - AtiDa ,... 
zeteleri YUDaD ric•liniw .,.ı.atial clnlet eclwnl.n • n .. liJ ..... 
bili kaycllprt memmmiyetle 1e- ler ppalacaldlr. 
IAmlamakta n Tlrki~ ile Yuna- Yunanb Tacirler Ve 
niatan arumda akt · ecek olan 
yeni muahede nzerinde durmak- Sanayiciler Geliyor 
tadırlar. Ba muabeclenin en mi- AtiDa Ticaret oclua Yana-
bim eauı: .... tacirleri ile Sanayi " Jlk· 

- iki devletin badatlanm mi- 1ek ziraat erbaba için TDrki 
tebbDea liyuet etmeyi tuhblt bir ayahat tertip e•iftir. 1Y'.: 
a1tma a1ma1anc1ar ki. teclafil bir ..... tacir1eriD 20 Eylalde Tilr-
ittiiak demektir. ld1e,• plmek &zere bull'llkta 

Nasıl Karflhvaca.X..•? bulancluldan bildirilmektedir. 
~ · a- Gelecek tacir1eria '911• p-

Milafirlerimizi ilk olarak Ça- lan oldukJan ve bunlardan tebea 
aakblede iJd torpitomaz karp- kaclannm Yanan aanayil De met
ı.... TeJdrdat ~ldarmda da ıul zeYBttaa. cliier 140kacl.ruam 
han filomaz sellmt.mqtır. ticari firmalar b....,ı. ......... 

Burada yapılacak olan mera- armayedarlanlaa, dijerlerİlllD 
... gelince: • y'bek ..... ,. ziraatçl. 

IRanhul Vali n Belediye Re- maaliw " •lclerrWerclea .... 
isi Muhiddin, Hariciye Vekileti cajı tahmin ediliyor. 
lmaat kalem mldlrl Refik Amir, Ymumhlar t'Drldyede tlcaıl 
ild9ci daire birinci ..- mlldlrl •erbzlm ..-rek ........ 
CeW Osman, ve protokol tefi te..U.t yap11n1Mardr. 
muavini Münir lbrahim Beyler -=== 

SON POSTA balda: Uma ....,. peripnda. 
YOzll lekeler içinde idi. Fakat 
•lada ~ hediye 
ettiii •liceYh..U elbialer nrc:ll. 

- Bundan başka hiin Hacıya 
Dzeıimdeki b8t&n altınlara Yerdim. 
Hacı ha nitlere kanarak ellerimi 
çizdi. Ve eltmJan alıp uymağa 
lMtlNh. Ben ba fırsattan idifacle 
ederek ~erimi kalbine apla
dım ve kaçbm. Bu sabah on bin 
atlnaa batanda R ıehre ftrdam. 
Vuifem, laedefim aizi kurtarmaktı. 
Muvaffak olamadığım takdirde 
intikamın alacalrtun. Çiinkl 
eJ4iler, bu .uiyetinili an
lattılar, Bir .... ene&, telı
ria kalaWe WdiJea mıbafular 
cllrt kiP-i• iki at ........... 
re doğn tWclildermi haber ...
diler. Ve e~ hanlan 
takip ettiklerimi aalatfılw .. Derhal 
hareket ettim Ye kaprlyl seçtim. 
E.arkefleria aİIİ takip ettiklerini 
bili,..dum. ... ıerimi biliyor
..... latAk••nm Unat bul.... 
yoruz. 

fstaobuJ, Sultanabmet, 
oım wya Beye: 

motarle Haydarpap açıldsuıcla 
misafirleriaid bqllapcaW.. .. 

Nimet Ha- gamiye çıkarak Cllmhuriyet bllk6- lıtanbul 

BORSASI 
Haydar BeJ dil ılliltı Glll 

sellmladı. Sonra: 
- Allaha çok tüktlr, Prenses 

clecli, çllnldl dojrutına lateileni& 
artık •izi dOnya g6zile g&el>De
eejime inanmıyor.dam. 

Haydar Bey ukerleriae dh
cll Ye emretti: 

- O. 1ebek emire.ı ve Sultaa 
S.llhattin efendimizia laelllfİre 
mdes

0 ni aellmlayuuzf 
Bittin ukerler. ba u~lan 

peripn, yGzO g6d tozla. Jorııua. 
itbldn, fakat her fe1t1 raimea 
phane kadau, lobçlan. Ye miz
rakJanm kaldararak =e'*•lechlv. 

Kart ıerid• beial)onlu: 
- Bu edem, rmlı l tOccu • 

Hepimizi 11)'1dan " Mai llflran 
ad v Efwli, efeacl, • pptıjm 
fenalıktan dolaya utanmıyormunn ? 

Haydar Bey pi d6ndl. Ylz& 
lawwnfb. Cevap ftrdi: 

- Kart Be,1 Hatahti bilme
den acı tözler llyleme ı 

- Acı • ..,.,.,.... Faka 
bm ,.. eltim. e... içlrclifiıı 
.,,_.. NJ• lntib1111111 senden 

t 

alaca;.m. 
Gll Hanım mldahale etti Ye 

- Kort! dedi, 8"* ...ı 
Haydar Bey prçi beni 8fll'dı. 
Fakat ayai -dem, -... halhld
n•dar, dOtltumclar. Seaia ODU 

tekdir etmea ,....... Ona te

: 

tek)dir etmeliyiz. 
Kurt auata. 
Haydar Be,: 
- Gill Ha.., dedi, ıeçinli-

t pm macera,. Wlmi,omm. Fab 
ula1onm ld ........._ bea 
delil. ba J9iit ıı c'ıetle .. ... ... . ... 

Gll fL ceYllf nnlt 
-Fı 

Kurt ilive etti: 
- intikamı aonuu kadar var

dırmak mlimknndGr. Çnnkn biz 
aize Cebele tiden ıiz1i rollan 
~iz. 0 Z&IUB 9İZ ele 
Sinema hGtOa kalesini hllde 
yeksan edebilininiz. 

tlaydar Bey ceYap yerdh 
- Çok iyi ohır. ÇllnkO Sul

tan Salihaddin bu meran teyta· 
.. mabftc:lilmelini iller. Fakat 
Saim ....... claba .,.. 

iflate •ewa••· Aldıfna emir 
sizi kmWllllJll çalatmektan il>a-
;ettir. Sizi •wtaraMldijimı!iD ı&-• re şimdilik ithBk Mbuiflir. Y&z-
lerce fedaiyi keaip hiçmif bulu• 
myona. 

Sonra Sinan ile arkadaştan 
o gizli yollan, .... reçil· 
miyec:ek hale aet•mit .. 
caldardlr. Onan İ{İll bu iti, 
flmdilik barakabiüiz. Fakat b... 
daa böyle bepiaiz dikkat ediniz, 
Siaanın fedaileri. aizi adam 
adam takip edecekler, 8İzi biru 
birer öldiirmek ~in ellerinden 
her ıeleai yapac•klardar. Gkle• 
rimiz! cllrt 'IÇl"'Z, T ahbrevanlar 
pWi. Hepiniz de bmhn bini
-al Mlanma ilt' •• ,... 

Mektep idareleri ellen.deki 
talimatnamelere ı&re hareket 
etmek mecburiyetindedirler. Ba 
itibarla aize bir tahillt 7apa
mazlar. Vaziyeti Maarif Vekile
tiae bildiriniz. 

• 
E•k~k Ltaeai Mo.ht.rem S.,.: 
., lisedea dii- ...,. •k

letmek YUiJetle hir teheddll 
Japaa&Z. yeni hukuk bahteblııel. 
e..adald vuiyetiaiz • m orada 
ela o olacakts. 

aeti, Bapelôl P... Hz., Ha
na,_ Vekili namına beyw 
1ıGf amedl edeceklerdir. 

