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.. ki· .. Ko~şu Devlet El ~le. 
Yunan. Heyeti Memleketimizde Candan 

IKINcl 
TAm 

·. · Bir Dostlukla , Karşılandı 
~-~--~~~~----

Başvekil· Vaziyeti 
izah Ediyor: 

- -----· 
Biliyorsunuz, A"karaya esasen mevcut olan 
dö•tluiu bir kat daha artırmak için gidiyorum -- -

Hükumet Merkezimizde Muhteşem 
Bir istikbal Merasimi 

. Dün lstanbul 'lular ikindiye 
loiru havada bir fevkalidelik 
laiuettiJer: 

Eskişehir semtinden yekdiğe
rini mllteakip 6 ıar tayyarelik 
laava fil olan geliyor, ufuk per
-..e gürültüleri ile inliyordu. Az 
aonra buna bir de top sesi inzi
aaam etti: Fakat meraka sebep 
7oktu. Herkesçe malümdu bl;l top 
--1eri Tiirkiye ile Y unanistamn 
.anaaebetlerinde yepyeni bir 
elenin batlan11cını aelimlıyordu, 
lli:i kelime Ue llyliyelim: 

çevirdiler. Kruvazör saat (3,S) da 
Haydarpaşa haricinde dalga kı· 
ranan önünde durdu ve top 
atarak ıehri selamladı, ( Se
limiye )nin toplan vaaıtasile phir
den aynı mukabeleyi gördü. 

lf. 

SON DAKiKA 

Misafirlerimiz Ankarada 
lstasyolıda Çok Muhteşem Merasim 

ile istikbal Edildiler 
- Terkiye Ue Yuliaaİstan 

artık harici ıiya1ette de el ele 
,..ay--ecelder, tehlWe •mncla yaa 
rau bulaaacald&claf. a- teyit 
eden muahede ele Atlbra'da 
iiualanacaldır. 

Dün ikinci tabımızda anlatb
ğımız gibi Yunan Hariciye Nazın 
M. ( Maksimoa ) sabahleyin (Or
yant ekspres) ile şehrimize ıelmiş, 
bir mOddet Parapalas otelinde 
clinlendiktea sonra Bapekili karo 
ıalamalr O.ere Haydarpqaya pç-
mifti. Hariciye Vekileti Umuad Anbra, 11 ( H....r) - Yuua BqveldH M. I l.tuyonda] bldunan bir tahur uker nM""ıieelA• 
Kitibi Numan Rıfat, latan• Çaldaria Ye refikuile Harrcı,a Nam M. M.W.0- ifa etmit " muzika Yunan miDI .....- ç•'"fbr· 
MI Valili " Namıll.~ •••••••t+lrd ~ Tlrldı• ..... • ...... •dzr 

>1-
Şimcli doatlanmızın nuıl gel

diklerini anlatalım: 
Saat içte tayyare filolarımız 

lnanbulun Gzerinden ·geçtiler, 
doğruca Tekirdajı istikametine 
teweccllb ettiler. Ve tam o aarada 
Çekmeceye yaldqmakta olan Elli 
kra•az6riinlhı etrafında bir daire 

~ ~ 9Ai!etl 1'fıt" mit .. 1llli8fa *llaı ft ._. •••im .. bıııll• M ı ibbal w ı 'dl ... 
rifat Umum Mlldll" MuaYinl Mll- '!'t~R,Oilda Bapeldl t..t Pap ile ~ciye Ve~ t• dolayı ı....t Pafa HuretleriDe t11ıkklr etr fı 
nllr lbrahim, Hariciye Kalemi limiz Tevfik R&ftl Bey, Ankara Yalial ve polis tir Mlteakiben iki baıvekil Ye ild devlet namlaa 
malıaua Mlldllr6 Refik Amir bey- b:ı ':licfil!lm tarafuaclu çok umimi aureüe istik- ot~mobillerle Ankara Palu oteline si1miflerdir. 
lerle Yunan Sefiri M. Sakelaro- Gana h~ tarafı Tilrk ve Yunan bayraldarile Miafirlerimiz otelde iltirabat etmektedirler. Bir 
puloa ve Yunan Sefareti erkim aWamipi. mlddet •onra re...U ziyaretler yapılacak Ye Hari-
da orada bekliyorlardı. Kruvaz6r iki dost deYlet b•t•ekillerinin ilk tellkiai çok lciye Vekilimiz Tevfik Riiıtn Bey miufirler terefi e 
yaklaşınca Ankara mot6rüne bi- amiml ve buaretli olmUflur. latuyonu dolduran Ankara Paluta bir 6ğle ziyafeti verecektir. Bun-
nerek misafirleri karfllamaya git- bialerce halk " Y qayml Var ohm! ,, avuelerile dan bqka 8afvekil l1met Pqa da bu alqam bil' 
tiler. Ankara ve l.taabul mat- ild memleket ricalini uz• uzadıya allrııl•m•ılardar. ıuvare verecektir. 
buat mllmeuilleri de Sakarya = 

<D• .. m• ıı meiaaJfada) ~~~~~~- ı Atletiz~ Heyeti Neden Çekildi? 

Yeni Bir Suiistimal Karşısında Mıyız? 1 Rıza B. Hidise Hakkında 
Bir Fabrika Aleyhinde 
Tahkika~ Başlandı 
,.. lllelc9lzln Getlrtl.... .. •• 

H•rlçte MI S.blıyor ? 

Eroin Çekenler Mahkt!meye Verildiler 
edecek, ... . , ......... ,,.. 
lcılımaıı:.a da ,... 
&etelenle ha ... 
Mleileatrqda
cakbr. 

ip -· 24' aatlik bir rapor: 

1-Glmriik 
idare.ine ml
W. Wr ihl.ar 
yaplmıfbr. Bu 
lhharda blytlk 
bir fabrikama 
kıaunclaiı idifa .. 

._ __ ı.._ ':" _ _ • _ _ • de ederek ı1~ 
uwatc ,... _,.., ,,,,,_ ............ ....,,eri.. rllk reami ver-'•w ... ,,,., ...,..,,.., ,.,..,,.,,.,. •• ti. ıetirttiti 
Arbk itirat ar.... tlraailtfr, iptidai maddeleri hariçte atmakta 

....... ld .. tıdil-.m. ~ 
lllfc'tllleri bu 1Y.... •stıW: 

( •... , .... ..,, ... ) 

: ·s., •• ,,,.,. Sırrı A 
Dltslzlerln Kon11tm ... rı ... 
l11ienn lfltlll•lerl MUmkUn 

Dilsizler, Sağırlar 
Ve Körler Mek-: 
tebi Açıldı 
Bugündeô itibaren T edri

sata Bqlanıyor 
...... itibare. ......... ,...,.m Uf •eldep faaliyete-_..,. 

Çlyer: us.p.ıa,, karler ve clilli:a-
1er ~e&. •. 

Saii'. lir ft ... Yabmcl.t
( ........ l llMıt ...,,... ) 

izahat Veriyor! 
iki Kulüp Yekditerile Ayni Fikirde~ 

f.tzs• lll ..... atletizm 
•eJ•tİllİll hinlenbire iatifa etme
liDia ... kiki lebepleri nedir? 
laaasl lml&pler arumcla ihtiW 
pk••fh" ela neticede atletizm 
laeyeti istifa etmip? db bir 
ılmbarririmiz bu ......_ ewb 
tahkikat yapm11 Ye bu İfİD ıiz1i 
llOlctalaruu ~· 

Iİtanbul mmtakua atletizm 
heyeti U•mndaa Rıza Bey i.tifa
nı~ aebeP.lerini tu •uretl~ anlat
maktadır: 

"- Bundan ilç hafta evvel 
l.tanbul mmtakasa atletizm he
yeti bir karar YerdL Bu karar 
mucibince iç bin - on bin met
relik mukavemet koplan ml
ubaka harici kahyordu. MG
zakere J eanumcla ela iten ve 
Ekrem Bey karara muhalefet 
ettik, lldmaztl clialetemedik. 
ikinci Wr toplllaıtf.a noktainaza
nmızı tekrüj ortaya atbk, veril• 
k.-ana •Wmn•me1e uyı- ol
madala8a .a,tedik. yine m._. 
.... ..... ........... -· ,... at-

le6- a.,.ti ewelld slnkl ..,.. 
iamp -bitin kota ........... 

· 1uma ıncelden ait o1ap 1aer 
lml~tea plea eumi lltel.W 
te · ediyordu. Ba arabk h• 
kaltıptea li9te pldiji Wcle S.. 
fiktattan plmediti 16Jleaild1. 
Bunun llzerine, mlabab '-lda 
baki kalmalr prtile Betiktq 
kullblnlla J - 10 bin metrelik 
kotulirm mlsabaka harici kal
muma prole8to ettijini ve karar 
aleyhine mmtaka merkez heJ911 
ile atletizm federeayonuna mlra
caat etmek ilzere 'ol ..... 
.ayledim. Bu aralık mm~meı
kez heyeti reisi ' lbr.bim K,mal 
Bey geldi ve mlzakere •• ha
zuriyle cereJU etti. 

Nizamnameaia bu laUllftald 
( Denm 1 .... ..,,.ela ) 

Piyango 
tS f.ad tertİ!> tryyare plyaap

IUDUD 5 inci ketldeıl b•ıln batla
mlfbr. Kuasıaa DaaUalar 10 u141 
uyhmaaclaclır. 
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[~alkın Selli l L 1 A L B B [ Giiniin Tarihi) 

Müthiş Silihlar Rejsicümhur Hz. 

,.!:~ ~:1!:1 .. imal Maliyede yeni Tayinler Tekrar fstanbula 
edilmiştir. İçinde .fedbi bir asker 1 Geliyorlar 
bWuau bir ~rpij, bu asker ta- v B 1 T alı8'1a vJa: cra ~ . Edı.ldı· Aabra, 11 - Rei.ielmlau 
~ı~:

8

ıur::teıd~~~:m:: . e aşmemur ar ayın !:r_Y;.-: .. ..'!c~!Dy~pelca~f:lmı:.tti~ 
be& etmektedir. Bu hususta hal- A k K 1 1 M ı _. •-

ır.t:•ı::·o:~itq Ak.,.u •• 71} çı ta a an ann aaşları Veriliyor ~:::.-;::~.:~-:;.~ar:~;.. 
-1...anlann sekisi, biitün ilim Ye y • li ı-:ı.u... llid v.... .....,....,. ~ Mr 

fen laemeinalerial llclOrmek için ifli- em ma ye tq.W.U faaliyetine devam ediyor. icra Mamurlerı çar liyafeti wereceklerdir. Ziyafet 
7or. insanlarda harp Ye mileaclele B.tmemurluldarla te•akkuk ft tala.o aıılfettişlikle- Yeni kadroda icra memurlujana w .._Walijine Çanb7a kltlriiacle verilecektir. 

husleti yaradıbfla haşlar. Ademin rinİil mtıhim bir lmmı beniz mllnhal bulunmaktadır. ta,m edilenler ıunlardır : M. llal9 Ankarada 
otlu Kabil Hahm Qdürdü. Danyadan Ba memuriyetlere Maliye- Vekilet:ince peyderpey Muhtar, Davut, Hasan Fehmi, Hikmet, Hasa Maarif Vekaleti müpYiri profea4Sr 
harlla kaldırmak mlmkGn defildlr. tayini pd --L.a...- A kta kal Basri, Cevdet Beyler icra memurluklarına, irfan, Malt bir daYet 1-.ide Ankaraya git· 
Fakat ,_ı ketffler Jıır, ... nda barba er ya a~ur. çı an memurlann açık Orhan, Servet, Abdülkadir, Nafi 7.iya Beyler de mfttlr. M. Malı Bap.idi P8f8 tara-
mam ol'DDmaua bir gün medeni ıe- maaflanıun dagıblmamna diba de devam edilmiştir: icra muavinliklerine getirilmişlerdir. fuadan kabul edilerek Oniversite it-
hirJeria bombot kalmam, yafıtiJerin Son iki aBn içinde yeniden bazı tayinler yapıl· Ba9memurlar a.tl haklonda izabat •erecektir. 
dün7aya-Mldm olman lften bile de- llllfbr. Bu arada, lstanbul ~takası tahsilit müfel• Fener başmemurluğuna Adapazan malmOdllrll Gençtik TefkilAtı 
tiL Bufh gazetede Japonlann ke- tişliğine Divanı muhaaeb-.t mlirakiplerind R H an Fehmi, Yenicami başmemurluğpna divanı Ankara, 10 (Hususi) - C. H. 
~=-- okad•m da akbm bafımdan fataDbal mmtakuı tahsil mlidtır muavi e: ... •gı:, uuhasebat mlirakiplerinden İsmail Hakkı, Hocapaıa Fll'kam 'Umumi İdare Heyeti . 
• lzm• . 0 gıne e başmemurluğuna divam muhasebat aabak m6rakibi bagtln toplenm'f, gençlik tqld-

Jf ır mevki mustahkem muhasebecisi Şefik BeyJer Ali B 1 ta · ed'l · · azif l · b Jib berindeki konutmalarma de-
Sadi Bey ( Sultan•1iın Kiremit ta ·n dilmiş] dir ey er ym ı mış ve yem v e erıne q• 

yı e er • lamışlardır. vam etmiştir. 
mahallesi 13) 

- Japonlar 156 parça harp remi- o k .. d y M k 1 MUhlm Bir Vazife 
•ile maaevralar yapıyorlar. Yeni tor- s u ar a n u 1 n 1 e lep I er B ı· r Rekor Ankara 11 (Hususi) - Maliye 
piller, tayyareler ketfetJ:ııitler. Torpilin B Vekaleti varidat umum müdiirO 
içine ad•m koyuyor!~. Bu adam fe- F . B. I~h 1 ugün ... Cezmi Beyin Maliyede daha mn-
daidir. Hedefine kadar torpili idarct acıa ya ır ma uç Sporcu Sandal- him bir vazifeye tayin edileceği 
ediyor. Sonra baıtanbaıa bomba Sebep Qldu 1/Açı/dı söylenmektedir. 
Ye dinamit olan bir tayyare Ja ı· • G• d• 
Yapmıılar. Bu tayyare ordugaAhın ı I L' 1 o k l l zmıre 1 . ıyor Son Muk•ve!eler Ve Mar· Yanc;. 1 tfaiyeye Geç ıse er ve rtame tep ere 
tam crbuaa iniyor ve orada patlıyor. (') muallim mekteple.ri bugün tedri· Gençler 9 Eyliil Panayınna kaz Bankasının Pir Tabllil 
Bu keşifler karıısında ne ordu ne Haber Verildi sata başlamışlardır. Mekteplerde Ankara 10 - ( A.A ) - Cümhu-
donaama dayanır. Soora yeni zehirli 17 evin yanması, bir kişinin kayıt muamelelerine hararetle Yetişmiye Çalışıyorlar riyet Merkez Baokaaıodan teblit 
r-az da keşfetmişler. Atınca insanla- edilmittir: 
nn etleri lime lime dökülürmüş. ölmesi ve birkaç kişinin yaralan- devam edilmektedir. Yeni açılan Üç sporcu arkadaş sandalla Fransa ve Almanya ile aktedileıı * masile neticelenen Üsküdar yan- mekteplere ve şubelere rağmen bir seyahat rel<0ru yapmak nzere clearing mukavelelerinin tatbikabndı 

gmı faciasa hakkındaki tahkikata henüz talebe tehacümünün &nü dün saat on ikide lzmire müt- Tlrkiyeden bu memleketlere ihra, 
Namdar Bey (Sirkeci Meserret oteli) devam edilmektedir. Bu faciaya alır.mamıştır. Maamafih bütün "'- edilecek mal bedellerinin tesviyesia-
Fransızlar yeni 65 lik toplar, tank- tal b ı kt ı ı tir" ·ı veccihen hareket e•-: .. lerdir. de teahhunt Yakua •elebileee..: L-L. lar ı A bir ihmalin sebebiyet verdigı .. ·, e e er me ep ere yer eş ı e- ~ 6" -

yapmıt ar. imanlar reai razleri- ve vanaıının 25 dakika sonra za• ceklerdir. Boksör İzzet, güreşçi Bedri, gil- kında buı tiecar •e banka mahafi-
ne gilveniyorlar. Japonlann keıifleti ı a- İlk kt 1 d d 15 E 1·1 linde hasıl olaa ead'•eye mahal yok-
d ha " h" E b bıtava haber verildı'gvı• anlaşılmak- me ep er e e Y u • re.,.i Y f be 1 rd te kkfl .., a mut lfo ter ir harp olurN , d · "b k k b 1 n usu Y e en re P tur. Türkiye Cilmhuriyat Markez Ban-
Ayrupa d · ti h 1 tadır. Yanan evlerden yalnız ""Ü en ıti aren ayıt ve a u mu- d b · ı d lik me emye ma vo ur. u 7 l b .. .,ı B ek e en u genç erin enizci • kası Fransa •e Almanyadakl muha-·l·gortab idı·. ame esine .,...anacaktır. u m 

24 Saatin 
Hadiseleri 

Şof6r ~iyam Şule birahane
sinde arkadaşı Şevkiyi yaraladı
ğından yakalanrr.ıştır. 

'f Hüseyin isminde biri Bey-
oğlunda İstella apartmanı kapı
ClSI Recep tarafından otuz lira
sının çalındığım iddia etmi~tir. 

'f Bayram, Raif ve Mahmut 
i.Qminde tiç kafadar Alemdarda 
Mehtabe Hanımın ve Süleyman 
Efendinin evlerinden öteberi 
çaldıklarından yakalanmışlardır. 

Esrar Va Eroin Yakalandı 
Beyoğlunda Küçükbayram so

kağında ıüpbeli bir vaziyette 
dolaşırken yakalanan Dimitrinin 
ti.zerinde bir miktar esrar ile beş 
paket eroin bulunarak mnsadere 
edilmifİfr. Dimitri yakalanarak 
mahkemeye verilmiftir. 

Sahte Bir Polis Yaka~ındt 
Oıkftdarda imrahorda berber 

Sallbaddin, kendine poHs me
aaara aGsti vererek, o civardaki 
otel ve birahaneleri kontrol eder
k• ya.kalaam•ı, Adliyeye teslim 
edilmif,ir. . 

t 1 ı T • · ld --·'-- kiym ti • d b t bbüal • d birlerine oradaki itlaalat~ tGeear ta• Yangın ,.ıkbgı"' esnada mual- ep er qnnıevve e ~ e en e u eşe enn e • caktır. f rafından yabnlaeak , mal bedellerini 
lim Sıdıka Hanım üst katta ça- muva fal< oldukları zaman mey• biç bir teahbure mahal buakmadu 

mqırlanm asmakla meşgulmüş Amerika7a Gönderilecek · Mual- ~a çıkacaktır. Gençlerin asıl teniye edeceği gibi etyanın Türk 

apğıya indiği anda facia ile liml3r OUn imtihan O~du gayeleri doku eylül panayın limanlarından tahmili tarihinden mev-
karş 1 .... -... ve bir müddet yan· L! rut memleketlere vusul ve oraca be-

&GPDMl Köycülük tahsil etmek üzere uitmeden evvel hedefe •mi ol- dellerinin tahsili tarihine kadar geçe-
gım söndürmeğe uğraşmış, yan- Ameıikaya gönderilecek muallim• makbr. cek müddet urfmda mal bedelinf 
gın bu suretle itfaiyeye geç ha- lerin imtihanları dün yapılmıştır. mahsuben bunlann parasını elde et-
ber verilmiştir. Mcsabakaya girenlere, "yakın 4 Milyon Lira m~k istiyen tüccara dahi diğer han-

•• yurda niçin ehemmiyet veradiği,, kalar tarafından teahilit irae edilme-u nİver sitede ve Amerikamn hangi tarihte keş- Memlekete Bu Kadar Mal ıi esbabı temin otunmuttur. 
fedildiği sorulmuştur. ithal Et. ileceA lstanbul Pul MUdUrlUIU 

Bazı Fakültelerde l edrisat li.aslak Faciasında Olen t.tanbul Maliyesi Pul Müdilrlüğra, 
Dört Sene Olacak n Takea usulünün kaldırılmasa tayin edilen Hariciye Vekileti Muhıa-

Jandarma lizerine ellerinde bir miktar ithc.• sebeciai Abdülkadir Bey wazifeanden 
Üniversite idaTe heyeti dün lit vesikası kalan tacirler bak- istifa etmiştir. Tekrar Hariciyedeki 

Aliedc:lin Beyin otomobili ta· 
de toplanmuıbr. Şimdilik Üniver- kında istisnai bir karar alınması fa- •azifesine ge~cektir. 

