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Eser , ocuklarımıza Katacak 
------

yapılan Eser Hükômetle-
rin Değil Milletlerindir 

------
Yunan Batvekili MiHetlerlmlzln Hayati 
Menfaatlerine Hizmet. Ettijilmlze Mutlak 

Surette t 1nilz Diyor 

Dün Programın Tatbikine Devam Edileli 
Ankara, 13 (Hususi)- Yunan 1 kili M. ç.ldaria ziyafeti mltea-

laeyeti din, sabahın ilk aaatlenm ~p Anadolu aj•••n•• taYUmbr 
(Ankarapalaa)ta istirahat etmekle ile bGtnn TOr~ ~etine bqa 
ıeçirdi. Sonra resmi programa çok dostane bır hitapta balanda. 
tebaan lktıaat Vekili CeW Bey Bqvekilin ba bitab..ı ayna 
tar f d fi kil :.ıc.1 şudur: 

a ın an pre ne çe en v5ae M Çalclaria tb ta t dl 
ziyafetinde hazır bulundu. Sofrada ecWm~k ben ~dol': aj••=~a 
laşvekil M. ( Çaldaria ), Hariciye ıu beyanatta bulunmUfbır: 
Nazın M. ( Makıimoa ) iktı.at .. Arasında bulunmakİa aoa 
Nazan M. ( Peamezoifu ) ile re- derecede sevinç duydujum dOlt 
&kalan, Baı\Yekil lamet Paf& ve T&rk milletine muvaaalatımızclaa 
Hariciye Vekili Tevfik Rllftll beri bize karşı göatermif olduju 
Beyle refikalarında başka Yu· hararetli tnablrlerden dola11 
aan heyetine refakat eden blltün pek ziyade minnettar oldajumu 
tabe mlldOrleri de göze çarpı· llylemek isterim. 
)'orlarclı. iki milletin mütekabil Pekill hiuediyorum ki Tlrk 
biaiyatma tercüman olan nutuk· milletinin bu aeVKi nipneleri oaua 
lar bir pce enel söylendiği y unaniatan ukkJDda beslemekte 
dlaetle ltu ziyafette yeniden ılz olclutu samimi hillerini abettiri-
almmaclı. yor. Ve memleketlerimiz .,. • .,. 

Buaa mukabil Y11~ Batve- ( o..- a 1ae1 •ıf•ll ) Kokain 
Heroi Gazi Hazretleri Dün ~ 

Şehrimize onduler ·~ 
•• "-•u •• sal· Meclisin Açılması Sırasına Kadar Burada 61111 ,.,,.., 1c11c ,.,,._ 

K 1 ki O . Ed J k d pr? Macad•l• •den a aca arı mıt i me te ir .,. •"i'•'•r 
Ankarada Yu

llaıılı dostlarımı· 
llD prefine ve
rilen çay ziya· 
fetini mllteakip 
lallkumet mer
kezinden mnfa· 
rekat etmif olan 
lleisicllmbur Ha. 
d&n iileden son
ra aaat tam ilç
te hususi bir 
lrenle febrimizi 
tepif etmiflerdir. 

latanbul Va· 
lili MabitP a. 
din aabaldu 
Peaclije ticle-
1'91ı Reiaiclmhur 
ftazretleriai ... 
... badudaada 

~ .. ~ 
retWriae .... 
llanuuhot~·· 
.. dw.ipir. Gul 
1ia. Hayclarpap R;,;.1:t~t':;ıi-+c::! 
tir._ iduyonua-• Meclil retli- ~,-~ ·""'"=!''"·'''<"'""'".........,~ 

lllİI Klzım Pf. lle 0..1 H ... ı. flwlell•r""'- W lalllc 
Salahiye Vekili Refik, Bera Sefl- kalpten gelen bir umimiyetle 
l'ÜDiz Ce. Hüsnil, Sabık Maarif 1ellmlıyar&k alm .. a••ılan:hr. 
Vekili Refit Galip Beylerle latan- Gazi Hz. Ha~claa 
bul Vali muavini AH Rıza ve Sakarya ~e bobiaabahçe 
tebrimizd b 1 b'·--•-- sarayım tepif buyurmutlarclır. 
L-11 e u unan me ......-, H d •-•---da d 
a1r1ea ve villyet erkim tarafında . • ay arpaf8 apıu11011 e-
hararetle istikbal edilmifl 6 marli bulunan ElB Yuna kruva• 

Re. • er : ziri Sakarya paotlr&nde b.-lunaa 
lair lllC&mhur Hz. çok Def eU Gazi Hı. ni top atarak 1ellm-
:.._ . 1'zle hUlmi vaıonlaruadan lamıttır. 
~~~Ye -..w. plen zeyaba 
-cnaa ~ iltifat etmitlerclir. 

~ chanada t·•··· kala...... lrltW C.. Ha.111 

Yarından itiba
ren Son Posta
da okuyacak· 

sınız 

Misafirlerimizin Reiai
cümhur Hazretlerine 

Minnettarlıkları -·-
Bqvekil Paşadan 

Bir Telgraf 
DlaRel ....... ~ 

Aakaradaa ~ •ltea· 
kip &.peldl P ... p çelctllderl tel• 
pala ıUmattakt -..ekil Pata ba ......... •• tere•••• aaüıallrJeri. 
.._ obdaktaa ...,.. Gul Hasret· 
....... ce•abl •UIDİflercllr: 
Relelcllmllur H•zretlerlne 

YllrHk ~D T•k~ •• 
Frauasca olarak MIJ&k •l•da "8-
• ••IJete teWlt ettik. Hav o. 
laalar amaml,.tle H dikkatle al· =-· v.... Bap.idil •• ··-laarantll mlanettarhldaruu 
lfadi ettn.. 

Yuau paetedliri derhal Atma· 
1a Yutlller. l emet 

(Sarı-Kırmızı) Muvaffak Olabilecek Mi? 

Gala ....... 
Yeneriz, 

----- ----
Ç iç ei i Bumunda Gençler Klmlerdlr, 

ihtiyar Sporcular Kimlerdir? 

Kulüpte Çıkan Hadisenin Sebepleri ... 
Galatasaray ku- IU'aJlll eald ml-

lilb&nden, cllz'i da6i Kemal Rifat 
de olsa yine, B. çıktı : 
bir imam aza- - Aynlanla-
nm aynknq olma- nn laumedeae-
lan hiç ı&pbem clild.t '-tlaea 
teeı.afle, tea- aokta, Galatua-

ı&rle kaydedilecek rayhlarm lpOI' tero 
bir hlcliledir. Fa- biyel_. laedaCle 
kat acaba ba rapla• feM teı.. 
Wcliaeye sebebi- ..... sa ... 
,et w •=il'er ,.ı iyi llllbrlani-
mlerclir •• Ga· -. Wıdm zama• 
...... ,....... -·ıcla Wr .... 
laalann tetldl et de ant arta alb 
aaek ist-.ULL..1 _., defa y..U.ek 
( San • Kamuzı ) flJle ._.., F .. 
lmllpte muftffak 
olahilecekler mi- nere bir tek .. .. 
clir? lebiJet, .... . 

Ba hususta tatla Wr defa b9a 
bir fikir •erebil- ,.... biat Jm.. 
mek için eriell Y•I t•iHI'- lf .... : llpte; ldare laeye-
Galatuara,a u- Na.t, Celil, "•'" ... ,. tial, bqbptam 
dık kalanı.. dlnlemiftik, iatifap ... kedecek bir 
onlar) .... 1aratmh. Halbtil 1 

- bıtilifın ıebeplerbai basln mail6biJetlerin mü-
1ebbipleri, bedmetlerin 

ıazet• atltunlarında rlr- akabinde paçlse: 
meyi doğru bulmıyorlar, - Aldmnaym ca•m, 
fakat bir imam ar.an.. diyorlar. Spor detll mi bu, 
aynlmumı ibtiWh 11111111'- elbette mailtw,et te ol• 
lar kalmıyacağı içiD Gala- cak, yakmda 1eaeriz in-
taaarayın lehinde telAJdd pll•hl 
ediyorlardı, aym a.....da Blttba banlar, nihayet 
ela ayn1anlarm manf. Ga'-u•raJI, taribiade 
fak eı-ı,acaldMma llJ• dlfC Hliji bir .. Ylde, 
U,orlardı. ,.,,., & ldllcl klmeye da..ek 

J>la .... ka1deftiktea 1011ra 1 teltHk-fne ........ tlereceeiae 
Wr Mla .. a,,.a..ıan clWemek alçaltblar: itte bili lmllptea 
iltıl•lc, '-"'•• ın.aA Galata- Dna• ' ..... ,, ... ) 



2 Sa·.fa SON POSTA 

[~af kın Se.!i 11 

Bir Paket Sigara 
Üç Okka Ekmek 

DABILI BABIBl.IB 

Esrarengiz Bir Hırsızlık lııfusarlar j<Jareai cigı:ıra eahşıw.n 
nımekte olduı..,··uuu görerek ted· 
birler alma) ı dii§t.ioü)or. .tık 
akla gelen: •'(,'igara fıatlerinin 

indirilmeısi veya ·ucuz bir cigara 
nev'i çıkarmak.. tır. Bu huım:sta 

halkımızın düşünce ve mütalea
lannı kı sca ~&ZJ)Oruz: 

M mduh Bey ( Hal darpaşa Ça)ır 
caddesı) 

- Bu buhran yılında ciaara fiat
leriain atırbj'ı pek •tikirdır. iyice 
bu ciıaranuı tanesini ancak kırk 
pvaya alabiliyoruz. Demek ki bir 
paket cigara tam üç okka ekmek 
parasına mal oluyor. Bunu düşünen 
hallan cigaraya perhiz ·etmeai, etmi
yenlerin de daha ucuza mal olanını 
aeçmesi pek tabiidir. 

)f-

Koç Ef (Yenıkapı Yalıboyu, 35) 
- Cigaralar çok pahalıdır. Bunun 

için hepimiz daha ucuz cigara çık&Jn 
diye dört ıözle bekliyoruz. Yoksa 
halimiz harapbr. Serde tiryakilik oJ
maaa mendeburu terkedivereceğim. 
Bari bu derdim olma%. Bu dütüncem 
eluik olurdu. 

* Tir~ rıki bir hanımnine ( Betiktaş 
Akaretler) 

- Sade cigaramı ya •• Efendi oğ
lumL. Tütünler sanki ucuz mu? Ben 
kabp cigaralanndan bir tef anlaya
mıyorum. Onun zevki kendi eliJe 
sarıp ta püfür püfür içmesindedir. 
Ne de olsa tütünün zevki bqka. 
l,te onJann da fiati ineue bak aklam 
He.r, hoıuma gider doğrusu. 

* Safder 1 f. (Beyazıt ayakkabıcı) 
- Pahahhk yüzünden ben cigara .. 

)'l terkettim. Dansı cümlenin, bütün 
tiryakilerin baıma. Amma "bu da 
para ciheti:ıden memlekete ziyan ge
tirir." Oiyeceluiniz değil mi?.. 0!"UI 

da ~e amma.. Hem keseye, hem 
vücuda zararı olan bu maddenin bari 
bir tarafı ucuz olamaz mı?.. Mucla 
köylü cigaralan gibi bir de ~ş, on 
kuru,luk şehirli cigarası olamaz mı? .. 

24 Saatin 
Hadiseleri 

Sabıkalı Piç Osman Hasköy
de Cemal ve Mehmet efendilerin 
elbiselerini çalarken yakalan
mıştır. 

'lf- Suadiyede lokantacı Nus
ret efendi, ötedenberi arası açık 
olan Abbas ağayı kama ile ko-
valarken yakalanmıştır. 

lf. Samatyada oturan Manok 
ile Samanyan, bir çocuk yüzün
den çıkan kavga neticesinde biri
birini fena halde döğmüşlerdir .. 

'I Sof ör Mehmedin idaresin
de 2088 numaralı otomobil, Os · 
küdarda Mihriye Hanım imıinde 
bir kadına çarparak · tehlikeli 
surette yar:alamıftır. 

• Ortaköyde Naciye Ham
mın h · zmetçisi Ayşe iç halı çahp 
satarken yakalanllllfbr. 

1f. Eyüpte Halit isminde biriai 
arkadaşı Nazif ile İfl'et etmekte 
iken bilasebep hiddetlenmiı, 
••ben imana bedava rakı içir
mcm!,. deyerek iskemle ile Nazi
fj baf1ndan yara1 amışbr. 

Vak'ası Oldu 
Gece Eli Tabancalı Bir Adam 

•• 
Yansı, 

''S · · Ç k esını ı arma Oldürürüm ,, · Diyor 
Birkaç gün evvel. T opkapı haricinde Davutpa

ıada Burmalı çeşme mevkiinde mer:bum Emin Pa
f&Dm k&şkünde mühim bir hırsızlık vakası olmuş, 
meçhul bir tahra demir bir kutu içinde bulunan 
2400 lirayı çalarak kaçmıştır. Yapbğlmu: tahkika· 
ta nazaran hadise şu suretle olmuştur; 

- Sus, aesini çıkarma, yokaa vururum!. Diye 
ipret etmiştir. Bu korkunç vaziyeti gören kadının 
ani olarak dili tutulmuş, ve baygın bir halde ya
tağa düşmüştür .. 

Bir gece, saat on ikiden aonra, bütün köşk 
halkı uyurken, meçhul bir şahıs köşkün bahçesine 
atlamış oradan da maymuncukla kapıyı açarak 
köşke girmiştir. Meçhul şahıs birçok odalar yok
layıp gezdikten sonra, paşanın damadı İsmail Bey 
ile refı.kasının bulunduğu yatak odasına girmiş ve 
komodinin iizerinde bulunan demir bir çekmeceyi 
alarak yine yavaşça sofaya çıkmıştır. 

Meçhul hırsız 2400 lirayı alarak derhal sıvışmış 
ve gecenin karanhğında kaybolmuştur .. 

Bir müddet . sonra baygınlıktan kurtulan kadın 
derhal kocası lsmail Beyi uyandırmış ve hadise 
jandarmaya haber verilmiştir:. 

Yapılan tahkikata göre, köşkte İsmail Bey, 
zevcesi, oğlu, İsmail Bayin baldıZJ ve bir de hiz-
metçisi bulunmaktadır. 

Hırsız, demir çekmecede bulunan 2400 lirayı 
ceplerine baplbktan sonra yine usulca, ayni odaya 
gİrmİf lakat bu sırada saatinin cebinden düşmesile 
Emin Pqanın kızı gürültüden uyanmışbr. Meçhul 
ıahıs kadının uyandığını görür görmez derhal ta
bancasını çekmiş: 

Zabıta şüphe üzerine Mihran isminde birisini 
nezaret alhna almıştır. Mibranın üzerinde birçok 
maymuncuklar ve 32 lira para bulunmuştur. Bun
dan başka, son zamanlarda T opkapı civannda 
yapılan birçok hırsızlıklann faili de Mihran olduğu 
anlaşılm ştır. 

Mihran bunları tamamen itiraf etmiş fakat so 
hadiseyi kendisinin yapmadığını söylemiştir. n 

Mali rede 
Açıkta Kalan Me
murların İşe Alın
maları Düşünülüyor 

lstanbulun maliye teşkiliu de
ğiştirilirken, bu meslekte eski
miş birçok memurlar açıkta kaldı. 
Hazırlanan kadroya yeni evsafı 
haiz memurlar alındı. Diğer ta
raftan Maliye Vekaleti emrinde 
bulunan vukuf sahibi ve tecrübeli 
bir kısım memurlara da, aranı1an 
evsafı haiz olmamalara yüzünden 
yeni teşkiJath vazife vermek 
mümkün olamadı. 

Aldığımız malfımata göre; mü
kelleflerin şahsiyetlerini ve vazi
yetlerini çok yakından bilen, ka
nunun bu sahadaki tathikatile 
seııelerdenberi meşgul olarak iş
lerin inceliğini kavramış bulunan 
bir kısım memurlann yeni teşki
lita tekrar alınmaları düşünülmek
tedir. Bu suretle hem yeni tayin 
edilenler yazifelerinde meleke pey· 
da edecekler, hem de kıdemli 
ye ehliyetli memorlann bilgiJerin
den istifade edilerek tahsilit ak
samamış olacaktır. 

ÔğreDdiğimize göre, bu gibi 
memurlar hakkında tatbik edilmek 
here lalim&zdeki içtima devre
sinde meclisten ıalihiyet .isteni
lecektir. 

----
İsim Meseles· 

Yüz Paralık Bir Dava 
Açıldı 

Belediye mezarhklar müdür
lüğü memurlanndan Necmeddin 
Bey Tramvay şirketi aleyhine bir 
dava açmıştır. İddiasına göre 
bir gün Y edikuleye gitmek üzere 
Valide camii önünden tramveıya 
bjnmiş fakat bilet memuru ken
kisinden Bayazıttaıı binmiş gibi 
para istemiştir. Necmeddin Bey 
Y edikuleden gelen ve Y enikapı 
caddesinden geçerek VaHde ca
miinin daha yukarısmda duran 
tramvaya Aksaray bileti verildiği 
ve istasyonun adına Aksaray 
istasyonu denildiği halde gidişe 

göre bu duraktan daha aşağıda 
olan ve a&l Aksaray sayılması 
lfizııngelen Valide camii 6nünün 
Aksaray sayılmamasım protesto 
etmektedir. Muhakemeye yakında 
başlanacakbr. 

Kılavuzlukta .. 
Bir Suiistimal Yapıldığı 

Haber Veriloi 
lstanbul deniz ticaret müdürü 

Müfit Necdet Bey İzmir kılavuz• 
luk idaresinde •ukubulan bazı 
yolsu:duklar hakkında tahkikat 
yapmak üzere iktisat Vekaletin
den aldığı bir emir üzerine dün 
İzmire hareket etmipir. 

Müfit Needet Bey İıınirde 15 
gün kalarak bu yolsuzluk işini 
etrcflı surette tahkik edecektir. 
Tabi.siye idaresi umum müdürü 

ihmal iddiasile •. 
Eski Beyoğlu Def
terdarı Mahkemeye 

Mi Verilecek 
Aldığımız malümata göre eski 

Beyoğlu Defterdarı Ali Rıza Bey 
hakkında vilayet idare heyetince 
lüzumu muhakeme kararı veril
miş ve mesele ŞU..ayı Devlete 
intikal etmiştir. 

Bunun sebebi şudur: 

İki defter tuttuktan yolundaki 
bir ihbar üzerine Galatadaki ma
karnacı Raka biraderlerin evinde 
yapılan aramada ele geçirilen 
hakiki defterler, tetkik edilmek 
üzere Beyoğlu Defterdarlığı bi
nasına getirilmişti. Fakat mu ha
f azasına itina edilmediği için-' az 
bir müddet sonra bu defterler 
oradan esr:areogi% bir şekilde 
çalındı. İşte Defterdar Ali Rıza 
Beyin mahkemeye sevki baklan
daki karar, bu huauata gösterdi
ği iddia edilen ihmalden doi
muştur. Ve vaziyet henüz tetkik 
safhasındadır. 