Hem knmadrl Haydarpap 
dalploram 6nliade demir atmada 
evvel fehri lelimlayacak ft bllİla 

Sel ;,. kıt'•- konan Wr ... 
buya ile mukabele eclkeektir., 

Kravuk demirledikten aonra 
milafirlerimiz motarle Haydarpap 
rıhtımına çıkacak Ye ukerl me
ruimle brplın•c•kla•dar. lliaa
firlerimize Haymr,... nbtn.Nla 
merkez lmmand•m, WIJet " 

lleld9"fl belediye reia maa-.ıeri ve latan-
--=-=========-===== bal emniyet mldlrll beyler tara

fmctan beyana laopmecll e"clile
cektir. 

" ~ . ._,,._,... ' 
\' u1Jerce Lul tik fılın 
arasmdan •~Çt1en 

VALNIZ EN B0Y0K 
Fil ... FJl 

9 J3 ıı net1J IOD model 
WESTERN EJ.EKTIÜK 
"9fi ...uina v t batı 

EN llAHAT 
KOLnna.All 

YENi TEZYiNAT 
~.ar bar çok yenilikler 

ve ıürpnzl,.rle 
14 EYLÜL 
PERŞEMBE 
AÇIUYORI 

ilk prormm : 

KAHiREDE AŞK 
GECELERi 

r U1&C& IÖlii Myik 
WA ltipeıfilmi. 
Mii•ı•ilMri : 

RENA Ti llOlı.ER • 
HF.NRI R~-

JORJ ~ 
ive olarak fl??ll 

(7111) 

Miu6rlerimf& Ha,...,,.._"da 
rumca •ufa ~idiniz" ibareaini 
tap yan Türk Y llDAll bayraldarile 
IÜtlli bir takızafer .atından ıe
çeeelderclir. • ..... nhbmcla 
ukeri mazıka tarafından Y mum 
milllm11111plmaalds. 

lllle .. lw+ =' nlnleıiaık ... 
...a treah6 wat 16,!0 da 
AUaıa,. allr-..cila• • rebl ........... 

M. Çalclaria eraber 
üelieee•?. 

y- il. QMa-
.................. snd •••= 

Hmid,. Namı il. Mdai-
... n nlilsnt, bd.11t Nmn 
11. P.-uotla zevceli Ye km, 
HariciJe Nezareti kalemi mı"
mlclirl M. Rosetti, Hariciye Ne-
zareti TDrk itleri ...... il. 
GafOI Ye refikua, ....... ,... 
m Yhbap Jmaclea we refikua, 
Ymwa meb'mlarmdaa ı.mn. 
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ITTIBAT ve TBBABBt 
- Her lınkkı mahfuzdur. - Nt1•ıl iold11 ? .. 

Oç~-~~"ii-ı(;;m ·N-;;~is 
Na•I r.,.tlı 1-

Ntml Ôltla? •• 
~======:=.zıya $akir<===================;========'=' 

Fedailerin Muhtacı Muavenet Evlit Ve 
Ailesinin ~aişetleri Temin Edilecektir 

Madde 51 - Fedai bir tube, 
heyeti idare tarafından tayin olu
nan mnddet zarfında vazifei fe
dakaraneyi icraya mecbur ol~ 
ğundan tavzif ettiği ferdi fedai
nin hareltib kraiyesini takip ede
ceği gibi muvazzaf olan fedai ıu
benin baeakib da heyeü idarenin 
nezareti albnda bulunacaktır. 

Madde 52 - Fedai tubcla, 
Heyeti Mukeziyenin malümab 
olmaluwn müstakillen icraata 
mezun olmayıp yalnız cra 
edecekleri fedaklrbk hakkın
dı aair ıuabab esasiye gibi 
heyeti merkeziyece teklifat Ye 

ihtaratta bulunabileceklerdir. 
Madde 53 - Fedai olan bir 

fert veya bir şubenin vazifesinde 
tekiaillü halinde lıeyeti hakimece 
verilecek karar, nihayet yirmi 
dört saat zarfında ve heyeti ida
rece tayin olunan vesaitle icra 
olunacaktır. 

Madde 55 - Hayabm tehli
keye ilka ile vazifei fedaklrane
aini ifa eden her fedainin, hem 
muhtacı iane olan evlat ve aile
ainiu maişeti temin edilecek, hem 
de tercümei bal ve icraatı vakıa
am muaaYYir olmak &zere bir 
kitap tahrir ve nqrolunarak namı 
ipka Ye tevkir edilecek ve arada 
mada, medfeni mübarekine gidi
lerek heyetçe aataldar irat Ye 

evsafı fedakiranesi yadO tizkir 
mrd:ile merasimi mahausai ihtira
miye icra JoJmacakbr. 

Usulü Muhakemat 
Madde 1 - Gerek cemiyete 

mensup bulunsun ve gerek ha
riçten olsun, bir phaın vücudü va
tanı, veya cemiyeti tehlikeye ilka 
edecek, veyahut icraab cemiyeti 
akim bırakacak veyahut maksadı 
cemiyete cnz'i " idilli halel " 
&arar iras eyleyecek bir hal vo 
hareketi vukuunda ve alelumum 
memurini doYlet tarafmdan(onwı
cu madde) de mlbıderiç işkence, 

zulOm ve gadirlerin irtiklbı ha
linde vaki olacak ihbar ve teklif 
laerine emrimuhakeme, heyeti
merkeziyelerce icra olunur. Heyeti 
merkeziyeler, tahkikab •mika ve 
tetkikab adilane icraaile ceaniye
tia meufilni kendi adaleti Yicda
a' ye aile mezcederek maznunu 
aleyhin milcrimiyet Ye mahkimi
yetine veya beraat Ye ademi 
9ae&liyetine ittifak veya eberi
Jetİ ira ile karar ftrİr. 

Madde 2 - Eier iddia olu

- fiil, kabahat •ey• cünha de
recesinde bir driim ise, heyeti 
-...kuiye hükmi ita ile beraber, 
!.emen mevkü icraya Y&Zeder. Ve 
tier mllddeabih cinayet derece-
8İnde iae, heyeti merkeıiyeee 
•nkam sudunınu mllteakip tan
zim olunacak ilim, merkÜi umu
.U,e ita Ye inal olunarak lıeyeti 
IDezkfırece tetkikat icrasından 
eonra tasdik veya nakzolunur. 
Taadik olunduğu takdirde, emri 
teıdizi, heyeti merkeziyeye hava
le edil&r. Nakzı baJinde, yeniden 
icrayı muhakemeai zımmmda be
Jeti merkeziyeye iade eder. Şu 
kadarki ltnkmı Yakin tehiri le
~ 9enafil cemiyeti laaleldar 

1 

edecek mahiyeti haiz olduğuna 
heyeti merkeziyece kanaah kl
mDe hami olduğu takdirde, kif
fe.i mea'uJiyeti maddiye ve ma
neyjye, kendilerine ait olmak 
lzere hlkml mezk6nı merkezi 
umuminin tasdikine iktiran et
meksizin icra edebilirler. 

Madde 3 - Heyeti hakime, 
muhakemeyi ve biikmD, mamunu 
aleyhin gıyabında icra ve ita 
eder. Ancak, lilzumu fevkaJAde 
huıl olduğu ve imkin müsait 
bahmcluğu takdirde, mamunu 
aleyh bizzat celp Te iaticvap dahi 
oluna büiyor. 

Madde 5 - Kabahat ve clln
ba derecesinde heyeti merkeziye 
den aadır olan hiikümler ile cina· 
yet derecesinde sadır olup mer
kezi umumi heyetince tudik 
olunan hüldimlerin süratle ve her 
ne suretle oluna olsun, ve hatta 
mahktimu aleyh diyarı baideye 
firar etmif bulunsan; behemehal 
infazına, heyeti merkeziyler mec
burdurlar. 