,. rahndan Maslak yolunda ölen M il RaJ ı ı 
sitenin t-kilib üzerinde durul- kaiTBr etmiştir. Bu vesikalann ec • a m z -... ı· andarmamn feci akıbeti ailesine Ed i ıı ' Hu • ) M ı 

lı taalluk ettigıw · mallann bari,. e rem t • Raı - ee is 
maktadır. ga edilen bazı kürsü- hlldirilmi...:.. Zavallı J

0

andarma ev- 1 R • • V.!!-- 0-. .J...'l_ b d ı~--r-· aabldığı ye divizleriain memle- em ~m a ..,a U1lll ura an •uur 

lerin tekrar ihdası ihtimal kuv- lic:lir.Malatyadaçocuklan da vardır. kete girdiği ispat edildiği takdrr- bula hareket etti. Hareketindea enel 
vetlidir. T etkilit Uzerindeki tet-- {:darmamn ailesine suçlu hak- •poreulann yerdltl bir çay ziyafetini 

da tazminat dava11 açabile- de milsavi mıktarda mal ithaliae tetrif ettiler. 
kikattan IOnra kadrolar ı&zden cekleri bi dirilmiştir. müsaade edilecektir. "I"'..~~ 
geçin1ecektir. · ~"'nbulda 2,5, lzmirde bir ı .ıl O 

~•pheli Bir Yan" 1v • s. A ld M ? Bazı fakiUtelerle, dif mel e- y• ? '•oa. r.p.-pn n Mu- za 1 1 
Beyoğlunda Nureddİllhey apar- • a a y r n m:lvon liralık ve-

• binde tedrilat ftç seneden d6tt bmanmda Madam Evamn dı.ire- ,,. 
aeneye ~ıkanlacaktır. Bu aene . o · anlatıllDıtbr. Tep 

•incim cila ıece sabaha karşı bir y~Kun \4) milyon liralık veaila 
hukuk fakftltetaile eczacı Ve difçi y ..... gk-ft.ır. yanhJ'. 8a la~b~ flN dld 
mekteplerin~ fazla talebe gir- milyon liralık ithalit yapılacak 
mektedir. demektir. 

ŞehriDlbia lıiall .emtlerinde tffcı 

lautalıt-••• geniı bir tekilde oldutu 
eYftlle Mber werihalftL Son ahun 
..... ta ... .sııw.t llidüllqlda 
açblt m6cadele herine tifo vukuatı ... ......... 

t 

H a on f! q - Ret .,elıiılia Kirre 1 ... Size elimle Wr Tlrk kahı 1 ÇaJdari• - Ekıilr oba• ff.,.aa BeJ· ı 
.;.a•.u.., 0..1111••• ,.a- .,......... •-' #'eJilL. J TGrk blaw..W p 11neri& mi ......... 

Huaa Be1 Kaine pkmi .... ·••? 
\ 

. Çaldaris - Amaa Huan 

kerli. ..... W.e•ı 1 tlı rlJJ• 
tath .,a, 11n0 ... • ı ıp>v• 
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Resimli Makale •• H rgun 

--- -
Dünya 
Matbuatını 
Karıştırırken :-------------------. 

Vaktile padişahlar ve kırallar 
halkın isyan seslerini susturmak 

1 
Almangada için harp yapar

larmış, harp gü-
0 l anlar rültnsü halkta şi-

kayete imkan bırakmazmış. 
Şimdi de Almanyada Hitler, 

halkm iktısadi buhrandan şika
yet etmelerine imkan bırakma-
1nak için onları bir ihtilal heye
can ve havası içinde yaşatmak 
siyasetini takip ediyor. 

Güya memlekette ahlikı te
sis gayeıile her gün bir takım 
emirnameler netrediyor: kadınlar 
boyanmıyacak, kadınlar çalıımı· 
yacak, kadınlar ıunu yapmıyacak, 
bunu yapmıyacak. 

Bu emirler garip neticeler do-
iuruy or: Geçende, nvey çocuğuna 
dayak atan bir annenin boynuna 
••ben bir yalancı ve gayrı tabii 
anayım,, levhası asıldı. Kadın 
ıokaklarda teşhir edildi. 

Bir Alman baranda lngiliz sey• 
ya.hları şöyle bir vak'aya şahit 
olduklarmı sölüyorlar: 

19 yaşlarında bir Alman kıu, 
bir yahudi genci ile bir masada 
oturduğu ve onunla danset
tiği için, orada bulunan Nazi 
gençleri kızı yakalayıp saç
lannı kesiyor, sonra ustura ile 
başım tıraş ediyorlar. Sonra 
boynuna "kendimi bir Y ah udiye 
~erdim,, liivhasmı asarak kızı 
sokaklarda teşhir ediyorlar. 

Bu vak'alardan bahseden bir 
Amerikan gazetesi: 

"Rusu kazıyınız altmdan mojik 
çıkar, Avrupalıyı kazıyınız altın
dan barbar çıkar,, diyor. 

* Geçende Ruslar tayyare 
bayramlanm tes'it ettiler. Bu rnü-

Tanklı 1 n~sebetle havaya 
yukselen tayyare-

Toggarelel' ler arasında pen-

çe inde bir şeyler tutan bir kar
tala benzer muazzam bir bomba 
tayyaresi vardı. Tayyarenin pen
çesinde tuttuğu şey küçük bir 
tankta. Bir müddet gittikten son
ra tangı yere bıraktı. Otomatik 
bir tarzda açılan bir paraşütle 
tank yere indi. Arkasından diğer 
bir tayyareden otuz alh nefer 
kendilerini boşluğa bırakblar ve 
Paraşütlerle tangın etrafına düş
tüler. 

Bu vak'ayı kaydeden aynı 
Amerikan gazetesi diyor ki: 

- Bağıran köpek ısırmaz, 
derler. Ruslar evvelce bağırıyor
lardı, ovakit onlardan korkul
?1aıdı. Fakat bugiin susuyor ve 
•t yapıyorlar. 

'
1
Avrupa ve dünya Hitlerden 

:eğil Rusyadan korkmalıdır. Çiln· 
li Hitler şimdi bağırma devrin· 

~edir, onun ısırmaamdan kor
llUlrnaı. 

Sındırgı'da 
!lir Genç Nişanlısını Botdu 

Altınlarını Çaldı 
k'·Sindırgı 11 (Hususi)- Eğri dere 

0 Yünden Tuluk oğlu Mehmet 

Ş~~u'?u Mustafa eski nişanlısı 
.c ra ısrnindeki kızcağı~ı hane-

••nde k' 1 d b ımse o ma ığı bir sırada 
•sarak l d • h yorgan a tın a agımı 

~ Urnunu tıkamak suretile boğmuş 
-.:ı:ıt~~la~nı da çalmıtbr. Müddei 
til rnılık ışe vazıyet etmiştir. Ka-

adtiycye teslim edilmiştir. 

a Zahiri Kurl.armak a 

Bl·çok kimseler, vaktile söyledik
leri bir •Öze, yaptıkları bir harekete mu• 
halif bir fcy yapmamıı olmak ve zahiri 
kurtarmıı olmak için, ne me,.·kiler, ne 

•ervetler, ne fedakirhldar yaparlar. 
Söylenmit sözde durmak, :ıahlri ol•un 
kurtarmak yüzünden ne kadar inHnlar 
evlerini yıkmıtlardır. 

Ben karımı çartaflaı gezdirmem: 
b6n ölürüm de kızımı falana ver
mem; bea dilenirim de falana minnet 
etmem l'ibi •Özler yüzünden sefalete 
utramıf, hraat kaybetmif, raevkl 
ve aileahııl bo:ı.mut ne kadar in•an 
vard1r? 

Bir söz söylemeden, bir adım 
atmadan iyi düşünmek lazımdır. 
Sonra atılan adımı geri alamamak 
tehlikeıini daiJH göz önünde 
bulundurmalıdJr. 

• SON TELGRAF HABERLER/ 

iktısadi işlerimiz 
Etmek Ankara da Tetkik Vaziyeti 

Üzere Biiyük Bir Komisyon Toplandı 
Ankara, 11 (Hususi) - İktısat Vekili Celal Bey Raporda lktısat vekilinin memleketimizde tatbi-

Başvekil ismet Paşayı ziyaret etmiı, Avrupa seya- kını fay_dalı bulduğu. tedbirlere, Gümrükler Ve-
hatr ve Avrupadaki faaliyet hakkında izahat kilinin lstanbul ve lzmir gümrüklerinde yaptığı 
vermiştir. Celal Bey müteakiben Reisicümhur Hz. tetkikata nazaran ittihazı lazım gelen kararlara 
tarafından kabul edilmiştir. dair tafsilat ile Ziraat Vekilinin merkeze akseden 

HhkA t• 'kb d" b ··h· t db" ı "tti"h şikayetler ve iktısadi vaziyet hakkındaki notları u umc m ı sa ı azı mu ım e ır er ı az 
edeceği anlaşılmaktadır. İkbsadi işlerimizi tetkik bulu!1a~aktır. Fevkalade. komisyon. ilk içti~aını ak-

b · 1 b" k .. :ik z· tetmıştir. Bu rapor vekıller heyc•tme venlecek ve 
ve u ış ere ır mecra verme uzere ı hsat, ı- orada müzakere edilecektir. 
raat, inhisarlar Vekillerinden mürekkep fevkalade Diğer taraftan Siirt mebusu Mahmut Bey ikb-
bir komisyo? teşkil o_lunı_ııuıtu~. . sat Vekilinin Avrupada son yaptığı ticaret muka-

Bu komısyon vazıyetı tetkik ederek bır rapor velelerinden bahsederken diyor ki: 
lıazırlıyacak, bu raporda ellerinde takas vesikası u Lüzumsuı telaşa sebep yoktur. Mukaveleler 
bulunan lüccarlarm vaziyeti tesbit edilecektir. ticaret hacmimizi genişletecek şekilde yapılmıştır." 

Kabinede 
yeti eri 

Değişiklik Riva
Devam Ediyor 

Ankara 11 ( Hususi ) - Kabinedeki değişiklik 
şayiaları teeyyüt etmemekle beraber birçok tahmin
ler yapılmaktadır. Maliye Vekili Mustafa Abdülha
lik Beyin uzun ve mutlak bir istirahate ihtiyacı 

aşikardır. Mumaileyhin hastahğınm çabuk geçeceği anla
şıldığı takdirde Maliye Vekaleti Şükrü Saraç oğlu 

veya İktısat V ~kili Celil B. tarafından vekaleten 
idare edilecek, aksi takdirde Sıvas Meb'usu Şem-

settin veya Mali Muvazene Encümeni Reisi Hasan 
Fehmi ve Şükrü Saraçoğlu Beylerden biri olacakhr. 

• 

Riyaseti Cümhur katibi Hikmet 8. Maarif Veka-
letine getirildiği takdirde inhilal edcecek Cilmhur 

riyaseti umumi katipliğine Ruşen Eşref Beyin getiril-

mesi muhtemeldir. Maarif Vekaletine Milli Müdafaa 
Vekili Zekai Beyin getirilmesi, onun yerine de eski 

Dahiliye Vekili Cemil Beyin tayini ihtimalinden 
de bahsedilmektedir. 

Maarif Vekaleti için Recep, Ruşen Eşref, Nec· 
mettin Sadık ve Hakkı Tarık Beylerin isimlerini 
söyleyenler de vardır. 

Gerede HUktlmet Doktorluğu 
Gerede (Hususi) - Münhal 

olan kazamız kükumet doktorlu

ğuna Agop Bogos Bey tayin edil
mİf, gelmiı ve vazifesine bqla-

l

lzmitte Kafesler 
Kaldırılıgor 

Bursa Bugun Kurtulmuştu 
Yeşil ve güzel Bursamız 11 

&ene evvel bugün kurtulmuş, ana 

mıtbr. Geredelilerin sıhhat işleri 

üzerinde timdi sadece bir ecza
neye ihtiyaçları kalmışbr. 

lz .ıit 1 l(Hususi)-Belediye ev
lere bir tebligat ıöndererek bü
tün kafeslerin bir hafta zarfında 
kaldmlmasım bildirmiştir. Kafes
lerini kaldırmıyanlar hakkında 
muamele yapılacaktı. 

yurda tekrar kavuşmuştu. Bu 
münasebetle bugün Bursada çok 

çoşkun merasim ve tezahürat 
yapılacaktır. Bursalılara "Bayra• 
mınız kutlu olsun,, deriz. 

iSTER iNAN }STER JİVANMAI 
l.tanbul muharrirleri arHmda kendi kendilerini ı ol .. ydım, memlekette muharrir diye beni tanımaz •• 

methetmek bir moda olmıya baıladı. anlamaxdı. Halbuki heaapla., kitapla isbat etmek ka-
Bir muharrir arkadafımız vardır ki, yazılarmda mün- bildir ki, memlekette en çok karii olan bir muharririm. 

hasaran kendinden bahseder. Durup dururken 125 eser Gaxetem buiiln Türkiyenin en çok okunan gazetesidir. 
nefrettiQ'ioi, en çok okun•n bir muharrir oldutunu 

Bugün İatanbulun bütün memlekete hitap eden dört söyler. 
Bu defa da cliğer bir muharrir arkadafımız, Zonguldak 

gazetelerinden birinin kendlıine çatmHıRl ve•ile ittihaz 
ederek temeddühe kalkıyor. 

" Ben, diyor, memleketi antamamıt bir rauharrir 

büyilk gazetesini açınıı.. Hepsinin uyf alannda benim 
imzamı göreceluiniz.,. 

Arkadqımız hakaızdır, den•eyeceti.%. fakat bu aatır
lan yazmakla doğru bir İf yapm•• oldutuna 

iSTER iNAN iSTER. iNANMA/ 

··zün Kısası 

Yazacak Şey, Hem 

Çoktur, Hem De Yok! 
A. E. 

Uzun bir aynlıktan sonra ga
zeteye ilk adımımı atbğım za• 
man yazı müdüründen işittiğim 
birinci söz: 

- Vekiletim bitti, yarından 
itibaren sütununun üzerinde ını
zanın görülmesi lizıml 
. Söylemesi kolay, yapmasa zor. 
Iıte habnma ıelen birinci dü· 
,ünce: 

- Ne yazacağım? 
Üzerimde uzun müddet mu• 

attal bıraluldıktan sonra tekrar 
iıletilmeye baılanmıt bir makine
nin ağırlığı var: 

Ya hiç mevzu bulamıyorum, 
yahut ta yiizlerceainl birden ya-
kalıyorum. Yalnız içlerinden bir 
tanesini ayırmak mümkün olmuyOI 

lf 
Gazetelere bakıyorum: 
Yunan Başvekili gelmif, m~ 

rasimle karşılanmıf, Ankaraya 
gitmişi 

Sayfayı çeviriyorum: 
frak kıralı ölmüş, yerine oğlu 

geçmiş, Bağdatta matem tutul
muş! 

Bir sayfa atlıyorum: 
ihracat tacirleri ile lktısat Ve· 

kaleti arasında bir görüş farkı 
çıkmış. Birinci kısma bakıhrsa 
Almanya ile yapılan ticaret mu
kavelesi aleyhimizdedir, ikinci 
kısma göre de lehimizde. 

Bir az daha öteye geçiyorum: 
Bir daire ile bir meslektaı 

arasında küçük bir münakaşanın 
dişleri sivrilmiş, hafif tertip bir 
istikşaf ateşi başlamış! 

Evet, bütün bunlar olmuş, 
fakat ben ne yazacağım? 

* Üzerimde yalnız ağırlık değil, 
bir az da korku var: 

Bilmem, bir kara yolculuğu 
esnasında birdenbire bir uçurumla 
karşılaştınız mı? öyle bir uçu
rumki mutlaka athyacak, mutla
ka karşıya geçeceksiniz. Evveli 
bir tereddüt hissedersiniz, omuı.u
nuzdan aşağıya doğru hafif bir 
ürpermenin inmiye başladığını 
duyarsınız. Sonra yavaş yavq 
cesaretlenirsiniz ve ani bir karar· 
la fırlarsımz. işte ben bu daki· 
kada ani karann henüz verileme
rnediği bir andayım. 

>f. 
Gazetelere bir defa daha 

baktım. Gözilme hoı görünmi)•en 
bir cümle ilişti: 

lktısat vekaletinin noktai na· 
zannı müdafaa eden arkadaş ol
dukça asabidir ve: 

- Lehimizde olan bir muka
velenin aleyhimizde olduğunu 
söylemek için insanın mutlaka 
suiniyetle mütehassis olması icap 
ettiği kanaatindedir. 

Tuhaf tesadüf, baıka bir mes-
lektaşla münakaşaya tutuıan 
daire de bu neticeye varmışbr: 

- Hakikat benim aöylediğim
dedir, aksini düşilnmek için sui· 
niyetle harekete karar vermiı 
olması lizımdır, demektedir. 

Muhakkak olan nokta ıu: 
8 enim gaybubetim eanasında 

hafif te olsa her hangi bir tenkidin 
hüsnüniyetle yapılmıı olabileceği-
ni düşünmek erginliğine yaklaı
mış değiliz. 

Evet burası böyle, fakat çare
siz, ya bu deveyi güdeceğiz, ya· 
hut ta bu diyar<fan gideceğiz, 
gitmek niyetinde olmadığımıza gö
re de mutlaka uçurumdan atla-
mayı göze alacağız. Yalnız yine 
düşünüyorum: 

- Ne yazacağım? 
Maalesef bulamıyorum buna 

mukabil omudarımdan aşağıya 
doğru yayılan ürpermenin gittik
çe şiddetlenmiye başladığını du
yuyorum. 

Söz611 bası: Y aı.ı yaunayı 
rar.ana bırakayoruml 



u 3 

1 1 

-
j Ziraat Bilgi8i (•) l_ 
I 1 

Çanta 
Çiçeği 

Çanta çiçeği llmonluklarda 
yetiştirilen çiçeklerin en güzel .. 
lerinden olup gayet kıymettardır. 
Çiç ... klerin:O zarafeti ve şekilleri .. 
nin garabeti pek eskidenberi çi
çek meraklılannın nazarı dikka
tini celp ve Avrupadan 
b:r~ok nevilerinin tohumlan getir
tilerek ıslah edilmektedir. 

Çanta çiçeği iki sene payidar 
olan nebatlardandır. Maruf olarak 
iki nevi mevcuttur ki bunların da 
pek müteaddit çeşitleri vardır. 

1 - Hibrit yani mamız çanta 
çiçekleri: Bunların kaffesi saksi 
iç.inde yetiştirilir. Saks lann ca
makin, limonluk, camlı kasalar 
içinde tutulması meşruttur. Bu 
nevin ba.cı1ıca C"~tleri Angelez 
(lngiliz) nan: ile n:aru olup muh
te if renkleri h~ .... cıırler. Yeni 
Hibrit ismile yeni bir çeşit ~lde 
edilmiştir. Bunun fidanı kuvvetli 
ve çiçeklerini erken açar Hibritler 
arasında f ev kala de gösterişli çi
çek' #ri nazik ve pek nazanrubba 
olan bir kaç bodur çeşit mevcut· 
tur. Bodur /Nen/ çeşitleri diğer
lerine her hususta faiktir. Mayısta 
tezehhür ederler. 