Raka biraderlere ait "er'Kİ 
meselesinin son aafhaama gelince: 
Kanuni takibat tabii mecrasında 
yürümektedir. Fakat henüz kat'i 
bir netice ahnmıı değildir. 

Necmeddin Bey bu 15 gün zar
fında Müfit Necdet Beye Yeki
leten deniz ticaret İf)erile mqgul 
olacaktır. 

Ey!il 13 

ı~---------. 
[ Giinlln ı:arihl ] 
Milli Miidafaa Ve

kilinin İstifası 
Asılsızdır 

Ankara, 12 - Bazı gaı.ete
lerde Müdafaai Milliye Vekilinin 
iatifa ettiğine veya edeceğine 
dm havadisler göriilmektedir. 
Anadolu Ajan11 tamamiJe asdsu: 
olan bu haberleri tekzibe me
zundur. \ 

ltalyan Fatrstlerl lzmirde 
İzmir,12-Pate,.jya vapurile bugün 

şehrimize 100 Fa,ist gend ve 50 Ark• 
olog geldi. ~atiatlu Gazi heykeline 
merasimle çelenk koydular. Bundan 
ıonra 9 eylül panayırmın gezdiler. 
Yarın Ef eze gideceklerdir. 

Zaro Ala Evleniyor 
İzmir, 12 - Zaro Ağa tiyat

roda bir paviyonda beş kuruşa 

gösterilmektedir. Zaro Ağa bir 
lmıir kadını ile evlenmek istedi
ğini söylemektedir. 

Kastamonlde Zelzele 
Kastamonu 12 - Dün akşam saat 

20,35 te hafif 2ebele oldu, dört sa
niye devam etti. 

Macar Baş Vekilinin An· 
karayı Ziyareti 

Macar Başvekili M. Goenboe• 
20 teşrinievvelde Ankaraya gelerek 
hükümetin mieafiri olacaktır. Macar 
•efiri M. Tahi bu hususta şu beya
natta bulunmuftur: 

- Türkiye ile Macaristan aramı· 
da atedenberi dostane münasebat 
mevcuttur. Bu sebeple iki hükUmet 
ricali arasında bu kabil ziyaretleri 
pek tabii görmek iham gelir. 

Başvekilin bu 2iyaretinde iki hü
kumet arasında mevcut siyasi ve ti
cari meaeleler göz.den geçirilecek ve 
esasen mevcut olan bitaraflık mua
hedesi temdit edilecektir. 

Japonyanın TUrldye Elçial 

İstanbul, 12 - Japonyanın Türki
ye büyük elçisi Yikont Kintomo Mua
hakoji 22 eylulde Semplon ekspresile 
İatanbula gelecektir. 

incir Ve ÜzUm Satıtı 
İzmir, 12 - Borsada 10 ku· 

ruştan 19 kuruşa kadar 1137 
çuval incir ve 11 kuruştan 25 
kuruşa kadar 4057 çuval üzüm 
satılmıştır. 

Tarihi 
Tetkik 
Seyahati 

Türk tarihi tetkik cemiydi ua· 
ımdan Ankara kt:ı liHsl tarih mual
limi Afet Haıumdendi ile Dil Cemi
yeti katibi umumiai Afyonkarabisar 
meb'u•u Rqea Eşref Bey n refika• 
Haıumefeıt.ell, Eıe havzası ile Muır, 
rali..tin ve Suriyede tarihi tetkikatt• 
bulunmak üz.ere Romanya vapuru ile 
Selinite hareket etmişlerdir. 

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



13 Eylil 

H 
Başkaları 

Ne 
Diyorlar? 

r ün 

..... ----~-----------~ 
Yunanlı misafirJerimi.z dün 

Ankarada ilk gllnlerini geçir
diler. 

Bugünün bütün hatıralarında 
en yüksek hisseyi bu hatıraların 
hakikaten yüksek samimiyetine a
yırmalarını isteriz. Türkiye ile 
Yunanistan al"asında, ıki milletin 
hayat ve emniyetini zorlaşbran 

akim siyaset yerine . iki milletin 
hayat emniyetini kolaylaşbran 
müsmir siyaset kaim olmuştur. 

Tnrk ve Yunan milletleri ken
di aralarında davasız ve bütün 
dünyaya karfı tek davalı bir 
manzara almışlardır. Bu tek da
va sulhten ibarettir. 

Dün akşamki ziyafette iki 
nıillet Başvekillerinin söylemiş ol
dukları nutuklar resmi nezaket 
fikirlerinin teatisi olmaktan çok 
llzakbr. Bu nutuklar bizi yukarı
daki sabrları izah etmek külfe
tinden kurtaracak vazih mahi· 
yettedirler. 

Ankarada ikinci Yunan Baı,
vekilini selamlıyoruz. 

ikisi bir fırkadan değildirler. 
Fakat bir millettendirler. M. Çal
daris cenaplan ile muhterem ar
kadaşlarının teneffüs ettikleri ha· 
Va Türk Yunan dostluğunun milli 
karakter bağlamış olmasından 
başka neye hamlolunabilir. 

Blitün alemde sulh güzel bir 
Şey, iki komşu arasında sulh da
ha güzel bir şey, fakat sulha 
inanmak büsbütün güzel bir şey
dir. Kanaatimizi tekrar edelim: 

Tekmil milletler saadetlerini 
ancak bizim, iki- komşu milletin 
tutmuş olduğumuz yol üstünde 
olduğunu anlıyacaklardır. Akdeni· 
Zin bu köşesinde başlıyan 
garp medeniyeti tarihi, gene Ak
denizin bu köşesinde, yeni za· 
ltıanların şartlarına göre, devam 
istikrar ve inkişaf imkanlarını 
buluyor. 

Bu Da Bir Mesele .• 
Tavla Pullarını Kim 

Satacak 
Tavlalara ilsak edilen istihlak 

Pulları şimdiye kadar Eminönü 
Malmüdürlüğünde sablıyordu. Ye
lli teşkilatta bu pulların kimler 
tarafından tevzi edileceği tesbit 
~dilmediği için kahveci ve gazi
nocular tavla pulu bulamamışlar 
\te dün vilayet muhasebeciliğine 

btüracaat etmişlerdir. 
Pulların nerelerde satılacağı 

'1aliye vekaletinden sorulmuştur. 
Pttaamafih cevap gelinciye kadar 
Eminönü Malmüdürlilğünün eski
li gibi pul satışına devam etme
•i temin edilmiştir. 

SON POSTA 

Resimli Makale a Bilgili Adamlar a 

BaıaJarı vardır ki bilgileri karanlık l 
mahunlere doldurulmuf kitaplara 
benzerler. Ne kendilerine, ne de 
baıkalarına ,faydalan dokunur. 

Bazıları da nrdır ki bilgileri, 
camekana konmuf fena cfyaya ben
zerler. Göateriti var, fakat kıymeti 
yoktur. 

Hakiki bllJ'l uhlplerl, ae blrlacil•r, n• 

de ikinciler• b•nı:erler. On!arnı kafaları, 

kıymetli bir alya haııııaıl J'lbldtr. Kapata 

açdı•ca llerkeH mliHYI ıı.ırelt• ıtık verirler 

SON TELGRAF HABERLERİ 

Türk-Yunan Misakı Cuma 
Günü imzalanıyor 

- -
iktısadi Müzakereler Hen·· z Başlamadı 

Ankara, 13 (Hususi)- Türk - Yunan misakının 
imzası ve Yunanlı misafirlerimizin İstanbula hare· 
keti cumaya kalmıştır. 

Bu teehhurün sebebi misak teferrüatı üze
rinde daha ziyade vuzuh teminidir. Misakın tevsi 
ve tadil edileceği doğru değildir. Mevcut metin 
üzerinde müzakere cereyan etmektedir. Misak mut
laka imza edilecektir. 

İsmet Pş. ile M. Çaldaris Çankaya köşkünde 
iki buçuk saatten ziyade m ' zakere yapmışlardır. 

Bu müzakerede akti mukarrer misak metni üze
rinde müdavelei efkarda bulunulmuş ve hazırlanmış 
bulunan projede vuzuhu temin edecek tadilat icrası 

takarrür etmiştir. 
On sene gibi uzun bir müddet mer'i kalacak 

olan böyle ehemmiyetli bir misakta temini her iki 
tarafça arzu edilen vuzuh ve katiyet metin üzerin
de bir iki gün çalışılması zaruretini doğurmuştur. 

Galip bir ihtimale göre misak ve melfufu pro
tokollar cuma günü öğleden sonra imza edilebile· 
cek ve misafirler ayni akşam İstanbula hareket 
edeceklerdir. 

Bu k~rar karşısında İstanbul programı da deği
şecek ve misafirler cumartesi İstanbulda ancak 
birkaç saat kalarak ayni akşam Yunanistana döne
ceklerdir. 

maktadır. Bu dört maddeden birinci madde, her 
iki memleketin müşterek hudutlannı yekdiğerine 
ve başkalarına karşı tekeffül ettiklerini bildiriyor. 

İkinci madde, gerek bir memleketi alakadar 
eden meselelerde ve gerekse beynelmilel mUhim 
meselelerle her iki memleketin evelden fikir teati 
etmesini ve anlaşarak müttehiden hareket edecek
lerini beyan ediyor. 

Üçüncil madde, Türkiye ve Yunanistanın bey
nelmilel konferanslarda yekdiğerini temsil edebile
ceklerini gösteriyor. 

Dördüncü madde, bu muahedenin on sene müd
detle mer'i olacağım amirdir. 

Maamafih görilşmelerde bu maddelerde bazı 
değişiklikler yapılması ve muahedenin daha şilmul-
1 endirilmesi muhtemeldir. 

lktısadi meseleler 
Ank&1ra, 13 (Hususi) - Ankarada Türk-Yunan 

ikbsadi meseleleri de konuşulmaktadır. M. Pasmaz 
oğlu tütün meselesinin Bulgarların da iştirakile 
konuşulması muvafık gördüğünü beyan etmiştir. 

İktısadi meseleler meyanında Anadolu sahille· 
rindeki kaçakçılık meselesi, Yunanistanın Tlirkiyeye 
ihracatı, Yunanistan ihracat eşyasının geniş mik· 

yasta teşhiri için Türkiyede daimi bir sergi açıl· 
ması mevzuu bahsolmaktadır. Bu hususta kararlar 

M. Çaldarisin Beyanat. verilecektir. 

Ankara, 13 (Hususi) - M. Çaldaris, buradaki Maamafih bu ticari ve iktısadi konuşmalar he-
Yunan gazetecilerine verdiği beyanatta: nüz resmi müzakere safhasına girmemiştir. 

" - Misak projesinin esasında herhangi bir Bu husustaki resmi müzakereler misafir-
ihtilaf yoktur. Yalnız bazı teferruatın halli için lerimizin Atinaya avdetini müteakip zamanı ve 
müzakereye devam etmek Hizım geldi. Bu kadar müzakere mahalli iki hükumet tarafından anlaşılıp 
mühim mesailde tabiatile müzakere uzayacktır.,, tesbit edildikten sonra başlıyacakbr. 
demiştir. Ankara, 13 (Hususi) - Yunan sefiri M. Sake· 

Müzakere edilen mesele, bu misaka verilecek larapulos'un verdiği balo pek parlak olmuş, bütün 
veçhenin tayinidir. Bu misakın umumi bir misak kordiplomatik hazır bulunmuştur. 
gibi mi, yoksa hususi mahiyette mi teliikki oluna· İngiliz safiri baloda Yunan Hariciye Nazırı M. 
cağı tesbit edilecektir. Maksimos ile uzun müddet görüşmüş, sonra da 

M. Çaldaris ve Maksimos bu müzakeratın be- Hariciye Vekilimiz Tevfik Rüştü Beyi ziyaret ede-
hemhal hüsnü neticeye iktiran edecegM ini söylediler. k ''dd t b b re yıne uzun mu e era er kalmıştır. 

Misakın metni Yunan gazetecileri bu mülakata bir hususiyet 

Sözün Kıs 

Yap.ılır Yapzlmaz 

Bozulan Yollar 

ı 

A. E. 

Viyanaya giderseniz tavsiye 
ederim: 

- Mutıaka milli müzenin Türk 
eserlerine tahsis edilen kısmına 
uğrayınız. 

Büyük salonun kapısından ge· 
çer geçmez karıJımzda koyu ku· 
maş üzerine sırma İflemeli bir 
çadır görürsünüz. Yarım açık ka
lan kapı11mn önünde eğri kılıçlan 
sağ omuzlarında, tunç mığferleri 
altında yüzleri bakırlaımıı iki 
yeniçeri nöbet bekler. 

Etiketine bakınız: 
- Viyana önünde mağlup dü

şen Türk orduları Bqkumandanı 
Kara Mustafa PaJllnın çadırı, 
cümlelerini okursunuz. Ozaman 
size öyle gelir ki, Kara Mustafa 
Paşa ölmemiştir, İçeride çadırının 
bir kenarında sırmalı aedirhıin 
üzerinde dinlenmektedir. 

Sola dönünüz: kal'fmıza bir came
kan ilifir, içinde büyük bir cep saatı 
vardır, etiketini okuyunuz: 

1060 senesi Ramazanınm ilk günü 
yapılan meydan muharebesinde şehit 
düşen Türk orduları süvari kuman
danmın saatidir, cümlesini okursunuz. 
İçinizde bir üzüntü hatlar, yelkovana 
bakarsınız. ve anlarsmız ki; 2,30 da 
durmuştur, yani ay yıldızı Viyanaya 
kadar götüren Türk kahramanların
dan biri o dakika can vermiştir. 

Şüphesiz düşünürsünüz: 
- Ta Viyanaya kadar nasıl 

gittik, oradan ta boğaziçi kıyıla· 
nna kadar neden döndük? 

Bu, kafanızda acı bir istihfam 
şeklinde burkulur, durur. .. 

Viyana müzesi bizim için ha
kikaten öğretici bir yerdir. lşto 
size Kara Mustafa Paşanın ça
dırı karşısında bir camekan daha: 
içinde dizi dizi Türk tüfekleri 
vardır. Bunların ortasına bir ta
ne de Avusturya tüfegi konul· 
muştur. Etiketleri okuyalım: 

- " Türk tüfekleri iki daki· 
kada, Avusturya tüfekleri ise beş 
dakikada bir mermi atabilirlerdi,, 
cümlesini görürüz ve anlarızki 
Avusturyalılar mağlubiyetlerinin 
sebeplerini araştırmışlar ve bazı 
sahalarda da bulmuşlardır. 

Bugün o devirden çok uzaktayız, 
fakat cemiyet (itibarile de şahıs itiba
rile de mesele yine ayni meseledir, 
muvaffakiyeui:ı.liğin sebeplerini mu
vaffakiyetlinin çalışma ve yapma 
şekillerinde aramakta veya talihe 
hamletmektedir. 

~ 

Sabahleyin Çadırcılar caddesinden 
geçiyordum, gördüm ki bir seneden 
beri yamrı yumru duran sokağın par
kesi tamire başlanmış, hatta yarısma 
kadar da gelinmiş, fakat geriye ka
lan kısmı bitmeden yapılan kısımlan 
bo1ulmıya yüz tutmuş! 

l ıtanbul Belediyesinin parası yok· 
tur. Şehri imar edemez, bu noktada 
hakkını teslim ederim, hatta yoksul• 
luk içinde başardığı birçok işleri de 
takdir ile yadederim. Fakat binbir 
fedakarlıkla yapbrdığı yollar yapılır 
yapılmaz, neye bozulur anlıyamam, 
Avrupanın değil yarım milyonluk, 
hatta yüz bin kişilik 'ebirlerinde de bu 
çeşit parke tafJnın kullanılmamuana 
rağmen bizde hele kanalizasyon ) apı-
lan yerlerde kullanılmaaanda neye 
11rar edilir? sualin çevabını bir türlü 
veremem! 

* Misak bellli başlı dört madde üzerinde toplan- atfetmekte ve ehemmiyet vermektedirler. 
~ Sözün kııası: Tetkik Ye hiç de-

eni Bir Deniz Tayyareal tilse taklit kaidesi bizde henüz yer 
Örnefil r.-----------------------·---------------------" bulmamıtlır 

1 .Havr, 12 - Fransız deniz kuvvet- J'S TER JNA N /STER /NA NMA / :; .. ===::,..;;.;;.=:;.ı :_-;:.-
crıne mahsus olmak üzere bugün 

ren.• .bir deniz tayyaresi örncıri suya Teşekkür 
ndırılmittir. Paris'te çıkan L'echo de Paris ismindeki bir gazete, sında görürmütüz, Hititlerden geldiğimizi iddia ederek Pederimin ani vefatı ve 'vi-

h· .Altı satıhlı olan bu tayyare her evvelki gün İstanbul muhabirinden aldığı bir mektubu bütün milletlerin fevkinde olduğumuza manırmıtız.. mizin yanması hasebile uğradı-
ırı 80()- beygı'r kuvvet' d - neşretmiş .. Bu mektubun ba•lı"ı şudur: " İstanbul ya- Milliyetçilik fikirlerini tamamen Hitlerden almıcız .. ... m e uç mo- ... 5 "' ğımız felaketten dolayı dostlardan, 

ı <>rle mücehhezdir. Tayyarenin ağır- hut ruhunu kaybeden ıehir ., Türkiyede bütün sanatlar, avukatlık, tacirlik hep Şark 
1t · ki T d akrabadan, memur ve imirlerim-t 1 on dört ton, kanatları açık oldu- Bu muhabire göre lstanbul berbat bir tehirdir. Kal- ır arının elinde imiş, ürkler e değilmif. Esasert bu 
u haldeki genişli~i 35 metre, darımları pis, •okakları ağustos güneşi altında kokmuş gibi şeyleri Türkler beceremeı, başaramadarmış.. den aldığım taziye mektup ve 

llıunluğu 22 metredir. balık, işkembe ve apdeshane kokuları içinde sizi mü- Bütün bu küfürle, hezeyanla, saçma ile dolu ya21yı telgraflarına, minnet ve şükran· 
f Havr limanı üzerinde bir saatten temadiyen rahatsız eder.: yazan adamın ismi şudur: Charles Pichon ve bu adam larımı bildirmeye muhterem ga-
."da bir tecrübe uçuşu yapan bu Bu gazeteye göre biz kendi kendimizi dev ayna- içimizde ya,amaktadır. zetenizin deliletini rica ederim. 