Mücazat 
Madde 6 - Cemiyet Yey• 

elrach aleyhinde irtikip olanan 
ceraim, llç derece olup birincisi 
( kabah ~ • . ) ikinciai (c&nlaa) lçln-
clsl dt nayet ) dir. 

( Kau11hat) in cezası: - Tev
bih ve tekdirdir. 

( Clnha ) nan cezası:- Cezayı 
nakdidir. Miktan yanm liradan 
elli liraya kadar olup fiilin fid
detine Ye mahldimun hasal ede
ceği tesiri maddiye göre hDkmo
lunur. 

(Cinayet )in cezaaı:-idamdır. 
MaddelO-( Cinayet cllrmD ) ... 

Evveli. aeraırı cemiyeti veya 
efrattan birinin Teya birkaçının 
İIİmlerİDİ, gerek suiniyetle ve 
gerek vehim ve korku aebebile 
bülriımete ifıa veya ihbar eyle
mek. Saniyen, vDcudü cemi
yeti tehlikeye veya mabadı 
cemiyeti akamete ilka Ye duçar 
ecleceJs eeJlerf, U.anetcm icra 

J 
etmek. Salisen, bu.Wn maksadı 
cemiyet uğrunda icrua cemiyet 
nizamnamesi dairesinde merc.ün-
den kendisine tebliğ olunan ve-• 
zailin icrumdan bilhebebi mak-
bul imtina edilmek. Rabian, her 

ııt 
ne kaat ve oıyetle olursa olsun, 
dahili cemiyet olmayan bir veya 
birkaç ıahsın .Ocut Ye efradı 
cemiyeti ketif makaadile takibab 
hafiyye ve celiyyede bulunarak, 

(Arkam YU) 

=:RADYO_-
' O E ylOI Pazar 

l.tanbul - 18 Gramofon: Plak 
ne9riyab, 19 alaturka saz. ( Müşerref 
H., ~.,aik B. ve arkadaoJan ), 20 Bel
ki& H., 20.30 umburi Hcfik B. ve ar
kadaolan, 2UJO gramofon: Pıalr neş
riyatı, 22 Anadolu •.)ansı, bona ba~
ri, Eaat eyarı. 

Var9ova - 19 Gramofon, 21 or
kestra, 22 Lembergden nakil. 

Pe9te - 18,20 Çigan orkeatruı, 
21 oen gf'ce. 

Palermo - 21 llab.-r ve gramo
fon, 21.05 ıenfoni. 

MG.nila - 20 Üç perdelik 2 bir 
halk temsili1 21 05 akşam konseri. 

Viyana - 18,15 Şen musiki, 20.15 
ıpor haberleri1 20.30 Katoliklerin mü
aamereJeri, 21.W Katolik kilieeeinden 
nakil 

Praı - 20.45 Karmen o eraaı .. 
.Blkrq - 20,20 l:>anıı havılan, 

21.20 orkeetra. 

11 EylOI Pazartesi 
V UfOY8 - }9,85 'Şarkı, 2Q 40 .eCJe-

biyat bahisleri, 22.20 Die Koo~qa 
opereti. 

Peıte - 20 Macar haJk oarkıları, 
21 küçük hikayeler, 21.80 konaer, 
24 20 cazbant 

Palarmo - !l Haber ve gramo
foa, 21.06 ealon orkeetrae.. 

MGnih - 20 Toaka opeıuı. 
Viyana - 19 .. Vatanın mudafaaaı 

uğruoda,, ismi ..lbnda Avuaturyahlar 
Tü•k muhasıuasından kurtulduklan 
güntin 2fJO ci yıldönümünii teli& edi-
yorlar. Umumi meydanlarda ve kili
ıelerde bayram yapıyorlor. Katolikle· 
rin bu müna.eebetsizliklerini dinlemek 
ietemeuenis bu geee Viyana utuyo
nunu açmayınız. 

'Praı - 20.50 Piyano .koueri. 
BClkret - !0.00 Gramofoa D. ..

ki, il...- ... ...._ 

Osküdar Dün Bir Facia Atlattı 
------- -- -

17 Ev Yandı, Bir Adam 
Kalp Sektesinden Öldü 

---- - -
f B•ftarah 1 inci aayfada , 

RUzg6r Var 
itfaiye ilk tertibab ala dursun 

kuvvetli bir poyraz ateşin alev
lerini dakJtıyor ve yangın teh
ditkar bir vaziyet alıyordu. Ate
ıin bntün mahalleyi sarmasından 
korkuluyordu. Nitekim öyle oldu. 
Ateı az bir zamanda Sıdıka Ha
nımın yanındaki Fen Fakültesi 
Muhasebecisi Hulüsi Beyin evini 
de sarmıya başladı. Bu esnada 
Kadıköy ltf aiye grupu da yetişmiş 
bulunuyordu. Fakat rüzgarın şid
deti bütnn gayretleri boşa çıka
nyordu. 

Açıktnrbe sokağından başbyan 
ateş IAir'atle Davutoğlu sokağına 
atladı ve Doğancılara doğru teh
likeli bir -vaziyet aldı. 

BUtUn OskUdar Korku içinde 
Rlb.girm kuvvetli ve devamb 

bir surette esişi bütün Üsküdar 
ve civannı yanmak tehlikesine 
maruz bulunduruyordu. Derhal 
hadisenin ehemmiyeti alakadar
lara bildirildi. Ve lstanbul 
itfaiye grupu istendi. İstanbul 
itfaiyesi de derhal Şirketihayri
yenin araba vapuriJe Beşikta.ştan 
Oaküdara geçirildi. 

Yangın Oçe Ayr1byor 
Bütün emekler boşa gidiyordu. 

Yangın arbk üç kola ayrılmıştı. 
Birisi Doğancılar istikametine 
doğru, diğeri Açıktürbe sokağı 
boyunca. üçüncü kol da Davut
oğlu cihetini takiben ilerliyordu. 

İtfaiye bütün gayretile çalışı
yor, evlerin mahzenlerinden, aar-
mçlanndan su tedarikice uğratı
yordu. 

Bir saat sonra Açıktürbe so-
kağından atağı doğru ilerlemek 
istidadım gösteren ateş doktor 
Ahmet Şe-vki Beyin evini de kıe
men yakbktan sonra yangının bir 
kolu aöndlirülebildi. 

Salacak Yanıyor 
Bu sırada itfaiyeye yeni bir 

haber verildi ve: 
- Salacak yamyor! 
Denildi. Derhal harekete geçen 

bir grup sftr'atle Salacak cadde
sine indi. Filhakika rüzginn 
tesirile, sıçnyan kıvılcımlar Sinan 
paşa mahallesindeki, Salacak 
caddesinde bakkal S6Jeyman 
Efendinin evini de tutuşturmuştu. 

itfaiye büyük bir gayret gös
tererek bir dördüncü kolun türe
mesine meydan verilmedi. Kısmen 
saçağı saran alevler hemen sön
diirüldit. 

Tehlike Azahyor 
Saat 6 buçuğa doğ'nı ateş bi

ru hafifledi. Doğancılar istika
metinde ilerlİ) en yangın kolunun 
öniinü almak kabil oldu. 

Bu suretle Üskiidann Haydar 
paşaya kadar yanmuı teblikeai 
bertaraf edilmiş oluyordu. 

iki Buçuk Saat Alevler içinde 
Yangın alevli ve had bir ıe

kilde iki buçuk saat devam etti. 
Ondan aonra kuvvet ni yavaı 
yavaş kaybetti ve saat sekiz 
buçuğa doğru tamamiJe söndü. 