2 - 1-fibrit Vivas: Saksıda 
da yetiş( ril n halde bir mimozdur. 
Muhtelif • enk ve şekilde çeşitleri 
vardır. Bunlann kaffesi limonluk 
veya camakanlı kış bahçesinin 
tezeyyir i hu:oı suna yetiştirilmek
tedir. Kı k santımetre kadar l ük· 
setir. Limonl1Jklarda kanunlardan 
marta kadar küme küme çiçek
ler açar. Fevkalade mergup bir 
nevidir. Bütün çeşitleri kışın de
receyi harareti .daima 5-13-5-18 
arasında bulunan camakiin ve 
kış bahçelerinde veya salonlarda 
bulundurulmak şartile tezahhür 
ettirilir. Açıkta yetiştirilmesi ga· 
yet müşküldür. 

Mevki: Çanta çiçekleri ancak 
mayıstan itibaren kısa bir 
müddet için saksı derununda ola
rak orta ve kenar tarblannın göl
geli mahallerini tezyine elve
rişlidir. Bu çiçekler daha ziyade 
ıalon ve camekan tezyinab için
dir. Zira güneşten derhal müte
essir olarak bozulurlar. Bilikis 
rutubet ile gölgeden ziyadesile 
hotJanır. 

Yetiştirilmesi: Çanta çiçeği 
tohumu haziran ile temmuzda 
ekilirse de bazı bahçıvanlar 
ağustosta ekerler. Temmuz bi
dayetinde ektiğimiz tohumlann 
cümlesi muntazaman çimlenmiş 
ve fidanlan kuvvetli olmuştur. 
En kolay ekme usulü şudur: iki 
numaralı toprak mahlütunu ça
naklara doldurup toprağa sathını 
kilçük bir saksı dibi ile sıkıştınp 
tesviye etmeli badehu pek küçük 
olan tohumları pek az miktar 
kftl ile kanştınp iSylece aerpip 
ve bahçe pnngası ile sulanmalı
dır. Tohum bu suretle zerredil
dikten sonra her çanağın üzerine 
bir cam lev:ban 6rttnkten sonra 
bunlan hiç güneş g6rmiyen göl
geli bir yere nakil ve orda 2-3 
günde bir defa sulablmak here 
bırakmalıdır. 

Eğer gölgeli bir mahal yok 
ise cam livhamh üzerim hasır 
veya ot ve keçe gibi ıeylerle 
örterek tohumlan daimi bir göl· 
ge albnda bulundurmak müm
kündür, Zira gölgeli yerlerde ek
ser tohumlar daha seri ve kolay· 
hkla çimlenirler. Tohumlar çim· 
lerüp 3 - 4 yapraklı olunca ara
larından en büyükleri çıkarılarak 
küçük saksılara veya ayni toprağı 
havi çanal la"a şaşı t na edilir. ' e 
yine kiffesı gölgelendirilir. Çün· 
kü çanta çiçeği fida ve fidanlan 
güneşten bozulurlar. Şaşırtma 
edilen f1danlan haftada 3 - 4 defa 
kireçsiz su ile sulamak fakat su
latılırken fidanın yaprakl~nm ıs
latmam• k lazımdır. 

Eylulde ikinci bir şaşırtma ys
pılır. Bu defa fidanlar vasi aralık 
dikilir. Son bahara Ladar. Bu su
retle muhafaza edilen fidanları 
Teşrini sani gelince limonluğa al
mak k ..... rr!,. ... 1 ;'"""'";;.et 11h.,r11 

Yozgat, (Hu'" 
ausi) - Öteden· 
beri A11adolu 
tehirlerinin içe
risinde tiftik, ya
pağısı ve ziraatile 
mümtaz bir mevki 
sahibi olan Yoz-
gat umumi buJ. · 
randan en faz.._ 
müteessir olan 
şehir :eri mi.z den 
biridir. 

Tiftik 25, ya-
pağı 20 kuruştan 
yukanya Nhla
mıyor. Bu bas.ı
lat ile köylli ağnam vergisini bile l 
ödeyemiyor. 

f ı .sı ~· 1 > 

Kaylü Ziraat 
bankasına buğ
day satarken yal-

hresine mu-
u.abil kendisine 
iltifat eden, ko-
laylık gösteren, 

aevaziş ve ıefkatla 
bakan bir çehre 

s&düğü için de 
A'ozıaltaa Bir monzoN ıevinmektedir. 

dar düşnk olduğu anlaşılır. 1 Bu alaka ve hüsnü muamele 
KöyUl davarcılıkla ekmek k&ylüyü bükiımete bir kat daha 

kalmadığım görünce bütün kuv- fazla bağlamışbr. Köylü, hükü-
vetile sabana sanJmış, fakat bu metin kendisini düşündüğüne, her 
sene de buğday hiç para etme- müşkül zamanında yardımına 
miştir. Bereket versin Ziraat koştuğuna emindir. Bu emniyet 
bankası değer fiatla buğday mü- ve bu kanaatle de yeni sene için 
bayaasına başlamış, köylüyü is- istihsal sahasında daha büyük 
tihsalini yok fiatile elinden çı- bir gayretle çalışmıya karar ver-
karmaktan kurtarmışbr. miş bulunmaktadır. 

İzm-it-,t-e-~--A-dapazarı-'n_d_a--j --Meclisc~R-e-is-i 

Eroin Sa•an iki Kişi Belediye Hastanesinin Gönenlilerin ihtiyaçlarını 

Her sene olduğu gibi bu se
ne de dört hafta süren büyük 
panayır açıldı, fakat her cins 
malın kıymeti düştü, keçiler 40 
kuruştan bir liraya kadar sab
lıyordu. Bir keçinin 50 kuruş 
vergisi, 20 kuruş ta çoban parası 
olduğu düşünülürsa f .abo ne ka-

Yakalandı Başdoktoru Değişti Sordular 
İzmit ( Hususi) - lzmit valisi Adapazan (Hususi) - BeJe-

ve emniyet müdürü kaçakçılıkla diye hastane-
mlicadele işine azami derecede 
ehemmiyet vererek çok çalışmak- ai başdoktor-
tad.r. luR-una ope-

Cümhuriyet kırathanesi sahibi ratör İlhami 
İbrahim Efendi ile Ömer Efendi Bahri B. ta-
isminde bir şahs:n da eroin kaçak- yin edilmiştir. 

çıhğı yapbğı anlaşılmış, her ikisi de Genç doktor 
derdest edilerek lstanbul ihtisas vuif esine baş-
mahkemesine gönderilmişlerdir. lar başlamaz 

saksı değiştirilmelidir. Bunun için 
küçük saksı veya çanaklardaki 
fideleri kUçiik fincan denilen sak
sılara almak ve iki ayda bir defa 
aaksılan sıra ile orta süzme, bü
yük süzme ve karanfil denilen 
saksılanna aaksılamak lizımdır. 

Çanta çiçeği ne kadar sık 
aaksılamrsa o nispette kuvvetli 
yetişir. Toprak mablütu daima 
aynıdır. Limonluğun harareti 5-10 
derece arasında olması kafidir. 
Şu kadar ki fidanlar camlara 
yakın olarak yerleştirilmeli ve 
haftada 1 - 2 defa sulanmalıdır. 
Eğer limonluk rabp ise fazla 
aulamıyarak bir defa ile iktifa 
etmelidir. Mart nihayetine kadar 
camekinda kalan fidanların bazısı 
tezdıhllr edu. Nisanda car a in-

hastaneye ye
ni bir çehre 
vermiş, poli- C>J>erotör lllıanıl 
kilinik işlerini Bahri B. 
genişletmiştir. 

Edirnede Harman işleri 
Edirne (Hurusi) - Bu aene 

havalar hiç düzelmemiştir. Ekin 
bili harmandadır. Fualab yağ
murlar yağdığı için harman işle
ri bir türlü bitirilememektedir. 

dan çıkanlanlar ise on bq yirmi 
gün sonra çiçeklenir ve o vakit 
fidanlan bolca sulamak lazımdır. 

Lüt/l Ari/ 

(") Zirut llu•u .... dakl mllfkll lerlalıl 
H1'11DUL S.. J»e9ta'ıua CZltaat ... 
teb ... a111) ah• cenp nrecektlr. 

Gönen ( Hususi ) - Büyük 
Millet Meclisi Reisi KAzım, Ko
lordu kumandanı Ali Hikmet Pa
şalarla Balıkesir Valisi İbrahim 
Ethem Bey Gönene gelerek bir 
gece misafir kalmışlar, sonra 
dönmüşlerdir. Kendileri kasaba 
haricinde erkim memurin ve 
halle tarafından istikbal edilmiş
lu halkla temasta bulunarak 
ilrtiyaçlanm sormuşlardır. Halle 
Meclis Reisimizin bu alakasından 
pek mütehassis olmuştur. 

Andiflide Kaçakçı'.ık 
Andifli (Hususi) - SahiUeri

mizden ecnebi limanlanna güm· 
rüksüz mal kaçırmakta olan iki 
nım sandalı yakalanmıştır. Bun
ların sahipleri Meisli Mangos ile 
katil Anastasdır. ikisi de tevkif 
edilerek İhtisas mahkemesine ve
rilmişlerdir. 

Bnlu Panayırı 
Bolu ( Hususi) ..:... Bolu pana• 

yiri Ktraçayırda kurulmUf, üç 
giin devam etmiştir. Panayir bu 
ene ber eenekinden daha kala
balık olmuş, gece yanlarına kadar 
devam etmif, hararetli ahf verif 
yapılmıştır. 

Tayyare Bayramına Ait İntıbalar 

Andifili, Gümüş Hacıköy, Zafranbolu, Sıvas, Bolu, Antalya, Amasya muhabirlerimiz de zafer 
bayramına ait intibalarını ve resimlerini göndermişlerdir. Resimlerden 1 - AntaJyada, 2 Aamasyada, 
3 Zafranboluda, 5 Boluda yapılan merasimi patermekte, 4 Ye 6 da Amuya T ayyareaioi va Amasya 
afakında U(arken 2&ıtermektedir. 

['J' 7! 

-l Tarilıi Fıkra l 

Şeyh Sadi hikayesini şöy)e 

anlatıyor: 
"bir gün Kudüs'te Ehlisatibe 

esir düştüm.. Mihnet ve cefa 
içinde yaşıyordum.. Acı çekiyor· 
dum.. Hıristiyan ordusunun her 
ferdi beni tahkir ediyor, dinim 
ve ırkım için bin bir küfür savu
ruyordu. Nihayet Kudüs yerlile
rinden bir şeyh çıkb. Benim ken
dim gibi fani meziyetlerime yilı 

albn biçerek beni kurtardı. 

Bu fidyel necattan başka 

ıeyb bana kendi kızını da 200 
albn mihrimüeccel ile vermiş 
evlendirmişti. Şeyhin kızı ga
yet buysu:ıdu. Evde daima 
kavga eder, dilinin yettiği kadar 
beni aokar, rahatsız ederdi.. ni
hayet bir gün yine boysuzlaştı •• 
ka-vgaya başladık •• bir aralık: 

-Sen ne nank&r adamaın.. ba
bam seni frenğin esaretinden yGı: 
albnla kurtardL Dedi •. ve minnet 
yükilnü omuzlanma yükledi .. bu 
söze karşı dayanamacbm .• boldill 
boynumla ona p cevabı verdim: 

- Haklısın. Baban beni fi. 
rengin esaretinden yGz albnl• 
kurtardı.. fakat iki yiiz altınla 
•eaİD esaretine bağladı!." 

•• J#. 

Eskişehir' de 
Kaybolan Genç Bir Kızın 

Cesedi Eu'undu 
Eskişehir (Hususi) - Çifteler 

nahiyesine tabi lhsaniye k8y0 
civannda 17 - 18 yaşlannda genç 
ve güzel bir kızın cesedi buluo
muft.ur. Maktul Kadıkuyusu lri>
ytınden Kadirin kızı Hawadır
Müddeiumumi Atilii Rüştü Bey 
tahkikat yapmaktadır. 

Köyün en güzel kızı ola8 
Hanamn gaybubeti ve bir ınü_cl
det sonra bu baz.in manzara ile 
meydana çıkma• köy balkıDI 
çok mlteeair etmiftir. 
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Fransa Bir Müda- Sakat 
hale Harekeii Küba ihtil8Ji Ve Amerika Bir Adam 
Yaptırmak istiyor Sevilebilir Mi? 

3 Amerikan Harp Gemisi Küba Açık-Avrupa ve binnetice bütün dünya 
içın ehemmiyeti h iı en miihim hi.· 
di•eler orta Avrupa da cereyan et· 
mektedirler. Bunlann nğnlık merk zi 
Almanyadır ve bir b kıena göre bu
Riinkü Avrupanın vaziyeti 1913 Av· 
rupa ının vaziyetinden farksızdır. 

Bu, niçin böyledir? 
Çünkü Fransa, Almanyanan her• 

gün bir parça daha mu
ahede hudutlannı aşarak serbesü 
kazanma anı hiddet 'H endişe ile 
görmektedir. Çünkü bu serbesti ka
zanış, yaran için. Fransa ve mülte
fiklcrıni tehdit eden en büyük tehli
keyi doğur.ocaktır. ÇünkO Almanya 
Ue Fransanın anlaşmasına tahinli eş· 
ya m idir. Çünkü harp aonu dev
resi, bu ani ıma ihtimallerini sıfıra 
indirmiştir. 

Jşte bundan dolayı :FranH büyük 
bir endişe içinde hadiselerin inkişfını 
takip etmekte Ye müttefiklerilc be· 
r ber hazır bulunmaktadır. fngiltere
nin hareketsiz kalarak mütabitlikten 
ynlmaması Fr nsa vaziyetini kolla

m k m cburiyetini duymasındandır. 
Şimdi ingiliı., Fr nm:, İtalyan, 
Belçika daha bazı devlet murahhas-
lannın Paris'te toplanarak Almanya 
vaziyetini gözden geçirmek isteme
leri işaret ettiğimiı. tehlilccnin 
yaklaştığına aı·mettir. Bu tehlikenin 
önüne ıımdiyc kadar mütemadiyen 
fngiltere durdu. Bundan böyleı daha 
ne kudar duracağı kestirilemez, orta. 
da bir b rp tehlikesinden ıiyade Al· 
manyayı yürlidukü yoldan geri çevir
mek için mü terek bir müdahale ha· 
reketi mevzuu baha bulunuyor, Bu, Al· 
oumyanın muanı.lannın noktainazarı· 

dır. Fakat biı.ı t Almanya:ıın böyle 
bir harekete mü.aade edemiyeceği. 
etmesin,. imkan bulunamıyacaj'ldar kJ 
itlen eltüst etmek l•tidadındadır. 

Siireyy 

Hltlerc!!erin Yeni Propa· 
ganda Uaullerl 

Viyana. 10 - Avusturya }ıükümetl 
Hitlercilerin yeni tarzda bir propa• 
gandalanna karı• ciddi tedbirler a]. 
nı k üzeredir. AJmnn propaganda 
Nazın Göbcla'in hazırladığı bu propa
randa usula şudur: Avusturyada ak· 
raba •eya tanıdıktan bulunan Alman. 
lu, yuacaldan mektuplarda Hitler 
rejimini methedecekler, Almanyanın 
kalkınma hareketini metheden gaı.cte 
nıakalelerini keıip mektupla gönde
receklerdir. 

Aynştayn Londrada 
Londra. 10 - Profesör Aynştayn 

ansızın Londraya gelmittir • 
• 

larında Emre Müheyya Bekliyor 
Vaşington 10-Havanada kargaşa• 

Jık devam etmektedir. Kanlı ve va• 
him hadiseler olmaktadır. Misaiıipl 
dritnolu Gübaya gönderilmittir. Şu 
onda Güba açıklannda 30 Amerikan 
harp gemisi bulunmaktadır. Bu gemi· 
lere lüzumu takdirinde 8 muhrip te 
derhal ilave edilecektir. 

Amerikadald konsül Jeneralin evi 
ilahb adnmlar tarafından aranmışbr. 

Amerikan bahriyelilerinin karaya 
çıkanlmasmın geri bırakılmumın se
bebi, Amerika bahriyelilerine kaJ'fl 
talebelerin aldığı tehditkar vaziyettir. 
Maamafib bu bir tahminden Jbarettir. 

Bilhns a gayri mes'ul 4ahsiyetler 
Amerika aleyhtarlığını ilerletmekte· 
dirler. Bunlar komünist bayrağı çek
mitlerdir. 

Birçok Amerikalılar Amerika se
firinin oturduğu otele iltica etmi ler· 
dir. Amerika sefiri otelin harici eı. 
memleket olduğunu t.öylemiştir. 

Vaşington 10 - Missisipl harp 
gemisi Havana açıklanna gelmiştir. 
Amerika tabaası, Güba halk kütleleri
nin Komonir.m tesiri albnda olduğu
nu söylemektedir. 

Havana 10 - Doktor ramon San
martin Küba Reisicümhurluğuna lnli· 
hap edilmiştir. ----
K1ral Faysahn ÖIUmUnden 

Sonra 
Bağdat, 10 - Irak Başvekili Raşit 

Ali Bey, K.ıral Faysalın ölümü rnü-
na•ebetile beyanatta bulunarak, lngU. 
tere ile Irak arasında mevcut bulunan 
dostluk politikasına devam edilece
ğini aöylemfş, Kıral Fay•a?ın takip 
ettiği siya•ette bir değişiklik yapıl· 
mıyacnğmı ilave etmiftir. 

Yeni T Is Edllerı Bir Tay
yare Rekoru K1rllacak 
Löburje, 10 - Tayyareci Assobant 

ve Le Fevl' bu sabah saat 4.45 de 
Oran'a uçmuılardır. Tayyareciler 
Kodos ve Rqssi'nin elde tuttuklan 
düz bat Qz.erindeki dünya mesafe 
rekorunu kırmak üzere pek yakında 
Orı.n ian uçacaklardır. 

Amerlkada Uyku HastahAı 
Salgını 

Sen Lui- Amerikada - 10 - Uyku 
hastalığı salgını yüzünden timdiye 
kadar 103 kişi ölmüıtür. 

Bulgar kıralı ve Kıraliçesi eon yaptıkları Avrup& eyahe.tinde Roma, Paris 
ve TA>ndroyı ziyaret etmişlerdir. Bulgar Kıralı Borisin Fran ız Başvekili M. 
Dııladye ile bir buçuk sa.at süren mülakatına büyük ehemmiyet venlmektedir. 
Resmimiz oşağıda. Pamo plô.jını yoka.nda Kıral Boriai gösteriyor. 

·rıanda Kıralın Veto Hak-
kının ilgasını istiyor 

Dublin, 10 - Yakında Meb'u un 

Meclisine verilmek üzere üç kanun 
layihası haurlanmıştır. Bu kanunlarda 

bilhusa üç e.aa vardar. Umumi vali
nin Kredilerin açılma11 kanunlarına 

M. Hergo 
Rusyadan 
Ayrıldı 

Moskova, 10 - M. Heryo ve ar·• 
kadaşlan dün Rigaya karekct etmit-
lerdir. Misafirler Hariciye Komiıeri 
M. Utvinof ile Moıkova Sovyetleri 
rei•i, Fran11:ı. Sefareti ve Haric:ye 
Komiserliği erkinı. Linanya aefiri 
ve matbuat mümessilleri tarafından 
sclamlanmıtlardır. 