'YYare harbe değil, fakat ticaret İstanbul Umumi Bapi turne ruudurü 
~:!'ı:~~~le itletme i'lerine tahıis edi- /STER /NAN /STBR /N ANM Al BAHA 

'-----------------------~-------~~----------~-------------;:J ................... . 
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Uregil Kögü.ne 
Bir Mektep Aç
mak Lazımdır 

Beypazan ( Hususi) - Oresü 
BeypMuuua dart u.t meufede 
180 hane Ye 650 aüfu.lu çek 
güzel bir köydür. Köyln havası 
w nya sıkhi<Iİ!· BUttin tarlala
na kenarları meşe ajacile çevril
miftir, toprak çok verimlidir. 
B.radls haik111 NtJaca meflalaİ 
Ziraat Ye boatanahkbr. Bunclaa 
IMşka bu lcayde hayTancıhk ve 
bağcılık ta hayli inkişaf etmiştir. 
Beypaıarıqa aelea iizümlerin en 
acflai Orepiadir. Köyde imıa•w 
ataWlecek kadar ek11J11P yazma 
irilen pek •denlir. 

Oregil'in garbinde yirmi dairi
.. metafede Kabaca imrinde 
IJlr' ka, daha -.ardır, burada da 
halk okuyup yazma br1me~. Ore
lif de açılacak hir mektepten 
Kabaca k3ytl de istifade edebile
cektir. Buraya ilk fıraatta bir 
mektep açalmuı ve balkı• celut
lett ea kmtanllDUI lizupchr. 

Bursa Valisi 
Yenişehirlileri Çok Mü

tehassis Etti 
Y enifebir, (Hususi) - Bursa 

ftlisi Zeynelibidin Bey buraya 
plmif, muhtelif daire ve mek
teplerde tetkikatta bulunmuş, 
birçok eksikliklere ipret ederek 
Mlhaaa maarif itleri hakkında 
beğenilecek emirler vermiftir. 
Vali Bey kendisi için belediye 
He qhas tarafından ziyafetler 
tertip edilmeme mlaade et· 
IDelDİf, yemeklerini halk arasın
da n: ahçıdan para ile getirte-
rek yemiştir. Zeynellbidia Beyin 
.. ye bana benzer hareketleri 
Wkln pek boıuaa ptmif, IMitiD 
alaali halk Yalai bayle olur 
c1iJe izban hilliyat etmift&". 

Havza'da 
Rençper Vergi Borcunu 
Ôdeyemiyecek Bir Halde 

Hana ffh-0 - Son Hafta 
Zarfmda zalıire &atlan 80D ele-
nce dltmlitliı. BağdaJlll olrbm 
3, arpamn okkası bir ~k 
kuruftur. K6yl6 de•lete biriken 
borcunu lcleyebilmek için bütün 
....... ~ elden çakarmak
taclar. "ye tarafmdu Mb-
hp Çlkanlan ·mahcuz da..-Jar.. 
....... biri aacak doksanar lnı-
..... Mblıbihaip. Ba ... ,..... 
lann her birillİa JÜU ayna 

•erıisi 50 ~-
Yeli Detrlll 1e1,..11a .. 
Çanakkale E. i7et a&llıi 

Al Fut Bey birind ...r .. Dw
telr bymalwnlıjlna tayin _.. 
............ de ........ 

• 4iıie -'41-'!....;..L&!.. -•ye ..... ~"IS"· 

Dirik'te 
Bir Tahsildar T eYkif 

Edileli 
Jlanlin, ( ffUllllf ) - Dirllr 

ma&70 tahıildan KAmr• Efen· .,. ..... ,......_ ........ 
._ --::..6:--a: ·- • ı.. el aaa -~--~.., .. en 
çektirilmit Ye tevkif edilmiftjr. 
Ba ~e Ajnam yokramuma çı· 
ba blaaildarlarm bepsi hakkında 
talalrlatt yapmıya 'flllyet tarafm-
da jandarma kmnancfam Jlzhap 
Neca:ttin Bey memur edifmittil'. 
• ... da Ortamektap 

Biıa CHuauaı) - Maarif Ve
kiletinha artwaldep açalma-. 
karar vermif "-- burada bG-
~ - -- ... ll•rp. 

• MEMLEKET HABERLERi 

Afyoalraralaisar • 
(Huuıi) - Af
yonkarahisar dör 
tuab 1ilmek 1uı .. 

25,500 lira gibi 
mebliğ kaz&D-
IDlfbr. Bir de 

aulhname imzal~ 
le ft dağlarla ..... .-.... ..;,,,......,.,.,.,,_..,~ •-'-'~·"""·"""' .. ::'.~.- t,Jı:•~~~t~~ 181fbr. Ba nlh

name mllCibince 
Enaf Belediye 
Je 15,580 lira 

~vrihait ıtizel 
mamarah bfr 
§ehirclit. 

Afyoa beledi
yeli ... taWi 
,OZtıllilderi ara-
1111ü haplcara 
Jıalmaaıaa nn 
elmamq pek 1e-
rinde bir teşeb
bilae Jiriferek 
ba HBeJe Jra.. 
dar had.ana yü-
zli garmiyen bittin biaalann 
bada1anmasw meelt.ı lal ...... 
Bugtın şehrin dörtte içti tama
men badanalanmııbr. 

Karahisan haldkaten kara 
girenler bu_ defa lıembeyaz pek 
tirin bir tehir garerek Karahisa
rm Beyazhiaar olduğuna hayret 
edeceklerdir. 

M. Kemalpaşa'da 
Biri Domuz Vururken 
Arkadaıını Yaraladı 

M. Kemalpaşa(Huıuıi) - Azat• 
h klyündea Mebmet ismiade bir 
çohaa arkada• Haı,.ıa l>eraber 
geceleyin Mısır tarlasında nöbet 
beklerken önleriue bir domu 
çıknuıbr. Mehmet fınatmı kolh
yarak domuza VUl'IDllf, fakat yat
ralaun baJVan &zerleriae blcum 
etmitfir. Bu ıefer Mehmet canına 
kurtarmak için kaçnııya bati-Is 
bu vuiyeti ıören Huaa da llİpD 
alarak domuza atq ebaıİftİr. F •· 
kat kUl'fUD çah)aruı arasmdaa 
Melımede isabet etq •e zavallı 
ap mrette yaralannufhr. Kaza 
baklanda tahkikat yaplmaktadar. 

M. KemalP1fatla Bir Sahteklrhk 
M. Kemalpaşa, (Huıuai) - De

vecikonttı nahiyesinde Kara ffa. 
faı İlminde birisbıin bir niklb 
ifiacle ..Jlteklrlık yapbjı ve 
doktor lılalalia Beyin lmzumı 
tahrif Ye talrBt eHijl anlapfarak 
llakkmda taklltat J8Phmf, neti
cede tnldf ediJlllİftir. 

alden ftl'ecek 
• e su firketinde 
bulunan 10,000 li
ralık hir21ini de 
BelecHJ. vere 
ecekti!'. Irk tak
at olarak '1500 
lira abnm11br. 
Ahnmakta olan 
lia para ile uri 
lrir kabristan 

Afgonbralai .. , 6eledl,. deireai hap edilecek ve 
Bmacla yeni belediye biitçeai- ı mezarlık olarü intihap olunacak 

• azlajma nğmm memleketia maMl&n •et• tayini için bir 
umram için Belediye reisinin cici- heyet seçilecektir. Yakında Şehir 
den takdire dejer bir tekilde MeclW de içtimaa davet edilerek 
çalışmakta olcluğuiunu kaydet• Evkaftan alman bu paraya bir 
mek .lanmdır. ım"ldar clalaa btılarak url bir 

Bu arada Evkafla Belediye kabristan infa11Da baılanması ve 
ara•mlalri maar .....ıan me9e9 ba hususta munzam bir h&tçe 
lesi de MIJedilmif w beledi.ye yapılması için karar ahnaeakbr. 

Gönen' de Kurnaz 
Bir Yılancı Var 

Petürke'de 
Bir Kadın Kendisini Ôldü. 
ren Kocuına Şefaat Ediyor 

Pettırke (Husul) - Burada 
feci bir aile facİMJ oldu. Pazar 
sW tapu memwu Nuri B. •~ 
ceai Belıriye lıammı ild&rdü. 
Sarhetluk tairile etiadeki ta. 
buca)'ı banp -- Hm Bey, 
kansunn bu vuijeta mld•hale-
liae imanlı bi~ lhllıwlıJtlr. 
ip. pyam dikkat tarafı Bel.iye 
'wn-n sevcine ,a.terdiği mer
bldi,..ttir. Belariye H. lmrpm)a
nn tesirile Jere Jl)ulchktan IODl'a 
yetifea poJialede Nmi B. aram
da t.U. olup olm~ miicade
lesi aruında bir arük lreadhae 
ıelmit:I 

"- Bea ne oldamaa oldum.. 
Nariye eziyet etme:pbl.. Geride 
çocuklanımz •ar" diye feryat 
etmiştir. Hidiseye Mlddeiamumi· 
lik yazıyet etmit, Nuri B. tevkif 
olmmaUfbır. 

gibi malatelif ldinerler yapmakta
dır. il.rahim ,.ı- tiareti yap
mak " A.,.,. mtienaelerl He te.... ptmek lllJetiadedh-. 

Zafer Ve Kurtuluş Bayramları inbbalarl 
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Siyaset Alemi aaatcı t'll.GBArLA B 1( Gönül /şıerı . J 
lord Greg 
Öldükten 
Sonra .•• 

Meslek 

Almanyanın Propagandaları intihabında Dik-
- - kat Etmek Lazım 

Eaki lngiliz Hariciye Nazırlanndan 
lort Grey bundan bir hafta evvel 
•efat etti. Büyük harbin patlaman 
ile - ismin yalrın alikua bulundutu 
için bltnn dilnya matbaab muhtelif 
J•nlar yazarak anan muhanbe arl
feaindeld rolO GzeriDcle d111dular. 
Çiak6 Lort Grey harbe mlni olmak 
için elinden l'elenf yapmıf olmak 
lcld&Q.ndadır. Hatta, Alman sefiri ile 
aon mülikabncla, harbin içtinap edil
ftleı bir hale plclltfai sördGlrtea 
tonra atlachtım bile .. brabnda 
ka1deder. 

"Bütün Haklar~mızı Almak Şartile iste-
• 

diğimiz Şey Sulh içinde Çalışmaktır,, 

Her hatarat bir aeYi ............ 
~dedilebileceti için Lort Grey'iD 
bu .aderim ayni neYidea telekki 
etmek yanhf elma. 8da kahna, 
.__ hakkındaki • kuYftltll y...ıa.r
cl-. biriai ubsk amele fwlrul erki
"'8dan ve bugGnGn Lortlu Kaaarua 
az..mdan S.Owclea ,.......... Lort 
Snowdea, Lort GreJ'i pJıilamiml 
olmakla ittibam ettiktea -.U kea
diaiDi Frao•• da .. ana kapbnmf Ye 
Onun bir aleti olarak ı&terir. Hatta 
..... ileri siderek diyor ld: 

11Bir gln, bir mecliste Lort Greyle 
beraber bulunmak tenfüıi kaundım. 
8u kadar aene Harieiye NazlrhJında 
buluamuı olan lla sat. bize, harici 
itler uldaacla .&yleyeeek bir teY 
buıa•adJ. Fakat dipr aöjlfllikleri 
OQdar kıymetli idi ki ldbarhtınm 
laaJram olm•••k mümkiia delildi •• 

Demek olılyor ki Lort Snowden, 
~ patladıtı u••n lugiiiz harici 
'11aaetinl eliade bulunduru adama 
lll\ltlak blr acl& Ue lttibam ediyor. 
Harp mea'ull1etl .. ldwıcla ı. kadar aa,...... .ad.... aoara busGn 
Japalan bu iftaat inaana blrbayll 
lauia ıeliyor. - Süreyya 

Berlln, 12 (A. A.) - Ber&n atad
yumlanndan birisinde Von Papen'den 
aoara ıöz alan Propaganda Nazın 

M. Goebbela ıunlan aöylemiftir: 

- Biz, dünyada kafl'atahldara 
llOkmak lçfa relmeclııt. Hiçim lıarp 
istemiyoruz. Bis aalh ütiyOna. Fakat 
baldannuzı taaı7acalr, sfladelik ek· 
m~mizi teaaia edecek lair lu1la la
tiyonaz. 

Bu a&lerdea 80nra, intikam fik
rini proparanda etmekle ittlbam 
edilen Hitlerizme k-.ı bütün dün
yada m~at aebepala itimataıdıktu 

bahaebaif Ye demiftir ki: 
- Biitün dünya huzunmcla yalma 

bir te7 iateditlmizi açıkça hildiriyo
rus. O da sulh içinde çalıtmaktır. 

Y apmıf oldapmaz harp, ftsizlite 
karfl ola harptir • 

• 
Sulh iddiasına 
Ugmıgan 

Hareketler 
Kopenha~, 12 - Dapnı Nybeder 

ıazetesioin anlattıtına pre Şlezvig'in 
Danimarkaya ait kıammda Flensbors 

tebrinde _bir •mekteplder teelltf., ,. •• 
p1lm•p. Ba etleacelere Şleni•'in 
Almaayad .. alman n Daaimarkaya 
verilen yerlerindeki mektepliler de 
gelmiflerdir. 

Vail M. Sieftn iN •haaebetle 
Karmaka111 PIUpvltz..._ .a,aet1ıtı autukta lııUhe'la demlftlr ki: 

Ulr•d•ı Kan "Ana dilleri Almaaca olan bGtün 
Varton, 12 - Leh aYil tayyare- kimaelerin büyük Ye f&Dlı Almanya 
~ tefkilituwa idaresi Nflncla bu- içinde bir araya toplanacaklan günü 
..... Ye biriacl 81nıf turizm tayya-
'-lerine ma&.u. dotna yolda açuf bekliyoru&., Ecaebi memleketlerde 
'-koruna larmıya tqeb1>6s eden kay· cermanhk prop•randa• blrliiüaia 
-.ilam FibpoYib ile refakatladeld bGtiln manasını her ıeaç kız n er-
,... Lewo.&enld Toldo ı.tikame- kete iyice kanatbracatız. Zamam-
tlacle açtuklan ..U Sabobaay nuzda yapmak iateyea ber hangi ltlr 
tiyanacla H 1eam•claa 90 kilometre 
11"'-kta b. •---- """ 1 d kimsenin yitit bir yilrete aahip ol-- ır aauJ• u •• amıf ar ar. 

Tanattcilercl• biri ajlr aarette maaı ıerek o1dupnu biliyoruz • ., 
rar.ıa..llUfbr. Ot.ld parqutl. apil Bundan aonra Alman Ye D•nl•ar-
ballalye muyaffak olmuttur• ka mUU realderi De alalı elblaeler 

Ka:r.a hıkkıada beniia malGmat giydirilmlf çoc•klu tarafından bir 
• llaa...._ıfbr. oyun temail edilmlftir. 

Birka9 gOn ene} ölen franaıs bahriye nazırı M. Jorj ~g'e fransıs laükU. 
meti tarafından milli bir ceaue maruimi yapılmıştır. Resmimiz merasiaiin bir 
kıaımoı göet.ermektedir. 

~=s=====-==-=.....,.============-=----------=----------~=------=-----=-

Kıral Faysal'ın Cesedi 
Harp Gemisine Yükletildi 
İtalyanlar Merh;.;; Hükümdar için 
Askeri Bir Cenaze Merasimi Yaptılar 

Roma 12 - Kıral Fayaal'ıa DHfl, 
dGa sabah Brendizi limanına ıelen 
lngtliz kruvazlSrü De.patch'a aakerl 
meraalm yapalmak auretile naldedil
miştir. 

Bir Irak bayrajuıa aanlmıt ve ' 
benir ~ :'l•M• bir to, 
uab .... •onmat Olim tal:alaa arka· 
sındaa birçok zabitler yürümekte idL 
Tabuta götüren top uabuının önün· 

de Kıral, M. Muaolini, lapız n 1.. 
riçre lalYmetleri n Brendid Bele
diyul tarafmdaa shderilmlt çeleak
lerl tafaJaa ld....eler n ulreıl mGf· 
re:seler balanmakta idi. 

Cenaze ual:asınm ukaaından 
Kıral Fayaal'ın binden aabak Kıral 
Ali, lrak'h nazarlar Ye ,&luek memar 
lar, Brendizi tehrindeki mGUd Ye as• 
keri memurlar yürümekte idiler. 

Cenazenin geçirilditi yollar boyun
ca uker mi&ezeleri Ye lngiliz Juu. 
ndrh .. tiajfuı ..,.. halinde dlsll
miftiler. 

Alayın en geriainde bir siinri 
Jandarma bölüğü bulunuyordu. 

ltalyan deniz kuvvetlerine men-
8Up lılr motör, cenazeyi ln,Uiz kru
Yuöriine ptilnnlftGr. • KrunzlSr 
( Hayfa ) ya sitmek Gzere aaat 9-31 
da denize açılmıfbr. 

Avu• ur,..ı •• ,.... l u J tdund• 1 Yugoala~da Bir Kaz• 
Vlpaa, 12 - BaYJUa hacludaada. Belpt, 12 - Uoubliaaa'daa Su-

Halleba el·..anad., iki Hitlerci ~lm~a, cak'a ıldea bir tayyare bu aabah 
A...turya .,.ine =-- Y-=- aaat 6,10 da kesif bir aia yiizGnden 
,&eatef ~~ Hltle u! ~ bir ormana d~ilftür. Tayyaredeld 
::.;. muvaffak ol;..~. Zararlar plot, makinist Ye alb yolcu ölmOt-
aacfece maddidir. lerdlr • 

Belki benim kadar, belki ben· 
den de yaşlı bir hanım kariim 
benden nasihat iatiyor. V niyeti 
şudur: 

"Ayda 120 lira iradım, Oç 
tane de erkek çocuğum varda, ço
coklanmı imkin nisbetinde okut
mak istiyordum, varidatım 7etif
medi, hesap ettim ki çoculdan
IDID birincisinin doktor, ikincisi
nin mlihendis, lçtlncllıtbıOn aw
kat olmalan için azami üç, dört, 
n 'hayet heş seneye ihtiyaçlan 
vardır, binaenaleyh bntlhı emli
kimi nakde tahvil ederek bet 
seneye t•kum edecek olunam 
tahsillerine akmbsızca deYaa 
etmeleriai temin edebilirim. bflf 
1e11e IODra bende para biter 
fakat onlar da tahsillerini bitir
miş ve para kazanmıya bqlamıı 
olurlar, sıkıntıya dllfmeml 

Bu dl\şlinceyi aynen tatbik 
ettim. Fakat maalesef evdeki pa· 
zar çarşıya uymadı. Şimdi çocuk
lanmın birisi doktor, biriai ml
bendia, birin de stajiyer avukat
br. Fakat h~~ para kazanmıya 
bqlaDUf değillerdir. Fazla olarak 
hepsinin de bqmda birer tane 
mnstakbel Dİfanlı vardır. Ne ya
payım?,. 