Kimlerin Evleri Yandı? 
Yangında 3 mahallede 15 ev 

lamamlft, 2 evlel b"r barakada 
kısmen yandı. Yanan evler şun-

ı 
met Feyzi, ttzaa R.ıa, mütekait Ha 
frı Mahmut, Binbaşı Zeki, hamamcı 
Hakkı, doktor Ahmet, Hapishane 
Miidürii Tahsin ve Hikmet Beyler 
ile Leman, Cavide, A7.iı Hanım -
larm evleridir. Bunlardan ilk üç 
ikişer üçer bölükten ibaret büyı. 
evlerdir. Her biri 14-20 ocJaJıo 
ve içlerinde dörder aile otuı -
maktadır. 

Bir Mucize MI ? 
Yangın ~dürme işlerile y -

kından alakadar bir zat dünl ı 
facia hakkında diyordu ki : 

- Doğrusu Üsküdarlılara ' 
civarda oturanlara b~ük geçm~ 
olsım. Bu şerait dairesinde, yan-
gının mühlik ve feci bir ıekil 
almayışı doğrusu büyük bir muci-
zedir. Bugünlrii rkgir Üsküdann 
en mütbi~ ve eo korkunç poy
razıdır. 

Bir Polia iki itfaiye Nete ·I 
Yaratandı 

Y angmda baa kazalar da 
oldu. Yanan evlerin birisinde 
kaldığı söylenilen bir çocuğu llur
tanmya çalışan Ayazma mevkii 
mürettebatından fedakar polis 
Şaban Efendi Balkondan düşerek 
beli çıktı. iki İtfaiye neferide ha
fif ~urette yaralancWu. 
Kalp Sektesinden ÖIUm 

Doğancılarda evi yar.an ha
pishane müdürü Baha Beyin pe-
deri mfitekait Tahsin Bey yaD
gın telif ve heyecana arasında 
kalp sektesinden vefat etti. 

TecennUn Eden Var Mı? 
Y angımn de.ama aU"asmda 

ortaya bir pyia çıktı: Yangında 
üç evi yanan ve kansile çocuk· 
lanna kaybeden bir zat tecennDn 
etti! 

Denildi. F aut bu tayia 
benü:ı teabit edilememiştir. 

Florlnallnm Eaerlerl 
Y angm yeri1 bilhassa ilkönee 

çok korkunç ve acıklı bir '1aD• 
zara gösteriyordu. Yangının ani 
çıkışı, civanndald evlerde otu
ranları fevkallde bir telaşa dü-
türmüş. acıkla Ye canhıraş fer-
yatlar ortahğa kaplam1ıtı. . 

Yangın Jel'İDde ralorinah Na
zım Beyle karplaflun. srrbnda 
entari ve hırka varda, Nazım B. 
töyle dert yanıyordu: 

- Alevlerin ara1mdan geçe-
rek kapıdan farlachk. Kızımı 
içeride kaldı, zannetpıiftim. 

Fakat u enel prada gir
düm de içime au aerpildi. Hiçbir 
ıeye yanmıyorum bu kadar sene
lik gayretimin mah.all olan eser
lerim gitti. 30 çnal Yaikam •• 
eserim yandı. 

Tahlllk8t 
Zabıta tahkikata ehemmiyetle 

devam ediyo.. Yanaımn Sıdıka 
Hanımın daireaindea ve sıçnyan 
ateşten çıkbjJ esas itibarile tea
bit edilmiftü'. Muallim Sıdıka 
Hanım henib neı.aret altında bu-
)ulll yor. 

Zarar ve z.ıyanm yüz bin li
radan çok fada olduğu tahmin 
ed lmektedir. 
• • =--- ım __ x - z& -r 
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Kara · Cehe1_1nem 
Her Hakkf Mallluıdur 

~--. Z. Ş. Tefrika No. 18 ~-

Çocuk Nerede F ato? 
Ne olur ne olmaz diye Despinaya verdim 

bizi bekliyor 1 
~~--------

Tahta kapağı açarak baktı. Evle
rinin yanında, kıpkızıl bir alev 
sütunu yükseliyor; etrafa korkunç 
kıvılcımlar saçıyordu. Kendi otur
dukları evin arkasındaki bllylik 
ve köhne ahşap bina, tutuımuı, 
cayır cayır yanıyordu. 

Doğan, öfke ile dişlerini aıkb: 
- Hay Allah .. Bu gece, ye

rin göğlln belalan ilsttmılb:e 
yağıyor. 

Diye homurdandı. 
Şimdi ne yapacaktı? •. Bu yan• 

gmm, kendilerini evden çıkarmak 
ve dışarda kolayca yakalamak 
için tertip edilmit bir plAn olma· 
aa ihtimali vardı. Fakat, bir pu
suya düşmemek için evden çık· 
masalar, çatır ~tır yanacaklar· 
dı .. Fato, korko•undan büsbiltün 
taşırmış; oğlunu sımsıkı kucak
lamıştı. Doğanın 6nilnde boynunu 
bükliyor: 

- Kaçalım, Doğan.. Allah 
aşkına kaçalım. 

Diye yalvanyordu. 
Sesler, gittikçe korkunç bir 

bir hal alıyor: 

- Yanıyoruz. 
Feryatları her tarafta arb· 

yordu. Doğan, odanın ortasında, 
bütün asabı yay gibi gerilmiş bir 
halde dimdik duruyor.. Diılerini 

ve yumruklarmı sıkarak: 
- Kaçalım.. Fakat nereye 

~delim? 
Diye d~ünüyordu.. Bu cana· 

da, kapı ıiddetle calınmıya bat· 
Jamışta. Karmakanıık erkek ve 
kadın sesleri: 

- Y anıyorıunuz, komtu •• Ya
nıyorsun uz. 

Diye bağrıyurlardı. 
F ato, birdenbire Doğanın ko

lundan yakaladı: 
- Doğan 1.. Onun sesini iti

tiyorum.. Bu kadın, bana çok 
dost görünüyor.. Belki bize bir 
iyilikte bulunur. Açalım.. Yana
cağız burada .. 

Diye yalvardı. 
Doğan sordu : 
- O kadın kim, F ato ? .. 
- Hani canım.. Bana sık ıık 

gelen şu boliçacı kadın yok mu?. 
Despina. 

Vaziyet, Doğana da biraz 
emniyet vermişti. Dütünüyor ; bu 
kadar kalabalıkta, ne padişahın 
ve ne de Kara Cehennemin ken· 
dilerine bir fenalık yapamıya-
caklanna hükmediyordu. Bu 
adam, ne de ·olsa bir 
padiphtı. Haysiyet ve prefinl 
gözetmesi lizımgelirdi. Hem. 
onun yamna sadece Kara Cehen-
nemi alarak gelmesine balabna. 
bu meselenin dallandınlma11nı 
iıtemediii anlqıhyordu ... Maama· 
fih Doğan, ihtiyath davranmak 
istedi. Y atağanını beline sok
makla beraber, sofada, bir k~ 
ye fırlattığı Kara Cehennemin 
lohcuu da eline aldı. Sokak ka
pısını açarak etrafa bakb. Kapı
nı o önlinde, erkek kadan, birkaç 
kiti vardı. Bunlann arasında bu
lunaıı Despina, büyük bir telq 
ıösteriyor: 

- Ne duruyorsunuz ayol.. 
ateş, şimdi sizin evi de saracak. 

Diye baykınyor.. 6tekiler de 
bu yaygaraya iştirak ediyordu. 

Dotana hll4 em~iy~ ..... 

miıti. Hiç olmazsa. ıokak bai 
lanna kadar her tarafı kontrol 
etmek istedi. 

- Despina kadınf .. içeri gir 
de, F atonun yanında bulun. Ben, 
ıimdi gelirim. 

Dedi. Kalabalığa aüratle giz 
gezdire gezdire ilerledi. 

Civar mahallelerden koşa ko
t• gelen halk, ıittikçe çoğalı· 
yor.. izdiham arttıkça artıyordu. 