M. Heryo hareketinden evvel M. 
Litvinof tarahndan kabul olunmuı ve 
mumaileyh ile u:ıun bir mfililcatta 
bulunmuıtur. 

kartı haiz olduğu Veto hakkının 
ilgası, Kralın Veto hakkının ilgası 
ve Londra meclisi hiaaına davet 
hakkının ilgası istenmektedir. Bu 
11Uretle en son karar hakkı, serbest 
devletin dinnı iliaine ait olacakbr. 

Bulgar 
Komünistlerinin 
Mahkumiyeti 

Sofya. 10 - Şimnl m hkemeai 16 
komüniıtl idama. 42 komüıılıti de 
bir seneden lS seneye kadar değiıen 
hapa mahldim etmiftir. Bu komünist· 
ler. blr aene evvel teıkilit yapmıya 
kal kışmıolardı. 

Kadın Tayyareclnln 
Seyahati 

L6burjc, 10 - Paris • Moakova -
Tokyo üzerinden bir ıuçu.şa hazırlanan 
kadın tayyareci Mari Hitl:ı dün, bu 
uçuşu yapacağı tayyare ile bir tecril· 
be yapmııtır. 

:::=.:...=-===:.========.:=. ---
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kiler Romanı 
Edebi Horoan 

Burhan C hit 71 

ikinci derecede bir kumandan 
muamelesi yapıyor. Maam fib 
( Şam ) da ( Emeviyc ) saltanatı· 
fta benzer bir haşmet gösterdiği 
oyleniyor. 

Bunlar bertaraf, memleket 
harbe varım yoğunu. malını. mül
künü ve en seçme evlatlanm ve
riyor. Çanakkale harbinin daha 
ilk adımında hepsi Darülfünun 
lbezunu olan ihtiyat zabiti nam
tetleri birinci mürettep hölüğü
lltlo yarısı gitti. 

Harpte ferdin kıymeti ar n
aı • Fakat bu harp Milli bir 
~licadele olursa. Bizi harbe mec

ur eden kimse yoktu ki. 
e İngiltere, ne Rusya hu

dutlarımızda, denizlerimizde bize 
karşı di•şman hareketi yapmıyor-
·~~~· . Hatta harbe iştirak etme
digırnız takdirde bize birçok vait-
~r~e bulundulardı. Vaitleri geç ..• 
b~. at ruem yanar kavrulurken 
b!tım sap sağlam kalmamaz kafi 
ır kazanç değil mi? 

Maamafih if ifteo pçmit Ok 
J•yclaa farlam•fbr. 

Halk en büyük sıkıntıyı tim· 
di gıdasızlıktan çekiyor. Ticaret 
işleri de askeri kontrolu albna 
girdiği için zahire maddeleri üze
rinde mühim spekülasyonlar ya· 
pıhyor. Bu arada ordu amirlerine 
ve bilhassa levazım reislerine ça· 
tanlar yüksek kazançlar elde 
ediyorlar. 

Başka yerlerde de hemen he
men aynibal olduğu. yalnız bu 
kadar suiistimale dütmediği söy· 
leniyor. 

Sana biraz kendimden bahse
deyim. 

Talat Paşa bazı gazetecilerin 
istihbarat işlerinde çalışmalan 
lüzumunu Enver Paşaya nasılsa 
anlatabilmiş. Mübarek dudakla
rından çıkan bir emircikle biz 
beş kişi Hililiahmerde vazife 
aldık. 

Bu vazife bizi gtınde iki saat 
meşgul ediyor. Bot kalan zaman
lanmw matbaalarda eski işleri
mizin batında geçiriyoruz. 

Cemil Hakla da ayai ••uyet-

te. O şimdi ticnret bile yapıyor. 

Levazım Reisi ile ahbap olmuş. 
ldarei .Mahsusaya çivj, perçin gibi 
bazı şeyler lazımmış. Ona vermiş. 
O da bir Ermeni tüccara ciro 
etmi . Arada ayaküstü sekiz yüz 
lira kazandı. 

- Bu benim ilk işim, diyor. 
Her ay böyle bir İş yapsam zen
gin olurum. 

Şimdi herkeste böyle bir iş 
yapmak merakıdır haşladı. 

Böyle yUksek makamlara ça· 
tanlar hem askerlikten kurtuluyor, 
hem müthiş para kazanıyorlar. 
isimlerinin üzerine bir " Harbiye 
Nezareti müteahhitlerinden" yazısı 
koydular Jnı Bankalar kredi 
açıyor, kadınlar da kollannı. 

Halkı maişet sıkıntısından 
Irurtannak için bir laıe Nezareti 
teşekkül etti. Bana da burada 
bir vazife verdiler. Hesaptan, 
zahireden anlnmam ya... Bu 
biraz gazeteciliğimizin > üzüsuyu 
hürmetine olacak •. 

Bana: 
- iaşe mfifettişisin, dediler. 

Gezdiğin yerde gördüklerini yaz. 
Bakkallar ihtikar mı yapıyor, 

vesika tevziatında yolsuzluk mu 
oluyor. Bunlara bakacağım. Fakat 
benim gibi böyle ( la,e müfettişi) 
ismi altında rahatça oturup hem 
bolca maq alan, bem de her ay 

mutfağı kileri, bka basa pırınç, 
yağ, şeker gibi balkın dirhemini 
bulmak için avuç dolusu para 
verdiği şeylerle dolan pek çok 
gözde var. 

Harp vaziyetine gelince. Ça• 
nakkale biı:im için ytiksek şerefli 
bir zaferdir. Orada ölen Türk 
evlatları Türk kanının hakkını 
vermişlerdir. Çanakkale yalnız 
Türk tarihinde değil, cihan tari· 
hinde yer alan bir destandır. 

Asil bir düşman Çanakkalede 
göğüs geren Türk kahramanla
rına hürmet eder. 

Çanakkale lngiliz 
nadir kaydettiği Büyük 
hezimetlerinden biridir. 

tarihinin 
Britanya 

Azizim Reşit. Muharebe de
vam ettikçe vaziyet daralıyor. 

Öteki cepheler sıkı hamleler 
beldiyen çürük duvarlar gibi al· 
lanıyor. Hangi taraf ağır basarsa 
çözülUverecek. 

Ne kadar geri ve nekadar:ba· 
kımsız olduğumuzu hu muharebe 
bize bir kere daha ispat etti. 
Medeniyet Aleminin yıllardanl:eri 
biriktirdiği en yeni malzeme il.! 
giriştiği bu işe biz yalnız Meh· 
metçiğin, etine ve kemiğine gll-
venerek girdik. Çanakkalenin 
bütiln toprak istihkimlan diit-
man mermilerile altnst oldutu 
halde Tllrk alaylanıun demir cep• 

"25 yqında bir gencim. Ge
çen ıene bir kaza neticesinde 
kolum Ye bacağım kırıldı. Topal 
ve sakat kaldım. Kaza olduğu 
zaman nişanlı idim. Nişanlım 
evveli çok aJika gösterdi. H~ 
tahğım müddetince yanımdan 
aynlmadı. Şimdi de tamamen 
lakayt değildir. Fakat gözlerin
den kederini okur gibiyim. Bütün 
hayatmı böyle sakat bir adamla 
geçirmek tehlikesi onu dü~ün• 
ceye ıevkediyor. Bazan güzel 
gözlerinde tehlike bulutları sezer 
gibi oluyorum. Bütün hayabmda 
betbaht olmak ve onu betbaht 
etmektense, bu kızı serbest bırak• 
aam diyorum, daha iyi olmaz 
mı? Siz ne dersiniz?,, 

Lutfü 

Kızm size kup gösterdiği 
alika aşkından nu, yoksa merha· 
metinden mi geliyor? Bu sualiıı 
cevabını verebilirsen. yapılacak 
şeyi de kararlaşbrmış olursun. Ku 
hakikaten sizı seviyorsa, ve sakat 
kalmanıza rağııien muhabbeti ek· 
ailmemişse, bu kızla evlenmekte 
tereddüt etmeyiniz. Fakat aşla 
merhamete münkalip olmuşsa, 
o v kit vaziyet acıklıdır. Şunu da 
unutmayınu ki, evlenememek 
tehlikesi kızı her türlü fedakar
lığı göze almağa evkediyor. 
Onun için evlenmenizde mahzur 
yoktur. 

.. Kocam ytiksekten atan ca
kayı seven bir adamdır. Cu 
sevmez, sinemaya gitmez, po
ker oynamaz, rRkı içmez. vak• 
tini ukalalıkla geçirir ben ise, 
eğlenceyi. neş' eyi ıeverim. Nasal 
anlaşmalı? 

Fa!ıri,e 

Siz biraz onun bayahna alışır
sınız, biraz da onu sizin ihtiyaç
larınızı tatmine mecbur edersiniz. 
ikisinin ortasını bulup anlaşırsınız. 

HANIMTEVZE 

hesi, Mehmetçiğin göğsü bu yıldı
nm sağnaklanna karşı dayandı. 
Oüşmam yfizgeri edinciye kadar 
dayandL 

Burada Türk neferi damarla· 
nndaki ecdat kanının kahraman· 
hğını gösterdi. 

Ve yine orada bir Türk lru· 
mandam Mustafa Kemal. Tilrk 
başbuğlarına mahsus )'ükaek as
kerliği Londranın başı dumanlı 
jenerallannı talim ettirir gibi İ.1-

pat etti. 
Eğer bu mücadelenin başında 

hesapla, ihtiyaçla hakikati haz• 
medebilen, milli varlığı siyasi 
bağlardan yüksek tutnn biri bu
lunsa zaferin en kuvvetli yerinde 
Türkiyeyi selamete çıkaracak bir 
f rsat kapısı açılacak. Fakat ka
fası (Bertin) de ayaklan sultan 
sarDylarında dolaşan Enver Paşa 
mem' eketin mukadderatını kilçük 

dimağının çerçevesinde halletmek 
istedikçe bütün bu fırsatlar bi
rer birer kaybolup gidecek. 

Türk anası deliknıılı evladını 
cepheye gönderip sapana sanlı-

. yor. Ve Türk babası devlet em
rini yerine getirmek için ocaktaki 
bakracı aatıp vergisini veriyor. 
Tek memleket aelimete çılano 
diye. 



Holivut Yıkılacak Mı? J Sinema Dünyasından Haberler 
----

Bir Taraftan Herkes işsiz Kalıyor, Bir 
Taraftan Da 148 Tane Filim Çevriliyor 

F ransada Sinema Yıldız-
ları Grev ilin Ettiler 
Meşhur Yıldız Mae Vest Kendi 
Kürkçüsünü Mahkemeye Verdi 

Holivut ( Huıuıl) - Artık 
Holivut'ta ihtilal çıktığına, bir 
umanlar diinyanın en çok para 
karamlan bu sinema belde.min 
'6kmek üzere oldujuna inanabi
lininiz. Diyebilirim ki lktı .. dl 
buhran CD ziyade Holiwd• aart

•fbr· Çilnk6 kaıançsazhk yldn-
4en tasarruf ihtiyaca duynıılar ilk 
il olarak sinema m.. · 'll 
bitiler •eya azalttılar. ~ .l 

neticeai olarak mnemalann mür 
terileri -azaldı Ye dolayıaile filim 
•btlan durdu. Bu darpnluk 
fitim lwmpanyalanmn bltçelerinl 
brmakUlflk edince kumpanya• 
larda tasarrufa IQalkqtılar. Eaa
HD burada iki 1enedCDberi tid
detli bir iısizlik bildim ıOriiyor
du. Fakat son iki aydan beri CD 
mqbur yıldızlann bile ipiz Ye 
paruız kaldıkJannı ıörmiye bq
ladık. Şu dakikada kumpanyala· 
nn yol verdikleri sinema işçileri· 
nin adedi üç binden fazladır. 
Geriye kalanların da yevmiyeleri 
ve aylıklan bir hayli kesildi. Bu 
arada yeni yıldızlardan bazılan 
da işlerinden ~kanldılar. Meseli 
daha geçenlerde doğan yıldızlar-

lan Jenevyev T o bin, yine erkek yıl
clazlardan Con Arlej, David Mar
ka bufiin ipizlik Ye parasızlık 
tehlikesile çarpıtmak vaziyetinde 
kaldJar. 

Fakat çok ıariptir ki birinci 
amd yıldızlardan bir kısmı yeni 
mevsim içinde birkaç filim birden 
çevirmek üzere mukaveleler im· 
zalamışlardır. lnıan ıu vaziyeti 
ıörllnce bizim meşhur atalar sözll 
olan " Bu ne perhiz, bu ne lihna 
tu11usu,, diyeceği ıeliyor. 

Kumpanyalar muraflanru yan 
yanya kıstıklan halde bu 1ene 
Holivutta 148 tane yeni filim 
çevrilecektir. Bu filimi erin .. bbp 
ublamıyacağı henliz malüm de
jildir ve sablmamak ihtimali daha 
fada gibidir. Bununla beraber 
kumpa11yalar ıon hir limit olmak 
izere bu yeni filimleri çevirmiye 
karar vermi~lerdir. 

Bu filimlerden bir kısmma 
birinci ıınıf yıldı% çevirecektir. 
Birkaç tanesini buraya yazıyorum: 

Marlen Ditrih yeniden Uç filim 
yapacaktır. Bu filimlerden birine 
"Marlen., ismi verilmiştir ki mev
zuu Marlen Ditribin kendi baya· 
tından alınmıtbr. 

Moriı Şövalye dört flmde 
bat rolleri oynıyacaktır. at 
bununki biraz ıüphelidir. ü 
Şövalye mukavelesini ~"cdit 
etmek niyetinde değildir. Esasen 
kumpanya ile açılan arası el'an 
düzelmemiştir. Klodet Kolber altı 
film çevirecektir. Meşhur erkek 
yıldız Gari Kuper'de dört film 
yapacaktır. Gari bu filmlerinde 
Neyi Hamılton, Fay Fray, yeni 
yıld zlardan Guy Standik ve 
R şar Arlen ile birlikte oynr 
1acakhr. 

Bunlardan baıka Dorotea 

Veyk, Fredrik Mut fibi tanın

mıt yıldızlar da yeni ~mler çe
virmek here mukaveleler imza· 
lalDlflarc:lır. Şu isimlerden de 
anbyonunuz iri Holiwt bir ta· 
raftan yıkılmak telllike.i p.terir· 

1 
ken bir taraftan da yeni filmler 
için faaliyete girişiliyor. Şu cihe
ti de illve edeyim ki bu filmler 
ıeçen aenelerde çevrilen filmlere 
nazaran yan 7anya ucuza mal 
olacakbr. 

Son zamanlarda sinema vası
tuile yapılan istihbarat ifinde 
biiytik terakkiler müıabede edil
miştir. Meaeli daha birkaç g6n 
eyyel nkubulan Kiıba ihtililinin 
btittin aafhalan filme alınmış ve 
iki gün sonra da Amerika sinema
larının bir çoğunda gösterilmiftir. 
lhtilil eanasında Küba poliı mü
dllriinUn ihtililcılar tarafından öl
diirtUmeıi, ibtililcılar ile hükumet 
kuvvetleri arasındaki milsademe
ler, Kiıba Cumhur reisinin tayyare 
ile memleketten kaçması gibi en 
canb hadiseler hep filme ahnmııbr. * Fransada sinema yıldızla
rından bir kısmı grev ilin etmiş· 
lerdir. Bu greve iştirak edenler 
kendilerine de birinci sınıf yıldız 
ücreti verilmesini istemiıler, fakat 
kumpanyalar bu talebi kabul et
memişlerdir. Bunun Uzerine bu 
talepte bulanan yıldızlar da grev 
yapmıılardır. El'an devam eden 
bu grevin, kumpanyalan kısa bir 

müddet sonra yola getireceği 
aöylenmektedir. 

lf.. Meşhur yıldız Mae Vest 
bir kürkçU aleyhinde dava ikame 
etmiıtir. Davanın sebebi tudur: 
Mae V est her zaman alış veriş 
yapbğı kürkçüye iki kUrk ıamar
lamıf. Fak at kürkçü bunlan yıl-
dızın istediği ıekilde yapacağı 

lpldilı t.1alllce•i1t• •INı•n ,.,.; •ıldızlari•n Jenavgco To6i11 yerde yanlışlıkla başka bir mo• 
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r ili p Hol ms' ij n Tavsiyeleri! 
Pek Mühim 

Hiddetlenmemek için Güzel Bir Kadı· 
nın Yüzünü Seyretmek Kifi imiş 
Maruf erkek yıldızlardan Filip 

Holms'ı her halde babrlıyacakaınız. 
Çoktanberi beyaz perdede g&
z~kmeyen bu erkek artist ıeçen· 
lerde bqladığı yeni filimini he
nllz bitırmiı ve bir müddet için 
iatirabate çekilmittir. Filip Holmı 
denince aklınıza derhal linirsiz, 
hiddet.iz •e daimk nq'eli bir 
erkek gelmelidir. Çlbıktı, Ameri· 
kada çıkan ainema mec19ualann
dan birinin yazclıtma göre Filip 
Holmı çok yqamıya karar ver
miı ve bunun için en birine ıart 
olarak hiddetlenmemeye azmet· 
miştir. Filhakika Fılip Holma ıe
nelerdenberi bir defa bile olsun 
kızmamışbr. Kızmamak ve biddet
lenmemek için nelere baş vur
duğunu da yazalım. Filip diyor ki: 

" - Hiddetlenmek ve kızmak 
hastalığa delalet eder. Siniri kuv
vetli olan ve hasta olmayan 
adamlar hiç kızmazlar. Es sen 
hayatta her şey ehemmiyetsizdir. 
Bugün milyonersiniz. Fakat yum 
iflas edip meteliksiz kalmıı ola
bilirsiniz. Buna niçin kızmalı. 
Zenıin bir imanın birdenbire 

parasız kalması o kadar mObim 
bir ıey midir.? 

Dünyada berıey tabiidir. Ta-
biatın haricinde birtey yapmak 
mümkiln değildir. Şu halde 
tabii olan teylere kutı kız· 
mak dotrumudur?" Filip Holma 
bunla" 116ylediktCD aonra inu
nın biddetleneceji aırada IİDir-
lerini yabtbrmak için bq YUra• 
catı çareleri de ı&yle anlabyor: 

0
- Baktınız ki ainirleriniz oy-

namaya ve hiddet allmetleri be
lirmiye batladı, hemen ilk it 
olarak bir bardak ıu alınız ve 
bunu ağır ağır içiniz, yahut ııO· 
zel bir kadımn yüzüne, lıiç 
göz kırpmadan mütemadiyen ba· 
kınız, ıöreceksiniz ki hiddetiniz 
derhal yab a ak ve biraz 
ıonra gUlmİ)e başlıyacakıı'!ız. " . 

Filip Holms bu tavsıyelerı 
birçok defalar bizzat tecrübe et
tiğini ve hiç yanılmadığını da 
iliive ediyor. Bu artist sinirli 
insanlann fazla yemek yememe· 
lerini söylüyor. Fazla yemek 
vucudu çok ,,-onluğu iç.in ainir
leri zayıf dOfftrürmÜf. Filip Hol .. • 

delden çıkarmışbr. Bunun özerine 
Mae Veıt mahkemeye miiracaa t 
etmiftir. Ktırkçitden tazminat 
talep etmektedir. 

• Amerikadaki kadın ydclıı
lann en pzellerinden olan .Eti5sa 
Landi .. çJanm uzatmıya karar 
vermiftir. Bu mtlnaaebetle Ullm 

saç cereyanınm tekrar canlana
cağı da haber verilmektedir. 

'f. Yeni lngiliz yıldularmden 
Betti Stokfild Fransada bir : ngi
lizce filim çevirmiştir. Belliyi 
Parisliler çok aevmiflerdir. 