Bu okuyucumun derdine ma-
alesef derhal bir çare l'a.te
remiyecegım. Kendimi ihtiyat
mhğın en b&yOjihaB yapllllf, 
yorganına göre ayak uzat di
yen atalar aiidhıO unutmllfhır. 
IJuı6n hiçbir zaman hatırdan 
çıkanlmamahcbr ki doktorluk. 
mlihendislik, hele aYUkathk ıihi 
meslek:er, bunlara intiaap ec:lea
lerin ellerine birer diploma 
aJdıldan giin para getirmiye bq
layaa muleklerden değillerdir. 
Daha evvel tutmamak IAzuncllr. 

HANIMTEVZE 

M. Muaollnlnln GörUtınelerl 
Roma. 12 - Bqyekil M. lluollai 

Romanpa prenalerind• NUıoıa,.. 
TilrkiyenİD Roma bl,. elçiai VW 
BeJi Ye Balgar ticaret auan M. 
Ghlcefi kabul etmiftlr. 

:::::::::::~======================================================::-:====================-===============:=::===================================== 

Dlnktllerla Bo111aaı 
Edebi RoYllaD 

..... _______ Burhan Cahlt ----· 73 

Villiya d&ldtlkleri uman ljle 
Jemeğine hayli vakitleri kah· 
'tarda. 

Ba u•a• Gretta resim ateJ. 
,....._ Ahmet Refil te )'BD oda-
.... bpamymtardı. S. meşguli
htten onlan aneak hizmetçinin 
llaldahalesi ayırabiliyordu. 

Yemekten aoma Madam Kol
llaoclio ve bazen ele Ma.yı Kol
llaoclin onlan yalmz bırakmıyor· 
lardı. Ya beraberce bir parti briç 
~or, yahut dedikodu yapıyor
~ Soma JiM çal,puya bqh-
1orlardı. 

11_~t bette çayı 81111aakkak 
... ....._ Kolmodinle beraber bü-
~ rillaıını verandasında içiyor-

dı. 

l. .. _!3undao aonra tenis maçları 
--.ayordu. 

karanLk olmacaya kadar de
~ eden teaiatea IODl'A V"illaya 
..... ,Of. ... .. ....... I08ra 

~ aazetehrial elm.ata bat........ 

moclin otomobille ıeJiyor ve 
birçok handialer getiriyordu. 

ilk zamanlar yemeklerini ayn 
yiyorlardı. Fakat MBsyl Kolmo
din sofrasını daha ıen, daha 
neşe6 görmek istediğini ileri 
siirdti. Onları da akpm yemek· 
leriai beraber yemeie kandırdı. 

Bu onlar için de bir deiifik
lik oluyordu. 

Mösy6 Kobnodin haftada bir 
a1c~am da misafir davet ediyor· 
du. O zamanlar arbk doya doya 
viski içiyor ve içiriyordu. 

Onum en büyük zevki viskiyi 
lezzetini anlayarak, bilerek iç· 
meldi. 

V"aaki baklanda derin mala
mab vardı. Ne zaman icat edil
diğini, nasıl mükemmel bir hale 
getirildiğini, tar hteki meşhur 
adamlardan bangileriniİI Yiski 
mllptelisı olduklarım hep bili-
yordu. 

Madam Kolmoc:lin de otuz iki 
tDrll kokteyl bilJorda. Ban• 
Jlem buıa 0.. .,.._ Vennat. 

bum Clıartreuse ve daha 
birçok içkilerin biribirine karq
tınlmasile meydana çıkaa bu 
güzel içkİDİll mutahassası Ma· 
dam Kolmodindi. Bunların k.,... 
tırma dereceleri de çok farkh 
idi. Birinin aı: birinin çok olmaaı 
derhal lezzetini değiştiriyordu. 
Mösy6 Komodinin harp yllzünden 
kendi kendine artan serveti ona 
garip hevesler veriyordu. 

Şimdi hususi bir vapurla ku· 
tuplara kadar çakmaya diifDnll
yordu. 

Bu fckrini bakh &6atermek 
için de: 

- Yeni •1alaat edeceksiniz, 
nereye gidebilininiz, eli. ordu. Av
rupamn, Asyanm, hatti Afri. 
kamn her tarafa ateı içinde. 

Denizler ~elbahir dolu •• Lu
zitanyı.nın akibetini unutmadık. 

Almanlar denizde balina gör· 
seler habnyorlar. lngilizlar havada 
kartal görseler Alman firman 
diye atef ediyorlar. Bu vaziyette 
en rahat seyahat kutuplardır. 

Ve gülerek ilive ediyordu: 
- lagilizler Eskimolara da 

kanchnp Almanlara kU'fl barbe 
aokmadaa enel bu ıeyahab yap-
mak 1Aa1ml 

Filh•kib o IU'acla Almaya 
......... bqa .., illa etmil 

h1lk6metlerin yekiınu on beşi 
geçmitti. Bunlanıı aruanda Por
tekiz gibi ne denizde, ne karada 
Kayserin kuvvetlerine bir sivrisi· 
nek kadar olsun zarar •eremiye
cek olaalan da varda. 

Möayl Kolmodin fabrikada 
akşama kadar çalıştıktan sonra 
eve bir fırtına gibi geliyordu. 
lıler çoğ'alllllfb. Muharebeye ka
dar hiç ticari münasebette bulun
mıyan bazı memleketler şimdi 
bOtlbı üparişleriııi laveçe, Norve
çe, Holandaya variyorlarcL. 

Harpten evvel üçyiz amele 
çalıştıran Möayl Kolmodin aoa 
zamanlarda bu miktan bin iki 
yllze çıkannıfb. Maamafih o hemen 
her haftama beaaplanm kaparken" 

- Kifi gelmiyor. işi biraz 
daha büyültmek ilzam! diyordu. 

Ahmet Reşit muharebeye gir
miyen devletlerin kazancını g6zll 
ile görüyor, anlıyordu. TDrkiye 
de muharebeye girmemif olsayda, 
bir sanayi memleketi olmamakla 
beraber her tarafta gelecek ta
lepler kal'flSIDda toprağÜıda ekil
memiı parçakalmıyacak ve mem
lekete oluk gibi para akacakb. 
Şimdi ziraat memleketi oldup 
halde klyllsl, tehirliai yiyecek 
ekmek btdannyonlu. 
G~ adaa lauaJm dlfla••• 

hayabnclaa h.lç fikayeti yokta. 
Fakat 1i5rdüğ0, ifittiii pyler 
ODU tazip etmiye kifi ıeliyordu. 

( Berlin ) deki istihbarat tebe
kesinin daha ziyade ticaret iflerile 
uğraştığım 6ğrenmifti. 

Oradaki birkaç sivil Ye ild 
erkAnıbarp mlltemadiyen teker 

' ve ~idi ticareti yapıyorlardı. 
Muharebe hilA hızım al•m•· 

mlfb. 
O 8&1'&da Galiçya lizerinc:le 

Rualarm mlthİf bir taarruz lauır
ladıklan •nlafl)IDJlb. Fnnm cep
hesindeki Alman fırblanndan 
ikisi ( Viyana ) yı Çar ordulan
nm istil•undaa brtanaak içia 
Awaturyaya ıeçtiii aibi pzete
ler bir Tlirk kolordumaun ela 
Galiçyaya gelip meme ainliibal 
yazıyorlardı. 

Ahmet Rqit Buna evveli 
inanmadı. Fakat o akpm l.taa
buldan, Cemil Hakloclaa p mek· 
tubu aldı: 

lstaobulda Oeaül Hakkı'dan 
Stokholmde Ahmet Reşide 

lstanbul: 1917 
Aziz kardefim Reşit 
Ne halde olduğumuzu, na.ı 

yqaclajımm anlamak için bir 
hafta olaua içimizde bulumnak ....... , . 
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1 Ziraat Bilgisi (*) 

Mevsim 
Çiçe.~lerinden 
Nazende Çiçeği 

Puadu - Santur ve kokulu be
zelya çiçeği isimlerile de maruf 
olan bu çiçeğin fevkalade nazik 
ve sevimli olmasından dolayı pek 
eskidenberi çiçek meraklısı ka
dınlar tarafından nazende ismile 
tevsim olunmuştur. Nazende 
çiçeği bilhassa Selanik bahçele
rinde mazharı rağbet olmuştu. 
Nazende çiçeğinin o zamanlar 
mor ve pembe renkli iki çeşidi 
malum idi. Bu iki çeşidi dahi 
aenevi idi bir de hilide~ olan ve 
pembe ergivani renkli açan diğer 
bir nevie de fstanbul nazendesi 
derlerdi. Yeni nazende envaımn 
ulihile husule gelen çeşitler o 
kadar çoğalmışbr ki elyevm yü
zü mütecavizdir. Nazende çiçeği 
zarif şeklinden sevimli renk
lerinden ve gayet ince ve 
nefis r~ıhasından dolayı çiçekçi
lerce de ziyadesile merguptur. Es-
kidenberi lstenbulda da ancak 
bırkaç çeşidi malum idi. Alman
yadan Beykoz bahçelerine celp 
ettiğim yetmiı beş muhtelif çe
tilten aynca melezleme ( Hibri
dasyon ) usulile dört çeşit daha 
istihsal ederek vasi fidan ve çi· 
çek yetiştirilmiştir. Elyevm na
:ıende çiçekleri en ziyade demet 
imalatında istimal edilmektedir. 
Nazendeler İngilizlerin milli çi
çeklerinden biridir. 

Londrada imal olunan nazende 
esansı en kibar kokulardandır. 
Nazendelerin en nazar ruba 
nevileri berveçhi atidir. 

1 - Spenser nevi - uzun sap
lar üzerinde 4 - 6 adet muhtelif 
renkte ve büyük mutar çiçekli 
çeşitleri havi olan bu nevin şayanı 
tavsiye elliyi mütecaviz çesitleri 
vardır. Bu ç~itlerden: Nura- on
ven, tearuj, dub-bis karem, hanri
ohen, tumlen. geniğ-vatken, illu
minatur, Ağrikola, Amerika, dura, 
hergul, pere-zid&n, nıelba, mark
tey. İsimlerini alır idhal edilen
ler. Diğerlerine: 

2 - Küpidon: 20-25 santi
metre kadar yükselen, ve fazla 
dallanarak mebzul çiçekler açan 
bodur bir nevidir. Bilhassa sak
sılarda yetiştirilmiye elverişlidir. 
Bu nevin beyaz, penbe vt: ergu
vani renklere malik üç güzel çe
şidi şayanı tavsiyedir: 

3 - Vivas nevi: - Halide olan 
bu neve istanbul nazendesi, der
ler. Tırmanıcı ve kuvvetli bir 
çiçektir~ Tem muzdan Eylf.ıle ka
dar bili fasıla tezebbür eder 
Kesilmiş çiçek olarak müstamel
dir. Bu nevin beyaz, penbe, ley
laki ve kırmızı renkli çeşitleri 
pek zariftirler. 

Mevki: Nazendeler kenar tarh
lannın güneşli ciheti için pek 
güzeldir. Bazıları bir buçuk met
re kadar yükseldiğinden tarhların 
arka taraflarına dikmelidir. Orta 
tarhlanna daha ziyade bodur 
çeşitler muvafıktır. Her toprak
ta yetişir isede kiJli, kumsal ve 
gübreh topraklan sever. Gllneşli 
vaziyetlerden pek hoılamr. 

Yetiştirilmesi: Nazende çiçek
leri ilkbahar ve aonbabarda zer 
edilir. T cşrinievvelde ekilen to
humlar Mayısta tezehhüre baı
Jar. Martta ekilenler, haziran 
nihayetinde çiçek açarlar. Kuv
vetli ve mebzul çiçek için tohum
lan r cşrinievvelde ekmelidir. 
Tohumlar ya doğrudan doğruya 
tarlasına ve ya kilçUk saksılara 
8-10 adedi bir yerde olarak eki
lir. Ve badehu saksıdan toprağilc 
beraber çıkarılarak istenilen y:ere 
nakil ve gars olunur. 

Üç numaralı toprak mahliıtu 
ep iyi bir topraktır. Fidanlar 
büyüyüp filizlenmiye başlayınca 
diplerini boğaz doldurma yapa
rak kolayca tırmanıcılar için 
birer ikişer çalı dikilmelidir Veya 
sıra sıra tohum ekerek fidanları 
parmaklık veya tellere bağlama-
lıdır. İstanbul nazendesi ise ni-

SOtN PO~TA 

Vecihi B. Ne Yapmak istiyor? 

Vecihi B. benim dayımdır. 
- Ya ... Müşerref oldum 

efendim .. İsminizi ,bağıtlar 
m15mız? ... 

Mağrur bir çalımla ve 
güle güle fısıldadı. 

- Bedri ... Vecihi Beyin hem-
şire zadcsi. 

Hem yürüyor, hem konuıu
yorduk... Birdenbire aklına bir 
şey gelmiş ~jli durdu, dikkatli 
dikkatli yüzüme bakarak: 

- Sakın dedi siz de gazeteci 
olmıyasmız? ... 

- Ne çıkar bundan?. Farze
dinki öyleyim. 

Yüzünü buruşturarak.. gözle
rini çevirdi ve yürümiye başladı. 

- Hiç sevmiyorum onları .. 

- Niçin Bedri Bey.. gazete-
cileri neden sevmiyorsunuz?. 

- Neden olacak?. Dayımın 
geçirdiği kazayı öyle yan-
lış yazdılarki ... 

- Ya... Peki bunun 

Küçük, zarif bir evin önünde 
durduk.. kartımı alarak içeriye 
girdi ve bana da israr etti.. ben 
beklemeyi tercih ettim. O esnada 
hangarın yanındaki sahil kahve
sinden çıkan beyaz gömlekli bir 
zat hızla hızh eve yaklaıtyordu .. 
Kendimi tanıttım, 

- Buyurun dedi. Cörüşelim. 
Ben mektebin mUdürU .. Muzaffer ... 
... - Şerefyap oldum.. Vecihi 
Beyi de görebilecek miyim? .. 

- Maalesef dedi. Şimdi 

sanda bet numaralı toprak mah
lütunu havi küçük sakıılara 5 - 6 
bir yerde olarak ekilir ve hazi
randa saksılar değiştirilerek fi
danlar toprağile beraber daha 
büyük saksılara alınır. Yazın su
latalmasma itina ile eylulde bü
tün fid~nlar toprağile beraber 
saksılardan çıkarılarak istenilen 
mahalle gars olunur. istanbul na-

zendesi tohumlan baıan pek 
erken ve bazan da ıeç çimlenir. 

V•cilıi B. t•ggar•ıinde 

ainden ve kum döşeli muntazam 
yollanndan geçtikten sonra çok 
muhteşem bir binaye ıirdik. Bizi 
muhasebeci bey kartıladı.. tanış
bktan sonra: 

- Ah.. bayır.. dedi. Vecihi 
Bey buradan mektep müdürü 
Seyfettin Beye gitti. Sonra Ka
lamışa inecek. 

Bu cevap beni inkisara uğ-
ratmakla beraber; mektebi 
gezdirmekle telafi eden de 

yine müdür bey oldu. Sahilde 
Marmaraya ve Adalara karşı 

çamların neftilerine gömülü bu 
muhteşem binada bir mektep 
ihtiyacını tamamile kapatan bil-

l 

Hatta bazıları bir ıene çimJen
meksiz.in toprakta kalırlar. Bunun 
için bu nazendcleri on iki saat 
kadar ıhk suda bulundurduktan 
sonra zer'eylemelidir. Bodur ne
viler saksılara ekilecekse martta 
beş numaralı toprağa ve büyük 
saksılar derununa 8 - 15 tane 
olarak ekilmelidir. 

Lütfi Arif - - .......... <•> ZJrut huauıundakl mllfklllerhald 
.. runua. Son Poata'nın (Ziraat •ll
tohaHıat) ••- uup ••recelı.tlr. 
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Hafta~a Bir Defa Neşro- iNANILMIY ACAK /Ju--Sagfada l 
Dünya Matbuahnda Çıka• ı 
rvierak:ı Hikaye, Yazı Ve lunur Ve Bütün Dünya 

Matbuatını Size Getirir. ŞEYLER Maka e1eri Bulaca!<sınl:t.. 

Dünyanın en 
mükemmel yarıt 
ab : 54 yarııa 
girmif ve 59 ya
rışı da kazan-

'- mışbr. 
.... :i!lıE..:.:.. ~ 

5 murabbala ya• 
pılan bir daire. 

Merkezi Afrika 
yerlileri her ~t
tikleri yere ia
kemlelerlni de 
beraber ıröttl

rürler.Bunlar çok 
cesur adamlar

dır. Bir mızrak ve deriden kalkan
la bir arslana hücum edip tu.y
vanı öldürebilirler. 

Amtrikada, kalifor
niya tarlalarında bir 
hektar aruiden 577 
çuval patatu elde 
edil mittir. 

Avusturya ve 
Almanya kı

ralı 3 üncü Fredrik, 
kendisine rehber o1arak 
şu harfleri kabuJ etmifti. 

A. E. 1. O. U 
Maauı: Bütün dünya A
vusturyaya tabidir. 
Halbuki cihan harbi so-

nunda Avusturya haneda- "11,.~-
DI yer yüzünden kaldırıl- ~ 
mıthr. 

Amerika'da Buhrandan !Garip 

D .., G . e· N . Bir 
j Dünya-

1 nın En 

Uzun 

Bıyıklı 

Adamı 

Öldü 
ogan arıp ır etıce Deniz Gömleği 

Amerika'da karılannı boııyan 
erkekler, onlara muayyen bir aylık 
vermiye mecburdurlar. Hatta bu 
yüzden evlendikten birkaç ay 
ıonra boıanan kadınlar pek çok
tur, bu mecburiyet kadınlara bir 
nevi varidat membaı temin et
miştir. Fakat buhran bu adetin 
tatbikatında gayet ıarip neticeler 
doğurmuştur. Bu neticelerin en 
ıaribi de yukarıda reırnini gör
dilğünUz kadımn baflna ıel
nıittir. 

Mr Anderıon isminde biri 
kansını boşayınca, mahkeme bu 

Herşeyi 
Ya),an Adam 

Dünyada, mevkiini kaybeder
ıe, aç kal!fnyacak olan adamlar
dan biri Italya Başvekili Muıo· 
linidir. Çünkü bu adam hemen de 
hcrşeyden anlar. Hayatında gir
mediği iş yok gibidir. 