Doian, sokaktan sokağa koıu· 
yor; ayn ayn herkesin yiiztine 
bakıyor.. Fato ile çocuiunu ka
çumak için emniyetli bir yol 
an yordu. 

Meydanda, ne Padişah ve ne 
de Kara Cehenneme benziyen ve 
yahut, onlar tarafından gönderi
len 1Upheli hiç kimse görünmi
yordu. Herkes yangınia meşgul 
oluyor .. gücU yetenler, kovalarla su 
taşıyorlardı... Yan tarafta nisbe
ten tenha bir sokak vardıki: 
Buradan doğruca Tophaneye ini
liyordu. Doğan, Fato ile çocu
ğunu bu sokaktan kaçırmak için 
eve koştu. F ato en lizımlı eşya
larını topluyordu. Doğan: 

- Haydi, Fato .. bırak onlan 
al çocuğu çakalım. 

Dedi. Ve etrafa göz gezdirdi. 
Fakat çocuğunu göremedi. 

- Çocuk nerede? F ato. 
Di9e sordu. Fato müsterih bir 

sesle: 
- Ne olur, ne olmaz diye, 

Despinaya verdim. Evin arka 
bahçesinde bizi bekliyor. 

Cevabını verdi. Bunu söyler
ken de büyücek bir bohçayı sım
sıkı düğümledi. 

- Bunu sen al, Doğan.. ço
cuğu da ben alının. 

Dedi. Bü~k ve siyah bir 
örtüye bürünerek kapıya doğru 
yürüdü... Bu esnada yanan evin 
çatısı bliyük bir gllrültü ile çök
müş.. etrafa kıvılcımlar saçan 
müthiş bir alev sutunu yüksel
mişti. Doğan, telaş etti: 

- Fato, çabuk. .. 
Kapanın önüne çıktılar, kızıl 

alevlerle aydınlanan, arka bah
çeye koştular. 

- Despinal.. • 
Diye bağırdılar •.. Despina yok-

tu. Ve arka bahçeye de bir alev 
dalgası hücum ediyordu... Do
ğanla Fato, çıldırdılar. Seslerinin 
bütün kuvvetile: 

- Despinaf.. 
- Despinal.. 
Diye haykırdılar.. artık her 

tehlikeyi göze aldırarak balkın 
arasına abldalar. Onu her yerde 
aradılar. Önlerine ıelene sordu. 
lar. Lakin: " 

- Görmedik!., 
den başka, hiçbir cevap ala .. 

madılar. 

İkinci Mahmut, karanhkta 
ayağına taılar takılarak öfke ile 
Boıazkesen yokutunu inerken, 
Kara Cehenneme talimat vermiı: 

- Bu ıece, burada kıtlada 
yat, Yarın sabah yanına otuz, 
kırk kiti al. Guy a, içerde asker 
kaçağı varmıf gibi evi kufAt. 
Onu behemehal yakala... Fakat 
ıunu unutma ki, onu sat İ•te
rim. Çtınkli onunla, bizzat 
bea t.e.p -preeejim. 
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SON POST4 

Çok 
Konuşmaktan 

Erkekle kadın iskeletlerini 

nasıl ayırt edersiniz 1 

- Çenelerinden... Kadınların
ki fazla aşınmış olur .. 

,, ............... --~ 
Deniz Yolları İşletmesi 

ACENTALARI : 
Karaköy • Köprübaşı Tel. 42862 

Sirkeci Mühürdar zade han 
Teldoıı : 22740 

KARADENİZ 
2.inci arahk postası 

GÜLCEMAL 
vapuru 10 EylUI Pazar saat 
18 de Galata rıhtımından kal
kacak, Zonguldak, lnebolu, 
Ayancık, Samsun, Fatsa, Gi
reıon, Tirebolu, G6rele ve 
Trabzon'a uğrayarak Rizeye 

gidecek ve DÖNÜŞTE ayni 
iskelelere ilaveten Of, Polat· 
hane ve Ordu'ya da uğrayacak 
yalnız Zonguldağa uğramıya· 
cakbr. 114732,, 

Mersin aralık postası 

ANAFARTA 
vapuru tO Eylül Pazar saat 10 da 
idare nhtımından kalkar. Ta
ıucu, Anamur, Kuşadası ve 
Gelibolu'ya yalnız dönüşte uğ-

"4733 rar. ,, 

Ayvalık slr'at postası 

MERSiN 
vapuru 10 Eyliıl Pazar saat 17de 
idare rıhtımından kalkacak ve 
Çanakkale, Edremit, Ayvalık ve 
Dikiliye uğrayarak izmir' e gi
decek ve dönllşte ayni iskele
lere uirayacaktır. "4731,, 

KARADENiZ 
1.inci Arahk postası 

ANKARA 
•apuru 12 Eylil Sah glln6 ta· 

at 18 de Galata nbtımından 
kalkacak Zonguldak, lnebolu, 
Sinop, Samsun, Ünye, Ordu, 
Gireaon, Vakfıkebir, Trabzon 
ve Rize'y• jidecek d&nilfte 
bu iskelelere iliveten Sürme
ne 'ye de uğrayacaktır. "4751,, 

1.inci lzmir sür'at va 
lskanderiye postası 

IZMIR 
vapuru 12 Eylül Sah gibail Ga
lata nhbmından lzmir, Pire, 
.lakenderiye'ye kalkar." 4750 11 

E,ıı.t 11 

Spor Hareketleri 

Güreş Seçme Müsaba
kalarının Neticeleri 

-
ltalyan takımı ile yapılacak 

müsabakalar için 5, 6, 7 eyliıl 

933 günler i yapılan gilrct seçme 
mllsabakalanmn neticeleri. 

Bu müsabakalara Eskişehir 
mıntakasının 4 ıampiyonu da 
İftirak etmiftir. Bu takım tahmin 
edildiğinden daha kuvvetli oldu· 
iunu filen ispat etmiıtir. 

Seçme Neticeleri 
Filiz siklet S6 kilo: 1 - Mestan 

Bey Eskiıebir, 2 - Servet Bey 
lltanbul, 3 - Kenan Bey lstanbul. 

En hafif siklet 61 kilo : 1 - Ö
mer B. lstanbul, 2 - Mehmet Ali 
B. lıtanbu), 3 - Kimil B. lstanbul. 

Hafif siklet 66 kilo: 1- İsmail 
8. l.tanbul, 2 - Bedri B. lstanbul, 
3 - izzet 8. Eskişehir. 

1 
Yan orta siklet 72 kilo : 1 • 

Celil B. latanbuJ, 2 - Ahmet B. 
İstanbul, 3 - Muzaffer B. latanbul. 

Bu sıklete iştirak eden Eskite· 
bir mıntakuından Muzaffer Be7 
rakiplerinin toleranaı 73 kilo gel
melerine mukabil ancak 68/5 kilo 
geldiğinden kazanmak ihtimali 
pek az idi. Muzaffer 8. 66 kiloyaı 
inebildiii takdirde cidden kor
kulu bir rakip olacaktır. Eskite
hirliler ıayamtakdirdirler. 

Orta Sıklet 79 Kilo 
Bu sınıfta fstanbuldan Ahmet 

Bey rakipsiz blmıtbr. Geçen Ma
car mil aabakalannda muvaffakıyet 
ıösteren Ahmet Beyin bu aefeı 
de muvaffak olması kuVTetle mub
temeldir. 

·Emlik ve Eytam Bankası llinları 
Emlik ve Eytam Bankası stanbul 

Şubesinden : 

Kiralık Daire Dükkan ve Bostanlar 
ve Voliler 

Esas No. Mevki ve Nevi 
1/3 Teşvikiyede Hamamcı Emin Ef, sokağında Teşvi

kiye apartımanında 3 No. lı daire 

Teminat 
24 

116 Teşvikiyede Hamacı Emin Ef. sokağında Teıvikiye 
apartımanında S No. b daire. 

24 

1/1 Teıvikiyede Hamacı Emin Ef. sokağında Tetvikiye 20 
apartımanında 1 No. lı daire. 