1'- Giizel yıldızlardan Adriyen 
Ames geçenlerde Holivutta biaik
let ıporu yaparken dikkataizliği 
neticesi olarak düşmüş ve birdişi 
kırılmışhr. Bu yüzden cici kızın 
mukavelesi bozulmak tehlikesine 
bile dlişmüştür. Fakat Adriyen, 
kınlan dişini, Amerikamn en 
meşhur bir doktoruna iki ,O• 
içinde tedavi ettirmiye muvaffak 
olmuıtur. 

Haftanın 
Fi/imleri 

Bu hafta ıonuna kadar teh
rimizin büyük ıinemalan tama
men açılmlf olacakbr. Bu arada 
hafta sonunda ipek sinem.. da 
kuşat edilecek, bu münasebetle 
bftyük bir filim gösterilecektir. 

Saray sinemasında (eski Glor· 
ya) Lili Damitanın ( Bekir baba ) 
isimli filmi, Melek ainemasında dn 
( Tenine dünya) iaminde cazip 
komedi ıösterilmektedir. 

Bu ıene bntiin sinemalarda 
mevsimin en yeni ve güzel filim
lerini ıeyredeceğimiz temin olu· 
nuyor. 

Bir Yıldız 
Kocası Aleyhine Garip 

Bir Dava Açtı 
Holivud'un yeni parlamıya bq

layan yıldızlanndan Jinet Piıal, 
bir banka müdürü olan kocasın
dan ayrılmak için mahkemeye 
müracaat ebnİf ve: 

- Zevcim, ayda 1000 guete 
ve mecmuaya abonedir. Onları 
okumaktan benimle meşgul ol1DJ
ya vakit bulabilmeaine imkin 
yoktur. 

Nitekim bu aebepten ben, ga
zetelerinin ve mecmualarının aıa· 
aında bir mezar taşı kadar sükü
tileşen kocam tarafından taham· 
mül edemiyeceğim kadar fazla 
ihmale maruz kalıyorum. Kendl· 

en aynlmak istiyorum demiştir. 
Mahkeme dilber ·;ıldızm göe

l rdiği bu sebebi makul bulmuş 
ve ihmalkar zevci ya : ')() gazete 
ve mecmuaya iktifaya .v~ 
günün asg ri dört s3atır.ı 
kansına tahsisine yahut aynıma· 
sına karar verm ştir. 

Zevcesini çok ıeven ba:ık• 
müdürü okumak zevkinden fe
dakirhk etmeyi kabul etmiftir• 



11 Eylül 

AFACANIN 
Rttsimli Tefrikası: 

/1Üt>ÜR 6E. .,, 
GÔAMEH ıJTı'foAfJ. 

J'll, TAYY~A E t ı 
OLACAQı.M 

Miki, minimini bir faredir. Onu 
herke1 aever.. Miki hiçbir ıcydeD 
korkmaı.. Hatta bir gün tayyareci 

olmak için mektebe bile müra<:aat 
etmifti •. 

SON P.OT SA Sayfa 7 

1 MİKİ TAYYARECİ (Mi ki Mektebe Giriyor) 

Mlldnln çok büyük bir taha· 
detra:nul de •ardır. Mektel • 
mürcau ettiği ,,akit huma hada· 
maya blla r3ıtermlttl. Ayni 
samaad• Aalatt baba Olla, 171 blr 
tavalyo taektobu da 'Hr111ittL 

Miki müdürün karşıtına titreye 
titreye çıkh.. Müdür evvela kaşlanm 
çatmııb. Aslan babanın tavsiye mek-

tubunu okudu: - Hele şuraya otur 
bakalım küçük t.. dedi. 

Bt.na mDdGr bile t•tmıtlı.. Bu küç clilı 

batlle, bu mtnfmlnl iare uaaal tayyareci 

olabllrdL. EnoeJl naalhat etti- Usun utUG 

a3z ali) ledf. Tayyarecl:J~I• tehlikealni 

an'attı. fakat bir tOrliJ raaı edemedi. 

Miki bi;-lilrl~ anlamıyor, ıı
kanbdan ter döküyordu.. Müdür ona 
yüz bin metre yükseklikte uçmı.nın 

tehlikesini söyledikçe Miki suısuyor, 
ne evet ne de bayar diyordu. 
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Afacanın dişi ağnyordu. 
Annesi: 
- Haydi dişçiye gidelim d~ 

dişlerini çıkarsın, dedi. 
Afacan razı olmadı: 
- Olmaz, gitmem anne .. 
- Niçin canım? 
- Ben dişlerimi evde de·çıka-

rabilirim! 
Nasıl? 

Bana biraz şeker ver .• 
Neden? 
Sen söylemedin mi?. Çok 

ıeker yeme, dişlerin düşer! 

Ama hk 
Eve aptal, mağrur bir adam 

gelmişti.. Afacanın babasile ko
nuşuyorlardı. O sırada Afacanı 
gören adam Hasan Beye dedi ki: 

- Ne tuhafbr, çocuk iken 
akıllı görünenler, büyüdükleri za
nıan ahmak olu} orlar !.. 

Afacan bu aptal adamın ne 
demek istediğini anlamıştı. Der
hal cevap verdi : 

- Galiba siz çocuk iken çok 
akıllı, çok zeki idiniz değil mi 
efendi amca ? 

Şair 
Birgün eve bir §aİr gelmişti .• 

Afacan şaire dedi ki: 
- Efendi amca siz ıiirlerinizi 

ne ile yazarsınız?. 

- El ile oğlum .. 
- Daktilo makinesile yazmı-

En Tath Dersler Hangisidir ? 

___ 2 

Afacant en çok hangi dersleri seversin? 
Coğrafyayı. 
Niçin? 
Çünkü bol bol seyahat edilir? .. 

Mektepler Açılıyor -- -- -
Yaz bitti, tatil bitti, Meketebi kim stttJWez, Müjdeler olsun bin 

~ .1 ... --· .. ·~· ' - . ....""_ l_ 

+-i maymunlar L 
. ---.. --·- .... .... -

Afacanla Cingöz sokakta oy
nıyorlardı. 

Bu sırada çirkin bir kadınla 
çirkin bir erkek geçiyordu. 

Afacanın tuhafına gitti. Arka
larından: 

- Maymun, maymun!. diye 
bağırmıya başladı. 

Kadın birden hiddetle döndü: 
- Ne! Bana mı söyliyorsun?. 

dedi. 
Afacan cevap verdi. 
- İkinize 1. 

Asri Dilenci 
BirgUn kapıya bir dilenci ııel-

mişti... Afacan kapıyı açtı: 

- Ne istiyorsun? 
- Bir lokma ekmek? .• 
- Dur getireyim .. 
Afacan içeri mutfağa koştu, 

kalın bir dilim ekmek getirdi: 
- Al dedi .• 
Dilenci ekmeği almış, bekle

yordu. Afacan şaşb: 
- Daha ne istiyorsun baba? 
- Dilenci köşe başındaki şık 

bir otomobil göstererek: 
- Ne olursun evladım, dedi. 

Bir az benzinin yok mu? otomo
bilim benzinsiz kaldı. 

Akil Bu 1 
Afacan Cingöze dedi ki: 

Babam çok akıllı adamdır! 
- Neden? 
- Parasızlıkta'n iki defa par-

Jor musunuz ? 
Şair güldü: 
- Daktilo yazmasını bilsey

dim, şair olmaz, para kazanırdım 
evladım .. 

Mektepler _açılıgor! K i t Gün doldu lıep!miz.e, 

1 

im dersi s emez, Yakında önümüze, 
Ogımun zevki gitti Koşa koşa kim gelmez? mektepler açılıyor! •. 
Mektepler açılıgor/.. Mektepler açılıyor!.. Afacan 

desüsünün yüzünü değiştirdi! 
Habuki bilmiyordu ki, iki defa 

yüzü değiştirilen bir pardesünOn, 
ikinci defa ayni yüzü meydana 
çıkart.. L-------------------------------------------------------------_J 

t::::::=: ====::.:=. 
AFACANIN 

He!imli ırcfrika ı 

/v/ADE"'11<ı .J!Nı A!ı AN 

tl.&'3A S61V()iRlJı . Ptt1.• 

..Sf Alı M(.J(TE ~E 

ALI 'l'OllUM ! . 

MldUr nlh:ıyet ra ı oldu. M ı • ak! 
bu mınlm nl fareyı Aslan l.a a ı:öndermlştL 
O un hatırını karma iyi deA'lld'.. • Mlkl, 

ed ı •en mckt be alıyorum ,, ?ıılkl acyln• 
cinden ııa kaldı mudü Un boyauna ea• 
rılacAkta. 

2 M/K/ 

Miki derhal talime başlamıftı. Tay~ 
yareci elbisesini giymiş, hergün mey· 
danda öteye beriye koşuyordu. Müdür 
ona bir de muallim vermişti. Bu mu
allim Mikiyi tayyareciliie ahtbnyordu. 

TAYYARECİ 

Muallim piposunu dişleri 
arasına alarak Mikiyc der& 
veriyor. Ona uzun uzun na· 
ıibatlerde bulunuyordu. Miki 
herteyc baynt edbwclu. 

Mual 'lıa 7amaa •· 
damdı. Birçok defalar 
ta71arc harplcılDde 

bulwamuı, bir bavlı 
Dlf&D ka:ıaamtfb. 111 
.. dar• •erlyOt"du. 

--
(... Miki Uçacak ••• ) 

Hele bazen katlarını ça

tarak, kamburlaprak bir ıöı. 

ıliylcyioi vardı ki, Mildnin 

8dü kopuyordu. 

Bir kaç gün ıonra muallim 
deratea sonra ı Haydi, aenlaJe 
ta7yoreyc blnecetU:I der demd 

Mlkl korkutıandao tfr tir tllremlye 
batla da. 

• o. ••• , relacek haha -
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GUL HAN 1 M 

Haçlılar, Mücahitler, Fedailer Arasında 
55 Yaz.an: Ômer Rıza 

Bu [(adının Aşkı Geçic · Değildi,Muhak
a Ki esrure Güzel Bir adındı 

Gül, Mesrure, Kurt ve Doğan 
dinlendikten sonra kendilerine 
geldiler. En maharetli tabipler, 
Kurdun yaralannı tedavi edi} or
lardı. Dördü de yataklarına gir
dikten s nra kırk ıekiz saat 
U)' nmad.lar. 

ıs -
Humus'a muvasalatlerinin 6-

çüncu sabahı Doğan gözlerini a

çarak krfesli odadan dışarı bak· 
b. G i:ıeş henuz doğuyordu. Kurt 
ta ay i odada yabyordu. Vücu· 
d unun birçok yerleri sanlmışb 
Büt' n bu yaralanna rağmen yine 
rnh t uyuyordu. Doğan iki gün 
evvelki vak'alan düşündü. Pek 
büyük maceralan, şu kadarcık 
yara bere ile geçiştirebilmişler, 
buna mukabil canl2nru kurtar
mışlar, Gül Hanımı müthiş bir 
cehennemden çıkarmışlardı. Do
ğan, pencerede.ı dışarı bakb ve 
cebelin tepelerini gördü. Berut'a 
çlkbklan günden bu gline kadar 
geçirdikleri vak'alar, maceralar, 
ne yamandıl Hele Mesrurenin 
bütün ihtarlarına rağmen Cebeli 
ı.iy ret etmeler~ muhakkak ki bir 
çılğınlıktı. Fakat gitmemi' olsa• 
lardı Gül Hanunı kurtarmıya 

ımk.in kalmıyaca'b.b. O ha de 
oraya gitmelerinde de, gWi bir 
hikmet vardı. Yine oraya gitmekle 
Zaloğlundan intikamlarını almlJ, 
büyük düşmanlanndan birini yok 
etmişlerdi. 

O halde amcalan Dumnn 
Beyin, ihtizar anında söylediği 
son özleri de yerine getirmişlerdi. 

caba amcalan, ruhunu teslim 
ederken, ıu kadar zaman 
ıonra vukubutacak hadiseleri de 
ormüşte mi onlan irşat etmişli?. 
Doğan düşünürken Mesrureyi 

habrlndı. Hu kadın, onlann haya· 
bnda ne büyük bir rol oynamışbl 
Onu Allahın kendilerini kurtar
mak için gönderdiği bir melek 
• ymnk mübalağa olmazdı. 

Fakat bu kadın. hayatını, ne· 
diye onların uğrunda birkaç kere 
tahlikeye attı? •• Ne diye onların 
canlarım ve başka bir kadımn 
o musunu kurlardı? .• 

Mesrure} i bağlıyan nasıl bir 
uvvetti? Şeyhe olan nefretimi? 

Onun Şeyblilcebelden nefret etti: 
jın• şüphe yokta. Çünkü Şeyh 
onun anasını, babasını ~!dürmüş, 
ha.remine alarak kirletmiı, ona 
dünya zevklerinin, dünya saadet
lerinin hepsini har"m etmişti 1 

Mesnırenin bu feragatmda 
b şka bir sebep aramak lazımdı. 

Doğan bunu biliyor, fakat 
öylemek istemiyordu. Nihayet 

k ııdi kendine itiraf etti: 
- Bu kadın beni eeviyor, ilk 

lrnr§ıla bğımız dakikadenberi bu 
kadın beni se\•di. Atlan ilk aldı
rımıı ve denediğimi:ı gün ikimiz 
de ayni ata binmiştik. Onu 

di ı aslandan kurtardığım gün 
b rıa k m göstermek için neler 

mam1ştı •.• 
Dogan, kendini adamakıllı 

kaptırmıştı... Muhiti ile zerre 
kadar meşgul değildi,.. Esrarket
lerin kendilerini çok yalandan 
takip ettikleri anda Me.urenin 
aeler anlattığını habrladı. 

Kenddi de o uman Mesntn:J• 

ııeler söylememiş, onu kat'iyen 
mülevves tanımadığını, bilakis çok 
asil ve çok şerefli saydığını an
latmıştı. Mesrure de kendini 
taziz ettiğini söyliyerek ona 
yalnız aşkı ifade eden göz· 
lerle bakmışb. Onun gözlerindeki 
manayı anlamamak imkansızdı. 

Bu takdirde Mesrure, GülU, 
ne diye kurtardı? Kendisi, Doğa .. 
nın da Kurt gibi ona bağlı kal· 
mak için yemin ettiğini biliyordu. 
Gülün, iki kardeşten hangisini 
eçtiğini henfiz söylememişti. 
Doğanı seçtiği takdirde ne olur
du? Yoksa bu kadm, arzularma 
kan selleri içinde varmayı şeref 
sayan kab yürekli haydutlar ara· 
ında yetiştiği içint rakibini her 

ne bahasına olursa olsun, mağlup 
etmeyi, mahlcüm etmeyi mi kur
muştu? 

Y okaa Gül, kendisinden daha 
yakışıklı, ve daha güçlü kuvvetli 
olan Kurdu sevmiş ve bu sımnı 
mesrureye ifşa etınişmiydı7 hayır, 
buna imkan yoktu ... 

Fakat bir kadın, diğer bir 
kad nın kdbini kolaylıkla uyuta 
bilir. Bir kadının gözleri, diğer 
bir kadm kalbinin bütün perde-
lerini yırtar, belki de Mesrure 
Gülün içini okudu, onun kimi 
sevdiğini anladı. 

Kurt, Zaloğlu ile köpril üze• 
rinde döğfıfüyorken, Mesrure 
Gülün arkasında duruyor, onun 
her sözüne, her bar~kctine dikkat 
ediyordu. Bir aralık Kurdun 
mahvolacağı muhakkak gibi idi. 
Belki Gül H. • bu sırada bir fİİI' 
söyledi, içini kemiren ısbrap esı
nasında ağzından birkaç IÖz ka
çırdı. 

Evet, evet, muhukak ba 
böyle idi. Mesrure onun için Gülll 
himaye etti. Onun Kurdu sevdi· 
ğini bildiği için onu kurtarmakta
beiı görmedi. Çünkn Gül ona 
rakip olmıyacakb. Çnnkü Gül 
Kurdu seviyordu. 

Doğan, içini derinden çekti. 
Ona yakın bir yerde yatan yakı
şıklı, cessur delikanhyı kıskandı. 
Kimbilir, bu 8%İ% rakip, rilyasında 
n ler görüyordu. Bu düşünce, 

Doğanın içini, 6lümfin ıoğukluğile 
dağladı. Fakat doğanın kardeşine 
karşı beslediği sevgi, her kadın 

sevgisine tı.tündn. Doğan, başını 
yashğının içinde gizliyerek 
yalvardı: 

- Yarapf Bana metanet veri 
Doğau başını tekrar kaldırdı

ğı zaman, içini yokladı ve kar· 
deşini kıskanmadığını " hissetti. 
Evet, kalbini hmaklıyan, kana
tan birşey yoktu, fakat büyük 
kederle dolmuştu. 

Doğan, Mesrure meselesini 
halledememişti. Bu kadın ne ola
caktı? Bu kadının aşkı, geç"ci 
hislerden değildi. Bu kadın, İn· 
sana bağlanan, ölüme kadar d -
yanan kadınlardandı. Bu kadımn 
aşkı onun h<ıyatiyle birlik te ge
çerdi. Bu kadın güzeldi, bu ka
dın asil ruhlu idL Fakat Doğan 
onun aşkını istemiyordu. Neden 
mi? oda bilmiyordu. Doian dil· 
tündü; buaa kar11 De vaoabilirdı"? 

O da bu suale cevap vereme-
di. Ve kader neyse o olur dedi. 

~ 
Kurt uyanmışb. Gerinerek ba-

ğırdı. Çünkü canı yanmıştı. Doğan 
koştu. Kardeşini okşıyarak sıhha· 
tini sordu. 

ikisi de kalkblar. Kurt Doğanın 
yarC:ımile giyindi. Zırhlannı tak
madılar. Zırh kullanmaktan, kılıç 
tnşımaktan adeta bıkmışlardı. 

Sultan Selahattinin sarı elbiseli 
askerleri, kapının önünde dolaşı
yorlardı. Esrarkeşler tar~fmdan 
yapılabilecek her hangi bir hare· 
keti akim bırakmak için başka 
çare yoktu. Bukadar aıkı bir mu
hafaza altında yaşadıktan sonra 
zırh kullanmak lüzumsuzdu. Fakat 
Masyefteki vaziyet bamba ka idi. 

Kurt, muhafızların çimentolu 
koİidorda attıkları adımlan titri· 
yerek dinledi: 

- Doğan, dedi. lskenderiye
deki çiftligimize bir dönsem ora· 
dan bir daha çıkmıyacağım. Bi
zim oradaki bahçemize, Sinanın 
cennetlerinden daha güzel, daha 
aevimlidir. 

- Bugiln Lkcnderiyeden bir 
haylı uzak yerde} iz. Ben de aenin 
özlediğin şeyleri özleyorum. 

- Muhakkak ki onlu da bizi 
azleyor. Kuzum Doğan, Mesrure
den ne haberi kendilerini hiç 
gördün mü? 

- Hayu bir kimseyi görme· 
dim. Y alnıı. arasıra gelen ve se• 
ninle meşgul olan hekimi, bize 
yemek getirenleri gördüm. Dün 
akpm Haydar B. geldi. Gül Ha· 
nımla Meanırenin ne halde ol· 
duklanm sordum. Uyuduklarını 
söyledi. 

- Çok eyi. Uyumak •e din· 
knmek haklandır. Fakat, O 
Mesrure ne yaman kadm! ateşten 
yüreği, çelikten sinirleri var. 
Sonra güzel, hem de çok güzeli 
ömrümde ata onun kadar eyi 
binen bir kadın görmedim. Vallahi 
o kadın ol'masaydı, halimiz ber
battı. Onun kahramanlığını düşü
nüyorum da bu kadını sevmek 
istiyorum. Sen de öyle mi? 