Bugüne kadar yaptığı işler 
funlardır: 

Duvarcı, çiftçi, asker, şoför, 
den:ıirci, muallim, gazeteci, hika
yecı, sinemacı, musikişinas. 

d 
Spor ve atletizm sahasında 

a: Boks, yüzme, güretme, atla
IDa, ata binme, kürek tekme, 
~bilir. 

adamı kansına haftada 50 dolar 
tazminat vermiye mahkum etmiş
tir. Fakat buhram dolayısile bu 
puayı ödeyemeyince mahkemeye 
müracaat ederek karısının tahai
aatım aynen, yani eıya olarak 
ödemeyi teklif etmiştir. Anderson 
bir çiftçidir. Malını satamamakta
dır. Mahkeme bu teklifi kabul 
ettiği için karısı hakkını her sene 
çiftlikten saman olarak tahsil 
etmektedir. 

Mr. Anderson karısına hasat 
mevsiminde on ton saman ver
mektedir. 

Bulgaristan' da 
Define Arayanlar 

Yalnız bizde değil, Bulgaris
tanda da Köstendil civarında bir 
köyde bUtün Jcöy halkı aylar
danberi · işlerini güçlerini bıraka
rak bir define aramJlkla meı
guldürler. 

Bu defineyi 91 yaşında ihti
yar bir çoban haber vermiştir. 
Çoban gençken bir gün ovada 
bir define bulmuş, Paraları ahp 
evine getirmiş, anasına bahasma 
teslim· etmİf. Fakat o sırada aiır 
aurette bastalanmıf. Anaa babuı 

Avrupanın birçok yerlerinde 
kadınlann deniz kıyafeti dediko
dulara, gürültülere ve bidiaelere 
sebebiyet vermiştir. Fakat hiçbiri 
Fransada Molitor havuzunda 
tesadüf edilen Matmazel Moussi
a'nm kıyafeti kadar KfirilltUyü 
mucip olmamıtbr. 

Bu kadın resimde gördüğünüz 
kıy af etle denize girmiştir. Mat
mazel Muossia bir artisttir. Sah
neye bu kıyafetle çıkmaktadır. 
Denize de bu kıyafetle girmekte 
beis görmemiştir. 

bu hastalığı uğursuz ıaymışlar, 
ve paraları götürüp yerine tek
rar gömmüşler. 

O gün bugün çoban bu pa
raya dokunmamış. 

Nihayet yaşı ilerileyince, bir 
gün köyde bu hikayeyi anlabver
miş, fakat paranın bulunduj'u 
yeri göstermemiş. itte o gün 
bugün blltün k6y balkı bu de
fineyi aramakla metpld&r. 

Dünyanın en uzun bıyıklı 
adamı Japon Jenerah Nagoka 
idi. Bıyıkları bir uçtan bir uca 
75 santimetre tutuyordu. 

Jeneral geçende vefat etti ve 
oğluna bıyık hakkında bir vasi
yetname bırakb. 

Cenaze defnedileceği ıırada, 
oğlu bu vasiyetnameye tebaan, 

babasının yarım asırda büyOth. 
ğü bıyıklannı kesti, hususi yap
tırdığı bir camekina koydu, bu 
camekanı da evinde mukaddea 
yere yerleştirdi. Şimdi orada 
ölünün habrasını taziz için dllf'" 
makta ve bütün aile onun 6nlln
de hergün hürmetle eğilmektedir. 

Şu Garip Dünya 
lngilterede deniz hamamların

da çalışan cankurtaranların adedi 
4000 dir, bunların 1500 zü kadındır. 

* Nevyorkta çocuklara mahsus 
bir ktittıpane ve bir oyun yeri 
açılmıştır. Çocuklar buralara ıelip 

okuyabildikleri ve oyuncaklarla 
oynayabildikleri gibi, iıtedikleri 

kitabı ve oyuncağı, tekrar ıetir
mek t•rtile, evlerine de iÖtftrebi
lirler. 

* 
• Afrikanm baıı yerlerinde yer
liler tütün yerine yaprak içerler. 
Fakat ağızlıklan, kağıtları, pipo
ları filin olmadığı için toprakta 
bir 'delik kazar, dipte yanan yap
rakların dumanım çekmek için 

aynca bir delik açar, yere yatıp 
ağzını bu deliğe verir ve deliği 
bir nevi ağızlık gibi kuJJanarak 
dumanı çeker. 

* 
Amerikada .okak 

otomatik çanlar koymuılar. Bir 
evin kapısını çalmak istediğiniz 

zaman kapının &zerinde bulunan 
bir kutuya kırk para atıyorsunuı. 
O vakit zil kendiliğinden çalıyor. 

Gelen, beklenen birisi ise, paruı 
iade ediliyor, değilse her defa 
çalmak için para atmıya mecbur 
edilerek para almıyor. 

Bizim kapılara böyle bir zil 
asılsa, ev ıabibi ve vergi memuru 
geldiği zaman kapıyı açan olnn
yacak galiba!.. 

Amerikada Ncw Kastle ıeh

rinde kira ile bir evde oturan bir 
memurun geçende maaşına zam 

yapılmış. Eve gelir gelmez ev ıa
hibine telefone ederek maaşının 

arttırıldığını, ev kirasına da ayda 
iki lira zam yaptığını bildirmiştir. 

Dlinyanm ideal kiracıaı. 
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GUL H iM 

ltaçlılar, 
57 

Ayni gün, ikindi üzeri Şama 
doğru h 'lreket ettiler. AtWardan 
müteşekkil büyük bir ordu ken· 
dilerini takip ediyordu. Gül Ha
nım, bin mızrağın muhafazası 
a~ md ilerlemekte idi. Haydvr 
Bey onun önünden 'yordu. 
Mesrure Gülün yanı şında idi. 
Doğan ile Kurt atlan üzerinde idi
ler. Daha arkadan saf saf süvari-
1 r geliyor! rdı. Gül tahbrevanın 
p .rd lerini (arak onlarla konu
şuyorlardı. Bir aralık Gül eliJe 
i aretle iki kardeşe: 

- Bakınıı:l dedi. 
ikisi de baktılar. Uzaktaki dağ

i r gurup eden güneşin al rengine 
boyanmışh. Ta uzakJard~ Masyef 
kwl bir alev içinde görünüyordu. 
Daha yakınlarda Oront nehri 
ve Humus şehri göze çarpıyordu. 
Kanlı macera bir anda gözlerinin 
önüne geldi. Gül Hanım, asyefe 
bir kere daha bakarak: 

- Bu zebaniler yurdu, daima 
bir cehennem gibi yanı.> ort dedi. 

Kurt ilave etti: 
- Biz, o cehennemin içinden 

y nmadan urtulduk. 
Doğan tahtare anın arkamnda 

kalmış, Kurt onun yerini almıştı. 
Gül, Kurdu, hulyalı gözlerile 
seyredı yordu. 

O gece çölde konnkJ.ndılar. 

Ertesi abah etraftaki kabileler 
develerinin sırtında gelerek Hay
dar Beyi selamladılar. Sonra bü
yük bir kafile ile birlikte hareket 
ettiler. Akşam üstü Bo'Jebek b -
valisine vararak şehre yakın Es· 
kikalesinde kalacaklardı. Ba'le
bek şehrine ve her tarafa adam
lar gönderilerek Ba'J bek Emire
sinin mu\'asalatını bildirdiği için 
şehir halkı akm akın gelerek 
kalenin etrafını sardılar. Gül Ha
nım tahtarevandan indi ve ata 
bindi. Halin at üstünde karşıladı. 
lki birader zırhlannı giymişler, 
biri GiilUn sağında, biri solunda 
mevki almışb. 

Salahaddinin kendi memlükle· 
rinden bir müfreze Gülün önün
den ve arkasından geliyordu. 

Gül H mm, şehrin kalesine 
y klaştığı zaman vakur ve asil 
adamlar, ona şehrin anahtarlaırnı 
takdim ettiler. Gül Hanım ipek
ten bir yastık üzerine konan -
nah lan aldıktan onr: onlan 
getiren elçilerin kendisile birlikte 
ilerlemelerini emrett' i. 

Kaleye l' nklaştıklan zaman 
binlerce ki..,i, surların olbnda 
topl nmıştı. Cül Ha ım, açık ka
pılardan içeri girdi. Eski mabedin 
sütunları ya nd n geçti. Ötede 
beride, esk"lerin mabutları du· 
ruyordu. Gül Hanım avlulardan 
ve kemerlerden geçerek bahçe
leri çevrilmif ı1 kaleye vardı ... 
Burası, unutulmuş Roma impara· 
torlarının akropolu idi. 

Gül H., buraya vardıktan 
onr;ı hnı çevirdi ve halk ile 

k rşıia b. İstikb le g~Jenlerin 
hepsi, Gül Hanımı selamladılar. 
Gül, bu dakikada, sanki cihan 
hükiimderlarından bil'.i idi. İki 
k rdeş, bembeyaz bir at üzerin
de duran Güln, meraklı gözlerle 
gôzetliyorl rdı. Gil1 b6tün halkı, 
fİm ek g"hi çakan &Ö7.le.rle seyre-

•• it Feda· er Ara oda uc er, 
Yaz.an: Ômer Rıza 

n ş 

diyordu. Prensler onun üzengisi 
ucunda duruyordu. Arkasında 
koca bir ordu bekliyordu. Ondan 
evvel hiçbir kim e bu Türk kızı 
kadar muhitine b .. kim olmamışb. 
Buna rağmen Gül H., gururlan· 
madı. 

Gözleri yere eğildi. 
Onun yanıbaşında duran Do-

ğan ordu: 
- Ne düşünüyorsun Gül? 
Gül cevap verdi: 
- lskenderiyedeki çiftliğimiz

de köylülerimizin arasında bulun· 
mayı düşünüyorum. Çünkü bir
denbire yükselenler, 'arçabuk 
düşerler. 

Gül Hanım sonra emretti: 
- Kum dan Haydar Bey 1 

Zabitlere, askerlere ve halka 
teşekkürlerimi bildir. Güzel i tik
balleri beni on derecede müte
hassis etti. Son derece min etta
nm. Artık istirahat edebilirler! 

Kumandan Ha} dar Bey Gül 
Hanımın emrini derhal ifa etti. 
En yüksek sesle bağırdı : 

Halk Gül Hanımı cliımladilar. 
Hepsi de: 

- Y ~asın Ba'lebek emiı il 
Diye b ğırdılnr. 

Gül Hanım, büyük babası 
Eyüpten sonra buraya hükümran 
o an ilk prensesti. 

Geceleyin ziyafetler verildi. 
Ba'lebek'iu tarihi sarayları yeni· 
den canlanmışb. Şehrin şairleri 
kasideler inş d ediyor, rakkase· 
ler, oym}Or, eşraf Gül Hanıma 
hediyeler getiriyorlardı. 

Halk iki kardeşi de ihmal 
etmemişti. Onların cesaretleri 
dillere destandı. Cebelde geçir
dikleri macera nasıls ~·ayılmış, 
hele dar köprü vak' nı bilmi
yen ka\mamıştı. Kurtla Doğa11:ı 
Gülü Mas} eften kaçırmıya muvaf
fak olmalar.ma hayret etmi} en 
yoktu. 

Ertesi balı Sultan Sal· had
dinden emir geldi. Sultan hem
şirezadesine bir an evvel J<avuş
mak istiyo:r.du. Keyfiyet Gül 

a n 

• e Zade • • 
nı 

y 
Hanım arzolundu, o da derhal 
hareket için emir verdi. 

Kafile, tepelerden bereketli 
ovay indiği zaman ortalık ka
rarmıştı. Bahçeleri geçerek Şam 
kapısından asıl şehre girdiler. 
Askerler şehrin albnda konakla
mışlardı. 

Sarı, düz damlı evlerle çer
çevdenen dar sokaklardan yavaş 
yavaş ilerilediler. Hnlk kafileye 
dikkat ve merakla bakıyordu. 

Dar sokaklardan muhteşem 
binalarla, kubbeli caınilerve gök
lere baş kaldıran minarelerle süs· 
lenen bir meydana çıkblar. Gi
de gide, küçUk bir bahçe yapılan 
geniş bir sahaya vardılar. Daha 
ilerde büyük ve muhkem kale 
duruyordu. 

Haydar Bey Gül Hanıma an
lattı: 

- Sultanın Slll'.ayı burasıl 
(Arkası var) .............................................................. 
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Kara denizde 
Dördüncü Vapur Seferine Lüzum 

Görülmüyor 
Dün bir gazete son zamanlar

d Karadenizde yolcu nakliyatı
nın artması ve vapur seferlerinin 
ise biliikis eksilmesi yüzünden 
birçok yolcuların iskelelerde kal
dıkl nm, işJetme idaresinin de bu 
vaziyet karşısmda yeniden vapur 
kiralamak mecburiyetini duyduğu
nu yazdı. 

Deniz yollan işletme idaresi 
müdürü Sadettin Beye sorduk, 
ve anladık ki bu yaz~ta hakikat 
hi esi yok değildir. Sadettin B. 
diyor ki: 

- "Bu b fta Karadeniz se
ferlerinde vapurculardan kira
ladığımız kamarası z olan 
vapurlar tesadüf etti. Evveli 
Samsun, Erzurum ve sonra da 
Dumlupınar geldi. Bugünlerde de 
Bülent vapuru gelecektir. Bunlar 
idaremizin kendi vapurlanna nis· 
beten kamara mikdan daha az 
vapurlardır. Halbuki bu hafta 
Gillcemal Karadenize hareket 

etmiştir.' Dönüşte Bülent vapuru· 
nun önüne geçecektir ve tabiati
le daha çok yolcu alabilecektir. 
Bugün Ankara ve perşembe gün6 
de Karadeniz vapurları da Karn
denize gideceklerdir. Esasen Ka
radenizdcn lstanbula gelmek is• 
teyen hiçbir yolcu iskelede kal· 
mış değildir. Yalnız kamaralar 
biraz noksan gelmiştir. Şim· 
diki halde Karadenize Haf
tada llç sefer yapılmaktadır. 
"Dürdüncü bir sefer ihdasına hiç 
lüzum görülmemektedir . ., 

* 
Vapurlarda yemek mecburiyeti 

usulü ihdas edileceği hakkınd 
yazılan haberler hakkında da Sa
dettin Bey demiştir ki: 

" - Böyle birşey yoktur. Tür-
kiye ahillerinde işliyen vapur
larla seyahat eden yolculara ye-
mek mecburiyeti tahmil edilmiş 
değildir. Bu usul yalnız lskenderi
ye seferlerimizde caridir. ,, 

a an ser Hükii -
eğ·I • 

rı 

( Baştqraft 1 inci &ayfoda ) 
daki dostluğa karşı olan merbu
tiyetine tercüman oluyor. Bu hal 
beni bilhassa mütehassis ve mü
teheyyiç etmektedir. Sizi temin 

edebilirim ki Yunanistanda bütnn 
millet, yeni Türkiyeye karşı en 

derin ha} ranlık ve en derin dost
luk hislerile mütehassistir ve 
Yunan milleti, Türk milletinin 

kıymetli dcstluğuna pek büyük 
bir ehemmiyet atfetmektedir. 

Milletlerimizin şuurlu az.mi, 
mukadderatlanm kendilerine tev
di etmiş olduldan devlet adamla
rından bu mütekabil dostluğu de-

vamlı bir eser haline, müstakbel 
nesillerin muk ddes bir miras ve 
milli bir anane nddedebilecelderi 
bir sulh eseri haline getirmelerini 
istemektedir. Bizler milletlerimi
zin iradesine tebaan ifası bizim 

• e r 
için bir mecburiyet olan bu v -
zifeden kuvvet alarak, milletleri· 
mizin samimi mukarenet eserine 
gerek fikri ve gerek ameli bü· 
tün sahalarda, ulh fikrine oldu
ğu kadar milletlerimizin b yati 
menfaatlerine de hizmet ettiğimi• 
ze mutlak surette kani olduğu
muz halde, devam edeceğiz. 

Asırlarca beı ber yaşamış, 
birbirini iyice tanımı ve mütek -
bilen birbirinin kıymetini nlamış 
ve takdir etmiş olan milletlerimiz, 
itimat esasına dayanan bu müte
kabil dostluk havası içinde manevi 
ve maddi bir, refaha kavuşmak v 
iki milletin an'anelerine layık bir 
medeniyetin semerelerini h 1 
etmekten hali k lmıyacak olan 
uzun bir sulhun amilleri olmak 
için gayyurane f aaJiyetlerini sükfın 
ve itimat içinde inkişaf ettirm&
ğe muvaffak -olacaklardır. - . 

Universite e Ilga Edilen Kürsüler 
İh!Ja Mı Edilecek 7 

Maarjf Vekil Vekili Refik B. 
dün Üniversiteye g memiş saray· 
d kendisine mahsus dairede 
meşgul olmuştur. 

Dünkü gazetelerden bazılan 

Üniversite kadrosunun cumartesi 
günü anlaşılacağını yazmışlarsa 
da bu haber doğru değildir. 

Kadro ancak bir hafta sonra 
b ili olacaktır. İlga edilen bazı 
mühim kürsülerin tekrar ihdas 

ildiği tahmin edilmektedir. 

vrtem ktep u ili liğl 
imtihanı Yapllac k 

Ortamektep muallimliği imti
hanı bu sene de yapılacakbr. 
Maarif Vekaleti imtihanı 17 ey• 
tülde Üniversitede yapılmasını 
bildirmiştir. Vaktinde Vekalete 
müracaat etmiş olanlar türkçe, 
tarih, coğrafya, dikiş, biçki, lisan, 
riyaziye derslerinden imtihana· 
girebileceklerdir. Müracaat eden-
lerin mikdan epeycedir. Kaz -
nanlar Anadoluda muhtelif orta
mekteplere tayin edaeceklerdir. 

rlf MUdUrlUğUnd Bir 
Muavlnllk ihdas Edilec k 

Öğrendiğimize göre lstanbul 
Maarif Müdilrlüğnnde bir mua
vinlik daha ihdas edilmektedir. 

Bu muavinliğe mlilga Erkek 
Muallim Mektebi başmuavini Fuat 
Beyin tayin edilmek üzere olduğu 
hakkında kuvvetli bir haber 
vardır. 

aarif ~UdUrU Cumarte 1 
G lecek 

Ankaraya gitmiş olan İstan• 
bul Maarif Müdürü Haydar Bey 
ancak cumartesi günü gelebile-
ceği hakkında· buraya bir telgraf 
göndermiştir. Haydar Bey Hkmek
tep muallimlerine ait tebeddül 
cedvelini beraberinde getirecektir. 