460 Mercanda muhterik Erkanı Harbiye Dairesi Met
balini teşkil eden dükkan. 

ıo 

8 
3S 

463/1 

Beyoğlu Y eniçartı 2 No. h dükkin. 
Tophane kııla albnda 4 No. h dtikkln. 

20 
10 
6 Yenikapı Sandıkbumunda 12 No. b kayıkhane Ye 

çektirme mahalli. 
32712 BUyOkada Dil mesiresinde baraka. s 

s 288 Unkapanında Yavuz Erıinan mahallesinde Otluk 
sokağında 13 No. lı dükkin. 

252/6 Tokat Çihliği müştemilatından S dönüm Bahçe 5 
12 78 Kandillide Kız lise i arkasında tahminen 200 dönüm 

arazi. • 
197 Nişantaşında Meşrutiyet mahallesinde Çiftlik ao· 1 

kağında 10 No. lı bostan. 
255 Teşvikiyede Kiğıthane caddesinde 57 No.lı bostan. 15 
343 Burgazadasında Halik volisi. 1:1 
344 ,, Manasbr volisi 5 
406 ,, Dam volisi 12 

Balada muharrer emlakten bostanlarla voliler üçer sene ve 
diğerleri birer sene mliddetle bilmüzayede icar edileceğinden talip 
lerin ihaleye müsadif 14/9/933 Perıembe günü saat on albda 
Şubemize müracaatları. (201] 

Teşviki Sanayi 
Hanımlar Biçki ve Dikiş Mektebi 

Senelik sergisi umuma açıktır. Talebe kaydına balaınmıftır. 
Telefon : 22994 

letanbul 4 Uncu icra memur- 1 
ıutuntlanı Yeminli erbabı vukuf ta· 
rafından tamamına bin ilciyüz yetmif 
yedi lira kıymet takdir edilen Karagüm· 
rikte Mliktetepiakenderbe1 mah.Ueıi· 
Din Kabakulak eokağında eski 87 yelli 
83 numaralı mu bahçe hane ile yüt 
atmıt lira kıymet takdir edilen aynı 
mahalle Ye tokakta eıki 86 numaralı 
arıuım tamamJ•n Ye yine tamamına 
iki yilz otuz lira kıymet takdir edilen 
aynı mahalle ve Akıeki sokağında 38 
numaralı kuyulu areanın on altJda on 
bir ıu.aeıi Hüaeyin efendinin Nuri beye 
olan borcundan dolayı a91k arttırma ile 
•tışa vazedilmiı olup 16-9-988 tari~in· 
de ıutname1i divanhaneye talik edıle· 
rek 21•10-933 tarihine müıwlif cumar· 
teıi günü saat 14 den 16. Y•. kadar la
tanbul [4] inci icra daıresınde açık 
arttırma ıuretile ıatılacaktır. Arttırma-
lara ittirak için kıymeti muhammenenin 
% 7 ıs niabetinde teminat akçeli alıoır 
mU~rakim vergi, belediye, vakıf icare· 
teri müşteriye aittir. Arttırma bedeli 
muhammen kıymetlerinin yüıdel yet· 
mit beşini bulduğu takdirde ihaleıi 
yapılacaktır. 

Abi halde en eon artıranın taah· 
hlidti baki kalmak there artırma lfi 
ıün daha temdit edilerek 6-11·983 ta· 

Yeni Neırııaı 

MUlkiya Mecmuası 
Her ay muntazaman intitar edea 

" Mülkiye ,, mecmuuının 29 uncu ... 
yun çıkmışbr. Bu nüshuında MU1tafa 
Şelcip Beyin mu..habeıi ile içtimaiyat 
kıımında: " Tecrübi ıoıyoloji ,, , '' Io
timai hidieelerin biyolojik izahı ,, Ye 
ıair ilmi yazılar vardır. 

rihine müaadif pazar gilnU ayni saatta 
tekrar edilerek artırma bedeli muham
men lnymederin yüzde yetmit betini 
tutmaz iee satış geri bırakılacaktır. 

2004: numaralı icra kanunwıun 126 oi 
maddesine tevfikan ipotek aahibi ala· 
caklılar ile diğer alilı:adarlann ve ir-
tifak hakkJ eahiplerlnin işbu gayri 
menkuller üzerindeki haklannı n hu· 
ıusile faiz ve muarife dair olan iddi• 
alarını euakı müebitelerile 20 gün 
içinde icra dairesine bildirmeleri li-
zımdır. Akli bald• haklan tapu ıicil
lerile sabit olmadıkça eatıt bedelinin 
paylaşmasından hariç kalırlar. Alati: 
darların işbu maddeı kanuniye ah 
mına göre hareket etmeleri ve da~• 
fazla mahimat almak iıteyenlen• 
933-1536 doaya 1aumaiuile memuı\r!: 
timiH miiracutlan ilan olunur. (71911 
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Hayriye Liseleri 
Telmail muflan meYCat reami maacleleti laaiz tam eleneli &.edir. ilk 1m1flardan itibaren ecnebi 
liwu mecbarfclir. Fnnaua, Almaca •e lmilizce kuralan •ardar. Le1b talebenin sıhhat ve 11cla1111a 
uaml itina edilmektedir. Talebeler aabalilan mektebin hu1USi otobn.Jerile evleriaclaa aı..., 
akpm yine ayni vuıta ile nlerille pderilir. Talim heyeti memleketin en yllbek muallbnlerinclen 
mlte,ekkildir. Ka,.t muameleli için Cmra ve Pazardan maada her ,on uat 10 elan 17 Je 

kadar mlracaat kabul ohmar. Tedriata 11 iaci pli baflanacaktır. Tel. 20530~ (7209) 

1 _ l SJ l llLAl ~ Ji ~lt ~!!~~!~~~~.~. 
2 - Mildüriyet Müracaatlan. Cumadan başka hergüo kabul eder. 
3 - Le1ll ve Nehari biltiln licret)erde mühim nisbette tenzilat yapılmıfbr. 

4 - Atzu edenlere tarifname g8nderilir. 
-~Adres 'ehzedebafl Polls Merkezi ark•••· Tel. 22534 ~(le) 

Gümrük Muhafaza 
mandanhğı İstanbul 
1<' omisyonundan : 

Umum Ku
Satın Alma 

1 - Deniz vurtalan için Sabn alınacak 11250,, tondan az ve u 350,, 
tondan çok oJmam.k üzere birinci nevi benzin kapah zarfla 
ınünakaaaya konulmuftur. 

2 - Mnnakaaa ıartlan kağıdının tasdikli suretleri Gilmrük Mu
hafaza Umum kum.andanbğı latanbul Satınalma komisyo
nundan alınacakbr. 

3 - Mnnakua 26191933 tarihine rutlayan Salı gUnn aaat oa 
darttedir. 

4 - İstekliler hangi müessese sahibi veya YekiJi olduklannı ispat 
edecek vesaiki makbuleyi ve biçilen bedeln °o 7 ,5 ğu olan ejreti 
güvenmelerini teklif mektuplariJe beraber belli saatten evvel 
komisyona ıetirmeleri. 