Doğan: 
- Hayır! dedi. 

( Arkası nr) 
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Londra Darphanesi 
MüdürüŞehrimizde 

Yeni gümüş 

paraların ha· 

lllJWAll• sunı dolayısilc 
Maliye Veka-

leti tarafından 

~ davet edildiği
ni yazdığımız 
Londra dap-

hane. müdüril 
~ir (.;cuısun Sir Conson dün 

şehrimize gelmiştir. Y ann akşam 
ankaraya hareket edecek, ve M -
liye Vekiletile temutan sonra 
memlekete dönecektir. Dün Darp
hane Ye Damga matbaasını ge
zen Sir Conson, mevcut vesaitin 
yeni paralara buımı ifine eı.... 
ritli oldu{ruau 16vle•iltir. 

ipti ıı 

Atletizm Heyeti Neden Çekildi? 

Rıza B. Hidise Hakkında 
izahat Veriyor 

- - - -
c Baştarafı 1 inci sayfada ) 

maddeleri okundu ve kararın yan
hş olduğu anlaşılarak 3-1 O bin 
metroluk koşuların yapılmasına 

karar verildi. Bu sefer de bu ka· 
rara Fenerbahçe atletizm kaptanı 
Ye heyet azasından Sezai Müm
taz Bey itiraz etti ve muhalif 
kaldı. 

Bu karardan sonra müsabaka
lara iştirak edecek klüplerden 
gelen listalar üzerinde tetkikat 
yapıldı ve bunlardan lusmıazamı· 
nan gayri nizami olduğu anlaşıldı. 

- Ne noktadan gayri nizami? 

- " Bir defa bu listaJa,.da 
müsabakaya girecekleri yazılı 
olan!:ırdan bir çoğu mıntakada 

müseccel değildi. 

Saniyen, klijplere evvelce ya• 
pılmış olan uymıyordu. 

- Biraz tavzih eder misiniz ? 
- Yalnız lstanbul spor klübl\ 

listesini nizamnameye uygun ola
rak yapmıı, diğerleri yapmamıı
br. Meseli : Bu listelerde bqka 
kulfiklerin azalan da vardır ve 
bu nasıl olur ? 

Sezai Mümtaz Bey listelerde 
yazılı olanların müsabakaya gir
melerinde ısrar ediyordu. Müza
kere hararetli bir safhaya gir
mişti. Noktai nazar ihtilafı kaba· 

rıyordu. Bunun fizerine atletizm 
heyeti istifa etti. İhtilafın esası, 
mahiyeti budur. " 

Sezai Mumtaz 8. ise vaziyeti 
fU tekilde anlatmaktadır: 

"- Bu mesele gayet basittir. 
Atletizm heyetinin bundan bir 
hafta evvel verdiği bir karar 
vardır ve bu ekseriyetle kabUI 
edilmiştir. Bu karar mucibince 
hareket zaruri idi. Bu karann 
kaldırılabilmesi için Galatasaray 
murabbası Şekip Beyin de bu• 
lunması icap ederdi. HalbukJ 
kararın kaldırıldığı içtimada Şe
kip Bey yoktu. Binaenal~yh atle• 
tizm heyetinin 3-10 bin metrelik 
mukavemet koşulan hakkında 
aldığı karar yerinde vo hakem 
ve ben buna muhalifim. 

Listel~rdeki isimler meselesine 
gelince: Bundan iki ay evvel ku
lüplere federasyon tarafuıdan 
gönderilmi§ fişler vardır. Bu f lerf 
ancak Gnlatasnray ve Fener Ku
lüpleri doldurdular Ye mıntakay• 
verdiler. Ben bu fişlerin 
esas olarak kabul edUmesinl 
teklif ettim, kabul edilmedi. Ben
ce verilen her karan geri alırsak 
işin içinden çıkılmaz ve anarşi 
hasıl olur. Bunu yapmamalı idi
ler. Galatasaray, Fener, İstanbuJ. 
por bunu mlldafaf a etmekfe.. 

dirler.,, 

Dillsizlerin Konuşmaları Sağırların 
İşitmeleri Mümkün 

( Battuafı 1 inci aayfada ) 

)anınızın okuyup yamıalanm Ye 

konuşabilmelerini temin maksa
dile tesis edilen bu mektep Sa· 
raçhanebnşında, Hayriye lisesi 
binasında bugün tedrisnta baş· 
Jıyor. 

Okuyucularımıza b"raı. malO-
mat verelim: 

Mektebin şimdiki halde yalnız 
dilsiz ve sağır talebeleri mevcut
tur. Körlerden de okuyup yazma 
öğrenmek isteyenler olursa ka· 
bul edileceklerdir. Mektebin mu· 
allimi "körler, sağırlar ve dilsiz
ler cemiyeti" reisi Süleyman Sım 
Beydir. Tedrisatta bir çok yeni 
usuller tatbik edilecek, meseli 
körlere okumayı öğretmek için 
kabartma yazılar ve lavhalar ha
zırlanacakbr. Bu arada sağır ve 
dilsiı:ler için yeni bazı usuller de 
tesbit edilmiştir. Böylelikle bir 
dilsizi ve bir sağırı konuşturabil
mek mümkün olacakbr. 

Mektebin muallimi Süleyman 
Sırrı Bey diyor ki: 

"-Beynelmilel dilsizler cemi
yeti, bütün mesaisini dilsiz ço· 
cuklan konuşturmıya hasre-
diyor. Biı.im de bütün gay-

retimi.z budur. Dilsiz bir ta· 
)ebenin konuşabilmesi ve söyle 
nilenleri anlaması bugün İÇİi 
milmknn ıeylerdendir. Bu bahau 
en eash tedris şekli de talebeniı 
sağ elile mualliminin gırtlağını 
kavraması ve kelimelerin teliffw 
ediliş şekillerinin kendisinde bı· 
rakbğı intibalarla meleke peyda 
etmesidir. Böylelikle her dilaiJ 
dudaklarını hareket ettirerek ve 
anda vererek konuşabilecek, her 
sağır da karşısındakinin dudak 
hareketlerine bakarak söylenilen
leri anlayabilecektir. Mesnimizfn 
müsbet bir netice vereceğinden 
ve mektebimizin hayli raj-bet 
göreceğinden eminiz.u 
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Pencereleri Kalın Perdelerle Kapalı 
Odada, Esrarengiz içtimalar Oluyordu 
· cemiyetin imali nıukaddesei va

tanperveranesini akim bırakmıya 
çalışmak ve memurin ve bade
mci devlet tarafından efradı ce-
miyete eza ve işkence icra edil
mek; ve esnayı istintak ve istic· 
vapta, tahkirab §edide irtikap 
olunmak ve ,zalemeye yaranmak 
maksadile emri tahkikatta, bilif 
Ye mübaligalara idisar kılınmak 
ft büküm icra edilen cezalarda, 
muhalifi vicdan ifratlara vanlmak 
sibi phsı manevii cemiyete veya 
efradına karşı irtikip olunan 
barekatbr. 

Kongre, cemiyetin nizar-'la
meai üzerinde bu tadilit ve taa
hihab yapmakla beraber, cemi· 
yete duhul şartlannı da eski, ma· 
aoneri şekilden çıkarmış; daha 
basit bir tarza ifrağ etmişti. 

Kararnamenin 10 uncu m"ad· 
desini teşkil eden, (cemiyetin or
du ile münasebab) meselesine 
gelince: Bunu doiirudan doğruya 
kestirip atbramamışlar.. (Bu bap
ta bir talimatname kaleme z.lın

mak) kaydile, bu işi şimdilik 
pamuk ipliği ile bağlamışlardı. 

Kongre kararnamesinin en 
mühim ve en takdire pyan mad
deJeri, hilhassa ilmi, iktisadi, iç
timai hayabn inkişafına ait dü
ıüncelerdi. 

Kongredeki mtltefekkirler , 
memleketin terakkisinin tevsi ve 
idamesini ikiye ayınyorlardı. Biri 
h6kümete yapbrılacak terakkiyat. 
Diğeri de ahali ve efradı cemi
yet tarafından yapılacak terak
kiyat... Bu hususta düşünülen ve 
teabit edilen maddelerin tatbiki 
halinde, memleketin i'im, fikir ve 
iktasat hayatında derhal bir de
ğişiklik ve yükseklik husule ge
leceği muhakkakb. 

Fakat.. Bütün bunlann fev
kinde olarak kongrenin verdiği 
gizli bir karar vardı ki: Bu da, 
yeni Merkezi umumi hakkında 
idi. Meşrutiyetin ilim üzerine 
itlerin kesreti hasebile yirmi bir 
azaya iblağ edilen Merkezi umu
mi, matlüp neticeyi vermemifti. 
Hatta, disiplin makanizmuam 
elden çıkarmak istemi1eııler, yine 
bütüıı emir ve kumandayı kendi 
phaiyetlerinde toplamak ıçıa 
(Heyeti Fa'ale) namile, merkezi 
amumi içinde diğu bir mer• 
kezi umt:mi yaratbklan halde, 
bu da onların meram ve mak
ıatlar m tatmin edememitti. 
Buna binaen merkezi umuminin 
nüfuz, heybet Ye halk berindeki 
tesir derecesini arttırmak için 
)ine meşrutiyetin ilanından ev
velki hale ı ücu etmiye; gerek 
llerkezi umuminin içtima mahallini 
ye gerek azalarını gizlemeye ka
rar vermişlerdi. Hatta bu karara 
okadar ehemmiyet vermişler ve 
tatbikine okadar acele etmişlerdi 
ki - en son içtimada verilen - bu 
kararın müzakeresi biter bitmez 
evveli binbaşı lsmail Hakkı Bey 
•e beş dakika sonra da Enva
Bey; merkezi umumi evrak mil
dllril Hacı Nuri Beyin odasına 
ıelm:şler; bu karardan bahsede
rek, sayet tenha bir aobkta 

1 
kendi namına derhal küçük bir lsmaiJ Haklo, Hafız Hakla, Hacı 
oda tutmasını söylemişlerdi, Adil, Cavit, Giritli Hasan Kemal, 

1 

ikindi ezanları okunuyor, artık İpekli Hafız İbrahim Hoca, Niğ· 
akşam oluyordu. Buna rağmen deli Hayri, Ymbqı Seyfi Rahmi 
Hacı Nuri Bey işini gü- Bey ve Efendiler ... 
cünfi bırakmış, ev aramıya Gece yansına doğru, yine o 
başlamıştı, Bir hayli dolaşbktan dar sokağın karanlıklan içinde, 
sonra sanayi mektebinin arkasın- teker teker başka bir takım ha-
daki ( Portakapı ) mahallesinde yaller de canlanıyor, bunlar da, 
dar bir sokak içinde, Rum mekte- muayyen şifre ile kapayı vuruyor-
binin yüksek duvarlı bahçesine du. Haa Nuri Bey tarafından 
nazır iki kath ve üç odalı bir kapı aralık ediliyor, bunlarla 
Rum kadınının evini bulmuı.. (puala) teıti olunuyordu. Cemi-
ayda sekiz mecidiyeye pazarlık yetin Selinik rehberlirinclen ve 
etmiş.. Akşam ezanı okunurken (99 uncu bölük) ten olan bu :r.evab 
merkezi umumiye gelmiş, Enver Hacı Nuri Bey alt kattaki odaya 
Beye haber vermişti.. Ortalık alıyor. Kendiler:ne merkezi umu-
karardıktan sonra Enver Bey evi minin kapalı bir 1.arf içindeki 
görmek istedi.. Arkasına siyah emrini teslim ediyordu. Muhtelif 
bir pelerin alarak ve yaksını da hisler ve mefkürelerle hareket 
kaldırarak Hacı Nuri Beyle arka eden ... Bütün iman ve kanaatini; 
sokaklardan dolaşarak gitti, evi cemiyetin programından ziyade, 

d b d E şu veya bu zatın şahsına rapte-
gör ü, eğen i. rtesi gece den bu rehber ve fedailer; Hacı 
merkezi umuminin burada içtima 

Nuri Beyin teslim ettiği zarfı alı• 
edeceğini ve ona göre her şeyin 

yorlar.. öpüp başlarına koyduktan 
ihzar ed:lmesini Hacı Nuri Beye sonra, çekilip gidiyorlardı. 
söyledi; ve, o geceden itibaren ( Arkası ,,., ) 
merkezi umumi yine esrarengiz 
bir şekle girdi. 

Artık, akşam olup ta ortalık 
tamamen karardıktan sonra, zul
metler içinde peyda olan hayaller, 
duvar diplerine sine sine geliyorlar; 
kararlaştınlan şifre muc'bince 
kapıya vuru} orlar. Aralık edilen 
kapıdan bir gölge gibi sessizce 
kayıyorlar, yukarı kata çıkıyorlar. 
Pençereleri kalın perdelerle sım
sıkı kapalı odada toplanıyorlar, 
aigara dumanlarından göz gözü 
göremiycck bale gelen bu kup
kuru odada, dört ayaklı tahta 
bir masanın etrafında, koca Os
manlı impratorluğunun bayat ve 

mukadderatını idareye çalışıyorlar
dı. Burada içtima edenler, ıu 
zevattan mürekkepli: Talat, En· 
ver, Cemal, Dr. Nazım, Binbaşı 

Yeni Neşriqat 

Havac l.k va Spor - ( Hava
cılık ve f por ) mecmuasının bu seneki 
80 Ağustos nu hası herkeaio kiitiipha
nesiude ve salonunda yer alabilecek 
bir guzellıkte ola.rftk çıkmıştır. DırçJk 
kıyuıeılı yuılar vardır tavaı,>e eıieriz. 

Kadro - Ankarada neşredılmek
tc olan bu aylık fıkir mecmuasının 

20 inci nüslıaaı çıktL Şayanı dikkat 
yazıları muhtevidir. Fiati 25 kuruştur. 

Varhk - A ıkarada on beş gUn
de bir çıkar aan,at ve fikir mecmuası• 
dır. Eylfıl ofühası çıkmıştır. F"iati 16 
kuruştur. 

Elrllk - Mılti Türk Tı1lebe Birli
ğınin ueşıri efkarı olan aylık gıızetenin 
Eylül ııiıshuı " Yoşuyao öhiler ,, un
vanlı güzel bir yazı ile çıktı. :Fiati beş 
kunı~tur. 

Pol.k"lnlll - 'I'ıbbm her §Ube-
einden hah eden mecmuanın ikinci 
numarası tıktı. Fiati l<ı kuruştur. 

Bursa Ziraat Mektebi 
Kayil Ve Kabul Şeraiti 

1 - Mektebe ba sene leyli ve meccani on beş talebe alına
caktır. Girmek için kabul prtlan. 

. A - Türkiye teb 'asından ve hüsnlhal ahabından olmak. 
B - Orb tahsilini bitirmiş çiftçi veya arazi sahibi evladı 

olmak. 
C - Yaşı on dokuzu ıeçmemiş olmak. 
D - Hastalıktan salim ve Ziraat işlerini ifaya bedenen muk· 

tcdir olmak. 
E - Tahsil esnasında mektebi bila mazeret terketmemek ve ter

kettiği takdirde kendisine yapılmıı olan bilumum masrafı 6deyece
fine dair Noterden m usaddalr ,. numunesi veçhile ., kefaletname 
\'ermektir. 

F - Talip mıktan muayyen adedi geçe::'se talipler arasında 
bir müsabaka imtihanı yapılır. 

2 - Mektep Teşrinievvel iptidasında açılacağından taliplerin 
nihayet Eylülün 15 ci günfine kadar yukarida yazılan evsafı haiz 
olduklannı isbat eden vesikalarla birlikte bir istida ile mektep 
mildürlüğüne müracaat etmeleri. "4674,, 

Tayyare Piyango Müdürlüğünden: 
Şartnameleri veçhile 934 yılbaşı piyangosu için 170,000 el, 

5,000 duvar planı ile 5,000 adet afiş tab et~rileceğinden taliplerin 
14 - 9 - 933 perşembe: 

Keza : Yılbaşı piyangosuna ait biletler ile 17, 18, 19 ve 20 inci 
tertip piyango biletlerinin aleni pazarlık suretile münakasalan icra 
edileceğinden taliplerin 16-~933 Cumartesi gfinil saat 15 te komia-
yom müracaatları. ''4767" 

z 

Almangatfa Siga.i Uücatlele 

Bugüne Kadar 1600 Ko
münist Öldürülmüş! 

Alnaangatl• 6ertÇ Hitlerclla 

Hitler hllk6metinin iktidar 1 eğlencelerini girmek lstiyea ffo 

mn~ne gelmesinden aoara ko- nebilerin zabıtaya mllracaat rt· 
münıst fırkası ve fuka a:r.ası meai kifi idi. Her memur, 
müthif bir takibe uğramakla mllessese.lerden birinin fıizmetia-
kalmadı, Berlinin ve bliyük Al· de bulunuyordu. Kendisine m&-
man şehirlerinin gece hayatı ve racaat eden ecnebiyi alıyor ve 
eğlenceleri de Alman polisinin hizmetinde bulunduğu ecnebi mO-
şiddetli bir murakabesi altına 

girdi. Şimdiye kadar yalnız Ber
lin ıehrinde yirmi bir muhtelif 
umumi müessese kapablmıştu. 
Alman polisi daha birçok eğlen· 
ce yerlerinin vaı.iyetlerini tetkik 
etmektedir. Son zamanda bu 
nevi mahallerin adedi akla hay-
ret verecek kadar ullDlfh. Hat· 
ta Berline gelip te şehrin gece 

essesesine götürüyor, bu vazifesi
ne mukabil de komisyonunu ah
yordu. Bu gibi memurlar da ba,-

tanbaıa vazifelerinden çıkanlmak 
auretile Berlin polisinde temizlik 
yapdmıştır ve yine Hitler idare
sinin iktidar mevkiine geldiği 
gündenberi, öldürUlen komünist
lerin adedi 1600 den fu.laclır. 

Yeni Bir Suiistimal Karşısında Mıyız? 

Bir Fabrika Aleyhinde 
Tahkikata Başlandı 

C Battarah 1 inci aayf ada ) 

olur olmaz derhal tahkikata bat
lamışlar, Sanayi müdüriyeti ile de 
de temasa girişmişlerdir. 

Bu Fabrika mühim bir miles· 
aesedir. Fakat mademki benti:r. 
ortada tahakkuk etmit birşey 
yoktur, ismanı yazmak doğru 
olmıyacaktır. 

2 - Gftn6n ikinci vak'sına 
gelince: Bu, bir 
hakikattir. 1,te: 

iddia değil, bir 

Gümrük muhafaza teşkilib 

diln bir kaçakçıhk vak' ası mey· 
dana çıkamuşbr. Hadise ıudur: 

Devlet Deniz Yollan lıletme 
idaresinin Ankara v.ıpunmda ya
pılan araşhrmada atçıbaıı Meh
met Efendinin kamarasında bir 
miktar kaçak eşya bulunmuştur. 

1 

Bunun Uzerine Mehmet Ef endioin 
evinde de araştırma yapılmaa 
zarureti hissedilmiştir. Mehmet 
Efenclinin Beşiktqtaki evinde 
yapılan araştırmada külliyetli 
miktarda kaçak ipekli kumaşlar 
ve dokuz şişe muhtelif içkiler 
bulunmuştur. Mehmet Efendi ya
kalanmıştır. Vapur tayfalarından 
Mahmut ve Veli isminde diğer 
iki kifi de tutulmuştur. 'Tahkikat 
yapılmaktadır. 

3 - Günün lçllncll vak'am 
ise froin meselesidir. Eroin kul· 
lanmaktan maznun olmak üzere 
Nuri, Mithat, Hüsamettin, tl.ihal, 
İsmail, Pakra ve Kalycpi ismin
de yedi kişi yakalanmış ve cll1n 
mevcudeıı sekizinci ihtisas mah-
kemesine verilmiştir. 