Halkevlnde Bir Kon r 
Darülfünunun muhtelif fakülteleri 

ile diğer bir kısım yüksek mektep• 
lerden mezun ıençler tar fından tesı. 
edilen bir Halk Musiki Cemiyeti ta .. 
rafından yann akı m Halkevind~ 
saat dokuz buçukta büyük bir konser 
verilecektir. Konsere Şekip Memduh 
Bey ve arkadaşlan da itlirak ede
ceklerdir. 

Bir ektup 
Dün u mektubu aldık: 
Eski ıslahat komisyonu a:ıası ıufa

tile birine ntfen bugünkü gazeteler
deki beyanatın tarafımdan vaki 
olmadığını herhangi bir sui tefehhO· 
me meydan kalmamak için ar.zedcriın 
efendim. 

Kerim 
Fen FakGlteal profe.lirlerind .. 



SON POSt:A 

ITTIBA'I' ve 'l'BRABBi 
- Her hakkı malı/ uzdur. - N11ııl dold• ? .. 

Na•ıl Yaı•tlı ? .• 

Na•ıl ÔldtJ? .. 

~=======:=.ziya ~akir •===========================r 

Doktor T emo ile Cemal Bey Arasında 
Münakaşa Başladı 

Bu esnada yüz elli kişilik bir ı mek, ve orada melmalardan ba-
Romanyah kafilesile lstanbula zılannı kendi fikir ve dlşüncele-
aden doktor Temo Bey, Galata rine raptederek, mecliste böyle 
nbbmma ayak basar bumu, 

1 

bir parti yapmak daha nafi ola-
1erleri öpüp yüzünü gözünü ana caktı. ,. 
•atanın topraklanna sürdükten T emo Beyi mebusluktan mah-
•onrn, gözlerini açmış.. Karşı- rum etmekle, cemiyet oldukça 
ıında, ona aşina olması lazım mühim bir hata daha işlemişti. 
ıden eski cemiyetçilere mukabil, Evvela, mazisi tertemiz, müne\•ver 
hiç tanımadığı bir takım şahsi- ve tecrübeli bir unsur kaybetmiş; 
ycUerle kartılaşmıştı. Bu yaban- sonra da muhalif cepheye biuat 
c:ılaıa karşı yadırgayan T emo Bey yeni bir kuvvet ilave eylemişti. 
bir müddet lstanbulda kaldıktan lf 

aonra, intihap hazırlıklan başlar- intihap ı.amaru yaklqtıkça, 
ken kendisi de meb'us olmayı gayri milslim unsurlann velvelesi 
tasavvur etmiş; merkezi umumi de arbyordu. Rumlar, Belediye 
ile görüşmek we cemiyetin ilk intihabını tamamen kendi lehlerine Doktor lbralaiın Temo Beg 
müessısı sıfatile memleketinde olarak kazanmışlardı. Tam bir itti-
namzetliğini vaz.eyJemek maksa- kere de memleketinde tecrübe hat ile hareket eden ve reyleri8', 
dile Seliniğe gitmişti. etmek istedi. Ohriye kadar gitti. nasıl kullanacağını bilen bu unsur, 

Temo Bey, Selanikte merkezi Vakıa hemşerilerinden büyük şüphesiz. ki meb'us intihabm~a 
umumi nnmına karşısına çıkan takdir ve teveccühler gördü. Fa- da ayni suretle kazanacaktı. Ce-
Cemal Beye, evveli cemiyetin kat, o kadarla kaldr. Cemiyetin miyetin teklif ettiği itilafa ya-
muvaffnkiyetleri hakkındaki teb- rııası inzımam etmediği için naşmıyorlar; milli bir ekseriyet 
rikabnı anettikten sonra, ne meb 'us olamadı. kaz.anabilmek için var kuvvetleri 
maksatla Seliniğe geldiğini söy- Meşrutiyetin ilanına rağmen ile uğraşıyorlardı. 
lemi~; ve bu maksadının husulüne halkın kendi mukadderatına ha- Ermenilere gelince: Merkezi 
yarılım etmesi için Manastır vali- kim olamamasını doktor Temo umumi tardından İstanbula gön-
aine bir tavsiyename istemişti... bey bir türlü havsalasına sığdı- derilen Cemal Bey vasıtasile 
O zaman bu iki zat arasında, ramıyordu. O, Avrupada ve biJ- bunlarla da itilaf edilmek iste-
dikkate şayan olan şu muhavere hassa içfode yaşadığı Romanya nilmiş ise de bu da mühim bir 
bqlamıfb : ve Bulgaristanda olduğu gibi hal- netice vermiyordu. T aşnaksagan-

Cemal Bey - Pek ila amma kın geniş bir intihap hakkına lar, bir dereceye kadar, Cemi-
doktor efendi.. Sen, ne sıfatla malik olacağını zannediyordu. yete tekarriip ediyorlardı. Fakat, 
ve ne hizmete mukabil bu tavsi- Kırılan hayali karşısında İstan- letanbuldaki Ra• sefarethane.sin-
yeyi istiyorsun?.. bula avdet eden Temo Bey, her den direktif alan Hmçakyanlarla 

Temo Bey - Ben, cemi- ıeyden e\•vel haJkın hakimiyetini Çınçak reformeler, müzakerata 
yetin ilk günündenberi, aciz bir temin edecek bir ( Demok.t;at) bile yanaşmıyorlardı. 
laaclimiyim. Lekelenmemit bir va- fırkası teşkilini düşünmeye baş- ( Arkası var ) 

tan evladıyım bu kadar hizme- ladı. işte bu esnada avukat Baha 
timden maada, bunca zamandır Bey de İstanbul hey' eti ınerke-
Avrupada yaşadım. Politika ı.iyeıiııdcn ayrılmış, bir taraftan 
aleminde tecrübelerim var. Va- inkılap gazetesini çıkanyor; Di-
tanın bu hür devrinde de hizmet ğer taraftan da o da bjr şeyler 
etmek, tecrübelerimden vatammı yapmak istiyordu ... Bir gün, Baha 
müstefit eylemek isterim. Bu, be Beyin Ömer Ahit hanındaki 
nim hakkı sarihimdir. Sizde bilir- yazıhanesinde toplanmışlardı. 
.iniz ki; yahut bilmeniz lazım Baha Bey, bir (sosyal demok-
ıelirki.. içinizde bulunan zevatın rat} fırkası teşkil etmek 
bir çoğunu, ben irpt etmişimdir. tasavvurunu ortaya attı. O zaman 

Cemal Bey - Peki amma T emo Bey de, diifündüklerini an-
doktor efendi; bu ınkılibı yapan, latb. Lakin, bu fikir biraz ince-
Mnin bildiğin cemiyet değil ki:.. den inceye tahlil edıldiktcn sonra 

- Ya, hangi cemiyet?. memleketin ve milletin bugünkü 
- Bizim, cemiyet... vaziyeti nazandikkate alındı. Ye-
- Allah Allah.. acayip şey.. ni bir fırkanın teşkili, pek hayır-

IM.kımz bunu, yeni öğreniyonun. Jı bir neticeye varamıyacaktı. Şo-
0 halde, neden bizim cemiyetin h•lde meclisin açılmasını bekle-
t.mini aldınız? 

SATiE 
Her çeşit çok mıktarda 

elektrik ampulünü 
fiatlarını artllrmadan 
muhterem hallan emirlerine ama
de bulundurduğunu ilan eder. 

Metro Han, Tünel merdanı, 
BeyoOlu Elektrik ewl - Be
razıt, lstanbul Muvakkit· 
hane caddesi No. 83 Kadı-
köJ iskele caddesi No. 10 
OskUdar 23 Nisan caddesi 
19 BUyUkada. (7289) 

- Onu, teberrüken kabul 
ettik. 

- Eh; iyiya işte.. Ben, teber
riiken ismini kabul ettiğiniz ce
miyetin müesaislerinden biriyim. 
Şu halde o cemiyet namına 
meb 'usluk için namzetliğimi koy
ınak istiyorum. Ve bunun da 
benim için sarih bir bak olduğu

lstanbul Üniversitesi Mübayaat 
Komisyonundan: 

nu iddia ediyorum. 

Cemal Bey, kızmış; arbk bu 
•ülikatın kafi olduğunu göster
ınek için ayağa kalkmıştı. Fakat 
doktor T emo Beyin. bir az daha 
lb6cadele ve münakapya iştiha11 
•ardı. Ukin, tesadüfen yanında 
oturan Fraşalı Mithat Bey, bir
denbire doktorun ayağına bastı. 
Odadan dışan çıkması için de 
doktora, kaşile sıözile bir işaret 
J•pb .. 

Doktor Temo bay, aldığı bu 
dua ile iktifa etmedi. Tali ini bir 

1 - Gurcba hastanesinde yapılacak inşaatı pazarlık auretilc 
miinakuaya konulmuştur. 

2 - Talipler Maarif Vekaletinin ırüı.el San'atJar Akademisin
de bulunan Maarif Vekileti inşaat dairesi 1.tanbul bürosuna mü
racaatla ehliyetlerine dair alacakları tezkere ile Üniversite müba
yaat komisyonu kitabetine müracaatla bu baptaki milnakasa ve 
İDfaat Closyasını tetkik edeceklerdir. 

3 - Talipler kendi teklif edecekleri bedelin % 7 ,S uğu nis
betinde teminatı muvakkatelerile birlikte ihale günll olan 16/ Ey
lw/933 cumartesi günü saat on beşte Üniversite mübayaat komis
yonunda hazır bulunacaklardır. " 4834 11 

İ~tanbul Posta ve Telgraf ve Tele
fon Baş Müdüriyetinden: 

Osmaniye Telsiz istasyon binaamda pazarlıkla yapılacak tami· 
rata talip olanların 19 Eylül 933 aaat on d6rde kadar Baş Mndfi-
riyele mllracaatları. .. 4152 ,. 

' 
lstanbul Üniversitesi Mü
ba yaa t Komisyonundan: 

İstanbul Üniversitesi binası arkasında bulunan harap ve enkaz 
halindeki mutfak, çamaşırhane, ahır ve aaire müştemilatlarının ve 
sair teferruatının mevcut fartname ve krokisi mucibince kaimen 
hedmi ve enkazının satılmasa aleni müzayedeye konulmuftur. Talip
lerin mezkur mahalli görmek için Üniversite Dahitiye müdüriyetine 
ve şartnameyi okumak için de komisyon kitabetinc her güo öğJeden 
sonra müracaatları ve ilıale günü olan 'I1 Eylül 933 Çarşamba gü
nü saat onbeşte muhammen kıymetinin °o 7,5 teminab muvakkaM 
telerile beraber Üniversite mübayaat komisyonuna müracaatları 
ilin oJunur. "'463811 

1 lstanbul Belediyesi ilanları 1 
Belediyeye mensup mütekait yetim ve dul 
ların muallim mütekait yetim ve dullarınll 
Eylül 933 Teşrinisani 933 üç aylık maaşlar 

1 - Belediyeden maaf alan mütekait yetim ve dalların eylül 
933 Teşrinisani 933 maaşlan EylUlün 13 ncii çarşamba fl nünden 
itibaren verilecektir. 

2 - Eylül 933 yoklama muamelesini yaptıranlar mensup oJ
cluldan Belediye tubelerine muallimler de merke1 ..temetliğine 
ınüracaat eylemeleri ilin olunur. .. 4868 ,, 

Bursa Ziraat Mektebi 
Kayit Ve Kabul Şeraiti 

1 - Mektebe bu sene leyli ve meccani en. be, talebe alına
caktır. Girmek için kabuJ şartlan. 

A - Türkiye teb'asından ve hüsnühal eab:ooından olmak. 
B - Orta tahsilini bitirmiş çiftçi veya arazi uhibi evladı 

olmak. 
C - Y a~ı on dokuzu geçmemiş olmak. 
D - Hastalıktan salim ve Ziraat jş)e:rini ifaya bedenen muk

tedir olmak. 
E - TahsiJ esnasında mektebi bila mazeret terkebnemek ve ter

kettiği takdirde kendisine yapılmış olan bilumum masraf. adeyece
ğine dair Noterden musaddak 11 numun'!.~İ veçhile ,, kefaletname 
vermektir. 

F - Talip mıktarı muayyen aöedi geçe:-se talipler e..rasında 
bir müsabaka imtihanı yapılır. 

2 - Mektep Teşrinievvel iptida mda açılacağından taliplerin 
nihayet EyhiJün 15 ci gününe kadar yukarıda yazdan evsafı haiz 
olduklannı iabat eden vffikalarJa birlikte bir istida ile mektep 
müdürlüğüne müracaat etmeleri. 114674,, - ~--------~ 

1 lstanbul Evkaf Müdüriyeti ilinlan 
Evkaf ve.ı.neainden maq alan mütekaidin eytam ve eramilin 

Eylül Tqrinisani 933 maaşları 11 100 ,, numaraya kadar 14 Fyliil 
933 perşembe ve 11 100 ,, numaradan yukarısı 16 Eylül 933 cumar-
tesi günleri tesviye edileceği ilin olunur. •• 4851 ,, 

İstanbul Sıhhi Müesseseler Sahnalma 
Komisyonu Reisliğinden: 

Tıp talebe Yurdu Süt ve yoğurdu için teklif edilen fiatlar 
haddi layık görülmediğinden 19/9/933 •Salı günü saat 14 te pazar
hlcla muamele yapılacağı ilin olunur. "4872,. 

Istanbul ikinci icra 
Memurluğundan: 

Mukaddema Kızıltoprak Ihlamur caddesi No 123 numaraJ. hanede 
mukim iken halen ikametgahı meçhul but..u 

Zehra Hanıma: 

Emniyet Sandığına rehnetmek suretile mcıkür ~k idare
sinden 2J Eylül 931 tarih ve 47841 numaralı senet muci
bince istikraz eylediğiniz otuz iki liranın tt:3viye edilmemesi 
hasebile meblağı mezbur borcunuı:un yüzde dolım faiz ve 
yüzde üç kumsüyon ve faiz ve kumsüyon ve masarif yeku
nundan yüzde iki buçuk muamele vergisi ve masarifi icraiye 
ile maan tahsili hususunun temini zımnında merhun bulunan ilri 
albn saat, bir a1bn köstek, iki altın kalem, b:r altm çala bir dbn 
iğne, bir altın mühür, 1cra ve İflas Kanununun 145 inci maddesine tev
fikan paraya çevrilmesi için daireye mfracaatta bulunan alacaklı 
meı.kür sandık idaresi tarafından talep edilmesi üzerine o1baptaki 
maddei kanuniye dairesinde tanzim ve berayı teblii mübaşirine 
tevdian tarafınıza gönderilen &deme emri zahrma m6baprinin Yer
miş olduğu meşrubatta mezkur mahalde ikamet etmediğiniz bildi
rilmiş olmasına mebni tebligatı muktaziyenin bir ay mlddetle ila
nen tebliği takarrür etmiş olmakla tarihi ilandan itibaren 93312005 
dosya numarasile müddeti muayyenei mezküre z.arfında iuanın 
d~rmasını mutazammın şifahi veya tahriri olarak bir itirazı kanuni 
sert veya borcunuzu eda eylemediğiniz takdirde müddeti met.küre
nin hitamını müteakip berveçhi talep merhun mücnher:ıtınmn 
paraya çevrilmesi hususundaki muamelatı icraiyenin giyabmızd~ 
infaz.ına iptidar kılınacağı malumunuz olmak ve bu lıuıwstalri 
ödeme emrinin tebliği makamına kaim olmak iiıere ke)fiyet 
ilben teblii kılınır. (4880) 



Kara Cehennem 
Ber Hakkı Mabluzdar 

4m .................. ~ Tefrika No. 20 ~ .. --~ 

Kapının Önünde Bir Ka
rakullukçu Göründü 

Kahvenizde kaçak mal olduiu haber verildi 
aramaya geldik, dedi. Tehlike batlamıttı - ~ 

Bu adamlarm hepsi de, Do
tanuı kab•eaine devam eden 
sedikli mlifterilerdi. Daima bu
rada toplanırlar, o pn yaptır
dıldan ve erteai glin de yapb• 
racaldan ifler hakkında müza
kerede bulunurlardı. 

Doğana k&l'fl büyük bir mu
laabbetleri vardı. Onu da aralarına 
almak istiyorlar, ye keadilİDe 11k 
sık teklifte bulunuyorlardı. Fakat 
Doğan, bu adamlann şuna buna 
yapbklan cebri muameleleri iyi 
bulmuyor; daha temiz bir kazanç 
ile saf bir hayat yapmak istiyor; 
bunun için de onlann tekliflerini 
kabul etmiyordu. 

Doğanm iki gündenberi kah
•eye uğramaması, bu adamları 
meraka dilşilrmüştti. Onun hasta 
olduğuna hükmetmişler; evine bir 
adam göndererek hatırını sor
durmak istemişlerdi. Fakat, Do
iamn evini kimse bilmiyordu ... 
Üçüncü gün, kahveye geldikleri 
zaman Doğanı orada bulunca pek 
memnun oldular. Fakat Doğanın 
çehresi solgundu. Her zaman, 
gayet şen ve şakacı olan Doğan, . 
timdi pek durgundu... Bu hal, 
onlarm nazan dikli:atini celbet-
mitti. 

Derhal Doğam ortalanna al-
dılar. Sebebini sordular. O za
man Doğan, büttin macerasım 

bqandan aonuna kadar anlattı. 
Ve sonra: 

- Bugünden itibaren, ne 
derseniz kabul ediyorum. Fakat .• 
siz de, benim öldüğlim yerde 
ölmek.. kaldığım yerde kalmak 
fartile. 

Dedi. Bu teklifi kabul etmek, 
esasen onlar için pek fazla bir 
fedakirhk olmıyacakta. Çünkü 
hepsi de, hükumet kuvvetlepni 
hiçe sayan ve daima kendi yata
ğanlannm kuvvetlerile yaşayan 

adamlardı. Kahve, yine Doğanın 
hesabına işliyecek; fakat o, orta
da görünmiyecekti. Ancak, vuru
tulacak ve çarpışılacak bir it 
olursa o zam&Jl Doğan'a haber 
gönderilecek; o da, kılıcını ka
panca koşup gelecek; arkadaşla
nna yardım edecekti. 

Likin, herşeyden evveJ. Doğan 
ile F atoya emin bir yer aramak 
lizam pliyordu. Bunun için ele 
töyle bir karar verildi: Bu gece 
herkes mahallesinde arqtıracak; 
etrafı duvarla çevrili, pencereleri 
mazbut, ktıç6k bir ev bulmıya 

çalıtacakb. 

* Doğanın kahvesini iki g&nden-
beri tarauut eden ve fakat, me
yusen avdet eden Daz Ali; üçiln
cü gün kan ter içinde Kara Ce
hennemin odasına girdi. Kotmak
tan nefesi tutularak: 

- Geldi .. Şhndi, orada. 
Diyebildi. 