5 - Noınune her ıün komisyonda g6rWebilir. "'4504,, 

1 
Çorlu A•llJ• H. ilah emealn

... n: Çorluaun Malrsatlu kByiDclen 
Muataf a otlu Ahmet aja: k.amıız 
mezkOr Maluutlu köyünden Demir Ali 
ima Hafisa hanım tarafındu ale,W.. 
abe Çorlu Aali)'e Hukuk •ahkeme
ıbade açılan botanma da••• Gzenoe 
lkametıihınızın meçWi7eti laueblle 
ıazete ile Uln edllcliti laalde mahke
meye gelmediğinizdeu rıyaben icra 
kıbnan muhakeme netice.inde: K.anu
au medeainia 132 iad maddeli muci
bince 29 MaJU 933 tarihiade •otan· 
mansza mahkemHe karar .-erDdijin
den bu bapta ıadır olaa Uimaa bir 
nretl keza ikametri)muna •eçhuli
yetine binaen mü,eme dln11-.eai
ne talik edilerek teblit makamma ka
im olmak üzere ruete Ue de Ula 
olan ur. (7208J 

Or. A. BDTİBL 
Karakôy, Top9ular cıt1l•ei No33 ..,,., 

T~R.KiYE 

llRAAT. 
BANKASı 

.DAcA 
BiRiKTiREN 

.,,. 11 

Maarif Vekiletinde .. • • 
1 - Orta teclriaat mekteplerinde FeaW..- •BiJolojl beraber., 

Riyaziye, TOrkçe, Fnnaızca,Ab:nanca, logilizce, Resim, Dikiş- Biçki 
u Evidareai, Tabahat ve çocuk belamı dahil" re Muaiki muallimi 

olmak i.tiyenler içim bu MDe Eyt61de eWi,e••me imtiham 
·~alacaktır. 

2 - Fenbilgiai. Ri,ui,.. Tarila - (:otr.ı,a. w JÔ•cı liaanlar 
imtihanlarma EyluHia 18 ci P...tai ............. 0.__ecle, 
Remm iıntibamna Eyl611D 9 aa cumartai .... ...s 'ı .... Gllel 
Saa'atler Akademiaiade, 

Dikit - Biçki imtibularma Eyllll. 10 ca ,._ ... l.tan
buJda kız muallim mektebiade. 

Moıiki muallimJiği iatilaMlanaa ela EıN• 6 a , .. _ite ... ü 
Ankarada Musiki ınııaDim •ektebindc h .... =srMbr. 

3 - Bu imtihana pecelderia: 
A - Tnrk olmalan, 
B - Yirmiden ekaik 45 clea falla , .... ekns ....... 
C - Hiisnnlıal erbabmclm olduldarma •bir cİllaJet ft claha 

ne•'inden mahkumiyetleri olmachp laUkmda Vi11Jet weya kaza hey
etinden bir mazbata ibm e~ 0 Ulea iM•• Ye ınuallim 
olanlar bu kayıttan mlstema olap ideDM+ ehhklan daire amirinin 
•ereceji ftBİka kifidir. ,, 

D - Her türlü- haetahkta• ve Mualti-llr tıbaıep maai vücut 
anzalanndan aalim olmalan, 

E - Muntazam " ldıielMıl Wr faW ..... et.alt obnala 
prtiyle tam devreli U. Yeya ,ecli 1enelik w.cl we ,ahat muallim 
mektebi mezunu olmalan, 

Resim, Musiki ve Dikit • Biçki imtihanına gireceklerin en u 
orta ınektep veya buna muadil mektepte: me w k' z29Jan şutbr. 

.. J.J.eden mezun olanlann en az iki MDe enel mektebi bitir
mİf ve muallim mektebinden mezun olanlann en u iki den seneai 
muallimlik etmit bulunmalan lbımdar.,, · 

4 - Namzetler imtihanda muvaffak olduktan takdirde 11(1}. 
nmnarab bnmum birinci Ye Udnd mad~de ,Werilen dere
celer ile Vekiletin taJia ecleceii huhup'IMr orta tedriaat mektebi 
mu•lli-li;iai " en u iki 11eDe hizmet eba ıııji kaW ettiklerine " 
akai takdirde Maarif Vekiletinin emrine 600 lin ftl'IMlde ınükel
lef huluadukl.arma dair DOterlikten Wcfilglj te••Llt 1C11edi tevdi 
edeceklerdir • 

5 - Yabrdald patlan uiz olan a •et• Wr lltida De 
Vekllete mlracaat edeceklerdir. Bu imdap ID ..-uilralv hajla
aacaktır: 

A - Nnfuı tezkerelerinin uıl veya tudilsl wetlerl, 
B - T absil derecelerbıe ait ıebanetDame ftJ8 Yaikalann ual 

..,. ....aleri. 
C - ffhnAW plwletm ı wya ...... w.ilıalan, 
D - Mahalli Maarif ldueaindeki llllDIUDIW• tevfiba tudlrll 

aabhat raporu, 
E - Noterliktea ta.dikli teahhlit .ueci, 
F - llab.lli Maarif idare.indea tutikli ve fotojrafh fiş, 
H - Dlrt tane 4 s 6,5 eb'admda lurtomu fotoğrafları, 
Bu vensalar imtihan glnlerinden bir hafta nvel gönderilmlt 

olmahdır. Ba tarihten HDl'll VekAlete _...., ·ı ola ftJ• evrala 
mtisbitesi noban pnc:lerilmit bulunan istidalar Wzolmaacakbr. 

Bu mene T emmm ayı zarfında açıllDlf oı.. -Di• mua•ioliii 
lmtihanlanna girip te muvaffak olamıyanlardu ha defaki imtihana 
ıirmek istiyenlerin tekrar imtibam kabul edilmeleri içia icap eden
lere emir verilmiftir. Y enidea i.tida vermelerille "'"• olmadıjm
dan imtihan günlerinden bir gtin evvel imtihu Heyeti reisliğine 
mtracaat etmaleri ilin olunur. • 4410 " 

1 lstanbul Belecllyesl llAnlan 1 
Fatila Be1ec1i,m lladll'lli..m.: ~ llaatpap ...

laallainde Y e1da efmcli 90bimda 1 S ••o .. elııpp baneaiD 
d6rtte içil 11lnlm•p. Kala Jeride tehlikeli l»ir ltalcle olduğundan 
acele yılalank tebliken.n kalchnlması lizımd.. llal •lıibi yapb
nlaa arqtınnacla buhmamallllfbr. handan ili1NareD on bq sin 
içinde Jlldırıhnam ,.kmadığa takdirde clairtte Jildanlacağı illa 
olunur. "4755,, 

1. Fwlıta Aalrcrt• Ollfre•I 119-
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._biDde kundmut n.ti1at zabit nam
.-deri talimrlhlarma ..,a leYUm 
.. ldeWae ...... ,,. .... cle.....w 
Wtinnk ~~ ebnlf lbtiyat uılrit ..,.p memur Te ldtip lllllDsedl olmut 
•nlardaa mulatellf sebeplerle terfi 
eciemeJuek ....._tlik laaldan baki 
kalmak aaretile tubia edllealenlaa 
pmcliJ• kadaı ıtaja sitme1enler la
tiklll •...Waden aonn ima hi....W 
(Maldue) olantır askere •an1-
Harbi1e llektebiade dolmz a7hk ala-

.Udu ••• meldrbi •••af&ldyetle 
ltltlrip rGtbe ....... (zahit ft"! 

ldll ol.uyarak) terW. e4ilatlerle 
341 ...- luWnmmlla alb ay 
Harb11e llektebiacle lf •J 
libl " w•ıllat ..,ktepleri••• 
...... •• ........ .... -•Ufald
;etıe 11kmh+9 .....,. kaUr deja 
...... ,_._,.. ...... bh At'n .................... .... _ 

Emltl- Aallerllll •u••ln
.a..: Kıta' -··· ....w.tJerilll 11-r mal ederek •• 8'I Hae ııarfmda 
terW. .... , ••• mamada ~ecllkU 
bqçawt Ye .,._... muvıalerindea 
knlı "9 ,,. .e.a ... llnı rn ..... 
,.nmrik .....,._ laıtMma ahnaeaJr. 
lan11daa talp llrı' rn .. bemiııe laeeat 
memmlut ı11a ...... etmeleri llb 
ohmu. 
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Wr taksi otomobill •llJd ueuıı flatle 
tatılıktw. l.tı1 • .aen. A..u1DHc1t11 
bhYeci Ymuf .,_.. .. Mehmet 

Z.JI - ....... Jlnal lkiDci ... 
aaekteptea 1933 ıaimulade alchim 
fahadetnameTI lıaa7"ttlm. Y eaWal 
alacatımclaa....... ,. ..... 
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durgunluk veren ucuzluk! 
ipekli ve yünlü 

• kumaş 
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oluyor 
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ŞU FiYATLARA BAKINIZ= 

Krep Ankara 275 Kuruş · 

" 
Mongol 180 

" 
" 

Birman 170 
" 

" 
Dam ur 200 

" ,, Yalova 225 
" 

Filafil merserize 60 
" • . . Ve saire Ve saire ..• 

·-··-················· 
Mantoluk ve roplllk ber 

nevi ağlr kumaşlar ... 