Haydarpaşa Emrazı lstilaiye 
Hastanesi Baştabipliğinden: 

Hastanemiz binasımn çatısınan tamiri 23 Eylül 933 tarihine 
mllsadif cumartesi günü saat 14 te Galatada Karamuslafapaşa 
sokağında İstanbul limanı sahil sıhhiye merkezinde açık mü akasa 
auretile yapılacağından taliplerin şartnamelerini gonnek üzere mez
kür merkez levazım memurluğuna veya hastane idaresine 
müracaatlan. "4527,, 

İstanbul Sıhhi Müesseseler Satına~ma 
Komisyonu Reisliğinden: 

Bakırköyde kain Akli} e ve Asabiye Hastahanesinde yapt rılacak 
30,000 lira bedel keşifli Adli pavyon olbaptaki keşifoame ve şart
namesi veçhile ve 3 Teşrinievvel 933 Salı günü saat 14 te kapalı 
zarf usulile ihale edilmek üzere münakasaya komılm tur. Bu 
baptaki keşif ve şartnameyi sıörmek iateyenlenn kom:s}ona mli-
racaatlan. .. 4681" 
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,r- Tayyare Piyangosunun Keşidesi Başladı • 

B KAY B 
Bugünkü Ke idede ikra iye Kazanan 

_J Numaraları Aşağıda Okuyunuz 
Sütunda L_Bu Herg }~ 

Nakleden: Hatice 

·· çük Bir Roman 
F atmanın nişanlısı Ali Şevket

lCO ayrıldığını öğrenmiştik. On
lar altı aydan fazladır nişanlı 

idiler. Bu şey hepimizi de fena 
halda müteessir etmişti. Acaba 
bu güzel çocuğun hayatındaki bu 
ani tebeddülün ıebebi ne idi? 
Daha bir ay evvel kendisini gör
müştüm. Birkaç haftaya kadar 
evleneceği için fevkalade mem
nundu. Neş'e ile cihazını hazırla
makta idi. 

Fatma yazlanm Maltepedeki 
küçük ve güzel köşklerinde geçi
rirdi. O, küçük yaşındanberi an
ne ve babasını kaybetmiıti. An
neleri bir fakat babalan ayn 
otan kız kardeşile beraber, tey
ıesinde otururlardı. Esasen genç 
kızların başlarında aileden yalnız 
bir Sabiha teyze kalmıştı. Bu üç 
kişilik küçük aileye Fatma bakı
yordu. Çünkü babası öldüğü za-
man kızma küçük bir servet bı
rakmıştı. Bunun iradile pek güzel 
geçiniyorlardı. Ablası Mehlikanın 
babasına gelince, onun hiç parası 
yoktu. Öldüğü zaman karısile 
kızma bıraktığı biraz para ile 
ancak borçlan tesviye edilmişti. 

Ailede yegane servet sahibi 
olan Fatma idi. Fakat biz hepi
miz emindik ki, parası da olmasa, 
ondaki güzellik, sevimlilik ve 
cazibe ile, Fatma nasıl olsa ken
disine layık bir kocayı kolaylıkla 
bulabilecekti. 

Mehlikaya gelince, hoş ve çir
kin olmayan bir kız olmasına 

rağmen bizim Fatmamızla arala
rında dağlar gibi fark vardı. 

Nihayet günün birinde Fatma
nın nişanlanmış olduğunu memnu
niyetle öğrendik. Ali Şevket çok 
zengin bir tüccarın yegane oğlu 
idi. İyi tahsil görmüş genç ve 
güzel bir delikanlı idi. 

Falmanın, kardeşinden daha 
k i.içük olmasına rağmen, Ali 
Şevket bila tereddüt iki hemşire
nin içinde onu intihap etmişti. 

Sabiha teyze de bu parlak talebi 
tabii rddetmedi. Fatma nişanlısını 
çok seviyordu. 

* Bu nişanın bozulmuş olması 
hepimizi büyük bir hayrete dü
şürmüştü. Sebebini araştırırken, 
bunu bize Fatmanın gayet eski 
bir aile dostu olan doktor Rıfkı 
Bey anlattı: 

- Fatma nişanlandıktan sonra 
Mehlikanın vaziyetini daha iyi 
anlamıştı. Şüphesiz ki Mehlika 
güzel bir kız değildi, sonra beş 
parası bile yoktu. Ablasından 
daha evvel nişanlanmı~ olan Fat
ma bu şeyi gördükçe müteessir 
olmakta idi. Niçin ablası durur
ken daha evvel onu istemişlerdi? 
Şüphesiz ki kendi küçük serveti
nin, büyük bir servete malik olan 
nişanlısı için hiçbir ehemmiyeti 
olamazdı! Fakat ne de olsa gön '~i 

rahat değildi! O, kardeşinden çok 
daha güzel olduğunun farkında 

değildi.. Bunun için Ali Şevke
tin niçin kendisini tercih ettiğini 
araştırıyordu( Nihayet fena bir 
şı.phe saadetini bozdu. 

"Şevket beni, bir az servetim 
var diye alıyor. Mehlikayı alma-
yı.şıqın sebebi onun parasız ol
masıdır!,, diye düşliııdü. 

Ve bu düşünce kendisini git
gide rahatsız etmiye, gitgide 
betbaht etmiye başladı. Nihayet 
bir ~ün nişanlısına gönlünü açtı. 

Geniş açılmış çocuk gözlerile 
ona bakarak heyecanlı bir sesle: 

- Söyleyiniz, dedi. Tabii 
beni uf ak bir servetim var diye 
istemediniz değil mi? Eğer 
ablamı sevseydiniz, parasız ol
duğuna hiç ehemmiyet vermeden 
onunla evlenirdiniz!,. • 

Şevket onun ellerini öptti: 
- Çocuk, dedi. Böyle şeyler 

nasıl aklınıza geliyor. Benim kafi 
derece servetim var.. Hem ken
dime, hem karıma bol bol yeti
şecek kadar!,, 

Fatma nişanlısının bu iyi söz
Jcrini büyük bir .saadetle dinle· 
mişti. 

Şevkat onu seviyordu!.. YaJ .. 
nız onu sevdiği için kendisile 
evlenmek istiyordu! ve böyle 
saadet içinde iken çok sevdiği 
ablasın• düşündü! o zavallı güzel 
değildi!. Ve yaşı oldukça iler
lemişti. Kendi evleniyordu ve -Al
lah esirgesin - günün birinde tey
zesi de ölürse o zavallı tek ba
şına hayatta ne yapacaktı! Fakat 
küçük bir serveti olsaydı hiçbir 
şey düşünmiye ihtiyacı olmazdı! 
ve belki de bu şey evlenmesine 
yardım ederdi. 

Nazif isminde bir çocuğu hatır
lıyordu. Bu genç adamın muhakkak 
ablasına karşı derin bir muhab
beti olmamıştı. Fakat hiç serveti 
olmadığı, ve çalışmasından 
pek az kazandığı için Mehlikayı 

istemiye cesaret edememişti. Meh
likanın böyle küçük bir serveti 
olursa!... Ve birden karar verdi. 
Şevket söylememiş mi idi? Onu 
serveti için değil kendi için alı
yordu! Evvelce bir şey söyleme
den birgün ablasını yanına alarak 
katibiadile gitti. Varını yoğunu 
kardeşine verdi. Mehlika hayret 
ve heyecanla ona bakıyordu. O 
zaman Fatma ablasının boynuna 
sarıldı ve gülerek: 

- Neye şaşıyorsun? Dedi. Ben 
çok zengin bir adamla evleniyo
rum. Ve ikimiz bir olarak sana 
küçük bir hediye yaptık! 

Fatma nişanlısına : 
- Bugün Mehlikaya bütün 

iradımı verdim! dedi. 
- Çok iyi ettin yavrum! 

"' Fak at zamnn geçtikçe Ali 
Şevket güzel nişanlısından - her 
nedense - uzaklaşmıya başladı. 
Ve nihayet Mehlikanın aşkını ka
zanmaya muvaffak oldu. Şimdi 
servet sahibi olan Mehlika da 
nişanlanmak üzere idi. Fakat 
Şevket ne yapıp yaptı ve onu bu 
izdivaçtan vazg«;çirdir. Doktor 
Rıfkı başını sallayarak: 

- Ne dersiniz! dedi. Şimdi 

Şevket Fatmadan ayrıllJ> irat 
sahibi olan Mehlika ile evleniyor. 
Vakıa onun bu servete ihtiyacı 
yok amma... Para parayı çeker 

derler. 
- Ya zavallı Fatma ne ola

cak, dedim. Hiç şüphesiz ki çok 
müteessirdir! 

- Zannetmem. Pek fazla mü
teessir değil, bu şey meydana çı
kana kadar çok üzüldü, çok ağladı. 
Fakat şioıdi, o halde değil, her 
şeyi. unutmuşa benziyor ve kendi 
bir ticarethanede memur oldu. 
Çalışıyor ve :şimdiki halde evlen
meyi hatanna bile getirmiyor. 

On Beıinci Tertip Tayyare Piyangosunun Beşinci Keşidesine Bugün 
Öğleden Sonra Üniversite Konferans Salonunda Başlanmışbr. Kazanan 

Numaraları Aşağıdaki Sütunlarda Bulacaksınız 

40000 Lira 50 Lira 60 Ura 
Kazanan 

3086 
10000 Lira 

Kazanan 

20819 
5500 Lira 
Kazananlar 

14242 
3000 Lira 
Kazananlar 

31551 
45200 
10839 
48789 
1500 Lira 

Kazananlar 

36187 4436 
46234 34237 

1000 Lira 
Kazananlar 

16236 
35085 

40452 
7427 

8077 28880 

150 Lira 
Kazananlar 

29141 
6725 
1860 
8837 
9746 

44610 
32444 
22159 
29641 
29569 
46752 
17072 
38092 
39187 
26058 

29395 
1829 

15047 
21546 
40387 
1188 

22454 
29899 
48969 
41063 
21410 
7278 

44313 
46147 
18084 

34376 
8833 
6509 
8088 

17501 
19750 

1678 
45117 . 

4912 
27399 
20494 
9143 

11350 

31268 
44411 
17611 
49369 
49550 
29974 
10852 
18907 
431 J 

23195 
43191 
41389 

42840 
9578 

21527 
27237 
16509 
47500 

21001 

6913 

22214 
20278 
43083 
4Ql43 
1229t 
2867L 
20947 
6'l49 

25620 
46746 
32567 
8189 
2524 

47805 
6352 

16584 
30983 
20227 
14747 

64 
39166 
10169 
21189 
28174 
49178 
32485 
24786 
18904 
37538 

12458 
2516 

68 

39024 
4740 

25271 
30359 
13771 
21361 
tts.539 
27145 
16653 

22556 

9244 
41253 
47434 
41044 
15273 
14385 
32300 
13285 
28913 
31l16 

1763 
155:'6 

Kazananlar 
38462 
25500 

254 
5040 
8929 

29776 
18390 
25969 
32433 
13965 
16006 
27954 
t5833 

23371 
39209 

7809 . 
1660 

11776 
3071 

16686 
26951 

36708 
24980 
23236 
24436 
2303 

34984 
37575 
29733 
4272 

41543 
43874 
13318 
35072 
32550 
38821 
19276 
4573 

47570 
15108 

4988 
18668 

35934 
19981 

t034 
18010 
24813 

2898( 
22058 

1899 

320t 

14447 

41993 
31965 
1~992 

4690 
26844 
19693 
41930 
39055 
36937 
25282 
28055 
11372 
34310 
14319 
19601 
?5076 
44125 
39589 

23536 

15911 
'1653 

22808 
11614 
as914 
13578 
3120 

11125 
32829 
31418 
~2 

39462 

10064 
49389 
32043 
33557 
42112 

42109 
33100 
18671 
28717 
37328 

25856 
26502 
32821 
34565 
32900 

1597 
1327 
8818 

23442 
!016 

23397 
35008 
I0376 
46096 
35648'"" 

27183 
46833 

8176 
28226 
3521 t 

23651 
10842 

65 
14054 
5205 

10034 

22762 
48117 
10661 
25712 
19167 
40313 
14212 
15182 
20112 
33329 . 
49476 

1864 

46666 

42926 
33370 
26233 
32393 
6746 

868 
28451 

30764 
14870 
37278 

44720 
4\50 
7149 

34404 
47318 
3556 

36774 
30640 
47497 
41371 

11494 

7344 
ı 1559 
14347 
28458 

8005 
28173 
36023 
18970 
5889 
7432 

10519 
49346 
30614 
2766 

145\7 
40648 

2459 
9598 

47834 

30211 
7608 

191 
46083 
20054 

39406 
19500 
25229 
21761 
31338 

49627 
10421 
4391 
2707 

47164 

49985 

9771 
19083 
46619 

88 
27048 
31612 
8475 

39004 
49478 
393l0 
25938 
432JO 
36055 
29795 
28858 
16516 
12411 
34833 

38684 
4813~ 

34870 
52252 

616G 
31267 
9854 
1448 

14515 
32047 
21276 

1844 

3305 
49194 
46569 

18240 
1582 
3552 

34465 
4789 

26461 
48790 
42289 
28663 
22038 
29148 
9223 

46822 

4697 
19457 
3584 
381 

3595 
5522 

28101 
33061 
43490 
31053 
38038 
20725 
28152 
20178 

1499 
15229 
11197 
47732 
22958 
15435 
24047 
35397 
22257 
11024 

771 
15694 
42669 
39845 
39887 
31836 
19578 
15G6fi 

Kazananlar 
47874 
38864 
20808 

23062 
23358 
20789 
16921 

501 
12306 

1500'l 

H>07 
17721 
41391 
45347 
9150 

19598 
18598 

17995 
20908 
26151 
5479 

43150 
36550 

410 
19710 
39556 

36751 
8586 
3223 

38306 
5365 

27146 
49408 
12079 

613 
19111 
10703 
4931 

24422 
49502 
30885 
16023 
13132 
25349 
15427 
216 7 
14844 
17087 
18564 
12600 
7273 

30149 
20785 
39502 
44008 
20636 

8364 
43826 

31268 
38251 
t4582 

37~'i 

29404 
20462 

14332 
10149 
45469 

1745 
44065 
26493 
35204 
33882 
6448 

35945 
18744 
45867 
20108 

14950 
15461 
15359 
9656 

30813 
22493 

8093 
15913 

1104 

4171 

39817 
16298 
28257 
48455 
25588 
22657 

I078 
20213 
21099 
36639 
36486 
44586 

22596 
26498 
36545 

47306 
36647 
15255 

12730 
31461 
44970 

379 
27788 

10640 
6454 

34568 
21318 
37518 
9025 

26019 
26790 
39804 

36857 
11251 
26681 
48591 
22101 
31494 

3688 
3239 

45065 

13273 
15759 
9913 
8632 

37805 

29559 
33174 

1345 

37146 
6105 
8353 

431 
40611 
5338 

20476 
11813 
22958 

16166 
37055 
16842 

37701 
33052 
2975 

20943 
17891 
8460 

14786 
37977 
14498 
2446 
8423 

Bıırhaiıeddin Ef. 
Hapse Atıldı 

Şam ( Hususi ) - Sultan 
Hamidin torunu Burhaneddin Efen
di, Filistinden Suriye hududunu 
pasaportsuz olarak geçtiği için 
polis tarafından yakalanarak hap
se atılmıştır. 

Burhaneddin Efendi, hududu 
pasaportsuz niçin geçtiği ıualine 
cevaben, pasaport ve vize parası 
olmadığım ve bunun için hudut· 
tan gizlice geçmek mecburiyetin
de kaldığmı söylemiştir. 

Burhaneddin Efendinin parasız 
kalışının sebebi bütün diğer akra
baları gibi sefabatta yiyip bitir
miş olmasıdar. 
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eyeti Memleketimizd.e Can
Bii' Dostlukla Karşılandı 

kilVaz yetilza Ed·yor 
« Ba r fı 1 inci eayfads) 

otörile Elli kruvazörünil istikbal 
etm üzere mar y doğru 
açıldılar. 

Kruvazör durunca istikb 
heyetlerini hamil moUir y naŞh 
•e Başvekil M. Çald ri , refaka
tinde bulunan diğer zevata be
) • .mı hoşamedi edilicli ve gemi
de 15 dakika kadar kalındıktan 
sonra yine motörlerle Haydarpaşa 
rıhbmm · çıkıldı. 

Misafirler şerefine nhtımın 
6n kısmına bllyilk bir tak y pıl-

r ya ı 
Atine, 10 - Başvekil ve Na

zufann Ankara ey&hati dolayı-
·ıe biltün gazeteler bu seyahat

ten bfiyü bir memnuniyetle 
b hsetmektcdirler. Nimresmi bir 
gaz.ete olnn Mesajer Daten, Yu
nan Nazırlannın Türkiyedeki ha· 
rilruladc tarakkiyat göreceklerini 
y zar k diyor ki: 

TUrkiye'nin barict mün ebet
Jerin , Gazi'nin i~areti ile, yük-

yeni dostluk misa 1930 da ya
pılanın tabii bir tamamlayıcısıdır. 

Proiya gazetesi yeni misakt.an 
bahsederek diyor ki: 

Türkiye il blitnn ihtilafları
mızı hallettik. O kadar ki, takip 
edilen dostluk siyaseti iki hUkft.. 

etin Ye iyaset adamlannm 
değil, fakat iki milletin siya
setidir. 

Elefteron Vina gazetesi, yeni 
Tnrk-~unan siyasetinin her tarafta 
ve Yunanistanda kat'ı bir surette 
y~rleş~ olduğunu yazJyor. 

Elli kruvazörü uc üzerinde açan tayyarelerimiz. Ywsan Ba11111kill M. Çaldaris oe Muhiddin B. vagon ,,_ncerednd• 

mış ve bütün meydan ve gar 
Türk ve Yunan bayraklarile do-
nablmışb. Burada bir bölük ask~r 
tesmi elamı ifa etmiş e mu:ıika 
Yunan milli marşını çalmışhr. 
Misafuler Haydarpaşa gar ve 
ııbtımını dolduran binlerce halk 
tarafından alkışlaıımışbr. 

M. Çalderis ve refikasile, 
Yunan Har:ciye Nazırı M. Maksi
hıos, Yunan lkbsat Nazırı M. 
Pezmazoğlu ve M. Çaldarisle bir
lilcte gelen Atina sefirimiz Enis 
Beyle 20 Yunan gazetecisi, Hari
ciye protokol umum müdür mua
vini Münir lbrahim, kalemi mah
aus müdürü Refik Amir Beyler 
Ankara ya hareket etmişlerdir. 

Başvekilin E eyanatı 
fstanbuJ, 10 (A.A.) - Yunan 

Başvekili M. Çaldaris cenaptan 
Ankaraya bareketind evvel, 
Anadolu ajansımı şu beyanatta 
bulunmuştur: 

" Dostumuz Türkiycye geliyo
rum. iki devlet arasında mevcut 
dostane mün sebctleri daha sıkı
laştırnuya ışacağım. Ve bu gay
tetle yeni J>ir mukavele aktetmek
liğim de tezahür edecektir. Türki
)'eye geldiğim dakikadanberi hak
kımda gösterilen fevkalade hiisnü 
kabulden on derece mütebassi
ainı.,, 

Numan Rıfat Beye Te
şekkür ederiz 

Hariciye Vekaleti Umumi ka
tibi Numan Rıfat Bey diln İstan
bul matbuat mümessillerinin va
~if el .ri~ kolaylaştırmak için 
endılenne Sakarya motörünü 

tah.s· ettirmeye delalet etti, ken
~1 ıne gösterdiği nezaketten do
k.ayı teşci.kür ederiz. Fakat ne 

adar yı-ıık ki zabıta amirleri 
~ 11 mahdut ve kendisince de 
t ~n olma ına rağmen ga:t.e-
ecıle.rin bu fırsattan istifade et

in l . 
k ~~e meydan bırakmadılar. 

sek §ahsiyetlerinin damgasmı 
vurmuş iki büyük siyaset adamı 

olan ismet Paşa ile Tevfik Rüştü 
Bey ile aoğrudan doğruya temas
lnnm yenilemek zevkini tatacak-
lardır. 