Bu haber, Kara Cehennemin 

tüylerini iirpertmişti. Birdenbire 
yerinden 11çıradı. Daz Aliyi istic
yaba bqlada... Daz Alinin getir
diği haber onu memnun etmekle 
beraber, derin bir cJ!if ünceye de 
mevkebnifti· Dôjaln, bütia o 

namdar kabadayılarla baıbaşa 
vererek IÖl'Üfllleaİ, cidden düşü
nnlecek ıeydi. Bu adamlar kah· 
vede iken oraya hlcum etmek 
mllmktın detlldi. Eğer böyle 
yapılırsa, bir muvaffakiyet elde 
edilse bile, çok büyük bir vel
vele kopanllDlf olmakla beraber 
bir hayli de can telef edilecekti. 
Şu halde yapdacak ıey, Doğanı 
tenhada bastırmak ve onu ya· 
kalamıya çabımaktan ibaretti. 

Kara Cehennem, en çevik ve 
en cesur topçulardan yirmi nefer 
ıeçti. ikindi ezanı okunduktan 
sonra bunları birer ikişer, Mısır 
çarıısı civarma gönderdi. Hepsi· 
ne de ayn ayrı talimat verdi. 

* 
T ahtakale ve Mısır çarşısı 

havalisi ticaret merkezi olduğu 
için gündüzleri pek çok kalaba
lık olmakla beraber ikindiden 
sonra birdenbire tenhalaşırdı. 

İkindiye kadar yapbklan alış 
verişi kir sayan mütevekkil ve 
kanaatkar esn .flar, dükkanlarını 
kaparlar; zembillerini omuzlarlar; 
konuşa konuşa mahallelerinin yo
lunu tutarlardı. Hele akşam ka
ranlığı çöktüğü zaman sokaklarda 
kimse kalmazdı. Bunun için, bü
tün o civardaki kahvehaneler gibi 
Doğanm kahvesi de kapanır; ıo
kaklar, derin bir tenhalık içinde 
kalırdı. 

O aktam da, arbk müşteriler 
çekilip gittikten sonra Doğan, 
ortağile fiç günlük hesabı gör
müş .. avdete hazırlanıyordu. Ye
mif iskelesine inecek oradan ha
reket edecek olan son pazar 
kayığına binecek. İstinyeye gide
cekti... Tam kapıdan çıkacağı 
zaman, içeri iri yan bir kara 
kullukçu ile dört nefer girdi. 

Korakullukçu, selim verdikten 
sonra: 

- Gümrük emini tarafından 
geliriz. Kahvehanenizde kaçak 
mal olduğunu ihbar etmişler. 

Arayacağız. 

Dedi. 
Bu gibi şeyler ekseriya vaki 

olduğu için, Doğan aldırmadı. 
Ortağına dönerek: 

- Çiy yemedik ki kanımız 

ağn11n. 

Cevabını verdi ve çıkıp git
mek u,ledi... Fakat, karakulluk
çu, birdenbire elini Doğanın 
göjsüne dayadı: 

- Dur.. Evveli, seni• araya
cağız. 

Diye bağırdı. Ve.. Onun bu 
hareketi eanaeında, dört nefer 
kullukçu da Doğanın etrafını 
aldı. 

O anda, Doğamn gözlerinin 
önünden bir şimşek çaktı. Ken
disinin bir pusuya düşürülmek 
istendiğini anladı. Kurulmuş bir 
yay gibi bir adım geri sıçradı: 

- Davranma ... 
Diye haykırarak saldırmasını 

çıkardı. Başının iistünde savur
maya başladı. 

=:RADYO== 
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lırtaabul - 18 Gramofon: Plik 
neşriy.att, 19 Ceuet H.. 19.45 Hazım. 
B. 'l'. karagôz, 20.30 udi Salahaddin 
B. ve kemani N ubar Ef. ref akatile 
Hamiyet H., 21.30 gramofon: Plak 
neşriyatı, 22 Anadolu ajansı, borsa 
haberi, ıaat ayarı. 

Viyana - 21 ,Oj Konser, ~l! .. -ıO ha
let mnsikisi ve valsler, 23.5;; gece 
konstın. 

Pariı - 20.0U UramoEon, 20.35 
Lirik musikisi, 21.3u orkeı:ıtrtt konseri, 
23.20 haberler. 

Tuluı. - 20.35 Senfonik orkt>:stra, 
20.00 şarkılar, orkestra, o~ era komik 
par<•aları armonik, 22.0.:i konser: Leha
nı;ı eserleri, 22.35 sesli filim parçaları, 
Vıyana orkestraın. 24'05 opera komik 
parçalan. dans havaları, 1.10 tangolar 
ve orkestra. 

Laypziı - 21.05 Eski ve yeni 
dans havalan, 22.86 piyes, 28.50 çiıı
~ene orke~ası. 

Bnkret - 20.2;) Oramo(onla milli 
havalar. 21.06 keman ko08eri, 21.50 
piyano konıeri, 22.20 viyolonsel kon
seri. 

Belırat - 21.05 Şarkılar, 28.35 
ı:ing_enc orkestrası. 

Peıte - 21.05 Büyük konser: Vag 
nerin eserleri, 22.50 haberler, 24.ot> 
logilizoe konferans. 

Varto•• - 22.05 Konser: Polonya 
musikisi, 23.45 dans havalan. 

14 EylOI Perşembe 
Viyana - 19,30 Opera; '·V alküre,, 

Vagoerin eseri, 24.10 gece koneeri. 
Pariı - 20.35 Orkestra konseri, 

21.15 gramofon, 21.85 konserin maba
di, 2l.6G modaya dair bir musahabe, 
22.05 konı:ıer. 

Tuluı. - 20 35 Sarkılar, oper&k.o· 
ınik parçalan, 21,20 senfonik orkestra, 
21.öO Arjantin orkestrası, 22.05 o\'eret, 
22.20 Viyana orkestrası, 24.05 ınşat, 
24,20 dans havalan, 1,05 haberler, şar
kılar, armonik. 

Bilkreı - 21,05 Teganni, 21.25 
radyo orkestrası. 22.05 konferans, 22.20 
radyo orkestrası. 

Belgrat - 20.35 Gramofon, 20.50 
viyolonsel konseri, 22.13 şarkılar, 22.45 
radyo orkestrası, 23.35 dans havalan. 

Prag 20.35 Opera: Sir, 23.05 
haberler. 23.20 küçük salon orkestrası 
tarafından k'>nser. 

Pette - 20,10 Orkestra, 21.20 
radyo orkestrası. 21.50 çingene orkes
trası. 23 05 konser, 24.05 gramofonla 
dans havalan. 

Varfova - 20 Hafif musiki kon
seri, 21.0:i orkestra konseri, 23.05 ka· 
fe konser havaları. 

BIBAYI 

Tercüme eden: Hatice Hatip 

Bu Sütunda Hergün 
1 

Sukutu Hayal 
- -----

Küçük postane köyün nihaye- geliyordu. Ve çok az bir zaman 
tinde, büyük yolun üstünde kiin· içinde iyi ahbap oldular. O za-
di. Bu bir kath ufak bir evdi, man genç adam postane kapan• 
yanında gayet güzel çiçeklerle dıktan sonra gelir, bir iki saat 
sllslil bir bahçesi vardı. Postane- · genç kazların küçük ve çi~eldi 
nin memuru madmazel Alice F our- bahçelerinde onlarla ber;ber 
nier itte bu binanın arka cihe- oturur Ye giderdi. Hatta bu zi •-
tindeki odalarda, kendinden bil- retleri bazan da gece yemejinl'en 
ylk olan he1Dfiresi Louiae ile ~o~ra o~uyordu. Bir iki aaatinl 
beraber yatamakta idi. iki kar- ıkı hemşueye burediyor ve gece 
deş aon derecede iyi anlqıyor• yar111na doğru babuanın k6şktıne 
lardı. Louise haıtahklı ve zayıf avdet ediyordu. Yalnız bu son 
bir kızcağızdı. O ev eşyuile zamanlarda sık aık ifleri için 
meıgul olur, v .. bot saatlerinde Parise gitlliiye bqlamıştı. Fakat 
de Alice 'in çeyizini itler du- köye avdet ettiği zamanJarda da 
rurdu. bu seyahatleri niabetinde Alice 'i 

Alice gelince, o bütün pnünli ziyaretleri de •ldat11111 oluyordu. 
kilç6k gifenin &nünde geçiri· Nihayet bir gece avdet eclerk• 
yordu. bahçe kapısuım &nthıde pnÇ 

Baylece çahtarak hem kendi- kazın elini uzun uzun öpmDt: 
nin ve hem kardetinin hayabnı -: ~ce sizinle yalnız ıörilf-
~olaylıkla kazanıyor, ve sakin ra- mek ıstiyorum, buna ihtiyacım 
hat bir ömür sfiriiyorlardı. var. " diye mınldanmıfb. • • Maurice gittikten sonra Alice 

Bugün Alice içinde büyük kardeşinin yanına ko•"'Uf ve ona 
bir meserret hissediyordu. Zen- or--. f b 'ka d kalbinin bittin o tatlı ıımnı ve 
gın a n t6rler en ScherefİD oğlu, henilz birkaç gün evvel ümitlerini itiraf etmişti. 
Amerikadan avdet etmiş bu- - O da beni seviyor, diyo~ 
lunan Maurice pul almak için du. İşte bu gece benimle kon~ 

mak istediğini söyledi: Oh emi
postaneye gelmiş ve uzun uzun 
kendisile konuşmuştu. nim 0 da beni seviyor! 

Delikanlı iki üç gündür mun- Louise bu şeye Alice kadar 
tazaman postaneye gelmekte idi. kani değildi! Mahzun bir tebe .. 

alimle: 
Alice'in boşuna gitmiı olduğu atikirdı. Genç kızı çok güzel - Yavrucujum, dedi. Saade-
buluyordu. Bu küçücük ve kendi te bu kadar çabuk inanma! Bel• 
tabirile "vahşi,, memlekette böyle ki de yanılıyorsun! •• Maurice bizim 
enfes bir kıza tesadnf edebilece- ~ubitimizden değildir! O zengin 
ğini hiç te limit etmemifti. Mau- bir çocuk.. aen fakir bir kızaanl 
rice genç kızın kırmızı saç• Onun bir oyuncajı olmakhpq == Spor Har•ketleri - istemiyorum! - lanm, lekesiz beyaz tenini, açık 

ltalyan Güreşçilerı· mavi gözlerini "yerlilerin aksine" "" pek bot buluyordu! Alice ile Alice blltlla geceyi uykusuz 

Bugün Geliyorlar daha ilk g6rdüğli gtındenberl geçirdi. Hili alnumı llltthıcle 
istemeden mütemadiyen delikan• Maurice'in busesinin sıcakhğuu 

ltalyan güreşçileri bugün şeb- lıyı dlltünftyordu. hissediyordu, Evet yarın Maurice 
rimize geleceklerdir. Türk güreı- gelecek, ona aşklDI itiraf edecek, 
çileri ise ltalyanlarla yapbklan lf- kendisile evlenmek istediğini s6y-
mtısabakadan sonra 26 Eylulde Alice arbk sabahlan daha liyecekti. Sonra nisanlanacaklar 
Macaristana gideceklerdir. fazla bir itina ile giyinmiye baş- evleneceklerdi! 

· = lamııtı. Gişesini açmadan evvel Bütiin gece uyumadığı için 
Beyoııu Aakerlik 'ubasln-. saçlarım ihtimamla düzeltiyor, ertesi sabah biraz yorgun kalktı. 

den: 323, 324 Doğumlulardan fili yakasımn dantelleri, belinin ke- Ye gayet büytık bir ihtimamla 
hizmetini bitirip te terhis edilen efrat. si meri, bulüzünün kollarile bir milel- sn endi. 
tan şubeye terhis vesikasım kaydettir- 1 . miyenler terhis vesikalariyle birlikte det meşgul oluyordu. çeride it gören kardeşinin 
hemen şubeye müracaatları. Maurice arbk hergün postane e ayak seslerini dinliyerek giıesinin 
------"""!!"'!"~~!"""""'-....-..... ıml"!!!'~~'!!!"""--l!!!!!"!!~~~"!!!!!!!"~~ll!!!!!!İ~--- önünde posta pulu satmağa, pa-

l t b ı D •• d •• •• ketleri düzeltmeğe baılallllfb 
S 8fi 0 or uncu . Bu işleri -1ıfkın bir el ile yapar-

ken hep onun gelmesini bekli-

1 M ı 
w d yordu. Birden telgraf zili çaldı. cra emur ugun an: Alice makineye koştu ve verilen 

telgrafı kaydetmeğe başladı. 

Emniyet Sandığı namına birinci derecede ipotekli ohıp 
tamama 1 1100 lira kıymeti muhammineli Babıcaferide Ehiçelebi ma
hallesinde Umon iskelesi caddesinde eski ve yeni 7 numaralı • 
kigir mağaza ve banan tamamı açık artbrmaya kon
muş olup şartnamesinin 14/9/933 tarihinden itibaren dairemiz-
de herkes tarafından görülebileceği gibi 16/10/933 tarihine mii• 
sadif Pazartesi günii saat 14 den 16 ya kadar dairemizde açık 
arttırma ile satılacakbr. Arthrma bedeli muhammen kıymetinin 

, yüzde yetmit beşini bulmadığı takdirde en son arttiranm 
taahhüdO baki kalmak ilzere 31/10/933 tarihine milsadif Salı 
gün6 yine saat 14 den 16 ya kadar dairemizde yapılacak olan 
arttırmasında gayrimenkul muhammen kıymetinin % 75 ini bulduju 
takdirde en son arttırana ihale edilecektir. bulmadığı takdirde 
ihaleden sarfı nazar edileceğinden taliplerin muhammen kıymetin yfiz
de yedi buçuğu nisbetinde pey akçesini veya milli bir 
bankanın teminat mektubunu himil bulunmalan lizımdır. 
Müterakim vergiler ile vakıf icaresi ve Belediyeye ait tenvirat ve 
tanzifat rusumlan müşteriye aittir. 2004 numaralı icra ve İflis ka
nununun ( 126) ancı maddesinin dördüncii fıkrasına tevfikan bu 
gayrimtnkul üzerinde ipotekli alacaklılar ile diğer alikadaramn ve 
irtifak hakka sahiplerinin bu haklarım ve hususile faiz ve masarife 
dair olan iddialarını, ilin tarihinden itibaren ( 20 ) gün içinde 
evrakı müsbitelerile bildirmeleri, aksi halde hakları tapu sicillerile 
sabit olmadıkça satış bedelinin payl .. muından hariç kalacaklan 
cihetle alikadaraaın işbu maddenin mezkür fıkrasına göre hareket 
etmeleri ve daha fazla maliimat almak istiyeolerin 933 - 323 doı· 
ya 'llllllllaruile mitacatlan. ili• olunur. (4814' 

Yazdığı kelimeleri okudukça çeh
resi saranyordu. Kalbi tiddetle 
çarph, bayılacağım zannetti. Ba 
telgraf Maurice içindi: 

- " Annem hastalandı. Geli
niz. Miiteeasirim, izdivacımızın 
geri kalacağıadan korkuyorum. 
Ktıçük nişanhmz, Lude." 

Alice titriyen elile telgrafı 
yazdı. Boğuk bir .-le kız brde
ıine eeslencli. 

- "Rica ~m ktlçilk Janı 
yolla, hemea plecek bir telıraf 
var. 

Ve yilzliiıln peripnlığml ıö .. 
termemek için gayet mqpl bir 
tavırla kiğıtlann üzerine eğildi. 
Ancak yalnız kaldıktan sonra 
ellerile yüzünü kapıyarak hllngOr 
hüngür ağladı. 

Daha geç Maurice geldiji 
zaman Alice'in gözleri ağlamak· 
tan kızarmış fakat arbk yqlı 
değildi. Kendisine uzattığı kiğıdı 
alcıı ve telgraf makinesinin 6n0n-
de Parise fU telgrafı çekti: 

- "Ben de çok moteeuirilD 
küçük Lucie, hemen Parise gell• 
yoruni ve arbk sizi bir daha 
yalll\Z bırak•ııacamm. Maurice. .. 
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Tayyare Piyango MüdUrlüğünden: 
40,000 Lira kuuu 3086 Numarab Biletin iki parçaıı lıtan

bulda bir parçası İzmir, Genede aatılmıf bir parçası 
Gemlikte aatılamıyarak iade edilmiı ve mtıtebaki par
çaları aatdamamıfbr 

T~RKiYE 

llRAAT 
20.000 Lira kazanan 23641 Numaralı Biletin iki parçası lıtan

bulda birer parçası İzmir Ye lakilipte satılmış bir parçası 
lıtanbulda sablamıyarak iade edilmiı mütebaki parçalan 

BANKASı 
satılam amıştır. 

10,000 Lira kazanan 20819 Numaralı Biletin 
parçUJ ile ayrıca iki ~rç.ua istanbulda 
Ankarada aablmış ve mütebaki parçalın 

beftebirlik bir 
Ye bir parçası 
satılmamıştır. 