No. 200 -ı, Ucuz Mallar Pazarı,, 
Dikkat, mukallitlerden saktnınız - (No. 200- Ucuz 

Mallar Pazan) nın mukallitleri çıkmışbr. ( No. 200) ile beraber 
(Ucuz Mallar Pazarı) isim ve lavhasına da dikkat ediniz, 
Mağaza Mahmutpaşada Ara sokaklarda değil, asıl caddede, 
yukarıya çıkarken solda, aşağıya inerk~n sağdadır. 

Nişantaşında tramvay caddesinde kendi mülkü olan binada 

ve FeJziye Lise Nehari 
J\f emleketimizin en eski husu.si lisesidir . .. Feyzlye mektepleri cemiyetinin,. idaresi altında manevi bir şahsiyettir. 

Kazanç müessesesi olmadığından ücret vesair hususlar hakkında talebesine her türlü kolaylığı gösterir. 
Mektep talebenin sıhhati ve terbiyesi ile ayn ayn uğraşabilmek için azami 160 leyli talebe kabul eder ve her 

sınıfta otuz baften fazla mevcut bulundurmaz. 
tt EylOlden IUbaren deralere ba,ıanacaktır. 

Kayit muamelesi Cumadnn maada hergüu yapılır. Mektebin tarifnamesini isteyiniz. 

Telefon : 44039 

ıı· -. ·"· ... :-.E ... ~t~\ .... '~·. . .. - . . .. ... 
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ZELLE 

Yüzün güzelliğini her şegden evvel temiz, 
beyaz ve zarif dişler gösterir. 

Simanızın ve dişlerinizin güzel olmasını istiyor iseniz sabah 
ve akşam günde iki defa dişlerinizi RADYOLIN ile fırçalayınız. 

RADYOLIN 
sarfiyabnın çokluğundan her zaman taze olarak 

satılan yegane sıhhi diş macunudur. 

~ .. 
lstanbul Universitesi Mü-
bayaat Komisyonundan: 

Tıp ve Hukuk Fakiiltelerinin işgal eyledikleri Beyazıtta kain İs
tanbul Üniversitesi binasına ve Veznecilerde kain Fen ve Edebiyat 
fakültelerine ait Zeynep Hanım Binası ile yeni yapılmakta olan 
teşrih ve ensac binasına ve eczacı ve P.işçi mekteplerine ve cağa
loğlunda bulunan kimyahane binasına ve müştemilab saire kalori
fer ve sobalarının 1933 senei maliyesi zarfında ihtiyaçlan olan her 
nevi maden kok ve mangal kömürlerile odun kapah zarf usulile 
münakasaya konulmuştur. Fiatlar mutedil görüldüğü takdirde bir
likte veyahut tefrik olunarak ayn ayn ihale edilecektir. Bunların her 
biri için mevcut şartname ve ihtiyaç listelerini görmek ve fazlaca 
malumat almak istiyenlerin her gün öğleden sonra Mübayaat Ko
misyonu kitabetine ve münakasaya iştirak için de "Yüzde yedi 
buçuk,. nisbetinde teminab muvakkatelerini bir gün evvel muhasebe 
veznesine yabrıldıktan sonra teminat makbuzlarını teklif mektup
ları derununda olarak ihaleye müsadif olan 17 Eyliil 1933 pazar 
günü saat 15 te İstanbul Üniversitesi binasında mübayaat komisyo
nu riyasetine müracaatlan ilan olunur. "4367,, 

T , Giyinmek için tam manasile tasarruf-İkt1sat-Ucuzluk 
Ticaret Lisesi 

lstanbul • Cajaloilu. Tel. 23630 
Orta ve Ticaret Lisesi kıumlanna 21 Ağustostan itibaren talebe kaydine 
başlanmışbr .• Eski talebe 10 Eyhile kadar kayıtlannı yenilemeğe mecburdur. 

imtihanlara 2 Eylül Cumarlesi günü başlanacaktır. 
1m1m>MUracaal: Her gUn •aat t O dan t f5 ya kadar • (6564) •• ~ 

Karaciğer- Mide- Barsak, Taş, Kum hastalıklanmn kat'i tedavisi için 

TUZLA iÇMELE i 
En son konforlu yeni otel - pansiyon· lokanta· plaj 

Hergün Köprüden saat 6.30, 7.35, 8,20, 10, 11, 13.15, 15.10 da 
Ilnydarpaşaya giden vapurların trenleri ve Cumaları ilaveten sabah 

vapurunun treni içme membalanna kadar gider gelirler. 
~lllm .......... Dll ..................... llillill .. IClllm!ml>(5008)~ 

,.. ...... ıilll ..... _.INEBOLU ....... ._ ... ._ ........ 

Tami .. at Atelyesi 
Alman ve Macaristan darüsnnaalannda çalışan Mehmet Tevfik B. Türkiyenin 
bir çok fabrilffiX.nnda da senelerce hizmetten sonra bir çok fedakarlıklar 
yaparak lnebolu'da her nevi motö~ ve ot~moblll~rl tamir. için ~ atelye 
tesis etmiştir. Bundan başka a.telyemız emsaline her cıhctle faık yem kesme 
pirinç karyolıılar, aomyalar yapmaktadır. Ucuzluk. ve Aeğlamlık dolayısile 1 
~-----• müşterilerini memnun etmekted1r. • ,, 

."119......................., 
Bahçe-Birahane 

NOVOTNi 
• Beyoğlunun en güzel yeri 

Bira 2 O Kuruş 
En iyi yemekler 
Her nevi rakı mezelerle 

.... , ak .... MllZll< 

PETROL NiZAM 
---~-.. Saçları kuvvetlen· 

di rir. Dökülmesi· 
ni keser. Kepek
leri öldürür. Başı 
temizler. Günde 
bir defa friksiyon 
yapınız. (6580) ... _. .. _____ .._ .............. ..._ ............ .. 

Son Poata Matbaa&1 

Sahibi: Ali Ekrem 

NePfyat •dura: Halit" t:iitft 

• •• 
IKi - UÇ liraya bir takım 

Elbiselik Kumaş 
. -

Ziraat Bankası Adana Mensucat Fabrikası 
Üç senedenberi çıkarttığı muhtelif renkteki yazlık pamuklu 
kumaşlara gösterilen umumi rağbet üzerine bu sene elbiselik 
çeşitlerini çoğaltmış ve halkımızın daha ucuz giyin1nesini temin etmiştir. 

iplik - Bez - Patiska 
numarasına kadar pamuk iplikleri; 

90 santim genişliğine kadar ince, kalın kapot bezleri - Muhtelif 
örtülükler - Perdelikler - Yerli patiska .. Çiçekli masa örtüleri. 

Fiat isteyiniz - Nümune görünüz 

Ziraat Bankası Adana Mensucat 
r a b rlkasına 

veya her yerde z i R A A T B A N K A L A R 1 N A müracaat ediniz • 

Telgraf adresi: Adana Batik - Mektup adresi : Adana Posta kutu•u 87 