Gazete bundan sonra diyor ki: 
Türkiye il Yunanistan, Bal

kanlarda ve Akdenizin şark hav-

zasında iki mühim sulh unsuru 

olmuşlardır. Bu hakikat bugün 

bütün dünyaca tanınmıştır. Uzun 

bir maziden miras kalan kinleri 

unutmağa muvaffak olan dost 

komşu milletin bugün daha sıla 
bir surette yaklaşmak istemeleri 
pek tabii görünecektir. 

Bu samimi dostluk mfinase

betlerinin daha sıkı olmasının 

bundan 3 sene evvelkisi gibi, 
hiçbir kimse aleyhine matuf ol
madığını bir kere daha tekrara 
ihtiyaç yol<tur. 

Ankara'da imzalanacak olan 

lstanbul Evkaf 

M. Çald rE Ank raya Sevinç 
lçEnd Gld"yorum Diyor 

Aüna, 10 - Başvekil M. 
Caldaris ve nazırlar diin saat 
11 de halkın alkışlan arasında 
aynldılar. 

Başvekil gazetecileri kabul 
ederek şu beyanatta bulundu: 

- Ankaraya sevinç içinde gi
diyorum, çünkü dost bir memle
kete gidiyorum. Uzun ve şiddetli 
mücadelelerden sonra, Balkan
lard ve Akdenizin şarkında sulh 
şampiyonları olmuş iki memleketi 
sıkı ve snğlam teşriki mesai bağ
lan birleştirmektedir. 

iki miJlet nrasındaki 'dostluk, 
mütekabil hisler üzerine daynnır. 
Zira sıkı bir surette teşriki me
sai etmeleri lüzumu kendileri için 
derin bir iman haline gelmiştir. 
Ankarada Türk devlet adamlan 
ile imzalty cağımıx misak, yuka· 
nda söylemiş olduğum manada 
aramızda mevcut dostluğun yeni 
bir delili olac.kbr. 

üdüriyet· ilinlan 
1 - Mahmutpaşadn Servili m cit mahallesinde tasvir soka

ğında 17 No. hane. 
2 - Şehzadebaşında Kalenderhane mnhallesinde tramvay 

caddesinde 38 - 46 No. dükkan. 
3 - Şehremininde Deniz aptal mah lleainde tramvay cadd~ 

sinde 340 • 298 No. dükkan. 
4 - GaJatn 'da Kemankeş mahallesinde çömlekçi okafında 

10 No. diikka ı. 
5 - Galatada Mehmet Ali pa~a hanı zemin katında 42 - l 

No. yazıhane. 
Balada muharrer emlak 934 senesi Mayıs nihayetine kadar 

pazarlıkla kiraya verileceğinden tnlipler 6 - 10 - 933 tarihine kad r 
Evkaf müdüriyetinde akarat kalemine müracaatları. u4765,, 
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~Fenni Bah ıvanlık 
' 

•• • 
uessesesı 

LOTFi A iF Şamlı Han 10 

Par far, Bahçeler, Skuarfar, mm~~(7::~~
PIAnlar ynpar. -.............. 

tohum, fidan, 
çiçek ovan satar ................ 
SaloD fidanları, GUllor, Kara~ illor 
KaktU.lu, Fennf gl!br Jer, lı!r.Jar 

t :>g 1 ley iz. 

1 Emli ları j 
Emlak ve 

Şubesi de : 
lstanbul 

T eşvi iyede ehven fia la 
arsala 

Esu 

351 

357 

358 

385 

384 

383 

382 

381 

394 

393 

392 

391 

403 

402 

mutena 
Mevkii ve nevi Miktan 

metro 
Teşvikiye Hn~biyc caddesi 1 harita oum - 559 
r8lı arsa. 
Teşvikiye Harbiye caddesi 8 harita numa- 109.50 
rah arsa. 
T eşvikiye Harbiye caddesi 9 harita numa· 721 
ralı arsa. 
T eşvikiye atik Bostan cedit Atiye sokağı 591 
37 harita No. lı arsa. 
Teşvikiye atik Bostan cedit Atiye okağı 581 
36 harita No. h arsa. 
T eşvikiye atik Bostan cedit Atiye sokağı 570.50 
35 harita No. h arsa. 
T eşvikiye atik Bostan cedit Atiye okağı 535 
34 harita No. lı arsa. 
Teşvikiye atik Bostan cedit Atiye 
33 harita No. lı arsa. 

kağı 543 

Teşvikiye atik Bostan cedit Atiye ok ğı 276 
46 harita No. h nrsa. 
Teşvikiye atik Bostnn cedit Atiye sokağı 277.50 
45 harita No. h arsa. 
T eşvikiyc atik Bostan cedit Atiye sokağı 279.50 
44 harita No. h arsa. 
T eşvikiye atili Bostan cedit Atiye sokağı 520 
43 harita No. h arsa, 
Teşvikiye atik Bostan cedit Atiye sokağı 526 
55 harita No. h arsa. 
T eşvikiye atik Bo tan cedit Atiye ok ğı 492.50 
54 harita No. lı arsa. 

Teminat 
Lira 
900 

1000 

1000 

470 

300 

285 

270 

270 

165 

165 

165 

350 

275 

Balada muharrer arsalar bedelleri p şinen 1 viye edilmeb 
Şarüle ve açık arbnna ile 21 eylül 933 Per;~be günü satılaca
ğından taliplerin hizalannda gösterilen teminat akçeler~ni müstas
hiben yevınü mezk\ırda saat on albd şubemize müracaatları. [199} 

.. lf 

i anbul ikinci icara h mesinden: 
Emlak Eytam Bankasının Mabmutpaşada Abut Ef. hanı yanın

da 59 No.lu Bulvadinli Hacı Apturrahman, Şernfettin ve Khım 
Beyler zimmetinde alacağı olan 19108 liranın temini istifası nmnı~ 
da nezdlcrinde merbun bulunan 1928 - 1929 seneleri mevcudundan 
31 sandık Bolvadin 1 sandık Macu 1 andık Aziziye ve 2 sandık 
Simav malı ki cem'an 35 snndık derununda bulunan 1913 okk 
afyonun rehni ticari ahkAmın tevfikan sablmasın karar verilerelr 
12 - 9- 933 salı gtinil aat 10 da kıymeti takdir ve 13-9-33 çar
ıamba günU saat 14 te zahire borsasında satılacağından talip 
olanlann mezkiir gtın v saatte zahire bors ında hazır bulunma· 
lan ilAn olunur. ( 207} 

Feyziati Liseleri Müdürlüğünden: 
l - İlk, 01ta ve Lise kısımlan mezuniyet ve sınıf imtihan1anna 

2 Eylül cumart i gllnU başlanacaktır. 
Program mektepten öğrenilebilir. 

2 - Derslere 11 Eyliıl Pazartesi günü başl caktır. (6641) 

D flldaf icra dal ••1nden: 1 Ha••kl lamalJ ~· Yakfl MU· 
Mahcuz olup açık artbrma auretil pa- ) teveUlllOJnden: Ha ki '8mailnğa 
raya ç vrilme i ararla tınlan Galatada 1 vakfından Sirkecide Yalıkö~kü ? 
.Arapcrunii mahallesinde Ç1kmazodalar m&h lde tramvay tevakkuf m hnllindı 
üst eo1inğ.nda zemini malta doşeli ko- 8 .. o. lu Mdiy iki eene m-ddetl 
ridor lııırap bir oda ve zemini toprak kiray verileceginden 1 Eylul 933 ten 
tulumbayı havi harap bir mutfak üst itibaren yirmi gün müddeU m-zay 
!kaua döşeme \'C tavan tahtaları yeni doye çıkanlmı~tır. Talip olanlar yüzde 
bir sofa üzc~de bir oda eıv~n nok- yedi buçuk teminatlarıle hergün MW.. 
san çerçevelcn mevcut keza bır odayı h k V kıfl ld · · ihal 
havi muhtncı tamir yeni ve eski 16 a · , ıır areeıne ve yevmı 
No. lu maliimelhudut hane tclliJiye ve olan 21 Eylül 938 çarşamba .. g~n.ü ~· 
ihale pul re imleri müşterisine ait ol· on ~e 6. ka~~r da E. f .!'1udunyeün· 
mak iızcrc 21-9-933 tarihine tesadüf de I• ııcumen ı ldııreyc muracnııtla.rı. 
eden Pe~embe günü saat l4 den 16 ya 
kad r bir aylık çık arttınruya konul
mu tur. Talip olanlann muham
men kıymeti olan 850 liranın yi.11.de 
yedi buÇuğu nisbetinde pey kçeleriJe 
beraber Deşikts~ icra dairesinin 
931 • 2009 No. lu do yasına müracaat 
eylf!meleri ve artırma eartnameriııin 

• - 933 Wiliindeıı iij.; 

bcdelı muhammen ıymetuı ;)Üzde ye~ 
miş bC':,ini bulmadığı tnkdirde 8-0D ar· 
tıranın taahhüdü baki knlmak pıtil 
satışın on beş gün uznblacağı v meı-
kilr gtlyri menkul öı.erinde ipotek sa• 
bipleri ile ditcr alacaklılann iddiala
nnı evrakı müshite.leriJe beraber IG 
gün içinde bildirmeleri akli b&lde pay· ~ısınden bize karp · biraz 

...... baku t.ulunmalannı 
... -------------------------~ bA.ret.ı herkeıio a;örebile-0eji ve ıa~ 

la,madan riç k"1Mdlan ilin ola-
nor. (7247) 
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Banka, Şirket, Ticarethane 934 senesine 
va muessesatta mustamel mahsus 

lntitar etmlftir ? 
Her yerde araymız. EGE AtlANDASI 

Kiiıdının iyi1'ii cildinin metaneti Avrupa deherlerine faiktir. Ece ismine dikkat. Deposu: Ankara caddesi No. 111 AFiTAP MAÖAZASI MEHMET SADIK (7132) 

Saraçhanebatı • Münir Pqa konaklarında 

KD, Brllell • LeJ11, Rellarl • AH, IDl, Orta 

Hayriye Liseleri 
Tekmil auuflan menut rami muadeleti haiz tam deneli liaedir. ilk 81D1flardan itibaren ecaebl 
titanı mecburidir. Franuzca, Almanca ve ln,ilizce kur.lan vardır. Leyll talebenin 11hhat ve ıadauna 
azami itina edilmektedir. Talebeler aabahlan mektebin hususi otobnalerile evlerinden abnır, 
alqam yine ayni vaaıta ile evlerine 16nderilir. Talim heyeti memleketin en ytiksek maalliaı&erinden 
mlteıekkildir. Kayıt muamele.i için Cuma •e Pazardan maada her pn ·saat 10 claiı 17 ye 
kadar müracaat kabul olunur. Yeni tesisat yapıldığandan tedrisata Eylül6n 18 inci Pazarteal 

giinll başlanacaktır. Tel. 20530 (7245) 

ISTANBUL 

~:::ri Tlrk Lisesi ~:k 
11.aa, lu., Orta •• U•e k• .. mlanm havi ciddi bir müeso .. edir. Kay it dev dm ediy~r. He.gün miir•caat kabul oluour .• 

__.. Adre• : Şehzad~bafl Fevziye cadde•İ. Telefon: 23746 ~ (7.l l8) :liifil 
LeyU ve Nebarl 

Resmi Liselere muadil 

Feyziati Liseleri 
K ı z Arnantllly'de • çııtesaraylarda e R K E K 

Ana sınıfım , ilk kısmı orta ve lise smıflanm havidir. Kayıt muamelesine d t. vam edilmektedir. 
Hergün müracaat edilebilir. 

Telefon: 36,210 

Türk Maarif Cemiyeti Müesseseleri 
1, ' Deniz Yollan işletmesi 

ACENTALARI : 
Karaköy - K ôprtibqı Tel. 42:i6! 

Sirbci Mühürdar zade han 
Telt>fou : 22740 

çirtLiB PAIUUNDA 
Kua bir zamaa için selip fimdiye kadar ....ıi ılrllmemif •• 

pek bGyttk takdirlere mazi.ar obaat on iki klfidea m1rekbp 

BALIKESiR ZEYBEKLERi 
llilb Tlrlr OJUDllDUD •• Jlbek Wr tfmaaliclr. 

Ptyatta zamMlyat yoldtw. ~ (7230) 

Hanende FABUB Gecesi 
11 EylOI Pa~artesi •ktamı 

Arnavutköyünde Akınh Bumun'da ·" 8AF.A ,. ıazinORada 
lstanbulun en yüksek mu.iki üat•t Ye beateklrlaruun iftiraldle 

sabaha kadar icrayı ahenk edilecektir. 

Zafiyeti umumiye, iştihasızhk ve kuvvetsizlik halibnda b&ylllr 
faide ve tesiri görülen: 

FOSFATL ·ı 

Şark Ma t 
HULASASI 

kullanınız.. Her eczanede ıatı!ır. 

Sablplerine 
Sureti hususiyede ihzar ettiğim lake karyolalann her boy ve 

her rengi ·mevcut olup portatif sandalye, masa ve sebpalann 
envaı gayet ucuz mağazamızda sablmaktadır. 

Asri Mobilya Meşheri 
fstanbul Rızapa,a yokuşu 88 No. Telefon 23407 

AHMET FEVZi ~ (6814) 

1 - Bursa Kız Lisesi : Leyli ve neharidir. Seçilmiı 
taJim hey'etine Amerikadan getirilen terbiye mütehassısı ilave 
edilmittir. Yabancı lisanlann öğretilmesine ehemmiyet verilir, 
ücretlerde mtılıim tenzilit yapılmıtbr. 11------------• .... .--------•Adana havaliainde .._ _______ .. 

2 - Ankara Mektebi : Ana, iık ve Orta kısımlan 
vanllr. Tedria bey'eti aruında terbiye mütebasa.ısa Mi• Parker 
Yardir. laıilizce dilinin ağretilmeaine çabpcaktır. 

3 - Eskitehir Yatı ilk Mektebi : Leyli ve 
nebartdir. Güzide bir talim bey'eti tarafından idare ediliyor. 
Ücretlerde tenzilit yapıllD.lfbr. 

4 - lstanbul Talebe Yurdu~ Yalnız yüksek 
mektep ve ibıiversite talebesine mahsustur. Cüz'i bir ücret alınır. 

5 - lzmir, Çorum, Adana, Konya Talebe 
Yurtlan : Lise ve Ortamektep talebelerine mahsustur. 

Türk Maarif Cemiyetinin yukardaki müessel elerine girmek 
istiyenler müessese müdürlüğüne veya Cemiyet şubelerine müracaat 
ederek daha fazla izahat isteyebilirler. 

~--------------------.. (4 121) 

,,,. Ankara Halkevl civarında 

Basası Bizim Mektep 
Ana, ilk, Orta, 

Bu sene mektebimiz c:la.ba eaalı bir tekilde tamir edilmit ve 
bahçeleri ller ani terbi,m oyunlara alllait bir laale ıetirilmittir. 
Seçilmit bir talim beyetile dokuzuncu elen 1e11eaine en yeni 
premiplerle hazırlanllllfbr. Yabana liaanlar ilk kwmdan batlar 
ve bu ,Onlln aon kat'ı İlltİJaçlanna ce•ap verecek bir tekilde 
teclria edilir. Talebeyi bakalorya imtilaanlanna hazırlık için den 
harici kunlar .-çılacakbr. 

Ocretlerde mühim tenzilit vardır. 
Fazl& tahillt için MOdfiriyete m6racaat. Tel. 24&9 

611----• L•rll • Nehari • Kız • Erkek 4m-----.. 
;tNKILiP LtSBLIBi 

Ana - tık - Orta ve Lise sınıfları 
MUeaalal : NEBi ZADE HAMDI 

Kayit ve kabul muamelesine bqlanmıttar. Resmi mekteplere 
·._muadeleti Maarif Veklletlnf• taıdik edilmittir. Güzide ve 
muktedir bir talim heyetine maliktir. 

Ecaebl iiaanı tedriıabna ilk kısmın aoa iki aıaıhndan baflanır. 

Denler haricinde aynca paruaz lisan kurları vardır. 
Cumadan maada herpa ... t 14ile18 arauacla mliracaat olunabilir 

C ......... Ye9*...,lar •d•• .. TeL 800'9• CDl:I> 

KARADENiZ 
1.inci Arahk postası 

ANKARA 
vapuru 12 Eylül Salı gönli sa· 
at 18 de Galata nhtımından 
kalkacak Zonguldak, lnebolu, 
Sinop, Samsun, Ünye, Ordu, 
Gireson, Vakfıkebir, Trabzon 
ve Rize'ye gidecek dönüfte 
bu iskelelere ilaveten Sürme
ne'ye de uğrayacaktır. "4751,, 

1.inci lzmir sür'at ve 
lskenderiye postası 

t Z MIR 
vapuru 12 Eylül Salı günü Ga
lata nhbmından lı:mir, Pire, 
lakenderiye'ye kalkar." 4750,, 

,.._ .. .._..-r ... ı._., 

{oMil) 

:~--•·AkHraJ'da 4111-lllİllııı. 

(Birinci sınıf fenni) 

SUNNETCI NURi 
' Alu.,.ay tramn~ caddeai No. 170 

~-.. Tel. 20079 • (7194> --

Güreş Müsabakası 
Gebze kaza.ana tabi Tavtancıl I{.,.; 

yeainde 14 EylGI 933 perıemM pnl 

mukarrer olan dütüade pehlivan aib'efl 
J•pılacajından mn .. bakaya iıtlrak et

mek iıte7en pehlivan arkadaılarımıu 

tqrifleri mercudur. Peblina HUml (7198) ..-....... 
Son Pom Matbaa• 
~:AH Eluea 
........ af Ml.a.tc Hiıll Uta 

BAYA·DBLIN 
MEMBA SUYU 

Çamhca, Alemdafı n Tatdelen ıulannın fevkinde oldutu Sdalaat 
Ye içtimai Muanaet Vekileti Ye müteaddit ldmyaprlerla raporlan ve 
methur doktorlann tanlfnamelerile ıablttir. MGbGrll ti.. ve damacaaalan 
Adana'da Abdiilkerlm :ıade biraderl~rin topt•n Ye perakende tuhaflp ve 

manifatura matazal•rındaki aabf memuruna mOracaat ediniz.• (6936) 

TARSUS AMERICAN COLLEGE 
Amerikan Erkek Lisesi 

Tedrisat 3 Tetrinievelde hatlar. 
'fam devreli Lise olduğu Maarif Vekaletince tasdik edilmiştir. 

TUrkc;• lnglllzce, Fr•n•ızc•: Sen'et, Zlr••t. Ticaret. 
Leyli Ücret 220 lira, Nehari ücret 40 liradır. 

Kayıt muamelesi yapılmaktadır. ~ (6716) 

>-ı!~~t" . I ·~ 'i. 
~'-\· ' -~· 

111 tri ~1111t8NIA/Jlı 
~~~~---~~-------

Tef V İ k İ Sanayi 
Hanımlar Biçki ve Diklı Mektebi 

S...lik acqisi umuma ~aktar. Talebe ka1dma batlanms .... • 
.... , •• lltaj ........ ..... ,......,. , ..... 

Tef ıi• ı 229M 