İnhisarlar Umum Müdürlüğünden: 
" 3000 " metresi yassı ve " 900 11 metresi de yuvarlak olmak üze

re pa7.arlılda cem'an " 3900 ,, metre ecnebi malı kayış satın alına
caktır. Taliplerin pazarlığa iftirak edebilmek ihere " % 7 J/2 ,. 
teminatlannı hamilen u 4 - 10 - 933,, çarşamba günü saat " 14 112,, 
Galatada Mubayaa komisyonuna müracaatlan. " 4795,, 

.---------.. ~NE BOLU,... .. --------1!111, 
Tamlrat Atelyesi ~ 1 

Almnıı \,'e tacaristruı darü ınaalannda çalı an Mehmet TavflkB. Ttlrkiyenin 
hır çok f brikal nnda dn senelerce lıizmett~n sonra bir çok fedakiırlıklar 
Yaparak in bolu'da her nevi motör ve otomoblllerl tamır için bir atelye 
e ııı etmı ,tır. Ilımdan bru;k ntelyem z emsaline lı r cihet e fnık yeni kPsme 
pirm~ karyo~etar, aomyalar yapmaktadır. Ucuzluk \;e sağlamlık dolayı ıle 

~mı:EEEIEiiZJ::::9-~ mu~terilerini memnun elmt k edir. J 

Istanbul ikinci icra 
Memur .., undan: 

Mukaddema 
hanede 

Beyoğlu Kumbaracı yokuşu sokak N 107 numaralı 
mukiın iken halen ikametgahı meçhul bulunan 

Mm İrene Vitaliye : 

Emniyet Sandığına rehnetmek suretile mezkur Sandık idare
ıinden 15 Temmuz 929 tarih. ve 28652 numaralı senet mucibince 
istikraz eylediğiniz on beş liranın tesviye edilmemesi hasebile 
meblağı mezbur borcunuzun yüzde dokuz faiz ve yüzde ilç kumsü
yon ve faiz ve kumsüyon ve mesarif yekiınundan yüzde iki buçuk 
muamele vergisi ve masarifi icraiye ile ınaan tahsili hususunun te
mini zımnında merhun bulunan dört yüz dirhem gümüş icra ve iflas 
kanununun 145 inci maddesine tevfikan paraya çevrilmesi için daireye 
müracaatta bulunan alacaklı meikfır Sandık idaresi tarafından ta
lep edilmesi üzerine olbaptaki maddei kanuniye dairesinde tanzim 
ve berayi tebliğ mübaşirine tevdian tarafınıza gönderilen ödeme 
emri zahnna mübaşirinin vermiş olduğu meşrubatta mezkür mahal
de ikamet etmediğiniz bildirilmiş olmasına mebni tebligab muktazi
yenin bir ay müddetle ilanen tebliği takarrür etmiş olmakla tarihi 
ilandan itibaren 933/2116 dosya numarasile müddeti muayyenei mez
kfıre zarfında icranın durmasını mutazammin şifahi veya tahriri 
olarak bir itirazı kanuni sert veya borcunuzu eda eylemediğiniz 
takdirde müddeti mezkUrenin hitamını müteakip berveçhi talep 
ınerhun mücevherabnızın paraya çevrilmesi hususundaki muamelatı 
icraiyenin gıyabınızda infazına iptidar kılmacağı malumunuz olmak 
ve bu husustaki ödeme emrinin tebliği makamına kaim bulunmak 
üzere keyfiyet ilanen tebliğ kılımr. (4882) 

Tayyare Piyango Müdürlüğünden: 
Şartnameleri veçbile 934 yılbqı piyangosu için 170,000 el, 

5,000 duvar plim ile 5,000 adet afiş tab ettirileceğinden taliplerin 
14 - 9 - 933 pertembe : 

Keza : Yılbaşı piyangosuna ait biletler ile 17, 18, 19 ve 20 inci 
tertip piyango biletlerinin aleni pazarlık suretile münakasaları icra 
edileceğinden taliplerin 16-9-933 Cumartesi giinü saat 15 te komis-
yona müracaatları. "4767,, 

Is tan bul Ziraat 
Sua Semti MalıalJesi Sokağ'ı 

No. 

İstanbul Üniversitesi 
Mübayaat Komisyonundan: 

1 - Çapada kiin Gureba hastanesi polikınlik binasının elektrik 
tesisab " 7 ,, giln müddetle ve pazarlık suretile münakasaya 
konulmuştur. 

2 - Tesisata talip olanların ticaret odasında müseccel elektrik 
teaisatile iştiğal eder bir müessese sahibi olmak ve İstanbul elek
trik firketinin ruhaatiyesini haiz olmalan ve bu gibi büyilk tesisab 
muvaffakiyetle ikmal etmit olduk)anna dair vesika ibraz etme
leri meşruttur. 

3 - Talipler Maarif Vekaletinin güzel San'atlar akademisin
deki mimari bürosunda planlarla şartnameleri tetkik ede
bileceklerdir. 

4 - Talipler maktuan 350 liralık muvakkat tcminatlarile ihale 
günü olan '' 20/ Eylül/933 Çarpmba ,, giinü aaat on bqte Üniver
ıite Mübayaat komisyonunda bulunmaları IAzımdır. "4833,, 

Bankasından: 
Cinsi Hissesi Emlik Hisseye pre mu-

No. hammen kıymeti 

668 Kadıköy 
669 

il 

Oamanağa 

Cafer ağa 
işkembeci 

İzzet bey 
iskele caddesi 
Çoban 

Kagir dükkan üatii odalar ·we \Jahçe 
Ahşap hane Ye bahçe 

1/2 
112 

25 
12 

2550 T. 1. 
2500 
3500 " 

670 
" 671 Feriköy 

672 Beyoğlu 
673 

" 674 
ti 

675 
" G76 Bakırköy 

677 
" 678 
" 679 
" 680 .. 

,, 
Birinci kasıll' 
Yenişehir 

" 
il 

" 
Zeytinlik 

" 
" 
" 
" 

Kilise 
Salhane 
Peren 

Keresteci 
Ta.şevler 

" 
" 
" ,, 

Kagir dükkAn ve tıst6 odalar •e bahçe 
Ahıap iki hane 
Ahşap hane 

" 
Ahşap dUkkin ve tiıerinde oda ve 
bahçe 
Elyevm arsa ziraı 106 
Arsa ziraı 333 

" 346 

" 219 

" 507 

" 
199 

112 
215 
661720 
112 
Tamam~ 

1/4 
Tamamı 

" 
ti 

" 
il 

60 
26-26/1 
45 
28 
61 

18 
1011 
10/2 
10/3 
10/4 
10/5 

600 
120 

" 
" 
il 

600 J " 
700 

60 
330 
340 
220 
500 
200 

" 

" 
" 
" 
" 
" 
" 

Y\izde yedi buçuk pey akçelerile ihale bedelleri nakten veya ıayrimübadil M.osile f.deamek kere yukarda enafı yaulı gayrimen
lluller açık arttırma suretile aab§a çıkanlmıştır. Kati ihaleleri 14/9/933 pertembe pü saat OD bqtedir. Miza7ecleye iftirak edecekler 
lllzayede 2"nil aaat on daıt buçuja kadar pey akçelerini yabrmalan llnmdar. Şartaa .. J.ub.-z kapuma uılmlfbr. Senei haliye 
•ersim. belediye riiaumu m&fteriye aittir. "4409,. 

l ~I ıkaddemn Delol,•iunda Bulıkpa.ıa· 
rında Dudııodalnr o1ı::eğında kRsop dük
kı1nı üstündeki odada mukim iken halen 
ikamet~fıhı meı;·buJ bulunan 'l'eoılor 
Knhırı Ef. ye. 

latnnbu1 ikinci icra memur
luOundan: Hırieto Mekei Ef. nin -6-932 
tarihli makbuz senedine müsteniden bir 
diikkinın aatış bedeline mahsuben ve
rilip fırağ mua.meleai yapılmamasından 
mütevellit olarak zimmetinizde alaeağı 
olduğu iddia edilen ( bin ftçyüz ) lira
nın maa faiz ve maarif ve % 3 avu
katlık üc.retile birlikte ve M.ciz yolilt 
tahsili busuıunda alacaklı mumaileybe 
izafeten ve vekfıleteo dairemize müra
caatta bulunan avukat Dimitri .Moıko
pulos Ef. tarafından talep edilmiş olmaıı 
üzerine berveçlıi talep olbaptaki m&d
dei kanuniyeye tevfikan tarafınıza teb
liği lazım gelen ödeme emri ikametglhı 
hazınnızın me-;lıuliyeti buebile teblii 
kılınamı~ arak tebliğab mıaktu.iyenin bir 

ay hekln itiraz tayini euretil ilinen 
tebliğine karar verilmiı olmakla tarihi 
nandan itibare,n mezkilr mödde :ıarfuı· 
da ve 938 1647 d~ numaaaı1e icranm 
durmuını ınüstf'lzim tifaW -.eya tahriri 
olarak bir itira:zı kanum lftt ve cı... 
meyan eylemedigini7.. Yeya mezkfü bor
cunuzu eda ve ~ine müddeti mezk6.re 
zaıfında mal be) anında bulwımadığmıs 
takdirde muayyen müddetin hitammı 
m\iteakip cebri icra euretıle muameleyi 
Jazım"ye teve!li iil kılınacağı mıı.liimunuz 
olmak ve bu hu ustalö ödeme emriDİa 
teblıği mo.kamınn kaim olmak mcre ill
nen ~Lliği keyfi) etolnourdendim.('12918) 

Büyük Panayır 
1 )evrek ik ncı ~tY&, za i·e ve 

ha~ vaıı paııa) ınıııo birinciai 23 KylUl 
9S:i v • ikin<'i i Tqrinievvel 931 

tarihlerinde ac:ılacağı ilin olunur. 
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' ı~---~ 
Deniz Yolları işletmesi 

ACENTALARI : 
Kara köy - K opnibaş1 'l'el. 4:!!JG~ 

·"P'r" Sirkeci Mühürdar zade hau 

.,hl:_ J ._K_ar_a_d_e_·ı~-·;-;-"-~-:;-~:-~-P-o-s-ta_s_ı .. 

I • şlerioız 
rıe kadar g üzt.>l ! 
1 la ogi macuuu kul-
1 ıınyorsunuz ~ 

Radyolin azizim, 

Radynlin 

lthalatçılar... İhracatçılar 

Emteai Tlcariyenizi 
İstanbulda Meydancıkta Vital Hanında 8 numarada 

İsviçre Sigorta idarehanesi 

F. s c H i N D L E R Şür:~.s 
nezdinde sigorta ederek her türlü 

Barik ve Nakliyat 
kazalarına karşı garanti ediniz. Telefon : 21014 

. . . . ,, .. , . 1 

Bolu icra Ve iflas İdaresinden: 
Lira 

1000 
400 
300 
100 
100 
160 
100 

75 
50 
80 
75 
80 
30 
30 . 
30 
45 
25 
20 
16 
40 
27 
20 
4 

22 

adet 
1 
1 
1 
1 
5 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
l 
1 
1 
6 

45 
2 

2 

cınsı 

Anordin markalı kompile katarak 
Yerli mamulahndan katarak 
Kompile çarızma 
Dinamo 
Dokovil arabası 
trezmisyon 6 çift yatak 8 kasnak 
30 santim eni 13/5 metre uzunluğunda kayış 
20 ,, ,, ,, yeni kayıı 
Desti re 
Pulanya 
Makap 
baı destiresi 
Milli yan destire 
Demir kasa 
dokovil arabası 

Destire başayağı 
Kütük nakline mahsus demir araba 
makineye ait olandan başka 12 metre baca 
katarak arabası 
400 okka demir 

1 90X15 kasnak 
1 80X25 ,. 
1 70X15 ,, 
5 Demir varil 

, 

Mahkemece iflislarma karar verilen Şeref Bey zade Vasıf ve 
Kemal IBeylerinl evvelce defteri tutularak bu kerre paraya 
çevrilmesinel karar verilen kereate fabrikası allt ve edevatından 
yukarda cins ve mıkdarlan yazılı 24 kalem eşya ile bu fabrikaya 
ait daha birçok mühim alibn 7/9/933 tarihindeki birinci arttırmada 
tahmin edilen kıymetlerinin °o 75 ini bulmadığından ikinci arttırma
ya bırakılmlf ve ikinci arttırma 23, 24, 26, 27 eylül günlerine ve 
aaat 10 dan 16 ya kadar açık arttırma uaulile sablacaktır talip olanla
rın °o 7,5 pey akçesi vermeleri veya milli bir bankanın muteber mek
tubunu ibraz etmeleri ve aldıklan malın bedelini pqinen vermsleri meı· 
ruttur. Aldıklan malin taşhandan nakliyesi ve tellaliye ilcreti alana 
ait bulunduğu ilin olunur. (7284) 

Tetviki Sanayi 
Hanımlar Biçki ve Dikiş Mektebi 

Senelik sergisi umuma açıktır. Talebe kaydına başlanmıştır. 
Mezunlar sıtaj görmeden mektep ve atelye açarlar 

Telefon : 22994 

KARADENİZ 
vapuru 14 Eylfıl perşembe 
gtinü saat 18 de Galata rıhtı
mmdan kalkar. GiDİŞTE: İne
bolu, Samsun, Ordu, Gireson, 
Trabzon, Rize ve Hopa'ya; 
DÖNÜŞTE: bu iskelelere ila
veten Pazar'a da uğrar. "4846,. 

lzmlr slr'at postası 

SAKARYA 
vapuru 15 Eylül cuma 14 de 
Galata rıbtımmdan doğru İzmire 
ve Pazartesi lzmirden doğru 
İstanbula kalkar. 114847,, 

Ayvabk aralık postası 

ANTALYA 
vapuru 14 Eylül Perşembe 
günü saat 17 de İdare nhh
mmdan kall<ar. GIDIŞ'te Geli
bolu, Çanakkale, Bozcaada, 
Küçlikkuyu, Altınoluk, Edre· 
mit, Burhaniye ve Ayvahğa 
ve DÖNÜŞTE de ayni iskelelere 
uğrar. "4848,, 

lmroz postası 

UGUR 
vapuru her cuma saat 15 de 
idare rıhtımından kalkar. Gi
DİŞTE Gelibolu, Lapseki, Ça
nakkale ve İmroz'a DÖNÜŞTE 
de ayni iskelelere uğrar. "4845,, " , 

lstanbul OçUncU Noterllllne: 
Efendim: 
:!8 r; 933 tanhinde Lüleburgaz i\o

terliğince tanzim edilmiş bir kıta se
nedi re mideJ tafsilen yazıldığı uzere 
Lüleburgaz ista yonunda mukim Ki· 
ıım oga oglu Ahmet efendi tarafından 
halen J ıüleburgaz istasyon merasında 

rn'y ettirilmekte olan 300 re'selmal ve 
200 re 's k ı ır ko~ uular benim mali 
müşteram olup hayvanatı mczkure 
üzerinde mumaile~h \hınet Pfendinin 
vazıfei muhafn7:n ve hızmeti iaşeden 
maada elyevm lıir gı.ina hakkı mülki
yeti mevcut bulunmadıgından ammece 
malfım olmak ı.ize re keyfiyetin yevmi 
gazetelerden ikisi ile neşir ve ililnına. 
delilleti ali~ eleri miıeterhamdır efendim. 

Lstaubul Balıkpıızarında Makeudiye 
hanında tiıccardao Çorlu'lu 

Mustafa Mazhar 
(i2SB) 

lat. beflncl icra memurlulun. 
den: Beyoglunda Margarit sokağında 
11 uuınarah apartımanın dördüncü ka-

tında malıcuzen bulunup Andon Çitori 

efendiye ait olan ev cşyasmın 19-9-933 

tarihine raslıyan sah günü saat 9 dao 

itibaren açık arttırma suretile müzaye

desi yapılaca&'llldan istiyenlerin yevmü 

muayyeninde gösterilen saatte memuru· 
na müracaatları Han olunur. (7298) 

lstanbul ikinci icra memur
ıuıunden: Bir borçtan dolayı mahcuz 
ve paraya çevrilmesine karar verilen 
bir adet moto11iklet 16-9-933 tarihine 
müsadif Cumartesi günü saat 17 den 
itibaren Beyoğlunda lstiklfil caddesinde 
52-54 .No. lı Arşimidis müessesesinde 
acık arttırma suretile paraJ. a çevrile
ceğinden taliplerin tayin edilen g iin ve 
saatle mahallinde haıır bulunmalan 
itan olunur. (7805) ·-······· ........... __.__.._ .. .._... ........... . 

Son Posta Matbaası 
Sahibi: Ali Ekrem 
Neşriyat Müdürü: Halil Lutfi 

Ağrıları ve soğuk alg ınlığını geçirecelt 
bir ilaç isterken, daima bu sözleri h•· 
tırlayınız: A1acağınız mat. hakiki olmalı. 

israrla t#\SPİR • 
2 ve 20 kornprırnetık ımoaıaıı arda bulunur. 

~~ .... 
Ambalajlarda ve kompri 
melerin üzerinde EB 
markasının mutlaka 
bulunmasına dik· 
kat ediniz 1 

(7024) 

Jlllt ____ _. Leylf • Nehari • Kız • Erkek 

İNBILiP LİSBLBBi 
Ana - ilk - Orta ve Lise sınıfları 

MUessisl : NEBi ZADE HAMDI 

Kayit ve kabul muamelesine batlanmışbr. Resmi mekteplere 
muadeleti Maarif Veklletlnce tasdik edilmiştir. Güzide ve 
muktedir bir talim heyetine maliktir. 

Ecnebi liaanı tedriaabna ilk kısmın ıon iki amıfından bqlanır. 

l 
Dersler haricinde ayrıca parasız lisan kurları vardır. 

Cumadan maada bergün saat 14 ile 18 arasında müracaat olunabilir. 
• Cataloilu Y anıksaraylar caddesi Tel. 20019 • (7243) 

Kız· Erkek 41 _______ .._ 

AMELi BAYAT 
Ticaret Lisesi 

latanbul • Calalollu. Te!. 23t530 
Orta ve Ticaret Lisesi kıaımlarma 21 Ağustoatan itibaren talebe kaydine 
baflanmışhr. Eski talebe 10 Eylüle kadar kayıtlannı yenilemete mecburdur. 

imtihanlara 2 Eylül Cumartesi günü baılanacakbr. 
_ _.MUrac•at: Her gUn aaat 1 n dan 16 ya kadar • (6564) ~ 

TARSUS AMERICAN COLLEGE 
Amerikan Erkek Lisesi 

Tedrisat 3 Teşrinievelde başlar. 
Tam devreli f ,ise olduğ·u Maarif Vekaletince tasdik edilmiştir. 

TUrkç• lnglllzce, Fr•n•ızca: San'•t. Ziraat, Tlc•r•t. 
Leyli Ccret 220 lira, Nehari ücret •o liradır. 

Kayıt muamelesi yapılmaktadır .... (6716) 

Boğazlçind• 

Arsa Veya Ev Arıyoı-um 
500 metre murabbadan küçük olmamak ıartile, mümkGn .. ataçlak, Botaz
içinde veya Fenerbahçe civarında, sahilde bir arsa satın almak iatiyorum. 

Yukarda zikredilen ıerait dahilinde bir eY dahi olabUir. Tafailitlı 

9 

tekliflerin gazetenin 171717 rumuzuna wBnderilmeai. 

Muhterem.-~---""' 

İZMİB BALBINA 
"EYLÜL PANAYIRI" na Ankaradan iıtirlk eden 

" GENÇ TÜRK ,, müstahzarah pavyonunu mutlaka 
ziyaret etmeniz menfaatınız icabahndandır. 

l 
Bütün Tuvalet ihtiyaçlarınızı gençlik ve güzellik meşheri olan 
"GENÇ TÜRK,, müstahzarab pavyonundan tedarik ediniz. 
( lzmlr Acentellğlmlz için pavyonumuza müracaat. ) 

Banka, Şirket, Ticarethane 
ve muessesatta müstamel 934 senesine 

mahsus E C:B AIANDASI intişar etmiştir ? 
Her yerde arayınız. 

Kiiıdının iyiliii cildinin •etaneti Avnıpa defterlerine faiktir. Ece· ismine dikkat. Depoıu: Ankara caddeıi No. 111 AFiTAP MAGAZASI MEHMET SADIK (7132) 


